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ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي "ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ" روﯾﺪادﻫﺎي
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اﻗﺘﺼﺎدي واﺗﺎق اﯾﺮان
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ
ﻣﺮﮐﺰ
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ
در
روﺷﻦ از ﻣﺤﯿﻂ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﺳﺖ.
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي "ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ" روﯾﺪادﻫﺎي
ﮐﻠﯿﺪي در ﻣﺤﯿﻂ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ،روﯾﺪادﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺳﻮي
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﺗﺎق اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي
روﺷﻦ از ﻣﺤﯿﻂ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﺳﺖ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾﺮان در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ دوﮔﺎﻧﻪ دارد .از ﯾﮏﺳﻮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در
دﻫﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻀﺎﻋﻒ از ﺗﺤﻮﻻت در ﻣﺤﯿﻂ رواﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي "ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ" ،روﯾﺪادﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي در ﻣﺤﯿﻂ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ
اﯾﺮان را ﻣﻮردﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ روﯾﺪادﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﻮردﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ از ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ در دوﻻﯾﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺤﯿﻂ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﻮردﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
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ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺧﺘﯿﺎرات وﯾﮋهاي

ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﮐﻪ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ
از اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎجﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آن ﺑﻪ ﺑﺎزار و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺤﺪود
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﯿﻔﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ آﻧﮑﻪ در ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ را ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺑﺎجﮔﯿﺮي از آن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ از اﻋﻀﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻋﻤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ در ﭘﯽ رﻓﻊ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ روش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
رﻗﺒﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻫﻤﭽﻮن روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ از اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهاي در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ و دادن اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﻮﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪرت را در دﺳﺘﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از روش
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ و ﻧﻪ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد .در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻧﻈﺎم
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﻗﻮيﺗﺮ در اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﺳﺖ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎفﻫﺎي ﻓﺰاﯾﻨﺪه در اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﻦ زده و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اﺟﻤﺎﻋﯽ را دﺷﻮارﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﯿﻦ

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺎم ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﭼﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن اﺧﯿﺮاً ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪي را اﺑﻼغ ﮐﺮد

ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن ﻫﻤﮑﺎري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﺟﺒﺎري ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﮐﺎﻻﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭼﯿﻦ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ در ﺳﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧﮓ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﺟﺒﺎري در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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مرکز ژپوهشاهی ااتق اریان

 25درﺻﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﺟﻬﺎن در ﺳﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﺎدن ﻓﻠﺰات ﮐﻤﯿﺎب ﮐﻪ ﭼﯿﻦ  80درﺻﺪ آﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارد در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد.
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ ﮐﻪ  26درﺻﺪ ﻓﺮوش آن در ﭼﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و  10درﺻﺪ داراﯾﯽﻫﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاي از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺎي ﭼﯿﻦ از دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﺟﺒﺎري را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
دو اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ در واﮐﻨﺶ ﻃﯿﻔﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﯾﻐﻮرﻫﺎ اﯾﻔﺎي
ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪاي
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎري ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎري ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ " :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در اﻓﻖ  2025داراي ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﭘﻮﯾﺎ از ﯾﮏﺳﻮ
و اﻗﺘﺼﺎدي داراي ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد" .ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ "دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از
ﮐﺸﻮري ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮري ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوري در ﮐﺎﻧﻮن آن ﺑﺎﺷﺪ و در زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎي ارزش ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي
ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ" ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎري ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺪف ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  57ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺗﺎ ﺳﺎل  2025را ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺻﺎدرات ﭘﻮﺷﺎك ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﺳﺎل  2025ﺑﻪ  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺻﺎدرات ﭼﺮم ﺑﻪ  1,3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در اﻓﻖ  2025ﺑﻪ  1,5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
در ﻧﻈﺮ دارد ﺻﺎدرات ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را ﺑﻪ  1,3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در  2025اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از  31ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  2021ﺑﻪ  37ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در  45 2022ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر در  2023و  57ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﭘﺎﯾﺎن  2025اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺠﺎري ﺟﺪﯾﺪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان
ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎي
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از  174ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در  2021ﺑﻪ  265ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در  2025اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ از
 400ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ  608ﻣﯿﻠﯿﻮن در  2025اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو از  70ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر در  2021ﺑﻪ  106ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در  2025اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  44ﻣﯿﻠﯿﺎرد روﭘﯿﻪ )ﺣﺪود  250ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺟﺮاﯾﯽﺷﺪن اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎري ﺟﺪﯾﺪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد روﭘﯿﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺎدرات ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و
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ﻣﻨﻄﻘﻪاي ارزش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﻓﻌﺎل در ﺻﺎدرات و ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻫﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺎﺷﺖ.
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻫﻤﻮاره درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻣﺸﮑﻼت
دوامدار اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺻﺎدرات ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در
ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو در ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ  10درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  27درﺻﺪ و  18درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪاي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﮕﻼدش در ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ  95درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ روﻧﺪ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺗﺠﺎري اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺳﻨﺪ دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
و ﺑﺨﺶﻫﺎي ذيﻧﻔﻊ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﺑﯿﺮي اﯾﻦ ﺷﻮرا و ﻧﻘﺶ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در دوره ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﺤﻘﻖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاف دو ﺳﻨﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﻫﻨﺪ و اﻣﺎرات اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﻨﺪ و اﻣﺎرات ﺑﺮاي اﻣﻀﺎي ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد از اواﯾﻞ ﺳﺎل  2021آﻏﺎز ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ
ﺧﺒﺮ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات و اﺟﺮاي ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﺎهﻫﺎي آﺗﯽ داد .ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻫﻨﺪ در ژاﻧﻮﯾﻪ  2022راﻫﯽ اﻣﺎرات ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺟﺮاﯾﯽﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻫﻨﺪ در اﻣﺎرات
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻨﺪ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻫﻨﺪي در ﺧﺎرج از اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر در اﻣﺎرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎرات ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ
ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﻣﺎرات در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮي در اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻮراي ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و ﺑﻪوﯾﮋه ﭼﯿﻦ ﻧﮕﺮدد.
ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت اﻣﺎرات و ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  43ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎرات ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎري ﻫﻨﺪ
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻼن اﻣﺎرات ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎري ﻫﻨﺪ ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ اﺳﺖ و دوﻣﯿﻦ
ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺰرگ ﻫﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﺪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ ﺷﻮراي ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر داﺷﺖ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺬاﮐﺮات در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺬاﮐﺮات دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ.
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از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل  2020از ﺣﻀﻮر در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﻧﺼﺮاف داد .ﺗﺴﻠﻂ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﻫﻨﺪيﻫﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ
در ﺳﺎل  2021ﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻫﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر دارد .در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﻣﺎرات ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮري ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﻼن
اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎرت و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎري ﻫﻨﺪ ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از دوﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎري اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮري ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ده ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻨﺪ ﻫﻢ
ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎرات و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻋﺎديﺳﺎزي رواﺑﻂ اﻣﺎرات و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺣﺠﻢ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود  1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه

اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎري ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ آب ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻫﻤﮑﺎري ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ،ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻫﻤﮑﺎري در
ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎري در ﺣﻮزه ﻫﻮاﻓﻀﺎ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  300 2021ﻫﺰار ﺗﻮرﯾﺴﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﻣﺎرات ﺳﻔﺮﮐﺮدهاﻧﺪ 28 .ﭘﺮواز در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اﻣﺎراﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري  1,2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻري در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﮔﺎزي اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
دارﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻔﺖ اﻣﺎرات از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪاي از ﺧﺎك اﺳﺮاﺋﯿﻞ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺧﯿﺮاً اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد و ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻫﺮ
ﯾﮏ در اﻗﺘﺼﺎد دﯾﮕﺮي اﺳﺖ .دو ﻃﺮف ﻃﺮح ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻري را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .اﻓﺰون
ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ،ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻧﻮن راﯾﺰﻧﯽﻫﺎي ﻃﺮﻓﯿﻦ در  2022ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ  2022ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ را اﻣﻀﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻري ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ

دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي اﺧﯿﺮاً اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎي ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﮔﺬار ﺗﺪرﯾﺠﯽ از اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﻔﺘﯽ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  40 2030ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدي اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ 35
درﺻﺪ ﺗﺎ  2030اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي  11درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل
 2030ﺑﻪ  7درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  1344ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
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در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  30درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
ﺣﺪود  40درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري  7ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻري ﭼﯿﻦ اﻣﯿﺪوارﺗﺮ ﺷﺪ

دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ،اﺧﯿﺮاً ﻗﺮاردادي ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري  7ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻري ﭼﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
ﻧﻔﺖ ﺑﺼﺮه رﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  300ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ در روز ،ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد /اﻣﻀﺎي اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﻣﯿﺪواري ﻋﺮاق ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ
ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ از ﺳﺎل  2015آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻓﺎز دوم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاي آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه واردات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﻋﺮاق ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﺮاق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﯽ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭼﯿﻨﯽ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهاي در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻋﺮاق ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮑﺎري  25ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﭼﯿﻦ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮازوﻓﺮودﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﭼﯿﻦ وﻋﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻري در ﻋﺮاق در ﻗﺒﺎل واردات ﻧﻔﺖ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داده
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮارداد اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺑﺼﺮه ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎي
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻼن  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻري ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ و ﻋﺮاق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭼﯿﻨﯽ در ﻋﺮاق ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و اﻣﺘﻨﺎع آﻧﺎن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در اﯾﺮان ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
دادهﻫﺎي ﺗﺎزه
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺻﺪر ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺟﺬاب ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ

آﻣﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻧﺸﺎن از ﭘﯿﺸﺘﺎزي آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ دارد.
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ﻧﻤﻮدار  -1درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در 2020

ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدراﺗﯽ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات آبوﻫﻮاﯾﯽ و ﺗﺠﺎرت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدراﺗﯽ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .روزﮔﺎري ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﻤﺎد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪي ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار  -2ﺳﺒﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻘﯿﺮ در ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ

شاهی ااتق اریان
مرکز ژپوه 
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ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯿﺪي

ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،دادهﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻬﯽ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ذﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در دو ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺟﺬب

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در رﺗﺒﻪ آﺧﺮ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ در ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﮑﺎري ﺟﻮاﻧﺎن رﺗﺒﻪ اول را
داراﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار  -3ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر و
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري ﺟﻮاﻧﺎن

مرکز ژپوهشاهی ااتق اریان

13

آﺳﯿﺐ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻري ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭼﯿﻨﯽ

در ﭘﯿﺎﻣﺪ درﮔﯿﺮي دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  2021ﺣﺪود ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر از ارزش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار

ﺳﻬﺎم از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﯿﻦ رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪهاي ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارد .ﺣﺪود  90درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ را
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﯿﻦ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ از ﺳﺮﺑﺮاوردن رﻗﯿﺒﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ در  2021ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺣﺰب در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن
دﻻر از از ارزش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭼﯿﻨﯽ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﻮدار -4ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮرم ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

دادهﻫﺎي ﺗﺎزه ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻏﯿﺮ از آﺳﯿﺎ دارد.

شاهی ااتق اریان
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ﻧﻤﻮدار  -5روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و اﻧﺮژي در آﺳﯿﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ )(2021

ﮐﻤﮏ  600ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻري ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻓﻘﯿﺮ

دادهﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ اﻧﺪك ﮐﻪ از ﺳﻮي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﯾﻦ

ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  2021رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﯿﺮوي
ﮐﺎر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮔﺬار ﺗﺪرﯾﺠﯽ آن از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ در  2021ﺑﺎ رﺷﺪ  7,3درﺻﺪ
ﺑﻪ  589ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻢدرآﻣﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﻧﻤﻮدار  -6روﻧﺪ رﺷﺪ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎ 2020-2021

