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مقدمه
ــن  ــی ای ــه ای برخــوردار اســت؛ از یک ســو ارتباطــات بین الملل ــی دوگان ــل از موقعیت ــران در اقتصــاد سیاســی بین المل ای
کشــور بــه کمتریــن میــزان در دهه هــای اخیــر رســیده اســت و از دیگــر ســو، کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت 
ــوالت  ــش تح ــای "پای ــله گزارش ه ــود. سلس ــر می ش ــل متأث ــی بین المل ــاد سیاس ــی اقتص ــی و عملیات ــط روان در محی
تجــارت جهانــی"، بــا هــدف بررســی رویدادهــای بااهمیــت از منظــر تأثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت 
ژئواکونومیــک ایــران، در دوالیــه جهانــی و منطقــه ای بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. در ایــن گــزارش، گلچینــی از 

تحــوالت اخیــر در دوالیــه جهانــی و منطقــه ای محیــط ژئواکونومیــک ایــران موردبحــث و بررســی قــرار گرفته انــد.
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تحوالت جهانی
مجوز هندی برای بانک روسی 

مقامــات Sberbank اخیــرا اعــام کردنــد کــه ایــن بانــک روســی موفــق بــه دریافــت مجــوز از بانــک مرکــزی هنــد 
بــه منظــور افتتــاح حســاب روپیــه ای بــرای مشــتریان روســی در هنــد شــده اســت.

ــه  ــات ب ــهولت خدم ــش س ــدف افزای ــا ه ــاب ها ب ــه حس ــود اینگون ــه وج ــد ک ــرده ان ــام ک ــک اع ــن بان ــات ای مقام
مشــتریان روســی، از جملــه بانک هایــی کــه قصــد انجــام معامــات بــا ایــن ارز را دارنــد، طراحــی شــده اســت. از منظــر 
آنــان ایــن امــر، گام مهــم دیگــری در ایجــاد یــک سیســتم قابــل اعتمــاد و راحــت بــه منظــور تبــادل میــان کشــورها 
توســط Sberbank، بــه عنــوان ارائــه دهنــده اصلــی خدمــات مالــی بــه روپیــه اســت. Sberbank و VTB دو بانــک 

بــزرگ روســیه هــر کــدام یــک شــعبه در دهلــی نــو دارنــد.
ــد،  ــا قصــد انجــام آن را دارن ــد فعالیــت داشــته ی ــه ایــن معناســت کــه شــرکت های روســی کــه در هن ایــن توافــق ب

ــد. ــی فعالیــت کنن ــد تحــت شــرایط عــادی محل ــا بتوانن ــه هنــد دسترســی داشــته باشــند ت ــه روپی ــد ب می توانن
اگرچــه سیســتم بانکــی هنــد در واکنــش بــه تهدیــدات ایــاالت متحــده همــکاری بــا بانــک هــای روســی را بــه شــدت 

کاهــش داده اســت، امــا بــه نظــر مــی رســد هنــد مــی کوشــد روزنــه هایــی بــرای روســیه همچنــان بــاز نــگاه دارد. 
بزرگترین نگرانی آلمانی ها 

ــش از 57 درصــد از  ــرا منتشــر شــده، بی ــه اخی ــزی ک ــن نظرســنجی انجــام شــده توســط مــک کین ــر اســاس آخری ب
ــا 48 درصــد  ــم در مقایســه ب ــن رق ــد. ای ــاه خــود مــی دانن ــرای رف ــد ب ــن تهدی ــورم را بزرگتری ــی هــا افزایــش ت آلمان
گــزارش شــده توســط ایــن موسســه در مــاه ژوئــن افزایــش قابــل توجهــی یافتــه اســت. نظرســنجی تــازه همچنیــن 

ــرای افزایــش بیشــتر قیمــت هــا آمــاده مــی شــوند. نشــان داد کــه دو ســوم پاســخ دهنــدگان در حــال حاضــر ب
بــر اســاس ایــن نظرســنجی، 18 درصــد آلمانــی هــا بحــران اوکرایــن را بزرگتریــن تهدیــد مــی داننــد، در حالــی کــه 
6 درصــد و 3 درصــد بــه ترتیــب تغییــرات آب و هوایــی و همــه گیــری کوویــد-19 را بزرگتریــن نگرانــی مــی داننــد. 
بیــش از 60 درصــد از افــراد مــورد بررســی گفتنــد کــه آگاهانــه در مصــرف انــرژی در خانــه صرفــه جویــی مــی کننــد 
و حــدود 16 درصــد قبــا تعطیــات خــود را لغــو کــرده انــد. ایــن نظرســنجی همچنیــن نشــان داد کــه بیــش از نیمــی 
از پاســخ دهنــدگان قصــد دارنــد کمتــر خریــد کریســمس انجــام دهنــد. در همیــن حــال، 12 درصــد دوســت دارنــد در 
فصــل تعطیــات امســال بــدون خــرج کــردن پــول زندگــی کننــد. کارشناســان مــک کینــزی مــی گوینــد از هــر پنــج 
نفــر در آلمــان، چهــار نفــر در حــال حاضــر آگاهانــه رفتــار خریــد خــود را بــا توجــه بــه واقعیــت جدیــدی کــه قــدرت 

خریــد آنــان را کاهــش داده تغییــر مــی دهنــد.
بــه طــور کلــی، طبــق ایــن نظرســنجی، آلمانی هــا نســبت بــه فرانســوی ها، بریتانیایی هــا، ایتالیایی هــا یــا اســپانیایی ها 
ــر  ــدت ب ــرات طوالنی م ــی اث ــه بحــران فعل ــد ک ــًا حــدود 50 درصــد  انتظــار دارن ــده هســتند و تقریب ــه آین ــر ب بدبین ت
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اقتصــاد یــا حتــی یــک رکــود طوالنــی مــدت داشــته باشــد.
بریتانیا واردات گاز از روسیه را متوقف می کند 

وزارت امــور خارجــه بریتانیــا اخیــرا  اعــام کــرد کــه واردات گاز طبیعــی مایــع )LNG( از روســیه را از اوایــل ژانویــه 
متوقــف خواهــد کــرد. ایــن اعــام بــه عنــوان بخشــی از تــاش هماهنــگ کشــورهای غربــی بــرای کاهــش اتــکای 
انــرژی بــه مســکو و محــروم کــردن اقتصــاد روســیه از یــک منبــع عظیــم درآمــد بــا توجــه بــه جنــگ علیــه اوکرایــن 
اســت. مــدت کوتاهــی پــس از آغــاز حملــه نظامــی روســیه در فوریــه، بریتانیــا اعــام کــرد کــه قصــد دارد واردات نفــت 
ــا از روســیه  ــد. واردات بریتانی ــان ســال جــاری متوقــف کن ــا پای و محصــوالت نفتــی روســیه - ماننــد گازوئیــل - را ت
در مقایســه بــا ســال 2021، 75 درصــد کاهــش داشــته اســت. ســال گذشــته بریتانیــا 3.12 میلیــارد متــر مکعــب گاز از 
روســیه وارد کــرد کــه 4 درصــد از کل مصــرف بریتانیــا را بــه خــود اختصــاص داد. بــر اســاس گــزارش اداره ملــی آمــار، 
روســیه بزرگتریــن تامیــن کننــده نفــت تصفیــه شــده بریتانیــا بــوده و 24 درصــد از کل عرضــه ایــن کشــور را تامیــن 
ــن حــال، ســهم واردات نفــت خــام از کشــور تحریم شــده در ســال گذشــته 5.9 درصــد از مجمــوع  ــد. در عی ــی کن م

واردات بریتانیــا بــود.
تأمین مالی اوکراین از دارایی های بلوکه شده روسیه

اتحادیــه اروپــا اعــام کــرد در نظــر دارد بخشــی از دارایــی هــای توقیــف  شــده روســیه را در راســتای تأمیــن نیازهــای 
ــار و  ــی از تج ــای طیف ــن، دارایی ه ــه اوکرای ــیه ب ــه روس ــس از حمل ــا پ ــه اروپ ــد. اتحادی ــرف نمای ــن ص ــی اوکرای مال
شــرکت های روســی بــه همــراه دارایی هــای بانــک مرکــزی روســیه را بــه عنــوان بخشــی از تحریم هــا علیــه مســکو 
توقیــف کــرد. ایــده بهره گیــری از ایــن دارایی هــا در تأمیــن نیازهــای مالــی اوکرایــن، بــرای اولیــن بــار چنــد مــاه پیــش 
مطــرح شــد و سیاســت مدارانی ماننــد والدیمیــر زلنســکی، رئیــس جمهــور اوکرایــن، لیــز تــراس، نخســت وزیر ســابق 

بریتانیــا و رئیــس شــورای اروپــا، چارلــز میشــل، از حامیــان ایــن ایــده بــه شــمار می رونــد. 
در همیــن راســتا، رئیــس شــورای اروپــا، چارلــز میشــل، اخیــرا اعــام کــرد کــه رهبــران اتحادیــه اروپــا بــه کمیســیون 
ــه منظــور  ــاره راهکارهــای اســتفاده از دارایی هــای مسدودشــده روســیه ب ــا پیشــنهاداتی را درب ــد ت ــا دســتور داده ان اروپ
ــود توســط  ــای خ ــف دارایی ه ــه شــدت از توقی ــیه ب ــه روس ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــه دهن ــن ارائ ــازی اوکرای بازس
کشــورهای غربــی انتقــاد کــرده اســت و حتــی ســرگئی الوروف، وزیــر امــور خارجــه روســیه، مســدود کــردن دارایی هــا 

را اساســًا بــه منزلــه "دزدی" قلمــداد کــرد.
هــر چنــد کــه از نظــر قانونــی، وجــوه مســدود شــده بــه مبلــغ بیــش از 300 میلیــارد یــورو )292 میلیــارد دالر( همچنــان 
ــن  ــرف ای ــادره و ص ــرای مص ــی ب ــال راه ــه دنب ــا ب ــه اروپ ــا اتحادی ــت ام ــهروندان آن اس ــا ش ــیه ی ــه روس ــق ب متعل
دارایی هــا، می باشــد. جالــب آنکــه مقامــات ارشــد ایــاالت متحــده از جملــه وزیــر خزانــه داری، هشــدار داده اســت کــه 
ــاالت  ــرمایه گذاری در ای ــایر کشــورها را از س ــد و س ــی باش ــد غیرقانون ــن، می توان ــی در اوکرای ــع مال ــن مناب صــرف ای
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متحــده منصــرف کنــد.
مقامــات قضایــی اتحادیــه اروپــا اعــام کــرده انــد کــه از زمــان آغــاز جنــگ روســیه و اوکرایــن، 17 میلیــارد یــورو از 
دارایــی هــای روســیه مســدود شــده اســت. تاکنــون دارایی هــای 90 نفــر مســدود شــده اســت کــه بیــش از 17 میلیــارد 

یــورو در هفــت کشــور عضــو شــامل 2.2 میلیــارد یــورو در آلمــان اســت.
مقامــات قضایــی اتحادیــه بــه روشــنی گفتــه انــد کــه کــه ایــن منابــع مــی توانــد بــرای بازســازی اوکرایــن هزینــه شــود. 
افــزون بــر ایــن 300 میلیــارد یــورو از ذخایــر ارزی بانــک مرکــزی روســیه توقیــف شــده اســت کــه از منظــر مقامــات 
قضایــی اتحادیه،تــا زمانــی کــه روســیه در بازســازی اوکرایــن مشــارکت نکنــد، مــی تــوان آن را بــه عنــوان تضمیــن 

نگــه داشــت. 
رئیــس کمیســیون اروپــا نیــز اخیــرا اعــام کــرد کــه اتحادیــه اروپــا بــه دنبــال ارائــه ماهانــه حــدود 1.5 میلیــارد یــورو 
کمــک بــه اوکرایــن اســت. تأمیــن ایــن میــزان کمــک بــرای اتحادیــه دشــوار اســت، امــا در صورتــی کــه راهــی بــرای 
ــه اوکرایــن، فشــار را از  ــا می توانــد ضمــن تــداوم کمک هــا ب مصــادره دارایی هــای روســیه یافــت شــود، اتحادیــه اروپ

دوش کشــورهای اروپایــی بــردارد. 
تحوالت منطقه ای 

تمرکز عربستان بر سرمایه گذاری در 5 کشور 

ولیعهــد عربســتان اخیــرا از تاســیس 5 شــرکت منطقــه ای توســط صنــدوق ســرمایه گــذاری عمومــی ایــن کشــور  بــا 
هــدف ســرمایه گــذاری در کشــورهای اردن، بحریــن، ســودان، عــراق و عمــان خبــر داد. پیــش از ایــن عربســتان در 
ــود و  ــرده ب ــیس ک ــدوق تاس ــن صن ــع ای ــتفاده  از مناب ــا اس ــذاری را ب ــرمایه گ ــعودی-مصری س ــرکت س ــاه اوت ش م
مجمــوع ســرمایه گــذاری هــا از طریــق ایــن شــرکت هــا بــه 24 میلیــارد دالر خواهــد رســید. ایــن شــرکت هــا در بخــش 
هــای مختلفــی ماننــد زیرســاخت ها، مســتغات، معــدن، خدمــات درمانــی، خدمــات مالــی، غــذا و کشــاورزی، صنعــت، 
ارتباطــات و فنــاوری فعالیــت خواهنــد کــرد. تاســیس ایــن شــرکت هــا در چارچــوب اســتراتژی صنــدوق ســرمایه گــذاری 
عمومــی بــرای بررســی و اســتفاده از فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا بــا هــدف 
ــداز  ــرای تحقــق درآمدهــای پایــدار در چارچــوب چشــم ان ایجــاد شــراکت هــای اقتصــادی اســتراتژیک بلنــد مــدت ب

ســعودی 2030 صــورت گرفتــه اســت.
تجارت ترکیه و روسیه رکورد زد

آمارهــای جدیــد دولــت روســیه حاکــی از ایــن اســت کــه در ســال جــاری همــکاری اقتصــادی روســیه و ترکیــه بــه 
شــدت رو بــه افزایــش بــوده؛ بــه گونــه ای کــه حجــم مبــادالت تجــاری بیــن ژانویــه تــا ســپتامبر 2022، بــه 47 میلیــارد 
دالر رســیده اســت. مقامــات اقتصــادی روســیه اعــام کرده انــد کــه انتظــار دارنــد حجــم مبــادالت تجــاری دو کشــور 

بــرای کل ســال 2022، بــه 60 میلیــارد دالر و حتــی بیشــتر از آن افزایــش پیــدا کنــد.
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اهمیــت ایــن رشــد، زمانــی روشــن تر می شــود کــه توجــه داشــته باشــیم بــر اســاس گــزارش ســرویس گمــرک فــدرال 
روســیه، تجــارت روســیه بــا ترکیــه بیــن ژانویــه تــا ســپتامبر 2021،  23.3 میلیــارد دالر و بــرای سراســر ســال 2021، 

ایــن رقــم 33 میلیــارد دالر بــود. 
شــایان توجــه اســت کــه عمــده رشــد صــادرات روســیه بــه ترکیــه، مربــوط بــه صــادرات انــرژی اســت؛ بــا ایــن حــال، 
صــادرات در حوزه هــای غیرانــرژی از جملــه انــواع خاصــی از محصــوالت فلــزی نیــز افزایــش یافتــه اســت. از دیگــر 
ســو، ترکیــه در غیــاب شــرکای اروپایــی روســیه، صــادرات طیــف وســیعی از کاالهــا بــه ایــن کشــور را افزایــش داده 
ــیه، 19  ــدی تجــاری روس ــان 20 شــریک کلی ــن، از می ــگ اوکرای ــش از جن ــا پی ــه ت ــت آنک ــز اهمی ــه حائ اســت. نکت

شــریک، اروپایــی بودنــد. 
دو مــاه پیــش، رهبــران ترکیــه و روســیه توافــق موســوم بــه "نقشــه راه همــکاری اقتصــادی" را امضــا کردنــد کــه بــر 
اســاس آن، حجــم تجــارت دوجانبــه بــه 100 میلیــارد دالر در ســال خواهــد رســید. دو کشــور همچنیــن روبــل روســیه 

را بــه عنــوان ارز بــرای تجــارت دوجانبــه، از جملــه بــرای تأمیــن گاز طبیعــی روســیه تعییــن کردنــد.
دور جدید مذاکرات تجارت آزاد میان کره جنوبی و شورای همکاری خلیج فارس 

اخیــرا دور جدیــد مذاکــرات بــه منظــور انعقــاد موافقت نامــه تجــارت آزاد میــان کــره جنوبــی و شــورای همــکاری خلیــج 
فــارس در ســئول برگــزار شــد. ششــمین دور مذاکــرات رســمی کــره جنوبــی و شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــرای 
انعقــاد توافقنامــه تجــارت آزاد )FTA( در ســئول بــه مــدت پنــج روز تــداوم داشــت. در ایــن دور مذاکراتــی، موضوعــات 
مختلفــی از جملــه تجــارت کاال و خدمــات، کشــور مبــدأ، تجــارت دیجیتــال و حقــوق مالکیــت معنــوی مــورد مذاکــره 
قــرار گرفــت. کــره جنوبــی و شــورای همــکاری خلیــج فــارس اوایــل ســال جــاری پــس از یــک وقفــه 13 ســاله، بــا 

برگــزاری دو دور مذاکراتــی در ماه هــای مــارس و ژوئــن، مذاکــرات تجــارت آزاد را از ســر گرفتنــد.
ــد و طــی ســال های  ــرده بودن ــاز ک ــه تجــارت آزاد را آغ ــاد موافقت نام ــرای انعق ــرات ب دو طــرف در ســال 2007 مذاک
2008 و 2009، ســه دور مذاکــره برگــزار کردنــد امــا مذاکــرات آنهــا بــا اعــام تعلیــق از ســوی شــورای همــکاری خلیــج 

فــارس در ســال 2010 متوقــف شــد. 
ــد  ــاش می کنن ــه شــدت در جهــت متنوع ســازی اقتصادهــای خــود ت ــارس ب ــج ف کشــورهای شــورای همــکاری خلی
ــه  ــی مجموع ــره جنوب ــو، ک ــر س ــد. از دیگ ــتا می دانن ــن راس ــی در ای ــزار مهم ــارت آزاد را اب ــای تج و موافقت نامه ه
ــرا شــورای همــکاری  ــد. اخی ــدی خــود می دان ــارس را یکــی از بازارهــای کلی ــج ف کشــورهای شــورای همــکاری خلی
ــن  ــه چنی ــه اســت و  شــکل دهی ب ــرات مشــابهی را از ســر گرفت ــز مذاک ــا نی ــه اروپ ــن و اتحادی ــا چی ــارس ب ــج ف خلی
مذاکراتــی بــا هنــد را نیــز مدنظــر دارد. حجــم تجــارت بیــن کــره جنوبــی و شــورای همــکاری خلیــج فــارس در ســال 

ــارد دالر رســید. ــه 46.6 میلی 2020، ب
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سرمایه گذاری امارات در شرکت های روسی

 معــاون وزیــر اقتصــاد امــارات در ســفر بــه روســیه اعــام کــرد ایــن کشــور مشــتاق ســرمایه گذاری در شــرکت های 
روســی بــا فنــاوری پیشــرفته و همچنیــن میزبانــی از دفاتــر نمایندگــی آنهــا اســت.

او در ســخنرانی خــود در انجمــن ســاخت روســیه، خاطرنشــان کــرد کــه شــرکت های فنــاوری روســی کــه وی از آنهــا 
بازدیــد کــرده اســت، از ســطح بــاالی فنــاوری برخوردارنــد. افــزون بــر ایــن، شــرکت های روســی تعــدادی اختــراع و 
ــر روی آنهــا و همچنیــن بازگشــایی  ــد کــه امــارات مشــتاق انجــام ســرمایه گذاری ب ــه کرده ان ــد ارائ فناوری هــای جدی
دفتــر مرکــزی آن هــا در ایــن کشــور می باشــد. مقــام اماراتــی همچنیــن خواســتار همــکاری متقابــل بیــن دو کشــور در 
ــه روســیه در  ــری از تجرب ــر بهره گی ــژه ب ــه وی ــرژی ســبز شــده اســت و ب ــد هوا-فضــا، پزشــکی و ان ــی مانن زمینه های

فنــاوری فضایــی تأکیــد کــرد.
ــا اقتصــاد ســبز و همچنیــن  ــر، پروژه هــای مرتبــط ب در شــرایط فعلــی دو کشــور در زمینه هــای انرژی هــای تجدیدپذی
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــا برنامه های ــن آنه ــد. همچنی ــکاری می کنن ــی هم ــکی و داروی ــای پزش ــارت در بخش ه ــعه تج توس

ــد.  همــکاری در حــوزه پزشــکی طراحــی کرده ان
علیرغــم اینکــه امــارات از روابــط نزدیکــی بــا آمریــکا برخــوردار اســت، در انتقــاد از روســیه محتــاط بــوده و برخــاف 
آمریــکا و اتحادیــه اروپــا، محدودیت هــای شــدیدی علیــه ایــن کشــور اعمــال نکــرده اســت. در همیــن راســتا چنــدی 
ــود در ســن  ــی خ ــای امارات ــان، همت ــد آل نهی ــن زای ــد ب ــا محم ــیه ب ــور روس ــس جمه ــن، رئی ــر پوتی ــش، والدیمی پی
پترزبــورگ دیــدار کــرد. رهبــران تمایــل مســکو و ابوظبــی را بــرای توســعه همــکاری در همــه ســطوح ابــراز کردنــد. 
شــیخ محمــد، خاطــر نشــان کــرد کــه تجــارت بیــن دو کشــور بــا وجــود محدودیت هــای ناشــی از شــیوع کرونــا، از 2.5 
میلیــارد دالر بــه حــدود 5 میلیــارد دالر در ســال های اخیــر افزایــش یافتــه اســت. شــایان توجــه اســت کــه در محیــط 
ــرداری از فرصت هــای ناشــی از  ــرای بهره ب ــران، دو کشــور امــارات و ترکیــه، بیــش از ســایر کشــورها ب همســایگی ای

ــد.  ــزوای اقتصــادی روســیه تــاش کرده ان ــن و ان جنــگ اوکرای
آغاز مذاکرات مشارکت جامع اقتصادی امارات با کنیا

ــه  ــوم ب ــه موس ــاد موافقت نام ــرای انعق ــرات ب ــاز مذاک ــورد آغ ــا در م ــا کنی ــور ب ــن کش ــق ای ــی از تواف ــات امارات مقام
"مشــارکت جامــع اقتصــادی" خبــر دادنــد. امــارات در ســال 2021، 8 کشــور از جملــه کنیــا را بــه عنــوان اولویت هــای 
سیاســت تجــاری خــود اعــام کــرد؛ کنیــا تنهــا کشــور آفریقایــی در میــان ایــن 8 کشــور اســت. امــارات وعــده داده 
تــا پایــان ســال 2022 بــا تمامــی 8 کشــور موافقت نامــه جامــع مشــارکت اقتصــادی امضــا نمایــد. ایــن موافقت نامــه، 
ــور  ــان 8 کش ــارات از می ــون ام ــرد. تاکن ــل را دربرمی گی ــرمایه گذاری متقاب ــرای س ــرایط ب ــهیل ش ــارت آزاد و تس تج

ــه امضــا رســانده اســت.  ــن موافقت نامــه را ب ــزی ای ــد، اســراییل و اندون ــا هن منتخــب، ب
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همکاری گسترده تر چین و عربستان در زمینه انرژی 

 در حالــی کــه ایــاالت متحــده از تصمیــم عربســتان ســعودی بــرای کاهــش تولیــد نفــت خــود دلخــور اســت، روابــط 
ــه دنبــال تقویــت همــکاری در  ــا چیــن در حــال بهبــود اســت. عربســتان ســعودی و چیــن ب انــرژی ایــن پادشــاهی ب
ــای  ــر گفتگوه ــا یکدیگ ــرا ب ــن اخی ــرژی عربســتان و چی ــد ان ــات ارش ــتا مقام ــن راس ــرژی هســتند. در همی بخــش ان
مفصلــی صــورت دادنــد و طــی آن، دو طــرف متعهــد شــدند کــه بــرای ارتقــای روابــط دوجانبــه در زمینــه انــرژی بــا 
یکدیگــر همــکاری کننــد. عــاوه بــر ایــن، دو طــرف بــر ســرمایه گذاری در کشــورهایی کــه بخشــی از طــرح کمربنــد 
و جــاده چیــن هســتند و همچنیــن اهمیــت »ثبــات ســازی« در بــازار جهانــی نفــت تأکیــد داشــتند. موضــوع پراهمیــت 
ــره می باشــد.  ــه در حــال مذاک ــود ک ــاک ب ــدروژن پ ــه هی ــر، از جمل ــای تجدیدپذی ــورد انرژی ه ــا در م دیگــر، گفتگوه
نکتــه حائــز اهمیــت آنکــه روابــط عربســتان ســعودی و چیــن در حــوزه انــرژی، در حالــی تقویــت می شــود کــه روابــط 
ــاه  ــن راســتا شــرکت آرامکــو عربســتان در م ــره شــده اســت. در همی ــر ســر نفــت، تی ــاالت متحــده و عربســتان ب ای
مــارس، قــراردادی را بــه منظــور ســاخت یــک مجتمــع پاالیشــگاهی نفــت در چیــن نهایــی کــرد. در مــاه اوت، آرامکــو و 
ســینوپک چیــن، یادداشــتی بــرای همــکاری بیشــتر در زمینــه نفــت، هیــدروژن و کربن زدایــی امضــا کردنــد. عربســتان 
ــاالت متحــده نوعــی اهرم ســازی  ــی ای ــر فشــارهای احتمال ــا در براب ــا چیــن، می کوشــد ت ــط خــود ب ــا گســترش رواب ب
ایجــاد نمایــد. از دیگــر ســو چیــن، آشــفتگی در روابــط دو متحــد دیریــن را فرصتــی بــرای توســعه روابــط بــا ســعودی 

و کاهــش اتــکای ایــن کشــور بــه آمریــکا تلقــی می کنــد. 
خط ریلی ترکمنستان  و روسیه  

ــرای راه  ــزی ب ــال برنامه ری ــن کشــور و ترکمنســتان در ح ــه  ای ــرد ک ــرا اعــام ک ــل راه آهــن روســیه اخی ــر عام مدی
انــدازی یــک ســرویس منظــم کانتینــری در امتــداد کریــدور حمل ونقــل بین المللــی شــمال-جنوب )INSTC( هســتند. 
ترکمنســتان مــاه گذشــته رســما بــه کریــدور شــمال-جنوب ملحــق شــد. ایــن کشــور، دسترســی ریلــی بــه ازبکســتان 
و در شــرق، بــه چیــن را از طریــق بنــدر ترکمــن باشــی فراهــم می کنــد. بــر مبنــای اعــام ایــن مقــام روســی، انتقــال 
ــه  ــران ب ــتان و ای ــق ترکمنس ــر از طری ــدادی کاالی دیگ ــن تع ــورژی و همچنی ــوالت متال ــای کک، محص محموله ه
ــر اســاس برآوردهــا، صــادرات  امــارات متحــده عربــی، ترکیــه و برخــی کشــورهای دیگــر، در حــال بررســی اســت. ب
روســیه در امتــداد مســیر شــرق ترکمنســتان و کریــدور شــمال-جنوب، می توانــد تــا ســال 2025 بــه 5 میلیــون تــن در 

ســال برســد.
داده های تازه 

افزایش شدید روابط تجاری چین و روسیه 

اداره ملــی آمــار چیــن گــزارش داد کــه حجــم مبــادالت تجــاری میــان روســیه و چیــن، بــه رشــد خــود ادامــه داده و در 
9 مــاه نخســت ســال جــاری بــه 136 میلیــارد دالر رســیده اســت.
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ــه مــدت مشــابه ســال قبــل، 32.5 درصــد  ــر اســاس داده هــای آمــاری، همکاری هــای اقتصــادی دوجانبــه نســبت ب ب
افزایــش یافتــه اســت. صــادرات چیــن بــه روســیه در ژانویــه تــا ســپتامبر 10.3 درصــد افزایــش یافــت و بــه رقــم 52.24 

میلیــارد دالر  و واردات کاالهــا و خدمــات از روســیه بــا 51.6 درصــد افزایــش بــه 83.84 میلیــارد دالر رســید.
ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه نفــت خــام، گاز طبیعــی و زغال ســنگ، حــدود 70 درصــد از ارزش صــادرات روســیه 
بــه چیــن را تشــکیل می دهنــد. ســایر اقــام کلیــدی شــامل مــس، ســنگ مــس، چــوب، ســوخت و غذاهــای دریایــی 
بــوده اســت. ســهم قابــل توجهــی از صــادرات چیــن بــه روســیه، شــامل گوشــی های هوشــمند، تجهیــزات صنعتــی و 

تخصصــی، اســباب بــازی، کفــش، وســایل نقلیــه، وســایل سرمایشــی و رایانــه اســت.
مــاه گذشــته والدیمیــر پوتیــن از روابــط قــوی اقتصــادی بیــن دو کشــور اســتقبال کــرد و اشــاره کــرد کــه در ســال 

ــارد دالر رســید. ــه رکــورد 146 میلی ــی تجــاری روســیه و چیــن ب 2021، گــردش مال
در مــاه اوت، ســفیر پکــن در مســکو ابــراز امیــدواری کــرد کــه تجــارت دوجانبــه بتوانــد بــه هــدف 200 میلیــارد دالری 
در ســال جــاری برســد. وی خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود چالش هــای مرتبــط بــا همه گیــری کوویــد-19، رکــود اقتصــاد 
جهانــی و شــرایط دشــوار بین المللــی و منطقــه ای، همکاری هــای اقتصــادی میــان دو کشــور حاکــی از توســعه پایــدار 

. ست ا
 )LNG( همچنیــن بــر اســاس داده هــای گمــرک چیــن، روســیه در مــاه ســپتامبر، رکــورددار صــادرات گاز طبیعــی مایــع
و زغــال ســنگ فوالدســازی بــه چیــن بــوده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش، صــادرات زغال ســنگ کک روســیه بــه 
چیــن در مــاه گذشــته، حــدود 900 هــزار تــن نســبت بــه ســپتامبر ســال گذشــته افزایــش یافتــه و در مــاه اوت، از 1.9 
میلیــون تــن بــه 2.5 میلیــون تــن افزایــش یافــت. واردات کل زغــال ســنگ، از جملــه زغــال ســنگ حرارتــی و کک در 

ســال جــاری، بــا افزایــش 20 درصــدی روبــرو شــد و بــه حــدود 7 میلیــون تــن در ســال رســید.
در همیــن راســتا، تحویــل LNG نســبت بــه ســال گذشــته، بــا یــک ســوم افزایــش بــه 819000 تــن رســید. حجــم 
واقعــی واردات گاز روســیه از ســوی چیــن از طریــق خطــوط لولــه، مشــخص نیســت؛ بــه نحــوی کــه ایــن کشــور را 
ــه مســیر اصلــی تحویــلLNG تبدیــل ســاخته اســت، زیــرا پکــن از ابتــدای ســال تاکنــون، در مــورد ایــن مســائل  ب

گزارشــی ارائــه نکــرده اســت.
واردات نفــت چیــن از روســیه در مــاه اوت از 8.3 میلیــون تــن بــه 7.5 میلیــون تــن کاهــش یافــت، امــا همچنــان بیشــتر 
از 6.1 میلیــون تــن در ســال گذشــته بــود. مجمــوع واردات انــرژی از روســیه از جملــه محصــوالت نفتــی نیــز در مــاه 
گذشــته از 8.4 میلیــارد دالر در مــاه اوت بــه 7.5 میلیــارد دالر کاهــش یافــت؛ در حالــی کــه همچنــان بســیار بیشــتر از 

رقــم 4.7 میلیــارد دالر در ســال گذشــته بــود.
حجــم کلــی خریــد محصــوالت انــرژی روســیه از در هفــت مــاه پــس از آغــاز جنــگ روســیه در اوکرایــن، بــه بیــش از 
51 میلیــارد دالر رســیده اســت. در مــدت مشــابه در ســال 2021، خریــد انــرژی چیــن از روســیه بالــغ بــر 30 میلیــارد 
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ــه  ــی کــه ب ــوده اســت؛ تعامل ــن دو کشــور ب ــان ای ــه ســودمند می ــن رشــد نشــان دهنده همــکاری دوجانب ــود. ای دالر ب
نفــع هــر دو کشــور اســت؛ از یــک ســو، روســیه جایگزینــی بــرای خریــد محصــوالت انــرژی خــود کــه از ســوی غــرب 
ــد  ــز از تخفیف هــای پیشــنهادی مســکو بهره من ــن نی ــه و از ســوی دیگــر، چی ــه اســت، یافت ــرار گرفت ــم ق مــورد تحری

می گــردد.
تجارت 40 میلیارد دالری هند و روسیه 

وزارت بازرگانــی و صنعــت هنــد اخیــرا اعــام کــرده کــه تجــارت دوجانبــه میــان هنــد و روســیه در فاصلــه آوریــل تــا 
آگوســت 2022، بــه رکــورد 18.2 میلیــارد دالر افزایــش یافتــه اســت. پیــش بینــی مــی شــود ایــن رقــم تــا پایــان ســال 
2022 بــه  43.2 میلیــارد دالر افزایــش یابــد. در همیــن راســتا مناقشــه اوکرایــن، تأثیــر قابــل توجهــی در تقویــت تجــارت 
روســیه بــا کشــورهای متعــدد بــر جــای گــذارده اســت. روســیه، بزرگتریــن بازیگــر انــرژی جهــان، در پــی تحریم هــای 

انــرژی کــه توســط غــرب اعمــال می شــود، بــه دنبــال بازارهــای جدیــد می گــردد.
پیــش از ایــن، پوتیــن و مــودی، نخســت وزیــر هنــد، ارتقــا تجــارت تــا 30 میلیــارد دالر تــا ســال 2025 را هدف گــذاری 
ــه اســت.  ــن هــدف بســیار پیــش از زمــان تعییــن شــده تحقــق یافت ــن ای ــا در پیامــد بحــران اوکرای ــد، ام کــرده بودن
افزایــش واردات نفــت و کــود شــیمیایی از روســیه، نقــش کلیــدی در اوج گیــری تجــارت نیــت دو کشــور ایفــا کــرده 

اســت. 
هنگامــی کــه درگیــری روســیه بــا اوکرایــن در فوریــه آغــاز شــد، بســیاری از کشــورها از جملــه هنــد، بــه دنبــال یافتــن 
جایگزین هــای تجــاری بــرای کاالهــای صادراتــی روســیه بودنــد امــا مســکو تخفیف هایــی را بــرای ایجــاد انگیــزه در 

واردات انــرژی و عرضــه بــه بازارهــای انــرژی جایگزیــن ارائــه کــرد. 
مســکو بــه منظــور حصــول اطمینــان از تــداوم تجــارت بــا هنــد و نشــان دادن ایــن موضــوع کــه می توانــد نیازهــای 
رو بــه رشــد ایــن کشــور را بــرآورده کنــد، نفــت خــام و کودهــای شــیمیایی خــود را بــا تخفیــف ارائــه کــرد. در نتیجــه، 

روســیه اکنــون بــه هفتمیــن شــریک تجــاری بــزرگ هنــد تبدیــل شــده اســت.
واردات هنــد از روســیه معمــواًل شــامل نفــت خــام و ســایر اقــام ســوختی و کودهــای شــیمیایی اســت؛ بــه نحــوی کــه 
در کــود و ســوخت، بــه تنهایــی بیــش از 91 درصــد از تجــارت دوجانبــه میــان روســیه و هنــد در ســال 2022 را تشــکیل 

می دهــد. در همیــن راســتا روســیه در ســپتامبر، بــه دومیــن تأمین کننــده بــزرگ نفــت خــام هنــد تبدیــل شــد.
بــا وجــود فشــارهای فعلــی، نفــت و کــود روســیه همچنــان بایــد رقابتــی باقــی بمانــد تــا در بــازار هنــد موقعیــت خــود 
را حفــظ نمایــد. نکتــه حایــز اهمیــت آنکــه افرایــش تجــارت میــان دهلــی نــو  و مســکو، بــه جهــت اتخــاذ سیاســت 
ــر  ــا اواخ ــد ت ــااًل هن ــد. احتم ــری می کن ــداف اقتصــادی را پیگی ــا اه ــد صرف ــه هن ــد نیســت بلک ــت هن ــی دول ضدغرب
ســال 2022 بــه واردات بیشــتر نفــت خــام از روســیه ادامــه خواهــد داد، زیــرا هنــد بــه منظــور پاســخگویی بــه افزایــش 
ــد پاالیشــگاه های  ــت تولی ــا، ظرفی ــه اروپ ــی ب ــی و تقاضــای صــادرات بیشــتر فراورده هــای نفت ــی داخل تقاضــای فصل
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خــود را افزایــش داده اســت. 
در حــال حاضــر اقتصــاد هنــد، نــرخ رشــد کمــی بیــش از 4 درصــد دارد؛ در حالــی کــه اقتصادهــای اتحادیــه اروپــا بــه 
ــن عرضــه  ــر و همچنی ــن ام ــد. ای ــود پیــش می رون ــه ســمت رک ــم روســیه، ب ــرژی و تحری ــش قیمــت ان جهــت افزای
انــرژی ارزان تــر، احتمــاال منجــر بــه شــروع ســرمایه گذاری صنایــع تولیــدی اروپایــی در هنــد بــا هــدف تولیــد بــرای 
بازارهــای اروپایــی خواهنــد شــد تــا از هزینه هــای پایینتــر انــرژی در هنــد بهــره ببرنــد؛ امــری کــه نهایتــا منجــر بــه 

افزایــش تقاضــای انــرژی در هنــد خواهــد شــد. روســیه نیــز بــه دنبــال تأمیــن ایــن نیــاز خواهــد بــود. 
بــا وجــود تمرکــز تجــارت هنــد و روســیه بــر محــور انــرژی، فرصت هــای تجــاری در ســایر حوزه هــا نیــز وجــود دارد. 
ورود محصــوالت هنــدی بــه بــازار روســیه هــم بــه دلیــل جایگزینــی محصــوالت غربــی و هــم بــه دلیــل قانونــی شــدن 
واردات مــوازی بــه روســیه، آغــاز شــده اســت. در حالــی کــه غــرب، روســیه را از واردات محصــوالت برندهــای لوکــس 
غربــی منــع کــرده اســت، کشــورهایی ماننــد هنــد در حــال گســترش مســیری میانــی هســتند و کارآفرینــان و دالالن 
هنــدی، کاالهــای غربــی را وارد کــرده و ســپس بــه روســیه صــادر می کننــد. ایــن کاالهــا، طیــف وســیعی از تجهیــزات 
ــرای اقتصــاد و تجــارت  ــن ب ــرد. جنــگ اوکرای ــا خودروهــای لوکــس را در برمی گی ــه ت ــوع و آیفــون گرفت ــه مطب تهوی
هنــد خبــری خــوش بــه شــمار می آیــد. ایــن کشــور نــه تنهــا امــکان واردات انــرژی و کودهــای شــیمیایی ارزان تــر از 

روســیه را یافتــه، بلکــه صــادرات و به ویــژه صــادرات مجــدد بــه بــازار روســیه را افزایــش داده اســت.  
صادرات  22 میلیارد دالری خودرو ترکیه 

بــر مبنــای آمارهــای اخیــر دولــت ترکیــه، صــادرات صنعــت خــودرو در بــازه زمانــی ژانویــه تــا ســپتامبر، بــه رقــم 22 
ــاری  ــه ب ــارد و 325 میلیــون و 73 هــزار دالر رســیده اســت.بر اســاس آمــار منتشــر شــده، صــادرات وســایل نقلی میلی
16.72 درصــد از کل فــروش صنعــت خــودرو را در برمی گیــرد و در مــدت مذکــور، بالــغ بــر 3 میلیــارد و 734 میلیــون و 
961 هــزار دالر بــوده اســت. خودروهــای تجــاری ســبک و کامیون هــای ســاخته شــده در ترکیــه در بــازه زمانــی ژانویــه 

تــا ســپتامبر، بــه 104 کشــور در سراســر دنیــا صــادر شــده اند.
هزینه تولید در آلمان رکورد زد

ــه  ــی قیمت هــای خــود در ســپتامبر را نســبت ب ــدگان آلمان ــه تولیدکنن ــزارش داد ک ــدرال آلمــان گ ــار ف ــرا اداره آم اخی
ســال گذشــته، نزدیــک بــه 50 درصــد افزایــش دادنــد. بــر اســاس گــزارش اداره آمــار فــدرال آلمــان، قیمــت تولیدکننــده 
محصــوالت تجــاری در مــاه ســپتامبر نســبت بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته، 45.8 درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن 
نــرخ 2.3 درصــد بیشــتر از مــاه آگوســت بــود کــه افزایــش یکســان 45.8 درصــدی نســبت بــه ســال قبــل را نشــان 

می دهــد.
 اداره آمــار فــدرال اعــام کــرد در آگوســت و ســپتامبر 2022، باالتریــن افزایــش قیمــت تولیدکننــده نســبت بــه مــدت 

مشــابه در ســال قبــل، از ســال 1949 تاکنــون رخ داده اســت. 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان15

دلیــل اصلــی افزایــش قیمت هــای تولیدکننــدگان تجــاری، افزایــش هزینه هــای انــرژی بــوده اســت. بــه عنــوان مثــال 
هزینه هــا بــرای توزیع کننــدگان بــرق، 259.8 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت. شــاخص قیمــت 

مصرف کننــده آلمــان در مــاه ســپتامبر 10 درصــد  نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 2021 افزایــش یافــت. 


