
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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ي بر كشورفساد اقتصاد ايفشارهاي هزينه

كشورها، اشكال يافته بودن توسعه بودن يا توسعهامروزه فساد به يك معضل جهاني تبديل شده است و جداي از درحال
دست آوردن يك موقعيت اجتماعي هاي غيرقانوني براي بهشود. فساد و فعاليتمختلفي از فساد در آنها مشاهده مي

گيرد و در اين راستا از بودجه دولتي براي كسب منافع شخصي استفاده شكل مي دست آوردن ثروت بيشتر و...باالتر، به
شود كه هاي غيرقانوني از چرخه مولد اقتصادي خارج ميبودجه دولت در راستاي فعاليتشود. بنابراين، بخشي از مي
هاي ديگر از جمله: آموزش، بهداشت و... مورد استفاده قرار گيرد. بعد ديگر توانست براي پيشرفت و ارتقاي بخشمي

كند. بنابراين، هر فعاليت  شود تا از وقوع فساد جلوگيريهايي مربوط است كه دولت متحمل ميقضيه به هزينه
رو، ضروري است از هرنوع كند، ازاينهاي مستقيم و غيرمستقيمي را به اقتصاد كشور تحميل ميغيرقانوني هزينه

هاي فساد كاهش يابد. راهكارهاي ارايه شده براي كاهش فساد فسادي جلوگيري به عمل آيد تا از اين طريق هزينه
از طريق دسترسي عمومي، كاهش بوروكراسي اداري و مراجعات حضوري، افزايش افزايش شفافيت اند از: عبارت

  هاي فساد اقتصادي.ها و برخورد قاطع، سريع و شديد با پروندهگري مردم از مسئوالن از طريق رسانهامكان مطالبه

جوامعامروزه فساد اقتصادي چالش اساسي بسياري از 
توسعه است كه به اخالل دريافته و درحالتوسعه

شود. يك نظام اداري عارياي منجر ميفرآيندهاي توسعه
مندها را به توسعه و بهرهاز فساد، زمينه دستيابي دولت

هاي سربارشدن از تأثيرات مثبت آن (با كاستن از هزينه
سازد، در حالي كه نظامو اضافي به جامعه) ممكن مي

اداري فاسد با مصرف منابع مالي مختص توسعه جامعه،
كند كه منابع را در خودشمانند باتالقي عمل مي

برد. در واقع، فساد اقتصادي از طريق خدشه واردفرومي
هاي دولت باعث اتالف منابع مليكردن به سياست

شود، آن هم درست زماني كه اين منابع ملي بايد درمي
برداري قرار گيرند. از آنجابهره هاي مختلف موردبخش

سازد،كه فساد، منابع ملي را از اهداف خود منحرف مي
توانند به اقتصاد كشور كمك كنند. بنابراين،اين منابع نمي

تنها موجب از بين رفتن بخشي از منابع ملي كشورفساد نه

شود، بلكه موجب انحراف منابع ملي از اهداف خودمي
منظور پيشگيري از فساد ودولت به شود. از سويي،مي

هاي مختلفمبارزه با آن ناچار به هزينه در بخش
به ياقتصاد فساداصطالح  كه زمان هراقتصادي است. 

پول شدن دهيدزد صرفاً مردم عموم تصور رسد،يم گوش
دنيدزد يمساو را فساد مردم عموم ،واقع در. است
يحال در ،شناسنديم پول نام به يپوشش با جامعه حقوق

ختم پول رفتن نيب از اي پول دنيدزد به صرفاً فساد كه
دولت يمال منابع انحراف به يفساد هرنوع. شودينم

يكسر با پروژه نيا در دولت« جمله شود،يم منجر
.است دهيرس گوش به بارها و بارها ،»است مواجه بودجه

را جامعه در فساد وجود يامدهايپ از يكي بتوان ديشا
، زيرادانست هاپروژه ياجرا يبرا دولت بودجه كمبود

رشوه ،يدزد اختالس، ،يدولت يهاپروژه از ياريبس در
در پول دنيدزد ،نيبنابرا. است شده گزارش... و



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

فشارهاى هزینه اى فساد اقتصادى بر کشور 
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ريتصو به را فساد امديپ نيترساده يرقانونيغ يهاتيفعال
را ياريبس يهانهيهز جامعه در فساد وجود و كشديم

يندهايفرآ در ياقتصاد چرخه از شده خارج پول از فراتر
.شوديم شامل يرقانونيغ

هاي فسادهزينه انواع ليتحلدر اين گزارش به 
هاي مستقيم و غيرمستقيم).پردازيم (هزينهاقتصادي مي

هايهزينه در خصوصالبته، از آنجا كه آمار دقيقي 
ندارد، گزارشمربوط به فسادهاي اقتصادي وجود 

حاضر با ارايه چند نمونه از فسادهاي بزرگ از سال
شود و نسبت به آمارارايه مي 1397تا سال  1370

هاي فسادگردآوري شده در اين خصوص هزينه

شود. سپس، مالحظات امنيتمحاسبه و ارايه مي
شود.اقتصادي و راهكارهايي براي كاهش فساد بيان مي

فساد اقتصاديهاي هزينه -1
براساس تعريف بانك جهاني، فساد به معناي
سوءاستفاده از قدرت و اختيار دولتي براي كسب
منفعت شخصي است. بنابراين، وجود فساد و

اي خالي از هزينههاي غيرقانوني در هر جامعهفعاليت
توانهاي وجود فساد در هر جامعه را مينيست. هزينه

ر داد كه در شكل شمارهاز دو بعد مورد بررسي قرا
، ابعاد هزينه فساد اقتصادي ارايه شده است.1

ابعاد هزينه فساد اقتصادي -1شكل 

دكتر شاكري. مأخذ: مفاهيم برگرفته از كتاب اقتصاد كالن دكتر رحماني/

شود،، مشاهده مي1طور كه در شكل شماره همان
هاي مربوط به فساد اقتصادي به دو بخش هزينههزينه

نهيهزهاي حسابداري (و هزينه )پنهان نهيهزفرصت (
شوند كه در علم اقتصاد، مجموع) تقسيم ميآشكار

)هزينه پنهان(هزينه فرصت فساد 
در بخش اشتغال
در بخش آموزش

در بخش بهداشت و درمان
...و

)هزينه آشكار(حسابداري 
هزينه صورت گرفته براي مبارزه

با فساد

هزينه اقتصادي



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

فساد اقتصادى بر کشور  فشارهاى هزینه  اى
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هاي حسابداري و هزينه فرصت را هزينه اقتصاديهزينه
گويند. وجود فساد در جامعه موجب از بين رفتنمي

شود كه اين بودجه يا دربخشي از بودجه كشور مي
دست ازهاي غيرقانوني مانند اختالس فرآيند فعاليت

مبارزه باهاي يا دولت براي مجهز كردن سيستم رفته
ي، تهيهريكسافساد (تجهيز مبادي گمركي به 

هاي حمل بار، ايجاد دولتاس براي كاميونپيجي
صورتالكترونيك و...) هزينه كرده است. حال آنكه در 

يا هزينه شده رفتهازدستنبود فساد، آن بخش از پول 
توانست در بخش توليد، اشتغالبراي مبارزه با فساد مي

ات عمومي يا در حوزه آموزش مانندو ارايه خدم
ساخت مدارس مورد استفاده قرار گيرد.

ميزان در خصوصيل فقدان آمار دقيق به دل
هاي حسابداري كه فساد به دنبال دارد، ابتدا باهزينه

اشاره به چند نمونه از فسادهاي بزرگ مانند فساد
صندوق فرهنگيان، فساد موجود در صنايع پتروشيمي

نه فرصت فساد اقتصادي از جمله هزينهو... هزي
فرصت فساد در بخش اشتغال، آموزش و بهداشت و

هايي كهشود. سپس، بخشي از هزينهدرمان تحليل مي
منظور مبارزه با فسادها بهدولت براي تجهيز سازمان
شود.متحمل شده است، بيان مي

اقتصاديفساد ) پنهان يهانهي(هزهاي هزينه فرصت -2
ي، باليا واقتصادهاي فعاليت كردن مختل بر عالوه فساد

آفت عمومي و اجتماعي براي كشور به دنبال دارد. فساد
موجب كاهش توليد، كاهش رفاه، كاهش اشتغال و

شود. ساليانهموجب آسيب ديدن نظام آموزشي كشور مي
هاي غيرقانوني از چرخهمبالغ زيادي در جريان فعاليت

شوند و دولت براي جلوگيريقتصادي خارج ميمولد ا
از وقوع دوباره فساد و مبارزه با آن هزينه زيادي را متحمل

، برخي فسادهاي بزرگ از1شود. در جدول شماره مي
ارايه شده است. 1396تا سال  1370سال 

)1370-1396هاي فسادهاي بزرگ (سال -1جدول 
  رفتهازدستمبلغ   نوع فساد  سال وقوع

  ميليارد تومان 123  اختالس بانكي  1370

  ميليارد تومان 4  جعل، رشوه و فساد مالي  1381

  ميليارد تومان 3000  فساد مالي  1390

  ميليارد تومان 3250بيش از   فساد مالي، رشوه، تباني و سوءاستفاده از موقعيت شغلي  1391

  هزار ميليارد تومان 18بيش از   رشوهجعل و   1392

  ميليارد تومان 8000بيش از   سوءمديريت در بنياد شهيد  1392

  ميليون دالر 124  گم شدن دكل نفتي  1394

  ميليارد تومان 8000  اختالس در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه  1395

  ميليارد تومان 23  هاي نجوميحقوق  1395

  ميليارد تومان 2200  نجوميامالك   1395
  ميليارد تومان 100حدود   اختالس در وزارت نفت  1396

ي كميسيون آموزش مجلس.هاگزارشمأخذ: 



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

فشارهاى هزینه اى فساد اقتصادى بر کشور 
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شود،، مشاهده مي1طور كه در جدول شماره همان
هايطي سه دهه اخير، مبالغ زيادي در جريان فعاليت
اند.غيرقانوني و فساد از چرخه اقتصاد خارج شده

، مربوط1396تا  1370هاي ترين فساد طي سالبزرگ
2200است كه بالغ بر  1395به امالك نجومي در سال 

رفت. كمترين دست ازميليارد تومان در اين جريان 
است، فساد رفته دست ازجريان مالي كه در روند فساد 

هاي نجومي است.وط به حقوقميليارد توماني مرب 23
با مشاهده ديگر فسادهاي ارايه شده در جدول شماره

شود كه مبالغ بسيار هنگفتي در، اين مطلب آشكار مي1
درها از چرخه اقتصادي خارج شده است، اين جريان

مانند ييهادر بخش توانستيمبالغ م نيا كه يحال
كشور را بهبود تيو وضع ودش نهيآموزش و... هز د،يتول

نشده و كشور عالوه بر تحمل گونهيناما ا ،بخشد
شده زيپنهان فسادها ن نهيآشكار، متحمل هز يهانهيهز

در فساد فرصت نهيهز، در ادامهاين،  است. براساس
.شوديم هيارا ياقتصاد مختلف يهابخش
هزينه فرصت فساد در بخش اشتغال -1-2

رابر ساير بازارهاست. بهبازار كار يك بازار مهم در ب
ايهمين دليل، به لحاظ اهميت شايد هيچ مسئله

اشتغال در سرنوشت امروز و فرداي كشور اندازهبه
هاي دستيابي به توسعه،مؤثر نباشد. يكي از راه

رو، ايجادهاي انساني است. ازاينيتظرفاستفاده از 
اشتغال و استفاده از نيروي انساني مهم است. در سال

ميانگين طوربه، ايجاد يك فرصت شغلي پايدار 1395
هزينه بود كه اين مبلغ در تومانميليون  50نيازمند 

ميليون 150ميانگين حداقل به  طوربه 1398سال 
تومان رسيد. هزينه فرصت فساد در بازار كار براساس

، محاسبه و در1شده در جدول شماره  آمار بيان
، ارايه شده است.2جدول شماره 

هزينه فرصت فساد در بازار كار -2جدول 
  1هزينه فرصت فساد در بخش اشتغال  سال
  . 2است رفته دست ازبوده كه در جريان گم شدن دكل نفتي  شغل در بخش صنعت 1000ميليون دالر معادل ايجاد  124 1394
بوده كه در جريان فساد صندوق ذخيره فرهنگيان از چرخه اقتصاد خارج شده است.  شغل پايدار 160000ميليارد تومان معادل ايجاد  8000 1395
بوده است.  شغل پايدار 460كه معادل ايجاد  رفته دست ازميليارد تومان  23هاي نجومي در جريان فساد حقوق  1395
بوده است.  شغل پايدار 44000كه معادل ايجاد  رفته دست ازميليارد تومان  2200در جريان فساد امالك نجومي   1395

50طور ميانگين ازاي هر نفر بهنه الزم براي ايجاد شغل پايدار بههزي معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي* براساس سخنان 
در نظر گرفته شده است. 1395ميليون تومان در سال 

به گزارش مركز آمار ايران هزينه الزم براي ايجاد شغل در بخش صنعت به در نظر گرفته شده است. 1394ميليون تومان در سال  240طور ميانگين *
  .3مأخذ: محاسبات تحقيق

ازيرا به رقم مورد ن 1شده در جدول شماره  بيان فساد مبالغ اشتغال، جاديا يبرا الزم نهيهز زانيمدر خصوص  شده انيب نكات به توجه با -1
آمد. دستبه شوند كار بازار وارد توانستنديكه با آن مبلغ م يكار يرويو تعداد ن يمكرد مياشتغال تقس يبرا
شود.ميليارد تومان مي 260ميليون دالر معادل  124تومان بود كه با تبديل  2300معادل  1394نرخ ارز در سال  -2
بر اينكه براي ايجاد يك شغل صنعتيمبني 1394براي محاسبه هزينه فرصت فساد در بخش اشتغال، از آمار منتشر شده مركز آمار براي سال  -3

بر اينكه براي ايجاد يك شغلمان نياز داريم و از آمار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبنيميليون تو 240ازاي هر نفر بهبه 1394در سال 
ميليون تومان نياز داريم، استفاده شده است. 50ازاي هر نفر به به 1395پايدار در سال 



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

فساد اقتصادى بر کشور  فشارهاى هزینه  اى
        تدبیر اقتصاد
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شود،، مشاهده مي2طور كه در جدول شماره همان
1394هزينه فرصت فساد در بخش اشتغال در سال 

ميليون دالري (كه معادل 124براساس فساد مالي 
فرصت 1000ميليارد تومان است) معادل ايجاد  260

در 1395است. همچنين در سال شغلي صنعتي بوده 
هايفساد مالي بزرگ صندوق رفاه، حقوق 3مجموع 

نجومي و امالك نجومي، هزينه فرصت فساد در
شغل پايدار بوده كه در 204460بخش اشتغال معادل 

است. رفته دست ازجريان فسادهاي اتفاق افتاده 
هزينه فرصت فساد در بخش آموزش -2-2

مينه فرهنگي، اجتماعي، سياسيموفقيت يك كشور در ز
و اقتصادي در گروي برخورداري از يك نظام آموزشي

آموزش و توسعه يكي ازروز و پوياست. منسجم، به
عملكردهاي اصلي منابع انساني است. بسياري از

ناپذيرها، آموزش و توسعه را بخش جداييسازمان
رو،زاينا گيرند.منابع انساني در نظر مي فعاليت توسعه

ي نوع آموزش و علومروزرسانبهتوسعه آموزش و 
موجود از اهميت خاصي برخوردار است. به گزارش

)،1390معاون وزير آموزش و پرورش در دهه اخير (
3آموز به ميزان  طور ميانگين ساالنه براي هر دانشبه
حال، درينبااشود. هزينه مي تومان هزار 300 و ونيليم

مناطق كشور امكانات آموزشي وجود ندارد كهبسياري از 
گردد. از سويي،به كمبود بودجه در اين بخش بازمي

هاي اخير مانند زلزله و سيل بسياري ازهاي سالاتفاق
مدارس كشور را ويران كرده است كه نيازمند بازسازي

بودجه تومانميليون  300طور ميانگين مجدد هستند و به
. بنابراين،1كالس درس نياز استي هر يك بازسازبراي 

هزينه فرصت فساد با توجه به نيازهاي آموزشي بيان شده
ي كه فسادهاي مالي بيان شده دردر صورتبسيار باالست. 
افتاد يا پول خارج شده به، اتفاق نمي1جدول شماره 

گشت، ممكن بود بخش آموزشچرخه اقتصاد بازمي
شود و ازكشور از پيشرفت باالتري برخوردار 

هاي درس بيشتريآموزان بيشتري حمايت و كالسدانش
، هزينه3ي شوند. در جدول شماره بازسازساخته يا 

فرصت فساد در بخش آموزش كشور براساس فسادهاي
، ارايه شده است.1مالي بيان شده در جدول شماره 

اد در بخش آموزش و پرورشهزينه فرصت فس -3جدول 
  هزينه فرصت فساد در بخش آموزش

آموز در سال بوده كه در جريان فساد مالي دانش 9090900كالس درس يا تحصيل  هزار 10ميليارد تومان فساد مالي معادل ايجاد  هزار 3
  است. رفته دست از 1390سال 
 8000آموز بوده (هزينه فرصت فساد دانش 2424كالس درس يا حمايت از تحصيل  26666ميليارد تومان معادل بازسازي يا ساخت  8000

  از چرخه اقتصادي خارج شده است.   1392ميليارد توماني) كه در جريان سوءمديريت در بنياد شهيد در سال 
اتفاق افتاده است.  1395ده كه در سال هاي نجومي بوميليارد توماني در حقوق 23آموز هزينه فرصت فساد دانش 6969كالس درس يا تحصيل  77

كالس درس يا  333از چرخه اقتصادي خارج شده، معادل ساخت  1396ميليارد تومان كه به علت اختالس در وزارت نفت در سال  1000
  آموز بوده است. دانش 30303حمايت تحصيلي از 
.1396شود/تومان هزينه مي 3300000آموز ساالنه براي هر دانشطور ميانگين هاي معاون وزير آموزش و پرورش، به* براساس گزارش

.1396ميليون تومان بودجه است/ 300ي اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه بازسازي يا ساخت هر كالس درس نيازمند هاگزارش* براساس 
مأخذ: محاسبات تحقيق.

اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه. -1



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

فشارهاى هزینه اى فساد اقتصادى بر کشور 
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شود،، مشاهده مي3طور كه در جدول شماره همان
كالس درس در مناطق 1000ساخت يا بازسازي 

آموز، هزينهدانش 9090900يا حمايت از  زدهلزلهز
ميليارد توماني بوده كه در سال 3000فرصت فساد مالي 

كالس درسي 77 ساخترخ داده است. همچنين  1390
هاي نجومي درهاي فساد حقوقاز جمله هزينه فرصت

است. با توجه به اينكه تحصيل و آموزش از 1395سال 
آيند، هزينه فرصت فسادمي اركان مهم توسعه به شمار

جامعه كنوني، تنهانهدر بخش آموزش بسيار است، زيرا 
دهد.بلكه جامعه آينده را تحت تأثير قرار مي

هزينه فرصت فساد در بخش بهداشت و درمان -3-2
يكي از مباحث مبنايي در عنوانبهبهداشت همواره 

وپنجمكشور مدنظر بوده، چنانكه فصل بيست توسعه
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي به بهداشت و درمان اختصاص داده شده

ها توسط دولتحال، بسياري از بيماريينباااست. 
اي به آنها اختصاص دادهشوند و بيمهحمايت نمي

بودشود. از سويي، مراكز درماني موجود با كمنمي
امكانات براي نگهداري بيماران مواجه هستند، در

هزار تخت بيمارستاني در كل 128حال حاضر، 
كشور وجود دارد و براي رسيدن به استاندارد جهاني

كه هزينه 1هزار تخت بيمارستاني ديگر نياز است 100
800ساخت هر تخت بيمارستاني مجهز حدود 

هايهزينه فرصت تريناز مهم. 2شودميليون تومان مي
فساد در بخش بهداشت و درمان ايجاد همين

و هاي بيمارستاني تا حد استاندارد جهانيتخت
هاي خاص دارند.حمايت از افرادي است كه بيماري

، هزينه فرصت فساد در بخش4در جدول شماره 
بهداشت و درمان براساس آمار ارايه شده در جدول

، آمده است.1شماره 

هزينه فرصت فساد در بخش بهداشت و درمان -4جدول 
تخت بيمارستاني است.  154معادل تجهيز كردن  1370ميليارد توماني در سال  123هزينه فرصت اختالس بانكي 

بوده كه از چرخه مولد اقتصادي خارج  1395ق رفاه در سال ميليارد توماني صندو 8000هزار تخت بيمارستاني مجهز هزينه فرصت فساد  10
  شده است.

تخت بيمارستاني مجهز بوده است.  125ميليارد تومان از چرخه اقتصادي خارج شده كه معادل ايجاد  100يان اختالس در وزارت نفت جردر 
ميليون 800بودجه مورد نياز براي ساخت و تجهيز هر تخت بيمارستاني *به گزارش معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي ايران، 

تومان است.
مأخذ: محاسبات تحقيق.

هزار تخت بيمارستاني براي 100ساخت و تجهيز 
بر بوده، زيرارسيدن به استاندارد جهاني بسيار هزينه

بودجه مورد نياز براي هر تخت بيمارستاني معادل
ميليون تومان است. با توجه به آمار ارايه شده 800

.1397وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مقامقائم -1
.1396معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي ايران،  -2

شود كه، اين مطلب آشكار مي4در جدول شماره 
هزينه فرصت فساد در بخش بهداشت و درمان گرچه

هزار تخت بيمارستاني مورد نياز 100 دهندهپوشش
توانند بخشي ازموارد فساد مي از هركدامنيست، اما 



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

فساد اقتصادى بر کشور  فشارهاى هزینه  اى
        تدبیر اقتصاد
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8000راي نمونه، فساد باين كسري را جبران كنند؛ 
ميليارد توماني صندوق رفاه هزينه فرصتي معادل

تخت بيمارستاني دارد كه 10000ساخت و تجهيز 
رقم پاييني نيست.

در ادامه، به بررسي و تحليل آن بخش از
پردازيم كههاي آشكاري از فساد اقتصادي ميهزينه

دولت براي مبارزه و جلوگيري از فساد متحمل
شده است.

هاي صورت گرفته براي پيشگيريهزينه -3
از فساد و مبارزه با آن

دهدزماني كه يك عمل يا فعاليت غيرقانوني رخ مي
هاي نجومي،الس، دزدي، حقوقمانند اخت

مورد، امالك نجومي و...، هزينه واردهاي بيپاداش
شده به كشور و جامعه صرفاً مبلغ اختالس شده يا

بيان شد قبالًطور كه حقوق نجومي نيست. همان
هايي كه ازبودجه عالوه برهر فعاليت غيرقانوني 

براساس سخنان معاون گمرك جمهوري اسالمي ايران. -1

كند، هزينهچرخه مولد اقتصادي كشور خارج مي
هاي مختلف مانند اشتغال،هايي را در بخشفرصت

منظوربهتوليد، آموزش و... دارد. همچنين دولت 
هايجلوگيري از وقوع دوباره چنين فعاليت
هايغيرقانوني و مقابله با فساد ناچار به اقدام

بري مانند الكترونيكي كردن دولت، گمرك،هزينه
ها بهامور مالياتي و مجهز كردن سازمان

هاي فساد را كاهشهايي است كه فرصتدستگاه
هاي دولت براي مبارزه با فساددهند. برخي از اقدام
هاي اخير،هاي فساد در سالو كاهش هزينه

از: اندعبارت
  پيشگيري و مبارزه منظوربهدولت  1393در سال

ميليارد تومان براي تجهيز 4/10با فساد، 
گمركي، هايمحموله ونقلحملآالت ماشين

ميليارد تومان براي خريد تجهيزات 2/7
سازيميليارد تومان براي پياده 4پرتونگاري و 

خدمات الكترونيكي در گمرك هزينه كرده
 .1است

  ميليون 931ميليارد و  130تخصيص بودجه
توماني براي توسعه دولت الكترونيك در سال

هاي دولتي بودجه دركه از بين دستگاه 1395
فته شده در امور قضايي حجم بيشتري رانظر گر

350ميليارد و  24به خود اختصاص داد (حدود 
 ميليون تومان).

  ميليون تومان براي 113ميليارد و  168تخصيص
هاياي و توسعه شبكههاي توسعهزيرساخت

ارتباطات و فناوري اطالعات.

طي سه دهه اخير، مبالغ زيادي در جريان 

هاي غيرقانوني و فساد از چرخه فعاليت

ترين فساد طي اند. بزرگاقتصاد خارج شده

، مربوط به امالك 1396تا  1370هاي سال

است كه بالغ بر  1395نجومي در سال 

 دست ازميليارد تومان در اين جريان  2200

رفت. كمترين جريان مالي كه در روند فساد 

ميليارد توماني  23است، فساد  رفته دست از

 است.هاي نجومي مربوط به حقوق



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

فشارهاى هزینه اى فساد اقتصادى بر کشور 
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 يافته بههاي تخصيصبخشي از بودجه
هاي دولتي در رديف بودجه توسعهدستگاه
گنجد، اما اجرايي شدنالكترونيكي نميدولت 

سازي دولتها نقش مؤثري در پيادهآن پروژه
الكترونيك و الكترونيكي شدن فرآيندهاي كاري

ها برايدولت دارد. يكي از بيشترين بودجه
هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتاجراي پروژه

ه برنامه ثبت امالك و كاداستر (سازمان ثبتب
اسناد و امالك كشور) اختصاص يافته است. اين

800ميليارد و  471اي بيش از برنامه با بودجه
درصد از كل اعتبارات 24ميليون تومان (تقريباً 

اي اين حوزه رااي)، بيشترين اعتبار برنامهبرنامه
.1به خود اختصاص داده است

  ي در وزارتريكسادستگاه  5خريد و نصب
ي در سازمان انرژيريكسادستگاه  1دفاع، 
ي در گمرك شهيدريكسادستگاه  1 اتمي و

.1395رجائي بندرعباس در سال 
  ي كاميوني برايريكسا 19خريد و نصب

.13962گمرك در سال 
  ميليون تومان براي 900ميليارد و  2اختصاص

.1392نيك در سال توسعه تجارت الكترو
هايهاي بيان شده تنها مشتي از خروار هزينهنمونه

توانهاي ضد فساد است. بنابراين، ميمربوط به اقدام
به اين نكته رسيد كه فساد و هرنوع فعاليت غيرقانوني

بخشي از پول و زحمت يك جامعه را از بين تنهانه
مراتببهبرد، بلكه پيامدهايي را كه به دنبال دارد مي

رساني، پژوهشي، تحليلي و فرهنگي.ماهنامه اطالع -1
به نقل از: رييس كل گمرك ايران. -2

بسيار بيشتر از پول خارج شده از چرخه اقتصادي
است.

مالحظات امنيت اقتصادي -4
هرنوع فساد و فعاليت غيرقانوني مانعي براي رشد

هاي كاهش فقر و تبعيضرقابت سالم است و اقدام
نهكند. فساد به افزايش هزيرا در جامعه خنثي مي

معامالت، كاهش اعتماد مردم به توانايي سياسي و
شود. هر نوعوري منجر مياراده دولت و كاهش بهره

دهد عالوه بر همان مبالغي كه درفسادي كه رخ مي
جريان فساد از چرخه اقتصادي كشور خارج شده

هاي پنهان بسيار ديگري نيز به دنبال دارد.هزينه است،
مالي منجر به افزايش هزينه به عنوان مثال يك فساد

هاي بهداشت و درمان، آموزش،فرصت در بخش
هاي توسعه اقتصادي و اجتماعيتوليد و رونق، برنامه

و ... را به دنبال دارد كه به همين علت نيز منجر به

هزينه فرصت فساد در بخش بهداشت و 

هزار تخت  100 دهندهپوششدرمان گرچه 

از  هركدامبيمارستاني مورد نياز نيست، اما 

توانند بخشي از اين كسري موارد فساد مي

 8000راي نمونه، فساد برا جبران كنند؛ 

ميليارد توماني صندوق رفاه هزينه فرصتي 

تخت  10000معادل ساخت و تجهيز 

 بيمارستاني دارد كه رقم پاييني نيست.



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

فساد اقتصادى بر کشور  فشارهاى هزینه  اى
        تدبیر اقتصاد
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شود. در ادامه،خدشه به امنيت اقتصادي كشور مي
يهاراهكارهايي براي مبارزه با فساد و كاهش هزينه

شود.آن ارايه مي

بندي و راهكارهاجمع
هاي مربوط بهگزارش حاضر در خصوص هزينه

فساد اداري و اقتصادي است. در اين گزارش، به دو
نوع هزينه مستقيم و غيرمستقيم كه هر فعاليت

هاي مستقيماشاره شد. هزينه ،غيرقانوني به دنبال دارد
... استهاي اختالس شده، رشوه، دزدي وشامل پول

كه بخشي از بودجه دولت را از چرخه مولد اقتصادي
انحراف منابع ملي از اهدافكنند و موجب خارج مي
ها، هزينه فرصتبخش ديگر هزينهشوند. خود مي

هاي مختلف از جمله: آموزش،فساد در بخش
يدر صورتبهداشت و درمان، اشتغال و... است، زيرا 

لت از اهداف خودكه فساد ايجاد نشود، بودجه دو
ريزيشود و در راستاي تحقق اهداف برنامهدور نمي

راي مثال، هزينه فرصتبشود؛ شده هزينه مي
هزار 10ميليارد توماني، معادل ايجاد  3000اختالس 

900هزار و  90و  ونيليم  9كالس درس يا تحصيل 
آموز در سال است كه در جريان فساد مالي سالدانش
8. همچنين هزينه فرصت فساد رفت دست از 1390
شغل هزار 160ميليارد توماني، معادل ايجاد  هزار

پايدار بود كه در جريان فساد صندوق ذخيره
از چرخه اقتصاد خارج شد. 1395فرهنگيان در سال 
هايداممقابله با فساد اق منظوربهاز سويي، دولت 

بري را از جمله: الكترونيكي كردن دولت،هزينه
ي، تكميلريكساهاي تجهيز گمرك به دستگاه

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و...زيرساخت
انجام داده است. بنابراين، هر فعاليت غيرقانوني

كند،هاي بسياري را به دولت و مردم تحميل ميهزينه
هايي اساسي برايرو، ضروري است اقدامازاين

كاهش فساد انجام داد كه در ادامه، راهكارهايي براي
هاي فسادكاهش فساد و به دنبال آن، كاهش هزينه

شود:ارايه مي
از: افزايش شفافيت از طريق دسترسي عمومي -

هاي يك جامعه آزاد، آزادي اطالعات و حقمؤلفه
دسترسي مردم به اطالعات حكومت است.

فعاليت و تصميم هرگونهشود، بنابراين، پيشنهاد مي
دولت به صورت آشكار به اطالع مردم برسد.
شفافيت در بودجه و نحوه تخصيص بودجه براي

بيان مشخصطور هر فعاليت، استان و... بايد به
شود؛ به اين صورت كه ميزان بودجه تخصيص داده
شده براي هر بخش مشخص باشد و دولت، مردم

ميزان بودجههاي در حال اجرا، را در جريان پروژه
خرج شده و ... قرار دهد تا از اين طريق بسترهاي

استفاده از بودجه دولت در فرآيندهاي دولتيسوء
كاهش يابد.

هزينه فرصت فساد در بخش 

براساس  1394اشتغال در سال 

ميليون دالري  124فساد مالي 

ميليارد تومان  260(كه معادل 

صت فر 1000است) معادل ايجاد 

شغلي صنعتي بوده است.



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

فشارهاى هزینه اى فساد اقتصادى بر کشور 
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:كاهش بوروكراسي اداري و مراجعات حضوري -
مراجعات فساد، كاهشمنظور به شودمي پيشنهاد

به. يابند تقليل اداري فرآيندهاي انجام براي حضوري
هايبخش در الكترونيك بايد دولت رمنظو همين

ايگسترده فعاليت... و هاارگان ها،سازمان مختلف،
از توانيم طرح نياشدن  يياجرا يبرا. باشدداشته 
.كرد استفاده گرجستان جمله از كشورها ريسا تجربه

احداثرا  يشكل يقارچ يهاساختمان گرجستان
انجام هادر آن يادار يندهايكه تمام فرآاست كرده 
يحضور داريد كنندگانمراجعه از يكيچه و شودمي
بخش هر يهايمنش با تنها و ندارد انيكارفرما با

درخواست هرگونه ثبت از پس كه دارند مالقات
ياصل مراجع به ييهاستميس قيطر از هانامه ،يادار

پاسخ ساعت چند گذشت از پس و شوديم فرستاده
،نيبنابرا. كننديم افتيدر ستميس قيرا از طر هاآن
يشهرها در ييهاساختمان نيچن شوديم شنهاديپ

فساد قيطر نيتا از ا شود ليتشك رانيا مختلف
.ابديكاهش 

شود براي اجرايپيشنهاد مي: ساالريشايسته-
گير و مستمرساالري يك برنامه بلندمدت، پيشايسته

اين برنامه هرفرد با يك آزمونتدوين كنيم؛ براساس 
اي قرارجامع و كامل مورد سنجش چندمرحله

اند از: سنجش مهارت و عملكرد،گيرد كه عبارتمي
علم و دانش و تخصص در حيطه كاري موردنظر و

ها. بايد يك سيستمهبراي ارتقاي شغلي در ادار
فراهم با ابتدا قيطر نيا از تا كردارتقايي ويژه طراحي 

هاي پرورش مديران بالفعل و بالقوه اززمينه نكرد
مدت و بلندمدت، آنها راهاي كوتاهطريق آزمون

توانمنديپذيري، مراتب باالتري از بينش، مسئوليتبه
داد، سپس، با يكسوق  و پاسخگويي در قبال وظايف

آزمون جامع تصميم به ارتقاي شغلي يا آموزش بيشتر
كاركنان گرفت.

هاي فسادبرخورد قاطع، سريع و شديد با پرونده-
از جمله مواردي كه به ايجاد انگيزه براي: اقتصادي

شود، اجرايهاي غيرقانوني منجر ميدوري از فعاليت
شودرو، پيشنهاد مياست. ازاين فاسدانمجازات 

يي در برخورد با مفسدان به صورتقضا مراجع
قاطعانه، با سرعت و شدت عمل كنند، زيرا مردم با
ديدن اجراي قانون، انگيزه خود را براي ارتكاب فساد

دهند، زيرا راه گريز از قانون براي آنهااز دست مي
شود.بسته مي

هاي مربوط به فساد هزينه

اقتصادي به دو بخش هزينه 

و  )پنهان نهيهزفرصت (

 نهيهزهاي حسابداري (هزينه

 شوند.) تقسيم ميآشكار


