
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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یدنجو با   یروزي با پ   یران ا   ي تجار   یپلماسی د   آینده 
1زهرا مشفق

نظام تمام  که  موضوع  اقتصادي  این  و  سیاسی  هاي 
بین رخدادهاي  تأثیر  می تحت  قرار  گیرند  المللی 

دولت اینکه  همچنین  است.  طبیعی  در موضوعی  ها 
مقابله با رویدادهاي خارج از مرزهاي خود دست به 

سیاست  اتخاذ  یا  میواکنش  مسئلههایی  اي زنند، 
بدیهی است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در 

بین تحوالت  انتخابات بین  اخیر،  المللی 
پیروزي جو ریاست  آن  دنبال  به  و  آمریکا  جمهوري 

مهم از جمله  که بایدن  است  بوده  رویدادهایی  ترین 
ایرانمی اقتصاد  بر  آن  تبعات  از  بود.  توان  غافل  ن 

در  باید  همواره  حاکمیت  و  دولت  اگرچه 
هاي خود به قضایاي خارجی دقت الزم گیريتصمیم

تحت   که  است  آن  اساسی  نکته  اما  کنند،  مبذول  را 

zahara.moshfegh@ut.ac.ir 1-   دانشجوى دکترى اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ها و با پررنگ شدن نگاه مردم  سازي رسانهتأثیر فضا
اقتصادي   به تحوالت آمریکا براي حل مسایل  ایران 

انت این  و  جدید  فضاي  شکل کشور،  کشور  در  ظار 
از  بسیاري  بایدن  جو  پیروزي  با  که  است  گرفته 

 مشکالت اقتصادي ایران رفع خواهد شد.  
واضح  اخیر  ساالهاي  در  ایران  اقتصاد  در  آنچه 

اقتصادي، نسبت بوده، این نکته است که متغیرهاي غیر
هاي کالن اقتصادي  به متغیرهاي اقتصادي بر شاخص

بوده دراین اثرگذارتر  دنیاي  اند.  با  ایران  روابط  بین، 
انداز تجارت کشور همواره تحت تأثیر  خارج و چشم

این  آنکه  به  توجه  با  است.  بوده  سیاسی  متغیرهاي 
سیاست  بایدن  پیروزي  با  که  دارد  وجود  انتظار 
اتحادسازي  و  دموکراسی  سمت  به  آمریکا  خارجی 

،  

  

تغییر دولت آمریکا در سال  2021  و روي کار آمدن جو بایدن می تواند بر نحوه  تعامالت ایران با کشورهاي جهان اثرگذار  
باشد. با روي کار آمدن جو بایدن و با توجه به تجاربی که از دوره حضور او در دوران اوباما وجود دارد، اگرچه خوش بینی هایی  
در خصوص بهبود  مناسبات ایران با کشورهاي جهان به وجود آمد، اما این تنها در یک دوره کوتاه مدت بوده و ا ینکه توقع  
معجزه و تحول جدي در روابط ایران با آمریکا و سایر کشورهاي جهان وجود داشته باشد، از واقعیت دور و امید موهومی  
است. اگرچه انتظار نمی رود بایدن مانند ترامپ به ایران هراسی اقدام و در راستاي شکاف   بین   ایران   و   همسایگان   آن

به ویژه همسایگان عرب تالش کند، ام ا بعید به نظر می رسد آمریکا بخواهد اعمال سیاست هاي تحریمی علیه ایران را  
به   توجه  اقتصادي،  و  تجاري  تعامالت  و  مناسبات  تجاري کشور و گسترش  دیپلماسی  ارتقاي  به منظور  کند.  متوقف 
 - مالحظات زیر توصیه می شود:  -   جایگزینی شیوه هاي شبکه اي در مقابل شیوه هاي سنتی در دیپلم اسی اقتصادي
طراحی سناریوهاي مختلف در حوزه تجارت خارجی  -   نشست مشترك با سران دولت هاي اروپایی -     جلب   موافقت   کشورهاي 
همسایه در انعقاد   توافقنامههاي دوجانبه یا  چندجانبه -  بهکارگیري فعاالنهتر رایزن هاي بازرگانی، توصیه میشود. 

کلیدواژه: تجارت خارجی. دیپلماسی  اقتصادي . ایاالت  متحده امر یکا. تحریم.



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

آینده دیپلماسى تجارى ایران با پیروزى جو بایدن
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همکاريمبتنی بینبر  متقابل  بازگردد، هاي  المللی 
آمری از روابط  بسیاري  در  جهان  کشورهاي  با  کا 

تواند  مواضع دچار تغییر خواهد شد، این موضوع می
روابط اقتصادي و سیاسی ایران را با سایر کشورهاي 
جهان تحت تأثیر قرار دهد. برجام نیز ثابت کرد که 
وابستگی   آن،  از  غیر  چه  و  تصویب  حالت  در  چه 

اري از مستقیم به آمریکا وجود دارد و به عبارتی، بسی
 کشورهاي جهان همواره نقش پیرو را دارند.  

با توجه به مطالب یادشده، مطالعه حاضر با تمرکز بر  
بین  کشورهاي  بخش  با  ایران  تجاري  روابط  و  الملل  

جهان، به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا پیروزي  
المللی ایران و روابط  جو بایدن تأثیر جدي بر سپهر بین 

با دیگر کشورهاي منطقه و جهان خواهد  تجاري ایران  
تبیین   به  نخست،  بخش  در  منظور،  این  براي  داشت. 
اثرگذاري پیروزي بایدن بر حوزه تجارت خارجی ایران  

پردازیم. مروري بر وضعیت تجارت خارجی کشور  می 
شود. سپس، با  هاي اخیر در بخش دوم ارایه می در ماه 
کشور تقسیم  گروه بندي  سه  در  جهان  کشورهاي    هاي 

کشورهاي   و  استراتژي  شریک  کشورهاي  همسایه، 
اتحادیه اروپا، آینده روابط ایران با برخی از کشورهاي  

جمهوري  ها با توجه به نتیجه انتخابات ریاست این گروه 
می  قرار   بررسی  مورد  نهایت،  آمریکا،  در  گیرد.  

راهکارهایی در زمینه بهبود تعامالت تجاري کشور که  
گذاران را در ترسیم نقشه راه در روابط  است تواند سی می 

 شود.  تجاري کمک کند، ارایه می 
 

حوزه    -1 بر  بایدن  پیروزي  اثرگذاري  تبیین 
 تجارت خارجی ایران 

چندان  در حال حاضر تنگناهاي اقتصادي و وضعیت نه 
راه   بسیاري  است  شده  سبب  مردم،  معیشتی  مناسب 

خروج از این بحران را روي کار آمدن جو بایدن برنده  
آمریکا بدانند. این گروه    2020جمهوري  انتخابات ریاست 

تحریم  از  برخی  بایدن  دارند  علیه  انتظار  اقتصادي  هاي 
مسیر صادرات و واردات ایران را قدري  ایران را حذف و  

تسهیل کند و به  گسترش روابط اقتصادي ایران با دیگر  
کشورهاي جهان منجر شود، اما آیا از نگاه کارشناسان و  
 تحلیلگران مسایل اقتصادي چنین برداشتی صحیح است؟ 

با توجه به اینکه از زمان خروج آمریکا از برجام و 
تحریم ازتشدید  آمریکا  فشارهاي 1397سال    هاي   ،

اقتصادي علیه کشورمان نیز مضاعف شده است، شاید 
ریاست به  بایدن  جو  انتخاب  گفت،  جمهوري بتوان 

کوتاه در  هم  آن  روانی  نظر  از  حداقل  مدت  آمریکا 
بتواند فرصت تنفسی براي اقتصاد ایران باشد، اما در  

سادگی قضاوت کرد  توان بهمدت نمیمدت و بلندمیان
ه روابط اقتصادي و تجاري ایران با کشورهاي که آیند

تنها در درجه دیگر جهان به چه شکل خواهد بود و نه
تصمیم و  اقتصاد  داخلی  عوامل  به  هاي  گیرياول 

سیاستمداران مربوط است، بلکه، به این موضوع نیز  
بایدن   که  دارد  زمینه  بستگی  در  را  تصمیماتی  چه 

کند که تخاذ میتعامالت اقتصادي و تجاري با ایران ا
 با گذشت زمان مشخص خواهد شد. 

بیان این نکته الزم است که از وقتی بایدن زمام امور    
)،  حداقل تا شش ماه  2021را در دست گرفته (ژانویه  

توان انتظاري در خصوص تغییر و بهبود بارز  آتی نمی 
در حوزه تجارت خارجی و روابط اقتصادي کشور با  

شت. ضمن اینکه باید به این  دیگر کشورهاي جهان دا 
نکته مهم توجه کرد که حتی اگر بایدن بخواهد دوباره  
به برجام بازگردد، این احتمال وجود دارد که شرایط و  

اما  درخواست  کند،  تحمیل  ایران  به  را  جدیدي  هاي 
سازي روابط  تواند در عادي برگشت آمریکا به برجام می 



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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ورهاي جهان  اقتصادي و حتی سیاسی ایران با دیگر کش 
پیمانان ایران در توافقنامه برجام اثرگذار  یا حداقل با هم 

غیر  واردات  و  صادرات  گسترش  به  و  در  باشد  نفتی 
حدود برجام کمک کند. همچنین با بازگشت آمریکا به  
امکان   نااطمینانی،  کاهش  احتمال  به  توجه  با  برجام، 

سرمایه  سرمایه جذب  ورود  خارجی،  انتقال    گذار  و 
فراهم  فناور  کشور  اقتصاد  به  دیگر  کشورهاي  از  ي 

 خواهد شد.  
  هاي ظرفیت  بایدن،  آمدن  کار  روي  طور کلی، بابه

افزایش خواهد یافت.     آمریکا  المللیبین  سازياجماع 
اي در داخل و  با شکست ترامپ فضاي امیدوارکننده

است.   گرفته  شکل  روابط  بازسازي  براي  خارج 
تحریم نظام  آمریکفروپاشی  نتیجه  هاي  نخستین  ا 

شکست ترامپ در انتخابات است. با شکست ترامپ 
بین جامعه  در  جدیدي  تنفسی  براي  فضاي  المللی 

 ایجاد خواهد شد.  جمهوري اسالمی ایران
با توجه به این مقدمه، در ادامه، نخست، وضعیت 

هاي اخیر مورد بخش تجارت خارجی کشور در ماه
نارزیابی قرار می با در  بایدن  گیرد. سپس،  ظرگرفتن 

ریاستبه انتخابات  پیروز   آمریکا، عنوان  جمهوري 
از  برخی  با  کشور  اقتصادي   مناسبات  آتی  روند 
براي  آنها  با  ارتباط  برقراري  که  جهان  کشورهاي 
گروه   سه  در  دارد،  اهمیت  کشور  اقتصادي  امنیت 
شریک   کشورهاي  همسایه،  کشورهاي  شامل 

ا اتحادیه  کشورهاي  و  ایران  مورد استراتژي  روپا 
 گیرد.  تحلیل و بررسی قرار می

 
 وضعیت کنونی بخش تجارت خارجی ایران   - 2
با  به  ایران  خارجی  تجارت  وضعیت  مقایسه  طورکلی 

دهد که با شیوع ویروس کرونا،  دیگر کشورها نشان می 

تقاضاي کاال در جهان کاهش داشته و در نتیجه، زنجیره  
با چالش   تأمین کاالها و  نیز  همراه شده    هایی خدمات 

صادرات   که  است  آن  از  حاکی  ارقام  و  آمار  است، 
هاي اخیر آسیب جدي دیده است.  نفتی ایران در ماه غیر 

نفتی کشور  براساس آمارهاي گمرك ایران، صادرات غیر 
میلیارد و    18، حدود  1399در هفت ماه نخست سال  

میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال    235
).  1درصدي داشته است (نمودار شماره    23قبل کاهش  

  1398نفتی ایران در هفت ماه نخست سال  صادرات غیر 
  18میلیون دالر بوده است. از    746میلیارد و    23معادل  

نفتی در هفت ماه نخست سال  میلیارد دالر صادرات غیر 
از  1399 بیش  به    94،  آن  بوده    20درصد  اول  مقصد 

میلیارد دالر،    4/ 4ر، چین با  میلیارد دال   4/ 8است. عراق با  
  1/ 5میلیارد دالر، ترکیه با    2/ 2امارات متحده عربی با  

میلیارد دالر به ترتیب پنج    1/ 3میلیارد دالر و افغانستان با  
 اند.  نفتی ایران بوده کشور اول خریدار کاالهاي غیر 

نفتی هفت مقایسه واردات و صادرات غیر  –  1نمودار  

 1395  -1399هاي  ماه نخست سال 

 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران. 

















                   

واردات صادرات غیر نفتی



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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آمارهاي   مقایسه  ایران،  گمرك  آمارهاي  براساس 

1399نفتی ایران در هفت ماه نخست سال  صادرات غیر 

مقصد    20در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، در بین  

نفتی ایران، صادرات کشور  اصلی صادرات کاالهاي غیر 

میزان    14به   کشور  شش  در  و  یافته  کاهش  کشور 

کشور که صادرات    14صادرات رشد داشته است. از بین  

کشور    10ایران به آنها کاهش داشته، صادرات ایران به  

درصد با افت همراه بوده است. همچنین   50تا  20بین 

این   بین  از    10در  بیش  هند  به  صادرات  45کشور، 

قطر حدود  د  ترکیه و  به  و    44رصد، صادرات  درصد 

عمان   به  است.    22صادرات  داشته  کاهش  درصد 

28صادرات به چین و پاکستان نیز به ترتیب با کاهش  

 درصدي مواجه شده است.    23و  

در مقابل، واردات کشور طی هفت ماه نخست سال  

میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت    20، برابر با  1399

درصد افت داشته است. در بین پنج    20مشابه سال قبل  

71بررسی که حدود    ماهه مورد مبدأ وارداتی طی هفت 

داده  تشکیل  را  کشور  واردات  ارزش  تنها  درصد  اند، 

درصد افزایش داشته    21واردات از امارات متحده عربی  

معادل   چین    4/ 7و  از  واردات  است.  بوده  5/ 1درصد 

که   بوده  دالر  است.    20/ 3میلیارد  داشته  کاهش  درصد 

26/ 7میلیارد دالر بوده که    2/ 2همچنین واردات از ترکیه  

درصد کاهش داشته است. واردات از کشورهاي هند و  

درصد با    16/ 7درصد و    48آلمان نیز به ترتیب معادل  

می  یادآوري  است.  بوده  همراه  تراز  افت  کسري  شود، 

1399نفتی کشور طی هفت ماه نخست سال  تجاري غیر 

میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال    1/ 8حدود  

یلیارد دالر به آن اضافه شده است.  م   0/ 5قبل نزدیک به  

انداز مناسبات اقتصادي با کشورهايچشم  -3
 همسایه 
عنوان یک قدرت بالقوه اقتصادي در جهان، در  ایران به 

اي واقع شده است که به لحاظ ذخایر نفت و گاز  منطقه 

در جهان به ترتیب دومین و چهارمین جایگاه را دارد.  

فارس را که دو منبع انرژي  همچنین دریاي خزر و خلیج  

کند. بنابراین، توانایی  هم متصل می آیند، به به شمار می 

دارد.   را  همسایه  کشورهاي  به  برق  و  گاز  صادرات 

ظرفیت  به  تمرکز  و  توجه  این،  بزرگ    براساس  بازار 

اولویت  در  د منطقه،  اقتصادي  هاي  دارد.  یپلماسی  قرار 

بایدن در کاخ  اهمیت این موضوع، با توجه به حضور  

سفید و ایجاد رویکرد و استراتژي متفاوت از ترامپ در  

خصوص کشورهاي خاورمیانه، دوچندان خواهد بود.  

طور کلی در خصوص کشورهاي خاورمیانه سیاست  به 

نمی  داشته  بایدن  ترامپ  به  نسبت  اساسی  تغییر  تواند 

هاي بایدن براي  توان انتظار داشت تاکتیک باشد، اما می 

تواند  داف آمریکا تغییراتی داشته باشد که می تحقق اه 

واکنش  در  منطقه  تغییراتی  بازیگران  احتمالی  هاي 

بررسی مناسبات اقتصادي با    وجود آورد. در ادامه، به به 

طور کلی  کشورهاي همسایه ایران از بعد تجاري و به 

پردازیم.  روابط اقتصادي می 

در مقایسه با    1399در هفت ماه نخست سال  
مقصد اصلی    20مدت مشابه سال قبل، در بین  

غیر  کاالهاي  صادرات  ن صادرات  ایران،  فتی 
کشور کاهش یافته و در شش    14کشور به  

 کشور میزان صادرات رشد داشته 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
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 میلیارد دالر - )2019سهم ایران در بازار وارداتی کشورهاي همسایه (سال    -2نمودار  

 .ITCمأخذ:

سال  در  از  ایران  رسمی  آمار  برمبناي  اخیر  هاي 

رین تعامل اقتصادي را جمله کشورهایی است که کمت

در بین کشورهاي منطقه داشته و در سطح چندجانبه  

نداشته  جهان  کشورهاي  با  چشمگیري  تعامل  نیز 

سال    15است.   در  ایران،  همسایه  در   2019کشور 

به نزدیک  واردات    1/11مجموع،  دالر  تریلیون 

میلیارد دالر صادرات به این   17اند و ایران با  داشته 

درصد از بازار این کشورها را در    1/1کشورها تنها  

میلیارد دالر صادرات ایران   17اختیار داشته است. از  

از   بیش  همسایه  کشورهاي  یعنی    75به  آن،  درصد 

میلیارد دالر آن به سه کشور عراق، ترکیه    3/13حدود  

کشور   12میلیارد دالر آن به    4و افغانستان و نزدیک به  

 دیگر همسایه صادر شده است.  

قابل توجه آن است که نفوذ کشورهاي منطقه  نکته  

متفاوت  جلوه  ایران  مجموع  در  از  است.  داشته  تري 

سال    11واردات   در  ایران  دالري  از  2019میلیارد 

درصد آن از دو کشور امارات    83کشورهاي همسایه،   

متحده عربی و ترکیه وارد شده است. در مجموع، دو  

در بین کشورهاي    کشور امارات و ترکیه بیشترین نفوذ را 

داشته منطقه  ایران  بازار  در  سهم  اي  و  کشور    13اند 

درصد بوده است. بنابراین، به    17همسایه دیگر حدود  

غیر از کشورهایی مانند افغانستان، عراق و ترکیه سهم  

ایران در بازار کشورهاي همسایه و سهم آنان در بازار  

درصد است. این رقم ضرورت کاربست    2ایران زیر  

تقویت  د  خصوص  در  را  اقتصادي  یپلماسی 

 کند.  هاي راهبردي با این کشورها برجسته می همکاري 

رغم نفوذ باالي ترکیه در بازار  شود، به یادآوري می 

از سال   ترکیه  و  ایران  بین  تجارت  کل  ایران، مجموع 

درصد کاهش داشته است. ضمن    38،  2019تا    2016

تحریم  تشدید  سال  اینکه  از  آمریکا  و  1397هاي 















سهم ایران از واردات  واردات از ایران



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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سال  همه  اواخر  از  کرونا  ویروس  تغییر  1398گیري   ،

چشمگیري در روابط ایران و ترکیه ایجاد کرده است.  

پس از خروج ترامپ از برجام ترکیه اعالم کرد که دیگر  

بزرگ  عرضه از  نخواهد  کننده ترین  نفت خریداري  اش 

شدت کاهش یافت.  کرد و واردات گاز ترکیه از ایران به 

جانبه ایران  نونی، در حالی که تجارت دو در وضعیت ک 

ها در  گذاري ایرانی و ترکیه کاهش یافته، میزان سرمایه 

 ترکیه روند صعودي داشته است.  

هاالملل، دغدغه دولت امروزه در نظام بین از آنجا که  

مسا  موضوع ی از  به  سیاسی  معطوف  اقتصادي   هاي ل 

دراین   شده  که  مواردي  از  یکی  مورد  است،  باید  بین 

در   این کشورها  واکنش  و  رویکرد  گیرد،  قرار  توجه 

مواجهه با سیاست خارجی آمریکا پس از حضور بایدن  

سیاستمداران   از  گروهی  بین  در  که  نگاه  این  است. 

شر   از  ایران  بایدن،  حضور  با  که  دارد  وجود  کشور 

ا و اختالفات  ناپذیر آمریکا ره جمهوري سازش رییس 

نظر   به  شد،  خواهد  حل  همسایه  کشورهاي  با 

خوش بیش  از  ازاندازه  برخی  زیرا  است،  بینانه 

هم  از  پاکستان  مانند  ایران  همسایه  پیمانان  کشورهاي 

توییتري   هوشمندانه  و  محتاطانه  پیام  هستند.  آمریکا 

جمهوري پاکستان براي پیروزي بایدن نیز حاوي  رییس 

پاک  که  بود  نکته  با  این  متحده ستان  به  آمریکا   ایاالت 

دنبال همکاري فراتر از بحث صلح و جنگ افغانستان  

برخالف    است.  تحلیلگران  از  بسیاري  نگاه  دونالد  از 

جو   داشت،   پاکستان   به   ترامپ که همواره نگاه تردید 

بهبود   راهبردي   شریک   را   کشور   این   بایدن  و  آمریکا 

باتث   براي   را   پاکستان   سیاسی   و   اقتصادي   وضعیت 

 داند.  مهم می   اي منطقه 

همچنین با نگاهی کلی به مناسبات ایران و ترکیه 

رغم وجود تضاد گونه برداشت کرد که بهتوان اینمی

اما   سوریه،  در  کشور  دو  همکاري منافع  زمینه  در 

امنیتی و  تحریمبه  ،اقتصادي  زدن  دور  در  با  ویژه  ها 

ازاند. اگرچه بسیاري  یکدیگر همسو و همگام بوده

تحلیلگران ترکیه معتقدند که بایدن همواره علیه ترکیه  

به تحرکات   اقدام کرده است و دیدگاه منفی نسبت 

آن   معناي  به  موضوع  این  اما  دارد،  منطقه  در  ترکیه 

نیست که بایدن بخواهد ترکیه را کنار بگذارد، بلکه 

هم این  با  مجددي  تعامل  بتواند  است  پیمانامیدوار 

ای خود  بهاستراتژیک  کند.  ترکیه  جاد  آنکه  رغم 

با آمریکا دارد، اما ترکیه و آمریکا در اختالفات زیادي  

 منافع کلیدي با یکدیگر اشتراك دارند. بارزترین آنها، 

و همکاري    توسعه و انتقال منابع انرژي هیدروکربن

ترانزیت   توسعه  آسیاي   است  غرب  -شرقدر  که 

به را  اروپا  و  ترکیه  جنوبی،  قفقاز  متصلمیانه،  هم 

با  کندمی نزدیک  همکاري  کشور  دو  بنابراین،   .

دانند. از سوي دیگر، قلمروي  یکدیگر را ضروري می

حوزه همکاري در  هم  ترکیه  و  ایران  مشترك  هاي 

سیاسی مانند موضع مشترك در خصوص مخالفت با 

دی  یا  آمریکا در سوریه  هاي مشترك در دگاهدخالت 

در یمن و هم در حوزه اقتصادي،  بحران جنگ  قبال  

از به ایران،  انرژي  منابع  به  ترکیه  نیازمندي  ویژه 

گسترشترین دالیلی است که ایران و ترکیه را به  مهم

تنش از  جلوگیري  و  ناشیهمکاري  رقابت    هاي  از 

دارد. بنابراین، روابط گسترده دو کشور نسبت به وامی

بیشتري  دیگر   نسبی  ثبات  و  استحکام  از  همسایگان 

برخوردار 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
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با پیروزي بایدن و در صورت بازگشت دو طرف به    

رود بایدن مانند ترامپ  پاي میز مذاکره، اگرچه انتظار نمی 

ایران  اقدام و در راستاي شکاف به  و   ایران   بین   هراسی 

به   همسایگان  اما  آن،  ویژه همسایگان عرب تالش کند، 

هايرسد آمریکا بخواهد اعمال سیاست بعید به نظر می 

علی  احتمال  تحریمی  اگرچه،  کند.  متوقف  را  ایران  ه 

بر فشار حداکثري به  دار بودن سیاست ترامپ مبنی ادامه 

با   کوشد می   ایران از سوي بایدن کم است، اما همچنان 

افزایش فشار اقتصادي و سیاسی بر ایران، اهداف خود را  

 پیش ببرد.    مذاکره   میز   پاي   براي نشاندن ایران 

ایه  هاي مالی کشورهاي عربی همس با توجه به کمک 

مانند امارات متحده عربی به کمپین دونالد ترامپ، به  

می  نکنند.  نظر  استقبال  بایدن  پیروزي  از  رسد چندان 

احتمال  مهم  نگرانی،  و  استقبال  عدم  این  دلیل  ترین 

باالي بازگشت بایدن به توافق با ایران است، اما با توجه  

به آنکه کشورهاي عربی، نفت و منابع اقتصادي آنها  

کار    همواره  با روي  است،  داشته  آمریکا جاذبه  براي 

و   تجاري  روابط  گسترش  احتمال  نیز  بایدن  آمدن 

مانند  سرمایه  عربی  کشورهاي  و  آمریکا  بین  گذاري 

عربستان و امارات متحده عربی وجود دارد، زیرا منطقه  

تنها به لحاظ اقتصادي، بلکه به لحاظ  خلیج فارس نه 

براي آمریکا مهم است.  نیز  ل ژئوپلیتیکی و امنیتی  ی مسا 

بنابراین، اگرچه روابط کشورهاي عربی با بایدن شاید  

رسدبه گرمی دوران ترامپ نباشد، اما بعید به نظر می 

با روي کار آمدن بایدن تغییر جدي در روابط ایران با  

به  و  همسایه  عربی  کشورهاي  کشورهاي  طورکلی 

نباید از یک نکته  اما  ایجاد شود،  حوزه خلیج فارس 

برجام غافل بود و آن اینکه در صورتی که بایدن بتواند  

یا    را  کردن  احیا  فروکش  براي  دیگري  گزینه  هر  از 

کشورهاي همسایه    اختالف ایران با آمریکا استفاده کند، 

هايبا توجه به نگرانیشان از لغو تحریم عرب منطقه  

ایران   ایران،  رابطه  دوباره  تخریب  آمریکا   براي  و  با 

 .  تالش خواهند کرد هراسی  نمایی ایران بزرگ 

به  حاضر  حال  در  که  است  آن  مهم  رغمنکته 

از  فرصت  بسیاري  همسایگان،  با  تجارت  در  زیاد  هاي 

کشورهاي همسایه یا تحت فشار آمریکا یا به میل خودشان  

سال  با  مقایسه  در  را  ایران  با  کاهش  ها رابطه  گذشته  ي 

اند؛ براي نمونه، با نفوذ رژیم اشغالگر قدس در امارات  داده 

متحده عربی و بحرین و دیگر کشورهاي منطقه و همکاري  

نزدیک با آذربایجان، شانس تجارت با این کشورها کاهش  

یافته است. افغانستان و عراق نیز که از شرکاي مهم تجاري  

مریکا هستند. ارتباط با  آیند، تحت نفوذ آ ایران به شمار می 

چندان   هم  عمان  و  کویت  قطر،  مانند  کشورهایی 

نظر از اینکه سیاست  بخش نیست. بنابراین، صرف رضایت 

خارجی بایدن چه خواهد بود، جلوگیري از استمرار این  

هايریزان این حوزه تصمیم روند نیازمند آن است که برنامه 

کشورهاي    جدي در خصوص بازنگري سهم ایران در بازار 

 همسایه اتخاذ کنند. 

خاورمیانه کشورهاي  بایدن    خصوص  سیاست 
داشته نمی ترامپ  به  اساسی نسبت  تغییر  تواند 

می اما  تاکتیکباشد،  داشت  انتظار  هايتوان 
بایدن براي تحقق اهداف آمریکا تغییراتی داشته 

می که  واکنشباشد  در  تغییراتی  هايتواند 
 وجود آورد.احتمالی بازیگران منطقه به



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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شرکايچشم  -4 با  اقتصادي  مناسبات  انداز 
 استراتژیک

عالوه بر اینکه روابط ایران با کشورهاي همسایه  

و   است  بوده  آمریکا  انتخابات  نتایج  تأثیر  تحت 

بین می  سپهر  تأثیر  تواند  تحت  را   ایران  المللی 

با متحدان خود از جمله   ایران  قرار دهد، روابط 

می   چین  نیز  روسیه  نتایج  و  تأثیر  تحت  تواند 

همان  باشد.  آمریکا  نمودار  انتخابات  در  که  طور 

می 3شماره   مشاهده  در  ،  ،1399ماهه  9شود، 

نفتی به چین و واردات از این کشور  صادرات غیر 

معادل   ترتیب  بوده    5/ 1و    4/ 4به  دالر  میلیارد 

مقایسه   در  واردات  و  میزان صادرات  این  است. 

مد  ترتیب  با  به  قبل  سال  مشابه  20/ 3و    28ت 

 درصد کاهش داشته است.  

 (میلیارد دالر)  1395  - 1399هاي تجارت ایران با چین طی سال  -3نمودار  

 ماه نخست این سال است.  9، مربوط به  1399* آمار سال 
گمرك جمهوري اسالمی ایران.  مأخذ:

به  آمریکا  ایران و چین،  ثالث  در روابط  بازیگر  عنوان 

دهی به آن دارد. این نقش در روابط  نقشی کلیدي در شکل 

دیرینه ایران و چین ایفا شده و در آینده نیز ایفا خواهد شد.  

به  آمریکا  انتخابات  نتیجه  بر  بنابراین،  کلیدي  متغیر  عنوان 

طور که  یران و چین اثرگذار خواهد بود. همان آینده روابط ا 

براي ریاست می  اینکه چه کسی  از  جمهوري  دانیم، فارغ 

اولویت  از  یکی  همواره  چین  شود،  انتخاب  هايآمریکا 

سیاست خارجی دولت آمریکا بوده است.  

در  وي  رویکرد  بایدن،  پیروزي  به  توجه  با 

انتظار وجود  این  اگرچه  است.  مهم  خصوص چین 

د که بایدن از سیاست جنگ سرد علیه چین که ندار

این   (زیرا  کند  بود حمایت  اجرا شده  ترامپ  توسط 

در   آمریکا  رهبري  قدرت  تضعیف  سبب  سیاست 

بین فضاي  عرصه  شدن  آزاد  اما  است)،  شده  المللی 

تجاري و اقتصادي بین دو کشور آمریکا و چین نیز 

و   بود  نخواهد  محتمل  نزدیک  آینده  در  حداقل 

















                   

صادرات غیر نفتی به چین واردات از چین



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

آینده دیپلماسى تجارى ایران با پیروزى جو بایدن

   تدبیر اقتصاد

71 

گونه که در روابط تجاري چین و آمریکا آن بازگشت

هاي رفت، در دستور کار مقامیک دهه اخیر پیش می

افکار  مخالفت  به  توجه  با  همچنین  نیست.  آمریکا 

سیاست  با  آمریکا  منفی عمومی  سابقه  و  چین  هاي 

چین در برخورد با مسایل حقوق بشر، تغییر دیدگاه 

با پیروزي  با  با چین حتی  آمریکا  دشوار  تعامل  یدن 

می نظر  به  بعید  بنابراین،  بخواهد است.  بایدن  رسد 

صلح و جویانهمواضع  بگیرد  چین  برابر  در  اي 

میصحبت را  سیگنال  این  او  همچنان  هاي  که  دهد 

دارد.  گیريسخت ادامه  چین  علیه  آمریکا  هاي 

طور رو، با توجه به آنکه اقتصاد سیاسی ایران بهازاین 

هبردي بین آمریکا و چین متأثر  اي از رقابت رافزاینده

سخت شد،  ایجاد گیريخواهد  براي  آمریکا  هاي 

خواهد  مانع ادامه  چین  و  ایران  روابط  در  تراشی 

 داشت.  

که  است  داده  نشان  چین  و  ایران  روابط  تجربه 

سخت رویکرد  آمریکا  پیش  گیرانههرچقدر  در  تري 

شود،  بگیرد، نزدیکی روابط ایران و چین تقویت می 

ب چین  اما  و  ایران  روابط  که  کرد  توجه  قدرياید 

شکل در  متعددي  عوامل  و  است  آن  پیچیده  گیري 

سازمان برآوردهاي  براساس  هستند.  هايدخیل 

آمریکا، چینی ها در حومه ریاض در حال اطالعاتی 

اي و تبدیل اورانیوم همکاري محرمانه در حوزه هسته

دیگر،    شده هستند. به عبارتخام به اورانیوم فراوري

تنها متغیر اثرگذار بر روابط ایران و چین، فشارهاي 

حداکثري آمریکا نیست و روابط چین با کشورهاي 

تواند روابط این کشور عربی از جمله عربستان نیز می

توان این گزاره را  با ایران تحت تأثیر قرار دهد و نمی

فشار هرچه  که  روابط  را  یابد،  افزایش  آمریکا  هاي 

چ و  مستحکمایران  بهین  شد،  خواهد  راحتی تر 

 پذیرفت. 

استراتژیک  بااین  همکاري  سند  امضاي  حال، 

می25 که  است  روندي  چین،  و  ایران  به  ساله  تواند 

تضعیف بیشتر نفوذ آمریکا در روابط دو کشور منجر  

جانبه آمریکا علیه  شود و در راستاي کاهش فشار همه

بنابراین، ایران و چین در خ این  ایران باشد.  صوص 

توافقنامه باید بسیار هوشمندانه عمل کنند و با دقت  

عمل بیشتري جزییات این توافقنامه مورد بررسی قرار 

برد توافق  یک  به  تا  در    -گیرد  و  شود  تبدیل  برد 

راستاي تأمین و تقویت امنیت اقتصادي کشور باشد.  

البته، انتظار تحول و دگرگونی در روابط دوجانبه دو 

رسد چین نیز بعید است و به نظر می  کشور ایران و

ها مانند گذشته برخی از تعامالت تجاري خود چینی

با  روابط  از  و سطحی  داد  ادامه خواهند  ایران  با  را 

اقتصاد ایران را در حوزه تجارت حفظ خواهند کرد. 

در خصوص سرمایه باید البته،  ایران  در  آنها  گذاري 

ایرانی ثبت   هايگفت، با توجه به آنکه حساب شرکت

سال   10- 15هایی که از  شده در چین و حتی شرکت

هايیک در بانکبهاند، یکگذشته در چین ثبت شده

چینی در حال بسته شدن بوده و همچنین دولت چین، 

شرکتسرمایه تقریباً  گذاري  ایران  در  را  چینی  هاي 

رو، شاید عملیاتی شدن  ممنوع اعالم کرده است، ازاین 

 گذاري با چین قدري دشوار باشد. مایههاي سرتوافق 

طور که در ابتداي بخش بیان شد، یکی دیگر  همان

روابط  است.  روسیه  ایران،  استراتژیک  شرکاي  از 

همکاري طوالنی    دوجانبه ایران و روسیه از تاریخچه



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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موضوع خصوص  مشتركهاي  در  عالقه   ،مورد 

. تحوالتی که دو کشور ایران و روسیه برخوردار است 

رو هستند، طبیعت روابط دو کشور را رقم  با آن روبه

مشترك، باعث نزدیکی مواقع، منافع  در برخی  زند.  می

می کشور  براي  دو  رقابت  دیگر،  موارد  در  اما  شود، 

دهد، دو طرف را در مقابل هم قرار میکسب منافع،  

ترش همکاري اما عامل مهمی که دو کشور را به گس

دارد، سیاست ضد آمریکایی دو کشور است. این  وامی

بایدن،  آمدن  کار  روي  با  که  دارد  وجود  انتظار 

داخلی روسیه را مورد انتقاد  هاي  ها سیاستدموکرات

و از عناصر ضد پوتین پشتیبانی بیشتري به    هندقرار د

این احتمال نیز وجود خواهد داشت که عمل آورند.  

بیشتري متوجه روسیه شود.  هاي  حریمت  این ارتباطدر  

متحده  هاي  تحریمسابقه   ایاالت  اقتصادي  و  سیاسی 

نشان   دموکراتدهد  میآمریکا  خصوص ها  که  در 

عملکرد   هوشمندانههاي  سازي تحریمطراحی و پیاده

ها خواهان دارند. بنابراین، تحریميبهتري از جمهور

ت و فصل مشترك روابط اقتصادي ایران و روسیه اس

گرایی مناسبات اقتصادي  تواند در هماین موضوع می

 دو کشور اثرگذار باشد.  

 (میلیارد دالر)  1395-1399هاي  تجارت ایران با روسیه طی سال  -4نمودار  

 ، مربوط به سه ماه نخست این سال است. 1399*: آمار سال 
 جمهوري اسالمی ایران. مأخذ: گمرك 

هاي گمرك جمهوري اسالمی ایران، براساس داده

میلیارد دالر صادرات به   1/1،  1398روسیه در سال  

این کشور  به  ایران  ایران داشته و صادرات غیرنفتی 

براساس   0/ 4برابر   میلیارد دالر بوده است. همچنین 

دراسیون روسیه، در پنج ماه نخست هاي گمرك فداده 

خرداد    1398(بهمن    2020سال   انتهاي  )،1399تا 

ایران صادرات داشته که   0/ 6روسیه   میلیارد دالر به 

درصد رشد   31در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،  

می یادآوري  است.  به  داشته  روسیه  صادرات  شود، 

رغم کاهش تجارت روسیه با شرکاي تجاري ایران به


 




 






























                   

صادرات به روسیه واردات از روسیه



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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لی آن مانند چین، هند، ترکیه و ژاپن، رشد داشته اص

ماه نخست سال  پنج  یعنی  یادشده،  در مدت  است. 

میلیارد دالر به روسیه صادر کرده    2/0، ایران نیز  2020

که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ثابت بوده است.  

بررسی به ایران،  به  روسیه  صادرات  افزایش  رغم 

د روسیه  و  ایران  سالمبادالت  نشان  ر  اخیر  هاي 

درصد از کل   3/0طور متوسط ایران تنها  دهد که بهمی

 تجارت روسیه سهم داشته است. 

اعداد و ارقام یادشده در خصوص سهم دو کشور  

ایران و روسیه در سبد تجاري یکدیگر حاکی از آن  

است که روابط اقتصادي و تجاري دو کشور چندان  

اما باید توجه کرد  اي ازمجموعه که    پررنگ نبوده، 

منطقه در سطوح  ل  ی مسا  بین دوجانبه،  برالمللی  اي، 

ترینروابط ایران با روسیه مؤثر بوده که یکی از مهم 

توافق   روسیه،  و  ایران  کشور  دو  روابط  در  مسایل 

برجام است. در صورتی که بایدن در دولت جدید  

آمریکا بخواهد مسئله برجام و انجام مذاکره با ایران  

به مواضع روس را مطر  با توجه  کند،  اینکه  ح  و  ها 

به  برجام تداوم یابد، منافع روسیه در این است که  

می  جدي نظر  موضع  برجام  رسد  حفظ  براي  تري 

. البته، در این خصوص که در صورت  خواهند داشت 

تنش بین ایران و آمریکا، روسیه تا چه میزان حمایت  

اقدام  چه  و  کرد  دا خواهد  خواهد  انجام  د،هایی 

 راحتی اظهارنظر کرد.  توان به نمی 

همکاري و  روابط  از  بخشی  و اگرچه  ایران  هاي 

هاي آمریکا در منطقه و قابله با نوع سیاست روسیه م

است، اما باید توجه داشت المللی بوده  در عرصه بین

در صورتی که حتی نوع ارتباط ایران با آمریکا تغییر  

همکاري از  بخشی  که باقتصادي  هاي  کند،  روسیه  ا 

اقتصادي به اتحادیه  با  تجارت  منافع  حفظ  منظور 

بر این، در حوزه   اوراسیاست، باید حفظ شود. عالوه

همکاري حال ترانزیت،  در  کشور  دو  بین  هایی 

توسعه شکل پروژه  راستا،  این  در  است.  گیري 

بینحمل کریدور  در  ریلی  به  ونقل  شمال  المللی 

ایران، جنوب   کشور  سه  امضاي  هند    به  و  روسیه 

ساخت  رسیده   عملیات  که   یادشدهکریدور  و 

به   را  ایران  روسیه «سنبندر  بندرعباسِ  پترزبورگِ» 

است. این موضوع از اهمیت   کند، آغاز شدهوصل می

باالیی براي حوزه دیپلماسی تجاري و اقتصادي کشور 

این  منافع  از  را  خود  نباید  ایران  و  است  برخوردار 

 پروژه محروم کند. 

انداز مناسبات اقتصادي با کشورهايچشم  -5
 اروپایی 

اروپا،  اتحادیه  کشورهاي  با  تجاري  روابط  لحاظ  به 

سوي   از  شده  منتشر  آمار  آمار  ؤم براساس  سسه 

اروپا سال Eurostat(  اتحادیه  نخست  ماه  نه  طی   ،(

، کل تجارت کاالیی ایران و اتحادیه اروپا معادل 2020

رو بوده که نسبت به مدت  میلیون یو  345میلیارد و    3

از  2019مشابه سال   بیش  افت  داشته   11،  درصدي 

هاي ژوییه و مارس، است. طی این نه ماه تنها در ماه 

اي کشور اروپایی مقدار بیشینه  27صادرات ایران به  

ماه  دلیل شیوع  را تجربه کرده است. در  به  بعد  هاي 

ها علیه ایران، تجارت ویروس کرونا و تشدید تحریم

تر از مدت مشابه ایران با این منطقه، در سطح پایین

 سال قبل آن قرار گرفته است. 



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 ، مربوط به نه ماه نخست این سال است. 2020* آمار سال 
 . Eurostatذ: مأخ

شود، ، مشاهده می5طور که در نمودار شماره  همان

سال   نخست  ماه  نه  به  2020در  ایران  صادرات   ،

معادل   اروپا  در   563اتحادیه  که  بوده  یورو  میلیون 

رشد   قبل  سال  مشابه  مدت  با  درصدي  13مقایسه 

واردات از این اتحادیه برابر با  داشته است. همچنین  

میلیون یورو بوده که در مقایسه با   783میلیارد و    2

درصد افت    15،  نزدیک به  2019مدت مشابه سال  

 داشته است. 

بین   مورد،    9در  هشت  در  اصلی،  کاالیی  گروه 

نخستین شریک تجاري ایران در اتحادیه اروپا، آلمان 

تجارت ایران  درصد از    2/55بوده است؛ براي نمونه،  

با  زنده  حیوانات  و  غذایی  مواد  در  اروپا  اتحادیه  با 

عنوان آلمان بوده است. دو گروه کاالیی که آلمان به

نخستین شریک تجاري ایران در اتحادیه اروپا نبوده،  

روان«سوخت  و  معدنی  «روغنکنندههاي  و  هاي ها» 

ها» است. طی مدت مورد  گیاهی و حیوانی و چربی

در   «سوختبررسی،  و  گروه  معدنی  هاي 

اروپا   99/ 4ها»  کنندهروان با  ایران  تجارت  از  درصد 

«روغن گروه  در  و  هلند  به  و مربوط  گیاهی  هاي 

درصد از تجارت ایران با    9/39ها»  حیوانی و چربی

 اتحادیه اروپا مربوط به اسپانیا بوده است.  

نکته مهمی که در خصوص روابط تجاري ایران  

یه اروپا وجود دارد، آن است که  و کشورهاي اتحاد 

ن ایران و اتحادیه اروپا  بی تجارت دوجانبه    ، واقع  در 

از   بیش  ندارد،  توجهی  قابل  اینکه حجم  بر  عالوه 

شدت، به هاي اقتصادي وابسته باشد آنکه به واقعیت 

کار   روي   رو، با از روابط سیاسی متأثر است. ازاین 

آمریکا،   آمدن  جدید  دولت  در  هاي ظرفیت   بایدن 

افزایش خواهد یافت    آمریکا   المللی بین   ساز اجماع 

امیدوارکننده  فضاي  براي  و  خارج  و  داخل  در  اي 







 


























                   

صادرات غیر نفتی به اروپا واردات از اروپا



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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بازسازي روابط شکل خواهد گرفت. در این راستا،  

طرف  پیشنهاد  اروپایی پذیرش  منظوربه   هاي 

از سوي بایدن نشان    به مذاکرات برجامی بازگشت  

داد که شرکاي اروپایی آمریکا متغیر مهمی هستند  

تحت  برجام  به  بازگشت  براي  را  بایدن  فشار    که 

 قرار خواهند داد. 

مهم    از  برجام  موضوع  شک،  ترینبدون 

محورهایی است که کشورهاي اروپایی انتظار دارند  

سیاست  کار  دستور  در  بایدن،  حضور  از  هايپس 

البته، این احتمال وجود   خارجی آمریکا قرار گیرد. 

دارد که بازگشت آمریکا به برجام مشروط باشد و  

تحریم  به رفع  آمریکا  امکان راحتی  ها  و  نباشد  پذیر 

حال،شروط جدیدي را براي ایران قرار دهد. بااین 

بیانیه   خارجی   روابط   شوراي  در  ازاروپا  اي 

همکاري  دولت  با  تا  است  خواسته  اروپایی  هاي 

یکدیگر زمینه بازگشت دولت بایدن را به توافق با  

ایران فراهم و براي تقویت این توافق با دولت جدید  

البته، خاطرنشان می آمریکا هم  کنند.  شود که  کاري 

جانبه ترامپ  هاي یک اگرچه اتحادیه اروپا با سیاست 

ها علیه ایران در ظاهر موافق  از جمله اعمال تحریم 

نبوده، اما اتحادیه اروپا همواره در کنار آمریکا بوده  

جمهوري  زمان  در  بیشتر  و  همکاري  این  خواهان 

کار آمدن بایدن    جنبه اکراهی داشته است و با روي 

ها جنبه مشتاقانه خواهد داشت.  و حضور دموکرات 

به  سو،  یک  از  اینکه  به  توجه  اصولی  با  طور 

بیشتري  دموکرات  همراهی  و  مالحظه  اروپا  با  ها 

اتحادیه اروپا تالش   خواهند کرد و از سوي دیگر،  

همکاري با ایران در حوزه برجام مانع    کند از راه می 

این   از  ایران  انتظار  توافقنامه ش خروج  بنابراین،  ود، 

ایران و  افزایش فرصت  بین  تعامل و همکاري  هاي 

ریاست  دوره  در  اروپا  اتحادیه  جمهوري  کشورهاي 

 بایدن وجود دارد.  

مالحظات و بنديجمع 
هاي اثرگذار بر وضعیت روابط تحلیل روندها و مؤلفه 

هد دتجاري کشور با سایر کشورهاي جهان نشان می

هاي سیاسی و نداز تجارت کشور به مؤلفهاکه چشم

آمریکا   دولت  تغییر  است.  وابسته  متعددي  اقتصادي 

میبه نیز  سیاسی  متغیر  یک  نحوه عنوان  بر  تواند 

باشد.   اثرگذار  جهان  کشورهاي  با  ایران  باتعامالت 

منطقه   داخلی کشور و شرایط  به شرایط  باید توجه 

با روي کار بندي رسید که  تر به این جمعهرچه سریع

،2021آمدن بایدن در دولت جدید آمریکا در سال  

روابط سیاست  حوزه  در  ایران  استراتژي  و  گذاري 

 خارجی به چه صورت خواهد بود.  

این گزارش بحث شد، می  در  آنچه  به  توان  با توجه 

بینی کرد که با روي کار آمدن بایدن، با توجه  گونه پیش این 

به تجاربی که از دوره حضور بایدن در دوران اوباما وجود  

صادرات    17از   دالر  به  میلیارد  ایران 
از   بیش  همسایه  درصد    75کشورهاي 

میلیارد دالر آن به    13/ 3آن، یعنی حدود  
و   افغانستان  و  ترکیه  عراق،  کشور  سه 

به   به    4نزدیک  آن  دالر  12میلیارد 
 کشور دیگر همسایه صادر شده است.



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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مدت قدري بهتر خواهد شد، اما اینکه  دارد، شرایط در کوتاه 

وتوقع معجزه و تحول جدي در روابط ایران با آمریکا  

سایر کشورهاي جهان وجود داشته باشد، از واقعیت دور  

است. باید به این نکته مهم توجه کرد که دعواهاي جناحی  

در داخل آمریکا بر سر حذف دیگري نیست، بلکه دعوا بر  

توان منافع ملی آمریکا را  سر آن است که با کدام روش می 

دمحقق کرد. بنابراین، اگرچه دستگاه دیپلماسی کشور بای 

اکنون در  المللی از هم براي کاهش ریسک در عرصه بین 

سازي کند  گذاري تجاري کشور سناریو خصوص سیاست 

با   دیپلماتیک عمل   ابتکار و  در    هاي  مختلف  احتماالت 

خصوص سیاست خارجی بایدن و تعامل آن با کشورهاي  

منطقه و جهان را مورد بررسی قرار دهد، اما این استدالل  

هاي اقتصادي علیه ایران  ن برخی از تحریم که با آمدن باید 

تسهیل   قدري  ایران  واردات  و  مسیر صادرات  و  حذف 

خواهد شد و به دنبال آن، به گسترش روابط اقتصادي ایران  

شود، چندان منطقی و  با دیگر کشورهاي جهان منجر می 

رسد. آنچه اهمیت بیشتري دارد، رفع  بینانه به نظر نمی واقع 

ی است که در حال حاضر بر سر راه  های موانع و چالش 

گسترش مناسبات و تعامالت تجاري و اقتصادي کشور  

 وجود دارد.  

در ادامه، به برخی از مالحظات مهم در زمینه بهبود  

گذاران را تواند سیاست تعامالت تجاري کشور که می

کمک   کشور  تجاري  روابط  در  راه  نقشه  ترسیم  در 

 شود:  کند، اشاره می

شیوه  - شبکهجایگزینی  مقابل هاي  در  اي 

 سنتی در دیپلماسی اقتصادي هاي شیوه

در راستاي ارتقاي دیپلماسی تجاري کشور یکی از  

تعامل  حوزه  نحوه  بوده،  اصالحات  نیازمند  که  هایی 

اقتصادي کشور از طریق وزارت امور خارجه با سایر  

شبکه کشورهاست.   جهان  تا  ظهور  شده  باعث  اي 

. سیاست خارجی، معناي سنتی خود را از دست بدهد 

این   شود که وزارت امور خارجه  راستا، توصیه می در 

تعامل  ن  جهان  حوه  کشورهاي  سایر  با  را  ازخود 

؛ براي  دهد   اي تغییر هاي شبکه هاي سنتی به شیوه ه شیو 

می  خارجه  امور  وزارت  شبکه نمونه،  ازتواند  اي 

کشور،   اقتصادي  روابط  توسعه  در  درگیر  بازیگران 

هاي خارجی  المللی کردن شرکت نهادهاي فعال در بین 

گذاري در کشورهاي دیگر  و نهادهاي درگیر در سرمایه 

فعالیت  و  آورد  گردهم  کند.  را  هماهنگ  را  آنان  هاي 

هايهدف از تشکیل این تیم، آن است که تمام طرف 

درگیر در دیپلماسی تجاري کشور زیر یک چتر واحد  

از    گردهم  ي عالوه بر  ا شبکه   دیپلماسی آیند. این مدل 

از دیگر  پلماسی تعاملی، شـناخت بهتـري  ایجاد یک دی 

 دهد. قرار می طرفین    اختیـار کشورهاي جهان در  

 طراحی سناریوهاي مختلف در حوزه تجارت خارجی   - 

به    هنوز  کنونی  شرایط  در  که  آنجا  دقیق  از  طور 

یک  از  که  نیست  شیوع  مشخص  وضعیت  سو، 

ویروس کرونا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و  

رود بایدن مانند ترامپ به اگرچه انتظار نمی
بین  هراسی اقدام و در راستاي شکافایران 
ویژه همسایگان  آن، به  همسایگان   و  ایران 

به نظر می بعید  اما  رسدعرب تالش کند، 
هاي تحریمی  یاستآمریکا بخواهد اعمال س

 علیه ایران را متوقف کند. 



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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ارت بر بخش تجارت خارجی کشور  چه میزان خس 

وارد خواهد کرد و از سوي دیگر، با روي کار آمدن  

دولت بایدن، مشخص نیست که آمریکا چه سیاست  

اعمال   ایران  تجاري  شرکاي  قبال  در  را  خارجی 

بود.  می  خواهد  چه  آنها  واکنش  مقابل،  در  و  کند 

می ازاین  توصیه  در  رو،  بازنگري  ضمن  شود، 

ان در حوزه تجارت خارجی،  ساختار مدیریت بحر 

بهتر   مدیریت  خصوص  در  احتمالی  سناریوهاي 

منظور کاهش تبعات  هاي تجاري به روابط با طرف 

آسیب  بحران و  مقابل  در  بخش  این  هاي  پذیري 

 اي با ریسک باال، طراحی شود. موجود و آینده 

 هاي بازرگانی تر رایزنکارگیري فعاالنهبه -

جمله:  از  کشورها  از  کره   بسیاري  جنوبی،    ژاپن، 

در   اروپایی،  کشورهاي  از  بسیاري  و  آمریکا 

بازارهاي صادراتی خود از چند ده رایزن بازرگانی  

تولیدات   و  محصوالت  فروش  و  مشتریان  براي 

برند. این موضوع متأسفانه  می هاي خود بهره  بنگاه 

رنگ  در بخش دیپلماسی اقتصادي ایران بسیار کم 

مقای  این زمینه،  نشان  است. در  ایران  سه وضعیت 

تنها  می  ایران  که  حالی  در  که  رایزن    6دهد 

ارمنستان،   ترکیه،  رایزن)،  (دو  عراق  در  اقتصادي 

هاي کشور  آذربایجان و پاکستان دارد، تعداد رایزن 

چین    198هند   آلمان    221نفر،  و  نفر  231نفر 

بنابراین، توصیه می  دیپلماسی تجاري  است.  شود 

رایزنا فعال  با مأموریت تر شود و  بازرگانی  هاين 

به   مستمر  پاسخگویی  به  الزام  و  مشخص 

به  تجاري،  شریک  کشورهاي  کشورهاي  ویژه 

و   تجهیز  همچنین  شوند.  اعزام  همسایه 

با  توانمند  کشور  بازرگانان  ارتباطی  مراکز  سازي 

تواند مسیر نفود به اقتصاد  هاي صادراتی می بازار 

تر کند.  کشورهاي همسایه را هموار 

 وتفریط به قرارداد با چینپرهیز از نگاه افراط -

ساله با چین    25اگرچه سند همکاري استراتژیک  

منعقد شده است و این امر در ذات خود ارزمشند  

است، اما آن چیزي که بسیار مهم است چگونگی  

و چشم  رابطه  باتوجه  این  است.   آینده  اندازهاي 

آنک  براي  نشده،  حاصل  توافقی  هنوز  آنکه  هبه 

استراتژیک   همکاري  توافق  یک  چین  با  بتوان 

منعقد کرد که در راستاي منافع ملی کشور باشد،  

نکته مهم  نگاه  ترین  گیرد،  قرار  مدنظر  باید  که  اي 

افراط واقع  از  دور  و  توافق  بینانه  این  به  وتفریط 

اي که بخواهد به قرارداد منجر  است. هر توافقنامه 

د و براي آنکه  شود باید از کانال مجلس عبور کن 

به تصمیم منتهی شود نیازمند شفافیت در جزییات  

مهم  است.  قرارداد  توسط  آن  باید  که  اصل  ترین 

خارجی  تصمیم  دیپلماسی  حوزه  در  کشور  گیران 

پنهان  از  کاري  مورد توجه قرار گیرد آن است که 

همراه   به  را  چین  با  توافق  هرگونه  و  بپرهیزند 

که تجربه تاریخی  سازي کنند. زیرا  جزئیات شفاف 

می  رویه  این  بکارگیري  که  داده  به  نشان  تواند 

افزایش بدگمانی مردم به دولت دامن بزند.  

 هاي اروپایی نشست مشترك با سران دولت -

همکاري تقویت  راستاي  با  در  مناسبات  و  ها 

می توصیه  اروپا  اتحادیه  دستگاه کشورهاي  شود، 

هم از  کشور  با  دیپلماسی  را  مشترك  نشست  اکنون 

مدیران سیاسی در کشورهاي اروپایی برگزار کند تا  
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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

آینده دیپلماسى تجارى ایران با پیروزى جو بایدن
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باید نشست  این  در  شود.  ترسیم  موضوع   اتحادیه 

اقدامتحریم و  بایدن  دولت  تحت  حمایتی ها  هاي 

 اتحادیه اروپا از ایران مورد بحث و رایزنی قرار گیرد.

 سازي شرکاي تجاري ضرورت متنوع -

،2019طور که در این گزارش بیان شد، در سال  همان

کشورهاي   17از   به  ایران  صادرات  دالر  میلیارد 

از   بیش  حدود    75همسایه  یعنی  آن،  3/13درصد 

رد دالر آن به سه کشور عراق، ترکیه و افغانستان  میلیا

صادر شد. باید توجه کرد که افزایش سهم تجارت با  

به  کشور  وضعیت  شدن  وابسته  سبب  کشور  یک 

طرف تأثیرمسایل  و  تجاري  از هاي  کشور  پذیري 

طرفریسک بر  مؤثر  بههاي  تجاري،  واسطه  هاي 

فی اقتصادي  میروابط  این،  مابین  براساس  شود. 

متنوعت موضوع  خارجی  وسعه  تجارت  در  سازي 

اساسی به باید عنوان  ریسک  مدیریت  ابزار  ترین 

سیاستبیش توجه  مورد  گیرد.  ازپیش  قرار  گذاران 

سیاستازاین  توجه  رو،  باید  کشور  اقتصادي  گذاران 

به کشورها،  دیگر  با  تجارت  مسیر  که  ویژه  کنند 

پاکستان   و  افغانستان  جمله  از  همسایه  کشورهاي 

مفتوح بماند تا ریسک انحصار تجارت خارجی با یک  

یا دو کشور، اقتصاد ایران را تهدید نکند.  

هاي داخلی و خارجی در حوزه  شناسایی ظرفیت  -

 تولید 

و  ظرفیت  که  شود  مشخص  تولید  حوزه  در  باید 

کیفیت تولید داخلی هرکدام از محصوالت شناسایی 

یتشده چگونه است و در صورت پایین بودن ظرف

تولید، امکان افزایش ظرفیت تولید تا چه میزان مقدور 

اي دارد و موانع آن چیست. پس از بوده و چه هزینه

ویژه  ریزي براي تولید، شیوه نفوذ به بازارها، بهبرنامه

بازار کشورهاي همسایه، توسعه بازار و ماندگاري در 

هاي یادشده از جمله مسایلی هستند که باید در بازار 

   کار قرار گیرند. دستور

این استدالل که با آمدن بایدن برخی از  
هاي اقتصادي علیه ایران حذف و  تحریم 

قدري   ایران  واردات  و  صادرات  مسیر 
شد   خواهد  به  تسهیل  آن،  دنبال  به  و 

دیگر   با  ایران  اقتصادي  روابط  گسترش 
می منجر  جهان  چندان  کشورهاي  شود، 

 رسد.بینانه به نظر نمیمنطقی و واقع
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