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تحوالت جهانی 

دهمین بسته تحریم های ضد روسی اتحادیه اروپا در راه است؟

اخیــرا کشــورهای لهســتان و لیتوانــی از اتحادیــه اروپــا درخواســت کردنــد کــه بــه عنــوان بخشــی از بســته دهــم تحریــم 
ــد.  ــال کن ــیه اعم ــت هســته ای روس ــر صنع ــی را ب ــت های ــن، محدودی ــری در اوکرای ــی درگی ــه مســکو در پ ــا علی ه
اوکرایــن بارهــا از اتحادیــه اروپــا خواســته اعمــال تحریــم برعلیــه شــرکت انــرژی هســته ای دولتــی روســیه، روس اتــم، 
اعمــال کنــد، امــا ایــن اقــدام توســط مجارســتان و ســایر اعضــای اتحادیــه اروپــا رد شــده اســت. شــایان ذکــر اســت 
کــه ادامــه فعالیــت ایــن شــرکت، بــرای بهــره بــرداری از بســیاری از نیــروگاه هــا در اروپــا ضــروری اســت. بــر اســاس 
گــزارش وضعیــت صنعــت هســته ای جهانــی، از 53 رآکتــور در حــال ســاخت جهــان تــا اواســط ســال 2022، 20 راکتــور 

توســط  شــرکت روس اتــم ســاخته می شــود کــه 17 مــورد آن در خــارج از روســیه بــوده اســت.

در بخــش شــرقی اتحادیــه اروپــا، کشــورهایی ماننــد بلغارســتان، جمهــوری چــک و مجارســتان بــه منظــور تأمیــن نیمــی 
از بــرق مــورد نیــاز خــود، بــه انــرژی هســته ای روســیه بــرای راه انــدازی نیــروگاه هــای تولیــد بــرق وابســته هســتند. 
در همیــن راســتا، مجارســتان دارای چهــار رآکتــور هســته ای ســاخته شــده توســط روســیه اســت و عــاوه بــر ایــن، 
برنامــه هایــی بــرای ســاخت دو راکتــور دیگــر توســط شــرکت روس اتــم دارد. بــر اســاس گزارشــات، اتحادیــه اروپــا بــه 
عنــوان اولیــن گام، در حــال بررســی پیشــنهادی مبنــی بــر قــرار دادن شــرکت روس اتــم در فهرســت ســیاه اســت کــه 

منجــر بــه محــدود کــردن همــکاری اتحادیــه بــا صنعــت هســته ای روســیه خواهــد شــد.

ــاط بیشــتر بانک هــای روســی از سیســتم  ــه قطــع ارتب ــا مجازات هــای دیگــری از جمل ــه اروپ ــن، اتحادی ــر ای عــاوه ب
ــت؛  ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــور را در دس ــن کش ــانه های ای ــتری از رس ــداد بیش ــت تع ــوئیفت و ممنوعی ــی س جهان
مجازاتهــای جدیــدی کــه بــه قــول برخــی از مقامــات اروپایــی، از جملــه نماینــده دائــم ســوئد در اتحادیــه اروپــا، برعلیــه 
ــه  ــردن المــاس ب ــه ک ــا، پیشــنهاد اضاف ــه اروپ ــن در بســته تحریمــی دهــم اتحادی روســیه ســخت تر هســتند. همچنی
فهرســت ممنوعیــت صــادرات روســیه و همچنیــن گســترش ممنوعیــت تجــارت کاالهــا بــا کاربــرد نظامــی نیــز قــرار 

دارد.

رکورد صادرات خودروهای برقی چین به اروپا 

ــر  ــًا ســه براب ــر، تقریب ــاه نوامب ــن در م ــد گمرکــی، صــادرات خودروهــای الکتریکــی از چی ــر اســاس داده هــای جدی ب
ــزارش،  ــن گ ــاس ای ــر اس ــود. ب ــا ب ــوی اروپ ــات از س ــام سفارش ــی از انج ــًا ناش ــه عمدت ــد ک ــرد ش ــدا ک ــش پی افزای
تولیدکننــدگان چینــی در مــاه نوامبــر، خودروهــای برقــی بــه ارزش 3.2 میلیــارد دالر را صــادر کردنــد کــه باالتریــن رقــم 
در طــول یــک مــاه اســت و افزایــش 165 درصــدی نســبت بــه نوامبــر ســال 2021 را نشــان مــی دهــد. داده هــای ارائــه 
شــده، حاکــی از ایــن اســت کــه مقصــد 70 درصــد از سفارشــات اروپــا، بــه ویــژه بلژیــک و انگلیــس بــوده اســت. بــر 
همیــن اســاس، صــادرات خودروهــای ســواری برقــی، بیــش از نیمــی از کل صــادرات خــودروی چیــن در مــاه نوامبــر و 
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ــارد دالر رســیده اســت. ــه رکــورد 6 میلی ــر، ب ــه خــود اختصــاص داده و ارزش محموله هــای نوامب ــر را ب اکتب

تحلیلگــران معتقدنــد کــه افزایــش صــادرات خودروهــای برقــی ســاخت چیــن در حالــی رخ مــی دهــد کــه خودروســازان 
غربــی بــه دلیــل محدودیــت ظرفیــت تولیــد در داخــل، تولیــد را از بازارهــای داخلــی خــود بــه چیــن منتقــل مــی کننــد. 
شــرکت تســا مســتقر در ایــاالت متحــده در مــاه نوامبــر، بیــش از 37هــزار خــودرو از چیــن صــادر کــرد؛ در حالــی کــه 

ایــن رقــم در مــاه مــارس، تنهــا 60 دســتگاه بــود.

بــر اســاس مطالعــه شــرکت مشــاوره پرایــس واترهــاوس کوپــرز، تــا ســال 2025، حداکثــر 800 هــزار خــودروی ســاخت 
ــد  ــی می کنن ــران PwC پیش بین ــتند. تحلیلگ ــی هس ــا برق ــده آنه ــه عم ــید ک ــد رس ــروش خواه ــه ف ــا ب ــن در اروپ چی
ــد؛ 2-  ــش می دهن ــازار خــود را افزای ــی ســهم ب ــل ایجــاد می شــود:1- برندهــای چین ــی دو عام ــر در پ ــن تغیی ــه ای ک

خودروســازان غربــی تولیــد خودروهــای برقــی خــود در چیــن را افزایــش مــی دهنــد.

در حالــی کــه تولیدکننــدگان چینــی خودروهــای الکتریکــی بیشــتری را در اروپــا مــی فروشــند، تولیدکننــدگان اروپایــی 
و آمریکایــی بــه طــور فزاینــده ای تولیــد خودروهــای الکتریکــی  خــود را بــه چیــن منتقــل مــی کننــد. 

ــر 2022، حــدود 852 هــزار خــودروی الکتریکــی صــادر کــرد. برندهــای  ــا اکتب ــه ت ــی، چیــن طــی ژانوی ــه طــور کل ب
چینــی در نیمــه اول ســال، 5.2 درصــد از بــازار خودروهــای برقــی اروپــای غربــی را بــه خــود اختصــاص دادنــد؛ در حالــی 

کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال 2021، 3.8 درصــد بــود.

تغییر بازارهای صادرات نفت روسیه پس از تعیین سقف قیمت 

 بــر اســاس گــزارش هــای اخیــر رســانه هــای روســی، کشــورهای هنــد و چیــن پــس از اعمــال ســقف قیمــت بــرای 
نفــت روســیه، خریــد نفــت از روســیه را افزایــش داده انــد. اتحادیــه اروپــا، کشــورهای گــروه 7 و اســترالیا در اواخــر ســال 
گذشــته ســقف قیمتــی بــرای نفــت روســیه وضــع کردنــد و اتحادیــه اروپــا صــادرات نفــت خــام روســیه را از طریــق دریــا 

نیــز تحریــم کــرد.

بــر اســاس ایــن گــزارش هــا در مــاه نوامبــر، خریــد نفــت خــام Arco و Arco/Novy Port روســیه از ســوی هنــد، بــه 
رکــورد 6.67 میلیــون بشــکه رســید. تــا پیــش از تحریــم هــای غــرب علیــه انــرژی روســیه، نفــت قطــب شــمال معمــواًل 
بــه کشــورهای اروپایــی عرضــه مــی شــد امــا در حــال حاضــر بــه ســمت شــرق از جملــه هنــد روانــه مــی شــود. در 
همیــن راســتا، 4.1 میلیــون بشــکه دیگــر از ایــن گریدهــای خــام در مــاه دســامبر بــه همــراه یــک محمولــه 900 هــزار 

بشــکه ای نفــت خــام Varandey، از ســوی هنــد خریــداری شــد. 

ــرآوری گریدهــای نفــت خــام  ــد ناخالــص محصــوالت حاصــل از ف ــه هــای برخــی کارشناســان، تولی ــر اســاس گفت ب
روســیه در قطــب شــمال بیــش از 10 دالر در هــر بشــکه بیشــتر از نفــت آمریــکا و بــا کیفیــت مشــابه اســت. بــر اســاس 
نظــر تحلیلگــران، در کنــار تخفیــف هــای شــدیدی کــه فروشــندگان بــرای محمولــه هــای روســیه ارائــه مــی دهنــد، 
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ایــن امــر باعــث ایجــاد جذابیــت فزاینــده نفــت روســیه بــرای خریــداران مــی شــود.

تــا پیــش از بحــران اوکرایــن، کشــور هنــد، دومیــن مصــرف کننــده بــزرگ نفــت در آســیا، خریــدار حاشــیه ای و کوچــک 
نفــت خــام روســیه بــه شــمار مــی رفــت؛ امــا پــس از آن کــه خریــداران غربــی بــه دلیــل تحریــم هــا، از خریــد انــرژی 
روســیه انصــراف دادنــد، وضعیــت تغییــر کــرد و در نوامبــر ســال گذشــته، روســیه بــه بزرگتریــن تامیــن کننــده نفــت 
هنــد تبدیــل شــد. داده هــا همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه حداقــل ســه کشــتی بارگیــری شــده بــا حــدود 2.58 میلیــون 
بشــکه نفــت خــام قطــب شــمال در حــال حاضــر از بنــدر مورمانســک روســیه بــه ســمت چیــن در حرکــت اســت. پکــن 
ماننــد دهلــی نــو بــه تحریــم هــای غــرب علیــه نفــت روســیه نپیوســته، بلکــه حتــی خریــد نفــت خــام روســیه را در 
ژانویــه تــا نوامبــر ســال گذشــته 10.2 درصــد افزایــش داده و بــه 79.78 میلیــون تــن رســانده اســت. بــر اســاس گــزارش 
گمــرک چیــن کــه اواخــر مــاه گذشــته منتشــر شــد، روســیه در مــاه نوامبــر از عربســتان ســعودی بــه عنــوان بزرگتریــن 

تامیــن کننــده نفــت خــام چیــن پیشــی گرفــت.

در همیــن حــال، خریــد نفــت اروپــا از روســیه در حــال کاهــش اســت. اخیــرا بلومبــرگ بــا اســتناد بــه داده هــای ردیابــی 
شــناورها گــزارش داد کــه صــادرات نفــت خــام روســیه از طریــق دریــا بــه کشــورهای اروپایــی در 28 روز منتهــی بــه 
30 دســامبر 2022، بــه 167هــزار بشــکه در روز کاهــش یافــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن رقــم در همیــن زمــان 

در ســال گذشــته، بیــش از 1.5 میلیــون بشــکه در روز بــود.

اتحادیه اروپا، بزرگترین واردکننده LNG جهان 

بــر اســاس داده هــای جدیــد، خریــد گاز طبیعــی مایــع )LNG( توســط کشــورهای اتحادیــه اروپــا در ســال 2022 نســبت 
بــه ســال پیــش از آن، 58 درصــد افزایــش یافــت. در حــال حاضــر، اتحادیــه اروپــا بــه بزرگتریــن واردکننــده ایــن منبــع 
ســوخت در جهــان تبدیــل  شــده اســت. ســال گذشــته، واردات LNG اتحادیــه اروپــا بــه 101 میلیــون تــن رســید کــه 

از چیــن، ژاپــن و کــره جنوبــی پیشــی گرفــت.

واردات LNG اتحادیــه اروپــا، معــادل 137 میلیــارد متــر مکعــب اســت کــه تنهــا 3 میلیــارد متــر مکعــب از حجــم عرضــه 
شــده توســط روســیه در ســال 2021 کمتــر اســت. در نتیجــه در ایــن دوره اتحادیــه اروپــا بــه تنهایــی، 24 درصــد از کل 
واردات LNG جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ســهم کشــورهای دیگــر از جملــه ژاپــن، 17 درصــد، چیــن 15 
درصــد و کــره جنوبــی 11 درصــد از واردات LNG جهــان بــوده اســت. از ســوی دیگــر، ســهم تولیــد گاز روســیه از 40 

درصــد بــه 15 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 

در حــال حاضــر LNG، حــدود 35 درصــد از کل واردات گاز اتحادیــه اروپــا را تشــکیل مــی دهــد؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه ایــن رقــم در ســال  2022 ،20 درصــد بــوده اســت. 

در ســال 2021، گاز روســیه حــدود 45 درصــد از واردات اتحادیــه اروپــا و نزدیــک بــه 40 درصــد از کل مصــرف ایــن 
بلــوک را تشــکیل مــی داد. امــا در پــی حملــه نظامــی روســیه بــه اوکرایــن و مــوج تحریم هــای اتحادیــه اروپــا، عرضــه 
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گاز روســیه بــه منطقــه به طــور پیوســته در حــال کاهــش بــوده اســت.

ــدادی از  ــه تع ــال در عرضــه روســیه ب ــن اخت ــس از اولی ــه و پ ــل ژوئی ــا در اوای ــه اروپ ــه اتحادی ــال گاز روســیه ب انتق
کشــورهای اتحادیــه اروپــا، بــه شــدت وخیــم تــر شــد کــه بــه دلیــل مســائل مربــوط بــه تعمیــر و نگهــداری توربیــن هــا 

در پــی تحریــم هــا بــود و پــس از آن، خــط لولــه نــورد اســتریم در مــاه ســپتامبر منفجــر شــد و از کار افتــاد.

ــود  ــرای بهب ــری ب ــات قاطع ت ــه اقدام ــر اتحادی ــه اگ ــدار داد ک ــرژی )IEA( هش ــی ان ــس بین الملل ــامبر، آژان در دس
ــر مکعــب گاز  ــارد مت ــی 27 میلی ــود احتمال ــا کمب ــا ب ــه اروپ ــرژی انجــام ندهــد، کشــورهای عضــو اتحادی بهــره وری ان
در ســال 2023 مواجــه خواهنــد شــد. امــا بــه نظــر مــی رســد اتحادیــه اروپــا در مدیریــت دشــوارترین بحــران انــرژی 
تاریــخ خــود بــه طــور نســبی موفــق عمــل کــرده اســت. البتــه هزینــه هــای قابــل توجهــی  نیــز متحمــل شــده اســت. 

چین و روسیه در پی روابط تجاری فراتر از 200 میلیارد دالر 

ســفیر چیــن در روســیه اخیــرا اعــام کــرده اســت کــه دو کشــور چیــن و روســیه، بــه ســطوح باالیــی از همــکاری دســت 
یافتــه انــد و خواهــان تعمیــق روابــط هســتند. دو کشــور روابــط تجــاری خــود را بــه حجــم بــی ســابقه ای افزایــش داده 
انــد و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه زودتــر از موعــد پیــش بینــی شــده یعنــی ســال 2024، بــه هــدف 200 میلیــارد دالر 
روابــط تجــاری  دســت یابنــد. در فوریــه 2022، مســکو و پکــن بیانیــه ای در مــورد مشــارکت اســتراتژیک امضــا کردنــد 

و در آوریــل توافــق کردنــد کــه تجــارت دوجانبــه را تــا ســال 2024 بــه 200 میلیــارد دالر افزایــش دهنــد.

ــن دو کشــور،  ــی در بخــش کشــاورزی بی ــر ســال گذشــته، حجــم گــردش مال ــا نوامب ــه ت ــن ژانوی ــی بی ــازه زمان در ب
ــر ایــن، چیــن و روســیه تعــدادی پــروژه  ــه رقــم 6 میلیــارد دالر رســید. عــاوه ب رشــدی 36 درصــدی پیــدا کــرد و ب
مشــترک را در بخــش زیرســاخت هــای حمــل و نقــل، از جملــه ســاخت پــل هــای راه آهــن و بزرگــراه بــر روی رودخانــه 

آمــور در غــرب دور کــه کشــورها را از هــم جــدا مــی کنــد، بــه پایــان رســاندند.

همچنیــن ســفیر چیــن خاطرنشــان کــرد کــه دو کشــور روســیه و چیــن آمــاده هســتند  تــا در اســرع وقــت، ســفر متقابــل 
ــگری،  ــه گردش ــف از جمل ــای مختل ــود در بخش ه ــتراتژیک خ ــکاری اس ــد و هم ــر بگیرن ــددا از س ــهروندان را مج ش
آمــوزش، ورزش و روابــط فرهنگــی  تعمیــق بخشــند. چیــن بــا راهبــردی دقیــق و عالمانــه در حــال گســترش دامنــه 

منافــع خــود از جنــگ اوکرایــن و تحکیــم موقعیــت خــود در اقتصــاد بحــران زده روســیه اســت. 

تحوالت منطقه ای 

سرمایه گذاری 30 میلیارد دالری امارات در کره جنوبی 

ســفر اخیــر رییــس جمهــور کــره جنوبــی بــه امــارات بــا تحــوالت مهمــی در روابــط اقتصــادی دو کشــور همــراه بــود. 
در خــال ایــن ســفر دفتــر ریاســت جمهــوری کــره جنوبــی اعــام کــرد، امــارات متحــده عربــی 30 میلیــارد دالر در 
صنایــع کــره جنوبــی ســرمایه گــذاری خواهــد کــرد. جزئیــات طــرح  هــای ســرمایه گذاری مشــخص نشــده اســت، امــا 
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ســخنگوی دولــت کــره جنوبــی گفتــه اســت کــه ایــن ســرمایه گذاری در صنایــع انــرژی هســته ای، دفــاع، هیــدروژن و 
انــرژی خورشــیدی خواهــد بــود. افــزون بــر ایــن در خــال ایــن ســفر دو کشــور توافقنامــه هایــی در حــوزه هــای ذیــل 

بــه امضــا رســاندند:

• استفاده از سوخت هیدروژن در حمل و نقل شهری شهرها و تولید، انتقال و ذخیره آن

• توافق در مورد مدیریت منابع آب بین وزارت انرژی و زیرساخت و وزارت محیط زیست کره جنوبی 

ــره  ــات و ارتباطــات ک ــاوری اطاع ــوم و فن ــی و وزارت عل ــارات متحــده عرب ــی ام ــس فضای ــان آژان ــق می • تواف
جنوبــی بــرای تمدیــد و توســعه قــرارداد ســال 2017 در مــورد همــکاری در اکتشــاف فضــا و اســتفاده از آن بــرای 

اهــداف صلــح آمیــز 

• توافق نامه  در مورد همکاری در حمل و نقل 

ــذاری  ــرمایه گ ــارکت س ــورد "مش ــره در م ــعه ک ــک توس ــه و بان ــذاری مبادل ــرمایه گ ــرکت س ــن ش ــق بی • تواف
ــتقل" مس

•   توافق نامه در مورد همکاری مالی بین Taqa و بانک صادرات و واردات کره 

• توافق نامه مشارکت استراتژیک انرژی بین دو کشور

• قرارداد در مورد همکاری ذخیره سازی نفت خام 

• توافق نامه در رابطه با همکاری نظامی

• توافق نامه در مورد همکاری در راستای  نیل به کربن خنثی 

• توافق نامه در مورد توسعه نسل بعدی هواپیماهای باری 

از منظــر کــره جنوبــی، امــارات شــریکی کلیــدی محســوب مــی شــود، زیــرا ســئول بیــش از 50 درصــد از واردات نفــت 
خــود را از خلیــج فــارس و بویــژه از امــارات تامیــن مــی کنــد. در ایــن ســفر اعــام شــد کــه رایزنــی هــای دو کشــور 
بــر چگونگــی تقویــت همــکاری اســتراتژیک در چهــار حــوزه کلیــدی متمرکــز اســت: نیروگاه هــای هســته ای، انــرژی، 
ســرمایه گذاری و صنایــع دفاعــی. در ایــن ســفر هیاتــی متشــکل از بیــش از 100 تــن از رهبــران تجــاری کــره، عــاوه 

بــر مقامــات کلیــدی دولتــی، رییــس جمهــوری ایــن کشــور را همراهــی کردنــد. 

توصیه بانک جهانی به سرمایه گذاری در کریدور رقیب ایران 

مدیــر بخــش اقتصــاد کان، تجــارت و ســرمایه گــذاری در منطقــه اروپــا و آســیای مرکــزی  بانــک جهانــی اخیــرا بــه 
رســانه هــای آذربایجــان  گفتــه اســت کــه کریــدور میانــی هنــوز فاقــد برخــی از زیرســاخت هــا اســت و برخــی از بخــش 
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هــا هنــوز توســعه نیافتــه انــد، امــا ســرمایه گــذاری در ایــن کریــدور مــی توانــد ســودآور باشــد. 

ــق  ــا از طری ــن و اروپ ــن چی ــی، در گذشــته بیشــتر تجــارت بی ــدور میان ــل مشــکات کری ــه دلی ــه ب ــه اســت ک او گفت
ــیه، بخــش  ــم روس ــن و تحری ــگ در اوکرای ــا جن ــون ب ــذرد. اکن ــیه می گ ــه از روس ــمالی انجــام می شــد ک ــدور ش کری
قابــل توجهــی از ایــن تجــارت بــه ســمت کریــدور میانــی کــه از آســیای مرکــزی و قفقــاز مــی گــذرد، منتقــل شــده و 
ایــن کریــدور چیــن را بــه اروپــا متصــل مــی کنــد. از منظــر وی موقعیــت جغرافیایــی آذربایجــان در مســیر تجاری شــرق 
بــه غــرب کــه اروپــا و چیــن را بــه هــم متصــل مــی کنــد، فرصــت هــای زیــادی را بــرای ایــن کشــور ایجــاد مــی 
کنــد. رشــد حمــل و نقــل و لجســتیک و افزایــش تقاضــا بــرای خدمــات در ایــن حــوزه مــی توانــد بــه رشــد اقتصــادی 
ــرای  ــا ب ــازد ت ــادر می س ــن آذربایجــان را ق ــه همچنی ــدور میان ــتراتژیک در کری ــت اس ــد. موقعی آذربایجــان کمــک کن

ــود. ــام ش ــی ادغ ــای ارزش جهان ــر در زنجیره ه ــد بهت ــود و بتوان ــر ش ــی جذاب ت ــای ارزش جهان زنجیره ه

از منظــر ایــن مقــام بانــک جهانــی، در دنیــای جهانــی شــده، شــرکت هایــی پیشــرو هســتند کــه در کشــورها ســرمایه 
ــد.  ــی کنن ــی اســتفاده م ــه بازارهــای جهان ــرای دسترســی ب ــد ب ــز تولی ــوان مرک ــه عن ــا ب ــد و از آنه ــی کنن ــذاری م گ
قطعــات مختلــف محصــوالت در چندیــن کشــور تولیــد و ســپس بــا هــم مونتــاژ مــی شــوند. بــا تغییــر مســیر کریــدور 
چیــن -اروپــا بــه آذربایجــان، ممکــن اســت برخــی از ایــن ســرمایه گــذاران بــزرگ خارجــی بــرای اســتفاده از ارتبــاط 
ــت  ــر وی مزی ــد. از منظ ــه آذربایجــان بیاین ــه ب ــوند ک ــا، تشــویق ش ــن و اروپ ــی، چی ــای جهان ــا بازاره ــن کشــور ب ای

جغرافیایــی بــه آذربایجــان کمــک مــی کنــد تــا ســرمایه جــذب کنــد و بیشــتر در بــازار جهانــی ادغــام شــود.

البتــه او تاکیــد کــرده کــه کریــدور میانــی در حــال حاضــر بــه خوبــی کار نمــی کند.کریــدور میانــی هنــوز فاقــد برخــی 
از زیرســاخت هــا اســت و برخــی از بخــش هایــی از آن توســعه نیافتــه اســت. بنابرایــن، بــرای کاهــش هزینــه هــای 
اســتفاده از کریــدور میانــی بــرای تجــارت، آذربایجــان بایــد بــا کشــورهای شــریک اصلــی ماننــد گرجســتان و قزاقســتان 
ــد.  ــذاری کن ــرمایه گ ــدور س ــن کری ــردن ای ــی ک ــرای عملیات ــاز ب ــورد نی ــای م ــاخت ه ــا در زیرس ــود ت ــگ ش هماهن
آذربایجــان همچنیــن بایــد بــا دقــت بــرای کاهــش موانــع تجــارت از نظــر رویــه هــا در مرزهــا، بــه ویــژه بــرای حمــل 
و نقــل ترانزیتــی برنامــه ریــزی نمایــد. ایــن اقدامــات از منظــر مدیــر منطقــه ای بانــک جهانــی در واقــع بخشــی از یــک 
مــدل رشــد جدیــد مبتنــی بــر بخــش خصوصــی پویــا اســت، زیــرا بــرای دســتیابی بــه آن نیــاز اســت کــه آذربایجــان 
حداقــل در ســه حــوزه اقدامــات اساســی صــورت دهــد. اواًل، ایجــاد محیطــی بــرای شــکوفایی بخــش خصوصــی، بــه 
گونــه ای کــه اســتانداردهای جهانــی کنــش در محیــط رقابتــی ایجــاد شــود. دوم ایجــاد شــرایط محیطــی کــه مــی توانــد 
ســرمایه گــذاری را جــذاب کنــد. البتــه آذربایجــان در زمینــه جــذب ســرمایه گــذار در بخــش انــرژی ســابقه قــوی دارد. 
اقــدام ســوم هــم ادغــام در بازارهــای جهانــی اســت. از منظــر وی هیــچ کشــوری در جهــان وجــود نــدارد کــه بــدون 
ادغــام در بازارهــای جهانــی بــه درآمــد  ســرانه باالیــی دســت یافتــه باشــد. بــرای اذربایجــان بــه عنــوان  یــک کشــور 
کوچــک ، یــک بــازار داخلــی کوچــک بــا جمعیــت نســبتًا محــدود، دسترســی بــه بازارهــای جهانــی بــرای فــروش در 
مقیــاس بســیار بزرگ تــر امــری اساســی اســت. بنابرایــن، بــرای توســعه جهانــی، کشــورهای کوچکتــر نیــاز بــه ادغــام 
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در بازارهــای جهانــی دارنــد کــه بــه مثابــه موتــور رشــد آنــان عمــل کنــد. 

توصیــه مدیــر ارشــد بانــک جهانــی بــه ســرمایه گــذاری در کریــدور میانــی در حالــی صــورت مــی گیــرد کــه ایــران 
ــه دلیــل شــرایط  ــا دارد، امــا ب ــه اروپ ــه حلقــه وصــل چیــن ب ــرای تبدیــل شــدن ب پتانســیل هــای بســیار بیشــتری ب

ــرده اســت.  ــازی را از آن ب ــا مختصــات آذربایجــان ب ــده گرفتــه شــده اســت و حتــی کشــوری ب ــا نادی تحریــم تقریب

راه حل آلمانی بحران انرژی عراق 

اخیــرا در جریــان ســفر نخســت وزیــر عــراق بــه آلمان،تفاهــم نامــه ای میــان دولــت عــراق و  شــرکت زیمنــس آلمــان 
بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن شــرکت هــای بیــن المللــی در زمینــه انــرژی، امضــا شــد کــه بــر اســاس آن، 6000 

مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق عــراق اضافــه خواهــد شــد.

در قالــب ایــن تفاهــم نامــه، مشــکات انتقــال و توزیــع در سیســتم بــرق حــل خواهــد شــد. عــاوه بــر ایــن، بــه ایجــاد 
ایســتگاه هــای انتقــال و خطــوط انتقــال نیــز کمــک مــی شــود. در واقــع در پــی ایــن یادداشــت تفاهــم، هــم 6000 
مــگاوات بــر ظرفیــت تولیــد بــرق عــراق افــزوده خواهــد شــد و هــم توســعه سیســتم بــرق ملــی عــراق در قالــب یــک 
ــزرگ و راهبــردی در انتقــال و  ــه رفــع مشــکات ب طــرح یکپارچــه در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت کــه منجــر ب

توزیــع  در شــبکه سراســری خواهــد شــد.  

همچنیــن، ایــن یادداشــت تفاهــم شــامل انجــام یــک مطالعــه یکپارچــه شــرکت زیمنــس در عــراق از جملــه افزایــش 
تولیــد انــرژی الکتریکــی از گاز طبیعــی، امضــای یــک قــرارداد بلندمــدت بــرای حفــظ و نگهــداری از واحدهــای عملیاتــی 
در عــراق کــه توســط زیمنــس تأســیس شــده اســت، اجــرای پــروژه هــای انــرژی تجدیدپذیــر ) انــرژی خورشــیدی و 
بــادی( و ایجــاد ایســتگاه هــای انتقــال در سرتاســر عــراق، آمــوزش و افزایــش تخصــص نیــروی کار شــاغل در وزارت 

بــرق عــراق مــی شــود.

پیوستن ترکمنستان به ابتکار کمربند و راه 

چیــن اخیــرا یادداشــت تفاهمــی بــا ترکمنســتان بــرای الحــاق ایــن کشــور بــه ابتــکار کمربنــد و راه امضــا کــرد. پــس از 
امضــای یادداشــت تفاهــم چیــن بــا ترکمنســتان، ایــن کشــور بــا هــر پنــج کشــور آســیای مرکــزی توافقنامــه همــکاری 
بــا ابتــکار یــک کمربنــد و جــاده امضــا کــرده اســت و ژئواکونومیــک ایــن منطقــه را بیــش از پیــش مســاعد گســترش 
ایــن طــرح کان کــرده اســت. از منظــر چیــن، امضــای یادداشــت تفاهــم بــا ترکمنســتان یــک دســتاورد مهــم بــرای 
ــد و  ــترش می ده ــتر گس ــور را بیش ــن دو کش ــاری بی ــادی و تج ــای اقتص ــرا  همکاری ه ــت، زی ــور اس ــر دو کش ه
همــکاری چیــن و پنــج کشــور آســیای مرکــزی در قالــب ابتــکار کمربنــد و راه  را ارتقــا می دهــد. ترکمنســتان بــه دلیــل 
در پیــش گرفتــن سیاســت بــی طرفــی تمایــل چندانــی بــه مشــارکت در ابتــکار کمربنــد و راه بــه عنــوان طرحــی چیــن 

محــور نداشــت. امــا یادداشــت تفاهــم اخیــر نشــان دهنــده عــدول ایــن کشــور از مواضــع گذشــته اســت. 
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آســیای مرکــزی مهمتریــن نقــش را در کریدورهــای ابتــکار کمربنــد و راه ایفــا مــی کنــد. در یــک ســال گذشــته در 
مجمــوع 16000 قطــار بــاری چین-اروپــا، 1.6 میلیــون کانتینــر حامــل کاال را جابجــا کــرده انــد. ایــن رقــم نســبت بــه 
ســال 2021 بــه ترتیــب 9 درصــد و 10 درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد. بــه گفتــه مقامــات چینــی، کریــدور تجــارت 
ــال  ــزر 750000 TEU (ILSTC1) کاال را در س ــس خ ــدور تران ــه کری ــد موســوم ب ــی خشــکی-دریایی جدی بین الملل
ــه ایــن ابتــکار  ــه ســال قبــل 18.5 درصــد افزایــش داشــت. پیوســتن ترکمنســتان ب 2022 حمــل کــرد کــه نســبت ب
بــرای ایــران نیــز منافــع بالقــوه مهمــی در بــردارد. تنهــا کریــدور ابتــکار کمربنــد و راه کــه از ایــران عبــور مــی کنــد 
در واقــع از ترکمنســتان وارد ایــران مــی شــود. تمایــل ترکمنســتان بــه همــکاری بــا چیــن در قالــب ایــن ابتــکار بــرای 

ایــران خبــر خوبــی اســت. 

تالش عراق برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی 

ــت  ــا عضوی ــی و ب ــر بازرگان ــه ریاســت وزی ــی، ب ــه ســازمان تجــارت جهان ــه الحــاق عــراق ب ــوط ب ــه مرب ــرا کمیت اخی
نماینــدگان وزارتخانــه هــا، ســازمان هــا و نماینــدگان بخــش خصوصــی، در تــاش اســت تــا ایــن کشــور شــرایط الزم 
بــرای الحــاق عــراق بــه ایــن ســازمان را کســب کنــد. در بیانیــه اخیــر ایــن کمیتــه، بــر برنامــه ایــن وزارتخانــه در ســال 
2023 مبنــی بــر تکمیــل پرونــده هــای الحــاق فنــی از نظــر کاال، خدمــات و مالکیــت معنــوی و هماهنگــی قوانیــن و 

مقــررات بــا توافقــات ایــن ســازمان، تأکیــد شــده اســت.

ایــن طــرح شــامل برگــزاری نشســت های رســمی در مقــر ســازمان تجــارت جهانــی در ژنــو و همچنیــن هماهنگــی بــا 
ســایر کشــورهای عضــو بــه منظــور تســریع رونــد الحــاق اســت تــا عــراق را بــه عضــوی فعــال و شــریک در اقتصــاد 

ــد.  ــل کن ــاری تبدی ــت های تج ــادی و سیاس ــای اقتص ــی و تصمیم گیری ه جهان

وزیــر بازرگانــی عــراق تأییــد کــرد کــه ایــن طــرح شــامل آمــاده ســازی تیــم مذاکــره کننــده عراقــی بــه منظــور تقویــت 
توانمنــدی هــای مذاکــره و کمــک بــه آنهــا در بهــره گیــری از تجربیــات ســایر کشــورها در الحــاق بــه ســازمان تجــارت 

ــت.  جهانی اس

قرارداد بزرگ قطر و شورون 

ــا غــول پتروشــیمی آمریکایــی، شــورون بــرای ســاخت تاسیســات پتروشــیمی قــراردادی را در  شــرکت قطــر انــرژی ب
ژانویــه 2023 در دوحــه، پایتخــت قطــر امضــا کــرد. شــایان توجــه اســت کــه ســال گذشــته، قطــر بــا چیــن و آلمــان 

قراردادهــای بــزرگ تامیــن گاز طبیعــی منعقــد کــرده بــود.

ــک مجتمــع پتروشــیمی 6  ــس، ی ــرژی و شــرکت شــیمیایی شــورون فیلیپ ــق، شــرکت قطــر ان ــن تواف ــر اســاس ای ب
میلیــارد دالری در شــهر صنعتــی راس الفــان قطــر خواهنــد ســاخت. بــه همیــن منظــور ایــن دو، شــرکت ســرمایه گذاری 
مشــترک پتروشــیمی راس الفــان را ایجــاد کردنــد. 70 درصــد ســهم ســرمایه گــذاری بــه قطــر انــرژی و 30 درصــد 
1- International Land-Sea Trade Corridor
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باقیمانــده بــه شــورون تعلــق دارد. بــر اســاس بیانیــه شــرکت شــیمیایی شــورون فیلیپــس، انتظــار مــی رود کــه در ســال 
2026 کار ســاخت آن بــه پایــان برســد.

در این مجتمع، اتان و همچنین پلی اتیلن تولید خواهد شد که برای ساخت پاستیک استفاده می شود.

قابــل توجــه اســت کــه ایــن  قــرارداد، بزرگتریــن ســرمایه گــذاری پتروشــیمی در تاریــخ قطــر انــرژی بــه شــمار مــی 
رود. در شــرایطی کــه کشــورهای خلیــج فــارس بــه ســمت انــرژی هــای تجدیدپذیــر حرکــت مــی کننــد، انعقــاد ایــن 

قــرارداد توســط قطــر، حاکــی از تأکیــد ایــن کشــور بــر بخــش نفــت و گاز خــود اســت.

امکان سنجی پروژه کریدور فراافغان

اخیــرا ازبکســتان طــی نشســت کارگــروه ســه جانبــه در اســام آبــاد، نتایــج مطالعــه امــکان ســنجی پــروژه راه آهــن 
ــروژه پیشــنهادی، اتصــال  ــن پ ــه اشــتراک گذاشــته اســت. هــدف از ای ــا پاکســتان و افغانســتان  ب ــان را ب ترانس-افغ
پاکســتان بــه جمهــوری هــای آســیای مرکــزی  و دسترســی ایــن جمهــوری هــا بــه آب هــای آزاد از طریــق پاکســتان 

اســت. 

بــر اســاس ایــن مطالعــه، احــداث یــک خــط آهــن کامــا برقــی بــه طــول 783 کیلومتــر از مزارشــریف تــا تورخــم بــا 
هزینــه 8 میلیــارد دالر توجیــه اقتصــادی خواهــد داشــت. در قالــب ایــن طــرح، 80 تونــل بــه طــول 148 کیلومتــر در 
طــول مســیر احــداث خواهــد شــد؛ هزینــه ســاخت هــر کیلومتــر از ایــن مســیر بــه همــراه تونــل هــا، 4 میلیــون دالر 
خواهــد بــود. مطالعــات نشــان مــی دهــد بــا آغــاز بــه کار پــروژه راه آهــن ترانس-افغــان، نــه تنهــا تجــارت منطقــه ای 
و دوجانبــه بیــن کشــورهای شــرکت کننــده تســهیل مــی شــود، بلکــه موجبــات افزایــش ارتباطــات مــردم کل منطقــه 

بــا یکدیگــر را فراهــم مــی کنــد.

پیشــتر ســه کشــور ازبکســتان، پاکســتان و افغانســتان توافقنامــه راهبــردی بــرای احــداث یــک خــط راه آهــن جدیــد 
بــه طــول 573 کیلومتــری ترانــس افغانســتان را امضــا کــرده انــد کــه آســیای مرکــزی را بــه بنــادر پاکســتان متصــل 
مــی کنــد. ایــن کریــدور از خــط مــرزی ازبکســتان- مــزار شــریف کــه در ســال 2012 افتتــاح شــد، آغــاز مــی شــود  
و  از طریــق کابــل بــه پیشــاور خواهــد رفــت. ایــن خــط آهــن، ارتبــاط مســتقیم بیــن پاکســتان بــا تاشــکند، پایتخــت 
ازبکســتان را فراهــم مــی آورد. ایــن خــط، امــکان تبــادل مســافری و باربــری را فراهــم مــی ســازد و پیــش بینــی مــی 
شــود کــه منجــر بــه بهبــود اقتصــادی و افزایــش ارتباطــات منطقــه ای بــه ویــژه بــرای افغانســتان و ازبکســتان شــود.

 ،)CAREC( ــه ای آســیای مرکــزی ــرای همــکاری هــای اقتصــادی منطق ــر اســاس اســتراتژی توســعه راه آهــن ب ب
حــدود 25000 کیلومتــر از کریدورهــای راه آهــن اصلــی در داخــل و خــارج از منطقــه، کشــورهای داخــل آن را بــه هــم 

متصــل مــی کنــد.

هــر چنــد کــه شــبکه ریلــی طراحــی شــده، از پتانســیل خــارج کــردن منطقــه از محصــور بــودن در خشــکی و افزایــش 
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ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه کــه بــه ســرعت در حــال رشــد هســتند، برخــوردار اســت امــا بــا ایــن وجــود، شــبکه 
ریلــی فعلــی لزومــًا همراســتا بــا الگوهــای تجــاری در حــال تغییــر و حجــم گســترده تجــارت بــا چیــن و اروپــا نیســت. 

در مطالعــه مــورد اشــاره آمــده اســت کــه کشــورهای CAREC بــا چالش هــای متفاوتــی در ارتقــاء و تقویــت شــبکه های 
حمــل و نقــل و بهبــود یکپارچگــی آنهــا روبــرو هســتند. عواملــی از جملــه رشــد اقتصــادی متفــاوت، تغییــر الگوهــای 
تجــاری و تحــوالت محلــی در ســاختارهای حمــل و نقــل، تقاضــا بــرای حمــل و نقــل ریلــی بــار را تغییــر داده اســت. 
ــل ســرمایه  ــی از قبی ــری از راه آهــن در تجــارت، اقدامات ــه بهــره گی ــت ب ــش رغب ــه منظــور افزای ــن، ب ــر ای عــاوه ب

گــذاری بــر روی واگــن هــای بــاری و لوکوموتیوهــا و همچنیــن تقویــت تجــارت، نقــش بســزایی ایفــا مــی کننــد.

سرمایه گذاری یک میلیارد دالری عربستان در استارت آپ ها

بــر اســاس گزارشــی کــه اخیــرا در رســانه هــای ســعودی منتشــر شــده، ســرمایه گــذاری در بخــش هــای ریســک پذیــر 
در عربســتان ســعودی همچنــان بــه رشــد خــود ادامــه مــی دهــد. ســرمایه گــذاری ریســک پذیــر در ایــن کشــور بخــش 
ــا فیــن تــک را شــامل  هــای مختلفــی از جملــه تجــارت الکترونیــک، ســامت، هــوش مصنوعــی و فنــاوری مالــی ی
مــی شــود. جالــب آنکــه بخــش فین تــک عربســتان ســعودی بــه دلیــل جمعیــت جــوان و چارچوب هــای نظارتــی کــه 
اخیــرا بــرای ایــن بخــش وضــع شــده، از پتانســیل بســیار زیــادی برخــوردار اســت. در همیــن راســتا، عربســتان ســعودی، 

دومیــن بــازار بــزرگ ســرمایه گــذاری ریســک پذیــر در خاورمیانــه پــس از امــارات اســت.

پلتفــرم تجزیــه و تحلیــل داده MAGNiTT اعــام کــرد کــه در ســال 2022، 987 میلیــون دالر در اســتارتاپ هــای 
عربســتانی ســرمایه گــذاری شــده اســت کــه بیشــترین ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه بــه شــمار مــی رود و نســبت بــه 

ســال 2021، افزایــش 72 درصــدی را نشــان مــی دهــد. 

در تصویــر کان، ســرمایه گــذاری در اســتارت آپ هــا در سراســر خاورمیانــه و شــمال آفریقــا رو بــه افزایــش اســت؛ در 
همیــن راســتا، در ســال 2022 بیــش از 3 میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری در بخــش ریســک پذیــر در منطقــه صــورت 

گرفــت کــه نســبت بــه ســال پیــش از آن کــه 2.9 میلیــارد دالر بــود، افزایــش یافــت.

خرید بندر حیفا توسط کنسرسیوم هندی

اخیــرا کنسرســیومی بــه رهبــری گــروه آدانــی هنــد، شــرکت اداره کننــده بنــدر حیفــا اســرائیل را بــه مبلــغ 1.15میلیــارد 
دالر خریــد. خصوصــی ســازی بنــدر حیفــا در شــمال اســرائیل، از ســال 2018 آغــاز شــده اســت. ایــن تصمیــم بــا هــدف 
کســب درآمــد بیشــتر و همچنیــن کاربســت تخصــص خارجــی گرفتــه شــد. دولــت یائیــر الپیــد، نخســت وزیــر ســابق، 

در مــاه دســامبر، موافقــت نهایــی بــرای خریــد بنــدر حیفــا را صــادر کــرد.

نکتــه جالــب آنکــه گــروه بنــدری بیــن المللــی شــانگهای کــه متعلــق بــه دولــت چیــن اســت، در ســال 2021 بنــدر 
دیگــری را در حیفــا افتتــاح کــرد. دولــت ایــاالت متحــده قاطعانــه بــا فــروش بنــدر توســط اســرائیل بــه چیــن مخالفــت 
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کــرد و ایــن اقــدام،  بــه ایجــاد تنــش بیــن بنیامیــن نتانیاهــو نخســت وزیــر وقــت و دولــت ترامــپ منجــر شــد. 

داده های تازه

افزایش 17/8 درصدی صادرات ترکیه به خاورمیانه 

ــارس طــی ســال  ــج ف ــه و کشــورهای حــوزه خلی ــه خاورمیان ــه ب ــی دهــد صــادرات ترکی ــد نشــان م ــای جدی داده ه
گذشــته، 17.8 درصــد رشــد داشــته و درآمــد حاصــل از آن، 34.2 میلیــارد دالر بــوده اســت. مجمــوع صــادرات ترکیــه 

ــود. ــارد دالر ب ــر 29 میلی ــغ ب ــارس در ســال 2021، بال ــه و حــوزه خلیــج ف ــه کشــورهای خاورمیان ب

بــر اســاس گــزارش شــورای صادرکننــدگان ترکیــه، عــراق طــی ســال 2022 بــا واردات 10.5 میلیــارد دالر از ترکیــه، 
در صــدر فهرســت کشــورهایی بــود کــه بیشــترین واردات از ترکیــه را در میــان کشــورهای خاورمیانــه و حــوزه خلیــج 
فــارس داشــت. در رتبــه دوم، اســرائیل بــا 3.7 میلیــارد دالر و پــس از آن، امــارات بــا 2.4 میلیــارد دالر قــرار گرفتنــد.

طــی ســال گذشــته، کشــورهای ســوریه 1.5 میلیــارد دالر ، قطــر 1.4 میلیــارد دالر و عربســتان ســعودی 949.6 میلیــون 
دالر از ترکیــه واردات انجــام دادنــد. عــاوه بــر ایــن، ارزش صــادرات ترکیــه بــه اردن، 872.9 میلیــون دالر و بــه کویــت 

636.5 میلیــون دالر بــوده اســت.

شــایان توجــه اســت کــه عربســتان ســعودی بــا رشــد واردات 400.3 درصــدی، بیشــترین نــرخ رشــد واردات از ترکیــه در 
ســال 2022 را بــه خــود اختصــاص داد.دولــت اردوغــان در ســال 2022 تــاش هــای بســیاری بــرای بهبــود روابــط بــا 

کشــورهای خاورمیانــه صــورت داد. بــه نظــر مــی رســد نتایــج ایــن تــاش هــا در حــال آشــکار شــدن اســت. 

اعطای وام 9 میلیارد دالری ژاپن به عراق

ســفارت ژاپــن در بغــداد اعــام کــرد کــه ایــن کشــور مجموعــًا 9 میلیــارد دالر وام بابــت پروژه هــای عمرانــی در عــراق 
بــه ایــن کشــور پرداخــت کــرده اســت. در همیــن راســتا، کاردار ســفارت ژاپــن در بغــداد، روابــط فیمابیــن عــراق و ژاپــن 
ــه  ــه بعــد، رشــد چشــمگیری یافت ــط از ســال 2003 ب را همــواره مطلــوب توصیــف کــرد و تاکیــد کــرد کــه ایــن رواب

اســت.

کاردار ژاپــن در بغــداد تاکیــد کــرد کــه تمرکــز همکاری هــای دو کشــور در بخش هــای بــرق، نفــت و منابــع آبــی بــوده 
ــه توســعه پاالیشــگاه  ــوط ب اســت. شــایان ذکــر اســت کــه بزرگ تریــن پــروژه  ژاپــن در عــراق  در حــال حاضــر، مرب

بصــره اســت.

افزایش 57 درصدی تجارت غیرنفتی امارات و روسیه 

وزیــر امــور خارجــه امــارات اخیــرا اعــام کــرده اســت کــه  تجــارت غیرنفتــی بیــن امــارات متحــده عربــی و روســیه 
ــارد دالر( رســیده  ــارد درهــم )5.5 میلی ــه 20.2 میلی ــه اســت و ب در 9 ماهــه اول ســال 2022 57 درصــد افزایــش یافت
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اســت. امــارات میزبــان بیــش از 4000 شــرکت روســی اســت، در حالــی کــه ابوظبــی مالــک 60 پــروژه در روســیه اســت. 
امــارات بزرگتریــن شــریک تجــاری روســیه در خلیــج فــارس اســت کــه 55 درصــد از تجــارت روســیه و خلیــج فــارس 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. امــارات 90 درصــد از کل ســرمایه گــذاری مســکو در کشــورهای عربــی را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.

ــارات  ــذاب ام ــب و کار ج ــای کس ــت. فض ــوده اس ــن ب ــه اوکرای ــه مناقش ــی در نتیج ــارت غیرنفت ــمگیر تج ــد چش رش
بســیاری از ســرمایه داران روس را کــه در پــی جنــگ اوکرایــن از ســایر مناطــق رانــده شــدند را بــه خــود جــذب کــرده 

اســت. در حــال حاضــر زبــان روســی پــس از انگلیســی در دبــی دومیــن زبــان رایــج اســت.

تجارت 12 میلیارد دالری ترکیه با  آسیای مرکزی  

ــا کشــورهای آســیای  ــه ب ــی تجــارت خارجــی ترکی ــه، گــردش مال ــار ترکی ــد موسســه آم ــر اســاس داده هــای جدی ب
ــه و آســیای  ــارد دالر رســیده اســت.مجموع تجــارت تجــارت ترکی ــه 11.3 میلی ــر 2022 ب ــا نوامب ــه ت مرکــزی از ژانوی
مرکــزی در ســال 2022 حــدود 12.33 میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت.بر اســاس ایــن داده هــا، قزاقســتان در 11 مــاه 

ســال 2022 بــه شــریک اصلــی تجــاری ترکیــه در میــان کشــورهای آســیای میانــه تبدیــل شــده اســت. 

جدول 1- تجارت ترکیه با منطقه آسیای مرکزی از ژانویه تا نوامبر 2022 

بــه طــور کلــی، تخمیــن زده مــی شــود کــه صــادرات ترکیــه در ســال 2022 بــه 252.2 میلیــارد دالر رســیده اســت، در 
حالــی کــه ارزش واردات ترکیــه بــه 361.1 میلیــارد دالر رســیده اســت. بنابرایــن، تجــارت ترکیــه بــا آســیای مرکــزی 

حــدود 2 درصــد از کل ترکیــه را تشــکیل مــی دهــد و فضــای زیــادی بــرای توســعه آن وجــود دارد.

ــدی توســعه تجــارت در دوران  ــت هــای کلی ــوده و یکــی از اولوی ــه رشــد ب ــا آســیای مرکــزی رو ب ــه ب تجــارت ترکی
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ــا ایــن منطقــه اهــداف دوگانــه ای دنبــال مــی  ریاســت جمهــوری اردوغــان بــوده اســت. آنــکارا از توســعه تجــارت ب
کنــد:  افزایــش دسترســی بــه منابــع انــرژی از آســیای مرکــزی ) ترکیــه تنهــا 3 درصــد از مصــرف انــرژی ســاالنه خــود 
را تولیــد مــی کند(.هــدف دوم توســعه اتصــاالت ترانزیتــی بــا ایــن منطقــه و دسترســی گســترده تــر بــه بازارهــای چیــن 
از ایــن طریــق اســت. تجــارت از مســیرهای ترانــس خــزر و طــرح کمربنــد و جــاده چیــن )BRI( ایــن امــکان را بــرای 
آنــکارا ایجــاد مــی کنــد تــا بــه قطــب مهــم تجــارت شــرق و غــرب تبدیــل شــود. بــه عنــوان مثــال، کریــدور الجــورد 
کــه در ســال 2018 افتتــاح شــد و توســط بانــک توســعه آســیایی تامیــن مالــی شــد، افغانســتان را از طریــق ترکمنســتان، 

آذربایجــان و گرجســتان بــه ترکیــه متصــل مــی کنــد.


