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مقدمه

ــه  ــور ب ــن کش ــی ای ــات بین الملل ــو ارتباط ــه دارد. از یک س ــی دوگان ــل موقعیت ــی بین المل ــاد سیاس ــران در اقتص    ای
کمتریــن میــزان در دهه هــای اخیــر رســیده اســت و از دیگــر ســو کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت در محیــط 
ــارت  ــوالت تج ــش تح ــای "پای ــله گزارش ه ــود. سلس ــر می ش ــل متأث ــی بین المل ــاد سیاس ــی اقتص ــی و عملیات روان
جهانــی"، باهــدف بررســی رویدادهــای بااهمیــت از منظــر تأثیرگذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیک 
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

هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه 

اتحادیــه اروپــا در واکنــش بــه الحــاق بخش هایــی از اوکرایــن بــه خــاک روســیه، هشــتمین بســته تحریمــی را علیــه 
ایــن کشــور اعمــال کــرد. ایــن بســته ممنوعیت هــای وارداتــی جدیــد اتحادیــه اروپــا بــه ارزش ۷ میلیــارد یــورو را بــرای 
ــی و  ــه نظام ــه مجموع ــد ک ــال می کن ــی اعم ــای صادرات ــن محدودیت ه ــیه و همچنی ــای روس ــردن درآمده محدودک
صنعتــی کرملیــن را از فناوری هــای کلیــدی موردنیــاز اقتصــاد روســیه و نیــز  از خدمــات اروپایــی محــروم می کنــد. ایــن 

ــد.  ــوع می کن ــرای  ارتــش روســیه را ممن ــزات ب ــن تأمیــن تجهی تحریم هــا همچنی

ایــن بســته همچنیــن مبنایــی بــرای چارچــوب قانونــی الزم بــرای اجــرای ســقف قیمــت نفــت پیش بینی شــده توســط 
G7 فراهــم مــی آورد. بســته جدیــد تحریمــی شــامل مــوارد ذیــل اســت:

1- تحریم افراد و نهادها

در بســته هشــتم تحریمــی، افــراد و نهادهــای دیگــری نیــز تحریــم شــده اند. ایــن افــراد درگیــر در اشــغالگری روســیه، 
الحــاق و رفرانــدوم در مناطــق دونتســک، لوهانســک، خرســون و زاپوریژیــا هســتند. افــزون بــر ایــن  شــامل افــراد و 
ــی  ــرکت های حام ــی و ش ــه و نظام ــات عالی رتب ــد مقام ــد، مانن ــی کار می کنن ــش دفاع ــه در بخ ــت ک ــی اس نهادهای
ــد  ــات ارش ــا، مقام ــدی، الیگارش ه ــدگان کلی ــم گیرن ــا تصمی ــه اروپ ــب  اتحادی ــن قال ــیه. در ای ــلح روس ــای مس نیروه

ــن هســتند. ــرار می دهــد کــه مســئول تضعیــف تمامیــت ارضــی اوکرای ــان را هــدف ق نظامــی و مبلغ

2-محدودیت های صادراتی جدید

در بســته جدیــد، محدودیت هــای صادراتــی دیگــری بــا هــدف کاهــش دسترســی روســیه بــه اقــام نظامــی، صنعتــی 
ــن  ــت. ای ــده اس ــی ش ــود معرف ــی خ ــی و امنیت ــش دفاع ــعه بخ ــرای توس ــیه ب ــی روس ــن توانای ــاوری و همچنی و فن
ــی  ــای صنعت ــه در کارخانه ه ــنگ کک )ک ــه زغال س ــنگ از جمل ــادرات زغال س ــت ص ــامل ممنوعی ــا ش محدودیت ه
ــی  ــام فن ــرد دارد(، اق ــی کارب ــاح های روس ــه در س ــاص )ک ــی خ ــات الکترونیک ــود(، قطع ــتفاده می ش ــیه اس روس
مورداســتفاده در بخــش هوانــوردی و همچنیــن برخــی مــواد شــیمیایی اســت. ممنوعیــت صــادرات ســاح های ســبک 
ــه شــده اســت. ــه فهرســت تحریم هــا اضاف ــد ب ــب بســته جدی ــررات ضــد شــکنجه، در قال و ســایر کاالهــا تحــت مق

3-محدودیت های جدید وارداتی

ــین آالت  ــیه، ماش ــام روس ــده و نیمه تم ــاخته ش ــوالدی س ــت واردات محصــوالت ف ــامل ممنوعی ــا ش ــن محدودیت ه ای
ــه، منســوجات، کفــش، چــرم، ســرامیک، محصــوالت شــیمیایی و جواهــرات  و لوازم خانگــی، پاســتیک، وســایل نقلی
غیــر طــا می گــردد. بــر مبنــای برآوردهــای کمســیون اروپــا، ایــن ممنوعیت هــا حــدود ۷ میلیــارد یــورو از درآمدهــای 

صادراتــی روســیه کــه عمدتــًا بــه کشــورهای اتحادیــه صــورت می گیــرد، خواهــد کاســت. 
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4-اجرای سقف قیمت برای نفت روسیه

ــه  ــت. درحالی ک ــیه اس ــت روس ــادرات نف ــورد ص ــا در م ــه اروپ ــه G7 در اتحادی ــرای توافقنام ــرآغاز اج ــته س ــن بس ای
ممنوعیــت اتحادیــه اروپــا بــرای واردات نفــت خــام روســیه از طریــق دریــا بــه طــور کامــل همچنــان پابرجاســت، ســقف 
قیمــت پــس از اجــرای آن، بــه اپراتورهــای اروپایــی اجــازه می دهــد تــا حمل ونقــل نفــت روســیه بــه کشــورهای ثالــث 
را انجــام دهنــد و از آن حمایــت کننــد، مشــروط بــر اینکــه قیمــت آن زیــر یــک ســقف از پیــش تعییــن شــده باقــی 

بمانــد.

اتحادیــه مدعــی اســت کــه ایــن اقــدام بــه کاهــش بیشــتر درآمدهــای روســیه کمــک می کنــد و درعین حــال قیمــت 
نفــت در بازارهــای جهانــی انــرژی را از طریــق ادامــه عرضــه، ثابــت نگــه مــی دارد. اتحادیــه معتقــد اســت ایــن اقــدام 
ــژه  ــاال - به وی ــای ب ــه هزینه ه ــی ک ــرژی در زمان ــای ان ــتن هزینه ه ــت نگه داش ــورم و ثاب ــا ت ــه ب ــه مقابل ــن ب همچنی

ــد.  ــرای همــه اروپایی هــا اســت، کمــک می کن ــی بزرگــی ب افزایــش قیمــت ســوخت - نگران

   ایــن اقــدام از نزدیــک بــا شــرکای اتحادیــه در  G7 در حــال هماهنگــی اســت و پــس از 5 دســامبر 2022 بــرای نفــت 
خــام و 5 فوریــه 2023 بــرای فرآورده هــای نفتــی پاالیــش شــده اعمــال خواهــد شــد.

5-محدودیت برای همکاری با شرکت های دولتی روسیه

ــد.  ــع می کن ــیه، من ــی روس ــرکت های دولت ــت در ش ــدی پس ــا را از تص ــه اروپ ــاع اتحادی ــی، اتب ــد تحریم ــته جدی بس
همچنیــن تمــام معامــات بــا مؤسســه دریانــوردی روســیه را ممنــوع می کنــد و آن را بــه لیســت شــرکت های دولتــی 

ــد. ــه می کن ــل هســتند، اضاف ــت تعام ــه مشــمول ممنوعی ک

6-مشاوره مالی، فناوری اطالعات و سایر خدمات تجاری

ــف پول هــا،  ــت تمــام کی ــا ممنوعی ــگاری شــده ب ــورد دارایی هــای رمزن ــد، ممنوعیت هــای موجــود در م در بســته جدی
ــقف  ــا س ــًا ت ــول )قب ــف پ ــغ کی ــر از مبل ــده، صرف نظ ــگاری ش ــای رمزن ــداری دارایی ه ــات نگه ــا خدم ــاب ها ی حس
10000 یــورو مجــاز بــود( تشــدید شــده اســت. ایــن بســته، دامنــه خدماتــی را کــه دیگــر نمی تــوان بــه دولــت روســیه 
یــا اشــخاص حقوقــی مســتقر در روســیه ارائــه کــرد، گســترده می کنــد: ایــن خدمــات اکنــون شــامل مشــاوره فنــاوری 
ــا  ــن تحریم ه ــار ای ــت فش ــی اس ــا مدع ــه اروپ ــود. اتحادی ــی می ش ــات مهندس ــی و خدم ــاوره حقوق ــات، مش اطاع
ــدان لحــاظ کــه  ــه طــور بالقــوه ظرفیــت صنعتــی روســیه را تضعیــف خواهــد کــرد، ب ــود؛ زیــرا ب قابل توجــه خواهــد ب

ــات وابســته اســت. ــن خدم ــه واردات ای روســیه به شــدت ب

7-جلوگیری از دورزدن تحریم ها

در بســته جدیــد، اتحادیــه اروپــا معیــار جدیــدی را بــرای فهرســت بندی ناقضــان تحریــم تدویــن کــرده اســت کــه بــه 
ــد. ــم کن ــد، تحری ــا را تســهیل می کنن ــه دورزدن تحریم ه ــرادی را ک ــد اف ــازه می ده آن اج
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گزارش هشداردهنده آنکتاد: زنگ خطر برای کشورهای درحال توسعه

گــزارش جدیــد آنکتــاد موســوم بــه  تجــارت و توســعه 2022 کــه اخیــراً منتشــر شــده هشــدار می دهــد کــه سیاســت های 
پولــی و مالــی جدیــد در اقتصادهــای پیشــرفته خطــر ســوق دادن جهــان بــه ســمت رکــود جهانــی و طوالنی مــدت را 
ــار مــی آورد. بــر  دارد و خســارتی بدتــر از بحــران مالــی در ســال 2008 و شــوک COVID-19 در ســال 2020 بــه ب
ــا بحران هــای  ــرخ بهــره و انقبــاض مالــی در اقتصادهــای پیشــرفته همــراه ب اســاس ایــن گــزارش، افزایــش ســریع ن
شــدید ناشــی از همه گیــری کوویــد و جنــگ در اوکرایــن، رکــود جهانــی را بــه ســقوط تبدیــل کــرده اســت و همیــن 

امــر خســارات را شــدید خواهــد کــرد. 

ــداوم در  ــور م ــه ط ــزی ب ــای مرک ــود، بانک ه ــن ب ــاده پایی ــره فوق الع ــای به ــه نرخ ه ــه ای ک ــزارش در ده از منظــر گ
کنتــرل تــورم شکســت خوردنــد و نتوانســتند رشــد اقتصــادی ســالمی ایجــاد کننــد. ایــن گــزارش هشــدار می دهــد کــه 
ــدون ایجــاد رکــود  ــد ب ــر بهــره می توانن ــر نرخ هــای باالت ــه  ب ــا تکی ــر اینکــه ب ــی ب سیاســت بانک هــای مرکــزی مبن

ــه اســت. ــار بی باکان ــک قم ــد ی ــن بیاورن ــا را پایی قیمت ه

ــه،  ــت و هماهنگــی ناکافــی چندجانب ــی و حمای ــی، تاطــم مال ــان کاهــش دســتمزدهای واقعــی، انقباضــات مال در زم
ــورهای  ــیاری از کش ــرای بس ــادی را ب ــی اقتص ــود و بی ثبات ــد دوره ای از رک ــی می توان ــد پول ــش از ح ــاض بی انقب
ــش  ــه افزای ــد ک ــدار می ده ــزارش هش ــن گ ــد. ای ــاد نمای ــعه یافته ایج ــورهای توس ــی از کش ــعه و برخ درحال توس
ــعه  ــده کشــورهای درحال توس ــد آین ــارد دالر از درآم ــدود 360 میلی ــاری ح ــاالت متحــده در ســال ج ــره در ای ــرخ به ن

ــت. ــده اس ــتری در آین ــکات بیش ــان دهنده مش ــد و نش ــش می ده ــن( را کاه ــتثنای چی )به اس

ــته  ــای به هم پیوس ــی از بحران ه ــا در دنیای ــه "م ــت ک ــرده اس ــاره ک ــزارش اش ــن گ ــی از ای ــاد در رونمای ــر آنکت مدی
ــه  ــد 19 و جنــگ در اوکرایــن(. همان طــور کــه دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد گفت ــرات آب وهــوا، کووی هســتیم )تغیی
اســت: "مــا در یــک طوفــان کامــل هســتیم". ایــن لحظــه دشــواری اســت بــدون شــک بــرای همــه مــا، به ویــژه بــرای 
سیاســت گذاران، زیــرا انتخاب هــا مهــم هســتند. امــروز بایــد هشــدار دهیــم کــه ممکــن اســت در آســتانه یــک رکــود 
ــی 2.5  ــه رشــد جهان ــا نشــان می دهــد ک ــی ناشــی از سیاســت گذاری های نادرســت باشــیم ... پیش بینی هــای م جهان
درصــدی در ســال 2022 کاهــش بیشــتری خواهــد داشــت و بــه 2.2 درصــد در ســال 2023 خواهــد رســید. ایــن امــر 
باعــث می شــود تــا پایــان ســال آینــده تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی همچنــان پایین تــر از رونــد پیــش از همه گیــری 
کرونــا باشــد. ایــن امــر بــه نوبــه خــود باعــث کســری تجمعــی بیــش از 1۷ تریلیــون دالر خواهــد شــد - نزدیــک بــه 
20 درصــد از درآمــد جهــان، و تقریبــًا کل تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن در ســال 2021. ایــن درآمــد اضافــی اســت کــه 

اقتصــاد جهــان اگــر بــه رونــد رشــد قبــل از کوویــد خــود ادامــه مــی داد، تولیــد می کــرد. 

کنــدی رشــد هم زمــان، همــه مناطــق را تحت تأثیــر قــرار داده اســت؛ امــا زنــگ خطــر را بــرای کشــورهای درحال توســعه 
بــه صــدا درآورده اســت. محاســبات مــا نشــان می دهــد کــه متوســط نــرخ رشــد در کشــورهای درحال توســعه بــه زیــر 
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3 درصــد خواهــد رســید، همان طــور کــه در دهــه ازدســت رفته یعنــی دهــه 1980 اتفــاق افتــاد. در مقایســه، متوســط 
رشــد ســاالنه در کشــورهای درحال توســعه در دهــه 1990 و 2000 تقریبــًا 6 درصــد بــود.

کشــورهای بــا درآمــد متوســط در آمریــکای التیــن، و همچنیــن کشــورهای کم درآمــد در آفریقــا، در مقایســه بــا ســایر 
ــزان  ــه می ــرخ رشــد در آســیای شــرقی و جنــوب شــرقی ب ــد داشــت. ن مناطــق، امســال شــدیدترین کاهــش را خواهن
ــود. در سراســر  ــر از آنچــه در پنــج ســال قبــل از همه گیــری کوویــد -19  تحقــق یافــت، خواهــد ب قابل توجهــی کمت
آســیای جنوبــی و غربــی، نوســانات بــازار جهانــی انــرژی منجــر بــه چشــم اندازهای رشــد کندتــر و متفــاوت می شــود. 

)محیــط پیرامونــی ایــران(

در آمریــکای التیــن و دریــای کارائیــب، بســیاری از اقتصادهــا بــا فشــار فزاینــده ای بــر وضعیــت بدهی هــای خارجــی 
ــا،  ــت. در آفریق ــت گذاران اس ــرای سیاس ــده ب ــی فزاین ــی، چالش ــای زندگ ــش هزینه ه ــتند و افزای ــه هس ــود مواج خ
ــًا در  ــه قب ــری ک ــه 55 میلیون نف ــد و ب ــد ش ــار خواهن ــدید دچ ــر ش ــه فق ــال 2022 ب ــر در س ــر دیگ ــون نف 58 میلی
ــی  ــی و مال ــت های پول ــود. سیاس ــه می ش ــده اند، اضاف ــوق داده ش ــدید س ــر ش ــه فق ــد -19 ب ــری کووی ــر همه گی اث

ــی دارد.  ــش مهم ــعه نق ــان درحال توس ــدن جه ــر ش ــد فقیرت ــن رون ــعه یافته در ای ــورهای توس کش

   کشــورهای درحال توســعه بــا ســطوح نگران کننــده ای از مشــکات بدهــی و فقــدان ســرمایه گذاری یــا ســرمایه گذاری 
ناکافــی مواجــه هســتند. در حــال حاضــر، 46 کشــور درحال توســعه به شــدت در معــرض شــوک های اقتصــادی متعــدد 
ــانه هایی از  ــد نش ــل از کووی ــه قب ــورهایی ک ــد، کش ــرار گرفته ان ــر ق ــرض خط ــدی در مع ــر به طورج ــور دیگ و 48 کش
ــات اقتصــادی  ــد، بیشــترین ضربه هــا را متحمــل می شــوند و شــوک های اقلیمــی ثب مشــکات بدهــی نشــان می دادن
را بیشــتر تهدیــد می کننــد. ایــن خطــر بحــران بدهــی جهانــی را افزایــش می دهــد. کشــورها نیــاز فــوری بــه کاهــش 

بدهــی واقعــی دارنــد.

نگرانــی دیگــر ایــن اســت کــه جریــان خالــص ســرمایه بــه کشــورهای درحال توســعه بــا بدتــر شــدن شــرایط مالــی از 
ــی کشــورهای  ــن مال ــون در حــال تأمی ســه ماهه آخــر ســال 2021 منفــی شــده اســت. کشــورهای درحال توســعه اکن
توســعه یافته هســتند. حــدود 90 کشــور درحال توســعه شــاهد کاهــش ارزش پــول خــود در برابــر دالر در ســال جــاری 
ــد. ذخایــر ارز خارجــی  ــد و بیــش از یک ســوم آنهــا بیــش از 10 درصــد شــاهد کاهــش ارزش پــول خــود بوده ان بوده ان
در حــال کاهــش اســت و انتشــار اوراق قرضــه ای کــه بازدهــی آنهــا 10 درصــد باالتــر از اوراق خزانــه ایــاالت متحــده 
اســت در حــال افزایــش اســت. کشــورهای درحال توســعه در حــال حاضــر حــدود 3۷9 میلیــارد دالر ذخایــر را در تــاش 

بــرای دفــاع از ارزهــای خــود در ســال جــاری و بــه دلیــل خــروج ســرمایه ازدســت داده اند.

3۷9 میلیــون دالر چقــدر اســت؟ خــوب، تقریبــًا دوبرابــر میــزان حــق برداشــت ویــژه )SDR( اســت کــه ایــن کشــورها 
ــد،  ــه ش ــم گرفت ــول تصمی ــی پ ــدوق بین الملل ــط صن ــه توس ــژه ک ــت وی ــق برداش ــد ح ــتورالعمل جدی ــدور دس ــا ص ب
دریافــت کردنــد؛ بنابرایــن، آنچــه را کــه مــا بــه آنهــا حــق برداشــت ویــژه )SDR( دادیــم، آنهــا تقریبــًا دوبرابــر آن را بــه 
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دلیــل فــرار ســرمایه درکاهــش ارزش پــول خــود ازدســت داده اند؛ بنابرایــن، مــا )آنکتــاد( چــه چیــزی می خواهیــم؟ مــا 
ــر و  خواهــان افزایــش کمک هــای رســمی توســعه )ODA( هســتیم. مــا همچنیــن خواســتار اســتفاده بیشــتر، دائمی ت

ــرای کشــورهای درحال توســعه هســتیم. ــوری نقدینگــی بیشــتر ب ــن ف ــرای تأمی ــر از SDRهــا ب منصفانه ت

ــاز کــرده اســت،  ــراز پرداخت هــا ب ــرای حمایــت از ت صنــدوق بین المللــی پــول "پنجــره موجــودی مــواد غذایــی" را ب
ایــن اقــدام بایــد دراســرع وقت بــا حداقــل شــرط اجــرا شــود. همچنیــن مکانیســم های پوشــش ریســک بــرای مقابلــه 
ــای  ــا برنامه ه ــعه ب ــورهای درحال توس ــت از کش ــرای حمای ــه ب ــرمایه چندجانب ــتفاده از س ــرخ ارز و اس ــانات ن ــا نوس ب
اجتماعــی جامــع ضــروری اســت. مــا همچنیــن برنامــه ای از اصاحــات را در اقتصادهــای درحال توســعه بــرای تقویــت 
ــم. ــه می کنی ــی توصی ــای مالیات ــرداری از خأله ــرای بهره ب ــرمایه ب ــت س ــردن حرک ــد و محدودک ــرمایه گذاری مول س

عــاوه بــر ایــن، مــا خواســتار ترتیبــات جدیــدی بــرای حمایــت از تجــارت، ســرمایه گذاری و روابــط مالــی نزدیک تــر 
منطقــه ای هســتیم. ادغــام منطقــه ای امــروز مهــم اســت.

ــرخ ارز  ــش ن ــی و کاه ــواد غذای ــرژی و م ــت ان ــی از قیم ــًا ناش ــورم عمدت ــعه، ت ــورهای درحال توس ــیاری از کش در بس
ــی  ــای داخل ــی، قیمت ه ــای بین الملل ــش قیمت ه ــا کاه ــی ب ــت. حت ــرده اس ــر ک ــه واردات را گران ت ــت ک ــوده اس ب
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن، ب ــت؛ بنابرای ــه اس ــش یافت ــش ارزش ارز، افزای ــل کاه ــه دلی ــعه ب ــورهای درحال توس در کش
ــی  ــفته بازی مال ــد و س ــرداری کرده ان ــی بهره ب ــرایط کنون ــی از ش ــازاری قابل توجه ــدرت ب ــا ق ــزرگ ب ــرکت های ب ش

نیــز نقــش مهمــی ایفــا کــرده اســت.

ــا اصاحــات در ســازو کارهــای چندجانبــه، می توانیــم اقتصــاد جهانــی را در مســیر درســت تغییــر دهیــم. مــا هنــوز  ب
زمــان داریــم تــا از لبــه پرتــگاه رکــود فاصلــه بگیریــم. هیچ چیــز اجتناب ناپذیــر نیســت. مــا ابزارهایــی بــرای کاهــش 
تــورم و حمایــت از افــراد آســیب پذیر در سراســر جهــان داریــم. موضــوع انتخــاب سیاســت و اراده سیاســی اســت. رونــد 
ــیر را  ــد مس ــا بای ــعه. م ــژه در کشــورهای درحال توس ــاند، به وی ــیب می رس ــیب پذیر آس ــراد آس ــه اف ــا ب ــی در همه ج فعل

تغییــر دهیــم."

گسترش نظام تحریمی آمریکا علیه چین 

ــن  ــدی ای ــش کلی ــرد. بخ ــام ک ــد را اع ــی جدی ــای صادرات ــترده ای از کنترل ه ــه گس ــراً مجموع ــدن اخی ــت بای دول
ــه میکــرو چیپ هــای پیشــرفته کــه در هــر نقطــه از جهــان  ــن ب ــد در راســتای قطــع دسترســی چی کنترل هــای جدی
ــی  ــرعت اجرای ــا به س ــن محدودیت ه ــی از ای ــت. برخ ــده اس ــال ش ــوند اعم ــاخته می ش ــی س ــزات آمریکای ــا تجهی ب

ــد.  ــد ش ــی خواهن ــال 2023 اجرای ــی س ــر ط ــی دیگ ــوند و برخ می ش

ــن از  ــه چی ــاوری ب ــال فن ــوزه انتق ــاالت متحــده در ح ــر در سیاســت ای ــن تغیی ــد بزرگ تری ــات می توان ــه اقدام مجموع
دهــه 1990 باشــد. ســنجش آثــار ایــن اقدامــات هنــوز دشــوار اســت، امــا برخــی کارشناســان آن را ضربــه ســختی بــه 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــی چی ــرد صنعت ــه باعــث عقب گ ــد ک ــد و مدعی ان ــن می دانن ــع پیشــرفته چی صنای
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محدودیت هــای جدیــد شــرکت های بــزرگ فنــاوری اطاعــات چیــن را تحت تأثیــر قــرار خواهــد داد. ایــاالت متحــده 
ــت  ــا دخال ــد آنه ــی در تولی ــرکت های آمریکای ــه ش ــی ک ــرو چیپ های ــه میک ــی ب ــرکت های چین ــی ش ــرای دسترس ب
ــن  ــای ای ــر فعالیت ه ــارت ب ــی و نظ ــکان بازرس ــه ام ــت. از آن جمل ــرده اس ــن ک ــخت گیرانه ای تعیی ــروط س ــد ش دارن
ــا خــاف  ــاط نیســتند ی ــا نهادهــای نظامــی چیــن در ارتب ــا مشــخص شــود ب ــت آمریکاســت ت شــرکت ها توســط دول
مقــررات آمریــکا عمــل نمی کننــد. تعــداد روزافزونــی از شــرکت های چینــی ایــن اجــزا را بــه دولــت آمریــکا نمی دهنــد 
ــس از 60 روز  ــرکت ها، پ ــن ش ــت ای ــتی آزمایی فعالی ــی در راس ــه ناتوان ــا بهان ــل ی ــه دلی ــکا ب ــت آمری ــل دول و در مقاب
آنهــا را در لیســت تحریــم قــرار می دهــد. در آســتانه اعــام محدودیت هــای مــورد اشــاره در بــاال، آمریــکا 30 شــرکت 
بــزرگ فنــاوری اطاعــات چیــن را بــه ایــن فهرســت اضافــه کــرد. میــزان تأثیرگــذاری تحریم هــای جدیــد آمریــکا بــه 
همــکاری متحدیــن ایــن کشــور نیــز بســتگی دارد. هنــوز متحدیــن آمریــکا از ایــن محدودیت هــا حمایــت علنــی صــورت 

ــژه ای دارد.  ــی اهمیــت وی ــرای شــرکت های کــره ای و ژاپن ــن ب ــزرگ چی ــازار ب ــد. ب نداده ان

تحوالت منطقه ای 

سرمایه گذاری 37 میلیارد دالری عربستان در بازی های رایانه ای

صنــدوق ســرمایه گذاری عمومــی عربســتان قصــد دارد 142 میلیــارد ریــال ســعودی )3۷.8 میلیــارد دالر( در طرح هــا و 
ــد. ــن ســرمایه گذاری کن ــازی آنای ــای ب برنامه ه

خبرگــزاری عربســتان ســعودی اخیــراً گــزارش داد کــه گــروه بازی هــای الکترونیکــی "ســاوی" متعلــق بــه صنــدوق 
عربســتان ســعودی، ایــن مبلــغ را در چارچــوب تاش هــای ایــن کشــور بــرای تبدیــل بــه یــک مرکــز جهانــی بازی هــا 

ــرد.  ســرمایه گذاری خواهــد ک

ایــن ســرمایه گذاری ها شــامل ۷0 میلیــارد ریــال )18.63 میلیــارد دالر( بــرای خریــد چندیــن ســهام اقلیــت در 
ــال  ــارد ری ــد و 50 میلی ــت می کنن ــاوی" حمای ــط "س ــده توس ــال ش ــعه دنب ــه توس ــه از برنام ــدی ک ــرکت های کلی ش
ــا هــدف  تبدیل شــدن آن  ــازی ب )13.30 میلیــارد دالر( بــرای خریــد یکــی از بهتریــن شــرکت های انتشــار و توســعه ب
بــه یــک شــریک اســتراتژیک مؤثــر بــرای ایــن کشــور خواهــد بــود.  عربســتان می کوشــد تــا ســال 2030 بــه یــک 

ــود. ــل ش ــه ای تبدی ــای رایان ــی بازی ه ــز جهان مرک

قرارداد جدید امارات و عراق 

ــن  ــر اســاس ای ــی امضــا کــرد. ب ــا شــرکت عراق ــل نفــت را ب ــرارداد حمل ونق ــی ق ــدر ابوظب ــت بن ــراً گــروه مدیری اخی
ــه شــرکت امــان بغــداد عــراق در انتقــال  توافــق، SAFEEN، شــرکت تابعــه گــروه بنــادر AD مســتقر در ابوظبــی ب
ــزرگ" و یــک  ــه خــارج از عــراق کمــک خواهــد کــرد. SAFEEN موافقــت کــرد کــه ســه"مخزن بســیار ب نفــت ب
"تانکــر متوســط" بــرای ایــن پــروژه اختصــاص دهــد. SAFEEN  بــا اســتفاده از کشــتی بــا حجــم متوســط، نفــت را از 
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خــور الزبیــر و ام قصــر در جنــوب عــراق بــه آب هــای ســرزمینی عــراق منتقــل کــرده و از آنجــا از طریــق کشــتی های 
ــه مشــتریان بین المللــی منتقــل خواهــد کــرد. ــه خــارج از کشــور و ب ــزرگ ب ب

ــا حــوزه فعالیــت بین المللــی خــود  ــرا AD Ports Group در تــاش اســت ت ــز اهمیــت اســت زی ایــن توافقنامــه حائ
را گســترش دهــد. در همیــن راســتا، غــول بنــدری اماراتــی در مــاه ژوئیــه، یــک دفتــر در ازبکســتان افتتــاح کــرد کــه 
اولیــن دفتــر آن در آســیای مرکــزی بــود. در همــان مــاه، AD Ports Group ســهام دو شــرکت کشــتیرانی و باربــری 

مصــر را در اختیــار گرفــت و در مــاه مــی، توســعه یــک پایانــه کشــتیرانی جدیــد در دریــای ســرخ را آغــاز کــرد.

 در حــال حاضــر دولــت فــدرال عــراق بــا اقلیــم کردســتان در مــورد قراردادهــای نفتــی مســتقل دچــار اختــاف اســت. 
ــادر  ــی از منطقــه کردســتان شــده اســت. بن ــه خــروج برخــی از شــرکت های نفتــی بین الملل ایــن اختافــات، منجــر ب

خــور الزبیــر و ام القصــر در قلمــرو فــدرال قــرار دارنــد.

حفظ موقعیت  ترکیه در بازار عراق 

آما رهــای جدیــد دولــت ترکیــه نشــان از صــادرات گســترده ایــن کشــور بــه عــراق طــی ماه هــای اخیــر دارد، به گونــه ای 
کــه عــراق در رتبــه ســوم بزرگ تریــن واردکننــده از ترکیــه قــرار گرفتــه اســت. ترکیــه در مــاه آگوســت 2022 یــک 
ــه ســوم  ــکا در رتب ــد از آلمــان و امری ــن کشــور را بع ــه عــراق داشــته کــه ای ــون دالر صــادرات ب ــارد و 258 میلی میلی
واردکننــدگان از ترکیــه قــرار داده اســت. مهم تــر آنکــه در 8 مــاه نخســت امســال )ژانویــه تــا آگوســت 2022( ترکیــه 
بــه عــراق 8.6 میلیــارد  دالر صــادرات داشــته اســت کــه رقــم قابل توجهــی اســت و نشــان دهنده حفــظ جایــگاه ترکیــه 

به عنــوان ســومین شــریک وارداتــی عــراق طــی ایــن مــدت اســت. میانگیــن ماهانــه صــادرات ترکیــه بــه

عراق در سال جاری 1.0۷ میلیارد دالر بوده است. 

اتصال شبکه برق عراق به اردن 

اخیــراً مصطفــی الکاظمــی، نخســت وزیر عــراق و همتــای اردنــی وی در اســتان االنبــار در غــرب عــراق یــک پــروژه 
بــرای اتصــال شــبکه بــرق بیــن دو کشــور را افتتــاح کردنــد. در قالــب ایــن پــروژه، طــول خــط بــرق 16 کیلومتــر )10 
ــراق و اردن  ــل ع ــرز اربی ــه از م ــود ک ــل( در داخــل عــراق خواهــد ب ــر )205 مای ــل( در داخــل اردن و 330 کیلومت مای
ــراق  ــرز ع ــم در م ــه ایســتگاه القائ ــذرد. ب ــی می گ ــه و در مجــاورت جــاده بین الملل ــه الرطب شــروع می شــود و از منطق

ــم می شــود. ــا ســوریه خت ب

ــج  ــن و به تدری ــگاوات تأمی ــه اول 150 م ــی شــود و در مرحل ــروژه در اواســط ســال 2023 نهای ــن پ ــی رود ای انتظــار م
بــه 500 مــگاوات افزایــش یابــد. عــراق در چنــد ســال گذشــته بــر روی چندیــن اتصــال شــبکه بــا همســایگان خــود 
کار کــرده اســت. در همیــن راســتا عــراق در مــاه ژوئیــه در جریــان اجــاس امنیــت و توســعه جــده، قــرارداد اتصــال 
ــا کشــورهای  ــای اتصــال شــبکه ب ــایر پروژه ه ــر س ــاوه ب ــن ع ــرد. ای ــا عربســتان ســعودی امضــا ک ــه شــبکه را ب ب

ــده اســت. ــق آن در آین ــرای تحق ــاش ب ــت اســت کــه عــراق در حــال ت ــق کوی ــارس از طری خلیج ف



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان13

ــی  ــه هــاب ترانزیت ــراق تبدیل شــدن ب ــی ع ــد. هــدف نهای ــرق وارد می کن ــگاوات ب ــه 150 م ــن از ترکی ــراق همچنی ع
ــه اســت درحالی کــه در حــال  ــه بــرق اســت کــه حــدود 2۷000 مــگاوات روزان بــرق در منطقــه و رفــع نیــاز کشــور ب
حاضــر تنهــا 22000 مــگاوات بــرق تولیــد می کنــد. پیش ازایــن عــراق و اردن توافــق کردنــد کــه اتصــال شــبکه بــرق 

بــا مصــر را در آینــده صــورت دهنــد.

افــزون بــر اتصــال شــبکه بــرق دو کشــور، عــراق در پــی گســترش روابــط اقتصــادی بــا اردن اســت. گســترش روابــط 
تجــاری و اقتصــادی بــا اردن یــک سیاســت بلندمــدت اســت کــه توســط دولــت قبلــی اتخــاذ شــده و دولــت کاظمــی 
نیــز بــه آن ادامــه داده اســت. عــادل عبدالمهــدی، نخســت وزیر ســابق، در ســال 2019 قــراردادی را بــرای فــروش نفــت 
بــا تخفیــف بــه اردن امضــا کــرد. عــراق و اردن بــه دنبــال ســاخت خــط لولــه از بصــره بــه عقبــه بوده انــد. عاوه بــرآن، 

دو کشــور در حــال کار بــر روی ایجــاد یــک شــهر صنعتــی و تجــاری مشــترک در مــرز خــود هســتند.

تجارت الکترونیک امارات تا سال 2026 به 9/2 میلیارد دالر خواهد رسید

بــر اســاس داده هــای آخریــن بررســی اتــاق بازرگانــی دبــی، پیش بینــی می شــود کــه تجــارت الکترونیــک در امــارات 
تــا ســال 2026 بــه 9.2 میلیــارد دالر افزایــش یابــد. ایــن داده هــا نشــان می دهــد کــه تجــارت الکترونیــک در امــارات 
ــه 4.8  ــرده اســت و ب ــت ک ــی را ثب ــارد دالر در ســال 2019، در ســال 2021 رشــد قابل توجه ــا 2.6 میلی در مقایســه ب
میلیــارد دالر رســیده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش، فــروش گوشــی های هوشــمند و تبلت هــا بیشــترین تراکنش هــا 
ــارد دالر، معــادل 44 درصــد از ارزش کل  ــه خــود اختصــاص داده اســت کــه در مجمــوع 2.6 میلی را در ســال 2021 ب

بــازار تجــارت الکترونیــک اســت. 

ــار  ــل یک ب ــی حداق ــارات متحــده عرب ــدگان ام ــوم مصرف کنن ــش از یک س ــه بی ــل نشــان داد ک ــن تحلی ــن ای همچنی
ــر  ــا خدمــات اســتفاده می کننــد؛ رقمــی کــه باالت ــرای خریــد محصــوالت ی در هفتــه از گوشــی های هوشــمند خــود ب

از میانگیــن جهانــی اســت.

ــه مصرف کننــدگان در مقایســه  ایــن مطالعــه همچنیــن خاطرنشــان کــرد کــه دردســترس بودن چندیــن برنامــه کــه ب
کــردن قیمت هــا کمــک می کنــد، باعــث رشــد تجــارت الکترونیــک در کشــور شــده اســت. جالــب آنکــه ۷3 درصــد از 
ــه  ــت ب ــزان رغب ــد و می ــح می دهن ــی را ترجی ــی، وب ســایت های خرده فروشــی محل ــارات متحــده عرب ــداران در ام خری

وب ســایت های خارجــی، تنهــا 2۷ درصــد بــوده اســت.

توافق تجارت آزاد اسرائیل و کره جنوبی 

کــره جنوبــی اخیــراً توافقنامــه تجــارت آزاد خــود بــا اســرائیل را بــه تصویــب رســاند. ایــن اولیــن توافقنامــه تجــارت آزاد 
اســت کــه اســرائیل بــا یــک کشــور آســیایی امضــا کــرده اســت. ایــن توافــق از اول دســامبر 2022 اجرایــی می شــود. 
ایــن توافقنامــه در ســال 2019 بــه امضــا رســید و اســرائیل آن را نســبتًا ســریع تصویــب کــرد؛ امــا  تصویــب آن بــرای 
کــره جنوبــی مدت زمــان بیشــتری طــول کشــید. اســرائیل ســاالنه حــدود 1/5میلیــارد دالر کاال بــه کــره جنوبــی صــادر 
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می کنــد و 2 میلیــارد دالر کاال وارد می کنــد. ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه کــره جنوبــی یازدهمیــن اقتصــاد بــزرگ 
جهــان و یــک تولیدکننــده بــزرگ جهانــی اســت. 

برخــی مقامــات اســرائیلی اشــاره کرده انــد کــه »مــا معتقدیــم  منافــع حاصــل از  توافــق بــرای اقتصــاد اســرائیل از دو 
عنصــر تشــکیل خواهــد شــد. نخســت، اســرائیل می توانــد بــدون عــوارض گمرکــی بــه کــره جنوبــی صــادرات داشــته 
ــا دیگــر  ــاف خواهــد شــد.« ســئول 18 پیمــان تجــارت آزاد ب ــی از حقــوق گمرکــی مع باشــد. دوم، واردات کــره جنوب
ــا کــه رقبــای اصلــی صنایــع  ــه اروپ ــه ایــاالت متحــده امضــا کــرده اســت. ایــاالت متحــده و اتحادی کشــورها از جمل
ــد. اکنــون می توانیــم در شــرایط  ــا کــره جنوبــی قراردادهــای آزاد تجــاری امضــا کرده ان پیشــرفته مــا هســتند، قبــًا ب

برابــر رقابــت کنیــم. 

در مــورد مزیــت دیگــر، بخــش قابل توجهــی از صــادرات 2 میلیــارد دالری کــره جنوبــی بــه اســرائیل را وســایل نقلیــه 
تشــکیل می دهــد کــه عــوارض ۷ درصــدی بــرای وســایل نقلیــه اعمــال می شــود. توافــق جدیــد بــه ایــن معنــی اســت 
ــد از  ــده اســرائیلی می توان ــد شــد و مصرف کنن ــاف خواهن ــن عــوارض گمرکــی مع ــی از ای کــه خودروهــای کــره جنوب
ایــن کاهــش بهره منــد شــود. اســرائیل فعاالنــه در پــی گســترش روابــط اقتصــادی خــود در منطقــه تــاش می کنــد و 

بــا چیــن و ویتنــام در مــورد قراردادهــای آزاد تجــاری در حــال مذاکــره اســت.

ــر  ــا یکــی از دیگ ــا ب ــد ت ــح می ده ــاط اســت. ترجی ــا اســرائیل محت ــط تجــاری ب ــی در گســترش رواب ــره جنوب ــا ک ام
ــا  ــا اســرائیل در مقایســه ب ــارد دالری ب ــرا تجــارت 3 میلی ــد، زی ــرارداد آزاد تجــاری امضــا کن ــه ق کشــورهای خاورمیان
تجــارت گســترده آن بــا عربســتان ســعودی و دیگــر کشــورهای خلیج فــارس رقــم قابل توجهــی نیســت. ســئول نســبت 
بــه ایــن مســئله کــه ارتقــای روابــط بــا اســرائیل احتمــااًل بــه تجــارت بــا دیگــر کشــورهای خاورمیانــه آســیب برســاند، 
حســاس اســت. عــدم ســابقه ســفر رئیس جمهــور کــره جنوبــی بــه اســرائیل را در همیــن قالــب می تــوان تحلیــل نمــود. 

عــاوه بــر ایــن، نگــرش مــردم کــره نســبت بــه اســرائیل  منفــی اســت. اســرائیل امیــدوار اســت توافقنامــه ابراهیــم 
کــه در ســال 2020 بیــن اســرائیل و چندیــن کشــور عربــی امضــا شــد، بــر نگــرش عمومــی مــردم و نیــز دولــت کــره 

تأثیــر بگــذارد. 

درخواست گازی ترکیه از روسیه 

مقامــات ترکیــه اخیــراً از روســیه خواســته اند تــا دریافــت بخشــی از هزینــه خریــد گاز طبیعــی را بــه تعویــق بینــدازد؛ 
ــه تعویــق  ــال ب ــه دنب ــه، ب ــرژی اســت. ترکی ــال کاهــش هزینه هــای ناشــی از افزایــش قیمــت ان ــه دنب ــه ب ــرا ترکی زی
انداختــن برخــی از پرداخت هــا بــه ســال 2024 اســت. اخیــراً دو کشــور بــه توافــق رســیدند کــه ترکیــه 25 درصــد از 
تعهــدات خــود را به جــای دالر، بــه روبــل بپــردازد. بــا این حــال هنــوز مشــخص نیســت کــه مذاکــرات اخیــر بــر ســر 
درخواســت جدیــد ترکیــه بــه توافقــی منجــر شــود. گازپــروم، غــول گازی دولتــی روســیه، از اظهارنظــر در ایــن مــورد 

خــودداری کــرده اســت. 
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وابســتگی شــدید ترکیــه بــه انــرژی وارداتــی، بــر لیــر و بودجــه ایــن کشــور فشــار وارد کــرده اســت. ارزش لیــر ترکیــه 
ــر دالر کاهــش یافتــه اســت کــه بیشــترین کاهــش در بازارهــای نوظهــور  در ســال 2022 بیــش از 28 درصــد در براب
پــس از پــزو آرژانتیــن اســت و کســری تجــاری آن در مــاه اوت 2022 نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل، بیــش از 2 

برابــر شــده و بــه 11.2 میلیــارد دالر رســیده اســت.

کمک هــای ترکیــه بــه اوکرایــن، از جملــه در زمینــه تأمیــن پهپادهــای نظامــی ایــن کشــور، موقعیــت مســکو را قــدری 
ــرا  ــی رود. زی ــه شــمار م ــرای روســیه ب ــدی ب ــک شــریک کلی ــان ی ــکارا همچن ــرده اســت. بااین وجــود، آن ــف ک تضعی

ــت. ــاخته اس ــدود س ــرمایه گذاری را مس ــفر و س ــارت، س ــرای تج ــیرها ب ــایر مس ــی، س ــای بین الملل تحریم ه

مجارســتان، یکــی از کشــورهای اتحادیــه اروپــا کــه بــه انــرژی روســیه وابســتگی زیــادی دارد، اخیــراً اعــام کــرد کــه 
ــر  ــزون ب ــن کشــور موافقــت کــرده اســت. اف ــه ای ــی ب ــر شــش ماهه در پرداخــت بهــای گاز صادرات ــا تأخی ــروم ب گازپ
ایــن مجارســتان ممکــن اســت بتوانــد بهــای گاز را بــه ارزهــای محلــی بپــردازد. مجارســتان نقــش کلیــدی در کاهــش 
ــرای  ــی ب ــودن روزنه های ــه در گش ــم ترکی ــش مه ــه نق ــد. باتوجه ب ــا می کن ــیه ایف ــر روس ــا ب ــه اروپ ــارهای اتحادی فش

اقتصــاد تحــت تحریــم روســیه، پوتیــن ممکــن اســت امتیــازات مشــابهی بــرای ترک هــا در نظــر گیــرد. 

داده های تازه

برآورد جدید سازمان تجارت جهانی از رشد اقتصاد جهانی

ــی  ــی را بازبین ــد اقتصــاد جهان ــورد رش ــی در م ــای قبل ــود، پیش بینی ه ــازه خ ــزارش ت ــی در گ ــارت جهان ــازمان تج س
کــرده اســت و در مجمــوع دیدگاهــی بدبینانه تــر در مــورد آینــده اقتصــاد جهانــی ارائــه داده اســت. نــکات کلیــدی ایــن 

ــد از: ــزارش عبارت ان گ

1-انتظــار مــی رود حجــم تجــارت جهانــی کاال در ســال 2022، 3.5 درصــد رشــد کنــد و در ســال 2023 بــه 1.0 درصــد 
کاهــش یابــد در گــزارش قبلــی، ســازمان تجــارت جهانــی رشــد اقتصــاد جهانــی در 2023 را 3.4 درصــد بــرآورد کــرده 

بــود. 

ــه  ــزان 2.8 درصــد و در ســال 2023 ب ــه می ــرخ ارز در ســال 2022 ب ــر اســاس ن ــی ب ــد ناخالــص داخلــی جهان 2-تولی
میــزان 2.3 درصــد افزایــش خواهــد یافــت. در گــزارش قبلــی ســازمان، میــزان رشــد  3.2 درصــد پیش بینــی شــده بــود. 

3-تجــارت و تولیــد توســط چندیــن شــوک مرتبــط از جملــه جنــگ در اوکرایــن، قیمت هــای بــاالی انــرژی، تــورم و 
ــد گرفــت. ــرار خواهن ــر ق ــی تحت تأثی انقبــاض پول

ــه  ــن منطق ــت. واردات ای ــه CIS 10.4 درصــد در ســه ماهه دوم ســال 2022 کاهــش یاف 4-صــادرات کاالهــای منطق
نیــز 21.۷ درصــد کاهــش یافــت.

ــه قوی تریــن رشــد حجــم تجــارت را در ســال 2022 در هــر دو بخــش صــادرات )14.6 درصــد( و واردات  5-خاورمیان
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)11.1 درصــد( خواهــد داشــت.

5-ارزش تجــارت کاال بــه دالر آمریــکا در ســه ماهه دوم ســال 2022 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 1۷ درصــد 
افزایــش داشــت.

ــه  ــت، درحالی ک ــش یاف ــل ۷8 درصــد افزای ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــاه اوت 2022 نســبت ب ــرژی در م ــت ان 6-قیم
ــت. ــش یاف ــی 11 درصــد، غــات 15 درصــد و قیمــت کــود 60 درصــد افزای ــواد غذای قیمــت م

در ایــن گــزارش اشــاره شــده اســت کــه انتظــار مــی رود تجــارت جهانــی در نیمــه دوم ســال 2022 شــتاب خــود را از 
ــان  ــد. اقتصاددان ــی، کاهــش یاب ــر اقتصــاد جهان ــدد ب ــار شــوک های متع ــل آث ــه دلی دســت بدهــد و در ســال 2023 ب
ســازمان تجــارت جهانــی اکنــون پیش بینــی می کننــد کــه حجــم تجــارت جهانــی کاال در ســال 2022 بــه میــزان 3.5 
ــرای ســال  ــال، ب ــل اســت. بااین ح ــی 3.0 درصــدی در آوری ــر از پیش بین ــی بهت ــه اندک ــرد ک ــد ک درصــد رشــد خواه
ــی 3.4 درصــد اســت.  ــرآورد قبل ــر از ب ــد کــه به شــدت کمت ــی می کنن 2023، آن هــا افزایــش 1.0 درصــدی را پیش بین

از منظــر گــزارش انتظــار مــی رود تقاضــای واردات بــا کاهــش رشــد در اقتصادهــای بــزرگ بــه دالیــل مختلــف کاهــش 
یابــد. در اروپــا، قیمــت بــاالی انــرژی ناشــی از جنــگ روســیه و اوکرایــن، هزینه هــای خانــوار و هزینه هــای تولیــد را 

ــد.  ــش می ده افزای

در ایــاالت متحــده، تشــدید سیاســت های پولــی بــه مخــارج حســاس بــه بهــره در زمینه هایــی ماننــد مســکن، وســایل 
نقلیــه موتــوری و ســرمایه گذاری ثابــت ضربــه می زنــد. چیــن همچنــان بــا شــیوع COVID-19 و اختــاالت تولیــد 
ــرای ســوخت،  ــه واردات ب ــد. در نهایــت، افزایــش هزین ــرم می کن ــا تقاضــای ضعیــف خارجــی دســت وپنجه ن همــراه ب
غــذا و کودهــای شــیمیایی می توانــد منجــر بــه ناامنــی غذایــی و مشــکات بدهــی در کشــورهای درحال توســعه شــود.

ــا تــورم، حفــظ اشــتغال  در چنیــن شــرایطی سیاســت گذاران در تــاش بــرای یافتــن تعــادل بهینــه در میــان مقابلــه ب
کامــل و پیشــبرد اهــداف مهــم  ماننــد گــذار بــه انــرژی پــاک، بــا انتخاب هــای نه چنــدان دلچســبی مواجــه می شــوند

بحــران اوکرایــن، قیمــت کاالهــای اولیــه، به ویــژه ســوخت، غــذا و کــود را افزایــش داده اســت. اینهــا توســط نمــودار 
ــر اســاس  ــی را ب ــی کاال را در ســمت چــپ و قیمــت گاز طبیع ــه شــاخص های قیمــت جهان 1 نشــان داده شــده اند ک

ــه در ســمت راســت نشــان می دهــد.  منطق

ــل افزایــش یافــت کــه در رأس آن گاز  ــه مــدت مشــابه ســال قب ــرژی ۷8 درصــد نســبت ب ــاه اوت، قیمــت ان    در م
طبیعــی بــود کــه 250 درصــد افزایــش داشــت. افزایــش 36 درصــدی قیمــت نفــت خــام در مــدت مشــابه در مقایســه 
ــان  ــد را نش ــن رون ــل ای ــای ذی ــود. نموداره ــه ب ــدگان قابل توج ــرای مصرف کنن ــان ب ــا همچن ــود؛ ام ــدک ب ــا آن ان ب
ــان  ــن نش ــگ اوکرای ــر از جن ــی را متأث ــه جهان ــا در  پهن ــش قیمت ه ــد افزای ــت رون ــمت راس ــودار س ــد. نم می دهن
ــد.  ــان می ده ــا را نش ــت گاز در اروپ ــر قیم ــن ب ــگ اوکرای ــوک وارده جن ــرات ش ــی تأثی ــودار به خوب ــن نم ــد. ای می ده

ــی 350  ــای اروپای ــه قیمت ه ــری ک ــت به طوری ــوده اس ــاوت ب ــدت متف ــف به ش ــق مختل ــی در مناط ــت گاز طبیع قیم
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درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل در مــاه اوت افزایــش یافتــه اســت. قیمت هــای ایــاالت متحــده در همــان 
مــاه 120 درصــد افزایــش یافــت، امــا بســیار پایین تــر از ســطح اروپــا باقــی مانــد )8.80 دالر آمریــکا در هــر میلیــون 

BTU در مقایســه بــا ۷0.00 دالر آمریــکا در اروپــا(. 

تقاضــای اروپــا بــرای گاز طبیعــی مایــع )LNG( بــرای تکمیــل کاهــش عرضــه از ســوی فدراســیون روســیه، هزینه هــای 
انــرژی در آســیا را نیــز افزایــش داده اســت، جایــی کــه قیمــت LNG در مــاه اوت 8۷ درصــد افزایــش یافــت. قیمــت 
ــق  ــا طب ــت، ام ــه اس ــش یافت ــد کاه ــپتامبر 34 درص ــا 23 س ــن 31 اوت ت ــت و بی ــده اس ــل ش ــراً تعدی ــا اخی گاز اروپ
ــه اســت کــه  ــر کاهــش یافت ــه اوج هــای اخی ــز نســبت ب ــان باالســت. قیمــت نفــت نی اســتانداردهای تاریخــی همچن

ــود وضعیــت عرضــه اســت. ــه بهب ــی و ن احتمــااًل نشــان دهنده کاهــش تقاضــای جهان

نمودار 1-روند تحول قیمت کاالهای کلیدی طی سال های اخیر و متاثر از جنگ اوکراین 

   قیمــت مــواد غذایــی بــر حســب دالر آمریــکا نیــز بــه دلیــل ایــن واقعیــت کــه فدراســیون روســیه و اوکرایــن هــر دو 
ــورد  ــا را در م ــول، نگرانی ه ــن تح ــت. ای ــه اس ــش یافت ــدت افزای ــتند به ش ــود هس ــات و ک ــده غ ــدگان عم تأمین کنن
امنیــت غذایــی در بســیاری از کشــورها، به ویــژه کشــورهای کم درآمــدی کــه ناچارنــد بخــش بزرگــی از درآمــد خانــوار 
ــد و  ــر دالر کاهــش یافته ان ــر در براب ــای اخی ــز در ماه ه ــا نی ــد. بســیاری از ارزه ــش می ده ــد، افزای ــذا کنن را صــرف غ

ــد. ــر کرده ان ــی گران ت ــول مل ــر حســب پ ــی و ســوخت را ب مــواد غذای

قیمــت جهانــی غــات در مــاه اوت 15 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش داشــت درحالی کــه گنــدم 
ــی کــه  ــل اســت، زمان ــه آوری ــود نســبت ب ــه نشــان دهنده بهب ــام البت ــن ارق ــش داشــت. ای ــی 18 درصــد افزای به تنهای
غــات 33 درصــد و گنــدم ۷6 درصــد افزایــش یافتــه بــود. قیمــت کودهــای شــیمیایی بــه طــور بالقــوه نگران کننده تــر 
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اســت، زیــرا در مــاه آگوســت پــس از تقریبــًا ســه برابــر شــدن از ســال 2020، نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 60 
درصــد افزایــش یافــت.

کاهــش واردات و اســتفاده کــود می توانــد عملکــرد محصــوالت کشــاورزی را کاهــش دهــد و ناامنــی غذایــی را در ســال 
ــد  ــن  پیش بینــی می گردن ــه کــه برخــی در آغــاز جنــگ اوکرای ــده افزایــش دهــد. وضعیــت عرضــه غــات آن گون آین

وخیــم نشــد، امــا هنــوز هــم باعــث نگرانــی اســت.

در حــوزه تجــارت کشــورها، تأثیــرات شــوک های وارده بــر مناطــق مختلــف متفــاوت بــوده اســت. همــان گونــه کــه 
ــه CIS )روســیه و جمهوری هــای شــوروی ســابق( در ســه ماهه دوم ســال 2022  ــل نشــان می دهــد منطق نمــودار ذی
ــل  ــرد. در مقاب ــه ک ــه فدراســیون روســیه، 10.4 درصــد کاهــش صــادرات ســه ماهه را تجرب ــا علی ــا شــروع تحریم ه ب
صــادرات از آمریــکای جنوبــی، آفریقــا و به ویــژه خاورمیانــه در نیمــه اول ســال از انتظــارات پیشــی گرفــت و بــه جبــران 
ــال  ــه اول س ــیا در نیم ــا و آس ــمالی، اروپ ــکای ش ــادرات از آمری ــرد. ص ــک ک ــه CIS کم ــا از منطق ــش محموله ه کاه

ــود. ــا انتظــارات ب ــق ب ــی مطاب به طورکل

در بخــش واردات، واردات منطقــه CIS در ســه ماهه دوم ســال 2022 21.۷ درصــد ســقوط کــرد کــه احتمــااًل در نتیجــه 
حــذف فدراســیون روســیه از سیســتم پرداخــت SWIFT بــود. واردات ســایر مناطــق غنــی از منابــع )آمریــکای جنوبــی، 
آفریقــا و خاورمیانــه( قوی تــر از حــد انتظــار بــود، زیــرا قیمت هــای باالتــر کاالهــا باعــث افزایــش درآمدهــای صادراتــی 
شــد و بــه کشــورهای ایــن مناطــق اجــازه داد واردات بیشــتری داشــته باشــند. آمریــکای شــمالی و اروپــا در نیمــه اول 
ســال 2022 رشــد واردات قوی تــر از حــد انتظــار را ثبــت کردنــد، امــا واردات آســیایی راکــد مانــد و رشــد ســاالنه 0.۷ 

درصــدی را در نیمــه اول ثبــت کــرد.

نمودار2 -چشم انداز تجارت کاالیی تا پایان 2023
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انتظــار مــی رود خاورمیانــه بــا رشــدی 14.6درصــدی، بیشــترین رشــد صــادرات را در میــان مناطــق مختلــف در ســال 
ــکای  ــا )1.8%( و آمری ــیا )2.9%(، اروپ ــمالی )3.4%(، آس ــکای ش ــا )6.0%(، آمری ــس از آن آفریق ــد و پ ــت کن ــاری ثب ج
ــااًل 5.8 درصــد در  ــل، صــادرات کشــورهای مســتقل مشــترک المنافع احتم ــد. در مقاب ــرار دارن ــی )1.6 درصــد( ق جنوب
ــن دارای ســریع ترین رشــد حجــم تجــارت در بخــش واردات )11.1 درصــد(،  ــه همچنی ــد. خاورمیان ســال کاهــش یاب
پــس از آن آمریــکای شــمالی )8.5 درصــد(، آفریقــا )۷.2 درصــد(، آمریــکای جنوبــی )5.9 درصــد(، اروپــا )5.4 درصــد(، 
آســیا )0.9 درصــد( هســتند، درحالی کــه رشــد واردات منطقــه روســیه و جمهوری هــای شــوروی ســابق 24.۷- درصــد 

خواهــد بــود. 

داده هــای گــزارش اخیــر ســازمان تجــارت جهانــی بــرای دیپلماســی اقتصــادی ایــران کــه تمرکــز خــود را بــر توســعه 
روابــط بــا روســیه و جمهوری هــای شــوروی ســابق گذاشــته و به صــورت مــداوم از چشــم انداز روشــن روابــط اقتصــادی 
ــای  ــیه و جمهوری ه ــای روس ــدارد. اقتصاده ــده ای ن ــانه های امیدوارکنن ــود، نش ــه می ش ــخن گفت ــه س ــن منطق ــا ای ب
شــوروی ســابق به شــدت تحت تأثیــر جنــگ اوکرایــن قــرار گرفته انــد و حجــم تجــارت و به ویــژه واردات آنهــا ســقوط 
شــدیدی را تجربــه می کنــد. کانونــی شــدن چنیــن منطقــه ای در دیپلماســی اقتصــادی ایــران نیــاز بــه بازاندیشــی دارد. 
در مقابــل همــان گونــه کــه داده هــا نشــان می دهــد، رشــد واردات خاورمیانــه چشــمگیر اســت و ایــران نیــاز دارد تــا ایــن 
منطقــه و به ویــژه کشــورهای نفت خیــز و بــه طــور خــاص عربســتان را  از اولویــت باالتــری در دیپلماســی اقتصــادی 

خــود برخــوردار ســازد. 


