
ســــال-2 اخـیـردر طریقچین،هــاي افزایشاز
ــرمایه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخایراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده این از،. با ایران ســهم
است.ســرمایه بوده ناچیز چین خارجی درگذاري

ســـرمایه،نتیجه جذب در نتوانســـته گذاريایران
تجخـار كنـد. بنـابراین، عمـل موفق چین دوینی

تجاريســیاســت و صــنعتی ارایههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمایه میگذارانترغیب توصیه كشــور به چینی
ــی كارشــناس تحقیقات انجام زمینه، این ــود. در ش

جذبدقیق مورد در حوزهتر در چینی هايفاینانس
می ایران براي برايبااهمیت بســـیاري منافع تواند

باشد. داشته كشور
می-3 نظر ــدبه تواعاملترینمهم،رس ایجاد نزبراي

سیاسی مناسبات همچنین و اقتصادي مبادالت بین
و خارجی ســـیاســـت از اســـتفاده چین، با ایران

این است. در مناسب اقتصادي خألنبیدیپلماسی ،
چین زمینه در مجرب شناختكارشناسانی شناسی،

نتیجهراكشـــورمان در و كرده محدود چین از،از
ــت ــیاس س كاســتهدامنه حوزه این در اثرگذار هاي

بسیارایناهمیتاست. جمعیت به توجه با مقوله
ب و چین این،تبعهباالي گســـترده مصـــرفی بازار

می كـه جذبباالییظرفیتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غیرنفتی دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه دیگري نكته

بررسی در آن وچشمبه ایران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فایده از خالی كليديچین نقش انایر،

چین اقتصاديبراي كمربند ابریشمدر .تاسجاده
میكطورهمـان احیايدانیم،ه با واینچین جاده

اقتصادي كمربند یك تاترسیم دارد ترسیدسقصد
تســـهیلبـهراخود جهـانی باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزینـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعالیت انجام را خود تجاري بین،اینهاي

دلیل دو به استراتژيكایران منابعموقعیت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستیابی در كليدي عنصري ،

موضــوع این نتیجه، بود. در خواهد چین ــده یادش
سـ تصمیمیاسـتبراي و داخلیگذاران لقابگیران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـیاسـتمعین مناسب اینگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

می چین، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پیش2015انرژي با سالبینیهمراه ،2040تا
.2015ریلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـیدشمس -4 انرژي1394الدین (صـادقی، امنیت ،(
فصـــلنــامــه ایران، انرژي ژئواكونومیــك و چین

بین سیاسی المللی.تحقیقات
ایمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقیقاتی مؤســسه چین، و ایران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبیر

گزارش-6 ایران، اســالمی جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجی تجارت .1390-1394ماتی

اطالعات-7 چین،اكونومیستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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از منظر ینبه اوکرا یهحمله روس یلتحل
یرانا يانرژ یتامن

1ياسر سليماني

چكيده
از حمله روسيه به اوكراين و احتمال تداوم آن در آينده، نظم جديدي در بازار جهاني انرژي ايجاد كرده كه يكي

هايرسد روند باال بودن قيمتبه نظر مي است.در جهان  ي (ازجمله نفت و گاز)انرژ يمتق يع، رشد سرآن ين آثارترمهم
هاي اتحاديه اروپا،ي كاهش آثار تحريمبرا يهروس ين،شروع جنگ اوكرا انرژي همچنان ادامه خواهد داشت. با

هاي شاياني صادرات نفت كشورمان هستند و ارائه تخفيفاصل مقاصدكه  ينهند و چ بهفروش نفت  تمركزش را بر
يبه نفت صادرات يككشور كه نزد ينا يو مشخصات نفت صادرات يهنفت خام روس يفوند تخفر .قرار داده است توجه

است كه كاهش فروش نفت كشورمان در يندر بازار چ يژهوبه يرانصادرات نفت ا يبرا ياست، زنگ خطر جد يرانا
مدتياندر م يااز اروپا به آس يهروس يصادرات يرمس ييراز منظر صادرات گاز، تغ .چند ماه اخير از پيامدهاي آن است

تصاحب يمتبه ق يهروس ياستراتژ ييرتغ ينو قطع مكرر صادرات، ا يرانگاز در ا يادامه ناتراز ااما باست،  يرناپذاجتناب
حفظ براي يفعال انرژ يپلماسيد يريكارگهب) 1در اين راستا،  .شودميو عراق) تمام  يه(ترك يرانصادرات ا يفعل يبازارها
ياتو مقتض يطبا توجه به شرا يهو روس يرانا ينستفاده از تهاتر كاال ب) ا2، و هند ينازجمله چ ينفت يراهبرد يانرمشت
شود.مدت توصيه ميياندر م يجانو صادرات ال يدتول يبرا يزيربازار گاز و برنامه يدتوجه به نظم جد) 3ي و كنون

.صادرات نفت، ديپلماسي انرژيبازار جهاني انرژي،  واژگان كليدي:

مقدمه
ترین تولید و صادركنندگان نفت وروسیه از بزرگ

رود.كننده مهم انرژي اروپا به شمار میگاز و تأمین

1400اسفند  5حمله نظامی روسیه به اوكراین در 

ازجمله)، بازارهاي جهانی انرژي 2022فوریه  24(

نفت و گاز را با تغییر و تحوالت فراوانی مواجه كرد.

، رشدینبه اوكرا یهحمله روس آثار ینتراز مهم يكي

در جهان ي ازجمله نفت و گازانرژ یمتق یعسر

در واقع، به دلیل احیاي اقتصاد جهانی پس ازاست. 

1y.soleymani@isu.ac.ir دانشجوى دکترى آینده پژوهى، دانشکده صنایع، دانشگاه ایوانکى، سمنان، ایران.

گیري كرونا و رشد تقاضاي جهانی انرژي،همه

رشد كرد و حمله یراخ يهانفت و گاز در ماه قیمت

.افزود هایمتق یشبر سرعت افزا ینبه اوكرا یهروس

به روسیهحمله  یلبه دل همچنین، كشورهاي غربی

اعمال این كشور یهعل یريفراگ هايیمتحر ین،اوكرا

آنو گاز  نفتدر صادرات  موجب اختاللكه  ندكرد

یهبه روس ها،یمبودن تحر یجیتدر شود؛ هرچندمی

یدجد یطشرا يكه برا دهدیآن فرصت م يو شركا

آماده شوند.



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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یقاز طر را واردات نفت و سوخت یه اروپااتحاد

ایناروپا از  یدكه دوسوم خر یهروس يهاكشنفت

ین. اكرده است یم، تحرشودرا شامل می كشور

یزلد يو برا ماه 6در نفت  يواردات برا یتممنوع

.شودیم ییاجرا ماه 8در  شدهیشپاال يهاو سوخت

اند كهآلمان و لهستان وعده داده یگر،د ياز سو

خط لوله متوقف یقاز طر یه راواردات نفت از روس

سال، واردات یاندر پا هاییاروپا یعنی ینا كنند.

بشكه در روز كم خواهند میلیون 3/3را  یهنفت روس
اروپا اعالم كرده است كه همچنین، اتحادیه كرد.

يهاكشاجازه ندارند نفت ییاروپا يهاشركت

یزن یمتحر ینكنند. ا یمهرا ب یهحامل نفت روس

از یارياجرا خواهد شد. ازآنجاكه بس یجیتدر

بزرگ جهان در اروپا مستقر ايیمهب يهاشركت

زیاد یشاروپا سبب افزا یهاقدام اتحاد این هستند،

بازار هرچند تحلیلگران شود؛یم یهروس يانرژ ینههز

تحریماز اثر  هايبندزمان گونهینامعتقدند كه  يانرژ

يهاشركت البته احتماالً كاهد؛یاروپا م یدجد

یمهب یفهاز وظ یبخش یو روس يهند ینی،چ گریمهب

.گیرندمیعهده  ها را بركشنفت

از یمین یباًتقر ین،به اوكرا یهقبل از حمله روس

ارزش كه رفتیبه اروپا م یهروس ینفت صادرات

یر،اخ يهادر ماه دالر بود. یلیاردم 10آن ماهانه 

یافت ايیش عمدهافزا یهاز روس یننفت چ یدخر

مجبورصادركنندگان نفت منطقه غرب آسیا و 

یبزرگ هايیفكه تخف یهرقابت با روس يبرا ندشد

به يكمتر هايیمتق دهد،یدر فروش نفت م

در بازار گاز نیز شرایطدهند.  یشنهادپ یدارانخر

كمابيش مشابه حاكم است و روسیه در حال
وجوي بازارهاي جدید در منطقه ازجملهجست

تركيه و عراق  است كه عمدتاً در اختیار ایران
هستند.

نظر به اهمیت موضوع مورد بررسی، این گزارش

از ینبه اوكرا یهابعاد حمله روسترین مهم یلتحلبه 

پرداخته است. چهارچوب تحقیق يانرژ یتر امنمنظ

بدین صورت است كه پس از مقدمه در بخش دوم،

ینبه اوكرا یهپس از حمله روس يبازار انرژ یتوضع

و مناسبات یگاهجاشود. بخش سوم به تبیین ارائه می

یه اختصاص دارد. بخش چهارم بهروس يانرژ یجهان

وردمالحظات امنیت انرژي مترتب بر موضوع م

بندي و ارائهپردازد و بخش پنجم به جمعبررسی می

راهكارها اختصاص دارد.

ـ وضعيت بازار انرژي پس از حمله روسيه1
به اوكراين

دهد، قیمتنشان می 1طور كه نمودار شماره همان

گیري كرونا با روند افزایشیجهانی نفت پس از همه

همراه بوده است كه با شروع حمله روسیه به

وكراین، شتاب بیشتري گرفت و پس از اینكه ازا
دالر رسید، با 18/133دالر در هر بشكه به  18/96

دالر در هر 53/125اكنون به مقداري كاهش هم

بشكه رسیده است. افزایش شدید قیمت جهانی
كننده را با چالشنفت، اغلب كشورهاي مصرف

هاي انرژي و كشورهايافزایش قیمت حامل

عمده ازجمله عربستان را با افزایشصادركننده 

آمد شدید مواجه كرده است.در



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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آي)ـ روند قيمت جهاني نفت (برنت، دبليوتي1نمودار 

.https://tradingeconomics.com :مأخذ

یمدت طوالن ينفت برا یمتمعتقدند، ق یلگرانتحل

پس از لغو ینچ ي. اگر تقاضاماندمی یباق یرقمسه

و یشسرعت افزاكشور به یندر ا هاي اخیرینهقرنط

كه یستن یدكند، بع یداكاهش پ یهعرضه نفت روس
.یابد یشافزا ي نیزباالتر یارنفت به سطوح بس یمتق

مؤثر بر آن، بازار نفت و عوامل اندازچشم درباره

یعامل 3به  ،مطرح است. در ادامه یگوناگون هايیدگاهد

.شودیم ههستند، اشار هایمتماندن ق یكه سبب باال باق

یعنی ،اروپا یهاتحاد یدعامل، اقدام جد یننخست

كاهشتورم و  افزایشآنكه  با است. یهروس ینفت یمتحر
احتمال بروز ركود را مطرح كرده، كشورها رشد اقتصاد

كاهش اياندازهنفت به یجهان ياست كه تقاضا یدبع
همان یعنیكم شود؛  یداربه شكل پا هایمتكه ق یابد

مشاهده شد. 2008رخ دهد كه در سال  اینديفر

ت،حوزه عرضه اس در یازآنجاكه اكنون مشكل اصل

كاهش یلینفت خ یمتاگر ركود رخ دهد، ق یحت
تحلیلگران دلیل اول براي باال باقی ماندن قیمت. یابدنمی

دانند.هاي اتحادیه اروپا علیه روسیه مینفت را تحریم

ادامه یهنفت از روس يمقدار یداروپا به خر یهاتحاد اكنون

است. یگزینمنابع جا يوجواما در جست دهد،یم

سبب یگرد ياز كشورها یداست كه خر ینا یتواقع

باال یلینفت تحو یمتق یعنی شود؛یم هاینههز یشافزا

ها،ینههز كاهش يبرا ییاروپا يرود و كشورهایم

ندارند. یاردر اخت چندانی هايینهگز

یهنفت روس هايیگزینبودن جا یناكاف ،عامل دومین

14 یشسال پ ي،انرژ المللیینم آژانس باعال راست. بنا ب

بود كه یهروس يرصد كل عرضه نفت جهان از سود

بنا سبب كمبود در بازار شد. یهروس یهغرب عل هايیمتحر

میلیونيك  به یه در آوریلنفت روس یدتول بر همین اعالم،

رقم در ینا كاهش یافت كه ممكن استروز  دربشكه 
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حمله روسیه به اوكراين



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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یشبشكه افزا یلیونم 3به  میالديي جار سال دومیمه ن

يهااند كه در ماهپالس توافق كردهاوپك ي. اعضایابد

648 ،و آگوست، عرضه روزانه نفت خود را هر ماه ئیهژو

هايیمتحر یرثأجبران ت يهزار بشكه باال ببرند. برا

یمهاست كه عرضه در ن يضرور یه،روس یهشده علاعمال

ینه در روز باال رود. تحقق ابشك یلیونم 3 ،سال دوم

یش،ها پاز مدت یراسخت است؛ ز یاربس یشافزا

بوده یناكاف یدتول یتباال بردن ظرف يبرا هاگذاريیهسرما

یزانباال بردن عرضه روزانه به م يپالس برااوپك یو حت

مواجه است.جدي  هايكمبودهزار بشكه با  648

نفت است. يبرا یجهان يباال يتقاضا، عامل سومین

تقاضاي بیشتري براي نفت داشته باشد؛ تواندیم ینچ

ترین مانععنوان مهمبه ینبزرگ چ يشهرها ینهقرنط زیرا

سوخت در يرفتن است. تقاضا برا یندر حال از ب

50رغم رشد به ؛نداشته است زیاديكاهش  يكا نیزآمر

ماه12كشور نسبت به  ینسوخت در ا یمتق يدرصد

یب،ترتیناشده است. به ردرصد كمت 5تقاضا تنها  ش،یپ

یتنفت حما یمتق ماندنیكه از باال باق یعوامل

،رخ ندهد یقدرتمند هستند و اگر اتفاق خاص كنند،یم

چندان محتمل نیست. هایمتقكاهش 

ـ جايگاه و مناسبات جهاني انرژي روسيه2
گاز طبيعي-

ترین صنایععنوان يكي از اساسیصنعت گاز به

ایناي در اقتصاد موجود در روسیه، نقش برجسته

به اينكه كشور روسیهتوجه كند. با كشور ایفا می

47/8 ترین ذخایر گاز طبیعی به میزانبزرگ ايدار

درصد از ذخایر 25تریلیون مترمكعب در جهان و 

صنعت در اقتصاد اینشده دنیاست، اهمیت این تثبیت

روسیه بخششود. آشكار میازپیش كشور بیش

درصد) از عرضه گاز خود را در داخل 70اعظمی (

درصد گاز طبیعی 60حدود  .كندمصرف می

شده به بازار داخلی روسیه در بخش الكتریسیتهعرضه

مصرف خانگی، پتروشیمی و صنعت ،و پس از آن

از كل گاز درصد 8/7و  9، 10ونقل به ترتیب با حمل
هايترین بخشبزرگ ،شده به بازارعرضه

.استكننده گاز طبیعی در روسیه مصرف

است. نیز كننده گاز جهانترین صادرروسیه بزرگ

این كشور به دلیل نزديكي به مناطق عمده مصرف

درصد 90بیش از  ،گاز ازجمله بازار گاز اروپا

70دهد. حدود میخط لوله انجام  باصادرات خود را 

درصد صادرات گاز روسیه به كشورهاي آلمان،

ضمن اينكه مقصد بخش ست؛تركيه، بالروس و ایتالیا

كشورهاي ،درصد) 76اعظم گاز روسیه (حدود 
آوري حاصل از صادرات گاز. ارزاستاروپاي غربی 

از بازارهاي عمدهو توانایی جذب سهم  سوییاز 

انرژي منطقه از دیگر سو، بر اهمیت این صنعت در

مبادالت گازي باهمچنین، افزاید. رشد اقتصادي می

بر افزایش قدرت اقتصادي، دیگركشورها افزون

بخشداي را بهبود میهاي قدرت ملی و منطقهمؤلفه

د.شوو سبب ارتقاي قدرت سیاسی و امنیتی كشور می

يمازاد حساب جار یالدي،م يجار نخست سالماه  4 در

برابر رقم مربوط به مدت 3 یعنیدالر،  یلیاردم 96 یه،روس

اروپا اعالم كرد نفت یهكه اتحاد یمشابه سال قبل بود. زمان

یجهان ينفت در بازارها یمتق كند،یم یمرا تحر یهروس

اینافزوده شد.  یهروس اتیصادر يو بر درآمدها یافت یشافزا



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

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

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار
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فروش نفت براي یگزینجا يبازارها یافتن در راستاي شورك

ها نشانو گزارش یستمواجه ن یاديخود با مشكالت ز

در یل،در آور ینبه چ یهروس يكه صادرات انرژ دهدیم

.یافته است یشدرصد افزا 50از  یشب ،ساالنه ایسهمق

يهادر بخش هایتفعال ینههز افزایشسبب  هایمتحر

بینیشود و بانك جهانی پیشمی یهمختلف اقتصاد روس

، نرخ رشد2022كرده است، اقتصاد این كشور در سال 

داشته باشد، اما به دلیل اينكه اروپا قادر به 5/8منفی 

كاهش وابستگی شدید خود به واردات انرژي از روسیه
اي از قدرت واكنش غرب به روسیهنیست، بخش عمده

يكشورها حال، خودشود. درعینمدت خنثی میكوتاه در

يهاو نرخ ياقتصاد ییندوره رشد پا يكبا  ی نیزغرب

شوند.میمواجه  ی)تورم ركود(تورم  يباال

بر یههند و ترك ین،چنكته مهم دیگر این است كه 

شود،یباال عرضه م یاربس یفكه با تخف یهنفت روس یدخر

اروپا بر یهاتحاد یمتحر یمنف آثاراقدام از  ینا .اندافزوده

نظارت بر مسئله مهم دیگر اينكه،. كاهدیم یهاقتصاد روس

یاتدشوار است. جزئ یاربس یهحامل نفت روس هايیكشت

به باور یست.هنوز مشخص ن یهروس ینفت یمتحر ياجرا

نفت هاي گوناگون موجود،یه با روشروسیلگران، تحل

به فروش ییو بدون شناسا هاكشتنف یقخود را از طر

دشوار و گاه هایمتحر یقدق ياجرا یعنی ینا رساند.می

دور زدن يبرا یمختلف يهااست. در واقع، راه يرممكنغ

ها استفادهاز آن یرانو ا یشمالوجود دارد كه كره هایمتحر

ها بهره خواهد برد.از آن یزن یهو روس كنندیم

ذخایر دارايعنوان يكي از كشورهاي اصلی روسیه به

ثري در بازارهاي جهانی باؤنقش م، عظیم گاز طبیعی

دارد.هاي تولید گاز كيد بر حفظ و توسعه ظرفیتأت

توجهی به صنایع نفت و اقتصاد روسیه وابستگی قابل

بر توسعهتوسعه صادرات گاز طبیعی افزون. گاز دارد

المللی موجبسیاسی و بین پایدار، به لحاظ

تنیدگی و وابستگی متقابل كشورهاي اروپایی بههمدر

هاي اقتصادياثرپذیري از تحریم كاهش روسیه و

اهرمعنوان شود. همچنین، روسیه از گاز بهمیالمللی بین

.گیردبهره میالملل فشاري در سیاست بین

المللی آماري «فیچ»،طبق محاسبه آژانس بین

دولت روسیه از طریق فروش نفت هاي بودجهدرآمد

در مقایسه با سال 2021و گاز این كشور در سال 

و به را تجربه كردهدرصدي 70 افزایشی تقریباً ،2020

میلیارد دالر رسیده است. بخش باالدستی گاز 125

حدود وت شركت دولتی گازپروم در دس روسیه تقریباً

درصد كل تولید گاز طبیعی روسیه را به خود 74

هايدرخواست شركت در پیاختصاص داده است. 

روسی نواتك و روسنفت براي در اختیار گرفتن مجوز

صادرات گاز به خارج از روسیه، والدیمیر پوتین،

دستور 2012در اواخر سال  ،جمهوري روسیهرئیس

شركت روسی گازپروم در صادرات داد انحصار

، اما نفوذ اینتدریج پایان یابدجی روسیه بهانال

شركت دولتی در بازار گاز روسیه همچنان بسیار

با توجه به شرایط حاكم بر بازار گاز اروپا، باالست.

روسیه تمركز اصلی خود را بر صادرات گاز به چین

نموداره است. عنوان شريك استراتژيك خود قرار دادبه

هاي مختلف گاز از مبادي گوناگون به، قیمت2شماره 

شود،طور كه مالحظه میدهد. همانچین را نشان می

ترین سطح را در بین همهقیمت گاز روسیه پایین

مبادي صادركننده گاز به چین دارد.



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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قيمت واردات گاز چين از مبادي گوناگونـ مقايسه 2نمودار 

. Rystad Energy, 2022مأخذ: 

نفت -
میلیارد دالر 109نزديك به ، 2021سال روسیه در 

میلیارد 1/58میزان، از این . خام داشت صادرات نفت

كشورهاي هلند. ورهاي اروپایی بوددالر به مقصد كش
میلیارد دالر 19/9 میلیارد دالر و آلمان با 3/17 با

داشتند. با این كشور راخام از  بیشترین واردات نفت

كنندگان در بازارهايتوجه به تنوع باالي عرضه
جهانی نفت، اروپا با دشواري كمتري براي تحریم

حدود نیمیروست. خام در مقایسه با گاز روبه نفت

ايبشكهمیلیون 5/4از صادرات نفت خام روزانه 

مسیر اصلی 3روسیه از طریق خط لوله و به ترتیب از 

شود. گفتنی است، پیش ازبه اروپا و چین انجام می

میلیون بشكه در روز نفت روسیه 1آغاز جنگ حدود 

چین در سالشد. از طریق خط لوله به اروپا منتقل می

میلیون بشكه نفت از روسیه وارد 9/1 روزانه ،2021

این لوله صادرات خطوطهاي اخیر در ماه. كردمی

ظرفیت انتقال خود قرار در حداكثر كشور به چین

سازي نفتمخازن ذخیره ،داشته است. از طرفی

میلیون بشكه دارد كه در 96روسیه نیز ظرفیتی معادل 

ت.هاي اخیر در حداكثر ظرفیت خود بوده اسهفته

به چین قزاقستان و با حجم دیگرمسیر صادراتی 

تا 140سال اخیر بین  7كه در  استهزار بشكه  200

شكه نفت انتقال داده است. در صورتهزار ب 200
تحریم نفت دریافتی از خط لوله اروپایی و كاهش یا

اصلی پرسشبه صفر رسیدن صادرات از این مسیر، 

پذیري جایگزینی این حجم صادرات با خط«امكان

ت.لوله آسیایی» اس

را افزایشش يكي دیگر از اهداف بزرگ روسیه

ینعنوان سومبه هند به نفت حجم فروش

است. هند قرار دادهكننده بزرگ نفت جهان مصرف

نیاز درصد از نفت مورد 2تنها  ،2021در سال 

و عراق، است را از روسیه دریافت كرده اشوارداتی



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

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

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

   ûv¾ĉv ēÁ¾ýv ¢Ċþùv ¾Úþù ¿v üĉv¾íÿv Ăz ĂĊÅÿ½ Ăöú³ ôĊö´£
¹wÎ¤év ¾Ċzº£           

75

كنندگانمینأترین تعربستان سعودي و امارات مهم
ماه اخیر 2اما در  ،شوندمی شمردهاین كشور نفت

انگیزيطرز شگفتند بهخرید نفت روسیه توسط ه

مسكو در همكاري با ،همچنین افزایش یافته است.
كه معامالت است نو تصمیم گرفتهپكن و دهلی

انرژي میان طرفین را به سمت ارزهاي ملی یوآن

چین، روپیه هند و روبل روسیه ببرد. پاكستان،

آرژانتین و تركیه از دیگر اهداف صادراتی هستند كه

د.انها حساب باز كردهازپیش روي آنها بیشروس

هاي اخیر و امضايدر ماه روسیه و چین نزديكي

مسكو را به ،اري در زمینه انرژيقراردادهاي همك
همكاري نامحدود با پكن در بازار انرژي امیدوارتر كرده

تواند با خطاي كه از نظر بازار گاز نیز میگونهبه ؛است

ها، بخشهاي چینیو وعده »قدرت سیبري«لوله جدید 

رفته خود در اروپا را بازیابد.از بازار ازدست ايعمده

هاي اخیر همواره از منتقدان تحریم نفتیدر سالها هندي

با توجه به چرخش آشكار در سیاست. اندایران بوده

خارجی هند، شاید چندان دور از انتظار نباشد كه در

ها علیه ایران، هند در میانه تغییرصورت ادامه تحریم

،موازنه قواي جهانی به دنبال واردات نفت از ایران باشد

ها به هند، این احتمال راديكي هرچه بیشتر روساما نز

در صورت احیاي ،كند. همچنینبراي ایران دشوارتر می

موضوعبرجام و حتی بازگشت نفت ایران به بازار، این 

كند؛ زیرامیهایی براي ایران ایجاد باز هم دشواري
مندند و نفت ایرانپاالیشگران آسیایی به نفت ایران عالقه

حتی احیاي برجام نیز .دار چندانی نداردر اروپا طرفد

ها را از نظر سیاسی در موقعیتی قرارشاید نتواند اروپایی

د.دهد كه از ایران نفت وارد كنن

شود،دیده می 3طور كه در نمودار شماره همان

هاي اخیر نفت خود را با تخفیف بیشروسیه در ماه

دالر در هر بشكه نسبت به قیمت نفت شاخص 20از 

برنت به مشتریان نفتی فروخته است. این مسئله باعث

ن كشور ازجمله چینشده است مشتریان نفتی ای

تمایل بیشتري به خرید نفت از آن داشته باشند.

ـ روند قيمت با تخفيف نفت روسيه (اورال) در مقايسه با نفت برنت3نمودار 

. Rystad Energy, 2022مأخذ: 



تدبیر اقتصاد

شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

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

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه
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یناروپا، ا یهاتحاد ياز سو یهروس انرژي یمتحر رغمبه

همچنان به ،هاسال و احتماالً یمدت طوالن يبرا یهاتحاد

وابسته خواهد بود. یهگاز روس طور خاص بهانرژي و به

اگر مصرف گاز باال برود، سبب یژهوبه یوابستگ ینا

رسدبه نظر می. شودیم روسیه نیزقدرت  یشافزا

یهگاز روس ايبر يكمتر هايیگزینجا كشورهاي اروپایی

ي،حامل انرژ ینا یگربزرگ د يدكنندگانتول ؛ زیرادارند

یدتول هسرعت ببه توانندیو قطر نم یااسترال يكا،آمر یعنی

همین مسئله قدرت مانور روسیه را در .یفزایندخود ب

هاي خارجی افزایش داده است.سیاست

ـ مالحظات امنيت انرژي3
يرا برا شتمركز یهروس ین،وكراشروع جنگ ا با

طوربه گذاشت كه ینهند و چ يفروش نفت رو

بنادر .هستند یرانا ی صادراتیاصل هايبازار سنتی

صادرات یتقابل یرآبادازجمله ام یرانا یشمال

دارد یایی راآس يبه كشورها یهروس یمحصوالت نفت

نفت یفروند تخف .كندنمیكه مسكو از آن استقبال 

كشور ینا یو مشخصات نفت صادرات یهخام روس
است، زنگ خطر یرانا یبه نفت صادرات يككه نزد

یندر بازار چ یژهوبه یرانصادرات نفت ا يبرا يجد

.است

یهروس یصادرات یرمس ییراز منظر صادرات گاز، تغ

ااما ب است، یرناپذاجتناب مدتیاندر م یااز اروپا به آس

ینو قطع مكرر صادرات، ا یرانگاز در ا يادامه ناتراز

يتصاحب بازارها یمتبه ق یهروس ياستراتژ ییرتغ

شود.میو عراق) تمام  یه(ترك یرانصادرات ا یفعل

اند.میلیون بشكه ذكر كرده 70شده روسیه را شود برخی منابع دیگر میزان نفت ذخیره. خاطر نشان می1

یلیونم 240حدود  یزيدر حال حاضر چ روسیه

يالگو ینا 1است. ذخیره كردهآب  يبشكه نفت رو

یلاوادر  یرانا يالگو یهشب یقاًدق هامواجهه با تحریم

نفت در حال حاضر این كشور هاست.یمدوره تحر

كه عمدتاً ییبازارها ي،خاكستر يخود را در بازارها
این رساند كهیبه فروش م است، یران بودها یاردر اخت

كرده است. یلتبد یرانا يجد یبرا به رق یهروس
یانبه پارا  یناوكرا یهجنگ عل یهروسبنابراین، حتی اگر 

برگردد، یعیطب تفروش نفت به حال ایندبرساند و فر

یا،در در یهشده روسذخیره نفت یعبا توجه به حجم وس

بود. اینثر خواهد أروند مت ینها از اهمچنان ماه یرانا

مسئله بر روند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات

گذارد.نفت كشورمان تأثیر منفی می

رق اروپا، بحثزمان با باال گرفتن جنگ در شهم

هايحصول توافق یا عدم توافق میان ایران و قدرت

ها به نقطهاي و تحریمالمللی بر سر پرونده هستهبین

درمذاكرات اكنون ادامه همعطف كليدي رسیده است. 

و طرفین از لزوم گرفتن اي از ابهام قرار داردهاله

قبراي حصول تواف مقابل طرفتصمیمات دشوار در 

حال، در صورت حصول توافق وبااین گویند.می سخن

هاي نفتی، بازگشت نفت ایران تا حدتوقف تحریم

مدترا در میان یافته نفتي افزایشهازیادي قیمت

. این مسئله در صورت تداوم جنگدهدمیكاهش 

هاي مذاكره باهاي طرفروسیه علیه اوكراين، انگیزه

دهد. در واقع،توافق افزایش می ایران را براي حصول

كشورهاي اروپایی بیشتري تصمیم بگیرند از اگر
، براي پر كردن شكاف ایجادشده بهنخرندها نفت روس



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

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

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار
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بسیاري از زیرانفت ایران نیازمند خواهند بود؛ 

تولیدكنندگان بزرگ دیگر ظرفیت چندانی براي افزایش

تولید ندارند.

ارچوبهنفت خود را در چ توليدكنندگان بزرگ غالباً

كنند كه اینقراردادهاي بلندمدت به مشتریان عرضه می
گازي بخش در افزاید. همچنین،میها بر نگرانی اروپایی

همكاري با تواندمی شرایطی چنین در ایران نیز
نه اروپا داشتهتش بازار به نگاهینیم تركيه مانند كشورهايي

ذخایر عظیم گازي كه در اختیار دارد،باشد و با توجه به 

ها را به همكاري با خود و حتی جذب سرمایه وآن
در فناوري از آنان در كنار عرضه گاز طبیعی وادار كند.

قطع روابط انرژي روسیه با بلوك اروپایی ،چنین شرایطی

البته بدیهی است ؛كندمیبراي ایران ایجاد خوبی  فرصت

ها وتنها در شرایط رفع تحریمكه بروز چنین سناریویی 

صورت اینهرچند در  است؛پذیر حصول توافق امكان

ها میان ایران و غربكه طی دهه اينیز موانع سیاسی

د وكنمیكار را در این زمینه دشوارتر  است،ایجاد شده 

بینانه به این مسئله نگاه كرد.توان با دید كامالً خوشنمی

توجه دیگر اينكه، با تداوم روندنكته مهم و شایان 

ها علیهموجود (تداوم جنگ و افزایش تحریم

بر افزایش فروش به مشتریان روسیه احتماالً روسیه)،

. اینمتمركز شود سنتی ایران ازجمله چین و هند

كند.مسئله فروش نفت ایران را با مشكل مواجه می
در زمینه گازي نیز روسیه براي جایگزینی بازار

ی مانندرگی كه در اروپا دارد، چشم امید به مشتریانبز

هاي اخیر به دنبال افزایشكه در سال است بستهتركیه 

موضوعاین  هستند. روسیههرچه بیشتر خرید گاز از 

(كه بازار سنتی گاز را موقعیت ایران در بازار تركيه

.كندشدت متزلزل میشود) بهمیشمرده ایران 

امنیت انرژي كشورمان را با مخاطرهپیامدهاي فوق 

رو خواهد كرد.جدي روبه

بندي و ارائه راهكارهاجمع
حمله روسیه به اوكراین و تداوم این جنگ، بازار جهانی

گیريانرژي را كه در حال احیاي پس از دوره همه

ها مواجه كرده است.كروناست، با افزایش شدید قیمت

هاياین مسئله موجب افزایش شدید قیمت حامل

كننده انرژي ازجملهكشورهاي مصرفانرژي در 
شودبینی میاتحادیه اروپا و آمريكا شده است. پیش

اي را تجربهسابقهاقتصاد این كشورها تورم ركودي كم

كنند. از سوي دیگر، این روند موجب افزایش عمده
درآمدهاي نفتی كشورهایی ازجمله عربستان سعودي

ان از سويشده است. تهدید بازارهاي نفت و گاز ایر

ترین آثار حمله روسیه به اوكراینروسیه يكي از مهم

شود. براي مواجهه هوشمندانه با این پدیده،شمرده می

شود.راهكارهاي زیر توصیه می

به كارگيري ديپلماسي فعال انرژي براي حفظـ
در: مشتريان راهبردي نفتي ازجمله چين و هند

ر اروپا، چینصورت تغییر در مناسبات بازار انرژي د

رفته مسكوو هند نقش كليدي در جبران بازار ازدست

باید شاهد افزایش در اروپا خواهند داشت و احتماالً

نفت ارزان ویژه كهبه ؛ها از روسیه باشیمخرید آن

هاي بسیار باالي اینروسی در دوران قیمت

ها براي اینكاموديتي، از رنج اقتصادي افزایش قیمت

از طرف دیگر، در كاهد.میتوسعه اقتصادهاي درحال

صورت عدم احیاي برجام و رخ دادن سناریوي فوق،



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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ایران در بازاریابی براي فروش نفت تحریمی محدود

.شودمیمشكالت حادي مواجه با  خود احتماالً

است كه اتكاي ایران در دوران تحریم به اینواقعیت 

ها محرز است و در صورتخرید نفت توسط چینی

گیري در اجرايادامه شرایط كنوني یا افزایش سخت

ها در بازار چینهاي نفتی، حضور روستحریم

ازپیش براي ایرانشرایط فروش نفت به چین را بیش

ترینيكي از مهمویژه كه به كند؛دشوار می

هاي نفت ایران براي پاالیشگران چینی،جذابیت

اكنونو است هاي پایین و تخفیف گسترده آن قیمت
تواند در اختیارمی اينفت روسی با چنین ویژگی

رسد استفاده از دیپلماسید. به نظر میها قرار بگیرآن

و چین در خصوص عدمفعال با كشورهاي روسیه 

كاهش خرید نفت از ایران ضروري است.
استفاده از تهاتر كاال بين ايران و روسيه با توجه به ـ

دسترسی به نظام بانكي: شرايط و مقتضيات كنوني

روي اقتصاد ایران المللی همچنان يكي از موانع پیشبین

با توجه به شرایط تحریمی كه رو. ازاینآیدمی شماربه 

، فضايستروحاضر با آن روبه سیه در حالرو

مساعدتري براي ایجاد صندوق تهاتر كاال بر مبناي

،درنتیجه .ریال میان ایران و روسیه وجود داردـروبل

تر سازوكار عملیاتی و قابلپیگیري و ایجاد هرچه سریع

مناسبی براي گام ،دسترس تهاتر كاال میان ایران و روسیه

. درشودشمرده میان به بازار روسیه توسعه صادرات ایر

هايگذاري در زیرساختسرمایه ،مدتبازه زمانی میان

ونقل و لجستيكي در حوزه ریلی و زمینی يكي ازحمل

الزامات اولیه توسعه صادرات به منطقه اوراسیا و روسیه

  . آیدمی شمار به

توجه به نظم جديد بازار گاز و برنامه ريزي برايـ
هايپویایی: مدتجي در ميانانتوليد و صادرات ال

پس از شیوع ویژههاي اخیر بهدر سال بازار انرژي

جدي یافته است. حمله روسیه به اوكراينكرونا تغییر 

عنوان جایگزین جديجی بهاننیز بر اهمیت بازار ال

اكنون در نظمانتقال گاز با خط لوله افزوده است. هم
ادرات گاز شاهد آن هستیم، سهمجدیدي كه در ص

جی نسبت به صادراتانصورت الصادرات گاز به

نیز تمایل یهتركگاز با خط لوله در حال افزایش است. 

. ایندارد يكااز قطر و آمر جیانال به واردات یشتريب

مسئله با توجه به اتمام قرارداد گازي ایران با این

گذارد.تأثیر می كشور، بر تمدید قرارداد گازي ایران

رسد تركيه قرارداد گازي خود با ایران رابه نظر می

تمدید نكند یا  براي بازنگري جدي در قیمت گاز

هايیتمززنی داشته باشد. صادراتی ایران چانه

يمانند تنوع بازارها یجانصورت الصادرات گاز به

دوردست و يفروش، امكان فروش در بازارها

روینازا یست.ن یدهپوش یبر كس تییمق یريپذانعطاف

يهاپروژه تریعكشور هرچه سر شودیم یهتوص

یرانپروژه ا 3واسطه را توسعه دهد و به جیانال

به گروه یجانال رشینو پ یجانپارس ال ی،جانال

يو برا یونددبپ یجانال يدكنندهتول يكشورها

.كند یزيربرنامه یزن یجانصادرات به شكل ال
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