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تحوالت جهانی 

تنش های تجاری آمریکا و اروپا بر سر یارانه های سبز 

در پــی تصویــب قانــون کاهــش تــورم در تابســتان گذشــته توســط کنگــره ایــاالت متحــده، اخیــرا حــدود 369 میلیــارد 
ــاک در  ــای پ ــر و فناوری ه ــای تجدیدپذی ــترش انرژی ه ــدف گس ــا ه ــی ب ــار مالیات ــوض، وام و اعتب ــک بالع دالر کم
سراســر ایــاالت متحــده در نظــر گرفتــه شــده اســت. از یــک ســو دولــت جــو بایــدن امیــدوار اســت تــا بــا ارائــه صدهــا 
ــن  ــا از ســوی دیگــر، ای ــدازد ام ــه راه بین ــاک، یــک انقــالب ســبز را ب ــرژی پ ــه شــرکت های ان ــه ب ــارد دالر یاران میلی

قانــون ، تهدیــدی بــرای ایجــاد یــک جنــگ تجــاری جدیــد نیــز بــه شــمار مــی رود.

از زمــان تصویــب ایــن قانــون، تعهــد 90 میلیــارد دالری بــه ســرمایه گذاری بــرای پروژه هــای انــرژی پــاک در کشــور 
ــم  ــری فراه ــاب بات ــای الکتریکــی و  ه ــای خودروه ــیدی، کارخانه ه ــای خورش ــد پنل ه ــای تولی ــه در کارخانه ه از جمل
ــا تأمیــن قطعــات و  ــکا ی ــزات در داخــل خــاک آمری ــه ازای ســاخت تجهی ــن، شــرکت ها ب ــر ای شــده اســت. عــالوه ب
مــواد معدنــی مهــم، از داخــل کشــور یــا از کشــورهایی کــه ایــاالت متحــده بــا آنهــا قــرارداد تجــارت آزاد دارد، پــاداش 

ــد. ــت می کنن دریاف

ایــن قانــون، شــرکای تجــاری ایــاالت متحــده از جملــه اروپــا و ژاپــن را نگــران کــرده اســت کــه اقدامــات حمایتــی 
آمریــکا، منجــر بــه وارد شــدن آســیب بــه مشــاغل جدیــد و ســرمایه گذاری تجــاری در برابــر ایــاالت متحــده شــود. در 
همیــن راســتا، اخیــرا امانوئــل ماکــرون، رئیــس جمهــور فرانســه گفــت کــه قانــون جدیــد آمریــکا در زمینــه انرژی هــای 

پــاک، تهدیــدی بــرای »تجزیــه غــرب« بــه شــمار مــی رود.

ــن  ــا گذاشــتن قوانی ــر پ ــی و زی ــه شــرکت های اروپای ــه تبعیــض علی ــا همچنیــن واشــنگتن را ب ــه اروپ مقامــات اتحادی
تجــارت جهانــی تحــت نظــارت ســازمان تجــارت جهانــی متهــم کرده انــد؛ بــه ویــژه در بخــش خودروهــای الکتریکــی 

کــه در صــورت تولیــد خــودرو در آمریــکای شــمالی، بــه شــرکت ها اعتبــار مالیاتــی کامــل اعطــا خواهــد شــد.

از منظــر کارشناســان اروپایــی، هــر چنــد کــه IRA، قانــون خوشــایندی بــرای مقابلــه بــا تغییــرات آب و هوایــی اســت، 
امــا ایــن قانــون شــامل »یارانه هــای مخــرب تجــاری« از جملــه مقرراتــی بــرای تولیــد در ایــاالت متحــده اســت کــه 

طبــق قوانیــن ســازمان تجــارت جهانــی، ممنــوع اســت.

متقابــاًل اتحادیــه اروپــا نیــز در حــال بررســی مجموعــه ای از یارانه هــای ســبز اســت کــه بــا پیشــنهاداتی بــرای کاهــش 
ــا ایــن حــال، یارانه هــای متناظــر در هــر  ــه کمک هــای دولتــی ایــن بلــوک آغــاز می شــود. ب قوانیــن ســختگیرانه ارائ
ــد؛  ــام می دهن ــه ای« انج ــد یاران ــرکت ها »خری ــه ش ــه اســت ک ــی را برانگیخت ــس، نگرانی های ــوس اطل ــوی اقیان دو س
ــق  ــوزه رون ــودآورترین ح ــود را در س ــب وکار خ ــرق، کس ــن ط ــد و از ای ــازی می دهن ــر ب ــه یکدیگ ــا را علی دولت ه

می دهنــد.
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ــترکی  ــفر مش ــاری، س ــاه ج ــل م ــان، در اوای ــاد آلم ــر اقتص ــک، وزی ــه و رابرت هاب ــی فرانس ــر دارای ــر، وزی ــو لوم برون
ــا کاتریــن تــای، نماینــده تجــاری ایــاالت متحــده،  ــد و ب ــه واشــنگتن انجــام دادن ــه شــمار مــی رود، ب کــه کم نظیــر ب
ــا در  ــه آنه ــت، ب ــن نشس ــی ای ــد ط ــدار کردن ــه داری دی ــر خزان ــن، وزی ــت یل ــی و جان ــر بازرگان ــدو، وزی ــا ریمون جین
ــی  ــر دارای ــد. وزی ــدار دادن ــا« هش ــر یارانه ه ــر س ــگ ب ــکل گیری »جن ــر ش ــی IRA و خط ــای احتمال ــورد پیامده م
ــارات مالیاتــی" اعطایــی  ــزوم "شــفافیت کامــل در مــورد ســطح یارانه هــا و اعتب ــر ل فرانســه گفــت کــه همــه آنهــا ب
ــر  ــی ب ــی یارانه هــای اعطای ــد کــه ســطح کل ــن زده ان ــا برخــی از تحلیلگــران تخمی ــد ام ــه شــرکت ها توافــق کرده ان ب

ــد. ــره باش ــه کنگ ــر بودج ــی دفت ــتر از پیش بین ــیار بیش ــد بس ــده، می توان ــاالت متح ــن ای ــاس قوانی اس

بــر اســاس نظــر برخــی از کارشناســان، »آنچــه کــه در مــورد ســاختار یارانه هــا و اعتبــارات مالیاتــی جــذاب اســت، ایــن 
اســت کــه حجــم آنهــا کامــاًل بــه میــزان پاســخگویی مصرف کننــدگان، شــرکت ها و شــرایط اقتصــادی بســتگی دارد. 
ــع در  ــه ایجــاد اختــالل در صنای ــد منجــر ب ــی وجــود دارد کــه اعطــای یارانه هــا، می توان ــن نگران ــن، ای ــر ای عــالوه ب

هــر دو ســوی اقیانــوس اطلــس و بــه طــور بالقــوه منجــر بــه ظرفیــت مــازاد شــود. 

افزایش قابل توجه تجارت میان ترکیه و روسیه با وجود تحریم ها

ــه  ــد علی ــال تحریم هــای جدی ــا اعم ــن، ب ــه اوکرای ــن ســالگرد تهاجــم روســیه ب ــرا در اولی ــا اخی ــه اروپ اگرچــه اتحادی
ــد  ــا چن ــا روســیه بکاهــد، موافقــت کــرد، ام ــورو از تجــارت ب ــارد ی ــی می شــود بیــش از 11 میلی روســیه کــه پیش بین
کشــور در اروپــا هســتند کــه بــا وجــود تحریم هــای غــرب علیــه روســیه، از فرصــت ادامــه تجــارت بــا روســیه ســود 
ــت در  ــزد عضوی ــو و نام ــه عضــو نات ــه ترکی ــم اینک ــی رود. علیرغ ــمار م ــه ش ــی از آن کشــورها ب ــه یک ــد. ترکی برده ان
اتحادیــه اروپــا بــه شــمار می آیــد، از پیــش اعــالم کــرده کــه بــه دلیــل وابســتگی بــه گاز طبیعــی روســیه و همچنیــن 
ــه  ــه میلیون هــا گردشــگر روس اســت، در تحریم هــای اعمــال شــده علی ــه مقصــد مــورد عالق ــه دلیــل اینکــه ترکی ب

مســکو توســط ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا شــرکت نخواهــد کــرد.

ــزان  ــه می ــا روســیه در ســال 2022 ب ــه ب ــدای جنــگ نشــان می دهــد کــه تجــارت ترکی ــار تجــارت خارجــی از ابت آم
قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت. بــر اســاس داده هــای موسســه آمــار ترکیــه )TUIK(، حجــم تجــارت بــا روســیه 
کــه در ســال 2021، 34.73 میلیــارد دالر بــود، در ســال 2022، بــه دو برابــر افزایــش یافتــه و بــه رقــم 68.19 میلیــارد 

دالر رســیده اســت. بخــش عمــده ایــن مبــادالت تجــاری را واردات از روســیه تشــکیل می دهــد. 

ــم 58.85  ــه رق ــود کــه در ســال 2022 ب ــارد دالر ب ــب آنکــه در ســال 2021، واردات از روســیه 28.96 میلی ــه جال نکت
میلیــارد دالر افزایــش یافــت. در واقــع، روســیه بــا پیشــی گرفتــن از چیــن، بــه بزرگتریــن شــریک تجــاری ترکیــه تبدیــل 

شــده اســت. در همیــن راســتا، ســهم ترکیــه از صــادرات روســیه، از 2 درصــد بــه 7 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

بــه همیــن ترتیــب، صــادرات ترکیــه بــه روســیه، دو برابــر افزایــش یافتــه اســت و از رقــم 5.77 میلیــارد دالر در ســال 
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2021 بــه 9.34 میلیــارد دالر در ســال 2022 رســیده اســت.

بیشــترین افزایــش واردات ترکیــه از روســیه، بــه نفــت اختصــاص دارد. در حالــی کــه مســکو در پــی اعمــال تحریم هــای 
ــا  غــرب، بــا مشــکالتی در بازاریابــی نفــت خــام تولیــدی خــود روبــرو بــود، اقــدام بــه انعقــاد قراردادهــای برد-بــرد ب
چیــن، هنــد و ترکیــه و ارائــه تخفیف هــای ویــژه بــه آنهــا نمــود. در همیــن راســتا، رســانه های ترکیــه گــزارش دادنــد 
ــه  ــکه معامل ــر بش ــت 60.12 دالر در ه ــه قیم ــن، ب ــه اوکرای ــیه ب ــه روس ــروع حمل ــان ش ــه در زم ــت اورال ک ــه نف ک
می شــد، توســط ترکیــه بــه قیمــت 37.80 دالر خریــداری شــد. در پــی همیــن امــر، حجــم نفــت خــام خریــداری شــده 
از عــراق، نــروژ و غــرب آفریقــا توســط ترکیــه کاهــش پیــدا کــرد و حجــم واردات نفــت خــام ترکیــه از روســیه در ســال 

2022 بــه دو برابــر افزایــش پیــدا کــرد.

 بــر اســاس آخریــن گــزارش ســازمان تنظیــم مقــررات بــازار انــرژی ترکیــه )EPDK(، واردات نفــت ترکیــه از روســیه 
کــه در اکتبــر 2021 بــه 1.1 میلیــون تــن رســید، در اکتبــر 2022 بــه 2.2 میلیــون تــن افزایــش یافــت و ســهم نفــت 

روســیه از واردات ترکیــه کــه در اکتبــر 2021، 26.6 درصــد بــود، در اکتبــر 2022 بــه 51.7 درصــد افزایــش یافــت.

ــه ســال 2021  ــه در ســال 2022 ، 91.6 درصــد نســبت ب ــرژی ترکی ــت آنکــه ســهم کل واردات ان ــز اهمی ــه حائ نکت
ــن   ــرای تأمی ــه تنهــا نفــت روســیه را ب ــه ن ــارد دالر رســید کــه نشــان می دهــد ترکی ــه 97.1 میلی افزایــش یافــت و ب

ــد. ــادر می کن ــه آن را ص ــد، بلک ــود وارد می کن ــرژی خ ــای ان نیازه

واردات ارزان نفــت از روســیه، منجــر بــه صرفــه جویــی 28 درصــدی در هزینه هــای ترکیــه شــده اســت کــه بــه دلیــل 
مشــکالت اقتصــادی، بــا بحــران ارزی و کاهــش ارزش لیــر مواجــه اســت. 

ــر  ــه روســیه، لطــف والدیمی ــه از مشــارکت در تحریم هــای غــرب علی ــاع ترکی ــی امتن ــه در پ شــایان توجــه اســت ک
ــه نفــت محــدود نشــد، بلکــه روســیه بازپرداخــت بدهــی  ــه همتــای تــرک خــود، رجــب طیــب اردوغــان، ب پوتیــن، ب
حــدود 20 میلیــارد دالری گاز طبیعــی شــرکت دولتــی BOTAŞ ترکیــه را تــا بعــد از ســال 2023 بــه تعویــق انداخــت.

پوتیــن در نشســتی در مــاه اکتبــر در حاشــیه ششــمین اجــالس ســران کنفرانــس تعامــل و اقدامــات اعتمادســاز، ترکیــه 
را قابــل اعتمادتریــن مســیر بــرای انتقــال گاز بــه اروپــا دانســت و پیشــنهاد ایجــاد یک هــاب گاز اروپایــی در ترکیــه را 

ارائــه کــرد.

ــا  ــترک ب ــرمایه گذاری مش ــه س ــدام ب ــه اق ــی در ترکی ــرکت روس ــال 2022، 1363 ش ــه در س ــت ک ــه اس ــایان توج ش
شــرکت های تــرک کرده انــد؛ امــری کــه باعــث کســب رتبــه نخســت روســیه در تعــداد ســرمایه گذاری های مشــترک 
ــا  خارجــی در ترکیــه شــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 2021 تنهــا 177 شــرکت مشــترک در ترکیــه ب
ــود. عمــده ســرمایه گذاری روس هــا در بخــش امــالک و مســتغالت و شــرکت های  ســرمایه روســی تأســیس شــده ب

مشــاوره ای انجــام شــده اســت. 



8 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

عــالوه بــر ایــن، تعــداد کامیون هــای روســی کــه کاالهــا را بــه ســمت روســیه حمــل می کردنــد، تــا 30 نوامبــر 2022 
بــه 10956 دســتگاه افزایــش یافتــه بــود؛ در حالــی کــه در ســال های گذشــته، ایــن رقــم، بــه طــور میانگیــن حــدود 
ــد و کاالهــای  ــه روســیه ســفر کردن ــود. همچنیــن طــی ایــن مــدت، 18804 کامیــون تــرک ب ــا 3000 دســتگاه ب 2 ت

صادراتــی مختلــف را حمــل کردنــد.

متقابــال، 13648 کامیــون ترکیــه کاالهــای وارداتــی را از روســیه بــه ســمت ترکیــه حمــل کردنــد، در حالــی کــه تعــداد 
کامیون هــای روســی در آن مســیر در مــدت مشــابه، 7445 دســتگاه بــود.

شــایان توجــه اســت کــه افزایــش تعــداد کامیون هــای حمــل بــار بیــن روســیه و ترکیــه، پــس از امضــای پروتکلــی بیــن 
هیئت هــای ترکیــه و روســیه در 16 مــه 2022، یعنــی تنهــا کمتــر از دو مــاه پــس از حملــه روســیه بــه اوکرایــن انجــام 
شــده اســت. متعاقــب آن، روســیه حداکثــر ســهمیه ترانزیــت را بــه کامیــون داران ترکیــه اعطــا کــرد؛ ســهمیه ســاالنه 
ورود کامیــون از ترکیــه بــه مقصــد روســیه، از 8 هــزار بــه 20 هــزار کامیــون و بــرای ورود کامیــون بــرای ترانزیــت بــه 

کشــورهای ثالــث از طریــق روســیه، از 6 هــزار بــه 35 هــزار کامیــون افزایــش یافــت.

ــث  ــه کشــورهای ثال ــه ب ــق ترکی ــوان از طری اردوغــان بارهــا اعــالم کــرده اســت کــه غــالت و کــود روســیه را می ت
ــر،  ــه کشــورهای فقی ــه صــادرات غــالت روســیه ب ــوع همــکاری از جمل ــه منظــور هــر ن ــن کشــور ب ــل داد و ای تحوی

اعــالم آمادگــی کــرده اســت.

در حــال حاضــر، ترکیــه بــه پناهــگاه امنــی بــرای روس هــای ثروتمنــد تبدیــل شــده کــه بــه دلیــل تحریم هــای اعمــال 
شــده علیــه روســیه، مجبــور بــه تــرک کشــورهای غربــی شــدند. در ســال 2022، روس هــا بزرگتریــن گــروه خارجــی 
در ترکیــه بودنــد کــه بــا مجــوز اقامــت زندگــی می کردنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 2021، آنهــا حائــز رتبــه 

ششــم بودنــد. 

عــالوه بــر ایــن، اخیــرا اردوغــان در تمــاس تلفنــی بــا پوتیــن، دربــاره ارســال منابــع انــرژی روســیه و راه انــدازی اولیــن 
راکتــور در نیــروگاه هســته ای آکویــو کــه توســط روســیه در جنــوب ترکیــه ســاخته شــده اســت، بــه مذاکــره پرداختنــد. 

از سرگیری مذاکرات میان مکزیک و ترکیه بر سر توافقنامه تجارت آزاد 

اخیــرا و در پــی نشســت تجــاری بیــن مقامــات تجــاری مکزیــک و ترکیــه در مکزیکوســیتی، توافــق نامــه ای بــه منظــور 
از ســرگیری مذاکــرات بیــن دو دولــت بــرای نهایــی کــردن توافقنامــه تجــارت آزاد )FTA( بــه امضــا رســید، توافقنامــه 

ای کــه منجــر بــه گســترش روابــط تجــاری میــان آنهــا خواهــد شــد.

ــوازم  ــه ل ــف از جمل ــوالت مختل ــادرات محص ــورد واردات و ص ــه در م ــک و ترکی ــن مکزی ــه ای بی ــن توافق نام همچنی
آرایشــی، پوشــاک، فــوالد، قطعــات خــودرو، ماشــین آالت و وســایل نقلیــه امضــا شــد. دو کشــور بــر تقویــت روابــط خــود 

بــه ویــژه در بخــش توریســم و ارتباطــات هوایــی نیــز تأکیــد کردنــد.
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ــک  ــاد ی ــور ایج ــه منظ ــه ب ــک و ترکی ــان مکزی ــی می ــت تفاهم ــال 2013 ، یادداش ــه در س ــت ک ــه اس ــایان توج ش
کمیســیون دو ملیتــی ســطح بــاال بــه امضــا رســید. ایــن توافقنامــه بیــن بانکوکســت1 و تــرک اگزیــم بانــک2 و شــامل 
ــادل اطالعــات گمرکــی، توافقنامــه خدمــات هوایــی،  ــر درآمــد )ISR(، تب اجتنــاب از فــرار مالیاتــی از نظــر مالیــات ب
ــارت آزاد  ــه تج ــع توافقنام ــرایط مرج ــرمایه گذاری ها، ش ــل از س ــت متقاب ــادرات، حمای ــرای ص ــاری ب ــکاری اعتب هم

ــره می شــد. ــه و تروریســم و غی ــازمان یافت ــم س ــا جرای ــارزه ب ــواد مخــدر، مب ــاق م ــا قاچ ــارزه ب )FTA(، مب

ساختن آمریکا با مالیات چینی 

ترامــپ کــه از شــانس باالیــی بــرای انتخابــات 2024 برخــوردار اســت، اخیــرا سیاســت تجــاری خــود را بــا تمرکــز بــر 
ضربــه زدن بــه چیــن رونمایــی کــرد. او وعــده داد در صــورت انتخــاب شــدن »از چیــن مالیــات می گیــرد تــا آمریــکا را 

بســازد« و بــر تقویــت تولیــد داخلــی و در عیــن حــال اعمــال تعرفه هــا بــر کاالهــای وارداتــی تمرکــز می کنــد. 

ــا حــذف امتیــازات ایــن کشــور  ــه چیــن ب در چارچــوب سیاســت تجــاری جدیــد ترامــپ، وابســتگی ایــاالت متحــده ب
ــرای حــذف تدریجــی واردات  ــکا کاهــش خواهــد یافــت؛ یــک برنامــه چهــار ســاله ب ــازار آمری ــه ب ــرای دسترســی ب ب
کاالهــای اساســی از چیــن اتخــاد خواهــد شــد و ممنوعیــت ســپردن قراردادهــای فــدرال بــه هــر شــرکتی کــه بخشــی 

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــتور کار ق ــد، در دس ــپاری می کن ــن برون س ــه چی ــود را ب ــد خ ــط تولی از خ

ترامــپ بــا حملــه بــه بایــدن، گفتــه اســت کــه »جــو بایــدن مدعــی حمایــت از تولیــدات آمریکایــی اســت امــا در واقعیت، 
او همــان برنامــه جهان گرایــان طرفــدار چیــن را پیــش می بــرد کــه قلــب صنعتــی کشــور مــا را از بیــن بــرد. بــه بیــان 
بســیار ســاده، دســتور کار بایــدن ایــن اســت کــه آمریــکا مالیــات می دهــد تــا چیــن ســاخته شــود امــا دســتور کار مــن، 

گرفتــن مالیــات )در قالــب تعرفه هــا( از چیــن بــرای ســاختن آمریــکا خواهــد بــود«.

ــا پیچیدگی هــای بســیاری  ــی را ب ــه نظــام تجــارت جهان ــن ک ــا چی ــه تنه ــپ در دوره ریاســت جمهــوری خــود ن ترام
مواجــه کــرد. او جنــگ تجــاری گســترده ای را بــا چیــن آغــاز کــرد و روابــط تجــاری دو کشــور را پیچیــده ســاخت. در 

صــورت انتخــاب مجــدد او، بایــد منتظــر افزایــش شــدید تنــش در روابــط چیــن و آمریــکا بــود.

تحوالت منطقه ای 

اردوغان در پی منابع مالی امارات 

ــه بخشــی از  ــی ســفر کــرد، ســفری ک ــارات متحــده عرب ــه ام ــه ب ــان، رئیس جمهــور ترکی ــب اردوغ ــرا رجــب طی اخی
اســتراتژی گســترده تر آنــکارا بــرای پایــان دادن بــه انــزوای منطقــه ای و جــذب کمک هــای مالــی از ســوی کشــورهای 
حــوزه خلیــج فــارس بــرای اقتصــاد آســیب دیده اش بــه شــمار مــی رود. اردوغــان در ایــن ســفر، مــورد اســتقبال گســترده 
دشــمن ســابق خــود، محمــد بــن زایــد آل نهیــان قــرار گرفــت. طــی ایــن ســفر، دو کشــور 12 توافــق تجــاری، فرهنگــی 
1 - Bancomext
2-Turk Eximbank
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و دفاعــی را امضــا کردنــد. 

اردوغــان پیــش از ایــن ســفر اعــالم کــرد »در ایــن ســفر، هــدف مــا پیشــبرد حرکتــی اســت کــه بــا امــارات متحــده 
ــم.  ــه ســطحی کــه شایســته اســت را انجــام دهی ــط ب ــرای بازگشــت رواب ــم کــه اقدامــات الزم ب ــی آغــاز کرده ای عرب

گفتگــو و همــکاری میــان ترکیــه و امــارات، اهمیــت زیــادی بــرای صلــح و ثبــات در کل منطقــه مــا دارد«.

ــه  ــه اوج خــود رســید کــه ترکی ــی ب ــان دو کشــور، در ســال 2016، زمان ــط می شــایان ذکــر اســت کــه تنــش در رواب
امــارات را بــه حمایــت مالــی از کودتــای نافرجــام بــرای ســرنگونی دولــت اردوغــان متهــم کــرد و ترکیــه از قطــر در 
مناقشــه خــود بــا کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس حمایــت می کــرد و امــارات متحــده عربــی نیــز روابــط 

ــرار داد . ــرار کــرد و آنهــا را مــورد حمایــت خــود ق ــان و قبــرس برق ــا یون ــری ب نزدیک ت

جالــب آنکــه اخیــرا مقامــات امــارات، ســفر رئیــس جمهــور ترکیــه را بــه عنــوان صفحــه مثبــت جدیــدی پیــش روی 
روابــط دوجانبــه بیــن دو کشــور تلقــی کــرده و آن را عاملــی بــرای ارتقــای ثبــات و رفــاه در منطقــه دانســتند؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه کمتــر از دو ســال پیــش، آنهــا خواهــان شــکل گیری جبهــه جهانــی علیــه اقدامــات جاه طلبانــه ترکیــه 

و تالش هــای اردوغــان بــرای "احیــای امپراتــوری عثمانــی" شــده بودنــد.

عــالوه بــر ایــن امــارات مــاه گذشــته قــرارداد ســوآپ ارزی 5 میلیــارد دالری را بــا ترکیــه امضــا کــرد کــه هــدف از آن، 
حمایــت از ذخایــر ارز خارجــی ترکیــه اســت.

تصویب موافقتنامه تجارت ترجیحی ازبکستان با ترکیه 

اخیــرا رئیــس جمهــور ازبکســتان، ســند تصویــب موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ازبکســتان و ترکیــه را کــه در 29 
مــارس 2022 در تاشــکند و در جریــان دومیــن نشســت ســران ازبکســتان و ترکیــه بــه امضــا رســیده بــود را ابــالغ کــرد. 

هــدف اصلــی موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی بیــن دو کشــور، تقویــت بیشــتر روابــط تجــاری و اقتصــادی از طریــق ایجــاد 
شــرایط تجــاری مســاعدتر بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان هــر دو کشــور، تضمیــن عــدم وجــود عــوارض گمرکــی 

بــرای برخــی کاالهــا یــا کاهــش حجــم صــادرات فعلــی آنهــا بــود.

بــر اســاس ایــن توافــق، طرفیــن فهرســتی از محصــوالت مشــمول تجــارت ترجیحــی را کــه شــامل 12 مــورد بــرای 
ــه تصویــب رســاندند. عمــده فهرســت کاالهــای ازبکســتان، شــامل محصــوالت  ــود را ب هــر یــک از ایــن کشــورها ب
کشــاورزی از جملــه ســبزیجات، میوه هــای تــازه، زردآلــوی خشــک، کشــمش، هلــو خشــک، لوبیــا، بــادام، گــردو، بــادام 
زمینــی و غیــره می شــود. از ســوی دیگــر، بخــش عمــده فهرســت کاالهــای ترکیــه را محصــوالت صنعتــی از جملــه 
ــورد  ــوالت ن ــا، محص ــا، لوله ه ــای آنه ــاالت و  هادی ه ــات، اتص ــی، قطع ــای1 الکتریک ــفورماتورها و کاتالیزوره ترانس

ــد. ــکیل می ده ــا  تش ــی و پمپ ه ــزات آهن فل

1- inductor
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لغــو تعرفه هــای گمرکــی موجــود بــر روی محصــوالت کشــاورزی ازبکســتان در ترکیــه بــه افزایــش بیشــتر رقابت پذیری 
آنهــا از طریــق ساده ســازی رویه هــای واردات کمــک خواهــد کــرد. عــالوه بــر ایــن بــه نوبــه خــود، ورود صنعــت ترکیــه 
بــه بازارهــای داخلــی ازبکســتان بــا شــرایط تجــارت ترجیحــی، زمینــه را بــرای توســعه همکاری هــای صنعتــی بیــن دو 

کشــور و تأمیــن تجهیــزات و مــواد اولیــه ارزان و باکیفیــت بــرای ازبکســتان فراهــم می ســازد.

همچنیــن اینگونــه برنامه ریــزی شــده کــه فهرســت کاالهــای مــورد تأییــد ایــن قــرارداد، بــر اســاس پتانســیل تولیــد و 
صــادرات دو کشــور ازبکســتان و ترکیــه توســعه یابــد.

سرمایه گذاری 346 میلیارد دالری عربستان در حوزه صنعت 

بــر اســاس ســخنان اخیــر معــاون وزیــر صنعــت و منابــع معدنــی عربســتان، ایــن کشــور بــه منظــور پیشــبرد اســتراتژی 
توســعه صنعتــی خــود، تــا ســال 2030، 346 میلیــارد دالر در طیفــی از صنایــع ســرمایه گذاری خواهــد کــرد. در کانــون 
اســتراتژی توســعه صنعتــی ایــن کشــور، تولیــد ســاالنه  800 هــزار تــن مــواد شــیمیایی تخصصــی و ایجــاد 15 کارخانــه 

بــرای تولیــد محصــوالت بــا فناوری هــای مــدرن و بویــژه ریزتراشــه ها قــرار دارد. 

عــالوه بــر ایــن، افزایــش 3 برابــری تولیــد صنعتــی داخلــی و 2 برابــر ســاختن ارزش صــادرات صنعتــی و افزایــش آن 
بــه 557 میلیــارد ریــال، بخــش دیگــری از اولویت هــای اســتراتژی توســعه صنعتــی عربســتان هســتند.

شــایان توجــه اســت کــه در اســتراتژی توســعه صنعتــی عربســتان، 15 حــوزه دارای پتانســیل بــاالی صنعتــی شناســایی 
شــده اســت کــه از ایــن میــان، 4 پتانســیل اصلــی عبارتنــد از: ایجــاد و تقویــت زنجیــره تأمیــن مطابــق بــا اســتانداردهای 
بین المللــی، توســعه فضــای کســب و کار صنعتــی، ارتقــای تجــارت بین المللــی عربســتان و توســعه و ترویــج فرهنــگ 
ــزار  ــه 36 ه ــال 2035 ب ــا س ــا ت ــداد کارخانه ه ــش تع ــتان، افزای ــی عربس ــعه صنعت ــرد توس ــش. در راهب ــوآوری و دان ن
ــه  ــه پیشــرفته داروهــای حیاتــی و واکســن های پزشــکی، چهــار کارخان ــه اولویــت دارد کــه شــامل ســه کارخان کارخان

مونتــاژ اجــزای هواپیمــا و هشــت کارخانــه بــرای تولیــد فلــزات هدف گــذاری شــده اســت.

اســتراتژی ملــی توســعه صنعتــی در اکتبــر 2022، توســط محمــد بــن ســلمان و بــا هــدف دســتیابی بــه یــک اقتصــاد 
ــش  ــی و افزای ــدات داخل ــعه تولی ــادی، توس ــوع اقتص ــه تن ــتیابی ب ــه دس ــک ب ــرمایه گذاری، کم ــذب س ــا ج ــی ب صنعت
صــادرات غیرنفتــی مطــرح شــد. عــالوه بــر ایــن بخــش صنعــت، یکــی از ارکان چشــم انداز 2030 عربســتان اســت. در 
همیــن راســتا، طــی ســال های اخیــر، تعــداد واحدهــای صنعتــی در ایــن کشــور رو بــه افزایــش بــوده اســت؛ بــه عنــوان 

مثــال، تعــداد مؤسســات صنعتــی در عربســتان در ســال 2022 بــه 10640 واحــد صنعتــی رســید.

 تفاهم تجاری یک میلیارد دالری میان پاکستان و ازبکستان

ــارت  ــت و تج ــرمایه گذاری، صنع ــر س ــتان و وزی ــی پاکس ــر دارای ــان وزی ــده می ــام ش ــرات انج ــی مذاک ــرا و در پ اخی
ــای  ــهیل فرآینده ــه تس ــر ب ــه منج ــید ک ــن رس ــای طرفی ــه امض ــارد دالری ب ــک میلی ــاری ی ــم تج ــتان، تفاه ازبکس
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ــرات، همــکاری  ــن مذاک ــف خواهــد شــد. طــی ای ــات در بخش هــای مختل ــا و خدم ــه کااله تجــاری و تشــویق مبادل
ــات  ــل و ارتباط ــرژی، نســاجی و کشــاورزی، حمل ونق ــع، ان ــداری، صنای ــرمایه گذاری، بانک ــای تجــارت و س در زمینه ه
مــورد بررســی قــرار گرفــت؛ همچنیــن وزیــر دارایــی پاکســتان، ازبکســتان را بــه پیگیــری فرصت هــا در زمینــه خــودرو، 

فنــاوری اطالعــات و مــواد معدنــی طبیعــی در پاکســتان تشــویق کــرد. 

ــر  ــا کاهــش شــدید ذخای ــراز پرداخت هــا همــراه ب ــز ت ــه دلیــل وقــوع بحــران چالش برانگی شــایان توجــه اســت کــه ب
خارجــی در پاکســتان، ســرمایه گذاری خارجــی، اهمیــت حیاتــی بــرای ایــن کشــور یافتــه اســت. بــر اســاس گزارشــات 
منتشــر شــده، ســطح ذخایــر ارزی پاکســتان بــه حــدی کاهــش یافتــه کــه تنهــا قــادر بــه تأمیــن ارز بــرای واردات بــه 
مــدت ســه هفتــه اســت. در همیــن راســتا، وزیــر دارایــی پاکســتان اخیــرا اعــالم کــرد کــه ایــن کشــور وام جدیــد 700 

میلیــون دالری از چیــن بــرای کمــک بــه تقویــت ذخایــر ارزی خــود دریافــت کــرده اســت.

در واقــع، پاکســتان بــه منظــور ســرپا نگــه داشــتن اقتصــاد خــود، بــه شــدت بــه منابــع مالــی خارجــی نیازمنــد اســت. 
مقامــات پاکســتانی امیدوارنــد کــه پــس از تکمیــل یــک ســری اقدامــات مــورد نظــر صنــدوق بین المللــی پــول از جملــه 
ــا ایــن نهــاد بــرای دریافــت وام بــه توافــق برســد. قابــل  افزایــش تعرفه هــای انــرژی و اعمــال مالیات هــای جدیــد، ب
توجــه اســت کــه دریافــت وام از ســوی صنــدوق بین المللــی پــول، رونــد دریافــت وام از ســوی کشــورهای دوســت و 

وام دهنــدگان چندجانبــه را تســهیل خواهــد کــرد.

خط کشتیرانی جدید عربستان به هند و عراق 

اخیــرا اداره بنــادر عربســتان ســعودی اعــالم کــرد کــه بــا راه انــدازی یــک ســرویس جدیــد کشــتیرانی بــه بنــدر ملــک 
ــن ســرویس توســط شــرکت  ــد. ای ــط می کن ــراق مرتب ــد و ع ــه هن ــه آن را ب ــرده اســت ک ــه ک ــام اضاف ــز دم عبدالعزی

Bengal Tiger Line، یــک شــرکت ســنگاپوری اضافــه شــده اســت.

ــوط  ــی و خط ــل بین الملل ــات حمل و نق ــا خدم ــی ب ــری دریای ــبکه ناوب ــال ش ــاخص اتص ــود ش ــدف از آن، "بهب ه
کشــتیرانی" و  همچنیــن در راســتای  اهــداف اســتراتژی ملــی عربســتان در زمینــه حمل و نقــل و خدمــات لجســتیکی 
اســت کــه ایــن کشــور را بــه عنــوان یــک مرکــز لجســتیک جهانــی و مرکــز اتصــال ســه قــاره تبدیــل می کنــد. مســیر 
جدیــد، بــا ظرفیــت حمــل 929 کانتینــر اســتاندارد، بنــدر ملــک عبدالعزیــز را بــه بنــدر مونــدرا در هنــد و بنــدر ام قصــر 

ــد. ــل می کن ــراق متص ع

شــایان توجــه اســت کــه مقامــات عربســتان در ژانویــه، پنــج ســرویس جدیــد کشــتیرانی را تصویــب کردنــد کــه ایــن 
ــک  ــت از ترافی ــور حمای ــه منظ ــد، ب ــرویس جدی ــج س ــن پن ــد. ای ــل می کن ــی متص ــدر بین الملل ــه 43 بن ــور را ب کش
ــدگان،  ــرای واردکنن ــن ب ــای جایگزی ــه گزینه ه ــن ارائ ــی و همچنی ــادرات مل ــتم واردات و ص ــت سیس ــاری، تقوی تج
ــدر عربســتان  ــد در ســه بن ــج ســرویس جدی ــن پن ــی شــده اســت. ای ــدگان حمل و نقــل پیش بین ــدگان و نماین صادرکنن
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ــدازی شــده اند. ــل راه ان ــدر تجــاری جبی ــام و بن ــز در دم ــک عبدالعزی ــدر مل ــدر جــده، بن ــی بن ســعودی، یعن

توافق عربستان و بوئینگ برای توسعه زنجیره های ارزش  تیتانیوم

 Tasnee اخیــرا وزارت ســرمایه گذاری عربســتان ســعودی یــک توافقنامــه همــکاری ســرمایه گذاری را بــا شــرکت های
ــره ارزش  ــرای پیشــبرد زنجی ــا فرصت هــای همــکاری بالقــوه ســرمایه گذاری و توســعه را ب و Boeing امضــا کــرد ت

آلیــاژ تیتانیــوم بــرای کاربردهــای میان دســتی و پایین دســتی بررســی کنــد.

ــی  ــا، زیردریای ــاخت هواپیم ــه در س ــت ک ــه اس ــوم« در خاورمیان ــفنج تیتانی ــده »اس ــرکت تولیدکنن ــا ش Tasnee تنه

ــد  ــد می کن ــوم تولی ــن اســفنج تیتانی ــن شــرکت ســاالنه 15500 ت هســته ای، موشــک و ماهــواره اســتفاده می شــود. ای
کــه معــادل 10 درصــد از تولیــد جهانــی اســت.

نکتــه حائــز اهمیــت آنکــه اســفنج تیتانیــوم، فلــزی اســتراتژیک بــه شــمار مــی رود کــه بــه عربســتان در دســتیابی بــه 
ــع  ــرای صنای ــاوری ب ــازی فن ــش بومی س ــم انداز 2030، افزای ــدف چش ــد. ه ــک می کن ــم انداز 2030 کم ــداف چش اه
ــهم بخــش  ــد و س ــاد می کن ــی ایج ــری باالی ــن کشــور رقابت پذی ــی ای ــرای محصــوالت داخل ــه ب ــرفته اســت ک پیش

ــد. ــش می ده ــی را افزای ــص داخل ــد ناخال ــی در تولی خصوصــی و صــادرات غیرنفت

ــه طــور مشــترک توســط Tasnee و  ــزی پیشــرفته )AMIC( ب ــع فل در همیــن راســتا در ســال 2014، گــروه صنای
ــفنج  ــه اس ــک کارخان ــد. AMIC ، ی ــوم در عربســتان تأســیس ش ــره ارزش تیتانی ــعه زنجی ــدف توس ــا ه Cristal ب

تیتانیــوم را در شــهر صنعتــی ینبــع بــا همــکاری شــرکت توهــو ژاپــن و یــک کارخانــه ذوب تیتانیــوم، بــا ظرفیــت ســاالنه 
ــرای صنایــع اولیــه و پایین دســتی کــه بزرگتریــن صنایــع  500 هــزار تــن ســرباره تیتانیــوم و 250 هــزار تــن چــدن ب

جهــان محســوب می شــوند را در شــهر جــزان تأســیس کــرده اســت.

همکاری میان امارات متحده عربی و ترکمنستان در زمینه توسعه کریدور شمال-جنوب

ــا  ــتان ب ــل در ترکمنس ــتم حمل و نق ــم سیس ــای عظی ــورد پروژه ه ــارات در م ــتان و ام ــد ترکمنس ــات ارش ــرا مقام  اخی
یکدیگــر بــه مذاکــره پرداختنــد. هــر دو طــرف معتقدنــد کــه چشــم انداز مثبتــی در مــورد گســترش همــکاری میــان دو 
کشــور وجــود دارد. در حــال حاضــر بنــدر بین المللــی ترکمنســتان در ترکمــن باشــی، یکــی از بزرگتریــن مراکــز مهــم 

ــه شــمار مــی رود . ــوب ب ــان شــرق – غــرب و شــمال – جن ــی در تجــارت می ــل بین الملل حمل و نق

ــد،  ــه پاکســتان، هن ــران، ب ــدور ترانزیتــی در حــال توســعه اســت کــه از طریــق ای ــدور شــمال-جنوب یــک کری   کری
ــای  ــادر دری ــران و از بن ــا در شــمال ای ــذا کااله ــارس متصــل می شــود. ل ــج ف ــارات و ســایر کشــورهای حــوزه خلی ام
خــزر بــه چنــد جهــت می تواننــد ارســال گردنــد و از طریــق ترکمنســتان، بــه ســمت شــرق و آســیای مرکــزی منتقــل 
ــگا  ــه ول ــبکه رودخان ــیه و ش ــه درون روس ــد ب ــتاراخان می توان ــادر الگان و آس ــق بن ــا از طری ــمال، کااله ــوند. در ش ش
ارســال شــوند و از غــرب، بــه بنــدر باکــو در آذربایجــان و بــه ســمت قفقــاز، ترکیــه و بنــادر جنوبــی اتحادیــه اروپــا در 
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دریــای ســیاه صــادر شــوند.

مســیر ترکمنســتان بــه جهــت برخــورداری از راه آهــن و اتصــال بــه ازبکســتان، حائــز اهمیــت اســت چــون ایــن کشــور 
بــه خــودی خــود، یــک بــازار مصــرف مهــم در آســیای مرکــزی بــه شــمار مــی رود.

 توافقنامه دریایی میان عمان و بحرین

ــا  ــد. ایــن موافقتنامــه ب ــط اقتصــادی، توافقنامــه دریایــی امضــا کردن ــرا بحریــن و عمــان در راســتای توســعه رواب اخی
هــدف تأمیــن منافــع اقتصــادی شــهروندان دو کشــور از طریــق ارائــه خدمــات مؤثــر حمل و نقــل دریایــی بین المللــی، 
ــی  ــل دریای ــات حمل و نق ــویق مؤسس ــق تش ــدگان از طری ــع مصرف کنن ــن مناف ــه و تضمی ــارت دوجانب ــش تج افزای
ــی و  ــک دریای ــه، ترافی ــن توافقنام ــب ای ــی اســت. متعاق ــا قیمت هــای رقابت ــوع ب ــات متن ــه خدم ــرای ارائ خصوصــی ب

ــردد. ــهیل می گ ــور تس ــن دو کش ــاری بی ــادالت تج مب

ــه  ــد ک ــن می کن ــی را تضمی ــری دریای ــت ناوب ــی و امنی ــه ایمن ــت ک ــی اس ــامل قوانین ــه، ش ــن توافقنام ــن ای همچنی
ــن دو  ــادالت تجــاری بی ــد مب ــی و تســهیل رون ــه ای و بین الملل ــرای جــذب ســرمایه گذاری هــای منطق ــزوری ب کاتالی

ــود. کشــور خواهــد ب

ــرکت  ــت و 900 ش ــده اس ــام ش ــان انج ــن و عم ــن بحری ــترک بی ــاری مش ــرمایه گذاری تج ــر،490 س ــال حاض  در ح
بحرینــی در عمــان مشــغول فعالیــت هســتند کــه توافــق اخیــر، بســتر مناســبی بــرای گســترش معامــالت تجــاری جدیــد 

بیــن دو کشــور را فراهــم خواهــد کــرد.

داده های تازه 

افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مشترک المنافع 

ــر اســاس گــزارش اخیــر بانــک توســعه اوراســیا )EDB(1، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی متقابــل در کشــورهای  ب
ــم،  ــن حج ــد از ای ــدود 80 درص ــید. ح ــارد دالر رس ــه 44.6 میلی ــال 2022 ب ــط س ــا اواس ــترک المنافع )CIS( ت مش
ــد از کل  ــارد دالر ، 24.3 درص ــرمایه گذاری 10.8 میلی ــا س ــتان ب ــاص دارد؛ قزاقس ــی اختص ــرمایه گذاران روس ــه س ب

ــت. ــرده اس ــذب ک ــی را ج ــرمایه گذاری خارج س

هرچنــد کــه کشــورهای مســتقل مشــترک المنافع در قالــب فعلــی، شــامل ارمنســتان، آذربایجــان، بــالروس، قزاقســتان، 
ــده شــده  قرقیزســتان، روســیه، تاجیکســتان و ازبکســتان اســت، امــا در اهــداف گــزارش EDB، گرجســتان نیــز گنجان

اســت.

ــیه  ــران و کشــورهای حاش ــن، ای ــا چی ــل کشــورهای مســتقل مشــترک المنافع ب ــرمایه گذاری متقاب ــال 2022، س در س

EDB- 1 یــک موسســه مالــی توســعه بین المللــی اســت کــه در زمینــه توســعه کشــورها، تجــارت و همکاری هــای اقتصــادی در کشــورهای اوراســیا ســرمایه گذاری 
می کنــد. EDB در ســال 2006 تأســیس شــد و دفتــر مرکــزی آن در آلماتــی قزاقســتان اســت.
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ــاری و  ــای تج ــرمایه گذاری و همکاری ه ــط س ــعه رواب ــی از توس ــه حاک ــوده ک ــش ب ــال افزای ــارس در ح ــج ف خلی
ــارس اســت. ــج ف ــن آســیای مرکــزی، آســیای شــرقی و کشــورهای حاشــیه خلی اقتصــادی بی

ــتقل  ــورهای مس ــل در کش ــی متقاب ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــد س ــن دوره رش ــل EDB، اولی ــاس تحلی ــر اس ب
مشــترک المنافع در ســال های 2008 تــا 2012 بــود کــه حجــم ایــن ســرمایه گذاری هــا از 35.8 میلیــارد دالر بــه 54.8 
ــه  ــوط ب ــل، مرب ــل توجــه رشــد ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی متقاب ــن دوره قاب ــارد دالر افزایــش یافــت. دومی میلی

ــید. ــارد دالر رس ــه 44.9 میلی ــارد دالر ب ــه از 36.4 میلی ــود ک ــا 2020 می ش ــال های 2016 ت س

امــا حجــم ســرمایه گذاری ها تــا پایــان ســال 2021، بــا اندکــی کاهــش، بــه 44.3 میلیــارد دالر رســید؛ هــر چنــد کــه 
در اواســط ســال 2022، مجــددا بــه 44.6 میلیــارد دالر افزایــش یافــت. بــه طــور کلــی، ایــن ارقــام نشــان دهنــده ثبــات 

ــه ای اســت. ســرمایه گذاری منطق

ــا اواســط  ــر اســاس داده هــای EDB، روســیه همچنــان بزرگتریــن ســرمایه گذار اصلــی در منطقــه CIS اســت و ت ب
ســال 2022، 79.2 درصــد از ســرمایه گذاری های متقابــل کشــورهای مســتقل مشــترک المنافــع، بــه روســیه اختصــاص 

داشــت و در رتبــه دوم، قزاقســتان بــا 9.5 درصــد و آذربایجــان بــا 8.4 درصــد، در رتبــه ســوم قــرار دارنــد.

قزاقســتان، پیشــروترین کشــور در جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی متقابــل در کشــورهای مســتقل 
مشــترک المنافع اســت. بــر اســاس نتایــج نیمــه اول ســال 2022، ســهم قزاقســتان در جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم 

ــت. ــوده اس ــد ب ــل، 24.3 درص ــی متقاب خارج

ــان،  ــده از آذربایج ــادر ش ــی ص ــرمایه گذاری خارج ــم س ــت. حج ــه اس ــال در منطق ــرمایه گذار فع ــک س ــان ی آذربایج
6.7٪ از تولیــد ناخالــص داخلــی آن اســت؛ در حالــی کــه ایــن رقــم بــرای روســیه، 2٪ از تولیــد ناخالــص داخلــی اســت؛ 
امــری کــه حاکــی از افزایــش پتانســیل ســرمایه گذاری شــرکت های آذربایجانــی و گســترش آنهــا در بازارهــای ســایر 

کشــورهای CIS اســت.

ــان، ازبکســتان بیشــترین  ــن می ــد. در ای ــرار دارن ــالروس )12.6 درصــد( ق ــا ازبکســتان )20.1 درصــد( و ب ــس از آنه پ
ــرمایه گذاری دارد.  ــای س ــود فض ــه بهب ــد( را در زمین ــه 20.1 درص ــد ب ــودی )از 11.7 درص ــت صع حرک

 اوکرایــن کــه عمــاًل در ســال 2014 از زمــره کشــورهای مســتقل مشــترک المنافع خــارج شــد، بــا کاهــش ســه برابــری 
ــه  ــت؛ ب ــده اس ــه ش ــد مواج ــه 4 درص ــد ب ــترک المنافع از 12 درص ــتقل مش ــورهای مس ــل کش ــرمایه گذاری متقاب س
نحــوی کــه در اوایــل ســال 2021،  پیــش از تهاجــم روســیه، اوکرایــن بــا رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی و درآمــد ســرانه 

کمتــر از بــالروس و بــا جمعیتــی چهــار برابــر بیشــتر، بــه فقیرتریــن کشــور اروپــای شــرقی تبدیــل شــد. 

عــالوه بــر قزاقســتان کــه تــا اواســط ســال 2022، 53 درصــد از ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی روســیه در منطقــه 
ــه خــود  اوراســیا و 30 درصــد از ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی روســیه در کشــورهای مســتقل مشــترک المنافع را ب
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ــش  ــدت افزای ــه ش ــان را ب ــتان و آذربایج ــرمایه گذاری ها در ازبکس ــی، س ــرمایه گذاران روس ــود، س ــاص داده ب اختص
ــش  ــر افزای ــر و در آذربایجــان 1.7 براب ــع، از ســال 2018، ســرمایه گذاری روســیه در ازبکســتان 2.1 براب ــد. در واق دادن

یافتــه اســت.

ــز  ــروژه نفــت و گاز شــاه دنی ــوک اویــل روســیه، بزرگتریــن ســرمایه گذار در منطقــه اســت کــه حضــور خــود را در پ ل
آذربایجــان دوچنــدان کــرده اســت. شــرکت های روســی لــوک اویــل و گازپــروم )بــه همــراه گازپــروم نفــت( بیــش از 
ــد.  40 درصــد از کل حجــم ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در کشــورهای مســتقل مشــترک المنافع را انجــام داده ان

ــه  ــران در کشــورهای مســتقل مشــترک المنافع در ســال 2022، ب مجمــوع حجــم ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی ای
ــن در  ــران همچنی ــر آذربایجــان، ای ــارد دالر رســید کــه عمــده آن در آذربایجــان صــورت پذیرفــت. عــالوه ب 1.8 میلی
ارمنســتان، بــالروس، قزاقســتان، روســیه و خــارج از EAEU در تاجیکســتان ســرمایه گذاری انجــام می دهــد. هــر چنــد 

ــدک اســت.  ــوز ان ــران هن ــرمایه گذاری های کشــورهای مســتقل مشــترک المنافع در ای ــال س ــه متقاب ک

از ســوی دیگــر، کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس بیشــتر دریافت کننــده ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی از 
کشــورهای مســتقل مشــترک المنافع و عمدتــًا روســیه، هســتند تــا ســرمایه گذار در کشــورهای ایــن منطقــه.

کمک مالی 1/3 میلیارد دالری چین به پاکستان 

ــی و  ــک صنعت ــارد دالر از بان ــغ 1/3 میلی ــه زودی مبل ــتان ب ــه پاکس ــرد ک ــالم ک ــتان اع ــی پاکس ــر دارای ــرا وزی   اخی
ــه  ــه تقویــت ذخایــر ارزی خــود دریافــت خواهــد کــرد. ایــن پــول در ســه مرحل ــه منظــور کمــک ب بازرگانــی چیــن ب
دریافــت خواهــد شــد؛ پولــی کــه بــرای پاکســتان کــه بــا بحــران تــراز پرداخــت مواجــه اســت و ذخایــر ارزی بانــک 
مرکــزی آن بــه ســطحی کاهــش یافتــه کــه بــه ســختی قــادر بــه پوشــش ســه هفتــه واردات اســت، حائــز اهمیــت 
بســیاری اســت. پاکســتان تاکنــون 700 میلیــون دالر از چیــن بــرای کمــک بــه افزایــش ذخایــر ارزی خــود وام دریافــت 

کــرده اســت.

شــایان توجــه اســت کــه پاکســتان بــه منظــور کاهــش شــکاف مالــی خــود در ســال مالــی جــاری کــه در ژوئــن بــه 
پایــان می رســد، بــه 5 میلیــارد دالر فاینانــس خارجــی نیــاز دارد و پاکســتان امیــدوار اســت کــه پــس از امضــای قــرارداد 
ــه پاکســتان  ــی خارجــی بیشــتری ب ــع مال ــک، مناب ــده نزدی ــول )IMF( در آین ــی پ ــدوق بین الملل ــا صن ــاد ب اســالم آب

وارد شــود.

ــا پاکســتان اســت کــه در صــورت تأییــد هیئــت  ــول از اوایــل مــاه گذشــته در حــال مذاکــره ب صنــدوق بین المللــی پ
مدیــره آن، بیــش از یــک میلیــارد دالر از کمــک مالــی 6.5 میلیــارد دالری کــه در ســال 2019 توافــق شــده بــود، بــه 

ایــن کشــور اعطــا خواهــد شــد.
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رشد تولید ناخالص داخلی امارات فراتر از پیش بینی ها

اخیــرا مقامــات امــارات اعــالم کردنــد کــه تولیــد ناخالــص داخلــی امــارات در ســال 2022، رشــد 7.6 درصــدی یافتــه 
ــد  ــال 2022 را 5.1 درص ــارات در س ــاد ام ــد اقتص ــول، رش ــی پ ــدوق بین الملل ــه صن ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای اس

ــود. ــرده ب ــی ک پیش بین

نکتــه حائــز اهمیــت آنکــه اخیــر بــر اســاس نظرســنجی انجــام شــده از اقتصاددانــان، اقتصــاد شــش کشــور شــورای 
همــکاری خلیــج فــارس در ســال جــاری بــه نصــف نــرخ ســال 2022 کاهــش خواهــد یافــت. همچنیــن درآمدهــای 

نفتــی تحــت تأثیــر انتظــارات کاهــش متوســط نــرخ رشــد جهانــی قــرار خواهــد گرفــت.


