
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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خودرو يمتآن بر ق يرنرخ ارز و تأث ثباتييب
1عاطفه غالمي

چكيده
اثرگذار يو اساس يضرور يكاالها يمتبازارها، ق يع،صنا يبر تمام يباًتقر ي،كالن اقتصاد يرمتغ يكعنوان ارز به نرخ

نرخ ارز بر بازار خودرو ي. اثرگذارپذيرديم يراست كه از هرگونه نوسانات نرخ ارز تأث يياست. بازار خودرو ازجمله بازارها
و يمواز يهابازار يربر سا ير(تأث يرمستقيمغ يرخودرو) و تأث يقطعات واردات يمتبر ق ير(تأث يمبه دو صورت مستق يزن
مواقع يگسترده نرخ ارز بر بازار خودرو، در برخ ياثرگذار يلدل) است. بهخودروبا  جانشين ايسرمايه يكاال يدارا يا

از يكيكه صنعت خودرو  ييو از آنجا شوديدر بازار خودرو م يمتنوسان كوچك در نرخ ارز منجر به جهش ق يك
ي،خارج گذارييهبر سرما يدر آن منجر به اثرگذار ييرتغ ينتركوچك ،و مهم در اقتصاد كشور است ياتيح يعصنا

.نمايديم يفكشور را تضع ياقتصاد يتو امن شوديمردم و ... م يسطح رفاه زندگ ييرتغ ي،جهان يتوان رقابت در بازارها
ارائه شده است كهپيشنهادهاي زير ر بازار خودرو نرخ ارز ب يكاهش اثرگذارو  سوداگرانه معامالت كنترلمنظور به

صنعت از حمايتي هايبسته تدوين بازارها، بر نظارت تقويت خودرو، صنعت نياز مورد قطعات سازيداخليعبارتند از: 
  . سرمايه عايدي بر ماليات قانون اجراي خودرو و درنهايت واردات از هدفمند ايتعرفه هايحمايت خودرو،

.خودرو، نرخ تورم بخشي، نرخ ارز، بورس، صنعت فوالد، مسكن، طال واژگان كليدي:

مقدمه
عنوان يكي از متغيرهاي كليدي اقتصاد،نرخ ارز به

هاي داخلي دارد.نقش اساسي در تعيين قيمت
رو آگاهي از چگونگي روابط تجربي بين نرخازاين
. نوساناتهاي داخلي حائز اهميت استقيمت ارز و

نرخ ارز در عملكرد اقتصادي كشور نقش اساسي
دارد. با تنزل ارزش پول داخلي، قيمت كاالهاي

يابد وخارجي نسبت به كاالهاي داخلي افزايش مي
المللي بهبود) رقابت بين1اين اتفاق دو وجه دارد: 

هاييتتواند بهبود فعاليابد و نتيجه آن ميمي

at.gholami@ut.ac.irيرانا تهران، تهران، نشگاهدا قتصادا كترايد نشجويدا. 1

.1389. توكلي و سياح، 2

اقتصادي باشد؛ به عبارتي مخارج از كاالهاي خارجي
) در صورت نبود2يابند. به كاالهاي داخلي تغيير مي

كاالي مشابه داخلي، براي تهيه كاالهاي خارجي،
يابد و اقتصاد داخلي تضعيفها افزايش ميهزينه
.2شودمي

در ميان كاالهايي كه از نوسانات نرخ ارز تأثير
اي برخوردار بودهد، خودرو از اهميت ويژهپذيرنمي

و توجه به اين موضوع بسيار حائز اهميت است.
زنجيره با ايگسترده ارتباط خودرو صنعت كهچرا
محسوب كليدي صنعتي و دارد دنيا سراسر در توليد



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

بى ثباتى نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو 
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توسعه و اشتغال ايجاد در بااليي پتانسيل داراي و شده
رز و سقوطافزايش تدريجي نرخ ا .است اقتصادي

طور طبيعي باعث رشد قيمت موادارزش پول ملي به
اوليه توليد خودرو مانند فلزات و محصوالت

شود. از طرفي اين كاهش ارزش پولپتروشيمي مي
شود تا اكثريت جامعه جهت حفظملي باعث مي

ارزش پول به بازارهاي سرمايه روي آوردند. متأسفانه
اياالي سرمايههاي اخير به كخودرو هم در سال

تبديل شده و هرگونه نوسان در نرخ ارز، باعث
تشديد تقاضا در بازار خودرو شده است.

اين تشديد تقاضا، تقاضاي مصرفي نبوده و بيشتر
حسابجنبه سوداگري داشته و تقاضاي كاذب به

آيد كه منجر به ايجاد اختالل در بازار خودرو شدهمي
تهديد مواجه ساختهو امنيت اقتصادي كشور را با 

است. نوسان نرخ ارز و تأثير آن بر بازار خودرو چه
صورت غيرمستقيم منجرصورت مستقيم و چه بهبه

گسيخته قيمت خودرو شده است.به افزايش لجام
رويه قيمت خودرو نيز منجر به كاهشافزايش بي

گذاريتوان رقابت در بازار جهاني، كاهش سرمايه
طورشود. بهرو و ... ميخارجي در صنعت خود

خودنوبهخالصه صنعت خودرو تضعيف شده و به
رو درهمينكند. ازصنايع وابسته را نيز تضعيف مي

هاي اثرگذار بر بازار خودرواين گزارش برخي كانال
شود.كه ناشي از نوسانات نرخ ارز هستند، تبيين مي

سپس مالحظات امنيت اقتصادي اثرات نوسان نرخ
ر بازار خودرو ارائه شده و درنهايت راهكارهاييارز ب

.1393. برزگر، 1
.1394. فقيهيان، 2

سازي و يا كاهش تأثير نوسان نرخ ارز برجهت خنثي
شود.بازار خودرو ارائه مي

هاي اثرگذاري نرخ ارز بر. تبيين كانال1
صنعت خودرو

توجهي بر قيمتنوسانات نرخ ارز تأثيرات قابل
هاي مصرفي وهاي مالي مانند سهام، داراييدارايي
ها ازاي دارد. درواقع نوسانات قيمت داراييسرمايه

سو از نوسانات متغيرهاي خارجي (ريسكيك
هايگذاريسيستماتيك) و از سوي ديگر از قيمت

گران در داخل بازارناصحيح موقتي در ميان معامله
پذيرند. در كشوريتأثير مي 1(ريسك غيرسيستماتيك)

ن تأثيرگذار بر قيمتنظير ايران، يكي از متغيرهاي كال
ها نظير سهام، طال، مسكن، خودرو وو بازدهي دارايي
هاي مختلف بر. نرخ ارز از كانال2باشد... نرخ ارز مي

)1صنعت خودرو اثرگذار است كه در شكل شماره (
هاي اثرگذار برترين كانالصورت مفهومي مهمبه

.اندصنعت خودرو ناشي از تغيير نرخ ارز ارائه شده

ركود مسكن و كاهش نقدينگي در بازار
هاي اخير بر افزايش ميزانمسكن طي سال

معامالت (تهاتر مسكن و خودرو) تأثيرگذار
بوده است. از طرف ديگر كاهش نقدينگي
مردم، براي خريد كاالهاي پرمصرفي مانند
خودرو نيز بازار معاوضه ملك با خودرو را

رونق داده 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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هاي اثرگذار بر صنعت خودرو ناشي از تغيير نرخ ارز: كانال1شكل 

به دو صورت مستقيم ونوسان نرخ ارز 
غيرمستقيم بر صنعت خودرو اثرگذار است. تأثير
مستقيم نرخ ارز بر روي بخش توليد است.

صورت كه در حال حاضر بخشي از موادبدين
اوليه كه توسط زنجيره تأمين خودروسازان از

شوند با توجه بهمنابع داخلي خريداري مي
بر اين هاي جهاني متأثر از نرخ ارز هستند ونرخ

گردد و در اختيارها محاسبه مياساس قيمت آن
گيرد. اين شرايطخودروسازان قرار مي

ساخته كه از مسيردرخصوص مواد اوليه و نيمه
شوند، صادق است و نوساناتواردات تأمين مي
گذارد. البتهها تأثير مستقيم مينرخ ارز روي آن

زها در بازار خودرو تا حدودي متفاوت اقيمت
ها در بازارصورت كه قيمتصنعت است. بدين

صورت مستقيم از نرخ ارز تأثيرخودرو به
هاي شديدپذيرند؛ اما در شرايط تكانهنمي

اقتصادي و نوسانات شديد نرخ ارز، فعاالن بازار
كه ارزش دارايي خود را حفظ كنند،براي اين

گيرند وهمواره نوسانات نرخ ارز را در نظر مي

ن گفت كه نرخ قيمت خودرو در بازارتوامي
صورت غيرمستقيم از نوسانات نرخ ارز تأثيربه
پذيرد، اما اين نكته حائز اهميت است كهمي
گذاري دستوريدليل استفاده از مكانيزم قيمتبه

هايبراي تعيين قيمت محصوالت توليدي شركت
ثير نرخ ارز روي قيمتأخودروساز تا حدودي ت

.و يا كاهش يافته استاز بين رفته  أخودرو در مبد
له در بازار خودرو متفاوت است.ئاما اين مس
ها در بازار خودرو در دوران ثباتقيمت
ثير ميزان عرضهأتبيش از همه تحت ،اقتصادي
و (و دارد) هاي خودروساز قرار داشتشركت

هاي خود را بر اساس وضعيتفعاالن بازار قيمت
اما در دوران كنند)،(و مي كردندعرضه تنظيم مي

عرضه جايگزين ارز نرخنوسانات شديد اقتصادي 
ربازا گذاريقيمت چراغ به تبديل نوعيبه و شده

كه فعاالن بازار پيش از اعالمطوريشده است به
ها همواره نوسانات نرخ ارز را مورد توجهقيمت

اساس آن قيمت خودرو را تعيين قرار داده و بر
،اين ترتيب آنچه مشخص است كنند. بهمي



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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دنبال آنگذاري دستوري و بهواسطه قيمتبه
گري در بازار، نرخ ارزگسترش داللي و واسطه

طوريخودرو شده است. بهبازار بازيگردان اصلي 
تركه با افزايش نرخ ارز، حباب بازار خودرو بزرگ

شود و با كاهش آن نيز حباب قيمتي خودرومي
گيرد.تخليه را در پيش ميمسير 

گذاريبه اعتقاد بسياري از كارشناسان با قيمت
بازار كه منجر به حذف سازوكاراساس  خودرو بر

شود، حباب بازار نيز تخليه و نرخگران ميواسطه
. نرخ ارزارز نيز ديگر بازيگردان خودرو نخواهد بود

صورت مستقيم بر صنعت خودرو و قيمتتنها بهنه
و در بازار اثرگذار است، بلكه با تأثير برخودر

بازارهايي همچون مسكن، بورس، طال و متغيري
تواند صنعت خودرو را متأثر سازد.همچون تورم مي

) نيز مشاهده1طور كه در شكل شماره (همان
عنوان بازار پيشرو و صنعتشود، نرخ ارز بهمي

ايهمراه برخي ديگر از متغيرها و بازارهخودرو به
عنوان بازار پيرواثرگذار و مهم بر صنعت خودرو به

اند كه در ادامه نحوه اثرگذاريدر نظر گرفته شده
برخي بازارهاي متأثر از نرخ ارز و متغيرهاي كالن
اقتصادي بر صنعت خودرو به تفصيل تبيين شده

است.
. چرخه نرخ ارز، مسكن و صنعت خودرو1-1

انات نرخ ارز و(اثرپذيري صنعت خودرو از نوس
بازار مسكن)

هاي پولي از طريق بازاربخش مهمي از آثار شوك
شود وها به بخش حقيقي اقتصاد منتقل ميدارايي

.1394. كاغذيان و همكارن، 1

توان ازتأثير نوسانات نرخ ارز بر بازار مسكن را مي
دو طريق مورد بررسي قرار داد كه عبارتند از:

شود كه منابعناپايداري در بازار ارز باعث مي .١
سويگذاري شده در اين بخش بهسرمايه
ها هدايت شود كهگذاري در ساير بخشسرمايه

نهايتاً ممكن است قيمت مسكن را باال ببرد.
صورت بالقوهتغييرات نرخ ارز ممكن است به .٢

هاي مسكن را تغيير دهد كه اين امرقيمت نهاده
عاليت در اين بخش و همچنين قيمتبر ميزان ف

.1آن اثرگذار است
بنابراين بازار مسكن به طرق مختلف متأثر از

باشد و زماني كه نرخ ارز باثبات نباشد،نرخ ارز مي
ثبات باشند؛ قيمتتورم و ساير متغيرهاي كالن بي

بر ايسرمايه يعنوان دو كاالو خودرو به مسكن
نرخ ارز، نوساناتبا  و هستند اثرگذار يكديگر
كاالهاي عنوانبه مسكن و خودرو بازار در هاقيمت
خوشدست گذاريسرمايه فرصت يبرا ايسرمايه
دليلبود كه به 1395گردند. تقريباً از سال مي تغيير

كاهش نقدينگي در بازار مسكن، فروشندگان
مسكن به فكر معاوضه آپارتمان با خودرو افتادند

نظران ركود مسكن وو به عقيده برخي از صاحب
هاي اخيركاهش نقدينگي در بازار مسكن طي سال

)بر افزايش ميزان معامالت (تهاتر مسكن و خودرو
تأثيرگذار بوده است. از طرف ديگر كاهش
نقدينگي مردم، براي خريد كاالهاي پرمصرفي مانند
خودرو نيز بازار معاوضه ملك با خودرو را رونق
داده است. در مناطق شهري نيز معامالت تهاتري



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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هاي كوچك و كلنگي كه دردر سطح آپارتمان
شرايط عادي شانس كمتري براي فروش دارند به

ن افتاده و افزايش يافته است. همچنين عدمجريا
هاي افزايش معامالتثبات در بازار سرمايه زمينه

تهاتري در بازار مسكن را فراهم كرده است. در
گذاريشرايطي كه تضميني براي سودآوري سرمايه

در بازارهاي موازي مانند بورس، سكه، ارز و بانك
ويضوجود ندارد، اولين انتخاب صاحبان ملك تع

ملك خود و تبديل به احسن كردن آن است كه در
هاي اخير به دليل افزايش شديد قيمت خودرو،سال

خودرو تبديل به يك فرصت براي تهاتر با مسكن
) برخي1و ملك شده است كه در جدول شماره (

از نمونه معامالت مسكن و خودرو ارائه شده است.

: برخي از معامالت معاوضه مسكن و خودرو1جدول 
معامالت رديف

1  
ميليون تومان 32متر، به ارزش  50آپارتمان به متراژ 

مدل 206با يك دستگاه معاوضه ورامين در محدوده 
86يا  85

207متر زمين در شهريار معاوضه با خودرو  200  2
متري معاوضه با خودروي خارجي 3500زمين باغي    3

ميليوني و 550مغازه در رودهن معاوضه با خودرو   4
خارجي

متري واقع در پرديس كرج معاوضه با 1000زمين   5
90خودرو ال 

https://www.niazerooz.comمنبع: 

گذاري اگر در بازار مسكن ملكمتقاضي سرمايه
100يا واحدي را خريداري كند، عالوه بر حفظ 

صورتبه اش با اجاره ملك خوددرصدي سرمايه
درصد از قيمت ارزش ملك خود 10ساالنه حدود 

هاي تهران و برخي فروشندگان خودرو در بازار آزاد.. مصاحبه با امالكي1

گذاريدست خواهد آورد كه اين نحوه سرمايهرا به
بستگي به وجود ثبات اقتصادي در كشور دارد كه
در صورت باثبات بودن اقتصاد كشور، خريد

دارانمسكن و اجاره آن براي بسياري از سرمايه
دليلر و بههاي اخيمطلوب خواهد بود؛ اما در سال

عدم وجود ثبات و وجود نوسانات بسيار در
بازارهاي موازي بازار مسكن و برخي از متغيرهاي
كالن اقتصادي مانند نرخ ارز، خريد مسكن سود
بااليي در مقايسه با تهيه ساير اقالم دارايي نداشته

سمت بازارهايي همچون خودرو كشيدهو تقاضا به
ك در نرخ ارز،شده است كه با يك نوسان كوچ

كه نرخكند، چه برسد به اينقيمت آن جهش مي
.1برابر شده باشد 10ارز در طول چند سال اخير 

) مشاهده1طور كه در جدول شماره (همان
هايشود، معاوضه امالك با خودرو در سالمي

اخير به يك بازار تهاتري داغ تبديل شده است. در
ايش قيمت) ميزان درصد افز1نمودار شماره (

با ميانگين هر مترمربع مسكن در تهران 206خودرو 
در كنار رشد نرخ ارز، مقايسه شده است.

زسو اها از يكنوسانات قيمت دارايي
نوسانات متغيرهاي خارجي (ريسك
سيستماتيك) و از سوي ديگر از

هاي ناصحيح موقتي در ميانگذاريقيمت
گران در داخل بازار (ريسكمعامله

پذيرند.غيرسيستماتيك) تأثير مي



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

بى ثباتى نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو 
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افزايش نرخ ارز

: نرخ دالر آمريكا (ريال)1-1نمودار 
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1396نسبت به سال  1399ماهه دوم سال در سه 2تيپ  206درصدي نرخ بهاي كارخانه  166: رشد 2-1نمودار 
(ميليون ريال)
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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

بى ثباتى نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو  
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تهران) (هزار ريال) ر: رشد قيمت مسكن (ميانگين مترمربع د3-1 نمودار

منبع: بانك مركزي

) مشاهده1-1طور كه در نمودار شماره (همان
شود، نرخ دالر همواره روند صعودي داشته است و ازمي
به بعد روند صعودي آن بيشتر به مانند جهش 1396ال س

سال نرخ دالر 4طوري كه بعد از گذشت قيمتي است به
هزار 4برابر افزايش داشته است و از حدود  8حدود 

1399هزار تومان در سال  31به  1396تومان در سال 
روند رشد 1398تا سال  1396رسيده است. از سال 

ر از رشد قيمت در بازارمسكن صعودي بوده و بيشت
به بعد برعكس شده 1398خودرو بوده است، اما از سال 

مراتب بيشتر از رشد بازار مسكنو رشد بازار خودرو به
تمايل مردم براي شده است، همين قضيه منجر به تشديد

گذاري در بازار خودرو شده و بازار تهاتر خودروسرمايه
و مسكن را رونق بخشيده است.

. چرخه نرخ ارز، بازار فوالد و صنعت خودرو1-2
(اثرپذيري صنعت خودرو از نوسانات نرخ ارز و

بازار فوالد)
ترين عوامل اثرگذار درنرخ ارز يكي از مهم

ها در بازارهاست و بازار فوالد ازتغيير قيمت

اين قاعده مستثني نيست. رشد قيمت سنگ
 افزايشها و نهايتاًآهن، باال رفتن نرخ نهاده

قيمت صادراتي فوالد از تأثيرات رشد نرخ ارز
در صنعت فوالد است و با افزايش نرخ دالر در
صنعت فوالد، زندگي مردم از جوانب و زواياي
مختلف (مانند ايجاد نوسان در قيمت خودرو در

هايگيرد. چراكه بخشتأثير قرار ميبازار) تحت
نه ازها و بدمختلف خودرو مانند سقف، ستون

شوند. همچنين اجزاي داخليفوالد ساخته مي
ها نيز فوالديمانند قطعات موتور، شاسي و لوله

هستند. همچنين برخي از مقاطع كه كاربرد
بااليي در خودروسازي دارند مانند محصوالت
آهني (ورق و پروفيل) فوالدي هستند، كه قيمت

خصوص ورق تأثير بسياري براين مقاطع به
) ميزان2درو دارد. در نمودار شماره (قيمت خو

افزايش قيمت ورق آهن و گالوانيزه در پي
افزايش نرخ ارز و درصد افزايش قيمت خودرو

اند.ارائه شده 206



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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دنبال افزايش نرخ ارزو قيمت ورق آهن و گالوانيزه به 206: مقايسه ميزان درصد افزايش قيمت خودرو 2نمودار 

(ريال) 1396نسبت به سال  1399ماهه دوم سال درصدي نرخ خريد ورق آهن در سه 375: رشد 1-2نمودار 

  هاي توليدنهادهميليمتر در بنگاه و عدم تناسب رشد قيمت خودرو با  0/7* 1430متوسط تغييرات نرخ خريد ورق آهن رول * 

(ريال) 1396نسبت به سال  1399ماهه دوم سال درصدي نرخ خريد ورق گالوانيزه در سه 449: رشد 2-2نمودار 

هاي توليدميليمتر در بنگاه و عدم تناسب رشد قيمت خودرو با نهاده 1/47* 1400متوسط تغييرات نرخ خريد ورق گالوانيزه رول*



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

بى ثباتى نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو  
           تدبیر اقتصاد
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1396نسبت به سال  1399ماهه دوم سال در سه 2تيپ  206درصدي نرخ بهاي كارخانه  166: رشد 3-2نمودار 
(ميليون ريال)

هاي) نرخ دالر در سال1-1در نمودار شماره (
مختلف ارائه شده و مشخص است كه نرخ دالر از

هزار تومان 31به  1396هزار تومان در سال  4حدود 
-1رسيده است. مطابق نمودار شماره ( 1399در سال 

گردد كه در پي افزايش نرخمشاهده مي) 2-2) و (2
ه مورد استفادهدالر، قيمت ورق آهن و ورق گالوانيز

نيز روندي افزايش 2تيپ  206در توليد خودرو 
ماهه دوم سالتا سه 1396داشته است و از سال 

درصدي و ورق 375ورق آهن رشد قيمتي  1399
درصدي داشته است. 449گالوانيزه رشد قيمتي 
زمانيدر اين بازه 2تيپ  206افزايش قيمت خودرو 

به معناي اين نيست درصد بوده است اما اين 166تنها 
هاي مورد نياز صنعتكه تمامي رشد قيمتي نهاده

خودرو كه در صنعت فوالد توليد شدند در صنعت
كه رشد قيمتيخودرو اثرگذار نبوده بلكه دليل اين

هاي مورد استفادهخودرو كمتر از رشد قيمتي نهاده
گذاري دستوري خودرو توسطآن بوده به قيمت
گردد و طبق ادعاي خودروسازانشوراي رقابت بازمي

رسد (كه اينشده بفروش ميخودرو زير قيمت تمام
باشد).بحث خارج از چارچوب گزارش حاضر مي

شود نوسانات درطور كه مشاهده ميبنابراين همان
بازار ارز موجب اثرگذاري بر صنعت فوالد و تغيير

نهايت نوسان درقيمت محصوالت توليدي آن و در
شود.درو ميقيمت خو

. چرخه نرخ ارز، شاخص بورس و صنعت1-3
خودرو (اثرپذيري صنعت خودرو از نوسانات نرخ

ارز و شاخص بورس)
ترين اركانعنوان يكي از اصليبورس اوراق بهادار به

بازار سرمايه در كشور قادر است ضمن تجهيز و
اندازهاي راكد در كشور و سوقسرازير كردن پس

سوي رشد وسوي توليد، حركت بهها بهدادن آن
اين بازار در كنار .توسعه اقتصادي را سرعت بخشد

هاي حساس بازارعنوان بخشهمواره بهنيز بازار ارز 
. اين دو بازار به سرعت ازبوده و هستندمالي 

نوسانات و دورهاي تجاري در اقتصاد تأثير پذيرفته
يند.نماسرعت منعكس ميو تغييرات اقتصادي را 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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در هركدام از بازارها، ديگري در عين حال، آشفتگي
اي مثبتدر ايران رابطه. 1نمايدرا نيز دچار تغيير مي

بين شاخص قيمت بازار بورس و نرخ ارز حقيقي
به عبارتي با افزايش نرخ ارز، شاخص .2وجود دارد

شود. از طرفي ازبورس اوراق بهادار نيز افزايشي مي
هاي متنوع وورس اوراق بهادار سهامآنجايي كه در ب

شوند، بسته به درجه اهميت ومتفاوتي عرضه مي
ها هم دستخوش تغييروابستگي، قيمت اين سهام
مثبت و يا منفي خواهد شد.

بسياري از اقالم مورد استفاده در صنعت خودرو نيز
شوند مانندصورت سهام در بورس عرضه ميبه

د (ورق آهن، ورق آالياژمحصوالت توليدي صنعت فوال
هاي خودروسازيو ... )، رنگ بدنه، سهام خود شركت

و ... . بنابراين قيمت شاخص بورس بر صنعت خودرو
اثرگذار است و با ايجاد هرگونه تغيير در نرخ ارز،
شاخص بورس دچار تغيير شده و قيمت خودرو بسته به

گونههاي وابسته به آن چكه قيمت محصوالت يا سهاماين
نمايد.تغيير كنند را دستخوش تغيير مي

. چرخه نرخ ارز، نرخ تورم و صنعت خودرو1-4
(اثرپذيري صنعت خودرو از نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم)
تورم و يا به عبارت ديگر افزايش مداوم سطح عمومي

ها و كاهش مستمر قدرت خريد پول، چه ناشي ازقيمت
هاي توليد،ناشي از افزايش هزينهافزايش تقاضا باشد و چه 

عنوان يكي از حادترين مشكالت اقتصاديهمواره به
رود. عوامل بسياري منجر به بروز تورمشمار ميبه جوامع

ها نوسانات نرخترين آنشوند كه يكي از مهمدر كشور مي

1. Nieha & Leeb (2001).
)1390. طاهري و صفاري (2
.1385. شجري و همكاران، 3

ترينعنوان يكي از مهم. درواقع نرخ ارز به3ارز است
شود كه تغييرات آنمتغيرهاي اقتصاد كالن شناخته مي

طور گسترده بر متغيرهاي اقتصادي نظير تورم تأثيربه
كند، قيمت بسياريگذارد. زماني كه نرخ تورم تغيير ميمي

بسا درصدشود و چهاز كاالها نيز دستخوش تغيير مي
ها نسبت به تورم بيشتر همرخي از آنافزايش قيمت ب

شود.مي
پذيرد،در اين بين كاالي خودرو نيز از تورم اثر مي

بخشي، محاسبه شده و درصورت كه نرخ تورمبدين
گردد. ابتدا نرخ تورم بخشيقيمت خودرو لحاظ مي

دادند امارا ساالنه محاسبه و در قيمت خودرو اثر مي
خ تورم بخشي بر قيمتهاي اخير تأثير نردر سال

ماه يكبار تبديل شد و درنهايت درخودرو به هر شش
علت تالطم و نوسانات زياد ارزي وسال گذشته به

باال رفتن تورم، شوراي رقابت تصميم گرفت هر
ماه يكبار نرخ تورم بخشي را در دستورالعملسه

گذاري خودرو لحاظ نمايد. متأسفانه اين نكتهقيمت
ري خودرو توسط شوراي رقابت ناديدهگذادر قيمت

هايي كه تورم شديد ياگرفته شده است كه در سال
دهد، دستورالعمل كارايي ندارد. چراكهابرتورم رخ مي

افزايش نرخ خودرو در دستورالعمل از ميانگين وزني
شود، اما امر تأمينها در دوره گذشته محاسبه ميتورم

هايرس كاال و نرخمواد اوليه با نرخ روزانه در بو
عنوان مثال،گيرد. بهجايگزيني سازندگان صورت مي

باتوجه به 2تيپ  206نحوه تعديل قيمت خودرو 
) ارائه شده است.3تورم بخشي در نمودار 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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ا توجه به تورم بخشي توسط شوراي رقابتبنسبت به نرخ پايه  2تيپ  206: نحوه تعديل قيمت خودرو 3نمودار

) مشاهده3طور كه در نمودار شماره (همان
شود؛ دستورالعمل شوراي رقابت در ارتباط بامي

عامل تورم بخشي و اعالم نرخ فروش بر پايه
كند. دراطالعات سال يا دوره گذشته عمل مي

مين مواد و قطعات از سازندگانأامر تصورتي كه 
در گيرد.در فضاي تورمي جاري صورت مي

مين قطعه بهأروساز بابت تكه خود صورتي
كيد كند، امر توليد مختلأهاي دوره گذشته تنرخ

توسط بخش سازان كه عمدتاًخواهد شد. قطعه
حاضر نيستند قطعات ،شوندخصوصي اداره مي

را در فضاي تورمي به نرخ دوره قبل بفروشند،
چون سرمايه در گردش خود را از دست داده و

همچنين د ديد.ها هم زيان سنگين خواهنآن
عرضه مواد اوليه در بورس كاال بر اساس

وتقاضا و نرخ عرضه در خارج از بورسعرضه
اساس ميانگين قيمت كشف شده در بورس بر

شود.كاال انجام مي

. مالحظات امنيت اقتصادي2
توان يك صنعت نوپاصنعت خودرو ايران را نمي

سال است اين صنعت 50دانست چراكه غريب به 
گونه همليت خود را آغاز نموده است؛ اما اينفعا

نيست كه بتوان گفت صنعت خودروي ايران يك
گونه نوآوري وصنعت كامل و بدون نياز به هيچ

كمك است و هنوز هم اين صنعت نيازمند
لحاظلحاظ مالي و چه بهگذاري خارجي چه بهسرمايه

دليل وجود شرايطتكنولوژي است. متأسفانه به
تي اقتصادي در ايران بسياري از افرادي كه مايلثبابي

اند، ازگذاري در صنعت خودرو بودهبه سرمايه
اند.تصميم خود منصرف شده

طور كه در اين گزارش مورد بررسي قرارهمان
ثباتي اقتصادي وجودگرفت يكي از داليل اين بي

ثباتي درنوسانات بسيار در نرخ ارز و به دنبال آن بي
ثباتي فضايازارهاست كه منجر به ناپايداري و بيساير ب
گذاران خارجيوكار شده و انگيزه و توان سرمايهكسب
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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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را براي حضور در صنعت خودرو كشور كمرنگ كرده
ها بر اقتصاد كشور را ناديدهاست البته نبايد اثر تحريم

ترين مشكالتي كهتوان يكي از اصليگرفت. بنابراين مي
ثباتيايران با آن مواجه هستند را بي خودروسازان در

نرخ ارز و تأثير آن بر صنعت خودرو دانست.
دهد خودروسازاندرواقع نوساني بودن نرخ ارز اجازه نمي

ها تصميمات باثباتي در موردخارجي و شركاي ايراني آن
قيمت محصوالت توليدي خود اتخاذ نمايند و معموالً با

شوند. ازشده مواجه ميتمام افزايش هزينه توليد و قيمت
عنوان يك شاخص قيمتي درآنجايي كه بازار خودرو به

تأثيراقتصاد مطرح است، بسياري از بازارهاي ديگر را تحت
نمايد كه درنهايتها را هم دچار نوسان ميقرار داده و آن

الشعاع قرار گرفتن رفاه اجتماعينتيجه چنين رخدادي تحت
اقتصادي مردم است ) تبعات اقتصادي1. در شكل شماره (ـ

نوسان نرخ ارز و تأثير آن بر بازار خودرو ارائه شده است.

: تبعات امنيت اقتصادي نوسان نرخ ارز و تأثير1شكل 
آن بر صنعت خودرو

1394شريفي و همكاران . 1

شود،) مشاهده مي1طور كه در شكل شماره (همان
الشعاع قرار گرفتن صنعتنوسان نرخ ارز و تحت

گذاريخودرو از اين نوسانات منجر به كاهش سرمايه
شود وخارجي، ايجاد تنش در ساير بازارها و ... مي

نمايد كه درامنيت اقتصادي كشور را تضعيف مي
)1در شكل شماره (ادامه هر يك از موارد عنوان شده 

  شوند. به تفصيل توضيح داده مي
هايجريانگذاري خارجي؛ كاهش سرمايه -

گذاري خارجي از عوامل اساسي در رشدسرمايه
شدن محسوباقتصادي كشورها در فرآيند جهاني

رو هرگونه اختالل در روندهمينشوند، ازمي
گذاري خارجي كشور، موجب كندي رشدسرمايه

واهد شد. مطالعات اقتصادي صورتاقتصادي خ
گذاريدهد كه سرمايهگرفته در اين زمينه نشان مي

مستقيم خارجي ارتباط مثبت و معناداري با كاهش
ارزش پول ملي دارد و نوسانات نرخ ارز يكي از

گذاري مستقيم خارجي در ايرانموانع اصلي سرمايه
است. همچنين عدم اطمينان در نرخ ارز واقعي تأثير

گذاري بخش خصوصيتوجهي بر سرمايهمنفي قابل
. از آنجايي كه رشد و توسعه صنعت خودرو در1دارد

هايي است، با وجود نوسانگذاريگرو چنين سرمايه
گذاري خارجي در اين صنعتنرخ ارز، سرمايه

يابد و رشد و توسعه صنعت خودرو نيزكاهش مي
ز طرفيشود. اكند و يا حتي در مواردي متوقف مي

از آنجايي كه صنعت خودرو با صنايع پيشين و پسين
بسياري در ارتباط است، قعاليت ساير صنايع نيز متأثر

توان گفت رشد اقتصادي، توليدشده و در مجموع مي

كاهش
سرمايه گذاري

خارجي

ايجاد تنش در
ساير بازارها

كاهش رفاه
اجتماعي

كاهش توان
رقابت در بازاهاي

جهاني



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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هاي قوي توسعهعنوان محركداخل و اشتغال به
يابند.اقتصادي كشور كاهش مي

هايدر بخشطور كه همانايجاد تنش در بازارها؛  -
پيشين گزارش حاضر بيان شد، بازار خودرو با برخي
بازارها همبستگي دارد مانند بازار طال، بازار
محصوالت صنايع فوالدي، بازار مسكن و ... . از

شود و بازارزماني كه بازار نرخ ارز دچار نوسان مي
دهد، بازارهاي ديگرتأثير قرار ميخودرو را تحت

گيرند. ايجادتأثير قرار ميحتهمچون مسكن نيز ت
تأثير قرار دادنتنش در بازارهاي موازي منجر به تحت

شود ورفاه زندگي اقتصادي ـ اجتماعي مردم مي
 نارضايتي آنان را در پي دارد.

در دنيايكاهش توان رقابت در بازارهاي جهاني؛  -
امروز كه تمام كشورهاي دنيا به يكديگر وابسته هستند و

ترين شاخصگيرد، رايجت بسياري صورت ميمبادال
روهمينپذيري، نرخ ارز مؤثر حقيقي است. ازبراي رقابت

نوسان و هرگونه تغيير در نرخ ارز بر بازارها، توليدات،
صنايع ازجمله صنعت خودرو اثرگذار است و موجب

لحاظ كميتلحاظ كيفيت و چه بهتضعيف توليدات چه به
به بعد) براي 1398ر دو سال اخير (شود. اتفاقي كه دمي

شدت كاهشتنها تيراژ توليد بهصنعت خودرو افتاد و نه
يافته است، بلكه كيفيت خودروهاي توليدي هم پايين

عنوان يك عامل ازآمده است. درواقع نوسان نرخ ارز به
چندين عوامل اثرگذار بر صنعت خودرو، منجر به

بت توليدات اينتضعيف صنعت خودرو شده و توان رقا
تنها در بازارهاي جهاني كاهش داده، بلكه درصنعت را نه

بازار داخل نيز تمايل مردم براي استفاده از محصوالت
توليد داخل را كاهش يافته است.

صنعت ،الذكراز موارد فوق يكهر  روي دادن با
است ياقتصاد يشرانصنعت پ يككه  يرانا يخودرو

است، ارتباطدر  ينو پس يشينصنعت پ 60و با حدود 
وابسته به يعصنا يتمام كاركردخواهد شد.  يفتضع

كه آنجايي ازمختل خواهد شد.  يزصنعت ن ينا
زايياشتغالآن  يشرانپ يعهمراه صناخودرو به صنعت
ها،بخش اين از يك هر به آسيب دارند، بااليي
مثال عنوانبه. باشد گذاراثر اشتغال ميزان بر تواندمي

نوسانات هاي پيشين بيان شد،طور كه در بخشهمان
صنعت خودرو شده و يفنرخ ارز منجر به تضع

كاهش با لذا دهد،ميصنعت را كاهش  ينا يداتتول
به نياز و اشتغال ميزان خودرو، صنعت توليدات
به وابسته يعصنعت و صنا يندر ا كار جديد نيروي

. كاهشيابدمي كاهش...  و فوالد نساجي، مانند آن
يشمنجر به افزا يرون يلو تعد يعصنا يناشتغال در ا

و يكارينرخ ب يشخواهد شد. با افزا يكارينرخ ب
خانوارها، سطح رفاه يبرخ يعدم وجود درآمد برا

عدم و زمان گذشت با كه يابدمي كاهش هاآن يزندگ
خواهد آنان نارضايتي بروز به منجر مشكالت، حل
تعديل دليلبه جوانان از بسياري است. ممكن شد

شغل مناسب به مشاغل كاذب و يافتن عدم و شدن
منجر يمشاغل ينآورند. گسترش چن يرو يرقانونيغ

شد خواهد جتماعيا هاييناهنجار يشافزا به بروز و
.انداخت خواهد تعويق به را كشور انساني توسعه و
هر ياجتماعاقتصادي ـ  توسعه كه جايي آن از

آن است، لذا توسعه يدر گرو توسعه انسان يكشور
شد. دكشور هم با مشكل مواجه خواه ياقتصاد
حتي يا و سلطه براي را زمينه يطي،شرا ينچن وجود
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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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فراهم كشورها ساير براي ايران عليه هاتحريم تشديد
تهديد با هم را كشور اقتصادي امنيت و آورد خواهد
.ساخت خواهد مواجه

بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
ثباتي نرخ ارز بر قيمتدر گزارش حاضر اثرات بي

خودرو مورد بررسي قرار گرفته است. طبق
ثباتي نرخ ارز همهاي صورت گرفته بيبررسي

صورت مستقيم و هم غيرمستقيم با تأثير بر سايربه
ن اقتصادي همچونبازارها و برخي متغيرهاي كال

نرخ تورم، بر قيمت خودرو اثرگذار است. يكي از
اثرات مستقيم نوسانات نرخ ارز بر قيمت خودرو

صورت است كه قيمت قطعات وارداتي خودروبدين
شوند و قيمتبا هر نوسان در نرخ ارز دچار تغيير مي

گردد.شده خودرو دستخوش تغيير مينهايي و تمام
صورت است كه نوساناثرات غيرمستقيم نيز بدين

نرخ ارز منجر به نوسان قيمت در بازارهايي چون
عنوان يكمسكن، طال، محصوالت صنعت فوالد به

صنعت با وابستگي متقابل با صنعت خودرو شده و
دهد. بازار مسكنتأثير قرار ميقيمت خودرو را تحت

خودرو كه دارايعنوان بازارهاي موازي بازار و طال به
گذاري هستند باكاالهاي جانشين براي سرمايه

يكديگر در ارتباط بوده و بر يكديگر اثرگذار هستند،
طوري كه در چند سال اخير شاهد تهاتر خودرو بابه

ايم. لذا توجه به نحوهمسكن و ملك نيز بوده
ويژه بازاراثرگذاري نوسانات نرخ ارز بر بازارها به

كه هرميت بااليي برخوردار است چراخودرو از اه
دنبال نوسانات نرخ ارزنوسان در بازار خودرو به

منجر به ايجاد تنش در ساير بازارها، كاهش
گذاري خارجي در صنعت خودرو، كاهشسرمايه

شود و امنيتتوان رقابت در بازارهاي جهاني و ... مي
سازد و رفاه عمومياقتصادي را با تهديد مواجه مي

دهد. جهت كاهش اثرگذاريجامعه را كاهش مي
نوسانات نرخ ارز بر قيمت خودرو راهكارهاي زير

شوند:پيشنهاد مي
هاست كهسال: سازي قطعات خودروداخلي-

درصد سهم توليد 40وزارت صنعت، قانون حداقل 
داخل را براي خودروهاي مونتاژي وضع كرده است،

درصدي حدوداما همچنان خودروهاي خارجي با 
شوند و اينسازي مونتاژ ميدرصد داخلي 40الي  20

يكي از داليل ضربه خوردن صنعت خودرو از
رو راهكار پيشنهاديهميننوسانات نرخ ارز است. از

منظور كاهش وابستگي صنعت خودرو به نرخ ارز،به
سازي قطعات خودرو است. به عبارتي وزارتداخلي

اي در اين خصوصبهجانصنعت بايد بررسي همه
درصد سهم توليد داخل را 40انجام دهد و قانون 

تغيير و افزايش دهد، چراكه در حال حاضر
سازان بسياري در داخل توانايي توليد قطعاتقطعه

مورد نياز خودرو را دارند و تنها نيازمند حمايت
هستند.

هايازجمله كانال: تقويت نظارت بر بازارها-
اثرگذاري نرخ ارز بر قيمت خودرو، تأثير نرخ ارز بر
ساير بازارها و اثرگذاري بازارها طبق روابط اقتصادي
كاالهاي جانشين و مكمل بر صنعت خودرو است.

طور كه در متن گزارش بيان شد،عنوان مثال، همانبه
هايي كه نرخ ارز نوسانات شديد دارد، كاالهايزمان



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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شوند و اين قضيه خوداي با يكديگر تهاتر ميمايهسر
ايمنجر به نوسانات شديد در قيمت كاالهاي سرمايه

شود. لذا وجود يكهمچون خودرو و مسكن مي
سيستم نظارتي قوي بر عملكرد و معامالت بازارها تا

گونه معامالت تهاتريتواند از اينحدودي مي
هايفزايشعمل آورد و از التهاب اجلوگيري به

دنبالخصوص خودرو كه بهناگهاني قيمت كاالها به
پذيرد، جلوگيري كند.نوسانات نرخ ارز صورت مي

:هاي حمايتي از صنعت خودروتدوين بسته-
دليل واردات برخي قطعات،صنعت خودرو به

اثرپذيري از ساير بازارها و ... از نوسانات نرخ ارز
صنعت خودرو با حدودپذيرد. از آنجايي كه تأثير مي

صنعت ديگر (صنايع پسين و پيشين) در ارتباط 60
صنعت خودرو، ساير صنايع و هرگونه تغيير در است

نهايت رفاه اجتماعي زندگيكند و دررا متحول مي
نمايد، لذا پيشنهادعموم مردم را دستخوش تغيير مي

هاي حمايتي از سوي دولت تدوينشود بستهمي
هاي نوسان نرخ ارز براي خنثي كردنمانگردد تا در ز

اثر آن بر صنعت خودرو مورد استفاده قرار گيرد. اگر
هاي حمايتي اثر نوسان نرخبتوان با تدوين چنين بسته

ارز بر صنعت خودرو را خنثي و يا كاهش داد،
نوعي هم صنعت خودرو و هم رفاه زندگيبه

اجتماعي مردم حفظ شده است.
:خودرو واردات از هدفمند ايفهتعر هايحمايت -
قيمت بر ارز نرخ نوسان اثرات كاهش منظوربه

تنظيم قالب در حمايتي هايبسته توانمي خودرو،
.نمود تدوين خودرو واردات از هدفمند هايتعرفه

اي تنظيم شوند كهگونههاي حمايتي بايد بهاين بسته

توجه به نوسانات نرخ ارزپذيري باقابليت انعطاف
هاي افزايش نرخعنوان مثال در زمانداشته باشد. به

ارز، نرخ تعرفه واردات خودرو كاهش يابد تا قيمت
شده خودروي وارداتي دستخوش تغيير بسيارتمام

ا متالطم نكند.نگردد و بازار خودرو ر
جهت در سرمايه عايدي بر ماليات قانون اجراي -

با شد، بيان كه طورهمان: سوداگرانه معامالت كنترل
بازارهاي در كاالها از بسياري قيمت ارز، نرخ نوسان
مسكن، بازار فوالدي، محصوالت بازار چون مختلف

اثر يكديگر بر و كنندمي تغيير...  و خودرو بازار
دليلبه خودرو مانند كاالها از برخي. گذارندمي

نوسان هايزمان در ايسرمايه كاالي ماهيت داشتن
و شده واقع مردم استقبال مورد بسيار ارز، نرخ

روهميناز. گيردمي در اين بازار شكل كاذب تقاضاي
تقاضاي اين از بخشي مهار براي گرددمي پيشنهاد
در. گردد اجرا سرمايه عايدي بر ماليات قانون كاذب،
از بخشي پرداخت دليلبه قانون، اين اجراي صورت
ماليات، عنوانبه خودرو خريد از حاصل عايدي
خواهد بين از گرفته شكل كاذب تقاضاي از بخشي
.رفت

منابع
) تأثير نوسانات نرخ ارز1389توكلي و سياح ،(

هاي اقتصادي كشور، نشريه پول وبر فعاليت
.59، ص 4، شماره 2اد، دوره اقتص

،در رژيمي تك هاي مدل بر نقدي .مهدي برزگر 

رفتارهاي بر مروري و ايران مالي بازارهاي
كارشناسي نامه پايان .صنايع منتخب رژيمي



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

بى ثباتى نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو 
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كار و كسب مدرسه. 1349 .مالي مهندسي ارشد
.آمريكا استيونس

 ،در رژيمي انتقاالت بررسي .فاطمه فقيهيان
 .غذايي صنايع حوزه در ايران مالي بازارهاي

 .ازمير دانشگاه .مالي دكتراي مديريت رساله

.1394تركيه
 )بررسي تأثير1394كاغذيان، نقدي و پاشايي ،(

گذاري بخش مسكننوسانات نرخ ارز بر سرمايه
، شماره3در ايران، نشريه راهبرد اقتصادي، دوره 

.181، ص 12
 ) بررسي رابطه بين«)، 1390طاهري و صفاري

نرخ ارز و شاخص قيمت بورس اوراق بهادار
فصلنامه »، ARDL تهران: با استفاده از رويكرد

، سال نوزدهم،هاي اقتصـاديپژوهش روند
.80–63صفحات  ،،زمستان 60شماره 

 ) بررسي رابطه1385شجري اربابيان و رفعت ،(
متقابل تورم و كاهش ارزش خارجي پول در

ران، مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاهاي
.41، ص 2، شماره 21اصفهان، دوره 

  تأثير نوسانات نرخ، 1394شريفي و همكاران
گذاري مستقيم خارجي درارز بر جريان سرمايه
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