
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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تحل یلی   بر مناسبات اقتصاد ي   ا یران   و هند:
 فرصت ها و چالش ها 

 1زهرا مشفق

چکیده
ای در سیاست خارجی ایران های ژئوپلیتیکی، فرهنگی و اقتصادی جایگاه ویژهکشور هند با مجموعه ویژگی

ای منافع مشترک توجه به نزدیکی جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و هند دو کشور در سطح منطقهبادارد. 

دو کشور ایران و هند را محدود کرده است، های آمریکا علیه ایران، روابط تجاری زیادی دارند. اگرچه تحریم

خصوص بندر چابهار و افغانستان و آسیای مرکزی ویژه دررود که هند از منافع خود در منطقه بهاما انتظار می

های همکاری دو کشور ایران و هند، منافع ترین زمینهرسد که مهمنظر میپوشی نکند. در این راستا، بهچشم

جانبه ایران ترین مالحظاتی که باید در تقویت مناسبات دوفارس و بندر چابهار است. از مهمانرژی هند در خلیج

 -تعریف پروژه خط لوله گاز ایران ـ هند،  -توان به موارد زیر اشاره کرد:و هند مورد توجه قرار گیرد می

استفاده  -ه روابط ایران با هند، کارگیری دیپلماسی اقتصادی و سیاسی هوشمندانه در مقابل کشورهای بازدارندبه

افرایش تنوع محصوالت در سبد تجاری. -های مشترک ایران و هند در افغانستان و از ظرفیت

هند، مناسبات اقتصادی، انرژی، آمریکا، کشورهای حاشیه خلیج فارس. واژگان کلیدی:

 مقدمه
عنوان یکی از الملل بهنامروزه تجارت در عرصه بی

ترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی کشورها از طریق مهم

گذاری محسوب های تجاری و سرمایهافزایش فرصت

افزوده محصوالت، شود و پیوستن به زنجیره ارزشمی

گذاری مستقیم گذاری در تحقیق و توسعه، سرمایهسرمایه

خواهد همراه های شغلی را بهخارجی و ایجاد فرصت

نفتی، لزوم داشت. در ایران نیز اهمیت توسعه صادرات غیر

دسترسی به بازارهای خارجی را بیش از پیش آشکار 

سازد. باتوجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، بازار مصرف می

 توجهی در کشورهای همسایه وجود دارد. نسبتاً قابل

عنوان مناطق مهم فارس و اقیانوس هند بهخلیج

های ژئوپلیتیکی و لحاظ نظریهایی، بهجغرافی

      zahra.mmoshfeghh@gmail.comپژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران -1

حساب ترین مناطق دنیا بهژئواستراتژیکی، از مهم

دلیل وجود منابع انرژی، آیند. به عبارت دیگر، بهمی

فضای ژئوپلیتیکی و منابع ژئواکونومیکی، این کشورها 

جایگاه مهمی را برای ایفای نقش بازیگران در قالب 

سازند. در اهم میهمکاری، رقابت و حتی کشمکش فر

 مهم قدرت یک به اخیر هایسال در این راستا، هند

 المللبین نظام در جهانی کلیدی بازیگر یک و ایمنطقه

 بسیاری توانسته هند کهاین به باتوجه. است شده تبدیل

کشور  یک هایی که)یعنی مؤلفه ملی قدرت هایمؤلفه از

جهانی  حتی و ایمنطقه امنیت در نقش ایفای به قادر را

 کشور این اقدامات است، آورده دستکند( را بهمی

 ها،سیاست آسیا، جنوب هایقدرت از یکی عنوانبه

 یا منطقه کشورهای اقدامات و راهبردی هایانتخاب



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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 دارند، منطقه در منافعی که ایفرامنطقه هایقدرت حتی

 این با کشوری بنابراین،. داد خواهد قرار تأثیرتحت

 کشورها خواهد از های قدرت مورد توجه بسیاریمؤلفه

های اخیر از نشیبرغم فرازوبود. روابط ایران و هند، به

اهمیت خاصی برای طرفین برخوردار است. از آنجا که 

های سیاسی، فرهنگی روابط دیرینه ایران و هند در حوزه

ات و اقتصادی همواره ضامن توسعه و پایداری مناسب

جمله تجاری دو کشور بوده است و هند همواره از

آید. حائز شمار میشرکای عمده تجاری کشور به

 در هنـد امنیتـی و خـارجی اهمیت است که سیاست

 اسالمی جمهوری امنیتی و سیاسـت خارجی اسـتراتژی

جهانی مورد مالحظه قرار  و دوجانبه سطوح در ایران

سمت ایران بخشی از که، حرکت بهگیرد. ضمن این

رود. زیرا این کشور شمار میاهداف عمده هند نیز به

کند تا به یک ابرقدرت تبدیل شود و نقش تالش می

کند و ایران  ای ایفاالمللی و منطقهبیشتری در سطح بین

در . داندرا ابزاری برای دستیابی به این هدف می

های آمریکا برای وضعیت کنونی که شاهد تالش

های اقتصاد ایران از طریق تحریمفشار قرار دادن تحت

اهمیت بررسی مناسبات رسد که نظر میهستیم بهبیشتر 

 راهبردی میان ایران و هند دو چندان خواهد بود. 

باتوجه به مقدمات فوق، تمرکز اصلی این گزارش 

های همکاری همکاری، حوزههای آن است که پتانسیل

اقتصادی و موانع صادرات و واردات با کشور هند 

مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. در این راستا، در 

های اقتصادی هند مورد بخش نخست، تبیین توانایی

بحث قرار گرفته است. در بخش دوم، روابط تجاری 

این کشور با ایران و تحوالت اخیر در مناسبات 

های اخیر مورد سیاسی دو کشور طی سال اقتصادی و

گذار بر تحلیل و بررسی قرار گرفته است. عوامل تأثیر

روابط ایران و هند در بخش چهارم توضیح داده شده 

نهایت، باتوجه به وضعیت موجود در است. در

مناسبات دو کشور، مالحظات و پیشنهادهایی در 

هند  راستای تقویت روابط دوجانبه دو کشور ایران و

 هایی موجود ارائه شده است. و رفع چالش

 های اقتصادی هند. تبیین توانایی1
هند با پشت سر گذاشتن یک دوره رشد اقتصادی 

وارد برنامه رشد متوسطی  1990تقریباً کُند، از دهه 

نحوی که، شده است که رو به پیشرفت بوده است به

کم یورشد اقتصادی این کشور با ورود به قرن بیست

 سرعت چشمگیری یافت. رشد اقتصادی هند در سال

 2010های درصد بوده که در سال 8/3برابر با  2000

 5به سطح  2019درصد رسید و در سال  4/8به 

، هند 2020درصد تنزل یافت. اگرچه تا قبل از سال 

ترین رشد اقتصادی در جهان را داشت، اما سریع

ال مالی پاندمی ویروس کرونا سبب شده تا در س

تر درصد کوچک 9، اقتصاد این کشور 2021-2020

 ،2020 آوریل تا ژوئندر سه ماه  طوری کهشود، به

درصد رشد  5سومین اقتصاد بزرگ آسیا با نرخ ساالنه 

. اما سال اخیر است 6ترین سطح آن در کرد که پایین

ها بینیرغم، کاهش رشد اقتصادی در هند، پیشبه

اقتصادی هند در سال آینده  حاکی از بازگشت رشد

است. بسیاری از مقامات هند معتقد هستند که رشد 

های آتی ادامه خواهد اقتصادی این کشور تا سال

که داشت. چرا که اولویت هند بیش از آن



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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ژئواستراتژیک باشد ژئواکونومیک است. از این جهت 

کند منازعات مرزی با همسایگان خود را فراموش نمی

توسعه اقتصادی است. بر اساس دنبال و به

، هند 2040المللی، تا سال های نهادهای بینبینیپیش

ترین اقتصاد جهان سوم تبدیل خواهد شد و به بزرگ

برابر سطح  35، میزان درآمد سرانه آن به 2050تا سال 

 کنونی آن خواهد رسید. 

(، نمای کلی از تخمین و 1در جدول شماره )

رهای کالن اقتصادی، برای ترین متغیبینی مهمپیش

نشان داده شده است.  2019-2024بازه زمانی 

بینی متغیرهای کالن اقتصادی هند: خالصه برآورد و پیش1جدول 

متغیرهای اقتصادی
متغیرهای کالن اقتصادی بینیپیشبرآورد و 

2019a2020b2021b2022b2023b2024b

0/85/52/69/5- 2/48/5حقیقی GDPرشد 

6/78/105/94/80/86/7نرخ بیکاری

7/80/73/62/6- 2/15 - 0/3 گذاری ثابت ناخالصرشد سرمایه

7/34/36/35/42/44/4کننده )متوسط(قیمت مصرف شاخص تورم

- 0/57 - 0/46 - 9/37 - 0/26 - 5/11 - 28/29 )میلیارد دالر آمریکا( جاریحساب  تراز

3/3311/2488/3084/324353374)میلیارد دالر آمریکا( صادرات کاال

9/4886/3641/4414/4842/5254/563)میلیارد دالر آمریکا( واردات کاال

بینی متغیرها.براساس پیش b:توضیح: براساس تخمین متغیرها و 

.Economist Intelligence Unit, Iran Country Report, (July, 2020)مأخذ: 

که تمرکز اصلی این گزارش، بررسی نظر به این

 روایناست؛ ازمناسبات و تعامالت اقتصادی ایران و هند 

گذاری مستقیم خارجی، عملکرد متغیرهایی مانند سرمایه

تجارت خارجی )شامل صادرات و واردات( هند و 

همچنین روابط دوجانبه ایران با هند حائز اهمیت خواهند 

است. بود که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته

. بررسی توانمندی هند در جذب1-1

 خارجیگذاری سرمایه

های های خود برای جذب سرمایههند در تالش

های بزرگی دست یافته است. خارجی به موفقیت

از نظر عملکرد شاخص  2002این کشور در سال 

هفتم قرار وجذب سرمایه خارجی در مقام بیست

کشور برتر  10، در میان 2019داشته، اما در سال 

جهان در جذب سرمایه خارجی قرار گرفت و با 

 49، 2018درصدی در مقایسه با سال  16شد ر

، جذب سرمایه خارجی 2019میلیارد دالر در سال 

 داشته است. 

های نهادهای بینیساس پیشا بر

به ، هند 2040المللی، تا سال بین

جهان سوم تبدیل خواهد  ترین اقتصادبزرگ

، میزان درآمد سرانه آن 2050شد و تا سال 

برابر سطح کنونی آن خواهد رسید. 35به 



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

تحلیلى بر مناسبات اقتصادى ایران و هند: فرصت ها و چالش ها
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های اقتصادیگذاری خارجی هند به تفکیک کشور و بخش: جذب سرمایه2جدول 

گذاری خارجی به تفکیک جذب سرمایه
 ترین کشورهااصلی

ارزش 
گذاریمایهسر

گذاری خارجی به تفکیک جذب سرمایه
 هاترین بخشاصلی

ارزش 
گذاریسرمایه

7/17خدمات6/31سنگاپور

2/17افزارافزار و سختکامپیوتر نرم2/20موریس

6/11تجارت6/9هلند

5/9صنعت خودرو6/7ژاپن

8/6ساختمان6/7آمریکا

Santandertrade.comمأخذ: 

(، مشخص 2طور که در جدول شماره )همان

های است، بخش اعظم این سرمایه خارجی در بخش

افزار افزار و سختمیلیارد دالر(، نرم 8/7خدمات )

 4/4میلیارد دالر(، ارتباطات ) 6/7کامپیوتری )

یارد دالر(، خودرو میل 5/4میلیارد دالر(، تجارت )

میلیارد دالر( انجام  2میلیارد دالر( و ساختمان ) 8/2)

تولیدی  هایدر بخشیادشده بیشتر مبالغ شده است. 

آوری با محوریت فنیافته اقتصادهای توسعه

هندی بدون های . شرکتاندگذاری شدهسرمایه

ایجاد ظرفیت و توانمندی رقابت در بازارهای 

شوند. دستیابی به  المللیبین توانستندجهانی نمی

 ای قوی برای کسب مالکیت خارجیههفناوری انگیز

 هایشرکتهای یو توانمند هاتظرفیدر ایجاد 

 که شرکت فوالدپیش از آناثرگذار بوده است. هندی 

(Tata )به خرید شرکت خارجی (Corus ) که

دومین تولیدکننده بزرگ فوالد در اروپا با درآمد 

میلیارد پوند است مبادرت ورزد،  12النه حدود سا

این شرکت فوالدسازی هندی حتی یک پتنت 

آمریکایی هم نداشت. اما این کسب مالکیت برای 

 1000پتنت و حدود  80بیش از ( Tataت )شرک

همراه آورد. بر اساس منابع تحقیقاتی به کارمند

شرکت  300دولت هند، در حال حاضر نزدیک به 

گذاری در دنبال سرمایهورت فعال بهصخارجی به

لوازم الکترونیک،  های تولیدی مانند موبایل،بخش

ه هستند. در این اقالم پزشکی، منسوجات و پارچ

اشاره  «بسازید در هندتوان به پروژه بزرگ »راستا می

کرد. این پروژه یک طرح بزرگ ملی در دولت هند 

یق است که هدف آن تقویت بخش صنعت هند از طر

گذاران از سراسر جهان است که بر جذب سرمایه

 بخش اقتصادی تمرکز دارد. 25روی 

. نگاهی به بخش تجارت خارجی هند2-1

بر اساس آمار و اطالعات مرکز تجارت جهانی، هند 

میلیارد دالر  200، )آوریل تا دسامبر( 2020در سال  

داشته  میلیارد دالر واردات در جهان 258صادرات و 

 323ترتیب معادل ، این ارقام به2019است. در سال 

میلیارد دالر بوده و سهمی حدود  478میلیارد دالر و 

درصد از  5/2درصد از صادرات کاالیی و  7/1

خود اختصاص داده است. واردات کاالیی جهان را به

روند صادرات و واردات هند در یک دهه اخیر در 

 ه شده است.( نشان داد1نمودار شماره )



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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2010-2019: روند صادرات، واردات و تراز تجاری هند 1نمودار 

 International Trade Centreمأخذ: 

است. 2020ای آوریل تا دسامبر ه، برای ماه2020ارقام مربوط به سال  *

قلم عمده کاالی  5، ارزش 2019در سال 

میلیارد دالر بوده  133مجموع در 1صادراتی هند

درصد از صادرات کاالی هند  42است که حدود 

 هایخود اختصاص داده است. سوخترا به

از  تقطیر هایفرآورده و معدنی هایروغن ،معدنی

ها بیشترین ارزش را در صادرات هند در سال آن

داشته است. در سبد کاالهای وارداتی نیز  2019

هند در  2کاالهای وارداتیقلم عمده  5ارزش 

درصد  67میلیارد دالر بوده که حدود  320مجموع 

خود اختصاص داده از واردات کاالهای هند را به

های های معدنی و سنگها و روغناست. سوخت

 (3 ؛گرانبها، فلزات گرانبهاهای گرانبها یا نیمهروارید طبیعی یا پرورده، سنگم (2 ؛دنیهای معهای معدنی، روغنسوخت (1. پنج قلم عمده کاالهای صادراتی: 1

ل نقلیه ئوسا (5 ؛مواد شیمیایی آلی (4 ؛و تصویر تلویزیون های ضبط و پخش صوتدستگاه ،هااجزاء و قطعات آن ،ادوات برقی ،ل مکانیکیئت و وساآالماشین

 .هاآهن یا تراموا و اجزاء و قطعات و متفرعات آنزمینی غیر از نواقل روی خط راه

ت و آالماشین (3 ؛اگرانبههای گرانبها یا نیمهروارید طبیعی یا پرورده، سنگم (2 ؛های معدنیهای معدنی، روغنسوخت (1. پنج قلم عمده کاالهای وارداتی: 2

ی.پالستیک و محصوالت پالستیک (5 ؛مواد شیمیایی آلی (4 ؛ل مکانیکیئوسا

قیمتی بیشترین ارزش را در واردات هند در سال 

 است.  داشته 2019

 (، ترکیب مبادی وارداتی هند را3جدول شماره )

دهد. بر اساس نشان می 2018و  2019های برای سال

، چین، آمریکا و 2019های گمرک هند، در سال داده

امارات متحده عربی بیشترین سهم را از کل واردات 

ترین اقالم سبد کاالیی وارداتی هند اند. مهمهند داشته

آالت و تجهیزات از کشورهای یادشده، ماشین

ها و ین، سوختالکتریکی و قطعات آن از چ

های معدنی از ایاالت متحده آمریکا و روغن

های قیمتی از امارات متحده عربی بوده است. سنگ
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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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2019و  2018های : ترکیب مبادی وارداتی هند در سال3جدول 

2018سال 2019سال 

سهم از کل وارداتارزش )میلیارد دالر(وارداتسهم از کل ارزش)میلیارد دالر(

4/682/148/735/14چین

9/342/78/324/6ایاالت متحده آمریکا

3/303/60/273/5امارات متحده عربی

0/276/55/286/5عربستان

0/226/41/235/4عراق

7/177/30/185/3سوئیس

3/176/31/161/3کنگهنگ

1/163/34/162/3جنوبیکره

5/152/30/161/3اندونزی

8/141/34/148/2سنگاپور

مأخذ: گمرک هند

(، ترکیب مبادی صادراتی هند را 4جدول شماره )

دهد. بر اساس نشان می 2018و  2019های برای سال

، آمریکا، امارات 2019های گمرک هند، در سال داده

و چین بیشترین سهم را از کل صادرات  متحده عربی

ترین اقالم سبد کاالیی صادراتی اند. مهمهند داشته

های قیمتی به آمریکا گهند از کشورهای یادشده، سن

ها و مواد شیمیایی آلی و امارات متحده عربی و روغن

 به چین است. 

2019و  2018های مقاصد صادراتی هند در سال : ترکیب4جدول 

2018سال 2019سال 

سهم از کل واردات)میلیارد دالر(ارزش سهم از کل واردات)میلیارد دالر( ارزش

2/547/167/519/15ایاالت متحده آمریکا

5/291/91/299/8امارات متحده عربی

2/173/55/160/5چین

4/115/32/130/4کنگهنگ

7/103/34/102/3سنگاپور

9/87/26/86/2هلند

7/87/27/90/3بریتانیا

5/86/29/87/2آلمان

2/85/27/87/2بنگالدش

1/71/23/72/2نپال

مأخذ: گمرک هند



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 روابط تجاری ایران و هند .3-1

بر اساس آمار و اطالعات مرکز تجارت جهانی، 

تقریباً  2019تجارت کاالیی هند با ایران در سال 

میلیارد  3/3میلیارد دالر بوده است که  1/7برابر با 

 8/3دالر از آن مربوط به صادرات ایران به هند و 

میلیارد دالر آن نیز مربوط به واردات ایران از این 

رت کاالیی بین ایران کشور بوده است. ارزش تجا

، 2018در مقایسه با سال  2019و هند در سال 

که حالیدردرصد افت داشته است.  60نزدیک به 

درصد از سهم تجارت بین دو  84، 2018در سال 

کشور هند و ایران مربوط به صادرات ایران به این 

درصد مابقی آن نیز مربوط به صادرات  16کشور و 

، سهم دو 2019ت. در سال هند به ایران بوده اس

کشور تقریباً یکسان بوده است. تراز تجاری دو 

میلیارد دالر  9/11کشور در این بازه زمانی معادل 

مازاد بوده است. عامل ایجادکننده مازاد تراز تجاری 

، سهم باالی 2018مثبت ایران با هند در سال 

نحوی که، صادرات نفتی ایران به هند بوده است به

لیارد دالر صادرات ایران به هند یعنی می 1/12

درصد از کل صادرات ایران، تحت  89نزدیک به 

های نفتی( انجام تعرفه نفت خام )شامل فراورده

 شده است.

2019و  2018 هایدر سال : مقایسه تجارت ایران و هند2نمودار 

International Trade Centreمأخذ: 

رغم حجم نسبتاً باالی تجارت بین دو کشور به 

کل تجارت کاالیی  2019، در سال 2018در سال 

میلیارد دالر اعالم شد که  1/7بین ایران و هند به 

میلیارد دالر از آن مربوط به صادرات ایران به  8/3

مربوط به صادرات هند  میلیارد آن نیز 3/3هند و 

 9/11، مازاد 2019به ایران بوده است. در سال 

میلیارد دالری تراز تجاری بین دو کشور به مازاد 

میلیون دالری تبدیل شد که علت اصلی افت  900

توجه  مازاد تراز تجاری ایران و هند کاهش قابل

صادرات نفتی ایران به هند بوده است که طی هشت 

میلیون دالر کاهش یافته  995، 2019ماهة نخست 

است. بر اساس آمار و اطالعات در دسترس، 
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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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، ترکیب تجارت کاالیی 2018که در سال حالیدر

به نفع ایران  16به  84ایران به هند برابر با نسبت 

به  53، به نسبت 2019بود، در هشت ماهة نخست 

 به نفع هند تغییر یافته است.  46

میان مبادی عمده  کشورهای همسایه ایران در

نحوی که، کشورهای وارداتی به هند قرار دارند به

ترتیب امارات متحده عربی، عربستان و عراق به

جایگاه سوم، چهارم و پنجم را در مبادی وارداتی هند 

اند. ایران با خود اختصاص دادهبه 2019در سال 

دوم را ومیلیارد کاال به هند جایگاه سی 3/3صادرات 

ای در کاالهای وارداتی به ده و نقش عمدهکسب کر

هند نداشته است. سهم ایران در تأمین نیازهای 

درصد بوده است.  7/0، 2019وارداتی هند در سال 

میلیارد  8/3در مقابل، هند در این سال با صادرات 

درصدی از کل ارزش  14دالری کاال به ایران، سهم 

 واردات کشور داشته است. 

2019، : اقالم عمده تجاری بین ایران و هند5جدول 

 قلم عمده 5
سبد صادراتی هند به ایران

سهم از کل صادرات
 به ایران )درصد(

 قلم عمده 5
سبد وارداتی هند از ایران

سهم از کل واردات
از ایران )درصد(

5/72معدنی و... هایروغن معدنی، هایسوخت4/37غالت

9/8مواد شیمیایی آلی8/9مواد شیمیایی آلی

6/6و... مرکبات پوست خوراکی، هایمیوه8/6قند و شکر

2/4کود3/6جاتو ترشی جاتچای، ادویه قهوه،

5/2سیمان و آهک سنگ، گچ، و خاک گوگرد، نمک،8/4رزینه و... شبه و اسانسی هایروغن

مأخذ: گمرک هند

(، اقالم عمدة سبد تجاری 5در جدول شماره )

نشان داده شده است. بر  2019ایران و هند در سال 

سایت گمرک کشور هند، اساس آمار و اطالعات وب

درصد از  48غالت و مواد شیمیایی آلی نزدیک به 

دهد و در ارزش واردات ایران از هند را تشکیل می

هند را نیز درصد صادرات ایران به  80مقابل بیش از 

های معدنی و مواد شیمیایی آلی تشکیل سوخت

دهد. در بین محصوالت غالت وارد شده از هند، می

طور کلی، چای و برنج دو محصول عمده هستند. به

پذیری پایینی سبد تجاری بین دو کشور، از تنوع

تواند برخوردار است، این در حالی است که می

دو کشور اضافه  کاالهای بیشتری را در سبد تجاری

کرد. 

های اثرگذار بر روابط میان ایران و . مؤلفه2
 هند

های ترین قدرتدانیم هند یکی از مهمطور که میهمان

های پس از انقالب نوظهور جهانی است که در سال

اسالمی در مرکز توجه سیاست خارجی ایران قرار 

منابع دلیل برخورداری از گرفته است. این کشور به

قابل توجه انسانی، جغرافیای وسیع و رشد باالی 

اقتصادی در حال حرکت از پیرامون به مرکز اقتصاد 

عنوان یکی از رو، ایران هند را بهاینجهانی است. از

شرکای اقتصادی خود برگزیده و به این کشور نگاهی 

حال، اینویژه در توسعه روابط خارجی خود دارد. با

 ن و هند همواره ثابت نبوده است. باروابط میان ایرا

ای از عالیق استراتژیک، مجموعه کهاین وجود



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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منجر به ایجاد روابط  تجاری، و اقتصادی، سیاسی

 در استراتژیک بین ایران و هند شده است. تفاوت

 موازنه که برای ایران ایجاد رابطه این و جهت هدف

ر کنار همکاری با ایران د هند برای و آمریکا برابر در

جانبه منجر های دوهمکاری آمریکا است، به ناپایداری

 هایرغم این موضوع، طیفی از وابستگیشده است. به

و در  شده کشور دو بین تنش هرگونه مانع متقابل،

 همکاری و تعامل به ها دو کشور میلبسیاری از زمینه

 منافع امنیتی، های مشترکعواملی مانند: نگرانی. دارند

 در ایران مناسب در حوزه انرژی، موقعیت مشترک

 بندر نقش مرکزی، آسیای و افغانستان به هند دسترسی

منافع و  جنوب، کریدور شمال ـ در چابهار دریایی

کشور  استراتژیک، اقتصادی و عمرانی( دو)مشارکت 

در  که هستند عواملی ترینمهم جملهدر افغانستان از

کشور نقش  دو بین هگسترد روابط و همکاری تقویت

ترین عوامل اثرگذار بر دارند. در ادامه به برخی از مهم

جانبه دو کشور ایران و هند اشاره شده است. روابط دو

. تأثیر مؤلفه انرژی بر روابط ایران و هند1-2

توسعه حاکی حالعنوان کشوری درنگاهی به هند به

از این واقعیت است که این کشور با بیش از یک 

و مساحتی دو برابر ایران و با در نظر  میلیارد جمعیت

توجهی ندارد، در چه که منابع انرژی قابلگرفتن این

و بغرنجی برای تأمین مصرف باالی  موقعیت پیچیده

رو، انرژی یکی از ایناز انرژی خود قرار دارد.

های راهبردی ایران و ترین عوامل در همکاریمهم

شود. ذخائر عظیم گاز طبیعی ایران، هند شناخته می

ویژه در منطقه پارس جنوبی و همچنین موقعیت به

فاس و ژئواکونومیک ایران در منطقه خاورمیانه، خلیج

ترین کریدور اورآسیا و نیز مجاورت در کنار بزرگ

انتقال انرژی جهان، مکانی که محل عبور نزدیک به 

باشد، بستر درصد از صادرات انرژی جهان می 40

های راهبردی ایران با شبه قاره هند در حوزه همکاری

تواند انرژی را فراهم کرده است. این موقعیت می

ای و جهانی های قدرت منطقهایران را به یکی از قطب

نرژی تبدیل کند. باتوجه به در عرصه تولید و انتقال ا

گیری ایده احداث خط لوله صلح این مطلب، شکل

سمت کشورهای شبه قاره هند، گامی مهم در به

ای ایران و تأمین های منطقهراستای توسعه همکاری

شود. توسعه مناسبات ایران منافع ملی کشور تلقی می

تواند تا جمله خط لوله انتقال گاز ایران به هند میاز

انتهای شرق آسیا و رسیدن به چین، بازارهای مورد 

 های راهبردیهدف ایران را تسخیر کند. اما همکاری

سری بین ایران و هند در زمینه انرژی نیازمند یک

طور مختصر نیاز و الزامات است که در ادامه بهپیش

 به مواردی اشاره شده است. 

 رشد فزاینده تقاضای انرژی در هند الف(

کنندگان ترین مصرفنوب آسیا، هند از بزرگدر ج

آید. بر اساس آمار و اطالعات اداره شمار میانرژی به

اطالعات انرژی آمریکا در حال حاضر، هند از سال 

با کاهش تدریجی تولید گاز طبیعی و افزایش  2011

کننده گاز عنوان چهارمین واردمصرف داخلی آن به

طوری که، به طبیعی در جهان شناخته شده است.

درصد آن به  70تولید داخلی گاز طبیعی در هند که 

صورت آفشور )استخراج گاز از دریا( است در 

توجهی روبرو بوده و از های اخیر با کاهش قابلسال

به  2012میلیارد فوت مکعب در روز در سال  4/4



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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 2019میلیارد فوت مکعب در روز در سال  9/2

تری برای رشد بیشتر کاهش یافته و پتانسیل محدود

تولید خواهد داشت. در مقابل، ظرفیت واردات گاز 

سال گذشته بیش از دو برابر شده  10طبیعی هند، طی 

های اداره اطالعات انرژی آمریکا بینیاست. پیش

چهارم رشد حاکی از آن است که هند بیش از یک

-2040های تقاضای جهانی برای انرژی را طی سال

تصاص خواهد داد. میزان مصرف به خود اخ 2017

نفت هند در هر واحد تولید ناخالص داخلی این 

سختی تغییر کرده و سال گذشته به 50کشور طی 

بسیار باالتر از میانگین جهانی است. بنابراین تراز 

شدت در برابر رشد قیمت نفت خارجی این کشور به

پذیر است و با افزایش قیمت نفت ارزش روپیه آسیب

یابد. این موضوع هند را در برابر نوسانات یکاهش م

 تر کرده است. پذیرقیمت نفت آسیب

هند قصد دارد تا در کنار افزایش تقاضا و 

گذاری در حوزه نفت، سهم گاز در سبد انرژی سرمایه

 درصد افزایش دهد و منابع 15خود را تا چند سال آینده 

ن موضوع، رغم ایتر سازد. بهمتنوع را خود انرژی تأمین

( از LNGاحداث خط لوله داخلی برای انتقال )

سمت مراکز اصلی به شدهتأسیساتی که در سواحل واقع

تقاضا در این کشور، با تأخیرهایی مواجهه شده است و 

( هند به زمان اتمام LNGرشد آتی در میزان واردات )

( بستگی خواهد داشت. LNGهای شبکه انتقال )پروژه

دهد که هند در ان میبرآوردها نش

، قادر خواهد 2025ترین شرایط در سال بینانهخوش

درصد از گاز طبیعی مورد نیاز را از  42بود فقط تا 

منابع داخلی خود استحصال کند. بنابراین، باید 

( تأمین LNGمابقی نیاز خود را از طریق واردات )

سازی منابع تأمین کند. در راستای افزایش متنوع

 18، 2019( هند در سال LNGواردات گاز ) انرژی،

 (.3درصد افزایش یافته است )نمودار شماره 

، دولت هند افزایش سهم 2019همچنین، در سال 

 2/6گاز طبیعی در سبد مصرف انرژی این کشور از 

را  2023درصد در سال  15به  2018درصد در سال 

گذاری کرد. هدف

: میزان واردات و پتانسیل واردات گاز طبیعی هند3نمودار 

EIAمأخذ: 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

کشتی حامل هند اولین

گاز طبیعی را از قطر در

تحویل 2004سال 

.گرفت

میلیون متر 2/5هند برای واردات 

ورت به صمکعب گاز طبیعی بیشتر

برنامه ریزی 2023آنالین تا سال 

.کرده 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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، تعداد مبادی وارداتی گاز 2016هند از سال 

طبیعی خود را افزایش داده است. در حال حاضر قطر 

 3کوتاه انتقال گاز به هند )نزدیک به دلیل زمان به

کننده گاز ترین صادرترین و بزرگروز( اصلی

(LNG( به این کشور است. هند واردات )LNG از )

افزایش  2019ایاالت متحده آمریکا را نیز در سال 

میلیارد فوت مکعب در روز رسانده  25/0داده و به 

نتظار است. باتوجه به قراردادهای تجاری دو کشور ا

( هند از آمریکا وجود LNGافزایش میزان واردات )

(، مشاهده 4طور که در نمودار شماره )دارد. همان

توانسته است  2019و  2018های شود هند در سالمی

 ( خود را افزایش دهد. LNGمبادی وارداتی گاز )

2004-2019( هند LNG) : مبادی وارداتی4نمودار

 EIAمأخذ: 

پذیری در مبادی هند برای دستیابی به هدف تنوع

وارداتی انرژی خود مجبور به برقراری روابط 

کننده انرژی است. ایران مستحکم با کشورهای تولید

گاز و همچنین نزدیکی ودلیل داشتن منابع غنی نفتبه

شدن به یک شریک ژئوپلیتیکی با هند ظرفیت تبدیل

انرژی مطمئن برای هند را دارد. در حال حاضر نیز 

های همکاری ایران و هند ترین زمینهیکی از مهم

گاز طبیعی است.  وویژه در زمینه نفتحوزه انرژی به

 ب( موقعیت ژئواکونومیک ایران

ن بیش از در طرف دیگر این معادله، ایران با دارا بود

درصد  17تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و یا  1000

از ذخایر شناخته شده گازی در جهان قرار دارد که 

پارس جنوبی، یعنی  درصد آن در منطقه 12حدود 

کننده گاز مورد نیاز پروژه خط لوله ای که تأمینحوزه

باشد. صلح )جهت انتقال گاز به هند و پاکستان( می

نگاه به شرق، ایران در جستجوی  در رویکرد سیاست

ای برای کاهش یافتن متحدان استراتژیک منطقه

های اعمال شده از سوی آمریکا بوده و تبعات تحریم

در این راستا، دسترسی به بازارهای هدف و حفظ 

سهم صادرات گاز خود در این منطقه از جهان بسیار 

 حائز اهمیت است. در این راستا، در زمینه نفت خام،

های آمریکا، واردات نفت هند از با وجود 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
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 500هزار و  479روزانه حدود  2018ایران، در سال 

که  2017بشکه بوده است. این آمار نسبت به سال 

هزار بشکه در روز بوده، افزایش داشته  458حدود 

 کنندهمیـنأبـه سـومین ت، ایران 2018در سـال است. 

 سـعودی بسـتانعر و عـراق از پـس نفـت هند

های هند، همچنین، بسیاری از پاالیشگاه .شـدتبدیـل 

دهند و همین موضوع به نفت خام ایران را ترجیح می

رغم این تشدید وابستگی هند به ایران شده است. به

موضوع، آخرین آمار در دسترس از واردات نفت هند 

های آمریکا علیه ایران از حاکی از آن است که تحریم

به بعد، واردات نفت این کشور از ایران  2018ر نوامب

طوری که بر اساس تأثیر قرار داده است. بهرا تحت

، هند 2019مجموع در سال اطالعات در دسترس، در

هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده  500کمتر از 

هایی که ایران به هند داده بود است. باوجود مشوق

اخت به روپیه، اصرار نقل رایگان، پردوجمله حملاز

آمریکا به توقف واردات نفت از ایران، هند را وادار 

 به موافقت با درخواست ترامپ کرد.

همچنین، خط لوله صلح )نام خط لوله گاز 

به پاکستان و هند است( که در سال  صادراتی ایران

به امضای طرفین رسیده، فرصت مناسبی برای  1388

های است. بر اساس تفاهمدستیابی به بازار انرژی هند 

سال گاز خود را با  25مدت شده ایران باید بهانجام

فروخت، اما قیمت توافقی به هند و پاکستان می

های این طرح به دالیلی رغم جذابیتمتأسفانه به

جمله اختالفات سیاسی هند و پاکستان هنوز از

عملیاتی نشده و این پروژه در حال حاضر متوقف 

توان گفت که تقویت مجموع، میرشده است. د

ویژه های ایران و هند در حوزه انرژی و بههمکاری

اتصالی عنوان نقطهشدن خط لوله صلح، بهاجرایی

تنها در توجهی نهتواند تأثیرات قابلاستراتژیک می

روابط دو کشور، بلکه در ایجاد ثبات در غرب آسیا 

 شد. دنبال آن همگرایی در منطقه داشته باو به

. نگاه آمریکا به هند2-2

منظور مهار هند شریک اصلی ایاالت متحده آمریکا به

چین است. طی دو ـ سه دهه گذشته، رابطه میان 

آمریکا و هند سیر صعودی داشته و تقویت این رابطه 

گذاران ترین تصمیمی بوده که توسط سیاستبزرگ

عرصه امنیت ملی آمریکا اتخاذ شده است )برنز، 

(. تهدیدات مشترکی مانند چین، پاکستان، 2010

ای در جنوب آسیا های هستهتروریسم و تکثیر سالح

نقش مهمی در همگرایی دو کشور هند و آمریکا 

داشته است. در راستای افزایش همگرایی بین دو 

( که در سال CamCaSaنامه )توان به توافقکشور می

تباطات بر اساس آن ار منعقد شد، اشاره کرد که 2018

ت. گسترش خواهد یافدو کشور هند و آمریکا  نظامی

هند را با توجه ای در حقیقیت، آمریکا در سطح منطقه

عنوان شریک هایی که دارد، بهبه تمام ظرفیت

ه است و سه هدف اساسی را در خود پذیرفت راهبردی

ائتالف با هند ( 1کند: مناسبات خود با هند دنبال می

ای و انجام های منطقهدر چارچوب ائتالف

سازی برای زمینه( 2ک؛ های نظامی مشتررزمایش

بسط نفوذ هند در منطقه که در این زمینه قصد دارد 

اتخاذ برخی ( 3د؛ برای چین رقیبی جدی ایجاد کن

جمله ورود هند ا از سوی دولت آمریکا ازهسیاست

ر.در افغانستان و میانما خصوصبهای به مسائل منطقه



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 انعقاد معاهده همکاری استراتژیک بین علی

زا، مانند هند و آمریکا، همچنان برخی از عوامل تنش

 موسوم به ایهآزمایش هستایران، معاهده منع 

و اختالفات  سازمان تجارت جهانی ،1سی.تی.بی.تی

در روابط هند و آمریکا وجود دارد  تجاری دو کشور،

شود. در این می ها با عنوان عوامل واگرایی یادکه از آن

ترین مانع و ایجاد تنش بالقوه در بین، ایران اصلی

. زیرا منافع مشترک ایران و روابط آمریکا و هند است

وگاز(، استراتژیک نفتهای اقتصادی )هند در زمینه

)موضوع افغانستان و دستیابی به آسیای مرکزی( و 

دهند. های اصلی این گره را تشکیل میامنیتی الیه

اگرچه وجود منافع مشترک عامل مؤثری در همگرایی 

دو کشور آمریکا و هند بوده اما در طرف مقابل، منافع 

ایی اقتصادی، استراتژیک و امنیتی هند نیز از علل واگر

نظر شود. بهروابط دوجانبه دو کشور محسوب می

و  هاکه برخی از نگرشبا آن هندرسد که می

 نی کهتا زمااما  کند،رویکردهای آمریکا را رعایت می

مختلف  هایآمریکا در حوزه نیاز مبرم به حمایت از

کننده را پیگیری نوعی از دیپلماسی متعادل ،داشته باشد

در عین انطباق با منافع ملی خود، ، که نحویکند بهمی

آمریکا نگردد. بنابراین، درمجموع، موجب نارضایتی 

رسد که شناسایی جایگاه ایران در روابط هند نظر میبه

و آمریکا قدری پیچیده است و برای فهم این موضوع 

نظر قرار داد. عامل متعددی را باید مد

جانبه. بندر چابهار و توافق چند3-2

نامه ، یعنی زمانی که موافقت1379از شهریور ماه 

ترزبورگ میان یپسنکریدور شمال ـ جنوب در 

1. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)

ه قل سه کشور ایران، هند و روسیه بنووزرای حمل

بندری استراتژیک در عنوان ار بهد، چابهیرسامضا 

 چابهار بندر کریدور این شد. دراین کریدور معرفی 

 ترکمنستان، مرز به آن زمینی اتصال هایراه و

 زمینی کاال در کریدور نقلوحمل مسیر ترینکوتاه

 معرفی میانه آسیای شرق و شاهراه کشورهای

طور مستقیم و به چابهار بندر. است گردیده

المللی بین غیرمستقیم در مسیر چندین شاهراه مهم

ریدور تراسیکا، ازجمله کریدور شمال ـ جنوب، ک

 قابلیت و است شده واقعغرب ـ  کریدور شرق

های ترین موقعیتراهبردی از یکی شدن بهتبدیل

را دارد. توسعه بندر چابهار، آثار فراوانی  ترانزیتی

برای هر دو کشور ایران و هند دربردارد. توسعه این 

بندر توسط هند سبب خواهد شد تا هند با توجه به 

روابط و مشترکات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

آسیای میانه و افغانستان، برای ایران با کشورهای 

تجارت با این کشورها، دیگر نیازی به ترانزیت 

کاالهای خود از طریق خاک پاکستان نداشته باشد. 

همچنین، هند در رقابت با چین که در توسعه بندر 

تواند از طریق گسترش گوادر مشارکت دارد، می

های خود در بندر چابهار حوزه نفوذ خود همکاری

های دریای قابت با چین و پاکستان در کرانهرا در ر

 عمان و اقیانوس هند گسترش دهد. 

های ترانزیتی بندر چابهار در آن یکی از مزیت

تر و است که از طریق بندر چابهار، مسیر کوتاه

عنوان یکی از تری برای صادرات هند )بههزینهکم

شرکای تجاری اصلی کشورهای آسیای میانه( 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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کشورهای آسیای میانه ایجاد خواهد شد. مشکالت 

سیاسی بین پاکستان و هند سبب شده است تا 

پاکستان اجازه ورود هند به خاک این کشور برای 

صادرات کاالهای خود به کشورهای آسیای میانه را 

ترین صرفهترین و بههزینهرسد که کمنظر میندهد. به

ن و کشورهای مسیر برای دسترسی هند به افغانستا

آسیای میانه، بندر چابهار باشد. عالوه بر این، باتوجه 

لحاظ مسافتی یکی از بنادری که بندر چابهار بهبه این

ترین فاصله را با کشورهای آسیای میانه است که کوتاه

تواند برای صادرات کاالهای این کشورها دارد و می

ت صرفه باشد. همچنین آمار و اطالعانیز مسیری به

خصوص تجارت شده توسط بانک جهانی درمنتشر

لحاظ هزینه دهد که مسیر ایران بهفرامرزی نشان می

مورد نیاز برای صادرات و واردات کاال، برای 

صرفه است. بر کشورهای آسیای میانه مسیری به

استثنای قزاقستان که هزینه واردات اساس این، به

ردات ایران و وا کاالی آن صفر است، هزینه صادرات

طور در مقایسه با کشورهای آسیای میانه به

که هزینه واردات حالیتر است. درتوجهی پایینقابل

دالر  100-200طور متوسط بین و صادرات ایران به

-320است. در کشورهای آسیای میانه این رقم بین 

های صادراتی دالر است. بنابراین، انتقال محموله 200

که هزینه انتقال دلیل آنایران، به و وارداتی از طریق

تر است، برای این کشورها بسیار کاال پایین

صرفه خواهد بود. بدون تردید با افزایش بهمقرون

تواند تنها ایران میالمللی، نهعملیات ترانزیت بین

المللی افزایش دهد و سهم خود را در ترانزیت بین

و جهانی ای های منطقهنقش کشورمان را در همکاری

تواند منبع درآمد تر سازد، بلکه این امر میپررنگ

اقتصادی را هم برای کشورمان ایجاد  پایدار و مطمئن

کند. بنابراین، هند با آگاهی از تنگناهای ژئوپلیتیکی 

 کشورهای و میانه آسیای خود در ورود به افغانستان،

عنوان ابزاری چابهار به بندر حوزه دریای خزر، از

 پاکستان و چین با خود قدرتی موازنهبرای 

کند. بنابراین، از این حیث منافع هند برداری میبهره

کامالً به مسیر کریدوری بندر چابهار وابسته است. در 

میان این وابستگی تنگاتنگ، هند در ساخت و توسعه 

ای و ریلی به بندر چابهار و ساخت مسیرهای جاده

 کند.ایران کمک می

ند با افغانستان. روابط ه4-2

های مشترک همکاری در ایران و هند دارای زمینه

های اقتصادی و سیاسی در افغانستان هستند. حوزه

های های همکاریترین حوزهترانزیت از مهم حوزه

ترین مشترک ایران و هند در افغانستان است. مهم

های ترانزیتی در حال انجام نیز پروژه همکاری

رام، زرنج« است که زابل، دالبزرگراه »چابهار، 

است که ترین مسیری ترین و اقتصادیعنوان کوتاهبه

امکان توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان را 

سو، افغانستان و . این مسیر از یکآوردفراهم می

کشورهای آسیای مرکزی را به دریا و از سوی دیگر 

هند را به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی 

کند. بنابراین، موقعیت ژئوپلیتیک ایران از متصل می

سو و ممانعت پاکستان از صادرات کاالهای یک

هندی، سبب توجه ویژه هند برای صادرات کاالهای 

خود به افغانستان شده است. افغانستان جایگاه 

ای در سیاست خارجی هند دارد. دکترین کالن ویژه



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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دایره ها را به سه سیاست خارجی هند، کشور

کند که اولین دایره تقسیم می 1المرکزمتحد

جمله افغانستان را در همسایگان نزدیک آن کشور از

تواند از طریق (. هند می2007گیرد )توحیدی، برمی

تقویت ارتباطات خود با افغانستان زمینه گسترش 

نفوذ خود در آسیای مرکزی و غرب آسیا را فراهم 

افغانستان،  نـد بـههای مالی هافزایش کمککند. 

های افغانستان، شرکت مشارکت در آموزش پلیس

های انرژی افغانستان و تأسیس چهار در طرح

جمله اقداماتی است که گری در افغانستان ازکنسول

منظور افزایش نفوذ خود در افغانستان انجام هند به

میلیارد دالر کمک  2/1داده است. هند با اختصاص 

ستان در دوره بعد از فروپاشی به بازسازی افغان

نقش پررنگی را در بازسازی  2013طالبان تا سال 

ویژه از طریق مشارکت در ساخت افغانستان به

 آبی سلماء ایفابزرگراه زرنج ـ دالرام و نیروگاه برق

منظور احیای نقش کرده است. همچنین، هند به

افغانستان در ارتباط بین آسیای مرکزی و آسیای 

کند تا حضور خود در افغانستان را تالش میجنوبی 

 پایدار کند.

عالوه بر افزایش نفوذ هند در غرب آسیا، عامل 

دیگری که سبب ارتقای جایگاه افغانستان برای هند 

شده، وجود رقیب مشترک هند و افغانستان یعنی 

پاکستان است. مقابله با نفوذ چین و پاکستان در 

همکاری هند با ایران  هایافغانستان از دیگر انگیزه

در کشور افغانستان است.

دهند. دایره گیرد که محیط آن را آسیا و کشورهای حاشیه اقیانوس هند تشکیل میتری از همسایگان هند را در برمیوسیع . دایره دوم، منطقه1

گیرد. واقع کل جهان را در برمیسوم، در

فارس. روابط هند با کشورهای حوزه خلیج5-2

فارس وسعه روابط با کشورهای عرب حوزه خلیجت

شده هند  ییکی از اصول اساسی سیاست خارج

است. از آنجا که هند در تالش است تا نیاز انرژی 

ق گیری از منابع گاز طبیعی سوسمت بهرهخود را به

فارس نقش مهمی در دهد، کشورهای حوز خلیج

های اخیر قطر اند. در سالپیگیری این سیاست داشته

کننده مهم گاز طبیعی هند محسوب تنها تأمین

شود. قطر برای تأمین پنج میلیون تن گاز طبیعی می

ساله با هند منعقد کرده است و در  25مایع، قراداد 

ز طبیعی را تأمین حال حاضر اکثر نیازهای هند به گا

ویژه کند. همچنین، روابط هند با عربستان نیز بهمی

بعد از امضای اعالمیه ریاض تحت عنوان »عصر 

سوی یک رابطه جدید مشارکت راهبردی« به

راهبردی سوق پیدا کرده است. حجم مبادالت تجاری 

های اخیر رو به دو کشور هند و عربستان نیز در سال

ارزش  2019در سال  نحوی کهگسترش بوده است، به

 20، 2017تجارت میان دو کشور در مقایسه با سال 

میلیارد دالر  33درصد افزایش یافته و به بیش از 

عنوان یکی از رسیده است. همچنین، عربستان به

ترین کشورهای قدرتمند در منطقه غرب آسیا، بزرگ

باشد. یکی دیگر های مهاجر میکننده هندیاستخدام

منظور های اخیر بهها در سالقداماتی که هندیاز ا

تقویت روابط دیپلماتیک خود با کشورهای حاشیه 

اند، ارتقای روابط شخصی فارس انجام دادهخلیج

فارس دولتمردان هند با سران کشورهای حاشیه خلیج



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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ها بوده جانبه آندر راستای افزایش روابط امنیتی دو

ای اخیر مالقات هاست. به همین دلیل، در سال

مقامات سطح باالی هندی با کشورهای حوزه 

شدت افزایش ویژه عربستان و قطر بهفارس بهخلیج

توان به سفر فرمانده یافته است. در این راستا، می

وزیر ارتش هند به عربستان و سفرهای مکرر نخست

ویژه از های اخیر بههند به کشورهای عربی در سال

 اره کرد.به بعد اش 2015سال 

. مالحظات امنیت اقتصادی مناسبات 3
 اقتصادی ایران و هند

طور کلی وجود ثبات سیاسی در روابط بین کشورها به

سوی امنیت اقتصادی ای برای نیل بهتواند مقدمهمی

های دلیل تنشباشد. روابط میان ایران و هند اگرچه، به

وده هایی همراه بمیان ایران و آمریکا، با فرازونشیب

است، اما سیاست هند مبنی بر ادامه حداقل همکاری 

گاه ممکن با ایران، سبب شده تا روابط دوجانبه هیچ

قطع نشود. در مناسبات اقتصادی و سیاسی با هند باید 

های این نکته را توجه داشت که اگرچه ظرفیت

در دو ویژه جانبه بهای برای توسعه مناسبات دوگسترده

وجود دارد و هر دو زمینه بسیار مهم ترانزیت و انرژی 

المللی ای و بینکشور در مسائل بسیار مهم منطقه

های مشترکی دارند، اما نکته مهم دیگری که باید دیدگاه

در مناسبات اقتصادی با هند مورد توجه قرار داد، آن 

محور است. بر اساس این، هند در است که هند منافع

گرایی ی با آمریکا واگرایی دارد و در جاهایی همجاهای

کند. واقع بر اساس منافع خود حرکت میدارد و در

خصوص مسئله نفت نیز اگرچه در بیشتر مواقع در

ها هماهنگی کامل داشتند، اما در ها با آمریکاییهندی

برخی مواقع هم واگرایی نشان دادند. اما باتوجه به 

خصوص واردات سوخت و م درکه هند به ایران هاین

منظور دسترسی به افغانستان و هم مسئله چابهار به

آسیای مرکزی، نیازمند است و تعامل با ایران در 

تواند از تعامل با هند های هند است، ایران میاولویت

مند شود. از آنجا که در روابط میان ایران و هند بهره

الملل، امنیت جمله ساختار نظام بینعوامل گوناگون از

رو، این(، از2018پور، و اقتصاد اثرگذار هستند )نصیر

ها با سد که در توسعه مناسبات و همکارینظر میبه

 نظامی و مسائل امنیتی، تجاری، اقتصادیهند، زوایای 

 زمان مورد توجه قرار گیرد. باید هم

 بندی و ارائه راهکارهای پیشنهادیجمع
جهانی است که ایران در ها نوظهور هند از قدرت

هند در کشور حال افزایش ارتباط با آن است. 

نقش مهم برای تأمین تالش کرده تا  های اخیرسال

خویش در دو عرصه  یو حفظ امنیت مل افعمن

کند. در این بین، جنوب  المللی ایفاای و بینهمنطق

ترین مناطق در بحث غرب آسیا و کشور هند از مهم

های تقویت همکاری ایران است. ایامنیت منطقه

شده از های متحملایران با هند باتوجه به تحریم

توان جایگزینی باشد تا ایران بتواند سوی آمریکا، می

شده مقابله کند. باتوجه به المللی تحمیلبا انزوای بین

نیاز کشور هند در حوزه انرژی، برخورداری ایران از 

برای نزدیک شد  ذخیره بزرگ انرژی فرصتی است از

و برقراری مناسبات اقتصادی بیشتر با هند تا برای 

 آینده، مناسبات استراتژیک ایجاد شود. 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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های بر اساس نتایج این مطالعه، اگرچه تحریم

آمریکا علیه ایران، روابط تجاری دو کشور ایران و 

رود که هند هند را محدود کرده است، اما انتظار می

خصوص بندر ویژه دره بهاز منافع خود در منطق

پوشی چابهار و افغانستان و آسیای مرکزی چشم

ترین رسد که مهمنظر مینکند. در این راستا، به

های همکاری دو کشور ایران و هند، بندر زمینه

فارس است. چابهار و منافع انرژی هند در خلیج

عالوه بر این، باتوجه به تراکم جمعیتی هند، این 

یکی از بهترین کشورها جهت هدف  تواندکشور می

صادرات باشد. حال باتوجه به جایگاه ایران در 

ارتقای وضعیت اقتصاد سیاسی کشورهای محصور 

در خشکی آسیای مرکزی و ضرورت ایجاد پیوند 

ویژه با ها با سایر نقط جهان بهو ارتباط مؤثر آن

عنوان همسایه دارای نوظهوری هند به قدرت

بردی با ایران، در ادامه برخی از ظرفیت باالی راه

منظور تقویت و گسترش مناسبات مالحظات مهم به

های اقتصادی و سیاسی پیشنهاد با هند در حوزه

 شده است. 

های ناتمام برای افزایش ظرفیت تکمیل طرح -

های راهبردی در راستای افزایش همکاری: همکاری

ـ جبا هند، تکمیل طرح نوب های ارتباطی شمال شرق 

آهن سرخس ـ )برای مثال تکمیل بزرگراهی و راه

چابهار(؛ مسیرهای شرق به غرب )ارتباطات با 

افغانستان، ترکیه و عراق در مسیرهای مختلف(؛ خط 

لوله انتقال گاز ایران به هند و یا حتی سازوکار ارتباط 

چابهار ـ گوادر با اولویت و جدیت و با ایجاد 

آسیای مرکزی از مسیر  های ارتباطیسازی راهمتنوع

تر ایران در دستور کار تمام تر و امناقتصادی

 ها و نهادهای متولی قرار گیرد. سازمان

باتوجه : تعریف پروژه خط لوله گاز ایران ـ هند  -

به وضعیت مبهم پروژه خط لوله گاز ایران ـ پاکستان 

سو و از سوی دیگر پیشنهاد مقامات ـ هند از یک

حداث خط لوله گاز زیردریایی خصوص اهندی در

ایران به هند از بندر چابهار به پوربندر هند که بر 

 ازای هر میلیونبه دالر 5/5تا  5اساس مطالعات هند، 

(Btu )شود تا در ، پیشنهاد میهزینه خواهد داشت

راستای افزایش همکاری ایران و هند در حوزه انرژی، 

پروژه  خصوص عملیاتی کردن اینمطالعات الزم در

گذاری صورت گیرد. اگرچه این پروژه نیازمند سرمایه

گذاری مشترک ایران و هند کالنی است، اما سرمایه

نظر در صادرات گاز طبیعی به هند، پیشنهاد مناسبی به

 رسد.می

کارگیری دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به -

هوشمندانه در مقابل کشورهای بازدارنده روابط 

دانیم روابط و مناسبات طور که میانهم: ایران با هند

هند با کشورهای آمریکا و برخی از کشورهای عربی 

مانند عربستان در ایجاد واگرایی و بازدارندگی در 

روابط و مناسبات تجاری و سیاسی هند با ایران 

ویژه در حوزه مبادالت انرژی نقش مهمی داشته به

باالی  های اخیر نیز دیدار مقامات سطحاست. در سال

شدت افزایش فارس بههند با کشورهای حوزه خلیج

یافته است. این خود سبب شده تا روابط دو کشور 

ای که ایران در های منطقهدلیل چالشایران و هند به

خوبی پیش نرود و با وجود این حوزه درگیر است، به

های ژئوپلیتیکی که هر دو کشور در اختیار فرصت



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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ها به هم نزدیک نشده ی آنهادارند، هنوز سیاست

گیری سیاست شود دستگاه تصمیماست. پیشنهاد می

مند کردن رفتار خود در خارجی کشور ضمن قاعده

ای گذاری خارجی در روابط با قدرت منطقهسیاست

و جهانی و همچنین پیشگیری راهبرد دیپلماسی 

ویژه در عرصه انرژی، از حداکثر ظرفیت محیط به

برطرف کردن موانع همکاری و نیز  منظورخارجی، به

گذاری مستقیم خارجی در راستای جذب سرمایه

 برداری کند. تأمین منافع ملی، بهره

های مشترک ایران و هند در استفاده از ظرفیت -

طور که در متن گزارش نیز اشاره همان: افغانستان

افغانستان ای در منطقهمنافع مشترک شد، هند و ایران 

رسد که منافع مشترک ایران و هند در نظر میدارند. به

افغانستان در چند زمینه وجود دارد. برای مثال دو 

های کشور ایران و هند هر دو نسبت به حضور گروه

ها در عرصه سیاسی افغانستان افراطی و تسلط آن

با های ایران رایزنیهستند. در این راستا، گسترش 

تواند در تعقیب استراتژیک می هایتگوهند و گف

د. همچنین، هند منافع ملی دو کشور مناسب باش

ام را که برای تسهیل دالرـ  بزرگراه زرنج تمایل دارد

دسترسی خود با کشورهای آسیای مرکزی در 

منظور تجارت زمینی افغانستان احداث کرده است به

فارس به و دریایی خود در منطقه غرب آسیا و خلیج

متصل کند و در طرف مقابل ایران نیز تمایل  چابهار

دارد تا مرز میلک را به زرنج افغانستان از طریق 

ام متصل کند. زیرا این بزرگراه دالرـ  زرنجبزرگراه 

دهد که راه اتصال به شهرهای این امتیاز را به ایران می

دنبال آن حجم تر شود و بهجنوبی افغانستان کوتاه

نستان افزایش یابد. بنابراین، مبادالت ایران و افغا

 زرنجباتوجه به منافع مشترک ایران و هند در پروژه 

توانند در این زمینه نیز همکاری ام دو کشور میدالرـ 

 و مساعدت داشته باشند.

: افزایش تنوع محصوالت در سبد تجاری -

طور که بیان شد، در حال حاضر دو محصول همان

یران، غالت و چای عمده در سبد صادراتی هند به ا

ترین های معدنی نیز اصلیاست و در مقابل، سوخت

محصول صادراتی ایران به هند است. این در حالی 

توان کاالهای بیشتری را در سبد مبادالتی است که می

ها است دو کشور اضافه کرد. در این راستا، هند مدت

گروهی از محصوالت شیمیایی که توسعه صادرات 

 آلی شیمیایی محصوالت پلیمر،نعتی و رنگ صمانند: 

غیرآلی در دستور کار خود قرار داده است. با این  و

رسد که هند برای تولید نظر میتوصیف، به

محصوالت شیمیایی خود نیازمند محصوالت تکمیلی 

از صنعت پتروشیمی خواهد بود که در صورت 

گیران حوزه ریزی مناسب از سوی تصمیمبرنامه

کننده تواند تأمینکشور، ایران میتجارت خارجی 

مواد اولیه صنعت پتروشیمی هند در تولید محصوالت 

 شیمیایی باشد. 

طور که همان :کارآمدسازی مدیریت بندر چابهار -

بیان شد یکی از محورهای مهم در تقویت 

های همکاری ایران و هند، موضوع بندر ظرفیت

چابهار است. بنابراین، موضوع مدیریت کارآمد این 

چه بیشتر از برداری هرمنظور بهرهبندر به

گذاری هند در این بندر بسیار حائز اهمیت سرمایه

های یماست. در کنار عوامل خارجی مانند تحر



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

تحلیلى بر مناسبات اقتصادى ایران و هند: فرصت ها و چالش ها
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های خارجی به المللی و عدم تمایل شرکتبین

همکاری با ایران که در کُند شدن مسیر توسعه بندر 

چابهار اثرگذار بوده، عوامل داخلی مانند مدیریت 

سزایی داشته ناکارآمد نیز در این موضوع سهم به

است. یکی از عوامل اثرگذار بر ناکارآمدی مدیریت 

پکپارچه و منسجم است.  بندر چابهار، نبود مدیریت

نبود مدیریت یکپارچه و کارآمد سبب شده تا 

اطالعات کافی و مناسب از تجهیزات، امکانات، 

های ارتباطی و تخلیه و بارگیری زیرساخت

های بنادر و... وجود نداشته باشد و بازرگانان کشتی

و فعاالن اقتصادی داخلی و خارجی که نیاز به 

ارند از آن محروم باشند. دسترسی به این اطالعات د

تجربه موفق کشورهایی مانند آلمان، هلند، بلژیک و 

اندازی سیستم مالزی مؤید این موضوع است که راه

های اصلی جهت نیازجامع اطالعاتی یکی از پیش

اند مدیریت بهینه بنادر است و این کشورها توانسته

اندازی سیستم جامع الکترونیک در بنادر خود با راه

ر هزینه و زمان صادرات، واردات کاال و کانتینرها د

جویی کنند و شفافیت و کنترل بیشتری بر صرفه

اندازی ترانزیت کاالها داشته باشند. بنابراین، راه

عنوان یک راهکار جهانی برای چنین سیستمی به

مدیریت بهتر بنادر کشور ازجمله بندر چابهار توصیه 

در چابهار در شود. حال باتوجه به نقش بنمی

های ای ایران و هند، برداشتن گامتعامالت منطقه

مؤثر در راستای مدیریت کارآمدتر بندر چابهار، 

تواند در توسعه و گسترش روابط سیاسی و می

اقتصادی دوجانبه دو کشور ایران و هند را تسهیل 

 کند. 
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