دگرگونيخاورميانه
ترجمه :مهندس مهیار محمدی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

 -1مقدمه
منطق��هی خاورميان��ه ک��ه ش��امل
کش��ورهای بحرين ،ايران ،ع��راق ،مصر،
رژیم اش��غالگر ق��دس ،اردن ،كويت ،لبنان،
عمان ،قطر ،عربس��تان ،س��وريه ،امارات و
يمن می شود ،دستخوش تغييرات اقتصادي
عظیمی شده اس��ت .وضعیت اين منطقه با
دارا بودن پتانس��يل های ف��راوان به لحاظ
اقتص��ادي ،جمعيتی و منابع طبيعي ،بهعلت
تش��ديد تأثيرات ناش��ي از جهانيس��ازي،
بحرانيتر از هميشه ميباشد.

مقالــه

اقتص��اد ضعیف این منطق��ه به روايت
تاريخ توس��ط قيمتهاي باالی جهاني نفت
پشتيباني شده است .قيمتهاي جهاني نفت
در سال  2008افزايش بيسابقهاي داشت به
طوری که قيمت هر بش��كه نفت در ژوئيهی
این س��ال به  147دالر رسيد كه در مقايسه
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با سال قبل از آن ،دو برابر شده بود .با اين
وجود ،طي بحران اقتصاد جهانی ،نفت يكي
از بيثباتترين كاالها بود.
در دس��امبر سال  ،2008تنها شش ماه
پ��س از آن که قيمت نفت در اوج خود باقی
ماند ،بهای نفت خام بهعلت ركود اقتصادي
به كمتر از  30دالر در هر بشكه رسيد.
اگرچ��ه بح��ران اقتص��اد جهان��ي،
كش��ورهاي خاورميان��ه را در س��طوح
مختلف ،بن��ا بر ميزان وابس��تگي آنها به
صادرات نفت و همچنین هماهنگ با اقتصاد
جهان��ي ،تحت تأثي��ر قرار داده اس��ت ،اما
رويهمرفته ميتوان گفت كه بر اقتصاد كل
منطقه ،اثرات منفي داشته و منجر به ركود
اقتصادی آن شده است .اين امر به تفصيل
در جدول ( 1رش��د توليد ناخالص داخلي)1

آورده شده است.
1- GDP

 -2ساخت و ساز
خاورميانه طی س��الهاي اخير ش��اهد
رون��ق در س��اختمان س��ازی و اح��داث
پروژه های س��اختمانی عظیم بهعلت رشد
جمعيتي و اقتصادي بوده است .به عقيدهی
کارشناس��ان ام��ور اقتص��ادی ،ارزش
پروژههاي س��اختماني اخير در خاورميانه
و ش��مال آفريقا بالغ ب��ر  4/4ميليارد دالر
ميباشد كه از اين مبلغ 2/4 ،ميليارد دالر به
كشورهاي حوزهی خليجفارس اختصاص
دارد .با وجود ركود در صنعت ساخت و ساز
جهان ،دامنهی فعاليتهاي س��اختماني این
منطقه از بخش خصوصی نیز فراتر رفته كه
این امر خ��ود يكي از محركهاي اقتصادی
مهم آن به شمار می رود .در نتيجهی رونق
ساخت و س��از ،صنعت سيمان با مصرف
بي��ش از  290ميليون ت��ن ،تبدیل به يكي از

جدول  -1رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي ( ) %

بخشهاي پويا در این منطقه ش��ده اس��ت.

واقعي

اوضاع اقتصادي منطقه در نواحي مختلف،

پيش بيني

بهعنوان مثال عراق یا امارات متفاوت است

سال 2008

سال 2009

سال 2010

سال 2011

خاورميانه و شمال آفريقا

5/1

2/4

4/5

4/8

و ب��ا مطالعه ی مصرف س��رانهی س��يمان

صادركنندگان نفت

4/6

1/6

4/5

4/6

ايران

2/3

1/8

3/0

3/2

عربستان سعودی

4/3

0/1

3/7

4/0

امارات

5/1

-0/7

1/3

3/1

كويت

6/4

-2/7

3/1

4/8

عراق

9/5

4/2

7/3

7/9

قطر

15/8

9/0

18/5

14/3

سودان

6/8

4/5

5/5

6/0

واردكنندگان نفت

6/5

4/7

4/6

5/2

مصر

7/2

4/7

5/0

5/5

سوريه

5/2

4/0

5/0

5/5

لبنان

9/0

9/0

6/0

4/5

اردن

7/8

2/8

4/1

4/5

می توان این اختالف را دریافت.
خاورميانه ش��امل كشورهايي است که
مصرف سرانهی س��یمان در آن ها به طرز
باورنكردن��ي باال می باش��د .برخ��ی از این
کشورها عبارتند از :امارات ،قطر و بحرين.
از طرف دیگر كش��ورهايي همچون لبنان و
عراق با وجود مصرف سرانهی نسبت ًا پایین
از پتانسيل بسيار بااليي برخوردار هستند.
در كش��ورهاي حاش��يهی خليجفارس،
رونق س��اخت و ساز طی س��ال های اخير
ب��ه اين معني اس��ت ك��ه تعداد زي��ادي از
دس��تاندركاران صنع��ت س��يمان ب��راي
جوابگوی��ی به افزایش تقاضا در این منطقه،
اق��دام به س��رمايهگذاري نموده اند .الزم به
ذكر است رشد آمار سرمايهگذاري توأم با

ساير کشورها

رژیم اشغالگر قدس

4/0

ركود اقتصادي ،ظرفيت کش��ورهایی مانند
ام��ارات كه حت��ي با وجود كاه��ش تقاضا،
افزای��ش مصرف س��يمان در آن ه��ا دیده

7/0

3/2

3/5

مثال این شرکت یکی از ادارههای مرکزی

 -3تجارت سيمان

منطقهای در دبی اس��ت که روابط نزدیکی

كش��ورهايي مانند عراق با پتانس��يل

را ب��ا تولیدکنندگان و واردکنندگان منطقه

طبق پیش بینی ها ،در نيمهی اول س��ال

بس��يار باال و بس��ترهای مناسب توسعه

ش��کل داده اس��ت .بهعقي��دهی راجارام

 2010تقاضاي س��يمان در ام��ارات با 25

در آين��ده ،جذب حجم زيادي از س��یمان

پرابه��و  ،3مديرعامل ناحي��هی خاورميانه

را آغ��از نمودهاند .واردات ،نقش مهمي را

و اقيان��وس هن��د ،اگرچه ای��ن منطقه در

در تعادل عرض��ه و تقاضا در این منطقه

اث��ر بح��ران مال��ي جهاني صدم��ه ديده

ایفا می کند.

ولی بهعل��ت وجود اختالف س��اختار در

می شود را به سمت جلو سوق داده است.

درصد كاهش در مقايسه با سال  ،2009به
چهار ميليون تن رس��ید؛ درحاليكه در اكثر
كش��ورهاي حاش��يهی خليجفارس ،فروش
سيمان تقریب ًا ثابت باقي مانده بود.
متوس��ط ن��رخ ظرفي��ت بهرهب��رداري در
منطقه ی خاورمیانه تا حدود  75-80درصد
افزايش یافت ،البته بهجز امارات كه به حدود
 50-60درصد رسید.

شاخهی بازرگاني بينالمللي گروه سيمان

كس��ب و كار در ای��ن منطقه به قوت خود

هايدلب��رگ  ،2در دادوس��تد محموله ه��ای

باقی مانده اند.

خش��ك از طريق دري��ا در منطقه ،دارای

مقالــه

طب��ق پیش بيني ه��ا ،در س��ال 2010

ش��رکت بازرگاني اچ س��ي  ،1بهعنوان

خاورميانه هنوز بس��ياري از فرصتهاي

پرابهو ب��ر اين موض��وع تأكيد کرده

قدرت و نفوذ قابل توجهی است .بهعنوان

اس��ت كه بازرگاني اچس��ي ،بهعنوان يك

1- HC
2- Heidelberg

3- Rajaram Prabhu
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ش��ريك قوي و قابل اطمينان در منطقه ،به

كنت��رل كيفي��ت ،واردات درياي��ي را براي

مواجهه با نيازهاي صنعت س��يمان ادامه

چند ماه متوقف نمود .در حالی که طی ماه

خواه��د داد .بنا بر تحقيقات انجام ش��ده

سپتامبر س��ال  ،2010واردات دريايي بعد

توسط این شرکت ،مهمترین واردکنندگان

از توافق صورت گرفته بين دولت سوريه

سال  ،2010کش��ورهای عراق ،سوريه و
سودان بودند.

 -4مهمترین واردكنندگان

 -1-4عراق
مص��رف س��يمان در عراق طی س��ال
 ،2010حدود بیست ميليون تن برآورد شد،
درحاليكه توليد آن تنها  7/5ميليون تن بود.
اين خ�لأ از طری��ق واردات زميني از طریق

ب��ا ارزيابي مطابقت توليد و تأييد قيمت در
مبدا براي واردات دريايي ،موافقت خود را
اعالم نمود.
کارشناس��ان اقتصادی شرکت اچسي
قب��ل از آن پیش بین��ی ک��رده بودن��د كه
س��وريه پس از آن یعنی در س��ال 2011
اقدام به واردات س��يمان خواهد کرد و به
عل��ت عدم توازن می��ان عرضه و افزایش
تقاض��ا ،صرف ًا در جای��گاه يك واردكننده

کش��ورهای تركيه ،ايران ،عربستان و اردن

باقي خواهدماند.

دريا در س��ال  2010همانند سالهاي 2008

 -3-4سودان

جبران گردید .س��يمان حمل ش��ده از طريق
و  ،2009حدود چهار ميليون تن تخمين زده
میش��ود .کمبود توليد و همچنين قيمتهاي
باالي بازار محل��ي ( 130دالر بر تن) ،عراق
را ب��ه منطقه ای ویژه برای واردات س��يمان
در منطق��هی خاورميانه تبديل کرده اس��ت.
همچنین توجه به پروژههاي احداث کارخانه
س��یمان جديد و در دس��ت اقدام ،اين كشور
را ب��ه ي��ك واردكنن��دهی عم��ده و مهم ،در
كوتاهمدت يا ميانمدت مبدل نموده است.

 -2-4سوريه
س��وريه يك��ي ديگ��ر از واردكنندگان
عمدهی س��يمان با واردات  3/2ميليون تن

مقالــه

و اسجياس 1از سر گرفته شد .اسجياس

در س��ال  2009و  2/7ميليون تن در سال
 2010ب��ود كه مب��ادالت درياي��ي ،پانزده
درص��د از كل حجم مبادالت این کش��ور
در س��ال  2010را تش��کیل داد .سوريه با
تصوي��ب ب��ازهی زمان��ي  28روزه جهت
6
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 -1-5تركيه
موقعي��ت جغرافياي��ي تركي��ه همواره
بحث برانگيز ب��وده اما امروزه يك حقيقت
روش��ن وج��ود دارد و آن این اس��ت كه
صنع��ت س��يمان تركي��ه ،بیش��ترین نیاز
منطقهی مديتران��ه را با صادرات بيش از
بیس��ت ميليون تن سيمان و كلينكر ،تامين
ميكن��د .اخي��راً ب��ازار داخل��ي ترکیه با
بیست و پنج ميليون تن افزایش ظرفيت ،با
مش��كل مواجه شده و توليدكنندگان تا حد
امکان تمايل به افزاي��ش صادرات دارند.
مقاصد عمدهی صادرات س��یمان تركيه،
کش��ورهای عراق ،س��وريه و کشورهای
ش��مال آفريقا (مص��ر ،الجزاي��ر و ليبي)
هس��تند .ش��رکت اچ س��ي انتظار داشت

س��ودان يكي ديگر از واردكنندگان مهم

تركيه در جایگاه ي��ك صادركنندهی مهم

س��يمان و كلينكر در منطق��هی خاورميانه

باق��ي بماند و به صادرات حدود بیس��ت

اس��ت .اي��ن كش��ور واردات بي��ش از 2/5

ميليون تن در س��ال  2011بهلحاظ مزيت

ميليون تن س��يمان را از طریق کشورهای

تصاح��ب بازارهاي هواي��ي در آتالنتيك

پاكستان ،تركيه و امارات انجام داد .بيش از

ادامه دهد.

 2/25ميليون تن از كل این مقدار به واردات
دريایی اختصاص داشت .بزرگترين مشكل
براي واردكنندگان ،بيثباتي سياسي سودان
می باش��د .اين بی ثبات��ی و همچنین کاهش
مبادالت خارجي ،ريس��ك قاب��ل توجهي را
براي فروش��ندگان بهوجود آورده اس��ت
تا آنجا که صادرکنن��دگان منطقه را دچار
نگرانی نموده است.
ب��ه عقی��ده ی کارشناس��ان بازرگاني
اچس��ي ،صادركنندگان عمدهی س��يمان در
خاورميانه را کش��ورهای تركيه ،امارات و
ايران تشکیل می دهند.

 -2-5امارات
ام��ارات با مصرف س��رانهی بيش از
 4هزار تن سیمان ،يكي از مصرفکنندگان
عمده ی س��يمان جهان محسوب می شود.
براي جوابگویی به این میزان از تقاضاي
باال ،اين كش��ور در س��ال  2009اقدام به
واردات س��يمان و كلينكر نموده اس��ت.
واردات از طری��ق مرزه��ای آب��ی ط��ی
سالهاي  2008 ،2007و  2009بهترتيب
 4/5 ،3/5و  2ميلي��ون ت��ن ب��ود .اگرچه،
بهعل��ت احداث كارخانههاي س��يمان طی
دوران ركود ،اين كش��ور در سال 2010

1- SGS
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 -5صادركنندگان بزرگ

ب��راي اولين ب��ار به ي��ك صادركنندهی
ويژهی سيمان تبدیل شد؛ اما از طرفی با
حجم ص��ادرات دريايي حدود  2ميليون
تن به مقصد کش��ورهای كويت ،عمان و
قطر ،قيمتهاي س��يمان در بازار محلي
در نتيجهی ظرفيت بيش از حد توليد ،از
 75دالر بر تن به کمتر از  50دالر بر تن
کاهش یافت.

 -3-5ايران
اي��ران ب��ا حج��م تقریبی ص��ادرات
 4ميلي��ون ت��ن ،در حال تبديل ش��دن به
يك صادركنن��دهی مهم س��يمان در این
منطقه است .شرکت اچ سي انتظار داشت
حجم ص��ادرات دريايي ایران در س��ال
 2010مع��ادل یک ميليون تن باش��د .هر
چند ش��رایط اخير و تحريمهاي شوراي
امني��ت ،ممکن ب��ود پیش بین��ی در مورد
وضعیت صنعت س��یمان این کش��ور را
دچار ابه��ام یا حتی غیرممک��ن نماید ،با
این وجود این کشور طی سال های اخیر،
بخش��ی از تولید سیمان خود را روانه ی
بازارهای کویت ،قطر و عراق نمود.

 -6چشمانداز آينده
ركود اقتصادي بر مجموعه ی صنعت
س��اخت و س��از در منطق��ه ی خاورمیانه
خاورميانه با وجود تولید درون منطقه ای

 ،IMF -1چشم انداز اقتصاد جهاني در سال 2009

 - GCR ، ICR-2ويرايش هشتم و تحقيقات شرکت بازرگاني اچ .سي

شکل  -1سرانه تولید ناخالص داخلی (دالر)

سیمان و در برخی موارد مواجهه با مازاد

به عقيدهی پرابهو ،تقاضاي س��يمان

تولید ،ب��ازار مصرف کش��ورهایی مانند

در كش��ورهاي خاورميانه به جز امارات

ع��راق و س��وريه طی س��ال  2010را در

با رش��د ثابت حداقل ش��ش درصد ادامه

وضعیت اشباع نگاه داشته است.

خواه��د یاف��ت .بههرح��ال افزايش اخير

ب��ا آن ک��ه قيمته��اي س��يمان در
كش��ورهاي ح��وزه ی خليجف��ارس طی

ظرفيتهاي س��يمان در این منطقه ،حجم
واردات را كاهش داده است.

س��ال  2010پايينت��ر از ح��د معم��ول

وی پيشبين��ي ک��رد كش��ورهايي

بودند ،ولي انتظار رونق اقتصاد جهاني

مانن��د ع��راق و س��وريه همچن��ان در

ب��راي توليدكنن��دگان و واردكنن��دگان،

جای��گاه واردكنن��ده باقي خواهن��د ماند،

نويدبخش تحوالت مثبتی بود .داد ههاي

در حاليكه کش��ورهای تركي��ه ،امارات،

 IMFرش��د تولی��د ناخال��ص داخلی را

ايران و عربس��تان تا رس��يدن به جایگاه

ت��ا بيش از چهار درصد طی س��ال های

صادركنن��دگان عم��ده در منطق��هی

 2010و  2011پيشبيني کرد (جدول )1

خاورميانه در آين��دهی نزديك ،روند رو

كه اين آمار ،سناريوي رونق اقتصادی

به رشدی را در پیش خواهند گرفت.

مقالــه

بس��یار تأثيرگ��ذار بوده اس��ت .بههرحال
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را بیش از پیش به واقعیت نزدیک نمود.
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