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رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.

 

۱ 

 

  

  

  

  

    

  

رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.

 

۱ 

 

  

  

  

  

    

  

رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.

 



فهرست مطالب

5  مقدمه 

6 1- ابعاد اقتصادی استراتژی جدید امنیت ملی روسیه 

9 2- رقابت ژئواکونومیک در درون شورای همکاری خلیج فارس  





  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان5

۲ 

 

  مقدمه

ه کمترین ی این کشور بالمللبینموقعیتی دوگانه دارد. از یکسو ارتباطات  المللبینایران در اقتصاد سیاسی 

به صورتی مضاعف از تحوالت در محیط روانی و  کشور ي اخیر رسیده است. از دیگر سوهامیزان در دهه

 "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش شود.می متاثر المللبینعملیاتی اقتصاد سیاسی 

دهد. در این قالب رویدادهاي می رویدادهاي کلیدي در محیط ژئواکونومیک ایران را مورد بحث و بررسی قرار

 و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار ر دیپلماسی اقتصادياز منظر تاثیرگذاري ب کلیدي

  گیرند. می

ومیک ایران مورد بررسی قرار در این گزارش دو تحول کلیدي در اضالع شمالی و جنوبی محیط ژئواکون

کرد و رویمحتوا  ي جدید امنیت ملی روسیه، مهمترین همسایه شمالی ایران از منظرژاسترات اند. نخستگرفته

اقتصادي این سند مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه رقابت ژئواکونومیک عربستان و امارات عربی متحده 

  ي اخیر ابعاد رسانه اي یافته واکاوي شده است. هاکه در هفته
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  ابعاد اقتصادي استراتژي جدید امنیت ملی روسیه -1

قدرت  نیاز منظر نگاه ا یهروس یمل یتامن یدجد يانتشار استراتژ یران،ا یکژئواکونوم یطمح یضلع شمال در

 در هیروس یمل یتامن یدجد يدارد. استراتژ یتاهم یو اقتصاد جهان یاستبه س یرانا یديکل یههمسا ینو ا

 خود را منتشر کرده بود. در یمل یتامن ياستراتژ 2015در  یهروس یناز ا یشمنتشر شد. پ 2021 يجوال

متمرکز بر حفظ  یدجد استراتژيخورد. می گذشته به چشم ينسبت به استراتژ يجد ییراتتغ ياستراتژ ینا

 يتصاداق یتامن کشور و ینا یهغرب عل یغاتمقابله با تبل ،اطالعات یتامن ینتضم یه،روس یسنت يهاارزش

ییرات مهمی در بوده تغ یانهجو يو همکار ینانهخوشب که 2015 يلحاظ نسبت به استراتژ ینبه هم است.

اه به درون گرا با نگ یمل يکشور یهسند روس ینسخن در ا یگر. به دی روسیه پدید آمده استالمللبینرویکرد 

 يرو شیبا غرب را پ یطوالن یکه تنش يشده است، کشور یرتصو یالمللبینکار در صحنه محافظه يو کشور

  .یدنما مدیریتتنش را  ینا یشخو يهايکوشد با توانمندمی و ینیدبمی خود

 ياهیرهکه در زنج يصادر کننده مواد خام به کشور از کشور ینسند از لزوم گذار ا یندر ا ي،در حوزه اقتصاد 

به  يکمتر یحال وابستگ ینگذر کند و در ع تک يهایعداشته باشد، به صنا يباالتر یگاهارزش جا یجهان

اوت سند نسبت به گذشته متف ینکه در ا يریگده است. نکته دآم یاندالر داشته باشد سخن به م ینظام مال

 هیاعمال شده عل يهایمتحر یامداست. در پ با غرب یژهبا جهان و به و ياز ارتباط اقتصاد یهشده برداشت روس

شد ر" یدشدن روابط با غرب، در سند جد یشدن و رقابت تریچیدهپ و یراخ يهاآنها در سال یدو تشد یهروس

 ياقتصاد تیمتمرکز بر امن یشترب یهسخن روس یگرشده است. به د یگزینجا "صادياقت یتامن"با  "ياقتصاد

 يرشد اقتصاد یگیريشود تا پمی با غرب مدتیطوالن یکرقابت استراتژ در فضاي ياقتصاد یتو حفظ امن

 فزایشا سو و یکاز  هیدر روس يسند بر کاهش نابرابر یندر ا ین. افزون بر ایدر اقتصاد جهان یدگیدر پرتو تن

 ییواآب و ه ییراتشده است. بر نقش مخرب تغ یدکه به واسطه کرونا به شدت افت کرده تاک يرشد اقتصاد

دارد و  تیسند اهم ینکه در ا یگريشده است. نکته د یدتاک یزروند ن ینو لزوم مقابله با ا ياقتصاد یتبر امن

 نیشده است و ا یاريبس یدفناورانه تاک تقاللآنکه که بر اس کندمی یترا تقو یهروس "نگاه به درون" یبه نوع

 یشترحساس به سمت استقالل ب یاربس يهادر حوزه یژهبه و يبه لحاظ فناور یدبا یهشده که روس یحنکته تصر

  حرکت کنند.

ادامه خواهد  یکژئوپلت یثباتیشده که ب ینیبیشپ سند یندر ا المللبین یاسیاقتصاد س اندازمنظر چشم از

مهار  یغرب همچنان در پ یهآن آماده کند. از منظر روس یامدهايمواجهه با پ يخود را برا یدبا یهو روس یافت

ده ش یحرا تداوم بخشد.در سند تصر یلمللاینتسلط خود در صحنه ب یدو خواهد کوش کشور خواهد بود ینا

  .یدروند مقابله نما ینبا ا یدبا یهکه روس
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منظر این گزارش اهمیت دارد،ایده کالن دیپلماسی اقتصادي روسیه است که در این سند نیز به  اما آنچه از 

 یشده است و به نوع یدسند بر آن تاک ینکه در ا ياقتصاد یپلماسید یديکل یدهاآن اشاره شده است. 

مفهوم "بزرگتر یاییمشارکت اوراس" تحت عنوان دهدمی را بازتاب یهروس ياقتصاد یپلماسید یريگجهت

خود  ياداقتص یپلماسیعنوان ابتکار د را به یااوراس ياقتصاد یهاتحاد یشپ هااز سال یهروس .شده است يبند

ق ساب يشورو هاييجمهور يو کشورها یکخارج نزد يابتکار را به کشورها یناما حوزه ا کرده است، یگیريپ

  دهد. می ابتکار را به کلیت اوراسیا گسترش مشارکت اوراسیایی بزرگتر دامنه این .محدود کرده بود

   است: ديیبزرگتر واجد چند اصل کل یاییکالن مشارکت اوراس یدها یه،به دولت روس یکنزد ینمحقق یمنظر برخ از

همچون آسه ان، موافقتنامه  یادر اوراس يامنطقه ییهمگرا يساختارها یبرق مشارکت یننخست آنکه ا

موافقتنامه بزرگ  مینو دو یاستآن در شرق آس یانگذاربن ینکه چ يامنطقه جامع يمشارکت اقتصاد

 ییهاسازمان یاکمربند و راه و  یکهمچون ابتکار  یفرامل يهاپروژه یزن شود ومی در جهان محسوب ياهمنطق

 و هاسازمان یناز ا یکهر  یبلکه به نوع یستمشابه ن يهاو سازمان اپک ي،شانگها يهمچون سازمان همکار

  . داندیم یاییاوراس ییهمگرا و کالن ممنسج یسممکان یک یريشکل گ ينهادها را در راستا

  .یستاروپا ن یهاتحاد یا یاغرب اوراس یهعل یاشرق اوراس یهاتحاد یريشکل گ يمشارکت به معنا یندوم آنکه ا

 ی،اجتماع يهادر مدل يجد يهاتفاوت یدعضو با يکشورها یهاتحاد ینا یريگشکل یندسوم آنکه در فرا

ها حوزه یندر ا یکپارچگی یجاددر جهت ا یبشناسند و تالش یتبه رسم اعضو ر يکشورها یاسیو س ياقتصاد

ي شوروي سابق در ادبیات راهبردي هاي جمهوريهااین گزاره عمدتا با هدف کاستن از نگرانیصورت ندهند. 

   شود.می روسیه مطرح

نشده است بلکه  یاعضا طراح یتعضو يبرا ياروپا قواعد دشوار یهطرح برخالف اتحاد ینچهارم آنکه در ا

عنوان مثال در  به یه،اتحاد ینا  یخود در بخش يهایتو اولو هایازمنديتوانند با توجه به نمی کشورها

  .یندمشارکت نما هایرساختز یا یمال ینتجارت، تام يهاحوزه

کشورها  یانم ي، دامنه همکاریهاتحاد یندر ا ياقتصاد يهايبودن نقش همکار یبا وجود کانون پنجم آنکه

 هاملت یانگسترش روابط م یزنو  یو فرهنگ یاجتماع يهابه حوزه اقتصاد محدود شود بلکه در حوزه یدنبا

  شود. یگیريپ یدبا

 يمواز یندفرا به یدهشکل يپروژه بدون کوشش برا یندر قالب ا ياقتصاد ییششم آنکه توسعه همگرا

 یرپذاز آن امکان یشو پ یستممانده از قرن ب یباق یتیحل و فصل مسائل امن يو تالش برا یتیامن يهمکار

و  یسمرترو ،"یکدیگرمردمان جدا شده از  پدیده" و یطلب تجزیه ینی،مانند اختالفات سرزم ی. مسائلیستن

  وفصل گردد.حل يهمکار يهایسممکان یرروند از مس یندر ا یدبا ینید ییگراافراط
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مناطق  هیاز بق یاکردن اوراس يمنزو يبه معنا یدنبا يرو یچبه ه یپروژه مشارکت ینشدن ا ییهفتم آنکه اجرا

 قا،یمناطق همچون آفر یرسا يدر روندها یامشارکت اوراس آینداز فر یبه عنوان بخش یدجهان باشد بلکه با

  شود. یتلق یو جنوب یشمال یکايآمر

 يو بر مبنا یردصورت گ یدبه باال با یینبلکه از پا ییننه از باال به پا یپروژه مشارکت ینا یريگشکل هشتم آنکه

  ود.ش یاتیعمل یجبه تدر یکدیگربا  یههمسا يهادولت يو همکار يامنطقه ییهمگرا و کوچک یبخش يهاتوافق

 یدابتکار ارائه دهد و خود را به عنوان کانون روند جد ینمثبت از ا یريکوشد تصومی یهوجود آن که روس با

کشور وجود  ینا یاتدر مورد ن یااوراس در يجد یدهايترد ید،نما یمعرف یادر پهنه اوراس يامنطقه ییهمگرا

 بر هیتسلط روس یايو با هدف اح ژئوپلتیک يابتکار یتابتکار را در نها ینا هااز کشور یعیوس یفدارد. ط

و ر ین. از همدانندیم یااوراس يهابخش یرحوزه نفوذ به سا ینسابق و سپس گسترش ا يشورو هاييجمهور

 هیالحاق به اتحاد يکشورها برا یبه برخ یقابل توجه یازاتامت یهتاکنون با وجود آنکه روس 2015از سال 

  پروژه صورت نگرفته است. یناز ا یقابل توجه ستقبالارائه داده، ا یااوراس ياقتصاد

شود می یانب یادر اوراس ياقتصاد ییبه همگرا یدهشکل يبرا یهروس يهاکه در نقد کوشش یگرينکته د 

به  کشورها را ندارد. یرسا يبرا ياقتصاد یوبزرگ نبوده و نقش لوکوموت ياقتصاد یچگاهکشور ه ینآن که ا

ر اقتصاد د یننقش ژاپن و چ یااروپا  یهنقش آلمان در اقتصاد اتحاد یهشب ینقش تواندینم یهسخن روس یگرد

ر پهنه د یگربزرگتر در رقابت با دو پروژه کالن د یايمشارکت در اوراس یدها ین. افزون بر ایدنما یفارا ا یاآس

 یکز ا شودیجهان محسوب م يبلوك اقتصاد ینمهمتر و یافتهاروپا که سالهاست قوام  یهاتحاد یعنی یااوراس

  است. ينقاط ضعف جد يسو، دارا یگراز د نیسو و ابتکار جاده و کمربند چ

 اهدخویکشور نم ینموضوع است که ا ینان دهنده ا یهروس يو اصرار بر آن از سو یطرح مشارکت یناما ارائه ا 

ا شکل پهنه ر ینگردند و دستور کار ا یادر اوراس یکهژمون ژئواکونوم بدل به یاروپا به آسان یهو اتحاد ینبه چ

غرب مورد نقد قرار گرفته است  ياقتصاد طلبیسو توسعه  یکاز  یزسند ن ینکه در ا روست یناز هم دهند.

اد قرار اقتص یکتحت تسلط  یدنبا یااوراس"جمله که  ینو در قالب ا یممستق یربه صورت غ یگرو از طرف د

ر د یگرباز ینبه مهمتر ینشدن چ یلو تبد ینچ یشمپروژه راه ابر یتاز موفق یهروس يهاینگران" یردگ

  .ستابراز شده ا یااوراس یژئواکونوم

نشانی از موقعیت در حال تحول این کشور در  نهایتا آنکه سند جدید امنیت ملی روسیه از منظر اقتصادي

ی است. روسیه در دوره پسا جنگ سرد دو دوره متفاوت در تعامل با اقتصاد جهانی داشته است. المللبیننظم 

یی براي الحاق روسیه به غرب به لحاظ هاو گسترش روابط با غرب کوشش دوره نخست در پرتو شوك درمانی
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به ظهور پوتینیسم و آغاز دوره همکاري و رقابت با  هاارزشی و منفعتی صورت گرفت. شکست این کوشش

  غرب به پایان رسید.  ي تشدید شوندههاتحریم الحاق کریمه به روسیه و غرب منجر شد. این دوره نیز با

ي اخیر وارد دوره جدیدي شده است که تنش ژئوپلیتیک با غرب مهمترین ویژگی آن است. هاسال روسیه در

و شکل جدید آماده نماید. امنیت اقتصاديکوشد اقتصاد سیاسی خود را براي دوره می این کشور به تدریج

ست. ی االمللبیندهی به نوعی از همگرایی بین دولتی روسیه محور در کانون نگاه جدید روسیه به صحنه 

  دهد. می سند جدید امنیت ملی این نگاه را بازتاب

  

  رقابت ژئواکونومیک در درون شوراي همکاري خلیج فارس  -2

در  يدیاز موضوعات کل یکیمتحده بدل به  یو امارات عرب ياختالف عربستان سعود ریاخ يهادر هفته

رفت نفت اوپک در گ دیاختالف بر سر کاهش تول نیا نیفارس شده است. اگرچه ا جیخل کیتحوالت ژئواکونوم

 فارس به شمار جیخل يرهمکا يدر شورا دیجد تیاز وضع يدارد و نماد زین يریگیو رسانه شد، اما ابعاد د

 يقطر وارد دوره ا میشد، اما با تحرمی یتلق رانیا هیمنسجم، همگرا و عل یکه در ابتدا گروه ییرود، شورامی

ف شده است. اختال شتریدرون آن ب يکشورها ییواگرا يشد و اکنون با اختالف امارات و عربستان سعود دیجد

  است: یقابل بررس هیال ندمتحده در چ یبه امارات عرب يعربستان سعود

 دیمدت بر یمبن يعربستان سعود ینفت شنهادیدو کشور بر سر پ ریاخ اختالف ،يانرژ هیالدر  -2-1

بر  یمبن عربستان شنهادیپ ری. امارات در اجالس اخبود 2022 لینفت به پس از آور دیزمان کاهش تول

 شنهادیشد. اگر پ دیتول هیسهم شیرا نامنصفانه خواند و خواستار افزا 2022تا  دیتداوم کاهش تول

درصد  30حدود  رایز دیرا خواهد د بیآس نیشتریمتحده ب یامارات عرب شود، یاتیعمل يعربستان سعود

  کاهش داده شود.  دیبا ندهیکشور در دو سال آ نیا دیکل تول

. شودیجهان محسوب م ریدرصد کل ذخا 6بشکه،  اردیلیم 98حدود  متحده یامارات عرب ینفت ریذخا

هیخود سرما دیتول تیظرف شیافزا يدالر برا اردیلیم 120حدود  ندهیسال آ 5کشور قصد دارد در  نیا

بشکه تا  ونیلیم 5به  بشکه در روز به ونیلیم 3,8خود را از  دیتول تیواسطه ظرف نیبد و دینما يگذار

می کشور بار نیا یصادرات تیبر ظرف یمهم يهاتیاوپک محدود ماتیتصم دهد. شیافزا 2030سال 

موقتا حل و فصل شده است، اما نمادي از رقابت ژئواکونومیک فزاینده میان دو  گرچه این اختالف کند.

  کشور کلیدي شوراي همکاري خلیج فارس است.

 افتهیشکل گرفته و تداوم  ریاخ يهادر سال زین گرید يهادر حوزه این دو کشور انیرقابت م -2-2

ازار انداز بمتحده به چشم یعربستان و امارات عرب انیم ياقتصاد ندهیکالن، رقابت فزا ریدر تصو است.



10 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

۷ 

 

 ژهیمتاثر از عوامل مختلف به و ندهیدهه آ کیمعتبر، تا  يبرآوردها یبرخ يمبنا ر. بابدیمی نفت ارتباط

 يروند فشارها نی. اافتینفت در جهان کاهش خواهد  يبزرگ تقاضا برا يدر اقتصادها ییکربن زدا

  آورد.می وارد ینفت يکشورها یتمام یدو کشور و به طور کل ینفت يهابر اقتصاد ندهیفزا

 یرا به صورت ياقتصاد يفارس متنوع ساز جیخل يهمکار يشورا يکشورها 2015 سالرو از  نیاز هم

 نیا ي و موقعیت ژئواکونومیکاقتصاد ینسب يهاتیر در دستور کار قرار دادند. اما از آنجا که مزتيجد

 و افتهیشباهت  گریکدیبه  زیشده ن میترس ياندازهادارد، چشم گریکدیبه  یمهم يهاکشورها شباهت

ن به ، تبدیل شدسمیصنعت تور ک،یلجست ،ژهیبه و یمشخص يهادر حوزه ندهیارقابت فز يرا برا نهیزم

  داده است. شیافزا دیتول یزبانیو م هاب مبادالت مالی

 يدیمنتشر شد اهداف کل 2016که در سال  يعربستان سعود 2030انداز به عنوان مثال سند چشم

همچون  ییهاگسترده در بخش يگذارهیاقتصاد، سرما در ینقش بخش خصوص شیکشور را افزا نیا

 یرا طراح یانداز مشابهچشم زیمتحده ن ی. امارات عربداندیم دیجد يهاينو و فناور يهايسم، انرژیتور

  کرده است.

کشور  نیو مهمتر نیبه عنوان بزرگتر يبه آن توجه نمود آن که عربستان سعود دیکه با يگرید نکته

 یامارات عرب ژهیبه و يکارهم يشورا يکشورها گریاقتصاد خود، از د يمتنوع ساز ریمجموعه در مس نیا

  .دیجبران نما گانیبا همسا ندهیرا با رقابت فزا یماندگعقب نیا کوشدیمانده است و ممتحده عقب

 تحدهم یرقابت با امارات عرب شبردیپ يدر راستا يعربستان سعود ریاخ يهاهفتهدر همین راستا  -2-3

 گرایی و ایجاد موانع درتغییراتی در رژیم تجاري خود ایجاد کرد، تغییراتی که عمدتا با هدف حمایت

تنامه موافق يبر مبنا به بازار این کشور است. دسترسی امارات به عنوان دومین شریک تجاري عربستان

موانع تعرفه به امضا رسید، 2003در سال که فارس  جیخل يهمکار يعضو شورا يکشورها آزادتجارت 

که در  ییاعالم کرده کاالها اخیرا يعربستان سعود اي از میان برداشته شد.اي و عمده موانع غیرتعرفه

شود می دیتول یران خارجفارس و با مشارکت کارگ جیخل يهمکار يعضو شورا يمناطق آزاد کشورها

   .کرده است یمستثن يتوافق تجار نیرا از ا

 40کمتر از  ایدرصد داشته باشد و  25آنها سهم کمتر از  دیدر تولی کار محل يروینسهم که  ییکاالها

فارس باشد در قالب موافقتنامه  جیخل يهمکار يدرصد از ارزش افزوده آنها متعلق به منطقه شورا

 میرژ يهاکه با مشارکت شرکت ییکاالهاواردات  يبه عالوه عربستان سعود .رندیگیقرار نم آزاد تجارت

  .را ممنوع کرده است شوندیم دیتول اشغالگر
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توانند در مناقصات دولتی این کشور می ییهاافزون بر این عربستان اعالم کرده است شرکت -2-4

این اقدام نیز آشکارا در رقابت با امارات عربی اي آنان در این کشور باشد. شرکت کنند که مقر منطقه

  گیرد. می ی در خاورمیانه شده، قرارالمللبیني هامتحده که عمال بدل به میزبان شرکت

اندازهاي اقتصادي کشورهاي این منطقه توسعه صنعت ي همپوشی چشمهایکی دیگراز حوزه -2-5

 يراستا عربستان سعود نیدر هماست. نقل و تبدیل شدن به هاب لجستیک در خلیج فارس وحمل

می يگذارهیسرما کینقل و لجستودر صنعت حمل 2030دالر تا سال  اردیلیم 147حدود  وعده داده

ي سرمایههااي نزدیک یکی از حوزهیندهآتاسیس دومین خط هوایی دولتی از سوي عربستان در  .کند

گذاري لجستیکی این کشور و یکی دیگر از نمادهاي رقابت فزاینده این کشور با امارات عربی متحده 

از روند کالن متنوع یمقصد در جهان پرواز داشته باشد بخش 250که قرار است به  ییخط هوااست. این 

   .غاز شده استنفت آ متیق هشو متاثر از روند کا ریاخ يهاکشور است که در سال نیا ياقتصاد يساز

 است. برخی کارشناسان استدالل ابراز شده يجد يدهایتردهوایی خط  نیا انداز اقتصاديچشمدر مورد 

شرق و غرب  نیپروازها بو امارات و قطر است  ییمایهواپ اریمنطقه عمًال در اخت نیبازار اکنند که می

ي اخیر با هاهوایی نیز در سال. مهمتر آنکه این دو خط ردیگمی صورت ییدو هوا نیتوسط اعمال 

ده شده  انیز ریاخ يهابار در سال نینخست يامارات برا ییخط هوااند. ي جدي مواجه شدههاچالش

درصد نسبت به مدت مشابه در  81 2021 می در ماه انهیدر خاورم یالمللبین يسفرها زانیم .است

  .است افتهیکاهش  2019

خط تقاضا براي ایجاد یک شود و می انجام رید اریبس يسعود ستاناقدام عرب به باور برخی، منظر نیاز ا 

 تیحوزه مز نیدر ا يعربستان سعود گرید انیبه ب .وجود ندارد یو امارات يخطوط قطر هیشب ییهوا

محیط همسایگی شوراي همکاري خلیج فارس  افزون بر این خط هوایی جدید عربستان درندارد.  یرقابت

   .دیآیآن به شمار م يبرا يجد بیمواجه است که رق یشترک ییهوابا خط  نیز

ي مذهبی اعمالی از سوي دولت سعودي بر رقابت پذیري هامحدودیت کنند کهمی برخی نیز استدالل

یی که در خطوط اماراتی، قطري و ترکیش اعمال هااین خط تاثیرات منفی خواهد داشت، محدودیت

 ارتیامکان ز تواندینم خواهد بود اضیدر ر ییخط هوا نیاه قطب نجا کاز آ نیافزون بر انشده است. 

مسلمانان را به  ينفر 1,8 تیو جمع ردیمشوق در نظر گ کیبه عنوان  تیمسافران ترانز يمکه را برا

  .دیخود جذب نما يسو

خلیج شوراي همکاري کشور مجموعه  نیترتیخط در پرجمع نیکه اکنند می دیگرانی استداللالبته  

کوشند با دامن زدن به احساسات می هايسعود شود.می میلیون نفر جمعیت تاسیس 34فارس با 
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ی خط هوای نیاز ا یخارج يهاایرالین استفاده از يکنند تا به جا قیمسافران را تشو یستیونالیناس

 ییبا خطوط هوا شهروند سعودي ونیلیم 14,6حدود  2018آمارها در سال  يبر مبنا .ندیاستفاده نما

  اند. مسافرت کرده یخارج

کوشد برند می کشور نیکنند آن که امی ذکر يعربستان سعود میتصم نیا يبرا يگرید لیاز دال یکی

کشور ن ای و ردیفاصله گ یخود به نوع یاز گذشته وهاب ی بازسازي نماید،المللبینملی خود را در صحنه 

تصویرسازي نماید و به تدریج  دادوستد با جهانو  يگذارهیسرما يجذاب برا ینیرا به عنوان سرزم

 ياز ابزارها یکی ییخطوط هوا شوراي همکاري خلیج فارس را در دست گیرد. در يتصاداقرهبري 

البته  .راستا به تجربه امارات و قطر توجه دارند نیآنها در ا .شوندمی محسوب یمل يبرندساز يدیکل

 اردیلیم 22دولت امارات حدود وایی یکسره موفقیت آمیز نبوده است. تجربه امارات در ایجاد خطوط ه

 ییخط هوا . اما اینآغاز به کار کرده است اختصاص داد 2003که از سال االتحاد ییدالر به خط هوا

  .خود را کاهش داد يهايشد و بلند پرواز دهیگرفتن سهم از بازار دچار مشکالت عد يبرا

ور کش نیرا به ا ستیتور ونیلیم 100حدود ، ساالنه  2030در نظر دارد تا در سال  يعربستان سعود

اما تواند به موفقیت این برنامه کمک نماید. می کنند که تاسیس این خطمی برخی استدالل .جذب کند

براي تبدیل شدن به یک بازیگر کلیدي در  يراه دراز يکه عربستان سعودکنند می دیگرانی استدالل

، کرده است دیراستا را تشد نیدر ا هاکوششکه این کشور  2018از سال صنعت توریسم پیش رو دارد. 

 ندیکشور د نیاز ا ستیتور ونیلیم 16,5حدود  2019در سال  اند.نتایج چندان امیدوار کننده نبوده

دارد  دیاماست. با وجود این عربستان  افتهی شیافزا 2018 نفر نسبت به میلیون نفر 1,2تنها کردند که 

  .ردیبگ یشیبتواند از رقبا پ یمذهب سمیخود در حوزه تور ینسب تیتا با استفاده از مز

رو به افزایش است، اما این دو کشور هنوز از  رقابت ژئواکونومیک عربستان و امارات عربی متحده -2-6

هر دو کشور به مقابله با ایران، اخوان المسلمین و آنچه تهدیدات  منافع مشترك مهمی برخوردارند.

براي دو  هادهند، گرچه فوریت و اهمیت هر یک از این حوزهمی اهمیت خوانندمی تروریستی مشترك

توان با اختالفاتی که این دو با قطر دارند مقایسه کشور متفاوت است. بنابراین درگرفتن این رقابت را نمی

گرایی، رقابت ، بویژه رشد حمایتالمللبیني اقتصاد سیاسی هابرداشتی کالن، متاثر از پویشدر  کرد.

میان عربستان و امارات براي حفظ و ارتقاي موقعیت در اقتصاد جهانی و نیز در دست گرفتن رهبري 

 اقتصادي در این منطقه، احتماال تداوم خواهد یافت.


