
ابتدا بررسیوضعیتمنظور با را چین اقتصادي كنوني
قرار مطـالعه مورد اقتصـــادي كالن شـــاخص چنـد

اقتصاديوضعیت،. سپسدهیممی چیروابط و نایران
بررســـیرا اخیر ســـال چنــد مبنــايبروكنیممیدر

ب آمدههاطالعات چشمدست دو، روابط بینجانبهانداز
ارایـه را چین و رادهیممیایران كلی راهكــارهـاي و

كشوربراي دو بین بهتر ارتباط و آینده یانبمناســبات
.كنیممی

چينبهنگاهي-1 كنوني وضعيت
بخش این بیشـــترمنظوربه،در وضـــعیتشـــناخت

اخیراق ســـال چند در چین نگاهیتصـــادي روندبه،
م كشــمهمتغیرهايبرخی این اقتصــادي دركالن ور

می.كنیممی2000-2014هايسال آمارشود،یادآوري
ــال س به بخش2015مربوط در جداگانه ــورت ص به

ارایهچشم چین اقتصادي كالن متغیرهاي ودشمیانداز
در اقتصادي كالن متغیرهاي وضعیت خصـوص در و

سال بخشاین دادهیادشدهدر توضیح .شودیمبیشتر

شاخص-1جدول برخی سالوضعیت در چین اقتصادي كالن 2000-2014هايهاي
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ياقتصاد هايیتظرف مندي ازراهبردهاي بهره
یامارات متحده عرب

1زهرا مشفق

چكيده
كوشد خود رادر بين كشورهاي منطقه غرب آسيا، امارات متحده عربي يكي از كشورهاي مهم منطقه است كه مي

دي ازنظر اقتصااش را افزايش دهد. از نقطهالملليهاي تأثيرگذار در منطقه نشان و وجهه بينعنوان يكي از قدرتبه
نفت و گاز مهماز توليدكنندگان آن است. همچنين، امارات موقعيت جغرافيايي مناسب ترين نقاط قوت اين كشور، مهم

هايبراين، رشد و توسعه در ايجاد زيرساختد. افزونجهان قرار دار 7جايگاه شده نفت و گاز در است كه از نظر ذخاير اثبات
،هاي چندمليتيالمللي و فعاليت شركتائتالف در سطح بين ايجاد شراكت وازي، تجاري قوي و بنادر پيشرفته، برندس

هاي اينترين ظرفيتگذاري خارجي و همچنين، جذب گردشگر از سراسر جهان از كليديموفقيت در جذب سرمايه
يع آن، وابستگي شديدرغم نقاط قوت يادشده، وابستگي تا حد زياد به نفت و صناكشور در حوزه تجارت و اقتصاد است. به

شود.به واردات و نيروي كار و كمبود منابع طبيعي مانند آب ازجمله نقاط ضعف اقتصادي امارات متحده عربي شمرده مي
.اي، وابستگي به نفتهاي اقتصادي، قدرت منطقهامارات متحده عربي، ظرفيت واژگان كليدي:

مقدمه
با توجه به اهمیت منطقه غرب آسیا در چرخه قدرت

هاي برجسته آن به لحاظو اقتصاد جهانی و ویژگی

ژئوپليتيك، ژئواستراتژي و ژئواكونوميك، شاهد
گیري جهانیاثرگذاري فزاینده آن بر نظام تصمیم

هايها و بحرانهستیم. ضمن اينكه، وجود چالش

ه عدم توسعهمختلف در منطقه غرب آسیا ازجمل

هاياقتصادي كشورهاي منطقه، رقابت قدرت

هاي مشهودي ازهاي ضعیف نشانهاي و دولتمنطقه

ها،ناكارآمدي در منطقه هستند. در كنار این ناكارآمدي

تحوالت در منطقه غرب آسیا مانند بحران عربی،

ثباتی در عراق، تنش بین ایران وبحران سوریه، بی

 1zahra.moshfegh@ut.ac.ir دانشجوي دکتري اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

رنوشت برجام و همچنین، ضعفعربستان، ابهام در س

آمريكا در پیشبرد اهدافش در منطقه، ضرورت توجه
بازیگران در این منطقه را ها و موقعیتبه روند

ازپیش برجسته كرده است. منطقه غرب آسیا بهبیش

دلیل داشتن منابع انرژي و موقعیت ژئوپليتيكي، منطقه

ید.آشمار میپرمنفعتی براي بسیاري از كشورها به 

در بین كشورهاي منطقه غرب آسیا، امارات متحده

كوشدعربی يكي از كشورهاي مهم منطقه است كه می
هاي تأثیرگذار در منطقهعنوان يكي از قدرتخود را به

اش را افزایش دهد. این كشورالمللینشان و وجهه بین

شود،به لحاظ جغرافیایی و جمعیتی كوچك شمرده می

اخیر با توجه به تحوالتی كه در روابط هاياما در سال



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

راهبردهاى بهره مندى از ظرفیت هاى اقتصادى امارات متحده عربى  
 تدبیر اقتصاد
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بین آن و دیگر كشورهاي عربی ایجاد شده، در راستاي

اي خود گام برداشته است.افزایش نقش منطقه

عنوان يكي از كشورهاي همسایهامارات متحده عربی به

ایران در سواحل جنوبی خلیج فارس، از سویی مناسبات و

دارد و از سوي دیگر، درپیوندهاي قوي اقتصادي با ایران 

هایی بین این كشور و ایران وجودچند سال اخیر تنش

داشته است. با توجه به نوع روابط امارات متحده عربی با

ایران در ابعاد سیاسی و اقتصادي، اهمیت این كشور براي

ایران بسیار زیاد است و فهم فرایندهاي داخلی و خارجی

قبال این كشورگذاري مناسب در آن براي سیاست

ضرورت دارد. درك و شناخت بهتر راهبردها و گسترش

هاي امارات متحده عربی در منطقه غرب آسیا ازفعالیت

گیري كشور است؛ زیراهاي اصلی نظام تصمیمضرورت

هاي رويكرد امارات متحده عربیها و تهدیددرك فرصت

ریزان حوزهگیران و برنامهدر منطقه را براي تصمیم

آورد.پلماسی خارجی كشور فراهم میدی

در گزارش حاضر تالش شده است با بررسی

هاي مختلف اقتصادي و متغیرهاي كالن اقتصادبخش

امارات، شناخت كامل از این اقتصاد ایجاد شود تا از

هاي اقتصادي این كشوراین رهگذر، ظرفیت

تري درشناسایی و درنهایت، دیپلماسی اقتصادي فعال

با اقتصاد امارات متحده عربی اتخاذ شود. ارتباط

ـ نگاهي به موقعيت جغرافيايي امارات1
متحده عربي

رويكرد غالب در مطالعه كشورهاي حوزه خلیج
طورطور عام و كشور امارات متحده عربی بهفارس به

خاص، بیشتر در قالب موضوعاتی مانند ژئوپليتيك

خلیج فارس، روابط كشورهاي عربی خلیج فارس با

هاي بزرگ، امنیت انرژي در خلیج فارس و...قدرت

آنچه صورت گرفته است حال آنكه بخش زیادي از

در هريك از این كشورها ازجمله امارات متحده عربی

هاست. در اینگذرد، مربوط به تحوالت داخلی آنمی

بخش از مطالعه، به بررسی و ارزیابی نسبتاً جامع از

وضعیت جغرافیایی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی

امارات متحده عربی پرداخته شده است.

ه بسیاري ازامارات متحده عربی شباهت زیادي ب

اي بودن ساختاركشورهاي عربی دارد. قبیله

اجتماعی، رایج بودن زبان عربی در بین مردم بومی،

ورسوم برخی از اینسبك زندگی، فرهنگ و آداب

هايها هستند، اما این كشور  ویژگیشباهت

فردي نیز دارد. امارات متحده عربی تنهامنحصربه

دارد. همچنین،كشور عربی است كه نظام فدرالی 

رهبران این كشور در مقایسه با دیگر كشورهاي

پذیر و بلندپروازانه در حوزههاي ريسكعربی، ایده

كارياقتصادي دارند. این در حالی است كه محافظه
ویژه در داخل این كشور همچنان باقیسیاسی به

ویژهگذاري كالن روي نیروي نظامی بهاست. سرمایه

ایی يكي دیگر از وجوه تمایزدر خصوص نیروي هو

امارات نسبت به دیگر كشورهاي عربی است.

ـ مشخصات  جغرافيايي، اقليمي و منابع طبيعي1ـ1
عنوان دولتسابقه تشكيل امارات متحده عربی به

و پس از خروج انگلیس از خلیج 1971فدرال، به سال 

گردد. این كشور در منطقه جنوب غرب آسیافارس برمی

اشیه خلیج فارس قرار دارد. در شمال و شمالو در ح

غربی، داراي مرز آبی با ایران و قطر است. از جنوب و



شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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كيلومتر با 464و از شرق  570غرب با عربستان حدود 
عمان مرز مشترك دارد. امارات از طریق فجیره به دریاي

عمان راه دارد. همچنین طول ساحل این كشور با خلیج

است. درمجموع، امارات بیش از كيلومتر 1368فارس، 

).1391كيلومتر مرز آبی دارد (صفوي،  2532

به لحاظ تقسیمات جغرافیایی امارات متحده عربی

الخیمه،امیرنشین ابوظبی، دبی، شارجه، رأس 7داراي 

القوین و عجمان است. به لحاظ جغرافیایی،، امرهیفج

شود؛ها دیده مینوعی عدم تناسب در مساحت امارت

درصد، سهم زیادي از مساحت 86كه ابوظبی با نحويبه

كل امارات را در اختیار دارد. پس از ابوظبی، دبی با سهم
از نظر مساحت قرار گرفته است. 2درصد در جایگاه  5

منطقه جغرافیایی تقسیم 3به لحاظ جغرافیایی امارات به 

ـ2ـ مناطق كوهستاني در شمال شرق این كشور،1شود. می

درصد از مساحت كل 80ناطق بیابانی و شنی با نزديك م

هاي ساحلی خلیج فارس و عمانـ بخش3كشور و 

)FAO, 2009 8/3). مساحت جنگلی در امارات نزديك

درصد از مساحت این كشور است. در خصوص منابع

فصلی در این كشور وجود ندارد.آب، هیچ رود یا نهر تمام

هاياز طریق آب درصد آب مورد نیاز امارات 70

درصد 6كن و شیریندرصد با استفاده از آب 24زیرزمینی، 

شود. در خصوص مصرفتصفیه آب تأمین می به شیوه

درصد بیشترین 83آب نیز بخش كشاورزي و دامداري با 

سهم را در مصرف آب به خود اختصاص داده است و پس

درصد 2درصد و صنعت با  15از آن، مصرف شهري با 

).FAO, 2009ار دارد (قر

ویژگی عمومی بیشتر مناطق در امارات

بارشی است. دماي هوا در تابستان در سواحلكم

رسد و رطوبتگراد هم میدرجه سانتی 50به 

درصد 60تا  50طور میانگین بین نسبی هوا به

است. موقعیت جغرافیایی امارات و قرار گرفتن آن

در همسایگی دو دریا و نیز نزديكي به منطقه

استوایی، موجب باال بودن متوسط درجه حرارت و

میزان رطوبت شده است. همچنین، همسایگی

امارات با خلیج فارس و دریاي عمان و نزديكي به

انوس هند باعث شده است همواره تحت تأثیراقی

بادهاي مرطوب دریایی باشد.

ـ مشخصات جمعيتي2ـ1
اي داردجامعه بومی امارات متحده عربی ساختار قبیله

اي، تعداد وقبیلهكه با توجه به پویایی روابط بین

ها مشخص نیست.  در حال حاضر،وسعت دقیق آن

بخش زیادي از ساكنان كنونی این كشور را مهاجران

از شهروندان اماراتیها دهند كه تعداد آنتشكيل می

 Globalبیشتر است. بر اساس اطالعات پایگاه آماري «

Mediain Sight جمعیت امارات،2021» در سال ،

درصد آن، جمعیت مهاجر 5/88میلیون نفر كه  08/10

و بیشتر از كشورهاي آسیایی همسایه ازجمله پاكستان،

).1هند و ایران بودند (نمودار شماره 

درمجموع و با در نظر گرفتن همه
ساكنان امارات متحده عربي و بر

اطالعات دراساس آخرين آمار و 
2تعداد مردان اين كشور  ،سدستر

برابر تعداد زنان است.



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

راهبردهاى بهره مندى از ظرفیت هاى اقتصادى امارات متحده عربى  
 تدبیر اقتصاد

7

)درصد( تيمل كيتفك به يعرب متحده امارات كشور تيجمع ـ1 نمودار

. Global Mediain Sight: مأخذ

جالب توجه در بررسی هرم ترین نكتهمهم

جمعیتی امارات اينكه، جمعیت این كشور درمجموع

به سود مردان است. این موضوع عمدتاً به این دلیل

است كه بخش زیادي از ساكنان این كشور مهاجران

درصد، مرد هستند. 77ها، یعنی نزديك به و بیشتر آن

نان اماراتساك درمجموع و با در نظر گرفتن همه

متحده عربی و بر اساس آخرین آمار و اطالعات در

برابر تعداد زنان 2دسترس، تعداد مردان این كشور 

است.

امارات در شهري برآوردها حاكي از غلبه زندگی

جمعیت، یعنی درصد 5/87. است بر زندگی روستایی

5/12 و شهري مناطق در نفر، میلیون 7/8 حدود

مناطق در نفر، میلیون 2/1 حدودیعنی  درصد،

.كنندمی زندگی روستایی

)درصد ـ2022( يعرب متحده امارات يتيجمع هرم ـ2 نمودار

. Global Mediain Sight: مأخذ

27/4 هند

12/6 پاكستان

7/4 بنگالدش
5/6 فیلیپین

4/7 ایران

4/2 مصر

3/1نپال

2/1 سريالنكا

2/1 چین

17/9دیگر ملیت ها 

هند پاكستان بنگالدش فیلیپین ایران مصر نپال سريالنكا چین سایر ملیت ها



شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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ـ متغيرهاي كالن اقتصادي3ـ1
امارات متحده عربی دومین اقتصاد بزرگامروزه 

جهان عرب و ازجمله كشورهاي با درآمد باال شمرده

اي خودشود. امارات براي نیل به اهداف توسعهمی

در مقایسه با بسیاري از كشورهاي دیگر، راهی

متفاوت پیموده است. درآمدهاي عظیم نفت، امارات

را قادر ساخته است تا روند معموالً سخت و

جویی و انباشت سرمایه الزم برايمدت صرفهلندب

). درShihab, 2001توسعه اقتصادي را كوتاه كند (

راستاي دستیابی به توسعه پایدار، امارات متحده عربی

هايعنوان بخشی از كمپين «پروژه» را به50«اصول 

»  معرفی كرده است. این طرح، نقشه استراتژيك50

اقتصادي، سیاسی و اجتماعیدوران جدید رشد 

اصل 10كند. بر اساس این طرح، امارات را ترسیم می

سال آینده راهنماي اصلی همه نهادها براي 50در 

تر از تمام منابع وایجاد اقتصاد پایدار و استفاده بهینه

ترالمللی باثباتاي و بیندستیابی به روابط منطقه

خواهد بود.

تقویت پیوند بین : تمركز اصلی باید1اصل 

سازي ومداري، توانمندهاي مختلف، قانونامارات

امور مالی باشد.

: دستیابی به بهترین و پویاترین اقتصاد جهان.2اصل 

: سیاست خارجی ابزاري است كه هدفش3اصل 

ها،ترین آنخدمت به اهداف عالیه ملی امارات كه مهم

اهداف اقتصادي است.

شد در آینده، سرمایه: محرك اصلی ر4اصل 

انسانی است. توسعه سیستم آموزشی، جذب

هاياستعدادها، حفظ متخصصان و ایجاد مهارت

ترین اقتصادمستمر براي باقی ماندن امارات در رقابتی

بخش است.ملی، كليدي اطمینان

: همسایگی خوب اساس ثبات است.5اصل 

توسعه روابط سیاسی، اقتصادي و اجتماعی پایدار و

هاي سیاستترین اولویتمثبت با همسایگان از مهم

خارجی است.

: تثبیت شهرت امارات در سطح جهانی6اصل 

هاي ملی براي تمام نهادهاست.يكي از مأموریت

امارات مقصدي براي تجارت، گردشگري، صنعت،

گذاري و تعالی فرهنگی است.سرمایه

: رشد دیجیتالی، فنی و علمی امارات7اصل 

كند.و اقتصادي آن را مشخص می ي توسعهمرزها
: نظام ارزشی در امارات باید بر اساس8اصل 

پذیرش و مدارا، حفظ حقوق، حاكميت عدالت و

قانون باشد.

هاي بشردوستانه خارجی امارات: كمك9اصل 

بخشی اساسی از بینش و وظیفه اخالقی این كشور

بهره است.در قبال اقشار كم

لح، هماهنگی، مذاكره و: دعوت به ص10اصل 

گو براي حل تمام اختالفات، اساس سیاستوگفت

خارجی امارات است. تالش براي همكاري با شركاي

اي و دوستان جهانی براي ایجاد صلح و ثباتمنطقه

اي و جهانی محرك اصلی سیاست خارجیمنطقه

امارات است.

تر از وضعیتدر ادامه، براي ارائه تصویر روشن

تریند امارات متحده عربی، روند برخی از مهماقتصا

هاي اخیرمتغیرهاي كالن اقتصادي این كشور در سال

گیرد.مورد بررسی قرار می



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

راهبردهاى بهره مندى از ظرفیت هاى اقتصادى امارات متحده عربى  
 تدبیر اقتصاد
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ـ رشد اقتصادي1ـ3ـ1
، نرخ رشد تولید ناخالص2012تا  2000هاي از سال

ه با توجهدرصد ك 7/4طور متوسط داخلی امارات به

، نشان2009به بحران اقتصادي شدید جهانی در سال 

ویژه در سالاز عملكرد خوب این كشور دارد؛ به

كه اقتصاد آن با وجود مشكالت ناشی از منطقه 2012
درصد 4انداز منفی جهانی، رشد حدود یورو و چشم

را تجربه كرد.

)درصد ـ 2011ـ2021( يعرب همتحد امارات يداخل ناخالص ديتول رشد روند ـ3 نمودار

.United Arab Emirates Ministry of Economy: مأخذ

اقتصاد رشد كاهش تأثیر تحت ،2018 سال در

شوراي كشورهاي عضو در اقتصادي رشد جهانی،

درصد 7/0 به و یافت كاهش فارس خلیج همكاري

2/1اقتصادي امارات متحده عربی نیز رشد  رسید.

كاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی درصد شد.
باعث، 2020در سال  بحران كرونا پیامدهايدر كنار 

شد تا بخش غیرنفتی اقتصاد این كشور رشد منفی

.درصدي را تجربه كند2/6

به دلیل 2020درصدي در سال  6انقباض 

پایین بودن قیمتپاندمی كرونا و فشارهاي ناشی از 

ا این كشور اصالحات و برنامه بهبودتت، سبب شد نف

به تصویب برساند؛ 2020اقتصادي را در اواخر سال 

قانون ورشكستگي،اصالح  2021كه در سال نحويبه

هاي معافیتهاي بالعوض و مشوقتخصیص كمك

يگردشگري، ارتقا مؤسسات بهمالیاتی 

طریق اصالح قانونگذاري مستقیم خارجی از سرمایه

بازارهاي جدید در سطحگشودن هاي تجاري، شركت

و... در دستور كار دولت امارات المللیمحلی و بین

قرار گرفت.

مدیریت كارآمد اقتصادي دولت امارات از سویی

برايهدفمند ریزي هبرنامو از سوي دیگر، 

سبب شد تا قدرت 2020 ياكسپو نمایشگاه برگزاري

دیده این كشور بازگردد و رشداقتصادي آسیب

درصد افزایش 3/3، به 2021اقتصادي امارات در سال 
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شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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كل در عربی متحده امارات غیرنفتی بخش یابد. سهم
3/72 به ،2021سال در كشور این اقتصادي تولید

سال در غیرنفتی بخش یافت. رشد افزایش درصد

و فروشیعمده ها،رستوران و هاهتل توسط ،2020

اجتماعی و بهداشتی خدمات بخش و فروشیخرده

درصد 13/ 8 و درصد 1/14 درصد، 3/21 ترتیببه

بود. سهم 2021 سال در داخلی ناخالص تولید از

هاي مختلف اقتصادي در تولید ناخالص داخلیبخش

طرزهاي اخیر بهامارات متحده عربی در سال

، اما ازآنجاكه این كشور از منابعكردمحسوسی تغییر 
عظیم نفت و گاز برخوردار است، بخش نفت و گاز

ترین سهم را در اقتصاد امارات دارد.همچنان بزرگ

)ددرص ـ2021 سال( يعرب متحده امارات يداخل ناخالص ديتول در ياقتصاد مختلف يهابخش سهم ـ1 جدول

سهم در توليد  بخش اقتصادي
سهم در توليد بخش اقتصاديناخالص داخلي

ناخالص داخلي
  6/ 9ايبيمه و مالي هايفعاليت 110/ 0  و ماهيگيري داريكشاورزي، جنگل 1

گاز و خام نفت شامل( معادن استخراج و معدن 2
  3/ 0مستغالت و امالك هايفعاليت 11  42/ 1)طبيعي

  1/ 8فني و علمي اي،حرفه هايفعاليت 12  6/ 2ايتوليدات كارخانه 3
  1/ 3پشتيباني و اداري خدمات 13  4/ 9آب و گاز برق، تأمين 4

اجتماعيتأمين دفاع،  ودولتي  اداره 14  8/ 2وسازساخت 5
  7/ 2اجباري

  1/ 6پرورش و خدمات آموزش 15  6/ 1فروشيخرده و فروشيعمده 6
  2/ 4اجتماعي خدمات بهداشتي و مددكاري 16  3/ 2ونقلحمل 7
  0/ 2خدمات رفاهي و تفريحي 017/ 9  غذايي خدمات و اسكان هايفعاليت 8
  0/ 8كارفرما عنوانبه خانوارها فعاليت 18  3/ 1ارتباطات و اطالعات 9

. Statistics Centre - Abu Dhabi: مأخذ

با توجه به آنچه بیان شد، اقتصاد امارات همچنان

تراكم باالیی از تولید ناخالص داخلی را در بخش
نفت و صنایع مرتبط با آن دارد و تنوع كافي در اقتصاد

شود.این كشور مشاهده نمی

ـ نرخ بيكاري و اشتغال2ـ3ـ1
بر اساس اطالعات اداره آمار امارات متحده عربی،

،2020تعداد نیروي كار شاغل در این كشور در سال 

درصد كارمند 44میلیون نفر بود. از این تعداد،  6/7

درصد كارمند دولت محلی بودند. 36دولت فدرال و 

كردند.درصد نیز در بخش خصوصی فعالیت می 6

تم پشتیبانی یا كفالتبازار كار امارات مبتنی بر سیس

است و هريك از كاركنان باید يك پشتیبان یا كفيل

داشته باشند. در بخش خصوصی هر فرد شاغل باید

كار داشته كه در آنويك پشتیبان محلی داراي كسب
نیاز به نیروي كار باشد. براي كاركنان در بخش

كند،ها را استخدام میدولتی، اداره دولتی كه آن
هاست. در واقع، سیستم پشتیبانی در بازارآنپشتیبان 

كار امارات متحده عربی كانالي قانونی است كه از
طریق آن، مهاجران به ورود قانونی دست پیدا

طوركلي در كشورهاي عضو همكاريكنند. بهمی



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

راهبردهاى بهره مندى از ظرفیت هاى اقتصادى امارات متحده عربى  
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رغم آنكهخلیج فارس ازجمله امارات متحده عربی، به

ن تنهاجمعیت مهاجر از بومی بیشتر است، مهاجرا

حق اقامت موقت دارند و از حقوق شهروندي محروم

هاي زیادي مواجه هستند.و در جامعه با محدودیت

)درصد ـ2011ـ2021( يعرب متحده امارات در يكاريب نرخ روند ـ4 نمودار

.United Arab Emirates Ministry of Economy: مأخذ

اساس آخرین اطالعات پایگاه آماري بر

»UAESTAT نرخ مشاركت نیروي2020» در سال ،

درصد 57درصد و براي زنان   92كار براي مردان 

ویژه شهر دبی،بود. با توجه به اينكه امارات و به

صورت كلياست، نرخ بيكاري به مدرن و مهاجرپذیر

ین كشور پایین است. نگاهی به نرخ مشاركتدر ا

نیروي كار در كشور امارات متحده عربی به تفكيك

كه نرخ مشاركت نیرويدهد درحالیملیت نشان می
درصد است، این نرخ 83كار غیراماراتی (خارجی) 

47براي نیروي كار اماراتی تقریباً نصف و نزديك 

متحده درصد است. بررسی روند نرخ بيكاري امارات

،2019دهد تا سال سال اخیر نشان می 10عربی در 

درصد بوده است. به نظر 3متوسط نرخ بيكاري 

هاي حمایتی اینرغم اقدامات و سیاسترسد بهمی

بر بازار كار این كشور 19كشور، شیوع جهانی كوويد

برابر 2سال اخیر بیش از  2اثرگذار و نرخ بيكاري در 

شده است.

تورم ـ نرخ 3ـ3ـ1
شاهد كاهش نرخ تورم 2019كشورهاي عربی در سال 

كه متوسط نرخنحويبودند؛ به 2018در مقایسه با سال 
درصد بود و 4/9، 2018تورم در این كشورها در سال 

ترین علل افتدرصد رسید. اصلی 5، به 2019در سال 

نرخ تورم، كاهش تقاضا در برخی از كشورها، تغییر در

ی نفت و فلزات و همچنین، كاهشهاي جهانقیمت

تدریجی فشار تورم ناشی از برخی اصالحات مالی در

بعضی كشورهاي عربی بود.
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شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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هاي وزارت اقتصاد امارات متحدهبر اساس داده

2منفی  2019و   2020هاي عربی، نرخ تورم در سال

، تورم افزایش یافت و2021درصد بود، اما در سال 

درصد رسید. تورم منفی امارات متحده عربی در 2به 

یر كاهش،  بیشتر تحت تأث2020و  2019هاي سال

قیمت مواد غذایی و نوشیدنی بود. همچنین، بر اساس

اعالم بانك مركزي امارات، علت تورم منفی این

نیز ادامه داشت، 2021اول سال   ماهه 6كشور كه تا 

بخشو مصرف كاهش قیمت در بخش مسكن 

با توجه به. بود  كرونا بیماري تأثیر تحتخصوصی 

سومامارات يكاينكه وزن بخش مسكن در سبد تورم 

دارد. هاقیمت سطح بر زیادي اثر آن است، كاهش

ـ صنعت گردشگري4ـ3ـ1
هاي كليدي در اقتصادبخش گردشگري يكي از بخش

سازي دركننده اجراي سیاست متنوعامارات و تسهیل

این كشور است. با تأسیس بخش گردشگري و

1. Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing

و پس از آن، 1997در سال  1بازاریابی تجاري دبی

شمارهاي بیو هتل 1999العرب در سال رجهتل ب

عنوان مقصد گردشگريدیگر، این كشور عمالً به

جهانی شناخته شد. در حال حاضر، امارات بیشتر

عنوان مقصدي لوكس براي گردشگري به شماربه

آید. نكته شایان توجه در حوزه گردشگري اماراتمی

لیانداز ماينكه، این كشور فاقد برنامه یا چشم

خصوص است، اما دبی و ابوظبی هركدامدراین

عنواناندازهاي مختص خود را بهجداگانه چشم

اند. احتماالً این مسئله بهبرنامه آینده منتشر كرده

ها برايامارت و دیگر امارت 2رقابت بین این 

شود.دستیابی به سهم بیشتر از گردشگري مربوط می

در كشور این به گردشگران ورودي كلي،طوربه

كه شده زده تخمین نفر میلیون 2/13 ،2021 سال
افزایش 2020 نسبت به سال نفر میلیون 1/8 حدود

درآمد »،Fitch« برآورد مؤسسه طبق. است داشته
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شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

راهبردهاى بهره مندى از ظرفیت هاى اقتصادى امارات متحده عربى  
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،2021المللی كشور امارات در سال بین گردشگري

میلیارد 8/16 به داشت و درصدي2/69 ساالنه رشد

شورهایی كه امارات رادر سال رسید. در بین ك دالر

كنند، درعنوان مقصد گردشگري خود انتخاب میبه
، عربستان، هند، چین، مصر و عمان به2021سال 

درصد باالترین ورود 4و  5، 12، 6هاي ترتیب با سهم

اندازگردشگر را به این كشور داشتند. برنامه چشم

میلیون 25دبی، جذب ساالنه  2025گردشگري 

گذاري كرده است.اي كل امارات هدفگردشگر را بر

دهد كه با توجه به روند فعلی، اینها نشان میبررسی

یافتنی است.هدف دست

بخش گردشگري نقش پررنگی در رشد غیرنفتی

تولید ناخالص داخلی امارات و همچنین، ایجاد

،2019هاي شغلی در این كشور دارد.  در سال فرصت

اخالص داخلیسهم بخش گردشگري از تولید ن

180درصد معادل  6/11امارات متحده عربی تقریباً 

،2018میلیارد  درهم امارات بود كه در مقایسه با سال 

هزار 745درصد افزایش داشت و توانست  6/5

واسطه پیامدهايفرصت شغلی ایجاد كند، اما به

(سه ماه 2022و  2021هاي بحران كرونا، در سال

ري در اقتصاد امارات بهنخست)، سهم بخش گردشگ

هاي شغلیدرصد بود و فرصت 4/6و  6/4ترتیب 

هزار در سال 644ایجادشده در این بخش نیز به 

كاهش یافت. 2021
ـ صنعت نفت و گاز5ـ3ـ1
از كشورهاي حاشیه خلیج فارس یمارات متحده عربا
.كشور برتر توليدكننده نفت خام است 10 جزو و

به دلیل صادراتاوپك  سازمان در عضویت برافزون

نیز  در مجمع كشورهاي صادركننده گاز ،گاز طبیعی

. بر اساس آخرین آمار و اطالعات رسمیقرار دارد

طبیعی گاز مترمكعب میلیارد 4/55 امارات، این كشور

تولید از درصد 4/1 كه كرد تولید 2020 سال در

6/7از این میزان،  بود. سال در این طبیعی گاز جهانی

ترین شركايمیلیارد مترمكعب آن را صادر كرد. مهم

صادراتی گاز طبیعی امارات متحده عربی، هند، ژاپن،

جنوبی و تایوان بودند كه به ترتیبپاكستان، چین، كره

میلیارد متر مكعب 3/0و  3/0و  4/0، 5/0،  4/1، 8/4

ز طبیعی وارد كردند.گا

7/2 ،2020 سال در این كشور نفت میزان تولید

سال قبل با مقایسه بود كه در  روز در میلیون بشكه

،2020میلیون بشكه كاهش داشت. در سال  3/0آن، 

میلیون بشكه نفت در روز صادر كرد. 4/2امارات 

ترین شركاي نفتی صادراتی این كشور، منطقهمهم

چین، هند، اروپا و آمريكاي شمالی پاسفيك،ـآسیا

هزار، 528هزار،  88بودند كه به ترتیب يك میلیون و 

بشكه نفت در روز 1000هزار و  2/3هزار،  447
واردات داشتند.

ترین) يكي از بزرگADNOCشركت نفتی ابوظبی (

هاي دولتی نفت و گاز امارات است. هدف اینشركت

میلیون 5 به خام نفت تولید ظرفیت شركت، افزایش

منابع است. ازآنجاكه بیشتر 2030 سال تا روز در بشكه

باالست، نسبتاً گوگرد داراي امارات طبیعی گاز طبیعی

دارد. باالیی هزینه ذخایر گازي پردازش و توسعه

عنوانبه امارات ناخالص تولید سوميك حدود درنتیجه،

ی این كشور،نفت میادین بازیابی بهبود و برنامه از بخشی

شود.ها تزریق میبه آن



شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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امارات گاز و نفت شود كه بازاربینی میپیش

نرخ 2022ـ2027 بینیپیش دوره در عربی متحده

در نفت پایین درصد رشد را ثبت كند. قیمت 2 باالي

بودجه درصدي3/5 كاهش به دوره بحران كرونا منجر

این. شد 2020 سال به نسبت امارات 2021 سال

دلیل به ،2020 سال در را نفت تولید همچنین، كشور

براي پایین تقاضاي و خام نفت پایین هايقیمت

این انتظار حال،بااین. داد كاهش نفتی هايفراورده

مانند عواملی دلیل تولید نفت این كشور به هست كه

با همراه باالدستی بخش در گذاريسرمایه افزایش

نفت و گاز آن در از بازاردولت  حمایتی هايسیاست

این ،2018 سال یابد. ازآنجاكه در بهبود 2022 سال

براي را دالر میلیارد 45 ارزش به بزرگی پروژه كشور

هايپاالیشگاه در خود پاالیشی هايظرفیت افزایش

تا پروژه این شودمی بینیپیش كرد، اندازيراه موجود

65 امارات را كشور پاالیشی ظرفیت ،2025 سال

.دهد ) افزایش روز در بشكه میلیون 5/1 ( درصد

گذاري خارجيـ سرمايه6ـ3ـ1
گذاري خارجی در اماراتمیزان جذب سرمایه

روند 2010ـ2021هاي متحده عربی بین سال

به بعد 2018صعودي داشت. این روند از سال 

،2021درصد در سال  100شدت یافت و با رشد 

گزارش اساس د دالر رسید. برمیلیار 7/20به 

»،UNCTAD« 2021 جهانی گذاريسرمایه

كرونا، بیماري شیوع وجود با عربی متحده امارات
گذاريجذب سرمایه  درصدي11 افزایش شاهد

20 به ،2019 سال در دالر میلیارد 18 خارجی از

مدت، همین در بود. 2020 سال در دالر میلیارد

خارجی این مستقیم گذاريسرمایه موجودي

.رسید دالر میلیارد 151 به كشور نیز

)دالر ارديليم( يخارج يگذارهيسرما جذب روند ـ6 نمودار

.https://www.moec.gov.ae: مأخذ
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شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

راهبردهاى بهره مندى از ظرفیت هاى اقتصادى امارات متحده عربى  
 تدبیر اقتصاد
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سرمایه خارجی این كشور،ترین پروژه جذب مهم

از شركت ملی نفت ابوظبی میلیارددالري 10 فروش

طبیعی خود گاز لوله شبكه خطوط درصدي 49 سهام

ازجمله گذارسرمایه 6 متشكل از گروهی به

»Infrastructure Partners Global« )كشور ایاالت
»Brookfield Asset Management« ،)متحده

سنگاپور است. دولتی روتث صندوق و) كشور كانادا(

مستقیم گذاريسرمایه از درصد 53 حدود همچنین،

سال اول نیمه در در امارات متحده عربی خارجی

بود. پیشرفته فناوري با متوسط صنایع در ،2020

هايبخش در خارجی مستقیم گذاريسرمایه عمده

و معدن تولید، بیمه، و مالی امالك، تجارت،

اصلی این كشور، گذارانسرمایهو  است وسازساخت

عربستان و فرانسه متحده، ایاالت هند، بریتانیا،

.هستند سعودي

ترین نقاط قوت امارات متحده عربی براياز مهم

سیاسی گذاري خارجی، ثباتافزایش جذب سرمایه

هزینه پایین نفتی، منابع به آسان دسترسی اقتصادي، و

قدرت و اقتصاد به بخشیدن تنوع به تمایل انرژي،

وكاركسب مستقیم مالیات فقدان. باالست خرید

اپراتورهاي و نفتی هايشركت ها،بانك استثنايبه(

مستقیم و همچنین، درآمد بر مالیات ،)مخابراتی

كار سودآور و نیروي و قوي بانكي بخش وجود
ازجمله موارد مؤثر در روند پیشرفت و مهاجر نیز

گذاري خارجی است.سرمایهتوسعه جذب 

ـ تجارت خارجي7ـ3ـ1
خلیج در بین كشورهاي عضو شوراي همكاري

فارس، امارات باالترین حجم تجارت را با دیگر اعضا

دارد. حجم تجارت امارات با دیگر كشورها و

المللی از سراسر دنیا، گویاي جایگاههاي بینشركت

اي است.عنوان قطب اقتصادي منطقهرشد آن بهبهرو

اي باالست كهاندازهحجم تجارت در این كشور به

،2021توان آن را كشوري تجاري نامید. در سال می

نسبت مجموع صادرات و واردات كاال و خدمات به

درصد بود. ارزش 238تولید ناخالص داخلی حدود 

درصد 4/12، 2020تجارت غیرنفتی امارات در سال 

درصدي27 رشد با ، 2021كاهش داشت، اما  در سال 

به نسبت درصدي11 و رشد 2020 سال به نسبت

.میلیارد دالر رسید 517، به 2019 سال

بخش صادرات مجدد دومین بخش مهم در

تجارت خارجی امارات متحده عربی است كه در سال

درصد از كل واردات این كشور 54ه ، نزديك ب2020

مركز مهم صادرات 3عنوان يكي از به بود. شهر دبی
و صادرات مجدد در جهان شناخته شده است. شهر

المللی آل مكتوم ازفرودگاه بین و دبی یلجستيك

خدمات كنندهارائهترین مراكز باربري بزرگ

صادرات هاي صادركننده وتخصصی براي شركت

،7در نمودار شماره   .هستندراسر جهان مجدد در س

رغم آنكه جمعيتامارات متحده عربي، به
مهاجر از بومي بيشتر است، مهاجران تنها
حق اقامت موقت دارند و از حقوق
شهروندي محروم و در جامعه با

هاي زيادي مواجه هستند.محدوديت



شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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كشور اول در صادرات مجدد امارات متحده 10سهم 
، از كل2020عربی نشان داده شده است. در سال 

سهم 3/4صادرات مجدد امارات متحده عربی، ایران 

داشت.

بر اساس كشورها 2020سهم صادرات مجدد امارات در سال  ـ7 نمودار

. https://www.statista.com: مأخذ

كننده جدي دراین كشور همچنین، مشاركت
بازارهاي سرمایه جهانی از طریق مؤسسات

توان به مؤسسهگذاري است. براي مثال، میسرمایه

هولدینگ2، مؤسسه بنادر دبی1گذاري ابوظبیسرمایه ،

اشاره 4ی نفت ابوظبیالمللگذاري بینو سرمایه 3دبی

هايكرد. آسان بودن روند گمركي، پایین بودن هزینه

هاي دریاییاجرایی صادرات و واردات و زیرساخت

و بندري پیشرفته امارات متحده عربی از مزایاي این

حیث، اماراتدر حوزه تجارت است. ازاین كشور

متحده عربی در رتبه نخست بین كشورهاي عربی

1. Abu Dhabi Investment Authority
2. Dubai Ports Authority
3. Dubai Holding
4. Abu Dhabi International Petroleum Investment Co.

 Lloyd’s List Oneاعالم « است. بر اساس

Hundred Ports بندر 100،  از بین 2021» در سال

ها وجهان، بندر دبی امارات به لحاظ زیرساخت

را در جهان و جایگاه 11ونقل جایگاه خدمات حمل

نخست را در منطقه خاورمیانه كسب كرد. همچنین،

در جهان 56بندر ابوظبی این كشور نیز در جایگاه 

رغم وجودد، اما به لحاظ توان عملیاتی، بهقرار دار

درصد در 15  ها در دوران بحران كرونا،محدودیت

جهان را به لحاظ 5رشد داشت و رتبه  2021سال 

رشد شاخص توان عملیاتی بنادر كسب كرد.

15%

11/20%

6/40%

6/10%

5/40%

5/10%

4/30%

3/70%

3/10%

2/70%

%0 %2 %4 %6 %8 %10 %12 %14 %16

عربستان

عراق

عمان

هند

چين

كويت

ايران

آمريكا

هنگ كنگ

مصر



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

راهبردهاى بهره مندى از ظرفیت هاى اقتصادى امارات متحده عربى  
 تدبیر اقتصاد
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، به دستور رئیس دولت امارات، امور2013در سال 

تجارت خارجی از وزارت اقتصاد منفك و به وزارت

دیدي به نام وزارت تجارت خارجی محول شد.ج

هدف دولت امارات از این اقدام، تمركز بیشتر در حوزه

تجارت و توسعه و ارتقاي نفوذش در بازارهاي جهانی

هاي بازرگانی واتاق براین وزارت، فدراسیونبود. افزون

هاي بازرگانیعنوان چتري، اتحادیهصنعت امارات نیز به

هاي اینر سطح هريك از امارتو صنعت موجود د

گیرد. در واقع، این فدراسیون نمایندهكشور را دربرمی

هاي تجاري است.بخش خصوصی در تدوین سیاست

هاي محلی نیز وظیفه هماهنگی وهريك از اتحادیه

حال، نمایندگی بخش خصوصی در سطح امارتدرعین

).WTO, 2016خود را بر عهده دارند (

، وضعیت ارزش صادرات،8در نمودار شماره 

نفتی اماراتهاي غیرواردات و صادرات مجدد كاال

نشان داده 2012ـ2021هاي متحده عربی بین سال

شده است. ارزش كل صادرات و واردات امارات در

درصدي27، رشد 2020در مقایسه با سال  2021سال 

هانی،هاي سازمان تجارت جداشت، اما بر اساس داده

،2021نفتی در سال صادرات و واردات كاالهاي غیر

درصد افت داشت و به 20درصد و  35به ترتیب 

میلیارد دالر بود. 196و  217ترتیب 

)دالر ارديليم(  يعرب متحده امارات مجدد صادرات و واردات صادرات، ساله10 روند ـ8 نمودار

. https://www.trademap.org: مأخذ

علت تورم منفي اين كشور كه تا
نيز ادامه 2021سال  اول  ماهه 6

كاهش قيمت در بخشداشت، 
خصوصيبخش و مصرف مسكن 
.بود  كرونا بيماري تأثير تحت
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شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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ترین شركاي تجاري امارات متحده عربی بهمهم

نشان 2تفكيك صادرات و واردات در جدول شماره 

داده شده است.

دهد كههاي سازمان تجارت جهانی نشان میداده

مارات متحده عربی تنوع بازارهاي تجارت خارجیا

میلیارد دالر 38 با  چینه است. خود را حفظ كرد

2 جایگاههند در و  وارداتیدر رده نخست شركاي 

ارزش تجارت دارد.شريك تجاري این كشور قرار 

دالر میلیارد 27امارات متحده عربی با هند حدود 

بخشی به تجارت آزاداست. با توجه به اينكه اولویت

در دستور كار دولت امارات متحده قرار دارد،

هاي تجاريبر كشورهاي یادشده، شركتافزون

اي را درهاي گستردهاماراتی در دهه اخیر فعالیت

هاي نفتیحوزه گردشگري، خطوط هوایی و پروژه

كنيا، تانزانیا و...در برخی كشورهاي آفریقایی مانند 
اند.آغاز كرده

يعرب متحده امارات يتجار ياصل يشركا ـ2 جدول

سهم از كل صادرات  شريك اصلي صادراتي 5
سهم از كل واردات (درصد)  شريك اصلي وارداتي 5(درصد)

  19چين  19هند
  12هند  12ژاپن
  8آمريكا  11چين

  5آلمان  5سنگاپور
  4بريتانيا  5عربستان

. https://www.trademap.org :مأخذ

ـ سياست خارجي امارات متحده عربي2
هاي اخیر شاهد تغییرسیاست خارجی امارات در دهه

اسالمی به سويـگیري از عربیروند كلي جهت

مارات متحده عربی دری است. االمللنیبو   ايمنطقه

خود، روابط پرتنشی را با اللهاي نخست استقسال

مرزي تجربه بر سر اختالفاتعربستان، عمان و ایران 

امارات زايشكرد. بحران استراتژيك و روابط تن

تریناصلیيكي از  ايمتحده با همسایگان منطقه

هاي سیاسی این كشور از زمان استقالل آنچالش

تاكنون بوده است. امارات متحده عربی براي حفظ
سیاست بازدارنگی در برابر همسایگان خود، در

هايهاي زمانی مختلف با ایجاد اتحاد با قدرتبرهه

بهجهانی ازجمله بریتانیا و در حال حاضر آمريكا، 

در منطقه خلیج فارس ودنبال حفظ موازنه قدرت 

وابستگی است. ايرفت از انزواگرایی منطقهبرون

،المللیبزرگ بین هايامارات متحده به قدرت

سیاست خارجی و داخلی این كشور را تحت تأثیر

و ايمنطقه كشورهاي اجتماعیـت سیاسیالتحو

.در منطقه قرار داده است هاي جدیدائتالف

است خارجی اماراتاصلی سی هايلفهيكي از مؤ

مالی به كشورهايهاي متحده از آغاز تأسیس، كمك

حفظ وضع موجود سیاسی حاكم برايعربی و غیرعربی 



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

راهبردهاى بهره مندى از ظرفیت هاى اقتصادى امارات متحده عربى  
 تدبیر اقتصاد
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بازوهاي مالی خود را در . اماراتبر این كشورهاست

هاي بشردوستانه براي تقویت نفوذ سیاسیقالب كمك

د. قدرت نرمگیرخود در خارج از مرزها به كار می

هاي اقتصادي براي كشورهايزمینه كمكابوظبی در 

از سوي .است جذاباقتصادي  پذیركوچك و آسیب

تا دهدمیبه امارات این امكان را  هادیگر، این سیاست

برساند. با همسایگان را به حداقلهاي خود تنش

در حوزه اقتصادي و سیاسی، امارات متحده عربی

و امنیتی خود درسیاسی  گاهجای يارتقابه دنبال 

منطقه است. هدف نهایی امارات در پروژه قطب

اي جدید، اعمال كنترل بر شبكه بنادر و جزایرمنطقه

اي و حضور در روند سیاسیاستراتژيك منطقه

طیفی ازی بر مبتن امارات راهبرداي است. منطقه

استموضوعات و مسائل در سیاست خارجی امارات 

هاي سیالنافع، سیاستاساس م نیاز و بر بكه حس

هايویتترین اولهمكند. مو پویایی اتخاذ می

راهبردي امارات متحده عربی براي تبدیل شدن به

،گیتقویت نقش سیاسی، فرهنـ 1اي، قدرت منطقه

تقویتـ 2 ،در جهان عربشور علمی و فناوري این ك

ایجاد شبكه اقتصادي وـ 3 ،نیروي نظامیتجهیزات 

، آفریقا و خلیجطقه غرب آسیامن تجاري قوي در

روابط با غرب، روسیه،زمان همتقویت ـ 4، فارس

تونابریتانیا، گسترس روابط با آمريكا، و  چین و هند

اتحادیه اروپا در مسائل نظامی و اقتصادي و شركت و

و یمنسعودي ازجمله جنگ مختلف  هايائتالفدر 

یی وو فضا اير صنایع هستهي دگذارهسرمایـ5

در كشورهاي غربی و عربیزمان گذاري همرمایهس
است.

بنديجمع
ر این گزارش تالش شد ارزیابی استراتژيكي ازد

اقتصاد امارات متحده عربی صورت گیرد. با توجه به

همسایگی امارات با ایران، حجم روابط تجاري دو

تعامالت كشور و قرار گرفتن امارات در عرصه

تی دنیا، دستیابی به برآوردياقتصادي، سیاسی و امنی

دقیق و صحیح از وضعیت و شرایط اقتصادي این

كشور، نقش زیادي در تأمین منافع ملی كشورمان
رغم مشكالت مهم مؤثر بررسد بهنظر میدارد. به 

روند رشد اقتصادي امارات، این كشور همچنان قوي

است و با اتكا به ذخایر نفتی، كمتر تحت تأثیر

قرار دارد. موقعیت هاي منطقهو تنشتعارضات 

جغرافیایی و امكانات زیرساختی امارات متحده عربی

ازجمله قرار گرفتن در پل ارتباطی شرق و غرب دنیا

نقلوهاي ارتباطی حملو در اختیار داشتن شبكه

هاي مجهز و متعدد، حائز نقاطدریایی، بنادر و اسكله

مچنین، درقوت بسیاري در حوزه اقتصاد است. ه

حوزه انرژي ممكن است بازار آن با تحوالتی همراه

باشد، اما در حال حاضر، اقتصادهاي آسیایی تا حد

در كشورنرخ مشاركت نيروي كار به نگاهي 
به تفكيك مليت نشانامارات متحده عربي 

كه نرخ مشاركت نيروي كاردهد درحاليمي
ايندرصد است،  83غيراماراتي (خارجي) 

براي نيروي كار اماراتي تقريباً نصف ونرخ 
.درصد است 47نزديك 



شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه
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زیادي به نفت منطقه خلیج فارس وابسته هستند.

سازي در این كشور تا اندازه زیاديهاي متنوعسیاست

اجرا شده، اما اقتصاد امارات وابستگی زیادي به نفت

كنندههاي تشویقرد. تدوین سیاستو صنایع آن دا
گذاري و تجارت نیز از دیگر نقاط قوتسرمایه

كه مقرراتنحويشود؛ بهاقتصاد امارات شمرده می
شود.پیچیده مالیاتی و تجاري در این كشور دیده نمی

رغم نقاط قوت یادشده، وابستگی شدید به وارداتبه

مانند آبو همچنین نیروي كار و كمبود منابع طبیعی 

ازجمله نقاط ضعف اقتصادي امارات متحده عربی

شود.شمرده می
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.1395سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 

 پیامدهايقنبري علی اصغر، صفوي سیدیحیی ،

احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی بر
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