
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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یناش یدهايو تهد هایبآس تحلیل
کاال یعاز ساختار توز
1ميالد مير

چكيده
فروشي توزيعواسطه در بازار خردها به شكل بيدرصد از كااله 15تنها  ،كنندگانبه دليل سنتي بودن ساختار شبكه توزيع و تعدد توزيع 

صنفي توزيعي در كشور وجود دارد. تعداد واحد 4 ،ازاي هر واحد صنفي توليديبه ،در حال حاضردهد كه ها نشان ميبررسيشود. مي
هزار واحد 800ميليون و  2 ،واحد برآورد شده كه از اين تعدادهزار  500ميليون و  3حدود  ،واحدهاي صنفي توزيعي و توليدي در كشور

لي است كه نتايج مطالعاتاين در حا .يك واحد صنفي توزيعي در كشور وجود دارد ،نفر 30ازاي هر تقريباً بهمتعلق به بخش توزيع است. 
يك مركز خريد بزرگ ،نفر 850ازاي هر كه به دهدمينشان ، نظام توزيع كاال در كشورهاي پيشرفته گرفته در زمينه ساختارصورت

گري و سوداگري، باالكنندگان، حاشيه سود باال و تقويت كردن بخش واسطهسنتي بودن شبكه توزيع و تعدد توزيع .وجود دارد
در شبكه توزيع استانداردهاي الزم، تخلفات مربوط به اجحاف در فروش كاال و قاچاق نكردن بودن هزينه شبكه توزيع، رعايت

يي مطلوب برخوردار نباشد.انظام توزيع كاال از كار است هاي موجود در شبكه توزيع كاال در كشور است كه باعث شدهجمله آسيباز
ايهاي زنجيرهمالياتي براي فروشگاه ه تسهيالت و در نظر گرفتن تخفيفارائ جملهكاال، راهكارهايي ازبهبود عملكرد نظام توزيع  براي

شوند.پيشنهاد ميو...  افزايش عوارض ساخت واحدهاي توزيعي كوچك ها،تسريع در روند گسترش آن در راستاي
.، اخذ مالياتگريواسطه، شبكه توزيع واژگان كليدي:

مقدمه
هاي اقتصاديبخش ترينتوزيع كاال از مهمشبكه 

يندهاي موجوداعنوان مجموعه فركشورهاست كه به
شود. بخش توزيعيبين توليد تا مصرف در نظر گرفته م

ه كاال از توليدكنندگان داخلي و خارجيكاال وظيفه ارائ
يي،سويند توزيع كاال، از اكننده را دارد. در فربه مصرف

شود وكنندگان منتقل ميگان به مصرفنندكاال از توليدك
كنندگان بهنقدينگي و پول از مصرف ،از سوي ديگر

، بخش توزيع كاالنتيجهيابد. درتوليدكنندگان انتقال مي

 mir.milad91@yahoo.com.1 دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

هم موتور رشد توليد و اشتغال و هم ،نوعيبه
كننده نيازهاي مصرفي مردم است.تأمين

باچه كاال را در زمان كمتر و بخش توزيع كاال هر
به از توليدكنندگان ،يند توزيعاتر در فرهزينه پايين

كمترينكه كنندگان انتقال دهد، درصورتيمصرف
اصول و استانداردهاي بهداشت و سالمت كاالها را

نظام ،تر عمل كرده است. در واقعئال، ايدكندرعايت 
و مطلوب است كه ئالتوزيع كاال در شرايطي ايد

يندادر فر زمان انتقال كاالها،ه به هزينه و ضمن توج



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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همه استانداردهاي مرتبط با بهداشت و ،هاآنتوزيع 
سالمت كاالها مورد توجه باشد.

دهد كه  نظام فعلي توزيع كاالها نشان ميبررسي
. در حالدچار مشكالت متعدد است ،در كشور ما

كنار در حاضر، چندنرخي بودن بسياري از كاالها
ترين مشكالتيجمله مهمها ازيمترويه قافزايش بي

است كه كشور در زمينه توزيع كاال با آن مواجه است
توان آن را ناشي از ساختار نظام توزيع كاال وو مي

كمبود نظارت جدي و قانونمندي دانست.
فروشي،د باالي واحدهاي صنفي در حد خردهتعدا

فاصله ميان بهاي پرداختي به توليدكننده و قيمتي كه
هاياطالعات كافي از فعاليت نبودپردازد، كننده ميمصرف

هاي پخشگويي شبكهتوزيع، نامطمئن بودن و عدم پاسخ
كاركرد كنندهو وجود انحصار در بسياري از بازارها، بيان

صحيح نظام توزيع كاال در كشور است.نا
ها و تهديدهايبه بررسي آسيب ،گزارش در اين

شود. در بخشع كاال پرداخته ميناشي از ساختار توزي
گيرد.نظام توزيع كاال مورد بررسي قرار مي ،اول

شناسي شبكه توزيع كاالبخش دوم به آسيب
بخش سوم به مالحظات امنيت .است اختصاص يافته

چهارم، در بخش ،نهايتپردازد و درمياقتصادي 
شوند.ه ميبندي و پيشنهادها ارائجمع

كشور نظام توزيع كاال در ـ1
هاي اساسي وضعيت اقتصادي،يكي از تفاوت

ويژه، بهر كشورهاديگفرهنگي و اجتماعي ايران با 
يافته، در شكل، شيوه و ساختاركشورهاي توسعه

هاي صنفي، واحدتوزيع كاالست. بدين ترتيب

هايسنتي در تعداد بسيار زياد، در متراژصورت به
كوچك و عدم رعايت اصول شهرسازي و

داشتن مانندكنندگان نيازهاي رفاهي مصرفپيش
.اندو گسترش يافته شده پاركينگ مناسب، ايجاد

رشد سريع تعداد واحدهايشاهد  ،هاي اخيردر سال
كه بخش اعظم ايمبوده صنفي نسبت به جمعيت كشور

شوند و تعدادميبه شكل سنتي اداره  ،واحدهااين 
،زيادي از واحدهاي صنفي، بدون مجوز پروانه كسب

منجر به افزايش . اين موضوعدهستنمشغول فعاليت 
هاي مدرناجراي روش ممكن نبودنهزينه مبادله و 

هفروش و حسابداري و برخي مشكالت در حوز
.شده است كنندگانو رفاه مصرف سالمت

است موجب شده ،د مراكز توزيعسنتي بودن و تعد
واسطه در بازاردرصد از كاالها به شكل بي 15كه تنها 
كاالها از طريق ديگرفروشي توزيع شود و خرده
در حال. سدكننده برگران به دست مصرفواسطه
هزار واحد صنفي 500ميليون و  3حدود  ،حاضر

توليدي و توزيعي در كشور وجود دارد كه از اين
هزار واحد صنفي 800ميليون و  2ميزان، حدود 

ازاي هر واحد؛ يعني بهلق به بخش توزيع استعمت
واحد صنفي توزيعي در كشور 4 ،صنفي توليدي

وجود دارد. اين موضوع، اقبال بيشتر عموم مردم را
دهد.اندازي واحدهاي توزيعي نشان ميراه به

سرانه تعداد واحدهاي صنفي توزيعي در ،همچنين
30ازاي هر دهنده آن است كه تقريباً به، نشانكشور
.يك واحد صنفي توزيعي در كشور وجود دارد ،نفر

گرفتهحالي است كه نتايج مطالعات صورت اين در
كشورهاينظام توزيع كاال در  در زمينه ساختار



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

تحلیل آسیب ها و تهدیدهاى ناشى از ساختار توزیع کاال 
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يك ،نفر 850ازاي هر دهد كه بهمينشان  ،پيشرفته
.مركز خريد بزرگ وجود دارد

شبكه توزيع كاال ها و تهديدهايآسيب ـ2
گسترش استفاده از ابزار و ،كشورها بيشتردر 
نقل،وهاي نوين نگهداري، چيدمان، حملشرو

با صرف كمترين هزينه و زمان ،توزيع كاال و خدمات
استانداردهاي مرتبط باو رعايت  ايند مربوطدر فر

هاي توسعهعنوان شاخص، بهكنندگانحقوق مصرف
زيرا رشد و توسعه ؛شوندو پيشرفت در نظر گرفته مي

پويا، نيازمند وجود يهاي توليدي در اقتصادبخش
يتتوزيع كاال از شفاف نظام. اگر سترانظام توزيع كا

صورت واقعي، اطالعات بازار بهالزم برخوردار باشد
كننده قرار خواهد گرفت كه اين اتفاقدر اختيار توليد

هاي اقتصادي منجرگذاري و توسعه فعاليتبه سرمايه
كننده نيز قيمت واقعيمصرف ،شود. از سوي ديگرمي

كند و قدرت مانوركاال و خدمات را پرداخت مي
يابد.به حداقل ممكن كاهش مي هادالالن و واسطه

دهد كه نظام فعليها نشان ميبررسي ،حالبااين
هايي مواجه است كه منجربا آسيب ،توزيع كاال در كشور

به فقدان كاركرد صحيح نظام توزيع كاال و خدمات
هاي شبكهترين آسيببه برخي از مهم ،اند. در ادامهشده

د.شوتوزيع كاال در كشور پرداخته مي
كنندگانسنتي بودن شبكه توزيع و تعدد توزيعـ

فروشي وواحدهاي صنفي توزيعي خرده
عكس روند تحوالت نظامبر ،فروشي در ايرانعمده

كنند.ميكشورهاي جهان عمل  بيشتر توزيع كاال در
راتوزيع كاال در جهان  بخش اعظم ،در حال حاضر

استفاده از آخرين با ايبزرگ زنجيره هايهفروشگا
در اما ،دهندميهاي نوين تجاري انجام ابزار و روش

كه هنوز روند گسترش تعداد شودميمشاهده  ،ايران
فروشي در متراژ كوچك باصنفي خرده واحدهاي

رقابتي و استفاده از يفضاي عدم گرايش به فعاليت در
.ابزار نوين تجاري ادامه دارد

شبكه توزيعباال بودن هزينه ـ
گرفته، سهم هزينههاي صورتبر اساس بررسي

12 ،شده كاالي نهايي در ايرانونقل از قيمت تمامحمل
درصد است. 6حدود  ،درصد كه اين سهم در جهان

نبارداري و نگهداري از قيمتسهم هزينه ا ،همچنين
،درصد و در جهان 5/6 ،شده كاالي نهايي در ايرانتمام

هايهزينه كل سهم ،همچنين .ستدرصد ا 3/3حدود 
،شده كاالي نهايي در كشورلجستيكي از قيمت تمام

درصد برآورد شده 3/11 ،درصد و در جهان 4/19حدود 
تقريباً دو برابر ،هاي توزيع در كشورهزينه بنابراين، .است

، باالمتوسط و استاندارد جهاني است كه اين موضوع
كاهش ،و در نتيجه آن شده كاالي نهاييبودن قيمت تمام

قدرت خريد خانوار را به دنبال داشته است.
عدم رعايت استانداردهاي الزمـ

در كه اي استگونهساختار نظام توزيع در كشور به
تمايل زيادي به استفاده از ابزار و ،شبكه توزيع كاال

هاي نوين توزيع كاال وجود ندارد و بخشروش
به روش سنتي و ،بزرگي از توزيع كاال در كشور

وگيرد فروشي صورت ميتوسط واحدهاي خرده
يندادر فر ،فروشيبعضاً در برخي از واحدهاي خرده

هاي مورد نياز براي سالمت وداستاندار ،توزيع كاال
ونقل، نگهداري و پخشاشت محصول در حملبهد



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

امنیت اقتصادى، مقاله پژوهشی، سال نهم، شماره یازدهم (پیاپی 94)، زمستان 1400، صص 53-58

56

اشود. برعايت نمي ،ويژه در بخش كشاورزي، بهكاال
فروشي وتوجه به مساحت كم واحدهاي خرده

گذاري براي فراهم كردنهاي باالي سرمايههزينه
درفضاي مناسب، رعايت استانداردهاي مطلوب 

كمتر ،نگهداري كاالها در شرايط بهداشتي راستاي
هتوان بمي بارهگيرد. در اين د توجه قرار ميمور

رغم داشتن برچسبعرضه كاالهايي اشاره كرد كه به
ها وسهعدم نگهداري در مقابل نور آفتاب، در قف

در مقابل نور ،فروشيهاي واحدهاي خردهويترين
شوند.مستقيم خورشيد نگهداري مي

تخلفات مربوط به اجحاف در فروش كاالـ
اال بر آنمشخصات ك ديگرداشتن برچسب قيمت و درج 

نيازهاي فروش كاال دره فاكتور به خريداران، از پيشو ارائ
كه موارداي است درحاليهاي بزرگ و زنجيرهروشگاهف

شودفروشي رعايت نمي، لزوماً در واحدهاي خردهمذكور
ف در فروش كاال درتخلف و اجحاامكان  ،همين و براي

يلفروشي بيشتر است. از سوي ديگر، به دلواحدهاي خرده
فروشي، بازرسي وتعدد و پراكندگي واحدهاي خرده

هاي نسبتاً زيادي براي دولتهزينه ،نظارت بر اين واحدها
نظارت چنداني بر اين ،در عمل است دارد كه باعث شده

واحدها صورت نگيرد.
گري و سوداگريكردن بخش واسطهتقويت ـ

كنندگان نسبت بهران و توزيعگسود نسبتاً زياد واسطه
هايموجب كاهش انگيزه ،كنندگان در بازار كاالتوليد

هايتوليد و هدايت سرمايه به سمت فعاليت
شود. سودآوري باال و مخاطرات پايينگري ميواسطه

در بخش توزيع، در مقابل سودآوري كمتر و مخاطرات
ها بهبيشتر در بخش توليد، موجب هدايت سرمايه

ترين نوع. مهمشودگري ميهاي واسطهسمت فعاليت
وداگري است كه نقش بسزايي درگري، سواسطه

صاد دارد. سوداگري به معنايهاي اقتنابساماني
سودهاي هنگفت و فروش كاال به انگيزه كسبخريدو

خريداران بدون ،يند سوداگريابادآورده است. در فر
گيري از شرايطايجاد تغيير در كاالها، صرفاً با بهره

ه را باشدنامتعادل عرضه و تقاضا، كاالهاي خريداري
فروشند.سودهاي كالن به ديگران مي

قاچاق در شبكه توزيعـ
رسميات شبكه توزيع كاال در كشور، غيريكي از ايراد
هاي توزيع است كه در اصطالح به آن قاچاقبودن كانال

گيرد كهشود. قاچاق كاال زماني صورت ميكاال گفته مي
توليد هاي مختلف و خارج از شبكه رسميكاال به روش

آنكه درآمدهاي برافزوند. قاچاق كاال شووارد كشور مي
دهد، امكان كنترلگمركي و مالياتي دولت را كاهش مي

،برد. همچنيناستانداردهاي توليد كاال را از بين مي
هايگسترش پديده قاچاق به رشد و گسترش شبكه

زند و قاچاق كاال درغيررسمي توزيع كاال دامن مي
كشاند.حجم باال، توليد داخل را به چالش مي

شود كه نظام اطالعات و آمارقاچاق كاال باعث مي
شوند،عرضه و تقاضاي آن دسته از كاالهايي كه قاچاق مي

موضوع  باعث اخالل وكه اين  شوددر كشور مختل 
شود كه در پيمياقتصادي  هايگيريانحراف در تصميم

مات سياستي نيز كاهشيي و تأثيرگذاري تصمياكار ،آن
از ،توجه به موضوع قاچاق كاال در كشور رويابد. ازاينمي

برافزون ،اهميت بسزايي برخوردار است و مبارزه با آن
دگان، گامي مهم دركننحمايت از توليدكنندگان و مصرف

آيد.توسعه اقتصادي كشور به شمار مي راستاي



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

تحلیل آسیب ها و تهدیدهاى ناشى از ساختار توزیع کاال 
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مالحظات امنيت اقتصاديـ 3
باعث ،وضعيت نامطلوب نظام توزيع كاال و خدمات در كشور

از بين رفتن فضاي رقابتي براي ايجاد واحدهاي توزيع استاندارد
، گسترش واحدهايحال، و درعينو مدرن در كشور

شود. اين موضوع آثار و پيامدهايفروشي سنتي ميخرده
جملههاي مختلف اقتصادي ازرا در بخش اقتصادي و اجتماعي
ارد.كنندگان و توليدكنندگان به دنبال ددر بخش مصرف
ص كيفيت، نبود برند معتبر ويمعيار تشخ به دليل نبود

پوشاك، كيف و جملهل اعتماد در بسياري از كاالها ازقاب
مانعآوري كه ... و فقدان قوانين الزامكفش، لوازم منزل و

هاي تجاري شود، در نظام كنونياستفاده از ناماز سوء
را معيار توزيع كاال، مشتريان معموالً قيمت باالي كاال

ي راافراد از اينكه پيراهن ،مثال براي دهند.كيفيت قرار مي
نشين تهران به قيمت سه برابر همان پيراهندر مناطق مرفه

زيرا ؛كننددر بازار تهران تهيه كنند، احساس زيان نمي
به دليل تفاوت در ،هاكنند كه تفاوت در قيمتگمان مي

ين كاال را دليل قيمتكيفيت كاالست و معموالً كيفيت پاي
يكي از داليلي است كه ،دانند. اين موضوعتر آن ميپايين

در نظام فعلي توزيعي كاال در كشور، است باعث شده
ها معناي چنداني نداشته باشد.رقابت در كاهش قيمت

ناكارآمد، يمانند گلوگاه ،نظام فعلي توزيع كاال در ايران
هاي زندگي هزينه هم هم بازدهي نظام توليد را كاهش و

توليدكنندگان ي،شدت افزايش داده است. از طرفمردم را به
كارگران، تأمين مواد اوليه و پرداخت حقوق براي

خط توليد را به دليل توانندنمي ،خود هايوامبازپرداخت 
ها در بازار تعطيل كنند و از طرفقيمت مساعد نبودن

توانند بهخود، نمي مردم بابت رفع نيازهاي روزمره ،ديگر
هاي نامطلوب، مصرف خودهاي باال يا كيفيتقيمت دليل

بيندازند. را در بسياري از كاالها متوقف كنند يا به تعويق
خريد ،توانند هر زمان كه مناسب استكنندگان ميتنها توزيع

بفروشند وكاالهاي خود را  ،خواهندكنند و هر زمان كه مي
چيزي جز گراني براي ،نتيجه چنين فضايي در اقتصاد

.وري در توليد نخواهد بودعدم بهره كنندگان ومصرف

بندي و پيشنهادهاجمع
بر نقش مهم شبكه توزيع كاال در حمايت ازافزون

الزمه رشد و اكنندگان، وجود نظام توزيع كارمصرف
ست؛پويا يهاي توليدي در اقتصادبخش توسعه

توان موتور رشدكه نظام توزيع را ميطوريبه
هاي توليدي در اقتصادي دانست.بخش

ردهاي الزم و حفظ سالمتضمن رعايت استاندا
ترهاي پايينچه كاال در زمان كمتر و با هزينهكاال، هر
كنندگانبه مصرف از توليدكنندگان ،يند توزيعادر فر

تر عمل كرده است.ابرسد، شبكه توزيع كار
دهنده، نشانشناسي نظام توزيع كاال در كشورآسيب

سنتي بودن شبكه توزيع و آن است كه عواملي ازجمله
استانداردهاي الزم، نكردن كنندگان، رعايت تعدد توزيع

حلقه بين انتقال ،حاشيه سود باال و قاچاق در شبكه توزيع
كننده را دچار اخالل كرده وكننده به مصرفكاال از توليد
بكه توزيع در رساندن كااليكه ش است باعث شده

يي الزم برخوردارااز كار ،كنندگانشده به مصرفتوليد
نوسازي شبكه توزيع و منطقي كردنرو، اينازنباشد. 

رسد.ضروري به نظر مي ،تعداد عوامل توزيع
شود:ه مياساس، راهكارهاي زير ارائينبرا
گسترش در راستايي ارائه تسهيالت و تخفيف مالياتـ

دهنده نويناز معيارهاي نشان: ايهاي زنجيرهفروشگاه
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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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دهي بخشبودن شبكه توزيع كاال در هر كشور، سازمان
هااي كه از آنهاي زنجيرهفروشي آن است. فروشگاهخرده

،شوددهي شبكه توزيع نام برده ميسازمانعنوان بخش به
بخش اعظم ،در حال حاضر نقش مهمي در نظام بازار دارند.

هاياز طريق فروشگاه ،توزيع كاالها در كشورهاي پيشرفته
ها ضمن آنكهگونه فروشگاه اين .گيرداي صورت ميزنجيره

كنند، باتا حد امكان استانداردهاي نظام توزيع را رعايت مي
هايهاي مناسب و با مساحتمكانات وسيع در محلا

تعداد بسيار زيادي از كاالهاي مختلف را با ،گسترده
دهند.كنندگان قرار ميترين قيمت در اختيار مصرفمناسب

دهد كه ساختاربررسي تجربه كشورهاي پيشرفته نشان مي
هاي مقياسجوييني بر صرفهاي مبتهاي زنجيرهفروشگاه
هاي توزيع كاال منجرو هزينه قيمت كاهشبه  است و

هايبررسي روند گسترش فروشگاه ،شود. همچنينمي
،توسعهشورهاي درحالها در كاي و عملكرد آنزنجيره

اي وهاي زنجيرهفروشگاه ،در حال حاضر كه دهدنشان مي
توسعهها در بسياري از كشورهاي درحالاركتسوپرم

اي ازوسط جامعه، حجم عمدهواسطه مشتريان طبقه متبه
جملهاند كه اين موضوع فوايدي ازوردهبازار را به دست آ

د غذايي برايهاي توزيع، كاهش قيمت مواكاهش هزينه
تر را بهكاالهاي متنوع و باكيفيت هكنندگان و ارائمصرف

ه تسهيالتدادن اقداماتي مانند ارائ دنبال داشته است. انجام
در تسريع روند ،ايهاي زنجيرهه فروشگاهو تخفيف مالياتي ب
.استاي مؤثر هاي زنجيرهگسترش فروشگاه

در: هاي سنتي توزيعمنطقي كردن حاشيه سود واحدـ
هاي اخير، باال بودن حاشيه سود توزيع كاال يكي ازسال
به سمت فعاليت آوردن افراد زياد رين داليل رويتمهم

نداشتن اين، نيازبرافزوندر حوزه توزيع كاال شده است. 

كوچك و توزيعيباال براي تأسيس واحدهاي  به سرمايه
هايبخش ديگرهاي شغلي كافي در فرصت نكردن ايجاد
باعث روي آوردن بخشي از افراد بيكار به سمت ،اقتصاد
هاي توزيعي شده است.فعاليت

ذ اقداماتي مانند افزايش عوارضاتخا روازاين
گيري بيشترواحدهاي توزيعي كوچك، سخت ساخت

براي واقعي شدن توزيعيهاي خذ ماليات از واحدأدر 
ها و تشديد نظارت بر مسائلماليات پرداختي آن

در منطقي كردن حاشيه ،بهداشتي واحدهاي توزيعي
.استهاي توزيعي سنتي مؤثر كنترل رشد واحد سود و

هايقاچاق كاال يكي از آسيب: مقابله با قاچاق كاالـ
بر تضعيف توليدافزونكه شبكه توزيع كاالست 

داخلي، امكان توزيع كاالهاي غيراستاندارد را نيز به
برنوافزمقابله با قاچاق كاال  روازاينهمراه دارد. 

حمايت از توليد داخلي، راهكاري براي حمايت از
شود.شمرده ميكنندگان نيز حقوق مصرف

هاي نقدي،خصوص، در نظر گرفتن جريمهدراين
كنندهتوزيع مپ و لغو پروانه كسب واحدهاي صنفيپل

.استدر مقابله با قاچاق كاال مؤثر  كاالي قاچاق
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