
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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يدتول هاييتظرفكارگيري ههاي بكاستي
در كشور يورط هاينهاده

كاالهاي اساسي و استراتژيك مرغ جزء هاي توليد گوشت ماكيان و تخمعنوان نهادهمحصول ذرت و سويا به
 90كه حدود نحوي شود، بهبر واردات تأمين مينياز داخل اين محصوالت با تكيه آيند كه بيشتربه شمار مي

-1398هاي شود و هرساله شاهد واردات حدود يك ميليون تن (طي سالدرصد سوياي مصرفي، وارد مي
ميليون تن  2اين است كه مقدار واردات در چند سال اخير باالي ايم. نكته مهم )،  از اين محصول بوده1375

ميليون تن است، اما ساالنه در نهايت،  7تا  5/6بوده است. همچنين نياز ساالنه ذرت داخلي در كشور حدود 
ها، بلكه شيوع ويروس تنها وجود تحريمشود. از سوي ديگر، نهميليون تن ذرت در داخل كشور توليد مي 2

خصوص و شرايط نامطلوب اقتصادي، داليل مهم ديگري هستند اهميت كاهش وابستگي و واردات، بهكرونا 
كند.  براي رسيدن به اين موضوع بايد توان توليدي محصوالت يادشده در كاالهاي اساسي را دوچندان مي

از قيمت خريد تضميني  را افزايش داد، اما بيش از دو برابر بودن هزينه توليد يك كيلوگرم از محصوالت مزبور
مانع اصلي توليد باالي اين محصوالت است. در اين راستا براي حمايت از توليد محصوالت اساسي كشاورزي 

ي تعيين قيمت خريد تضميني، كاهش شود: اصالح نحوهو ايجاد تعادل در نظام توليد، اين موارد پيشنهاد مي
  وري و افزايش توليد.شاورزي در راستاي بهبود بهرههاي نوين در بخش ككارگيري فناوريواردات و به

موقع و باكيفيتهر بنگاه اقتصادي براي توليد به
هاي دردسترس و مناسبمحصوالتش نيازمند نهاده

تنها بايد دردسترس باشند، بلكه بايدها نهاست. نهاده
براي توليدكنندگان فراهمتوان دسترسي پايدار نيز 

باشد. چنانچه نهاده و محصوالت مورد استفاده
فسادپذير باشند اهميت اين موضوع بيشتر خواهد
شد، زيرا فسادپذيري باعث كاهش و افت كيفيت و
قيمت محصول خواهد شد. در زيربخش دام و طيور،

ها نيزمحصول، يك حيوان يا پرنده است و نهاده
اي كهترين مسئلهبنابراين، بزرگ خوراك آنها هستند.

تواند مهم باشد، سالمت ودر اين زيربخش مي

هاي اوليه است. دردسترسي سريع و آسان به نهاده
صورت، احتمال ايجاد ضررهاي بزرگي در غير اين

وجود خواهد آمد.اين زيربخش به
توليدات و محصوالت زيربخش دام و طيور مانند

مرغ، شير و ساير، تخمگوشت قرمز، گوشت سفيد
هاي لبني جزء كاالهاي اصلي سبد خانوار است.فراورده

كنند.اين محصوالت پروتئين مورد نياز انسان را تأمين مي
طور كليبهعمده پروتئين از طريق خوردن گوشت و 

،مرغ و آبزيانويژه به ،گوشت چهارپايان اهلي، پرندگان
غم افزايش سرانهربهشود. ماهي تأمين مي خصوصبه

مصرف ماهي در كشور، گوشت مرغ و گوشت قرمز



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

کاستى هاى به کارگیرى ظرفیت هاى تولید نهاده هاى طیور در کشور 
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در مصرف خانوارها به خودرا همچنان سهم بيشتري 
بين، گوشت مرغ به داليلي ماننددراين اند.اختصاص داده

هر كيلوگرم آن و بهترين شدهپايين بودن قيمت تمام
جايگزين براي گوشت قرمز، مورد تقاضاي تمام اقشار

هاي درآمدي است؛ همين موضوعدر تمام دهكجامعه 
هاشود. وجود يا نبود نهادهسبب افزايش تقاضاي آن مي

ترين عوامل در فرآيندبراي مصرف طيور يكي از مهم
ها، نابسامانيتازگي به دليل وجود تحريمتوليد است. به

ارز، شرايط بد اقتصادي و شيوع ويروس كرونا، واردات
برانگيزترينروهاي وارداتي به چالشخوراك ماكيان و دا

دهندگان و مرغداران تبديل شدهموضوع براي پرورش
اي وترين خوراك ماكيان، ذرت دانهاست. عمده

سوياست. اين دو محصول زراعي نقش مهمي در فرآيند
توليد در زيربخش دام و طيور دارند.

با توجه به حساسيت باالي اين محصوالت و
هاي زيراهميت زياد آنها، پاسخگويي به پرسش

تواند بسيار مهم باشد: چرا تدبيري براي كشتمي
شود؟ دليلداخل محصوالت يادشده انديشيده نمي

عنوانكمبود و كشت پايين ذرت و سويا به
محصوالت اساسي در كشور چيست؟ دليل

ام و طيور  به واردات راوابستگي زيربخش د
توان توضيح داد؟ هدف  اين گزارش،چگونه مي

بررسي داليل وابستگي محصوالت ذرت و سويا
به واردات و عدم كشت آن در داخل است. در

ها به تحليلادامه، براي پاسخگويي به پرسش
مقدار توليد محصوالت يادشده در داخل، مقدار

ه كشت وواردات، قيمت خريد تضميني، هزين
پردازيم.مقايسه آنها مي

ذرت -1
آيد. اينترين غالت به شمار ميذرت يكي از مهم

محصول از خانواده گندميان بوده و پس از گندم
بيشترين اراضي كشاورزي جهان را به خود اختصاص
داده است. ذرت منبع غذايي مهمي در بسياري از

هاي جهان است. كاربردهاي محصول ذرتقسمت
دام و طيور شامل سوخت زيستي و الوه بر تغذيهع

اوليه در صنعت است. خاستگاه اوليه اين ماده
هايمحصول، آمريكاست. اين كشور با داشتن زمين

حاصلخيز داراي مزيت نسبي در برخي محصوالت
كشاورزي مانند گندم و ذرت است. ذرت محصول

رسرس و ديرزراعي است كه در ارقام زودرس، ميان
برشود.  اين محصول از محصوالت آبكشت مي

است و همين امر سبب شده كه مسئله آب به
ترين عامل در كشت ذرت تبديل شود و درپرهزينه

آبي، توليد آن دچار ركود شود.آبي و بيهاي كمسال
، متوسط سهم ذرت در هر استان1در شكل شماره 

هاي مجلس شورايبراساس گزارش مركز پژوهش
مي نشان داده شده است.اسال

عنوان يك توليدي محصول ذرت به روند

ي نوسانات بااليي است. اين كاالي اساسي دارا

نوسانات باعث ناامني در تأمين اين محصول 

توان يكي از داليل وجود نوسان خواهد شد. مي

ريزي و در توليد محصول ذرت را عدم برنامه

هاي زراعي تخصيص سطح مشخصي از زمين

 كشور براي توليد اين محصول دانست.



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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     تدبیر اقتصاد

33

1390-1394هاي ها طي سالمتوسط سهم ذرت به تفكيك استان -1شكل 

ها بندي استانطبقه

براساس متوسط توليد 

  ذرت واحد: درصد

هاي مجلس شوراي اسالمي.مركز پژوهشمأخذ: 

هاي خوزستان، كرمانشاه،براساس شكل، استان
و 15، 3/15، 9/33فارس و كرمان به ترتيب با توليد 

هايدرصد از ذرت توليدي كشور به قطب 7/11
اند.توليدي اين محصول تبديل شده

بودن كشور به واردات بيشترنكته مهم وابسته 
هايخصوص ذرت در سالمحصوالت يادشده،  به

بيني سازمان همكاري وگذشته است و براساس پيش
توسعه اقتصادي توليد اين محصول در آينده كاهش

يابد و اين، به معناي وابستگي كامل اينبيشتري مي
كننده است. براساسمحصول به كشورهاي صادر

شترين واردات از كشورهايگزارش گمرك، بي
گيرد.سوييس، برزيل، انگلستان و هلند صورت مي

در ادامه براي بررسي بيشتر، نمودار مقدار توليد
محصول ذرت در داخل، گزارش شده است.

روند توليد محصول سويا نيز داراي نوسان 

هزار  4/68هرسال طور ميانگين هاست. ب

هاي مورد بررسي به زير هكتار طي سال

رود. مقدار توليد اين كشت محصول سويا مي

محصول رابطه مستقيمي با سطح زيركشت 

محصول دارد يعني با افزايش سطح زيركشت 

 يابد.مقدار محصول افزايش 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
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تن) (برحسب هزار 1379-1398هاي مقدار توليد ذرت طي سال  -1نمودار 

أخذ: سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد.م

شود، توليدطور كه در نمودار مشاهده ميهمان
عنوان يك كاالي اساسي داراي روندذرت به

خاصي نيست. اين نوسانات باعث ناامني در تأمين
1387اين محصول خواهد شد. خشكسالي سال 

العمل كاهشي شديدي در توليدباعث عكس

محصول ذرت شد، اما ساير نوسانات توليدي در
كشت ذرت به چه دليلي است؟ كاهش سطح زير

كي از داليل، كاهش توليد باشد. درتواند يمي
كشت اين محصول نشان ادامه، نمودار سطح زير

داده شده است.

(برحسب هزار هكتار) 1379-1398هاي كشت ذرت طي سال سطح زير -2نمودار 

مأخذ: سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد.
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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

طیور در کشور      کاستى هاى به کارگیرى ظرفیت هاى تولید نهاده  هاى
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توان يكي، مي2و  1با مقايسه نمودارهاي شماره  
از داليل وجود نوسان در توليد محصول ذرت را عدم

هايريزي و تخصيص سطح مشخصي از زمينبرنامه
زراعي كشور براي توليد اين محصول دانست. به

تأثيركشت  عبارت ديگر، افزايش يا كاهش سطح زير
مستقيمي بر مقدار توليد ذرت دارد، اما آيا اين سطح

كشت و توليد ساليانه پاسخگوي نياز داخل است؟ زير

آوري شده، نياز ساالنهبراساس آمار و اطالعات جمع
ميليون تن است؛ 7تا  5/6ذرت داخلي در كشور حدود 

ميليون 2طور كه مشاهده شد، ساالنه در نهايت، همان
شود. بنابراين، بقيهداخل كشور توليد ميتن ذرت در 

ذرت مورد نياز از طريق واردات اين محصول تأمين
، روند واردات ذرت را طي3شود. نمودار شماره مي
دهد.نشان مي 1375-1398هاي سال

هزار تن) (برحسب 1375-1398هاي واردات محصول ذرت طي سال -3نمودار 

مأخذ: سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد.

، واردات محصول ذرت3براساس نمودار شماره 
نيز داراي نوسانات زيادي بوده، اما روندي صعودي

هاي مورد بررسي قابل مشاهده است. در دوطي سال
يافته وواردات ذرت نيز كاهش  1398و  1397سال 

رسيده است.  اين 1398هزار تن در سال  5926به 
حجم از واردات در كاالهاي اساسي مانند ذرت در

هاي اقتصادي و غيراقتصادي صورتشرايط تحريم
تواند تهديدي براي محصوالتگرفته عليه كشور مي

توليدي از اين نهاده باشد. از سوي ديگر، براساس
از كشورهاي اروپاييآنچه بيان شد، بيشتر واردات 

هاي ايجادگيرد. بنابراين، يكي از راهصورت مي
اوليه و عنوان نهادهامنيت در تأمين محصول ذرت به

خوراك دام و طيور ايجاد جهش و افزايش در توليد
اين محصول است.

هاي متفاوتي براي افزايش توليد يك محصولروش
ي حمايتي،هاكارگيري سياستوجود دارد؛ از جمله: به

كشت، استفاده از وري، افزايش سطح زيربهبود بهره
هاي جديد و به كار بردن علوم روز دنيا درفناوري
هاكاشت، داشت و برداشت. هركدام از اين روش نحوه
هاي متفاوتي دارند كه با توجه به مناطق وحلراه
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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

کاستى هاى به کارگیرى ظرفیت هاى تولید نهاده هاى طیور در کشور 
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نواحي مختلف قابل ارايه و بررسي است. سياست
ته در برخي محصوالت اساسيحمايتي صورت گرف

مانند ذرت در سراسر كشور، خريد تضميني است.
هاي مجلس شورايبراساس گزارش مركز پژوهش

اساسي محصوالت خريد تضمين قانوناسالمي، 
هايسال در شد و تصويب 1368 سال در كشاورزي،

در. اعمال شد در آن هايياصالحيه 1383و  1372
تضمين قانون به ديگر تبصره دو 30/3/1384تاريخ 
در از جمله شد، اضافه 1383و   1368هاي سال خريد
خريد قيمت است موظف دولت قانون،  6 تبصره

اين موضوع كشاورزي اساسي محصوالت تضميني
كه كند  تعيين  ايگونهبه زراعي  هرسال را در قانون
شده اعالم  تورم  نرخ  از  گاههيچ  آن  افزايش  ميزان

در ايران اسالمي جمهوري مركزي  بانك  سوي  از
تضمين قانون 1 تبصره در. نباشد كمتر سال همان
آن اصالحات و كشاورزي اساسي محصوالت خريد
سالههمه است  موظف كشاورزي وزارت«است:  آمده

اساسي كشاورزي محصوالت تضميني  خريد قيمت
واحد يك و در توليد واقعي هايهزينه رعايت با را

و داخل در مبادله رابطه حفظ و متعارف برداريبهره
تيرماه آخر تا حداكثر و تعيين كشاورزي بخش خارج

صورت، دولت با در اين .»كند تقديم دولت هيأت به
ارايه قيمت پس از محاسبه هزينه و تخصيص سود
منطقي به هر واحد محصول، محصوالت موردنظر را

كند. بنابراين، قيمت مشخصكشاورز خريداري مياز 
شده در هر محصول  در ايجاد انگيزه در كشاورزان
براي كشت و مقدار برداشت آن محصول نقش مهمي
خواهد داشت. در خصوص ذرت نيز هرساله خريد
تضميني صورت گرفته است و دولت از اين طريق

د.كن آوريكند  ذرت را در سراسر كشور جمعسعي مي
و خريدهاي ، فهرست قيمت4در نمودار شماره 

تضميني ده سال گذشته گزارش شده است. همچنين
ارزش واردات هر واحد محصول يادشده براي مقايسه

گنجانده شده است.

(برحسب ريال) 1388 -1398هاي سالقيمت خريد تضميني و ارزش وارداتي هر كيلوگرم ذرت طي  -4نمودار 

.هاي پژوهشاقتصاد، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد و يافته شوراي: مĤخذ
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ارزش هر كيلو ذرت وارداتي قيمت خريد تضميني



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

طیور در کشور      کاستى هاى به کارگیرى ظرفیت هاى تولید نهاده  هاى
     تدبیر اقتصاد
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در دو سال اخير به دليل افزايش نرخ ارز،
درصد 75ارزش واردات هر كيلوگرم ذرت 

كهافزايش يافته و همين موضوع سبب شده است 

نسبت ارزش واردات هر كيلوگرم ذرت نسبت به
قيمت خريد تضميني محصول ذرت بيش از دو

برابر شود.

1388-1398هاي فهرست قيمت خريد تضميني محصول ذرت  طي سال -1جدول 
ازاي هر كيلوگرم)(برحسب ريال به
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  00071  27221  06801  05601  86301  0069  0078  0564  0053  0003  0672  قيمت خريد تضميني  1

2430288448001258913566145441115713763147843791339726/6  هزينه توليد  2

1741/22436/44274/77625/68491/49397/96854/08095/69078/937259/944742/8  قيمت وارداتي  3

2547319648496084891890917096804984861204714849  قيمت فروش در داخل  4

99701042012040260703183032800345003644040450107830126260  نرخ ارز  5

نسبت هزينه توليد به   6
  قيمت خريد تضميني

0/91/01/42/71/61/51/11/31/43/12/3

نسبت قيمت وارداتي   7
  به خريد تضميني

0/630/811/221/640/980/980/660/760/843/042/63

.هاي پژوهشو يافته ITPNews.comاقتصاد، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد، سايت تخصصي  شوراي: مĤخذ

شود، قيمت خريدطور كه در جدول مشاهده ميهمان
،1398اي در سال تضميني يك كيلوگرم ذرت دانه

ريال بوده است (كه اين رقم نسبت به تورم و 17000
هاي اخيرها در سالدرصد نهاده 50افزايش قيمت باالي 

بسيار كم و اندك بوده است)، در صورتي كه هزينه توليد
ريال بوده است. به عبارت 39726يك كيلوگرم ذرت 

ديگر، قيمت خريد تضميني نصف هزينه توليد يك
3/2دهد و كيلوگرم محصول موردنظر را نيز پوشش نمي

برابر قيمت خريد تضميني است. قيمت فروش ذرت در
داخل كشور در رديف چهارم گزارش شده است.

ريال 14849، 1398براساس اين قيمت، ذرت در سال 
تر از قيمت خريدپايين 13/0است (حدود در كيلوگرم 

تضميني). در رديف هفتم نسبت قيمت وارداتي به قيمت

خريد تضميني محاسبه و براساس آن مقدار تفاوت قيمتي
اين دو مؤلفه نشان داده شده است؛ براي مثال، قيمت يك

ريال 8/44742كيلوگرم ذرت وارداتي در همان سال، 
برابر 63/2م واردات ذرت بوده، يعني قيمت يك كيلوگر
شده از سوي دولت بوده قيمت خريد تضميني تعيين

شود، واردات محصول ذرت براساساست. يادآوري  مي
ريال است، اما در محاسبات باال نرخ 42000ارز دولتي 

ارز نيمايي مبناي تبديل دالر به ريال است كه بدين طريق
مشخص خواهدقيمت واقعي و وارداتي هر كيلو ذرت 

توان به اين پرسش رسيد كه آياشد. در يك نگاه كلي مي
بهتر نيست با افزايش قيمت خريد تضميني در داخل

منظور توليدكشور و ايجاد انگيزه براي كشاورزان به
بيشتر، مانع خروج ارز  از كشور شد؟



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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سويا -2
شود. اينسويا در دو نوبت بهاره و تابستانه كشت مي

فارسي،  لوبياي روغني يا لوبياي چينيمحصول در 
شود. سه بازار عمده براي دانه، روغن ونيز ناميده مي

دانه سويا سرشار ازكنجاله اين محصول وجود دارد. 
يكي از بوده وپروتئين، چربي و عناصر معدني 

منابع توليد روغن است و از اين نظر با ساير ترينمهم
از خود دانه سويا نيزكند. هاي روغني رقابت ميدانه
شود. ازعنوان يكي از اجزاي سبد آجيل استفاده ميبه

عنوان يك منبع پروتئيني،سوي ديگر، كنجاله سويا به
خوراك دام و طيور است. تقاضاي اين محصول در

صنعت دام و طيور مؤثرترين عامل در قيمت آن است.
درصد كل توليد دانه 79ميانگين توليد كنجاله حدود 

سوياست. اين محصول حتي در توليد كاالهاي
شود.ها و روغن جال استفاده ميصنعتي مانند رنگ

كشورهاي آمريكا، برزيل، چين، آرژانتين و هند
ترين كشورهاي توليدكننده محصول يادشدهعمده

را در توليد محصول 30هستند و ايران در حدود رتبه 
كشت سويا در توجه به سويا دارد (اين رتبه ساليانه با

كشورهاي دنيا، متفاوت خواهد بود). در نمودار
كشت آن ، روند توليد سويا و سطح زير5شماره 

گزارش شده است.

1374-1397هاي مقدار توليد سويا طي سال -5نمودار 

مأخذ: سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد.

شود، روندطور كه در نمودار مشاهده ميهمان
توليد محصول سويا داراي نوسان است. بيشترين و

و 1383هاي كمترين مقدار توليد به ترتيب در سال
كشت محصول هم رخ داده است. سطح زير 1375

وبه دليل ماهيت آن داراي روند تقريباً ثابتي است 

هزار هكتار (طي 4/68طور ميانگين هرسال به
رود.هاي مورد بررسي) به زير كشت سويا ميسال
طور كه در نمودار  نشان داده شده است، مقدارهمان

كشت محصول توليد رابطه مستقيمي با سطح زير
كشت مقدار محصول دارد، يعني با افزايش سطح زير
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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

طیور در کشور      کاستى هاى به کارگیرى ظرفیت هاى تولید نهاده  هاى
     تدبیر اقتصاد
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عدم دهندهتواند نشانيابد. اين موضوع ميافزايش مي
هايكارگيري و ناتواني در استفاده از ساير روشبه

وري، افزايشافزايش توليد مانند بهبود بهره
گذاري و... در توليد باشد.سرمايه

نيازهاي داخلي به محصول سويا تنها از طريق
درصد 90شود و حدود توليد آن در داخل تأمين نمي
شود. بنابراين، هرسالهد ميسوياي مصرفي كشور، وار

طور ميانگيننيازمند واردات اين محصول هستيم. به
) يك ميليون تن1375 -1398هاي هرسال (طي سال

ايم، نكته مهم آنكه مقدار وارداتواردات سويا داشته
ميليون تن بوده است. 2سويا در چند سال اخير باالي 

يا طيبراي بررسي بيشتر، ارزش و مقدار واردات سو
، گزارش6در نمودار شماره  1375-1398هاي سال

شده است.

1375-1398هاي ارزش و مقدار واردات محصول سويا طي سال -6نمودار 

مأخذ: سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد.

وند واردات محصول سويا وبراساس نمودار، ر
ارزش آن روندي افزايشي است. كمترين مقدار

رخ داده 1393واردات در چندين سال اخير در سال 
است. اين موضوع ناشي از رشد توليد در بخش
كشاورزي گزارش شده است، اما با توجه به نمودار

نسبت به سال قبل 1393توليد سويا، توليد در سال 
اشته است. حجم باالي وارداتدرصدي د 2/6كاهش 

وجود آمدنمحصول سويا نسبت به توليد آن سبب به

توان باتفكر توليد سويا در داخل خواهد شد. آيا مي
هدف وابستگي كمتر و يا عدم وابستگي به واردات،
توليد اين محصول را افزايش داد؟ آيا ظرفيت و منابع

بهبود داخلي امكان افزايش و جهش توليد را از طريق
هايكشت و سياست وري، افزايش سطح زيربهره

طور كهحمايتي براي محصول سويا دارد؟ همان
خريد تضميني براي محصول ذرت وجود دارد خريد

شود.تضميني از طرف دولت براي سويا نيز اجرا مي
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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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، براي بررسي سياست7بنابراين، در نمودار شماره 
يد تضميني واي بين قيمت خرحمايتي دولت مقايسه

ارزش وارداتي يك كيلوگرم از محصول موردنظر
نشان داده شده است.

(برحسب ريال) 1388 -1398هاي قيمت خريد تضميني و ارزش وارداتي هر كيلوگرم سويا طي سال -7نمودار 

.هاي پژوهشاقتصاد، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد و يافته شوراي: مĤخذ

در نمودار، قيمت خريد تضميني و واردات طي
گزارش شده است. دو ارزش 1388-1398هاي سال

ترين فاصله رانزديك 1392مورد بررسي در سال 
كه قيمت خريد طورياند، بهنسبت به هم داشته

ريال بيشتر از قيمت سوياي وارداتي 457تضميني 
بوده است. با توجه به نمودار، دو منحني مورد بررسي

هايي نسبت بهطي ده سال داراي نوسانات و تفاوت
ن تفاوت قيمتاي 1397يكديگر هستند، اما از سال 

به اوج خود رسيده و ارزش واردات بيش از دو برابر
قيمت خريد تضميني شده است.

توجه به آنچه بيان شد، قيمت خريد تضميني با
هزينه توليد يك كيلوگرم محصول دهندهبايد پوشش

بردار باشد (شاملكشت شده توسط كشاورز و بهره
رز براي توليدهايي كه توليدكننده يا كشاوتمام هزينه
كند؛ مانند هزينه اجاره زمين، آب، نيرويصرف مي

، براي بررسي اين موضوع2كار و...). جدول شماره 

هاي تضميني تعيين شده توسطاست كه آيا قيمت
دولت، توانسته است به هدف موردنظر دست يابد يا
خير. فهرست قيمت خريد تضميني، هزينه توليد يك

واردات سويا و نسبت كيلوگرم محصول، ارزش
موارد بيان شده در اين جدول آمده  است.
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ارزش واردات قيمت خريد تضميني

در صورت عدم كارآيي سياست خريد تضميني، 

بردار درآمد مورد انتظار خود را بهرهكشاورز و 

بدست نخواهند آورد و همين امر سبب كاهش 

هاي آتي كشت محصوالت استراتژيك در سال

خواهد شد. درنتيجه اين امر آثار منفي بر امنيت 

غذايي دارد، چنانچه قيمت خريد تضميني به 

درستي تعيين گردد سبب رونق و افزايش توليد 

اثر مثبت بر امنيت در محصول خواهد شد و 

 غذايي و سپس امنيت اقتصادي خواهد داشت.



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

طیور در کشور      کاستى هاى به کارگیرى ظرفیت هاى تولید نهاده  هاى
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(برحسب ريال در كيلوگرم) 1388-1398هاي فهرست قيمت خريد تضميني محصول سويا طي سال -2جدول 
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1  
قيمت خريد 

  تضميني
0535  0025  0266  0078  00071  00791  55622  00791  49642  61962  40972  

5124/65507/06422/121958/828175/921365/922252/525948/928084/464579/478729/4  هزينه توليد  2

4435/94704/76715/613181/516542/216371/414550/215896/518061/349013/660627/5  قيمت وارداتي  3

4  
قيمت فروش كنجاله 

  سويا در داخل
4990468452491111016843169831448214531157112394726190

99701042012040260703183032800345003644040450107830126260  نرخ ارز  5

6  
نسبت هزينه توليد 
  به خريد تضميني

0/961/060/972/521/661/080/981/321/142/402/82

7  
نسبت قيمت وارداتي 

  به خريد تضميني
0/830/901/011/520/970/830/640/810/731/822/17

.هاي پژوهشو يافته ITPNews.comاقتصاد، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد، سايت تخصصي  شوراي: مĤخذ

شود،، مشاهده مي2جدول شماره  طور كه درهمان
1390، 1388قيمت خريد تضميني تنها در سه سال 

هاي توليد بوده و در اينهزينه دهندهپوشش 1394و 
سه سال قيمت خريد تضميني تنها كمي بيشتر از

ورد بررسيهاي مهزينه توليد بوده است. در بقيه سال
هزينه توليد يك كيلوگرم سويا بيش از قيمت خريد

صورت كشت اين تضميني تعيين شده است. در اين
بردار همراه با ضررمحصول براي هر كشاورز و بهره
هزينه توليد 1398خواهد بود؛ براي مثال، در سال 

ريال  و قيمت 4/78729يك كيلوگرم محصول سويا 
ريال بوده است.  27904خريد تضميني در اين سال 

ريال كمتر 4/50825قيمت خريد تضميني به مقدار 
است از پولي كه كشاورز بابت توليد يك كيلوگرم
محصول يادشده بايد هزينه كند. همچنين قيمت

بيش دهندهريال بوده كه نشان 5/60627وارداتي نيز 
از دو برابر بودن اين قيمت نسبت به خريد تضميني

هاي وارداتي گزارششود، قيمتري مياست. يادآو
شده تنها ارزش هر كيلوگرم محصول را در محل

دهدفروش كه شامل بازار ساير كشورهاست نشان مي
ونقل در آن محاسبه نشده است.هاي حملو هزينه

مالحظات امنيت اقتصادي -3
بخش كشاورزي به دليل جايگاه و اهميت آن در تأمين

جامعه بيش از هر بخش ديگري براينيازهاي غذايي 
افزايش و جهش توليد نيازمند  امنيت اقتصادي است، زيرا
وجود يك جامعه باثبات و معلوم بودن افق روشن از

داري برآينده در قالب امنيت اقتصادي، تأثير مثبت و معنا
ترتوليد و پيشرفت بخش كشاورزي و در سطح وسيع

خش كشاورزي از هرنوعداشتن باقتصاد دارد. دور نگه
تنها سبب ايجاد اطمينانشوك و نوسانات قابل كنترل نه

خاطر  در شاغالن اين بخش، بلكه باعث رضايت و
كننده خواهدعنوان مصرفمطلوبيت بيشتر افراد جامعه به

شد. بنابراين، امنيت اقتصادي و برقراري آن در جامعه آثار
شاورزي خواهدمثبتي بر توليد و افزايش آن در بخش ك

عنوان يك بخش مولد نيازمندداشت. بخش كشاورزي به
هايي در راستاي رشد و توسعه خودها و ضمانتحمايت



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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است، زيرا پس از توسعه اين بخش توسعه در ساير
هاي اقتصادي سرعت بيشتري خواهد گرفت.بخش

تر شامل امنيتامنيت اقتصادي در سطح جزيي
پرداز نظريهبوزان نظريه اقتصادي فردي است. از نظر

اي، امنيت اقتصادي هر فرد، حفظمجموعه امنيتي منطقه
سطح مشخصي از استاندارد زندگي آن شخص است. اين

تواند شامل اشتغال يا حق حداقل دستمزداستاندارد مي
باشد. يك كشاورز نيز براي تعيين نوع كشت خود

اردها شاملكند كه اين استانداستانداردهايي را تعريف مي
حداقل درآمد و عايدي از كشت است. استانداردها اغلب

شود، تعيينبا توجه به هزينه و وقتي كه صرف آن مي
خواهند شد. بنابراين، كامالً عقاليي است كه يك كشاورز
در صورت عدم تحقق حداقل درآمد خود در يك نوع
محصول خاص، از كشت آن خودداري كند. از سوي

هاي حمايتي مانند خريد تضميني با هدفديگر، سياست
كنندهايجاد امنيت اقتصادي براي كشاورز و مصرف

دليلي ت؛ چنانچه اين سياست به هرريزي شده اسپايه
نحوي كارآ عملمانند پايين بودن قيمت خريد تضميني به

نكند باعث تخريب هدف موردنظر و امنيت غذايي و
اقتصادي در جامعه خواهد شد.

در صورت ناكارآيي سياست خريد تضميني،
بردار درآمد مورد انتظار خود را دركشاورز و بهره

دست نخواهند آورد و همينهبازه زماني مشخص ب
موضوع سبب نااميدي آنان در كشت محصوالت

هاي آتي خواهد شد و در نتيجه،استراتژيك در سال
اين موضوع آثار منفي بر امنيت غذايي دارد، اما

درستي تعيين شود،چنانچه قيمت خريد تضميني به
سبب رونق و افزايش توليد در محصول خواهد شد

امنيت غذايي و سپس، امنيتو اثري مثبت بر 
اقتصادي خواهد داشت. اين اثر اهميت دوچنداني در
محصوالت استراتژيكي مانند سويا و ذرت دارد، زيرا

هاي اصلي در تهيه گوشتمحصوالت يادشده  نهاده
آيند و افزايش توليد داخلسفيد و قرمز به شمار مي

ذرت و سويا سبب افزايش توليد انواع گوشت،
هاي لبني خواهد شد.غ و فراوردهمرتخم

بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
هايدر راستاي افزايش توليد يك محصول روش

ها شامل بهبودمتفاوتي وجود دارد. اين روش
كشت، استفاده از وري، افزايش سطح زيربهره

هاي جديد، به كار بردن علوم روز دنيا وفناوري
هاياز روشهاي حمايتي است. هريك سياست

يادشده طبق شرايط، مناطق و نواحي مختلف قابل ارايه
و بررسي است. در كشور، سياست حمايتي صورت
گرفته در مورد برخي محصوالت اساسي مانند ذرت و
سويا، خريد تضميني است،  دولت با ارايه قيمت پس
از محاسبه هزينه و تخصيص سود منطقي به هر واحد

ظر را از كشاورز خريداريمحصول، محصوالت موردن
كند. بنابراين، قيمت مشخص شده در هر محصولمي

نقش مهمي در ايجاد انگيزه در كشاورزان براي كشت
و مقدار برداشت آن خواهد داشت.

محصوالت سويا و ذرت هرساله به صورت
شوند و دولت از اين طريقتضميني خريده مي

وركوشد محصوالت يادشده را در سراسر كشمي
كند، اما تعيين قيمت نامناسب باعث آوري جمع

ناكارآيي و كاهش انگيزه كشاورزان در توليد خواهد



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

طیور در کشور      کاستى هاى به کارگیرى ظرفیت هاى تولید نهاده  هاى
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شد؛ براي  مثال، هزينه توليد يك كيلوگرم محصول
برابر قيمت خريد تضميني 3/2، 1398ذرت در سال 

محصول موردنظر بوده است. همچنين تغييرات قيمت
ك كيلوگرم اينوارداتي به قيمت خريد تضميني ي

است، يعني قيمت واردات يك كيلوگرم 63/2محصول 
برابر قيمت خريد تضميني 63/2از محصول يادشده 

است. به همين ترتيب در مورد محصول سويا بايد
گفت، طي ده سال اخير قيمت خريد تضميني تنها در

دهندهپوشش 1394و  1390، 1388سه سال 
هزينه توليد 1398در سال هاي توليد بوده است. هزينه

برابر قيمت خريد 82/2يك كيلوگرم محصول سويا 
عالوه، قيمت سوياي وارداتي نيزتضميني بوده است. به

بيش از دو برابر دهندهريال بوده كه نشان 5/60627
بودن اين قيمت نسبت به خريد تضميني است.

هاي وارداتي گزارش شده تنهاشود، قيمتيادآوري مي
ش هر كيلوگرم محصول در محل فروش بوده كهارز

ونقلهاي حملشامل بازار ساير كشورهاست و هزينه
در آن محاسبه نشده است. در نهايت، راهكارهايي براي

(ذرت و افزايش ظرفيت توليد محصوالت اساسي
  شود: سويا) به شرح زير ارايه مي

براي حمايت از اصالح قيمت خريد تضميني: -
الت اساسي كشاورزي و ايجاد تعادل درتوليد محصو

نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصوالت
عنوانكشاورزي و ضرر و زيان كشاورزان به

ساله با رعايتتوليدكننده، دولت موظف است همه
هاي واقعي توليد، نسبت به خريد محصوالتهزينه

اساسي كشاورزي كه شامل ذرت و سوياست اقدام
ديريت صحيح و تعيين قيمتكند. در صورت م

مناسب خريد تضميني، كشاورزان بيشتري خواهان
جايگزين كردن اين محصول در برنامه ساالنه كشت

است ستاد تنظيم بازار خود خواهند شد. بنابراين، بهتر
بكوشد با ارايه قيمت منطقي انگيزه  الزم را در

برداران محصوالت يادشده ايجادكشاورزان و بهره
در اين صورت وابستگي به واردات در ذرت و كند؛

مراتب كمتر خواهد شد.سويا به
تخصيص مجدد و بهنگام سرمايه به خريد-

ها و شيوع ويروس كرونا باعثوجود تحريم تضميني:
عدم وابستگيو  اهميت چند برابر تأمين امنيت غذايي

در تأخير ، سو شده است، اما از يك هاي ديگربه كشور
پايين بودن قيمت خريد كشاورزان وت مطالبات پرداخ

تضميني در اين شرايط اقتصادي و از سوي ديگر، بيش
از دو برابر بودن قيمت واردات هر واحد محصول

هاي مربوط(مانند ذرت و سويا) و ناكارآمدي دستگاه
سبب ايجاد موج نااميدي در جامعه كشاورزان خواهد

ورود دالالن ايراني وشد. تمام اين عوامل سبب 
خارجي (اغلب كشورهاي همسايه) به چرخه خريد

شود. بنابراين، بهترمحصوالت استراتژيك و اساسي مي
مت وصاست وزارت جهاد كشاورزي با همكاري 

ستاد تنظيم بازار بكوشند در جهت اصولي و منطقي به
تخصيص مجدد سرمايه در بخش كشاورزي بپردازند.

توانند با پرداختهاي مسئول مينهاددر اين راستا،  
موقع مطالبات كشاورزان، افزايش قيمت خريدبه

تضميني و كاهش مقدار واردات، توليد محصوالت
كشاورزي را افزايش دهند.

هاي نوين در بخشكارگيري فناوريبه -
ها مانند زمينمحدوديت در منابع و نهادهكشاورزي: 



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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توليد در سطح و و آب داليلي است كه اغلب براي
نظر برسد كه شود. شايد بهكيفيت پايين اظهار مي

انداز ونبود يك نهاده اصلي آب يا زمين بتواند چشم
هاي آتياهداف توليدي بخش كشاورزي را در سال

ها و مشكالتطور كلي نابود كند. اين محدوديتبه
جزء مسايلي هستند كه كشورهايي مانند ژاپن و هلند

هاي نوين و تحقيقاتبر فناوريبا تكيهتوانستند 
راحتي از آن عبور و مسئلهگسترده و تخصصي به

كمبود زمين حاصلخيز و آب را حل كنند. همچنين
توان نتايج برخي از تحقيقات با هزينه بسيار پايينمي

درصدي آب مصرفي 50نيز در راستاي كاهش باالي 
70ل، كاهش گياهان مورد استفاده قرار گيرد؛ براي مثا

درصدي آب مصرفي محصول خربزه و هندوانه
بر) در برخي نقاط كشور باعنوان محصوالت آب(به

استفاده از نوار تيپ و آرايش كشت. در اين راستا
گذاري بلندمدت در بخششود با سرمايهپيشنهاد مي

هاي نوين در بخشتحقيقات و توسعه فناوري
ي بيان شده،هاي حمايتكشاورزي در كنار سياست

براي رشد و توسعه بخش كشاورزي تالش كرد. با
عنوان يك بخشرشد جمعيت، بخش كشاورزي به

مولد بايد توانايي تأمين نيازهاي اوليه مردم جامعه را
هاي آتي داشته باشد و اين موضوع دردر سال

يافتني خواهد بود كهپذير و دستصورتي امكان
هايجزء اولويتگذاري و رشد اين بخش سرمايه

گيرد. توسعه قرار
تعادل تنظيم راستاي در كشت تدوين الگوي-

نوسانات :استراتژيك محصوالت در تقاضا و عرضه
موجود در توليد محصوالت استراتژيك مانند ذرت و

شود.سويا سبب آشفتگي در بازار  اين محصوالت مي
ريزي بلندمدت براي دستيابي به هدفهمچنين برنامه

سازد. به عبارت ديگر،تنظيم بازار را غيرممكن مي
چنانچه كشت تقريبي ساالنه يك محصول طي زمان،
مشخص نشود، امكان ايجاد تعادل عرضه و تقاضا در
آن وجود نخواهد داشت. بنابراين، بهتر است وزارت
جهاد كشاورزي ضمن ارايه يك الگوي كشت
منعطف با اولويت قرار دادن كشت محصوالت

نظر گرفتن سود و درآمد ستراتژيك و با درا
كشاورزان، در تعيين كشت هرساله محصوالت

استراتژيك با رشد معين ساالنه اقدام كند.
صورت به استراتژيك محصوالت كشت-

داشتن مزيت نسبي در توليد يك :فراسرزميني
تواند برگ برنده و امتياز بزرگي در كشتمحصول مي

كه مزيت نسبي باعث نحويآن به شمار آيد، به
شود. ايران درعملكرد چندين برابر در توليد مي

برخي محصوالت استراتژيك مانند ذرت، مزيت
بر بودن ذرتنسبي بااليي ندارد. از سوي ديگر، آب
ترينعنوان مهمو رقابت اين محصول با گندم (به

محصول استراتژيكي كشور) سبب كاهش توليد ذرت
ه است، اما كشت آن در سايردر واحد سطح شد

تواند در تأمينعنوان كشت فراسرزميني ميكشورها به
نياز داخلي محصول ذرت در كشور راهگشا باشد.

شود كه اين اقدام  بايد در سايه نظارتيادآوري مي
داشتن هرنوع كارشكني اجراو كنترل براي دور نگه

شود.




