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صنعت و تجارت

واکاوی «اقتصادسرآمد» از شرایط تجارت ایران و اروپا؛

قاره سبز ناتوان برای دفاع ازتجارت با ایران

گروه صنعت و تجارت -بیشــترین
صادرات ایران در ۶ماهه نخست سال
 ۲۰۱۹در بین کشورهای اتحادیه اروپا به آلمان،
ایتالیا ،بلژیک و اســپانیا و بیشترین واردات از
این اتحادیه نیز مربوط به آلمان ،ایتالیا ،هلند
و فرانسه بوده اســت ۴ .مقصد عمده صادراتی
ایران به اتحادیه اروپا در شــش ماهه نخست
سال  ۲۰۱۹به ترتیب ارزش صادرات کشورهای
آلمان ،ایتالیا ،بلژیک و اســپانیا بودهاند .با این
حال ،در نیمه نخست ســال جاری میالدی،
صادرات ایران به بیشــتر کشورهای عضو این
اتحادیه (به جز  ۶کشور) کاهش یافته است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،بیشترین کاهش
صادرات ایــران در  ۶ماهه اول ســال ۲۰۱۹
نسبت به مدت مشابه ســال  ۲۰۱۸مربوط به
کشورهای فرانسه ،یونان ،هلند و اسپانیا بوده
اســت .همچنین موثرترین عامــل در کاهش
صادرات ایران به این اتحادیه ،کاهش صادرات
ایران به کشورهای ایتالیا (با سهم حدود منفی
 ۲۷.۶۰درصد) ،اســپانیا (با سهم منفی ۱۹.۷
درصد) ،فرانسه (با ســهم منفی  ۱۸.۸درصد)
و یونان (با سهم حدود منفی  ۱۶درصد) بوده
است.
اکنون ،در حالی که کمپین تحریمها با هدف
اعمال فشار حداکثری روی ایران ادامه دارد ،به
نظر میرسد اروپا فاقد ابزار برای دفاع از تجارت
با تهران بوده و البته چیز چندانی برای حفظ و
دفاع نمانده است.
اما نگاه دقیقتر به آمار تجاری ،داستان متفاوتی
را بازگو میکنــد .فناوری اروپایــی عمیقا در

اقتصاد ایران به خصوص بخش بزرگی همچون
بخش صنعتی که از هر سه کارگر ایرانی حدود
یک نفر در آن مشــغول به کار هستند ،به کار
گرفته شده اســت .صادرات قطعات ،ماشین
آالت و تجهیزات حمل و نقل که تحت سیستم
 SITC۷قرار میگیرد ،بدون شــک شاخص
مهمتری از تجارت ایران-اروپا در مقایســه با
خرید نفت ایران توسط اروپا هستند.
ارزش صادرات  SITC۷اروپا به ایران از زمان
وضع تحریمهای ثانویه دولت ترامپ در نوامبر
ســال  ۲۰۱۸نصف شده اســت .بررسی آمار
اتحادیه اروپا نشــان میدهــد ارزش صادرات
ماهانه این منطقه به ایــران در  ۱۲ماه پیش از
وضع مجدد تحریمهــا ۹۷۰ ،میلیون دالر بود
و در  ۱۰مــاه پس از آن بــه  ۴۳۳میلیون دالر
کاهش یافت.
بخش صنعت ایران تحت نفوذ شــرکتهای
دولتی قرار دارد که اکثر آنها در لیســت سیاه
وزارت خزانــه داری آمریکا جــای گرفتهاند
و بنابرایــن بــرای شــرکتهای اروپایی که
خواهان حفظ روابط تجاری با آمریکا هستند،
محدودیتهایی ایجاد کرده است.
اما با وجود این موانع قابل توجه ،اروپا همچنان
به صادرات قطعات ،ماشــین آالت و تجهیزات
حمل و نقل به ارزش میلیارد دالر به ایران ادامه
میدهد .صادرات به شــرکتهای خصوصی
تحت تحریمهای آمریــکا قرار نمیگیرد و این
به معنای آن است که شرکتهای اروپایی اگر
بتوانند بانکی پیدا کنند که حاضر باشد پرداخت
برای صادرات را بپذیرد ،تجارت میتواند انجام

بگیرد.این تجارت ارزش دفاع کــردن دارد و
مقامات اروپایی نباید از مشــکالت اخیرشان
برای حفــظ روابــط دوجانبــه در مواجهه با
تحریمهای آمریکا دلسرد شوند .همچنین این
استمرار تجارت روشن میکند که ایران نمی
تواند به راحتی از اروپا دست بکشد.
این تصور اشتباه متداول وجود دارد که کمپین
تحریمهای چندجانبه علیه ایران که از مارس
سال  ۲۰۰۸تا ژانویه سال  ۲۰۱۶در جریان بود
و تحریمهای اتحادیه اروپــا را دربرمیگرفت،
ایران را ناچار کرد از اروپا فاصله گرفته و به چین
روی بیاورد .در حالی که تجارت ایران با چین

طی این مدت رشد قابل مالحظه ای پیدا کرد
و صادرات قطعات ،ماشــین آالت و تجهیزات
حمل و نقل چینی از  ۲.۹میلیارد دالر در سال
 ۲۰۰۷به  ۷.۸میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۵رشد
کرد ،اما این رشد مشــابه در اکثر کشورهای
در حال توســعه جهان دیده میشود .در کل
تحریمها در دوره مذکور باعث ظهور چین به
عنوان یک صادرکننده بزرگ کاالهای تولیدی
با ارزش باال شد.
با این حال صادرات اروپا به ایران بالفاصله پس
از رفع تحریمها ،بهبود پیدا کرد و میزان نسبی
صادرات چین به اروپایی در بخش  SITC۷از

 ۲.۵۸در سال  ۲۰۱۵به  ۱.۱۳در سال گذشته
کاهش پیدا کند .با وجــود برتری جدیدی که
چین پیدا کرده بود ،اروپا توانست سهم زیادی از
واردات قطعات ،ماشین آالت و تجهیزات حمل
و نقل ایران را پس بگیرد .زیرا زمانی که صنعت
ایران در اوایل دهــه  ۲۰۰۰یک دوره مدرنیزه
ســازی بزرگ را در پیش گرفت ،شرکتهای
اروپایی ســهم اصلی را در ایجاد کارخانهها و
انتقال فناوری داشــتند .مهندسان فرانسوی
در بخش قطعات خودروســازی ،مهندســان
آلمانی در بخش ساخت لوکوموتیو و مهندسان
ایتالیایی در سهم تولید صنعت غذا سهم قابل
مالحظه ای را کسب کردند.
برای ادامه فعالیت این بخشها ،ایران به واردات
از اروپا نیاز دارد .حتی اگر شرکتهای چینی به
تامین کننده عمده ایران تبدیل شوند اما قادر
نخواهند بود وابستگی صنعت ایران به اروپا را
قطع کنند .شاید این تا حدود زیادی به این علت
باشــد که دور قبلی تحریمها که در دوران اوج
خود تنها  ۲۰ماه از ژانویه سال  ۲۰۱۲تا نوامبر
سال  ۲۰۱۳طول کشید و مذاکرات هستهای
باعث لغو برخــی از تحریمهــا از جمله توقف
تحریمها علیه بخش خودروسازی شد.
در نتیجه صنعت ایران هرگز احســاس نکرد
که باید وابســتگی خود به قطعــات و فناوری
اروپایی را قطع کند .احداث کارخانهها و زنجیره
تامین ســالها زمان میبرد و ســالها زمان
میبرد تــا تحریمها الگوی وابســتگی را که از
طریق روابط تجاری تاریخی شکل گرفتهاند،
تغییر دهند.

"آلومینیوم جنوب" اواخر آبان
در مدار تولید قرار می گیرد
آلومینیوم جنوب به عنــوان بزرگ ترین پروژه
تولیــد آلومینیوم در ایــران ،اواخــر آبان ماه
جاری در مدار تولید قــرار می گیرد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،طبق پیش بینی ها ،آیین افتتاح
آلومینیوم جنوب (ســالکو) طی آذر امسال با
حضور مقامات عالی برگزار می شود.میزان کل
سرمایه گذاری این طرح یک میلیارد دالر است
و اشتغالزایی مستقیم این کارخانه به  1200نفر
می رسد.این طرح با مشارکت ایمیدرو و سرمایه
گذاری غدیر شکل گرفت .یکی از ویژگی های
پروژه سالکو ،مشارکت  5بانک کشور بوده است
که به رهبــری بانک صادرات صــورت گرفته
اســت.کارخانه آلومینیوم جنوب ،قرار است با
ظرفیت  100هزار تن از مجموع  300هزار تن
فاز نخست ،وارد مدار تولید شود .دیگ های فاز
نخســت این مجموعه ( 300هزار تن) به مرور
وارد مدار تولید می شود و در سال  99تکمیل
خواهد شد.
ارتباطات رایتل در مناطق زلزله زده
شمال غرب کشور برقرار است
شــرکت خدماتی ارتباطاتی رايتل اعالم کرد:
ارتباطات شــبکه این اپراتــور در مناطق زلزله
زده شــمال غرب کشــور برقرار بوده و مکالمه
درون شــبکه رایتل نیز در این مناطق رایگان
اســت.به گزارش اقتصادســرآمد ،در پی وقوع
زلزله  ۵.۹دهم ریشتری بامداد امروز جمعه 17
آبان ،در استان آذربایجان شرقی ،رایتل ضمن
تســلیت به هموطنانی که در این زلزله داغدار
شدند ،از برقراری ارتباط شــبكه تلفن همراه
خود در این مناطق خبر داد و اعالم كرد  :تمامی
ســایتهای رایتل واقع در مناطــق زلزله زده
استان آذربایجان شرقی و استانهای همجوار
و مسیرهای ارتباطی مکالمه و دیتا برقرار است.

