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  خالصه مدیریتی

 شگاهینما نیا یزبانی. مآغاز به کار کرده استدر کشور امارات ماه  6به مدت  یدب ياکسپو شگاهینما ياز مهر سال جار

و  یگو روابط فرهن ییایجغراف تیموقع لیدلهشود، بلکه بیمحسوب م یاقتصاد امارات و دب يبرا یا اتفاق مهمنه تنه

 يهااتی. لذا شرکت هرودیشمار مهب زین یرانیا يفعاالن اقتصاد يبرا ییطال یو امارات، فرصت رانیا نیب یخیتار یبازرگان

 يموجبات برقرار تواندیم شود،یآن برگزار م هیکه در حاش ییدادهایو رو یدب 2020اکسپو  شگاهیدر نما رانیا يتجار

 گذاريهیتجارت کاالها و خدمات دو کشور و سرما لیو تسه شیافزا يرا برا یو امارات یرانیا يفعاالن اقتصاد نیب وندیپ

  رقم بزند.  رانیاقتصاد ا يرا برا هاییشیآنها فراهم آورده و گشا نیمشترك ب

. ه استدشفی اقتصاد امارات اقدام هاي سایت پیچیدگی اقتصادي نسبت به معربا استفاده از داده زارشگ در بخش نخست

 ستیعنوان بر واردات را تجربه کرده است و بهدال اردیلیم 235دالر صادرات و  اردیلیم 248 اقتصاد امارات 2019در سال 

 يهارهیو زنج یالمللنیدر اقتصاد ب یقابل توجه گاهیاز جا ینواردکننده بزرگ جها نیو دوم ستیصادرکننده و ب نیو چهارم

 تواندی، دو مسئله در مورد اقتصاد امارات که مهاي صادراتی و وارداتی این کشورداده یبرخوردار است. بررس یارزش جهان

  : دهدینشان م یروشنرا به باشد تیما حائز اهم ناگذاراستیس يبرا

ده آن مسئله نشان دهن نیدارند و ا گریکدیبا  ییباال اریبس یپوشانامارات هم یو واردات یاتآنکه اقالم عمده صادر اول

 طیو شرا رانیخاص ا تیموقع هینکته از زاو نیدر اقتصاد امارات دارد. توجه به ا ياژهیاست که صادرات مجدد نقش و

ل در کوتاه مدت و تا زمان برطرف شدن کامل حداق یباشد. به عبارت يدیکل رانیا يبرا اریبس تواندیموجود م یمیتحر

 اتیحفظ ح يموجود در اقتصاد امارات برا يهاتیاز ظرف تواندیم یبخش خصوص ران،یا یو مال يتجار يهاتیمحدود

ه با به این معنا ک. دینما عمل یرانیا يصادرات کاالها يسکو برا کیبه عنوان  این کشورو  استفاده کردهخود  يتجار

باشد، اما المللی نمیهاي موجود، ایران قادر به فعالیت و حضور مستقیم در بازارهاي بینبدلیل محدودیتنکه توجه به آ

تمایل امارات به استراتژي صادرات مجدد این فرصت را بوجود آورده است که تاجران ایرانی کاالهاي خود را با حاشیه 

هاي موجود رفع شود، هم سهم خود در بازارهاي ی که محدودیتسود کمتر به امارات صادر کند و از این طریق تا زمان

  نمایند.ها محافظت میالمللی را حفظ کنند و هم از بنیه تولیدي و صادراتی کشور در مقابل تحریمبین

توسعه  يبرا یقابل توجه اریبس يهاتیآن است که ظرف يایامارات گو یو تجارت خارج یناخالص مل دیآنکه آمار تول دوم

مبادالت را  یسطح فعل یو فرهنگ یخیو روابط تار ییایجغراف تیکشور وجود دارد و با در نظر گرفتن موقع نیجارت با ات

امارات به حساب  یو واردات یصادرات یاصل يجزء شرکا رانیحال حاضر ا رنمود. د یابیمطلوب ارز توانیعنوان نم چیهبه

  است.  زیامارات ناچ یبا آمار کل تجارت خارج سهیدو کشور در مقا نیو حجم تجارت ب دیآینم

درصد از کل صادرات ایران به امارات  57,6به طور مشخص شود. بر روي روابط تجاري دو کشور تمرکز می دومدر بخش 

دهد. این درحالی است که هیچ کاالي دیگري در این سبد، سهم باالتر میلیون دالر را نفت خام تشکیل می 656به ارزش 

ن . این آمار از آاستدرصد ندارد. پانزده قلم کاالي اصلی صادراتی ایران به امارات در ادامه مورد بررسی قرار گرفته  4از 

 دهد در سطح فناوري و امکاناتتواند براي بازرگانان بخش خصوصی داراي اطالعات مفیدي باشد که نشان میحیث می
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پذیري در اقتصاد امارات را دارا هستند و با توجه به سهمی که موجود در کشور چه محصوالتی بیشترین قدرت رقابت

توان نتیجه گرفت که توسعه و افزایش صادرات اقالم مذکور اند، میکاالهاي ایرانی در این بازار به خود اختصاص داده

رانی کاالهاي ای تر از ورود به بازارهایی است که تاکنونتر و کم هزینهبراي بازرگانان بخش خصوصی به مراتب راحت

، شش قلم )2709(خامدهد که غیر از نفتت نشان میاامارکاالهاي وارداتی  اند در آن نقشی ایفا نمایند. بررسینتوانسته

سایر درصد در بازار وارداتی آن محصول در امارات دارند:  10از کاالهاي عمده صادراتی ایران، سهمی باالي 

بهترین عملکرد را  )2523) و سیمان(0910)، ادویه(0806)، انگور(0807ها(لون)، م7801)، سرب خام(0709(سبزیجات

ترین ردات امارات، موفقدرصدي از کل وا 55,1اند. در این میان سیمان با سهم شتهلحاظ تصرف بازار وارداتی امارات دابه

 توان برداشت کرد که قیمتمارات، میآید. با توجه به سهم قابل توجه این شش قلم کاال در واردات اشمار میمحصول به

بنابراین این فرصت  باشد.پذیري در بازارهاي جهانی برخوردار میتمام شده این محصوالت صادراتی ایران، از قدرت رقابت

 براي سایر بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی نیز وجود دارد که در این بازار نقش فعالی ایفا نمایند. از بین این شش قلم

دلیل مشکالت آبی و خشکسالی موجود در کشور با ها و انگور بهکاال، توسعه سه قلم کاال شامل سایر سبزیجات، ملون

هاي تولیدي موجود در کشور، گزینه بسیار خام اما با توجه به ظرفیتسیمان، ادویه و سرب محدودیت تولید مواجه است.

  روند. شمار میهارت با امارات بمناسبی براي ورود بازرگانان داخلی و توسعه تج

فروشی، صادرات کاالهاي با سطح فناوري پایین، دهد که صادرات ایران مبتنی بر خامهاي موجود نشان میبررسی داده

رود ارزش افزوده ناچیز و درجه پیچیدگی بسیار پایین است. با توجه به جایگاه صادرات مجدد در اقتصاد امارات، انتظار می

ي قابل توجهی براي بازرگانان ایران نه فقط در محصوالت معدنی و نفتی خام و محصوالت کشاورزي، بلکه هافرصت

مار شهبراي صادرات محصوالت با پیچیدگی و سطح فناوري باالتر که در حال حاضر نیز جزء اقالم صادراتی ایران ب

 %001داراي سهم حداقل  که یمحصوالت صادراتراستا در همین روند، شرایط خوبی در بازار امارات وجود داشته باشد. می

 و باالتر از صفر دارند یدگیچیپ 2019در سال  میلیون دالر) و 25(ارزش صادراتی بیش از  در سبد صادراتی ایران هستند

شده مورد بررسی قرار گرفته  1هاي موجود در اقتصاد امارات براي این کاالها در جدول شماره ارزیابی ظرفیت همچنین

 خون،-مریپل نیپروپول-رنیاستا يمرهایپل که شامل دهد که تقریبا در تمامی کاالهاي مورد نظرها نشان میاست. داده

 لیالک-هدیآهن نورد داغد شمش-آالت پردازش سنگنیماش -کیکلیآس يهادروکربنیه -شناور شهیش -واکسن و سرم

دن، آهن از چ يگرختهیمصنوعات ر ریسا -ي موتور هینقل لیات وساو قطعات و متفرع اجزاء - هانفتالن لیها و الکبنزن

اي دارد و این ظرفیت در مورد کاالهاي مورد نظر کشور امارات هم واردات و هم صادرات قابل مالحظه شود،می فوالد ای

  در اقتصاد امارات وجود دارد که به عنوان کانالی براي توسعه صادرات کشور در نظر گرفته شود. 

کل از تر الملل،بر اساس آمار مرکز تجارت بین .گیردمیر بخش بعدي تجارت خدمات بین دو کشور مورد بررسی قرار د

دالر بوده است. تراز  اردیلیم 3,1و  2,6معادل  بترتیمثبت و به ،2020امارات در سال  يتجارت خدمات و خدمات تجار

استفاده از  يهانهی)، هزیو مهندس ی(فن ساختمانی خدمات قل،ونمسافرت، حمل هايتجارت خدمات امارات در سرفصل
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معادل  یمثبت بوده و تنها در سرفصل کاال و خدمات دولت زین ،یاطالعات و ايانهیرا ،یخدمات مخابرات ،يفکر تیمالک

  شده است. یدالر منف ونیلیم 490

میلیارد دالر،  24,6هاي مسافرت ه سرفصلبیشترین میزان صادرات خدمات امارات متحده عربی مربوط ب 2020در سال 

میلیارد دالر بوده است که با توجه به میزان  16,6اي و اطالعاتی میلیارد دالر و خدمات مخابراتی، رایانه 16,6ونقل حمل

ت در ابسیار ناچیز واردات ایران در همین اقالم، در صورت تمایل فعاالن اقتصادي ایرانی به واردات خدمات بیشتر از امار

  باشد. هاي اماراتی مهیا میهاي مشترك، این پتانسیل صادراتی در شرکتسرفصل

ونقل میلیون دالر، حمل 5024سه سرفصل مسافرت  مربوط به 2018در سال بیشترین میزان صادرات خدمات ایران 

واردات خدمات امارات در  میزان میلیون دالر بوده است. 1076 )یو مهندس ی(فن یخدمات ساختمانمیلیون دالر و  2473

میلیارد دالر  2و  8,3، 15ترتیب به 2020نقل و خدمات ساختمانی (فنی و مهندسی) در سال وسه سرفصل مسافرت، حمل

زایش افتواند مورد توجه فعاالن اقتصادي ایرانی قرار گیرد. بوده است. لذا افزایش صادرات ایران در این اقالم نیز می

اي توسعه هبا توجه به سیاستاقتصاد ایران  بهبودشرایط مساعدي براي تواند خدماتی می هايحوزهن ایصادرات کشور در 

صادرات غیرنفتی در کشور جهت کاهش تمرکز بر صادرات نفتی و مشتقات آن فراهم سازد. در این راستا تمرکز بر 

ده در هاي برگزار شمایشگاه اکسپو و نمایشگاهکننده در نهاي تجاري شرکتهاي صادراتی زیر به بازگانان و هیاتحوزه

راتی، خدمات مخابو  خدمات بیمه و بازنشستگی، مسافرت، ونقلحمل، خدمات فنی و مهندسی :شودحاشیه آن توصیه می

 البته صادرات محصوالتی که پیچیدگی باالتري دارند به کشور امارات دشوارتر است زیرا امارات به( .اي و اطالعاتیرایانه

  باشد و نسبت به کیفیت محصول از حساسیت باالیی برخوردار است)بازارهاي جهانی متصل می

هاي ایجاد شده در نمایشگاه اکسپو، اتاق مشترك ایران و امارات منظور استفاده از فرصتدر آخر الزم به ذکر است به

  آنها دارد. B2Bرش مبادالت هاي تجاري را براي حضور در اکسپو دبی و گستآمادگی هماهنگی تمامی هیات
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  مقدمه -1

ر را با الملل کشوالمللی، اقتصاد ایران را در شرایط بسیار سختی قرار داده و تجارت بینهاي بینطی دهه اخیر تحریم

 صادرات و تولید کشور گذاشته است. در راستاي غلبه برمنفی بر که این مسئله تاثیر  رو ساختهي جدي روبههامحدودیت

ت. المللی قرار داده اسهاي موجود، دولت سیزدهم ارتباط اقتصادي با همسایگان را در اولویت اصلی روابط بینودیتمحد

ها و هم از زاویه موقعیت جغرافیاي، اهمیت بسیار باالیی براي اقتصاد یکی از کشورهایی که هم از زاویه دور زدن تحریم

 هايین کشور سابقه بسیار طوالنی در تجارت با ایران دارد و طبق داده. ااستایران دارد، کشور امارات متحده عربی 

، نیز پنجمین مقصد صادراتی کاالهاي ایرانی 2019ها و در سال المللی سایت پیچیدگی حتی در شرایط سخت تحریمبین

به صادرات کاالي ایران میلیارد دالر ارزش  1,14و دومین منبع تامین کاالهاي مورد نیاز کشور بوده است. در این سال، 

با این وجود واقعیات آماري  بوده است.میلیارد دالر ارزش کاالهاي وارداتی ایران از امارات  7,08و در طرف مقابل  1امارات

هاي بسیار باالیی براي توسعه تجارت و صادرات ایران در بازار این کشور وجود دارد. گویاي آن است که هنوز ظرفیت

ابالغیه اقتصاد مقاومتی، حمایت از صادرات کاالها و خدمات بویژه با کشورهاي منطقه توصیه  10بند  همچنین مطابق با

افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از ها و خدمات به تناسب ارزشجانبه هدفمند از صادرات کاالحمایت همه«شده است: 

از، هاي مورد نیخارجی و ترانزیت و زیرساختزم، گسترش خدمات تجارت هاي الطریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق

ازارهاي دهی بریزي تولید ملی متناسب با نیازهاي صادراتی، شکلگذاري خارجی براي صادرات، برنامهتشویق سرمایه

  ».ویژه با کشورهاي منطقهبخشی پیوندهاي اقتصادي با کشورها بهو تنوع جدید

اتفاق نه تنها  نمایشگاه نیا یزبانیم. آغاز به کار کرده استماه  6دت از مهر سال جاري نمایشگاه اکسپوي دبی به م

، بلکه بدلیل موقعیت جغرافیایی و روابط فرهنگی و بازرگانی تاریخی شودیمحسوب م یامارات و دب ي اقتصادبرا یمهم

ایران  هاي تجاريهیات رود. لذا شرکتبین ایران و امارات، فرصتی طالیی براي فعاالن اقتصادي ایرانی نیز بشمار می

تواند موجبات برقراري پیوند بین فعاالن شود، میدبی و رویدادهایی که در حاشیه آن برگزار می 2020در نمایشگاه اکسپو 

ها گذاري مشترك بین آناقتصادي ایرانی و اماراتی را براي افزایش و تسهیل تجارت کاالها و خدمات دو کشور و سرمایه

 شود معرفی و شناخت کاملی از روابطهایی را براي اقتصاد ایران رقم بزند. در این گزارش سعی میایشفراهم آورده و گش

هاي موجود براي توسعه این ارتباط ارائه شود. در این راستا ابتدا به صورت اجمالی اقتصاد تجاري ایران و امارات و فرصت

هاي سایت پیچیدگی اقتصادي مربوط به تفاده از آخرین دادهامارات معرفی و سپس روابط تجاري ایران و امارات با اس

 هاي، بررسی خواهد شد. در نهایت نیز جایگاه بخش خدمات در اقتصاد امارات و ایران و همچنین پتانسیل2019سال 

  موجود در تجارت خدمات بین دو کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

  

  

                                           
  باشد و آمار قاچاق و غیررسمی در آن منظور نشده است. آمار بر اساس آمار رسمی میاین  1
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  اقتصاد امارات متحده عربی -2

میلیارد دالر  235میلیارد دالر صادرات و  248، 2019هاي سایت پیچیدگی اقتصادي، اقتصاد امارات در سال هطبق داد

واردات را تجربه کرده است و به عنوان بیست و چهارمین صادرکننده و بیست و دومین واردکننده بزرگ جهانی از جایگاه 

کند هانی برخوردار است. این آمار زمانی ارزش بیشتري پیدا میهاي ارزش جالمللی و زنجیرهقابل توجهی در اقتصاد بین

که نسبت جمعیت به اقتصاد این کشور را مد نظر قرار دهیم؛ طبق آمارها به لحاظ ارزش سرانه صادراتی، این کشور در 

  کشور در جایگاه هشتم قرار دارد.  2019بین 

میلیارد دالر)،  21,4میلیارد دالر)، طال(  32,1الیشگاهی (میلیارد دالر)، محصوالت پا 57,2، نفت خام (2019در سال 

میلیارد دالر) بیشترین سهم را در سبد صادراتی  12میلیارد دالر) و تجهیزات پخش صدا و تصویر( 13,7جواهرات زینتی (

ی تاند. همچنین کشورهاي هند، ژاپن، عربستان سعودي، سوییس و چین مهمترین مقاصد صاراکشور امارات داشته

میلیارد دالر به خود  7,8درصد از سبد صادراتی امارات را به ارزش  2,86روند. ایران نیز کاالهاي اماراتی بشمار می

  رود.دهد و دهمین مقصد صادراتی کاالهاي اماراتی بشمار میاختصاص می

جهیزات پخش صدا و تصویر            میلیارد دالر)، ت 31,8دهد که طال (هاي وارداتی کشور امارات نیز نشان میبررسی داده

 9,56میلیارد دالر) و الماس ( 15میلیارد دالر)، محصوالت پاالیشگاهی ( 15,2میلیارد دالر)، جواهرات زینتی ( 15,7(

اند. واردات این کشور به صورت عمده، به ترتیب از بوده 2019میلیارد دالر) مهمترین اقالم وارداتی این کشور در سال 

درصد از بازار وارداتی این کشور را به  0,48ي چین، هند، آمریکا، آلمان و انگلستان صورت گرفته است. ایران نیز کشورها

  آید. امین کشور صادرکننده به کشور امارات به حساب می 41میلیارد دالر به خود اختصاص داده است و  1,14ارزش 

 گذارن ما حائز اهمیت باشد، را به روشنیتواند براي سیاستت که میبررسی اطالعات فوق، دو مسئله در مورد اقتصاد امارا

  دهد: نشان می

 آن هندهدمسئله نشان  نیااول آنکه اقالم عمده صادراتی و وارداتی امارات همپوشانی بسیار باالیی با یکدیگر دارند و 

 طیشرا و رانیا خاص تیموقع هیزاو از نکته نیا به توجه. دارد امارات اقتصاد در ياژهیو نقش مجدد صادرات که است

. به عبارتی حداقل در کوتاه مدت و تا زمان برطرف شدن کامل باشد يدیکل رانیا يبرا اریبس تواندیم موجود یمیتحر

هاي موجود در اقتصاد امارات براي حفظ حیات تواند از ظرفیتهاي تجاري و مالی ایران، بخش خصوصی میمحدودیت

 ماراتابه عنوان یک سکو براي صادرات کاالهاي ایرانی عمل نماید. در حال حاضر  این کشورو  کرده دهاستفاتجاري خود 

رود و این ظرفیت وجود دارد تا در راستاي تقویت صادرات نیز از هاي اصلی وارداتی کشور به شمار مییکی از کانال

از امارات به عنوان کانال صادرات کاالهاي ایرانی  فرصت هاي موجود در این کشور بیش از پیش استفاده شود و به نوعی

  به بازارهاي جهانی استفاده شود.

ه هاي بسیار قابل توجهی براي توسعدوم آنکه آمار تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی امارات گویاي آن است که ظرفیت

را  تاریخی و فرهنگی سطح فعلی مبادالتتجارت با این کشور وجود دارد و با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و روابط 

توان مطلوب ارزیابی نمود. در حال حاضر ایران جزء شرکاي اصلی صادراتی و وارداتی امارات به حساب به هیچ عنوان نمی
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آید و حجم تجارت بین دو کشور در مقایسه با آمار کل تجارت خارجی امارات ناچیز است. تجار ایرانی براي برقراري نمی

هایی چون فاصله جغرافیایی نزدیک و روابط سنتی بازرگانی بین تجار دو کشور برخوردار ط تجاري با امارات از مزیترواب

ها در راستاي بهبود سطح مبادالت بین دو دهد که ایران نتوانسته از این ظرفیتهستند. اما آمارهاي موجود نشان می

  کشور بهره برداري نماید. 

 ران و اماراتتجارت کاال بین ای -3

درصدي در سبد  4,56رود و سهمی همانطور که اشاره شده، امارات پنجمین مقصد صادراتی کاالهاي ایرانی بشمار می

صادراتی ایران دارد. با این وجود بررسی اقالم صادراتی ایران به امارات نشان دهنده سهم باالي نفت خام در روابط تجاري 

در سبد صادراتی ایران به نفع نفت خام از یکسو یک عالمت هشدار دهنده براي صادرات باشد. عدم توازن با امارات می

تی اي براي توسعه صادرات غیرنفهاي بالقوهرود و از سوي دیگر این داللت را دارد که ظرفیتغیرنفتی ایران به شمار می

میلیون  656ایران به امارات به ارزش  درصد از کل صادرات 57,6در تجارت با کشور امارات وجود دارد. به طور مشخص 

درصد ندارد. در  4دهد. این درحالی است که هیچ کاالي دیگري در این سبد، سهم باالتر از دالر را نفت خام تشکیل می

، پانزده قلم کاالي اصلی صادراتی ایران به امارات بر حسب اطالعات سایت پیچیدگی اقتصادي مورد 1جدول شماره 

تواند براي بازرگانان بخش خصوصی داراي اطالعات مفیدي باشد که رفته است. این جدول از آن حیث میبررسی قرار گ

ارات پذیري در اقتصاد امدهد در سطح فناوري و امکانات موجود در کشور چه محصوالتی بیشترین قدرت رقابتنشان می

توان نتیجه گرفت که اند، میر به خود اختصاص دادهرا دارا هستند و با توجه به سهمی که کاالهاي ایرانی در این بازا

تر از ورود به تر و کم هزینهتوسعه و افزایش صادرات اقالم مذکور براي بازرگانان بخش خصوصی به مراتب راحت

شیمی واند در آن نقشی ایفا نمایند. به غیر از نفت خام و محصوالت پتربازارهایی است که تاکنون کاالهاي ایرانی نتوانسته

توان کاالي عمده صادراتی ایران را می 15دهند، سایر درصد از صادرات ایران به امارات را تشکیل می 61که نزدیک به 

هاي آهن)، میوه و سبزیجات در قالب محصوالت معدنی فلزي( آهن نورد داغدیده، سرب خام، آهن نیمه تمام و بلوك

ها (ادویه، خرچنگ، عصاره مالت، سایر آجیل) سیمان و سایر خوراکی )،1یگالبها، انگور، سیب و (سایر سبزیجات، ملون

  بندي نمود. تقسیم

دهد که غیر از نفت خام، شش قلم از کاالهاي عمده صادراتی ایران، سهمی کاالهاي وارداتی امارت نشان می بررسی 

ها، انگور، ادویه و سیمان ت، سرب خام، ملوندرصد در بازار وارداتی آن محصول در امارات دارند: سایر سبزیجا 10باالي 

درصدي از کل واردات  55,1بهترین عملکرد را به لحاظ تصرف بازار وارداتی امارات داشته اند. در این میان سیمان با سهم 

ان وتآید. با توجه به سهم قابل توجه این شش قلم کاال در واردات امارات، میترین محصول به شمار میامارات، موفق

پذیري در بازارهاي جهانی برخوردار برداشت کرد که قیمت تمام شده این محصوالت صادراتی ایران، از قدرت رقابت

                                           
اشد بهاي صورت گرفته با افراد مطلع در زمینه صادرات به کشور امارات، گوجه فرنگی نیز جز موارد عمده صادراتی در دسته میوه و سبزیجات میبر اساس مصاحبه  1

 یدگی منظور نشده است.کاالي اول در سایت پیچ 15گرچه در 
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بنابراین این فرصت براي سایر بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی نیز وجود دارد که در این بازار نقش فعالی ایفا  باشد.می

ت آبی و دلیل مشکالها و انگور بهه سه قلم کاال شامل سایر سبزیجات، ملوننمایند. از بین این شش قلم کاال، توسع

ولیدي هاي تخشکسالی موجود در کشور با محدودیت تولید مواجه است. سیمان، ادویه و سرب خام اما با توجه به ظرفیت

ول روند. در جدات بشمار میموجود در کشور، گزینه بسیار مناسبی براي ورود بازرگانان داخلی و توسعه تجارت با امار

هاي موجود نشان مهمترین اقالم صادراتی ایران به امارات مورد بررسی قرار گرفته شده است. بررسی داده 1شماره 

فروشی، صادرات کاالهاي با سطح فناوري پایین، ارزش افزوده ناچیز و درجه دهد که صادرات ایران مبتنی بر خاممی

توجهی  هاي قابلرود فرصت. با توجه به جایگاه صادرات مجدد در اقتصاد امارات، انتظار میپیچیدگی بسیار پایین است

براي بازرگانان ایران نه فقط در محصوالت معدنی و نفتی خام و محصوالت کشاورزي، بلکه براي صادرات محصوالت با 

ر روند، شرایط خوبی در بازان بشمار میپیچیدگی و سطح فناوري باالتر که در حال حاضر نیز جزء اقالم صادراتی ایرا

باالتر از صفر  یدگیچیپ 2019در سال  که رانیا یمحصوالت صادراتامارات وجود داشته باشد. در همین راستا بررسی 

و ارزیابی  میلیون دالر) 25در سبد صادراتی ایران هستند(ارزش صادراتی بیش از  %001و داراي سهم حداقل  دارند

ها نشان مورد بررسی قرار گرفته شده است. داده 1د در اقتصاد امارات براي این کاالها در جدول شماره هاي موجوظرفیت

اي دارد و این ظرفیت دهد که تقریبا در تمامی کاالهاي مورد نظر کشور امارات هم واردات و هم صادرات قابل مالحظهمی

که به عنوان کانالی براي توسعه صادرات کشور در نظر گرفته در مورد کاالهاي مورد نظر در اقتصاد امارات وجود دارد 

 شود. 

  (میلیون دالر) در سبد صادراتی ایران هستند %001داراي سهم حداقل  که یمحصوالت صادرات -1جدول 

  واردات امارات  صادرات امارات  صادرات ایران  چهار رقمی HS  نام  ردیف

  79,9  76,2  200  3903  پلیمرهاي استایرن  1

  226  1560  69,5  3902  روپولین پلیمرپ  2

  531  79,1  67,2  3002  خون، واکسن و سرم  3

  115  82,1  54,2  7005  شیشه شناور  4

  44,3  443  54,1  2901  هیدروکربن هاي آسیکلیک  5

  145  76,5  49,4  8474  ماشین آالت پردازش سنگ  6

  4,71  109  41,7  7213  شمش آهن نورد داغدیده  7

  24.07  19.3  34,9  3817  يهانفتالن لیلکها و ابنزن لیالک  8

9  
 لیاجزاء و قطعات و متفرعات وسا

  يموتور هینقل
8708  26,3  1598.9  2271.1  

10  
از  يگر ختهیمصنوعات ر ریسا

  از فوالد ایچدن، آهن 
7325  25,2 59.8  63.4  

Source: The Observatory of Economic Complexity  
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  2019 به امارات رانیا یاقالم عمده صادرات -2جدول 

 ارزش دالري  HS کد   نام  رتبه

سهم کاال در سبد 

صادراتی ایران به 

  امارات (درصد)

سهم ایران در کل 

واردات این کاال 

  به امارات (درصد)

سهم در کل 

صادرات ایران 

  (درصد)

درجه 

  پیچیدگی

 2.8- 49.38  21,5 57,6 656517149 2709 نفت خام  1

2  
محصوالت 

 یپاالیشگاه
2710 43559843 3,82 0,29  0.89 -0.87 

 1.42- 0.45  21 3,64 41480713 0709 سایر سبزیجات  3

 0.35 0.30  3,67 3,47 39594185 7208 آهن نورد داغدیده  4

 1.8- 2.52  5,86 3,2 36459296 0802 سایر آجیل  5

 1.41- 0.13  31,2 2,7 30816642 7801 سرب خام  6

 0.14- 0.17  5,52 1,73 19692932 1901 عصاره مالت  7

 1.64- 0.22  31,4 1,66 18907771 0807 هاملون  8

 1.99- 0.16  6,61 1,53 17451488 0306 خرچنگ  9

 0.6- 1.50  3,79 1,39 15855941 7207 آهن نیمه تمام  10

 1.2- 0.55  16,1 1,24 14119209 0806 انگور  11

 1.44- 0.68  55,1 1,22 13880964 2523 سیمان  12

 1.62- 0.41  12,4 1,17 13384061 0910 ادویه  13

 0.28- 0.13  4,77 0,95 10856727 7216 هاي آهنبلوك  14

 1.06- 0.10  6,2  0,89 10089057 0808 سیب و گالبی  15

Source: The Observatory of Economic Complexity 

باشد. همانطور که در  ده و سطح پیچیدگی باال میدر طرف مقابل، صادرات امارات به ایران شامل کاالهاي با ارزش افزو

کاال  5دهند، فقط کاالیی که بخش اصلی واردات ایران از امارات را تشکیل می 13کنید از مشاهده می 3جدول شماره

سخیر ت دهد که این اقالم صادراتی عموما بازار وارداتی ایران را درها نشان میپیچیدگی کمتر از صفر دارند. همچنین داده

باشد. جزئیات اقالم اصلی صادرات امارات درصد می 70کاال سهم آنها در کل واردات ایران کمتر از  3و فقط در  خود دارند

  گزارش شده است.  3به ایران در جدول شماره 
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  2019اقالم عمده صادراتی امارات به ایران  -3جدول 

 نام  رتبه
  HS  کد

 رقمی4

 دالري ارزش

 صادرات

 در سبد سهم کاال

صادراتی امارات به 

 ایران (درصد)

 در امارات سهم

 این واردات کل

 ایران به کاال

 )درصد(

درجه 

  پیچیدگی

 0.21 70.2 13.6 970165108 8525 تجهیزات پخش صدا و تصویر 2

 0.62- 64.2  6.2 441008896 0202  زدهگوشت گاو یخ 3

4 
 الیاف از شده بافته پارچه

 مصنوعی
5407 395043870 5.5 22.7 -0.089 

 0.86 95  5.1 365627688 87.3 خودرو 5

 0.53 78 5.1 364281776 8415 دستگاه تهویه هوا 6

 0.023 75.8 4.7 335090109 8528 و پروژکتور توریمان 7

 1.8- 77.4 4.1 295723899 0802 ها لیآج ریسا 8

 1.5- 98.5 3.5 254251966 2402 سیگار 9

 1.1 86.9 3.0 213104832 8471 کامپیوتر 10

 0.52 79.7 2.7 191733383 8418 یخچال و فریزر 11

 0.74 96.1 2.5 181329534 8473 يآالت ادارنیقطعات ماش 12

 0.031- 32.9 2.2 157661774 4011 تایر و الستیک  13

14  
شویی خانگی و ماشین لباس

 صنعتی
8450 151365265 2.1  72.1 0.49 

tory of Economic ComplexityThe Observa Source: 

  بین ایران و امارات خدماتتجارت  -4

  هاي تجارت خدماتسرفصل -4-1

ي هاپرداخت دستورالعمل پردازش ترازششم سخه ن)، صادرات خدمات در ITCالملل (هاي مرکز تجارت بینبر اساس داده

  شود: بندي میتقسیمبه قرار ذیل سرفصل/قلم اصلی  12به  )،BPM6المللی پول (صندوق بین

، 3نقل و) حمل3 ،2) خدمات تعمیر و نگهداري قید نشده در جاي دیگر2، 1خدمات تولید با نهاده کشور مقصد یا دیگران) 1

هاي استفاده ینه) هز8  ،7گري مالی) خدمات واسطه7، 6) خدمات بیمه و بازنشستگی6، 5) خدمات ساختمانی5، 4) مسافرت4

) خدمات 9ها و فرآیندهاي صنعتی و ...)، (همانند عالئم تجاري، حق چاپ، طرح 8از مالکیت فکري قید نشده در جاي دیگر

                                           
1 Manufacturing services on physical inputs owned by others 
2  Maintenance and repair services n.i.e. (n.i.e.: Not Included Elsewhere) 
3 Transport 
4 Travel 
5  Construction 
6  Insurance and pension services 
7 Financial services 
8 Charges for the use of intellectual property n.i.e (n.i.e.: Not Included Elsewhere) 
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) خدمات 12و  3) خدمات شخصی، فرهنگی و تفریحی11 ،2) سایر خدمات تجاري10، 1اي و اطالعاتیمخابراتی، رایانه

هاي نظامی و ها یا پایگاهشده توسط سفارتخانه(شامل کاال و خدمات ارائه 4جاي دیگرکاال و خدمات دولتی قید نشده در 

ت آمده و دسها، کارکنان کنسولگري و پرسنل نظامی از کشور میزبان بهبراي آنها، کاال و خدماتی که توسط دیپلمات

 .گیرد)دمات قرار نمیهاي دیگر خبنديشود و در طبقهخدماتی که توسط دولتها و به دولتها ارائه می

 )Commercial Services(سرفصل اول خدمات (کلیه اقالم غیر از کاالها و خدمات دولتی)، خدمات تجاري  11مجموع 

  شود.  نامیده می

  تجارت خدمات امارات -4-2

به ر امارات کشو 2020، در صادرات و واردات خدمات سال ویروس کرونا المل، اثرگذاريبر اساس آمار مرکز تجارت بین

ی در جهش (با 2019تا  2016هاي سال یک روند افزایشی طیاز روند صادرات خدمات امارات که . مشخص استوضوح 

خدمات تجاري مواجه هم در خدمات کل و هم درصدي  31با کاهش  2020بوده است، در سال برخوردار ) 2019سال 

و  2020میلیارد دالر در  62,1به  2019میلیارد دالر در  90,3از  نشینشیخ این کشورصادرات خدمات کل شده است. 

. واردات خدمات تقلیل یافته است 2020رد دالر در میلیا 61,3به  2019میلیارد دالر در  89,3از  آن صادرات خدمات تجاري

 هايسالنیز دقیقا همین روند را طی کرده است و با وجود افزایش واردات کل خدمات و خدمات تجاري طی  امارات

در واردات کل خدمات و  درصدي 33و  32ترتیب به یبا افت 2020در سال )، 2019(با جهشی در سال  2019 تا  2016

 22و  26 میزانبه 2019در سال امارات و واردات خدمات  میزان جهش صادراتخدمات تجاري مواجه شده است. واردات 

  و خدمات تجاري).بوده است (براي هر دو خدمات کل  درصد

میلیارد دالر  3,1و  2,6ترتیب معادل مثبت و به ،2020در سال تراز تجارت خدمات کل و خدمات تجاري امارات با اینحال 

- ههزین ،)یو مهندس ی(فن یخدمات ساختمانونقل، ، حملمسافرتهاي سرفصلبوده است. تراز تجارت خدمات امارات در 

خدمات  کاال وسرفصل اي و اطالعاتی، نیز مثبت بوده و تنها در خدمات مخابراتی، رایانه ،فکريهاي استفاده از مالکیت 

  .شده استمیلیون دالر منفی  490دولتی معادل 

 تجارت خدمات ایران -4-3

 2019تا  2016هاي خدمات تجاري ایران طی سالصادرات صادرات کل خدمات و المل، بر اساس آمار مرکز تجارت بین

تا  9,3میلیارد دالر و صادرات خدمات تجاري بین  10,4تا  9,6زیادي نداشته است. صادرات کل خدمات بین نوسانات 

صادرات کل طوري که با افت ناگهانی و قابل توجهی مواجه شده است به 2020ولی در سال  میلیارد دالر بوده است، 10,2

سال  در مقایسه با رسیده کهمیلیارد دالر  4,5و  4,6ن ترتیب به میزابه 2020خدمات و خدمات تجاري ایران در سال 

                                           
1 Telecommunications, computer, and information services  
2 Other business services 
3 Personal, cultural, and recreational services 
4 Government goods and services n.i.e. 
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تقلیل یافته به نصف  حدودا )میلیارد دالر 9,9 صادرات خدمات تجاري و میلیارد دالر 10,3 خدمات کلصادرات ( 2019

   است.

واردات . بودافزایش یافته درصد  11، 10حدود  2017به  2016از سال نیز ایران خدمات کل و خدمات تجاري واردات 

میلیارد دالر  17,3میلیارد دالر به  15,8میلیارد دالر و واردات خدمات تجاري از  18,4میلیارد دالر به  16,6خدمات کل از 

 14,1و واردات خدمات تجاري به  14,7ردات خدمات کل به او و را طی کرده یرسیده بود. ولی پس از آن روند کاهش

ل تقلیاین میزان شدت گرفته و به بیش از نصف  2020. این کاهش در سال ه استتکاهش یاف 2019میلیارد دالر در سال 

 .میلیارد دالر) 6,8میلیارد دالر و واردات خدمات تجاري  7,1واردات خدمات کل ( ه استیافت

تراز تجارت خدمات  ،اندهمگی مثبت بوده سرفصلغیر از یک  2020بر خالف تراز تجارت خدمات امارات که در سال 

 مابقیاي و اطالعاتی، خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات مخابراتی، رایانه سرفصل دوغیر از   2018ایران در سال 

. تراز خدمات کل وجود ندارد) 2020و  2019هاي خدمات کل و خدمات تجاري براي سال سرفصل(آمار  منفی بوده است

میلیارد  -2,4و  -2,5ترتیب به 2020میلیارد دالر و در سال  -6,9 و -7,4 ترتیببه 2018و خدمات تجاري ایران در سال 

  دالر بوده است. 

  صادرات خدمات امارات و واردات خدمات ایران -4-4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بیشترین میزان  2020سال  المل، دربر اساس آمار مرکز تجارت بین

افرت هاي مسصادرات خدمات امارات متحده عربی مربوط به سرفصل

میلیارد دالر و خدمات مخابراتی،  16,6ونقل میلیارد دالر، حمل 24,6

زان میبا توجه به  که میلیارد دالر بوده است 16,6اي و اطالعاتی رایانه

فعاالن  در صورت تمایل ،همین اقالم بسیار ناچیز واردات ایران در

 يهادر سرفصلاز امارات به واردات خدمات بیشتر  اقتصادي ایرانی

 اشد.بهاي اماراتی مهیا میمشترك، این پتانسیل صادراتی در شرکت

صادراتی براي امارات قید نشده  ،گري مالیدر سرفصل خدمات واسطه

هاي تجاري ایرانی براي شرکت در است ولی با توجه به اعزام هیات

و همچنین تعداد قابل توجه  هاي برگزار شده در این حوزهنمایشگاه

شرکت  50گذاري اماراتی در بین و سرمایه مالیموسسات بانکها و 

 شود فعاالنشده توسط فوربس)، توصیه می(معرفی1برتر این کشور

گذاري خارجی اماراتی و یا انجام اقتصادي ایران، براي جذب سرمایه

گري مالی گذاري مشترك با آنها جهت ارتقاي خدمات واسطهسرمایه

 شوند.ند مدر کشور از این فرصت بهره

کننده در هاي شرکتقابل توجه هیات

(در  Gift & life styleهاي نمایشگاه

 MENA Transportسرفصل مسافرت)، 

Congress and Exhibition  در)

(در  CabSatو  Gtexونقل)، سرفصل حمل

اي و سرفصل خدمات مخابراتی، رایانه

کنندگان در بخش شرکتاطالعاتی) و 

 ساختمان.

کننده هاي تجاري شرکتقابل توجه هیات

  هاينمایشگاهدر 

 Seamless   وFintech Surge  
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  صادرات خدمات ایران و واردات خدمات امارات -4-5

) قید 2020و  2019براي دوسال آخر (الملل در مرکز تجارت بینسرفصل  12میزان صادرات خدمات ایران به تفکیک 

زان صادرات یاست، بیشترین م موجودها به تفکیک سرفصلتوسط این مرکز نشده ولی بر اساس آخرین سالی که آمار آن 

 یخدمات ساختمانمیلیون دالر و  2473ونقل میلیون دالر، حمل 5024سه سرفصل مسافرت  خدمات ایران مربوط به

نقل و ومیزان واردات خدمات امارات در سه سرفصل مسافرت، حمل لیون دالر بوده است.می 1076 )یو مهندس ی(فن

میلیارد دالر بوده است. افزون بر آن در سه  2و  8,3، 15ترتیب به 2020خدمات ساختمانی (فنی و مهندسی) در سال 

شده در قید ن فکريستفاده از مالکیت هاي ااي و اطالعاتی، هزینهخدماتی دیگر شامل: خدمات مخابراتی، رایانه سرفصل

جاي دیگر و کاال و خدمات دولتی قید نشده در جاي دیگر؛ نیز امارات واردات قابل توجهی در مقایسه با صادرات ایران 

تواند مورد توجه فعاالن اقتصادي لذا افزایش صادرات ایران در این اقالم نیز می )،4(جدول  در این اقالم خدماتی دارد

با ایران  اقتصاد بهبودشرایط مساعدي براي تواند خدماتی می حوزهشش افزایش صادرات کشور در این  .ی قرار گیردایران

هاي توسعه صادرات غیرنفتی در کشور جهت کاهش تمرکز بر صادرات نفتی و مشتقات آن فراهم سازد. توجه به سیاست

- شگاهکننده در نمایشگاه اکسپو و نمایهاي تجاري شرکتنان و هیاتهاي صادراتی زیر به بازگادر این راستا تمرکز بر حوزه

  شود:هاي برگزار شده در حاشیه آن توصیه می

 ) صادرات خدمات فنی و مهندسی1

 

 

 

 

 

  

با توجه به میزان باالي واردات خدمات امارات در سرفصل خدمات ساختمانی و با 

ش ، توجه به افزایهاي فنی مهندسی ایرانی در کشوررکتش يهاتیبه ظرف اتکا

، SWOTشود. همچنین بر اساس تحلیل اد میر این سرفصل پیشنهصادرات د

و ضعف و فرصت و تهدیدي را براي  سازمان توسعه تجارت ایران، نقاط قوت

 صادرات این خدمات به شرح زیر بیان کرده است:

هاي تجاري قابل توجه هیات

کننده در بخش شرکت

  ساختمان
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  ونقل) صادرات حمل2

 

 

 

 

 

ارد خود جزء د الزم به ذکر است شرکت اماراتی چندملیتی آرامکس که در زمینه لجستیک، پیک و تحویل بسته فعالیت

  باشد (بر اساس سایت فوربس). شرکت برتر اماراتی می 50

توجه  ونقل باامکان افزایش ظرفیت صادرات ایران در حوزه خدمات حمل

این سرفصل و نقاط قوت و فرصت به میزان واردات باالي امارات در 

، سازمان SWOTاساس تحلیل  برشمرده براي ایران در این بخش بر

  :شودتوصیه می توسعه تجارت ایران

 

 نقاط ضعف:

تمشکالت بانکی و نقل و انتقال ارز حاصل از صادرا 

 ترین مورد است)(مهمترین و اصلی

اي و ناکافی بودن سقف پوششمشکالت بیمه 

هاي فعال صادراتی در خدمات فنی و نبودن کنسرسیوم

 مهندسی

 زمانبر بودن صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه ومشکالت

 ناشی از آن

باال بودن نرخ بیمه صندوق ضمانت صادرات ایران 

 کشورهاي خارجیفقدان شعبات بانکی فعال در 

هاي صادراتی مکفیعدم اعطاي تسهیالت و مشوق 

 ضررهاي مالی سنگین ناشی از نوسان نرخ ارز و نبودن ساز و

 هاي ناشی از آنکار مناسب براي پوشش ریسک

 نقاط قوت:

مندي از نیروي متخصص و توانمند در گرایشات مختلف بهره

 رشته مهندسی

ح و تجهیزات موردنیاز مصال امکان تهیه بخش عمده مواد و

 ها از داخل کشورپروژه

هاي دولت و نظام از صادرات خدمات فنی و توجه و حمایت

 مهندسی

اينزدیکی به بسیاري از بازارهاي منطقه 

 روابط سیاسی مثبت با کشورهاي همسایه نظیر عراق، افغانستان

 و سوریه

سوابق ارزنده حضور در بازارهاي منطقه 

ان ایران و کشور هاي هدفهاي مینامهتفاهم 

هاي توانمند ایرانی در حوزه خدمات فنی و مهندسیوجود شرکت 

 فرصت:

موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و نزدیکی به 

بازارهاي نیازمند به خدمات فنی و مهندسی ـ روابط سیاسی سایر 

کشورها و فراهم آمدن فرصت حضور ایران در آن بازارها ـ 

دانش  -هاي مشترك میان ایران و کشورهاي هدف ونکمیسی

 هاي ایرانی و نیروي متخصص و توانمندفنی شرکت

 تهدید: 

 المللی نظیر بانکعدم حضور در مناقصات نهادهاي مالی بین

جهانی، بانک توسعه آسیایی و آفریقایی به دلیل عدم عضویت 

یه کقدرتمندي نظیر چین و تر ها ـ وجود رقبايدر این بانک

در حوزه خدمات فنی و مهندسی ـ خطر بروز تحریم هاي 

 احتمالی جدید

      هاي تجاري قابل توجه هیات

  نمایشگاه  کننده درشرکت

MENA Transport Congress and 
Exhibition  

 

 نقاط قوت:

 ریمس لومتریهزار ک 24و  یلیر یتیترانز ریمس لومتریک 470

منحصر بفرد  تیموقعي مرز انهیپا 24و  ياجاده تیترانز

 یتیترانز يباال يهاتیرفو ظ لیپتانس کیژئوپولت

 فرصت:

منیت مسیرهاي ترانزیتی ایران مقرون به صرفه بودن ترانزیت از ا

مسیر ایران دسترسی به آبهاي آزاد محصور در خشکی بودن برخی 

 کشورهاي منطقه
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  ) صادرات مسافرت3

  شود. خدمات می از مشمول این سرفصلهدایا و سوغاتی نیز 

  خدمات بیمه و بازنشستگیصادرات ) 4

رد. در ران توجه کدیگر افزایش صادرات خدمات توسط ای عنوان حوزهخدمات بیمه و بازنشستگی بهسرفصل توان به می

میلیارد دالر واردات خدمات  26میزان ، به2019عددي ثبت نشده ولی در سال  قلمبراي کشور امارات در این  2020سال 

 داشته است صادرات 2018در سال میلیون دالر  52میزان بازنشستگی و بیمه امارات بوده است. ایران در این سرفصل به

که گرچه در برابر حجم واردات  قید نشده است). 2020و  2019هاي ان براي سالهاي صادرات خدمات ایر(سرفصل

توانند افزایش صادرات خدمات بیمه را با توجه ناچیز است ولی بازرگانان ایرانی فعال در این حوزه می در این قلم امارات

. 1ي و تحول مدنظر قرار دهندسمت ایجاد نوآوربه وجود ظرفیت صادرات آن در ایران و حرکت صنعت بیمه کشور به

 2برتر اماراتی شرکت 50از  شرکت هفت تنها که هاي زیادي بکار گیرند زیرافناوري و گرچه در این زمینه باید نوآوري

  فعالیت دارند.فوربس)، در حوزه بیمه سایت شده توسط (معرفی

یان زصنعت بیمه کشور هم از شیوع کرونا . تاسگذاري خارجی در صنعت بیمه ایران نیز مورد نیاز همچنین جذب سرمایه

هاي درمان، بستري و خسارت فوت گرفته تا کاهش شش درصدي در انواع متحمل شده (از افزایش پرداخت هزینه زیادي

و هم در قبول  ییاتکا يباعث شده است تا هم در واگذار کایآمر يهامیحرت) و هم 1399هاي صادره در سال نامهبیمه

  .شویمج از کشور دچار مشکل خار ییاتکا

  اي و اطالعاتیخدمات مخابراتی، رایانهصادرات ) 5

 حال انجام کشور در هایی که در این راستا دربنیان نیز باتوجه به حمایتي و خدمات دانشخصوص صادرات فناوردر 

صادرات ایران در زمینه  بنیان ایران و مرکز نوآوري و شتابدهیهاي دانشهمکاري مشترك مجمع تشکلاست (از جمله 

 ايههاي اینو اکسپورت براي تبیین پتانسیلو برگزاري نشست بنیان در حوزه صادراتهاي دانشحمایت از شرکت

اي و اطالعاتی )، صادرکنندگان ایرانی در حوزه خدمات مخابراتی، رایانه3یکی از کشورهاي مقصد صادراتی ایران صادراتی

داشته باشند. البته الزم به ذکر است که صادرات ریزي سرفصل برنامهرات خود در این براي افزایش صادتوانند می

اشد و بمحصوالتی که پیچیدگی باالتري دارند به کشور امارات دشوارتر است زیرا امارات به بازارهاي جهانی متصل می

خود نیز امارات  4براتی اتصاالتشرکت مخانسبت به کیفیت محصول از حساسیت باالیی برخوردار است. افزون بر آن، 

  باشد.فوربس) میسایت شرکت برتر اماراتی (معرفی شده توسط  50جزو 

  

                                           
  )یونس مظلومی، گفتگوي دنیاي اقتصاد با مدیرعامل شرکت بیمه تعاون (25/01/1400ت بیمه تعاون، سای 1 

2 1. Orient Insurance, 2. Emirates Insurance Co. 3. AL AIN AHLIA INSURANCE, 4. National General Insurance, 5. Al Sagr National 
Insurance, 6. Arig, 7. Takaful 

  )دکتر سحر بنکدارپور( بنیانهاي دانشدبیر کل مجمع تشکل، به نقل از 10/06/1400 ایسنا، 3 
4 Etisalat 

کننده در هاي تجاري شرکتقابل توجه هیات 

   Gift & life styleنمایشگاه 
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  )میزان تجارت خدمات ایران و  امارات با جهان (میلیون دالر آمریکا -4جدول 

ت
دما

کد خ
  

  اقالم/سرفصل خدمات

میزان 

واردات 

امارات از 

  جهان

)2020( 

میزان 

صادرات 

ت به امارا

  جهان

)2020(  

میزان صادرات 

ایران به جهان 

)2018( 

میزان واردات 

ایران از 

جهان 

)2018( 

S  62,138 59,523  خدمات کل 
9,903  

4,625 )2020( 

17,254  

7,138)2020( 

SOX  61,266 58,162  خدمات تجاري 
9,596  

4,482)2020( 

16,527  

6,838)2020( 

 2,483 2,473 16,555 8,305  ونقلحمل  3

 8,695 5,024 24,615 15,085  مسافرت  4

 3,451 1,076 2,069 2,015  خدمات ساختمانی (فنی و مهندسی)  5

نیز  1399ت صنعت، معدن و تجارت در سال گزارش عملکرد سالیانه وزار

مراکز خدمات  38شهرك فناوري و  6برداري رسیدن حاکی از به بهره

 باشد. همچنین تحقق اهداف دو طرح:می فناوري

هاي دانشهاي ایجاد شده توسط شرکتحمایت از رسوخ فناوري) طرح 1

در  4,0عتی ب صنایجاد هاب تبادل فناوري در مواجهه با انقال )2و  بنیان

 حال پیگیري است.

افزون بر آن، راهنماي تجارت سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص  

فناوري اطالعات و ارتباطات، کشور امارات را جزء سه کشور بالقوه هدف 

این حوزه، نقاط قوت و فرصت  SWOTصادراتی برشمرده شده و در تحلیل 

 را بدین قرار قید کرده است:

کننده هاي تجاري شرکتاتقابل توجه هی

  Cabsat و GTEXنمایشگاه  در

 

 نقاط قوت:

جمعیت زیاد فارغ 

التحصیالن و دانش 

آموختگان حوزه فناوري 

 اطالعات و ارتباطات

طح باالي دانش فنی و س

تعدد شرکت هاي دانش 

 بنیان حوزه فناوري اطالعات

 باشد.می  در کشور 

 فرصت:

مات تجاري به مشتریان شرکتی در امارات متحده عربی هاي زیادي براي صادرات خدرصتف

-کننده و بخش عمومی وجود دارد. شرکتو همچنین تقاضاي بسیار باال در بازارهاي مصرف

ها با امارات متحده عربی توانند از پیوندهاي تجاري قوي که در سایر بخشهاي ایرانی می

عربی کشوري نسبتاً کوچک است اما در حالی که امارات متحده  وجود دارد استفاده کنند.

 استفاده اینترنت از جمعیت این کشور ٪94,8 ،2017. در سال بخوبی دیجیتالی شده است

 بزرگ هايشرکت حضور قوي، دیجیتال اکوسیستم دلیل به عربی متحده امارات. اندکرده

ست. رونیکی االمللی، حمایت دولت و درآمد باال، پیشتاز منطقه در تجارت الکتبین و داخلی

  .رود در آینده رشد بیشتري صورت گیردانتظار می
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ت
دما

کد خ
  

  اقالم/سرفصل خدمات

میزان 

واردات 

امارات از 

  جهان

)2020( 

میزان 

صادرات 

ت به امارا

  جهان

)2020(  

میزان صادرات 

ایران به جهان 

)2018( 

میزان واردات 

ایران از 

جهان 

)2018( 

  خدمات بیمه و بازنشستگی  6
26,794 

)2019( 
- 52 20 

 389 119 - -  گري مالیخدمات واسطه  7

8  
هاي استفاده از مالکیت فکري قید نشده در هزینه

  جاي دیگر
1,879 3,050 14 130 

 408 168 7,924 4,302  اي و اطالعاتیمات مخابراتی، رایانهخد  9

 735 453 - -  سایر خدمات تجاري  10

 216 218 - -  خدمات شخصی، فرهنگی و تفریحی  11

 727 307 871 1,361  خدمات کاال و خدمات دولتی قید نشده در جاي دیگر  12

SN  7,052 -  بندي نشدهخدمات طبقه  - -  

             Source: TradeMap  

  بنديجمع

الملل کشور المللی، اقتصاد ایران را در شرایط بسیار سختی قرار داده و تجارت بینهاي اقتصادي بینطی دهه اخیر تحریم

رو ساخته است که این مسئله تاثیر منفی بر صادرات و تولید کشور گذاشته است. برگزاري هاي جدي روبهرا با محدودیت

بدلیل موقعیت جغرافیایی و روابط فرهنگی و بازرگانی  ،دبی در کشور امارات و در سال جاري 2020نمایشگاه اکسپوي 

هاي تجاري رود. لذا شرکت هیاتتاریخی بین ایران و امارات، فرصتی طالیی براي فعاالن اقتصادي ایرانی نیز بشمار می

تواند موجبات برقراري پیوند بین شود، میبرگزار می دبی و رویدادهایی که در حاشیه آن 2020ایران در نمایشگاه اکسپو 

ك گذاري مشترفعاالن اقتصادي ایرانی و اماراتی را براي افزایش و تسهیل تجارت کاالها و خدمات دو کشور و سرمایه

هاي ادهدکه با بررسی  است این گزارش تالش نمود هایی را براي اقتصاد ایران رقم بزند.بین آنها فراهم آورده و گشایش

  هاي موجود در راستاي توسعه صادرات کشور بپردازد. ایران و امارات به معرفی پتانسیلمیان تجارت خدمات و کاال 

خام، شش قلم از کاالهاي عمده صادراتی ایران، سهمی دهد که غیر از نفتامارت نشان میکاالهاي وارداتی  بررسی

ها، انگور، ادویه و سیمان در امارات دارند: سایر سبزیجات، سرب خام، ملوندرصد در بازار وارداتی آن محصول  10باالي 

درصدي از کل واردات  55,1لحاظ تصرف بازار وارداتی امارات داشته اند. در این میان سیمان با سهم د را بهبهترین عملکر

ان توکاال در واردات امارات، می آید. با توجه به سهم قابل توجه این شش قلمترین محصول به شمار میامارات، موفق

پذیري در بازارهاي جهانی برخوردار برداشت کرد که قیمت تمام شده این محصوالت صادراتی ایران، از قدرت رقابت

بنابراین این فرصت براي سایر بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی نیز وجود دارد که در این بازار نقش فعالی ایفا  باشد.می

ت آبی و دلیل مشکالها و انگور بهاز بین این شش قلم کاال، توسعه سه قلم کاال شامل سایر سبزیجات، ملوننمایند. 

ولیدي هاي تخشکسالی موجود در کشور با محدودیت تولید مواجه است. سیمان، ادویه و سرب خام اما با توجه به ظرفیت
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 چنینهمروند. شمار میهداخلی و توسعه تجارت با امارات ب موجود در کشور، گزینه بسیار مناسبی براي ورود بازرگانان

میلیون دالر)  25در سبد صادراتی ایران هستند(ارزش صادراتی بیش از  %001داراي سهم حداقل  که یمحصوالت صادرات

 شهیش -رمس واکسن و خون،-مریپل نیپروپول-رنیاستا يمرهایپل ، از قبیل:باالتر از صفر دارند یدگیچیپ 2019در سال  و

 لیها و الکبنزن لیالک-دهیآهن نورد داغد شمش-آالت پردازش سنگ نیماش -کیکلیآس يها دروکربنیه -شناور

 زا فوالد ایاز چدن، آهن  يگر ختهیمصنوعات ر ریسا-ي موتور هینقل لیو قطعات و متفرعات وسا اجزاء - هانفتالن

  باشد.ال به کشور امارات برخوردار میبراي توسعه صادرات با ارزش افزوده باظرفیت  بیشترین

 فزایشا دهدنشان می در حوزه تجارت خدمات المللبر اساس آمار مرکز تجارت بینهاي صورت گرفته بررسیهمچنین 

توسعه  هايبا توجه به سیاستاقتصاد ایران  بهبودشرایط مساعدي براي تواند خدماتی می صادرات کشور در شش حوزه

در کشور جهت کاهش تمرکز بر صادرات نفتی و مشتقات آن فراهم سازد. در این راستا تمرکز بر صادرات غیرنفتی 

ده در هاي برگزار شکننده در نمایشگاه اکسپو و نمایشگاههاي تجاري شرکتهاي صادراتی زیر به بازگانان و هیاتحوزه

اي و مسافرت، خدمات مخابراتی، رایانه ونقل، خدماتشود: خدمات فنی و مهندسی، خدمات حملحاشیه آن توصیه می

  اطالعاتی.

هاي ایجاد شده در نمایشگاه اکسپو دبی، اتاق مشترك ایران و منظور استفاده از فرصتدر پایان الزم به ذکر است به

در راستاي  B2Bهاي هاي تجاري براي حضور در این رویداد و شرکت در نشستامارات آمادگی هماهنگی تمامی هیات

  دارد.رش مبادالت تجاري فیمابین را گست
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