
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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راهکارها ي   توسعه امن یت   سرما یه گذاري   در استان تهران 
1رمیالد می

 .

گذاري و فضاي باثبات بیشتر اقتصاددانان امنیت سرمایه 

ترین متغیرهاي تأثیرگذار بر رشد و  اقتصادي را از مهم 

می  اقتصادي  امنیت  توسعه  که  صورتی  در  دانند. 

درحال سرمایه  کشورهاي  در  تضمین  گذاري  توسعه 

سرمایه  رغبت  و  میل  خارجی  شود،  و  داخلی  گذاران 

یابد که  گذاري در کشور مقصد افزایش می براي سرمایه 

هايگیري از مزیت کان بهره تبع این موضوع افزایش ام به 

روز  نسبی، ایجاد اشتغال و دستیابی به دانش و فناوري به 

آنکه   به  با توجه  دارد.  به همراه  براي کشور مقصد  را 

سرمایه  به فقدان  اصلی  گذاري  دالیل  از  یکی  عنوان 

توسعه  کشورهاي  و  گرفتاري  فقر  باطل  دور  در  نیافته 

می توسعه  شمار  به  امنیت نیافتگی  گذاريسرمایه   آید، 

      mir.milad91@yahoo.comپژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادي، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادي تدبیر، تهران، ایران  -1

اهمیت ویژه  از  این کشورها  برخوردار است.  براي  اي 

سرمایه  کاهشی  طی  روند  خصوصی  بخش  گذاري 

سرمایه دهه  فرار  و  اخیر  به  هاي  انسانی  و  مادي  هاي 

بیان  کشور  از  پیش  خارج  موانع  وجود  رويکننده 

امنیت  سرمایه  بودن  پایین  که  است  کشور  در  گذاري 

یکی از موانع موجود بر سر راه    تواند گذاري می سرمایه 

بررسی  سرمایه  به  گزارش،  این  در  باشد.  گذاري 

سرمایه  امنیت  توسعه  تهران  راهکارهاي  استان  گذاري 

پردازیم. در بخش نخست، به بررسی وضعیت امنیت  می 

پردازیم. بخش دوم، به  گذاري در استان تهران می سرمایه 

نهایت،مالحظات امنیت اقتصادي اختصاص دارد و در  

 شوند. گیري و پیشنهادها ارایه می در بخش سوم، نتیجه 

امنیت   وضعیت  که  است  آن  بیان کننده  تهران  استان  در  سرمایه گذاري  امنیت  ملی  شاخص  وضعیت  بررسی 
سرمایه گذاري در بهار  1399  نسبت به زمستان  1398  بدتر شده است. بررسی ها نشان می دهد که ثبات در متغیرهاي  
اقتصاد کالن از جمله نرخ ارز و تورم و عملکرد دولت از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص ملی امنیت سرمایه گذاري  
هستند و تقریبًا هم زمان با دوره هایی که بی ثباتی در متغیرهاي کالن تشدید شده و دولت عملکرد ضعیف تري نسبت  
به قبل داشته است، کمیت شاخص یادشده افزایش یافته که این، به معناي بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه گذاري  
است. وضعیت نامناسب امنیت سرمایه گذاري در استان تهران  -   و به تبع کل کشور  -   می تواند از کانال هاي کاهش  
سرمایه گذاري، تضعیف بخش مولد و افزایش بی ثباتی در اقتصاد، کاهش اشتغال زایی و تعمیق فقر و وابستگی به  
امنیت   وضعیت  بهبود  به منظور  زیر  ازاین رو،  راهکارهاي  باشد.  کشور  ملی  و  اقتصادي  امنیت  تهدیدکننده  خارج، 
سرمایه گذاري پیشنهاد می شوند :  1-   سیاست هاي اقتصادي ثبات گرا،  2-   سیاست هاي تنش زداي بین المللی،  3-   اجتناب

مسئوالن ملی و استانی از دادن وعده هاي خوش بینانه و  4-   ایجاد فضاي باثبات براي تصمیم گیري هاي سرمایه گذاري  
 کلید واژه:   استان تهران، عملکرد دولت،  بی   ثبات ی. 



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

راهکارهاى توسعه امنیت سرمایه گذارى در استان تهران
تدبیر اقتصاد
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سرمایه  -1 شاخصامنیت  و  گذاري 
 گیري آناندازه

سرمایه  مهم امنیت  از  یکی  امنیت  گذاري  ابعاد  ترین 

به  می   اقتصادي  امکان  شمار  آن  در  که  رود 

از ابهام و تردید در خصوص اجرا    گذاري فارغ سرمایه 

گذارانوجود دارد و سرمایه   نشدن تعهدات و مطالبات 

دهند  هایی که انجام می به برخورداري از ثمره  فعالیت 

سرمایه  امنیت  دارند.  ابعاد  اطمینان  داراي  گذاري 

توان  مختلف اقتصادي، اجتماعی و سیاسی است و نمی 

امنیت سرمایه  بهبود  بهبود وضعیت  به  تنها  را  گذاري 

واقع،   در  دانست.  وابسته  اقتصادي  امنیت  عملکرد 

از  سرمایه  بسیاري  هماهنگ  کارکرد  محصول  گذاري 

مالی،  نهاد  و  اقتصادي  نهادهاي  شامل  مرتبط  هاي 

رو،قضایی، اداري و اجتماعی یک کشور است.  ازاین 

گذاري به نحوه عملکرد نهادهاي  سطح امنیت سرمایه 

یک   بخواهیم  که  در صورتی  و  دارد  بستگی  یادشده 

امنیت  ارزیابی  براي  کمی  در  سرمایه   شاخص  گذاري 

دربرگیرنده   باید  موردنظر  شاخص  بگیریم  نظر 

نهاده مؤلفه  عملکرد  با  مرتبط  نهادهاي  هاي  هاي 

 اقتصادي و مالی، قضایی، اداري و اجتماعی باشد.  

گذاري»  و پیشینه ساخت  «شاخص امنیت سرمایه

آمؤلفه به سال  هاي  ایران  گردد که میبر  1395ن در 

هاي مجلس آغاز شد. براساس توسط مرکز پژوهش

گذاري در ایران شامل  این، شاخص ملی امنیت سرمایه

ثبات    7 مالکیت،  حقوق  تضمین  و  تعریف  نماگر 

هاي بینی مقررات و رویهاقتصاد کالن، ثبات و پیش

اجرایی، شفافیت و سالمت اداري، فرهنگ وفاي به 

مال   و  جان  مصونیت  درستی،  و  صداقت  و  عهد 

از تعرض و عملکرد دولت است که در  شهروندان 

 شوند.  مؤلفه را شامل می 37مجموع، 

گذاري  دهنده شاخص امنیت سرمایه هاي تشکیل مؤلفه 

مؤلفه  دسته  دو  هستند،  شامل  پیمایشی  و  آماري  هاي 

ها و اطالعات کسب هاي آماري با استفاده از داده مؤلفه 

اند و اطالعات مربوط  هاي مربوط ساخته شده شده از نهاد 

هاي صورتهاي پیمایشی از طریق نظرسنجی به مؤلفه 

 آمده است. دست گرفته از فعاالن اقتصادي به 

هاي صورت گرفته از  نتایج حاصل از آخرین ارزیابی 

گذاري  هاي آماري شاخص امنیت سرمایه وضعیت مؤلفه 

، ارایه  1در نمودار شماره    1399  در استان تهران براي بهار 

امنیت   شاخص  به  شده  داده  کمیت  است.  شده 

10هاي آن یک عدد از صفر تا  گذاري و مؤلفه سرمایه 

تر باشد،  است و هرچقدر کمیت موردنظر به صفر نزدیک 

گذاري و  کننده مطلوب بودن شاخص امنیت سرمایه بیان 

صورت  مؤلفه  مطالعه  آخرین  براساس  است.  آن  هاي 

هاي آماري شاخص  ، میانگین مؤلفه 1399رفته در بهار  گ 

 است.   5/ 77گذاري در استان تهران برابر  امنیت سرمایه 

سرمایه امنیت  که  صورتی  در  در  گذاري 
توسعه تضمین شود، میل کشورهاي درحال
سرمایه رغبت  خارجی    گذاران و  و  داخلی 

گذاري در کشور مقصد افزایش براي سرمایه
تبع این موضوع افزایش امکان  یابد که بهمی

مزیتبهره از  ایجاد  گیري  نسبی،  هاي 
روزاشتغال و دستیابی به دانش و فناوري به

 را براي کشور مقصد به همراه دارد.



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

ان راهکارهاى توسعه امنیت سرمایه گذارى در استان تهر

           تدبیر اقتصاد

15 

 1399هاي آماري در بهار  برحسب مؤلفهگذاري در استان تهران امنیت سرمایه  -1نمودار  

هاي مجلس. مأخذ: مرکز پژوهش   

می مؤلفهمالحظه  میانگین  منظر  از  که  هايشود 

گذاري در استان تهران، آماري شاخص امنیت سرمایه

سرمایه امنیت  پاییز  وضعیت  از  تا  1397گذاري 

شاخص  بهبود    1398تابستان   آن،  از  پس  اما  یافته، 

کننده  مزبور روند افزایشی داشته که این موضوع بیان

 گذاري است.  بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه

 گذاري در استان تهرانهاي آماري شاخص امنیت سرمایه میانگین مؤلفه  -2نمودار  

 هاي مجلس. پژوهش مأخذ: مرکز 

 


















 


 


























 

 



















1397بهار  تابستان 
1397

1397پاییز  زمستان 
1397

1398بهار  تابستان 
1398

1398پاییز  زمستان 
1398

1399بهار 



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

راهکارهاى توسعه امنیت سرمایه گذارى در استان تهران
تدبیر اقتصاد
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شماره  همان نمودار  که  می3طور  نشان  دهد، ، 

سرمایه امنیت  تهران  شاخص  استان  در  گذاري 

مؤلفه بهار  برحسب  از  پیمایشی  پاییز    1397هاي  تا 

طوري که در پاییز  روند افزایشی داشته است، به  1397

وضع  1397 بدترین  یادشده  امنیت شاخص  یت 

میسرمایه نشان  تهران  استان  در  را  از گذاري  دهد. 

امنیت   1397پاییز   اقتصادي  فعاالن  دید  از  بعد،  به 

بهبودي سرمایه به  رو  روند  تهران  استان  در  گذاري 

1398حال، شاخص مزبور از پاییز  داشته است، بااین

به بعد، دوباره روند افزایشی در پیش گرفته که این 

گذاري را دن وضعیت امنیت سرمایهموضوع بدتر ش

 دهد.  در استان تهران نشان می

 هاي پیمایشی گذاري در استان تهران برحسب مؤلفه شاخص امنیت سرمایه  -3نمودار  

هاي مجلس.  مأخذ: مرکز پژوهش 

شماره   امنیت 4نمودار  ملی  شاخص  روند   ،

تا  1397گذاري را براي استان تهران از بهار  سرمایه

می  1399بهار   وزنی نشان  میانگین  محاسبه  با  دهد. 

امنیت  مؤلفه ملی  شاخص  پیمایشی،  و  آماري  هاي 

شود. براساس این، شاخص  گذاري محاسبه میسرمایه

1398از پاییز  مزبور در ابتدا روند نوسانی داشته، اما  

به بعد، روند آن افزایشی بوده که این، به معناي بدتر  

امنیت سرمایه بهار شدن وضعیت  در  است.   گذاري 

سرمایه  1399 امنیت  ملی  شاخص  در  براي  گذاري 

آمده، در حالی که  دست  به  74/6استان تهران کمیت  

بوده    6/ 5براي زمستان همان سال این کمیت معادل  

گذاري در بهار  ضعیت امنیت سرمایهاست. در واقع، و

بدتر شده است. 1398نسبت به زمستان   1399



 






















آنچه براي فعاالن اقتصادي مهم است و در  
گذاري تأثیر  گیري آنها براي سرمایه تصمیم 

در  یم موجود  شرایط  از  آنها  درك  گذارد، 
اقتصاد است که براي این موضوع تنها به  

 کنند.آمار و اطالعات رسمی تکیه نمی



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

ان راهکارهاى توسعه امنیت سرمایه گذارى در استان تهر

           تدبیر اقتصاد
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 گذاري در استان تهرانروند شاخص ملی امنیت سرمایه   -4نمودار  

 هاي مجلس. مأخذ: مرکز پژوهش  

گذاري در بررسی روند شاخص ملی امنیت سرمایه
تهرا بیاناستان  امنیت ن  وضعیت  شدن  بدتر  کننده 

شود،  است. یادآوري می   1399گذاري  در بهار  سرمایه
گیري کمیت در تمام مطالعات انجام شده براي اندازه

سرمایه امنیت  ملی  بین شاخص  همواره  گذاري، 
مؤلفه مؤلفهمیانگین  و  پیمایشی  آماري  هاي  هاي 

به داشته،  وجود  محاسبهگونهشکاف  کمیت  که   اي 
مؤلفه براي  ارایه شده  از کمیت  بیشتر  پیمایشی  هاي 

ازاینشده توسط مؤلفه اتکاي  هاي آماري است.  رو، 
هاي آماري، تحلیل و تفسیر  صرف به شاخص مؤلفه

سرمایه میامنیت  همراه  تورش  با  را  به گذاري  کند. 
بیان اتفاق  این  آنچه  عبارت دیگر،  بوده که  کننده آن 

مهم اقتصادي  فعاالن  در تصمیم  براي  و  گیرياست 
گذارد، درك آنها از  گذاري تأثیر میآنها براي سرمایه

شرایط موجود در اقتصاد است که براي این موضوع  
 کنند.  تنها به آمار و اطالعات رسمی تکیه نمی

 1399ان  در بهار  در استان تهر  گذارينماگرهاي شاخص امنیت سرمایه   -5نمودار  

 هاي مجلس. مأخذ: مرکز پژوهش 
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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

راهکارهاى توسعه امنیت سرمایه گذارى در استان تهران
تدبیر اقتصاد
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دهنده شاخص  بررسی وضعیت نماگرهاي توضیح

نشانامنیت سرمایه تقریباً  گذاري  که  است  آن  دهنده 

هیچ شاهد در  را  مطلوبی  وضعیت  نماگرها  از  کدام 

عملکرد دولت    حال، وضعیت نماگرهاينیستیم؛ بااین

 و ثبات اقتصادي بدتر از سایر نماگرهاست. 

محیط   شاخص  نامناسب  وضعیت  دیگر،  سوي  از 

مؤلفه کسب  و  می وکار  آن  به هاي  بیان تواند  کننده نوعی 

سرمایه  امنیت  وضعیت  بودن  با  نامناسب  باشد.  گذاري 

هاي تأثیرگذار بر شاخص محیط  وجود آنکه بیشتر مؤلفه 

سرمایه کسب  امنیت  شاخص  بر  نیز  وکار  گذاري 

امنیت   شاخص  مشترك  تأثیرپذیري  اما  تأثیرگذارند، 

کسب سرمایه  محیط  شاخص  و  برخی  گذاري  از  وکار 

مه، وضعیت برخی از این  تر بوده که در ادا ها ملموس مؤلفه 

در استان تهران ارایه شده است.    1399ها براي بهار  مؤلفه 

هاي پیمایشی تأثیرگذار بر شاخص  مؤلفه   برخی   - 1جدول  

 ) 1399وکار براي استان تهران (بهار  محیط کسب 
کمیت مؤلفه 

توسط  مقررات   و  قوانین   از  ايسلیقه   هايبرداشت 
 ... و ركگم  شهرداري، زیست،   محیط مأموران

38/7 

اجراي  به  معامله  و   قرارداد  هايطرف   تعهديبی 
 23/6 هایشانوعده  و  تعهدات

مواد  قیمت   تغییرات   و  بودن  بینیپیش   غیرقابل
 76/8 محصوالت  و  اولیه

هايرویه   و  مقررات  و  قوانین  ها،سیاست   ثباتیبی 
 15/8 وکارکسب  بر ناظر اجرایی

 87/7 هابانک  از  مالی تأمین  دشواري 
نیاز   مورد   اطالعات  و  آمار  نبودن   شفاف  یا  فقدان
 92/6 اقتصادي  هايفعالیت براي 

پیگرد  و  هاشکایت  به  رسیدگی  در  هادادگاه   ضعف
 35/7 دیگران  حقوق به  متجاوزان مؤثر

 69/6 بازار  در قاچاق محصوالت و  کاالها عرضه
در   حاکمیتی  نهادهاي  غیرمنطقی  هايدخالت 
 12/7 بازار  در هاقیمت  تعیین

هاي اتاق ایران.  مأخذ: مرکز پژوهش 

است   10هاي ارایه شده بین صفر تا  کمیت مؤلفه 

-تر باشد بیاننزدیک  10اي به  و هرچه کمیت مؤلفه

این،  ک براساس  است؛  آن  وضعیت  بودن  بدتر  ننده 

مؤلفههیچ از  مناسبی   هاکدام  وضعیت  در  شده  ارایه 

دراین ندارند.  مؤلفه قرار  غیرقابلبین،  بینی پیش  هاي 

محصوالت،   و  اولیه  مواد  قیمت  تغییرات  و  بودن

هايرویه  و  مقررات  و   قوانین  ها،سیاست  ثباتیبی

دشواريکسب  بر   ناظر  اجرایی  از   مالی  تأمین  وکار، 

 رراتمق  و  قوانین  از  ايسلیقه  هايها و برداشتبانک

،...و  گمرك   شهرداري،  زیست،  محیط  مأموران  توسط

از وضعیت بدتري نسبت به سایر مؤلفه برخوردارند.  

نظریه متعددي  براساس  متغیرهاي  اقتصادي،  هاي 

اولیه  مواد  تغییرات  تورم،  نرخ  ارز،  نرخ  جمله:  از 

بر  و...  بهره  نرخ  سرمایه،  حقیقی  بازده  نرخ  تولید، 

تأثیرگذارنسرمایه متغیرهاي  گذاري  نوسانات  د. 

شود  ثباتی فضاي اقتصاد کالن منجر می یادشده به بی

اندازد. نوسانات گذاري را به خطر میو امنیت سرمایه

شدید نرخ ارز، نرخ تورم و تغییرات قیمت مواد اولیه 

مهم از  امنیت تولید  بر  تأثیرگذار  عوامل  ترین 

هاي اخیر بوده است. از سوي گذاري در سالسرمایه

ثباتی و نااطمینانی در فضاي  دیگر، باید توجه کرد، بی

سفته بیشتر  جذابیت  موجب  کالن  بازي، اقتصاد 

سرمایه به  نسبت  داللی  و  در سوداگري  گذاري 

گذاري را در  شود و امنیت سرمایههاي مولد میبخش

می کاهش  مولد  اتفاقبخش  این  که  در دهد  ها 

ده است.  وضوح در کشور مشاهده شهاي اخیر بهسال

به دولت  نامناسب  عملکرد  دیگر،  سوي  نوعی از 

هاي موجود،  کننده ناتوانی دولت در کنترل بحرانبیان



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

ان راهکارهاى توسعه امنیت سرمایه گذارى در استان تهر
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هاي برقراري ثبات اقتصادي از طریق رفع عدم تعادل

و  به سیاسی  ثبات  برقراري  اقتصاد،  در  آمده  وجود 

هاي سیاسی و ها اتخاذ شذه در حوزهکارآیی سیاست

اقتصادي هم در سیاست اقتصادي کشور است.   هاي 

تأثیر   اجرا  در مرحله  نوع سیاست و هم  تصویب و 

سرمایه امنیت  در  ایران  بسزایی  در  دارند.  گذاري 

عنوان مسکن ها بهطور معمول تصمیمات و سیاستبه

بهکوتاه باید  بهانه که  این  با  اي سرعت چارهمدت و 

ثباتی شوند و این اتفاق موجب بیاندیشید، تجویز می

می اقتصاد  در  نااطمینانی  ریسک  و  و  شود 

میسرمایه افزایش  را  معضل  گذاري  واقع،  در  دهد. 

سرمایه امنیت  سیاستکاهش  توسط  هاي گذاري 

اقتصادي دولت به دو جنبه اتخاذ و اجراي سیاست 

گردد. میها برثباتی سیاست اشتباه و تغییر مداوم و بی

گذاريتواند به امنیت سرمایهثبات سیاسی نیز می

و افزایش آن کمک کند. در واقع، ثبات سیاسی هم از 

و   مدیران  تغییر  و  جناحی  تحوالت  و  تغییر  منظر 

ها، اغتشاشات، مسئوالن بلندپایه و هم از منظر ناآرامی

بین  درگیري سیاسی  روابط  و  جنگ  نظامی،  هاي 

می فضاکشورها  ایجاد  در  و تواند  اقتصادي  امن  ي 

 گذاري بسیار مهم و مؤثر باشد. سرمایه

براي آنان ایجاد   تغییر مداوم مدیران حاشیه ناامنی

هاي ها و سیاستریزيشود برنامهکند و باعث میمی

مدت ببینند و به دنبال حفظ منافع  خود را با دید کوتاه

خود و گروه خود باشند، زیرا کارنامه عملکرد آنان  

از  وره زمانی کوتاهدر یک د مدت بسته خواهد شد. 

گیري مستمر  آنجا که اصالحات ساختاري تنها با پی

رو، تغییرات  پذیر است، ازاین امکان  و با گذشت زمان

آنان منجر  کوتاه متناقض عملکرد  نتایج گاه  به  مدت 

خواهد شد و به ناامنی اقتصاد دامن خواهد زد. عوامل 

اغ و  داخلی  جنگ  مانند  که دیگري  آنجا  از  تشاش 

کند، ممکن است چهره نظم عمومی را مخدوش می

مسایل دیگري را که حتی توجیه اقتصادي ندارند، در  

بحران این  از  هریک  دهد.  قرار  امنیت اولویت  ها 

اندازد و موجب تعویق  گذاري را به خطر میسرمایه

 شود.  گذاري میسرمایه

مؤلفه از  نیز  اداري  سالمت  و  مهم شفافیت  هاي 

سرمایه امنیت  بر  میتأثیرگذار  شمار  به  رود.  گذاري 

سطح باالي فساد مالی و اقتصادي که با عدم شفافیت 

سو، موجب ناکارآمدي    یابد، از یکاداري گسترش می

از هاي دولتی و ضعف حاکمیت میسیاست  شود و 

اقتصادي،  محیط  در  بنیادي  تغییر  با  دیگر،  سوي 

دهد. فساد مالی و  اهش میگذاري مولد را کسرمایه

می موجب  عمل  در  محیط  اقتصادي  تغییر  با  شود 

هاي اقتصادي از شکل مولد به گذاري فعالیتسرمایه

ها و شکل زیرزمینی آن سوق یابد. سوي رانت 

نااطمینانی بی و  اقتصاد    ثباتی  فضاي  در 
سفته بیشتر  جذابیت  موجب  بازي،  کالن 
گذاريسوداگري و داللی نسبت به سرمایه

بخش میدر  مولد  امنیت هاي  و  شود 
کاهش  سرمایه  مولد  بخش  در  را  گذاري 

اتفاقمی این  اخیر  ها در سالدهد که  هاي 

 وضوح در کشور مشاهده شده است.به



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

راهکارهاى توسعه امنیت سرمایه گذارى در استان تهران
تدبیر اقتصاد
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پیش  و  رویه بینی ثبات  و  مقررات  هايپذیري 

امنیت   بر  تأثیرگذار  عوامل  دیگر  از  نیز  اجرایی 

ت سرمایه  است.  قوانین  گذاري  که  نیست  ردیدي 

نیز به اقتضاي زمان باید تغییر کنند، اما گاهی این  

به  یا  تغییرات  موجود  قوانین  با  که  است  حدي 

گیرند. این تغییرات  سابق در تضاد کامل قرار می 

عالوه بر برهم زدن نظم بازار و ایجاد رانت براي  

گذاران سیگنال منفی  گروهی خاص، براي سرمایه 

قوانین  کند ارسال می  تغییر  با  است  زیرا ممکن   ،

سرمایه  جدید  قوانین  تصویب  خطر    یا  به  آنان 

بیفتد. البته، در برخی موارد، فقدان قانون شفاف  

می  سرمایه نیز  امنیت  به  آسیب  تواند  گذاري 

 برساند.  

پی  تصویب  تغییرات  مقررات،  و  قوانین  درپی 

هاي متعدد  قوانین ناسخ و منسوخ، وضع الحاقیه 

قوا  از  به  قوانین،  برخی  اجراي  کنار عدم  در  نین 

آسیب مهم  قانون ترین  نظام  گذاري  هاي 

درحال  پیش کشورهاي  که  است  -بینی توسعه 

سرمایه  محیط  امنیت  پذیري  و  گذاري 

می سرمایه  مختل  را  اتفاق گذاري  این  نظرکند. 

وجود دارد که نظام قانونی کشور با تورم قوانین  

خدشه  حقوقی  و  امنیت  شدن  است،  دار  مواجه 

نه  متناقض  و  متعدد  قوانین  باعث  وجود  تنها 

سیاست  اجراي  روند  شدن  می طوالنی  شود،  ها 

و   شفافیت  عدم  امور،  خوردن  گره  موجب  بلکه 

شود که  سالمت اداري، امکان ایجاد رانت و... می 

امنیت   ضریب  کاهش  به  موضوع  این 

شود.  گذاري منجر می سرمایه 

مالحظات امنیت اقتصادي -2
گذاري داراي ابعاد اقتصادي، سیاسی و منیت سرمایها

ازاین است؛  اقتصادي، اجتماعی  متغیرهاي  از  رو، 

می متأثر  اجتماعی  و  دولت،  سیاسی  عملکرد  شود. 

ثبات اقتصاد کالن، شفافیت و سالمت اداري، تعریف  

پیش و  ثبات  مالکیت،  حقوق  تضمین  پذیري  بینیو 

رویه و  مصونیت  مقررات  اجرایی،  مال هاي  و  جان 

شهروندان از تعرض، فرهنگ وفاي به عهد و صداقت  

ترین متغیرهاي تأثیرگذار بر  و درستی، از جمله مهم

سرمایه آنها  امنیت  مجموعه  از  که  هستند  گذاري 

سرمایهبه ملی  امنیت  شاخص  یاد  عنوان  گذاري 

شود. وضعیت نامناسب هرکدام از متغیرهاي بیان  می

گذاري دارد؛ وضعیت  سرمایهشده تأثیر منفی بر امنیت  

امنیت سرمایه از کانال گذاري مینامناسب  هاي تواند 

 زیر امنیت اقتصادي کشور را با مخاطره مواجه کند: 

 ثباتی در اقتصاد تضعیف بخش مولد و تشدید بی  -

سرمایه  امنیت  هم  فقدان  بی می گذاري  از  ثباتی تواند 

ثباتی را در  تواند تشدید بی اقتصاد تأثیر پذیرد و هم می 

گذارياقتصاد به دنبال داشته باشد؛ فقدان امنیت سرمایه 

باعث افزایش ریسک و نااطمینانی خواهد شد که این  

به   را  اقتصادي  فعاالن  رغبت  و  میل  کاهش  موضوع 

بخش سرمایه  در  خواهد  گذاري  همراه  به  مولد  هاي 

هايگذاري در بخش کاهش سرمایه داشت. در نتیجه  

به  بازارهاي  تولیدي،  سمت  به  نقدینگی  معمول  طور 

سو،شود که این موضوع از یک  رقیب تولید هدایت می 

باعث تقویت بخش غیرمولد و از سوي دیگر، موجب  

شود. سرازیر شدن نقدینگی به  تولید می   تضعیف بنیه 

افزایش   و  مسکن  و  سکه  طال،  ارز،  بازارهاي  سمت 



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

ان راهکارهاى توسعه امنیت سرمایه گذارى در استان تهر
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بازارهاي یادشده باعث تشدید بی  ثباتی در  قیمت در 

شود که این موضوع ریسک و نااطمینانی را  اقتصاد می 

 دهد. در اقتصاد افزایش می 

 زایی و تعمیق فقرکاهش اشتغال -

سرمایه امنیت  نامناسب  کاهش وضعیت  به  گذاري 

میسرمایه منجر  کاهش گذاري  نتیجه،  در  که  شود 

پی  اشتغال در  را  به زایی  رو  روند  به  توجه  با  دارد. 

اشتغال تضعیف  جمعیت،  به رشد  نهایت،  در  زایی 

می منجر  کار  نیروي  از  بخشی  این بیکاري  و  شود 

موضوع کاهش درآمد خانوارها و گسترش فقر را به 

می موجب  فقر  گسترش  داشت.  خواهد  شود  همراه 

مشاغل  به  خود  زندگی  مایحتاج  تأمین  براي  مردم 

باید توجه کرد که مشاغل کاذب کاذب روي آورند.  

و  جرم  افزایش  زمینه  دارند  که  ماهیتی  دلیل  به 

افزایش می اقتصاد بزهکاري را  ناامنی  باعث  دهند و 

رو، فقر عالوه بر آنکه امنیت اقتصادي شوند. ازاین می

کند، تهدید جدي براي امنیت را با مخاطره مواجه می

رود. ملی نیز به شمار می

 ارج  وابستگی به خ -

هاي اقتصادي موجب  گذاري در زیربخش کاهش سرمایه 

می  کشور  تولید  توان  چنا تضعیف  کاهش  شود؛  نچه 

هاي مولد اقتصادي کاهش یابد،  گذاري در بخش سرمایه 

ناچار به تأمین مایحتاج کشور از طریق واردات خواهیم  

از   خارج  به  بیشتر  وابستگی  افزایش  اتفاق  این  که  شد 

ود. افزایش وابستگی به خارج از  ش کشور را موجب می 

هاپذیري بیشتر اقتصاد داخلی از شوك کشور باعث آسیب 

تحریم  بین و  می هاي  امنیت  المللی  منظر  این  از  و  شود 

کند.  اقتصادي کشور را متزلزل می 

 گیري و پیشنهادها نتیجه
شاخص  سرمایه   بررسی  امنیت  استان  ملی  در  گذاري 

1399تا بهار    1397ه از بهار  کننده آن بوده ک تهران بیان 

شاخص مزبور روند پرنوسانی داشته، با وجود این، در  

کمیت شاخص یادشده نسبت به زمستان    1399بهار  

امنیت    1398 شاخص  روند  است.  یافته  افزایش 

به سرمایه  دوره گونه گذاري  در  که  بوده  که  اي  هایی 

نوسانات متغیرهاي نرخ ارز و تورم بیشتر شده است و  

بی شاه  تشدید  عملکرد  د   و  کالن  اقتصاد  در  ثباتی 

گذاري  ایم، وضعیت امنیت سرمایه ضعیف دولت بوده 

بدتر شده است؛ هرچند وضعیت نامناسب اقتصادي و  

امنیت   شدن  بدتر  دلیل  تنها  دولت  ضعیف  عملکرد 

ترین عوامل  اقتصادي نیست، اما موارد یادشده از مهم 

سرمای  امنیت  شاخص  روند  بر  گذاري  ه تأثیرگذار 

اند. براساس عوامل مهم تأثیرگذار بر شاخص ملی  بوده 

به امنیت سرمایه  زیر  راهکارهاي  بهبود  گذاري،  منظور 

شوند:گذار پیشنهاد می وضعیت امنیت سرمایه 

 گراهاي اقتصادي ثباتسیاست -

گذاري هاي شاخص ملی امنیت سرمایهبررسی مؤلفه

ز و تورم باعث کننده آن است که نوسانات نرخ اربیان

شود  ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک در اقتصاد می

گذاري کشور تأثیر  و همین موضوع، بر امنیت سرمایه

ازاین دارد.  سیاست منفی  اتخاذ  اقتصادي رو،  هاي 

قدرت ثبات کنترل  و  بیشتر  نظارت  و  گرا 

تواند به کنترل تورم و ایجاد ثبات و  گذاري، میقیمت 

رز  منجر شود که این موضوع تأثیر  آرامش در بازار ا

سرمایه امنیت  بر  بهمثبتی  و  روند گذاري  تبع، 

گذاري در کشور خواهد داشت.  سرمایه



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

راهکارهاى توسعه امنیت سرمایه گذارى در استان تهران
تدبیر اقتصاد
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 المللی زداي بینهاي تنشسیاست -

دهنده نماگر عملکرد دولت  هاي تشکیلیکی از مؤلفه 

سرمایه امنیت  شاخص  در در  اختالل  گذاري، 

تحریمکسب دلیل  به  خاروکار  است.  هاي  جی 

وضعیت نامناسب نماگر مزبور حاکی از آن است که  

امنیت تحریم بر  منفی  تأثیر  خارجی  هاي 

رو،  ایجاد ثبات سیاسی و گذاري دارد؛ ازاینسرمایه

المللی باعث کاهش نوسانات آمیز بینروابط مسالمت 

اقتصادي    –شود و فضاي باثبات سیاسی  اقتصادي می

دارد  همراه  به  کشور  براي  طریق  را  از  شرایط  این   .

امنیت سرمایه بر  که  مثبتی  دارد موجب تأثیر  گذاري 

چشم سرمایهایجاد  به  نسبت  روشن  گذاري انداز 

سرمایهمی به  را  اقتصادي  فعاالن  و  در  شود  گذاري 

 کند.هاي مولد ترغیب میبخش

هاي مسئوالن ملی و استانی از دادن وعده  اجتناب  -

 بینانه خوش

اقتصادي   فعاالن  نظرسنجی  از  حاصل  نتایج  بررسی 

هایی که طور معمول در دوره کننده آن است که بهبیان

گذاري بدتر شده، مؤلفه «عمل شاخص امنیت سرمایه

وعده به  ملی  نامناسب مسئوالن  شده»  داده  هاي 

بیان موضوع  این  و  شده  حساسیت ارزیابی  کننده 

ن ملی و همچنین  هاي مسئوالفعاالن اقتصادي به وعده

هاي مسئوالن ملی بر امنیت  ها و وعده لتأثیر باالي قو

ازاینسرمایه است.  میگذاري  پیشنهاد  شود  رو،  

قول خصوص  در  استانی،  و  ملی  و مسئوالن  ها 

که وعده صورتی  در  و  کنند  تأمل  بیشتر  خود  هاي 

وعده تحقق  میاحتمال  اندك  را  خود  از هاي  دانند، 

این صورت، اعالم آن خودداري   در غیر  زیرا  کنند، 

اعتمادي و  هاي داده شده موجب بیعدم تحقق وعده

می حکومت  به  اقتصادي  فعاالن  بر  بدبینی  و  شود 

 گذارد.  گذاري آثار منفی میامنیت سرمایه

تصمیم  - براي  باثبات  فضاي  هايگیريایجاد 

 گذاري سرمایه

امنیت سیاسی و امنیت سرمایه  از وجود  گذاري متأثر 

اقتصادي در کشور است. ایجاد ثبات سیاسی و ثبات  

در متغیرهاي کالن اقتصادي، ثبات در قوانین و مقررات  

شفاف  اقدام و  و  تصمیمات  مسئوالن  سازي  هاي 

شودگذاري می اجرایی، موجب تقویت امنیت سرمایه 

گذاري بخش خصوصی را  تواند افزایش سرمایه که می 

 به همراه داشته باشد. 

س زیربخشرمایهکاهش  در  هايگذاري 
اقتصادي موجب تضعیف توان تولید کشور  

چنامی سرمایهشود؛  کاهش  در  نچه  گذاري 
هاي مولد اقتصادي کاهش یابد، ناچار  بخش

واردات   طریق  از  کشور  مایحتاج  تأمین  به 
خواهیم شد که این اتفاق افزایش وابستگی  

 شود. بیشتر به خارج از کشور را موجب می
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