
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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فرآيند كار طرح گواهي اعتبار مولد (گام)
بانك مركزي و پيامدهاي آن

طراحي و اجرايي شده است. اين درگردش در بخش توليد توسط بانك مركزي منظور تأمين سرمايهطرح گام به
نوعي خلق شود و بهداري است كه توسط بانك به نام توليدكننده صادر ميطرح  در ماهيت مانند چك مدت

درگردش بخش توليد و رونق اين بخش، هدايت توان به: تأمين سرمايهنقدينگي است. از پيامدهاي اين طرح مي
هاي مالي بخش توليد (كه همواره مورد گاليه و تأكيد و كاهش هزينهها به سمت توليد شده بانكاعتبارات خلق

توليدكنندگان بوده است) اشاره كرد. در اجراي اين طرح الزم است به هشدارهاي احتياطي شامل لزوم داشتن بانك 
نقدينگي  هاي شيوع فساد و انحراف اعتبار، توجه به تزريق هدفمنداطالعاتي از واحدهاي توليدي، توجه به زمينه

براساس كشش تقاضاي بازار كاالها و هماهنگي بازه زماني پذيرش اوراق گام در بازار سرمايه با وضعيت بازار 
رو، هاي كوچك و متوسط نشود. ازاينبدهي كشور توجه كرد و اينكه طرح گام موجب فراموشي حمايت از بنگاه

صوص اجراي طرح، تشكيل كارگروه رصد بازارهاي پيشنهادهايي مانند تعيين نهاد نظارتي مشخص و دقيق در خ
بيني تقاضا، عرضه اوراق گام در بازار سرمايه هماهنگ با ظرفيت تقاضاي مختلف كشور و ارايه اوراق براساس پيش

  شود.بازار بدهي و تهيه بانك اطالعاتي از واحدهاي توليدي فعال و غيرفعال ارايه مي

منظور ايجاد رشددر مورد تزريق پول به اقتصاد به
هاي مختلفي وجود دارد و هركدام ازاقتصادي نظريه

طور كلي،اين نظريات جزييات زيادي دارند. به
ها را به دو گروه تقسيم كرد؛ يكتوان اين ديدگاهمي

گروه معتقدند، رشد (تزريق) پول فراتر از نرخ رشد
هاي مختلف قيمتياقتصادي شايد به داليل چسبندگي

ادي را اندكيو غيرقيمتي در بازارها، ابتدا رشد اقتص
مدت يادهد، اما در نهايت (در كوتاهافزايش 

ها (تورم)بلندمدت)، به افزايش سطح عمومي قيمت
شود و اثر مثبتي بر رشد اقتصادي ندارد.منجر مي

عنوان يكي ازگروه ديگر، پول و خدمات پولي را به
كنند كه اگر پول بهدانند و بيان مينهادهاي توليد مي

هايشده به بخششده يا كنترلتصورت هداي
دار اقتصاد ملي (مانند صنعت و كشاورزي)اولويت

تزريق شود، اگرچه به احتمال زياد تورم افزايش
طوريشود، بهيابد، اما به رشد اقتصادي منجر ميمي

كه در نهايت، توسعه و افزايش توليد ناخالص داخلي
را در پي دارد.

هاي اقتصادي دراهبايد توجه كرد كه همه ديدگ
نظرزا بودن انتشار پول مازاد، اتفاقخصوص تورم

منظوردارند و در شرايط تورم شديد، تزريق پول به
كنند. تورم كنونيايجاد رونق اقتصادي را توصيه نمي

منظوراقتصاد ايران باالست و تزريق پول به اقتصاد به
تواند سياست مطلوبيايجاد رونق اقتصادي، 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
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شد. اين در حالي است كه به دليل شوك ارزيبا
3هاي مواد اوليه توليدكنندگان حداقل ، هزينه1397

درگردشبرابر افزايش يافته و نياز به سرمايه
هاي گذشته شدهبرابر سال 3توليدكنندگان حداقل 

جاد شود كه نيازهايرو، بايد سازوكاري اياست. ازاين
درگردش توليدكنندگان تأمين شود. يكي ازسرمايه

درگردش،راهكارهاي كاهش نياز به نقدينگي سرمايه
ترويج معامالت نسيه است، اما با توجه به شرايط
ريسكي و تورمي اقتصاد و كاهش پيوسته ارزش

فروشي وجوداي براي نسيهريال، اطمينان و انگيزه
منظور جبران اين كاستي، طرحكزي بهندارد. بانك مر

اجراگام (گواهي اعتبار مولد) را طراحي، معرفي و 
طرح قرار است يندر قالب ا. است كرده
ينو با تضمشوند  يها معرفبه بانك يدكنندگانتول

در ،ترتيباينبه .كنند يافتاعتبار در يگواه ،بانك
.يردگميپول نقد را  يارزش، اوراق بهادار جا يرهزنج

طرح ياتكل ،پول و اعتبار يجلسه شورا يندر آخر
تأمين يبرا ياعتبار مولد گام با هدف ابزارساز يگواه

تأمين از يرهدر قالب زنج يديتول يهااعتبار واحد
بعد از تأييد در دهه و يشنهادپ يبانك مركز يسو

يليارد تومانهزار م 50يه اول يتظرف با 1398فجر سال 
.اجرايي شد
هاي مختلفي در خصوص فرآيند اجرا،پرسش

پيامدها و مالحظات امنيت اقتصادي طرح گام مطرح
رو، در اين گزارش نخست، فرآيند كاراست. ازاين

گيرد. در بخش دوم،طرح گام مورد بررسي قرار مي
شود. در بخشپيامدهاي احتمالي اين طرح تشريح مي

بيان سوم، هشدارهاي احتياطي در اجراي طرح گام

شود. در بخش چهارم، مالحظات امنيت اقتصاديمي
شود. دردر خصوص موضوع گزارش مطرح مي

گيري و پيشنهادهاي سياستي ارايهبخش نهايي، نتيجه
شود.مي

گام طرح كار نديفرآ -1
در طرحهاي رييس كل بانك مركزي، براساس گفته

رهزا 50 يهاول يتاعتبار مولد (گام) كه با ظرف يگواه
كشور آغاز به كار يتومان اعتبار در شبكه بانك يلياردم

مواد يدفاكتور خر ي، توليدكنندگان برمبناه استكرد
يناز بانك عامل درخواست انتشار و تضم يهاول

و به بنگاه كنندمي يداعتبار مولد در سررس يگواه
ي. دارنده گواهدهنديم يلتحو ليهفروشنده مواد او

به فروشنده مواد يانگه دارد  يدسررسآن را تا  توانديم
در بازار يطيتحت شرا يادهد  يلخود تحو يهاول

براي داشتن تصويري از فرآيند كار كند. يلتنز يهسرما
، ارايه شده است.1طرح گام، نمودار شماره 

اي، به خلق ها با اتكابه منابع سپردهبانك

كنند و اعتبار و اعطاي تسهيالت اقدام مي

ها اهميت دارد، تنها چيزي كه براي بانك

بازپرداخت تسهيالت توسط مشتريان است. 

رو، توجهي به مصارف واقعي ازاين

اي در تسهيالت ندارند و حتي اگر دغدغه

اين خصوص داشته باشند، ابزار و توانايي 

كنترل مصارف تسهيالت اعطايي را ندارند.



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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  فرآيند انتشار اوراق گام -1نمودار 

هاي گزارش.مأخذ: يافته

بايد توجه كرد كه در سررسيد اوراق گام، متقاضي
(توليدكننده) بايد اصل مبلغ تعهد شده دراعتبار گام 

اوراق گام را به بانك پرداخت كند. اين اوراق داراي
مدت بوده و مدت سررسيدشان كمترسررسيد كوتاه

است. سال از يك
دارياز نظر ماهيتي اين اوراق مانند چك مدت

ها به نام توليدكنندگان صادراست كه توسط بانك
ق مانند چك، نوعي خلق پولشود. انتشار اين اورامي

هاست. حال، پرسش اين است كه آياتوسط بانك
اندازه رقم انتشار اوراق به نقدينگي كشور اضافهبه
شود؟مي

اي كه اوراق از سويبايد گفت، در همان لحظه
گيرد، حداقل به همانبانك در اختيار متقاضي قرار مي

افزوده ميزان به نقدينگي كشور تا سررسيد آن اوراق
شود. بايد توجه كرد كه اگر انتشار اوراق هموارهمي

زمان با سررسيد اوراق،طوري كه همادامه يابد، به
اوراق جديدي منتشر شود يا همان اوراق تمديد
شوند، نقدينگي كشور همواره از طرف انتشار اوراق

شود.اندازه حجم اوراق، منبسط مينيز حداقل به
ن سررسيد آخرين اوراق منتشرطور كلي تا پايابه

شده، حداقل به ميزان حجم اوراق گام، به نقدينگي
شود.كشور افزوده مي

)1(بانك 

)2(توليدكننده 

)3(فروشنده مواد اوليه 

)4(بازار سرمايه 



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
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پيامدهاي اجراي طرح -2
در واقع، اين طرح، شكلي از سياست هدايت اعتبار

شودها خلق ميطوري كه اعتبار توسط بانكاست، به
رو،گيرد. ازاينو در اختيار بخش توليد قرار مي

اندازه مبلغ اوراق گام منتشر شده، بهداقل بهح
شود. تزريق نقدينگي به ايننقدينگي كشور اضافه مي

تواند پيامدهايي براي اقتصاد داشته باشد كهشكل مي
پردازيم.در ادامه به آن مي

گردش بخش توليددرتأمين سرمايه -1-2
گردش بخش توليد به دليلدرسرمايه ينگيبه نقد يازن

هاي تأمين مواد اوليه دربرابر شدن هزينه 3از  بيش
نظام ياز سورا  يازن ينتأمين ا ييتوانايك سال اخير، 

بااقتصاد در كشور  كنوني يطشرا يلبه دل يبانك
ياعتبار ي. اوراق گواهمشكل مواجه كرده است

يارتا در اخت شودميو صادر  ينها تضمبانك توسط
به فروش يهبازار سرماو در  يردقرار گ يدكنندگانتول

ينحاصل از ا ينگياز محل نقد يدكنندگانبرسد. تول
يراز سا مطالبات خودعالوه بر تأمين اوراق، 

داختپر منظورمورد نياز به ينگينقد يدكنندگان،تول
يبرا اييهسرما يا يديتول يهابخش يربه سا يبده
اين موضوع باعث كنند.يرا تأمين م يهمواد اول يدخر
درگردش بخششود كه با تأمين مالي سرمايهمي

توليد، ركود اقتصادي كاهش يابد و  مقاومت
اقتصادي تقويت شود.

هدايت اعتبار به سمت توليد -2-2
اي، به خلق اعتبار وها با اتكابه منابع سپردهبانك

كنند و تنها چيزي كه براياعطاي تسهيالت اقدام مي
ها اهميت دارد، بازپرداخت تسهيالت توسطبانك

رو، توجهي به مصارف واقعيمشتريان است. ازاين
اي در اينتسهيالت ندارند و حتي اگر دغدغه

ايي كنترل مصارفخصوص داشته باشند، ابزار و توان
هاي گذشتهتسهيالت اعطايي را ندارند. تجارب سال

نشان داده است كه بخش زيادي از تسهيالتي كه به
شود، در عمل براي خريدبخش توليد پرداخته مي

ور مانند مسكن، زمين، طال و ارزهاي غيربهرهدارايي
شود (اين موضوع، به «انحراف اعتبار»صرف مي

رغم افزايش اعطاي اعتبارواقع، به معروف است). در
ور كشور از اينهاي توليدي و بهرهدر كشور، بخش

شوند.نصيب مياعتبارات بي
شوددر طرح گام، از آنجا كه تسهيالتي اعطا نمي

اي براساس مستندات توليدكنندهو صرفاً ضمانتنامه
شود، احتمال «انحرافبابت خريد مواد اوليه صادر مي

يابد و بخش توليد از خلق اعتباركاهش مياعتبار» 
ماند. بنابراين، طرح گام موجبنصيب نميها بيبانك
شود اعتبارات بانكي به سمت بخش توليد هدايتمي

يل شود.تسه يدتولهاي و گردش چرخ
يدتول يمال يهاينهكاهش هز -3-2

پردازند،ها به فعاالن اقتصادي ميتسهيالتي كه بانك
درصد است، در 18نرخ سود ساالنه حداقل اغلب با 

درصد است. 2حالي كه نرخ كارمزد اوراق گام تنها 
يهاينهكاهش هزنقش مهمي در طرح گام رو، ازاين
مواد يدخر ،كارمزد يافتبانك با در .دارد يدتول يمال
توجه با و ندنكيم ينتضم يدكنندگانتول يرا برا يهاول
ينبانك تضم يسو تعهدات از يدسررس ينكهبه ا
گونهيچفروشندگان هم در هنگام وصول ه ،شوديم

بابت ندارند. يناز ا ينگران



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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هايي كه همواره مورد گاليه ويكي از موضوع
اعتراض توليدكنندگان بوده، باال بودن هزينه تأمين
مالي است. اين طرح، هزينه تأمين مالي بخشي از

طور قابل توجهيرا به نيازهاي مالي توليدكنندگان
شود كهدهد. اين موضوع باعث ميكاهش مي

هايسودآوري بخش توليد افزايش يابد و انگيزه
هاي فعالگسترش توليد و افزايش اشتغال در بنگاه

تقويت شود كه در نهايت، به ارتقاي امنيت اقتصادي
شود.منجر مي

هشدارهاي احتياطي در اجراي طرح گام -3
ارايه طرح گام توسط بانك مركزي، همواره تا قبل از

تأمين مالي بخش توليد صرفاً با ارايه تسهيالت
شد كه احتمال انحراف اعتباراتتكليفي انجام مي

هاي ميداني نيز باال بودناعطايي باال بود و بررسي
به نظردرصد انحراف اعتبار را تأييد كرده است. 

اينرسد يكي از اهداف طرح گام، كاهش مي
توان تالش بانك مركزي را برايانحرافات باشد و مي

منظور تأمين مالي بخش توليدطراحي روش جديد به
، نخستين بار استهرحالبهحركتي مثبت تلقي كرد. 

كه اين طرح ارايه و اجرايي شده و براي نيل به
اهداف، الزم است به هشدارهاي احتياطي و

مالحظات توجه شود.
تن بانك اطالعاتي از واحدهايلزوم داش -1-3

توليدي
از يديتول يهااز واحد يقو يوجود بانك اطالعات

يهاكارگاه ياها آن جهت مهم است كه كارخانه
تن ينچند ي، تقاضابيش از ظرفيت توليدي يديتول

خود يتفعال ينهزم يفعاالن اقتصاد يانكنند  يهمواد اول
حتي بايد دقت كرد كه ندهند. ييربهانه تغ ينرا به ا
ين،بنابراهاي تعطيل تقاضاي مواد اوليه نكنند. كارگاه

به عمل آوردالزم را  يهامراقبت يدبا يبانك مركز
يحتاجو تأمين ما يدبودن كارگاه و محل خر فعالتا 

هاي الزم انجام نشود، اين. اگر نظارتمشخص باشد
دفاحتمال وجود دارد كه برخي توليدكنندگان، با ه

داللي مواد اوليه، متقاضي مواد اوليه براساس اوراق
گام باشند.

توجه به شيوع فساد و انحراف اعتبار -2-3
يدز آنجا كه امكان فساد در جامعه ما باالست باا
يزانطرح از جمله فاكتور و م ينا هاييرساختز
فروشنده شفاف يو هم برا يدارخر يهم برا يدتول

درصد 2كه كارمزد اوراق گام  كرد توجه ديبا باشد.
.شده است ينتوسط بانك تضم وراقا يهبوده و تسو

18حداقل  يالتكه نرخ سود تسه ي بودهدر حالاين 
يافته وتحقق نرخ تورم و از سوي ديگر، درصد
انگيزه ،رواست. ازايندرصد  30 يباال ي كشورانتظار

بروز فساد از زيادي براي سوءاستفاده از اين طرح و
؛ براي مثال،داردوجود  يصور يفاكتورها قيرط

كننده مواد اوليه با دريافت درصدي از رقمعرضه
طور صوري فاكتور فروششده در فاكتور، بهنوشته 

كند. سپس،صادر مي همواد اوليه را به نام توليدكنند
كند و درتوليدكننده از بانك، اوراق گام دريافت مي

رساند و مبلغ آن را صرف موارديمي به فروشبازار 
كند.بازي در بازارهاي ارز، طال و... ميمانند سفته

تواند بعد از دريافت اوراق گامحتي توليدكننده مي
براساس فاكتور صوري، آن را به خود صادركننده
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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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فاكتور (يعني فروشنده مواد اوليه) بفروشد. انگيزه اين
در مقايسه باموضوع، پايين بودن نرخ كارمزد 

هاي سود بانكي و تورم است.نرخ
توجه به تزريق هدفمند نقدينگي براساس -3-3

كشش تقاضاي بازار كاالها
ينگي طرحتومان نقد يلياردهزار م 50 بايد توجه كرد كه

ياندازه كافشود كه به ييكاالها يدصرف تول گام بايد
شده، يتآنها وجود دارد و به صورت هدا يتقاضا برا

اگر اوراق گام به صنايعي اعطا شود كه پرداخت شود.
آنها وجود دارد، تقاضاي پاييني براي محصوالت توليدي

كنندگاناحتمال نكول اصل مبلغ اوراق توسط دريافت
اوراق وجود دارد. در صورت نكول، بانك ضرر قابل
توجهي را متحمل خواهد شد، زيرا اصل مبلغ اوراق را

درصدي دريافت كرده است. 2مزد تضمين و تنها كار
تواند به شكست طرح گامتوجهي به اين موضوع ميبي

در حمايت از توليد بينجامد.
بازه زماني تزريق اوراق اعتبار گام در بازار -4-3

سرمايه
طور كه بانك مركزي اعالم كرده است، اوراقهمان

گام در بازار سرمايه قابل عرضه خواهند بود. حال اين
يلياردهزار م 50 يئله مهم است كه بانك مركزمس

يقبه بازار تزر ييهارا در چه بازه يتومان اوراق مال
احتمال خريد اوراقباره باشد، بهكند. اگر يكيم

بدهي دولت توسط اشخاص و اجراي عمليات بازار
باز را دچار شوك خواهد كرد، زيرا در عمليات بازار

اي اوراق بدهي دولت،باز، در صورت نبود تقاضا بر
بانك مركزي موظف به خريد اوراق است. حال، اگر
در عرضه اوراق گام مالحظات تقاضاي بازار مدنظر

تواند كل بازار بدهي و سرمايه كشور رانباشد، مي
بارهيك عرضه اوراق گام اگر تحت تأثير قرار دهد.

نيز بازار باز ياتابزار عمل يدر راستا توانديم ،نباشد
آثار مثبت داشته باشد.

هاي كوچكطرح گام موجب فراموشي بنگاه -5-3
و متوسط نشود

اي طراحي شده است كه در عمل،گونهطرح گام به
شده موفق به دريافت اوراقهاي شناختهتنها شركت

شوند، زيرا بانك نياز دارد كه قبل از صدورگام مي
احتمالاوراق گام، متقاضي را اعتبارسنجي كند. به 

هاي كوچك و متوسط نتوانند اعتبار الزمزياد، بنگاه
منظور صدور اين اوراق كسب كنند.را نزد بانك به

اين امكان وجود دارد كه بانك مركزي تمركز خود را
هاي حمايت اعتباريبه اين طرح معطوف و سياست

از بخش توليد را به طرح گام محدود كند، در حالي
غال بخش توليد و صنايع كشوركه بخش مهمي از اشت

وكارهاي كوچك و متوسط است ومربوط به كسب
هاي كوچكهاي جهان، حمايت از بنگاههمه دولت

دهند و از آنو متوسط را در اولويت خود قرار مي
عنوان ابزار تقويت اشتغال، رشد و توسعهبه

كنند.كشورشان استفاده مي

مالحظات امنيت اقتصادي -4
نوعي سياست حمايت اعتباري است وبهطرح گام 

قيمت را در اختيار بخش توليد قراراعتبارات ارزان
دهد كه ارايهدهد. تجارب جهاني و ايران نشان ميمي

قيمت با خود فساد نيز بهتسهيالت و اعتبارات ارزان
قيمت بودن اينآورد. در واقع، به دليل ارزانهمراه 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

فرآیند کار طرح گواهى اعتبار مولد (گام) بانک مرکزى و پیامدهاى آن            
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همه اقشار جامعه انگيزه ايجاد  نوع اعتبارات، تقريباً در
كند كه اين اعتبارات را تقاضا كنند. اين موضوع مي

شود از سويي، فشار تقاضاي اوراق زياد باعث مي
باشد و شناسايي اشخاص پرريسك براي بانك دشوار 

شديدي مواجه  1و بانك با ريسك انتخاب نامساعد
قيمت بودن آن شود. از سوي ديگر، به دليل ارزان

كنندگان تي با احتساب جريمه ديركرد، دريافتح
منظور تأخير در بازپرداخت اوراق انگيزه الزم را به

ها با اين طرح با ها دارند و بانكبدهي خود به بانك
  شوند. شديدي مواجه مي 2ريسك مخاطرات اخالقي

بازي و همچنين احتمال بروز فساد از نوع پارتي
اعتبارسنجي در اعطاي اوراق عدم رعايت اصول 

وجود دارد. در واقع، امكان دارد اوراق گام بدون 
هاي زياد براي رعايت اصول قانوني در حجم

جو صادر شود و مشكالت مالي مانند متقاضيان رانت
تسهيالت بدون وثيقه يا با وثيقه نامعتبر كه در 

هاي اخير در بانك سرمايه و برخي ديگر از سال
  ا شده است، به وقوع بپيوندد.ها اعطبانك
گيري ناكارآمدي و هاي شكلتوجهي به زمينهبي

تواند موجب شكست طرح گام در تنها ميفساد، نه
تواند بر اندك حمايت از بخش توليد شود، بلكه مي

هاي اخير به كه در سال -سرمايه اجتماعي كشور 
سبب فسادهاي اقتصادي دچار آسيب شديد شده

اعتماد مردم به بانك مركزي تأثيرو اندك  -است
مخربي برجاي بگذارد. كاهش سرمايه اجتماعي

طور مستقيمكشور و كاهش اعتماد به بانك مركزي به
هاي خياباني، كاهش مشاركت(مانند بروز اعتراض

1- Adverse Selection
2  - Moral Hazard 

سياسي و...) و غيرمستقيم (ناشي از تشديد التهاب
كشورها مانند ارز و طال) امنيت اقتصادي بازار دارايي

 كند.جدي مي را دچار آسيب
  
 گيري و پيشنهادهانتيجه

طرح گام كه نخستين بار توسط بانك مركزي ارايه و
درگردشمنظور تأمين مالي سرمايهاجرايي شده، به

رسد اينتوليدكنندگان كشور بوده است. به نظر مي
طرح بهتر از ارايه تسهيالت بانكي به توليدكنندگان

كرد اعتبار، امكان نظارت بر خرجاست. در اين طرح
قيمت وجود دارد و احتمال زيادي وجود داردارزان

كه اعتبارات حمايتي بانك مركزي به توليدكنندگان
طور كلي از پيامدهاي اين طرحواقعي برسد. به

درگردش بخش توليد وتوان به: تأمين سرمايهمي
هاشده بانكرونق اين بخش، هدايت اعتبارات خلق

هاي مالي بخش توليدبه سمت توليد و كاهش هزينه
كه همواره مورد گاليه و تأكيد توليدكنندگان بوده
است، اشاره كرد. اين طرح در ماهيت مانند چك

داري است كه توسط بانك به نام توليدكنندهمدت
شود و نوعي خلق نقدينگي است. در اجرايصادر مي

شامل لزوماين طرح بايد به هشدارهاي احتياطي 
داشتن بانك اطالعاتي از واحدهاي توليد، توجه به
شيوع فساد و انحراف اعتبار، توجه به تزريق هدفمند
نقدينگي براساس كشش تقاضاي بازار كاالها،
هماهنگي بازه زماني پذيرش اوراق گام در بازار
سرمايه با وضعيت بازار بدهي كشور و  حمايت از

وجه كرد.هاي كوچك و متوسط تبنگاه



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

فرآیند کار طرح گواهى اعتبار مولد (گام) بانک مرکزى و پیامدهاى آن 
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در  -قيمت هاي ارايه اعتبارات ارزاناغلب طرح
هاي مناسبي براي زمينه -همه كشورها و جوامع

گيري فساد دارند و اين طرح نيز از آن مبرا شكل
هاي اخير نيست. اين در حالي است كه در سال

سرمايه اجتماعي كشور به دليل فسادهاي چند هزار 
قرار ندارد و اعتماد ميليارد توماني در سطح مناسبي 

هاي رييس جديد بانك مردم به بانك مركزي با تالش
توجهي به مركزي در حال بازسازي است. بي

تواند آثار هاي احتمال بروز فساد اين طرح، ميزمينه
بار شديدي بر امنيت اقتصادي كشور داشته باشد. زيان
آن  يدهفا يزانابزار است و م يكطرح گام  يت،در نها
رو، در ازاين دارد. يابزار بستگ ينوه استفاده از ابه نح

ادامه، پيشنهادهاي سياستي براي اجراي بهتر اين طرح 
  شود:و حمايت از بخش توليد ارايه مي

تعيين نهاد نظارتي مشخص و دقيق در خصوص  -
در  يقو يوجود نهاد نظارت: فرآيند اجراي طرح

مبدأ  يرمس كهاست  يطرح ضرور ينا ياجرا آيندفر
طرح  يند و اكنرصد را اوراق  ينكرد اينهتا مقصد هز

، زيرا برسددر حمايت از بخش توليد به هدف خود 
امكان سوءاستفاده از اين طرح از طريق فاكتورسازي 

رو، ضروري است در بانك صوري وجود دارد. ازاين
مركزي كارگروهي مسئول نظارت بر اجراي اين طرح 

 ملكرد ارايه دهد.باشد و ماهانه گزارش ع

تشكيل كارگروه رصد بازارهاي مختلف كشور و ارايه  -
 يبرا يكارگروه يدبا: بيني تقاضااوراق براساس پيش

 يلتشك هامختلف بازار يهامطالعه و رصد مداوم بخش
طوري كه مانع ارايه اوراق گام بيش از ظرفيت ، بهشود

 تقاضاي بازار كاالي نهايي شود تا از مشكالت نكول

ها پيشگيري شود. اعتبارات اعطايي اين طرح در بانك
همچنين براي صنايعي كه احتمال افزايش تقاضا دارند، 
اوراق گام بيشتري تخصيص يابد؛ براي مثال، چند هفته 

يابد و بايد كمك به قبل از عيد، خريد پوشاك افزايش مي
زنجيره توليد پوشاك در اولويت قرار گيرد. بنابراين، بايد 

 ايج رصد اين كارگروه راهنماي اعطاي اوراق قرار گيرد.نت

عرضه اوراق گام در بازار سرمايه هماهنگ با  -
بانك مركزي و دولت با  ظرفيت تقاضاي بازار بدهي:

اهداف تعميق بازار اوراق بدهي و انجام عمليات بازار 
باز و تأمين كسري بودجه از طريق انتشار اوراق بدهي 

م بااليي از اوراق بدهي را دارند. دولت، قصد عرضه حج
از سويي، قرار است اوراق گام در بازار سرمايه عرضه 

هزار ميليارد تومان اعالم شده  50شود كه حجم اوليه آن 
است. در واقع، وقتي اوراق گام در بازار سرمايه عرضه 

شوند، مانند اوراق بدهي بوده كه توسط بخش مي
شده است. خصوصي عرضه و توسط بانك تضمين 

رو، بايد در عرضه اوراق گام و عرضه اوراق بدهي ازاين
دولت هماهنگي الزم وجود داشته باشد تا بازار دچار 
اضافه عرضه يا تقاضاي اوراق بدهي و اخالل در اهداف 

 گذاري پولي (عمليات بازار باز)  نشود.سياست

تهيه بانك اطالعاتي از واحدهاي توليدي فعال و  -
راي پيشگيري از بروز فساد و سوءاستفاده ب غيرفعال:

از اين طرح، الزم است بانك اطالعاتي از واحدهاي 
توليدي كشور توسط وزارت صمت تهيه شود و در 
اختيار بانك مركزي قرار گيرد. با استفاده از اين بانك 
اطالعاتي مشخص شود كه بنگاه متقاضي طرح گام 

است و قصد درستي تقاضاي خريد مواد اوليه كرده به
   گري ندارد.واسطه


