
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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اقتصاد اييهاز اطالعات پا يقآمار دق نبود
هاي نادرستگيريو تصميم

يافتگي هاي توسعهترين شاخصمهمعنوان يكي از هاي اطالعاتي عالوه بر آنكه بهنظام آماري و كيفيت بانك
هاي توسعه اقتصادي، ريزيها و برنامهگذاريها و سياستگيرينياز تصميمرود، پيشكشورها به شمار مي

هاي اوليه رو، تالش براي ايجاد يك نظام آماري كارآمد و مؤثر از الزاماجتماعي و فرهنگي كشورهاست. ازاين
آيد؛ اين در حالي است كه در حال حاضر مشكالت مهمي در زمينه عدم شمار مي بهها يريزو ضروري در برنامه

بر صحت و دقت كافي و ناهماهنگي آمارهاي منتشر شده در مراكز روز و مبتنيدسترسي به آمارهاي شفاف، به
با مالحظه  رو،  بنابه اهميت موضوع وشود. ازاينآماري از جمله بانك مركزي و مركز آمار ايران احساس مي

هاي توسعه اقتصادي، ريزيها و برنامهگذاريهاي نظام آماري ايران و ارتباط آن با سياستمسايل و كاستي
دهنده هاي ارايهطور كلي مديريت صحيح اطالعات آماري، ارتقاي صحت و دقت سازماناجتماعي و فرهنگي، به

  شود.موقع و بهنگام آمارها پيشنهاد ميار و انتشار بهآمار و اطالعات، پرهيز از مالحظات سياسي در انتشار آم

توسعه از جمله كشوردر بسياري از كشورهاي درحال
درستي تبيينما، نقش و اهميت آمار در حكمراني ملي به
توجهي يا نبودنشده است. در واقع، وجود نوعي بي

گذاري به اهميت آمار،مشيتوجه سطوح مختلف خط
دقتيدقتي در توليد آمار منجر شده است. اين كمبه كم

باعث توليد آمار ضعيف و همچنين تضعيف
توان گفت،هاي آماري شده است. بنابراين، ميسازمان
زند كه در آن:توجهي وضعيتي را رقم مياين بي

هايسازي آماري و تالشهماهنگي بين ظرفيت -١
الملليآوري داده در هر دو سطح ملي و بينجمع

ضعيف است؛ براي مثال، بين مركز آمار ايران،
هابانك مركزي و بخش آماري وزارتخانه

هماهنگي وجود ندارد.

1- World Bank, 2004.

هاي موجود ضعيف يا حتياطالعات و داده -٢
 راحتي در دسترس نيستند.نادرست هستند و به

گذاريياستهاي ساز آمار و اطالعات در طراحي روش - ٣
 شود.صورت محدود استفاده ميها به گيريو تصميم

توان اهميت آمار را برايطور كلي ميبه
گذاران در بيانيه بانك جهاني به صورت زيرسياست

بيان كرد: «چرا آمار مهم است؟ به عبارتي، آمار شواهد
گذاريهاي سياستمورد نياز را براي طراحي روش

براي شناسايي نيازها، اهداف وكند. آمار فراهم مي
ها مفيد است. بدون آمار خوب، فرآيندپايش برنامه

توسعه از شفافيت الزم برخوردار نيست،
توانند از اشتباهات خود درسگذاران نميسياست

.1توان دولت را پاسخگو نگه داشت»بگيرند و نمي



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

نبود آمار دقیق از اطالعات پایه اى اقتصاد و تصمیم گیرى هاى نادرست 
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عامليعنوان ترتيب در اين مطالعه، نقش آمار را بهبدين
مهم و ضروري در فرآيند توسعه كشور مورد بررسي قرار

دهيم و با توجه به موارد يادشده و اهميت ويژه آمارمي
هاي كالن اقتصادي كشور بهگيريدر تصميم

شناسي نظام آماري كشور و همچنين ناهماهنگيآسيب
پردازيم و درمركز آمار و بانك مركزي در ارايه آمارها مي

هكارهايي را براي بهبود وضعيت ساختارنهايت، را
دهيم.موجود نظام آماري كشور پيشنهاد مي

گذاران درچگونه آمار به سياست -1
كند؟ها كمك ميگيريتصميم

هاي مختلفي بر فرآيندآمار و اطالعات از راه
رو،گيري اثر دارد و ازاينگذاري و تصميمسياست

ا براي كشورضعف در نظام آماري تبعات سنگيني ر
هاي اثرگذاري نظام آماريترين راهخواهد داشت. مهم

ها و تصميمات كشور به شرح زير است:بر سياست
آمار و اطالعات صحيح به شناخت مسايل و -الف

كند. آمار خوب ما را قادر به شناختمشكالت كمك مي
كند، اما متأسفانهمي مسايلي مانند بيكاري، فقر، تورم و...

شود دقت و صحت آمارهايل حاضر مشاهده ميدر حا
ها در كشور محدود است و ازارايه شده در اين زمينه

درجه اعتماد كافي برخوردار نيست و همچنين در ارايه
هاي آماري ملي هماهنگيآمارهاي داده شده بين سازمان

راحتيوجود ندارد. اين در حالي است كه آمار صحيح به
هاي صحيح وگذاريكننده روش سياستتعيينتواند مي

ها باشد.برنامه
اطالعات آماري براي درك وضعيت موجود و -ب

اندازي از آينده رشد در صنعت، اشتغال وچشم

منظوركشاورزي مورد نياز است. همچنين به
بندي مناطق شهري و روستايي به لحاظ وضعيترتبه

ار دقيقي ازبيكاري و فقر الزم است اطالعات و آم
تعداد جمعيت و سرشماري خانوارها و همچنين
وضعيت امرارمعاش، بهداشت، مسكن و... در

دسترس قرار گيرد.
آمار خوب نقش كليدي و مهم در تدوين، اجرا -ج

تواند اثراتگذاري دارد؛ آمار ميو ارزيابي سياست
گذاري را بر اجتماع ارزيابي كند، اما اگر نتوانسياست
گيرياندازه درستيگذاري را بهيك سياستاثرات 

توان در مورد خوب يا بد بودن روشكرد، نمي
سياستي قضاوت كرد.

گيري صحيحآمار خوب مبناي مناسبي را براي تصميم -د
هاي مناسبي را برايكند اقدامفراهم  و به دولت كمك مي

منظورحل مسايل پيچيده اتخاذ كند و چهارچوبي را به
ها مانندگذاريها و سياستت و ارزيابي برنامهمديري
هاي مبارزه با فقر فراهم آورد.برنامه

شناسي نظام آماري كشورضرورت آسيب -2
منظور برخوردار بودن از نظام آماري كارآمد دربه

برروز و مبتنيكشور دسترسي به آمارهاي شفاف، به
صحت و دقت كافي ضروري است كه در حال حاضر

شود.ها مشكالت مهمي احساس ميدر همه اين زمينه
در واقع، ارتقاي نظام آماري بايد در هر سه سطح
تهيه، انتشار و استفاده از آمار اجرا شود، اما در حال
حاضر، به دليل مشكالتي كه در ارايه آمارهاي رسمي
كشور وجود دارد، الزم است نظام آماري

هايي كه در حوزهترين چالششناسي شود. مهمآسيب



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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بر شواهد آماري در كشور وجودگذاري مبتنيسياست
دارد به تفكيك به صورت زير است:

ناهماهنگي آمارهاي منتشر شده در مراكز -1-2
آماري از جمله بانك مركزي و مركز آمار ايران

ناهماهنگي آمار و ارقام منتشر شده توسط بانك
است اطالعاتمركزي و مركز آمار ايران موجب شده 

گذاران قرارواقعي و دقيقي در اختيار مردم و سياست
درستي درك نشود،نگيرد و شرايط واقعي مردم به

طوري كه آمار گزارش شده مربوط به تورم مهربه
مركز آمار و بانك مركزي، داراي اختالف قابل 1398

توجهي بود. آمار مربوط به درصد تغيير تورم مهر
7/1از سوي مركز آمار در حالي  نسبت به ماه قبل

درصد گزارش شد كه اين آمار از سوي رييس كل
درصد اعالم شد. بنابراين، تقريباً 6/0بانك مركزي 

حدود سه برابر اختالف بين آمارهاي اعالمي گزارش
توانشده وجود دارد. در اين شرايط چگونه مي

ها وگذاريدرستي درك و سياستشرايط مردم را به
هاي درست را اتخاذ كرد؟گيرييمتصم

، مالحظه2و  1هاي شماره طور كه در جدولهمان
شود، مقايسه آمارهاي رشد اقتصادي و نرخ تورممي

دهد كه درنشان مي 1396تا  1391هاي طي سال
ها آمارهاي يكساني منتشر نشده استيك از سالهيچ

ها اختالفات زيادي در آمارهايو در برخي از سال
شود؛ برايارايه شده از سوي اين دو نهاد مالحظه مي

، آمارهاي منتشر شده از سوي1394مثال، در سال 
مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي مثبت را نشان

دهد، در حالي كه بانك مركزي نرخ رشد اقتصاديمي
همان سال را منفي يك درصد اعالم كرده است.

رش شده از، نرخ رشد گزا1392همچنين در سال 
سوي مركز آمار ايران و بانك مركزي حدود سه برابر

با يكديگر اختالف داشت.

مقايسه رشد اقتصادي اعالم شده توسط -1جدول 
مركز آمار ايران و بانك مركزي (درصد)

  بانك مركزي  مركز آمار ايران  سال
1391  2 /6-  8 /5-
1392  6 /0-  9 /1-
1393  6 /2  3  
1394  5 /0  1-
1395  1 /12  5 /12  
1396  9 /3  7 /3  

  مĤخذ: مركز آمار و بانك مركزي.

مقايسه نرخ تورم اعالم شده توسط مركز -2جدول 
آمار ايران و بانك مركزي

  بانك مركزي  مركز آمار ايران  سال
1391  5 /29  5 /30  
1392  8 /32  7 /34  
1393  6 /14  6 /15  
1394  1 /11  9 /11  
1395  9 /6  9  
1396  2 /8  6 /9  

مركز آمار و بانك مركزي.مĤخذ: 

شود،، مالحظه مي2طور كه در جدول شماره همان
آمارهاي نرخ تورم اعالمي بانك مركزي همواره باالتر
از آمارهاي مركز آمار است. همچنين مقايسه تورم
ماهيانه اعالم شده از سوي بانك مركزي و مركز آمار

(آبان) اين 1395 -1397هاي ايران طي سال
دهندهگي را بين دو مرجع رسمي ارايهناهماهن

).1دهد (نمودار شماره آمارهاي كشور بهتر نشان مي
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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قبل) اعالم شده توسط بانك مركزي و مركز مقايسه تورم ماهيانه (تغييرات قيمت نسبت به ماه مشابه سال -1نمودار 
آمار ايران

مĤخذ: مركز آمار و بانك مركزي.

1397شود، دليل مقايسه آمارها تا آبان يادآوري مي
به اين سبب است كه دولت انتشار آمارهاي تورم از
سوي بانك مركزي را ممنوع اعالم كرد و در حال
حاضر تنها مركز آمار حق انتشار آمار رسمي مربوط

عدم انتشار آماررسد به نظر ميبه تورم را دارد. البته، 
ميركزي تصميتورم و رشد اقتصادي توسط بانك م

وشفاف  تواند دسترسي به آمارهايمي كهاست 
كند.رو تر را با مشكل روبهدقيق
صحت و دقت كم آمارها و اطالعات -2-2
ريزي صحيح بدون دسترسي به آمار و اطالعاتبرنامه

پذير نيست و آمار و اطالعات واقعيواقعي امكان
ريزيهاي ضروري و اصلي برنامهشرطيكي از پيش

هادر كشور است؛ براي نمونه، در هدفمندكردن يارانه

وجود آمار و اطالعات دقيق و شفاف از ميزان ثروت
هاي اساسي در اجراي موفقخانوارها يكي از الزام

هنگامي كه دولت دهم ،و به همين دليلقانون بود 
،ها گرفتيارانه كردنهدفمند قانونتصميم به اجراي 

اف از وضعيت ثروتنبود اطالعات دقيق و شف
موجب ناكارآمدي بيشتر در اجراي اين خانوارها

اي كه فقدان اطالعات مورد نيازگونهبه ،شد قانون
باعث شد شناسايي افراد نيازمند و غيرنيازمند

اقتصادي هاينظامدر تمام  واقع، در. باشدپذير نامكان
آيد كهبه شمار مييك پرداخت انتقالي  يارانه  ،دنيا
اطالعاتي كهر و آماد با استفاده از وشنكها ميتدول

هاي باالي درآمدي تحتدر اختيار دارند از دهك
منابعي را دريافت و اين ،عنوان ماليات يا عوارض
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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هاي اول، دوم و سوممنابع را به طبقات پايين و دهك
اما به دليل فقدان اين ،درآمدي پرداخت كنند

درآمد و ثروتميزان اطالعات و عدم شناسايي 
يسازهدفمندطرح اجراي  ،سرپرستان خانوارها

ا ناكارآمدي در تفكيك خانوارهاي پردرآمدها بيارانه
و يارانه به تمام افراد پرداخت شد درآمد همراه و كم

ها از معنا يارانه سازيكه اين مسئله باعث شد هدفمند
  . و مفهوم اصلي خود دور شود

شود، ، مالحظه مي3طور كه در جدول شماره همان
و در ابتداي اجراي هدفمندسازي  1389در سال 

هاي درصد از هزينه 63حدود  ،يارانه نقديها، يارانه

اي دهك دهم راهدرصد از هزينه 7/4 و دهك اول
1397در سال ، اين در حالي بود كه دادپوشش مي

يارانه نقدي دهك اول و دهك دهم به ترتيب حدود
داد.ها را پوشش ميدرصد از هزينه 2/1و  5/17

بيشترين در حال حاضر يارانه نقدياين، براساس 
درصد) در پوشش 5/17درصد به  63كاهش را (از 

عدم داشته است.درآمد اي كمهدهك هايهزينه
پرداخت يكسان اي پردرآمد وهحذف يارانه دهك

فقدان اطالعاته به دليل يارانه به همه اقشار جامع
موجب دقيق و شفاف از وضعيت ثروت خانوارها

.شد قانونناكارآمدي بيشتر در اجراي اين 

(درصد) 1397 تا  1389هاي هاي مختلف در سالسهم يارانه نقدي در پوشش هزينه دهك -3جدول 

سال
دهك
اول

دهك
دوم

دهك
سوم

دهك
چهارم

دهك
پنجم

دهك
ششم

دهك
هفتم

دهك
هشتم

دهك
نهم

دهك
دهم

1389  6/63  1/33  0/26  3/21  3/18  3/15  8/12  6/10  0/8  7/4  
1390  5/48  8/25  8/20  1/17  8/14  5/12  5/10  7/8  6/6  9/3  
1391  2/40  2/21  9/16  0/14  2/12  3/10  6/8  1/7  4/5  0/3  
1392  9/30  6/16  3/13  9/10  5/9  0/8  7/6  5/5  4/1  2/2  
1393  9/27  8/14  7/11  7/9  4/8  0/7  8/5  8/4  6/3  8 //  
1394  4/25  8/13  9/10  0/9  7/7  5/6  4/5   4/4  2/3  8/1  
1395  1/23  3/12  9/9  1/8  0/7  9/5  9/4  0/4  9/2  5/1  
1396  4/21  4/11  1/9  5/7  5/6  5/5  5/4  7/3  7/2  5/1  
1397  5/17  2/9  4/7  1/6  3/5  4/4  6/3  0/3  2/2  2/1  

مأخذ: مركز آمار ايران.

روز نبودن آمارها و اطالعاتبه -3-2
هايي كه به اطالعات آماري اعتباريكي از ويژگي

تمام ،براساس قانونموقع بودن آن است. بخشد، بهمي
هاي اجرايي ملزم به ارايه آمارها و دستگاهوزارتخانه

اين در حالي است كه ،و اطالعات شفاف هستند

مركز آمار ايران از گزارش شده توسط بيشتر آمارهاي
و بسياري از 1397تا سال  فضاي اقتصادي كشور
مربوط بهمركزي  توسط بانك	آمارهاي گزارش شده

تر از آن است؛ براي مثال،هاي قبليا سال 1396 سال
ستانده مربوط به -آخرين آمار مربوط به جدول داده



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

نبود آمار دقیق از اطالعات پایه اى اقتصاد و تصمیم گیرى هاى نادرست 
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بوده كه حاكي از بهنگام نبودن آمار و ارقام 1390سال 
منتشر شده توسط مركز آمار و بانك مركزي است.

روز در واقع،عدم ارايه آمار و اطالعات شفاف و به
دو آسيب عمده در جامعه دارد:

بت به وضعيت واقعي اقتصادحساسيت نس -الف
شود.كشور ايجاد نمي

گذاري با اتكابه آمارهاي نامشخصسياست -ب
اي مواجه كند.تواند كشور را با مشكالت عديدهمي

هاي ناشي از اين وضعيتبدون ترديد جبران خسارت
بسيار دشوار است.

هاهاي رسمي به دليل تحريمعدم انتشار آمار -2-4
ارش شده توسط بانك مركزي وبرخي آمارهاي گز

هاي آمريكا عليه ايرانمركز آمار ايران به دليل تحريم
شود؛ براي نمونه، انتشار آمار تجارتمنتشر نمي

اما به ،جمله وظايف گمرك است از خارجي كشور
تنها كلياتي دربارههاي آمريكا عليه ايران دليل تحريم

و جزيياتي مانند شودآورده ميصادرات و واردات 
از ابتدايكشورهاي طرف تجارت و ميزان تبادل با آنها 

هايهمچنين داده نشده است.نتشر م 1398سال 
گذاريمربوط به صادرات نفت كشور و ميزان سرمايه

هايي هستند كه با خارج شدنخارجي از جمله داده
هاي آمريكا در هيچبرجام و شروع تحريمآمريكا از 

سايت رسمي مراكز آماري منتشر نشده است.
در دسترس نبودن آمارها به صورت تفصيلي -5-2

و تفكيك شده
كنندگان آمار در بسياري از موارد به دليل درمصرف

صورت تفصيلي و تفكيك دسترس نبودن آمارها به
ود راشده تعاريف و مفاهيم آمار مورد نياز خ

كنند آمارهاي مورددانند، به همين دليل، فكر مينمي
هاينياز آنها موجود نيست؛ براي مثال، آمار و داده

صورتماهانه پايه پولي در سايت بانك مركزي به 
كنندهتفصيلي و تفكيك شده موجود نيست و مصرف

آمار بايد با مراجعه به قسمت گزيده آمارهاي
انكي و در قسمت خالصهاقتصادي، بخش پولي و ب

هاي نظام بانكي با استفاده از تعريفها و بدهيدارايي
پايه پولي آن را به صورت زير استخراج نمايد:

اسكناس و مسكوك در دست اشخاص+ اسكناس و 
  ها = سكه و اسكناس در گردشمسكوك نزد بانك

بنابراين:
مسكوك هاي قانوني و ديداري+ اسكناس و مجموع سپرده

= كل مبلغ اسكناس و مسكوك -نزد بانك مركزي 
  پايه پولي

اما در صورت عدم اطالع از نحوه محاسبه به اين
رسند كه آمارهاي مورد نياز آنها به صورتنتيجه مي

ماهانه موجود نيست.
عدم دسترسي آسان به آمار و اطالعات -6-2

صورت يك منبع اطالعاتينظام آماري كشور بايد به 
به شكل آساني در خدمت مردم باشد و آمارهاي مورد
نياز را در خدمت همه متقاضيان قرار دهد. هرچه
دسترسي متقاضيان به نظام آماري محدودتر باشد،
كارآيي آن كمتر خواهد شد؛ براي مثال، آمار و

جه كه شاملهاي مربوط به بخش مالي و بودداده
وضعيت بودجه عمومي دولت و درآمدهاي مالياتي

ديگر در سايت بانك 1397دولت است، از آذر 
مركزي منتشر نشده است؛ بنابراين، عدم شفافيت در

كنندگان از آماراعالم منابع و مصارف بودجه، استفاده
سازد.را با محدوديت مواجه مي



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

نبود آمار دقیق از اطالعات پایه اى اقتصاد و تصمیم گیرى هاى نادرست          
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ريهاي آماريزي فعاليتفقدان برنامه -2-7
مجموعه مركز آمار ايران، بانك مركزي جمهوري
ها،اسالمي ايران و واحدهاي توليد آمار ساير دستگاه

به دليل شفاف نبودن نوع و جهت رابطه بين
با هم هماهنگ يارتباط ،هايشان با يكديگرفعاليت
در قالب اصول و قواعد يكسان و متمركز و ندارند

نام نظامه اي بمجموعهرو، ازاينكنند و عمل نمي
دهند؛ عامل اصلي اينآماري را تشكيل نمي

گيري حاكم بر مجموعهناهماهنگي، نبود نظام تصميم
هاي اين دو نهاد آماري است كه تعيين سهمفعاليت

است. وظايف هريك از آنها را با مشكل مواجه كرده

مالحظات امنيت اقتصادي -3
هاي اطالعاتي عالوه برنظام آماري و كيفيت بانك

هايترين شاخصعنوان يكي از مهمآنكه به
نيازرود، پيشيافتگي كشورها به شمار ميتوسعه
هايريزيها و برنامهگذاريها و سياستگيريتصميم

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاست.
رو، تالش براي ايجاد يك نظام آماري كارآمد ونازاي

هاي اوليه ومؤثر در ارايه آمار و اطالعات از الزام

آيد. اين درشمار مي ها بهيريزضروري در برنامه
دهدهاي انجام شده نشان ميحالي است كه بررسي

كشور ما نقش و اهميت آمار در حكمراني ملي در
از آنجا كه برخي ازدرستي تبيين نشده است. به

توليدكنندگان آمار براساس تعاريف و مفاهيم
گوناگون و براساس تشخيص خود به انتشار آمار

كنند، آمارهاي توليد شده در كشور متناسباقدام مي
رو، كارآيي الزم را دربا نيازها نيستند؛ ازاين

گذاريگيري و سياستمنظور تصميمبرداري بهبهره
ناهماهنگي آمار و ارقام منتشر شده ندارند؛ همچنين

توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران موجب شده
است اطالعات واقعي و دقيقي در اختيار مردم و

گذاران قرار نگيرد و شرايط واقعي مردمسياست
درستي درك نشود. از سويي، به دليل عدم ارايه آماربه

روز، بخش خصوصيو اطالعات شفاف و به
گذاريند فعاليت اقتصادي خود و سرمايهتوانمي

داخلي و خارجي را دنبال كند، بنابراين، بهبود فضاي
افتد،وكار در چنين فضاي غيرشفافي اتفاق نميكسب

يابد.بلكه فضاي رانتي و نامولد توسعه مي

هاگيري و پيشنهادنتيجه
تالش براي ايجاد يك نظام آماري كارآمد و مؤثر در

هاي اوليه و ضروري درآمار و اطالعات از الزامارايه 
آيد. آمار صحيح و دقيق بهشمار مي ها بهيريزبرنامه

كند.ها كمك ميگذاريطراحي و تبيين بهتر سياست
در حال حاضر، مشكالت مهمي در زمينه عدم

بر صحتروز و مبتنيدسترسي به آمارهاي شفاف، به
اي منتشر شده درو دقت كافي و ناهماهنگي آماره

ريزي صحيح بدون برنامه

دسترسي به آمار و اطالعات 

پذير نيست و آمار واقعي امكان

و اطالعات واقعي يكي از 

هاي ضروري و اصلي شرطپيش

 .در كشور استريزي برنامه



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

نبود آمار دقیق از اطالعات پایه اى اقتصاد و تصمیم گیرى هاى نادرست 
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مراكز آماري از جمله بانك مركزي و مركز آمار ايران
شود كه متأسفانه موجب شده استاحساس مي

اي كه در زمينه اجرايهاي گستردهرغم فعاليتبه
با صرف ،آوري اطالعاتهاي آمارگيري و جمعطرح

هايهاي هنگفت توسط دستگاهوقت و هزينه
ها وگيريمتصمي ،شوداجرا مي ، مختلف
درستي  صورت نپذيرد.هاي كشور بهگذاريسياست

شرايط واقعي ،كافي اتفقدان اطالعدر واقع، به دليل 
هاييرو، سياستشود و ازاينخوبي درك نميمردم به

برايشود. متناسب با خواست و نياز مردم اتخاذ نمي
آنكه نظام آماري بتواند كارآمد باشد، الزم است

كم موارد زير مورد توجه قرار گيرد:دست
 نظام آماري ؛مديريت صحيح اطالعات آماري

كشور بايد از اين توانايي برخوردار باشد كه
بتواند اطالعات آماري گردآوري شده توسط

هاي آماري كشور مانند بانك مركزي وسازمان
مركز آمار ايران را به لحاظ محتوا، مديريت و

گر اين نظارت صورت نگيرد،نظارت كند، اما ا
دييتأهماهنگي در ارايه آمارهاي گزارش شده و 

 شود.دقت اطالعات ناممكن مي

 مركز آمار ايران و ساير نهادهاي مرتبط
روز بودنبهمنظور منتشركننده آمارهاي رسمي به

هاي منتشر شده و همچنين ارتقاي صحت وداده
 دقت آمارها بكوشند.

 اسي در انتشار آمار؛ نظامپرهيز از مالحظات سي
آماري بايد از استقالل كافي برخوردار باشد،

هاي يكسياست كنندههيتوجاي كه گونهبه
، نظامصورت نياسازمان دولتي نباشد. در غير 

توسعه كنندهتيهداتوان آماري وابسته را نمي
 آورد. به شماراقتصاد ملي 

قايسهموقع و بهنگام آمارها و امكان مانتشار به
تواند به استفادهالمللي ميآمارها با آمارهاي بين

هاي سياستيگيريبهتر از آمار در تصميم
منجر شود. گذاراناستيس


