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خالصه مدیریتی:

• امــارات عربــی متحــده سیاســت تجــاری جدیــد خــود را در قالــب مشــارکت جامــع اقتصــادی طراحــی کــرده 	
اســت و بــه پیــش می بــرد. در قالــب ایــن سیاســت امــارات عربــی متحــده امضــای موافقتنامــه هــای مشــارکت 
جامــع اقتصــادی بــا هشــت کشــور هنــد، بریتانیــا، ترکیــه، کــره جنوبــی، اتیوپــی، اندونــزی، اســرائیل و کنیــا را 
در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. انتخــاب ایــن کشــورها بــه روشــنی نشــان می دهــد کــه امــارات عربــی 

متحــده اولویــت هــای جهانــی را در سیاســت تجــاری جدیــد خــود دنبــال مــی کنــد.
• رویکــرد امــارات بــه سیاســت تجــاری در قالــب حضــور فعــال و نقــش آفرینــی در زنجیــره هــای جهانــی ارزش 	

قابــل تبییــن اســت. ایــن کشــور مــی کوشــد بــه عنــوان کانــون منطقــه ای در غــرب آســیا در زنجیره هــای 
جهانــی ارزش ایفــای نقــش نمایــد و بیــش از گذشــته زمینــه هــای الزم را بــرای حضــور شــرکت هــا در ایــن 
ــه  ــرای اتصــال کشــورهای غــرب آســیا ب ــن ب ــه دروازه ای مطمئ ــل شــدن آن ب ــک ســو و تبدی کشــور از ی

اقتصــاد جهانــی فراهــم آورد.
• ــارات نقــش 	 ــه سیاســت تجــاری ام ــک در شــکل دهــی ب عنصــر سیاســت و مالحظــات سیاســی و ژئوپلیتی

مهمــی ایفــا مــی کننــد. هشــت کشــور دارای اولویــت در سیاســت تجــاری امــارات همگــی کشــورهایی انــد که 
روابــط سیاســی نزدیــک یــا رو بــه بهبــودی بــا ایــن کشــور دارنــد و نیــز روابــط نزدیکــی بــا مجموعــه غــرب 
برقــرار کــرده انــد. مهمتریــن نمــاد تاثیرگــذاری مالحظــات سیاســی در سیاســت تجــاری امــارات رویکــرد ایــن 
کشــور نســبت بــه گســترش روابــط بــا اســرائیل اســت. در عیــن حــال امــارات کوشــیده اســت تــا آزادی عمــل 
ــژه  ــه وی ــاالت متحــده ب ــا کشــورهای رقیــب ای ــط ب ــن راســتا رواب ــد و در همی ــی خــود را حفــظ کن بین الملل

چیــن و روســیه را توســعه داده اســت. 
• قــرارداد تجــارت آزاد هنــد بــا امــارات کــه اخیــراً امضــا شــده اســت هرچنــد بــه خــودی خــود مشــکلی بــرای 	

ایــران بــه وجــود نمــی آورد، بــا ایــن حــال از ارزش بنــدر چابهــار بــه عنــوان کانــون تجــارت منطقــه ای هنــد 
کــم خواهــد کــرد. فعــال شــدن بنــدر چابهــار بــا مشــارکت هنــد کمــک خواهــد تــا حداقــل کانــون تجــارت 

منطقــه ای هنــد بــا مقصــد روســیه و آســیای مرکــزی در ســواحل ایــران شــکل بگیــرد.
• توافق نامــۀ تجــاری میــان ترکیــه و امــارات متحــده عربــی ایــن پتانســیل را دارد کــه خــود بــه یــک مزیــت 	

ــان  ــود می ــای موج ــه تنش ه ــه ب ــا توج ــل شــود. ب ــران تبدی ــرای ای ــم ب ــی مه اقتصــادی، سیاســی و ترانزیت
عربســتان ســعودی و ترکیــه از یــک ســو و قطــر از ســوی دیگــر، بــا شــکل گیری توافق نامــه تجــارت میــان 

امــارات و ترکیــه، ایــران می توانــد نقــش مهمــی در اتصــال همــۀ ایــن کشــورها بــه یکدیگــر ایفــا کنــد. 
• ایجــاد و توســعه دانــش تخصصی-فنــی الزم بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه حوزه هــای نویــن همــکاری 	

ــه واســطه تحریم هــای  ــران وجــود دارد، ب ــد در ای ــش هــر چن ــن دان ــارات ضــرورت دارد؛ ای ــا ام اقتصــادی ب
ــد نخــورده اســت. ــا فعالیت هــای تجــاری کشــور پیون ــران، ب طوالنــی علیــه اقتصــاد ای
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• ــای 	 ــعه بخش ه ــاد و توس ــرورت ایج ــه، ض ــاری دوجانب ــط تج ــود در رواب ــی موج ــائل فن ــر از مس ــی دیگ یک
حقوقــی در شــرکت های تجــاری کــه قصــد همــکاری اقتصــادی بــا امــارات را دارنــد؛ بــا توجــه بــه پیچیدگــی 
ــر  ــه نظ ــی ب ــه حیات ــش از همیش ــئله بی ــن مس ــل، ای ــارت بین المل ــازوکارهای تج ــا و س ــزون فراینده روزاف

می رســد.
• تــالش بــرای جــذب ســرمایه اماراتــی در پروژه هــای زیرســاختی کــه دســت کم بــر اســاس اســناد باالدســتی 	

ــه  ــه نظــر می رســد. از جمل ــرای همــکاری ب ــک حــوزۀ دیگــر ب ــت سیاســت گذار اســت ی ــورد حمای ــی، م مل
ایــن گونــه همکاری هــا می تــوان بــه مشــارکت  امــارات بــا بخــش خصوصــی و دولتــی ایــران در پروژه هــای 
حمل ونقــل و ترانزیــت، انرژی هــای تجدیدپذیــر، توریســم و اســتارتاپ های فعــال در زمینــه خدمــات 

الکترونیــک و هــوش مصنوعــی اشــاره کــرد.
• در نهایــت، بــا توجــه بــه تــالش امــارات بــرای افزایــش تولیــد و صــادرات محصــوالت غذایــی، ســرمایه گذاری 	

ــد فرصت هــای مناســبی را  مســتقیم شــرکت های ایرانــی در امــارات از جملــه موضوعاتــی اســت کــه می توان
در اختیــار صنایــع غذایــی ایــران قــرار دهــد.

مقدمه

امــارات متحــده عربــی احتمــااًل فعال تریــن همســایه ایــران در حــوزه تجــارت اســت و نــه تنهــا یکــی از مراکــز عمــده 
تجــارت در منطقــه بــه شــمار مــی رود، بلکــه طــی دهه هــای اخیــر همــواره جــزء مهمتریــن شــرکای تجــاری منطقــه ای 
ایــران بــوده اســت. هرچنــد همانگونــه کــه در ادامــۀ گــزارش اشــاره خواهــد شــد، طــی ســال های اخیــر و بــه دنبــال 
تحریم هــای یکجانبــۀ ایــاالت متحــده علیــه ایــران و برخــی مشــکالت سیاســی میــان ایــران و امــارات، حجــم تجــارت 
ــرای  ــا ایــن حــال امــارات کمــاکان یکــی از جذاب تریــن کشــورهای منطقــه ب دوجانبــه کاهــش پیــدا کــرده اســت، ب
ــن کشــور،  ــاختار تجــاری ای ــی س ــت بین الملل ــار ماهی ــر، در کن ــن ام ــد. ای ــمار می آی ــه ش ــران ب بخــش خصوصــی ای
ــا شــناخت ســاختار  ــه، باعــث می شــود ت ــه و چندجانب ــت در ســاز و کارهــای تجــاری پرشــمار دوجانب ــه عضوی از جمل
اقتصــادی و بــه ویــژه سیاســت تجــاری ایــن کشــور یکــی از مســائل مهــم بــرای بازرگانــان ایرانــی و نهادهــای مرتبــط 

باشــد.

ــن  ــی و مهمتری ــده عرب ــارات متح ــاری ام ــادی و تج ــاختار اقتص ــت س ــش نخس ــدا در بخ ــش رو، ابت ــزارش پی در گ
ــر و  ــال حاض ــه در ح ــی ک ــپس روندهای ــود، س ــف می ش ــور توصی ــن کش ــادی ای ــتراتژی های کالن اقتص ــناد و اس اس
بــه  عنــوان بــرون داد ایــن سیاســت تجــاری شــکل گرفتــه بیــان می شــود. بخــش دوم بــه ارزیابــی سیاســت تجــاری 
ایــن کشــور از منظــر ســازمان تجــارت جهانــی اختصــاص دارد کــه بــه بیــان نتایــج و دســتاوردهای سیاســت تجــاری 
ــی  ــز نوآوری هــای قانون ــادالت خارجــی آن و نی ــی، ســرمایه گذاری و حجــم مب ــص داخل ــد ناخال کشــور در حــوزۀ تولی
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ــر مبنــای  ــران و امــارات صــورت می گیــرد و ب ــر رابطــه تجــاری ای ــردازد. در بخــش ســوم، مــروری ب و رویــه ای می پ
ــن اســاس، برخــی توصیه هــای  ــر ای ــت ب ــی حاصــل می شــود و در نهای ــی و چشــم اندازهای کل ــع اصل آن برخــی موان

سیاســت گذارانه ارائــه می شــود.

1( امارات متحده عربی: ساختارها و اسناد سیاست تجاری

ــی، شــارجه، رأس  ــی، عجمــان، دوب ــی مجموعــه ای سیاســی متشــکل از هفــت امیرنشــین ابوظب ــارات متحــده عرب ام
الخیمــه، فجیــره و ام القویــم اســت کــه اختیــارات سیاســی، قانون گــذاری واجرایــی میــان دولــت فــدرال و امیرنشــین ها 
تقســیم شــده اســت، هرچنــد رئیــس رســمی امــارات حاکــم ابوظبــی شــناخته مــی شــود. ابوظبــی 84 درصــد خــاک 
ــار دارد. 30  ــارات را در اختی ــی ام ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــی، 85 درص ــار دوب ــد و در کن ــکیل می ده ــارات را تش ام
درصــد از GDP امــارات حاصــل نفــت و گاز اســت. نفــت و گاز همچنیــن 41 درصــد از درآمــد عمومــی و 26 درصــد 
صــادرات کاالیــی ایــن کشــور )بــه جــز صــادرات مجــدد( را در بــر می گیــرد. بنابرایــن اولویــت اقتصــادی ایــن کشــور 

ــت. ــوده اس ــازی ب متنوع س

ــن  ــاد ای ــی در اقتص ــش مهم ــل نق ــن دلی ــه همی ــد و ب ــکیل می دهن ــا تش ــارات را خارجی ه ــت ام ــد از جمعی 87 درص
کشــور دارنــد. اقتصــاد امــارات در بخش هــای مختلــف متکــی بــه حضــور کارگــران و متخصصــان خارجــی اســت و بــه 
همیــن دلیــل تســهیالت و ویزاهــای مختلفــی بــرای ایــن طیــف از افــراد توســط دولــت تــدارک دیــده شــده اســت کــه 

از جملــه می تــوان بــه ویــزا و شــهروندی طالیــی اشــاره کــرد.

ــا  ــن کار را ب ــه ای ــت ک ــاد اس ــده وزارت اقتص ــر عه ــی ب ــده عرب ــارات متح ــاری در ام ــت تج ــدی سیاس ــول بن فرم
ــه  ــن وزارتخان ــد. ای ــام می ده ــار انج ــه تج ــا جامع ــورت ب ــی و مش ــای محل ــا و دولت ه ــر وزارت خانه ه ــکاری دیگ هم
ــارت  ــای تجــاری و نظ ــرای توافق نامه ه ــره ب ــب، مذاک ــرای تصوی ــت ب ــه دول ــررات ب ــن و مق مســئول پیشــنهاد قوانی
ــه تجــارت  ــوط ب ــر اجــرای آنهــا و نمایندگــی امــارات متحــده عربــی در کنفرانس هــا و ســازمان های بین المللــی مرب ب
ــررات  ــازی مق ــرمایه گذاری و مدرن س ــج س ــب و کار، تروی ــی کس ــط حام ــک محی ــق ی ــت. خل ــرمایه گذاری اس و س
ــن  ــتور کار ای ــط، در دس ــک و متوس ــای کوچ ــود بنگاه ه ــه س ــت ب ــاد رقاب ــوزه ایج ــه در ح ــه، از جمل ــد مربوط و قواع
وزارتخانــه قــرار دارد. وزارت اقتصــاد امــارات از ســال 2020 بــه جــای یــک وزیــر ســه وزیــر دارد، کــه یکــی مســئول 
امــور اقتصــادی، دیگــری وزیــر کشــور در حــوزۀ کارآفرینــی و بنگاه هــای کوچــک و متوســط و وزیــر ســوم نیــز مســئول 
ــی  ــده عرب ــارات متح ــی ام ــاری بین الملل ــت گذاری های تج ــام سیاس ــی تم ــوم متول ــر س ــت. وزی ــی اس ــارت خارج تج
اســت. راهنمــای اصلــی و کالن سیاســت گــذاری در ایــن حــوزه، ســند چشــم انــداز 2021 اســت کــه در ادامــه مــورد 

اشــاره قــرار مــی گیــرد.

 در ایــن کشــور، بخــش خصوصــی قســمت مهمــی از فراینــد تصمیــم ســازی در حــوزه تجــارت خارجــی ایفــا مــی کنــد 
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و از طریــق فدراســیون اتاق هــای بازرگانــی و صنعتــی امــارات متحــده عربــی1 بــه دولــت مرتبــط می شــود. ایــن نهــاد، 
قوانیــن و رویه هــای موجــود در ایــن حــوزه را مــرور و از ایــن طریــق، بــرای بازبینــی قوانیــن یــا طــرح قوانیــن جدیــد بــه 
ــد تفاهم نامه هــای  ــج عق ــن نهــاد خصوصــی، تروی ــه اولویت هــای ای ــی پیشــنهادهایی می دهــد. از جمل نهادهــای دولت
تجــاری بــا کشــورهای دیگــر، عضویــت و همــکاری بــا ســازمان های بین المللــی و منطقــه ای و جمــع آوری اطالعــات 
مربــوط بــه بخــش صنعــت و تجــارت اســت. ایــن نهــاد همچنیــن خدماتــی از قبیــل ثبــت شــرکت، ارائــه اطالعــات در 
مــورد فرصت هــای ســرمایه گــذاری در کشــور، ارتبــاط بــا کســب و کارهــای خارجــی، صــدور و تأییــد اســناد و گواهــی 

هــای الزم بــرای تجــارت و نظــارت بــر اســتانداردهای کیفــی کاالهــا را انجــام می دهــد.2

کشــور امــارات متــن واحــدی بــه عنــوان ســند سیاســت تجــاری نــدارد و آنچــه هســت، مجموعــه ای از اســناد کالن و 
طــرح چشــم اندازها و اســتراتژی هایی بــرای تنظیــم کلیــات تجــارت خارجــی ایــن کشــور اســت. ایــن اســناد زیربنایــی 
ــداز کالن تجــارت  ــه و چشــم ان ــر اســاس آن رویه هــای موجــود، موافقت نامه هــای دوجانب ــد کــه ب را تشــکیل می دهن

خارجــی ترســیم می شــود.

ــارات  ــن چشــم انداز، اولویت هــای اقتصــادی ام ــب ای ــق 2030 اســت. در قال ــن اســناد باالدســتی، ســند اف یکــی از ای
از: عبارت انــد 

• شکل دهی به محیط کسب وکار باز، کارآمد و تنیده شده در اقتصاد جهانی؛	
• ــته 	 ــاب آوری داش ــد و ت ــای اقتصــادی منعطــف باش ــر چرخه ه ــه در براب ــی منســجم ک ــی سیاســت مال طراح

باشــد؛
• ــت 	 ــل مدیری ــورم قاب ــه ای کــه ت ــی به گون ــی و پول ــرای بازارهــای مال ــاز ب ــط منعطــف ب ــه محی شــکل دهی ب

باشــد؛
• بهبود بهره وری نیروی کار؛	
• توسعه زیرساخت های کافی و منعطف که قادر به حمایت از رشد اقتصادی در سال های پیش رو باشند؛	
• توسعه نیروی کار ماهر و مولد؛	
• ــادی 	 ــای اقتص ــا و پروژه ه ــی بخش ه ــن مال ــه تأمی ــادر ب ــه ق ــه ای ک ــی به گون ــای مال ــازی بازاره توانمندس

باشــند.3

ــی«  ــی توســعه صــادرات غیرنفت ــن حــوزه، »دســتور کار مل ــی در ای ــارات متحــده عرب یکــی دیگــر از اســناد کالن ام
اســت کــه  در ژوئــن 2021 بــرای دسترســی بــه 25 بــازار جهانــی جدیــد و پیشــبرد تجــارت خارجــی تصویــب شــده 
اســت. هــدف ایــن دســتور کار تقویــت صــادرات، تعییــن خطــوط کلــی تجــارت خارجــی امــارات متحــده عربــی، توســعه 

1. UAE FCCI
2. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s423_e.pdf
3. https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/abu-dhabi-economic-vision-2030
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ــه شــرکت های  ــا نیازهــا و قابلیت هــای صادرکننــدگان اماراتــی اســت. ایــن ســند ب ــد آن هــا ب ــی، پیون بازارهــای جهان
ــد. ــد را می ده ــای جدی ــه بازاره ــازه ورود ب ــده اج صادرکنن

ــی  ــوان مرکــز منطقــه ای و بین الملل ــه عن ــارات ب ــن دســتور کار، تقویــت موقعیــت ام ــه اهــداف مهــم دیگــر ای از جمل
بــرای صــادرات مجــدد و افزایــش مشــارکت شــرکت های اماراتــی در صــادرات ایــن کشــور اســت. ایــن ســند همچنیــن 
بــه دنبــال افزایــش کارایــی محصــوالت ملــی و افزایــش رقابت پذیــری آن هــا در بازارهــای جهانــی، هماهنــگ کــردن 
ــه کارگیــری فناوری هــای مــدرن  تالش هــای ملــی نهادهــای فــدرال و محلــی و تقویــت یکپارچگــی بیــن آن هــا و ب

در مشــاغلی اســت کــه از جریــان کاال پشــتیبانی می کننــد.

ایــن دســتور کار بــر 14 بخــش حیاتــی )فلــزات، مصالــح ســاختمانی، خدمــات مالــی، طــال و فلــزات گران بهــا، صنایــع 
ــه  ــوط ب ــع مرب ــازی و صنای ــر، داروس ــای تجدیدپذی ــتیک، انرژی ه ــی، لجس ــات آموزش ــی، خدم ــع غذای ــی، صنای نظام
ســالمت، نــوآوری و خدمــات الکترونیــک، هتــل داری و توریســم، صنایــع پتروشــیمی و صنایــع پالســتیک( در اقتصــاد 
ــا صــادرات  ــارات و افزایــش صــادرات آن، در مقایســه ب ــت تجــارت خارجــی ام ــارات تمرکــز دارد و هــدف آن تقوی ام

مجــدد بــه میــزان 50 درصــد از کل صــادرات طــی چنــد ســال آینــده اســت.1

اجــرای ایــن دســتور کار احتمــاال منجــر بــه تســهیل بیشــتر مقــررات محلــی بــرای تجــارت و ســرمایه گذاری بین المللــی 
می شــود. اصالحــات قانــون فــدرال در ســال 2015 در مــورد شــرکت های تجــاری( بــه ســرمایه گذاران خارجــی اجــازه 
ــد؛ در  ــرمایه گذاری کنن ــین س ــت امیرنش ــر هف ــریک، در ه ــوان ش ــه عن ــارات ب ــاع ام ــه اتب ــاز ب ــدون نی ــد ب می ده
ــا پیــش از ایــن تنهــا مناطــق آزاد مشــمول ایــن قانــون بــود. انتظــار مــی رود ایــن امــر باعــث افزایــش  حالــی کــه ت
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در امــارات در  بخش هــای مختلــف اقتصــاد شــود. ذیــل ایــن قانــون دبــی، شــارجه و 
ــه  ــر شــرکت های تجــاری را ارائ ــت 100 درصــدی ب ــرای مالکی ــی ب ــرمایه گذاران خارجــی فرصت های ــه س ــان ب عجم

ــه چنیــن مجوزهایــی را در دســتور کار داشــته باشــند.2 ــز ارائ ــد و انتظــار مــی رود ســایر شیخ نشــین ها نی داده ان

1-1( امارات و عضویت در سازمان های بین المللی

ــی  ــا بخش ــه تنه ــر ن ــن ام ــت. ای ــماری اس ــه ای پرش ــی و منطق ــاری بین الملل ــازمان های تج ــال س ــو فع ــارات عض ام
از سیاســت تجــاری ایــن کشــور طــی دهه هــای اخیــر بــوده اســت، بلکــه در مقابــل تأثیــر زیــادی هــم بــر سیاســت 
ــن  ــه ای ــی ک ــازمانی و تعهدهای ــگ و اصــول س ــا، سیاســت ها، فرهن ــب رویه ه ــته و در قال ــن کشــور گذاش تجــاری ای
ــل بحــث هســتند. مهمتریــن ایــن ســازمان ها  ــد قاب ــر ســاختار تجــارت خارجــی ایــن کشــور وارد کرده ان ســازمان ها ب

ــد. ــرار گرفته ان ــارات در ادامــه مــورد بحــث و اشــاره ق ــرای ام و برخــی از پیامدهــای عضویــت در آنهــا ب

1. Enter Global Markets and Boost UAE Exports
2. International Trade in Goods and Services in the United Arab Emirates: Overview



10 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

سازمان تجارت جهانی

امــارات متحــده عربــی از ســال 1996 عضــو  WTO بــود و دو ســال پیــش از آن نیــز بــه GATT پیوســته بــود. ایــن 
ــر موافقــت نامــه تســهیل تجــارت را پذیرفــت و در ســال 2017 نیــز توافــق  کشــور در ســال 2016 پروتــکل  ناظــر ب
نامــه TRIPS را امضــا نمــود. ایــن کشــور همچنیــن عضــو موافقــت نامــه فنــاوری اطالعــات1 بــوده و در ابتکار مشــترک 

دولتــی تجــارت الکترونیــک و تســهیل ســرمایه گــذاری2 نیــز مشــارکت مــی کنــد.

 شورای همکاری خلیج فارس

ــه ای و  ــکاری منطق ــبرد هم ــورا پیش ــن ش ــی ای ــدف اصل ــت. ه ــارس اس ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــو ش ــارات عض ام
همگرایــی در تمــام حــوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت. شــورای عالــی باالتریــن مقــام ایــن شــورا بــه 
شــمار مــی رود کــه متشــکل از ســران 6 کشــور عضــو اســت. در مــورد بخــش هــای اقتصــادی مختلــف ایــن شــورا 
بــه صــورت پراکنــده در متــن ارزیابــی سیاســت تجــاری امــارات صحبــت بــه میــان آمــده اســت. بــه طــور خالصــه، 
ــن آن  ــا و قوانی ــه ه ــارس3 اســت و از روی ــج ف ــه گمرکــی مشــترک شــورای همــکاری خلی ــارات بخشــی از اتحادی ام
ــازار مشــترک  ــا 5 درصــد اســت. همچنیــن، امــارات عضــوی از ب پیــروی مــی کنــد کــه بیشــتر تعرفــه هــای آن 0 ت
خلیــج فــارس4 بــه شــمار می آیــد کــه معطــوف بــه فراهــم کــردن شــرایط یکســان بــرای شــهروندان شــورای همــکاری 
ــتانداردهای تجــارت،  ــت اســت. اس ــرمایه گذاری و مالکی ــات اقتصــادی، س ــد آزادی عملی ــای اقتصــادی مانن در حوزه ه
نظــام متریــک، قواعــد قرنطینــه، نهادهــا و دفترهــای مســئول، نظــام مالیــات ارزش افــزوده، قانــون مشــترک در مــورد 
امــالک و مســتغالت، برنامــه زیســت محیطــی و اســتراتژی های فرهنگــی از دیگــر حوزه هایــی هســتند کــه در قالــب 

ــم می شــوند.5 ــارات و دیگــر کشــورهای عضــو تنظی ــان ام همکاری هــای مشــترک اعضــای شــورای همــکاری می

 موافقت نامه تجارت آزاد میان شورای همکاری و سنگاپور6

کشــورهای عضــو شــورای همــکاری یــک پلتفــرم واحــد بــرای مذاکــرات تجــاری گروهــی دارنــد کــه بــر اســاس آن، 
ــرای تمــام اعضــا  ــد کــه ب ــا طرف هــای ســوم وارد مذاکــره و موافقــت نامه هــای تجــاری امضــا کن ــد ب شــورا می توان
ــان شــورای همــکاری  ــه تجــارت آزاد می ــرم، موافقــت نام ــن پلتف ــن مصــداق ای ــود. قدیمی تری ــاع خواهــد ب الزم االتب
ــی اعــالم  ــه ســازمان تجــارت جهان ــی شــدو از 2015 ب ــه در ســال 2013 اجرای ــت نام ــن موافق و ســنگاپور اســت. ای
شــد و شــامل تجــارت کاال، رویه هــای گمرکــی، قواعــد مبــدأ، اســتانداردها و قواعــد فنــی، تجــارت خدمــات، تجــارت 

1. Information Technology Agreement
2. Joint Statement Initiative on e-Commerce and Investment Facilitation
3. GCC Custom Union
4. Gulf Common Market
5. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s423_e.pdf
6. GSFTA
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الکترونیــک، مالکیــت معنــوی، تحــرک اشــخاص و رویه هــای حــل مناقشــه می شــود. بــر ایــن مبنــا، ســنگاپور کلیــه 
ــل، کشــورهای عضــو شــورا  ــر کــرده و در مقاب ــدأ کشــورهای شــورای همــکاری را صف ــی از مب ــر کاالهای تعرفه هــا ب
نیــز بــه جــز مــوارد مشــخصی کــه کمتــر از یــک درصــد می شــود، موانــع تعرفــه ای بــر کاالهــای بــا مبــدأ ســنگاپور را 
لغــو کرده انــد. در بخــش خدمــات هــم طرفیــن پذیرفتنــد آزادی تجــارت در بخــش هــای مختلــف را فراتــر از تعهــدات 

ســازمان تجــارت جهانــی اعمــال کننــد.

GCC-EFTA موافقت نامه تجارت آزاد 

ــی1 از ســال  ــت هــای اروپای ــه تجــارت آزاد دول ــارس و اتحادی ــج ف ــان شــورای همــکاری خلی ــه می ــن موافقــت نام ای
ــارۀ  ــرد. توافــق درب ــر می گی ــت را در ب ــات و سیاســت رقاب ــات، حــل اختالف ــی شــده و تجــارت کاال، خدم 2014 اجرای
مــوارد دیگــری ماننــد حقــوق مالکیــت معنــوی و ســرمایه گذاری هنــوز در جریــان اســت. بــر ایــن اســاس، کشــورهای 
عضــو شــورا توافــق کردنــد موانــع تعرفــه ای تجــارت را طــی بــازه زمانــی پنــج ســاله در مــورد بیشــتر کاالهــای وارداتــی 
از ایــن اتحادیــه لغــو کننــد. اتحادیــه نیــز متعهــد شــده اســت از زمــان اجرایــی شــدن توافــق، دسترســی بــدون مالیــات 
بــه بازارهــای زیرمجموعــه خــود را بــرای کاالهــای صنعتــی، ماهــی و محصــوالت دریایــی بــا مبــدا کشــورهای عضــو 
شــورای همــکاری را فراهــم کنــد. محصــوالت کشــاورزی فــرآوری شــده نیــز بــا تســهیالتی همــراه هســتند، در حالــی 
کــه صــادرات مــواد کشــاورزی خــام از کشــورهای شــورای همــکاری بــه ایــن اتحادیــه بــر مبنــای توافق هــای دوجانبــه 

صــورت مــی گیــرد.

 منطقه تجارت آزاد پان  عربی2

امــارات متحــده عربــی همچنیــن عضــو منطقــه تجــارت آزاد پــان عربــی نیــز هســت کــه در 1998 تأســیس شــده اســت. 
از 2005 بــه جــز مــوارد معــدودی کــه بــه ســالمت عمومــی، مســائل اخالقــی و حفاظــت از محیــط زیســت مربــوط 
می شــود، موانــع تعرفــه ای تجــارت میــان اعضــا لغــو شــده اســت. مذاکــرات میــان اعضــا بــرای تجــارت خدمــات نیــز 
در جریــان اســت و امــارات بــه همــراه هشــت عضــو دیگــر از 2017 متعهــد بــه یــک جــدول تعهــدات بــرای تجــارت 

ــده اند. ــوزه ش ــن ح در ای

 امــارات متحــده عربــی همچنیــن در قالــب شــورای همــکاری خلیــج فــارس  در حــال مذاکــرات تجــاری بــا اســترالیا، 
چیــن، اتحادیــه اروپــا، هنــد، ژاپــن، کــره جنوبــی، نیوزیلنــد، پاکســتان و ترکیــه نیــز هســت. تــا زمــان تنظیــم گــزارش 
ســازمان تجــارت جهانــی، هیــچ یــک از ایــن مذاکــرات رســمًا منجــر بــه توافــق نامــه نشــده و همــۀ مذاکــرات بــه جــز 
بــا چیــن و پاکســتان معلــق شــده انــد. بــا ایــن حــال، امــارات در 2021 اعــالم کــرد کــه قصــد دارد مذاکــرات جامــع 
1. EFTA
2. PAFTA
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دوجانبــه بــا هشــت کشــور از جملــه هنــد، کــره جنوبــی، بریتانیــا و ترکیــه انجــام دهــد کــه در ایــن گــزارش بــه ایــن 
مســئله پرداختــه شــده اســت.

ــا مراکــش دارد کــه در  ــه ب ــی همچنیــن از ســال 2003 یــک موافقــت نامــه تجــارت آزاد دوجانب امــارات متحــده عرب
ســال 2019 بــه ســازمان تجــارت جهانــی نیــز ابــالغ شــده اســت. ایــن توافــق تنهــا شــامل تجــارت کاال مــی شــود. 
ایــن کشــور همچنیــن حائــز شــرایط بــرای تجــارت ذیــل قواعــد ترجیحــی سیســتم عمومــی ترجیحــات1 بــا کشــورهای 

اســترالیا، بــالروس، فدراســیون روســیه و قزاقســتان نیــز مــی شــود.

2-1( امارات و موافقت نامه های تجاری دوجانبه

ــا  ــای تجــارت آزاد ب ــه موافقت نامه ه ــر شــکل دهی ب ــارات ب ــوزه سیاســت تجــاری ام ــر از چشــم انداز کالن، در ح فرات
ــن  ــت ای ــده اســت. دول ــوان بازارهــای هــدف برگزی ــن کشــورها را به عن طیفــی از کشــورها متمرکــز شــده اســت و ای
کشــور در ســال 2021 اعــالم کــرد کــه امضــای فــوری موافقت نامــه جامــع همــکاری اقتصــادی بــا 8 کشــور شــامل 
هنــد، بریتانیــا، ترکیــه، کــره جنوبــی، اتیوپــی، اندونــزی، اســرائیل و کنیــا را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.2 در 
ــی همچــون توریســم مدنظــر  ــای تجــارت، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و بخش های ــا حوزه ه ــن موافقت نامه ه ای
قــرار خواهــد گرفــت. تــا کنــون امضــای موافقت نامه هــای جدیــد تجــاری بــا هنــد و اســرائیل بــه انجــام رســیده اســت. 

ــا طیفــی از کشــورها در راســتای  ــی متحــده در امضــای موافقت نامه هــای همــکاری اقتصــادی ب ــارات عرب  شــتاب ام
ــت  ــبرد رقاب ــو و پیش ــک س ــه از ی ــادی خاورمیان ــاری و اقتص ــاب تج ــوان ه ــور به عن ــن کش ــدت ای ــای بلندم برنامه ه
ژئواکونومیــک بــا عربســتان ســعودی از ســوی دیگــر اســت. قرارگرفتــن ترکیــه در میــان کشــورهایی کــه ابوظبــی در 
ــط تیــره دو کشــور اســت. ایــن تغییــر در  ــام آور تغییــر در رواب ــا آنهاســت پی پــی موافقت نامه هــای جامــع اقتصــادی ب
حالــی رخ می دهــد کــه روابــط عربســتان همچنــان بــا ترکیــه تیــره مانــده اســت. البتــه، اخیــراً ترکیــه و امــارات تــالش 

ــا اختالفــات سیاســی خــود را کاهــش دهنــد.3 ــد ت کرده ان

ــن  ــارت ای ــم تج ــا حج ــن موافقت نامه ه ــای ای ــورت امض ــد در ص ــان می ده ــارات نش ــت ام ــای دول ــی برآورده برخ
ــورت  ــود در ص ــی می ش ــال پیش بین ــت. به عنوان مث ــد یاف ــش خواه ــرعت افزای ــاری به س ــرکای تج ــا ش ــور ب کش
امضــای موافقت نامــه همــکاری جامــع اقتصــادی بــا هنــد، حجــم تجــارت دو کشــور از 40 میلیــارد دالر در 2020 بــه 

ــتند. ــر هس ــرار زی ــارات از ق ــه ام ــاری دوجانب ــای تج ــن توافق ه ــش یابد.4مهمتری ــارد دالر در 2025 افزای 100 میلی

1. GSP
2. https://www.reuters.com/world/middle-east/uae-wants-quick-trade-talks-some-deals-signed-6-12-months-2021-09-14/ 
3. https://www.al-monitor.com/originals/2022/03/emirati-and-turkish-businesspeople-discuss-bilateral-trade-investment
4.https://www.ndtv.com/business/india-uae-trade-pact-bilateral-trade-projected-to-touch-usd-100-bn-in-5-years-2826185#:~:text=New%20
Delhi%3A,Parliament%20was%20informed%20on%20Wednesday.



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان13

امارات و اسرائیل 

ــادی آن  ــای  اقتص ــه پیامده ــده، بلک ــدود نمان ــی مح ــوزه سیاس ــه ح ــا ب ــارات تنه ــرائیل و ام ــط اس ــازی رواب عادی س
ــه  ــد ک ــا کرده ان ــف را امض ــات مضاع ــاب از مالی ــه اجتن ــرف موافقت نام ــون دو ط ــد. تاکن ــج رخ می نمای ــه تدری ــز ب نی
ــن  ــن مهم تری ــر از ای ــا فرات ــد. ام ــک کنن ــا کم ــط اقتصــادی آنه ــایش در رواب ــه گش ــدی ب ــا ح ــد ت ــد می توان مدعی ان
توافقــی کــه ممکــن اســت میــان دو طــرف صــورت گیــرد ســرمایه گذاری 1.1 میلیــارد دالری امــارات در میــدان گازی 
تمــر اســرائیل در مدیترانــه شــرقی اســت.  ذخایــر ایــن میــدان کــه در منطقــه انحصــاری اقتصــادی اســرائیل قــرار دارد 
حــدود 200 میلیــارد متــر مکعــب بــرآورد شــده اســت.1 توافــق مهــم دیگــر دو طــرف در حــوزه صنایــع پیشــرفته صــورت 
گرفتــه اســت. در ایــن قالــب امــارات عربــی متحــده در پــی اســتفاده از توانمنــدی شــرکت های اســرائیلی بــه خصــوص 
در حــوزه صنایــع پیشــرفته اســت. بــه عبــارت دیگــر امــارات عربــی متحــده می کوشــد مزایــای لجســتیک خــود را بــا 
توانمنــدی فناورانــه اســرائیل ترکیــب نمایــد و در ایــن حــوزه خواســتار همــکاری در فناوری هــای غیــر نظامــی اســت. از 
همیــن رو بــر انجــام پــروژه هــای مشــترک بــا شــرکت های اســرائیلی تاکیــد کــرده اســت. ســازمان صنایــع هوافضــای 
اســرائیل اخیــراً یادداشــت تفاهمــی بــا شــرکت دولتــی صنایــع دفاعــی امــارات بــرای تولیــد تجهیــزات ضــد پهبــاد امضــا 
کــرده اســت. پهپادهــا در ســال هــای اخیــر بــه مهمتریــن عرصــه رویارویــی کشــورها در منطقــه بــدل شــده انــد. افــزون 

بــر ایــن امــارات عربــی متحــده وعــده ســرمایه گــذاری 10 میلیــارد دالری در اســرائیل را داده اســت.

ــژه  ــی به وی ــی از کشــورهای عرب ــا طیف ــط اســرائیل ب ــر عادی ســازی رواب ــه راه را ب ــم ک ــق ابراهی در یک ســالگی تواف
امــارات عربــی متحــده گشــود، توافــق اصولــی دو کشــور بــرای شــکل دهی بــه منطقــه تجــارت آزاد، از ســوی مقامــات 
اســرائیلی اعــالم شــد. آنــان ایــن توافــق را به عنــوان گام مهمــی در توســعه روابــط طرفیــن برشــمرده اند. تحلیل هایــی 
کــه در مــورد رونــد رشــد روابــط تجــاری دو طــرف در یــک ســال گذشــته صورت گرفتــه نشــان می دهــد کــه عمــده 
توافقــات طرفیــن معطــوف بــه ایجــاد زمینه هــای اولیــه بــرای توســعه روابــط اقتصــادی و تجــاری بــوده اســت. حجــم 
ــاق  ــای ات ــای برآورده ــر مبن ــه و ب ــون دالر افزایش یافت ــه 600 میلی ــال ب ــک س ــن ی ــرف در ای ــاری دو ط ــط تج رواب

بازرگانــی اســرائیل در ســه ســال آینــده بــه 5 میلیــارد دالر افزایــش خواهــد یافــت.2 

 مفاد توافق تجارت آزاد امارات و اسرائیل 

امــارات بــه عنــوان نخســتین کشــور در جهــان عــرب بــا اســرائیل موافقتنامــه تجــارت آزاد منعقــد کــرد. ایــن موافقتنامــه 
راه را بــر حضــور گســترده تــر شــرکت هــای اســرائیلی در امــارات و توســعه روابــط دو طــرف مــی گشــاید. در  شــرایط 
کنونــی بیــش از 1000 شــرکت اســرائیلی در امــارات فعالیــت دارنــد. مهمتریــن مفــاد توافــق تجــارت آزاد دو طــرف بــر 

مبنــای داده هایــی کــه طــرف اســرائیلی منتشــر کــرده  را بــه صــورت ذیــل مــی تــوان دســته بنــدی کــرد:
1. https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/20/the-billion-dollar-uae-israel-gas-deal-will-go-forward
2. https://www.cnbc.com/2022/05/31/israel-signs-trade-deal-with-uae-its-biggest-with-any-arab-country.html 
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-طرفین انتظار دارند این توافق تجارت بین آنها را میلیون ها دالر افزایش دهد.
- بیــش از 96 درصــد کاالهایــی کــه از ســوی امــارات صــادر  می شــود از مزایــای گمرکــی برخــوردار خواهنــد 
شــد. عــوارض گمرکــی 82 درصــد از کاالهــا در مــدت 3 ســال تــا 5 ســال بــه طــور تدریجــی حــذف خواهــد 
ــیمیایی،  ــواد ش ــا و م ــر کوده ــا ب ــه، تعرفه ه ــد. از جمل ــش می یاب ــج کاه ــر به تدری ــد دیگ ــد و 14 درص ش
لــوازم آرایشــی، محصــوالت پالســتیکی، محصــوالت ســرامیکی، جواهــرات و الماس هــا، ماشــین ها و قطعــات 
الکترونیکــی، تجهیــزات پزشــکی و همچنیــن ســبزیجات و میوه هــا، آب میوه هــا، دانه هــا، گوشــت و ماهــی و 

غیــره حــذف یــا کاهــش خواهــد یافــت.
- بیــش از 96 درصــد از کاالهــای صادراتــی اســرائیل بــه امــارات از مزایــای گمرکــی برخــوردار خواهنــد شــد. 
حقــوق گمرکــی  72 درصــد بالفاصلــه پــس از اجرایــی شــدن توافــق حــذف خواهــد شــد و 21 درصــد دیگــر 
ــه 3 درصــد اقــالم، تخفیــف عــوارض  ــد. ب ــر  کاهــش می یاب ــه صف ــا 5 ســال ب ــج ظــرف 3 ســال  ی به تدری
گمرکــی و ســهمیه ای داده شــده اســت. از جملــه محصوالتــی کــه از مزایــای گمرکــی قابل توجهــی در واردات 
ــا، کاالهــای پالســتیکی و الســتیکی، ســرامیک،  ــد از: داروه ــارات از اســرائیل برخــوردار شــده اند عبارت ان ام
ــه و گوشــت و فرآورده هــای  ماشــین آالت و قطعــات الکترونیکــی، کابل هــای رســانا، جواهــرات، وســایل نقلی

گوشــتی. 
ــه ای و  ــات حرف ــک، خدم ــارت الکترونی ــد تج ــی مانن ــات در زمینه های ــه در خدم ــارت دوجانب ــبرد تج -پیش

ــره. ــی( و غی ــع )عمده فروش ــات توزی ــاری، خدم تج
-در حــوزه حفاظــت از حقــوق مالکیــت معنــوی و حــق ثبــت اختــراع دو طــرف بــه توافقــات اساســی بــرای 
توســعه روابــط در بخش هــای مختلــف ماننــد کشــاورزی و فنــاوری پیشــرفته دســت یافتنــد. طرفیــن همچنیــن 

بــر افزایــش همــکاری در ایــن زمینــه از جملــه اجــرای حقــوق مالکیــت معنــوی توافــق کردنــد.
ــدارکات  ــازار ت ــه ب ــه تأمین کننــدگان و شــرکت ها اجــازه دسترســی ب ــاًل ب ــدارکات دولتــی - طرفیــن متقاب -ت
ــر دو  ــی در ه ــای دولت ــه وزارتخانه ه ــی را ک ــدارکات دولت ــای ت ــرکت در مناقصه ه ــد و ش ــی را داده ان دولت
ــور  ــر دو کش ــدگان از ه ــاص، تأمین کنن ــای خ ــد. در مناقصه ه ــر کردن ــکان پذی ــد، ام ــر می کنن ــور منتش کش
ــدگان  ــه تأمین کنن ــه ب ــرایطی ک ــا ش ــاوی ب ــرایط مس ــت ش ــی تح ــدارکات دولت ــات ت ــد در مناقص می توانن

ــد. ــرکت کنن ــود، ش ــا می ش ــی اعط محل
-شــرکت هــای کوچــک و متوســط: طرفیــن توافــق کردنــد کــه همکاری هــا را در راســتای شناســایی راه هایــی 
بــرای کمــک بــه شــرکت هــای کوچــک و متوســط و بهره بــرداری آنــان از فرصت هــای تجــاری اعطــا شــده 

توســط ایــن توافق نامــه، ارتقــا دهنــد.
ــورد  ــوان در م ــب آن می ت ــه به موج ــد ک ــد ش ــاد خواه ــترکی ایج ــه مش ــق، کمیت ــی از تواف ــوان بخش -به عن
مســائل اقتصــادی گفتگوهــای مســتمری بیــن طرفیــن انجــام داد. ایــن کمیتــه بســتری را بــرای بحــث دربــاره 
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ــکات کلیــدی توافــق تجــارت آزاد طرفیــن در  ــد.1 ن ــع تجــاری و پیشــنهادهای دو طــرف  فراهــم می کن موان
جــداول ذیــل ارائــه شــده اســت.

جدول1- امتیازاتی که اسرائیل در صادرات به امارات به دست آورده است

نرخ تخفیف در صادرات از اماراتمحصوالت

با اجرایی شدن توافق، عوارض گمرکی اکثر انواع کودها حذف شده است.کودهای شیمیایی

با اجرایی شدن توافقنامه، عوارض گمرکی اکثر آب میوه ها و همچنین دانه ها، عسل، گوشت و محصوالت غذایی
ماهی، گل ها و گیاهان زینتی، سبزیجات منجمد، ادویه جات از 5 درصد به صفر کاهش یافت.

پالستیک و محصوالت پالستیکی
عوارض گمرکی از 5 درصد به صفرکاهش یافت. همه محصوالت از مزایای حذف عوارض 
گمرکی برخوردار شدند که بیشتر آنها ظرف پنج سال از زمان اجرایی شدن توافقنامه اجرایی 

خواهد شد.

اکثر محصوالت گمرکی از 5% به 0% کاهش یافتند، برخی بالفاصله و برخی در عرض 5 تا 3 جواهرات، الماس و جواهرات گران بها
سال از زمان اجرایی شدن توافق )کاهش خطی(

با اجرایی شدن توافق، گمرک از 5 درصد به صفر کاهش  خواهد یافت.تجهیزات پزشکی

جدول2-امتیازاتی که امارات در صادرات  به اسرائیل  به دست آورده است

امتیازات  بر صادرات از امارات به اسرائیلمحصوالت

سهمیه بدون کاهش عوارض گمرکی داده شده استتخم مرغ

عوارض گمرکی از 7 درصد به صفر در مدت پنج سال از تاریخ اجرایی شدن توافق کاهش یافت.روغن کانوال

معافیت کامل یا معافیت سهمیه ای گوشت و فرآورده های آن، انواع پنیر، گل و گیاهان زینتی، محصوالت غذایی
حلوا، شکالت، آجیل، خشکبار، ادویه جات و ...

عوارض گمرکی از 12 درصد به صفر در عرض سه تا پنج سال از تاریخ اجرایی شدن توافق دارو
کاهش خواهد یافت.

عوارض گمرکی از 5 درصد به 2.5 درصد کاهش خواهد یافت.انواع خرما

گمرک برای اکثر محصوالت از تاریخ اجرایی شدن توافق از 12 درصد به صفر کاهش خواهد پالستیک و محصوالت پالستیکی
یافت.

عوارض گمرکی در اغلب محصوالت بالفاصله پس از اجرایی شدن توافق از 12 درصد به صفر  کودهای شیمیایی
و در برخی دیگر به تدریج از تاریخ اجرایی شدن توافق کاهش خواهد یافت.

امارات و هند 

ــه  ــد، موافقتنام ــا هن ــره  ب ــاه مذاک ــس از 6 م ــی پ ــارات متحــده عرب ــد، ام ــراً و در راســتای سیاســت تجــاری جدی اخی
تجــارت آزاد بــا ایــن کشــور را نهایــی کــرد. ایــن توافــق از نخســتین هفتــه مــاه مــی2022 اجرایــی شــد. توافــق جامــع 

1. https://www.gov.il/en/departments/news/israel-uae-to-sign-historic-free-trade-agreement-30-may-2022 
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ــان دو کشــور  نخســتین  ــه تجــارت آزاد می ــان موافقتنام ــا هم ــی متحــده ی ــارات عرب ــد و ام مشــارکت اقتصــادی هن
موافقتنامــه تجــارت آزاد هنــد در یــک دهــه اخیــر بــه شــمار می آیــد. آخریــن موافقتنامــه تجــارت آزاد هنــد در ســال 
ــه امــارات و هنــد صــورت  ــا ژاپــن منعقــد شــد. ایــن موافقتنامــه در راســتای سیاســت های تجــاری بلندپروازان 2011 ب
می گیــرد و همانگونــه کــه اشــاره شــد، امــارات در نظــر دارد تــا پایــان ســال 2022 بــا 8 کشــور موافقتنامــه تجــارت آزاد 

منعقــد نمایــد و موقعیــت خــود را بــه عنــوان کانــون منطقــه ای تجــارت جهانــی تحکیــم بخشــد. 

از دیگــر ســو هنــد مــی کوشــد بــا طیفــی از کشــورها ایــن موافقتنامــه هــای آزاد را امضــا نمایــد و صــادرات خــود را 
بــه یــک تریلیــون دالر تــا ســال 2030 افزایــش دهــد. در همیــن راســتا هنــد بــا اســترالیا، بریتانیــا، کانــادا، اســرائیل و 
اتحادیــه اروپــا مذاکــرات مشــابهی را در دســتور کار دارد. افــزون بــر امضــای توافــق بــا امــارات عربــی متحــده، هنــد 
مذاکــرات موافقتنامــه تجــارت آزاد بــا شــورای همــکاری خلیــج فــارس را نیــز در دســتور کار دارد. مقامــات دولــت ایــن 

کشــور اعــالم کردنــد کــه مذاکــرات بــا شــورای همــکاری تــا پایــان ســال 2022 بــه نتیجــه خواهــد رســید.1

نکات کلیدی موافقتنامه تجارت آزاد هند و امارات را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

ــری و  ــت فک ــوق مالکی ــی حق ــدارکات دولت ــی، ت ــای گمرک ــدا، رویه ه ــد مب ــات، قواع ــوزه کاال، خدم ــق ح ــن تواف -ای
ــرد. ــر می گی ــک را در ب ــارت الکترونی تج

 -امــارات عربــی متحــده 80 درصــد تعرفه هــای خــود بــر صــادرات هنــد بــه ایــن کشــور را حــذف مــی کنــد. بــا حــذف 
ــا تعرفــه صفــر انجــام خواهــد شــد .حــذف تعرفه هــا  ــه امــارات ب ایــن تعرفه هــا حــدود 90 درصــد از صــادرات هنــد ب
بــرای صــادرات هنــد بــه ویــژه در حوزه هایــی کــه ایــن کشــور بــا رقابــت شــدیدی از طــرف کشــورهای دیگــر مواجــه 
ــد مشــمول 5  ــی صــادرات پوشــاک هن ــژه اســت. در شــرایط کنون ــت وی اســت همچــون حــوزه پوشــاک واجــد اهمی
ــه  ــر ب ــه صف ــا تعرف ــگالدش ب ــام و بن ــژه ویتن ــه وی ــن کشــور ب ــای ای ــه صــادرات رقب ــه اســت درحالی ک درصــد تعرف
امــارات صــورت می گیــرد. در مقابــل هنــد موافقــت کــرده اســت کــه تعرفــه بــرای واردات طــال از امــارات تــا حجــم 
200 تــن در ســال را حــذف نمایــد. در شــرایط کنونــی امــارات ســاالنه حــدود 70 تــن طــال بــه هنــد صــادر مــی کنــد 

و امتیــازات تجــاری دیگــری نیــز بــه امــارات ارائــه کــرده اســت. 

ــر خواهــد رســید و  ــه صف ــدی ب ــرای واردات 97 درصــد از کاالهــای هن ــارات ب ــده تعرفه هــای ام - در یــک دهــه آین
ــودرو و محصــوالت  ــش، کاالی ورزشــی، خ ــرم، کف ــرات، چ ــای نســاجی، جواه ــق حوزه ه ــن تواف ــرای ای ــد اج در رون
دارویــی بیشــترین بهــره را خواهنــد بــرد . بــر مبنــای برآوردهــای اولیــه بــا اجرایــی شــدن ایــن توافــق حجــم تجــارت 
دو کشــور در 5 ســال آینــده بــه 100 میلیــارد دالر افزایــش خواهــد یافــت. در وضعیــت کنونــی تجــارت دو کشــور حــدود 
40 میلیــارد دالر اســت و صــادرات هنــد بــه امــارات حــدود 26 میلیــارد دالر اســت. مقامــات هنــدی مدعــی انــد کــه بــا 

1.https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-targeting-1-trillion-exports-by-2030-piyush-goyal/
articleshow/90524541.cms 
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اجرایــی شــدن ایــن توافــق یــک میلیــون شــغل جدیــد در هنــد ایجــاد خواهــد شــد.

-دولــت هنــد طیفــی از کاالهــا را از ایــن توافــق مســتثنی کــرده اســت. اغلــب محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی 
از ایــن توافــق مســتثنی شــده اند  تــا صنعــت کشــاورزی و مــواد غذایــی هنــد آســیب نبینــد.

- یکــی از چالش هــای ایــن قــرارداد موضــوع صــادرات مجــدد و احتمال ســوء اســتفاده کشــورهای دیگــر بــرای  واردرات 
ــرارداد مکانیســم های  ــن راســتا در ق ــق اســت. در ای ــن تواف ــای ای ــا اســتفاده از مزای ــد ب ــه هن ــارات ب کاال از مســیر ام
ــب  ــن قال ــردد. در ای ــن اســتفاده هایی گ ــع چنی ــا  مان ــن شــده اســت ت ــدا ســختگیرانه تعیی ــد مب ــرای قواع ــی ب مختلف
کاالهــای صادراتــی امــارات در صورتــی از مزایــای ایــن توافــق برخــوردار خواهنــد شــد کــه حداقــل 40 درصــد از ارزش 
افــزوده آنهــا در امــارات ایجــاد شــده باشــد. ایــن رقــم در مــورد آلومینیــوم و قطعــات خــودرو بــه 45 درصــد افزایــش 

یافتــه اســت.

- در حــوزه محصــوالت کشــاورزی مشــمول ایــن توافــق، تنهــا در صورتــی کــه ایــن محصــوالت در امــارات تولیــد شــده 
باشــند امــکان اســتفاده از مزایــای توافــق در ورود بــه بــازار هنــد خواهنــد داشــت.

ــا قاعــده  ــد ب ــی در آن اســت. پیــش از آن هن ــدن تجــارت دیجیتال ــن توافــق گنجان ــکات مهــم ای - یکــی دیگــر از ن
نویســی در حــوزه تجــارت دیجیتــال توســط ســازمان تجــارت جهانــی و یــا موافقتنامه هــای تجــارت آزاد مخالفــت مــی 
ورزیــد زیــرا نگــران تاثیرگــذاری ایــن قواعــد بــر بــازار داخلــی کشــور بــود. امــا ایــن کشــور بــا تغییــر رویکــرد بــا رونــد 

موافقتنامــه هــای جدیــد تجــارت آزاد همــگام شــده اســت.1 

امارات و ترکیه: موافقت نامه ای در دست اقدام

ــارات  ــای هشــت گانه در سیاســت تجــاری ام ــه یکــی از اولویت ه ــا ترکی ــط ب ــاره شــد بســط رواب ــه اش ــه ک  همانگون
متحــده عربــی بــه شــمار می آیــد. در همیــن راســتا، مقامــات تجــاری دو کشــور امــارات و ترکیــه، مذاکــرات خــود بــه 
ــاز  ــع" را آغ ــادی جام ــارکت اقتص ــه مش ــه "موافقت نام ــوم ب ــارت آزاد موس ــه تج ــه موافقت نام ــکل دهی ب ــور ش منظ
کــرده انــد. مقامــات تجــاری ترکیــه معتقدنــد بــا انعقــاد ایــن موافقت نامــه، حجــم تجــارت دو کشــور در میان مــدت بــه 
دو برابــر رقــم فعلــی افزایــش خواهــد یافــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه تجــارت امــارات و ترکیــه در ســال های اخیــر 
ــد عادی ســازی   ــر رون ــا کاهــش مواجــه شــده اســت، امــا در ماه هــای اخی ــر اختالفــات شــدید دو کشــور ب تحــت تأثی
ــا آغــاز مذاکــرات موافقت نامــه تجــارت آزاد، وارد دوره جدیــدی  تجــارت خارجــی دو کشــور شــتاب گرفتــه و اکنــون ب

شــده اســت.2

1.https://www.ndtv.com/business/india-uae-trade-pact-bilateral-trade-projected-to-touch-usd-100-bn-in-5-years-2826185#:~:text=New%20
Delhi%3A,Parliament%20was%20informed%20on%20Wednesday 
2. https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-uae-aim-to-double-trade-as-talks-launch-for-broad-deal 
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مقامــات اماراتــی معتقدنــد بــا حــذف تعرفه هــا، تســهیل جریــان آزاد کاال و تســهیل جریــان ســرمایه، روابــط تجــاری 
دو کشــور ســرعت خواهــد گرفــت. در حــال حاضــر ترکیــه، یازدهمیــن شــریک تجــاری امــارات محســوب می شــود و 

400 شــرکت اماراتــی در ترکیــه در حــال فعالیــت هســتند.1

مقامــات تــرک امیدوارنــد روابــط تجــاری دو کشــور و در پــی مذاکــرات، بــه ســرعت بــه وضعیــت ســال 2017، ســال 
اوج روابــط تجــاری بازگــردد. در ســال 2017 حجــم تجــارت دو کشــور بــه حــدود 15 میلیــارد دالر رســید کــه باالتریــن 
ــال 2018، حجــم  ــان دو کشــور، در س ــای می ــر از تنش ه ــا متأث ــود، ام ــط تجــاری دو کشــور ب ــخ رواب ــزان در تاری می
تجــارت دو جانبــه 6/9 میلیــارد دالر کاهــش یافــت و در ســال 2019 نیــز بــه 7/9 میلیــارد دالر رســید. حجــم تجــارت 

دو کشــور در ســال 2020، 8/3 میلیــارد دالر بــود و ایــن رقــم در ســال 2021 بــه 7/6 میلیــارد دالر کاهــش یافــت.2

ــود.  ــوب می ش ــارس محس ــج ف ــه در خلی ــاری ترکی ــریک تج ــن ش ــده، مهمتری ــی متح ــارات عرب ــر ام ــال حاض در ح
تــا ســال 2017 کــه  روابــط تجــاری دو کشــور رو بــه گســترش بــود، موازنــه تجــاری بــه ســود ترکیــه بــود، امــا در 
ســال های اخیــر نــه تنهــا تجــارت دوجانبــه کاهــش یافتــه بلکــه موازنــه تجــاری بــه ســود امــارات تغییــر کــرده اســت. 
ــط را گســترش دهــد.  ــد و ایــن رواب ــرار نمای ــا امــارات را مجــدداً برق ــوازن در تجــارت خارجــی ب ترکیــه می کوشــد ت

 در ســال 2021 امــارات وعــده داد صنــدوق ســرمایه گذاری 10 میلیــارد دالری بــرای حمایــت از شــرکت های اماراتــی 
ــن، دو  ــر ای ــزون ب ــد داد. اف ــرژی و بهداشــت تشــکیل خواه ــژه در بخــش ان ــه وی ــه ب ــرمایه گذاری در ترکی ــت س جه
کشــور بــر ســر ســواپ ارزی بــه مبلــغ 5 میلیــارد دالر بــه توافــق رســیدند. بــر مبنــای آمارهــا تــا ســال 2020 امــارات 

ــه ســرمایه گذاری کــرده اســت.3  ــارد دالر در ترکی حــدود 5 میلی

 مقامــات تجــاری ترکیــه معتقدنــد کــه موافقت نامــه جدیــد بــا امــارات فراتــر از موافقت نامه هــای ســنتی تجــاری اســت 
ــای  ــد موافقت نامه ه ــل جدی ــف نس ــه در ردی ــن موافقت نام ــرد. ای ــا را دربرمی گی ــدودی از کااله ــف مح ــا طی ــه تنه ک
تجــارت آزاد اســت کــه حــوزه خدمــات را نیــز دربرمی گیــرد.  از منظــر ترکیــه، امــارات عربــی متحــده بــه یــک بازیگــر 
ــوردی غیرنظامــی و مشــاوره های  ــی، توریســم، هوان ــن مال ــی همچــون تأمی ــی در بســیاری از بخش هــای خدمات جهان

فنــی تبدیــل شــده اســت و ترکیــه می خواهــد از موقعیــت ایــن کشــور در پرتــو موافقت نامــه اســتفاده نمایــد.

2( ارزیابی سیاست تجاری امارات متحده عربی

یکــی از مهمتریــن معیارهــای ســنجش سیاســت تجــاری کشــورها در حوزه هــای مختلــف و شــناخت داللت هــای آنهــا 
ــج ایــن سیاســت ها در طــول  ــی از نتای ــژه ســازمان تجــارت جهان ــه وی ــی، ب مــرور ارزیابی هــای ســازمان های بین الملل
بازه هــای زمانــی مشــخص اســت. در مــورد امــارات، طــی ارزیابی هــای ســازمان تجــارت جهانــی در بــازۀ زمانــی 2016 
1. https://www.france24.com/en/live-news/20220215-erdogan-calls-on-uae-businesses-to-invest-in-turkey 
2. https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/uae-turkey-reconciliation-continues-trade-agreement 
3. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-24/uae-turkey-to-sign-financial-cooperation-deals-as-ties-mend 
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تــا 2022 از اقتصــاد امــارات بــه ویــژه در حــوزه تجــارت دارای ویژگی هــای زیــر بــوده اســت.1
بیــن 2016 تــا 2019 تولیــد ناخالــص داخلــی بیــن 1.2 تــا 3.4 درصــد در نوســان بــوده اســت کــه ایــن رشــد عمدتــًا 
توســط صــادرات غیرنفتــی بــوده اســت. بــا ایــن حــال، در 2020 اقتصــاد امــارات بــه دلیــل تأثیــرات بحــران کرونــا 6.1 
درصــد کوچــک شــد و صــادرات نفــت و گاز نیــز 36 درصــد بــه دلیــل کاهــش تقاضــای جهانــی کاهــش پیــدا کــرد. بــا 

ایــن حــال، تــورم در ســال 2021 منفــی 2.1 درصــد بــوده اســت.
موازنــه ســالیانه بیــن درآمدهــا و هزینــه هــای دولــت در بــازه 2018 تــا 2019 مــازاد مثبــت بــود، ولــی در 2020 بــه 
کســری 2.5 درصــدی رســید. در 2021 نیــز بــرای نخســتین بــار از ســال 2015 پیــش بینــی کســری بودجــه در ازریابــی 
ــا رهــا  دولتــی آمــده اســت. بانــک مرکــزی پیــش بینــی کــرده در 2022 اقتصــاد بــه طــور کامــل از پیامدهــای کرون

شــده و بازیابــی شــود. 
در حــوزۀ سیاســت های پولــی، تعییــن نــرخ درهــم امــارات از ســال 1997 وابســته بــه دالر بــوده اســت. اولویــت اصلــی 

دولــت در ایــن حــوزه اعطــای اختیــارات بــه بانــک مرکــزی بــرای حفــظ ثبــات واحــد پــول ملــی بــوده اســت.
در بــازه زمانــی مــورد مطالعــه تــراز تجــاری همــواره مثبــت بــوده اســت. بــه طــور ســنتی در تجــارت امــارات صــادرات 
غیرنفتــی بیشــتر از صــادرات نفتــی بــوده اســت و مهمتریــن صــادرات عبــارت از ســنگ هــای قیمتــی، فلــزات و مرواریــد 
ــارت  ــت تج ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار می گیرن ــی ق ــزات الکترونیک ــین آالت و تجهی ــا ماش ــس از آنه ــه پ ــد ک بوده ان

فلــزات قیمتــی، دولــت مقــررات ویــژه ای بــرای تجــارت طــال در امــارات تــدارک دیــده اســت.  
 UAE Continental 2017 امــارات متحــده عربــی در ســال 2020 اســتراتژی توســعه بلنــد مــدت خــود را موســوم بــه
و نیــز National Agenda را در 2021 منتشــر کــرد. در قلــب هــر دو اســتراتژی، گــذار بــه یــک اقتصــاد دانــش محــور 
ــی و ســرمایه گذاری در بخــش  ــری شــرکت های داخل ــت پذی ــد، افزایــش رقاب ــر افزایــش تولی ــی ب ــرار دارد کــه مبتن ق
ــن اصالحــات  ــش گرفت ــری، در پی ــود ســطح قانون پذی ــه اســت. بهب ــرار گرفت ــک( ق ــاال )های ت فناوری هــای ســطح ب
قانونــی گســترده معطــوف بــه مــدرن ســازی محیــط اقتصــادی و رفــع محدودیــت هــای مالکیــت بــرای ســرمایه هــای 
خارجــی در بخــش هــای مختلــف نیــز از دیگــر بخــش هــای ایــن اســناد اســتراتژیک توســعه اقتصــادی هســتند. حاصــل 
ایــن رویکردهــا بهبــود وضعیــت امــارات در بســیاری از شــاخص های بین المللــی از جملــه ســهولت کســب وکار2 ثبــات و 
 Arbitration صالحیــت مالــی3 و جــذب ســرمایه گذاری خارجــی بــوده اســت. قانونــی کــه از ســال 2018 موســوم بــه
ــاری  ــات تج ــریع مناقش ــع س ــه رف ــد ب ــش داده اســت و امی ــی را افزای ــتم قضای ــه سیس ــاد ب ــده اعتم Law وضــع ش

بین المللــی در ایــن کشــور را تســهیل کــرده اســت.4
فرمــول بنــدی سیاســت تجــاری در ســطح فــدرال بــر عهــده وزارت اقتصــاد و بــر مبنــای اســتراتژی اقتصــادی بلنــد 
مــدت کشــور اســت. رویکــرد کالن ایــن وزارت خانــه عبــارت اســت: از متنــوع ســازی اقتصــاد بــر مبنــای نــوآوری و 

1. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s423_sum_e.pdf  
2. ease of doing business
3. financial competence and stability
4. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s423_sum_e.pdf
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تمرکــز بــر بخش هــای دانش محــور و نیــز فراهــم کــردن محیــط مســاعد بــرای تجــارت و ســرمایه گذاری و افزایــش 
ــی.  ــن الملل ــه منظــور گســترش تجــارت بی ــازار آزاد ب ــی و در ب ــارات در ســطح بین الملل ــری اقتصــاد ام رقابت پذی

ــی  ــد اســت و در مذاکــرات ســازمان تجــارت جهان ــر قواعــد پایبن ــی ب ــه مبتن ــد جانب ــه سیســتم تجــارت چن ــارات ب ام
و بیانیــه ابتــکار مشــترک در مــورد تســهیل تجــارت الکترونیــک و ســرمایه گــذاری1 حضــور فعــال دارد. ایــن کشــور 
ــز  ــال 2017 نی ــوده و از س ــارت2 ب ــهیل تج ــه تس ــه توافقنام ــوط ب ــای مرب ــو پروتکل ه ــال 2016 عض ــن از س همچنی
پروتــکل هــای مربــوط بــه توافق نامــه Amending TRIPS را پذیرفتــه اســت. ابوظبــی همچنیــن عضــو توافــق نامــه 

فنــاوری اطالعــات3 نیــز هســت. 
ــه آزاد  ــج و منطق ــی عضــو شــورای همــکاری خلی ــارات متحــده عرب ــی اشــاره شــد، ام ــه در بخــش قبل ــه ک همانگون
تجــاری پان-عربــی نیــز هســت. کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــا ســنگاپور و نیــز بــا اتحادیــه تجــارت 
آزاد اروپایــی4 قــرارداد تجــارت آزاد دارنــد. همچنیــن امــارات متحــده عربــی از ســال 2021 در حــال مذاکــره بــا هشــت 
کشــور بــرای انعقــاد موافقــت نامــه هــای تجــاری اســت ) از جملــه کــره جنوبــی، بریتانیــا و ترکیــه( کــه از ایــن میــان 

توافــق بــا هنــد و اســرائیل در ســال جــاری صــورت گرفتــه اســت. 
طــی بــازۀ زمانــی مــورد مطالعــه، عملکــرد امــارات متحــده عربــی در حــوزۀ ســرمایه گذاری نیــز چشــمگیر بــوده اســت. 
ــات  ــته ترتیب ــذاران خارجــی اســت و از ســال های گذش ــرو جــذب ســرمایه گ ــارات در گ ــی از اقتصــاد ام بخــش مهم
مهمــی بــرای ایــن مســئله در نظــر گرفتــه شــده اســت. مناطــق آزاد تجــاری کــه مالکیــت 100 درصــد خارجــی در آنهــا 
بــه رســمیت شــناخته شــده اســت از جملــۀ ایــن ترتیبــات بــه شــمار مــی رود. همچنیــن، ایــن کشــور تغییراتــی در نظــام 
حقوقــی ایــن کشــور ایجــاد کــرده اســت و از جملــه، قانــون شــرکت های تجــاری5 را بازنگــری اساســی کــرده اســت. در 
نتیجــۀ ایــن بازنگــری در قوانیــن، شــرکت ها و ســرمایه گذاران خارجــی در حــال حاضــر می تواننــد بــه اســتثنای برخــی 
حــوزه هــا کــه حائــز تأثیــرات اســتراتژیک شــناخته شــده اند، در دیگــر حــوزه هــا بــا 100 درصــد مالکیــت بــه فعالیــت 
ــزار  ــک کارگ ــا ی ــارات شــرط همــکاری ب ــد ام ــی جدی ــن، در نظــام حقوق ــد. همچنی ــن کشــور بپردازن اقتصــادی در ای
محلــی کــه مالکیــت 100 درصــد اماراتــی دارد، بــرای شــرکت هــای خارجــی حــذف شــده اســت. هــدف کلــی ایــن 
برنامــه هــا جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی از کشــورهای هــدف در حــوزه هــای مرتبــط بــا نــوآوری، رهبــری و صنایــع 
پیشــرفته و همزمــان، صــدور ســرمایه اماراتــی بــه خــارج از کشــور بــه منظــور تقویــت حضــور بین المللــی شــرکت هــای 
پیشــروی اماراتــی و ایجــاد فرصــت هــای جدیــد در بخــش هــای هــدف  بــه منظــور ایجــاد و حفــظ بــازار بین المللــی 

بــرای ســرمایه گــذاران اماراتــی و حمایــت از منافــع آنهــا در خــارج از کشــور اســت.6 
یکــی دیگــر از بخش هــای مهــم در ارزیابــی سیاســت تجــاری امــارات، تحــوالت اخیــر در حــوزۀ گمرکــی اســت. در 

1. Joint Statement Initiative on e-commerce and investment facilitation 
2. Agreement on Trade Facilitation
3. Information Technology Agreement
4. European Free Trade Association 
5. Commercial Companies Law CCL
6. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s423_sum_e.pdf 
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ــه هــای  ــرل دارد و روی ــر کنت ــا را در زی ــی گمرکــی و اعمــال آنه ــدرال1 سیاســت هــای کل ــارات، نهــاد گمرکــی ف ام
ایــن بخــش طــی ســال های اخیــر کمابیــش یکســان بــوده اســت. البتــه ادارات گمرکــی هــر شــیخ نشــین می تواننــد 
ــا قواعــد مشــترک گمرکــی GCC در تعــارض نباشــد.  ــد، مادامــی کــه ب ــه صــورت مســتقل قواعــدی را وضــع کنن ب
بــه ایــن ترتیــب، عمومــًا تعرفــه هــا و رویــه هایــی کــه اعمــال مــی شــود همــان قواعــد مشــترک میــان کشــورهای 
ــروژۀ دروازۀ گمرکــی امــارات  عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس2 اســت. از 2020 نهــاد گمرکــی فــدرال یــک پ
متحــده عربــی3 ایجــاد کــرده اســت کــه دولــت فــدرال قصــد دارد آن را تبدیــل بــه یــک پنجــره گمرکــی واحــد ملــی 
بــرای تجــارت کاال بکنــد و ایــن شــامل قواعــد مبــدأ کاالهــا4، طبقه بنــدی تعرفه  هــا و ارزش گــذاری کاالهــا اســت کــه 

ســازگار بــا راهنمــای متحــد شــورای همــکاری خلیــج فــارس5 خواهــد بــود.
ــور  ــن کش ــرد. ای ــره می ب ــاده به ــبت س ــه نس ــی ب ــه ول ــد الی ــه چن ــام تعرف ــک نظ ــارات از ی ــا، ام ــوزۀ تعرفه ه  در ح
ــی  ــه اصل ــارس اســت و تعرف ــج ف ــی تجــارت شــورای همــکاری خلی ــه کــه اشــاره شــد بخشــی از نظــام کل همانگون
ــر اســاس آن، 87.6 درصــد خطــوط  ــه عمومــی خارجــی6 کــه ب ــارت اســت از تعرف ــن کشــور عب ــی از ســوی ای اعمال
ــوب  ــی محس ــوق گمرک ــاف از حق ــده مع ــی مان ــد باق ــده و 11.2 درص ــه واردات ش ــد تعرف ــامل 5 درص ــه ای ش تعرف
ــوده کــه در ایــن میــان، تعرفــه کاالهــای  مــی شــوند. در ســال 2021 میانگیــن تعرفه هــای اعمــال شــده 5 درصــد ب
غیرکشــاورزی کمتــر از کاالهــای کشــاورزی بــوده اســت. تعرفــه هــای غیردرصــدی7 تنهــا شــامل 0.7 درصــد از کاالهــا 
شــده اســت و هیــج ســهمیه بندی تعرفــه ای8 نیــز اعمــال نشــده اســت.  در مــورد ســهولت تجــارت نیــز نکتــه قابــل 
ذکــر از تغییــرات ســال های اخیــر ایــن اســت کــه از ابتــدای 2020 واردکننــدگان ملــزم بــه ثبــت گواهــی مبــدأ بــرای 
ــه صــورت خوداظهــاری ترخیــص شــود، مگــر اینکــه واردکننــده قصــد  ــد ب ــه ای می توان واردات نیســتند و هــر محمول
داشــته باشــد از تعرفه هــای ترجیحــی اســتفاده کننــد. بــا ایــن وجــود، 22 ردیــف کاالیــی بــا عنــوان کاالهــای خــاص 
ــه، 14  ــن مجموع ــرد. از ای ــادی می گی ــه زی ــه فاصل ــج تعرف ــزان رای ــه از می ــی شــوند ک ــژه م ــای وی مشــمول تعرفه ه
ردیــف مربــوط بــه کاالهایــی اســت کــه شــامل الــکل هســتند و تعرفــه 50 درصــدی دارنــد و 8 ردیــف باقــی مانــده 
نیــز کاالهــای الکترونیکــی و دخانیــات هســتند کــه تعرفــه 100 درصــدی شــامل آنهــا می شــود. قــرار اســت بــه زودی 
کل شــورای همــکاری قواعــد عمومــی بــرای کاالهــای ممنوعــه وضــع کننــد، ولــی در حــال حاضــر قوانیــن ملــی هنــوز 
معتبــر هســتند و واردات 0.4 درصــد کاالهــا بــه امــارات ممنــوع اســت و 0.9 درصــد نیــز بــه عنــوان کاالهــای خــاص 

ــده اند.9  ــن ش تعیی
بــه دنبــال توافــق نامــه میــان کشــورهای عضــو شــورای همــکاری از ســال 2016 مالیــات ارزش افــزوده 5 درصــدی و 

1. Federal Custom Authority 
2. GCC Common Customs Law
3. UAE Customs Gateway Project
4. rules of origins
5. GCC Unified Guide on Advance Rulings 
6. Common External Tariff
7. non-ad valorem
8. tariff quota
9. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s423_sum_e.pdf 
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مالیــات مضاعــف بــر کاالهــای مضــر نیــز اعمــال مــی شــود کــه در ســال 2019 توســعه پیــدا کــرد. ایــن تعرفــه هــا در 
راســتای توافــق نامــه عمومــی تعرفــه هــای دولــت هــای شــورای همــکاری هســتند.

ــکاری  ــورای هم ــی ش ــون عموم ــا قان ــازگار ب ــود را س ــی خ ــد محل ــارات قواع ــارت، ام ــی تج ــد حمایت ــوزه قواع در ح
خلیــج فــارس در مــورد ابزارهــای ضددامپینــگ و جبــران ســازی، و ابزارهــای حفاظتــی کــرده اســت و همزمــان ســاز و 
کارهــای ملــی را تعریــف نمــوده کــه می توانــد مســتقل از آن ســاز و کارهــا نیــز اعمــال شــود. بیــن ســال های 2016 
تــا 2020 در ســطح شــورای همــکاری چهــار قاعــده ضددامپینــگ و 2 ســاز و کار حفاظتــی در ایــن حــوزه تعریــف شــد 

و ســه مــورد نیــز بازرســی صــورت گرفتــه کــه بــدون حکــم قطعــی مختومــه شــده اســت.  
ــر  ــرای جذاب ت ــادی ب ــی فعالیت هــای زی ــارات متحــده عرب ــت ام ــن مســائل و تســهیل رویه هــا، دول ــر از همــۀ ای فرات
کــردن بــازار امــارات متحــده عربــی ارائــه کــرده اســت. در ســطح امــارات آژانــس هایــی وجــود دارد کــه خدماتــی را بــه 
تاجــران صادرکننــده ارائــه می کننــد. ایــن خدمــات شــامل همــکاری در فاینانــس بــرای برخــی بازارهــای خــاص، ارائــۀ 
اطالعــات در مــورد بازارهــای خارجــی و مهــارت هــای عمومــی مدیریــت صــادرات و مــوارد عملیاتــی مشــابه مــی شــود. 
امــارات متحــده عربــی همچنیــن در ســال 2017 یــک آژانــس فــدرال صــادرات تأســیس کــرد کــه بــه تاجــران خدماتــی 
از قبیــل بیمــه اعتبــارات تجــاری، تأییــد اعتبارنامــه و ســایر تضمیــن هــا و بیمــه هــای الزم بــرای صــادرات ارائــه مــی 
دهــد. از ســال 2019 نیــز دفتــر صــادرات ابوظبــی )ADEX( تســهیالت اعتبــاری مشــخصی بــه شــرکت هــا ارائــه مــی 

کنــد. اطالعــات دقیقــی از میــزان حمایــت مالــی و اعتبــاری ایــن آژانــس هــا در دســت نیســت.
ــن  ــاردی1. ای ــات 300 میلی ــه عملی ــت ب ــوم اس ــه موس ــد ک ــی نمودن ــه ای را اجرای ــارس 2021 برنام ــا در م  اماراتی ه
برنامــه در واقــع یــک اســتراتژی ده ســاله معطــوف بــه افزایــش ســهم بخــش صنعتــی در تولیــد ناخالــص داخلــی از 133 
میلیــارد دینــار در 2021 بــه 300 میلیــارد دینــار در ســال 2031 اســت. عملیــات 300 میلیــاردی بــرای ایــن هــدف بــه 
خلــق محیــط جــذاب کســب وکار، حمایــت از صنایــع ملــی رشــد داخــل، دریافــت تکنولــوژی و شبیه ســازی نوآوری هــا 
و بهبــود شــهرت امــارات متحــده بــه عنــوان یــک مقصــد ســرمایه گذاری پرداختــه اســت. همانگونــه کــه اشــاره شــد، 
حــذف محدودیت هــای مالکیــت خارجــی یکــی از راهکارهــای دولــت بــوده اســت کــه بــه خوبــی بــا ایــن اســتراتژی 
نیــز ســازگار اســت. یــک فاکتــور مهــم دیگــر در ایــن حــوزه، مناطــق آزاد تجــاری امــارات اســت. ایــن مناطــق نقــش 
مهمــی در توســعه اقتصــادی و متنــوع ســازی تجــارت ایــن کشــور ایفــا مــی کننــد؛ بــه گونــه ای کــه در 2020، ســهم 
مناطــق آزاد از صــادرات غیرنفتــی امــارات رقــم بــاالی 63.8 درصــد بــود و 36 درصــد از کل واردات کشــور نیــز از ایــن 

مناطــق صــورت گرفت.2 
بــا ایــن حــال، اقتصــاد امــارات کمــاکان مشــکالتی بــرای توســعه تجــارت آزاد و جــذب ســرمایه خارجــی دارد. بنگاه های 
دولتــی )SOEs( و مجموعــه هــای مرتبــط بــا حکومــت )GREs( کمــاکان نقــش مهمــی در اقتصــاد امــارات متحــده 
ــا  ــن مجموعه ه ــی. ای ــای دولت ــن خــط مشــی های مقام ه ــه در سیاســت گذاری و تعیی ــد، از جمل ــی کنن ــا م ــی ایف عرب

1. Operation 300bn
2. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s423_sum_e.pdf
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عمدتــًا بــه طــور کامــل یــا مشــارکتی متعلــق بــه صندوق هــای ثروتمنــد حاکمیتــی در ســطح شــیخ نشــین یــا فــدرال 
ــازۀ بررســی، دولــت کمــاکان اصالحــات را در ایــن  ــا یکدیگــر نیــز هســتند. در طــول ب هســتند و برخــی در رقابــت ب
حــوزه نیــز پیگیــری کــرده اســت و بــا تقویــت اداره، اســتقالل مالــی و تغییــر ســاختار مالکیتــی بــه دنبــال اصــالح ایــن 
ــد ناخالــص  ــت از GRE هــا معــادل 8.8 درصــد تولی ــوده اســت. در هــر حــال، در ســال 2020 درآمــد دول وضعیــت ب

داخلــی بــود.
ــت  ــوق مالکی ــرات پرشــماری را در حــوزه حق ــی تغیی ــارات متحــده عرب ــی، ام ــورد ارزیاب ــازه م ــن، در طــول ب  همچنی
معنــوی و حمایــت از نــوآوری انجــام داده اســت. در ســال 2021 یــک قانــون جدیــد بــرای ثبــت اختــراع1 و یــک قانــون 
بــرای عالئــم تجــاری2 تصویــب شــد. همچنیــن، امــارات متحــده عربــی بــه پروتــکل مادریــد راجــع بــه ثبــت عالمــت 
تجــاری پیوســت. قانــون جدیــدی هــم تصویــب شــد کــه بــه موجــب آن مجــازات فریبــکاری تجــاری افزایــش پیــدا 
کــرد. عــالوه بــر همــه اینهــا، امــارات متحــده عربــی از قانــون یکپارچــه کشــورهای شــورای خلیــج فــارس در زمینــه 
ــی  ــن الملل ــه بی ــه اتحادی ــن قصــد دارد ب ــت همچنی ــد. دول ــی کن ــروی م ــت تجــاری پی ــراع و عالم ــت اخت ــون ثب قان

ــدد.3 ــی بپیون ــد گیاه ــای جدی ــت از گونه ه حمای
ــورد  ــی م ــازه زمان ــی در ب ــص داخل ــد ناخال ــز ســهم خــود را از تولی ــری نی ــگل داری و ماهیگی  بخــش کشــاورزی، جن
بررســی افزایــش داده اســت، امــا همچنــان بســیار محــدود اســت و کمتــر از یــک درصــد از GDP را بــه خــود اختصــاص 
ــا 22  ــد از آن ســبزیجات ب ــا 61 درصــد اســت و بع داده اســت. در حــوزه کشــاورزی، بیشــتر ســهم از آن میوه جــات ب
درصــد و محصــوالت زراعــی بــا 17 درصــد قــرار دارنــد. بخــش محــدود کشــاورزی و ماهیگیــری در امــارات متحــده 
عربــی بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن کشــور عمــده محصــوالت مــورد نیــاز خــود در ایــن حــوزه را از خــارج وارد مــی 
کنــد. تعرفــه واردات 6.7 درصــدی بــر واردات محصــوالت کشــاورزی )بــه جــز ماهیگیــری( نیــز از متوســط 5 درصــدی 
تعرفــه وارداتــی ایــن کشــور بیشــتر اســت. بیــن 2016 تــا 2021، دولــت ابتکارهایــی را بــرای دســتیابی بــه تولیــد بیشــتر 

در حــوزه کشــاورزی، تقویــت امنیــت غذایــی و بازســازی صنعــت ماهیگیــری اختصــاص داده اســت.4 
 اســتراتژی انــرژی امــارات متحــده عربــی 2050 کــه از ســال 2017 معرفــی شــد نخســتین برنامــۀ منســجم و یکپارچــۀ 
امــارات در ایــن حــوزه بــرای متنــوع ســازی منابــع انــرژی و ســازگاری بــا تغییــرات آب و هوایــی بــا کاهــش گازهــای 
ــه ای  ــا ســال 2030 آالینده هــای گازهــای گلخان ــر ایــن اســاس، کشــور قصــد دارد ت ــه شــمار مــی رود. ب ــه ای ب گلخان
خــود را 23.5 درصــد نســبت بــه ســناریوی تــداوم وضــع موجــود کاهــش دهــد. در 2021 نیــز کشــور اعــالم کــرد قصــد 
دارد تــا ســال 2050 بــه هــدف آالینــده هــای گلخانــه ای GHG صفــر برســد. در ایــن راســتا، یــک طــرح جامــع بــرای 

حمایــت از صنایعــی کــه کربــن کمتــری تولیــد مــی کننــد تصویــب شــده اســت.
سیاســت های نفتــی امــارات طــی ســال هــای اخیــر و بــه ویــژه از 2016 تغییــرات اساســی کــرده اســت. ایــن کشــور 

1. patent
2. Trade mark
3. International Union for the Protection of New Varieties of Plants
4. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s423_sum_e.pdf 
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در پاســخ بــه تغییــرات جــدی بــازار نفــت اصالحاتــی از جملــه افزایــش ظرفیــت تولیــد، بیشــینه ســازی عمــر مخــازن 
ــرای ظرفیــت تبدیــل محصــوالت را در دســتور کار قــرار داده اســت. در  و فراهــم ســاختن زیرســاحت هــای داخلــی ب
2018 شــرکت ملــی نفــت ابوظبــی کــه بخــش اعظــم تولیــد نفــت در امــارات را بــر عهــده دارد اعــالم کــرد برنامــه 
دارد تــا ســال 2020 بــه ظرفیــت تولیــد 4 میلیــون بشــکه در روز و تــا 2030 بــه ظرفیــت تولیــد 5 میلیــون بشــکه در 
روز برســد. ایــن شــرکت همچنیــن ســرمایه گــذاری هایــی در ظرفیــت هــای پاالیــش در خــارج از کشــور انجــام داده 
اســت. سیاســت افزایــش تولیــد یــک هــدف مهــم دیگــر بــرای بخــش گازی امــارات نیــز بــوده اســت. اســتراتژی جامــع 
گازی کــه از ســال 2018 آغــاز شــد قصــد دارد تــا ســال 2025 بــه خودکفایــی برســد و تــا 2040 بــه شــکل پایــداری 

بــه بــازار صــادرات گاز مایــع نیــز وارد شــود.
ــًا در ســطح شــیخ نشــین مدیریــت می شــوند و حقــوق اکتشــاف و اســتخراج از طریــق قراردادهــای  نفــت و گاز عمدت
ــه شــرکت های  ــا ب ــن واگذاری ه ــی، ای ــیخ نشــین ها و مشــخصا در ابوظب ــده ش ــرد. در عم ــی گی ــذاری صــورت م واگ

دولتــی یــا زیــر کنتــرل دولــت انجــام مــی شــود و مالکیــت خارجــی در آنهــا معمــوال بســیار محــدود اســت. 
از ســال 2017 یــک قانــون فــدرال تصویــب شــده تــا تجــارت محصــوالت نفتــی را در امــارات ســازمان بدهــد. هــدف 
اصلــی ایــن قانــون جلوگیــری از تجــارت نامشــروع ســوخت و بــه ویــژه قاچــاق کشــورهای همســایه اســت. بــر خــالف 
بــرق و آب، تعرفــه هــای ســوخت در ســطح فــدرال تعییــن مــی شــوند کــه ایــن امــر نشــانگر حساســیت ایــن موضــوع 
بــرای دولــت اســت. از 2015 ایــن قیمــت گــذاری تابعــی از قیمــت جهانــی نفــت در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه هــر 

مــاه توســط کمیتــه قیمــت گــذاری کنتــرل مــی شــود.
در حالــی کــه تولیــد نفــت در امــارات متحــده عربــی تقریبــا صــد در صــد از طریــق گاز طبیعــی صــورت مــی گیــرد، 
دولــت در آســتانه متنــوع ســازی ســبد انــرژی تولیــدی بــرق اســت. انتقــال و توزیــع بــرق نیــز تقریبــا بــه طــور کامــل 
در اختیــار شــرکت هــای دولتــی اســت. ایــن شــرکت هــا تنهــا خریــدار تولیــد کننــده هــای الکتریســیته و مســئول توزیــع 
و انتقــال آن هســتند. برنامــه ملــی مدیریــت تقاضــای آب و انــرژی کــه در ســال 2021 توســط دولــت فــدرال تصویــب 
شــد قصــد دارد تــا ســال 2050 بــه میــزان 40 درصــد کاهــش در تقاضــای انــرژی در ســه بخــش پرمصــرف انــرژی 
ــرای آب در  ــا میــزان تقاضــا ب یعنــی حمــل و نقــل، صنعــت و ســاخت و ســاز برســد. همچنیــن، تــالش مــی شــود ت
همیــن بــازه زمانــی 50 درصــد کاهــش یابــد. بخــش مهمــی از ایــن هــدف گــذاری هــا بــا ســرمایه گــذاری بــر انــرژی 

هــای تجدیــد پذیــر صــورت مــی گیــرد کــه تقریبــًا تمــام آن مبتنــی بــر انــرژی هــای خورشــیدی اســت.
طــی دوران بررســی در حــوزۀ مالــی، بانکــداری مهمتریــن بخــش اســت کــه شــامل یــک بخــش فاینانــس اســالمی 
هــم می شــود. بخــش چشــمگیری از مالیکــت ســه بانــک بــزرگ کشــور در اختیــار دولــت اســت و بانــک هــای اماراتــی 
تقریبــا دسترســی جهانشــمول بــه سیســتم بانکــی بیــن المللــی دارنــد. اصالحاتــی در ســال 2017 صــورت گرفــت کــه 
ــه جــای  ــون باســل 31 و قانــون جدیــد بانــک مرکــزی ایــن کشــور قــرار دارد. قواعــد ایــن حــوزه ب در رأس آنهــا قان

1. Basel 3
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آنکــه بــر مبنــای نهــاد مالــی تعریــف شــود، بــر مبنــای فعالیــت مالــی تعریــف شــده اســت. فعالیت هــای بانــک مرکــزی 
ــت ریســک و قواعــد و  ــرای مدیری ــر انتشــار اســتانداردهایی ب ــر اســت و عــالوه ب ــن کشــور بســیار مؤث در اقتصــاد ای
ــده تعریــف کــرده اســت. بانک هــای  ــرای حمایــت از حقــوق مصــرف کنن ــن حــوزه، قواعــدی ب معیارهــای الزم در ای
ــی کــه مناطــق آزاد دوبــی و ابوظبــی قواعــد خــاص  ــد در حال ــر درآمــد می پردازن خارجــی مالیــات بیســت درصــدی ب
خــود را در ایــن حــوزه دارنــد. همچنیــن، از زمــان قانــون جدیــد بانــک مرکــزی، فعالیت هــای بیمــه ای نیــز زیــر نظــر 

همیــن نهــاد قــرار گرفتــه و نهــاد بیمــه در بانــک مرکــزی امــارات ادغــام شــده اســت.
همــه گیــری کوویــد در امــارات نیــز ماننــد دیگــر کشــورهای تأثیــرات اقتصــادی منفــی بــر جــای گذاشــت و بیشــترین 
بخشــی کــه در امــارات از ایــن مســئله ضربــه خــورد، بخــش ســاخت و ســاز بــوده اســت. بــا ایــن حــال، دالیــل ایــن 
ــتقالت از  ــالک و مس ــش ارزش ام ــدت کاه ــی م ــد طوالن ــود و رون ــد نب ــری کووی ــه همه گی ــدود ب ــا مح ــئله تنه مس
اوایــل 2021 بــه ثبــات رســیده اســت. دولــت دوبــی یــک طــرح جامــع بــرای مگاپــروژه هایــی کــه بــا مشــکل مواجــه 
بودنــد ارائــه کــرده اســت. هرچنــد مجــوز ســاخت و ســاز در ســطح شــیخ نشــین بــه شــرکت ها داده می شــود، بــا ایــن 
حــال طــی دوران ارزیابــی، هــم شــرکت های دولتــی و هــم شــرکت های خصوصــی رشــد چشــمگیری در ایــن حــوزه 

داشتند. 
بخــش مخابراتــی و ارتباطــی در ســلطۀ دو اپراتــور متعلــق بــه دولــت اســت و بــرای توســعه اقتصــادی و تحــول ملــی 
دیجیتالــی بســیار حیاتــی شــمرده مــی شــود. هرچنــد طــی دوران بررســی میــزان کاربــران کاهــش پیــدا کــرده اســت، 
بــا ایــن حــال دسترســی بــه خدمــات در ایــن حــوزه بســیار رقابتــی و ســرعت شــبکه هــای اینترنــت بســیار بــاال اســت. 
امــارات از نخســتین کشــورهایی اســت کــه خدمــات 5G را در ســطح تجــاری عرضــه کــرده اســت. تجــارت الکترونیکــی 
ــه حــوزۀ  ــدگان ب ــت از مصرف کنن ــون حمای در طــول دوره بررســی رشــد مناســبی داشــته اســت و در ســال 2020 قان

تجــارت الکترونیکــی و حمایــت از داده هــای شــخصی نیــز توســعه پیــدا کــرد. 
در بــازۀ زمانــی 2016-2021، یکــی دیگــر از بخش هــای مهــم بــرای توســعه در امــارات متحــده عربــی حمــل و نقــل 
بــوده اســت کــه در قلــب اســتراتژی دولــت بــرای تبدیــل کــردن امــارات متحــده عربــی بــه کانــون تجــارت قــرار دارد. 
در ســال 2020، اداره فــدرال حمــل و نقــل در وزارت انــرژی و زیرســاخت ادغــام شــد و بــه عنــوان متولــی حمــل و نقــل 
دریایــی و خشــکی قــرار گرفــت. در ســطح فــدرال، همچنیــن اداره عمومــی هوانــوردی غیرنظامــی مســئول مدیریــت 
کلیــۀ فعالیت هــای مربــوط بــه هوانــوردی غیرنظامــی اســت. بــا ایــن حــال، برخــی قواعــد و اداره امــور در ایــن بخــش 
ــلوغ  ــرودگاه ش ــن ف ــی چهارمی ــی دوب ــن الملل ــرودگاه بی ــود. در 2019، ف ــال می ش ــیخ نشــین ها اعم ــز در ســطح ش نی
جهــان بــر حســب تعــداد کل مســافران شــد. خطــوط هوایــی امــارات و اتحــاد بــه همــراه چهــار شــرکت کوچک تــر در 
ایــن کشــور فعــال هســتند. بــه لحــاظ حمــل و نقــل دریایــی نیــز امــارات متحــده عربــی یکــی از کانون هــای اصلــی 
منطقــه اســت و بنــدر جبــل علــی تنهــا بنــدر خاورمیانــه و شــمال افریقــا اســت کــه تاکنــون جــزء 30 بنــدر نخســت 
شــلوغ جهــان قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن، شــبکه ملــی راه آهــن نیــز در دســت احــداث اســت و پیش بینــی می شــود 
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پــس از تکمیــل ظرفیــت جابه جایــی بیــش از 50 میلیــون تــن کاال در ســال را داشــته باشــد.
یکــی دیگــر از اهــداف دولــت، تبدیــل شــدن بــه کانــون توریســم درمانــی در منطقــه اســت. بیــن 2015 تــا 2019 تعــداد 
توریســت هــای درمانــی از 300 هــزار بــه حــدود 350 هــزار رســید. اغلــب خدمــات درمانــی در ایــن کشــور خصوصــی 
ــا  ــد. ایــن شــرکت ها عمومــًا ب هســتند و بســیاری از آنهــا نیــز زیرمجموعــۀ شــرکت های بین المللــی بــه شــمار می رون

شــرکت های دولتــی کار می کننــد کــه اداره کننــدۀ بزرگتریــن بیمارســتان هــای دولتــی هســتند.1 

3( سیاست تجاری امارات متحده عربی و ایران

ــداوم  ــارات در 10 ســال گذشــته از یک ســو و ضرورت هــای سیاســتی ت ــران و ام ــادالت تجــاری ای مقایســه حجــم مب
ــط اقتصــادی دو کشــور  ــی در خصــوص چشــم انداز رواب ــد در گمانه زن رشــد اقتصــادی امــارات از ســوی دیگــر می توان
راهگشــا باشــد. هــر چنــد امــارات همــواره یکــی از دو شــریک نخســت تجــاری ایــران بــوده، رویکــرد سیاســی آن بــه 

ایــران ســبب تفــاوت رویکــرد اقتصــادی امــارات نســبت ایــران در مقاطــع مختلــف بــوده اســت.
تجــارت ایران-امــارات از 2/2 میلیــارد دالر در ســال 2001 بــه بیــش از 24 میلیــارد دالر در ســال 2011 افزایــش یافــت. 
ــه  ــه شــدت و ب ــادالت تجــاری دو کشــور ب ــران حجــم مب ــر ای ــی ب ــای بین الملل ــال تحریم ه ــا اعم ــال 2012 ب در س
ــارد  ــه حــدود 15 میلی ــم در ســال های 15-2012 ب ــن رق ــن ای ــه طــوری کــه میانگی شــکلی ســریع کاهــش یافــت؛ ب

دالر رســید.
ــا برداشــته شــدن تحریم هــای بین المللــی علیــه ایــران در پــی توافــق هســته ای ایــران و 1+5، هــر  در ســال 2015 ب
چنــد روابــط تجــاری ایــران بــا تقریبــا تمامــی شــرکای خــود بــا افزایــش قابــل مالحظــه ای همــراه بــود، در خصــوص 
ــا  ــادالت دو کشــور در ســال های 2016 ت ــن حجــم تب ــه ای کــه میانگی ــه گون ــت؛ ب ــه یاف ــد کاهشــی ادام ــارات رون ام

ــوده اســت.2 ــا 14/4 میلیــادر دالر ب ــر ب 2018 )خــروج آمریــکا از برجــام و اعمــال مجــدد تحریم هــا( براب

1. World Trade organization (2022) TRADE POLICY REVIEW REPORT BY THE SECRETARIAT UNITED ARAB EMIRATES. Access 
Date: 20 July 2022
2. How the UAE will Underwrite the Iran Deal’s Success
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نمودار 1- مقایسه تجارت ایران و امارات 2012-20

اصلی تریــن دلیــل عــدم رشــد حجــم تجــاری دو کشــور و تــداوم رونــد کاهشــی حجــم تجــاری دو کشــور را بایــد در 
اختالفــات سیاســی فزاینــده دو کشــور بــر ســر موضوعــات منطقــه ای و نگرانــی امــارات از تأثیــرات برجــام بــر آینــده 
ایــن اختالفــات جســتجو کــرد؛ موضوعــی کــه امــارات را در زمــره معــدود ناراضیــان توافــق هســته ای ایــران و 1+5 قــرار 
داد1.  ایــن رویکــرد امــارات بــه سیاســت های منطقــه ای ایــران و پیامــد برداشــته شــدن تحریم هــا بــر ایــن سیاســت ها 

ســبب شــد تــا در ســال 2018، امــارات بــه شــدت بــا اعمــال مجــدد تحریم هــا علیــه ایــران همراهــی کنــد.
در ایــن مقطــع، مطابــق بــا دســتورالعمل بانــک مرکــزی امــارات، بانک هــا و شــرکت های مســتقر در دبــی موظــف بــه 
ــرکت های  ــیاری از ش ــدند2 و بس ــی ش ــرکت های ایران ــا و ش ــهروندان، بانک ه ــی ش ــاب های بانک ــردن حس ــدود ک مس
ــا ایــران مجبــور بــه انتقــال کارگزاری هــا و حســاب های بانکــی خــود از دبــی بــه ترکیــه  بین المللــی بــرای تجــارت ب

شــدند.
در ســال 2019 هم زمــان بــا وخیــم شــدن وضعیــت امنیتــی خلیــج فــارس از جملــه انفجــار یــک کشــتی تجــاری در 
دریــای عمــان، سیاســت امــارات تغییــر کــرد و ایــن کشــور وارد گفتگــو بــا ایــران شــد؛ یــک مــاه بعــد، گزارش هایــی در 
خصــوص آزادســازی 700 میلیــون دالر از دارایی هــای بلوکــه شــده ایــران در امــارات منتشــر شــد؛ موضوعــی کــه ســبب 
ســفر نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران بــه امــارات بــرای تشــویق ایــن کشــور بــه تــداوم همراهــی بــا سیاســت 
فشــار حداکثــری شــد. بــا ایــن وجــود امــارات از ســال 2019 نقــش مهمــی در صــادرات نفــت ایــران بــه چیــن داشــته 
اســت و بــه واســطه ایــن نقــش، بــر اســاس برخــی آمارهــا، واردات ایــران از امــارات تقریبــا بــه ســطح پیــش از ســال 

2018 بازگشــته اســت؛ هــر چنــد صــادرات بــه ایــن کشــور همچنــان بســیار محــدود اســت.3

1. امــارات در 4 ژانویــه 2016، دو روز پــس از اشــغال ســفارت عربســتان در تهــران و تنهــا 12 روز پیــش از تاریــخ رســمی اجرایــی شــدن برجــام، ســفیر خــود را فراخوانــد 
و روابــط بــا تهــران بــه ســطح کاردار تنــزل داد.

2. UAE acts on money transfers to Iran
3. UAE Earns Big as Iran Sells Oil to China
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بعــد از آغــاز بــه کار دولــت بایــدن در آمریــکا و آغــاز مذاکــرات بــرای احیــای برجــام، امارات، همســو با ســایر کشــورهای 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس وارد مجموعــه ای از تالش هــای دیپلماتیــک بــا هــدف بهبــود روابــط بــا تهــران شــده 
ــا  ــه تهــران در دیــدار ب اســت. در ایــن راســتا »طحنــون بــن زایــد«، مشــاور امنیــت ملــی امــارات1 در ضمــن ســفر ب
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی و رئیس جمهــور ایــران خواســتار تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی بــرای شناســایی 
امــکان همــکاری در حوزه هــای انــرژی، حمل ونقــل، ســالمت و اقتصــاد شــد و تأکیــد کــرد کــه ایــن کارگروه هــا بایــد 

راه هــای برداشــتن موانــع همــکاری دو کشــور را تعییــن کننــد.2

تــالش امــارات بــرای بهبــود روابــط خــود بــا ایــران، از جملــه در حــوزه اقتصــادی بــا تأییــد و همراهــی ایــاالت متحــده و 
ســایر کشــورهای عــرب خلیــج فــارس همــراه بــوده اســت؛ از جملــه در نوامبــر 2022، کارگــروه مشــترک ایاالت متحــده 
و شــورای همــکاری خلیــج فــارس در بیانیــه ای رســمی بــر ایجــاد »پیوندهــای اقتصــادی عمیق تــر بــا ایــران، پــس از 

برداشــته شــدن تحریم هــای ایاالت متحــده« تأکیــد کردنــد.3

دالیــل تغییــر رویکــرد امــارات نســبت بــه ایــران در مقایســه بــا ســال های 2016 تــا 2019 را عــالوه بــر موضوعــات 
ــی  ــدوق بین الملل ــزارش صن ــر اســاس گ ــرد. ب ــن کشــور جســتجو ک ــد در شــرایط اقتصــادی ای ــی بای سیاســی و امنیت
پــول، بــا توجــه بــه آســیب های ناشــی از همه گیــری کرونــا از یــک ســو و رونــد کلــی کاهــش تقاضــای جهانــی بــرای 
ــرات اقلیمــی از ســوی دیگــر، نگرانی هــای مهمــی در خصــوص رشــد  ــا تغیی ــه ب ــرای مقابل نفــت در نتیجــه تــالش ب
ــدار و موفقیــت سیاســت های متنوع ســازی اقتصــادی در کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس از  اقتصــادی پای
ــه  ــه ای از سیاســت ها از جمل ــول مجموع ــی پ ــدوق بین الملل ــا، صن ــن نگرانی ه ــر ای ــود دارد. در براب ــارات وج ــه ام جمل
ــر افزایــش همگرایــی منطقــه ای  ــر از فناوری هــای نویــن و از همــه مهم ت ارتقــاء کیفیــت آمــوزش، بهره گیــری بیش ت

را توصیــه کــرده اســت.4

ــن کشــورها ســبب  ــت غیرمکمــل اقتصــاد ای ــارس، خصل ــج ف علیرغــم تالش هــای 40 ســاله شــورای همــکاری خلی
ــن  ــی اقتصــادی کشــورهای عضــو حاصــل شــود؛ در ای ــه همگرای ــن زمین ــا موفقیت هــای اندکــی در ای شــده اســت ت
میــان پتانســیل های اقتصــادی ایــران، از جذابیــت بســیار باالیــی بــرای امــارات بــه عنــوان پیشــروترین اقتصــاد منطقــه 
خلیــج فــارس برخــوردار اســت.5 برخــی تحلیل گــران بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــا توجــه بــه روندهــای بلنــد مــدت 
ــه برداشــته  ــه -مشــروط ب ــا بازیگــری اســت ک ــران تنه ــی، ای ــی در خصــوص اقتصــاد جهان و عدم قطعیت هــای کنون
شــدن تحریم هــا- قابلیــت تزریــق حجــم قابــل توجهــی از ســرمایه بــه اقتصــاد امــارات )مشــخصا دبــی( را دارا اســت.

1. طحنــون بــرادر محمــد بــن زایــد، رئیــس دولــت امــارات اســت کــه عــالوه بــر مشــاور امنیــت ملــی، ریاســت »هلدینــگ بین المللــی ابوظبــی« را نیــز بــر عهــده 
ــت. ــدرال اس ــت ف ــی دول ــرمایه گذاری های خارج ــوص س ــری در خص ــئول تصمیم گی ــگ، مس ــن هلدین دارد. ای

ــد،  ــت می کن ــران را تقوی ــق ای ــه از طری ــارات و ترکی ــان ام ــی می ــیر ترانزیت ــاد مس ــوص ایج ــا در خص ــل گمانه زنی ه ــل ونق ــوزه حم ــکاری در ح ــر هم ــد ب 2. تأکی
ــوده اســت. ــارات ب ــه و ام ــد ترکی ــای ارش ــدار مقام ه ــو در دی ــورد گفتگ ــه مســائل م ــرا از جمل ــه ظاه ــی ک موضوع

3. U.S. GCC Iran Working Group Statement
4. International Monetary Fund (IMF), Economic Prospects and Policy Challenges for the GCC Countries - 2021

ــا ترکیــه و اســرائیل را نیــز می تــوان  5. در کنــار مســائل امنیتــی و سیاســی، در عرصــه ای گســترده تر، تالش هــای امــارات بــرای توســعه همکاری هــای اقتصــادی ب
راســتای متنوع ســازی اقتصــاد، افزایــش شــرکای اقتصــادی و تــالش بــرای افزایــش ســطح همگرایــی منطقــه ای بررســی کــرد.
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موقعیــت جغرافیایــی، ســطح بــاالی توســعه یافتگی زیرســاختی بــه ویــژه در بخــش ترانزیــت و سیاســت مالیاتــی امــارات 
همچنــان بــه عنــوان مهم تریــن جذابیــت ایــن کشــور بــرای فعــاالن اقتصــادی ایرانــی در نظــر گرفتــه می شــود؛ بــه 
ــی و فقــدان چشــم انداز روشــن در خصــوص عضویــت  ــران در ســازمان تجــارت جهان ــژه اینکــه عــدم عضویــت ای وی
ــد  ــح دهن ــای خارجــی ترجی ــا بســیاری از شــرکت ه ــی، ســبب شــده اســت ت ــل پیش بین ــده قاب ــاد در آین ــن نه در ای
دسترســی خــود بــه بــازار ایــران را از طریــق صــادرات مجــدد از امــارات بــه ایــران تأمیــن کننــد. در طــرف مقابــل نیــز 
ــارات محقــق می شــود. جــدول شــماره دو،  ــه ام ــب از مســیر ارســال آن ب ــی اغل ــه بازارهــای جهان ــران ب صــادرات ای

ــد. ــران در ســال 2020 را نشــان می ده ــه ای ــارات ب ــی ام ــالم صادرات دســته بندی اق

جدول 3- ارزش اقالم صادراتی امارات به ایران در سال 20201

ارزشاقالم صادراتی
ارزشاقالم صادراتی)میلیون دالر(

)میلیون دالر(

474/38ماشین آالت، راکتورهای هسته ای و انواع بویلر2140تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
159/32وسایل نقلیه غیر ریلی189/76میوه، آجیل، پوست مرکبات، خربزه
133/72الیاف مصنوعی142/74تنباکو و محصوالت جایگزین تنباکو

123/18کاغذ و خمیر کاغذ127/36محصوالت پالستیک

81/5گوشت و آالیش دامی )امعاء و احشاء(88/19مواد شیمیایی آلی

55/49دانه و میوه های روغنی، غالت، میوه60/92الستیک

44/58محصوالت شیمیایی46/36انواع دستگاه های رادیوگرافی پزشکی
37/34الیاف مصنوعی نساجی41/31سبزیجات، ریشه ها و غده های خوراکی

34/38فرآورده های غذایی گوشت پایه36/98قهوه، چای، شیر خشک و ادویه

31/84شکر و شکر قنادی33/381منسوجات غیربافتنی

29/34نوشیدنی ها، اسپرایت و سرکه29/97اسانس، عطر، لوازم آرایشی و بهداشتی

25خمیر چوب، مواد سلولوزی فیبری و ضایعات28/2محصوالت دارویی

16/84لبنیات، تخم  مرغ، عسل و محصوالت خوراکی18/67کاکائو

 محصوالت دباغی شده، عصاره های رنگرزی،
15/96منسوجات بافتنی16جوهر مازو )تانین(، مشتقات . رنگدانه ها

 ماهی، سخت پوستان، نرم تنان و آبزیان
15/84پای افزارها، ِگتر و محصوالت مشابه15/88بی مهره

 مواد شیمیایی غیرآلی، ترکیبات فلزات گرانبها و13/45کاالهای عکاسی و فیلم برداری
12/66ایزوتوپ

 عدل پنبه، نمد، منسوجات غیربافتنی، انواع12/54شیشه و ظروف شیشه ای
12/06ریسمان و طناب

1. Trading Economics
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ارزشاقالم صادراتی
ارزشاقالم صادراتی)میلیون دالر(

)میلیون دالر(

 سوخت های معدنی، روغن ها و محصوالت10/93ابزار و انواع بُرنده های فلزی
10/18تقطیری

9/1حبوبات9/75سایر منسوجات و البسه تاناکورا

 صابون ها، لوبیریکانت ها، موم، شمع و خمیرهای8/54اسباب بازی، بازی ها و لوازم ورزشی
8/12مدل سازی

7/77آهن و فوالد8/09چربی ها و روغن های گیاهی و حیوانی

 پشم و موی حیوانات، محصوالت منسوج از یال7/71آلومینیوم
7/52و دم اسب

6/46پنبه7/47کتب، نشریات و تصاویر چاپی

 آلبومینوئیدها، نشاسته های اصالح شده،
6/09محصوالت تولیدی متفرقه6/19چسب ها و آنزیم ها

 اثاثیه، تابلوهای روشنایی، ساختمان های5/33محصوالت سرامیکی
5/25پیش ساخته

5/08چوب و محصوالت چوبی، زغال چوب5/21غالت، آرد، نشاسته، فرآورده های شیر

 محصوالت چرمی، روده حیوانات، تسمه، وسایل4/29محصوالت آهنی و فوالدی
4/28مسافرتی

3/62پارچه های بافتنی یا پرزدار مخصوص و تافته ها3/99سایر منسوجات بافتنی

2/9پسماند، ضایعات صنایع غذایی و خوراک دام3/1انواع ساعت

 منسوجات مورد استفاده برای پوشاندن، محافظت2/72مس
2/48و لمینیت کردن

1/57الک، صمغ و رزین1/89درختان زنده، گیاهان، پیازها، ریشه ها و گل

 سنگ، گچ، سیمان، آزبست، میکا و محصوالت1/35انواع کود
1/32مشابه

1/05سنگ معدن و خاکستر سرباره1/31محصوالت متفرقه فلزی

ــر، گل  ــده، پ ــیمان، پوســت پرن ــچ، آهــک و س ــاک، ســنگ، گ ــرد، خ ــوق، ابریشــم، نمــک، گوگ ــوارد ف ــر م ــالوه ب ع
مصنوعــی، مــوی انســان، فــرش و ســایر منســوجات جهــت پوشــش کــف، انــواع پوشــش ســر )کاله، روســری، مقنعــه 
ــوازم  ــات و ل ــن، قطع ــن و گلوت ــت، نشاســته، اینولی ــی و ســبدی، مال ــواد بافتن ــه و محصــوالت آن، م و…(، چــوب پنب
جانبــی ســالح و تجهیــزات نظامــی، الیــاف گیاهــی، نــخ کاغــذی و پارچه هــای خــارج از دســته بندی های ذکــر شــده، 
آالت موســیقی و تجهیــزات جانبــی آن، مرواریــد، ســنگ های قیمتــی، فلــزات و ســکه، محصــوالت گیاهــی خــارج از 
ــر، عصــا، صندلی هــای ســبک، شالق،ســرمت ها، مــواد منفجــره و آتــش زا،  دســته بندی های پیشــین، ســرب، روی، چت
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ــزات راه آهــن و  ــق و ســایر ســازه های شــناور، تجهی ــده، کشــتی ، قای ــات زن ــه، حیوان ــری، کلکســیونی و عتیق ــار هن آث
ــر از یــک میلیــون  ــه کم ت ــا ارزش جداگان لوکوموتیــو، تجهیــزات هواپیمــا، قلــع، گوشــت، ماهــی و غذاهــای دریایــی ب

ــد.1 ــران بوده ان ــه ای ــارات ب دالر از دیگــر اقــالم وارد شــده از ام

نگاهــی بــه ایــن فهرســت نشــان دهنده حجــم بــاالی صــادرات مجــدد امــارات بــه ایــران اســت؛ صادراتــی کــه مبــدأ 
آن هــا را بایــد در سرتاســر جهــان جســتجو کــرد. از ســوی دیگــر، ماهیــت اقــالم صادراتــی امــارات کــه مجموعــه ای 
از کاالهــای مصرفــی، مــواد اولیــه، کاالهــای لوکــس و ملزومــات گــردش چــرخ اقتصــاد ایــران را تشــکیل می دهــد، 

گویــای اهمیــت حیاتــی روابــط تجــاری بــا امــارات اســت. 

ــران و  ــان ای ــرای کاهــش اختالفــات می ــه نظــر می رســد تالش هــای دیپلماتیــک ب ــه آنچــه گفتــه شــد ب ــا توجــه ب ب
امــارات و نیــز ضرورت هــای اقتصــادی دو کشــور بســتر مناســبی بــرای توســعه همکاری هــای اقتصــادی، از جملــه در 
ــه  بخــش تجــارت فراهــم کــرده اســت. ســفرهای متقابــل هیئت هــای اقتصــادی دو کشــور، اظهــار عالقــه امــارات ب
ــان، خدمــات فنــی  ــن، هــوش مصنوعــی، صنعــت دانــش بنی ــد تکنولوژی هــای نوی ــی مانن ســرمایه گذاری در حوزه های
و مهندســی، حــوزه آبزیــان، کشــاورزی و مــواد غذایــی و مذاکــرات پیرامــون توافــق تجــارت ترجیحــی2 نشــان دهنده 

اراده دو کشــور بــرای احیــا روابــط اقتصــاد پیشــین و ارتقــاء آن بــه ســطوح جدیــد اســت.

بهره گیــری از ایــن شــرایط، مســتلزم توجــه بــه دو نکتــه اساســی اســت؛ چنانچــه گفتــه شــد امــارات از ســال گذشــته 
میــالدی بــر مبنــای دســتور کار ملــی توســعه صــادرات غیرنفتــی، بــر افزایــش صــادرات ملــی خــود تمرکــز کــرده اســت؛ 
بــه بیــان دیگــر، عــالوه بــر جریــان صــادرات مجــدد، توســعه صــادرات ملــی بســتر جدیــدی را بــرای فعــاالن اقتصــادی 
ــوالت  ــر محص ــالوه ب ــر، ع ــوی دیگ ــت. از س ــوده اس ــه ب ــورد توج ــر م ــته کمت ــه در گذش ــد ک ــم می کن ــی فراه ایران
ــی  ــزات کــه از گذشــته بخــش مهمــی از صــادرات مل ــی و فل ــح ســاختمانی، توریســم، خدمــات مال پتروشــیمی، مصال
ــع  ــک، صنای ــات الکترونی ــوآوری و خدم ــر، ن ــی همچــون انرژی هــای تجدید پذی ــی داده، حوزه های ــارات را تشــکیل م ام
ــد و  ــارات ایجــاد می کن ــران و ام ــرای توســعه همکاری هــای اقتصــادی ای ــدی ب غذایــی و داروســازی محورهــای جدی
ــه نظــر  ــد. ب ــه حوزه هــای نویــن اقتصادی-تجــاری تبدیــل کن ــران ب ــه مســیر دسترســی ای ــد ایــن کشــور را ب می توان
ــا  ــا آن ه ــط ب ــری از فرصت هــای اقتصــادی مرتب ــا و بهره گی ــن حوزه ه ــه ای ــران ب می رســد ورود بخــش خصوصــی ای
در گــرو ســطح باالیــی از شــناخت ایــن حوزه هــا اســت کــه احتمــاال بهره گیــری از دانــش متخصصیــن ایــن حوزه هــا 

ــد. ــروری می کن را ض

1. ibid
2. ادامه مذاکرات تجارت ترجیحی بین تهران-ابوظبی/ تدوین سند چشم انداز 10 ساله برای مبادالت ایران و امارات
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4( جمع بندی و پیشنهادهای سیاست گذاری

• امــارات عربــی متحــده سیاســت تجــاری جدیــد خــود را در قالــب مشــارکت جامــع اقتصــادی طراحــی کــرده 	
اســت و بــه پیــش می بــرد. در قالــب ایــن سیاســت امــارات عربــی متحــده امضــای موافقتنامــه هــای مشــارکت 
جامــع اقتصــادی بــا هشــت کشــور هنــد، بریتانیــا، ترکیــه، کــره جنوبــی، اتیوپــی، اندونــزی، اســرائیل و کنیــا 
ــارات  ــه ام ــد ک ــان می ده ــنی نش ــه روش ــورها ب ــن کش ــاب ای ــت. انتخ ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ را در دس
عربــی متحــده اولویــت هــای جهانــی را در سیاســت تجــاری جدیــد خــود دنبــال مــی کنــد. بــه عبــارت دیگــر 
در اغلــب  مناطــق اقتصــاد جهانــی یــک کشــور را بــه عنــوان اولویــت تعریــف کــرده و بــر شــکل دهــی بــه 
موافقتنامــه مشــارکت جامــع اقتصــادی بــا آن متمرکــز شــده اســت. نکتــه مهــم دیگــری کــه در ایــن اولویــت 
بنــدی بایــد بــه آن توجــه داشــت آن کــه در محیــط پیرامونــی امــارات کشــورهای ترکیــه اســرائیل و هنــد در 
ــی  ــد و اســرائیل نهای ــا هن ــون موافقتنامه هــای مشــارکت جامــع اقتصــادی ب ــد. تاکن ــه ان ــرار گرفت ــت ق اولوی
ــن کشــورها در راســتای اســتراتژی کالن  ــان اســت. انتخــاب ای ــه در جری ــا ترکی ــرات ب شــده اســت و مذاک
ــه ای در  ــوان هــاب منطق ــه عن ــن کشــور ب ــرار دارد کــه می کوشــد موقعیــت ای ــارات ق توســعه اقتصــادی ام
زنجیــره هــای جهانــی ارزش را حفــظ نمایــد و ارتقــا دهــد. رویکــرد امــارات بــه سیاســت تجــاری در قالــب 
حضــور فعــال و نقــش آفرینــی در زنجیــره هــای جهانــی ارزش قابــل تبییــن اســت. ایــن کشــور مــی کوشــد 
بــه عنــوان کانــون منطقــه ای در غــرب آســیا در زنجیره هــای جهانــی ارزش ایفــای نقــش نمایــد و بیــش از 
گذشــته زمینــه هــای الزم را بــرای حضــور شــرکت هــا در ایــن کشــور از یــک ســو و تبدیــل شــدن آن بــه 

دروازه ای مطمئــن بــرای اتصــال کشــورهای غــرب آســیا بــه اقتصــاد جهانــی فراهــم آورد.
• همانگونــه کــه در متــن نیــز نشــان داده شــد عنصــر سیاســت و مالحظــات سیاســی و ژئوپلیتیــک در شــکل 	

دهــی بــه سیاســت تجــاری امــارات نقــش مهمــی ایفــا مــی کننــد. هشــت کشــور دارای اولویــت در سیاســت 
ــا ایــن کشــور  ــه بهبــودی ب ــا رو ب ــد کــه روابــط سیاســی نزدیــک ی تجــاری امــارات همگــی کشــورهایی ان
دارنــد و نیــز روابــط نزدیکــی بــا مجموعــه غــرب برقــرار کــرده انــد. مهمتریــن نمــاد تاثیرگــذاری مالحظــات 
سیاســی در سیاســت تجــاری امــارات رویکــرد ایــن کشــور نســبت بــه گســترش روابــط بــا اســرائیل اســت. 
امــارات نخســتین و مهــم تریــن کشــور جهــان عــرب اســت کــه روابــط همــه جانبــه بــا اســرائیل را در دســتور 
کار قــرار داده و بــه ویــژه در حــوزه تجــارت مــی کوشــد تــا هرچــه بیشــتر روابــط را توســعه دهــد. افــزون بــر 
ایــن امــارات در محــور جدیــدی کــه بــا مشــارکت هنــد اســرائیل و بحریــن شــکل گرفتــه اســت نیــز مشــارکت 
ــوان  ــه عن ــد و از آن ب ــال می کن ــک را دنب ــای سیاســی و ژئوپلیتی ــکارا اولویت ه ــن محــور آش ــی دارد. ای فعال
رقیبــی بــرای مگاپــروژه ابریشــم چیــن یــاد می شــود. در عیــن حــال امــارات عربــی متحــده کوشــیده اســت 
ــاالت  ــب ای ــورهای رقی ــا کش ــط ب ــتا رواب ــن راس ــد و در همی ــظ کن ــود را حف ــی خ ــل بین الملل ــا آزادی عم ت
متحــده بــه ویــژه چیــن و روســیه را توســعه داده اســت. امــارات عربــی متحــده مهمتریــن شــریک تجــاری و 
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ســرمایه گــذاری چیــن در خاورمیانــه محســوب می شــود. افــزون بــر ایــن امــارات مهمتریــن شــریک تجــاری 
ــوالت  ــد تح ــود. درپیام ــوب می ش ــن محس ــر اوکرای ــوالت اخی ــس از تح ــژه پ ــه وی ــه ب ــیه در خاورمیان روس
اخیــر اوکرایــن ســرمایه داران روس امــارات عربــی متحــده را بــه عنــوان جایگزینــی بــرای کشــورهای غربــی 
ــه  ــکل دهی ب ــی ش ــیه در پ ــن روس ــر ای ــزون ب ــد. اف ــف کرده ان ــود تعری ــادی خ ــای اقتص ــت فعالیت ه جه

ــر آمــده اســت. ــا امــارات ب ــد تجــارت آزاد ب موافقتنامه هــای جدی
• قــرارداد تجــارت آزاد هنــد بــا امــارات کــه اخیــراً امضــا شــده اســت هرچنــد بــه خــودی خــود مشــکلی بــرای 	

ایــران بــه وجــود نمــی آورد، بــا ایــن حــال از ارزش بنــدر چابهــار بــه عنــوان کانــون تجــارت منطقــه ای هنــد 
کــم خواهــد کــرد. البتــه تــوان ایــران بــرای رقابــت بــا امــارات در حــوزۀ تجــارت محــدود اســت، بــا ایــن حــال 
فعــال شــدن بنــدر چابهــار بــا مشــارکت هنــد کمــک خواهــد تــا حداقــل کانــون تجــارت منطقــه ای هنــد بــا 

مقصــد روســیه و آســیای مرکــزی در ســواحل ایــران شــکل بگیــرد.
• توافق نامــۀ تجــاری میــان ترکیــه و امــارات متحــده عربــی ایــن پتانســیل را دارد کــه خــود بــه یــک مزیــت 	

ــان  ــود می ــای موج ــه تنش ه ــه ب ــا توج ــل شــود. ب ــران تبدی ــرای ای ــم ب ــی مه اقتصــادی، سیاســی و ترانزیت
عربســتان ســعودی و ترکیــه از یــک ســو و قطــر از ســوی دیگــر، بــا شــکل گیری توافق نامــه تجــارت میــان 
امــارات و ترکیــه، ایــران می توانــد نقــش مهمــی در اتصــال همــۀ ایــن کشــورها بــه یکدیگــر ایفــا کنــد و بــه 
همیــن دلیــل، ضــرورت دارد اواًل تعریــف منســجمی از خــود در ایــن مــورد ارائــه دهــد و ثانیــًا تــالش کنــد 
تــا بــا درگیــر شــدن در فرایندهــای تجــاری پیرامونــی، از جملــه مــورد یــاد شــده، نقــش خــود را بــه دیگــر 

بازیگــران منطقــه تحمیــل کنــد. 
• ــه 	 ــگاه ســنتی ب ــذار از ن ــارات، ضــرورت گ ــران و ام ــط تجــاری ای ــورد رواب ــن مســائل در م یکــی از مهمتری

امــارات بــه عنــوان یــک »مرکــز خریــد« و توجــه بــه ایــن کشــور بــه مثابــه یــک مســیر دسترســی ایــران بــه 
ــش تخصصــی- ــن راســتا ایجــاد و توســعه دان ــی اســت. در ای ــن اقتصادی-تجــاری بین الملل حوزه هــای نوی

فنــی الزم بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه حوزه هــای نویــن همــکاری اقتصــادی بــا امــارات ضــرورت دارد؛ 
ــا  ــران، ب ــاد ای ــه اقتص ــی علی ــای طوالن ــطه تحریم ه ــه واس ــود دارد، ب ــران وج ــد در ای ــر چن ــش ه ــن دان ای

ــد نخــورده اســت. ــای تجــاری کشــور پیون فعالیت ه
• ــای 	 ــعه بخش ه ــاد و توس ــرورت ایج ــه، ض ــاری دوجانب ــط تج ــود در رواب ــی موج ــائل فن ــر از مس ــی دیگ یک

حقوقــی در شــرکت های تجــاری کــه قصــد همــکاری اقتصــادی بــا امــارات را دارنــد؛ بــا توجــه بــه پیچیدگــی 
ــر  ــه نظ ــی ب ــه حیات ــش از همیش ــئله بی ــن مس ــل، ای ــارت بین المل ــازوکارهای تج ــا و س ــزون فراینده روزاف

می رســد.
• تــالش بــرای جــذب ســرمایه اماراتــی در پروژه هــای زیرســاختی کــه دســت کم بــر اســاس اســناد باالدســتی 	

ــه  ــه نظــر می رســد. از جمل ــرای همــکاری ب ــک حــوزۀ دیگــر ب ــت سیاســت گذار اســت ی ــورد حمای ــی، م مل
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ــران در پروژه هــای  ــی ای ــا بخــش خصوصــی و دولت ــارات ب ــه مشــارکت  ام ــوان ب ــه همــکاری می ت ــن گون ای
حمل ونقــل و ترانزیــت، انرژی هــای تجدیدپذیــر، توریســم و اســتارتاپ های فعــال در زمینــه خدمــات 

الکترونیــک و هــوش مصنوعــی اشــاره کــرد.
• در نهایــت، بــا توجــه بــه تــالش امــارات بــرای افزایــش تولیــد و صــادرات محصــوالت غذایــی، ســرمایه گذاری 	

ــوده   ــه نب ــورد توج ــته م ــه در گذش ــت ک ــی اس ــه موضوعات ــارات از جمل ــی در ام ــرکت های ایران ــتقیم ش مس
ــی و آزادی  ــان، سیاســت های مالیات ــر جه ــی در سرتاس ــه بازارهای ــارات ب ــی ام ــه دسترس ــه ب ــا توج ــت؛ ب اس
فضــای کســب و کار در ایــن کشــور، اینگونــه ســرمایه گذاری ها می توانــد فرصت هــای مناســبی را در اختیــار 

صنایــع غذایــی ایــران قــرار دهــد.


