
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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در مناسبات يهبا عراق و ترك يرانا يرفتار راهبردهاي
پس از كرونا ياقتصاد

 ،يجهان بازار در نفت متيق ريچشمگ كاهش و كايآمر يهاميتحر با همراه اقتصاد بر كرونا روسيو مخرب ريتأث
 ژهيوبه ،خود يتجار يبا شركا رانينحوه مراوده ا ،يطيشرا ني. در چناست داده قرار يحساس طيشرا در را كشور

 يتقاضا شي. افزاباشد كرونا از پس دوره در رانيا ياقتصاد تيوضع بهبود در يمهم عامل توانديم ه،يعراق و ترك
 هيترك در يگذارهيممكن است واردكنندگان جهان را به سرما ن،يدر چ ديتول تيظرف يكاهش موقت جهيدر نت يجهان
 رانيصادرات ا شيافزا يبرا يفرصت مناسب توانديم موضوع نيا. كند جذب بلندمدت در چه و مدتانيم در چه

 ارتباط در اما ،دهد شيدرصد افزا 3از  شيبه ب هيترك يواردات يازهاين نيدر تأم راسهم خود  بتواند تاباشد  هيبه ترك
 يبرا رقابت و عراق يارز يدرآمدها كاهش آن، متعاقب و نفت متيق كاهش به توجه با و كرونا وعيش با عراق با

 خواهد يكاهش روند قبل، به نسبت كرونا از پس دوره يبرا عراق به رانيا يصادرات درآمد اديز احتمال به صادرات،
 شدن بهتر يبراداشته باشد.  ييدرآمدزا رانيا يبرا توانديم كشور نيا به خدمات صادرات ن،يا وجود با. داشت
 ليتسه ،يبازرگان يزنيرا دفاتر تيتقو ،يتجار يهارساختيز تيتقو خود، يتجار يشركا با رانيا تجارت

  .شوديم شنهاديپ يو تمركز بر صادرات محصوالت بهداشت يتجار يهاموافقتنامه

2020) كه در ژانويه  19پاندومي كرونا ويروس (كوويد 
سرعت در سطح جهاندر ووهان چين شناسايي شد و به

گسترش يافت، آثار انساني و اقتصادي زيادي در پي
هاينااطميناني بيماري اين آثار مورد در داشت. اگرچه

الملليبين صندوق بينيپيش براساس اما دارد، وجود زيادي
تجارت حجم و درصد -2/4 تا GDP جهاني رشد پول،

سرمايه جريان و يافت خواهد كاهش درصد -9 جهاني
.كرد خواهد حركت پيشرفته اقتصادهاي سمت به نيز

جهاني، داخلي ناخالص توليد در كاهش فرض با همچنين
رودمي انتظار پول، الملليبين صندوق برآورد براساس
درصد 8/0 از كنندمي زندگي شديد فقر در كه افرادي تعداد

هابينيپيش همچنين. باشد داشته افزايش درصد 5/1 تا

تقاضاي كرونا، بحران گسترش با زمانهم دهدمي نشان
.يافت خواهد كاهش نيز انرژي جهاني

نامطلوب بحران كرونا، موجب شد  اين آثار
چگونگي ايجاد مسير و راه و روش خاص براي
عملكرد مؤثر اقتصادي و اقدام براي بهبود وضعيت
كشورهايي كه درگير كرونا ويروس بودند،

ريزي براي ايجاد جهاني پايدارتر پس از بحرانبرنامه
ازالمللي كرونا و همچنين افزايش حمايت بين

توسعه براي اطمينان از بقايكشورهاي درحال
هاياقتصادي آنها در مركز مباحث مربوط به سياست

سازمان هايگزارش اقتصادي قرار گيرند. براساس
ويروس سريع شيوع كنترل نحوه جهاني، تجارت



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

راهبردهاى رفتارى ایران با عراق و ترکیه در مناسبات اقتصادى پس از کرونا
تدبیر اقتصاد
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 عامل دو ها،دولت انتخابي هايسياست و كرونا
 بعد جهان اقتصادي اوضاع بهبود روند در كنندهتعيين

  .است ويروس كرونا از
است. تأثير  19ايران يكي از قربانيان اصلي كوويد 

مخرب ويروس كرونا بر سالمت جسمي و روحي 
هاي آمريكا و كاهش  مردم و اقتصاد همراه با تحريم

قيمت نفت در بازار جهاني، كشور را در شرايط 
حساسي قرار داده است. در چنين شرايطي، نحوه 

ويژه عراق و اوده ايران با شركاي تجاري خود، بهمر
تواند عاملي مهمي در بهبود وضعيت تركيه، مي

اقتصادي ايران در دوره پس از كرونا باشد. ما در اين 
گزارش به بررسي رفتار عراق و تركيه در مناسبات 
اقتصادي خود با ايران در دوره پس از كرونا 

به ايجاد مسير  پردازيم. هدف از اين بررسي كمكمي
و راه و روش خاص براي عملكرد مؤثر اقتصادي و 
اقدام براي بهبود وضعيت كشور براي دوران پس از 
كروناست. براي اين منظور، ابتدا به بررسي وضعيت 
اقتصاد ايران، تركيه و عراق در دوران شيوع بيماري 

پردازيم. سپس، رفتار ايران با تركيه و عراق كرونا مي
ات اقتصادي در دوره پساكرونا بررسي  و به در مناسب

شود. در پايان مالحظات امنيت اقتصادي اشاره مي
منظور عملكرد مؤثر گيري و پيشنهادهايي بهنتيجه

  شود. اقتصادي ايران در ارتباط با اين دو كشور، ارايه مي
 

 هاي اقتصادي و كرونا ايران: شاخص -1

 قيمت سقوط با همراه آمريكا هايتحريم بازگشت
 براساس. است كرده ركود دچار را ايران اقتصاد نفت،

 خام نفت توليد انرژي، الملليبين آژانس اطالعات

 آمريكا هايتحريم اجراي دنبال به 2018 سال از ايران
 2019 جوالي از و يافت كاهش شدتبه بخش اين بر
 كاهش. رسيد 1980 دهه از خود سطح ترينپايين به

 هايفعاليت كاهش و نفت صادرات كاهش مصرف،
 ناخالص توليد شد باعث وسازساخت و توليدي
 درصد -6/7 ميزان به 2019 سال در ايران داخلي
 الملليبين صندوق بينيپيش براساس. يابد كاهش
 همچنان 19 كوويد بيماري شيوع دليل به اگرچه پول،
) -6(منفي 2020 سال در ايران داخلي ناخالص توليد

 خارج ركود از آراميبه ايران اقتصاد اما بود، خواهد
 و تنوع دليل به  ،2021 سال در بايد و شد خواهد
 از پس دوره در جهان اقتصادي هايفعاليت بهبود
  . برسد درصد 1/3 به كرونا،

 انرژي بخش با مقايسه در غيرنفتي هايبخش
 خواهند بيشتري مقاومت آمريكا هايتحريم به نسبت
 تشكيل را ايران اقتصادي توليد بيشتر و داشت
 صندوق بينيپيش براساس همچنين. داد خواهند

 توليد از درصد 3/4( مالي كسري پول، الملليبين
 بيشتر آينده هايسال در ايران) داخلي ناخالص

 دولت بودجه از درصد 30 از بيش زيرا شود،مي
 حاصل گاز يا نفت فروش محل از مستقيم طوربه
 در) ملي بدهي عمومي، بدهي( دولت بدهي. شودمي
 داخلي ناخالص توليد از درصد 2/27 به 2019 سال
 مازاد. ماند خواهد پايدار نيز 2020 سال در و رسيد

 توليد از -1/0 به 2019 سال در ايران جاري حساب
 به نفت صادرات زيرا يافت، كاهش داخلي ناخالص

 ايران نفت كه كشورهايي عليه آمريكا هايتحريم دليل
  . يافت كاهش خرند،مي را



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

راهبردهاى رفتارى ایران با عراق و ترکیه در مناسبات اقتصادى پس از کرونا
            تدبیر اقتصاد
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درصد از ارزش خود را از  60پول ملي كشور بيش از 
به  2019طوري كه نرخ تورم در سال دست داده است، به

بيني المللي پول پيشدرصد رسيد. صندوق بين 1/41
 2/34نرخ تورم در ايران به  2020كند كه در سال مي

كاهش يابد. براساس  5/33به  2021سال  درصد و در
درصد (در سال  6/13اعالم بانك جهاني، بيكاري با نرخ 

) همچنان يك مشكل پايدار در ايران است. نظام 2019

بانكي در ايران ضعيف و ناكارآمد است. بخش خصوصي 
المللي پول نيز عملكرد ضعيفي دارد. صندوق بين

حت تأثير ويروس شدت تكند اين روند بهبيني ميپيش
درصد در سال  3/16كرونا قرار گيرد و نرخ بيكاري از  

شماره  برسد. جدول 2021درصد در سال  7/16به  2020
 طي را ايران اقتصاد اصلي هايشاخص مقادير ،1

  .دهدمي نشان 2021 تا 2017 هايسال

  2021 تا 2017 هايسال ايران، اقتصاد اصلي هايشاخص وضعيت -1جدول
  2021  2020  2019  2018  2017  اقتصاد اصلي هايشاخص

  37/476  08/463  50/458  11/446  71/430  )دالر ميليارد( داخلي ناخالص توليد

  1/3  -0/6  -6/7  -4/5  7/3  )سال در تغيير( داخلي ناخالص توليد

  USD(  290/5  417/5  506/5  503/5  605/5( سرانه داخلي ناخالص توليد

  1/28  8/28  7/30  2/32  5/39  )داخلي ناخالص توليد از درصد( دولت بدهي

  5/33  2/34  1/41  2/31  6/9  )درصد( تورم نرخ

  7/16  3/16  6/13  12  1/12  )درصد( بيكاري نرخ

  -42/16  -55/15  -27/12  27/18  45/16  )دالر ميليارد( جاري حساب

  -4/3  -1/4  -1/0  1/2  8/3  )داخلي ناخالص توليد از درصد( جاري حساب
  .2016 اقتصادي اندازچشم جهاني، بانك پول و الملليبين صندوق: مĤخذ

هاي آمريكا اقتصاد بنابراين، در شرايطي كه تحريم 
كشور را دچار ركود كرده است، شيوع بيماري كرونا 

تر شدن بحران اقتصادي ايران تواند به عميقنيز مي
ريزي براي تسريع در بينجامد، اين موضوع لزوم برنامه

بهبود وضعيت اقتصادي كشور در دوره پس از كرونا 
بين، بررسي نحوه تعامل سازد، دراينرا ضروري مي

اقتصادي ايران با همسايگان و شركاي تجاري خود  از 
تواند در ارايه راهكارهايي جمله عراق و تركيه، مي

منظور بهبود اوضاع و تقويت ريزي بهبراي برنامه
  اقتصاد كشور مؤثر باشد.

 تركيه و عراق: وضعيت اقتصادي و كرونا -2

عنوان دومين و و عراق، به بررسي وضعيت  تركيه
سومين شركاي تجاري ايران، در دوران كرونا و 
پساكرونا و نحوه تعامالت آنها با يكديگر در 

هايي براي تواند در ترسيم راهمناسبات اقتصادي مي
بهبود اوضاع اقتصادي كشور در دوران پس از 
كرونا مؤثر باشد. در اين قسمت ابتدا به وضعيت 

كرونا و پساكرونا و سپس، به  تركيه در دوران
اوضاع عراق در زمان شيوع كرونا و پس از آن 

 كنيم.اشاره مي



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

راهبردهاى رفتارى ایران با عراق و ترکیه در مناسبات اقتصادى پس از کرونا
تدبیر اقتصاد
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تركيه؛ كرونا و پساكرونا -1-2
ويروس كرونا در تركيه نيز مانند بيشتر كشورها و مناطق
جهان، شيوع يافته است. اين كشور جزء ده كشور اول

قرار گرفت. شيوع 19به بيماري كوويد  جهان در ابتال
ويروس كرونا در تركيه و به دنبال آن تعطيلي

گران به اين كشور،وكارها و عدم ورود گردشكسب
موجب مشكالت اقتصادي شده، چنانكه ذخاير ارزي

ترين سطح خودهاي اخير به پايينناخالص تركيه در ماه
هاي صندوقرسيده است. براساس گزارش 2009از سال 

استثناي طال) درالمللي پول، ذخاير خارجي تركيه (بهبين
ميليارد دالر بوده است. 4/77حدود  2020پايان فوريه 

اين در حالي است كه نيازهاي مالي اين كشور براي سال
ميليارد دالر تخمين زده شده است. 170، 2020

كميسيون اروپا، رشد اقتصادي تركيه را در سال
خمين زده است. بنابراين،درصد ت -4/4رقم  2020

در اين شرايط، مسئله اساسي براي دولت اردوغان،
تركيه در دوران پساكرونا و چگونگي سروسامان دادن

گذاري خارجي،وابسته به سرمايه به اقتصاد شكننده
هاي دولتصنعت گردشگري، است. از جمله برنامه

تركيه براي بهبود اقتصاد اين كشور در دوره پس از
در چين حضور كاهش ونا، استفاده از فرصتكر

دنياست. در صنايعي مانند صنعت پالستيك، بازارهاي
صنعت پوشاك و توليد پارچه كه تركيه از
توليدكنندگان برتر در جهان است، كاهش قيمت مواد
اوليه از يك سو و كاهش حضور چين در بازارهاي

ظورمنتواند فرصت مناسبي را براي تركيه بهدنيا مي
افزايش حضور خود در بازارهاي جهاني فراهم و به

كاهش كسري حساب جاري تركيه كمك كند.
تواند از فرصتمي تركيه نيز خودرو صنعت در

گذاري مستقيمپيش آمده استفاده كند و سرمايه
خارجي اين بخش را در بلندمدت افزايش دهد.
گسترش گردشگري سالمت نيز يكي ديگر از

دولت تركيه براي بهبود بخشيدن بههاي برنامه
وضعيت اقتصادي كشور است. گردشگري درماني در

ها و خدمات مانند درمانتركيه طيف وسيعي از درمان
بخشي و درمانها، توانو جراحي در بيمارستان

معلوالن و سالمندان را با هدف ماندگاري
شود.هاي اجتماعي شامل ميمدت در فعاليتطوالني

اق؛ كرونا و پساكروناعر -2-2
پيامدهاي بيماري كرونا در عراق نيز از بحران سالمت
باالتر رفته و به اقتصاد اين كشور وارد شده است. آنچه

دهد، وابستگي اقتصاد عراقخطر بحران را افزايش مي
عنوان پايه اصلي تأمين منابع دولت است.به نفت به

رآمددرصد از كل د 90درآمد حاصل از نفت حدود 
درصد 45شود و بخش نفت بيش از عراق را شامل مي

درصد از كاالهاي 99از توليد ناخالص داخلي و 
گيرد. در چنين شرايطي، كاهشصادراتي را دربر مي

 تجارت سازمان هايگزارش براساس

 سريع شيوع كنترل نحوه جهاني،

 انتخابي هايسياست و كرونا ويروس

 روند در كنندهتعيين عامل دو ها،دولت

 از بعد جهان اقتصادي اوضاع بهبود

 .است ويروس كرونا



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

راهبردهاى رفتارى ایران با عراق و ترکیه در مناسبات اقتصادى پس از کرونا
           تدبیر اقتصاد
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قيمت جهاني نفت در پي شيوع بيماري كرونا و كاهش
تقاضاي چين براي نفت عراق، اقتصاد اين كشور را

را افزايش داده است. تهديد كرده و كسري بودجه آن
ها در عراق وعالوه بر اين، تعطيلي اماكن و زيارتگاه

منع ورود گردشگران مسلمان خارجي نيز موجب
متضرر شدن اقتصاد عراق شده است. در صورت تداوم

روداين وضعيت و عدم بهبود سريع اقتصادي، انتظار مي
عراق با موج اعتراضات عمومي جديدي مواجه شود.

رسي رفتار ايران با عراق و تركيه دربر -3
مناسبات اقتصادي  در دوره پساكرونا

به كرونا ويروس شيوع  از ناشي اقتصادي بحران
بازنگري  و دنيا در عميق و گسترده ركود گيريشكل
منجر كشورها اقتصادي و داخلي هايسياست در

تشويق و ترويج را گراييملي نوعي و شد خواهد
جهاني بازار رسدمي نظر به بنابراين،. كرد خواهد
به كشورها و كند فروكش حدودي تا اقتصاد شدن

هايزيرساخت ايجاد و خودشان داخلي هايظرفيت
تقويت و مدني جامعه بنيه تقويت براي اجتماعي

در اين شرايط، كشور ما نيز .كنند توجه گراييملي
هاي اقتصادي مناسب به ظرفيتبايد با اتخاذ سياست

گرايي را درداخلي خود توجه كند و تقويت ملي
اولويت قرار دهد و در گام بعد، روابط تجاري را با

بين،شركاي تجاري خود حفظ و تقويت كند. دراين
نعنوان دوميتقويت روابط ايران با تركيه و عراق به

و سومين شركاي تجاري كشور در منطقه خاورميانه،
منظور بهبود اوضاع اقتصاديريزي بهبراي برنامه

كشور در دوره پساكرونا، بسيار مهم است.

بررسي رفتار ايران با تركيه -1-3
صادرات شدن محدود دليل به كرونا شيوع نتيجه در

و عراق تركيه، ويژهبه همسايه، كشورهاي به ايران
كشور ارزي منابع تأمين مسيرهاي در افغانستان،

كانال از ارزي منابع كسب و آمده وجودبه اختالل
.است شده  روروبه مشكل با غيرنفتي صادرات
اقتصادي هايبررسي معاونت سوي از آنچه براساس

تجاري تراز است، شده منتشر تهران بازرگاني اتاق
به نسبت 2020 سال نخست فصل در تركيه و ايران
در بيشتر كاهش علت به 2019 سال نخست فصل

106 منفي به و يافته كاهش شدتبه ايران، صادرات
فصل در اين، براساس. است رسيده دالر ميليون
داراي تركيه و ايران تجاري تراز 2019 سال نخست
آن اصلي علت كه بوده دالري ميليون 5/994 مازاد

نفتي كاالهاي دالري ميليارد 2/1 حدود صادرات
فصل در اما است، بوده تركيه به ايران از 27 فصل

صادرات درصدي 99 كاهش با 2020 سال نخست
تركيه با ايران تجاري تراز فصل، اين محصوالت

بهبود براي .است شده منفي و شديد كاهش دچار
تعديل با بايد پساكرونا دوره در ايران اقتصاد اوضاع
در و منطقه به نسبت كشور سياسي و امنيتي رويكرد
براي اقتصادمحور، رويكرد دادن قرار اولويت
به ايران صادرات و خارجي تجارت افزايش

.گيرد صورت دقيق ريزيبرنامه همسايه، كشورهاي
موقتي كاهش نتيجه در جهاني تقاضاي افزايش
واردكنندگان است ممكن چين، در توليد ظرفيت
مدتميان در چه تركيه در گذاريسرمايه به را جهان

تواندمي موضوع اين. كند جذب بلندمدت در چه و



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

راهبردهاى رفتارى ایران با عراق و ترکیه در مناسبات اقتصادى پس از کرونا
تدبیر اقتصاد
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به ايران صادرات افزايش براي را مناسبي فرصت
2019 و 2018 هايسال در تركيه. كند فراهم تركيه
چين از را خود وارداتي نيازهاي از درصد 9 حدود

.است كرده تأمين ايران از را آن درصد 3 حدود و
بيشتر تركيه اقتصاد در ايران ضعيف موقعيت علت
با مقايسه در ايران اقتصاد رقابتي كم توان از ناشي

كنوني شرايط در. است تركيه تجاري اصلي شركاي
كرده متحول را چين اقتصادي اوضاع كرونا كه

خود صادرات سهم افزايش با تواندمي ايران است،
تجارت در چين جايگزين موارد برخي در تركيه، به

نيازهاي تأمين در را خود سهم و شود تركيه خارجي
.ببرد باالتر درصد 3 از تركيه وارداتي

تأمين نيازهاي وارداتي به مواد بهداشتي در جهان،
تقاضا براي محصوالت پتروشيمي را افزايش خواهد

استفاده كند وتواند از اين فرصت داد. ايران مي
صادرات محصوالت پتروشيمي را به كشورهاي

ويژه تركيه افزايش دهد. همچنين درهمسايه، به
برخي صنايع مانند مبلمان، آهن و فلز و بخش ميوه

بار ممكن است در دوران پساكرونا تقاضايو تره
تواندجهان به سمت تركيه تغيير كند، اين موضوع مي

اي ازوري كه بخش عمدهكشعنوان براي ايران به
مواد اوليه مورد نياز واحدهاي صنعتيش توليدات

البته،، فرصت مناسبي باشد. كشورهاي ديگر است
صادرات مواد اوليه و كاالهاي كشاورزي به صورت
موقتي بايد مورد توجه قرار گيرد و براي بلندمدت
بايد افزايش صادرات صنعتي مورد اهتمام باشد كه

توليد در داخل شود و هم حالت هم موجب رونق
فصلي، مقطعي و محدود نداشته باشد.

توجه به نقش ترانزيتي برجسته با انرژي حوزه در
تواند با اتخاذآسيا، ايران ميتركيه در منطقه غرب 

ديپلماسي فعال با تركيه و با همكاري تركيه نقش خود
المللي گاز افزايش دهداي و بينرا در مناسبات منطقه

و حضور فعال و تأثيرگذارتري در عرصه تجارت گاز
رغم اينكه تركيه فاقد ذخاير انرژيداشته باشد، زيرا به

كشور توانسته است بوده، اما ديپلماسي انرژي اين
نقش ترانزيتي انرژي تركيه را در بين كشورهاي منطقه

عنوان كانون انرژيافزايش و جايگاه اين كشور را به
در منطقه غرب آسيا ارتقا دهد.

بررسي رفتار ايران با عراق -2-3
واردات عراق بيشتر از چين، ايران و تركيه صورت

بسته شدن مرزمنجر به  19گسترش كوويد  گيرد.مي
ايران و عراق در زماني شد كه حجم تجارت دو

گاز بر عالوه .درصد افزايش يافته بود 26كشور، 

 ويروس شيوع  از ناشي اقتصادي بحران

 عميق و گسترده ركود گيريشكل به كرونا

 و داخلي هايسياست در بازنگري  و دنيا در

 نوعي و شد خواهد منجر كشورها اقتصادي

. كرد خواهد تشويق و ترويج را گراييملي

 شدن جهاني بازار رسدمي نظر به بنابراين،

 كشورها و كند فروكش حدودي تا اقتصاد

 ايجاد و خودشان داخلي هايظرفيت به

 بنيه تقويت براي اجتماعي هايزيرساخت

.كنند توجه گراييملي تقويت و مدني جامعه



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

راهبردهاى رفتارى ایران با عراق و ترکیه در مناسبات اقتصادى پس از کرونا
           تدبیر اقتصاد
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شامل كاالها، از ايگسترده طيف عراق برق، و طبيعي
خانگي، لوازم كشاورزي، محصوالت غذايي، مواد
پالستيك را از و ساختماني مصالح دام، هوا، تهويه
رزش صادرات ايران به عراق درا .كندمي وارد ايران
درصد افزايش 7/0با  1397نسبت به سال  1398سال 

ميليارد دالر رسيد. 9/8به 
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه تجارت

درصد سهم 21ايران، در سال گذشته بازار عراق با 
صادرات كشور پس از چين، در رتبه دوم صادرات

درصد سهم در بازار 28ايران قرار داشت. ايران با 
عراق، جايگاه سوم صادركنندگان به عراق را به خود
اختصاص داده است، اما با شيوع كرونا و با توجه به
كاهش قيمت نفت و متعاقب آن كاهش درآمدهاي
ارزي عراق و رقابت براي صادرات، به احتمال زياد
درآمد صادراتي ايران به عراق براي دوره پس از كرونا

هشه قبل، روند كاهشي خواهد داشت و كانسبت ب
درآمدهاي نفتي عراق، اين كشور را در تجارت با

اما صادرات تجهيزات ،ايران محتاط خواهد كرد
پزشكي و كاالهاي درماني مقابله با كرونا در موج دوم

تواند فرصت مناسبيو سوم شيوع اين بيماري، مي
.ايراني باشد بازرگانانبراي 

ايتي به عراق، فرصت تازهت آيصادرات خدما
هاي ايراني اين حوزه خواهد بود.براي شركت

عراق، باالي اقتصادي همچنين با توجه به ظرفيت
ايراني هايشركت در زمينه بازسازي، ژهيوبه
و خدمات مهندسي فني تخصص فروش با توانندمي

خود را در اين كشور اقتصادي مشاركت به عراق،
افزايش دهند و با توجه به مديريت ضعيف در عراق

هاي اقتصادي عراق بهگذاريتوانند در سياستمي
ريتأثگذاران ايراني نفع صادركنندگان و سرمايه

بگذارند. ضمن اينكه با توجه به نياز عراق، ايران بايد
با ديپلماسي فعال بتواند بازار مصالح ساختماني را در

وجود آمدناين كشور حفظ كند تا با تغيير شرايط و به
تقاضا در عراق بتواند صادرات مصالح ساختماني به

اين كشور را ازسر بگيرد.
نكته اساسي در خصوص تجارت خارجي اين

براي كشور ضروري آنچهاست كه در شرايط كنوني 
نمايد اين است كه در مراودات تجاري با شركايمي

ريزي شده و با بررسيتجاري ايران، به صورت برنامه
اقدامدقيق نياز بازار خارجي، بايد به تعامالت تجاري 

كرد نه اينكه صرفاً منويات صاحبان سرمايه تجاري و
هاي اقتصادي و تجاريگذاريمالي مبناي سياست

قرار گيرد.

همراه با  ،كرونا بر اقتصاد روسيو يمنف ريتأث

 متيق ريچشمگ كاهش و كايآمر يهاميتحر

 اريبساقتصاد كشور را  ،يجهان بازار در نفت

 ناخالص ديتولبودن  ي. منفاست كرده شكننده

 ،يعموم ي(بده دولت يبدهبودن  باال ،يداخل

 رانيا يمازاد حساب جار كاهش ،)يمل يبده

 ديكاهش شد ،كاهش صادرات نفت ليبه دل

 و تورم نرخ بودن باال كشور، يمل پولارزش 

 عملكرد و يبانك نظام يناكارآمد ،يكاريب

 گرفتن قرار از يحاك ،يخصوص بخش فيضع

 هستند. يبحران تيكشور در وضع



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

راهبردهاى رفتارى ایران با عراق و ترکیه در مناسبات اقتصادى پس از کرونا
تدبیر اقتصاد

18

مالحظات امنيت اقتصادي و سياسي -4
ترديدي نيست كه ايجاد و تعميق مناسبات اقتصادي
با كشورهاي منطقه و حتي ديگر كشورهاي جهان

ر در نظامتواند موجب بهبود تصوير كشومي
المللي شود و امنيت اقتصادي كشور را ارتقابين

دهد. در واقع، افزايش تعامل با كشورهاي ديگر
تواند در پيشبرد اهداف توسعه كشور و افزايشمي

باشد. اين مؤثرهاي سياسي رفاه و كاهش تنش
در زمان معاصر كه بيماري كرونا ژهيوبهموضوع، 

رده است، اهميتاقتصاد دنيا را دچار بحران ك
يابد. در اين شرايط، اگر ايران بتواند سهمبيشتري مي

خود را در بازارهاي كشورهاي همسايه افزايش دهد
و در واردات كاالهاي ايراني براي آنها وابستگي

تواند رفاه اقتصادي جامعهايجاد كند ضمن اينكه مي
تواند مانع ايجاد تنش بين خودرا افزايش دهد، مي

رهاي ديگر شود و با درگير كردن منافع ديگرو كشو
هاكشورها با منافع كشورمان قادر است ميزان تحريم

اقتصاد كشور كاهش دهد. برو اثرگذاري آنها را 
زني ناشي از روابط تجاري نيزافزايش قدرت چانه

تواند از عوامل اثرگذار بر افزايش نفوذ كشور درمي
اين، در شرايط الملل باشد. عالوه برعرصه بين

كنوني، توسعه روابط تجاري بين كشورهاي منطقه
تواند بر امنيتاي ميهاي منطقهو افزايش همكاري

 اقتصادي منطقه تأثيرگذار باشد.

در خصوص روابط ايران با تركيه و عراق، با توجه
هاي اقتصادي همكاري سه كشور، دربه مزيت

مالتهاي اقتصادي و تعاهاي اخير همكاريسال
روابطي كه اگونهبهتجاري آنها افزايش يافته، 

اقتصادي ايران با عراق و تركيه از پايدارترين نوع
روابط اقتصادي خوب بينبرقراري روابط بوده است. 

هاايران با عراق و تركيه مناسبات سياسي اين دولت
هاي سياسي ورا نيز تحت تأثير قرار داده و از تنش

-آنها كاسته است. نتيجه تعامل سياسيامنيتي بين 
ديپلماتيك و اقتصادي  بهتر بين ايران با عراق و تركيه،

اي ايران، عراق و تركيه درارتقاي جايگاه منطقه
.بود خواهدخاورميانه 
عراق و با رانيا نيروابط ب يارتقا ن،يا بر عالوه

در منطقه شتريب ييگرابه هم توانديم هيترك با ژهيوبه
طيشرادر  ؛نجامديمنطقه ب يقدرتمند و انهيخاورم
شاهد انهيخاورم در را يبندقطب ينوع كه كنوني
قرار يسعود عربستان آن يسو كي در كه ميهست
هيترك است، گرفته قرار رانيا گريد سمت در و دارد

كشور نيا. باشد انيجر دو نيا نيب رابط توانديم
عربستان و رانيا با خود مطلوب روابط از توانديم

دو كشور و تحقق نيكاهش اختالفات ب براي
در منطقه ،تبع آنو به ايآس يدر جنوب غرب ييگراهم

.كند استفاده انهيخاورم

گيري و پيشنهادهانتيجه
همراه با ،كرونا بر اقتصاد روسيو يمنف ريتأث

در نفت متيق ريچشمگ كاهش و كايآمر يهاميتحر
كرده شكننده اريبساقتصاد كشور را  ،يجهان بازار
بودن باال ،يداخل ناخالص ديتولبودن  ي. منفاست
كاهش ،)يمل يبده ،يعموم ي(بده دولت يبده

كاهش صادرات ليبه دل رانيا يمازاد حساب جار
بودن باال كشور، يمل پولارزش  ديكاهش شد ،نفت



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

راهبردهاى رفتارى ایران با عراق و ترکیه در مناسبات اقتصادى پس از کرونا
            تدبیر اقتصاد
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 عملكرد و يبانك نظام يناكارآمد ،يكاريب و تورم نرخ
كشور  گرفتن قرار از يحاك ،يخصوص بخش فيضع

در چنين شرايطي، نحوه هستند.  يبحران تيدر وضع
عراق و  ژهيوبهمراوده ايران با شركاي تجاري خود، 

تواند عامل مهمي در بهبود وضعيت تركيه، مي
  اقتصادي ايران در دوره پس از كرونا باشد.

 يوقتم كاهش جهينت در يجهان يتقاضا شيافزا 
 واردكنندگان است ممكن ن،يچ در ديتول تيظرف

 مدتانيم در چه هيترك در يگذارهيسرما به را جهان
 توانديم موضوع نيو چه در بلندمدت جذب كند. ا

 هيترك به رانيا صادرات شيافزا يبرا يمناسب فرصت
 9حدود  2019و  2018 يهادر سال هيباشد. ترك
 3 حدود و نيچخود را از  يواردات يازهايدرصد از ن

 طيشرا در. است كرده نيتأم رانيا از را آن درصد
 كرده متحول را نيچ ياقتصاد اوضاع كرونا، كه يكنون

در تجارت  نيچ نيگزيجا توانديم رانيا است،
 يازهاين نيتأم در راسهم خود  و شود هيترك يخارج
 يازهايندهد.  شيدرصد افزا 3 از هيترك يواردات
 يتقاضا برا جهان، در يبهداشت مواد به  يواردات

 رانيخواهد داد. ا شيرا افزا يميمحصوالت پتروش
 صادرات وفرصت استفاده كند  نياز ا توانديم

، هيهمسا يكشورها به را يميپتروش محصوالت
و با توجه تركيه افزايش دهد.  با شيوع كرونا  ژهيوبه

به كاهش قيمت نفت و متعاقب آن، كاهش درآمدهاي 
ارزي و رقابت براي صادرات، به احتمال زياد درآمد 
صادراتي ايران به عراق براي دوره پس از كرونا نسبت 
به قبل، روند كاهشي خواهد داشت، اما صادرات 

تواند براي تي ميخدمات بهداشتي و خدمات آي

راي بهتر شدن تجارت ايران زايي كند. بكشور درآمد
  شود:با شركاي تجاري خود، موارد زير پيشنهاد مي

هاي ي تجاري در استانهارساختيز تيتقو -
دولت بايد با تشخيص نيازهاي مرزي كشور: 

بازارهاي خارجي و تسهيل شرايط براي 
اي صادركنندگان بخش خصوصي و با آمايش منطقه

ي تجاري را تقويت هارساختيزهاي مرزي در استان
هاي كند تا واحدهاي توليدي در اين مناطق به فعاليت

خود ادامه دهند و مراودات تجاري در كمترين زمان 
واقعيت اين و با كمترين هزينه جانبي صورت گيرد. 

صادركنندگان  كشور،است كه در شرايط تحريم 
حال تجارت بودند و بخش قابل  در بخش خصوصي

هاي محلي جارت با عراق از طريق پولتوجهي از ت
با در نظر گرفتن اين  ؛بين دو كشور انجام شده است

هاي الزم براي فعاليت اين موضوع بايد زيرساخت
گروه ايجاد و تقويت شود. در اين زمينه، الگوبرداري 
از كشورهايي كه در تجارت خارجي موفق عمل 

د توانهاي مناسبي دارند، ميكنند و زيرساختمي
  كننده باشد.كمك

تقويت دفاتر رايزني بازرگاني ايران در  -
كه بايد  در اين شرايط: كشورهاي تركيه و عراق

براي دوران پساكرونا تمهيدات جدي انديشيده شود، 
با فعال كردن رايزنان  وزارت امور خارجه ايران بايد

به توسعه تجارت  ،هاي ديگرتجاري در كشور
حال حاضر، ايران تعداد  ، درخارجي كشور كمك كند

ها رايزن بازرگاني در ساير كشور بسيار محدودي
 براي بازرگاني و تجارت موفق بايد در حالي كه	دارد،

هاي بازرگاني متخصصي در رايزن ،ازاي هر كشوربه



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

راهبردهاى رفتارى ایران با عراق و ترکیه در مناسبات اقتصادى پس از کرونا
تدبیر اقتصاد
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هاي رايزن زيرا، وجود داشته باشندهاي مختلف حوزه
در تسهيل بازرگاني بين  زيادي بازرگاني نقش

 نمسئوال ،رود سفراانتظار ميرو، ازاين دارند؛ها كشور
خارجه در حوزه امور سياسي و مديران وزارت 

هاي الزم را در اين زمينه اقدامتجارت خارجي ايران 
با و را حفظ كند ها بازار كشور بتواندتا  انجام دهند

كمك به بخش خصوصي در بازاريابي تجارت 
. در شرايط رونق يابدتوليد و تجارت  ،يخارج
ترين هاي خارجي يكي از كليديحفظ بازار ،يكنون

  گيرد.هايي است كه بايد در اولويت قرار سياست
 اجراي: هاي تسهيل تجارتاجراي موافقتنامه -

در  توانديم يتجار يشركا با يتجار يهاموافقتنامه
آن،  تبعبهو كشور  يحفظ و گسترش تجارت خارج

در افزايش مشاركت كشور در فرآيند توليد جهاني 
صنايع مختلف و در توسعه صادرات غيرنفتي نقش 
مهمي داشته باشد و از ميزان اتكاي كشور به اقتصاد 

معدني و كشاورزي بكاهد.  مواد خامنفتي و صادرات 
وارداتي كشورهاي  الزم است با بررسي دقيق نيازهاي

همسايه مانند عراق، افغانستان، تركمنستان و 
آذربايجان براي جلب همكاري و مشاركت اين 

هاي تجاري اهتمام منظور انعقاد موافقتنامهكشورها به
جدي صورت بگيرد. اين موضوع، زماني اهميت 

يابد كه بدانيم، در دوران پس از كرونا بين بيشتري مي
اتي شكل خواهد گرفت. كشورها رقابت صادر

بنابراين، اگر دولت پيش از اتمام شيوع كرونا 
هاي تجاري با همسايگان خود منعقد كند موافقتنامه

تواند در بازارهاي رقابتي پس از كرونا حضور مي
  ي داشته باشد.ترفعال

توجه  با: يبهداشت محصوالت صادرات بر تمركز  -
و  ندهيمواد شو ديتول تيظرف ،سو كي از نكهيبه ا

كشور  يداخل ازيمازاد بر ن رانيدر ا كنندهيضدعفون
 عراق، مانند هيهمسا يكشورها ،گريد يسو ازاست و 

 به كستانيتاج و لبنان ه،يسور قطر، عمان، افغانستان،
 توانديكشورها م نيدارند، ا ازين ندهيشو مواد واردات

 يبهداشت محصوالت صادرات يبرا يخوب هدف بازار
و  ييدارومحصوالت  خصوصدر  ،باشند. البته رانيا

 يكشورها يواردات ازين درمرتبط با كرونا،  يبهداشت
 و دارو را آنها يازهاين از درصد 54 حدود هيهمسا

 يحال در نيا و دهديم ليتشك ييدارو يهاوردهافر
 بخش در رانيا صادرات يدرصد 80 تمركز كه بوده
 تنها بخش نيا كه است يشخص محافظت زاتيتجه
 را يادشده يكشورها بازار يازهاين از درصد 10
 يازسنجين  ديبا نهيزم نيا در ،نيبنابرا .دهديم ليتشك
 رييتغ يصادرات يهاتياولو و رديگ صورت قيدق

  .كنند

  

 


