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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 و  ــط روان ــر رســیده اســت. از دیگــر ســو کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت در محی ــزان در دهه هــای اخی می
ــا  عملیاتــی اقتصــاد سیاســی بین الملــل متأثــر می شــود. سلســله گزارش هــای "پایــش تحــوالت تجــارت جهانــی"، ب
هــدف بررســی رویدادهــای بــا اهمیــت از منظــر تاثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت 
ژئواکونومیــک ایــران، در دو الیــه جهانــی و منطقــه ای بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. در ایــن 
ــث و  ــورد بح ــران م ــک ای ــط ژئواکونومی ــه ای محی ــی و منطق ــه جهان ــر در دوالی ــوالت اخی ــی از تح ــزارش، گلچین گ

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق بررس
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تحوالت جهانی

• بازگشت سازمان تجارت جهانی به کانون تجارت جهانی؟	

ــزار  ــان برگ ــور جه ــی ۱۰۰ کش ــارکت وزرای بازرگان ــا مش ــی ب ــارت جهان ــازمان تج ــاالنه س ــاس س    اج
ــای  ــت، توافق ه ــورت گرف ــا ص ــان اعض ــر می ــرات نفس گی ــج روز مذاک ــه در آن پن ــاس ک ــن اج ــد. در ای ش
قابل توجهــی حاصــل شــد. ازآنجاکــه مکانیســم تصمیم گیــری در ســازمان تجــارت جهانــی، اجماعــی اســت، 
مذاکــرات بــه درازا می انجامــد. در ایــن اجــاس نیــز مخالفت هــای هنــد بــا برخــی بندهــای توافــق مذاکــرات 

را  ۲ روز بیــش از زمــان تعییــن شــده، تــداوم بخشــید.
اهم توافقات صورت گرفته در اجاس اخیر را به شرح ذیل می توان دسته بندی کرد:

   ۱- مهم تریــن توافــق صورت گرفتــه در ایــن اجــاس قاعده منــد کــردن ماهیگیــری در جهــان اســت. ایــن 
توافــق دومیــن توافــق مهــم پــس از تأســیس ســازمان تجــارت جهانــی در ســال ۱۹۹۵ محســوب می شــود.

ــه"  ــوان بخشــی از  "دور دوح ــاره را  به عن ــن ب ــرات در ای ــال ۲۰۰۱، مذاک ــی از س ــازمان تجــارت جهان    س
آغــاز کــرد تــا بــا پایــان دادن بــه یارانه هــای مضــر در ایــن حــوزه یــا قاعده منــد کــردن آنهــا، زمینــه را بــرای 
کاهــش صیــد بی رویــه ماهیــان در پهنــه جهانــی ایجــاد نمایــد. بــر مبنــای برآوردهــای ســازمان فائــو، ذخایــر 
ــه اســت.  ــه ۶۶ درصــد در ســال ۲۰۱۷، کاهش یافت ــی از ۹۰ درصــد در ســال ۱۹۹۰ ب ــه جهان ــان در پهن ماهی
توســعه صیــادی مــدرن در دهه هــای اخیــر باعــث شــده تــا ســاالنه حــدود  ۸۶ میلیــون تــن از ذخایــر آبزیــان 

برداشــت صــورت گیــرد کــه رقــم بســیار باالیــی اســت.
ــا  ــد. ب ــش می یاب ــت کاه ــن صنع ــه ای ــا ب ــت یارانه ه ــر، پرداخ ــاس اخی ــق در اج ــدن تواف ــی ش ــا نهای     ب
کاهــش یارانه هــا و کاهــش صیــد، بــر مبنــای برآوردهــا ذخایــر ماهیــان تــا ســال ۲۰۵۰ حــدود ۱۲.۵ درصــد 

ــم  بزرگــی محســوب می شــود.  افزایــش خواهــد یافــت کــه رق
ــا  ــه اروپ ــژه اتحادی ــان به وی ــاری جه ــای تج ــوزه، قدرت ه ــن ح ــه در ای ــدگان یاران ــن ارائه دهن    مهم تری
ــت  ــه صنع ــر را ب ــای مض ــترین یارانه ه ــن، بیش ــراه چی ــه هم ــعه یافته ب ــورهای توس ــتند. کش ــن هس و چی
ماهیگیــری تجــاری اختصــاص می دهنــد. اتحادیــه اروپــا، بزرگ تریــن نــاوگان ماهیگیــری در اقیانــوس هنــد 
ــری  ــده ای ماهیگی ــوان یــک رقیــب سرســخت و به ســرعت درحال رشــد به صــورت فزاین ــن به عن را دارد و چی
ــن بخــش  ــه ای ــه ب ــه ای ک ــوع یاران ــد. مجم ــد می کن ــر را تهدی ــد و ذخای ــش می ده ــای آزاد را افزای در آب ه
ــا، ایــاالت متحــده، کــره جنوبــی و  پرداخــت می شــود حــدود ۳۵.۴  میلیــارد دالر اســت. چیــن، اتحادیــه اروپ

ــد. ــن بخــش پرداخــت می کنن ــه ای ــه را ب ــزان یاران ــن بیشــترین می ژاپ
ــک و  ــورهای کوچ ــادان کش ــر، صی ــی نابراب ــاری در رقابت ــای تج ــادی قدرت ه ــزرگ صی ــتی های ب    کش
درحال توســعه را تحت فشــار قــرار می دهنــد و یــا صیــادان ســنتی در ایــن کشــورها را عمــًا از چرخــه رقابــت 
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ــه  ــی از اینک ــورهای آفریقای ــیاری از کش ــان دارد و بس ــا جری ــژه در آفریق ــر به وی ــن ام ــد. ای ــرون می رانن بی
ــعه از  ــا ســهم کشــورهای درحال توس ــات پیشــرفته آنه ــعه یافته و امکان ــای گســترده کشــورهای توس یارانه ه

ــد. ــر را کاهــش داده اســت، نگران ان ــن ذخای ای
ــه  ــد ک ــرح کردن ــنهاد را مط ــن پیش ــد ای ــژه هن ــعه به وی ــورهای درحال توس ــیاری از کش ــن رو بس    از همی
معافیت هایــی بــرای کشــورهای درحال توســعه در ایــن زمینــه در نظــر گرفتــه شــود تــا ایــن کشــورها بتواننــد 
بــه پرداخــت یارانــه بــه ایــن صنعــت ادامــه دهنــد. در مــورد گنجانــدن ایــن پیشــنهاد هنــد در توافــق نهایــی 
هنــوز اطاعاتــی در دســترس نیســت. امــا ازآنجایی کــه هنــد به عنــوان رهبــر کشــورهای درحال توســعه فقیــر 
ــق  ــن کشــور در تواف ــااًل شــرط های ای ــود، احتم ــدل شــده ب ــق ب ــع تواف ــن مان ــه مهم تری ــن اجــاس ب در ای
گنجانــده شــده اســت. بســیاری از کارشناســان نســبت بــه توانایــی ســازمان در شــکل دهی بــه چنیــن توافقــی 
ابــراز تردیــد می کردنــد. بــا ایــن توافــق کلیــدی می تــوان گفــت کــه ســازمان بــه موفقیتــی در حفــظ جایــگاه 

ــی دســت یافته اســت. خــود در تجــارت جهان
ــا  ــه  لغــو حقــوق مالکیــت معنــوی واکســن های تولیــد شــده بــرای مقابلــه ب    ۲-دومیــن توافــق معطــوف ب
کروناســت. ایــن موضــوع حــدود دو ســال ســازمان را درگیــر کــرده بــود و نهایتــًا توافقــی بــر ســر لغــو مالکیــت 
معنــوی واکســن صــورت گرفــت. البتــه برخــی اســتدالل می کننــد ایــن توافــق چنــدان اهمیتــی نــدارد زیــرا 
ایــن بیمــاری در اغلــب نقــاط جهــان در حــال فروکــش اســت. افــزون بــر ایــن، توافق هایــی در حــوزه امنیــت 
غذایــی و امنیــت تجــارت دیجیتــال نیــز در ایــن نشســت صــورت گرفــت و برخــی کارشناســان، ایــن نشســت 
ــد زوال و بازگشــت آن  ــی از رون و توافق هــای مهــم برآمــده از آن را نشــان از خــروج ســازمان تجــارت جهان

ــد. ــی می دانن ــذاری تجــارت جهان ــی در قاعده گ ــه نقــش کانون ب
ــرایطی  ــردن آن در ش ــد ک ــری و قاعده من ــر ماهیگی ــظ ذخای ــر حف ــر س ــق ب ــی تواف ــق یعن ــن تواف   جدیدتری
ــرم  ــت وپنجه ن ــک دس ــوع از نزدی ــن موض ــا ای ــه ب ــوری ک ــوان کش ــران به عن ــه ای ــرد ک ــورت می گی ص
ــارس  ــج ف ــی در خلی ــری شــرکت های چین ــر ســر ماهیگی ــی جــدی ب ــر اختافات ــد و در ســال های اخی می کن

ــروز کــرده، هیــچ نقشــی در تدویــن قواعــد نداشــته اســت. ب

• روسیه به سوی اصاحات ساختاری می رود؟	

ــاف  ــر خ ــد. ب ــزار ش ــته برگ ــه گذش ــن پترزبورگ هفت ــی س ــادی بین الملل ــع اقتص ــاالنه مجم ــاس س    اج
ســال های گذشــته، در ایــن اجــاس، شــرکت های خارجــی حضــور کم رنگــی داشــتند. تحریم هــای گســترده 
ــن اجــاس،  ــته اســت. در ای ــن کشــور بازداش ــازار ای ــیه، بســیاری از شــرکت ها را از حضــور در ب ــه روس علی
رئیــس بانــک مرکــزی روســیه اعــام کــرد کــه تــا میان مــدت، شــرایط اقتصــادی ایــن کشــور رو بــه وخامــت 
بیشــتر خواهــد رفــت و بــرای مقابلــه بــا ایــن شــرایط، روســیه نیازمنــد انجــام اصاحــات اقتصــادی ســاختاری 
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اســت به گونــه ای کــه تکیــه اقتصــاد ایــن کشــور بــر نفــت و گاز کاهــش یابــد.
ــد، ایــن ســومین دوره اصاحــات اقتصــادی در  ــه اصاحــات ســاختاری بزن    درصورتی کــه روســیه دســت ب
روســیه خواهــد بــود. نخســتین دوره اصاحــات ســاختاری در اقتصــاد شــوروی در دوره گورباچــف بــود کــه در 
ــع شــد. دومیــن دوره اصاحــات ســاختاری در اقتصــاد روســیه در دوره  ــر واق ــوری مؤث ــن امپرات فروپاشــی ای
یلتســین بــه شــوک درمانی مشــهور شــد و اثــرات فاجعه بــاری بــر ســطح رفــاه و اســتانداردهای زندگــی در ایــن 
کشــور برجــای گذاشــت. اکنــون تحت فشــارهای شــدید تحریمــی، روســیه در شــرایطی از اصــاح ســاختاری 
ــی در  ــذار از اقتصــاد نفت ــود دارد. گ ــت وج ــرای موفقی ــی ب ــای اندک ــه زمینه ه ــی آورد ک ــان م ــه می ســخن ب

چنیــن شــرایطی بــرای روســیه پرچالــش خواهــد بــود.

• فروشگاه های زنجیره ای هند در روسیه؟	

   والدیمیــر پوتیــن در ســخنرانی اخیــر خــود در مجمــع تجــاری BRICS  اعــام کــرد کــه مذاکــرات در مــورد 
ــازار  ــال ۲۰۲۰، ارزش ب ــت. در س ــام اس ــال انج ــیه در ح ــد در روس ــره ای هن ــگاه های زنجی ــدازی فروش راه ان
خرده فروشــی در هنــد ۸۰۰ میلیــارد دالر بــرآورد شــد و باتوجــه  بــه رشــد ســریع آن، انتظــار مــی رود تــا ســال 
ــیه  ــت  و روس ــره ای اس ــگاه های زنجی ــیاری از فروش ــد دارای بس ــر رود. هن ــون دالر فرات ۲۰۲۶ از ۱.۷ تریلی

ــد.  ــی نمای ــگاه های غرب ــن فروش ــا را جایگزی ــد آنه می کوش

• روسیه در پی سبد ارزی و سوئیفت بریکس	

   رئیس جمهــور روســیه در اجــاس اخیــر تجــاری بریکــس، اعــام کــرد کــه کشــورهای بریکــس - برزیــل، 
ــبدی از  ــر اســاس س ــد ب ــی جدی ــک ارز جهان ــال ایجــاد ی ــی - در ح ــای جنوب ــن و آفریق ــد، چی ــیه، هن روس
ــه رئیس جمهــور روســیه، کشــورهای عضــو همچنیــن در حــال  ــه گفت ارزهــای کشــورهای عضــو هســتند. ب

ــتند.  ــی هس ــای بین الملل ــرای پرداخت ه ــاد ب ــن قابل اعتم ــم های جایگزی ــعه مکانیس  توس
ــه  ــه ب ــد آزادان ــن اعــام کــرد کــه بانک هــای کشــورهای بریکــس می توانن    رئیس جمهــور روســیه همچنی
سیســتم انتقــال پیام هــای مالــی )SPFS(، جایگزیــن روســی ســوئیفت متصــل شــوند. روســیه مدعــی اســت 
SPFS عملکــردی مشــابه ســوئیفت دارد و امــکان انتقــال پیام هــا را بیــن مؤسســات مالــی در قالــب یکســان 

می دهــد. ایــن بانــک توســط بانــک روســیه به عنــوان جایگزینــی بــرای ســوئیفت در ســال ۲۰۱۴ ایجــاد شــد. 
ــج  ــای پن ــال بانک ه ــرای اتص ــی ب ــای مال ــال پیام ه ــرای ارس ــیه ب ــامانه روس ــه س ــان اینک ــا بی ــن ب    پوتی
کشــور بــاز اســت، افــزود: جغرافیــای اســتفاده از ســامانه پرداخــت روســیه موســوم بــه Mir در حــال گســترش 
ــن  ــژه چی ــا و به وی ــایر اعض ــه س ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــه در حال ــن زمین ــیه در ای ــای روس ــت. تاش ه اس

نــگاه محتاطانــه ای بــه ایــن موضــوع دارنــد. 
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• تصمیم جدید روسیه در زمینه واردات 	

ــی  ــور را قانون ــن کش ــه ای ــوازی ب ــه واردات م ــرد ک ــب ک ــی را تصوی ــیه قانون ــی روس ــای دولت ــراً دوم    اخی
ــد  ــق وارد می کنن ــب ح ــازه صاح ــدون اج ــا را ب ــه کااله ــی ک ــرکت های روس ــون از ش ــن قان ــد. ای می کن
ــت  ــه سیاس ــه کمیت ــه گفت ــد. ب ــت می کن ــری محافظ ــی، اداری و کیف ــی مدن ــئولیت های احتمال ــر مس در براب
ــه  ــن ب ــد. همچنی ــن می کن ــدگان روس را تضمی ــع مصرف کنن ــدام مناف ــن اق ــی، ای ــای دولت ــادی دوم اقتص

ــرد. ــد ک ــک خواه ــرب کم ــای غ ــه تحریم ه ــور در بحبوح ــن کش ــاد ای ــعه اقتص توس
   در مــاه مــارس ۲۰۲۲، دولــت روســیه بــه خرده فروشــان اجــازه داد تــا محصــوالت را بــدون اجــازه مالــک 
عامــت تجــاری از خــارج وارد کننــد. ایــن تصمیــم پــس از آن اتخــاذ شــد کــه بســیاری از برندهــای جهانــی، 
فــروش یــا صــادرات خــود را بــه دلیــل فشــار دولت هــای غربــی بــرای تبعیــت از تحریم هــا، متوقــف کردنــد.

تحوالت منطقه ای

• آغاز مذاکرات تجارت آزاد بریتانیا و شورای همکاری خلیج فارس 	

   دولــت بریتانیــا از آغــاز مذاکــرات تجــارت آزاد میــان بریتانیــا و شــورای همــکاری خلیج فــارس خبــر داد. دور 
نخســت ایــن مذاکــرات در ریــاض برگــزار شــد. در ســال ۲۰۲۱ کل تجــارت بیــن بریتانیــا و شــورای همــکاری 
خلیج فــارس ۳۳.۱ میلیــارد پونــد )۴۰.۳۵ میلیــارد دالر( بــود کــه از ایــن میــان ۱۱ میلیــارد پونــد از آن تجــارت 

بــا عربســتان ســعودی بــود.
ــزار  ــش از ۱۰ ه ــد. بی ــی می دان ــرکت های بریتانیای ــرای ش ــم ب ــازاری مه ــکاری را ب ــورای هم ــا ش    بریتانی
شــرکت کوچــک و متوســط بریتانیایــی بــه ایــن کشــورها صــادرات دارنــد. ایــن چهارمیــن مجموعــه مذاکــرات 
ــادا و مکزیــک آغــاز  ــا در ســال جــاری میــادی پــس از هنــد، کان توافقنامــه تجــارت آزاد اســت کــه بریتانی

کــرده اســت. بریتانیــا امیــدوار اســت قراردادهــای جدیــد جایگزیــن عضویــت آن در اتحادیــه اروپــا شــود.
ــیدنی  ــی و نوش ــواد غذای ــادرات م ــای ص ــد تعرفه ه ــارس می توان ــکاری خلیج ف ــورای هم ــا ش ــق ب    تواف
بریتانیــا بــه ایــن منطقــه را کاهــش دهــد یــا حــذف کنــد و همچنیــن بــه نفــع خدمــات مالــی باشــد. افــزون 
بــر ایــن تولیــد نفــت و گاز و زنجیــره تأمیــن ایــن بخــش در ایــن مذاکــرات قــرار می گیــرد کــه فرصت هــای 
مهمــی بــرای شــرکت های بریتانیایــی پدیــد مــی آورد. شــورای همــکاری خلیج فــارس، هفتمیــن بــازار بــزرگ 
ــا ایــن  صادراتــی بریتانیــا اســت. ایــن کشــور در پرتــو توافــق تجــارت آزاد جدیــد، پتانســیل رشــد تجــارت ب
منطقــه را تــا ۱۶ درصــد دارد کــه حداقــل ۱.۶ میلیــارد پونــد در ســال بــه حجــم اقتصــاد بریتانیــا می افزایــد.
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• احداث دومین فرودگاه بزرگ پاکستان در گوادر	

   منابــع چینــی از پیشــرفت ۴۰ درصــدی در پــروژه احــداث دومیــن فــرودگاه بــزرگ پاکســتان در گــوادر خبــر 
دادنــد. ایــن فــرودگاه بــا ســرمایه گذاری  ۲۳۰ میلیــون دالری چیــن و توســط شــرکت های چینــی در زمینــی 
بــه مســاحت ۱۸ کیلومترمربــع احــداث می شــود. ایــن فــرودگاه در ســپتامبر ۲۰۲۳ افتتــاح خواهــد شــد. احــداث 

ــا چابهــار را افزون تــر می کنــد.  ایــن فــرودگاه در گــوادر، شــکاف آن در زیرســاخت های لجســتیک ب
ــوع  ــه مجم ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــرودگاه در حال ــن ف ــن در ای ــون دالری چی ــرمایه گذاری ۲۳۰ میلی    س
ــد در ســال  ــا ایــن رون ــوده اســت. ب ــدک ب ســرمایه گذاری خارجــی در چابهــار در ۲۰ ســال گذشــته بســیار ان
۲۰۳۰ آیــا چابهــار نــه در قیــاس بــا بنــادر امــارات یــا عربســتان و عمــان بلکــه در قیــاس بــا گــوادر حرفــی 

بــرای گفتــن خواهــد داشــت؟ 

• دعوت پاکستان از ترکیه برای سرمایه گذاری در کریدور اقتصادی چین - پاکستان	

   دولــت پاکســتان از ترکیــه دعــوت کــرده اســت تــا در مناطــق ویــژه اقتصــادی )SEZ( کــه در قالــب کریــدور 
اقتصــادی چیــن و پاکســتان )CPEC( ســاخته می شــود، ســرمایه گذاری کنــد. پاکســتان از فعــاالن اقتصــادی 
ــد.  ــف بررســی کنن ــا فرصت هــای ســرمایه گذاری در پاکســتان را در بخش هــای مختل ــه دعــوت کــرد ت ترکی
دولــت پاکســتان تأکیــد دارد کــه بــه دلیــل موقعیــت اســتراتژیک پاکســتان، ایــن کشــور دسترســی بــه ســه 

قــاره و ۶۸ کشــور را در قالــب ابتــکار کمربنــد و راه فراهــم می کنــد.

• توجه امارات به بازارهای آمریکای التین	

   اتــاق بین المللــی دبــی دفتــر خــود در آمریــکای التیــن را افتتــاح کــرد. ایــن دفتــر در مکزیــک و بــا هــدف 
ارتقــای روابــط تجــاری و اقتصــادی میــان مکزیــک و امــارات عربــی متحــده افتتــاح شــده اســت. پیش ازایــن، 
ــان تر  ــر و آس ــی روان ت ــرای دسترس ــی ب ــای مهم ــه توافق ه ــک ب ــا مکزی ــده ب ــی متح ــارات عرب ــت ام دول
ــارات  ــود. ام ــت یافته ب ــادی دس ــای اقتص ــزا و معافیت ه ــو وی ــا لغ ــده ب ــی متح ــارات عرب ــه ام ــا ب مکزیکی ه
ــاد  ــه اقتص ــن ب ــکای التی ــورهای آمری ــی کش ــاب دسترس ــوان ه ــود را به عن ــد خ ــده می کوش ــی متح عرب
ــی  ــل دب ــاق بین المل ــی ات ــر بین الملل ــد. دفت ــدل نمای ــه ب ــن منطق ــه ای ــده ب ــن صادرکنن ــه و مهم تری خاورمیان
تــا کنــون ۴ دفتــر در آمریــکای التیــن تأســیس کــرده اســت. در قالــب اســتراتژی اتــاق بین الملــل دبــی، ایــن 
اتــاق می کوشــد در ســه ســال آینــده ۵۰ شــرکت چندملیتــی را بــرای حضــور در دبــی و قــراردادن آن ذیــل 

ــد. ــاع نماین ــه ای اقن ــای منطق فعالیت ه
   از طــرف دیگــر اتــاق بین الملــل دبــی، گســترش فعالیت هــای شــرکت های بازرگانــی اماراتــی در بازارهــای 
ــد داد.  ــرار خواه ــت ق ــورد حمای ــتراتژی م ــن اس ــب ای ــده در قال ــال آین ــه س ــن کشــور را در س ــت دار ای اولوی
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ــر بازارهــای دوردســت متمرکــز شــده اســت و  ــد تجــاری خــود ب ــی متحــده در اســتراتژی جدی ــارات عرب ام
می خواهنــد نفــوذ اقتصــادی خــود را فراتــر از خاورمیانــه و از بازارهــای پیرامونــی بــه بازارهــای دوردســت نیــز 

گســترش دهــد.

• امارات پیشرو در حوزه انرژی های پاک و تغییرات اقلیمی	

   محمــد بــن زایــد رئیــس امــارات عربــی متحــده در اجــاس اخیــر کشــورهای پیشــرو در زمینــه تغییــرات 
ــتراتژی  ــورهای منطقــه در پیشــبرد اس ــرد کــه ابوظبــی می کوشــد تــا رهبــری کش ــام ک اقلیمــی اع
ــه ایــن نکتــه کــه امــارات عربــی  ــا اشــاره ب کربن زدایــی و حفاظــت از محیط زیســت را در دســت گیــرد. او ب
متحــده نخســتین کشــور منطقــه اســت کــه پیمــان پاریــس را امضــا کــرد و نخســتین کشــوری اســت کــه 
ــت.  ــن مســیر ســخن گف ــن کشــور در ای ــد ای ــای جدی ــرده اســت، از گام ه ــر را ترســیم ک ــن صف چشــم انداز کرب
ــان در  ــور جه ــارد دالر در ۴۰ کش ــور ۵۰ میلی ــن کش ــه ای ــرد ک ــام ک ــده اع ــی متح ــارات عرب ــس ام    رئی
حــوزه انرژی هــای پــاک ســرمایه گذاری کــرده اســت و در نظــر دارد ۵۰ میلیــارد دالر دیگــر نیــز طــی یــک 
ــرژی  ــردار از ان ــن بهره ب ــی متحــده بزرگ تری ــارات عرب ــد. ام ــن حــوزه ســرمایه گذاری نمای ــده در ای دهــه آین
صلح آمیــز هســته ای در منطقــه خاورمیانــه محســوب می شــود. عــاوه بــر ایــن، ســه نیــروگاه از بزرگ تریــن 

ــی شــده اند.  ــاز اجرای ــن کشــور وارد ف ــز در ای ــان نی ــای خورشــیدی جه نیروگاه ه

• مصر در پی تهاتر گندم با کودهای شیمیایی 	

ــود  ــن کشــور، ک ــدم از ای ــن گن ــزار ت ــنهاد داده اســت در ازای واردات ۵۰۰ ه ــد پیش ــه هن ــت مصــر ب    دول
ــد،  ــه شــمار می آی ــدم ب ــدگان گن ــن تولیدکنن ــد یکــی از بزرگ تری ــرار دهــد. هن ــار آن هــا  ق شــیمیایی در اختی
ــه  امــا از بیــم ناامنــی فزاینــده غذایــی، صــادرات گنــدم را متوقــف کــرده اســت. مقامــات مصــری نســبت ب

ــد.  ــدواری کردن ــار امی ــنهاد اظه ــن پیش ــودن ای ــش ب نتیجه بخ
ــان ســال ۲۰۲۲  ــا پای ــدم خــود را ت ــره گن ــد، ذخی ــدم از هن ــن گن ــت ۵۰۰ هــزار ت    مصــر در صــورت دریاف
تثبیــت می نمایــد. ایــن کشــور همچنیــن از بانــک جهانــی درخواســت وام ۵۰۰ میلیــون دالری بــرای تأمیــن 
ــا امــارات و اردن  ــی واردات گنــدم کــرده اســت. همچنیــن در چارچــوب چشــم انداز مشــترک اقتصــادی ب مال
بــرای کشــت غــات در اردن بــا حمایــت مالــی امــارات عربــی متحــده اعــام آمادگــی کــرده اســت. در ایــن 
همــکاری ســه جانبه قــرار اســت غــات در بخشــی از زمین هــای کشــاورزی اردن بــا حمایــت مالــی امــارات 
عربــی متحــده و ارائــه کودهــای شــیمیایی توســط مصــر کشــت شــود تــا اندکــی در افزایــش امنیــت غذایــی 

ســه کشــور مؤثــر باشــد.
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• توجه عربستان به قبرس	

ــورد  ــفر دو طــرف در م ــن س ــرد. در ای ــدار ک ــرس دی ــراً از قب ــعودی اخی ــه عربســتان س ــور خارج ــر ام    وزی
ــط تجــاری  ــای رواب ــق رســیدند. هــدف از تشــکیل شــورا ارتق ــه تواف ــه شــورای کســب وکار ب شــکل دهی ب
ــر قبــرس، هــدف  ــر از تجــارت، عربســتان ســعودی از تمرکــز فزاینــده ب دو طــرف عنــوان شــده اســت. فرات
ــات  ــه اســت. عربســتان ســعودی در اختاف ــر ترکی ــد و آن اهــرم ســازی در براب ــال می کن ــری را دنب کلیدی ت
ــط  ــود رواب ــه از بهب ــروز نشــانه های اولی ــم ب ــه اســت. علی رغ ــرس را گرفت ــب قب ــه جان ــرس و ترکی گازی قب

ــد. ــظ نمای ــه حف ــر ترکی ــود را در براب ــای خ ــا اهرم ه ــد ت ــان می کوش ــاض همچن ــتان، ری ــه و عربس ترکی

• توجه عربستان به فرصت های سرمایه گذاری در پاکستان	

   اخیــراً هیئتــی عالی رتبــه از مقامــات تجــاری عربســتان و فعــاالن اقتصــادی ایــن کشــور راهــی پاکســتان 
ــای  ــاالن اقتصــادی در بخش ه ــد. فع ــی نماین ــور را ارزیاب ــن کش ــرمایه گذاری در ای ــای س ــا زمینه ه ــدند ت ش
ــرژی، گردشــگری و داروســازی، اعضــای کلیــدی هیئــت ســعودی را تشــکیل  ساخت وســاز، زیرســاخت ها، ان
ــرای  ــی ب ــای متنوع ــتان ظرفیت ه ــه پاکس ــد ک ــد کردن ــا تاکی ــن دیداره ــتانی در ای ــات پاکس ــد. مقام می دادن
ــواع ســنگ مرمــر و  ــه، مــواد دارویــی و ان ــوه و ســبزیجات، گوشــت حــال، انب ــج، می افزایــش صــادرات برن

گرانیــت بــه عربســتان ســعودی دارد.
ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه ۲۰ درصــد نیــروی کار در عربســتان ســعودی از پاکســتان اســت و ایــن کشــور 
ــتان  ــال ۲۰۲۱، واردات پاکس ــد. در س ــتان نمای ــی عربس ــتری را راه ــده بیش ــروی کار آموزش دی ــد نی می کوش
ــه عربســتان ســعودی حــدود ۴۰۴  ــود، درحالی کــه صــادرات آن ب ــارد دالر ب از عربســتان ســعودی ۳.۷۸ میلی

میلیــون دالر بــود.

• افتتاح مسیر جدید تجاری میان عراق و عربستان 	

ــعه  ــد توس ــاخت جدی ــوان زیرس ــر به عن ــک عرع ــدر خش ــرد بن ــام ک ــتان اع ــمی عربس ــزاری رس    خبرگ
تجــارت میــان عربســتان و عــراق، وارد فــاز اجرایــی شــد. گــذرگاه مــرزی بیــن عــراق و عربســتان ســعودی 
ــات  ــاوه خدم ــت. به ع ــعه یافته اس ــه ای، توس ــتیکی منطق ــادی و لجس ــک دروازه اقتص ــوان ی ــراً به عن اخی
ترخیــص کاال از گمــرک ایــن بنــدر ارتقــا یافتــه اســت. ایــن بنــدر همچنیــن هرســاله بــه زائــران عراقــی کــه 

ــد. ــات می ده ــد، خدم ــد می کنن ــعودی بازدی ــتان س از عربس
   کاالهــای صادراتــی عربســتان بــه عــراق شــامل آلومینیــوم، محصــوالت آلومینیومــی، لــوازم برقــی، غــات، 
آرد، لبنیــات، تخم مــرغ و فرآورده هــای دامــی اســت. صــادرات عــراق بــه عربســتان عمدتــًا مــس، محصــوالت 
ــدان  ــی حجــم تجــارت دو کشــور چن ــت کنون ــی و شــکر اســت. در وضعی ــن، محصــوالت گیاه مســی، رزی
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ــط  ــرای گســترش رواب ــه را ب ــا توســعه زیرســاخت ها زمین ــدوار اســت ب ــا عربســتان امی قابل توجــه نیســت ام
تجــاری بــا عــراق، فراهــم آورد.

داده های تازه 

• موقعیت بریکس در اقتصاد جهانی	

   بریکــس نمــاد قدرت هــای در حــال ظهــور در اقتصــاد سیاســی بین الملــل محســوب می شــود. ایــن گــروه  
۴۲ درصــد جمعیــت، ۳۰ درصــد ســرزمین ها، ۲۶ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و ۲۰ درصــد تجــارت کاالیــی 
جهــان را در اختیــار دارد. بریکــس اخیــراً در پــی افزایــش تعــداد اعضــا برآمــده اســت. پیگیــری عضویــت ایــران 

در ایــن نهــاد را می تــوان به عنــوان یکــی از اولویت هــای دیپلماســی اقتصــادی ایــران برشــمرد. 

شکل 1-موقعیت بریکس در اقتصاد جهانی

• نفوذ ژئواکونومیک فزاینده چین در حیاط  خلوت آمریکا	

   داده هــای تــازه نشــان می دهــد کــه چیــن از زمــان روی کار آمــدن جــو بایــدن، شــکاف تجــاری خــود را بــا 
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ایــاالت متحــده در بخش هــای بزرگــی از آمریــکای التیــن افزایــش داده اســت. تحلیــل رویتــرز از داده هــای 
ــریک  ــک، ش ــتثنای مکزی ــه به اس ــد ک ــان می ده ــا ۲۰۲۱ نش ــال های ۲۰۱۵ ت ــل در س ــازمان مل ــاری س تج
ــال  ــه و در س ــی گرفت ــده پیش ــاالت متح ــن از ای ــکای التی ــن در آمری ــده، چی ــاالت متح ــی ای ــاری اصل تج
ــاالت متحــده در  ــه ای ــه چگون ــد ک ــد، نشــان می ده ــن رون ــش داده اســت. ای ــکاف را افزای ــن ش ــته ای گذش

ــت. ــت داده اس ــود را ازدس ــگاه خ ــد، جای ــی می ش ــوت آن تلق ــا حیاط خل ــه مدت ه ــه ای ک منطق
ــوان  ــنگتن به عن ــش واش ــای نق ــرای احی ــد او ب ــه ۲۰۲۱ و تعه ــدن در ژانوی ــدن بای ــان روی کار آم    از زم
یــک رهبــر جهانــی، تمرکــز بــر آمریــکای التیــن افزایش یافتــه اســت. بــر اســاس آخریــن داده هــای موجــود، 
مجمــوع جریــان تجــارت - واردات و صــادرات - بیــن آمریــکای التیــن و چیــن در ســال گذشــته به اســتثنای 

مکزیــک بــه ۲۴۷ میلیــارد دالر رســید کــه بســیار باالتــر از ۱۷۴ میلیــارد دالر بــا ایــاالت متحــده اســت.

نمودار 1-شکاف فزاینده در موقعیت تجاری چین و آمریکا در آمریکای التین )به استثنای مکزیک(
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نمودار 2-چین شریک اول تجاری اغلب کشورهای آمریکای التین است )رنگ قرمز نماد برتری چین و رنگ آبی 

نماد برتری آمریکا(
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• چین همچنان کانون جذب سرمایه خارجی است	

ــون جــذب ســرمایه خارجــی  ــان کان ــن کشــور همچن ــه ای ــن نشــان می دهــد ک ــت چی ــد دول آمارهــای جدی
ــزان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در  ــاه نخســت ســال ۲۰۲۲ می ــن آمارهــا در ۴ م ــای ای ــر مبن اســت. ب
ــوان،  ــگ و تای ــه اســت. هنگ کن ــدت مشــابه ســال ۲۰۲۱ افزایش یافت ــه م ــن کشــور ۲۶ درصــد نســبت ب ای

ــوند.  ــوب می ش ــن محس ــی در چی ــرمایه گذاران خارج ــن س مهم تری
نمودار 3-روند رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین 1984-2021

 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان17

جدول 1-میزان  سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین طی سال های 1984 تا 2021
FDI inflows into China (1984 - 2021)

US$ billionsYear
1.431984
1.961985
2.241986
2.311987
3.191988
3.391989
3.491990
4.371991
11.011992
27.521993
33.771994
37.521995
41.731996
45.261997
45.461998
40.321999
40.722000
46.882001
52.742002
53.512003
60.632004
60.332005
65.822006
74.772007
92.402008
90.032009
105.742010
116.012011
111.722012
117.592013
119.562014
126.272015

1262016
131.042017
134.972018
138.132019
144.372020
173.52021

Sourcd: Minis try of Commerce/Wind
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• بحران فزاینده آب در سرزمین نیل	

   دولــت مصــر اعــام کــرد بــرای مدیریــت کم آبــی تشــدید شــونده در ایــن کشــور نمک زدایــی از آب دریــا 
را افزایــش می دهــد. مصــر بــه جغرافیایــی کــه یکــی از مهم تریــن رودهــای جهــان از آن می گــذرد، مشــهور 
اســت. امــا ایــن کشــور در پیامــد تغییــرات اقلیمــی و اختــاف آبــی بــا همســایگان  بــه طــور فزاینــده ای دچــار 
ــده  ــل دارد. در پیامــد خشکســالی فزاین ــه رود نی ــن کشــور وابســتگی ۹۷ درصــدی ب بحــران آب می شــود. ای
ــد  ــدود ۵۰ درص ــن رود ح ــر از ای ــی آب مص ــل، دریافت ــمه های نی ــر سرچش ــی ب ــترده اتیوپ ــازی گس و سدس
ــتفاده از  ــا و اس ــی از آب دری ــرای نمک زدای ــود ب ــای خ ــر تاش ه ــر ب ــن رو مص ــت. از همی ــه اس کاهش یافت

ــزوده اســت. ــوان آب شــرب اف آن به عن
   در شــرایط کنونــی حــدود ۸۲ واحــد آب شــیرین کن در مصــر فعالیــت می کنــد کــه در برنامــه دولــت مصــر 
تــا ســال ۲۰۳۰، ۱۴ واحــد دیگــر بــه ایــن تعــداد اضافــه خواهــد شــد. دولــت مصــر امیــدوار اســت بــا اســتفاده 
از ایــن ظرفیــت، پیامدهــای خشکســالی را حداقــل در حــوزه آب شــرب کاهــش دهــد. مصــر یکــی از نمادهــای 

مهــم تأثیــرات ویرانگــر تغییــرات آب وهوایــی بــر کشــورهای خاورمیانــه اســت.

• حضور عربستان در بازار برق عراق	

   دولــت عربســتان طــرح اتصــال شــبکه بــرق ایــن کشــور بــه عــراق را تصویــب کــرد. ایــن طــرح در دو ســال 
گذشــته مــورد مذاکــره طرفیــن بــود. بــا تصویــب ایــن طــرح، عملیــات اجرایــی آن بــه زودی آغــاز خواهــد شــد. 
عــراق در تــاش اســت تــا زیرســاخت های بــرق خــود را بــه کشــورهای همســایه متصــل و بــا واردات از آنــان 
ثبــات در شــبکه بــرق خــود را افزایــش دهــد و درعین حــال بــه یکــی از آنهــا وابســته نشــود. عــراق از ســال 
۲۰۱۹ کوشــش بــرای اتصــال شــبکه بــرق بــه کویــت، اردن و ترکیــه را نیــز در  دســتور کار قــرار داده اســت. 

عــراق انتظــار دارد در فــاز نخســت ۴ هــزار مــگاوات بــرق از همســایگان تأمیــن نمایــد. 

• شرکت های چینی سرمایه گذاری در روسیه را کاهش داده اند	

   آمارهــای جدیــد کــه رســانه های چینــی منتشــر کرده انــد نشــان از کاهــش قابل توجــه تعامــات اقتصــادی 
ــن  ــک چی ــن بان ــاخت، مهم تری ــرمایه گذاری زیرس ــک س ــن دارد. بان ــگ اوکرای ــد جن ــیه در پیام ــن و روس چی
محــور در اقتصــاد جهانــی و نیــز بانــک چیــن، از مهم تریــن بانک هــای چیــن کــه دولــت ســهم اصلــی را در 
آن دارد، دسترســی روســیه را بــه بــازار ســرمایه مســدود کرده انــد. شــرکت هــواوی مهم تریــن شــریک چینــی 
روســیه در عرصــه ارتباطــات، تعــداد کارمنــدان خــود در ایــن کشــور را کاهــش داده و ســفارش های جدیــد از 
روســیه نمی پذیــرد. شــرکت ســینوپک مذاکــرات بــا طــرف روســی بــرای احــداث مجتمــع شــیمیایی بــه ارزش 
۵۰۰ میلیــون دالر را متوقــف کــرده اســت. ۵ شــرکت بــزرگ چینــی نیــز همــکاری بــا روســیه در پروژه هــای 
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ال ان جــی در ســاخالین را از پایــان مــاه مــی متوقــف کرده انــد. 
   افــزون بــر ایــن، تحریــم راه آهــن روســیه باعــث شــده تــا مســیر ترانزیتــی چیــن - قزاقســتان - روســیه - 
ــا حمایت هــای وســیع مالــی و فنــی چیــن در ســال های اخیــر بــه نمــاد مســیرهای خشــکی راه  اروپــا کــه ب
ابریشــم بــدل شــده بــود عمــًا متوقــف گــردد و دادوســتدی از طریــق آن صــورت نگیــرد. ایــن رخــداد ضربــه 

مهمــی بــر طــرح ابریشــم چیــن و روابــط  تجــاری ایــن کشــور بــا اروپــا بــود.
ــیه  ــن و روس ــان چی ــارت می ــه تج ــش قابل توج ــم افزای ــن علی رغ ــگ اوکرای ــه جن ــد ک ــر می رس ــه نظ    ب
بــه ســرمایه گذاری ایــن کشــور در روســیه و نیــز بــه طــرح ابریشــم آن ضربــات جــدی وارد کــرده اســت. در 
صــورت اعمــال تحریم هــای ثانویــه علیــه روســیه، آســیب بــه شــرکت های چینــی فعــال در روســیه افزایــش 

خواهــد یافــت. 

• سودان انبار غله جهان عرب می شود؟	

   وزیــر تجــارت ســودان اخیــراً از کشــورهای عربــی خواســته تــا بــا ســرمایه گذاری در ایــن کشــور زمینــه را 
بــرای تضمیــن امنیــت غذایــی جهــان عــرب فراهــم آورنــد و وابســتگی ایــن کشــورها بــه اوکرایــن و روســیه 
ــه  ــرای پاســخگویی ب ــی ب ــه  ســودان پتانســیل های بســیار باالی ــرده اســت ک ــد ک ــد. او تاکی را کاهــش ده

نیازهــای غذایــی جهــان عــرب دارد.
   ســودان ۴۰ درصــد زمین هــای قابل کشــت جهــان عــرب را در اختیــار دارد. حقابــه آن از رود نیــل بالــغ بــر 
هشــتاد و پنــج میلیــارد مترمکعــب اســت و دامپــروری در ایــن کشــور گســترده اســت. از همیــن رو  در دهــه 
۱۹۶۰، ســودان در کنــار اســترالیا و کانــادا به عنــوان ســه کشــور کلیــدی بــرای تأمیــن امنیــت غذایــی جهــان 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه بودنــد. 
ــیل های آن   ــور، پتانس ــن کش ــادی ای ــاختار اقتص ــتن س ــم گسس ــی و از ه ــگ داخل ــن جن ــا درگرفت ــا ب    ام
ــاخت های  ــیختگی زیرس ــودان، ازهم گس ــاورزی س ــاالی کش ــیار ب ــود پتانســیل های بس ــا وج ــد. ب ــل نش بالفع
سیاســی و اقتصــادی آن، زمینــه را بــرای اقبــال ســرمایه گذاران بــه ایــن کشــور تضعیــف کــرده اســت. افــزون 
ــی  ــورهای عرب ــن، کش ــود ای ــا وج ــت. ب ــی نیس ــدان قابل پیش بین ــور چن ــن کش ــی ای ــده سیاس ــن آین ــر ای ب
به شــدت بــه دنبــال راه هــای جایگزیــن بــرای تأمیــن امنیــت غذایــی خــود هســتند تــا وابســتگی بــه اوکرایــن 

ــد. ازایــن رو ممکــن اســت ســودان یکــی از گزینه هــای جهــان عــرب باشــد. و روســیه را کاهــش دهن

• بانک توسعه اسامی برخی پروژه های استراتژیک عراق را تأمین مالی می کند.	

   بانــک توســعه اســامی )ISDB( از آمادگــی خــود بــرای تأمیــن مالــی پروژه هــای اســتراتژیک در عــراق و 
توســعه منابــع انســانی بانــک مرکــزی عــراق و وزارت دارایــی ایــن کشــور خبــر داد. ایــن بیانیــه در اجــاس 
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ــی  ــی و فن ــای مال ــری از حمایت ه ــا بهره گی ــد ب ــراق می کوش ــد. ع ــر ش ــر منتش ــک در مص ــن بان ــر ای اخی
ــد. ــد نمای ــود را روزآم ــعه ای خ ــاخت های توس ــی، زیرس ــای بین الملل نهاده


