
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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يهابنگاه يابعاد اقتصاد کالن واگذار شناسییبآس
بودجه يمنظور جبران کسربه یدولت

1معصومه سادات سجادي

چكيده
قانون 44همراه داشته باشد. اجراي اصل تواند معايبي را نيز بهمي ،اجراي هر سياست اقتصادي عالوه بر مزاياي بسيار

سازي دولت، كاهش كسريجمله چابكاز ،رغم وجود منافع بسيارهايي بوده است كه عليسياستجمله اساسي نيز از
مشاركت عمومي، تقويت بخش خصوصي، كاهش فاصله طبقاتي و توزيع بهتر ثروت و... برخي معايبافزايش بودجه، 

ين بازيگر اقتصادي است و هميشهترهمراه داشته است. در شرايط حاكم بر اقتصاد ايران كه دولت اصلينيز با خود به
خوبي اجرا نشود و شرايط وچنانچه اجراي يك سياست به ،در معرض تهديدهاي داخلي و خارجي بوده است

تري بر جاي بگذارد.برمراتب مخبه آثارتواند اجراي آن سياست مي ،هاي الزم براي اجراي آن مهيا نگرددزيرساخت
هاي مناسب در بازار سرمايهسازي واقعي و نبود زيرساختهاي دولتي نيز به داليل عدم خصوصيواگذاري بنگاه

همراهشده، كاهش شفافيت، عدم تغيير در نحوه مديريت و... را بههاي واگذارهمچون افت در كارايي بنگاههايي آسيب
اغلب صرف جبران كسري ،هاي اخيرسالدر  خصوصاًها اگذاريواين ست كه منابع حاصل از ا اين در حالي. استداشته 

امنيتبلكه هاي بعدي را با مخاطراتي همراه خواهد نمود آينده نسلتنها نهموضوع  بودجه دولت شده است كه اين
ختلفجمله افزايش شفافيت در مراحل مرسد برخي راهكارها ازنظر ميبه دهد.اقتصادي كشور را مورد تهديد قرار مي

سازي،دولتي، عدم تأمين كسري بودجه دولت از منابع خصوصيهاي نيمهواگذاري، اعمال قوانين بازدارنده براي شركت
در اين مسير مؤثر واقع شود. سازيافزايش انگيزه و توان بخش خصوصي براي مشاركت فعال در خصوصيو 

.دولتيگري دولت، ديون دولتي، واگذاري، شبهسازي، تصديخصوصي واژگان كليدي:

مقدمه
ها حفظترين وظيفه دولتاصلي ،در جوامع اوليه

رفته بااما رفته ،نظم و امنيت اجتماعي بوده است
شاهد مداخالت ،هاتغيير در جوامع و پيشرفت آن

باشيم. اين درهاي اقتصادي نيز ميدولت در زمينه
ست كه ميزان دخالت دولت در اقتصادا حالي

برانگيز بوده است.همواره يكي از مباحث چالش

m.sajadi920@yahoo.com     بندي اقتصادي، مركز پژوهشي امنيت اقتصادي تدبير، تهران، ايران پژوهشگر گروه فساد و رتبه .1

دولت حدازبيش توان گفت دخالتكه مي نحويبه
اين ،هاي دولتيگرينهايت افزايش تصديو در

كند. بانهاد را از كاركرد اصلي خود خارج مي
كه وظيفه اصلي دولت نظارت وعنايت به اين

،جانبه در كشور استنتيجه حفظ امنيت همهدر
، دولت راهاي دولتيرو، حجم باالي مالكيتازاين
يكي نمايد.ام وظايف اصلي خود منحرف مياز انج



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

آسیب شناسى ابعاد اقتصاد کالن واگذارى بنگاه هاى دولتى به منظور جبران کسرى بودجه 
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گري دولتاز تبعاتي كه افزايش حجم تصدي
همراه داشته باشد افزايشتواند با خود بهمي

نهايت كسري بودجه اينو در هاي دولتبدهي
ازنتيجه مخارج نامتعارف در هر يك در، و نهاد

كاستنرو، هاي تحت سيطره آن است. ازاينبخش
هايبه روش صحيح و رفع كسري از حجم دولت

عد نظارتيو همچنين تقويت بُاحتمالي در اقتصاد 
در اين ست.ا ايالعادهداراي اهميت فوقدولت 

هاي واگذاريروش ،ز اهميت استئميان آنچه حا
هاي دولتي و نحوه صرف منابع حاصل از اينبنگاه

باشد.ها ميواگذاري
هاي كليسياست ،در راستاي كاهش اندازه دولت

قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري ابالغ 44اصل 
1387ماه در خرداد ها كه نهايتاًگرديد. اين سياست

ازتصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد، يكي 
هاي دولتگريترين راهكارهاي كاهش تصديمهم

در اين ميان بررسي ابعاد اقتصادي اين بوده است.
تواندشده ميشناسي مسير طيها و آسيبواگذاري

چراغي براي ادامه راه باشد. به همين منظور و با توجه
شده، در اين گزارش ابتدا بابه اهميت موضوع مطرح

سازيو سپس روند خصوصينگاهي به اندازه دولت 
گرفته و عملكردهاي صورتدر كشور و واگذاري

هايآسيب ،موجود بر پايه اطالعات قابل دسترس
گرددناشي از آن بررسي مي ةيافتاحتمالي و يا تحقق

و در ادامه با بيان مالحظات امنيت اقتصادي مترتب
منظور بهبود عملكرد دولتبرخي راهكارها به ،بر آن
گردد.ه ميئنه ارامين زدر اي

).1393شناس، هادي (. كميجاني، اكبر و حق1

نگاهي به اندازه دولت در اقتصاد ايران .1
يافته نشان داده است كهتجربه كشورهاي توسعه
يافتگي بدون حضور دولتدستيابي به روند توسعه

امري غيرقابل انكار ،عنوان يك نهاد مهم و اثرگذاربه
اما اين موضوع كه دولت چگونه و به چه ميزان، است

داراي ،هاي مختلف اقتصادي دخالت نمايدعرصهدر 
به همين دليل بررسي روند است. ياهميت بسيار

استهايي لفهؤمميزان و تغييرات حجم دولت يكي از 
عداز بُ د.سازتواند اندازه دولت را نمايان كه مي

هاي مختلفيبراي اندازه دولت شاخص ،اقتصادي
ل مخارجگيرد كه نسبت كمورد استفاده قرار مي

ترينعنوان متداولدولت از توليد ناخالص داخلي به
هايكه هزينه طوريشود. بهشاخص قلمداد مي

گذاري وهاي مصرفي و سرمايهجمع هزينه دولت از
بندي بودجه از جمع اعتباراتيا بر اساس طبقه

هاياعتبارات تمليك دارايي ،اي جاريهزينه
در اين گزارش با 1د.آيدست مياي و مالي بهسرمايه

توجه به موضوع مورد بحث از نسبت بودجه كل
بودجه عمومي دولت و منابعجمع حاصل(كه  كشور
سسات انتفاعيؤها و مهاي دولتي، بانكشركت

به توليد) سال استدر طول يكوابسته به دولت 
منظور شاخصي براي اندازهبهو ناخالص داخلي 

دركه  الزم به توضيح است دولت استفاده شده است.
دليل عدممحاسبه اندازه دولت به روش اول، به

هاي دولتي در نسبتملحوظ نمودن بودجه شركت
شاهد آن هستيم كه اندازه دولت در اقتصاد ،شدهياد

اين ؛باشددرصد مي 20طور متوسط حدود ايران به



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 وديدگاهدولت بخش عظيمي از ست كه ا در حالي
ها واز مجراي بودجه شركتخود را  هايسياست

رو، در ايننمايد. ازاينسسات دولتي اعمال ميؤم

منظور نشان دادن اندازه واقعي دولت ازبخش به
نسبت بودجه كل به توليد ناخالص داخلي استفاده

شده است.

درصد) ،(هزار ميليارد ريال 1399تا 1387هاي اندازه دولت طي سال: 1 نمودار

.مركز آمار ايران، قوانين بودجه ساليانه: منبع

، نشان داده)1(طور كه در نمودار شماره همان
كشور كه تحت كنترل اقتصادسهمي از  ،شده است

(سهمي از بودجه كل كشور از دولت بوده است
تا 1387هاي طي سال توليد ناخالص داخلي)،

كه درصد بود 7/66طور ميانگين بالغ بر ، به1396
قم در حالي مطرح است كه در برخي ازاين ر
به اندازه دولت در اقتصاد ،مورد بررسيهاي سال

اما شايد بتوان، است رسيده درصد نيز 74بيش از 
هاي پاياني دولت دوازدهميكي از نقاط قوت سال

را كاهش اندازه دولت در اقتصاد دانست زيرا
مشاهده )1(گونه كه در نمودار شماره همان
1399تا  1397هاي اندازه دولت طي سال ،شودمي

درصد رسيده است كه 1/46طور ميانگين به به
هاكاهش اين ميانگين نيز مرهون افزايش واگذاري

بنابراين آنچه در اين بوده است. 1399در سال 
،توان به آن دست يافتبخش از گزارش مي

كه منجر بهاست باالبودن سهم دولت در اقتصاد 
است شدهاقتصاد ي و عملكرد دولت در افت كاراي
بعاد ديگر وظايف دولتاتضعيف اي جز كه نتيجه
هايچند در سالهر ؛همراه نداشته استبا خود به

كاهش سهم دولت درمنظور اخير برخي اقدامات به
اما ،صورت گرفته استآن سازي چابكاقتصاد و 

كه در ادامهداراي برخي اشكاالت اساسي است 
.شودپرداخته ميها گزارش به آن
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تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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سازي درنگاهي به روند اجراي خصوصي .2
ايران

سازي در كشورها با توجه بهاتخاذ سياست خصوصي
ها اهداف مشخصي را دنبالنحوه مديريت و اداره آن

هايكند. با عنايت به عملكرد نامناسب شركتمي
در هالتي، عدم بازخورد مناسب و وجود كاستيدو
سازيخصوصيتوان اهداف مي ،هاگونه از شركتاين

ترين نقاط ضعف سيستميكي از اصل .را تعيين نمود
هاي توليديدولتي، عدم وجود رقابت ميان بنگاه

ترين اهدافبنابراين يكي از مهم ،دولتي است
نهايت ايجاد وسازي گسترش رقابت و درخصوصي

شايدباشد. ها مييا افزايش كارايي ميان اين قبيل بنگاه
سازي را كاهشبتوان يكي ديگر از اهداف خصوصي
كه اعطاي طوريكسري بودجه دولت دانست. به

هاي مستقيم و غيرمستقيم نقدي و غيرنقدييارانه
دليل جبران زيان ناشيهاي دولتي بهدولت به شركت
هاي دولتي غالباًي اين واحدها (شركتاز عدم سودده

شده بهكاالهاي خود را با قيمتي كمتر از قيمت تمام
لياهاي بودجه متورسانند) منجر به كسريفروش مي

نتيجه واگذاري اينشود كه دربراي دولت مي
حدودي مرتفعكسري بودجه دولت نيز تا ،هاشركت

هدافيكي از اتوان ميگردد كه اين موضوع را مي
.سازي برشمردخصوصي

توانسازي را مييكي ديگر از اهداف خصوصي
هايافزايش مشاركت عمومي با اعطاي سهام شركت

اندازهاي بخشآوري نقدينگي و پسدولتي و جمع
در امور اقتصاديها نهايت صرف آنو درخصوصي 

تواند توزيع درآمد ميانكه اين موضوع مي دانست

دآحاد جامعه و برقراري عدالت در كشور را بهبو
سازي تعديليكي ديگر از اهداف خصوصي بخشد.

زدايي است كه در صورت تحقققوانين و مقررات
افزايش كارايي و پوياييشاهد توان اين هدف مي

همچنين با جايگزيني نظام اقتصادي در كشور بود.
هاي سياسي عالوه بر تأمينگيريتصميمجاي بازار به

ع بخشكنندگان شاهد تأمين منافنياز مصرف
از ديگر منافع .خصوصي نيز خواهيم بود

توان تقويت نقش اصلي دولت،سازي را ميخصوصي
ده، كسبهاي دولتي زيانكاهش بار مالي برخي بنگاه

هاي خصوصي در آينده،مدهاي مالياتي از بنگاهآدر
مقابله با برخي انحصارات ناشي از رشد بخش دولتي

اد زمينه رقابتو كاهش فساد و رانت اقتصادي، ايج
وري وميان بخش خصوصي و دولتي و افزايش بهره

كارايي در توليد برشمرد.
انجامو اهميت شده با توجه به اهداف ياد

اقتصاددر سازي در اقتصاد يك كشور، خصوصي
،از زمان شروع برنامه اول توسعهايران نيز 
هايسازي وجود داشته است اما در سالخصوصي

44هاي كلي اصل سياستبا ابالغ  به بعد 1380
دو مرحله و در طي در مقام معظم رهبري توسط
در سازيانجام خصوصيموانع قانوني ، بندپنج 

سازيو انجام خصوصي تسهيل گرديدكشور 
تا آنجا كه اجراي دشتري دنبال طور جديبه

طور رسمي بهبه 1387ر سال سازي دخصوصي
خصوص اجرايعملكرد دولت دراجرا درآمد. 

دهد كه دولت تا حدود زيادياين قانون نشان مي
ها و توزيع سهامبه اجراي بند «ج» اين سياست



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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بندهاي ديگربه عدالت توجه داشته است و 
آن توجه چنداني نداشته است. 1ويژه بند «الف»هب

نگاهي بهبا توجه به اهميت موضوع الزم است 
طيسازي در كشور روند اجراي خصوصي

داشته حوزههاي پس از اقدام رسمي در اين سال
باشيم. به همين منظور با توجه به آمار رسمي

سازي جدولمنتشر شده توسط سازمان خصوصي
شود.ه ميئزير ارا

هاي گذشته، بر اساس ارزشت يازدهم و دوازدهم نسبت به دولتسازي در دولازمان خصوصيسعملكرد : 1 جدول
(ميليارد ريال)واگذاري 

سازي كشور: سازمان خصوصيمنبع

شود، مشاهده مي)1( طور كه در جدول شمارههمان
وهاي متعلق به دولت ميزان واگذاري سهام و دارايي

) تا1380از زمان ايجاد اين سازمان ( هاي دولتيشركت
ميليارد ريال بوده 2743091، معادل 1399پايان سال 

ها نيز بردر مقام مقايسه ميان عملكرد دولت است.
توان گفت، ارزش كلاساس آمار قابل دسترس مي

دولت مكلف است ضمن عدم شروع فعاليت جديد در موارد خارج از صدر: «قانون اساسي آمده است 44هاي كلي اصل . در بند الف سياست1
هاي تعاوني، خصوصي و عموميهايي كه مشمول عناوين صدر اين اصل نباشد به بخشنسبت به واگذاري كليه فعاليتچهارم واصل چهل

درصد) اقدام نمايد. در بند «ب» دولت 20ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (ساليانه حداقل غيردولتي حداكثر تا پايان برنامه پنج
) برسد. در بند1393درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه (سال  25مايد تا سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به مكلف است تدابيري اتخاذ ن

درصد از 80هاي دولتي» واگذاري ها و بنگاههاي كلي توسعه بخش غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها، تحت عنوان «سياست«ج» سياست
هاي عموميهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي خصوصي، شركتچهارم قانون اساسي به بخشوچهل هاي دولتي مشمول صدر اصلسهام بنگاه

غيردولتي مجاز شمرده شده است.

هاي دولتي و متعلق به دولتها و سهام شركتدارايي
لغايت 01/07/1392در دولت يازدهم از شده واگذار

ميليارد ريال است. 1743794رقمي بالغ بر  30/12/399
شود اين ميزانگونه كه مشاهده ميدر اين ميان همان
هايدرصد ارزش كل واگذاري 64واگذاري معادل 

ست كه ارزش كلا اين در حالي .باشدشده ميانجام

لغايت 1380قبل از دولت يازدهم (  موضوع
31/06/1392(  

هاي يازدهم و دوازدهمدولت
جمع كل لغايت  1/07/1392

29 /12/1398  1399  

عموم به دارايي يا سهام فروش و عرضه
 1413763  471779  359226  582759متقاضيان

و حقيقي اشخاص به دارايي يا سهام انتقال
دولت از طلبكار حقوقي

)دولت ديون رد(
156564  152841  753560  1062965 

سهام بابت ييدارا يا سهام مستقيم انتقال
  266363  -  6390  259973عدالت

 2743091 1225339  518456  999297هاواگذاري ارزش
  100%  45%  19%  36%نسبت به كل



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

آسیب شناسى ابعاد اقتصاد کالن واگذارى بنگاه هاى دولتى به منظور جبران کسرى بودجه 

58

1225339رقم  1399شده در سال هاي انجامواگذاري
درصد ارزش كل 45د ريال بوده است كه معادل ميليار

باشد.سال گذشته مي 20شده طي انجام يهاواگذاري
،شده توسط اين سازمانهئبنابراين و بر اساس جدول ارا

سازي وتوان گفت كه عملكرد سازمان خصوصيمي
در سال آخر نهايت دولت يازده و دوازدهم خصوصاًدر

ب برخوردار بودهتصدي اين دولت از روندي مطلو
ها تا چهشده در واگذاريكه روش اتخاذاست اما اين

حد توانسته است اهداف مورد نظر را برآورده سازد و
منافع حاصل از آن آيا به بهبود وضع اقتصادي كشور و

است ياكمك كرده ي آحاد مردم دتوان اقتصا يارتقا
شناسي اينآسيباي است كه در بخش نكته ،خير

.شوده ميپرداختبه آن ها يواگذار

هاي دولتيشناسي واگذاري بنگاهآسيب .3
يكي از شرايط اجراي صحيح يك كهبا توجه به اين

سياست در كشور شناخت درست مشكالت و
ي مؤثر در راستايهاه راهكارئنتيجه اراها و دركاستي

به اين نكتهتوان بنابراين مي ،حل آن معضل است
رغم اهداف باالي اجراي يكعلياشاره كرد كه 

درستي شناخته نشودمسير بهچنانچه  ،گذاريسياست
شرايط مناسب براي اجراي صحيح آن سياستو 

تنها در راستاي رشد ونهگردد، آن سياست فراهم ن
تريمراتب مخرببه تگيرد بلكه اثراتوسعه قرار نمي

بر روند رشد آن كشور خواهد گذاشت.
هاي دولتي ون واگذاري بنگاهبحث كالني همچو
سازي در كشور نيز با توجه بهدر اصطالح خصوصي
هاي دولت در اقتصاد دارايگريحجم باالي تصدي

در اي است اين موضوع خصوصاًالعادهاهميت فوق
شرايط خاص اقتصاد ايران كه هميشه در معرض
تهديدات داخلي و خارجي بوده و از ثبات بلندمدت

تورم، نرخ ارز :كالن اقتصادي همچون در متغيرهاي
و همچنين از اقتصاديو... برخوردار نيست 

حساسيت بيشترياز  ،باشدمند نمييافته بهرهساختار
با توجه به اهميت موضوع در اين .است برخوردار

شناسي واگذاريبخش از گزارش به بررسي آسيب
بر اساس آنچه در عمل و تاكنون درهاي دولتي بنگاه

. انجامشوده مياست پرداخت كشور اتفاق افتاده
ها در كشور به دو شكل واگذاري به عمومواگذاري

خاص صورت يهانهادو ديگري واگذاري به افراد يا 
گرفته است كه به هر يك از اين دو روش در ادامه

.شوده ميپرداخت
به عموم مردمهاي دولتي بنگاهواگذاري  .1-3

هايدر اقتصاد كشور طي ساليكي از مباحثي كه 
مشاركتارتقاي  ،اخير همواره مطرح بوده است

عدالت در توزيع درآمدها و منافعافزايش مردمي و 
هايواگذاري بنگاهرو، ازاين ميان آحاد ملت است.

دولتي در قالب اعطاي سهام به مردم يكي از
منظور انجامراهكارهايي بود كه دولت به

و همچنين توزيع بهتر درآمد اتخاذ سازيخصوصي
عرضه سهاماز طريق  گري دولتيكاهش تصدي كرد.

هاي دولتي در بورس كاال و تقارن عرضه وشركت
تقاضا در تاالر اصلي بورس و تعيين قيمت هر سهم

كننده و تقاضاكنندهدر اين سيستم كه توسط عرضه
ترينرسد يكي از شفافنظر ميبه ،پذيردصورت مي

كهبا توجه به اين .داشب در اين زمينه همعامل هايوشر



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

منظور جبران کسرى بودجه  آسیب شناسى ابعاد اقتصاد کالن واگذارى بنگاه هاى دولتى به 
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برنامه در مقام عمل داراي معايب وواجراي هر طرح
رو، به برخي معايب وازاين ؛مزاياي بسياري است

هاي دولتي به مردم اشارهمزاياي واگذاري بنگاه
.شودمي

هاي دولتي به عموممزاياي واگذاري بنگاه .1-1-3
مردم

هاي دولتياجراي سياست واگذاري بنگاهدر  هرچند
هايافزايش مخارج دولت و كسري بودجه ،در كشور

متوالي ناشي از نگهداري برخي از اين واحدهاي
تواناما در كل مي ،بوده استنيز دخيل توليدي 

ها را امري پسنديده از جانبگونه سياستاجراي اين
اجراي اين زيرا .گيري كشور دانستنظام تصميم

بهبودسازي دولت و چابكها منجر به سياست
مربوط به خودوظايف  انجام ديگركاركرد دولت در 

شدههاي واگذارو همچنين افزايش كارايي در شركت
شايد بتوان يكي از مزاياي واگذاري خواهد شد.

افزايش مشاركتهاي دولتي به عموم مردم را بنگاه
تسريع در روندي و گذارمردمي در حوزه سرمايه

دانست. زيرا با تجميع رشد و توسعه اقتصادي كشور
هاگونه واگذارياندازهاي مردمي در عرصه اينپس
توان عالوه بر جلوگيري از تبعات ناشي از تزريقمي

كمبودهاي ماليرفع زمينه  كشور، نقدينگي به اقتصاد
فراهم نمود وگونه واحدهاي اقتصادي را اين
گرنظارهها را و بازدهي و كارايي آن رشدنهايت در
.بود

يكي ديگر از اهدافكه با توجه به اين
ها در كشور توزيع مناسب درآمد درواگذاري

جامعه و كمك به افراد كمتر برخوردار در كشور

به هاسهام شركتتوزيع رو، اتخاذ روش ازاين ؛بود
عنوان يكي از راهكارهاي اجراي عدالتبه افراد،

كهبه اينعنايت با نظر قرار گرفت. در كشور مد
در هاي واگذار شده به مردمشركت فروش سهام

و منطبق بر قوانينتاالر رسمي سازمان اوراق بهادار 
فروش است ووشفاف اين بازار قابل خريد

،هاي معامله نيز عموم مردم هستندطرفهمچنين 
معامالت ودليل وجود شفافيت در توان گفت بهمي

مد درآهاي معامله عالوه بر توزيع مناسب درطرف
ترين نحوهميان آحاد جامعه شاهد يكي از شفاف

ها خواهيم بود. بنابراينانتقال مالكيت در واگذاري
هاي دولتي بهيكي ديگر از مزاياي واگذاري بنگاه

ودر نحوه واگذاري وجود شفافيت  ،عموم مردم
و از همه عمل استكاهش مفاسد اقتصادي در 

جامعه ددرآمد ميان افرا رتتر توزيع عادالنهمهم
.خواهد بود

هاي دولتي به عموممعايب واگذاري بنگاه .2-1-3
مردم

نگاهي به تجربه كشور در چگونگي اعطاي سهام
تواند نمونه عمليهاي دولتي به مردم ميشركت

اين اقدام در كشور باشد تا از اين رهگذر به معايب
هاي اقتصادي درگيريگونه تصميماحتمالي اين

هاي دولت كهيكي از سياست كشور بپردازيم.
،دشاتخاذ  دولتي هايمنظور واگذاري بنگاهبه

1388در سال اجراي اعطاي سهام عدالت به مردم 
سهامواگذاري نامه اجرايي با ابالغ آيينبود كه 
مانند. اين طرح نيز گرديد اجرابه مردم عدالت 

داراي معايبي ،هاي اجرايي كشوربسياري از طرح



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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در حوزه اعطاي سهام سابقه اجرايي كشوراست. 
ترين مشكل درعمدهدهد، نشان مي عدالت

ايعدم وجود برنامهمربوط به ها گونه واگذارياين
اجراي آن نادرست در روشهمچنين مشخص و 

است. نبود مرجع واحد براي تخصيص سهام
ازاي دولتي به پرتفوي سهام عدالت هشركت

و عدم وجود يك رويه مشخص براي تعيينسو يك
هايشركتنماينده مشموالن سهام عدالت در 

نگر نبود برنامهانماياز سوي ديگر پذير سرمايه
شده براي توزيع سهام عدالت دردقيق و حساب

ن گفت دراتوكشور بوده است تا جايي كه مي
مصوبات ،بات برخي مراجعبرخي از موارد مصو

يكي ديگر مود.نديگر مراجع را لغو يا اصالح مي
توان به آنها كه مياز معايب اين نوع واگذاري

نوع يناشدن اقتصاد است. دولتيشبه ،اشاره كرد
معمول تفاوت يوهبه ش سازييبا خصوص يواگذار

و يتمالك يواگذار يمعنابه يسازيدارد. خصوص
يبه بخش خصوص يدولت يهاشركت يريتمد

يست كه در طرح واگذارا يدر حال يناست. ا
يدولت يهااز شركت ياريبس يتسهام عدالت مالك

و سهام ياستان يگذاريهسرما يهابه شركت
هاييبه تعاون ياستان يگذاريهسرما يهاشركت
ينجاشود. درواقع، در ايو مردم واگذار م يشهرستان

.يمرو هستشدن اقتصاد روبهيدولتشبه يبا نوع يزن
هايهاي عملي واگذاري بنگاهيكي ديگر از نمونه

طور وسيعها بهدولتي به مردم اعطاي سهام شركت
توسط دولت دوازدهم بود. حجم 1399در سال 

ها در سال گذشته بدون پشتوانهعظيمي از واگذاري

علمي و منطقي و بدون درك صحيح شرايط
رفتن توازندستز، منجر به ازاقتصادي آن رو

جمله بازار سرمايه در كشور شد كه اينبازارها از
اي جز نارضايتي عمومي مردم راموضوع نتيجه

هايتخبنابراين عدم وجود زيرسا همراه نداشت.به
شود اقداماتمناسب براي بازار سرمايه نيز منجر مي

،دولت حتي در مورد واگذاري سهام به مردم
ها داشتهوضع اقتصادي آندر اي نامطلوب نتيجه
رو، بايد گفت عامل اساسي موفقيت هرازاين باشد.

طرح اقتصادي روش اجرايي آن است. تجربه ديگر
كشورها در واگذاري عمومي و گسترده سهام

دهد هرجا از روشهاي دولتي نشان ميشركت
اجرايي درست و متناسب با وضعيت كشور استفاده

ها موفق بوده است.است اين واگذاري شده
و نهادها هاي دولتي بهبنگاه واگذاري .2-3
هاارگان

هايي كه دولت در راستاي كاهش حجميكي از راه
واگذاري ،گري خود در اقتصاد برگزيده استتصدي
هاي تحت مالكيت خود به نهادها و ديگربنگاه
جملهنهادهايي ازدولت است. وابسته به هاي ارگان

(ره)، بنياد مستضعفان و... مستاد اجرايي فرمان اما
هاي وابسته هستند. بنابراين اعطايبرخي از ارگان
گونه نهادها همانندهاي دولتي به اينسهام شركت

ها بين واحدهاي دولتي ياشدن شركت دستبهدست
موجب استفادهاين موضوع  .هاستمديران شركت

دولتيتشكيل مؤسسات شبهمجدد از منابع دولت و 
هاگونه واگذاريكه به برخي از معايب اين شودمي

شود.اشاره مي



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

منظور جبران کسرى بودجه  آسیب شناسى ابعاد اقتصاد کالن واگذارى بنگاه هاى دولتى به 
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نهادها به يدولت يهابنگاه يواگذار بيمعا .1-2-3
هاارگان و

هاي قبلي اين گزارش نيز بهطور كه در بخشهمان
سازي در كشور باآن اشاره شد، انجام خصوصي

و حضور و هدف كاهش نقش دولت در اقتصاد
ها بودهمداخله مؤثر بخش خصوصي در اين حوزه

ينداهاي دولتي طي فراست. حال در صورتي كه بنگاه
در قالبي ديگر ،هابر و پرهزينه انجام واگذاريزمان

اين وضعيت ،به بخش عمومي واگذار گردند مجدداً
سازي را محققتنها اهداف مورد نظر خصوصينه

را بر دترييشدمراتب بهنفي مسازد بلكه اثرات نمي
مؤسسات و نهادهاي نمايد.كشور تحميل مياقتصاد 

عمومي غيردولتي اغلب شامل بنيادها و نهادهاي
كننده خدمات عمومي اجتماعي هستند كه از نظرهئارا

باشند. گروهي ازنحوه ارتباط با دولت متفاوت مي
برخي ديگر ،مستقل هستند اين نهادها از دولت كامالً

اما براي انجام ،ضمن داشتن استقالل نسبي از دولت
هاي دولت هستند ووظايف خود متكي به كمك

برخي ديگر نيز نهادها و مؤسساتي هستند كه تا حد
ها اززيادي تحت كنترل دولت بوده و مديران آن

گردند.عزل ميوسوي مقامات دولتي نصب
دهد كه از ابتداينشان مي شواهد ،در اين ميان
سازي در كشورهاي خصوصياجراي سياست

هايهاي دولتي به ديگر بخشبسياري از شركت
فروخته ،عمومي يا حتي به نهادهاي خود دولت

صدرا يك شركت بزرگ ،به عنوان مثال .اندشده
قالب برنامه صنايع دريايي است كه بخشي از آن در

.1395 ،. عباسي، بيژن1

كيت اين شركت درمال سازي واگذار شد.خصوصي
عنوان نمايندهاختيار سازمان گسترش و نوسازي به

هايدر سال درصد از سهام صدرا 35دولت بود. 
اما نام و ماهيت ،فروخته شد 1384و  1383

،)درصد 2/5(خريداران چنين بود: بانك مسكن 
،)درصد 10(گذاري بانك ملي ايران مديريت سرمايه

گذاري بانك مليو سرمايه )درصد 2/5(بيمه ايران 
. بانك مسكن يك بانك دولتي)درصد 20( ايران

ترين شركت بيمه كشوراست. بيمه ايران نيز بزرگ
درصد از بازار بيمه 50دولتي است و  است كه كامالً

هايبنديتنهايي در اختيار دارد و طبق دستهرا به
هاي كليقانون اجراي سياست دو شده در مادهانجام
يعني( ، قرار است همچنان دولتي باقي بماند44ل اص

گذاري. «سرمايه)است سه هاي گروهدر زمره شركت
هاي حاضر در بورسبانك ملي ايران» از شركت

درصد سهام 60 اوراق بهادار تهران است كه بيش از
ترين بانك دولتي، يعني بانك ملي تعلقآن به بزرگ
ظاهر صدرا دردرصد سهام  35ترتيب، دارد. بدين

دولتي خصوصي شده، ولي خريداران آن غالباً
1.هستند

دولتمنظور رد ديون ها بهنوع ديگري از واگذاري
دليل وجود بدهي دولت به برخي نهادهاياست كه به

عمومي غيردولتي صورت گرفته است. اين اقدام
دولت نيز كه هر ساله در قوانين بودجه همان سال به

دولت و گردد موجب ممكن است رسد،ميتصويب 
سهام سازي نتواند در واگذارييا سازمان خصوصي

هاي دولتي، شروط الزم براي خريداران، نظيرشركت



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ارتقاي كارايي گذاري جديد در همان شركت،سرمايه
وري شركت، تداوم توليد و ارتقاي آن، ارتقايو بهره

در بنگاه اشتغال فناوري و افزايش و يا تثبيت سطح
هاي دولتيرو، واگذاري بنگاهازاين 1.را اعمال نمايند

تواند داراي معايبي باشد كهها ميبه نهادها و ارگان
:شودها اشاره ميبه برخي از آن

شدههاي واگذارافت در كارايي بنگاه -
سازي در كشور رايكي از اهدافي كه انجام خصوصي

ت اين موضوع راناپذير نموده و ضرورامري اجتناب
هاي دولتي دركارايي پايين شركت ،نمايدتبيين مي

مفهوم كارايي در اقتصاد عبارت از كشور است.
و كيفيت درها همراه با افزايش توليد كاهش هزينه

رود تا با تبديلانتظار مي است. محصوالت توليدي
هاي دولتي به خصوصي شاهد افزايش كاراييشركت

اما نگاهي به عملكرد، توليد باشيمدر پروسه 
دهد كه واگذاريشده نشان ميهاي واگذارشركت
اين انتظار را برآورده هادولتيهاي دولتي به شبهبنگاه
سازد. انگيزه كسب سود و وجود فضاي رقابتينمي

در اقتصاد دو فاكتور مهم براي افزايش كارايي در يك
وياي آنگتجربه كشور مجموعه توليدي است كه 

درآمدهاي از مديران دولتيبرخورداري  كه است
انگيزه كافي براي كسب هاشود تا آنموجب مي ثابت،
. از سوينداشته باشند يك واحد توليديدر سود 
انحصاري نيز مانع از افزايشحاكميت فضاي  ،ديگر

اين در حالي گردد.كارايي در يك بنگاه دولتي مي
ميان توليدكنندگان ست كه ايجاد فضاي رقابتيا

مشوقي براي افزايش كارايي است كه در صورت

. همان1

توان انگيزهدولتي نميهاي دولتي به شبهانتقال شركت
ازگر بود. ها نظارهگونه شركتو رقابت را ميان اين

به نهادها وي يك بنگاه دولتي واگذارسوي ديگر 
دولتي كه فاقد تخصص كافي برايغيرهاي ارگان

ي ديگر براينيز مانع ،نگاه توليدي هستنداداره يك ب
.ها خواهد بودبنگاهگونه اينافزايش كارايي در 

كاهش شفافيت-
هاي دولتي بهرد پاي دولت در واگذاري بنگاه

دولتي همواره اين مطلب را به ذهنشبهنهادهاي 
انتقاالتوسازد كه وجود دولت در اين نقلمتواتر مي

مانع از كشف دقيق قيمت ،نفع بودندليل ذيبه
از آنجا كه يكي از اصول واگذاري و خواهد شد.

،است آنانتقاالت شفافيت قيمت و راهنما بودن ونقل
گذاريبه همين دليل شاهد عدم شفافيت در قيمت

هاي قابل واگذاري خواهيم بود. حاكميت اينشركت
سازي مانع از ورودفضا در عرصه خصوصي

گسترش رانت و فساد عي وگذاران واقسرمايه
توان يكي از موانع جديرا مياين موضوع  .گرددمي

سازي در كشور برشمرد.خصوصي
هاي كليقانون اجراي سياست 52بر اساس ماده 

قانون اساسي هرگونه كمك و اعطاي امتياز 44اصل 
آميز به يك يا چند بنگاه ياصورت تبعيضدولتي به

ازار يا اختالل در رقابتشركت كه منجر به تسلط در ب
ست كه با وجودا ت. اين در حاليممنوع اس ،شود

هاي وابسته به دولتاين ماده، استفاده نهادها و ارگان
كامالً ،هاي دولتي و دسترسي به اطالعاتاز رانت

پيروزي نهادها در مقابله با، مشهود است كه نتيجه آن



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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در هاي بورسي است.بخش خصوصي در عرضه
بسياري بخش خصوصي در مرحله مزايده توان موارد

هاي عمومي غيردولتي رارقابت با نهادها و ارگان
گونه نهادها اصلنداشته زيرا رانت اطالعاتي اين

نهايتدر كهده نمودار برابري در رقابت را خدشه
گردند.باعث ايجاد شرايط انحصاري به نفع خود مي

عدم تغيير در نحوه مديريت -
سازي عبارت از واگذاري و انتقالخصوصي

خدماتي، ها، سهام، مديريت، امورقسمتي از دارايي
هاي شركت و يا سازماني دولتيوليتئها و مسفعاليت

شده،هئبر طبق تعريف ارا. است به بخش خصوصي
سازي تنها واگذاري مالكيت نيست و بايدخصوصي

ها نيزمديريت شركت در كنار واگذاري مالكيت،
ها يابهبود در عملكرد اقتصادي شركت 1تقال يابد.ان

هاهاي دولتي تنها در گرو تغيير مالكيت آنسازمان
هانيست بلكه زماني شاهد پيشرفت اساسي در آن

خواهيم بود كه اصالحات ساختاري الزم با تغيير در
مالكيت همزمان باشد.
،دهد در اغلب موارد دولتشواهد نشان مي

دولتي تحتهاي شبهلتي را به شركتهاي دوشركت
كند و تغييري در مديريت وسيطره خود منتقل مي
شوداين اقدام باعث مي .شودنحوه اداره آن ايجاد نمي

همچنان موضوع مداخالت دولت در انتخابتا 
شده به چشمهاي واگذارهاي شركتاستراتژي

سازمان تأمين اجتماعي تحت ،به عنوان مثالخورد. ب
يريت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادارهمد
توان گفت اين سازمان دارايبنابراين مي ،شودمي

. همان1

ست كه دولتا مديريت دولتي است، اين در حالي
ها را در قالب اجراي قانونبرخي شركت

كرده است.سازي به اين سازمان واگذار خصوصي
مجدداًها اين شركتتوان انتظار داشت ميرو، ازاين

زيرنظر دولت مديريت شوند با اين تفاوت كه انجام
شود تا نظارت برها موجب ميگونه واگذارياين

رنگ شود وقدام كمدليل اين اها بهعملكرد شركت
كه بر دولت اعمال يهايها از شمول نظارتآن
اين موضوع زمينه ايجاد انواع .شود خارج گردندمي

هايتخلفات و مفاسد اقتصادي را در شركت
توان يكي ازبنابراين مي ورد.آشده پديد ميواگذار

ها و نهادها راها به ارگانمعايب واگذاري شركت
ون واگذاري مديريتي به بخشانتقال مالكيت بد
خصوصي دانست.

شده انتقال مالكيت دولتبا توجه به موارد مطرح
انجام كنونتا كه يسازي به شكلدر قالب خصوصي

زيرادهد موفقيت چنداني را نشان نمي شده است،
كه ،هاگونه واگذاريدرآمد حاصل از اين صرفنحوه 

هاي كشور و كاهشبا هدف بهبود زيرساخت
بهبودي را به روند رو ،گري دولت بوده استتصدي

دهد دولت منابعآمارها نشان مي .دهدنشان نمي
سازي را صرف تأديهمدي حاصل از خصوصيآدر

اصطالح اغلبنموده است و بهخود هاي بدهي
به است. هديون دولتي بود منظور ردها بهواگذاري

، كه توسط سازمان)2(همين منظور جدول شماره 
طور رسمي منتشر شدهسازي كشور بهخصوصي

.شده استاست در زير آورده 



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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هاي گذشته، بر اساسهاي يازدهم و دوازدهم نسبت به دولتسازي در دولتعملكرد سازمان خصوصي :2جدول 
درصد)، (ميليارد ريال هاتحقق اهداف درآمدي حاصل از واگذاري

دوره واگذاري

ايتكاليف و عملكرد بودجه
قبل از دولت
يازدهم

هاي يازدهم و دوازدهمدولت
مجموع لغايت 01/07/1392

29 /12/1398  1399  

  1470281  119871  3157001035250  شده در بودجهبينيتكاليف پيش
شده به خزانه از محلمبالغ واريز
حاصل ازها و تهاتر منابع واگذاري

واگذاري با بدهي دولت به اشخاص
231870  760670  355882  1348422  

  92%  297%  73%  73%درصد تحقق
.سازي كشورسازمان خصوصي :منبع

، مشاهده)2( طور كه در جدول شمارههمان
تا 1380اي طي دوازده سال (تكاليف بودجه ،شودمي

باميليارد ريال بوده است كه  315700) رقم 1392
هايسال گرفته طيهاي صورتتوجه به واگذاري

منظوردرصد از آن تحقق يافته است و به 73 ،مذكور
رد ديون دولتي تأمين اعتبار شده است. در بررسي
عملكرد دولت يازدهم و دوازدهم نيز طي هفت سال

اي بهنيز شاهد تكاليف بودجه 1398منتهي به سال 
ايم كه از اين مقدارودهميليارد ريال ب 1035250ميزان 

گرفته شاهد تحققهاي صورتبا توجه به واگذاري
با بدهي هادرصدي تهاتر منابع حاصل از واگذاري 73

ايم. همچنين الزم به توضيحدولت به اشخاص بوده
در هفت سال ابتداي تصدي دولت يازدهمكه است 

درصدي تكاليف 228شاهد رشد  ،و دوازدهم
بودجه در مقايسه با دوازده سال قبلشده در بينيپيش

1399ست كه در سال ا اين در حالي از آن هستيم.
119871شده در بودجه معادل بينينيز تكاليف پيش

ميليارد ريال به 355882ميليارد ريال بوده كه با واريز 
تهاتر منابع حاصل از ها وخزانه از محل واگذاري

سابقهرشد بيواگذاري با بدهي دولت به اشخاص با 

شده با توجههئارقام ارا يم.اهدرصدي مواجه بود 297
به عدم موفقيت چشمگير دولت در حوزه تحقق

هاي عمراني در كشور اين مطلب را به ذهنبودجه
سازيسازد كه تسريع در روند خصوصيمتبادر مي
منظور جبراندر سال پاياني تصدي دولت به خصوصاً

هاي دولتكسري بودجه و پرداخت و تهاتر بدهي
بوده است.

تجربه چهار دهه اخير نشان داده است كه اغلب
هايها توجه چنداني به تأمين بودجهدولت

اند و بيشتر تالش خود را برايعمراني نداشته
اند و دركار گرفتهههاي جاري بتأمين بودجه
شونددچار كمبود مي لحاظ درآمديمواقعي كه به

هايهاي عمراني، هزينهبا برداشت از منابع بودجه
ها ودهند. از آنجا كه شركتجاري را پوشش مي

هايانداز نسلنوعي پسهاي دولتي بهسازمان
ها درچنانچه دولت با فروش آن ،قديم بوده است

گريسازي و كاهش تصديقالب انجام خصوصي
و اين درآمد را صرفدولتي كسب درآمد نموده 

منجر به كاهش سرمايه ،هاي جاري نمايدهزينه
هاي بعدي خواهد شدملي و كاهش پشتوانه نسل



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

منظور جبران کسرى بودجه  آسیب شناسى ابعاد اقتصاد کالن واگذارى بنگاه هاى دولتى به 
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بنابرايندهد. پذيري دولت را افزايش ميكه آسيب
بايد گفت اقدامات دولت در قالب فروش اموال

منظور كاهش حجم دولت و بهبوددولتي به
لي حاصل ازدليل صرف منابع ماعملكرد آن به

هايها در بخش جبران بدهيفروش اين دارايي
تواند كشور را در مسير رشد و توسعهدولت نمي

شدههئ. بر اساس آمار رسمي ارااقتصادي قرار دهد
سازي كشور دولت درتوسط سازمان خصوصي

هايسازي بنگاهو در جريان خصوصي 1399سال 
ار هادرصد از ارزش كل واگذاري 61مشمول، 

است. دادهمنظور رد ديون دولت تخصيص به

مالحظات امنيت اقتصادي. 4
منظور اداره كشور منجرهاي دولت بهوليتئتعدد مس

شده خواهد شد.به عدم انجام درست وظايف محول
گري دولتي،حجم باالي تصدي ،به عبارت ديگر
ترين وظيفه خود كه همان نظارتدولت را از اصلي
كند كه تداوم اينغافل مي ،مور استبر انجام دقيق ا
شدت خطرناكي برايتواند تبعات بهموضوع مي

بنابراين امنيت اقتصادي و ملي كشور داشته باشد.

منظور جلوگيري از رويدادهاي غيرقابل جبرانبه
هاي اخيراحتمالي، يكي از تصميماتي كه طي سال

گري دولت گرفتهمنظور كاهش حجم باالي تصديبه
نتيجهقانون اساسي و در 44ابالغ اصل  ،است شده

چندسازي در كشور است. هرانجام خصوصي
تر شدن دولت ومعني چابكسازي دولت بهكوچك

كه اين موضوع ،استآن نظارتي  عدتقويت بُنهايت در
مندي عموم و حفظ وش رضايتيافزموجب انيز 

اما چنانچه ؛شودتقويت امنيت اقتصادي و ملي مي
سازي به نحو مطلوب وانجام خصوصي

تواند تبعاتمي ،اي صورت نپذيردشدهحساب
همراهغيرقابل جبراني براي امنيت اقتصادي كشور به

داشته باشد.
ها در اقتصاد ايران نشاننگاهي به عملكرد دولت

هاي اساسي در كشور تأميندهد يكي از اولويتمي
رو، فروش اموالايناز .هاي جاري استهزينه
سازي و عدمنسلي با نام خصوصيبين

گونهگذاري منابع حاصل از فروش اينسرمايه
ها منجر به وابستگي بيشتر دولت ودارايي
پذيري آن خواهد شد. وجود رانت و فسادآسيب

ها و يا عدم انتقال كامل بخشدر پروسه واگذاري
مديريت دولتي در يدولتي به خصوصي و ابقا

منجر به عدم ،شدههاي واگذارگونه بنگاهاين
ها وموفقيت در واگذاري درست شركت

شود كه اين موضوع موجبهاي دولتي ميسازمان
افت كارايي، افزايش فساد، اتالف منابع، افزايش

گردد. همهفاصله طبقاتي و افزايش بيكاري مي
شده در سطحي باالتر منجر به نارضايتيموارد ذكر

ها در سال گذشتهعظيمي از واگذاريحجم 
بدون پشتوانه علمي و منطقي و بدون درك
صحيح شرايط اقتصادي آن روز، منجر به از
دست رفتن توازن بازارها از جمله بازار سرمايه

اي جزدر كشور شد كه اين موضوع نتيجه
.نارضايتي عمومي مردم را به همراه نداشت



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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تواند امنيتي در مردم شده كه درنهايت ميعموم
اقتصادي و ملي كشور را با بحراني جدي مواجه

گرداند.

ه راهكارئگيري و ارانتيجه
44اصل هاي قانون اجراي سياستتصويب و ابالغ 

توانستقانون اساسي، يكي از قوانيني بود كه مي
موجب تسريع در روند رشد و توسعه اقتصادي كشور

گونه اصالحات ساختاري نهايتاًزيرا انجام اين شود.
كه منجر به حاكميت نظام بازار در اقتصاد خواهد شد

گامي مؤثر در راستاي رفع هرگونه انحصار و تبعيض
يكي ديگر از اهداف جانبي تصويباست. همچنين 

اين قانون كه همان توزيع عادالنه ثروت است را
زمان تصويب و ابالغ اينچند از هر سازد.مي برآورده

هاي دولتي نسبتاًها و بنگاهقانون تاكنون شركت
اما بررسي ،اندقرار گرفته يزيادي در پروسه واگذار

دهد كه اغلب اينها نشان ميتر نحوه واگذاريدقيق
ها به بخش خصوصي واقعي صورت نگرفتهواگذاري

هايها در اختيار شركتو بسياري از آناست 
تنها موجبتي قرار گرفته است. اين موضوع نهدولشبه

انواع بروز شود بلكه زمينهسازي دولت نميچابك
جمله رانت و تبعيض، عدم اعتمادمفاسد اقتصادي از

د.سازعمومي و... را فراهم مي
تر نحوه عملكردبررسي دقيق ،از سوي ديگر

استفاده از دهد دولت باهاي اخير نشان ميسال
هاي آتي اقدام به تأديهيي نسلفروش دارا

هاي خود كرده و با دخالت در بازار سرمايهبدهي
هاي دولتي در اينه حجم زيادي از شركتئو ارا

منجر به هاي مناسببازار بدون ايجاد زيرساخت
رشد عدم توازن در اين بازار گرديده است.

دستبهدولتي و دستگونه نهادهاي شبهقارچ
همچنينو لتي در اين قالب هاي دوشدن شركت

ها منجر بهگيريتسلط مديريت دولتي در تصميم
هايكاهش شفافيت، افت در كارايي بنگاه

هايگويي بنگاهشده، عدم پاسخواگذار
صالح، افزايش فساد،دولتي به مراجع ذينيمه

هايجمله آسيبافزايش فاصله طبقاتي و ... از
تواند درواگذاري بدون برنامه است كه مي

بلندمدت نتايجي همچون كاهش امنيت
نهايت كاهش امنيت اقتصاديگذاري و درسرمايه

دررو، ازاينهمراه داشته باشد. و ملي كشور را به
منظور بهبود شرايطبه برخي راهكارهاذيل 

گردد.ه ميئموجود ارا
:افزايش شفافيت در مراحل مختلف واگذاري-

تواند مانع از ورودمييكي از داليلي كه 
عدم وجود ،گذاران بخش خصوصي شودسرمايه

ها است. عدم كشف قيمتشفافيت در نحوه واگذاري
ترين مانع براي ورودجمله مهماز ،صورت شفافبه

هاي دولتي بهاعطاي سهام شركت
ونه نهادها همانند دست به دستگاين

ها بين واحدهاي دولتي ياشدن شركت
اين موضوع .هاستمديران شركت

موجب استفاده مجدد از منابع دولت و
.شوددولتي ميتشكيل مؤسسات شبه



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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توانهايي كه ميرو، يكي از راهاين افراد است. ازاين
منظور جلوگيري از عدم شفافيت در پروسهبه

نهاد كرد، تقويت بازار سرمايه و ايجادها پيشواگذاري
هئنهايت اراهاي مناسب در اين بازار و درزيرساخت

هاي مورد معامله در بازار سرمايه است تا ازشركت
گذاري،قيمتنحوه اين طريق با افزايش شفافيت در 

بخش خصوصي فراهم انگذارنه ورود سرمايهيزم
.شود

هاياعمال قوانين بازدارنده براي شركت-
هاي متواليعملكرد دولت طي سال: دولتينيمه

ها به شكل واگذارينشان از انجام واگذاري
.دولتي استهاي نيمههاي دولتي به شركتشركت

جيب شدنبهنوعي جيباين اقدام كه به
موجب تحقق اهداف ،هاي دولت استدارايي

معني واقعي كلمه و افزايشسازي بهخصوصي
ها نخواهد شد.ي اين شركتبالندگي و كاراي

شود در صورتي كه دولترو، پيشنهاد ميازاين
هاي تحت اختيار خود را با نامشركت

دولتي واگذارهاي نيمهسازي به شركتخصوصي
با اعمال برخي قوانين بازدارنده براي ،نمايدمي

ه سهامئها را مجبور به اراها آناين شركت
با يك فاصله(هاي خود در بازار سهام شركت

نمايد تا از اين راه عالوه بر )زماني معقول
جلوگيري از افزايش اندازه دولت، بخش

انتظار .از اندازه ننمايددولتي نيز رشد بيشنيمه
سازياتخاذ اين تصميم انجام خصوصيرود با مي
گردد.تسهيل  نيز

.)1389( ، محمدسليماني سيد هادي؛ نيك،موسي حسين؛ هروراني، محمدحسين؛ قوام،. 1

كسري بودجه دولت از منابع عدم تأمين -
هاي اصلييكي از آسيب: سازيخصوصي
هايطي سال سازي در كشور خصوصاًخصوصي

، نوع رويكرد دولت به1399اخير و البته سال 
سازي است. هدف دولت در اغلبله خصوصيئمس
ها وها كسب درآمد از محل واگذاريسال

جلوگيري از افزايش كسري بودجه ناشي از
هاي دولتي بودههاي مكرر به شركتپرداخت
همچنين صرف منابع مالي ناشي از اجراياست. 

هاي دولت موضوعيخصوصي براي تأديه بدهي
است كه متأسفانه اقتصاد ايران را درگير كرده است.

هاي آتينوعي فروش دارايي نسلاين اقدام كه به
محسوب هاي جاري كشورمنظور جبران هزينهبه
اي كشور را برآوردهتنها اهداف توسعهنه ،شودمي
تواند امنيت اقتصادي و مليسازد بلكه مينمي

رو،ايناز .كشور را نيز مورد هجمه قرار دهد
گيرانه مانعبا اعمال قوانين سخت شودپيشنهاد مي

از برداشت دولت از منابع حاصل از واگذاري
هاي جاريمنظور تأمين هزينههاي دولتي بهبنگاه

.شودكشور 
افزايش انگيزه و توان بخش خصوصي براي -

نهادها و: 1سازيمشاركت فعال در خصوصي
:جملهسازي ازهاي مرتبط با خصوصيسازمان

سازي، سازمان بورس اوراقسازمان خصوصي
بايستبهادار، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي

تالش حداكثري خود را معطوف به افزايش انگيزه
و توان بخش خصوصي براي مشاركت فعال در
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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هاي دولتيسازي و خريد سهام شركتخصوصي
شده كنند تا حضور بخش خصوصي واقعيواگذار

مان ممكن افزايش يابد. از اقداماتترين زدر كوتاه
الزم براي افزايش انگيزه بخش خصوصي براي

توان بهسازي مييند خصوصيامشاركت در فر
هايثبات قوانين ناظر براي فعاليت شركت

شده تحت مالكيت بخش خصوصي، افزايشواگذار
هاي دولتي،شدن واگذاري شركتشفافيت و رقابتي

م براي بخش خصوصيايجاد تسهيالت بانكي الز
فعال، ممانعت از دخالت دولت در مديريت

شده، كنترل و كاهش حضورهاي واگذارشركت
هايدولتي در خريد سهام شركتهاي شبهشركت

.اشاره كرددولتي و... 
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 مركز آمار ايران.  
 بانك مركزي.  
 سازي كشورسازمان خصوصي.  




