
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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 یانهم یایآس یدر مناسبات اقتصاد یرانا یگاهجا یلتحل

 (یتیترانز یدورهایبر کر یدکتا)با  یو قفقاز جنوب
 1زهرا مشفق

چکیده
 ینو توسعه تعامالت دوجانبه با ا یو قفقاز جنوب یمرکز یایآس یکشورها هاییلو پتانس هایتاستفاده از ظرف

 یران،ا یتیترانز هاییتتوجه به مزبوده است. با یادر تعامالت منطقه یاصل یهااز دغدغه یکیکشورها، همواره 

 یایآس یبا کشورها یرانا یقتصادا ییهمگرا ستایاست که در را ییهااز فرصت یکیکاال  یتنقل و ترانزوحمل

موضوع، عملکرد  ینا یترغم اهمکشور بوده است. به یپلماسیهمواره مورد توجه دستگاه د یو قفقاز جنوب یمرکز

نحو احسن موجود به هاییتکه از ظرف دهدینشان م یو قفقاز جنوب یمرکز یایآس یبا کشورها ییکاال یتترانز

 ییراستا، همگرا ینکند. در ا یفامنطقه ا ینا یکشورها یتدر ترانز ینتوانسته نقش پررنگ یرانو ا شدهن یبرداربهره

تعامل تجار  یمناسب برا یبستر یاندازراه ی؛و قفقاز جنوب یمرکز یایآس یبا کشورها یرانا یشترب یِاقتصاد

 یرانا ینب ییهاتوافقنامه یجادا ی؛جنوب ازبا قفق یهمکار یتتقو یزاد ارس برامنطقه آ یلاستفاده از پتانس ین؛طرف

استفاده از  یران؛ا یتیترانز هاییرمس یریپذرقابت یشافزا یلی؛نقل روحمل ینهدر زم یمرکز یایآس یو کشورها

نقل در وحمل یهاشرکت یندگیحضور نما یمذاکره برا ی؛مرکز یایو آس یجنوبکره یفرصت توسعه روابط تجار

.شودیم یهتوص ی،در مناسبات اقتصاد یبازرگان یزنتر رافعاالنه یریکارگترکمنستان و به وازبکستان  یکشورها

.یاقتصاد یپلماسید ی،تجارت خارج ی،و قفقاز جنوب یانهم یایحوزه آس یت،ترانز واژگان کلیدی:

 مقدمه
ار گرفتن منطقه آسیای مرکزی قفقاز جنوبی در قر

محدوده استراتژیک جهان، آن را به مرکز ثقل ارتباط 

شرق، غرب، شمال و جنوب جهان تبدیل نموده 

توجه به همسایگی و اشتراکات تاریخی و است. با

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با این منطقه، عوامل 

ن برخوردار ژئوپلیتیکی از اهمیت باالیی برای ایرا

است و بر امنیت ملی و اقتصادی ایران نیز تأثیرگذار 

      zahra.mmoshfeghh@gmail.comبرآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایرانپژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و  -1

است. زیرا، وجود مرزهای مشترک جغرافیایی و 

اشتراکات یادشده موجب تأثیرپذیری کشورمان از 

تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منطقه آسیای 

مرکزی و قفقاز جنوبی شده است. همچنین این منطقه 

زمینی دلیل وجود ذخائر زیرلحاظ استراتژیک و بهبه

گاز و موقعیت جغرافیایی مهم بین دریای خزر ونفت

ای و دریای سیاه، در حوزه اوراسیای جدید، به منطقه

ای تبدیل منطقهای و فراهای منطقهمورد توجه قدرت



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

تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادى آسیاى میانه و قفقاز جنوبى (با تأکید بر کریدورهاى ترانزیتى)

60

های مختلف شده و توانایی ایجاد ارتباط در زمینه

ن و سایر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را با همسایگا

های منطقه را دارد. قدرت

منطقه آسیای مرکزی، قلمرو کشورهای 

ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و 

گیرد. این محدوده جغرافیایی از ازبکستان را در بر می

شمال به روسیه، از شرق به چین، از جنوب به 

افغانستان و ایران و از غرب به دریای خزر محدود 

ی از عنوان یکشود. منطقه قفقاز جنوبی نیز بهمی

ای است که از شمال به روسیه از مناطق مهم، منطقه

جنوب به ایران و ترکیه از شرق به دریای خزر و از 

طور که بیان شود. همانغرب به دریای سیاه منتهی می

سو های نام برده از یکشد، اهمیت ژئوپلیتیکی حوزه

ویژه با و اشتراکات زبانی، فرهنگی، قومی و مذهبی به

ربایجان و ارمنستان از سوی دیگر، سبب کشورهای آذ

شده است تا سیاست همکاری نزدیک ایران با 

همسایگان خود در مرزهای شمالی کشور از اهمیت 

ویژه در ای برخوردار باشد. منابع انرژی فراوان بهویژه

منطقه آسیای مرکزی، سبب شده این منطقه برای سایر 

رکیه، چین، ای مانند تای و فرامنطقهکشورهای منطقه

جنوبی، جذابیت داشته روسیه، آمریکا، هند و کره

های باشد و هر یک به تناسب اهداف و ظرفیت

اقتصادی خود تالش دارند تا سیاست پیوند با 

کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی را در دستور 

 کار خود قرار دهند. 

باتوجه به آنچه بیان شد، همجواری و نزدیکی 

ران با منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جغرافیایی ای

سو و از سوی دیگر وجود منابع غنی جنوبی از یک

هیدروکربنی در حوزه خزر، آسیای مرکزی و قفقاز و 

ضرورت انتقال آن به بازارهای مصرف از مسیرهای 

امن و با صرفه اقتصادی و همچنین رقابت کشورهای 

ر منابع ای فرصتی را برای تسلط بمنطقهای و فرامنطقه

وجود آورده است. یکی از های ترانزیتی بهو راه

ترین مسیرهای ترانزیتی و پل ارتباطی آسیای اصلی

مرکزی با بازارهای جهان، مسیرهای ترانزیتی کریدور 

ای و شرق به غرب است که با اتصال مسیر جاده

آهن ایران به کشور چین از مسیر کشورهای راه

قیزستان و ازبکستان در افغانستان، تاجیکستان و قر

های ترانزیتی، آسیای مرکزی موجب کاهش هزینه

ایرانی در ترانزیت  کنندگانکاهش مشکالت صادر

کاال به کشورهای مذکور، افزایش سهم ترانزیتی 

نتیجه رشد و توسعه روابط اقتصادی و کشور و در

تجاری ایران با کشورهای حوزه آسیای مرکزی و 

شک، ایران با  ِردید. بدونقفقاز جنوبی خواهد گ

نقل ریلی و وحمل ها در زمینهها و توانمندیظرفیت

ای ایمن و مطمئن برای ترانزیت کاال ای، شبکهجاده

رود، اما در شرایط کنونی، نفوذ اقتصادی شمار میبه

ایران در این منطقه در مقایسه با رقبای خود کمتر 

ی حوزه بوده و ایران در روابط تجاری با کشورها

آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی بازیگر اصلی محسوب 

 شود. نمی

رنگ شدن نقش ایران در رو، بررسی علل کمایناز

مناسبات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 

جنوبی و تالش در جهت رفع موانع موجود موضوع 

رو، افزایش نقش اینبسیار حائز اهمیتی است. از

تواند سهم کشور را قه که میترانزیت کشور در منط



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

تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادى آسیاى میانه و قفقاز جنوبى (با تأکید بر کریدورهاى ترانزیتى)

     تدبیر اقتصاد

61

در ترانزیت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، 

جمله اقدامات ضروری برای دستگاه دیپلماسی از

اقتصادی کشور است. در این راستا، گزارش حاضر 

در چهار بخش تدوین شده است. در بخش اول، 

مسیرهای ترانزیتی ایران با کشورهای آسیای مرکزی 

ی معرفی شده است. بخش دوم نگاهی و قفقاز جنوب

به مناسبات تجاری بین ایران و کشورهای آسیای 

های اخیر انداخته شده مرکزی و قفقاز جنوبی در سال

های است. عملکرد بخش ترانزیت کشور در سال

اخیر در بخش سوم مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

بررسی جایگاه ایران در ترانزیت انرژی کشورهای 

ی مرکزی و قفقاز جنوبی و مشکالت ترانزیت آسیا

های چهارم و پنجم کاال به این کشورها در بخش

صورت گرفته است. در نهایت نیز مالحظاتی 

خصوص بهبود عملکرد ترانزیت کاال به کشورهای در

آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و تقویت مناسبات با 

 این کشورها، پیشنهاد شده است. 

ی ترانزیتی ایران با . معرفی مسیرها1
 کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

ای العادهایران از موقعیت مکانی و ژئوپلیتیکی فوق

نحوی که، از جنوب با منطقه برخوردار است؛ به

فارس و تنگه هرمز و از شمال به ژئوپلیتیکی خلیج

منطقه ژئوپلیتیکی خزر و از شمال شرق به منطقه 

ل غرب به قفقاز متصل است. آسیای مرکزی و از شما

شدن ایران در مسیر کریدور شمال به جنوب،  واقع

محصور بودن کشورهای منطقه اوراسیا در شمال ایران 

های و نیاز کشورهای این منطقه برای دسترسی به آب

فارس و دریای عمان در گرم اقیانوسی هند، خلیج

جنوب ایران، باعث شده تا سرزمین ایران از موقعیت 

ئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خاصی در منطقه ژ

لحاظ کاهش هزینه و برخوردار باشد. این مسیر هم به

تواند جایگزین مناسبی لحاط کاهش زمان، میهم به

برای مسیر دریایی بین بندر بمبئی با بندر سن 

هزار کیلومتر طول دارد،  16پیترزبورگ که نزدیک به 

یای مرکزی باشد و کشورهای محصور در خشکی آس

های آزاد متصل کند. المللی و آبرا نیز به بازارهای بین

: مقایسه مسیر دریایی بمبئی ـ بندر سن 1شکل 

 پیترزبورگ و مسیر کریدور جنوبی ـ شمالی

نقطه مبدأ در کریدور شمال ـ جنوب، بندر چابهار 

ها بندر است. سابقه ایران برای توسعه زیرساخت

گردد. در این راستا، ه بازمیچابهار به دو دهه گذشت

های روسیه، ایران و هند برای تأسیس کریدور دولت

منظور تأمین مسیر نقل جنوب ـ شمال بهوحمل

تر از مسیر دریایی به توافق رسیدند تر و مناسبکوتاه

و در این راه کشورهای ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، 

و بالروس قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، اوکراین 

برای همکاری با سه کشور نخست برای تقویت 

اند. کریدور جنوبی ـ شمالی اعالم آمادگی کرده

واقع یکی از مسیرهای کریدور شمال ـ جنوب، در
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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مهم ترانزیتی برای کشورهای آسیای میانه محسوب 

 شود. می

یکی از مسیرهای ریلیِ ارتباط با کشورهای آسیای 

نه ـ بندرعباس است که یکی میانه، کریدور آسیای میا

ترین های مسیر جنوب به شمال است و از مهماز شاخه

های ترانزیتی ایران با کشورهای آسیای مرکزی مسیر

است که در مسیر آن کشورهای قزاقستان، ازبکستان، 

ترکمنستان و ایران واقع شده است. این مسیر ترانزیتی 

یلی ایران از سرخس در ایران شروع شده و تنها مسیر ر

به کشورهای آسیای مرکزی است. ایران با ساخت 

آهن بافق ـ بندرعباس و بعد بافق ـ مشهد توانست راه

فارس با آسیای مرکزی مسافت بین بندرعباس در خلیج

 کیلومتر کاهش دهد. 1000را 

مسیر ریلیِ ترانزیتی دیگرِ ایران به کشورهای 

آهن ایران، آسیای مرکزی از طریق خط راه

رکمنستان، قزاقستان است. این مسیر که به کریدور ت

گذر شمال ـ جنوب معروف شرق دریای خزر یا راه

افتتاح شده است. مسافت مسیر  1393است در سال 

کیلومتر بوده که  924ریلی شرقِ دریای خزر، جمعاً 

کیلومتر در  120کیلومتر آن در خاک ترکمنستان،  700

ومتر در خاک ایران کیل 80خاک قزاقزستان و بیش از 

آهن برون به خط راهواقع شده که از طریق مرز اینچه

تواند نقش شود. این مسیر ریلی میایران متصل می

ای و المللی، منطقهزیادی در افزایش تجارت بین

ترانزیت کاال و مسافر بین ایران و کشورهای آسیای 

مرکزی داشته باشد. همچنین، از طریق ایجاد شبکه 

شرق دریای خزر، کشورهای آسیای مرکزی و ریلی 

توانند با هزینه کمتری از طریق خاک ایران روسیه می

فارس دسترسی پیدا کنند. به کشورهای حاشیه خلیج

  ِمسیرهای زمینی آسیای مرکزی با جنوب نیز از طریق

آباد در سه پایانه مرزی سرخس، باجگیران و لطف

است. عالوه بر مرز مشترک با ترکمنستان فراهم شده 

توان به پایانه مرزی آستارا اشاره کرد که با این، می

 آذربایجان مرز مشترک دارد. 

مرز با : این پایانه مرزی همپایانه مرزی سرخس -

ترکمنستان است و در استان خراسان قرار دارد. فاصله 

کیلومتر و تا منطقه اقتصادی سرخس  186آن تا مشهد 

های اصلی این مشخصه جملهازکیلومتر است.  20

پایانه مرزی، دروازه ورودی به آسیای میانه و حلقة 

ارتباطی چندین کشور عضو کریدور شمال به جنوب 

 است.

این پایانه در استان خراسان  آباد:پایانه مرزی لطف -

و در مرز مشترک با ترکمنستان قرار دارد. این پایانه 

کیلومتری  90و  کیلومتری مشهد 280مرزی در فاصله 

درصد تردد  80آباد قرار دارد. بیش از شهر عشق

ای خارجی به ترکمنستان و سایر ناوگان جاده

شود کشورهای آسیای مرکزی از این پایانه انجام می

آباد اهمیت بیشتری در و به این لحاظ، پایانه لطف

 مقایسه با دو پایانه مرزی دیگر دارد. 

 82این پایانه مرزی در پایانه مرزی باجگیران:  -

کیلومتری شهر  211کیلومتری شهرستان قوچان و 

 مشهد و در مرز مشترک با ترکمنستان قرار دارد. 

ترین این پایانه یکی از فعالپایانه مرزی آستارا:  -

های مرزهای کشور در زمینه صادرات و واردات پایانه

است. این پایانه در داخل شهر آستارا و همجوار با 

دخانه مرزی آستاراچای در آذربایجان قرار دارد. رو



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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رغم وجود مسیرهای ترانزیتی متعدد برای به

انتقال کاال به کشورهای آسیای مرکزی، متأسفانه 

کشور ما تاکنون توجه کافی برای توسعه حضور 

مؤثر و نفوذ اقتصادی خود در آسیای مرکزی مبذول 

ای ها، بخش عمدهنداشته و در همین سال

کاالهای ترانزیتی منطقه به مسیرهای دیگری که از

از هیچ نظر قادر به رقابت با مسیر ترانزیتی ایران 

توان به نیستند، منتقل شده است. برای نمونه، می

اندازی قطار باری ترکیه به مقصد چین از طریق راه

( 1399دریای خزر و قزاقستان در سال گذشته )

سیر دور زده شده اشاره کرد که خاک ایران در این م

است. بخشی از این مسیر، کریدور موسوم به راه 

( باکو ـ تفلیس ـ قارص است. BTKابریشم آهنی )

اگرچه بسیاری بر این باور هستند که باتوجه به 

طوالنی بودن و سختی مسیر و همچنین تغییر مُد 

تواند رقیبی برای مسیر نقلی، این مسیر نمیوحمل

عات صورت گرفته حاکی از آن ایران باشد اما، مطال

شدت در حالِ توسعة بنادر است که آذربایجان به

باشی است و با صفر کردن هزینه عبور باکو، ترکمن

ترانزیتی کامیون سعی دارد تا ترانزیت کاال از این 

 مسیر را افزایش دهد. 

رغم اهمیت موضوع ترانزیت شرق کشور، به

ریلی ایران ـ  برخی از کریدورهای مزبور مانند مسیر

افغانستان ـ تاجیکستان ـ قرقیزستان ـ چین، هنوز 

المللی در این مناطق هنوز و ترابری بین نگرفتهشکل

به تناسب اهمیت کریدورهای مزبور فعال نیست. از 

های تر به آبدلیل دسترسی کوتاهآنجا که ایران به

تری برای ترانزیت کاال به آزاد، مسیر اقتصادی

آسیای مرکزی است، توسعه مسیرهای کشورهای 

تواند در توسعه تجارت با کشورهای این جدید می

 منطقه اثرگذار باشد.

. نگاهی به روابط تجاری ایران با کشورهای 2
 آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

جانبه، باتوجه به میزان در زمینه روابط تجاری دو

دوری و نزدیکی کشورهای آسیای میانه با ایران، 

مابین و ح مشترکات فرهنگی و تاریخی فیسط

های حاکم بر کشورها، نحوه و میزان سیاست

همکاری ایران با هر یک از آنان متفاوت بوده است. 

در شرایط کنونی، وضعیت ایران در منطقه آسیای 

مرکزی و قفقاز جنوبی چه با لحاظ تحریم و چه 

بدون لحاظ آن، مناسب نیست و از رقبای خود 

تر بوده و ایران در روابط اقتصادی عقبلحاظ به

خود با کشورهای این منطقه بازیگر اصلی اقتصادی 

و تجاری نیست. در ادامه دو مؤلفه صادرات و 

واردات در حوزه تجارت خارجی ایران با 

کشورهای منطقه آسیای میانه و قفقاز جنوبی مورد 

 گیرد. بررسی قرار می

یای میانه و. صادرات ایران به کشورهای آس1-2

 قفقاز جنوبی

پس از فروپاشی شوروی، بازارهای مصرفی منطقه 

آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی برای کشورهای 

ای اهمیت خاصی یافتند. منطقهای و فرامنطقه

(، وضعیت صادرات ایران به 1نمودار شماره )

 1398و  1399های کشورهای این مناطق را در سال

 دهد. نشان می



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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های آسیای میانه و قفقاز جنوبی: وضعیت صادرات ایران به کشور1نمودار 

مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

های گمرک جمهوری بر اساس آخرین داده

، در بین کشورهای 1399ماهه  اسالمی ایران، در یازده

منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، آذربایجان و 

اند. ارمنستان بیشترین میزان واردات از ایران را داشته

ترتیب معادل، ارزش صادرات ایران به این کشورها به

ه است. ارزش صادرات میلیون دالر بود 284و  468

 1398در مقایسه با  1399کشور به آذربایجان در سال 

تقریباً دو برابر شده است، اما میزان صادرات به 

در مقایسه با سال گذشته  1399ارمنستان در سال 

میلیون دالر کاهش یافته است. صادرات به  35حدود 

کشورهای ازبکستان، گرجستان و ترکمنستان در سال 

 کاهش داشته است.  1398مقایسه با سال در  1399

: سهم ایران در بازار وارداتی کشورهای آسیای میانه و قفقاز جنوبی1جدول 

 کشور
سهم ایران
از واردات

پنج شریک
اصلی وارداتی

 کشور
 سهم ایران از

 واردات
پنج شریک

اصلی وارداتی

4/0گرجستان
و  ترکیه، روسیه، چین، آذربایجان

 اوکراین
 4/0 قرقیزستان

روسیه، چین، قزاقستان، ترکیه و 
ازبکستان

3/3آذربایجان
و  روسیه، ترکیه، چین، سوئیس

 آمریکا
 5/1 تاجیکستان

روسیه، قزاقستان، چین، ازبکستان و 
ترکیه

9/0ازبکستانترکیه، روسیه، آلمان، ژاپن و فرانسه0ترکمنستان
چین، روسیه، کره، قزاقستان، ترکیه

 و آلمان

روسیه، چین، کره، آلمان و آمریکا2/0قزاقستانروسیه، چین، ایران، ترکیه و آلمان4/6ارمنستان
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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(، وضعیت ایران را در بازار 1جدول شماره )

دهد. کشورهای آسیای میانه و قفقاز جنوبی نشان می

بر اساس این، ایران تنها در ارمنستان و آذربایجان 

درصد را در بازار وارداتی این کشورها  3سهم باالی 

دارد و در بازار وارداتی بیشتر کشورها، سهم ایران 

سه جایگاه ایران و کمتر از یک درصد است. مقای

ای ایران در بازار مصرفی عنوان رقیب منطقهترکیه به

دهد کشورهای آسیای میانه و قفقاز جنوبی نشان می

تر عمل کرده که ترکیه در مقایسه با ایران بسیار موفق

و جزء پنج شریک عمده وارداتی تمام کشورهای 

دهنده نفوذ شود. این موضوع نشانمنطقه محسوب می

ای ترکیه در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز همنطق

جنوبی است. عالوه بر ترکیه، با توجه به جایگاه چین 

و روسیه در بین شرکای عمده وارداتی کشورهای 

آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی نقش این دو کشور در 

ها نیز کامالً محسوس است. این های مصرفی آنبازار

و ترکیه با ایران  وضوح فاصله چین، روسیهموضوع به

را در حوزه روابط اقتصادی با کشورهای آسیای 

 دهد.مرکزی و قفقاز جنوبی نشان می

. واردات ایران از کشورهای آسیای میانه و2-2

 قفقاز جنوبی

شود، ( مالحظه می2طور که در نمودار شماره )همان

در دو سال اخیر، ایران در بین کشورهای آسیای میانه 

ی بیشترین میزان واردات را از و قفقاز جنوب

کشورهای ازبکستان و گرجستان داشته است. به 

استثنای آذربایجان و ترکمنستان، واردات ایران از 

در مقایسه با  1399سایر کشورهای منطقه در سال 

 سال قبل آن کاهش داشته است. 

های آسیای میانه و قفقاز جنوبیواردات ایران از کشور: وضعیت 2نمودار 

مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

بررسی سهم ایران در بازارهای کشورهای آسیای 

دهد که ایران نه در بازار میانه و قفقاز جنوبی نشان می

قابل  وارداتی و نه بازار صادراتی این کشورها سهم

( 2طور که در جدول شماره )توجهی ندارد. همان
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1399واردات ایران یازده ماهه  1398واردات ایران  سهم ایران از کل صادرات



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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کدام از کشورهای حوزه مشخص است، ایران در هیچ

آسیای میانه وقفقاز جنوبی، جزء پنج شریک اصلی 

تنها در بازار شود، اما ترکیه، نهصادراتی محسوب نمی

وارداتی این کشورها جایگاه یکم تا پنجم را داشته، 

ن کشورها نیز نفوذ داشته و در در بازار صادراتی ای

کشورهای گرجستان، آذربایجان، ترکمنستان، 

قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان جزو پنج شریک 

 شود. اصلی صادراتی این کشورها محسوب می

نوبی: سهم ایران در بازار صادراتی کشورهای آسیای میانه و قفقاز ج2جدول 

 کشور
سهم ایران از

 صادرات
پنج شریک

اصلی صادراتی
کشور

 سهم ایران از
 صادرات

 پنج شریک
اصلی صادراتی

7/0گرجستان
چین، روسیه، بلغارستان، ترکیه، 

 اوکراین
 0 قرقیزستان

انگلیس، قزاقستان، روسیه، 
ازبکستان، ترکیه، چین

2/0آذربایجان
هند،  ایتالیا، ترکیه، اسرائیل،

 آلمان، چین
 7/0 تاجیکستان

سوئیس، ترکیه، قزاقستان، 
ازبکستان، افغانستان

0ترکمنستان
روسیه، ترکیه، ایتالیا، رمانی، 

 گرجستان، قزاقستان
 1/0 ازبکستان

روسیه، چین، قزاقستان، ترکیه، 
قرقیزستان

1/3ارمنستان
روسیه، سوئیس، بلغارستان، 

 چین و عراق
 2/0 قزاقستان

ایتالیا، روسیه، هلند، چین، 
ازبکستان

ITC TRADEمأخذ: 

در بین کشورهای مورد مطالعه، حجم صادرات 

شدت کاهش های اخیر بهایران به ترکمنستان در سال

نحوی که، ارزش صادرات ایران به این یافته است به

 115به  1397میلیون دالر در سال  405کشور از 

رسیده است که  1399ماهه میلیون دالر در یازده

های مربوط ها و چالشترین دلیل آن محدودیتاصلی

نقل و ترانزیت به کشور ترکمنستان وبه بخش حمل

است. 

 های اخیر. وضعیت ترانزیت ایران در سال3
لحاظ اهمیت مقوله ترانزیت در اقتصاد هر کشور، به

توان اذعان داشت که ترانزیت مجموعه فعاالن می

وری در اقتصادی را به بهبود کارایی و افزایش بهره

سازد. کشوری که ای و جهانی وادار میعرصه منطقه

های دیگر کشورها امکان ترانزیت را برای محموله

برد و هم محموله کند هم خود نفع میفراهم می

تر به تواند از مسیر مناسبکشورهای دیگر را می

شک، وجود شرایطی مانند ثبات مقصد برساند. بدونِ

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطح کالن در کنار 

نقل مانند بنادر و ووجود امکانات زیرساختی حمل

ای مناسب های ریلی و جادههای مجهز، شبکهاسکله

وین و اجرای قواعد و مقررات و همچنین تد

تواند به تنها میکننده تجارت و ترانزیت نهتسهیل

کسب درآمد ارزی بیشتر کمک کند، بلکه، به ارائه 

و  تر و ایجاد آثار مثبتهزینهتر، کمترانزیتی سریع

جانبه تجاری و حتی سیاسی همگرایی در روابط دو

 شود.کشورها نیز منجر می

آمار سازمان راهداری و اساس آخرین  بر

ای کاال از ای میزان کل ترانزیت جادهونقل جادهحمل

هزار  2746در حدود 1398مرزهای کشور در سال 



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

تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادى آسیاى میانه و قفقاز جنوبى (با تأکید بر کریدورهاى ترانزیتى)

     تدبیر اقتصاد

67

درصد رشد  16، 1396تن بوده که در مقایسه با سال 

داشته است. میزان ترانزیت کاالهای غیرنفتی در سال 

هزار تن است که در مقایسه با  22212حدود  1398

درصد رشد داشته است. همچنین در  12، 1396سال 

ای مواد درصد از ترانزیت جاده 83، 1396سال 

درصد کاهش  80به  1398غیرنفتی بوده که در سال 

ای کاالهای نفتی نیز در سال یافته است. ترانزیت جاده

به  1398هزار تن بوده که در سال  398تقریباً  1396

این مطالعه،  هزار تن رسیده است. تمرکز اصلی 533

ترانزیت خارجی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 

جنوبی از مسیر ایران است، باتوجه به نقش 

ترکمنستان و تا حدودی قزاقستان در اجرای 

نقل و ترانزیت برای اتصال وهای مشترک حملطرح

کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی به 

زان بازارهای جهانی از طریق ایران، در ادامه می

پنج محور زیر مورد بررسی قرار گرفته ترانزیت در 

 است.

مرز با ترکمستان(،پایانه مرزی سرخس )هم -1

 -3مرز با ترکمنستان(، برون )همپایانه مرزی اینچه -2

 -4مرز با ترکمنستان(، آباد )همپایانه مرزی لطف

 -5مرز با ترکمنستان( پایانه مرزی باجگیران )هم

 مرز با آذربایجان(.ستارا )همپایانه مرزی آ

(1398: وضعیت ترانزیت خارجی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی )سال 3نمودار 

اینقل جادهومأخذ: سازمان راهداری و حمل

زمان راهداری و براساس آخرین سالنامه آماری سا

(، در بین 1398ای )مربوط به سال نقل جادهوحمل

های مرزی که حلقه ارتباطی ترانزیت با پایانه

کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی هستند، 

 3/1ترتیب با ترانزیت آباد و آستارا بههای لطفپایانه

هزار تن کاال بیشترین میزان  220میلیون تن و 

اند. بر اساس اظهارات مقامات تهترانزیت را داش

میزان صادرات کاال از گمرکات  1399دولتی، در سال 
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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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دلیل بسته بودن مرز زمینی آباد بهباجگیران و لطف

 100ترکمنستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

شده های اعمالدرصد کاهش یافته است. محدودیت

ک سال های مرزی در یاز سوی ترکمنستان در پایانه

دلیل شیوع کرونا، یکی از عمده دالیل ویژه بهاخیر به

های مرزی یادشده کاهش حجم ترانزیت در پایانه

 بوده است. 

. جایگاه ایران در ترانزیت انرژی آسیای 4
 مرکزی و قفقاز

منطقه آسیای مرکزی یکی از مناطق مهم جهان 

لحاظ داشتن ذخائر نفت است. این منطقه در به

 6/49و در بیشترین تخمین  2/17مین کمترین تخ

درصد از ذخائر نفت  5میلیارد بشکه یا نزدیک به 

ترین جهان را دارد. ترکمنستان یکی از بزرگ

در حاشیه دریای خزر  گازوکنندگان نفتتولید

کیلومتر خطوط  7330این کشور با  شود.محسوب می

 درصد ظرفیت آن به انتقال 90لوله انتقال انرژی ـ که 

گاز اختصاص یافته است ـ یکی از کشورهای پیشتاز 

المللی در عرصه انتقال گاز به خارج از مرزهای بین

در منطقه است. عالوه بر این، ازبکستان و قزاقستان 

اند در عرصه تولید انرژی، ظرفیت خود را توانسته

 هایی دست پیدا کنند. افزایش داده و به موفقیت

منطقه آسیای مرکزی و  وجود منابع انرژی غنی در

ای ای و فرامنطقههای بزرگ منطقهقفقاز توجه قدرت

را به این حوزه جلب کرده است. حال برای انتقال 

لحاظ این منابع انرژی به مسیرهایی نیاز است که به

متغیرهای استراتژیک مانند امنیت، هزینه انتقال، 

های مسافت خطوط انتقال و وجود زیرساخت

امکان را فراهم کنند تا با کمترین مشکل  مناسب، این

 بتوانند نقش ترانزیتی را برعهده بگیرند.

ترین مسائل مربوط به روابط ایران و یکی از مهم

کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به مـسئله 

طور کلی ارتباط ایران با خطـوط انتقال انرژی و به

به  شود. باتوجهبازارهای جهانی انرژی مربوط می

موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در کانون 

استراتژیک انرژی جهان، ایران دارای یک ویژگی 

توان ایفای نقش ایران استراتژیک خاص است و نمی

در انتقال منابع انرژی خود به بازارهای جهان را نادیده 

ها با منحصر کردن طرف روسگرفت، اما از یک

خود مایلند نفوذ خود بر مسیرهای صادرات از کشور 

کشورهای این منطقه )آسیای مرکزی و قفقاز( را 

های قوی در حفظ کنند و چین نیز با دارا بودن انگیزه

دنبال دستیابی به منابع انرژی این آسیای مرکزی به

منطقه است و از طرف دیگر آمریکا نیز در راستای 

دنبال مسیرهایی است که مدت خود بهاهداف بلند

اند نقش و جایگاه ایران در منطقه را محدود کند. بتو

عالوه بر حضور سه قدرت روسیه، چین و آمریکا 

در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، کشور ترکیه نیز 

گاز است، اما از وکه فاقد منابع نفترغم آنبه

ترین مسیرها برای انتقال منابع انرژی مناسب

ستان و گاز منطقه آسیای مرکزی )ترکمنونفت

و روسیه به بازارهای مصرف اروپا  قزاقستان(، قفقاز

ذکر است که ترکیه و برخوردار است. الزم به

انرژی را  ترین مسیرهای ترانزیتگرجستان اصلی

دارند و آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان 



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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ترین خطوط انتقال کنندگان انرژی هستند. مهمتأمین

ای مرکزی و قفقاز جنوبی، سه انرژی در منطقه آسی

خط لوله  -2خط لوله نابوکو،  -1خط لوله شامل: 

خط لوله گاز تاناپ  -3باکو ـ تفلیس ـ جیحان و 

 )باکو ـ گرجستان ـ ترکیه( است. 

خط لوله نابوکو یک خط لوله گازی پیشنهادی از 

کیلومتر با عبور  3300طول ارزروم ترکیه است که به

ن، ترکیه، گرجستان، بلغارستان، از کشورهای آذربایجا

رسد. خط لوله گاز رومانی و مجارستان به اتریش می

باکو ـ تفلیس ـ ارزروم ذخائر انرژی را از قزاقستان و 

ترکمنستان و از راه دریای خزر به آذربایجان و از راه 

های موجود از گرجستان و ترکیه عبور داده و لوله

کنندگان مصرف سرانجام در بازارهای اروپا تحویل

دهد. همچنین، خط لوله نفت باکو ـ اروپایی می

تفلیس ـ جیحان یکی از خطوطی است که با حمایت 

گسترده آمریکا برای حذف ایران و روسیه ساخته 

شده است. این خط لوله نفت باکو در آذربایجان را 

گذر تفلیس در گرجستان به جیحان در جنوب از راه

کند. خطوط لوله متصل می شرقی ترکیه در مدیترانه

نفت باکو ـ تفلیس ـ جیحان، همراه با خط لوله باکو 

عنوان حلقه ـ تفلیس ـ ارزروم، اهمیت قفقاز را به

انرژی بین آسیا و اروپا افزایش داده است. ضمن 

دهنده همکاری که این خطوط انرژی عامل شتاباین

بین کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی 

خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان، کشورهای  است.

آذربایجان، گرجستان و حتی قزاقستان را در کنار هم 

ها های استراتژیک بین آنقرار داده و همکاری

وجود آورده است. به

گاز کشورهای آسیای مرکزی از واگرچه انتقال نفت

هایی مانند کوتاهی مسیر و صرفه مسیر ایران، مزیت

و تنها کشوری در منطقه است که ناامنی اقتصادی دارد 

طلبانه در کشورهای فزاینده ناشی از فعالیت تجزیه

رسد که نظر میگرجستان و آسیای میانه را ندارد، اما به

این موضوع موجب رجحان مسیر ایران به سایر 

واقع، ایران نتوانسته است در مسیرها نشده است. در

ویژه دو خط به خطوط انتقال انرژی در قفقاز جنوبی

باکو ـ  -2باکو ـ تفلیس ـ جیحان( و نابوکو ) -1لوله: 

تفلیس ـ ارزروم، جایگاه ممتازی داشته باشد. یکی از 

ترین دالیل این موضوع، مالحظات سیاسی بوده مهم

است، این در حالی است که مالحظات اقتصادی 

همان اندازه در احداث خط لوله، دارای اهمیت به

نمونه احداث خط لوله باکو ـ تفلیس ـ است. برای 

تأثیر مالحظات سیاسی بوده است. جیحان، تحت

رغم خصوص پروژه نابوکو، روسیه علیهمچنین، در

مناسبات نسبتاً گسترده با ایران خواهان مشارکت ایران 

ند.دادر این پروژه نیست و آن را رقیبی برای خود می

تالش ایاالت متحده آمریکا و برخی دیگر از 

الملل در جهت تحمیل الگوی بازیگران نظام بین

تواند یکی از دالیل امنیتی هژمونیک به این منطقه می

اندازی برای انتقال منابع انرژی ایران باشد. دیگر سنگ

بنابراین، اگر نتوان پیشرفت بارزی در مناسبات ایران 

انداز ایجاد کرد، چشم و کشورهای آسیای مرکزی

گاز از مسیر ایران وچندان روشنی برای عبور نفت

شک، این موضوع مستلزم  ِوجود نخواهد داشت. بدون

آن است که دستگاه دیپلماسی کشور نگاه و رویکرد 

ای داشته باشد. جدید به مناسبات و معادالت منطقه
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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. بررسی مشکالت ترانزیت با کشورهای 5
 فقاز جنوبیآسیای مرکزی و ق

های موجود در ترانزیت ریلی و مشکالت و چالش

ای ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جاده

 -1بندی کرد: توان به سه گروه تقسیمجنوبی را می

 -3های سیاسی و چالش -2های ساختاری؛ چالش

 های مدیریتی.چالش

های ساختاری. چالش1-5

ت ریلی، ساختار یکی از مشکالت در بخش ترانزی

نقل ریلی است. وهای حملضعیف و ناکافی شبکه

های توان به مشکل ورود واگندر این راستا، می

ایرانی به کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرد. 

( باید CISها در مسیر کشورهای حوزه )واگن

( SMGSدارای گواهینامه و تابع قوانین )

المللی بین نقل بار در ترافیکونامه حمل)موافقت

ریلی( باشند. عرض دهانة ریل کشورهای آسیای 

تر است. متوسط میانه در مقایسه با ایران عریض

متر است میلی 1520عرض دهانه ریل در آن منطقه 

متر است. میلی 1435که در ایران برابر با حالیدر

این موضوع سبب شده تا بسیاری از صاحبان 

نکنند و بیشتر از  کاالهای خارجی با ایران همکاری

مسیرهای جایگزین استفاده نمایند و حتی تجار 

ایرانی نیز در ارسال محموله خود به این کشورها 

برانگیز دیگر در با تنگنا روبرو هستند. نکته تأمل

های ترانزیت کاالیی کشور، کمبود واگن در چالش

های ریلی کشور است. متأسفانه متولی و نهاد مسیر

داران ایرانی در مرز از معنای انتقال کاال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر است. ترکمنستان خواستار آن شده که کامیونمنت به. ترانشیپ1

و منتظر بازگشت تریلر خود باقی بمانند.  داران ترکمنستانی دهندرا تحویل کامیون تریلر )بار( جدا کرده و آن

نده واگن در کشور مشخص نیست کناصلی تأمین

و همین موضوع بر کمبود واگن در مسیرهای ریلی 

های متعدد دامن زده است. همچنین، وجود ایستگاه

مورد در طول مسیر های مکرر و حتی بیو بازرسی

و اخذ عوارض متعدد جهت ترانزیت کاال از دیگر 

مشکالت ترانزیت کاالهای صادراتی ایران به 

 مرکزی است.کشورهای آسیای 

های سیاسی. چالش2-5

عالوه بر این، رفتارهای ترکمنستان در حوزه ترانزیت 

های این حوزه است. باتوجه المللی از دیگر چالشبین

کیلومتر مرز مشترک ایران با  500به وجود بیش از 

های مرزی باجگیران، سرخس و ترکمنستان و پایانه

میلیون نفری  100بازار آباد و ارتباط و اتصال با لطف

آسیای میانه، موجب شده تا استان خراسان نقش 

ویژه به ونقل و ترانزیت کشور بهمحوری در حمل

کشورهای آسیای مرکزی داشته باشد. سه پایانه یادشده 

ترین مبادی اتصال به کشورهای آسیای مرکزی از مهم

، 1398است. با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال 

ای برای ترانزیت و صادرات کاال های جدیمحدودیت

و واردات آن به استان خراسان رضوی ایجاد شد و 

موجب کاهش فعالیت تجاری بین ایران و کشورهای 

نحوی که مرز ترکمنستان مسدود آسیای میانه شد، به

رغم گشایش مرزهای ترکمنستان، اما طی شد. به

ی ها شروطسال اخیر شاهد آن بودیم که ترکمنیک

را برای ورود کاال از برخی از  1منتمانند ترانشیپ

 دارانهای مرزی اعمال کردند که از نظر کامیونپایانه



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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زمان ها را افزایش داده و مدتهای آنایران، هزینه

، باتوجه 1399زیادی باید در مرز معطل بمانند. در سال 

های کرونایی، مرز سرخس پس از به وجود محدودیت

آباد پس و مرز لطف 1399ماه در شهریور گذشت شش

رغم ماه بازگشایی شد، اما به 9از گذشت نزدیک به 

بازشدن مرزهای مشترک ایران با ترکمنستان، همچنان 

گیرد و تردد های شدیدی انجام میسختگیری

که بخش صورت محدود است. بنابراین، باتوجه به آنبه

ه کشورهای توجهی از ترانزیت کاال از ایران بقابل

آسیای مرکزی از مرز مشترک ایران با ترکمنستان عبور 

کند، رفتارهای خاص ترکمنستان در حوزه ترانزیت می

رنگ شدن های جدی در کمالمللی یکی از چالشبین

نقش ایران در ترانزیت به کشورهای آسیای مرکزی 

  است.

عالوه بر آنچه بیان شد، مسیر ترانزیتی که از 

ترکمنستان شروع شده و تا  سرخس واقع در

سرآسیاب تاجیکستان ادامه دارد، تنها مسیر ریلی و 

انحصاری اتصال ایران به کشورهای آسیای میانه 

است. وجود انحصارطلبی در این مسیر یکی از 

مشکالت ترانزیت کاال در این مسیر است. در این 

های طوالنی و حتی در توان به بازرسیراستا، می

مورد کاالهای ترانزیتی ایران به سایر بیبرخی موارد 

کشورهای آسیای مرکزی از کشورهای ترکمنستان و 

ها در این مسیر، نطلبی آدلیل انحصارازبکستان، به

تأثیر منفی بر ترانزیت کاالهای ایرانی از مسیر فوق 

های داشته است. اجبار رانندگان ایرانی به توقف

ها و زایش هزینهمدت در طول مسیر باعث افطوالنی

موقع کاال به مشتریان مشکالت فراوان در تحویل به

نتیجه، باعث از دست رفتن مشتریان و سهم شده و در

 بازار محصوالت ایرانی در این منطقه شده است.

عالوه بر این، وجود ساختارهای سیاسی متفاوت 

توان در ایران و کشورهای آسیای مرکزی را می

ی و قابل توجه در مسیر عنوان یک چالش جدبه

حساب آورد. برای همگرایی ایران با این کشورها به

مثال، اختالفات سیاسی ایران با ترکمنستان 

خصوص پرونده بدهی گازی ایران به این کشور در

نیز در کاهش تمایالت ترکمنستان و برخی از تجار 

برای تجارت با ایران اثرگذار بوده است.

های مدیریتی. چالش3-5

هایی هستند که های مدیریتی از آن دست چالشچالش

جمله در در ضعف عملکرد بخش ترانزیت کشور از

مسیر ترانزیت کاال به کشورهای آسیای مرکزی همواره 

های مجلس(. به آن اشاره شده است )مرکز پژوهش

برای نمونه، باتوجه به مشکالت متعددی که رانندگان 

اتی کاالهای ایرانی به ایرانی در مسیر ترانزیتی صادر

آسیای مرکزی دارند، متأسفانه هیچ نمایندگی رسمی از 

نقل ایرانی در ازبکستان برای وهای حملشرکت

 مدیریت و نظارت بر مشکالت موجود وجود ندارد. 

 . مالحظات امنیت اقتصادی6
نقل ریلی ـ وشک، بخش ترانزیت )حملبدونِ

غیرهای کالن تواند بر متای و دریایی( میجاده

اقتصادی کشور مانند اشتغال، تجارت و... اثرگذار 

برداری از موقعیت المللی نیز بهرهباشد. در عرصه بین

جهت ترانزیت کاال و تسهیل تجارت جغرافیایی به

توان میان کشورها به مزیتی تبدیل شده است که می
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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های عنوان شاخصی برای رشد در زمینهآن را به

ل، اشتغال و تجارت اثرگذار باشد. نقوتوسعه حمل

عالوه بر این، کشورهایی که از مزیت جغرافیایی خود 

های گذاری در زیرساختاستفاده کرده و با سرمایه

اند جایگاه و نقش مهمی در ترانزیت خود توانسته

کاالی سایر کشورها داشته باشند، از درآمدهای ارزی 

لحاظ مند خواهند شد. ایران بهخوبی نیز بهره

جغرافیایی از مزیت خوبی برای ایجاد مسیرهای 

تواند نقش اثرگذاری ترانزیتی برخوردار است و می

المللی داشته باشد. اما باید در تکمیل کریدورهای بین

توجه داشت که صرف داشتن مزیت جغرافیایی باعث 

مند نخواهد شد بتوان از مزایای ترانزیتی کشور بهره

ا استفاده از مسیرهای شد و کشورهای رقیب ب

جایگزین، خاک ایران را دور خواهند زد. بنابراین، 

تنها باید که بتوان رقابت بهتری داشت نهبرای آن

پذیر کرد یعنی برای های ترانزیتی ایران را رقابتمسیر

های صاحبان کاال را کاهش داد و نمونه، هزینه

مشکالت موجود در مسیرهای ترانزیتی کشور را 

کرد بلکه، باید بین اقتصاد ایران و اقتصاد  مرتفع

کشورهای همسایه در حوزه تجارت و ترانزیت 

توانیم از احداث وابستگی ایجاد کرد. زیرا ما نمی

مسیرهای ترانزیتی جدید که تهدیدی برای ترانزیت 

ایران هستند جلوگیری نماییم، بلکه باید با ابتکارات 

وزارت امور  و همکاری بین نهادهای مربوطه مانند

شهرسازی و همچنین انجام  و خارجه یا وزارت راه

مذاکرات دیپلماتیک با کشورهای همسایه، مسیر 

اندازه ترانزیتی ایران را در مقایسه با سایر مسیرها به

 کافی برای صاحبان کاال جذاب کرد. 

 بندی و مالحظاتجمع
نقل وحملهای جمله سودآورترین بخشترانزیت از

ها شک، ایران باتوجه به پتانسیلهر کشور است. بدونِ

تواند هایی که در زمینه ترانزیت دارد، میو ظرفیت

ای ایمن برای ترانزیت کاالی کشورهای منطقه شبکه

باشد. بررسی آمار و ارقام مربوط به ترانزیت کل کشور 

کننده توسعه بخش ترانزیت در کشور سو بیاناز یک

دهنده کاهش ترانزیت و از طرف دیگر نشاناست 

کشورهای آسیای مرکزی از مسیر ایران و افزایش 

مشکالت صادرکنندگان ایرانی در ترانزیت کاالهای 

باشد، اما نگاهی بر عملکرد خود به این کشورها می

ترانزیت کاالیی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 

ی موجود هاجنوبی حاکی از آن است که از ظرفیت

برداری نشده است و شبکه نحو احسن بهرهمتأسفانه به

ها تنها نیازمند تقویت زیرساختترانزیتی کشور نه

گیران این حوزه باید ضمن است، بلکه تصمیم

کارگیری مدیریت واحد مرزی، در جلب و ایجاد به

انگیزه برای مشتریان ترانزیتی برای استفاده از مسیر 

تری انجام دهند. اگرچه نقش ایران اقدامات مؤثر

ای( در منطقهای و فرابازیگران خارجی )منطقه

همگرایی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را 

منظور همگرایی و تواند نادیده گرفت، اما بهنمی

گسترش بیشتر مناسبات ایران با کشورهای آسیای 

شود.مرکزی و قفقاز جنوبی، مالحظات ذیل توصیه می

: اندازی بستری مناسب برای تعامل تجار طرفینراه -

تر اقتصادی تواند زمینه حضور پررنگطور کلی آنچه میبه

تر کند، تعامل پویا ایران در بازار دیگر کشورها را مساعد

نحوی که تجار دو بین تجار ایران با سایر کشورها است به



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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ته باشند کشور بتوانند با یکدیگر ارتباط و تعامل مستقیم داش

و همچنین داشتن تحلیل دقیق و جامع از رفتار 

کنندگان در بازارهای هدف در این زمینه بسیار مصرف

اثرگذار است. در این راستا، ایجاد مراکز صادراتی در 

ها از منظر خانهکشورهای هدف و تقویت توان سفارت

ای است که باید رویکردهای اقتصادی و تجاری، مسئله

 تگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد. مورد توجه دس

استفاده از پتانسیل منطقه آزاد ارس برای تقویت  -

ترین نکاتی که در یکی از مهم: همکاری با قفقاز جنوبی

های منطقه راستای ارتقای اقتصادی و استفاده از پتانسیل

آزاد ارس باید مورد توجه قرار داد، موقعیت 

دلیل وجود منابع ژئواکونومیکی قفقاز جنوبی است. به

غنی انرژی و عبور مسیرهای مهم انتقال انرژی، این منطقه 

ای در تعامالت اقتصادی بازارهای جهانی از اهمیت ویژه

شود باتوجه به رو، توصیه میاینبرخوردار است. از

های مختلف پتانسیل بالقوه منطقه آزاد ارس، در بخش

ی با ویژه پتروشیمی، صنایع شیمایصنعت انرژی به

آذربایجان و همچنین در حوزه انتقال انرژی با کشورهای 

 قفقاز جنوبی همکاری و مشارکت صورت گیرد.

هایی بین ایران و کشورهای ایجاد توافقنامه -

متأسفانه : نقل ریلیوآسیای مرکزی در زمینه حمل

در  نامهدستگاه دیپلماسی کشور در انعقاد موافقت

آسیای مرکزی و قفقاز حوزه ترانزیت با کشورهای 

ضعیف عمل کرده و کوتاهی کرده است. در این 

ترین تنگناها عدم وجود راستا، یکی از اصلی

های فعال و مؤثر در کشورهای آسیای نمایندگی

های مرکزی و قفقاز برای شناسایی مشکالت و چالش

موجود است. در راستای بهبود و ارتقای عملکرد 

های امه و ایجاد انگیزهنعقد توافق ترانزیت کشور،

کافی برای جذب تقاضا و مشتری، بازاریابی و ... از 

 ترین الزامات است. مهم

: های ترانزیتی ایرانپذیری مسیرافزایش رقابت -

که فعاالن اقتصادی برای صادر یا وارد باتوجه به آن

دنبال مسیری هستند که هزینه و کردن کاالی خود به

رف شود؛ در این راستا، زمان کمتری برای آن ص

های ترانزیت از تالش برای متمایز ساختن ویژگی

مسیر ایران، سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر 

و توجه به نیازهای بازار ترانزیت، بسیار ضروری 

که، برای این منظور رصد عملکرد است. ضمن این

ها نیز از رقبا و واکنش سریع در مقابل اقدامات آن

 بهبود عملکرد ترانزیتی کشور است.  الزامات

استفاده از فرصت توسعه روابط تجاری  -

طور جدی ها بهایکره: جنوبی و آسیای مرکزیکره

دنبال توسعه روابط خود با کشورهای آسیای به

های ارتباطی ترین راهمرکزی هستند و یکی از مطمئن

جنوبی و آسیای مرکزی، مسیر ایران است. بر بین کره

عباس را ها بندرایاس منابع اطالعاتی موجود، کرهاس

جهت ترانزیت به آسیای مرکزی و مرز سرخس را به

عنوان نقطه خروج کاالهای ترانزیتی خود از نیز به

تواند فرصت اند. این موضوع میایران در نظر گرفته

مناسبی برای ایران باشد که البته نیازمند استراتژی 

دن به نقطه مطلوب است. دقیق و مشخص برای رسی

دلیل جنوبی بههای اخیر بین ایران و کرهوجود تنش

فارس و های خلیجای در آبنفتکش کره توقیف

های حاصل از فروش نفت ایران در شدن داراییبلوکه

های این کشور، حاکی از آن است که دستگاه بانک
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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نظر بیشتری به این مسئله دیپلماسی کشور باید با دقت

د کند تا بتواند استراتژی مطلوب را در این ورو

نهایت از این بازار بالقوه کارگیرد که درخصوص به

در بخش ترانزیت ریلی ایران به بهترین شکل 

 برداری صورت گیرد. بهره

اصالح ذهنیت بخش خصوصی ایران نسبت به  -

باوجود اختالفات میان ترکیه و : بازار ارمنستان

ویژه در بخش برندهای معتبر ترک بهارمنستان، 

پوشاک در ارمنستان فعال هستند. اما برندهای معتبر 

پوشاک ایران در ارمنستان شعبه ندارند و فعال نیستند. 

ذهنیت بسیاری از برندهای ایرانی این است که 

توانند ها قدرت خرید الزم را ندارند و نمیارمنی

این در حالی کاالی ایرانی لوکس را خریداری کنند. 

توانند با همان کیفیت اما های ایرانی میاست که برند

تر، کاال به ارمنستان صادر کنند و های پایینبا قیمت

 ها را در اختیار بگیرند.بازار آن

های مذاکره برای حضور نمایندگی شرکت -

: نقل در کشورهای ازبکستان و ترکمنستانوحمل

و رانندگان ایرانی  کنندگانباتوجه به مشکالت صادر

در مسیر ترانزیتی کشورهای ازبکستان و ترکمنستان 

و از سویی مشکالت سیاسی این کشورها با یکدیگر 

که بر ترانزیت کاالی ایرانی نیز اثرگذار بوده، لزوم 

نقل وهای حملمذاکره برای ایجاد نمایندگی شرکت

کنندگان و ایرانی برای پیگیری و حل مشکالت صادر

 رسد.نظر میگان ایرانی ضروری بهرانند

تر رایزن بازرگانی در مناسبات کارگیری فعاالنهبه -

خصوص تبادالت یکی از موارد مهم که در: اقتصادی

های بازرگانی باید مورد توجه قرار گیرد، رایزن

بازرگانی هستند. در بیشتر کشورهای دنیا تعداد 

که  نفر است 100-200های بازرگانی باالی رایزن

اکثراً تحت حمایت بخش خصوصی قرار دارند، اما 

ها بسیار اندک است. در ایران تعداد این رایزن

نحوی که در حال حاضر تنها رایزن بازرگانی فعال به

کند. ایران در کشورهای افغانستان و عراق فعالیت می

های بازرگانی باید شناخت کافی از ساختار رایزن

و اجتماعی کشور مقابل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 

داشته باشند و بتواند زمینه الزم را برای مناسبات ایران 

و کشور مقابل ایجاد کنند. در این راستا، باید از 

های بازرگانی جوان و خبره که شناخت ظرفیت رایزن

کافی از ساختار تجارت و اقتصادی کشورهای آسیای 

 .مرکزی و قفقاز دارند، استفاده شود

 

 منابع
 های گمرک جمهوری اسالمی ایران.داده −

 ای.نقل جادهوسالنامه آماری سازمان راهداری و حمل −

 International Trade Centreداده و اطالعات آماری:  −

(ITC). 

و نقل حوزه  های حملچالش (2گزارش فراتحلیل ) −

های مجلس، معاونت ریلی، مرکز پژوهش

مطالعات  دفتر: پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی

 .1398، اردیبهشت 16412زیربنایی، شماره مسلسل 

پرند، فرهاد، نقش ترانزیت خارجی در توسعه روابط  −

بازرگانی ایران با کشورهای آسیای مرکزی، 

های بازرگانی، شماره ها،بررسیها و چالشفرصت
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