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روابط تجاری اریان و امارات ،چالش اه و
پی ش
رویکرداهی رو
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در  41دی ماه  4931کشور امارات متحده عربی به بهانه حمایت ازتصمیم عربستان سعودی در قطع رابطه باا
ایران؛ اعالم کرد که سطح روابط خود را به کاردارکاهش می دهد .این تصمیم هرچندکاه رارًا یا
سیاسی است اما باعث بروز چالش برای دو شری

تصامیم

تجاری ایران و امارات خواهد شد .در این مقاله قصاد نن را

داریم تا به تبعات این تصمیم بر مبادالت تجاری طرًین بپردازیم.

 .1مقدمه
روابط دو کشور ایران و امارات متحده عربی دارای ابعاد مختلفی است که بررسی ننها نقش بارز این
کشور کوچ

حاشیه خلیج ًارس را در تحوالت کاالن منطقاه نشا ار مای ساازد .رواباط تجااری

گسترده کشور امارات متحده عربی با ایران و تأثیر حضور شمار قابل توجه ایرانی تباران از ی

ساو

و روابط راهبردی با نمری ا و عربستان از سوی دیگر امارات متحده عربی را در موقعیتی منحصر باه
ًرد جهت ایفای نقشی حساس اما نامشخص در رقابت بین کشور ایاران و رقباای منطقاه ای قارار
داده است .دبی بعد از ابوظبی دومین امیرنشین بزرگ کشور اماارات متحاده عربای اسات و محال
تجمع ی ی از پر تعدادترین جوامع ایرانی تبار ساکن خارج می باشد .در حالی ه تحریمهای اعماا
شده بر علیه کشور ایران و قوانین سختگیرانه تجاری داخلی کشور سبب شده تا سارمایهگاااران از
معامله مستقیم با کشور ایران اکراه داشته باشند ،امیر نشین دبای کاه دارای قاوانین نسابتا ساهل
گیرانه تری در مقایسه با ایران است و جایگزین جاابی برای تجارت قانونی و غیر قاانونی باا ایاران
محسوب می شود ،در نتیجه بخش قابل توجهی از رادرات و واردات کاال به کشور ایاران از طریا
دبی انجام میگیرد .برخالف کاهش روابط تجاری کشور ایاران و کشاور اماارات متحاده عربای در
نتیجه ًشار نمری ا طی ماهها بدلیل تحریمهاای باینالمللای و ًشاار عربساتان ساعودی در طای
7

تح
مرکز قیقات و ربرسی اهی اقتصادی
روزهای اخیر به دلیل حمله به سفارت عربستان در ایران  ،امارات متحده عربای همچناان ی ای از
شرکای تجاری ارلی واردات کاال به ایران محسوب میشود.
بررسی دقی تر نشان می دهد که امارات متحده عربی درگیر ی

کشم ش داخلی بین ابوظبی کاه

بزرگترین امیرنشین امارات متحده عربی و دارای قدرت سیاسی مرکزی در این کشور و متمایل باه
کشور نمری ا است از ی

سو و امیرنشین دبی که خواهان برقراری و ترویج معامالت تجاری با ایران

می باشد از سوی دیگر در جریان است .کشور ایران نیز خود متأثر از تمایل بخش تجارت باه داد و
ستد و برقراری روابط تجاری با خارج از مرزها میباشد.
با توجه به رابطه دیرینه کشور امارات متحده عربی با کشور عربستان سعودی و به دلیل اشاتراکات
مرزی  ،ماهبی و سیاسی ،این کشور برای حمایت از عربستان ساعودی موعاع خاود را در رواباط
دیپلماتی

با ایران تغییر داد .همچنین به دلیل وابستگی های سیاسی  ،اقتصادی ،تجارت خاود را

وابسته به کشور عربستان دانساته و هماواره در مسایر حرکات عربساتان سیاسات خاود را اتخاا
می کند و پرواعح است جهت گیری کشور امارات متحده عربی باه سامت عربساتان  ،پیامادهای
سودبخش تری در مقایسه با جهت گیری نن به طرف کشور ایران در پی خواهد داشت.

 .2ارزیابی پیشینه روابط بین دو کشورایران و امارات متحده عربی :
امارات متحده عربی که در سا  4324تأسیس شد متش ل از  2شیخ نشین است کاه عبارتناد از
ابوظبی ،عجمان ،دبیً ،جیره ،شارجه ،رأس الخیمه و ام القوین .تمامی ایان شایخ نشاینان بعاد از
کسب استقال از بریتانیا با هم متحد شده و تشا یل یا

کشاور واحاد را دادناد .اماا علای رغام

استقال از بریتانیا همواره خود را در معرض نفو همسایه شمالی خود یعنی ایران میبینند .روابط
ایران با شیخ نشینان امارات سابقه هزارساله داشته و از قرنها قبل تا کناون بسایاری از مقاماات و
شهروندان عادی ایرانی شیخ نشینان و سرزمینشاان را در حیطاه نفاو خاود پنداشاتهاناد و نن را
ادامه ای از سرزمین ایران به حساب مینورند .
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به دلیل این ه کشور امارات توسط بازرگانان ،معماران ورنعتگران ایرانی تباار سااخته شاده اسات
ایرانیها کشور امارات متحده عربی رادر قلمرو نفو خاود و بنحاوی ؛ جزئای از ایاران باه حسااب
مینورند .بیش از  41دررد اماراتیها ایرانی تبار هستند که بالغ به  011111نفر میشوند که بعاد
از نمری ا دومین جامعه ایرانی تبارهای خارج ازایران را تش یل میدهند .عالوه بار ایرانیاان مقایم؛
بسیاری ازساکنان امیرنشین دبی بطور مستمر بین ایران و دبی در رًت و نمدناد ،اکناون بایش از
 711پرواز در هفته از امارات متحده عربی به مقصد شهرهای مختلف ایران در حا تردد هستند .
کشور ایران رابطه دیرینه ای با کشور امارات از سالهای دور داشته و از این کشور به عنوان ی
ارتباطی به سایر کشورها برای دستیابی به اهداف و مقارد خاود کما
نمارهای جهانی منتشر شده کشور امارات مهمترین شری

پال

گرًتاه اسات .بار اسااس

تجااری ایاران حتای در دوران ساخت

تحریم ها بوده و عمده جابه جایی های خدمات  ،سرویس ها و کاال ها از این کشور انجام می شود.

جدو ( : )4سرانه تولید ناخالص داخلی و خارجی در سا 7141
سرانه تولید ناخالص

تولید ناخالص خارجی

درصد واردات نسبت به

درصد صادرات نسبت به

داخلی(دالر)

(میلیارد دالر)

کل واردات

کل صادرات

ایران

5115

515

2۲۶۲

1۶1

امارات

55245

541

۲۶12

11۶1۳

می توان بیان کرد که با وابستگی شدید اقتصاد کشور امارات به مراوده با کشور ایران و تداوم روابط
تجاری در جا به جایی کاال و خدمات با ایران ،کااهش ساطح رواباط دیپلماتیا

کشاور اماارات و

محدود کردن رابطه سیاسی خود  ،تأثیر مستقیمی بر مبادالت تجااری مشاتر

طارًین نخواهاد

گااشت و کشور امارات نیز مجبور به اتخا ی

حرکت دو پهلو برای از دست ندادن امتیاز هم اری

با ایران می باشد .بعالوه کشور امارات متحده عربی شامل دو پایتخت سیاسی (اباوظبی) و تجااری
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(دبی) می باشدکه تقریبا تمامی مبادالت ایران با دبی می باشد که تا زمان نگارش این تحلیل ًعال
تصمیمی از ح ام دبی در تقلیل رابطه تجاری ًی مابین گزارش نگردیده است .ظاهرا ح ام امارات
براساس دیپلماسی اقتصادی که به معنی تصمیم سازی ها برمبنای اقتصاد و منفعت تجاری رورت
می گیرد تاکنون واکنشی در این خصوص نداشته اند.
هرچند که بعد از بحران اقتصادی دنیا در سا  7112امیر نشین دبای باا چاالش هاای جادی در
امورات خود مواجه گردید به گونه ای که ابوظبی 41میلیارد دالر به دبی کم

مالی نمود و بعد از

این تاریخ در تصمیم سازی دبی به گونه ای ی نفو گردیده است .در اینجا به تحلیل تهدید های
احتمالی برای ایران در پی قطع روابط با امارات و راه ارهای پیشنهادی مربوط خواهیم پرداخت.

جدول ( : )2تهدیدهای احتمالی پیش روی اقتصاد ایران در پی کاهش سطح روابط دیپلماتیک کشور
امارات متحده عربی با ایران
راه حل

تهدیدها

مشکل در نقل و انتقال وجوه بانکی مربوط به صاادرات و بعد از اجرا شدن برجام در کوتاه مدت امکاان تعاوی
واردات.

شرکای بانکی وجود دارد.

مشکالت در روابط اقتصادی و تجاری با چین.

انتقال میان مدت روابط تجاری شرق آسایا باه کشاور
هنگ کنگ و سنگاپور.

مشکالت احتمالی در تجارت با چاین باا ساگت ییاری ایجاد همکاری با کشور هناگ کناگ کاه از متحادین
امارات در ترخیص کاالهای چینی از یمر
کشور ایران قرار بود وارد شود.

0

خود کاه باه کشور چین بوده و عیناٌ شرایط تجااری همواون چاین
داشته و محدودیتی هم در ترخیص کاالیی نگواهد بود.
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راه حل پیشنهادی که به نظر می رسد به نفع کشور ایران باشد ،جاایگزین هرچاه ساریع تار یا
شری
ی

تجاری جدید و بی طرف به جای امارات است .کشور عمان که جهت گیری خاری به های
از طرًین مشاجره نداشته می تواند گزیناه مناسابی بارای ایاران در حاوزه اقتصااد و تجاارت

خارجی باشد.
عمان از لحاظ ماهبی نه شیعه و نه سنی است و هی جهت گیری خاری به ایران و یا به عربستان
و امارات نداشته است و بعالوه کشور عربستان سعودی عالقه ای بارای برقاراری ارتبااط باا عماان
نداشته و همینطور روابط تجاری سیاسی ایران و عمان از قدیم االیاام شارایط مسااعدی را تجرباه
کرده است .از این رو میتوان به راحتی رابطه نزدی

تری با این کشور برقرار کرد.

به دلیل رابطه پایدار عمان با ایران از گاشته تا کنون می توان ًعالیت های مربوط به مسائل بان ی
و پولی خود را به عمان منتقل کرده و از این پس از کشور عمان باه عناوان شاری

تجااری قابال

اعتماد خود یاد کرد.
مشکالت کشور عمان در جایگزینی با امارات :
 .4عمان همیشه کشوری بی طرف با اقتصادی نسبتا بسته در مقابل امارات بوده است.
 .7بر خالف امارات در مراودات جهانی هنوز از عمان به عنوان بازیگری تجاری و اقتصادی یاد
نمی شود هرچند زمان و تغییر برخی قوانین این امر را میسر میسازد.
 .9تجار ایرانی با سرمایه های کالن در دبی عالقه ای به مهاجرت به عمان برای ادامه ی تجارت
خود ندارند.
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مشکالت عمده ی هنگ کنگ :
 .4کشور هنگ کنگ مرکزی بسیار قوی برای حضور تجار اروپایی و نسیایی بوده و تا به حا تجربه
حضور تجار ایرانی را در خود نداشته و خود کشور هنگ کنگ نیز تا به حا کمتر با کشور های
خاورمیانه ارتباط داشته است.
 .7دور بودن کشور هنگ کنگ میتواند مش التی را برای تجار ایرانی ایجاد کند هر چند حضور
تجار ایرانی در مالزی نشان از این موعوع دارد که ننها میتوانند با این مش ل کنار بیایند.
در دوران پسا تحریم با توجه به برداشته شدن مش الت تجارت  ،ایران می تواند بازاری تجاری
شبیه به دبی با اقتصادی کامال باز را در ی ی از مناط کشور ( جزیره کیش ) راه اندازی کند و
تمام تالش خود را در راستای تغییرات قوانین نن منطقه و تبدیل نن به جایی ارزانتر و بهتر از دبی
را انجام دهد.

لغو تحریم های ایران  ،نتایج و سودمندی :
برداشته شدن تحریم های ایران به بان های امارات متحده عربی که رواباط هم ااری نزدی ای باا
شرکتهای ایرانی دارند ،سود میرساند  .به گفته چند تن از مدیران موسسه های مالی بین المللی
در امور منطقه خاورمیانه و نًریقا  ،امارات متحده عربی و لبنان از بهبود وععیت اقتصادی ایران در
جهان سود خواهند برد .با توجه به مهارتهای مالی و روابط منطقهای لبنان ،این کشور می تواند در
تعامالت مالی نینده و هدایت سرمایه گااری ماورد نیااز اقتصااد ایاران نقاش مهمای ایفاا کناد .
همچنین شرکتهای خارجی بیشتری برای داد و ستد با ایران مم ن اسات در دبای مساتقر شاوند.
رادرات امارات متحده عربی به ایران که عمده نن در قالب راادرات مجادد باوده اسات ،در ساا
 7141به  91میلیارد دالر بالغ شد که ی

سوم از کل واردات ایران بود .در حالی ه انتظار مای رود

بیشتر شرکتهای چند ملیتی که با ایران تجارت دارند ،از دبی استفاده کنناد ،همزماان زیرسااخت
2
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خدمات مالی توسعه یاًته در امارات هام ورود و خاروج سارمایه از ایاران را اًازایش مای دهاد .
موسسه اعتبارسنجی "مودیز اینوسترز سرویس" در گزارش اخیرش درباره دورنمای بان های ایاران
در دوران پساتحریم ،یادنور شده بود بان هاای مساتقر در کشاورهایی مانناد اماارات و لبناان کاه
هم اری و رو ابط تجاری نزدی ی با ایران دارناد و همچناین بان هاای غربای ،چینای و هنادی باه
احتما باال مجاوب اقتصاد متنوع ایران و جریان تجاری قابال توجاه نن خواهناد شاد .باه گفتاه
تحلیلگران مودیز ،اگرچه بخش بان ی در ایران ًررتهای خاوبی را عرعاه مایکناد ،اماا گساترش
حضور به این کشور برای بان های خارجی با توجه به ابهاماات عملیااتی و وئاوپلیتی ی ،ریسا های
زیادی دربردارد و بان های خارجی را در معرض مش الت نقدینگی مشاابه مشا التی کاه در حاا
حاعر در اقتصادهای نوظهور دچار تغییر و تحوالت سریع تجربه میکنند ،قرار می دهاد از ایان رو
مستلزم کنتر ریس

و نظارت است .اگرچه شماری از بان ها ،موسساات ماالی و سارمایهگاااران

خصوری ماه ها مهیای مشارکت در ًررتهای تجاری ایاران باودهاناد اماا بسایاری از ننهاا اظهاار
کرده اند که تحوالت وئوپلیتی ی اخیر را زیرنظر داشته و دنبا مای کنناد  .بعیاد اسات تنشاهای
ماکور مانعی بر سر راه روابط اقتصادی بلندمدت باشند .طبیعی است که با برداشته شدن تحریمها
خطوط بزرگ کشتیرانی دنیا مستقیم به بنادر ایرانی خواهند نمد و ام ان گشایش اعتبارنامه هاای
بان ی ( ا سی) برای بان های ایرانی ًراهم میشود ،اما ایران برای قدرشناسی در دوران تحریم به
دنبا تعریف کردن ًضای جدیدی برای حفظ روابط تجاری با امارات متحده عربی است که ی ی از
ننها رادرات کاالی تولید داخل از طری امارات به کشورهای نًریقای جنوبی و عربی است .دولات
ایران از امسا تصمیم گرًته که رادرات خود به چین را به طور مستقیم و نه از راه اماارات انجاام
دهد تا از این طری بخشی از هزینههای نقل و انتقا را کاهش دهد .
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 .1نتیجه ییری:
با این مقدمه و با طرح کلی این موعوع و بررسی چرایی اختالًات و تغییر موعع های سیاسی
همسایگان کشورمان ،می توان ی

پیش بینی منطقی از نینده روابط میان ایران و عربستان و

باالخص ایران و امارات متحده عربی داشت .چرا که کشور ایران با داشتن ظرًیت های بالقوه در
زمینه های مختلف و با داشتن منابع غنی طبیعی از جمله نفت و گاز و تثبیت جایگاه سیاسی و
تجاری اقتصادی خود در منطقه و در میان کشورهای مشتر

المناًع در پی سالهای اخیر همواره

به عنوان وزنه سنگینی برای سایر کشورها بوده و تمامی همسایگان نن در تالش برای ایجاد و
تح یم روابط خود با کشور ایران بوده اند و در نینده نیز همین روند ادامه خواهد داشت و تنها
هدف ارلی از ایجاد مناقشات و اختالف نظرهای سیاسی تحلیل و تقلیل قدرت عملی و سیاسی نن
در منطقه و مانع شدن برای پیشرًت هر چه بیشتر و جلوگیری ایران برای جهانی شدن نن و
حضور پررنگ نن در جوامع بین المللی می باشد.
اگر اقتصاد ایران گشوده شود با در نظر گرًتن ماهیت بخش خصوری اقتصاد دبی و توانمندی نن
به عنوان ی

قطب لجستی ی ،بان های دبی شاهد اًزایش ًررتهای تجاری بلند مدتشان خواهند

بود .گفته میشود در دوران تحریم ،از امارات و دبی تنها برای رادرات مجدد ایران استفاده شده و
اکنون با برداشته شدن تحریمهای ایران حتی نیازی به این موعوع هم نخواهد بود و در رورت
قطع روابط  ،امارات عرر خواهد کرد ،باید توجه داشت که بندر جبل علی در دبی ی ی از بنادر
قابل قبو دنیاست که تمام کارهای بارگیری و تخلیه ،کارهای بان ی و بیمهای کاالهای رادراتی
ایرانی در دوران تحریم در این م ان به عنوان رادرات مجدد انجام میشد و بعید است که امارات
ظرًیت مبادله تجاری  16میلیارد دالری ( 91میلیارد دالر رادرات با سهم  94درردی و47
میلیارد دالر واردات با سهم  6درردی ازمیزان کل تجارت خارجی ) با ایران را از دست بدهد و
باید پرسید چگونه میخواهد به راحتی این ظرًیت را با کشورهای دیگر پر کند.
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