
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

79-88، صص 1401مرداد )، 100(پیاپی پنجم ، شماره دهم، سال مقاله پژوهشی، «امنیت اقتصادي»علمی  ماهنامه
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1400روند نرخ ارز در سال تحلیلی بر 
1مرجانه بشخور

چكيده
هاي گذشته نوسانات بازار ارز همواره موجب تاثيرگذاري منفي برهاي آماري حاكي از آن است كه طي سالبررسي

اي، تشديدسرمايهاي و خصوص واردات مواد اوليه، واسطهبسياري از متغيرهاي اقتصادي از جمله كاهش واردات به
شده و لذا به تهديدي ...هاي پولي و مالي وكاهش اعتبار و اعتماد به سياستگذاري، انتظارات منفي و كاهش سرمايه

نيز حاكي از نوسانات در بازار ارز است. 1400براي امنيت اقتصادي تبديل شده است. بررسي روند اين متغير در سال 
ارديبهشت با افزايش احتمال تغيير جناحاز اواسط تا اواسط ارديبهشت اين سال نزولي شد اما در واقع گرچه نرخ ارز 

آذر سياسي حاكم بر كشور و رويكرد آنها به برجام، مجددا روند صعودي خود را از سر گرفت. اين روند صعودي تا اول
هابينيپيشعالوه ريال نوسان داشته است. به 270000تا  250000ادامه يافت و از اين تاريخ به بعد، در بازه  1400سال 
جامع ي از آن است كه در صورت ادامه شرايط سياسي موجود، كسري بودجه شديد دولت و عدم اتخاذ سياستيحاك

به طور كلي از جمله راهكارهايشكند. ريال را مي 300000براي تحريك توليد و صادرات غيرنفتي، نرخ ارز مرز 
غيرنفتي و عرضه ارز، تبديل صندوق توسعه ملي به پيشنهادي براي كنترل اين روند نرخ ارز عبارتند از: افزايش صادرات

بهبود اعتبار بانك مركزي، ايجاد ثبات در ديگر بازارهاي سرمايه، ايجاد بازار آتي ارز، كاهش وابستگي ،صندوق ثروت ملي
ها و...وريكننده از نوآاي با ايجاد ساختارهاي مالي حمايتاي و سرمايهتوليدات داخلي به واردات مواد اوليه، واسطه

.نرخ ارز، صادرات غير نفتي، انتظارات، كسري بودجه واژگان كليدي:

مقدمه
شدهنرخی شناور مدیریتبه بعد كه نظام تك 1389از سال 

ارز در كشور با مشكل مواجه و دوباره نظام چندنرخی بر
دامنه نوسان كشور حاكم شد، نرخ ارز روند صعودي با

را تجربه كرد. این روند صعودي موجب افزایش گسترده

هزینه تولید و قیمت كاالهاي نهایی وارداتی شد. همچنین،

بازانه به این بازار،سفته گ نوسان آن موجب هجومدامنه بزر

تشدید نااطمینانی حاكم بر اقتصاد و تشدید روند صعودي

غیرهاي كلیدينرخ ارز شد. این در حالی است كه مت

اقتصاد ازجمله پایه پولی و متعاقب آن، نقدینگی و تورم،

واردات كاالهاي واسطهاي و سرمایهاي و درنتیجه، تولید،

اشتغال و رفاه عمومی از این متغیر تأثیر میپذیرند. ازاینرو

روند صعودي و پرنوسان این متغیر پیوسته موجب شوك

اقتصادي میشود و متغیرهاي اصلی اقتصاد و امنیت

اقتصادي را تهدید میكند. همچنین، نوسانات گسترده این

متغیر منجر به جابهجایی مداوم پول بین بازار داراییهاي

فيزيكي میشود و آشفتگی دیگر بازارهاي مالی حتی
سرمایه و بورس را به دنبال دارد. بنابراین، با توجه به اهمیت

نرخ ارز در ایجاد ثبات یا بیثباتی در اقتصاد، در این گزارش

به بررسی روند این متغیر پرداختهایم. براي همین، بخش

mballameh1398@gmail.com  1 پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادي، مركز پژوهشی امنیت اقتصادي تدبیر، تهران، ایران.



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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هاي پیشدوم به بررسی روند نرخ ارز و مقایسه آن با سال

و تحوالت بازار این دارایی اختصاص دارد. در بخش سوم،

ثباتی این متغیربه بیان مالحظات امنیت اقتصادي ثبات یا بی

بخش آخر، راهكارهایی براي كاهش آثارپرداخته و در 

شود.هاي این متغیر بر اقتصاد ارائه میثباتیبی

ـ روند و تحوالت نرخ ارز1
، در نمودار1400روند تحوالت روزانه نرخ ارز در سال 

طور كه در این نمودارنشان داده شده است. همان 1شماره 

زمان بااردیبهشت همشود، این متغیر تا اواسط مشاهده می

برگزاري منظم جلسات مذاكرات براي بازگشت به برجام

بر رفع تحریم از برخی منابع ارزيهایی مبنیو ارائه پالس

جنوبی و عراقشده در دیگر كشورها ازجمله كرهبلوكه

روند نزولی به خود گرفت، اما از اواسط اردیبهشت

گرایان درلزمان با قوت گرفتن احتمال پیروزي اصوهم

ويكرد این جناحانتخابات ریاست جمهوري و با توجه به ر
سیاسی نسبت به برجام و روند مذاكرات، دوباره روند

صعودي و البته پرسرعت خود را از سر گرفت. به عقیده

ـ به علت تشدید انتظارات كارشناسان، این روند صعودي ـ
چین درناشی از اخبار مربوط به احتمال توافق آمريكا و 

نخریدن نفت ایران از طرف چین، تمایل دولت به افزایش

نرخ براي جبران كسري بودجه، تقویت تقاضا به دلیل

هايي كرونایی و افزایش مسافرتهاكاهش پروتكل

درصد و كاهش زیاد ارزش 45خارجی، عبور نرخ تورم از 

پول ملی متعاقب آن ــ تا حدود دهه اول آذر ادامه یافت؛

3/1ماه، نرخ ارز حدود  6كه در عرض حدود يطوربه

برابر شد. نرخ ارز سامانه سنا در روزهاي نخست آذر به

ریال رسید، اما در بازار آزاد مرز روانی 291200حدود 

ریال را نیز پشت سر گذاشت. باوجوداین، به 300000

هاي مربوط به از سرگیري مذاكرات ودنبال سیگنال

بر افزایش احتمال احیاي برجام،یخبرهاي متعاقب آن مبن

دامنه نوسان این متغیر از آذر تا اواخر اسفند در محدوده

طوركلي، این متغیر درقرار گرفت. به 250000تا  277000
درصد رشد داشت. 15، حدود 1400سال 

(ريال) 1400ـ روند روزانه نرخ ارز در سال 1نمودار 

مأخذ: سامانه سنا.
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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
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، روند ماهانه نرخ ارز2همچنین، در نمودار شماره 

شده داده نشان 1400 اسفند سال تا 1396از اسفند سال 

شود، بهطور كه در این نمودار مشاهده میاست. همان

دنبال روند صعودي پرشتاب نرخ ارز از اسفند سال

گذاران نگران از آثار، سیاست1397تا مهر سال  1396

اقداماتی را براي كنترل نرخ ارز مخرب این افزایش،

انجام دادند تا قدري انتظارات برآورده و از شتاب این

گذاري موجب شد كه تاروند كاسته شود. این سیاست

150000تا  100000، نرخ ارز در بازه 1398ن سال پایا

طور كه در این نمودار مشاهدهریال نوسان كند، اما همان

ن، كاهش درآمدهاي ارزي،شود، به عقیده كارشناسامی
وقوع پاندمی كرونا، كسري شدید بودجه و فشار

تقاضاي كنشگران غیرمولد براي ارز، حساسیت

گذار را نسبت به آثار مخرب روند صعودي نرخسیاست

ارز بر تولید، تورم و رفاه كاهش داد و بازارساز به بازي

در بازار ارز براي تأمین بخشی از كسري بودجه اقدام

. مجموعه این عوامل موجب افزایش نرخ ارز تاردندك

شد. از این تاریخ به 1399ریال تا مهر  300000مرز 

بعد، به دنبال تغییر حزب حاكم بر ایاالت متحده آمريكا

ات،ها نسبت به برجام و آغاز مذاكرگیريو تغییر موضع

نزولی شد و به حدود 1400نرخ ارز تا اردیبهشت 

د، اما این روند نزولی ادامه نیافت.ریال رسی 220000

نرخ ارز 1400مطابق نمودار، از خرداد تا آبان سال 

اش را در پیش گرفت و در آباندوباره مسیر صعودي

ریال رسید. از آبان تا بهمن، 280000این نرخ به حدود 

ریال 270000هاي اندك در كانال این نرخ با كاهش

رض يك ماه، با كاهشقرار گرفت، اما در اسفند و در ع

ریال رسید. 260000عمده، به حدود 

(ريال) 1400تا اسفند  1396ـ روند ماهانه نرخ ارز از اسفند 2نمودار 

مĤخذ: بانك مركزي و سامانه سنا.
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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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شود،مشاهده می 3شماره طور كه در نمودار همان

نمودار نرخ ارز هر سال از سطحی باالتر نسبت به سال

ها روند، در دیگر سال1398قبل آغاز شده و جز سال 

صعودي و البته پرنوسان داشته است. در واقع، نرخ ارز

حدود 1398برابر، در سال  81/2حدود  1397در سال 

و در سالبرابر  63/1حدود  1399برابر، در سال  15/1

برابر شده است. همچنین، نرخ ارز 15/1حدود  1400

برابر شده است. 4/6در كل دوره مورد بررسی حدود 

(ريال) 1397ـ1400هاي ـ مقايسه روند ماهانه نرخ ارز در سال3نمودار 

مĤخذ: بانك مركزي و سامانه سنا.

ها حاكي از آن است كه در صورت ادامهبینیپیش

شرایط سیاسی موجود، كسري بودجه شدید دولت و

جامع براي تحريك تولید و عدم اتخاذ سیاستی

ریال را 300000صادرات غیرنفتی، نرخ ارز مرز 

مرزهاي روانی جدیدي را 1401شكند و در سال می

ربه خواهد كرد كه  آثار مخربی بر تولید، تورم وتج

رفاه عمومی دارد.

ـ مالحظات امنيت اقتصادي2
هاي مختلفطور كه گفته شد، نرخ ارز از راههمان

ثباتیكند و بیمتغیرهاي اقتصادي را دچار اختالل می

زند. در ادامه، به برخی ازاقتصاد كالن را رغم می

شود.نرخ اشاره میثباتی این پیامدهاي بی

كاهش واردات به خصوص واردات مواد اوليه،ـ
با توجه به وابستگی باالي :اياي و سرمايهواسطه

اي،اي و سرمایهتولید به واردات مواد اولیه، واسطه

افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه واردات براي

تولید، موجب افزایش هزینه تولید، كاهش

موجب كاهش تولید سودآوري و در بلندمدت

عنوانشود. بدین ترتیب، افزایش نرخ ارز بهمی

هاي بالقوه تولیدمانعی براي بالفعل شدن ظرفیت

عمل و با ایجاد كمبود عرضه در اقتصاد ملی، روند

45000

95000

145000

195000

245000

295000

فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

1397 1398



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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كند.صعودي و پرشتاب نرخ تورم را تشدید می
همچنین، افزایش نرخ ارز با افزایش نقدینگی و

ها و كاهش تقاضاي مؤثر،درنتیجه، افزایش قیمت

گذاريهاي تولید و كاهش سرمایهافزایش هزینه

موجب تقویت تورم و كاهش رشد اقتصادي

شود. درمجموع، تشدید ركود تورم به كاهشمی

سطح رفاه عمومی و تشدید اعتراضات و تنزل

شود.وضعیت امنیت اقتصادي منجر می

تشديد انتظارات منفي و كاهش سرمايه گذاري:ـ
عامل بسیار مهم در اتخاذ 2انتظارات و ریسك 

گذاري (داخلی و خارجی)تصمیمات سرمایه

انداز اقتصاد كشوري منفی باشد،چشمهستند. اگر 

رسند كهگذاران داخلی به این نتیجه میسرمایه

هاي تولیدتنها بازده مورد نظر خود را از پروژهنه

روژه یا انتهايآورند، بلكه در طول پبه دست نمی

آن با انواع ریسك ناشی از نوسانات نرخ ارز

د و زیان، ریسكازجمله ریسك تبدیل (ریسك سو

ترازنامه یا اهرمی و ريسك درآمد خالص)، ريسك

معامالتی (ریسك جریان نقدي و ریسك عملیاتی)

و ريسك اقتصادي (ريسك جریان نقدینگی،

گی،ريسك بازار، ریسك اعتباري، ريسك نقدشوند

شوند. اینريسك خرید و ريسك رقبا) مواجه می

گذاري خارجی و همموضوع، هم سرمایه

دهد. از سويگذاري داخلی را كاهش میسرمایه

دیگر، در چند سال اخیر بخشی از نوسانات نرخ

ـ اخبار ضدونقیض و اظهارنظرات1ارز تحت تأثیر 

ـ2غیرتخصصی و غيركارشناسانه مسئوالن و 

المللی ازجمله روند روابط سیاسی باعوامل بین

دیگر كشورها و همچنین، مذاكرات برجام بوده

است. این عوامل نیز از كانال تشدید یا تضعیف

انتظارات بر روند نرخ ارز تأثیرگذار هستند. بدین

ترتیب كه این اخبار موجب تشدید انتظارات و

شوند و تمایل بهبازانه میهاي سفتهفعالیت

دهند.گذاري مولد را كاهش میسرمایه

افزايش نرخ بيكاري: طور كه گفته شد،همان ـ

افزایش و نوسان نرخ ارز درنهایت، سبب تعمیق

شود. افزایش تورم موجب كاهشركود تورمی می

دستمزدهاي حقیقی و تقاضا براي تعدیل

دستمزدها، و بروز ركود موجب كاهش توانایی

اثر اول با توجه بهشود. اقتصاد در ایجاد شغل می

هاي تولید و كاهش حاشیه سودافزایش هزینه

توليدكننده، موجب مقاومت در برابر افزایش
متناسب دستمزدها و تعدیل نیروي كار و درنهایت،

شود. اثر دوم همبروز مازاد عرضه در بازار كار می

سبب كاهش تقاضاي ساالنه براي نیروي كار

دو اثر به افزایش شود. درنهایت، مجموع اینمی

بيكاري، كاهش سطح دستمزدهاي حقیقی و
درنهایت، كاهش سطح رفاه و امنیت اقتصادي منجر

شود.می

تأثيرگذاري بر بازارهاي مالي: افزایش نوسانی ـ

هاي مختلف  بازارهاي مالی رانرخ ارز از كانال

كند. براي مثال، در بازار بورس بادچار نوسان می
هاي صادراتی بزرگالي شركتتوجه به سهم با

هاي بزرگ دارايمانند پتروشیمی و هلدینگ

زیرمجموعه نفت و پتروشیمی، افزایش نرخ ارز

ها ازهاي این شركتموجب افزایش ارزش دارایی



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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شود. اینها میطریق تجدید ارزیابی دارایی

پشتوانه شاخص سهام اینموضوع رشد حبابی و بی

ریزش ناگهانی شاخص ها و افزایش احتمالشركت

بورس را در پی دارد. همچنین، در بخش پولی،

افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن موجب كاهش

شود. درگذاري مینرخ سود حقیقی و بازده سپرده

هاياین شرایط، شاهد خروج پول از سپرده

دار و سرازیر شدن مازادهاي نقدینگی بهمدت

بود. همچنین، سمت دیگر بازارهاي مالی خواهیم

شونده ناشی از افزایشانتظارات منفی خودتقویت

هاينرخ ارز، میزان تقاضا براي دیگر انواع دارایی

مالی یا فرار سرمایه را به همراه دارد. مجموعه این

اي در بخش مالی اقتصادشرایط نوسانات گسترده

دارد.

تأثيرگذاري بر رفاه: افزایش نرخ ارز و تورم ـ

اندازآن، با توجه به اينكه بخش عمده پسناشی از 

صورت ریالی است، موجبطبقه متوسط و فقیر به

شود وهاي این طبقه میكاهش ارزش ریالی دارایی

اي ازعمدهدر مقابل، با توجه به اینكه بخش

صورت دالر، طال، مسكنانداز طبقه ثروتمند بهپس

اههاي آنو... است، موجب افزایش ارزش دارایی

شود. در چنین شرایطی، توزیع درآمد و ثروتمی

هاي میانی وهاي باال و به ضرر دهكبه نفع دهك

شود كه شكاف طبقاتی در جامعه راپایین تمام می

دهد. همچنین، افزایشبه میزان زیادي افزایش می

این متغیر با كاهش تولید، اشتغال و قدرت خرید،

هاي متوسط وبخش عمده فشار تورمی را به گروه

كند و میزان رفاه كل را به سطوحمیانی وارد می

دهد. این به معناي از دست رفتنتر تنزل میپایین

امنیت اقتصادي و منشائی براي اعتراضات مختلف

در سطح جامعه است. نتیجه نهایی این وضعیت

منجر به كاهش پایگاه اجتماعی دولت و بروز

د.شوتهدیداتی براي امنیت ملی می

كاهش اعتبار و اعتماد به سياست و هاي پوليـ
ها:مالي و درنتيجه، ناكارايي اجراي اين سياست

ترین عامل كنترل انتظارات در بازار ارز، اعتبارهمم

هايگذار مالی و پولی است. در هنگامهسیاست

گذار پولی تا حدپرتالطم بازار، سیگنال سیاست

فزاید.امید یا بر آن كاهمیزیادي از دامنه نوسانات 

گذاران اقتصادي  با اثرگذاري برسیاست ،در واقع

حجم ،پارامترهاي كلیدي اقتصاد مانند عرضه ارز

بر روند تغییر نرخ ارز بهره و تورم هاينرخ و پول

رو بازیگران بازار ارزگذارند. ازاینمیدر كشور اثر 

همواره اظهارات مقامات پولی و مالی را در

كنند و به آن واكنش نشانرات خود دخیل میانتظا
گذاران نتوانندكه سیاستدهند. درصورتیمی

كنند به تحقق برسانند، اعتباراهدافی را كه اعالم می
رود و اثرگذاري خود را از دستال میؤها زیر سآن

گذاران اقتصادي بادهند. هنگامی كه سیاستمی

كنند واظهارنظر بسامد باالیی در مورد بازار ارز 
را بر بازار بگذارند، شانثیر مورد نظرأنتوانند ت

رسند كهبازیگران بازار ارز به این نتیجه می

اعتبار و قدرت الزم براي انگذارسیاست

د و این به تالطماتنثیرگذاري بر بازار را ندارأت

؛ مشابه آنچه بیش اززندبیشتر در نرخ ارز دامن می

ازار ارز مشاهده شد.سال اخیر در ب 5/1



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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راهكارهاي پيشنهادي
عوامل بسیاري  بر نرخ ارزطور كه گفته شد، همان

مانند نرخاقتصادي  عواملبین، اثرگذارند. دراین

وضعیتنرخ تورم نسبی،  اقتصادي، بهره، نرخ رشد

، وابستگی بودجه ریالی كشور بههاتراز پرداخت

درآمدهاي ارزي و همچنین، انتظارات ناشی ار

ترینز مهماالمللی و اقتصادي وضعیت سیاسی، بین

نرخ ارز نیز بر تمام این متقابالً البته ؛هستند هاآن

بنابراین، براي بهبود وضعیتگذارد. میثیر أموارد ت

بر عوامل اقتصادي، الزمنابسامان بازار ارز افزون

المللی و فضاي ادراكيبینـاست كه عوامل سیاسی

حاصل از آن نیز مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا اگر این

عوامل تأثیر بیشتري بر روند پرنوسان نرخ ارز در

هاي اخیر نداشته باشند، تأثیرشان كمتر همسال

نیست. ازجمله راهكارهاي اقتصادي پیشنهادي براي

بهبود وضعیت نرخ ارز به شرح زیر است.

متنوع براي غلبهسبد صادرات غيرنفتي: سازي ـ

ترین راهكارها،بر نوسانات ارزي يكي از مهم

افزایش عرضه ارز در این بازار است. الزم است در

گام نخست، صادرات غیرنفتی تقویت شود تا در

گام دوم، اقتصاد از آثار سرریز این اقدام در قالب

مند شود.ثبات یا كاهش نوسانات نرخ ارز بهره

بخش عمده درآمدهاي رو ضروري استازاین

ارزي به تقویت صنایع مختلف تولیدي و صادرات

ها از طریق دیپلماسی فعال اختصاص داده شود.آن

بارز حاكم بر فضاي هايدر واقع، يكي از ویژگی

موجود اقتصادي، مقاومت در برابر پذیرش انواع

هاي جدید كارآفرینی (در حوزهها و روشفناوري

، آبیاري، خدمات، بازاریابی، رایانه،كشاورزي

گذاري، صنعت و صنایع غذایی و....)جذب سرمایه

هاستها مدتاست حال آنكه برخی از این فناوري

و آثار خود را در كه در دیگر كشورها اجرا شده

افزایش رشد اقتصادي، درآمد سرانه و سطح رفاه

قاداند. نكته دیگر، انعشهروندان به اثبات رسانده

قراردادهاي غیرمفید در حوزه فناوري است.

دیگر، در بسیاري از موارد باز هم به دلیلعبارتبه

هاي مختلف جامعه، قراردادهافساد حاكم در الیه

هاي بسیار باالاي است كه با هزینهگونهبه

هاي منسوخ یا بسیار قدیمی وارد كشورفناوري

دف بایدها براي حصول این هشود. این رویهمی

تغییر كند.

تهيه نقشه ارزي كشور براي مديريت كاراي نرخ ـ
هايتهیه نقشه ارزي كشور با مشاركت وزارت ارز:

صمت، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارایی،

بانك مركزي و سایر نهادهاي مربوط راهگشاست. در
هاي بالقوه وتهیه این نقشه الزم است تمام ظرفیت

اي ارزآوري و نیز كاهش نیاز ارزيبالفعل كشور بر

با توجه به وابستگي باالي توليد به
اي،اي و سرمايهواردات مواد اوليه، واسطه

افزايش نرخ ارز با افزايش هزينه واردات
براي توليد، موجب افزايش هزينه توليد،
كاهش سودآوري و در بلندمدت موجب

شود.كاهش توليد مي



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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در نظر گرفته شود و سپس نیاز ارزي مربوط به

كاالهايي (نهاده یا نهایی) كه در داخل توان یا مزیت
تولیدي ندارد، مشخص شود و تخصیص ارز مطابق

آن صورت گیرد.

تغيير صندوق توسعه ملي به صندوق ثروت ـ
ره منابعهاي اخیر درباآنچه متأسفانه در سالملي: 

صندوق توسعه ملی مشاهده شده، این است كه

جاي ایجادمنابع این صندوق عمدتاً به

هاياي صرف تأمین هزینههاي توسعهزیرساخت

اند؛ ضمن اينكه در مورد عملكردجاري دولت شده

مدیره این صندوق در خصوصهیئت

هاي سودآور، منابع، مصارف آن و...گذاريسرمایه

ندارد. بنابراین، تبدیل این صندوق شفافیتی وجود

اصلی حفظ به صندوق ثروت ملی با وظیفه

هاي موجود و استفاده از منابع این صندوقسرمایه

هاي پربازده و توزیع سود اینگذاريدر سرمایه

ها در بین مردم بهترین رویكرديگذاريسرمایه

است كه اقتصاد را هم از فساد و رانت موجود و

نات ناشی از درآمدهاي نفتی نجاتهم از نوسا

همچنین، اقدام به تشكیل كميته نظارتی دهد.می

مستقل بر این منابع و شفافیت در این حوزه در

دستیابی به هدف بسیار ضروري است؛ ضمن اینكه

شده نسبت به دولت را تااعتماد عمومی مخدوش

كند. براي اثربخشی این كمیته،حدي ترمیم می
د از افراد كامالً مستقل و غیرحاكميتياعضاي آن بای

انتخاب شود. براي مثال، برخی از اعضاي این

توان از بین وكالي برجسته و مستقلكميته را می

.1399، هاراهكارهاي كاهش اثرگذاري تحریمبراي مطالعه بیشتر ر.ك به: بشخور، . 1

دادگستري براي نظارت بر اجراي قانون، اعضاي

ها براي نظارت و ارائهمستقل هئیت علمی دانشگاه

هشدارهاي الزم در مورد آثار تصمیمات و

ها و گروهی از فعاالن برجستهاريگذسیاست

صنفی و مدنی مستقل از حاكميت براي  ایجاد

شفافیت اطالعات در این حوزه انتخاب كرد.

تعامل بهينه نظام بانكي با استانداردهاي بانكداري ـ
المللی ازجمله عدم رعایتعوامل بیندر جهان: 

هاياستانداردها در بخش پولی و مالی از سوي بانك

هاي مالی با استانداردهاي، عدم تطابق صورتداخلی

افزارهاي مورد استفاده درروز نبودن نرمالمللی، بهبین

ترین عواملیالمللی و... ازجمله مهممبادالت بین

هستند كه چه بعد از برجام و چه در دور جدید

رغم نبود اجماع جهانی ــ مانعها ــ بهتحریم

شور با دیگر كشورهابرقراري ارتباط نظام بانكي ك

رو لزوم تعامل و هماهنگیاند. ازاینشده

المللیاستانداردهاي بانكي با سیستم بانكداري بین

مبتنی بر مصالح و اقتضائات كشور براي ترغیب

سیستم بانكي جهانی در برقراري ارتباط با ایران بسیار

. 1حائز اهمیت است

كاهش وابستگي توليدات داخلي به  وارداتـ
با ايجاد اياي و سرمايهمواد اوليه، واسطه

هاي علمي:ساختارهاي مالي حامي نوآوري
طور كه گفته شد، يكي از نقاط ضعف تولیدهمان

اي است كهكشور وابستگی به واردات سرمایه

تنها نسبت به نوسانات نرخ ارز بسیار حساسنه

بیهاي سیاستی نیز جایگاه مناساست، بلكه در بسته



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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ندارد. این در حالی است كه حجم زیادي از

هاي مختلفها در حوزهاختراعات و نوآوري

وجود دارد كه متأسفانه هیچ طرحی براي 1تولید

كمها موجود نیست یا دستسازي آنتجاري
هاكه هركدام از آنعملیاتی نشده است درحالی

توانند ضمن كاهش وابستگی به وارداتمی

یز كاهش تأثیرپذیري تولید ازاي و نسرمایه

نوسانات نرخ ارز، منبعی ارزآور براي كشور شمرده

چالش عمده 3رسد شوند. در این راستا، به نظر می

ها شده است.مانع از استقبال از این نوآوري

نخست، واردكنندگان برخوردار از رانت قدرت و

اطالعات كه بدون توجه به منافع ملی در پی

ود شخصی هستند. دوم، نبودحداكثرسازي س

هايساختارها و نهادهاي مالی سازگار با پروژه

نوآورانه و سوم، نبود فرهنگ مبتنی گذاريسرمایه

بر پیشرفت و ارتقا در حوزه تولید كه موجب شده

هاي تولیدي، مدیران و كارگراناست بیشتر بخش

افزوده پایین بسندهبه روند ثابت توأم با ارزش

دور از فساد برايچنین، ایجاد نهادي بهكنند. هم

اي موردتأمین جریانی پایدار از مواد اولیه و واسطه

ها در فضايثباتیهاي اقتصادي، بینیاز فعالیت

هايدهد و انگیزهاقتصادي را كاهش می

كند.گذاري مولد را تقویت میسرمایه
بهبود اعتبار بانك مركزي: توانایی بانك مركزي ـ

وابستگی مستقیم به ،ثرگذاري بر نرخ ارزبراي ا

ذخایر ارزي این بانك و منابع داخلی آن دارد. اگر

این باشد كه بانك مركزي ارز تصور بازیگران بازار

.هاي خاص پزشكي و نظامی. جدا از حوزه1

،دبازار ارز را دار درثر ؤمنابع الزم براي مداخله م

،تواند اثرگذار باشدهاي بانك مركزي میسیگنال

ارز بر این باور كه بازیگران بازاراما درصورتی

باشند كه منابع بانك مركزي از استحكام كافي براي

گذار برخوردارشده سیاستتحقق اهداف اعالم

گذار پولی اثرگذاريهاي سیاستنیست، سیگنال

دهد و به نوسانات بازار افزودهخود را از دست می

گذار پولیترین سیگنال سیاستشود. شاید مهممی

ازار ارز، اطالعاتی باشد كه دراز دید بازیگران ب

. برايشودمورد منابع بانك مركزي اعالم می

بازگرداندن این اعتبار به بانك مركزي در وهله

ترينخست الزم است منابع موجود به شیوه صحیح

مدیریت و از وقوع فساد و رانت در این حوزه

جلوگیري شود. از سوي دیگر، با استفاده از

كان منابع را تجهیز كرد. در وهلهدیپلماسی تا حد ام
سوم از اظهارنظر صرف دوري و قبل از اعالم

سیاست، راهكاري مؤثر براي به نتیجه رسیدن آن

اتخاذ كرد.

ايجاد ثبات در ديگر بازارهاي سرمايه: يكي از ـ
ابزارهاي سیاستی براي كنترل انتظارات در بازار ارز،

است. برايایجاد ثبات در دیگر بازارهاي سرمایه 

گذاري بر پایه طال،هاي سرمایهمثال، تشكيل صندوق

تشكيل بازار آتی سكه و افزایش جذابیت
گذاري در بازار سهام  از جذابیت بازار ارز  وسرمایه

.كاهدمینوسانات آن 

تخصيص بهينه منابع ارزي محدود كشور: با ـ

توجه به محدودیت صادرات نفتی و همچنین،



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

24(33 ÌÍ I,/+, ¹v¹¾ù I#,++ Ĕ~wĊ~$ ø¬þ~ ā½wúÉ Iøă¹ ówÅ IĔÊăÿÂ~ Ăõwêù I;ē¹wÎ¤év ¢Ċþùv< ĔúöÝ Ăùwþăwù

88

وانتقال ارز، میزان دسترسی به منابعمحدودیت نقل

هایی مواجه و الزم استارزي كشور با محدودیت

اي كارا مدیریت شود تا ازگونهاین منابع محدود به

ها مثل بحران تأمین كاالهايبروز برخی بحران

توان ازاساسی جلوگیري شود. در این راستا می

هاي دفاع مقدستجربه مدیریت منابع ارزي سال

محدودیت یلبه دل ،دوره یندر امك گرفت. ك

كشور، محدود شدن معامالت یدجد يارز یرذخا
يهااز فروش دالر به بانك يو خوددار يدالر

وقوع جنگ، ینو همچن 1358كشور در سال 

و یدكاهش تول ،و متعاقب آن هایرساختز یبتخر

كشور يمنابع ارز ،كاالها دیگرصادرات نفت و 
،1365و  1364 يهادر سال. محدود شده بود

شدت كاهشبه یجهان ينفت در بازارها یمتق

.شد یسخت یطرفته وارد شراو كشور رفته یافت

.كرد ياضطرار ايدولت وقت اقدام به طرح برنامه

و یمتنظ يارز يهایتبرنامه بر اساس محدود ینا

یلی،جنگ تحم يازهاین همه ینتأم ،هدف عمده آن

و تالش در جامعه یشتیمع یازهايحداقل ن ینتأم

يها و اصالح ساختار اقتصادیمتكنترل ق راستاي

يبه كاالها ترتیب به كشور ارزي منابعكشور بود. 

خصوص(به حساس يدارو، كاالها ی،اساس

مهم يهاطرح ی،)، حوزه دفاعیبهداشت يكاالها

یپزشك زهايیاو ن یديدهه اول انقالب، صنوف تول

نرخ ارز ییراتتغ ،دوره ین. در ایافت تخصیص

و با استفاده بود یالر 92تا  71محدوده  در یرسم

مردم یاردر اخت یاساس يكاالها نظام كاالبرگي،از 

يدارا یزاصناف ن ین،. همچنگرفتیقرار م

هاكارت ینبودند كه براساس ا ییشناسا يهاكارت

.گرفتیها صورت مارز به آن یصتخص

منابع
 ) راهكارهاي كاهش ). 1399بشخور، مرجانه

. پژوهشكده امنیت اقتصاديهااثرگذاري تحریم
.132تدبیر، شماره 

 ) نگاهی به نرخ ارز و ). 1398بشخور، مرجانه
هاي خارجی (شواهدي كاربردي از تراز پرداخت
. ناشر: بشارت.اقتصاد ایران)

 هاي آماري بانك مركزي.داده

  ارزي سنا.سامانه


