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تحوالت جهانی

رویکرد جدید چین به اقتصاد جهانی

یکــی از پرســش های اساســی در مــورد چشــم انــداز اقتصــاد جهانــی، سیاســت هــای اقتصــادی چیــن در داخــل و خــارج 
ایــن کشــور اســت، بویــژه در زمانــی کــه بیجینــگ بــا کنارگذاشــتن محدودیــت هــای کرونایــی، یــک بــار دیگــر بــه 
روی جهــان گشــوده شــده اســت. چیــن بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش هــا و ارائــه تصویــری از سیاســت هــای جدیــد 
خــود، لیــو هــه معــاون نخســت وزیــر، مذاکــره کننــده اصلــی تجــاری ایــن کشــور و فــردی نزدیــک بــه شــی جیــن 
پینــگ را راهــی اجــاس اخیــر داووس نمــود تــا سیاســت های اقتصــادی و تجــاری جدیــد ایــن کشــور را بــه جهانیــان 
اعــام نمایــد. توجــه بــه نــکات کلیــدی ســخرانی ایــن مقــام بلندپایــه چینــی، تــا حــدودی بــه شــناخت رویکردهــای 
جدیــد چیــن در اقتصــاد جهانــی کمــک می کنــد. در ادامــه نــکات کلیــدی ســخنرانی ایــن مقــام چینــی آمــده اســت:

• ــزب 	 ــی ح ــره مل ــتمین کنگ ــی بیس ــرد؛ ط ــل ک ــود را تکمی ــی خ ــن سیاس ــه بنیادی ــال 2022، برنام ــن در س چی
کمونیســت چیــن )CPC( رهبــری مرکــزی جدیــد بــا محوریــت رئیــس جمهــور شــی جیــن پینــگ انتخــاب شــد. 
مــا طرحــی بلندپروازانــه بــرای پیشــبرد مدرنیزاســیون چیــن در پنــج ســال آینــده و پــس از آن را ترســیم کردیــم.

• در ســال 2022، رشــد چیــن 3 درصــد بــود و موفــق بــه ایجــاد ثبــات در بخــش اشــتغال و ســطح قیمت هــا شــد. 	
ــی  ــاری، کم ــازاد حســاب ج ــده، 2 درصــد و م ــکاری شــهری 5.6 درصــد، شــاخص قیمــت مصرف کنن ــرخ بی ن

باالتــر از 2 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی بــود.

• ــی 	 ــک سیاســت مال ــه خواهــد داد و از ی ــات ادام ــظ ثب ــراه حف ــه هم ــه توســعه خــود ب ــن در ســال 2023، ب چی
ــر گســترش تقاضــای  ــن ب ــز بیشــتر چی ــرد. تمرک ــد ک ــروی خواه ــه پی ــی محتاطان ــک سیاســت پول ــال و ی فع
داخلــی، ثبــات زنجیــره تأمیــن، حمایــت از بخــش خصوصــی، اصــاح شــرکت های دولتــی(SOEs) ، جــذب 

ــود. ــد ب ــی خواه ــادی و مال ــک های اقتص ــری از ریس ــی و جلوگی ــرمایه گذاری خارج س

• اگــر بــه انــدازه کافــی ســخت کار کنیــم، مطمئــن هســتیم کــه بــه احتمــال زیــاد رشــد چیــن بــه رونــد عــادی 	
ــود.  ــد ب ــی خواه ــل توجه ــود قاب ــاهد بهب ــال 2023 ش ــور در س ــن کش ــاد ای ــت و اقتص ــد گش ــاز خواه ــود ب خ
ــرف  ــت مص ــرکت ها و بازگش ــط ش ــرمایه گذاری توس ــش س ــوس واردات، افزای ــش محس ــار افزای ــوان انتظ می ت

بــه حالــت عــادی را بــرای ســال جــاری داشــت 

• ــوان افزایــش 	 ــون ی ــه 121 تریلی ــوان ب ــون ی ــی چیــن از 54 تریلی ــد ناخالــص داخل طــی ده ســال گذشــته، تولی
یافتــه اســت. میانگیــن امیــد بــه زندگــی از 74.8 ســال، بــه 78.2 ســال افزایــش یافــت و ســهم 36 درصــدی در 

رشــد جهانــی بدســت آورد. 
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• توجه به 5 نکته در درک سیاست های اقتصادی چین در آینده اهمیت دارد:	

نکتــه اول: مــا بایــد همــواره توســعه اقتصــادی را وظیفــه اصلــی و محــوری خــود بدانیــم. در شــرایط جدیــد، بــا 
محوریــت توســعه نوآورانــه، هماهنــگ، ســبز، بــاز و مشــترک، هــدف مــا بایــد توســعه اقتصــادی بــا کیفیــت بــاال 

باشــد.

نکتــه دوم: همــواره بایــد ایجــاد یــک اقتصــاد بــازار سوسیالیســتی، محــور حرکــت اصاحــی قــرار داشــته باشــد. 
بایــد اجــازه دهیــم تــا بــازار نقــش تعیین کننــده ای در تخصیــص منابــع ایفــا کنــد و دولــت نقــش بهتــری ایفــا 
ــچ  ــه هی ــن مســاله ب ــد؛ ای ــت می کن ــه ســمت اقتصــاد  برنامه ریزی شــده حرک ــن ب ــد چی ــد. )برخــی می گوین کن
وجــه امکان پذیــر نیســت(. برنامــه مــا، تعمیــق اصاحــات در شــرکت های دولتــی، حمایــت از بخــش خصوصــی 

و ترویــج رقابــت عادالنــه و ضــد انحصــار خواهــد بــود.

نکتــه ســوم: همــواره بایــد گشــایش همه جانبــه را تشــویق کنیــم. سیاســت درهــای بــاز، بــه عنــوان یــک سیاســت 
اساســی دولــت، کاتالیــزور اصاحــات، توســعه و محــرک اصلــی پیشــرفت اقتصــادی در چیــن اســت. درهــای چین 

بــه روی جهــان بیــرون بازتــر خواهد شــد.

نکتــه چهــارم: مــا همــواره بایــد از حاکمیــت قانــون و حقــوق مالکیــت حمایــت کنیــم. هــدف مــا بایــد ایجــاد یــک 
محیــط کســب و کار در کاس جهانــی و بــازار محــور باشــد کــه بــر اســاس یــک چارچــوب قانونــی معتبــر برپــا 

شــده اســت. 

نکتــه پنجــم: مــا بایــد توســعه مبتنــی بــر نــوآوری و آمــوزش را دنبــال کنیــم؛ ســرمایه انســانی را رشــد دهیــم، 
تعامــل صحیــح مالــی، فنــاوری و صنعــت را تقویــت کنیــم و بهــره وری را افزایــش دهیــم.

پنــج نکتــه فــوق، تجربــه مهمــی اســت کــه چیــن از زمــان آغــاز اصاحــات و گشــایش خــود کســب کــرده و آموختــه 
اســت. مــا بایــد نســبت بــه آنهــا پایبنــد بمانیــم و هرگــز در تعهــد خــود تزلــزل نکنیــم.

• به طور خاصه به سه موضوع در مورد اقتصاد چین اشاره کنم:	

اول: ریســک های مالــی کــه طــی پنــج ســال گذشــته در چیــن پدیــدار شــد، نتیجــه عوامــل متعــددی از جملــه رکــود 
ــرد ســختی  ــا نب ــی اســت. م ــرل داخل ــی ضعیــف، گســترش بی احتیاطــی کســب وکار و کنت اقتصــاد کان، نظــارت مال
ــن  ــزرگ و همچنی ــرکت های ب ــک های ش ــا ریس ــتا، ب ــن راس ــم؛ در ای ــام دادی ــرات انج ــن خط ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب
ــانات  ــم و نوس ــار کردی ــایه را مه ــداری در س ــای بانک ــم، فعالیت ه ــه کردی ــط مقابل ــک و متوس ــی کوچ ــات مال مؤسس
غیرعــادی در بــازار ســرمایه را کنتــرل کردیــم. بــه لطــف ایــن تاش هــا، مــا توانســته ایم ثبــات مالــی کلــی را حفــظ 
ــی  ــات مال ــون ثب ــس قان ــه پیش نوی ــال تهی ــر در ح ــال حاض ــم. در ح ــری کنی ــتمی جلوگی ــرات سیس ــم و از خط کنی
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هســتیم کــه قــادر بــه ارائــه تضمین هــای قانونــی بــه منظــور خنثــی ســازی ریســک ها و حفــظ ثبــات مالــی در مســیر 
ــد. ــو می باش ــه جل ــت رو ب حرک

دوم: بخــش امــاک و مســتغات، همچنــان یــک ســتون بــرای اقتصــاد چیــن بــه شــمار مــی رود؛ ایــن بخــش، حــدود 
40 درصــد از وام هــای بانکــی، 50 درصــد از کل منابــع مالــی دولــت هــای محلــی و 60 درصــد از دارایی هــای خانــوار 
شــهری را تشــکیل می دهــد. از نیمــه دوم ســال 2021، قیمــت ملــک و فــروش خانــه در چیــن رونــد کاهشــی ســریع 
را تجربــه کــرد. بســیاری از ســازندگان عمــده امــاک، دســتخوش کمبــود نقدینگــی و وخامــت در ترازنامــه مالــی خــود 
شــدند. در صــورت عــدم مدیریــت ریســک در بخــش مســکن، ایــن مســائل می توانــد بــه ایجــاد خطــرات سیســتماتیک 

منجــر شــود. بــه همیــن دلیــل بایــد اقدامــات فــوری بــرای رفــع آنهــا انجــام شــود. 

ســوم: در حــال حاضــر، چیــن بــه دنبــال پیشــبرد الگــوی توســعه جدیــد خــود بــا تمرکــز بــر چرخــه داخلــی بــه عنــوان 
پایــه اصلــی و تقاضــای بین المللــی بــه عنــوان مکمــل آن اســت. تمرکــز فعلــی چیــن، بــر افزایــش تقاضــای داخلــی، 
ــن منطــق،  ــه مجــدد اقتصــاد اســت. )ای ــر مصــرف و موازن ــی ب تشــویق توســعه صنعتــی، گســترش مــدل رشــد مبتن
برآمــده از اجمــاع بین المللــی از ســال 2008 اســت(. بــه منظــور عملکــرد خــوب چرخــه داخلــی، تأکیــد بــر تقســیم کار 
ــم  ــن، پارادای ــت. بنابرای ــروری اس ــتر، ض ــی بیش ــرمایه گذاری خارج ــارت و س ــن تج ــی و همچنی ــکاری بین الملل و هم

توســعه جدیــد موســوم بــه چرخــه دوگانــه بایــد در اقتصــاد بــاز دنبــال شــود.

واقعیــت هــای چیــن، بــاز شــدن درهــای ایــن کشــور بــر روی جهــان را نــه یــک مصلحــت، بلکــه بــه عنــوان یــک 
ــت  ــتیم؛ از تقوی ــی هس ــت گرای ــی و حمای ــه گرای ــف یکجانب ــا مخال ــد م ــان می ده ــد و نش ــرح می کن ــرورت مط ض
ــی  ــج جهان ــات و توســعه اقتصــادی در جهــان و تروی ــرای ایجــاد ثب ــی کشــورها ب ــا تمام ــی ب همکاری هــای بین الملل

ــم. ــت می کنی ــادی حمای ــدن اقتص ش

 اکنــون کــه چیــن مأموریــت ســاختن یــک جامعــه نســبتًا مرفــه را بــه پایــان رســانده اســت، هــدف توســعه اجتماعــی 
ــدار را  ــات پای ــه ثب ــم ک ــال می کنی ــت تاریخــی اســت را دنب ــک ماموری ــه ی ــاه مشــترک ک ــه رف ــتیابی ب ــد و دس جدی

ــه اســت.  ــی شــدن جامع ــاه مشــترک، ممانعــت از قطب ــد. هــدف از ایجــاد رف ــن می کن تضمی

کارآفرینــی، عامــل کلیــدی بــرای تولیــد ثــروت در یــک جامعــه اســت. بنابرایــن، کارآفرینــان، چــه چینــی و چــه خارجــی، 
نقــش مهمــی را بــه عنــوان موتــور محرکــه تــاش تاریخــی چیــن بــرای رفــاه مشــترک ایفــا خواهنــد کــرد. اگــر ثــروت 

رشــد نکنــد، رفــاه عمومــی بــه رودخانــه ای بــدون سرچشــمه یــا درختــی بــدون ریشــه تبدیــل می شــود.

• در مورد چگونگی پیشبرد همکاری های بین المللی، به سه نکته اشاره می کنم: 	

نکتــه اول، حمایــت از اصــول صحیــح و حفــظ نظــم اقتصــادی موثــر بین المللــی اســت. در شــرایط جدیــد، تفکــر ســنتی 
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دیگــر قــادر بــه ارائــه راه حــل نیســت. بــه همیــن دلیــل مــا بایــد "ذهنیــت جنــگ ســرد" را کنــار بگذاریــم و ماهیــت 
ــه، تشــویق  ــه تقســیم کار عادالن ــم. اصــول اقتصــادی، مســایلی از جمل ــادی درک کنی ــور را از منظــر دوگانگــی م ام
رقابــت، اقدامــات ضــد انحصــار، حمایــت از حقــوق مالکیــت و حقــوق مالکیــت معنــوی، ترویــج کارآفرینــی و جریــان 
آزاد عوامــل تولیــد، توزیــع عادالنــه، ایجــاد شــبکه ســامت اجتماعــی قــوی و تضمیــن ثبــات اقتصــاد کان اســت کــه 

کارایــی آنهــا بــه خوبــی اثبــات شــده اســت. 

ــی  ــادل خوب ــرد و تع ــرار بگی ــد ق ــورد تأکی ــد م ــی بای ــت های کان بین الملل ــی در سیاس ــت هماهنگ ــه دوم، تقوی نکت
بیــن تــورم و رشــد ایجــاد کنیــم. برخــی کشــورها بــه منظــور مهــار تــورم، سیاســتهایی را اتخــاذ کرده انــد کــه احتمــااًل 
منجــر بــه افزایــش رکــود خواهــد شــد. امــا توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه تــورم ایــن بــار تحــت تأثیــر عوامــل 
متعــددی اســت، بــه منظــور ترمیــم زنجیــره تأمیــن و حفــظ امنیــت انــرژی و غذایــی، بــه غیــر از ســمت تقاضــا، بــه 

اقداماتــی در ســمت عرضــه نیــز نیــاز اســت.

نکتــه ســوم، ضــرورت انجــام اقدامــات مشــترک جهانــی بــه منظــور مقابلــه بــا تغییــرات آب و هوایــی اســت. معضــل 
ــا آن روبــرو  چگونگــی تقویــت همــکاری در یــک جهــان پراکنــده، یــک مشــکل واقعــی اســت کــه همــه کشــورها ب
هســتند. در ایــن راســتا، بایــد بازی هــای بــا حاصــل جمــع مثبــت را ترویــج دهیــم و زمینه هــای احتمالــی همگرایــی و 

همــکاری را شناســایی کنیــم؛ مــا بایــد بــا یکدیگــر همــکاری کنیــم تــا صلــح جهانــی را حفــظ کنیــم.

اتحادیه اروپا در پی گاز آذربایجان

مجارســتان اخیــرا اعــام کــرد کــه ایــن کشــور، رومانــی، بلغارســتان و اســلواکی از کمیســیون اروپــا )EC( درخواســت 
کرده انــد کــه بودجــه ای را بــرای توســعه زیرســاخت ها اختصــاص دهــد کــه امــکان افزایــش محموله هــای گاز آذربایجــان 
ــر امــور خارجــه مجارســتان، در کنفرانــس خبــری مشــترک  ــر شــیارتو، وزی ــد. پیت ــا را فراهــم می کن ــه اروپ ــه اتحادی ب
ــوان  ــه عن ــرژی "ب ــن ان ــه موضــوع تامی ــا ب ــر اقتصــاد آذربایجــان، از بروکســل خواســت ت ــاروف، وزی ــا میکائیــل جب ب
یــک اولویــت پرداختــه و حمایــت مالــی کنــد." بــه گفتــه ایــن مقــام، بــرای ســاخت تاسیســات جدیــد و به روزرســانی 
زیرســاخت های موجــود مــورد نیــاز بــه ســرمایه گذاری اســت کــه حجــم گاز آذربایجــان را از طریــق ترکیــه، بلغارســتان، 
رومانــی، مجارســتان و اســلواکی افزایــش می دهــد. ایــن پروژه هــا کــه بــه گفتــه ایــن مقــام مجارســتانی بایــد امنیــت 
انــرژی در اروپــای جنوبــی و مرکــزی را تامیــن کننــد، شــامل ســاخت اتصــاالت جدیــد و افزایــش ظرفیــت در اتصــاالت 
ــا از  ــت ت ــاده اس ــا آم ــه اروپ ــا اتحادی ــه آی ــد ک ــان می ده ــت نش ــن وضعی ــت: »ای ــیجارتو گف ــود. س ــی ش ــود م موج
صحبت هایــی کــه در مــورد اهمیــت تنــوع بــرای امنیــت عرضــه در اروپــای مرکــزی تاکنــون شــنیده شــده، گامــی بــه 
ســوی تنوع بخشــی واقعــی بــردارد یــا خیــر«. ســپتامبر گذشــته، در نشســت وزرای انــرژی کشــورهای تــرک، وی اظهــار 
داشــت کــه تحویــل گاز از آذربایجــان بــه اتحادیــه اروپــا در ســال هــای آینــده دو برابــر خواهــد شــد کــه مجارســتان 
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ــه  ــد. جــدا از گاز آذربایجــان، بوداپســت ب ــرژی در منطقــه مــی دان ــع ان ــه مناب ــرای تنــوع بخشــیدن ب آن را فرصتــی ب
دنبــال افزایــش واردات گاز طبیعــی مایــع از طریــق ترمینــال گاز فــوق ســرد کرواســی در کــرک و توســعه میــدان گازی 
در رومانــی اســت. پیــش از ایــن، وزارت خارجــه ایــن کشــور گفتــه بــود کــه مجارســتان در حــال کار بــر روی منابــع 
جایگزیــن بــرای واردات انــرژی اســت، امــا تاکیــد کــرد کــه در کوتــاه مــدت جایگزینــی نفــت و گاز روســیه غیرممکــن 
اســت. ویکتــور اوربــان، نخســت وزیــر مجارســتان، بارهــا اعــام کــرده اســت کــه اتحادیــه اروپــا بــا امتنــاع از عرضــه 
انــرژی روســیه بــه نفــع واردات از ایــاالت متحــده، در ســمت بازنــده قــرار دارد زیــرا مجبــور اســت پنــج تــا ده برابــر 

بیشــتر بپــردازد.

مشارکت راهبردی هند و مصر 

رییــس جمهــور مصــر اخیــرا بــه عنــوان میهمــان ویــژه "روز جمهــوری" بــه هنــد ســفر کــرد و موافقتنامــه مشــارکت 
راهبــردی را بــا ایــن کشــور امضــا کــرد. در قالــب ایــن توافــق، دو کشــور متعهــد شــدند کــه در زمینه هــای سیاســی، 
ــفر  ــن س ــن در ای ــور مصــر همچنی ــس جمه ــد. ریی ــکاری کنن ــر هم ــا یکدیگ ــرژی و اقتصــادی ب ــی، ان ــی، دفاع امنیت
ــرژی، کشــاورزی،  ــر ســاخت، پتروشــیمی، ان ــه ســرمایه گذاری در بخش هــای زی کوشــید توجــه شــرکت های هنــدی ب
ــت مصــر مدعــی اســت  ــد. دول ــب نمای ــاوری اطاعــات جل مراقبت هــای بهداشــتی، آمــوزش، توســعه مهارت هــا و فن
کــه شــرکت انرژی هــای تجدیدپذیــر هنــدی عاقــه زیــادی بــه همــکاری بــا مصــر در زمینــه تولیــد هیــدروژن ســبز 
نشــان داده انــد. ماننــد ســایر کشــورهای منطقــه، مصــر نیــز در حــال بررســی اســتفاده از هیــدروژن ســبز در کنــار ســایر 
اشــکال انرژی هــای تجدیدپذیــر اســت. سیســی و مــودی همچنیــن هــدف مشــترکی را بــرای رســیدن بــه 12 میلیــارد 
دالر تجــارت دوجانبــه طــی پنــج ســال آینــده تعییــن کردنــد. تجــارت بیــن مصــر و هنــد در ســال مالــی منتهــی بــه 
مــارس 2022 بالــغ بــر 7.26 میلیــارد دالر بــوده اســت. مصــر همچنیــن اعــام کــرد کــه در حــال بررســی اختصــاص 
زمیــن بــرای شــرکت هــای هنــدی در منطقــه اقتصــادی کانــال ســوئز اســت. منطقــه اقتصــادی کانــال ســوئز بــرای 
ــه شــرکت هــای هنــدی مــی کوشــد از  ــی ب ــا دادن امتیازات فعالیــت شــرکت های چینــی ایجــاد شــده اســت. مصــر ب

رقابــت هــای چیــن و هنــد بهــره گیــرد. 

روابــط مصــر و هنــد رو بــه توســعه اســت. هنــد اخیــرا از مصــر بــرای شــرکت در نشســت آتــی گــروه 20 در دهلــی نــو 
دعــوت کــرده اســت. مصــر نیــز ســال گذشــته بــه دلیــل اختــاالت ناشــی از جنــگ اوکرایــن بــه دنبــال واردات گنــدم 
ــرای همــکاری گســترده تر امضــا  ــد یادداشــت تفاهمــی ب ــاع مصــر و هن ــود. در ســپتامبر گذشــته، وزرای دف ــد ب از هن

کردنــد. 

روسیه در پی تجارت با ارزهای محلی در آفریقا 

اخیــرا ســرگئی الوروف، وزیــر امــور خارجــه روســیه اعــام کــرد کــه روســیه و برخــی کشــورهای آفریقایــی بــه دنبــال 
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ــن  ــتا، طرفی ــن راس ــتند. در همی ــن هس ــی طرفی ــای مل ــق ارزه ــت انجــام تســویه حســاب ها از طری ــی جه راهکارهای
ــا  ــرب می باشــند ت ــال شــده از ســوی غ ــای اعم ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــکاری ب ــال بازطراحــی ســازوکارهای هم در ح
کاهــش نقــش دالر و یــورو در تجــارت میــان آنهــا عملیاتــی شــود. دومیــن اجــاس مشــترک میــان روســیه و آفریقــا 

در پایــان ژوئیــه ســال جــاری در ســن پترزبــورگ برگــزار خواهــد شــد. 

ــال  ــه دنب ــا، ب ــا و تهدیده ــا تحریم ه ــه ب ــیه در مواجه ــت: "روس ــده اس ــیه، آم ــه روس ــور خارج ــه وزارت ام در اعامی
ابزارهــای جدیــد بــرای همــکاری تجــاری و ســرمایه گذاری، زنجیــره تأمیــن، پرداخت هــا و تســویه حســاب از طریــق 
ارزهــای ملــی اســت؛ امــری کــه هــر چنــد هنــوز ســرعت الزم را نــدارد، امــا در حــال شــتاب گرفتــن اســت."طی چنــد 
ســال اخیــر، روســیه همــواره سیاســت دالرزدایــی در تجــارت خارجــی را دنبــال کــرده اســت. در ایــن راســتا، ایــن کشــور 
و برخــی از شــرکای تجــاری آن، از جملــه هنــد و چیــن، اســتفاده از ارزهــای ملــی در تســویه حســاب های متقابــل را 

افزایــش داده انــد.

پیشنهاد تعرفه صفر از سوی روسیه 

روســیه، رئیــس اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا )EAEU( در ســال 2023، پیشــنهاد تمدیــد نــرخ عــوارض واردات صفــر 
ــه اقتصــادی اوراســیا در  ــه کــرده اســت. اتحادی ــه کشــورهای عضــو اوراســیا ارائ ــان ســال 2023 را ب ــا پای درصــدی ت
آوریــل 2022 تصمیــم گرفتــه بــود تــا نرخ هــای حقــوق گمرکــی واردات را از 28 مــارس 2022 تــا 30 ســپتامبر 2022 
صفــر اعــام کنــد، ســپس ایــن تصمیــم را تــا 28 فوریــه 2023 تمدیــد کــرد. کاهــش تعرفه هــای واردات، تأثیــر مثبتــی 
بــر تجــارت درون منطقــه ای اوراســیا در پــی داشــته اســت؛ در همیــن راســتا، حجــم تجــارت بیــن کشــورهای اوراســیا 
بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت و کشــورهایی ماننــد قرقیزســتان، در ســال 2022 افزایــش 36 درصــدی 

در تجــارت یــا ســایر اعضــای اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا را اعــام کرده انــد.

تحوالت منطقه ای 

نگرش کشورهای حاشیه خلیج فارس به روندهای اقتصاد جهانی

بســیاری از مقامــات کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس در فعالیت هــای پنجــاه و ســومین دوره مجمــع 
ــش از 2700  ــا حضــور بی ــع ب ــن مجم ــد. ای ــرا در داووس ســوئیس برگزارشــد شــرکت کردن ــه اخی ــی اقتصــاد ک جهان
مقــام برجســته از سراســر جهــان برگــزار شــد. 130 کشــور، از جملــه 50 رئیــس دولــت در آن حضــور داشــتند. مقامــات 
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــا مشــارکت در ایــن کنفرانــس مهــم بین المللــی دیدگاههــای خــود در مــورد آینــده 
اقتصــاد جهانــی و راه هــای مقابلــه بــا تحــوالت جــاری را ارائــه کردنــد. نگرش هــای ایــن کشــورها را در چنــد حــوزه 

ــرد: ــی ک ــوان بررس می ت
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اقتصاد و انرژی

ــن کشــور در ســال  ــه اقتصــاد ای ــت ک ــس داووس گف ــان ســخنرانی خــود در کنفران ــی عربســتان، در جری ــر دارای وزی
جــاری، ســریع ترین رشــد را خواهــد داشــت و از آنچــه کــه در دســامبر گذشــته پیش بینــی شــده بــود، یعنــی رشــد 3.1 
درصــدی در ســال 2023، فراتــر خواهــد رفــت. وزیــر امــور خارجــه عربســتان در مــورد معضــل تأمیــن انــرژی کــه جهان 
را درگیــر خــود کــرده، ابــراز کــرد کــه ایــن کشــور بــرای ثبــات در بــازار جهانــی انــرژی تــاش می کنــد و بــر تمرکــز 
بــر انــرژی پــاک تأکیــد ورزیــد. عــاوه بــر ایــن، وی بــه اختافــات بــا آمریــکا بــر ســر قیمــت نفــت اشــاره نمــود و 
ابــراز داشــت کــه اوپــک پــاس بــا نوســانات بــازار مواجــه شــده اســت ولــی بــه نفــع تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان 

ــد. ــل می کن عم

بانک های دیجیتال

وزیــر دارایــی عربســتان بــه تــاش گســترده کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بــرای ایجــاد بانک هــای ارز دیجیتــال 
و همچنیــن نوســازی سیســتم های نظارتــی تأکیــد کــرد. وی، ارزهــای دیجیتــال بانک هــای مرکــزی را ابــزار 
ــم  ــوآوری فراه ــه ن ــای بیشــتری را در زمین ــرا فرصت ه ــال توســعه دانســت، زی ــرای کشــورهای در ح ــاده ای ب فوق الع

می کننــد.

کمک های عربستان

مســاله بعــدی، تغییــر در نحــوه کمک رســانی عربســتان بــه متحــدان خــود در سراســر جهــان اســت. در نشســت داووس، 
ــد و شــرط«،  ــدون قی ــد »اعطــای کمک هــای باعــوض و ســپرده های مســتقیم ب ــس رون ــن پ اعــام شــد کــه از ای
اصــاح خواهــد شــد و همــکاری بــا نهادهــای چندجانبــه افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. زیــرا جهــان بــا رکــود تورمــی 
مواجــه اســت و در وضعیــت عــدم اطمینــان بــه ســر می بــرد؛ در نتیجــه از ایــن پــس ماننــد گذشــته، پــول بــه رایــگان 

ــد. ــه اقتصــاد آســیب می زن ــدام ب ــن اق ــرا ای اعطــا نمی شــود، زی

بــر اســاس آمــار منتشــر شــده در وب ســایت »پلتفــرم کمــک« دولــت عربســتان، ایــن کشــور تــا کنــون بیــش از 64 
میلیــارد دالر کمــک بــه حــدود 167 کشــور در سراســر جهــان ارائــه کــرده اســت کــه عمــده آنهــا در قالــب کمک هــای 

 توســعه ای اعطــا شــده اســت.

نفت و گاز

ــد؛  ــی نمی کن ــرژی را سیاس ــاله ان ــورش، مس ــه کش ــرد ک ــام ک ــر اع ــه قط ــور خارج ــر ام ــت و گاز، وزی ــه نف در زمین
ــرای  ــرژی را ب ــبد ان ــود در س ــت خ ــان اهمی ــت و همچن ــر اس ــل اطمینان ت ــر و قاب ــر، پاک ت ــرژی ایمن ت ــع ان گاز، منب
ــن رخ داده اســت، سیاســی شــدن  ــده حفــظ خواهــد کــرد. آنچــه کــه متعاقــب جنــگ روســیه و اوکرای دهه هــای آین
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پرونــده انــرژی توســط روســیه اســت کــه منجــر بــه ایجــاد بحــران بزرگــی شــده و  اقتصــاد جهانــی را تحــت تأثیــر 
ــرار داده اســت. ق

ــد  ــردن رون ــف ک ــتمداران و متوق ــی از سیاس ــه از ســوی برخ ــیار بلندپروازان ــداف بس ــه اتخــاذ اه ــد اســت ک وی معتق
ســرمایه گذاری طــی ده ســال گذشــته، منجــر بــه فقــر انــرژی در ایــن کشــورها شــده کــه جنــگ در اوکرایــن نیــز بــر 
ســرعت آن افــزوده اســت. امــا قطــر رویکــرد کاهــش ســرمایه گذاری در گاز را پیگیــری نکــرده بــود؛ امــری کــه امــروزه 
ــا ســال 2027، امــکان صــدور گاز  ــه نحــوی کــه ت ــن کشــور را فراهــم کــرده؛ ب امــکان عرضــه اضافــی از ســوی ای
بیشــتری بــه بــازار بــه ویــژه بــه اروپــا را خواهــد داشــت. بــر همیــن اســاس دوحــه قصــد دارد تــا ســال 2027، ســاالنه 

126 میلیــون تــن گاز مایــع تولیــد کنــد کــه معــادل دو برابــر ظرفیــت فعلــی تولیــد اســت.

چالش های زنجیره تأمین

ســایه بحــران تجــارت جهانــی ناشــی از جنــگ روســیه و اوکرایــن نیــز در ایــن مجمــع احســاس می شــد. در همیــن 
راســتا، امــارات متحــده عربــی خواســتار نوســازی زنجیره هــای تأمیــن بــا هــدف رویارویــی بــا چالش هــای کنونــی شــد 

و بــر اهمیــت تجــارت بــه عنــوان محــور اصلــی بــرای تحریــک رشــد تاکیــد کــرد. 

ــذب  ــی، ج ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــج س ــد، تروی ــاری جدی ــارکت های تج ــال مش ــه دنب ــی ب ــده عرب ــارات متح ام
دانشــمندان برتــر، ایجــاد پــل ارتباطــی بــا بخــش خصوصــی و پیونــد یافتــن بــا ســریعترین اقتصادهــای در حــال رشــد 

جهــان اســت.

ــس داووس، در  ــارس در کنفران ــج ف ــورهای خلی ــارکت کش ــت مش ــه اهمی ــد ک ــادی معتقدن ــان اقتص ــی کارشناس برخ
پیشــنهادات مهــم ایــن کشــورها بــه ویــژه عربســتان ســعودی و امــارات منعکــس شــده اســت. پیشــنهادات عربســتان 
ســعودی در رابطــه بــا ارائــه کمک هــای بین المللــی در قالــب ایجــاد اصاحــات اقتصــادی و ســاختاری در کشــورهای 
دریافت کننــده کمــک مطــرح شــده اســت، قطــر وعــده نقــش آفرینــی مثبــت در امنیــت انــرژی را داده اســت و امــارات 

از توســعه نقــش ایــن کشــور بــه عنــوان هــاب نوپدیــد تجــارت جهانــی ســخن گفتــه اســت. 

امارات بازار صادرات محصوالت کشاورزی قزاقستان 

اخیــرا رئیــس جمهــور قزاقســتان بــه امــارات ســفر کــرد و بــا مقامــات عالــی رتبــه ایــن کشــور از جملــه شــیخ محمــد 
ــکاری در  ــند هم ــد، 9 س ــن بازدی ــرد. در بخشــی از ای ــدار ک ــی دی ــارات متحــده عرب ــس ام ــان، رئی ــد آل نهی ــن زای ب
ــی  ــه امضــا رســید. در میزگــرد ســرمایه گذاری قزاقســتان-امارات متحــده عرب ــان دو کشــور ب ــف می زمینه هــای مختل
کــه در خــال ایــن ســفر برگــزار شــد، رئیــس جمهــور قزاقســتان عنــوان کــرد ایــن کشــور بــه صــادرات محصــوالت 
کشــاورزی ارگانیــک بــه امــارات متحــده عربــی بســیار عاقه منــد اســت. او تاکیــد کــرد ایــن کشــور از پتانســیل کافــی 
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در ایــن زمینــه برخــوردار اســت و صــادرات ایــن محصــوالت منجــر بــه نتایــج ســودمند متقابــل بــرای هــر دو کشــور 
خواهــد شــد. امــارات حــدود 3 میلیــارد دالر در قزاقســتان ســرمایه گذاری کــرده اســت، در حالــی کــه ســهم قزاقســتان 
ــان ســال  ــا پای ــن دو کشــور ت ــادالت تجــاری بی ــن زده می شــود. مب ــارد دالر تخمی ــارات، حــدود 1 میلی در اقتصــاد ام

2022 بــه 600 میلیــون دالر رســید.

حضور گسترده زیمنس در بازار برق عراق 

توافــق اخیــر عــراق و شــرکت زیمنــس را بســیاری بــه عنــوان راه حلــی بــرای بحــران انــرژی ایــن کشــور برشــمرده اند. 
دولــت عــراق جزئیــات بیشــتری از ایــن توافــق را منتشــر کــرده اســت. یکــی از محورهــای  تفاهم نامــه امضــا شــده بــا 
زیمنــس، تأمیــن ترانســفورماتورهایی بــا ظرفیت هــای جدیــد اســت. در حــال حاضــر، شــبکه بــرق عــراق بــا کســری 
ــرای  ــاال ب ــت ب ــا ظرفی ــفورماتورهایی ب ــه، ترانس ــن تفاهم نام ــب ای ــت. در قال ــه اس ــی مواج ــزار مگاوات ــه 12 ه عرض

نخســتین بــار در صنعــت بــرق عــراق، مــورد بهره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت.

شــایان توجــه اســت کــه محورهــای موجــود در ایــن قــرارداد، مــواردی اســت کــه بــرای اولیــن بــار اضافــه شــده اند. 
ــرای دوره هــای بســیار طوالنــی انجــام  مهمتریــن محورهــا، ســرمایه گذاری در بخــش گاز عــراق اســت؛ امــری کــه ب
نشــده اســت. شــرکت زیمنــس متعهــد شــده از گازهــای خروجــی از چاههــای نفــت عــراق بــرق تولیــد نمایــد. یکــی از 
بــزرگ تریــن مشــکات صنعــت بــرق عــراق، کمبــود ســوخت اســت لــذا  بهره گیــری از گاز بــرای تولیــد بــرق، باعــث 
ــر از  ــی دیگ ــد. یک ــد ش ــراق خواه ــرای ع ــی ب ــل توجه ــی اقتصــادی قاب ــای واردات گاز و صرفه جوی کاهــش هزینه ه
وجــوه متمایزکننــده اصلــی ایــن توافقنامــه از ســایر توافقــات، عــزم جــدی دولــت عــراق بــر عملیاتــی و اجرایــی کــردن 
آن اســت؛ در همیــن راســتا، بــه ســرعت پــس از امضــای تفاهم نامــه، جلســات متعــدد بــا هــدف تهیــه جــداول زمانــی 

بــرای اجرایــی شــدن پروژه هــای امضــا شــده، تشــکیل شــده اســت.

 در ســال جــاری، عملیــات اجرایــی ســاخت یــک نیــروگاه در ذی قــار بــا ظرفیــت 600 مــگاوات آغــاز خواهــد شــد و در 
ــا ســه  ــه یــک ت ــان  تفاهم نام ــا ظرفیــت 2000 مــگاوات شــروع می شــود. مــدت زم گام بعــدی، ســاخت نیروگاهــی ب
ســال اســت؛ فــاز اول ایــن  تفاهم نامــه شــامل 6 پــروژه اســت کــه بخشــی از آن در مــدت یــک ســال و بخشــی دیگــر 

در مــدت دو ســال بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید. 

مصر  در پی خصوصی سازی برای عبور از بحران اقتصادی

ــه  ــامبر برنام ــان دس ــرانجام در پای ــاه، س ــش از 6 م ــت بی ــس از گذش ــر، پ ــور مص ــس جمه ــی، رئی ــاح السیس عبدالفت
ــت در  ــی دول ــرح، سیاســت آت ــن ط ــاس ای ــر اس ــرد. ب ــاغ ک ــود را اب ــده ب ــی ش ــت طراح ــه توســط دول ــردی ک راهب
مشــارکت یــا عــدم مشــارکت در طرح هــای اقتصــادی مختلــف مشــخص شــده اســت. نخســت وزیــر مصــر در جریــان 
ــش  ــهم بخ ــری س ــش 2 براب ــرح، افزای ــن ط ــدف از ای ــه ه ــت ک ــار داش ــی اظه ــاه م ــت در م ــای دول ــه برنامه ه ارائ
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ــا کــه ســهم بخــش خصوصــی از 30 درصــد در ســال  ــن معن خصوصــی در ســرمایه گذاری های اقتصــادی اســت؛ بدی
2021 بــه 65 درصــد افزایــش یابــد؛ هرچنــد کــه در متــن نهایــی، تنهــا بــه هــدف افزایــش ســرمایه گذاری 25 تــا 30 
درصــدی و دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی 7 تــا 9 درصــدی کــه بــه ایجــاد شــغل کمــک می کنــد، اشــاره شــده اســت.

  )IMF( تصویــب ایــن ســند تنهــا دو هفتــه پــس از دریافــت وام جدیــد 3 میلیــارد دالری از صنــدوق بین المللــی پــول
کــه مشــروط بــه اجــرای مجموعــه ای از اصاحــات، از جملــه پیشــبرد سیاســت های خصوصــی  و کاهــش ســهم دولــت 

در اقتصــاد مصــر بــه ایــن کشــور داده شــد، صــورت گرفــت.

شــایان توجــه اســت کــه جنــگ روســیه در اوکرایــن، شــوک اقتصــادی شــدیدی بــه مصــر وارد کــرده اســت؛ امــری 
کــه دولــت را وادار کــرده اتــکا بــه وام هــای کوتاه مدتــی کــه در ســال های اخیــر افزایــش یافتــه بــود را کنــار بگــذارد 
ــه صــادرات، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی )FDI( و توســعه  ــر از جمل ــر و پایدارت ــی قوی ت ــع مال ــه ســمت مناب و ب

بخــش خصوصــی ســوق پیــدا کنــد.

بــر اســاس ســند راهبــردی، دولــت در نظــر دارد طــی ســه تــا پنــج ســال آینــده بــه طــور کامــل از 62 فعالیــت اقتصــادی 
خــارج شــود، مشــارکت خــود را در 56 بخــش کاهــش و در 76 بخــش افزایــش دهــد؛ در حالــی کــه در پیش نویس هــای 

قبلــی ایــن ســند، خــروج دولــت از 79 بخــش و کاهــش ســهم در 45 بخــش مطــرح شــده بــود.

ــا حاکــی  ــر اســت، ام ــه نســخه پیش نویــس منتشــر شــده در بهــار 2022 جاه طلبانه ت ــی نســبت ب اگرچــه نســخه نهای
ــا  از یــک گام مهــم رو بــه جلــو از حیــث ایجــاد شــفافیت بــرای کســب وکارها و ســرمایه گذاران اســت کــه در کجــا ب
ــا نهادهــای دولتــی مواجــه خواهنــد شــد و چــه حوزه هایــی از اقتصــاد از حضــور دولــت خالــی خواهــد بــود.  رقابــت ب
در ایــن ســند، ســه راه بــرای کاهــش مشــارکت دولــت در اقتصــاد و افزایــش نقــش بخــش خصوصــی، عرضــه ســهام 
عمومــی در بــورس اوراق بهــادار، فــروش ســهام بــه  ســرمایه گذاران اســتراتژیک و اشــکال مختلــف مشــارکت عمومــی 

و خصوصــی تعبیــه شــده اســت.

هــر چنــد کــه ایــن ســند بــه جزئیــات نــام شــرکت های دولتــی مشــمول  خصوصی ســازی اشــاره نمی کنــد، امــا شــامل 
ــور  ــوذ و حض ــال 2013، نف ــی در س ــیدن سیس ــدرت رس ــه ق ــان ب ــه از زم ــت ک ــده اس ــم ش ــی ه ــرکت های نظام ش
ــن 2023،  ــان ژوئ ــا پای ــاز اول، ت ــا در ف ــت قصــد دارد ت ــن ســند، دول ــر اســاس ای ــد. ب گســترده ای در اقتصــاد یافته ان
2.5 میلیــارد دالر از ســهام شــرکت های دولتــی را بــه فــروش برســاند. عــاوه بــر ایــن بــر مبنــای ایــن ســند، مصــر 
ــا و  ــت آنه ــی و مدیری ــود حکمران ــی، بهب ــرکت های نظام ــه ش ــی، از جمل ــرکت های دولت ــفافیت در ش ــت ش ــه تقوی ب

همچنیــن پایــان بخشــیدن بــه هــر نــوع رفتــار تبعیــض آمیــز، متعهــد شــده اســت.

شــایان توجــه اســت کــه ســند جدیــد موســوم بــه سیاســت مالکیــت دولتــی، تمامــی بخش هــای اقتصــادی را تحــت 
پوشــش قــرار نمی  دهــد، بلکــه تنهــا فعالیت هــای اقتصــادی خاصــی را تحــت پوشــش دارد. بــه عنــوان مثــال، از قصــد 
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دولــت مبنــی بــر خــروج کامــل از فعالیت هایــی ماننــد باغــداری و محصــوالت زراعــی، کارخانه هــای آب شــیرین کن، 
ــرده  ــرم و خ ــان، چ ــی، مبلم ــی و الکترونیک ــایل برق ــد وس ــاری، تولی ــه تج ــه ای و بیم ــل رودخان ــل و نق ــات حم خدم

فروشــی بحــث کــرده اســت.

ــی  ــش خصوص ــه بخ ــی ک ــا حوزه های ــتراتژیک ی ــادی اس ــای اقتص ــد دارد در فعالیت ه ــت قص ــال، دول ــن ح در همی
ــا  ــط ب ــزرگ مرتب ــدارد، حضــور خــود را افزایــش دهــد، کــه شــامل زیرســاخت های ب ــه آن هــا را ن ــه ورود ب ــی ب تمایل
ــوئز،  ــال س ــه کان ــوط ب ــای مرب ــد آب، پروژه ه ــای تولی ــاری، کارخانه ه ــن و آبی ــای زمی ــای احی ــل، پروژه ه حمل ونق
ــی و  ــتم های آموزش ــی از سیس ــت و بخش های ــش نف ــیمیایی و پاالی ــود ش ــع ک ــی، صنای ــت و گاز طبیع ــتخراج نف اس

مراقبت هــای بهداشــتی می شــود.

ایــن ســند همچنیــن بــه جزئیــات فعالیت هایــی کــه دولــت قصــد کاهــش حضــور خــود بــه نفــع بخــش خصوصــی را 
دارد پرداختــه کــه شــامل ســهام بخــش بنــدر و راه آهــن، تصفیــه خانه هــای آب و بخش هایــی از صنایــع دیگــر ماننــد 

معــدن، بــرق، عمــده فروشــی، مالــی، اطاعــات و ورزش اســت. 

در حــال حاضــر، کمیتــه ای متشــکل از نخســت وزیــر، چندیــن وزیــر و رؤســای صنــدوق ســرمایه گذاری مســتقل مصــر، 
اداره کل ســرمایه گذاری و مناطــق آزاد و ســازمان رقابــت مصــر، مســئول نظــارت بــر اجــرای ایــن ســند شــده اند.

ــا  ــت، ام ــده اس ــن ش ــده تعیی ــال آین ــج س ــا پن ــه ت ــی س ــاد ط ــی از اقتص ــت از بخش های ــروج دول ــان خ ــه زم اگرچ
ــه اجــرای تدریجــی آن از ســوی دولــت  هنــوز زمان بنــدی دقیــق ایــن اســتراتژی مشــخص نشــده و در ســند تنهــا ب
ــی از  ــه ایجــاد نگرانی های ــت منجــر ب ــن، برنامه هــای خصوصی ســازی گســترده دول ــا وجــود ای اشــاره شــده اســت. ب
بابــت عــدم شــفافیت و نظــارت، بــه ویــژه بــرای کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس ماننــد عربســتان ســعودی، امــارات 
متحــده عربــی و قطــر شــده اســت کــه در ســال 2022 متعهــد بــه ســرمایه گذاری در مجمــوع 22 میلیــارد دالری در 
مصــر شــدند. دولــت مصــر تحــت فشــار صنــدوق بیــن المللــی پــول و نیــز بــرای گــذار از بحــران شــدید اقتصــادی 
ــود.  ــدان آســان نخواهــد ب ــد زده اســت، اصاحاتــی کــه پیشــبرد آن چن ــه را کلی مجموعــه ای از اصاحــات بلندپروازن

افتتاح دفتر مرکزی منطقه ای 80 شرکت بین المللی در عربستان 

ــه ای خــود  ــر مرکــزی منطق ــه دفت ــی ک ــداد شــرکت های بین الملل ــر ســرمایه گذاری عربســتان ســعودی، تع ــرا وزی اخی
را در ریــاض افتتــاح کرده انــد، فــاش و تاکیــد کــرد کــه تعــداد آنهــا بــه 80 شــرکت رســیده اســت. هــر یــک از دفاتــر 
مرکــزی منطقــه ای، متعلــق بــه یــک شــرکت جهانــی اســت کــه در ریــاض و بــه منظــور پشــتیبانی، مدیریــت و هدایــت 

اســتراتژیک شــعب و شــرکت های تابعــه در منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا تأســیس شــده اســت.

نکتــه جالــب توجــه آنکــه تعــداد ایــن شــرکت ها در اکتبــر گذشــته، 44 شــرکت بــود کــه در حــال حاضــر تعــداد آنهــا 
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ــژه ای  ــرای ســرمایه گذاری، کمیتــه وی ــه مشــوق ها ب ــه اســت. عربســتان در راســتای ارائ ــه 80 شــرکت افزایــش یافت ب
منصــوب کــرده اســت؛ ایــن کمیتــه عــاوه بــر تعییــن منطقــه ویــژه لجســتیکی در فــرودگاه ملــک خالــد، معافیت هــای 

مالیاتــی و اســتفاده از برخــی مناطــق ویــژه اقتصــادی را لحــاظ کــرده اســت. 

ــن  ــه منظــور تضمی ــد ســرمایه گذاری را ب ــون جدی ــاری، عربســتان قان ــه در ســال ج ــرار اســت ک ــن، ق ــر ای عــاوه ب
ــری ســرمایه گذار ســعودی و خارجــی، ســهولت  ــه تصویــب برســاند. ایــن حقــوق شــامل براب حقــوق  ســرمایه گذاران ب
ورود و خــروج و انتقــال ســرمایه، تضمیــن حقــوق ســرمایه گذاران و نحــوه ســلب مالکیــت در صــورت وجــود ضــرورت 
ملــی بــرای آن اســت. عربســتان مدعــی اســت کــه در قانــون جدیــد اســتانداردهای بیــن المللــی مــاک خواهــد بــود. 

شــایان ذکــر اســت کــه دولــت عربســتان قصــد دارد از ابتــدای ســال 2024، فعالیــت هــر شــرکت خارجــی یــا مؤسســه 
تجــاری کــه دفتــر مرکــزی منطقــه ای آن در خــارج از ایــن کشــور قــرار دارد را در عربســتان متوقــف کنــد و ایــن شــامل 
ــا یکــی از نمایندگی هــای آن می شــود،  ــت ی ــه دول ــا نهادهــا، مؤسســات و صندوق هــای وابســته ب ــرارداد ب ــه ق هرگون
ــال تجــاوز  ــون ری ــک میلی ــا از ی ــی آنه ــه تخمین ــه هزین ــی ک ــرای قراردادهای ــه ب ــن کشــور اســتثنائاتی از جمل ــا ای ام
ــا وجــود  ــا عــدم حضــور بیــش از یــک رقیــب واجــد شــرایط ی ــا در خــارج از عربســتان اجــرا می شــود، ی ــد، ی نمی کن

شــرایط اضطــراری قائــل شــد. 

توافق نفتی پاکستان و روسیه 

اخیــرا پاکســتان و روســیه بــه یــک توافقنامــه اصولــی1 در زمینــه صــدور نفــت خــام روســیه بــه پاکســتان دســت پیــدا 
کردنــد کــه اولیــن گام ملمــوس در جهــت همــکاری دوجانبــه در بخــش تجــارت نفــت بــه شــمار مــی رود. دو کشــور 
احتمــاال تــا اواخــر مــاه مــارس، یــک توافــق نهایــی را منعقــد خواهنــد کــرد کــه امــکان خریــد بــا تخفیــف نفــت خــام 

روســیه را بــرای پاکســتان فراهــم مــی آورد. 

ــم  ــه تفاه ــت«، ب ــورهای دوس ــق »ارز کش ــا از طری ــام پرداخت ه ــر انج ــر س ــور ب ــه دو کش ــت آنک ــز اهمی ــه حائ نکت
رســیدند. از آنجایــی کــه پاکســتان بــا بحــران کمبــود دالر مواجــه اســت، احتمــاال هزینــه خریــد نفــت از روســیه را بــا 
یــوان چیــن انجــام خواهــد داد. در حــال حاضــر، پاکســتان بــا بحــران عــدم تــراز پرداختــی مواجــه اســت کــه منجــر بــه 

کاهــش ذخایــر ارز خارجــی ایــن کشــور از بیــش از 17 میلیــارد دالر بــه 4.3 میلیــارد دالر شــده اســت.

ــه  ــدودی ب ــا ح ــیه، ت ــر روس ــت ارزانت ــد نف ــذا خری ــد، ل ــکیل می ده ــرژی تش ــتان را ان ــهم واردات پاکس ــترین س بیش
ــد. در همیــن راســتا، پاکســتان قصــد دارد حداقــل 35  ــه رشــد پاکســتان کمــک می کن کاهــش کســری تجــاری رو ب
درصــد از واردات ســاالنه 70 میلیــون بشــکه ای نفــت خــام خــود را از روســیه خریــداری کنــد. بــا در نظــر گرفتــن ســقف 
60 دالری نفــت خــام روســیه کــه بــا هــدف کاهــش جریــان نقدینگــی نفــت روســیه در پــی حملــه بــه اوکرایــن اعمــال 

1- Conceptual agreements
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ــک  ــا ی ــون ت ــد، ســاالنه 500 میلی ــت می کن ــه دریاف ــی ک ــف قیمت ــزان تخفی ــه می ــد بســته ب شــده، پاکســتان می توان
میلیــارد دالر در کل حجــم واردات نفــت خــود صرفــه جویــی کنــد. شــایان توجــه اســت کــه طــی ســال گذشــته، هنــد، 

از تخفیــف 15 درصــدی کــه روســیه بــه خریــد نفــت خــود ارائــه کــرده بــود، نهایــت اســتفاده را بــرد.

داده های تازه 

افزایش چشمگیر صادرات عمان در سال 2022

آمارهــای جدیــد دولــت عمــان نشــان مــی دهــد کــه ارزش کل صــادرات نفتــی و غیرنفتــی ایــن کشــور در 10 ماهــه 
نخســت ســال 2022 بــه 20.1 میلیــارد ریــال )52.2 میلیــارد دالر( افزایــش یافتــه اســت. بــر اســاس آمــار منتشــر شــده 
از ســوی مرکــز ملــی آمــار و اطاعــات، حجــم صــادرات مجــدد در عمــان تــا پایــان اکتبــر گذشــته، از یــک میلیــارد 
ریــال عمانــی )2.6 میلیــارد دالر( عبــور کــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه حجــم واردات در ده ماهــه نخســت ســال 2022 
بالــغ بــر 12.6 میلیــارد ریــال عمانــی )32.7 میلیــارد دالر( بــوده اســت؛ بــه ایــن ترتیــب مــازاد تــراز تجــاری بــه 8.5 

میلیــارد ریــال عمانــی )22.08 میلیــارد دالر( رســیده اســت.

ایــن آمــار حاکــی از آن اســت کــه حجــم صــادرات عمــان در بخش هــای نفــت و گاز، حــدود 14 میلیــارد ریــال )36.3 
میلیــارد دالر( بــوده اســت. عــاوه بــر ایــن، حجــم صــادرات غیرنفتــی عمــان نیــز همچنــان بــه رشــد قابــل توجــه خــود 
ادامــه می دهــد و مجمــوع آن تــا پایــان اکتبــر از 6 میلیــارد ریــال )15.6 میلیــارد دالر( فراتــر رفــت. بــر اســاس همیــن 
ــه نخســت  ــارد دالر(، در  رتب ــی )19.7 میلی ــال عمان ــارد ری ــا ارزش 7.6 میلی ــر 2022 ب ــان اکتب ــا پای ــن ت ــا، چی داده ه
ــوده اســت. در رتبه هــای  مقاصــد صادراتــی عمــان قــرار داشــت کــه بخــش عمــده آن، مربــوط بــه صــادرات نفــت ب
بعــدی، هنــد بــا حجــم واردات 1.7 میلیــارد ریــال )4.4 میلیــارد دالر(، کــره جنوبــی بــا ارزش 1.5 میلیــارد ریــال )3.9 
میلیــارد دالر( و ژاپــن بــا 1.4 میلیــارد ریــال )3.6 میلیــارد دالر( قــرار دارنــد. ایــاالت متحــده نیــز در جایــگاه پنجــم، بــا 

واردات بــه ارزش 759 میلیــون ریــال )1.9 میلیــارد دالر( قــرار گرفــت.

نکتــه حائــز اهمیــت آنکــه تــراز تجــاری در عمــان در ســال 2021 ، 4.6 میلیــارد ریــال )11.9 میلیــارد دالر( مــازاد داشــته 
اســت؛ در همیــن راســتا، حجــم صــادرات عمــان، 15.2 میلیــارد ریــال )39.4 میلیــارد دالر(، حجــم صــادرات مجــدد، 1.3 

میلیــارد ریــال )3.3 میلیــارد دالر( و واردات ایــن کشــور، حــدود 11.8 میلیــارد ریــال )30.6 میلیــارد دالر( بــود.

شــایان توجــه اســت کــه برنامه هــای توســعه عمــان، بــرای رشــد بخــش تجــارت، اهمیــت فراوانــی قائــل شــده اســت. 
ــر ایــن، عمــان طرح هــای بلندپروازانــه ای را بــه منظــور تقویــت موقعیــت خــود در نقشــه تجــارت جهانــی و  عــاوه ب

حمایــت از حضــور صــادرات عمــان در بازارهــای خارجــی در دســت اجــرا دارد.


