
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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یدنرخ ارز بر بخش تول   ثباتی ی ب   یرات تأث 
 1دوستالهه رحیم

 چکیده  
اي است که  گونه اي به اي و سرمایه واسطه حساسیت صنایع تولیدي به نرخ ارز به دلیل وابستگی به واردات کاالهاي  

ثباتی و نوسان شدید در نرخ ارز، با اثرگذاري در قیمت نهایی کاالها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم در کشور،  هرگونه بی 
دهد که  بررسی سابقه چهارساله کشور نشان می   کاهد. شود و از رفاه اقتصادي خانوارها می کننده منتقل می به مصرف 

آنها، تحریم نر  داخلی و خارجی و در رأس  مناسبات سیاسی  به دلیل برخی  ایران  ارز در  هاي ظالمانه دستخوش  خ 
هايبازي و خروج سرمایه از بخش این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب رواج سفته  نوسانات شدید شده است. 
تولیدي کشور می  اقتصادي و ملی مولد و  ناامنی  این موضوع،  و  از کانال   شود  اقتصادي  را  رفاه  مانند کاهش  هایی 

رو، پیشنهاد  در پی دارد. ازاین  خانوارها، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش شمار بیکاران، کاهش امنیت غذایی و... 
هاي رونق تولید داخلی، تعدیل پیوسته نرخ منظور بهبود وضعیت نرخ ارز در کشور، دولت با ایجاد زمینهشود بهمی
و  با شاخص  ارز کنترل  وارداتی،  کاالهاي  به  وابستگی  کاهش  به کشور،  کاالها  واردات  مدیریت  اقتصادي،  هاي 

 بخشی به نرخ ارز در کشور اقدام کند. مدیریت انتظارات جامعه، مبارزه با سوداگري در بازار ارز و... در راستاي ثبات
 ثبانی اقتصادي. بازي، سوداگري، تولید، ناامنی اقتصادي، بی فته اي، س اي و سرمایه نرخ ارز، کاالهاي واسطه واژگان کلیدي: 

 مقدمه
دوره  همه  در  که  مسایلی  از  و  یکی  علمی  محافل  در  ها 

عنوان یک چالش اساسی از  گذاري اقتصاد ایران به سیاست 
از   ناشی  آثار  کنترل  و  ارز  نرخ  تعیین  نحوه  شده،  یاد  آن 

هاي مختلف اقتصادي در کشور است.  ثباتی آن بر بخش بی 
می  ارز  نرخ  تغییرات  از  ناشی  آثار  عملکرد  برآیند  تواند 

اقتصادي کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد. با  
تواند نقش مؤثري  توجه به اینکه تعیین نرخ ارز در کشور می 

توانمی رو، در صادرات و واردات کاالها داشته باشد ازاین 
هاي کشور نتیجه  گفت، تعدیل تراز تجاري و تراز پرداخت 

-نحوه تغییرات نرخ ارز است. همچنین اهمیت نرخ ارز به 
توان گفت، این عامل با نوسانات خود  حدي است که می 

مقابل  می  در  را  داخلی  تولیدکنندگان  رقابتی  قدرت  تواند 

rahimdoust_82@yahoo.com            . پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادي، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادي تدبیر، تهران، ایران 1

خارجی   و  داخلی  بازارهاي  در  داخلی  و  خارجی  رقباي 
عیین کند که این موضوع به تعیین میزان تولید و اشتغال در  ت 

انجامد. از سوي دیگر، تعیین نرخ ارز در کشور  کشور می 
ها و تورم اثرگذار باشد. این  تواند بر سطح عمومی قیمت می 

قیمت   افزایش  با  تورم  نرخ  افزایش  که  است  حالی  در 
می تمام  خانوار  خرید  قدرت  از  کاالها  ای شده  که  نکاهد 

خانوارها   اقتصادي  رفاه  کاهش  موجب  موضوع 
   ) 1391زاده،  اهري و زمان   نژاد (الحسینی، غنی شود. می 

با توجه به اهمیت تعیین نرخ ارز در کشور و اثرگذاري  
آن بر متغیرهاي کالن اقتصادي، چنانچه  نرخ ارز در کشور  

ثباتی را در سایر  توان انتظار هرگونه بی ثبات باشد، می بی 
اي اقتصادي داشت و در نتیجه، کشور با عدم تأمین  ه بخش 

رو، در این گزارش  شود. ازاین رو می امنیت اقتصادي روبه 



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

تأثیرات بى ثباتى نرخ ارز بر بخش تولید 
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پس از تبیین جایگاه نرخ ارز در اقتصاد و تولید، به بررسی  
پردازیم و  تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش تولید کشور می 

ارز بر  ثباتی نرخ  با بیان تبعات امنیت اقتصادي ناشی از بی 
 دهیم. کشور، برخی راهکارهاي پیشنهادي را ارایه می 

 جایگاه ارز در اقتصاد و تولید  -1
هاي  اخیر، تغییر و تحوالت زیادي  نرخ ارز در ایران طی سال 

دهد،  را تجربه کرده است. بررسی سابقه نرخ ارز نشان می 
سال   تا  کشور  اقتصاد  در  ارزي  نظام    1380نظام  یک  از 

شامل نرخ ارز رسمی (ثابت) و یک نرخ ارز  دونرخی که  
غیررسمی (بازار آزاد) بوده، تبعیت کرده است، اما از سال  

سازي نرخ ارز، نظام ارزي در  با اجراي سیاست یکسان   1381
تک  به  مدیریت کشور  شناور  یافت نرخی  تغییر    شده 

طوري که اختالف بین نرخ  ، به ) 1394راد، صالحیان  (فرجی 
، به  1389سمی بسیار ناچیز بود. در سال  ارز رسمی و غیرر 

و   رسمی  ارز  نرخ  بین  فاصله  کشور  در  باال  تورم  دلیل 
غیررسمی رو به افزایش گذاشت. بنابراین، نگاهی به گذشته  

ثباتی در رویه نظام ارزي دارد  نظام ارزي در کشور نشان از بی 
برخی کارشناسان معتقدند، اقتصاد ایران از نظام  تا حدي که  

 . ) 12ص.  ،  1396(اسدپور،    کند خاصی پیروي نمی ارزي  

تواند موجب  یکی از مسایل مهم در نظام ارزي که می 
منبع   شود،  کشور  یک  ارز  نرخ  در  شدید  نوسانات 

طوري که هرچه منابع  کننده ارز در آن کشور است، به تأمین 
کننده ارز در یک کشور از ثبات کمتري برخوردار  تأمین 

نات بیشتري در نرخ ارز آن کشور  باشند، شاهد بروز نوسا 
از   ارز حاصل  بر  ایران عالوه  ارز  بازار  در  بود.  خواهیم 

مهم  غیرنفتی،  تأمین صادرات  منبع  درآمد  ترین  ارز،  کننده 
باید توجه کرد که   البته،  از صادرات نفت است.  حاصل 

به  نفتی  صادرات  از  ناشی  ارزي  مستقیم  درآمدهاي  طور 
هاي  ود، بلکه از طریق سیاست ش وارد بازار ارز کشور نمی 

ارزي اعمال شده توسط بانک مرکزي و دولت عرضه ارز  
پذیرد. بنابراین، نحوه مدیریت  در اقتصاد کشور صورت می 

درآمدهاي ارزي ناشی از صادرات نفت توسط دولت و  
کنترل   و  ارز  نرخ  تعیین  در  زیادي  نقش  مرکزي  بانک 

به تحوالت بازار    رو، نگاهی نوسانات این بازار دارد. ازاین 
تواند گویاي نحوه تغییرات این  هاي اخیر می ارز طی سال 

متغیر در اقتصاد کشور باشد. به همین منظور در نمودار  
به    1399تا    1395هاي  ، نرخ ارز کشور طی سال 1شماره  

 صورت فصلی آمده است.  

  متوسط نرخ فروش ارز در بازار آزاد  -1نمودار  

 رسانی طال، سکه و ارز تهران. مآخذ: بانک مرکزي و شبکه اطالع 
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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

نرخ ارز بر بخش تولید  تأثیرات بى ثباتى
            تدبیر اقتصاد
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شود، ، مشاهده می1طور که در نمودار شماره  همان

روند رو به صعود شاهد    1396تا    1395هاي  طی سال

طوري که هر دالر آمریکا  نرخ ارز در کشور بودیم، به 

سه سال  در  ابتداي  از به  1395ماهه  میانگین  طور 

ماهه پایانی سال ریال در سه  45249ریال به    34732

رسید. به عبارت دیگر، نرخ ارز در کشور طی   1396

رشد  1396و    1395هاي  سال از  درصدي    30، 

بود. شای ارزش  برخوردار  کاهش  این  دالیل  بتوان  د 

این را  ملی  سال  پول  در  که  کرد  توجیه    1396گونه 

هاي  بانک مرکزي با ابالغ نرخ دستوري سود حساب

هاي کشور را ملزم کرد تا به کاهش سود  بانکی، بانک

هاي خود اقدام کنند. این موضوع موجب شد سپرده

ه هاي پولی خود را بگذاران دارایی بسیاري از سپرده

این   نتیجه  ببرند و در  از جمله ارز  بازارهاي موازي 

اقدام، تقاضاي ارز در کشور رو به ازدیاد گذاشت و 

همچنین   بودیم.  کشور  در  ارز  قیمت  افزایش  شاهد 

اي  بر خروج آمریکا از توافق هستهبرخی اخبار مبنی

ها در این حوزه را با ایران و ایجاد برخی نااطمینانی

دیگري دانست که موجب روند   توان دلیل قطعیمی

 رو به صعود نرخ ارز در کشور شد. 

نیز شاهد شروع   1397در بررسی نرخ ارز در سال  

طوري که نرخ  یک بحران ارزي در کشور بودیم، به

ریال و   60738ماهه ابتدایی سال به  تسعیر ارز در سه

سه  به  در  سال  پایانی  از    119026ماهه  رسید.  ریال 

توان  در رخ ارز در این دوره را میجمله دالیل رشد ن

تقاضاي   افزایش  بر  اثرگذار  عوامل  دو بخش شامل: 

بندي  ارز و عوامل اثرگذار بر کاهش عرضه ارز طبقه

سیاست  اجراي  به  مرکزي  بانک  تصمیم  کرد. 

سازي نرخ ارز (برمبناي آن نرخ برابري دالر یکسان

ریال اعالم و خریدوفروش    42000به ریال  معادل  

با نرخی غیر از آن ممنوع شد) و در نتیجه، وجود   ارز

که  اختالف قیمت بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی

زمینه ایجاد رانت و در نتیجه، رشد تقاضا براي ثبت  

آورد،  فراهم  در کشور  را  وارداتی  کاالهاي  سفارش 

یکی از دالیل جهش تقاضا در بازار ارز بود، همچنین  

نسبت به مدت    1396رشد باالي نقدینگی در اسفند  

در  را  ارز  خرید  براي  تقاضا  آن  از  قبل  سال  مشابه 

کشور افزایش داد. خروج آمریکا از برجام و اعمال 

یکی دیگر از عوامل    1397ها از مرداد  مجدد تحریم

اصلی اثرگذار بر افزایش نرخ ارز از سمت تقاضا در 

 بود.  1397سال 

لیدي  رسد سه عامل کنظرمی  در طرف عرضه نیز به

بازار   در  دالر  قیمت  افزایش  بر  بیشتري  اثرگذاري 

در  محدودیت  اعمال  است.  داشته  ارز  غیررسمی 

روابط  برقراري  امکان  عدم  و  ارزي  انتقاالت 

بانک با  بینکارگزاري  دالیل  هاي  جمله  از  المللی 

الزام  همچنین  بود.  کشور  در  ارز  عرضه  کاهش 

حاصل  صادرکنندگان کاالهاي غیرنفتی به فروش ارز  

  42000از صادرات به بانک مرکزي با نرخ اعالمی ( 

از   صادرکنندگان  نکردن  اطاعت  و  بانک  این  ریال) 

سمت   از  ارز  عرضه  کاهش  موجب  تکلیفی،  نرخ 

صادرکنندگان غیرنفتی به کشور شد. از سوي دیگر،  

نقل هزینه  تشدید  وافزایش  دلیل  به  ارزي  انتقاالت 

اجسخت بهانه  به  کشورها  برخی  نشدن  گیري  را 

که    FATFقوانین بود  عواملی  دیگر  از  ایران  در 

افزایش قیمت دالر را در کشور تشدید کرد. بنابراین، 



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

تأثیرات بى ثباتى نرخ ارز بر بخش تولید 
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شاهد   1397همه عوامل یادشده موجب شد در سال  

 درصدي نرخ ارز در کشور باشیم.  96رشد حدود 

منظور ساماندهی بازار هاي دولت بهاز جمله اقدام 

ایجاد تعادل در عرضه این   ارز و  و تقاضاي ارز در 

اندازي بازار ثانویه ارز در تیرماه  توان به راه سال، می

کاالهاي   صادرکنندگان  بازار،  این  در  کرد.  اشاره 

یک تا  باید  با  غیرنفتی  را  خود  صادراتی  ارز  پنجم 

رساندند که خرید ارز نیز  قیمت توافقی به فروش می

هاي براي واردات کاالهاي با اولویت سوم، یعنی کاال 

نشینی  مصرفی مقدور بود. این موضوع به همراه عقب

ترامپ و دعوت ایران به مذاکره موجب شد نرخ ارز 

در کشور کمی کاهش یابد. همچنین اعالم بسته جدید 

مجدد   کار  به  آغاز  و  مرداد  اواسط  در  دولت  ارزي 

ها موجب شد کمی از التهاب بازار ارز در آن  صرافی

 زمان کاسته شود.

ارز  سال    نرخ  افت   1398در  با  وخیزهایی  نیز 

ماهه ابتدایی این سال،  طوري که در سه همراه بود، به 

ریال رسید.    137753طور میانگین به رقم  نرخ ارز به 

ماهه دوم و سوم این سال میانگین نرخ  هرچند در سه 

ماهه پایانی این  ارز با کاهش مواجه شد، اما در سه 

نرخ   شاهد  براي    138534سال  در  ریال  دالر   هر 

کشور بودیم. شاید بتوان دالیل اثرگذار بر نرخ ارز  

تحریم  افزایش  دوره،  این  در  بین را  در  هاي  المللی 

ارزي   درآمدهاي  کاهش  نتیجه،  در  و  نفت  فروش 

بر   عالوه  ایران  در  ارز  نرخ  که  آنجا  از  دانست. 

رویدادها و تحوالت داخلی از رویدادهاي سیاسی و  

بین  ن اقتصادي  می المللی  تأثیر  ازاین یز  رو،  پذیرد، 

برخی نامالیمات سیاسی در حوزه نظامی در اواخر  

شخصیت   1398سال   ترور  کشور،  و  نظامی  هاي 

پایگاه  تهدید  در  همچنین  آمریکا  نظامی  هاي 

به   ایران  توسط  عراق،  از جمله  کشورهاي همسایه 

بورس   بازار  مانند  موازي  بازارهاي  در  نابسامانی 

وضوع نیز موجب افزایش تقاضا  منجر شد که  این م 

براي دالر و در نتیجه، افزایش نرخ ارز شد.  یکی  

دیگر از عواملی که توانست بر شدت افزایش نرخ  

همه  از  ناشی  تنش  بیفزاید  کشور  در  گیري  ارز 

کاهش   بود.  جهان  و  کشور  در  کرونا  ویروس 

محدودیت  دلیل  به  صادراتی  هاي  درآمدهاي 

ک  براي  دیگري  دلیل  در  صادراتی  ارز  عرضه  اهش 

به  و  این  کشور  که  است  آن  قیمت  افزایش  تبع، 

خواهد   ارز  بازار  بر  را  خود  آثار  همچنان  موضوع 

شش  در  ارز  نرخ  روند  بررسی  در  ماهه  گذاشت. 

درصدي نرخ   18نیز شاهد رشد  1399نخست سال 

سه  در  سال  ارز  ابتداي  با    1399ماهه  مقایسه  در 

سال  سه  چهارم  کشور    1398ماهه  ایم.  بوده در 

سه  در  در  همچنین  ارز  نرخ  جاري  سال  دوم  ماهه 

سه  با  سال  مقایسه  ابتدایی  رشد    1399ماهه    34از 

است   در حالی  این  است.  بوده  برخوردار  درصدي 

از مقایسه نرخ رشد ارز کشور در سه  ماهه دوم  که 

توان شاهد  می   1398ماهه دوم سال  سال جاري با سه 

ر بود. شاید بتوان  درصدي نرخ ارز در کشو   84رشد  

یکی از دالیل اصلی این افزایش نرخ ارز را پوشش  

و   ارز  نرخ  نوسانات  محل  از  دولت  بودجه  کسري 

همچنین   برشمرد.  دولت  براي  بازار  این  جذابیت 

سفته  گسترده  دیگر  فعالیت  از  ارز  بازار  در  بازان 

عوامل اثرگذار بر روند افزایشی نرخ ارز بوده است.  



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

نرخ ارز بر بخش تولید  تأثیرات بى ثباتى
            تدبیر اقتصاد
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در   بازدهی  کاهش  و   کشور  در  نقدینگی  رشد 

به  موازي،  ماهه دوم سال  خصوص در سه بازارهاي 

 تأثیر نبوده است.   در افزایش نرخ ارز در کشور بی 

نگاهی به روند طی شده در بازار ارز کشور نشان   

تاکنون   1396دهد که بازار ارز در کشور از سال  می

سیاستبه برخی  اجراي  بهرغم  دولت  منظور هاي 

و کنترل این بازار همچنان داراي   نظارتساماندهی و  

نوسانات زیادي است و همواره شاهد رشد مثبت نرخ  

ایم. این هاي مورد بررسی بوده ارز در کشور طی سال

حديبوده که اهمیت نرخ ارز در اقتصاد به  در حالی

تواند از است که وجود نوسانات زیاد در این نرخ می

تلف اقتصاد کشور را تحت تأثیر شدید هاي مخکانال

قرار دهد. اهمیت تغییر در نرخ ارز از آنجا مشخص  

تواند شود که هرگونه تغییر در نرخ تسعیر ارز میمی

ناآرامی ایجاد  آزاد،  باعث  بازار  ارز  نرخ  در  هایی 

سفته تجارت گسترش  در  محدودیت  ایجاد  بازي، 

شور خارجی و همچنین تعمیق رکود در بخش تولید ک

می  را  شود.  ارز  نرخ  تغییر  آثار  از  دیگر  یکی  توان 

دلیل  به  نقدینگی  افزایش  طریق  از  تورم  افزایش 

سوي  از  پرقدرت  پول  تزریق  و  پولی  پایه  افزایش 

دانست. مرکزي  می  بانک  را  ارز  نرخ  توان بنابراین، 

هاي مهم در اقتصاد دانست عنوان یکی از شاخصبه

هاي اقتصادي همه بخشتواند با نوسانات خود  که می

بین، بخش تولید کشور را تحت تأثیر قرار دهد. دراین

زمینه فعالیتکه  سایر  مانند  ساز  غیرتولیدي  هاي 

خدماتی و... است، اهمیت بیشتري دارد که در ادامه،  

به بررسی تأثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر بخش تولید 

 پردازیم.کشور می

بخش تولیدتأثیر نوسانات نرخ ارز بر  -2
راه  از  ارز  نرخ  می تغییرات  مختلف  بر  هاي  تواند 

بخش تولید کشور  اثرگذار باشد. اثر تغییر نرخ ارز  

بر بخش تولید برآیند اثرات مختلفی است که از دو  

ایجاد   و  موجود  تولیدي  ظرفیت  از  استفاده  کانال 

می  بخش  این  متوجه  تولیدي  جدید  شود.  ظرفیت 

زایش قیمت  شود تا با اف کاهش نرخ ارز باعث می 

کاالهاي صادراتی و کاهش قیمت کاالهاي وارداتی  

تقاضا براي کاالهاي وارداتی رو به افزایش بگذارد  

کشور   به  وارداتی  کاالهاي  بیشتر  ورود  شاهد  و 

باشیم، این موضوع به کاهش تقاضا براي کاالهاي  

کامل   ظرفیت  از  استفاده  عدم  نتیجه،  در  و  داخلی 

خواهد شد. بنابراین،  تولیدي در بخش تولید منجر  

ظرفیت   از  استفاده  عدم  دلیل  به  ارز  نرخ  کاهش 

آسیب  افزایش  موجب  تولیدي  بخش  کامل  پذیري 

نیروي کار در   از  استفاده  نهایت، عدم  تولید و در 

 شود.  این بخش می 

ثباتی  سیخته نرخ ارز و بیگ افزایش لجام

می هرچند  بازار  این  تا حدودي  در  تواند 
جلوي افزایش ورود کاالهاي مصرفی را  
تولید   که  آنجا  از  اما  بگیرد،  کشور  به 

به ایران  در  صادراتی  به  کاالهاي  نوعی 
دلیل،  همین  به  است،  وابسته  واردات 
افزایش نرخ ارز و نوسانات شدید آن به  

 زند.زیادي میهاي بخش تولید آسیب



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

تأثیرات بى ثباتى نرخ ارز بر بخش تولید 
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قیمت  افزایش  با  ارز  نرخ  افزایش  مقابل،  در 

قیمت کاالهاي صادراتی  کاالهاي وارداتی و کاهش 

اضا براي کاالهاي تولید داخل را چه در داخل میزان تق

می افزایش  کشور  از  خارج  در  چه  و  و  کشور  دهد 

ظرفیت تمام  از  استفاده  داخل موجب  تولیدي  هاي 

وري شود. این موضوع موجب افزایش بهرهکشور می

می اشتغال  افزایش  و  کشور  تولید  بخش  شود.  در 

استفاده   کانال  از  ارز  نرخ  تغییرات  از بنابراین، 

بهرهظرفیت بر  تولیدي  اشتغال هاي  و  تولید  وري 

 تأثیرگذار خواهد بود.  

یکی دیگر از آثار تغییر نرخ ارز بر بخش تولید  

می  تضعیف  را  یا  رشد  زمینه  آوردن  فراهم  توان 

هاي جدید تولیدي دانست. کاهش نرخ ارز  ظرفیت 

به دلیل کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در  

خارجیا  کاالهاي  مقابل  قیمت  کاهش  دلیل  به  ن 

کاالهاي   قیمت  افزایش  مقابل،  در  و  وارداتی 

و   درآمد  در  بازدهی  کاهش  موجب  صادراتی 

شود. این در حالی است  گذاري در داخل می سرمایه 

که این کاهش موجب افت قیمت کاالهاي وارداتی  

شود و در نتیجه، با کاهش  اي می اي و سرمایه واسطه 

سرمایه هزینه  بازدهی  هاي  افزایش  گذاري، 

گذاري را  گذاري و در نتیجه، افزایش سرمایه سرمایه 

تواند نحوه  در پی دارد. بنابراین، برآیند این دو اثر می 

نمایان   کشور  تولید  بر  را  ارز  نرخ  تغییر  اثرگذاري 

مدت شاهد اثرگذاري  رسد در کوتاه سازد، به نظر می 

ما درمثبت کاهش نرخ ارز بر بخش تولید باشیم، ا 

تولید   بخش  بر  ارز  نرخ  کاهش  منفی  اثر  بلندمدت 

کشور غالب خواهد شد.  

می مجموع،  در  نرخ  بنابراین،  کاهش  گفت،  توان 

کوتاه  در  از  ارز  استفاده  کاهش  دلیل  به  مدت 

هاي موجود بر تولید کشور اثر منفی دارد، اما ظرفیت

هاي جدید تولیدي اثر مثبتی را از مسیر ایجاد ظرفیت

گذارد. این در حالی است که در  ش تولیدي میبر بخ

بلندمدت کاهش نرخ ارز هم از مسیر کاهش استفاده 

ظرفیت ایجاد از  کاهش  مسیر  از  هم  و  موجود  هاي 

بخش  ظرفیت تضعیف  موجب  تولیدي  جدید  هاي 

 شود. تولید و اشتغال می

توسعه میزان اثرگذاري نرخ  در اقتصادهاي درحال

سرمایه بر  اارز  و  ظرفیتگذاري  جدید  یجاد  هاي 

اي تولیدي به میزان وابستگی آنها به کاالهاي واسطه

وارداتی بستگی دارد. بنابراین، با توجه به اینکه اقتصاد 

المللی،  هاي بینهاي متمادي با تحریمایران طی سال

کاالهاي به واردات  حوزه  در  تحریم  خصوص 

سرمایهواسطه  و  است،  اي  بوده  مواجه  رو،ازایناي 

نمی ارز  نرخ  کاالهاي کاهش  ورود  راهگشاي  تواند 

سرمایهواسطه  و  تجارب  اي  باشد.  کشور  به  اي 

میسال نشان  کشور  در  هشتاد  دهه  پایین هاي  دهد، 

بودن نرخ ارز به ورود افسارگسیخته کاالهاي مصرفی  

به داخل کشور و ضربه سنگین این واردات به توان 

تا   شد  منجر  کشور  تولید اقتصادي  بخش  که  جایی 

کشور  در  را  خارجی  مشابه  کاالهاي  با  مقابله  توان 

ازاین و  از  نداشت  بسیاري  تعطیلی  شاهد  رو، 

واحدهاي تولیدي و در نتیجه، بیکاري خیل عظیمی 

افزایش   بودیم.  کشور  در  کار  جویاي  جمعیت  از 

ثباتی در این بازار هرچند  گسیخته نرخ ارز و بی لجام

حدوديمی تا  کاالهاي   تواند  ورود  افزایش  جلوي 



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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تولید  که  آنجا  از  اما  بگیرد،  کشور  به  را  مصرفی 

نوعی به واردات وابسته کاالهاي صادراتی در ایران به

نوسانات  و  ارز  نرخ  افزایش  دلیل،  همین  به  است، 

زند. به هاي زیادي میشدید آن به بخش تولید آسیب

یرهاي تأثهمین دلیل، در این بخش به بررسی کانال

 پردازیم.ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید کشور  میبی

هاي تولید افزایش هزینه -2-1

اسناد   اصلی  اهداف  از  یکی  اینکه  به  توجه  با 

و   باال  اقتصادي  رشد  به  رسیدن  کشور،  باالدستی 

بین  بهره  در  اقتصادي  قدرت  افزایش  از  مندي 

ازاین  است،  منطقه  می کشورهاي  گفت،  رو،  توان 

هاي رسیدن به رشد و توسعه اقتصادي  یکی از راه 

به  صادراتی،  توان  تقویت  کشور  خصوصدر 

اثرپذیري   به  توجه  با  است.  غیرنفتی  صادرات 

المللی و در  صادرات نفت از مناسبات و روابط بین 

ثباتی درآمدهاي حاصل از فروش نفت،  نتیجه، بی 

آسیب تکیه  صادرات،  نوع  این  اقتصاد  بر  پذیري 

افزای  را  می کشور  کوچک ش  با  و  خللی  دهد  ترین 

در روند قیمتی یا مقداري فروش نفت، مشکالت  

از   داشت.  خواهد  دنبال  به  کشور  براي  را  زیادي 

نوعی به  سوي دیگر، رونق صادرات غیرنفتی نیز به 

رونق بخش تولید وابسته است. این در حالی بوده  

که بخش زیادي از تولید کشور به واردات کاالهاي  

اي وابسته است. به همین دلیل،  و سرمایه اي  واسطه 

بی  یا  تغییر  ارز می هرگونه  بازار  در  بر  ثباتی  تواند 

تبع،گونه کاالها اثرگذار باشد و به میزان واردات این 

با تحت تأثیر قرار دادن بخش تولید کشور به کاهش  

یا تضعیف صادرات غیرنفتی کشور منجر شود. در  

شماره   وار 2نمودار  ارزش  سهم  در  ،  کاالها  دات 

 به تفکیک آمده است.   1397سال  

 اي و مصرفی (درصد)اي، واسطهبه تفکیک کاالهاي سرمایه 1397سهم ارزش واردات طی سال   -2نمودار  

مأخذ: سازمان توسعه تجارت. 








سرمایه اي

واسطه اي

مصرفی

سایر



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

تأثیرات بى ثباتى نرخ ارز بر بخش تولید 
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شود ، مشاهده می2ار شماره  طور که در نمود همان

درصد از ارزش کاالهاي وارداتی در کشور   79حدود  

سال   واسطه1397در  کاالهاي  به  مربوط  و  ،  اي 

اي بوده است. بنابراین، با توجه به حجم باالي  سرمایه

ثباتی نرخ  گونه کاالها در سبد وارداتی کشور، بی این

می موجب  آن،  شدید  نوسانات  و  شود  ارز 

هاي دگان کاالهاي مورد نیاز خود را با قیمتتولیدکنن

دلیل  به  موضوع  این  که  کنند  خریداري  باالتري 

شده کاالها، قدرت رقابت را  اثرگذاري بر قیمت تمام 

تولید  از محصوالت  داخلی و خارجی  بازارهاي  در 

یت، این موضوع موجب ایجاد نهارباید که در  شده می

تولیدي و    رکود در بخش تولید و تعطیلی واحدهاي

 شود. افزایش آمار بیکاري در کشور می

افزایش تورم  -2-2

وجود   تورم،  و  ارز  نرخ  افزایش  روند  به  نگاهی 

اقتصاد  رابطه  در  را  متغیر  دو  این  بین  مستقیم  اي 

می  نشان  از  ایران  ناشی  تورم  نرخ  افزایش  دهد. 

افزایش نرخ ارز که از آن به تورم وارداتی نیز یاد  

دهد که قیمت برخی کاالها،  خ می شود، زمانی ر می 

واسطه به  کاالهاي  براي  خصوص  اولیه  مواد  یا  اي 

اقتصادي   یا  سیاسی  عوامل  برخی  دلیل  به  تولید 

بی  این  یابد.  قیمت  افزایش  افزایش  به  ثباتی 

شده محصوالت تولیدي و در نهایت، افزایش  تمام 

در   تورم  نرخ  صعود  به  رو  روند  و  کاالها  قیمت 

ود. این موضوع در نمودار شماره  ش کشور منجر می 

 ، آمده است. 3

 روند نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده (ریال)   -3نمودار  

 رسانی طال، سکه و ارز تهران. مآخذ: مرکز آمار، بانک مرکزي و شبکه اطالع 
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نرخ ارز در بازار آزاد شاخص قیمت تولیدکننده



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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شود، اهده می، مش3طور که در نمودار شماره  همان

این دو نمودار رفتار بسیار مشابهی با یکدیگر دارند. 

سال اتخاذ   1396تا    1395هاي  طی  با  دولت 

هاي ارزي سعی در کاهش نوسانات نرخ ارز  سیاست 

و ایجاد ثبات در این بازار را داشت. افزایش شاخص  

توان ناشی قیمت تولیدکننده نسبت به نرخ ارز را می

نست، اما با شروع نوسانات شدید از عوامل داخلی دا

شاخص قیمت تولیدکننده نیز    1397نرخ ارز در سال  

موضوع  این  که  شد  شدید  نوسانات  دستخوش 

تواند ناشی از وابستگی شدید تولیدات داخلی به می

اي باشد تا جایی واردات مواد اولیه و کاالهاي سرمایه

توان گفت، رشد شاخص قیمت تولیدکننده در که می

در مقایسه با سه ماه چهارم   1397ماهه دوم سال  سه

درصد و رشد نرخ ارز نیز در مدت    29معادل    1396

معادل   روند   120مشابه  این  است.  بوده  درصد 

افزایشی و پیروي شاخص قیمت تولیدکننده از نرخ  

همچنان ادامه داشته تا   1399ماهه دوم سال  ارز تا سه

با   ماهه دوم سال جاري درجایی که در سه مقایسه 

قیمت  شاخص  رشد  شاهد  قبل،  سال  مشابه  مدت 

درصد و رشد نرخ ارز تا   40تولیدکننده به بیش از  

 ایم.  درصد بوده 84بیش از 

می  باعث  وابستگی  قیمت  این  شاخص  شود 

تولیدکننده همبستگی زیادي با نرخ ارز داشته باشد.  

به  ازاین  تولیدکننده  قیمت  شاخص  افزایش  رو، 

شده کاالها و ایجاد تورم در  مت تمام افزایش در قی 

می  منجر  داخل  تولید  حالی  کاالهاي  در  این  شود. 

کاهش   موجب  کشور  در  تورم  افزایش  که  است 

شود و از آنجا که نرخ ارز در  ارزش پول ملی می 

باید خود را با نرخ تورم تعدیل کند، دوباره  کشور  

افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت کاالها و خدمات  

شود که در نتیجه آن، شاهد بروز دور باطل  ر می منج 

تورم در کشور خواهیم بود. این افزایش    - نرخ ارز 

به مصرف  باالتر  منتقل  قیمت که در سطحی  کننده 

دهدشود، رفاه اقتصادي خانوارها را کاهش می می 

سرمایه  انگیزه  بردن  بین  از  با  بین  و  گذاري 

شور وگذاران، با تضعیف بخش تولید در ک سرمایه 

رقابت  اقتصاد  کاهش  وابستگی  میزان  آن  پذیري 

 کند. کشور را تشدید می 

افزایش پایه پولی  -2-3

با توجه به تعریف پایه پولی که شامل نسبت اسکناس  

هاي عرضه شده توسط بانک مرکزي به جمع دارایی

داخلی و خارجی بانک مرکزي است و با عنایت به 

دارایی شامل اینکه  مرکزي  بانک  طال،    هاي  ذخایر 

مطالبات  دولت،  از  مرکزي  بانک  مطالبات  خالص 

بانک  از  مرکزي  خالص بانک  و  تجاري  هاي 

انتظار دارایی  دلیل،  همین  به  است،  خارجی  هاي 

رود، با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش ارزش ریالی می

تواند  هاي مختلف میتغییرات نرخ ارز از راه
بر بخش تولید کشور  اثرگذار باشد. اثر تغییر 
نرخ ارز بر بخش تولید برآیند اثرات مختلفی  
ظرفیت   از  استفاده  کانال  دو  از  که  است 
جدید   ظرفیت  ایجاد  و  موجود  تولیدي 

 د. شو تولیدي متوجه این بخش می



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

تأثیرات بى ثباتى نرخ ارز بر بخش تولید 
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هاي خارجی بانک مرکزي و در نتیجه، افزایش  دارایی 

بیشتر اسکناس به بدنه پایه پولی و در نهایت، تزریق  

در   اسکناس  بیشتر  تزریق  باشیم.  کشور  اقتصادي 

کشور توسط بانک مرکزي خود عاملی براي افزایش 

نرخ تورم در کشور خواهد بود. حال از آنجا که نرخ  

می قیمتتورم  عمومی  سطح  بر  منفی  آثار  ها تواند 

شده بگذارد، دوباره این افزایش قیمت بر قیمت تمام

تأث می کاالها  افزوده یر  تولیدکننده  تورم  بر  و  گذارد 

یت، شاهد تضعیف قدرت رقابتی نهاشود که در  می

بنابراین،  بود.  خواهیم  کشور  در  داخلی  تولیدات 

توان گفت، افزایش نرخ ارز از کانال افزایش پایه می

ضربه کشور،  در  تورم  نرخ  تشدید  و  پذیري  پولی 

 کند. بخش تولید را تشدید می

ات تورمی انتظار -2-4

پیش معناي  به  تورمی  توقع انتظارات  و  انتظار  بینی، 

پیش نوع  این  است.  تورم  وقوع  براي  ها بینیمردم 

ممکن است درست یا اشتباه باشد، اما اثر آن از طریق  

تصمیم و  فعاالن  فعالیت  به  نحوه  اقتصادي  گیران 

می انتقال  قابل دولت  ایران  اقتصاد  در  آنچه  یابد. 

ن بوده،  تورمی  مشاهده  انتظارات  زیاد  بسیار  قش 

کنندگان در مقدار تورم کشور تولیدکنندگان و مصرف

است. به عبارت دیگر، انتظاري که مردم از تورم در 

هزینه و  مصرفی  رفتار  در  دارند،  آنها آینده  اي 

نیز به آن اشاره شد،   قبالًطور که  تأثیرگذار است. همان

و مصرفی  کاالهاي  بودن  وارداتی  دلیل  همچنین   به 

وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه تولید، قیمت این 

ازاین است.  وابسته  ارز  قیمت  به  کاالها  رو،نوع 

انتظارات  افراد  اینکه  به  توجه  با  ارز  قیمت  افزایش 

تجارب  از  استفاده  با  دارند  مدنظر  نیز  را  تطبیقی 

بینی افزایش نرخ ارز غیررسمی را هاي قبل، پیشسال

بازار خواه بهدر  و   بیان شده  به دالیل  -ند داشت. 

ها فروشی شاهد رشد قیمتخصوص در سطح خرده

بر   از آنجا که ساختار نظارتی دقیقی  خواهیم بود و 

آنها وجود ندارد، شاهد افزایش نرخ تورم در کاالهاي 

کنندگان  مرتبط و غیرمرتبط با ارز خواهیم بود. مصرف

قیمت افزایش  انتظار  وجود  دلیل  به  به   هانیز  دست 

زنند خرید بیش از نیاز یا در برخی موارد احتکار می

دوچندان   را  تورم  افزایش  احتمال  نیز  عامل  این  که 

ایجاد   کند.می بر  عالوه  مردم  توسط  احتکار  انجام 

با   نیز  را  تولید  نیاز  نارضایتی مردمی، کاالهاي مورد 

کند و در نتیجه، شاهد افزایش قیمت مشکل مواجه می

کتمام واحدهاي  شده  تولیدي  توان  کاهش  و  االها 

 تولیدي در کشور خواهیم بود. 

بازي افزایش سفته -2-5

بین   تفکیک  نبود  ارزي شناور  نظام  مزایاي  از  یکی 

بوده    نرخ ارز رسمی و غیررسمی است. این در حالی 

ارز   نرخ  بین  تفاوت  دلیل  به  ایران  اقتصاد  در  که 

انگیزه   آن،  قیمتی  شکاف  و  غیررسمی  و  رسمی 

سفته  براي  از  سوداگران  است.  یافته  افزایش  بازي 

این  که  به آنجا  بازارها  براي  گونه  رقیب  بازار  نوعی 

توان گفت،  آیند، می بخش تولید کشور به شمار می 

سفته  مانع رواج  کشور  در  گذاريسرمایه   بازي 

فعالیت دارایی  در  می ها  مولد  ازاین هاي  و  رو،شود 

فعالیت  ترویج  کشور  انتظار  در  را  غیرمولد  هاي 

خواهیم داشت. از سوي دیگر، گسیل منابع ارزي در  

سفته  می دست  موجب  به  بازان  تولیدکنندگان  شود 



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

نرخ ارز بر بخش تولید  تأثیرات بى ثباتى
            تدبیر اقتصاد
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واردات   براي  دولتی  ارزي  منابع  نبودن  کافی  دلیل 

زیر به تهیه ارز از بازار آزاد شوند  کاالهاي اولیه، ناگ 

که آنها نیز از این نوسانات مستثنا نخواهند بود. به  

یابد و زمینه  هاي تولید افزایش می همین دلیل، هزینه 

فراهم می  تورم در کشور  نرخ  در  باال رفتن  آید که 

برخی مواقع موجب تعطیلی واحدهاي تولیدي و در  

 شود. نتیجه، تعمیق رکود در کشور می 

مالحظات امنیت اقتصادي -3
هرگونه  کشور،  اقتصاد  بحرانی  شرایط  به  توجه  با 

شوك اعمال  به  بتواند  که  اقتعاملی  درهاي  صادي 

هاي مختلف کشور منجر شود، با اثرگذاري بر بخش

می زیادي اقتصادي  امنیتی  و  اقتصادي  تبعات  تواند 

باشد. وجود شوك  برخی  داشته  از  ناشی  ارزي  هاي 

مناسبات سیاسی و اقتصادي نیز از این قاعده مستثنا  

هاي ارزي ترین اثرات شوكیست. شاید بتوان از مهمن

 ور، به موارد زیر اشاره کرد: بر امنیت اقتصادي کش

ثباتی افزایش بی:  کاهش رفاه اقتصادي خانوارها  -

به  کشور  تولید  وابستگی  به  توجه  (با  ارز  نرخ  در 

از هر   کاالهاي وارداتی) بخش تولید کشور را بیش 

است که با کند. این در حالی  بخش دیگري متأثر می

افزایش  شده کاالهاي داخلی شاهد  افزایش قیمت تمام

نرخ تورم در کاالهاي مورد نیاز خانوارها خواهیم بود. 

از آنجا که افزایش نرخ تورم در کشور به کاهش توان  

آنها  خرید  سبد  شدن  کوچک  و  خانوارها  اقتصادي 

می میمنجر  بنابراین،  نرخ  شود،  افزایش  توان گفت، 

به  تولیدکننده  تورم  نرخ  افزایش  کانال  از  ارز 

ومصرف منتقل  اقتصادي   کننده  رفاه  کاهش  موجب 

 شود. افراد می

عمومی  - برخی :  نارضایتی  شدید  نوسانات 

ارز که موجب شاخص نرخ  از جمله  اقتصادي  هاي 

می ملی  پول  ارزش  دارندگان  تضعیف  شود، 

درآمدهاي ثابت را بیش از بقیه افراد تحت تأثیر قرار 

دهد. این افزایش که تبعاتی مانند افزایش تورم و می

بازي را به دنبال خواهد داشت، از توان سفتهگسترش  

اقتصادي افراد یادشده بیش از دیگران خواهد کاست.  

سوءمدیریت برخی  وجود  در همچنین  دولت  هاي 

اي را در  هاي عمومی و گستردهبازار ارزي نارضایتی

شود که این موضوع عالوه بر موارد کشور موجب می

منیت ملی کشور تواند امنیت اقتصادي و ابیان شده می

 را تضعیف کند. 

افزایش نرخ ارز از کانال :  افزایش شمار بیکاران  -

هزینه تقاضاي  افزایش  کاهش  کاال،  تولید  هاي 

ن اثرگذاري  توسعه میزا در اقتصادهاي درحال 
سرمایه  بر  ارز  ایجاد  نرخ  و  گذاري 

میزان  ظرفیت  به  تولیدي  جدید  هاي 
اي وارداتی  وابستگی آنها به کاالهاي واسطه 

اینکه   به  توجه  با  بنابراین،  دارد.  بستگی 
سال  طی  ایران  با  اقتصاد  متمادي  هاي 

خصوص تحریم در  المللی، به هاي بین تحریم 
واسطه  کاالهاي  واردات  واي  حوزه 

رو، کاهش  اي مواجه بوده است، ازاین سرمایه 
ارز نمی  تواند راهگشاي ورود کاالهاي  نرخ 

 اي به کشور باشد. اي و سرمایه واسطه 



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

تأثیرات بى ثباتى نرخ ارز بر بخش تولید 
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شود بخش  گذاري و کاهش تقاضا موجب میسرمایه

را  ادامه مسیر  توان  تولید کشور دچار رکود شود و 

تعداد  تعطیلی  شاهد  دلیل،  همین  به  باشد.  نداشته 

ز واحدهاي تولیدي و در نتیجه، افزایش شمار  زیادي ا

است که بیکاران در کشور خواهیم بود. این در حالی  

منابع،  اتالف  بر  عالوه  کشور  در  بیکاري  افزایش 

به  کشور  براي  را  زیادي  اقتصادي  و  امنیتی  تبعات 

به  داشت،  خواهد  میهمراه  که  گفت،  طوري  توان 

بر کاهش رفاه افزایش تعداد بیکاران در جامعه عالوه  

هزینه افزایش  موجب  مردم،  مدیریت  اجتماعی  هاي 

 شود.  کشور نیز می

غذایی  - امنیت  دلیل  :  کاهش  به  ارز  نرخ  افزایش 

طور مسلم موجب کاهش اثرگذاري بر نرخ تورم، به

شود  قدرت خرید افراد متوسط و ضعیف جامعه می

و با کاهش تقاضاي مؤثر در کشور، عالوه بر ایجاد 

رکود اقتصادي در بخش تولید، موجب کاهش توان 

هاي مربوط منظور پوشش هزینهاقتصادي خانوارها به

ازاین  شد.  خواهد  سالمت  تأمین  و  غذا  تهیه  رو، به 

کی دیگر از تبعات افزایش نرخ ارز توان گفت، ی می

 در کشور، تهدید امنیت غذایی مردم است. 

 بندي و پیشنهادها جمع 
با توجه به وابستگی شدید بخش تولید کشور به نرخ  

ثباتی و نوسان در نرخ ارز باید گفت، هرگونه بی  ،ارز

ضربه  را  کشور  تولید  میبخش  بررسی پذیرتر  کند. 

می نشان  شده  وابانجام  به  دهد،  کشور  ستگی 

نفت موجب شده  از فروش  ناشی  ارزي  درآمدهاي 

بین از جمله است هرگونه تغییر در مناسبات  المللی 

تحریم کاهش اعمال  بر  عالوه  بتواند  خارجی  هاي 

درآمدهاي ارزي، مانع دسترسی کشور به ارز حاصل  

ازاین  شود.  محصول  این  صادرات  و از  اعمال  رو، 

هاي اخیر توانسته سال  هاي اقتصادي درتشدید تحریم

ارزي در مضیقه قرار دهد،  به لحاظ  است کشور را 

درصدي نرخ ارز   534که شاهد رشد حدود    نحويبه

ماهه اول در مقایسه با سه   1399ماهه دوم سال  در سه 

برخی    1395سال   هرچند  هستیم.  کشور  در 

به سیاست  دولت  ارزي  نرخ  هاي  این  کنترل  منظور 

اما   است،  بوده  نوسانات مؤثر  اثرگذاري  دلیل  به 

ثباتی  سیاسی داخلی و خارجی بر نرخ ارز، شاهد بی

بوده  کشور  در  نرخ  که این  است  حالی  در  این  ایم. 

کاالهاي  قیمت  افزایش  کانال  از  ارز  نرخ  صعود 

اي (و با توجه به همبستگی شدید اي و سرمایهواسطه 

موجب  تولیدکننده)،  قیمت  شاخص  و  ارز  نرخ 

قیمت   تورم تمامافزایش  ایجاد  و  کاالها  شده 

کننده  تبع، انتقال این تورم به مصرفتولیدکننده و به

بنابراین، می افزایش بیشده است.  ثباتی  توان گفت، 

در بازار ارز به دلیل افزایش نرخ تورم، رفاه اقتصادي 

ایجاد  زمینه  همچنین  و  داده  کاهش  را  خانوارها 

سفتهفعالیت  و  سوداگري  را  هاي  کشور بازي  در 

درصد از ارزش کاالهاي    79حدود  
،1397وارداتی در کشور در سال  

واسطه کاالهاي  به  ومربوط  اي 
 اي بوده است.سرمایه 



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

نرخ ارز بر بخش تولید  تأثیرات بى ثباتى
            تدبیر اقتصاد
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گسترش داده است و این موضوع امنیت اقتصادي و 

کند. با توجه به اهمیت نرخ  ملی کشور را تهدید می

هاي زیر براي مدیریت  ارز در اقتصاد ایران، سیاست

به بحران  از  خروج  و  کنونی  در شرایط  آمده  وجود 

 شود: بخش ارزي کشور پیشنهاد می

شاخص  - با  ارز  نرخ  پیوسته  الت  دخ:  هاتعدیل 

هاي  داشتن آن طی سالدولت در بازار ارز و ثابت نگه

هاي اقتصادي  متمادي مانع تعدیل نرخ ارز با شاخص

می کشور  ایران  در  اقتصاد  اینکه  به  توجه  با  شود. 

درصد را   20هاي اخیر تورم  طور متوسط در سالبه

تجربه کرده است، بنابراین، ثبات نرخ ارز در یک نرخ  

شود تا وقوع  مرکزي موجب میدستوري توسط بانک  

باره یک شوك اقتصادي یا سیاسی نرخ ارز را به یک

توان گفت، تبعات  دو تا سه برابر افزایش دهد که می

تورمی شوك وارد شده در اقتصاد کشور بسیار زیاد 

اعمال یک شوك  از  ارز پس  نرخ  زیرا  بود،  خواهد 

کشد تا خود را با نرخ  تورمی دوباره مدتی طول می

ادامه تو همچنان  باطل  دور  این  و  کند  تعدیل  رم 

پیشنهاد میمی بنابراین،  نقش یابد.  کردن  کم  با  شود 

به ارز  نرخ  ارز،  نرخ  تعیین  در  مرکزي  طور بانک 

 هاي اقتصادي تعدیل شود.پیوسته با شاخص

کشور  - به  کاالها  واردات  افزایش  :  مدیریت 

ها به دلیل درآمدهاي ارزي کشور که در برخی سال

افزایش در قیمت نفت صادراتی از رشد چشمگیري  

ها برخوردار بوده است موجب شد در برخی از سال

و بعد از امضاي برجام،   1396از جمله نیمه دوم سال  

تراز  و  بگذارد  افزایش  به  به کشور رو  کاال  واردات 

ازاین  کند.  شدید  افت  کشور  از تجاري  الهام  با  رو، 

پیشنها راه  این  در  کشور  میسابقه  با  د  دولت  شود 

مدیریت در بخش واردات کشور با ایجاد یک انسجام 

هاي متولی (مانند وزارت صمت،  همگانی بین دستگاه

کاالهاي  واردات  از  حوزه  این  در  و...)  گمرك 

بر  عالوه  تا  کند  جلوگیري  کشور  به  غیرضروري 

در  ارزي  منابع  هدررفت  تولید،  بخش  بنیه  تقویت 

 کشور کاهش یابد.

با توجه  داخلی:    تولید   رونق   هاي زمینه   فراهم کردن   - 

رغم برخورداري  به اینکه وابستگی به واردات کاالها به 

داخل   در  مشابه  کاالهاي  ساخت  فناوري  از  کشور 

می  ارزي  منابع  کمبود  ازاین موجب  اجراي  شود،  رو، 

ها با هدف رونق تولید داخلی، حمایت  برخی سیاست 

مر  تشویق  داخلی،  صنایع  کاالهاي  از  مصرف  به  دم 

منابع  ساخت داخل، می  بر جبران کمبود  تواند عالوه 

موجب   نفت  فروش  به  وابستگی  کاهش  و  ارزي 

افزایش اشتغال کشور و همچنین کاهش تبعات ناشی  

شود.   کشور  براي  امنیتی  تهدیدهاي  و  بیکاري  از 

هاي  شود دولت به اجراي سیاست بنابراین، پیشنهاد می 

ید به صورت واقعی و شناخت  حمایتی از بخش تول 

تولیدکننده  این  دقیق  بر عملکرد  نظارت  افزایش  و  ها 

ها از بخش تولید  واحدها اقدام کند، زیرا برخی حمایت 

در قالب وام، صرف مصارف دیگري شده که اهداف  

 موردنظر را در کشور برآورده نکرده است. 

یکی از  کاهش وابستگی به کاالهاي وارداتی:    - 

ک راه  می هایی  به  ه  وابستگی  کاهش  در  تواند 

روند   شود،  واقع  مؤثر  کشور  در  ارزي  درآمدهاي 

اي و  رو به افول وابستگی کشور به کاالهاي واسطه 

مواد اولیه خارجی است. تقویت توان تولید داخل  



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

تأثیرات بى ثباتى نرخ ارز بر بخش تولید 
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حمایت  کانال  همچنین  از  و  مالی  هاي 

تولید  گذاري سیاست  هاي صحیح در عرصه بخش 

این می  کاهش  و  کشور  تولید  رشد  به  گونه  تواند 

حمایت  این  شود.  منجر  کشور  در  ها  وابستگی 

هاي مالیاتی، کاهش نرخ  واند در قالب معافیت ت می 

نظارت   با  همراه  تسهیالت  افزایش  و  بانکی  سود 

 دقیق در نحوه اجرا باشد.  

انتظارات جامعه  - افزایش نرخ  :  کنترل و مدیریت 

سال  در  بهتورم  کشور  در  اخیر  که هاي  بوده  حدي 

قدرت خرید خانوار و در نهایت، رفاه اقتصادي آن را 

تا حد قابل توجهی کاهش داده است. به همین دلیل، 

به  قدرت  افراد  کاهش  از  جلوگیري  ي  اقتصادمنظور 

خانوار   واقعی  درآمد  کاهش  جبران  در  سعی  خود 

دخالتمی برخی  که  است  حالی  در  این  هاي کنند. 

قوا برخی  تصویب  یا  اعمال  دولت  و  نین 

در نامناسبهاي  گذاريسیاست  اختالل  ایجاد  با   ،

یخته  افسارگس بازده بازارهاي موازي با بازار ارز روند  

می تشدید  کشور  در  را  ارز  موجب نرخ  و  کند 

گیري انتظارات رو به افزایش نرخ ارز در کشور شکل

ي بازارهاشود. بنابراین، کاهش دخالت دولت در  می

هاي کنترلی  نهایت، اعمال سیاست  موازي با ارز و در

در این بازار موجب کنترل و مدیریت انتظارات جامعه  

 شود. و مانع روند رو به صعود آن می

عدم نظارت و  :  مبارزه با سوداگري در بازار ارز  -

کنترل دقیق در بازار ارز، این بازار را به جوالنگاهی 

اعمال  است.  کرده  تبدیل  سوداگران  فعالیت  براي 

بهبرخ کنترلی  قوانین  فعالیت ی  از  جلوگیري  منظور 

هاي  این افراد و همچنین رصد دقیق عملکرد صرافی

تواند تا حد زیادي مانع رشد فعال در این حوزه می

بازان در این رویه قیمت ارز ناشی از فعالیت سفتهبی

  حوزه شود.

 

 منابع 
) احمدعلی  اخالق1396اسدپور،  مدیریت  مدارانه ). 

فعالیتانرخ بر  آن  سنوات  تأثیر  و  اقتصادي رز  هاي 

) ایران  در  اخیر  فصلنامه  ).  1390-1380دهه 
 . 22-5، )29(7، هاي اخالقیپژوهش

(فرجی شهناز  صالحیان،  و  عبدالرضا؛  ).  1394راد، 

صادرات  برگسترش  سیاسی  مناسبات  تأثیر  بررسی 

مواد غیرنفتی در ایران (پایان نامه کارشناسی ارشد). 

گاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، دانش

 ایران.

غنی محمدصادق؛  موسی؛ الحسینی،  اهري،  نژاد 

اقتصاد ایران در تنگناهاي ).  1391زاده، حمید (زمان
 . تهران: نشریه مرکز. توسعه
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