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رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.
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  مقدمه

میزان در  المللی این کشور به کمترینسو ارتباطات بینالملل موقعیتی دوگانه دارد. از یکایران در اقتصاد سیاسی بین

صورت مضاعف از تحوالت در محیط روانی و عملیاتی اقتصاد سیاسی هاي اخیر رسیده است. از دیگر سو کشور بهدهه

، رویدادهاي کلیدي در محیط ژئواکونومیک "پایش تحوالت تجارت جهانی"هاي شود. سلسله گزارشمی الملل متأثربین

دهد. در این قالب رویدادهاي کلیدي از منظر تأثیرگذاري بر دیپلماسی اقتصادي و می ایران را موردبحث و بررسی قرار

گزارش، گلچینی از تحوالت اخیر در دوالیه جهانی  گیرند. در اینمی موقعیت ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار

  اند.اي محیط ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار گرفتهو منطقه
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 پایش تحوالت در الیه جهانی -1

  پاسخ دیرهنگام اتحادیه اروپا به ابتکار کمربند راه چین 1-1

ا ابتکار مقابله ب ورا براي رقابت  "دروازه جهانی"رئیس کمیسیون  اروپا در نشست اخیر این اتحادیه ابتکار موسوم به  

ده کمربند و راه چین را اعالم کر ابتکار ها پیش اتحادیه اروپا  مخالفت ضمنی خود با مدت   .راه چین اعالم کردو کمربند 

  . اما این فرایند به درازا کشید.بت و مقابله با آن بودبود و در پی ارائه بدیلی براي رقا

گا پروژه م پاسخی به عنوانبهپاسفیک  دوبخشی از استراتژي اتحادیه اروپا در این عنوانبهسرانجام ابتکار دروازه جهانی  

با  ییهارساختیزو ایجاد  هارساختیزدر  گذاريسرمایهالب این ابتکار اتحادیه اروپا در پی قدر  .ابریشم چین ارائه شد

 کوشدمی به دیگر سخن اتحادیه اروپا .مردم و خدمات در سراسر جهان به یکدیگر است ،اتصال کاالها ،استانداردهاي باال

در وضعیت کنونی آفریقا و آمریکاي التین که بیش از . و خدمات در سراسر جهان بدل شود ، افرادکاالها اتصالبه دروازه 

  .اندرفتهگابتکار کمربند راه چین قرار دارند در کانون توجه ابتکار دروازه جهانی اتحادیه اروپا نیز قرار  موردتوجهسایر مناطق 

 راتیتأثداراي  يهاپروژهماه فرصت داده تا   9در این اتحادیه  ربطيذنهادهاي  به کمیسیون اروپا ،در قالب این طرح 

اتحادیه  اريگذسرمایهفریقا و آمریکاي التین را مشخص نمایند و زمینه را براي در آ ژهیوبهکلیدي در نقاط مختلف جهان 

هوشمندانه خواهد بود. به بیان  هاپروژهدر این  گذاريسرمایهکمیسیون اروپا تاکید کرده است که  سیرئ. فراهم آورد

 يگذارسرمایهفراوري چینی متصل کند  مجتمعکه معدن مس شرکت چینی را به  ياجادهاتحادیه اروپا بر احداث "او

چینی نخواهند  يهاشرکتناخواسته براي  يهافرصتدر راستاي ایجاد  هاگذاريسرمایهاز اینکه  ياهیکنا "نخواهد کرد.

عرضه جهانی و   يهارهیزنجدر راستاي افزایش انعطاف در  هاگذاريسرمایهبود. افزون بر این او تاکید کرده است که این 

مهمی در غرب ایجاد کرده  يهاینگرانبه چین  نیتأم يهارهیزنج. وابستگی ردیگمی صورت  نیتأم رهیزنجتقاي امنیت ار

 است. 

 .ردیگمی گیرند از طریق مشارکت بخش عمومی و خصوصی صورتمی هاي که در اولویت کار قرارمالی پروژه نیتأم

شویق ت هاپروژهگذاري در این بخش خصوصی را به سرمایه هانیتضمام و ارائه برخی و در قالب اعتبار صادراتیاتحادیه 

اروپا و بانک توسعه و بازسازي اروپایی را نیز احتماالً در حمایت از این  گذاريسرمایهاتحادیه اروپا بانک  خواهد کرد.

آن به شفافیت  لتزامراه چین را او کار کمربند ابتاین ابتکار در قیاس با  يبرتر نیترمهماتحادیه اروپا . درگیر نماید هاپروژه

هیدروژن سبز  در قاره آفریقا  و اتصال برزیل به  پرتغال  يهاپروژهبر  گذاريسرمایه .و حکمرانی خوب دانسته است

میلیاردي  شرکت  4است. قرارداد  شدهردهبناماین ابتکار  يهاپروژهاز  ییهانمونه عنوانبهفیبر نوري  زیردریایی   واسطهبه

طرح   يهاپروژهنمونه دیگري از  عنوانبهبه امضا رسید  راًیاخکه   ریالسعیسر آهنراهبا دولت مصر براي احداث  منسیز

  . شودمی بردهنامموسوم به دروازه جهان 

پرسنلی که این ابتکار را اجرایی نمایند هنوز مشخص  یابودجه سازمان  که ازآنجاکنند می منتقدان این طرح استدالل

گر براي دی يهادولت وکه از سوي ایاالت متحده  ییهاطرحو ارتباط آن با سایر  هاطرحنشده و نیز منابع تأمین مالی این 
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برخی  .کرد رنظراظهاتوان چندان در مورد موفقیت آن شود روشن نشده نمیمی تکار کمربند و راه چین ارائهابمقابله با  

 يهاکمک و گذاريسرمایه يهاتیفعالدیگر معتقدند که این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و در واقع هماهنگ کردن 

این ابتکار ست ا قرار. اما تحت عنوان جدیدي مطرح شده است ،شدمی نیز انجام نیازاشیپکه  ستخارجی اتحادیه اروپا

   .قرار گیرد هایزنیراآفریقایی و آمریکاي جنوبی و سایر مناطق در کانون بحث و  کشورهايبا هاي آتی اتحادیه در نشست

 افزون بر این در قالب این طرح اتحادیه اروپا واردات کاالهایی که  در فرایند تولید آنها از نیروي کار اجباري استفاده

د متهم به استفاده از نیروي کار اجباري در تولی گانیکدر سین  ویژهبهخواهد کرد. بخشی از اقتصاد چین  عرا ممنو ودشمی

  پنبه است.  ویژهبهمحصوالت 

پارلمان اتحادیه اروپا  ،رغم فشارهاي چینعلی راً یاخ. هاي اخیر رقابت اتحادیه اروپا و چین فزاینده شده استسال در

ه شده بود رد کرد و چین نیز در واکنش برخی بر سر آن مذاکر هامدتبا این کشور را که  گذاريسرمایهجامع  نامهموافقت

  .اعضاي این پارلمان را تحریم کرد

بخش مهمی  ،ارائه شد 2009ابتکار ابریشم چین در سال  .ابریشم چین دیر آغاز شده است مگا پروژهرقابت اتحادیه اروپا با 

 دنیفراافزون بر این دولت چین در  . اندوستهیپکشور و سازمان به آن  130و  آن وارد فاز اجرایی شده است يهاپروژهاز 

 بتکار صورتاهاي چینی در قالب این حمایت قاطعی از شرکت و است ترچابکبسیار نسبت به اتحادیه اروپا  يریگمیتصم

  .حمایتی که براي اتحادیه اروپا ارائه دادن آن آسان نخواهد بود، دهدمی

وز اتحادیه اروپا هن .ارائه این طرح به معناي درگرفتن جنگ اقتصادي میان چین و اتحادیه اروپا نیست آنکه تاً ینها 

میلیارد دالر  585  ، حدود2020طرفین در سال کاالیی حجم تجارت  .شودمی شریک تجاري چین محسوب نیتربزرگ

. حجم روزانه تجارت شودمی ی آن محسوبشریک صادرات مینشریک وارداتی اتحادیه و دو نیتربزرگچین . بوده است

 ،اندرفتهگبه دیگر سخن طرفین در نوعی همکاري و رقابت اقتصادي قرار  میان دو طرف بیش از یک میلیارد یورو است. 

  .زاینده استفچه ابعاد رقابت دو طرف گر

اسیفیک پ -و پهنه اینداروپایی در مورد این ابتکار ضروري است.  يهاطرفاز منظر منافع بخش خصوصی ایران، رایزنی با 

. شودیم برخوردار است. بندر چابهار هاب لجستیک کلیدي در شمال اقیانوس هند محسوب ايویژهدر این ابتکار از اهمیت 

پا و اتحادیه ارو هاشرکتامکان جلب همکاري  نی؛ بنابراشریک اتحادیه در این بندر حضور دارد نیترمهم عنوانبههند 

شرق آسیا را به شمال اروپا جنوب نوب که هند و ج -ل افزون بر این کریدور شما. نادیده گرفت توانینمدر چابهار را 

قرار گیرد.  ایران نیاز دارد  "دروازه جهانی"اتحادیه اروپا در قالب  دارتیاولو يهاپروژهدر ردیف  تواندمی کندمی متصل

 تواندمی طرح زیرساختی که نیترمهم رقیب آن مشارکت داشته باشد.  يهاطرحابریشم و  مگا پروژهدر  توأمانبه طور 

نوب است. هند، ایران و اروپا در این کریدور منافع مشترك ج -ل کمک کند کریدور شما ایاوراسبهبود موقعیت ایران در  به

  دارند. 
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   ایتانیبه بر کایآمر یپاسخ منف 1-2

 دهمتح االتیبا ا يدیتجارت آزاد جد نامهموافقتاروپا را با  هیخروج از اتحاد يهانهیهزپوشش همواره  تیبرگز دارانطرف

در  ایتانیحضور  بر نیگزیجا تواندمی متحده االتیبا ا يدیجد يبه توافق تجار یدهاز منظر آنان شکل .کردندمی هیجتو

 تجارت نامهموافقت، کوشش براي امضاي اروپا خارج شد هیاز اتحاد ایتانیکه بر 2020سال  ياز ابتدا .داروپا باش هیاتحاد

  .قراردادآزاد جدیدي با آمریکا را در دستور کار  

 يهاتیاولواعالم کرده است که  دیدولت با .نداده است يپاسخ درخور دنیدولت با ،دولت جانسون يهااما با وجود تالش

خواهد ن شیرا در پ یمذاکرات نیچن مدتکوتاهدارد و در  ایتانیتجارت آزاد با بر نامهموافقتبا  اسیدر ق يترمهم اریبس

در مراحل  یو تجارت خارج شوندمی يریگیپ یداخل يهاتیاولو یکنون طیاعالم کرده است که در شرا بایدندولت  .گرفت

 ندیالت بدو .ستا داشتهنگه قیتعل تیهنوز در وضع زیرا ن نیبا چ يتجار هنامموافقتی دولت حت نیا .بعد قرار دارد

   .است دهینرس یینها يبندجمعو هنوز به  کندمی بحث کایآمر يتجار استیس دیجد کردیهاست در مورد روماه

 .دابیدست  کایتجارت آزاد با آمر نامهموافقتبه  يگرید ریاز مس کوشدمی لت جانسوندو ،متحده االتیپاسخ سرد ا در پی

و  کیمکز ،کاناداو شد  انفت نیگزیکه در دوره ترامپ جا USMCAتجارت آزاد  نامهموافقتحضور در  شنهادیدولت پ نیا

 نیه اب وستنیتجارت آزاد دارد اما پ نامهموافقتو کانادا  کیبا مکز ایتانیبر .شده است ردیگمی متحده را در بر االتیا

  .شود زیمتحده ن االتیدوجانبه با ا يتوافق تجار نیگزیتواند جامی نامهموافقت

 وشته شده ران ازاینپیشکه  یتوافقنامه در واقع توافق نیبه ا وستنیبا پ ایتانیکه بر کنندمی استدالل نینتقدم یبرخ 

تجارت آزاد  نامهموافقتآنان معتقدند در  نیافزون بر ا .کندینم فایارش قواعد آن انگدر   ینقش چندانو  رندیپذمی

USMCA  کیمکز گریاز طرف د .گرفته شده است دهیناد باًیتقر استیتانیاقتصاد بر یخش خدمات که نقطه قوت اصلب 

   ود.شبا آنها مشورت  دیبا نامهموافقت نیبه ا ایتانیشدن موضوع الحاق بر يو کانادا اعالم کردند که در صورت جد

 هالبته دولت جانسون اعالم کرد .شودمی محسوب تیبرگز دارانطرف يبرا یبه جانسون شکست دنیپاسخ سرد دولت با

 .دهدمی از کشورها ادامه يشتریتجارت آزاد با تعداد هرچه ب يهانامهموافقت يامضا يخود برا يهاکوششاست که به 

 يامضا يبراکشور  60مذاکرات با  ی،جهان ییایتانیدر قالب راهبرد کالن بر ،اروپا هیاز هنگام خروج از اتحاد ایتانیبر

  ت.داده اس ارتجارت آزاد را در دستور کار قر نامهموافقت

  

  هند و امارات يدالر اردیلیم 100 تجاري يگذارهدف 1-3

را امضا  يجامع مشارکت اقتصاد نامهموافقت  2021 سال انیاعالم کردند که تا پا راًیاخهند و امارات  يمقامات تجار

بر  .در پارلمان هند اجرا خواهد شد بیاز تصو شیو پ 2021سال  انیاز پا یشیآزما صورتبهتوافقنامه  نیا .خواهند کرد

دالر  اردیلیم 60از  ندهیسال آ 5نامه حجم تجارت دو کشور در  توافق نیا شدنییاجرابا  گرفتهصورت يبرآوردها يمبنا

 کیشر نیمتحده و امارات دوم یامارات عرب يتجار کیشر نیهند سوم .افتیخواهد  شیدالر افزا اردیلیم 100به  یکنون
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صادرات هند  دالر بوده است. عمده اردیلیم 30حدود  2020. صادرات امارات به هند در سال شودمی هند محسوب يتجار

  .دهدمی لیبخش صادرات امارات به هند را تشک نیترمهمو فلزات است و نفت  یمیبه امارات محصوالت پتروش

 يجامع مشارکت اقتصاد نامهموافقتانعقاد  یکه در پ ییکشورها عنوانبهامارات هشت کشور را   2021 مبرسپتا لیدر اوا 

 يانامهتموافقنخستین کشوري است که چنین  ظاهراًاست و   انیم نیاقتصاد در ا نیتربزرگهند . ست اعالم کردبا آنها

  . شودمی با آن منعقد

  

 شودمی عصر پسا نفت آماده يبرا هیروس 1-4

مصرف نفت و گاز در جهان  ندهیکه در آ رودمی شیپ ياگونهبه یجهان طیکرده شرا ذعانا راًیاخ هیروس ریوزنخست 

از  . اودیآماده نما طیشرا نیا يخود را برا دیصادرکننده بزرگ نفت و گاز با عنوانبه هیروس و افتیکاهش خواهد  شدتبه

الن ک ياستراتژ نیدر ا .مواجهه با عصر پسا نفت خبر داده است يبرا هیدر دولت روس يدیکالن جد ياستراتژ یطراح

 دیپاك مورد تاک يهايانرژ ریدر مس یجیبه نفت و گاز و گام برداشتن تدر یکاهش وابستگ ،هیتوسعه روس يدر الگو رییتغ

  .قرار گرفته است

 يدر الگو رییتغ ندیوارد فرا ریاحتماالً د این کشور. بازنده عصر پسا نفت خواهد بود ینفت يکشورها ریسا ونهمچ هیروس 

 يگودر ال رییتغ ریدر مس ازاینپیش يمتحده و عربستان سعود یهمچون امارات عرب يکشورها .توسعه خود شده است

 دیرح جدط .کرده است ریدرگرا  هیاز هم اکنون روس ییزداکربنبر  یمبتن دیجد يهااستیسآثار  .توسعه خود گام نهادند

ه ب هیرا بر صادرات روس یمنف راتیتأث نیشتریب کندمی یالزام 2026را از سال که مالیات مرزي بر کربن  اروپا هیاتحاد

 لیتشک ییایمیش يو کودها ومینیآلوم ،فوالدرا  هیبه اتحاد هیاز صادرات روس یبخش مهم رایز ،خواهد داشت هیاتحاد

 زانیاست م گرفتهصورتکه  يدیمطالعه جد يبر مبنا . شودمی که کربن زیادي در فرایند تولید آنها  وارد جو دهندمی

 2035دالر و در سال  ونیلیم 500از  شیب 2026طرح در  نیا يدر سال نخست اجرا هیکربن بر صادرات روس اتیمال

 ریمد راًیاخ .افتیخواهد  شیدالر افزا اردیلیم 1,8به سرانجام برساند به  را ییزداکربن ندیفرا دیاروپا با هیکه اتحاد یسال

 هیعل هیحادات نیا يهامیرتحاز   ترنیسنگ یراتیتأث ياروپا را دارا هیبر کربن در اتحاد اتیمال هیروس روس نفتشرکت 

  .برشمرده بود هیروس

  

   ايمنطقهپایش تحوالت در الیه -2

  دوردست يکشورها بر تمرکز : هیترک یتجارت خارج دیراهبرد جد 2-1

 دیجد يکشور در استانبول از استراتژ نیصادرکنندگان ا عدر نشست مجم راً یاخ هیترک جمهورسیرئاردوغان  بیرجب ط 

 نیا یگیهمسا طیبه مح هیصادرات ترک درصد 70کنون  اکرده است که  . او تاکیدکشور سخن گفته است یتجارت خارج

 نیا ياز منظر و .رندیگمی قرار آن ياز مرزها يلومتریک 2000که در شعاع  ییکشورها یعنی ،ردیگمی صورت ورکش
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و دولت ا اکنون .است افتهیرشد شدتبه ریاخ يهاکشورها در سال نیبه ا هیصادرات ترک رایموفق شده است ز ياستراتژ

  .قرار داده است اند هیترک يمرزها يلومتریک 8000 شعاعکه در  ییکشورها یعنیدوردست  يرا در تمرکز بر بازارها تیاولو

 یدوردست هدف صادرات يزارهابا عنوانبهکشور  17شده است  هیته دیجد ياستراتژ نیا يکه برا یاتیطرح عمل يبر مبنا 

 64 یکشور سهم 17 نیا .ابدی شیدالر افزا اردیلیم 81,5بازارها  نیبه ا هیصادرات ترک دیاند و بادر نظر گرفته شده هیترک

 هند، ی،بآفریقاي جنو مراکش، چین، برزیل، اتیوپی، این  کشورها عبارتند از آمریکا، .دارند یدر اقتصاد جهان يدرصد

 هیولت ترکد ياستراتژ نیدر قالب ا نیافزون بر ا شیلی، آرژانتین،کانادا، نیجریه مکزیک، مالزي، ژاپن،کنیا، اندونزي،

 نیبه دهم شدنلیتبد يهدف بلندپروازانه برا هیترک .دینما لیتبد یتجارت جهان هابتا استانبول را به  کندمی کوشش

  .کندمی یتلق شرانیپ نیترمهم عنوانبهصادرات را  شیزاو اف بزرگ جهان در سر دارد داقتصا

 مندازین تیو تداوم موفق ی استمهم تیموفق یدر صادرات جهان يدرصدکیه به سهم یترک دنیرس منظر اردوغان از 

در  بارنینخست يبرا 2021به سپتامبر  یدر سال منته هیصادرات ترک .است یجهان يدر بازارها تیحضور و فعال شیافزا

صادرات  2021در ماه آگوست  .دیدالر رس اردیلیم 211دالر فراتر رفته و به  اردیلیم 200کشور از  یتجارت خارج خیتار

 2026که تا سال  دهدمی برآوردها نشان یبرخ .افتی شیافزا 2020درصد نسبت به مدت مشابه در سال  52کشور  نیا

 هیصادرات ساالنه ترک 1980است که در سال  یدر حال نیا ،افتیخواهد  شیدالر افزا اردیلیم 300به  هیصادرات ترک

  .دالر بود اردیلیم 3حدود 

 رد،فوکه با  ییهاشرکت ه است.ترك قرار گرفت صادرکننده يهاشرکتصنعت خودرو در صدر  ریاخ يهاسال ونهمچ 

 .ددر سال گذشته بودن هیصادرکنندگان ترک نیترمهم بیبه ترت انددادهصورت  یمشترک يهايگذارهیو رنو سرما وتایتو

  .دهندمی کشور را نشان نمودارهاي ذیل روند تحوالت در صادرات ترکیه و مهمترین اقالم صادراتی این

  

  )2008-2019روند تحول در تجارت خارجی ترکیه(-1نمودار
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  مهمترین محصوالت صادراتی ترکیه-2نمودار 

  
  

   اقتصاديروابط  يبازساز یدر پو امارات  هیترک 2-2

ه هفته گذشتنتایج چشمگیري منجر شده است. ه امارات و ترکیه براي بازسازي روابط ب يهاکوششاخیر  يهاماهدر 

 آوردند و آن انیدر بخش گاز سخن به م ویژهبهکشور  نیا يانرژ يهارساختیامارات در ز گذاريسرمایهاز مقامات ترك 

مورد  نیهنوز در ا یمقامات امارات .روابط برشمردند يسازيعاد ندرو در مذاکرات شرفتیاز بهبود روابط و پ يانشانهرا 

  روابط دو کشور دارد. ندهینشان از بهبود فزا روندهااند اما نکرده ياظهار نظر

خبر داد که  ندهیسال آ کیکشور در  8با  يگسترش روابط تجار يبرا یمتحده از طرح یعرب اراتسپتامبر ام لیدر اوا 

افزون بر  .ایو کن لیاسرائ ،ياندونز ،یوپیات ،یکره جنوب ا،یتانیهند، برهفت کشور دیگر عبارتند از  .از آنها بود یکی هیترک

خبر داده  هیدر ترک يدالر ونیلیم 500 يگذارهیمتحده از سرما یامارات عرب یبزرگ دولت يهااز شرکتیکی   راًیاخ نیا

  .است يمبادالت اقتصاد شیافزاو بهبود روابط دو کشور  يسوبهگفت که روند  توانمی نی؛ بنابرااست

 شیافزا به ازین هیسو ترک کیاز  .پس از کرونا بهبود بخشند یخود را در اقتصاد جهان تیموقع کوشندمی کشور هر دو 

همچنان  کوشدمی يمتحده در رقابت با قطر و عربستان سعود یامارات عرب گریدارد و از طرف د يتجار يروابط با شرکا

ه نیازمند ترکیاقتصاد بزرگ و از این منظر به بسط روابط با  بماند یباق انهیو تجارت در خاورم کیجستلهاب  عنوانبه

  است.
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از  شدتبهدهد که این مبادالت می الت اقتصادي دو کشور در دو دهه اخیر نشانمباد  پرفرازوفرود اما دقت در روند 

دو  پیش از وقوع بهار عربی روابط اقتصادي .پذیرفته است ریتأثهاي ژئوپلیتیک آنها سیاست خارجی دو کشور و کنش

یعنی   2011میلیارد دالر در  4به   2001در  میلیون دالر 445که از تجارت دو کشور از  ايگونهبه ،گرم بود شدتبهکشور 

میلیارد دالر  7بدل شد و   فارسجیخلامارات به شریک اول تجاري ترکیه در شوراي همکاري  .آغاز بهار عربی رسید

گذاري افقی راهبردي میان دو کشور براي سرمایهتوافزون بر این   .مستقیم خارجی در ترکیه صورت داد گذاريرمایهس

  .صورت گرفت 2012میلیارد دالري امارات در ترکیه در سال  12

ان در مصر و مقابله امارات با این جری نیالمسلماخوانحمایت ترکیه از  ویژهبهاما مواضع متفاوت دو کشور در بهار عربی و  

 باعث شد تا روابط تجاري و اقتصادي دو کشور ترکیب با اختالفات دیگريدر ، و تالش براي ساقط کردن حکومت مرسی

 دو وجودنیباا در ترکیه را لغو کرد. گذاريسرمایهمیلیارد دالري براي  12افزون بر این امارات توافق . فت نمایدا شدتبه

میلیارد دالر  14,7به  2017که حجم روابط دو کشور در سال  ايگونهبهزدند  دستبه بازسازي روابط  2014ر از سال کشو

توقف این روند عث و حمایت ترکیه از قطر با 2017در سال  فارسخلیجاما تنش درونی شوراي همکاري  .افزایش یافت

  .کاهش یافت 2020میلیارد دالر در سال  8که روابط تجاري دو کشور به  ايگونهبه، معکوس شدن آن شدو 

منافع  کوشندیمکنند و در رویکردهاي سیاست خارجی خود بازنگري می تدریجبهاکنون ترکیه و امارات عربی متحده 

اهرمی  عنوانبهیه را در اقتصاد ترک گذاريسرمایه کوشدیماقتصادي  را اولویت بیشتري در سیاست خارجی دهند. امارات 

دولت آینده  با  این کشور و در کار 2023سال  سازسرنوشتکه در انتخابات  ياگونهبهدر روابط با این کشور تقویت نماید، 

ریک ترکیه ش نیترمهم تدریجبهاز منظر رقابت با قطر که  ویژهبهموقعیت مطلوب امارات  .موقعیت مطلوبی داشته باشد

 صادرات این ویژهبهاز طرف دیگر گسترش روابط اقتصادي ترکیه  .شده اهمیت دارد  فارسخلیجدر شوراي همکاري 

توان می هابا وجود این فراز و نشیب براي این کشور دارد. ايویژهو امارت اهمیت  فارسخلیجبا شوراي همکاري  کشور

  .بعی از روابط سیاسی آنها خواهد بودگفت که آینده روابط دو کشور همچنان تا

  

  عربستاندرصدي صادرات امارات به  33کاهش  2-3

عربستان سعودي 2021اخیر شدت گرفته است.  در جوالي  يهاماهژئواکونومیک عربستان و امارات در  رقابت

، کاالهایی که در مناطق آزاد شوراي هاتیمحدودوضع کرد. در قالب این  اماراتجدي بر واردات از  يهاتیمحدود

تجارت آزاد این شورا نخواهند شد.  نامهموافقتمشمول  شوندمی و با مشارکت کارگران خارجی تولید فارسخلیجهمکاري 

وضع شد و حاال نتیجه آن روشن شده است. آمارهاي منتشر شده امارات  صادراتتضعیف  باهدف محدودکنندهاین قوانین 

میلیون دالر نسبت به مدت مشابه سال  827درصد یا  33 2021به عربستان در ماه جوالي  اماراتصادرات  دهدمی نشان

با این افت صادرات، جایگاه امارت از دومین صادرکننده به سومین صادرکننده به بازار عربستان است.  افتهیکاهش 2020

 ايمنطقهمقر  2024که تا سال  ییهاشرکتاعالم کرده  افزون بر این عربستان. پس از چین و آمریکا تنزل یافته است
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خود را به ریاض منتقل نکنند در  مناقصات دولتی این کشور شرکت داده نخواهند شد.  این اقدام نیز در راستاي مرکزیت 

  صورت گرفت.  فارسخلیج یژئو اکونومزدایی از دبی در 

  

  فارسجیخل يهمکار يشورا يکشورها یبا برخ یحیتجارت ترج نامهموافقت یپاکستان در پ 2-4

انعقاد  يمذاکرات برا ندهیسال آ کیماه تا  6 یطکشور در نظر دارد  نیکردند ا اعالمپاکستان  يتجار برخی مقامات 

جارت ت نامهموافقتانعقاد  يمذاکرات برا .دیرا آغاز نما اراتعمان و ام ،عربستان يبا کشورها یحیتجارت ترج نامهموافقت

کنون پاکستان در نظر ا .دیآغاز شد اما به سرانجام نرس 2004از سال  فارسجیخل يهمکار يپاکستان و شورا انیآزاد م

 .ابدیمحدود دست  ییکاال يهافهرستو با  یحیتجارت ترج يهاتوافقمورد اشاره به  يجداگانه با کشورها صورتبهدارد 

دامنه کاالها  توانمی جیتدربهباشد  زیآمتیموفق یحیتجارت ترج يهاتوافقن ای کهیدرصورت اندگفته یمقامات پاکستان

  . را گسترش داد

 8متحده  یامارات عرب راً یاخ .اندنکردهاتخاذ  یباره موضع نیهنوز در اعمان عربستان امارات و  يکشورها اما مقامات

ورها قرار کش نیکرد که پاکستان در فهرست ا یکشور معرف نیا یدر تجارت خارج دارتیاولو يکشورها عنوانبهکشور را 

 يجامع اقتصاد يهمکار نامهموافقت يزودبهاشاره شد  باالفهرست قرار داشت و همان گونه که در  نیاما هند در ا .نداشت

 زیکشور با هند ن نیدر رقابت ا شهیموضوع ر نیواکنش پاکستان و طرح ا احتماالًد. امارات و هند منعقد خواهد ش انیم

 د. داشته باش


