
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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راهکارهای حمایت از فعاالن اقتصادی
1میالد میر

چکیده
تبع آن رونق تولید بههای تولیدی و تر بخش خصوصی در فعالیتتواند حضور پررنگوکار میمناسب بودن محیط کسب

تواند موجب دلسردی فعاالن وکار میروی محیط کسبهای پیشهمراه داشته باشد. در مقابل، مشکالت و چالشرا به

کننده رکود اقتصادی است. بررسی شاخص استانی ها از چرخه تولید کشور شود که این اتفاق تشدیداقتصادی و خروج آن

های مختلف، محیط است که با وجود اختالف در کمیت شاخص مذکور برای استان دهنده آنکار نشانومحیط کسب

ها حال، مقایسه نسبی شاخص مذکور در بین استاناینبا ها وضعیت مساعدی ندارد.کدام از استانوکار در هیچکسب

رای بدترین وضعیت محیط های کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان دابیانگر آن است که، استان

وکار هستند. غیرقابل های سمنان، آذربایجان غربی و مرکزی دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار و استانکسب

ها، قوانین و ثباتی سیاستها، بیبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، دشواری تأمین مالی از بانکپیش

روی فعاالن های پیشِترین چالشجمله مهموکار و فقدان تقاضای کافی، ازاظر بر کسبهای اجرایی نمقررات و رویه

روی فعاالن اقتصادی پیشنهادهای زیر وکار و برطرف شدن موانع پیشمنظور بهبود محیط کسباقتصادی است. لذا به

ت اجرایی الزم برای اجرای قوانین، ( در نظر گرفتن ضمان2( ممانعت از صدور قوانین و مقررات جدید، 1شوند: ارائه می

( حمایت از کاالهای تولید داخل.5سازی نیازهای تولید و ( داخلی4ها، تر بر عملکرد بانک( نظارت و کنترل دقیق3

فعاالن اقتصادی، تأمین مالی. تولید ملی، محیط کسب و کار، واژگان کلیدی:

 مقدمه
حمایت از فعاالن اقتصادی و بهبود فضای مناسب 

دلیل تقویت تولید ملی، رشد کار بهوکسب

های شغلی جدید و ... گذاری، ایجاد فرصتسرمایه

های الزم برای خروج از رکود و شرطیکی از پیش

روی ایجاد رونق اقتصادی است. رفع موانع پیشِ

منطقی از  های هدفمند وفعاالن اقتصادی و حمایت

تواند به افزایش کمیت و کیفیت بخش تولید، می

نتیجه، کاهش تولیدات داخلی منجر شود که در

      mir.milad91@yahoo.com، ایرانپژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران -1

وابستگی کشور به خارج، افزایش اشتغال، افزایش 

همراه نهایت بهبود سطح رفاه جامعه را بهدرآمد و در

رو، یکی از وظایف دولت فراهم اینخواهد داشت. از

های الزم جهت حمایت از کردن بسترها و زیرساخت

تولید و فعاالن اقتصادی است؛ که برای این منظور، 

های فعاالن اقتصادی و مشکالت آگاهی از دغدغه

ای برخوردار است. ها از اهمیت ویژهروی آنپیشِ

که اطالعاتی وکار عالوه بر آنبررسی وضعیت کسب

وکار کشور ارائه خصوص وضعیت محیط کسبدر



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

راهکارهاى حمایت از فعاالن اقتصادى 
تدبیر اقتصاد
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های اصلی فعاالن ها و دغدغهاند چالشتودهد، میمی

 کند.  اقتصادی را نیز بیان

گزارش، به دنبال ارایه راهکارهایی برای در این

حمایت از فعاالن اقتصادی هستیم. در بخش اول به 

پردازیم. در وکار میبررسی وضعیت محیط کسب

روی فعاالن های پیشِبخش دوم برخی از چالش

گیرد. بخش سوم به ار میاقتصادی مورد بررسی قر

مالحظات امنیت اقتصادی اختصاص یافته و نهایتاً 

خواهند شد.  گیری و پیشنهادها ارائهنتیجه

کار در ایرانو. بررسی شاخص محیط کسب1
( جایگاه ایران از لحاظ وضعیت شاخص 1جدول )

های آن را در مقایسه با سایر کار و زیرشاخصوکسب

های منتشر شده بر اساس گزارش دهد.کشورها نشان می

به بعد جایگاه ایران  2017توسط بانک جهانی، از سال 

کار تنزل یافته است، واز نظر شاخص محیط کسب

کشور ایران  189از بین  2017طوری که در سال به

 2020خود اختصاص داده اما در سال را به 117جایگاه 

 ست.کشور دست یافته ا 190از بین  128به جایگاه 

های آن در ایرانکار و زیرشاخصو: وضعیت شاخص فضای کسب1جدول 

رتبه

2017201820192020

117120124128کار ایرانوشاخص محیط کسب کل

هازیرشاخص

189190190190تعداد کشورها

9710297173کارواندازی کسبراه

27272586سازوکسب مجوزهای ساخت

909499108دریافت انشعاب برق

85868790ثبت امالک

971019099کسب اعتبار

166165170173گذارانحمایت از سرمایه

99100150149هامالیاتپرداخت 

171170166121تجارت خارجی

69708089اجرای قراردادها

155156160131حل مسائل ورشکستگی

پذیری جهانی. های رقابتمأخذ: گزارش

های اخیر شاهد بدتر شدن شود که طی سالمالحظه می

ایم. کار بودهوهای شاخص کسبشاخصوضعیت اکثر زیر

ها وکار در استانبررسی وضعیت محیط کسب .2
 70شده روی وکار از طریق محاسبات انجامشاخص کسب

ـ شامل  ـ مختلف  42مؤلفه پیمایشی و  28مؤلفه  مؤلفه آماری 

شود. شاخص مذکور وکار، حاصل میکسب و مؤثر بر فضای

کند و هر چه کمیت را اختیار می 10کمیتی بین صفر تا 

نزدیک شود، بیانگر بدتر شدن وضعیت  10شاخص به عدد 

وکار ایران در وکار است. نتایج آخرین پایش کسبکسب

 عنوان کمیت شاخص کل بیانرا به 05/6، عدد 1399تابستان 

است که کمیت شاخص مذکور در بهار کند؛ این در حالی می

گر بدتر شدن بوده است؛ که این امر بیان 01/6برابر  1399

 وکار است.وضعیت محیط کسب



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

راهکارهاى حمایت از فعاالن اقتصادى 
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ها نیز وکار در سطح استانشاخص محیط کسب

( شاخص محیط 1شود؛ جدول )محاسبه می

را به تفکیک  1399وکار را برای بهار و تابستان کسب

دهد. ها نشان میاستان

وکار: شاخص استانی محیط کسب2جدول 
1399تابستان 1399بهار استان

77/5آذربایجان شرقی
15/561/5آذربایجان غربی

99/548/5اردبیل
13/627/6اصفهان

07/614/6البرز
86/518/6ایالم

07/604/6بوشهر
31/614/6تهران

17/612/6چهارمحال و بختیاری
77/529/6خراسان جنوبی
07/690/5خراسان رضوی
07/611/6خراسان شمالی

13/619/6خوزستان
22/519/6زنجان
39/567/5سمنان

32/643/5سیستان و بلوچستان
77/532/6فارس
92/583/5قزوین

95/596/5قم
16/612/6کردستان

08/647/6کرمان
23/639/6کرمانشاه

92/519/6کهگیلویه و بویراحمد
21/616/6گلستان
74/577/5گیالن
02/606/6لرستان

70/595/5مازندران
38/560/5مرکزی

14/621/6هرمزگان
05/606/6همدان

66/583/5یزد
های اتاق ایران.مأخذ: مرکز پژوهش

های کردستان، دست آمده، استانبر اساس نتایج به

کرمان و سیستان و بلوچستان، تهران دارای بدترین 

های سمنان، وکار و استانوضعیت محیط کسب

آذربایجان غربی و مرکزی دارای بهترین وضعیت 

وکار هستند. محیط کسب

 روی فعاالن اقتصادیهای پیشِ. چالش3
وکار از طور که بیان شد، شاخص کسبهمان

شود؛ های آماری و پیمایشی حاصل میمؤلفه

های پیمایشی از طریق نظرسنجی بین فعاالن مؤلفه

تواند آیند. بر این اساس میدست میاقتصادی به

روی فعاالن های پیشترین چالشموارد زیر را مهم

 اقتصادی دانست: 

و تغییرات قیمت موادبینی بودن . غیرقابل پیش1-3

 اولیه و محصوالت

ترین مانع محیط از دید فعاالن اقتصادی اصلی

بینی بودن و تغییرات قیمت وکار، غیرقابل پیشکسب

خصوص ای که درمواد اولیه و محصوالت است. نکته

تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت باید توجه 

و ای از مواد اولیه داشت آن است که بخش عمده

شوند؛ ای از طریق واردات تأمین میکاالهای واسطه

ها و جهش نرخ ارز در دو ـ دنبال تشدید تحریمبه

سه سال اخیر، هزینه واردات این کاالها افزایش یافته 

است. عالوه بر تغییر قیمت مواد اولیه، آنچه نگرانی 

فعاالن اقتصادی را افزایش داده است، غیرقابل 

واقع عالوه بر باشد. درها میبینی بودن قیمتپیش

دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و محصوالت به

وابستگی به ارز و افزایش نرخ ارز، فضای ملتهب 



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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بینی قیمت مواد بازار ارز باعث شده است که پیش

ای که باید توجه اولیه و محصوالت دشوار شود. نکته

گذاری و عدم نظارت داشت آن است که قدرت قیمت

بینی جمله دالیلی است که در غیرقابل پیشیز ازکافی ن

بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت نقش 

دارند. معموالً زمانی که نوسانات بازار ارز را شاهد 

هستیم و در شرایطی که انتظارات تورمی صعودی 

کنندگان محصوالت و مواد باشد، حتی تولیدمی

ز ندارند، به بهانه ای که وابستگی چندانی به اراولیه

 کنند. ها میافزایش نرخ ارز اقدام به تعدیل قیمت

دنبال آن افزایش جهش یکباره قیمت ارز و به

های اقتصادی به شود بنگاهقیمت مواد اولیه باعث می

در گردش بیشتری نیاز داشته باشند که این  سرمایه

ها در توجه به مشکالت تأمین مالی بنگاهاتفاق، با

های تولیدی اد ایران، شرایط را برای بقای بنگاهاقتص

کند. تر میسخت

ها. دشواری تأمین مالی از بانک2-3

های گذشته، بخش رغم رشد باالی نقدینگی در سالعلی

است و عدم  تولید از کمبود منابع مالی کافی رنج برده

ترین دسترسی به اعتبارات کافی، همواره یکی از اصلی

االن اقتصادی بوده است و نظام بانکی های فعدغدغه

تسهیالت کافی را در اختیار تولیدکنندگان و فعاالن 

دالیل تأثیرگذار در ترین اقتصادی قرار نداده است. از مهم

توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد این شرایط می

 های تجاریاستقراض دولت از بانک -

های گذشته، دولت برای پوشش بخشی از در سال

های تجاری روی آورده کسری بودجه خود به بانک

های تجاری است که امر موجب کاهش قدرت بانک

دولت به  در ارائه تسهیالت شده است. بررسی بدهی

سال اخیر  10دهد که طی های تجاری نشان میبانک

النه ها ساهای دولت به بانکطور متوسط بدهیبه

درصد افزایش یافته است.  30حدود 

های تجاریهای دولت به بانک: روند بدهی1نمودار 

مأخذ: بانک مرکزی ایران. 

0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

1343 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 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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 ها به ارائه تسهیالت عدم تمایل بانک -

نند جهش های اخیر ماتحوالت اقتصادی سال

ها در بازارهای مسکن، طال، ارز و سکه در کنار قیمت

عدم نظارت و کنترل بر سیستم بانکی، باعث شده 

گری مالی و تأمین شان که واسطهها وظیفه اصلیبانک

نیازهای مالی بخش تولید است را فراموش کنند و 

دنبال حداکثرسازی سود مانند یک بنگاه اقتصادی به

منابع مالی خود را در بازارهای باشند و بخشی از 

گیری واقع شکلگذاری کنند. دررقیب تولید سرمایه

فضای اقتصادی توأم با ریسک و نااطمینانی، فساد در 

های قاچاق باعث ایجاد سیستم اداری و فعالیت

گذاری موانعی بر سر راه تولید شده و ریسک سرمایه

ین امر است؛ اهای مولد را افزایش داده در فعالیت

باعث شده که وارد کردن سرمایه به بخش تولید با 

ها ترجیح خطرات زیادی مواجه شود. لذا بانک

جای اعطای تسهیالت به فعاالن اقتصادی، دهند بهمی

طور های غیرمولد که بهمنابع مالی خود را در بازار

تر و بازدهی باالتری برخوردار نسبی از ریسک پایین

 ی کنند. گذارهستند، سرمایه

ها در اعطای گیری بانکوجود رانت و سخت -

 تسهیالت

وجود رانت در اعطای تسهیالت بانکی باعث شده 

است که بخشی از فعاالن اقتصادی از دریافت 

که اعطای جای آنو به اعتبارات بانکی محروم بمانند

ـ منفعت جامعه استوار های هزینه تسهیالت بر تحلیل

بر روابط خاص با سیاسیون و  باشد، بیشتر مبتنی

ای دیگر از ها باشد. عدهمدیره و کارمندان بانکهیئت

فعاالن اقتصادی که موفق به دسترسی به تسهیالت 

گیرانه شوند، معموالً با شرایط سختبانکی می

شوند:جمله موارد زیر مواجه میها ازبانک

گذاشتن بخشی از وام دریافتی در حساب ✓

افت وام.جاری، پس از دری

های سنگین.درخواست وثیقه✓

بروکراسی اداری پیچیده.✓

گذاری مبلغی از تسهیالت تقاضا شده، سپرده✓

چندین ماه قبل از دریافت وام.

ها، قوانین و مقررات وثباتی سیاست. بی3-3

 وکارهای اجرایی ناظر بر کسبرویه

ها، قوانین و ثباتی سیاستاز دید فعاالن اقتصادی، بی

وکار، یکی های اجرایی ناظر بر کسبمقررات و رویه

وکار است. تقریباً تمامی دیگر از مشکالت محیط کسب

تأثیر وکار تحتهای شاخص سهولت کسبمؤلفه

پاگیر، وقوانین و مقررات قرار دارند. وجود قوانین دست

اد یکی از دالیل عدم بهبود شاخص متعدد و گاهاً متض

 وکار در کشور بوده است. سهولت کسب

های زیادی جهت اجرای های اخیر تالشدر سال

منظور بهبود محیط زدایی بهسیاست مقررات

گرفته است، اما  وکار و رفع موانع تولید صورتکسب

های صورت گرفته بهبودی در رغم تالشعلی

مالحظه نشده  وکاروضعیت شاخص سهولت کسب

است؛ برخی از کارشناسان یکی از دالیل این امر را 

زدایی های مقرراتعدم اجرای صحیح سیاست

دهد که های صورت گرفته نشان میدانند. بررسیمی

ترین عوامل مؤثر بر عدم اجرای صحیح برخی از مهم

 اند از:زدایی عباتسیاست مقررات

الح مجوزهامقاومت نهادها در مقابل حذف یا اص -



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

راهکارهاى حمایت از فعاالن اقتصادى 
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ها و موانع مهم و اصلی در فرآیند یکی از چالش

زدایی، مقاومت نهادهای مختلف در مقابل مقررات

مقررات مربوط به سازمان مربوطه حذف یا اصالح 

های نامهبسیاری از قوانین، مقررات و بخشاست. 

عنوان ابزار الزم برای ها بهتدوین شده در سازمان

تفاده از آن برای مقاصد رانتی اعمال قدرت افراد، اس

وجود مجوزها و مقررات به برخی و... است. درواقع 

رساند که همین ها منافعی میاز افراد و سازمان

ها، در ای برای افراد و سازمانتواند انگیزهموضوع می

 جهت مخالفت با حذف مجوزها و مقررات باشد.

برخورد  عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و -

ها و متولیان متخلف جدی با دستگاه

نبود ضمانت اجرایی قوی و کارآمد از مشکالت 

رغم آید. بهشمار میاصلی اجرای قوانین در کشور به

ها وجود قوانین جامع و کامل در بسیاری از بخش

ها و سازی سیاستهمواره شاهد نقصان در پیاده

به اهداف هستیم. دلیل اصلی این موضوع،  دستیابی

نبود ضمانت اجرایی قوانین و مقررات است. این 

زدایی و موضوع، اجرای صحیح قانون مقررات

تأثیر قرار داده است، اثرگذاری آن را نیز تحت

سو نبود ضمانت اجرایی قانون طوری که از یکبه

ها و زدایی و عدم برخورد جدی با دستگاهمقررات

ها و لیان متخلف باعث شده است سازمانمتو

های نامههای مختلف تمامی قوانین و بخشارگان

زدایی و تسهیل صدور خود را به هیئت مقررات

وکار ارائه نکنند. از سوی دیگر، قوانین مقررات کسب

حذف شده، اصالح شده و یا تازه تدوین شده از 

ول شود. مورد ادرستی اجرایی نمیسوی این هیئت به

زا از چرخه اداری مانع از حذف قوانین زاید و رانت

شود و مورد دوم مانع از اجرای و اجرایی کشور می

شده های تدوینصحیح قوانین اتخاذ شده و سیاست

زدایی و تسهیل های هیئت مقرراتبعد از بررسی

 شود.وکار میصدور مقررات کسب

. فقدان تقاضای کافی4-3

های فعاالن اقتصادی، فقدان یکی دیگر از نگرانی

تقاضای کافی برای کاالهای تولید داخل است، که از 

گیرد. کاهش تقاضای داخلی و خارجی نشأت می

المللی، کاهش های بیناعمال و تشدید تحریم

همراه داشته است. از سوی مشتریان خارجی را به

باال  دلیل نرخ تورمدیگر، کاهش قدرت خرید مردم به

توان از دیگر دالیل کاهش ی اخیر را میهادر سال

تقاضا برای محصوالت داخلی دانست. البته عالوه بر 

موارد ذکر شده، کیفیت پایین محصوالت تولید داخل 

تواند از داللیل کاهش تقاضا برای محصوالت نیز می

 باشد.   

 . مالحظات امنیت اقتصادی4
تر تواند حضور پررنگوکار میمحیط مناسب کسب

تبع آن های تولیدی و بهخش خصوصی در فعالیتب

همراه داشته باشد. در مقابل، رونق تولید را به

وکار روی محیط کسبهای پیشمشکالت و چالش

تواند موجب دلسردی فعاالن اقصادی و خروج می

ها از چرخه تولید کشور شود و نتیجه این اتفاق آن

ی تضعیف توان بخش تولید و تشدید رکود اقتصاد

ها حاضر عوامل متعددی، که برخی از آنحالدراست. 

مورد اشاره قرار گرفتند، موجب ایجاد شرایط 



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

راهکارهاى حمایت از فعاالن اقتصادى 
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تردید تدوام اند. بدونوکار شدهنامناسب محیط کسب

وضعیت فعلی به خروج فعاالن اقتصادی از 

های سمت فعالیتها بههای تولید و رفتن آنفعالیت

فاق تضعیف غیرمولد منجر خواهد شد که این ات

های سوداگری و قاچاق بخش تولید، گسترش فعالیت

 همراه دارد. کاال را به

ها و موانع از سوی دیگر برطرف نشدن چالش

واسطه تأثیر بر متغیرهای وکار بهمحیط کسب

تواند مشکالت ویژه اشتغال و فقر میاقتصادی به

ود دنبال عدم بهبعنوان مثال، بهامنیتی نیز ایجاد کند. به

های تولیدی، تعدیل وکار و رکود بنگاهفضای کسب

نیروی کار و تشدید بیکاری محتمل خواهد بود که 

این امر آثاری مانند روی آوردن به مشاغل کاذب و 

غیرقانونی، افزایش جرم و جنایت و ایجاد 

همراه دارد که از این جهت های اجتماعی بهناهنجاری

کننده امنیت ملی نیز باشد.تهدید

 گیری و پیشنهادهانتیجه
پذیری منتشر شده توسط های رقابتبررسی گزارش

تاکنون  2017بانک جهانی بیانگر آن است که از سال 

کار تنزل وجایگاه ایران از نظر شاخص محیط کسب

 190از بین  2020طوری که در سال یافته است، به

قرار گرفته است. همچنین نتایج  128کشور در رتبه 

وکار ت آمده از بررسی شاخص محیط کسبدسبه

وکار در نبودن محیط کسب گر مناسباستانی بیان

باشد. بر اساس آخرین پایش صورت سطح کشور می

وکار در تابستان گرفته برای بررسی محیط کسب

های کردستان، کرمان و سیستان و ، استان1399

وکار بلوچستان دارای بدترین وضعیت محیط کسب

های سمنان، آذربایجان غربی و مرکزی دارای و استان

وکار در کشور هستند. بهترین وضعیت محیط کسب

وکار بررسی شاخص استانی محیط کسب

دهنده آن است که اختالف چندانی بین کمیت نشان

ها وجود ندارد. شاخص مذکور به تفکیک استان

های طور مشترک از دید فعاالن اقتصادی در استانبه

بینی بودن و تغییرات قیمت مختلف؛ غیرقابل پیش

مواد اولیه و محصوالت، دشواری تأمین مالی از 

ها، قوانین و مقررات و ثباتی سیاستها، بیکبان

وکار و فقدان تقاضای های اجرایی ناظر بر کسبرویه

 روی محیطهای پیشِترین چالشکافی، از مهم

 وکار هستند. کسب

وکار در کشور و منظور بهبود محیط کسببه

روی فعاالن های پیشِبرطرف شدن بخشی از چالش

 شوند:ارائه میاقتصادی، پیشنهادهای زیر 

هیئت : ممانعت از صدور قوانین و مقررات جدید -

منظور جلوگیری از بدتر شدن زدایی باید بهمقررات

وکار ناشی از تعدد قوانین وضعیت محیط کسب

پیچیده و ناکارآمد، از تولید مقررات جدید بدون 

ای که باید های کارشناسی جلوگیری کند. نکتهبررسی

است که وجود قوانین و مقررات  به آن واقف بود آن

ساز فساد باشد و تواند زمینهپیچیده و ناکارآمد می

های فساد پابرجاست جلوگیری از مادامی که زمینه

فساد مؤثر نخواهد بود. لذا جلوگیری از تولید قوانین 

 تواند در کاهش فساد مؤثر باشد.پیچیده و متعدد می

ای اجرای در نظر گرفتن ضمانت اجرایی الزم بر -

ای که در اجرای صحیح و ترین نکتهمهم: قوانین



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

راهکارهاى حمایت از فعاالن اقتصادى 
تدبیر اقتصاد

20

های مصوب وجود دارد، افزایش اثرگذاری سیاست

تدوین ضمانت اجرایی الزم برای قوانین و مقررات 

یکی از مشکالت اصلی کشور در زمینه اجرای است. 

قوانین در کشور به نبود ضمانت اجرای قوانین 

تالش زیادی از در شرایط کنونی که  گردد.برمی

انجام شده است، باید زدایی مقررات تیئهسوی 

بینی شود تا ضمانت اجرایی الزم نیز پیش

 سازی شوند.درستی پیادههای اجرا شده بهسیاست

هایی از توان از مجازاتبرای حل این مشکل می

قبیل جرایم مالی، انفصال از خدمت و ... برای 

خود در قبال  ها و مسئولینی که به وظیفهدستگاه

 کنند، استفاده کرد. قانون عمل نمی

: هاتر بر عملکرد بانکنظارت و کنترل دقیق -

بازدهی باال و ریسک پایین در بخش غیرمولد باعث 

های اخیر، بازارهای رقیب تولید ها در سالده بانکش

منظور های خود بدانند و بهرا مکانی امن برای سرمایه

 داری در پیشحداکثرسازی سود خود شیوه بنگاه

و تمایل چندانی به اعطای تسهیالت به فعاالن  گرفته

اند. از سوی دیگر، اعطای تسهیالت اقتصادی نداشته

هایی گیریوده یا در قبال آن سختیا مبتنی بر رانت ب

گیرد. مجموعه این عوامل باعث شده صورت می

دسترسی فعاالن اقتصادی به منابع مالی محدود شود، 

طوری که از دید فعاالن اقتصادی مشکالت تأمین به

کار وروی محیط کسبترین چالش پیشِمالی مهم

سوداگری  رو، محدود کردن فعالیتاینبوده است. از

های ها و اعمال محدودیت بر بازدهی بخشبانک

تواند محدودیت منابع در دسترس فعاالن غیرمولد، می

اقتصادی را کاهش دهد.

بینی غیرقابل پیش: سازی نیازهای تولیدداخلی -

ترین بودن قیمت مواد اولیه و محصوالت یکی از مهم

های اخیر بوده های فعاالن اقتصادی در سالدغدغه

توجه به وابستگی کشور به واردات در زمینه ااست؛ ب

ای، یکی از دالیل ایجاد مواد اولیه و کاالهای واسطه

های گذشته این شرایط، به نوسانات نرخ ارز در سال

سازی تولید مواد اولیه و شود. داخلیمربوط می

ای باعث کاهش تأثیرپذیری بخش محصوالت واسطه

 .شودتولید از نوسانات نرخ ارز می

یکی از : حمایت از کاالهای تولید داخل -

های فعاالن اقتصادی کمبود تقاضای کافی از دغدغه

کنندگان است. فقدان تقاضای داخلی سوی مصرف

تواند ناشی از پایین برای کاالهای تولید داخل می

بودن قدرت خرید مردم و کیفیت پایین کاالها باشد. 

رائه تسهیالت هایی مانند ارو، اتخاذ سیاستایناز

بانکی به مردم جهت خرید محصوالت داخلی؛ 

هایی که از محصوالت تخفیف مالیاتی به شرکت

های مالی کنند و همچنین حمایتداخلی استفاده می

رسانی تکنولوژی روزاز فعاالن اقتصادی با هدف به

تواند باعث تولید و افزایش استاندارد محصوالت، می

تحریک تقاضا شود. 
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