
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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  راهبردهاي تبدیل سود جمعیتی اول به 

  سود اقتصادي براي ارتقاي امنیت اقتصادي

 1فاطمه تنها

  چکیده
در سن کار اینکه بخش بزرگی از جمعیتش  لیکشور به دل هراست که  ياز رشد اقتصاد يادوره، 2ی اولتیسود جمع

و درنتیجه، منجر به افزایش کار  يروینحجم زیادي از  جادیباعث ا یدر ساختار سن رییتغ نیا د.کنیتجربه ماست، 
هاي الزم در شود. الزمه تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادي، اتخاذ تدابیر و سیاستتولید و رشد اقتصادي می

تواند ، وارد دوران پنجره جمعیتی شده است که می1385هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی است. ایران از سال حوزه
شده کشورهاي هاي اعمالبه رشد اقتصادي دست یابد. در این گزارش، سیاستبا سود جمعیتی حاصل از آن 

جنوبی، چین، برزیل و اندونزي در تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادي بررسی و با توجه به تجربیات این کره
ارائه شده است. هاي الزم درباره ایران گذاري جمعیتی در راستاي اتخاذ سیاستکشورها، پیشنهاداتی براي سیاست

بنیان، توجه به کیفیت آموزش عالی و کارهاي دانشوکار خصوصاً کسبوهاي اشتغال و فضاي کسبگسترش فرصت
کار، گسترش وسازي زنان و عدالت جنسیتی در فضاي اشتغال و کسبهاي علمی و فناوري، توانمندحمایت از پیشرفت

گذاري، توجه به توسعه موزون و ایجاد فضاي اشتغال در مناطق سرمایه انداز وامنیت اقتصادي در راستاي افزایش پس
  هاي پیشنهادي براي تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادي در ایران است.مختلف کشور برخی از سیاست

  .عدالت جنسیتیگذاري، امنیت اقتصادي، انداز و سرمایهسود جمعیتی اول، رشد اقتصادي، تحصیالت، پس واژگان کلیدي:

  مقدمه
، سود بیان کرده است سازمان ملل تیصندوق جمعآنچه طبق 
کشور به  هراست که  ياز رشد اقتصاد يادورهی اول، تیجمع

تجربه است، در سن کار اینکه بخش بزرگی از جمعیتش  لیدل
حجم زیادي  جادیباعث ا یدر ساختار سن رییتغ نیا د.کنیم

 تیفعال ،کار يرویعرضه ن شیافزا شود.یکار م يرویناز 
درآمد افزایش منجر به  دیتول شیافزا و کندیم عیرا تسر دیتول

  ).Rana, 2021, pp.1-8( شودیم یو بهبود استاندارد زندگ

 
 f.tanhaa@ut.ac.ir                                                        ، تهران، ایران دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اجتماعی،شناسیدکتراي جمعیت .1

2. First Demographic Dividend 

 ،شودمی یتیکه منجر به سود جمع یتیانتقال جمع
 میزانبا  نخستدهد. مرحله یدر چهار مرحله رخ م

 يهمراه است که معموالً در کشورها ریمومرگ يباال
 شی، افزانخستوجود دارد. در مرحله  یماقبل صنعت

به کمک مازاد در  يو تا حد یجیتدر تیجمع
 تیرشد جمع میزاناست.  ییدسترس بودن مواد غذا
 میزانو  شتریب يبارور لیدر مرحله دوم به دل

و  هی. بهبود در تغذابدییم شیکمتر افزا ریمومرگ



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

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

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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را کاهش و طول عمر  يماریب وعیبهداشت، دفعات ش
در  ریموو مرگ میزان باروري .دهدیم شیرا افزا
میزان و  یاجتماع تیبهبود وضع لیبه دل سوممرحله 

دستمزد  میزاندرآمد سرانه،  شیزنان، افزا باسوادي
و  یاجتماع راتییتغ ع،یسر ینیباالتر، شهرنش

کاهش  ياز باردار يریشگیپوسائل به  یدسترس
میزان  کاهش بیشتردهنده نشان م. مرحله چهارابدییم

 تیجمعدر این مرحله، است.  ریموو مرگ باروري
سنین وارد (اوج باروري) دوم  همتولدشده در مرحل

 میزانکمتر از  د، میزان باروري بهشونکار می
 یابد.رسد و رشد جمعیت کاهش میمی ینیگزیجا

 شیافزا لیبه دل ایماند یم نییپانیز  ریمومرگ زانیم
 میکه با ورزش کم، رژ یسبک زندگ يهايماریب

 شیباال مرتبط است، افزا یو چاق نامناسب ییغذا
 ).Thompson, 2003, pp. 39-40( دارد یجزئ

هستند  یتیجمعسود سوم و چهارم مرحله  هايمرحله
)Rana, 2021, pp. 1-8( . در این مراحل، در اثنایی

که هنوز افزایش زیادي در بار تکفل سالمندي پدیدار 
نشده است، کاهش باروري به کاهش شمار موالید و 

تبع از این طریق به کاهش تعداد و نسبت کودکان و به
یگر این انجامد. روي دآن، کاهش بار تکفل کودکی می

است  1ناپذیر در نسبت حمایتتغییر، افزایش اجتناب
که در رشد بیشتر شمار جمعیت در سنین کار تجلی 

شناختی، یابد. این پدیده را در واژگان جمعیتمی
کننده و سنجه اقتصادي آن را که بیان 2پنجره جمعیتی

اثر پنجره جمعیتی بر اقتصاد (رشد اقتصادي) است، 

 
1. Support Ratio 
2. Demographic Window 
3  . Bloom 

نامند. منظور از سود جمعیتی می سود جمعیتی اول
اول، سهم افزایش جمعیت در سن کار و بنابراین، 
افزایش نسبت حمایت در نرخ رشد اقتصادي است 

  ). 7-39، صص 1400(کوششی و نیاکان، 
 شتریب ایسال  50طور متوسط به یتیسود جمع

کند که ) استدالل می2003( 3بلومکشد. یطول م
ترین آثار سود جمعیتی اول در رشد اقتصادي مهم

انداز و از طریق تغییر میزان عرضه نیروي کار، پس
سن  شیافزا ،تیدرنهاکند. سرمایه انسانی عمل می

 يرویرشد ن میزانباعث کاهش  يو بارور تیجمع
 يهادوباره به نفع گروه یسن عیشود. توزیکار م

 سال) 65و باالي  15(افراد زیر  مولد ترکم یسن
 شیوابسته افزا تینسبت جمع و کندیم رییتغ
در سن کار  تیکه سهم جمعیحالدر .ابدییم

شود و یرشد درآمد سرانه کند م ،ابدییمکاهش 
وابسته  یسن يهابه گروه يشتریمنابع ب دیبا

 یمنف یتیسود جمع و درنهایت، اختصاص داده شود
 يهابلندمدت مراقبت یمال نیمأبار تشود. یم

فعال  تیبر دوش جمع یاجتماع نیمأو ت یبهداشت
که ممکن است  ي رامنابع محدود است و ياقتصاد

وابسته  یسن يهاگروه ،کشور داشته باشد هر
 ؛Fang and Yang, 2013کنند (یمصرف م

Desai, 2010, pp. 12-14 .(  
که در  ییایبا استفاده از مزا تواندیکشور م هر

 نی، دوماست به دست آمدهجمعیتی سود  نخستین
سود  نخستین. به دست آوردرا  یتیسود جمع



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

 
     تدبیر اقتصاد

   راهبردهاي تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادي براي ارتقاي امنیت اقتصادي     
  

15 
 

 يبارور میزانبا درآمد سرانه باال و  يادوره ی،تیجمع
وجود دارند که باید  يفرزندان کمتر و است ترنییپا

انداز پس شیافزا يبه معنا نی. اها هزینه کردبراي آن
 طیمح جادیانباشته با ا يااندازهاست. پس تیجمع

 منجر به افزایشمساعد و اقتصادي  یاسیس
شود که سطح درآمد کشور را ي میگذارهیسرما
ی که تیسود جمع نخستین . برخالفدهدیم شیافزا

و  يگذارهیچرخه باارزش از سرما نیا ،گذراست
 نیبه ا ه. توجابدیمیطور نامحدود ادامه بازده باالتر به

تبدیل سود جمعیتی اول  است که تینکته حائز اهم
و  دهدرخ نمیصورت خودکار به 1به سود اقتصادي

 هاي مناسباستیثر سؤم يو اجرا يزیرتنها با برنامه
 يهاشرفتیدوم، پجمعیتی سود  یافتنی است.دست

 لیتبد داریپا يکشور را به توسعه اقتصاد هر يگذرا
 .)Galor, 2011, pp. 1-28( کندیم

آغاز  1385ن پنجره جمعیتی ایران از سال دورا
شده است و تا چهار دهه آینده نیز تداوم دارد. در این 

یابد دوره، نسبت جمعیت در سنین فعالیت افزایش می
درصد و حتی  70و به حداکثر خود، یعنی حدود 

رسد. افزایش عرضه نیروي کار، فرصتی بیشتر می
گذاري هاي زیادي براي اثرطالیی است و ظرفیت

کند مثبت بر رشد و توسعه اقتصادي فراهم می
). هرم سنی ایران که 95-150، صص 1391(صادقی، 

نشان داده شده است، حاکی است  1در نمودار شماره 
که بیشترین جمعیت کشور در حال حاضر در سنین 

  سال) قرار دارند. 15ـ64نیروي کار (

  (برحسب درصد) 1395ـ هرم سنی جمعیت ایران در سال 1نمودار 

  . https://www.populationpyramid.netمأخذ: 

ریزي، پنجره گذاري و برنامهبه دلیل ضعف سیاست
، در شرایط 1380جمعیتی ایران در نیمه دوم دهه 

 
1. Economic Dividend 

بحران و رکود اقتصادي و میزان باالي بیکاري جوانان 
التحصیالن دانشگاهی گشوده شد. این وضعیت و فارغ



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

                 13-28 1401، صص  105)، دي  (پیاپى  دهم، شماره 10  «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال  ماهنامه علمى 
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نیافته فرصت جمعیتی کشور در منجر به ظرفیت تحقق
در  شد. 1395تا  1385هاي دهه اول آن، یعنی از سال

تنها هاي آینده نهصورت تداوم چنین وضعیتی در سال
فرصت پنجره جمعیتی به سود اقتصادي تبدیل 

آسانی به بار شود، بلکه این فرصت استثنایی بهنمی
هاي متعدد شود و مسائل و چالشجمعیتی تبدیل می

زند (عباسی اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را رقم می
به کشورهاي مختلف ). آگاهی از تجر1397شوازي، 

که توانستند در دوران پنجره جمعیتی، سود جمعیتی 
اول خود را به سود اقتصادي بدل کنند، راهنمایی براي 

هاي الزم راستاي اتخاذ سیاست گذاران درسیاست
مندي از این فرصت طالیی در راستاي رشد براي بهره

شود. براي همین، در این گزارش اقتصادي شمرده می
چند کشور در تبدیل سود جمعیتی به سود تجربه 

شود تا در انتهاي گزارش، اقتصادي مرور می
راهکارهاي الزم براي ایران با توجه به تجربه 

  شده پیشنهاد شود.  کشورهاي بررسی
 

  ـ تجربه کشورهاي مختلف1
توسعه حالدر يو کشورها یافتهتوسعه يکشورها

خود تجربه  یسن يرا در ساختارها زیادي راتییتغ
 يتوسعه اقتصاد يبرا یمهم يامدهایکه پ کنندمی
). در بسیاري از Mason, 2016, pp. 106-122رد (دا

یافته ازجمله کشورهاي اروپاي کشورهاي توسعه
به  2012در سال  ،در سن کار تیجمعغربی، میزان 

سهم  شیافزا لیو سپس به دل دیاوج خود رس
ره شروع به کاهش کرد دوبا ت،یسالمندان از جمع

)Ahmed, Vargas, Quillin, & Schellekens, 

، اما در حال حاضر بسیاري از کشورهاي )2016
توسعه ازجمله کشورهاي آسیایی و کشورهاي درحال

آمریکاي التین در مرحله پنجره جمعیتی و سود 
جمعیتی اول قرار دارند. برخی از این کشورها 

گذاري مناسب از این سود توانستند با سیاست
ستفاده کنند و در زمره کشورهاي جمعیتی ا

یافته قرار گیرند و در برخی از کشورها نیز سود توسعه
جمعیتی به سود اقتصادي تبدیل نشد. در ادامه، تجربه 
سه مورد از کشورهاي موفق و یک مورد از کشورهاي 

  شود.  ناموفق در این زمینه مرور می
  جنوبیـ کره1ـ1

 و وانیتاکنگ، هنگ ،جنوبیهاي کرهجمهوري
سرعت رشد کردند و درآمد به 1960سنگاپور از دهه 
برابر  3، 1990تا  1965 يهاسال نیسرانه خود را ب

عنوان اوقات به یگاه عمدهعملکرد  نیکردند. ا
رشد  نیشود. ایم دهینام »ایشرق آس يمعجزه اقتصاد«
 يهااستیازجمله س ياریعوامل بس لیبه دل بیرقیب

انداز و انباشت پس ،يفناور شرفتیپ ،یو صنعت يتجار
 ،یو بهداشت یآموزش يهانهیهز ت،یحاکم ه،یسرما

 یتیو عوامل جمع هیو فرهنگ، سطح درآمد اول ایجغراف
 ،مدت نیشاغل در ا تیرشد جمع زمان، میزانهمبود. 
 وابسته بود تیاز جمع ترعیبرابر سر 10

)Wongboonsin and Phiromswad, 2017; ؛ 
Wang and Mason, 2007(. کار به  يروین شیافزا

را به سود  یتیکمک کرد تا سود جمع جنوبیکره
دهد که نشان می 2نمودار شماره  .اقتصادي بدل کند

جنوبی در هرم سنی، بیشترین میزان جمعیت کره
  متعلق به سنین نیروي کار است.



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

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

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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  (برحسب درصد) 2018جنوبی در سال ـ هرم سنی کره2رنمودا

  . https://www.populationpyramid.netمأخذ: 

جنوبی براي به حداکثر رساندن سود در کره
اي در هاي گستردهگذاريجمعیتی اول، دولت سرمایه

ظیم هاي تنآموزش عالی، خدمات بهداشتی و برنامه
 یتیجنس يبرابر جیتروهمچنین،  خانواده انجام داد.

و  تیکار، تمرکز جمعي رویعرضه ن شیهمراه با افزا
 يرشد اقتصاداز عوامل اصلی  یزندگ دیام شیافزا

بیان  )2007( 1نوگاسایو ک سونمدر این کشور است. 
 درصد 92حدود علت  یتیجمع راتییکه تغ کنندمی
 يبرا یشرق يایآسکشورهاي انداز نرخ پس شیافزا

را به خود اختصاص داده  1995ـ1965 يهاسال
نشان داد که  )2000( 2و پکسون تونیدمطالعه است. 

انداز پس میزان یشرق يایآسکشورهاي  یتیگذار جمع
 در این کشورها تا چندین برابر افزایش داده است.را 

سود یابی به این کشورها در دستکه  بدین معناست نیا

 
1. Mason and Kinugasa 
2. Deaton and Paxson 
3  . Baby Boom 

. معجزه دارند ياالعادهفوق تیدوم موقع یتیجمع
تنها جنوبی شرقی مانند کره ییایآس کشورهايرشد 

ی (افزایش عرضه تیجمع يهایژگیو زمانیدلیل همبه 
از  یناش ياقتصاد يرهایو متغ نیروي کار)

 ییهااستیاگر س مناسب ممکن شد. يهااستیس
 نیدر ا یتیسود جمعبرداري از ی بهرهنیبشیپ يبرا

انفجار  شد،یو اعمال نم گرفتیکشورها شکل نم
 یراحتبه یدوران پس از جنگ جهان 3موالید

شود. مازاد  لیتبد یتیبه فاجعه جمع توانستیم
در اقتصاد  دوباره یتیسود جمع نخستین

با سود دوم  ی اقتصاديشد تا رشد دائم يگذارهیسرما
در بهداشت و  يگذارهیسرما .شود نیتضم یتیجمع

 یانداز ملکار، استفاده از پس يرویآموزش، مهارت ن
 یمحور عواملاقتصاد صادرات يو اجرا يزیرو برنامه



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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قرار  یجنوبکره تیبودند که در پشت داستان موفق
) معتقد است که در تحقق سود 2003داشتند. مسون (

قتصادي در کشورهاي آسیاي شرقی جمعیتی به سود ا
سه عامل کلیدي منابع انسانی، موفقیت در رشد 

گذاري نقش انداز و سرمایهاشتغال، میزان باالي پس
محور و فراهم داشته است. از بین بردن موانع جنسیت

کردن حضور زنان در بازار کار، یکی دیگر از 
برداري از سود جمعیتی اول در بسترهاي بهره

نوعی کشورهاي آسیاي شرقی بود بی و بهجنوکره
)Mason, 2003براین، کشورهاي آسیاي ). افزون

هاي قوي شرقی به لحاظ سیاسی پایدار بودند و دولت
 & Deshpande, Farley( و مقتدري داشتند

Bowman, 2004(رو پایداري سیاسی یکی از . ازاین
در  برداري از سود جمعیتیترین بسترهاي بهرهمهم

جنوبی و دیگر کشورهاي آسیاي شرقی کشور کره
  ).1397است (عباسی شوازي، 

  ـ برزیل2ـ1
براي مطلوب خود  یتینتوانسته است از انتقال جمع لیبرز

 يهاتیاستفاده کند. با اولورسیدن به رشد اقتصادي 
انتقال  تیریمد يبرا الزم یاسیاقدامات س نبودنادرست و 

فاجعه جمعیتی قرار  معرضخود را در  لیبرز ،یتیجمع
مرحله فواید توسعه درحال يکشورهاداده است. برخی از 

از اتخاذ  یناشدهند که میرا از دست  یتیگذار جمع
گرفتن کامل  دهیناد ای یداخل ينابجا يهااستیس
اما مورد  ،است ازیمورد ن يهادر بخش يگذاراستیس

. نمودار )World Bank, 2012( است بیعج لیبرز
دهد که بیشترین جمعیت برزیل در نشان می 3شماره 

  سنین نیروي کار قرار دارند.

  (برحسب درصد) 2018ـ هرم سنی برزیل در سال 3نمودار 

  . https://www.populationpyramid.netمأخذ: 

و شبکه  نییپا يباسواد میزان يکشور دارا نیا
، 2012است. در سال  گسترده یاجتماع نیمأت

درصد از  13حدود  یعموم یبازنشستگ يهاستمیس
منتقل  لیرا به سالمندان در برز یناخالص داخل دیتول



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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ازاي هر بهکه در آن  يکشور يمقدار برا نیا .کردند
سال  65 ينفر باال 10سال،  15ـ64نفر جمعیت  100
بودجه ، 2018از سال برزیل  توجه است.، شایان دارد

در مقایسه با  یحقوق بازنشستگ يرا برا يشتریب
هاي آموزش، بهداشت و توسعه اجتماعی بخش

  ). Rana, 2021اختصاص داده است (
هاي پرداخت نیتراز سخاوتمندانه یکی لیبرز

توسعه درحال يدر کشور را دارد.جهان بازنشستگی 
 ی،انتظار داشت که طرح پرداخت توانیم لیمانند برز
 يهارساختیدر ز شتریکند که بایجاد  دیمازاد تول

، اما شود يگذارهیو آموزش سرما ياقتصاد ،یاجتماع
مناسب  يفقدان فضا لیباالتر به دل يمستمر در برزیل

 لیباالتر تبد يگذارهیبه سرما ي،گذارهیسرمابراي 
پس از محاسبه تفاوت درآمد و  یشود. حتینم

 کشورهاي نیانگیبرابر م 2 لیبرز ،یتیمشخصات جمع
 نهیهز یبازنشستگمستمري  يرا برا عضو اتحادیه اروپا

 پردازد.براي تحصیل کودکان هزینه کمتري میکند و یم
آن  يهانهیکودکان کمتر از هز يبرا لیبرز يهانهیهز
منجر به  موضوع نیباالتر است. ا یسن يهاگروه يبرا

 يتعداد کمتر آن،شده است که در  دفرتوسعه منحصربه
سوم از کی، اما قرار دارندخط فقر  ریاز افراد مسن ز

 چیتوان گفت هیخط فقر هستند. نم ریکودکان ز
موزش آاما  ،سواد وجود نداشته میزاندر  يبهبود
بر  عمده دیتأک رایز ؛با کمبود منابع مواجه است یعموم

 World( سالمند است تیجمعبراي کردن  نهیهز

Bank, 2021(در  و تحصیالت سواد نیی. سطح پا
گسترده  يایو مزا ندهیفزا یاتیتر، فرار مالجوان تیجمع

 
1  . Melo and Neto 

 شیافزا به را که يهرگونه دستاورد ،یاجتماع نیتأم
، از بین ردیگیدر سن کار به کشور تعلق م تیسهم جمع
 ی،اجتماع نیمأت یتیحما يها. کاهش نسبتبرده است

 ندهیدر سن کار آ تیجمع يبرا یدهنده بار مالنشان
انداز پس در راستايکارگران  ییتوانا ،جهیدرنت .است

و هرگونه احتمال سود  دهدیرا کاهش م ندهیآ يبرا
گذاران استی. ساندازدیدوم را به خطر م یتیجمع
کشور  یرا در تضاد با الزامات واقع ییهااستیس ،لیبرز
) در تحلیلی 2021. دانشگاه آکسفورد (اندکرده نیتدو

هاي فزاینده براي کند که برزیل به دلیل پرداختادعا می
هاي کمتر در بخش مستمري بازنشستگی و هزینه

 يندهاروآموزش، سود جمعیتی خود را هدر داده است. 
و  یبازنشستگ يهانهیهز ،و بازار کار یتیجمع

 ،حالنیو درع شیافزادر برزیل را  یبهداشت يهامراقبت
مغزها  ندهیفزا فرار. همچنین، دهدیرا کاهش م يوربهره

گذارد. می ریتأث ندهیآ يهاانداز کشور در سالبر چشم
که دهد درصورتی) نشان می2020( 1مطالعه ملو و نتو

تواند از گذاري کند، میدر بخش آموزش سرمایه برزیل
براي دستیابی به  مانده سود جمعیتی خود فرصت باقی

  سود اقتصادي استفاده کند.  
  ـ چین3ـ1

سابقه یب یبا سرعت ،به بعد 1980از دهه  نیاقتصاد چ
در  زیاد در سن کار تیرشد کرد. استفاده از جمع

از  یکیرا به  چینمحور، ارچوب اقتصاد صادراتهچ
کرد.  لیدر حال رشد جهان تبد ياقتصادها نیترعیسر

 يدرها استیو س 1970در دهه  ياصالحات اقتصاد
و  قیتشو را نیبه چ یخارج يهاورود شرکت ،باز



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

                 13-28 1401، صص  105)، دي  (پیاپى  دهم، شماره 10  «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال  ماهنامه علمى 
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 يها. مدلکرد لیتبد »کارخانه جهان«به  آن را
 46 ی،تیجمع ییاید که پونزنیم نیتخمي اقتصاد

 نیسرانه در چ یناخالص داخل دیدرصد از رشد تول
. بخش دهدتوضیح می 2003تا  1961 يهاسال نیرا ب

 یزندگ يشاهد بهبود استانداردها ،تیاز جمع یبزرگ

دولت  ياجبار استی. سشدندو درآمد سرانه باالتر 
 يبارور کاهش میزانبه  منجر يفرزندتک يبرا نیچ

که به جمعیت بیشتر شد  و درنتیجه، هزینه کمتر براي
 رشد صنعت کمک کرد يدر منابع برا ییجوصرفه

)Fang & Yang, 2013(.  

 (برحسب درصد) 2018ـ هرم سنی چین در سال 4نمودار 

 https://www.populationpyramid.net. مأخذ: 

چین براي تبدیل سود جمعیتی خود به سود 
هایی را اعمال کرده است. یکی از اقتصادي، سیاست

هاي صنعتی و صنایعی است که به ها توسعه شهركآن
نیروي انسانی نیاز داشتند. چین از صنایعی که نیاز به 

ع غذایی، صنایع نیروي انسانی باال دارند مانند صنای
گردشگري، اقتصاد اینترنتی و... حمایت کرد؛ 

میلیون چینی شاغل  776، 2017که در سال طوريبه
از جمعیت در سن کار این کشور را  8/77بودند که 

دادند. سیاست دوم، تالش براي افزایش تشکیل می
برابري جنسیتی خصوصاً در اشتغال بود تا چین از 

براي رشد اقتصادي استفاده جمعیت زنان در سن کار 

، قانون برابري جنسیتی در چین 1995کند. در سال 
، قانون حمایت از زنان اصالح 2005پیشنهاد و در سال 

درصد زنان  50، بالغ بر 2015و اجرایی شد. در سال 
چینی تحصیالت دانشگاهی داشتند و میزان فعالیت زنان 

التر از درصد رسید که با 8/68، به 2017چینی در سال 
درصد) بود.  9/53میانگین جهانی میزان فعالیت زنان (

برداري از سیاست دیگري که کشور چین براي بهره
پنجره جمعیتی اتخاذ کرده، توسعه آموزش عالی و 

گذاري چین در پشتیبانی از رشد علمی است. سرمایه
، 2016بخش آموزش در حال گسترش است و در سال 

تی در این کشور، در بخش بیشترین میزان هزینه دول



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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 1986آموزش بوده است. قانون آموزش اجباري از سال 
سال آموزش اجباري براي زنان و  9اعالم و  در چین

مردان در روستا و شهر اجرایی شد. در حال حاضر، 
میلیون چینی تحصیالت دانشگاهی دارند. سیاست  171

دیگر، تالش براي ایجاد اشتغال و توسعه فضاي 
ر در مناطق مختلف شهري و روستایی است. وکاکسب

کشور چین کوشید تا امکان اشتغال براي جمعیت در 
همه مناطق وجود داشته باشد تا چین بتواند از ظرفیت 
جمعیت در سن کار در همه مناطق شهري و روستایی 

 Unitedبراي رسیدن به رشد اقتصادي بهره ببرد (

Ntions Population Fund in China, 2018( .  
  ـ اندونزي4ـ1

ترین کشور جهان اسالم است که در اندونزي بزرگ
اي قرار گرفت. در جانبهعلمی همهـرنسانس اقتصادي

این رنسانس، مردم اندونزي به علم، ابتکار و تولید سوق 
ساز رشد اقتصادي این داده شدند. ازجمله عوامل زمینه

کشور، سود جمعیتی اول حاصل از دوران پنجره 
زمان، آغاز شد. هم 1970عیتی بود که از سال جم

هاي مناسب اقتصادي اتخاذشده در این کشور سیاست
منجر به اشتغال جمعیت در سن کار، افزایش تولید 

با وجود  ناخالص داخلی و درنتیجه، رشد اقتصادي شد.
هاي اخیر توجه به پنجره رشد اقتصادي مناسب، در سال

ل از آن، مورد توجه جمعیتی و سود جمعیتی اول حاص
 گذاران اندونزي قرار گرفته است.گسترده سیاست

عنوان یکی از اصول دهی سود جمعیتی اول بهسامان
اساسی آخرین برنامه توسعه دولت اندونزي 

هایی در این کشور ) گنجانده شد. سیاست2015ـ2019(
اتخاذ شده است که بر چند محور اصلی تأکید دارد 

ها باروري که منجر به کاهش هزینهازجمله حفظ کاهش 
هاي نیروي کار، شود، ایجاد اشتغال و افزایش مهارتمی

انداز و پذیري بازار کار، تجارت باز، پسانعطاف
 Hayes andها (ساختگذاري در زیرسرمایه

Setyonaluri, 2015 هرم سنی کشور اندونزي که در .(
ه جمعیت نشان داده شده، حاکی است ک 5نمودار شماره 

در سن کار و فعالیت، بیشترین درصد جمعیت این 
  دهند.کشور را تشکیل می

  صد)ر(برحسب د 2018ـ هرم سنی اندونزي در سال 5نمودار 

 . https://www.populationpyramid.netمأخذ: 



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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) نشان داد که اندونزي در 2020( 1مطالعه راجاکگوك
توانست با افزایش میزان  1970ـ2015هاي فاصله سال

اشتغال براي جمعیت در سن کار خود، از سود جمعیتی 

استفاده کند و به رشد اقتصادي دست یابد. جدول شماره 
هاي توسعه اقتصادي و انتقال ، برخی از شاخص1

  دهد.مورد بررسی نشان می جمعیتی را در کشورهاي

  ـ توسعه اقتصادي و انتقال جمعیتی در کشورهاي مورد بررسی1جدول 

دوره زمانی سود   کشور
  جمعیتی اول

میانگین میزان رشد ساالنه تولید 
  ناخالص داخلی (سرانه)

افزایش امید زندگی در دوره 
  سود جمعیتی اول

تغییرات میزان باروري کل در 
  دوره سود جمعیتی اول

  - 3/4  17  9/6  1960ـ1990  جنوبیکره
  - 1/4  19  9/4  1970ـ2000  چین
  - 27/3  17  8/1  1970ـ2020  برزیل

  - 25/3 20  6/4  1970ـ2030  اندونزي
  .https://data.worldbank.orgمأخذ: 

  ـ مالحظات امنیت اقتصادي2
ترین منابع هر کشور براي رسیدن نیروي انسانی از مهم

به رشد و توسعه اقتصادي است. مرور تجربیات جهانی 
شورها با افزایش نیروي دهد که برخی از کنشان می

انسانی حاصل از دوران پنجره جمعیتی توانستند به رشد 
و توسعه اقتصادي پایدار دست یابند. دستیابی به رشد و 
توسعه اقتصادي در این کشورها همراه با اتخاذ و اعمال 

برداري از نیروي انسانی در سن هایی براي بهرهسیاست
دهد که در ان میکار بوده است. تجربیات مرورشده نش

هاي اشتغال، صورت تأمین امنیت اقتصادي، فرصت
گذاري جوانان در سن کار افزایش انداز و سرمایهپس
یابد که رشد پایدار اقتصادي در این کشورها را می

زایی کند. ازآنجاکه سیستم دولتی توان اشتغالتضمین می
براي حجم عظیم جمعیت در سن کار را در دوران پنجره 

عیتی ندارد، تأمین امنیت اقتصادي براي جم
زایی هاي خصوصی، اشتغالگذاري در بخشسرمایه

الزم براي جمعیت در سن کار را در دوران سود 

 
1. Rajagukguk  

کند. همچنین، هنگامی جمعیتی اول در کشور فراهم می
که کشور در امنیت اقتصادي الزم باشد، افزایش اشتغال 

هاي گذاريایهانداز جمعیت در سن کار زمینه سرمو پس
کند. در الزم را براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم می

واقع، در صورت تأمین امنیت اقتصادي در زمانی که 
برد، انتظار کشور در دوران سود جمعیتی اول به سر می

رود که این سود با سرعت بیشتري به سود اقتصادي می
  و درنهایت، امنیت اقتصادي پایدار تبدیل شود.

انداز هاي الزم براي اشتغال، پساگر ایران نتواند زمینه
گذاري جمعیت  در سن کار را در دوران پنجره و سرمایه

جمعیتی فراهم کند، جمعیت فراوان در سن کار خود 
هاي مختلف امنیتی ازجمله منجر به تهدیداتی در حوزه

شود. وجود جمعیت بیکار فراوان در امنیت اقتصادي می
ها و جوامع براي تواند باري بر اقتصاد خانوادهسن کار می
هاي این افراد باشد. در چنین شرایطی، درآمد تأمین هزینه

سال و سالمند جوانان که ها و والدین میاناضافی خانواده
شد، صرف گذاري میانداز و سرمایهباید صرف پس



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

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

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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هاي فراوان زندگی جوانان (ازجمله تأمین مسکن و هزینه
شود. اي ازدواج و تشکیل خانواده) میههزینه

سال و سالمند به علت انداز والدین میانکه پسصورتیدر
هاي مولد بیکاري جوانان و تورم فزاینده در حوزه

رود این قشر نتواند گذاري نشود، انتظار میسرمایه
هاي بهداشت و درمان خود را هاي الزم در حوزههزینه

هایی براي کمک به ذ سیاستتأمین کند که منجر به اتخا
هاي عمومی کشور خصوصاً در این قشر و افزایش هزینه

شود. در این شرایط، جمعیت بخش بهداشت و درمان می
فراوان در سن کار در دوران پنجره جمعیتی، خود 

شود. همچنین، تهدیدي براي امنیت اقتصادي کشور می
شود یا هاي اشتغال جوانان در سن کار فراهم ناگر زمینه

هاي فزاینده، مشکالت اقتصادي فراوان به دلیل تورم
گیر زندگی این قشر شود، این مسئله  انگیزه را گریبان

براي مهاجرت بیشتر جوانان به خارج از کشور فراهم 
هاي فراوانی که صرف کند. در این صورت هزینهمی

شود، عاید کشورهاي دیگر آموزش نیروي انسانی می
شود. مهاجرت گسترده یافته میي توسعهازجمله کشورها

جوانان در سن کار خصوصاً جوانان با تحصیالت عالی 
هاي به خارج از کشور از سویی موجب هدررفت هزینه

شود و از سوي دیگر، گرفته در حوزه آموزش میصورت
توانست با کشور را از جمعیت متخصصی که می

ادي و زایی منجر به رشد اقتصکارآفرینی و اشتغال
  کند. دستیابی به امنیت اقتصادي پایدار شود، محروم می

  
 گیري و پیشنهاد راهکارهانتیجه

جنوبی، برزیل، چین تواند از تجربه کشورهاي کرهایران می
و اندونزي براي تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادي 

فرد است، اما برخی بهره ببرد. شرایط هر کشوري منحصربه
توان از تجربیات مشترك وجود دارد که می از موضوعات

دیگر کشورها آموخت. تجربه کشورهاي موفق نشان 
هاي مناسب اقتصادي و اجتماعی ها سیاستدهد که آنمی

را در دوران سود جمعیتی اول خود اتخاذ و اجرا کردند که 
منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و درنهایت، رشد 

ر مقابل، تجربه ناموفق شان شده است. داقتصادي
دهد که انفعال در شده (کشور برزیل) نشان میبررسی

توجهی به فرصت طالیی دوران گذاري و بیسیاست
هاي نادرست در پنجره جمعیتی از سویی و اولویت

تخصیص بودجه از سوي دیگر، سبب از دست رفتن سود 
جمعیتی اول در این کشور شده است. ناگفته نماند که ایران 
در شرایطی وارد دوران پنجره جمعیتی و سود جمعیتی اول 

هاي حاصل از آن شده است که تحت شدیدترین تحریم
المللی قرار دارد که منجر به کمبود منابع مالی اقتصادي بین

هاي مورد نیاز شده در بخش گذاريالزم براي سرمایه
گذاري اجتماعی است. در ادامه، پیشنهاداتی براي سیاست

قتصادي با توجه به تجربیات کشورهاي مورد بررسی و ا
 شود. ارائه می

کار وهاي اشتغال و فضاي کسبـ گسترش فرصت
نقطه مشترك تجربه همه بنیان: کار دانشوخصوصاً کسب

کشورهاي موفق مرورشده در تبدیل سود جمعیتی به سود 
اند با ایجاد اشتغال و فضاي اقتصادي این است که توانسته

وکار براي جمعیت در سن کار، از این ظرفیت براي کسب
افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادي استفاده 
کنند. طبق اطالعات منتشرشده مرکز آمار ایران، در تابستان 

درصد از جمعیت  9/8میلیون نفر معادل  5/2، 1401سال 
وکار اند. ایجاد فضاي اشتغال و کسبفعال کشور بیکار بوده



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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ي این افراد منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی برا
کند. با شود و زمینه افزایش رشد اقتصادي را فراهم میمی

بنیان در رشد وکارهاي دانشتوجه به اهمیت نقش کسب
شود با توجه به ظرفیت و توسعه اقتصادي، پیشنهاد می

کرده در کشور، ایجاد اشتغال جمعیت در سن کار تحصیل
این بخش صورت گیرد تا در کنار کاهش میزان عمدتاً در 

بیکاري، رشد اقتصادي کشور را سرعت بخشد. ازآنجاکه 
بنیان را غالباً بخش خصوصی کارهاي دانشوکسب

پذیر کند و نسبت به نوسانات اقتصادي آسیباندازي میراه
گذاران با اتخاذ تدابیري در راستاي افزایش هستند، سیاست

زمینه افزایش تأسیس و گسترش امنیت اقتصادي، 
  کنند.  بنیان را فراهم هاي دانشهاي شرکتفعالیت

ـ توجه به کیفیت آموزش عالی و حمایت از 
تجربه کشورهاي چین، هاي علمی و فناوري: پیشرفت

هاي موفق مورد بررسی جنوبی و اندونزي که نمونهکره
 دهنده اهمیتهستند و نیز تجربه ناموفق برزیل، نشان

تحصیالت و آموزش در تبدیل سود جمعیتی اول به 
و  1کارسماسود اقتصادي است. نتایج مطالعه کرسپو 

دهد کشورهایی که توانستند ) نشان می2014همکاران (
از فرصت سود جمعیتی خود براي رشد اقتصادي 
استفاده کنند، عمدتا ًاین سود را به دلیل افزایش 

ت جمعیت در سن وري ناشی از افزایش تحصیالبهره
هاي اخیر تعداد مراکز اند. در سالکار به دست آورده
تبع آن، تعداد دانشجویان در کشور آموزش عالی و به

افزایش یافته است، اما در کنار افزایش کمّی باید به 
کیفیت آموزش عالی نیز توجه الزم شود. تربیت 

ي دانشجویانی با مهارت باال، سرمایه انسانی الزم را برا

 
1. Crespo Cuaresma 

رشد و توسعه اقتصادي خصوصاً در بخش اقتصاد 
کند. همچنین، تالش براي رشد بنیان فراهم میدانش

علمی ازجمله اقداماتی است که با کاربرد نتایج مطالعات 
ساز استفاده هاي مختلف اقتصادي، زمینهعلمی در بخش

هاي علمی جمعیت در سن کار براي افزایش از ظرفیت
  شود.داخلی و رشد اقتصادي میمیزان ناخالص تولید 

سازي زنان و عدالت جنسیتی در فضاي ـ توانمند
جنوبی کشورهاي چین و کرهکار: واشتغال و کسب

اقداماتی را براي افزایش عدالت جنسیتی در بخش 
اند از تحصیالت و اشتغال زنان انجام داده و توانسته

بهره نیروي کار زنان در تسریع رشد اقتصادي خود 
هاي اخیر میزان تحصیالت زنان در ایران در سال ببرند.

اي که بیش از گونهاندازه زیادي افزایش یافته است؛ بهبه
دهند. ها را زنان تشکیل میدرصد ورودي دانشگاه 50

باوجوداین، افزایش زیادي در میزان اشتغال زنان در 
کشور رخ نداده است و طبق اطالعات منتشرشده مرکز 

، نسبت اشتغال براي مردان 1401ر ایران، در بهار سال آما
درصد بوده است.  11تا  10درصد و براي زنان تنها  63

هایی که براي تحصیالت زنان در کشور با توجه به هزینه
گیرد، ایجاد عدالت جنسیتی در فضاي صورت می

هاي برداري از هزینهو کار، زمینه بهرهاشتغال و کسب
رفیت زنان (که نیمی از جمعیت در گرفته و ظصورت

دهند) را براي سرعت بخشیدن سن کار را تشکیل می
آورد. در این زمینه، به رشد اقتصادي در کشور پدید می

هاي قانونی و تالش براي از بین بردن موانع حمایت
وکار زنان از اجتماعی و فرهنگی اشتغال و کسب

  گذاران است. اقدامات مؤثر سیاست



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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امنیت اقتصادي در راستاي افزایش  ـ گسترش
در کشورهاي مورد بررسی گذاري: انداز و سرمایهپس

جنوبی و اندونزي، افزایش جمعیت در سن ازجمله کره
هاي زمان با کاهش تعداد فرزندان و هزینهکار هم
گذاري را انداز و سرمایهشده براي آنان، میزان پسصرف

لی سود اقتصادي دهد که یکی از عوامل اصافزایش می
) بیان 2011( 1مودي و ایار رود.این کشورها به شمارمی

 موجبدر سن کار  تینسبت جمع شیافزاکنند که می
را  یمنابع داخل جیو بس شودیانداز مپس افزایش میزان

. ایران در کندیم تیمولد تقو يگذارهیسرما يبرا
 هاي اخیر شرایط ناپایداري را در امنیت اقتصاديسال

خود تجربه کرده است. با وجود افزایش جمعیت در 
هاي سن کار و کاهش تعداد فرزندان، به علت تورم

شدید میزان درآمد مازاد خانوارها کاهش یافته و 
گذاري خانوارها نیز انداز و سرمایهدرنتیجه، میزان پس

رو به کاهش است. در صورت وجود مازاد درآمد، به 
درآمد مازاد معموالً براي علت نبود امنیت اقتصادي، 

گذاري در مصرف بیشتر هزینه یا به سمت سرمایه
هاي سوداگرانه ازجمله مسکن و طال سوق داده بخش

شود. در صورت افزایش امنیت اقتصادي، خانوارها می
تبع آن، توانند با کسب درآمد باالتر و بهو افراد می
اري گذهاي تولیدي سرمایهانداز، در بخشافزایش پس

کنند که باعث افزایش میزان اشتغال و تولید ناخالص 
شود و زمینه تبدیل سود جمعیتی به سود داخلی می

  کند. اقتصادي را در کشور فراهم می
ـ توجه به توسعه موزون و ایجاد فضاي اشتغال در 

آنچه در چین رخ داد، توجه مناطق مختلف کشور: 

 
1. Mody and Aiyar 

ه مناطق وکار و اشتغال در همبه ایجاد فضاي کسب
روستایی و شهري به شکل برابر بود. درنتیجه، این 
کشور توانست از نیروي انسانی موجود در همه 

مند شود. در ایران با مناطق براي رشد اقتصادي بهره
توجه به وجود توسعه ناموزون اقتصادي در کشور و 

غربی، پیشنهاد  آمار بیکاري در مناطق مرزي و نیمه
گذاري تدابیري براي سرمایه گذارانشود سیاستمی

در این مناطق و اشتغال جوانان اتخاذ کنند. این اقدام 
اي در از سویی منجر به افزایش توسعه برابر منطقه

هاي شود و با کاهش مهاجرت، آسیبکشور می
اجتماعی ناشی از این پدیده اجتماعی را کاهش 

دهد و از سوي دیگر، از هدررفت نیروي انسانی می
کند. ایجاد امنیت در این مناطق جلوگیري می موجود

گذاري بخش خصوصی در این الزم براي سرمایه
هاي الزم در این زمینه،  مناطق و در نظر گرفتن مشوق

وکار گامی در راستاي ایجاد فضاي اشتغال و کسب
  یافته کشور است. در مناطق مرزي و کمتر توسعه

سالمت  هایی براي افزایش میزانـ اتخاذ سیاست
ازجمله اقداماتی که کشورهاي مورد بررسی  جمعیت:

اند، توجه به بخش سالمت جمعیت است. انجام داده
با توجه به افزایش اثر سبک زندگی در سالمت و 

هاي تغییرات در الگوي بیماري که موجب بروز بیماري
سالی مزمن ازجمله دیابت و فشار خون در سنین میان

به این  شود، با گذشت زمان، ابتالي جمعیتمی
هاي جاري سالمت جمعیت را افزایش ها هزینهبیماري

زایی و دهد. درنتیجه، منابعی که باید صرف اشتغالمی
هاي رشد اقتصادي کشور شود، باید صرف هزینه



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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سالمت جمعیت شود. در این باره، توجه به اقدامات 
محور در پیشگیرانه و گسترش سبک زندگی سالمت

ري است. این اقدامات با سنین مختلف، الزم و ضرو
افزایش سالمت جمعیت در سن کار، سنین فعالیت و 

دهد و درنتیجه، ها را نیز افزایش میاشتغال مفید آن
زمان استفاده کشور از دوران سود جمعیتی اول براي 

  کند.رسیدن به سود اقتصادي را بیشتر می
هاي الزم براي گسترش اقتصاد ـ ایجاد زمینه

کشورهاي موفق ازجمله چین و  محور:صادرات
زمان با دوران سود جمعیتی اول، جنوبی همکره

محور هایی را براي گسترش اقتصاد صادراتسیاست
هاي اقتصادي اند که سبب بهبود شاخصاعمال کرده

این کشورها و درنتیجه، رشد اقتصادي باالتر شده 
هاي تجارت است. در این زمینه، گسترش سیاست

تواند با ین بردن موانع صادرات میخارجی و از ب
افزایش تقاضا براي تولیدات داخلی، افزایش میزان 
اشتغال و نیز افزایش ورود ارز به کشور، سرعت رشد 

 اقتصادي را در دوران سود جمعیتی اول بیشتر کند.

راستا با چند بند از شده همپیشنهادات ارائه
جمعیت  هاي ابالغی مقام معظم رهبري در زمینهسیاست

است. ارتقاي امید زندگی،  10و  8، 6ازجمله بندهاي 

تأمین سالمت و تغذیه سالم جمعیت، توانمندسازي 
هاي سازي و آموزشجمعیت در سن کار با فرهنگ

اي و حفظ و جذب جمعیت در حرفهـکارآفرینی و فنی
گذاري و ایجاد روستاها و مناطق مرزي و تشویق سرمایه

هاي ین مناطق، از جمله سیاستوکار در افضاي کسب
ابالغی مقام معظم رهبري در زمینه جمعیت است. 

هاي اخیر بر همچنین، تأکید رهبر معظم انقالب در سال
بنیان سازگار با تجربه کشورهایی گسترش اقتصاد دانش

است که توانستند با رشد علمی از سود جمعیتی اول 
پایدار خود براي دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي 

  بیشترین بهره را ببرند.   
در انتها، بیان این نکته ضروري است که اگر 

تنها هاي مناسب در کشور اتخاذ و اعمال نشود، نهسیاست
فرصت طالیی دوران پنجره جمعیتی براي رسیدن به 

 1425رود، بلکه از سال رشد اقتصادي پایدار از دست می
) به 1360ن دهه و با ورود نسل انفجار موالید (متولدا

سنین سالمندي و آغاز فاز سالمندي جمعیت، ایران با 
شود؛ بحرانی که به دلیل رو میبحران سالمندي روبه

کاهش عمده جمعیت در سن کار، افزایش بار تکفل 
اجتماعی سالمندان، هاي گسترده تأمینسالمندي و هزینه
  کند.هاي جدي مواجه میکشور را با چالش

 ـ پیشنهادات سیاستی براي تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادي در ایران2جدول 

  بنیانکار دانشوکار خصوصاً کسبوهاي اشتغال و فضاي کسبگسترش فرصت
  هاي علمی و فناوريتوجه به کیفیت آموزش عالی و حمایت از پیشرفت

  کاروسازي زنان و عدالت جنسیتی در فضاي اشتغال و کسبتوانمند
  گذاريانداز و سرمایهگسترش امنیت اقتصادي در راستاي افزایش پس

  توجه به توسعه موزون و ایجاد فضاي اشتغال در مناطق مختلف کشور
  هایی براي افزایش میزان سالمت جمعیتاتخاذ سیاست

  محوري گسترش اقتصاد صادراتهاي الزم براایجاد زمینه



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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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون
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خارجي تجارت
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رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه
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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
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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
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