
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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راهبردهاي ارتقاي فناوري در راستاي
بنیاناقتصاد دانش
سعیده احمدى

1

چكيده
و همچنین، كسب 2020كشور در سال  158پیشرو در میان  هايفناوري براي آمادگی شاخص 71كسب جایگاه 

1401 ، نقطه عطفی در تحقق شعار سال2021كشور در سال  132انه در میان فناور اتدیتولشاخص  28جایگاه 
آید. باوجوداین، كسب جایگاه ضعیف ایران دربه شمار می »آفریناشتغال و بنیاندانش تولید،« برمبنی

يهايفناورمبتنی بر ت و واردات راشاخص صاددانشگاه، و  صنعتو توسعه  قیتحق يهمكارهایی مانند شاخص
كشور در 132در میان  100و  119و 117، 120هاي (به ترتیب جایگاه و صادرات دیتولدر  یدگیچیپو  شرفتهیپ

) به شكاف صنایع فناورانه كشور در مقایسه با كشورهاي منطقه دامن زده است. این موضوع با توجه2021سال 
ي خارجی و ممانعت از انتقال سریع فناوري، تهدیدكننده امنیت اقتصادي و ملی كشور است.هامیتحربه اعمال 

دولت،ـصنعتـجانبه دانشگاهسه علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابطسازي تولیدات اهتمام براي تجاري
هاي ماديتولید، افزایش حمایت چرخه آن در سازينوین و ضرورت بومی هايتوجه به پیشرفت شتابان فناوري

بزرگ دارايهاي صنعتی بنیان پژوهشگران، تالش براي تداوم و رونق فعالیت بنگاههاي دانشو معنوي از طرح
كار)، اهتماموهاي جدید (فرشتگان كسبواحد تحقیق و توسعه، حمایت از حضور بخش خصوصی در فناوري

انجامد.می 1401براي عدم نوسان متغیرهاي كالن اقتصادي و... به توسعه صنایع فناورانه و تحقق شعار سال 

.ملی بنیان، امنیتدانشصنایع  نوین، هايفناوري واژگان كليدي:

مقدمه
سازهاي نوين زمينهتالش براي دستيابي به فناوري

هايهزينه كاهش توليد، عوامل وريبهره افزايش
ملي و... توليد تقويت و افزودهارزش افزايش توليد،

در كشور است. اهميت اين موضوع از اين حيث
ست كه در چند دهه گذشته، تحوالتدوچندان ا

تنگاتنگي ميان رقابت سرعت شتاباني داشته و فناوري
به جهانى براي دستيابي بازار عرصه در كشورها

فردمنحصربه كاالهاي نوين توليد، توليد هاىفناوري
توليد، جذب سهم باالتر از تجارت پيچيده فرايند با

.شكل گرفته است و... جهاني
هاي نوينكنوني، دستيابي به فناوريدر عصر 

ترين عوامل افزايش توليد وعنوان يكي از اصليبه
صادرات محصوالت متمايز شناخته شده و

مدون براي تحقق اين ريزيبرنامه و گذاريسرمايه
بنيان، افزايشساز توسعه صنايع دانشمهم، زمينه

1. دانش آموخته دکتراي اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمى، ایران، تهران
   ahmadi.tadbir@gmail.com   



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

تدبیر اقتصاد
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امنيت قدرت اقتصادي ايران در منطقه و برقراري
كشور است. از سوي ديگر، با توجه ملي و ادياقتص
و بنياندانش توليد،« به سال 1401 سال گذاريبه نام
از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي، »آفريناشتغال

هاي نوين بيش از دسترسيدستيابي و توسعه فناوري
است. 1401به منابع طبيعي الزمه تحقق شعار سال 
رو به لعه پيشبا توجه به اهميت موضوع، مطا

سطحمقايسه با در  رانيا يفناور تيوضع بررسي
پردازد. در اين راستا، در بخش نخست، بهمي المللنيب

سال شعار ارتقاي وضعيت فناوري در تحقق ضرورت
اشاره »آفريناشتغال و بنياندانش توليد،« برمبني 1401
از منظر رانيا تيوضع شود. در بخش دوم،مي

ي مورد بحث و بررسيسنجش فناور يهاشاخص
امنيت گيرد. در بخش سوم نيز مالحظاتقرار مي
بالقوه هايظرفيت از منديدرباره عدم بهره اقتصادي

بحث ارتقاي فناوري در مسير توسعه و پيشرفت كشور
بندي مطالبشود. در انتها، بعد از جمعو بررسي مي

اي بهبود وضعيت فناوريشده، راهكارهايي برمطرح
شود.ارائه مي 1401 سال شعار در راستاي تحقق

ـ ضرورت ارتقاي وضعيت فناوري در1
1401تحقق شعار سال 

از منديعاملي مانند بهره نقش كنوني، عصر در
بيش از عوامل توليد چرخه در نوين هايفناوري

و...) در سرمايه خام، مواد كار، نيروي فيزيكي (زمين،
به دليل. است مسير رشد و توسعه كشورها اثرگذار

كشورها تنگاتنگ رقابت و فناوري تغيير شتاب نرخ
هايبه روش تنها تواننمي جهانى، بازار عرصه در

هايدستيابي به فناوري سنتي توليد اكتفا كرد، بلكه
بازارهاي در حضور براي رقابتى مزيت عنواننوين به
وريبهره افزايش در رگذارتأثي و مهم عاملي جهانى،
و توليد توليد، تقويت هايهزينه كاهش توليد، عوامل

.است اقتصادي عرصه در رقبا درنهايت، شكست
هاي نوين در اقتصادضرورت دستيابي به فناوري

ايران از اين حيث دوچندان است كه در ساليان
متمادي، ساختار اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل

هاي نفتي وابسته بوده است.نفت و فراوردهاز فروش 
پذيري ووابستگي به درآمدهاي نفتي، آسيب

كشور را به دنبال دارد تا آنجا كه شكنندگي اقتصاد
هاياين موضوع پيامدهاي منفي اعمال تحريم

2 رو در بندخارجي را تشديد كرده است. ازاين
دمقاومتي به رهايي از اقتصا اقتصاد كلي هايسياست

ايبنيان تأكيد ويژهنفتي و دستيابي به اقتصاد دانش
،1404 انداز سالچشم سند شده است. همچنين، در

و علمي اقتصادي، اول جايگاه در كشوري ايران
تأكيد با يغرب جنوب يايآس منطقه سطح در فناوري

و پرشتاب رشد علم، توليد و افزارينرم جنبش بر
و سرانه درآمد سطح نسبي ارتقاي اقتصادي، مستمر
.است شده گذاريهدف كامل اشتغال به رسيدن
براين، در اهداف كالن نظام علم و فناوري درافزون
كشور، افزايش سهم توليد علمي جامع نقشه سند

محصوالت و خدمات مبتني بر دانش و فناوري
درصد توليد ناخالص داخلي 50داخلي به بيش از 

ت.گذاري شده اسكشور هدف
با توجه به ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي و

بنيان، رهبر معظم انقالب اسالمي،دانش تكيه بر اقتصاد

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 21-32



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

راهبردهاى ارتقاى فناورى در راستاى اقتصاد دانش بنیان 
 تدبیر اقتصاد
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»آفريناشتغال و بنياندانش توليد،« را سال 1401سال 
هاي نوين برايگذاري كردند. دستيابي به فناورينام

فرد،توليد و صادرات محصوالت فناورانه منحصربه
كاهش وابستگي به واردات محصوالت فناورانهبر افزون

و كاهش ارزبري، ايران را به قطب علمي و فناوري در
رهايي بر مبتني هايسياست سازد. اتخاذمنطقه مبدل مي

اقتصاد به دستيابي مقابل، نقطه در و نفتي اقتصاد از
بازدهي توليد، عوامل وريبهره ارتقاي با بنياندانش
كاالهاي سهم تجارت مقياس، افزايش به نسبت فزاينده

پذيريرقابت توان تقويت فرد از كل تجارت،منحصربه
و كشور پيشرفت اقتصادي، ارتقاي قدرت الزمه... و

است. 1401تحقق شعار سال 

ـ بررسي وضعيت ايران از منظر2
هاي سنجش فناوريشاخص

كارگيري آن درهاي نوين و بهدستيابي به فناوري
دستيابي و نفتي اقتصاد از گذار صنعتي الزمهتوليدات 

در اين بخش از .است كشور در بنياندانش اقتصاد به
شود تا وضعيت ايران دررو تالش ميمطالعه پيش 

منتخب كشورهاي از برخي تفصيل باحوزه فناوري به
آسيايي مقايسه شود.

قبل از ورود به بحث بايد به اين نكته مهم اشاره
شود كه رشد كمّي مقاالت علمي و جايگاه علمي

هاي اخير شايان توجه بوده است؛ايران در سال
، در توليد2021تا  2017 هايكه ايران از سالطوريبه

علم در جهان و كشورهاي اسالمي به ترتيب در
رسدبه نظر مي و نخست قرار گرفته است. 16جايگاه 
شده در حوزه علم عاملي مؤثر درهاي حاصلتوفيق

هاي پيشرفته در ايران بوده است.دستيابي به فناوري
آنكتاد در سال منتشرشده نوآوري و فناوري گزارش
آمادگي ، به جايگاه مناسب ايران در شاخص2020
پيشرو اشاره دارد. با توجه به اين هايفناوري براي

براي آمادگي شاخص 71 گاهيجا انريا گزارش،
كشور مورد 158پيشرو را در ميان  هايفناوري

بررسي به خود اختصاص داده است. در نمودار
تر از وضعيت شاخص، براي تحليل دقيق1شماره 
هايپيشرو، جايگاه مؤلفه هايفناوري براي آمادگي

اين شاخص به تفكيك مقايسه شده است.

يبرا يآمادگ شاخص يهاؤلفهم گاهيجا ـ1 نمودار
كشور در شرويپ يهايفناور
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هاي، جايگاه ايران در مؤلفه1با توجه به نمودار شماره 
هاي پيشرو شامل فناوريفناوري براي آمادگي شاخص
و توسعه، صنعت ها، تحقيقارتباطات، مهارت و اطالعات

براي سال 53و  130، 37، 74، 82مالي به ترتيب  تأمينو 
تحقيق و توان گفت، مؤلفهگزارش شده است. مي 2020

) بهترين وضعيت را در مقايسه با ديگر37توسعه (جايگاه 
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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

تدبیر اقتصاد
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پيشرو به هايفناوري براي آمادگي شاخص هايمؤلفه
خود اختصاص داده است. در نقطه مقابل، بدترين

پيشرو هايفناوري براي آمادگي خصشا وضعيت مؤلفه
) اختصاص يافته است. با130به حوزه صنعت (جايگاه 

شده، با وجود جايگاه مناسب ايرانتوجه به مطالب مطرح
هاي پيشرو، از اينفناوري براي در شاخص آمادگي

درستي در بخش صنعت استفاده نشده است.دستاورد به
فناوري ايران، از عيتتر از وضدر ادامه، براي تحليل دقيق

استفاده 2021نتايج آخرين گزارش نوآوري در سال 
داتيتول شاخص گاهيجا، 2شود. در نمودار شماره مي

با برخي از كشورهاي 1)ديتول كل از درصد( فناورانه
آسيايي مقايسه شده است.

ييايآس يكشورها از يبرخ با رانيا فناورانه داتيتول شاخص گاهيجا سهيمقا ـ2 نمودار
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، ايران2021با توجه به گزارش نوآوري در سال 
انه درفناور اتديتولشاخص  28در جايگاه مناسب 

كشور مورد بررسي قرار گرفته است. با 132ميان 
جنوبي، كشورهايي مانند كره2توجه به نمودار شماره 

شاخص 9و  5هاي و ژاپن به ترتيب با جايگاه
اين شاخصانه در وضعيت بهتري از فناور اتديتول

ايران در 28در مقايسه با ايران قرار دارند. جايگاه 
انه در مقايسه با بسياري ازفناور اتديتولشاخص 

مانند هند، تركيه و...، به وضعيت كشورهاي آسيايي

ميان در توليدات كل از متوسط و باال فناوري با توليدات نسبت يونيدو، هايداده و OECD فناوري شدت تعريف براساس. 1
.است شده بنديرتبه مطالعه مورد كشورهاي

هاييفناور اتديتولمناسب كشور در شاخص 
طور كه اشارهپيشرفته اشاره دارد. همانو نيمه شرفتهيپ

شده در حوزه دستيابيهاي حاصلرغم توفيقشد، به
انه در كشور، همچنان از اين قابليتفناور اتديتولبه 

درستي استفاده نشده است. برايدر بخش صنعت به
،3تر اين موضوع، در نمودار شماره بررسي دقيق

توسعه صنعت و و قيتحق يشاخص همكار گاهيجا
يي در سالايآس ياز كشورها يبا برخ رانيدانشگاه ا

مقايسه شده است. 2021
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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

راهبردهاى ارتقاى فناورى در راستاى اقتصاد دانش بنیان 
 تدبیر اقتصاد
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ييايآس يكشورها از يبرخ با رانيا دانشگاه و صنعت توسعه و قيتحق يهمكار شاخص گاهيجا سهيمقا  ـ3 نمودار
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و صنعت انيم يشاخص همكارمناسب  تيوضع
منزله رابطه متقابل صنعت و دانشگاه،به دانشگاه

عيمستمر و سر رييتغ ،يبه دانش كاربرد يابيدست
دو حوزه انيم يهمكار است.بازار و...  يازهاين

مهم در بهبود يعنوان شاخصبه دانشگاهو  صنعت
.استاثرگذار  يعتصن يهابنگاه فناوري تيوضع
شاخص تيوضعرغم اهميت اين موضوع، به

دانشگاه و صنعت انيمتحقيق و توسعه  يهمكار
در آسيايي مورد مطالعه يبا كشورها سهيدر مقا رانيا

كه ايرانيطور؛ بهقرار دارد ينامناسبوضعيت 
اين گاهيجا استثناي كشور يمن) در بدترين(به

ي مورد مطالعه قرار گرفتهكشورهادر ميان شاخص 
شاخصكشور در  120ديگر، جايگاه عبارتست. بها

و دانشگاه در ميان صنعتتحقيق و توسعه  يهمكار
يقدرت اقتصاد كشور مورد مطالعه، به كاهش 132

ديمؤايران در منطقه دامن زده كه اين موضوع 
. اهميتشاخص در كشور است نيا يضرورت ارتقا

اين موضوع از اين حيث بسيار است كه عملكرد
انيم ي تحقيق و توسعههمكاريف شاخص ضع

و دانشگاه با كاهش توان عملياتي كردن صنعت
مطالعات فناورانه در چرخه توليد، به كاهش صادرات

ايران در شرفتهيپ يهايفناورمبتني بر  و واردات
گاهيجا ،4منطقه دامن زده است. در نمودار شماره 

يهايفناورمبتني بر ت و واردات راشاخص صاد
يي (درصدايآس ياز كشورها يبا برخ رانيا شرفتهيپ

مقايسه شده است. 2021از كل تجارت) در سال 
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ساختار اقتصاد كشورسازي به دلیل عدم مقاوم
هاي داخلی در سالیانناشی از سوءمدیریت

هاي خارجی بیش ازمتمادي، اعمال تحریم
هر زمان دیگر توسعه صنایع فناورانه در كشور

را با مشكالت جدي مواجه ساخته است.



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

تدبیر اقتصاد
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، كشورهايي مانند چين4با توجه به نمودار شماره 
ت واشاخص صادرو مالزي در بهترين جايگاه از 

2021در سال  شرفتهيپ يهايفناورمبتني بر واردات 
اند. اين در حالي است كه جايگاه ايران درقرار گرفته

يهايفناورمبتني بر ت و واردات اشاخص صادر
طوري كه ايران به ترتيبكننده است؛ بهنگران شرفتهيپ

ت واشاخص صادر 119و  117هاي در جايگاه
132در ميان  شرفتهيپ يهايفناورمبتني بر واردات 

قرار گرفته است. 2021در سال  كشور مورد مطالعه
توان گفت، به دليل ساختار نفتي اقتصاد ايران،مي

حجم كمي از واردات و صادرات كشور مبتني بر
هاي پيشرفته است كه اين موضوع داللت برفناوري

فروشي محصوالت صادراتي كشور دارد.خام
ديگر، كاالهاي ساده با درجه پيچيدگي پايين،عبارتبه

دهند.حصوالت صادراتي ايران را تشكيل ميعمده م

، جايگاه شاخص پيچيدگي در5در نمودار شماره 
توليد و صادرات ايران با برخي از كشورهاي آسيايي

مقايسه شده است. 2021در سال 
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جایگاه شاخص واردات مبتنی بر فناوري هاي پیشرفته جایگاه شاخص صادرات مبتنی بر فناوري هاي پیشرفته

از رهایی بر مبتنی هايسیاست اتخاذ
دستیابی مقابل، نقطه در و نفتی اقتصاد

ارتقاي با بنیاندانش اقتصاد به
فزاینده بازدهی تولید، عوامل وريبهره

سهم تجارت مقیاس، افزایش به نسبت
فرد از كل تجارت،منحصربه كاالهاي

الزمه... و پذیريرقابت توان تقویت
پیشرفت اقتصادي، ارتقاي قدرت

است. 1401شعار سال و تحقق  كشور

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 21-32



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

راهبردهاى ارتقاى فناورى در راستاى اقتصاد دانش بنیان 
 تدبیر اقتصاد
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در پيچيدگي ، شاخص5با توجه به نمودار شماره 
كشور در وضعيت نامناسبي است؛ صادرات و توليد

شاخص پيچيدگي در 100كه ايران جايگاه طوريبه
دارد. با توجه به 2021توليد و صادرات را در سال 

، جايگاه شاخص پيچيدگي در توليد5نمودار شماره 
خصوصو صادرات در بيشتر كشورهاي منطقه به

جنوبي در وضعيت بهتري (به ترتيبژاپن و كره
) در مقايسه با ايران قرار دارد.3و  1 هايجايگاه

جايگاه مناسب شاخص پيچيدگي در توليد و
صادرات كشورهاي عربي مانند بحرين و عربستان

توان يكي از عوامل مؤثر در پيشيسعودي را مي
گرفتن اين كشورها در توليد و صادرات محصوالت

شانفرد و تقويت قدرت اقتصاديفناورانه منحصربه
ه دانست. اين در حالي است كه تداوم رونددر منطق

ساختار نفتي اقتصاد ايران و عدم دستيابي به اقتصاد

پذيري وبنيان دربرگيرنده شكنندگي، آسيبدانش
كاهش قدرت اقتصادي كشور است.

ـ مالحظات امنيت اقتصادي3
رغم جهش علمي كشورطور كه اشاره شد، بههمان

ليد و صادراتهاي اخير، گسترش تودر سال
محصوالت فناورانه كمتر مورد توجه بوده است؛

جايكه ساختار اقتصاد كشور بهطوريبه
سازي نتايج اين مطالعات و توسعه صنايعتجاري

هايفناورانه، همچنان متكي به فروش نفت و فراورده
نفتي است. اين در حالي است كه رهبر معظم انقالب

جايبنيان (بهد دانشاسالمي همواره به تحقق اقتصا
افزايش سهم توليد و صادراتمحور) و اقتصاد منابع

ايكشور تأكيد ويژه بنيانمحصوالت و خدمات دانش
اند.داشته
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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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با فناورانه در عصر كنوني، تحوالت محصوالت
كه رقابتطورياست؛ به مواجه روزافزوني شتاب

هاي نوآورانه توليداي براي دستيابي به روشگسترده
نيترو افزايش توليد محصوالت فناورانه در كوتاه

رسد اتخاذبه نظر مياست. شكل گرفته زمان ممكن 
جايهاي داخلي در حوزه علم و فناوري (بهسياست
سازي نتايج مطالعات علمي) بيشتر به توسعهتجاري

ي آن متمركز شده كه به افزايش وابستگي بهكمّ
واردات چنين محصوالتي از ديگر كشورها دامن زده

هاياست. اين در حالي است كه اعمال تحريم
هاي نوين مانعي جدي برايخارجي در حوزه فناوري

بنيان كشور به شمارتوسعه فعاليت صنايع دانش
آيد.مي

واردات تيمحدود به يالمللنيب يهاميتحر اعمال
توسعه ازيمورد ن ياهيو سرما ياواسطه يكاالها
ياريبس كهيدرحال است زدهدامن  يصنعت يهاكارگاه

و آالتنيماش يبا فرسودگ يصنعت يهااز كارگاه
تحريم حوزه فناوري از سوي اند.مواجه زاتيتجه

دشمنان خارجي (با توجه به استهالك و فرسودگي

تجهيزات) عاملي مؤثر در ممانعت از انتقال سريع
وري سرمايه،فناوري به كشور، كاهش بهره
هاي پيشرفته،محدوديت دستيابي به دانش فناوري
هاي صنعتيكاهش ظرفيت توليد و تعطيلي بنگاه

ست. نكته حائز اهميت ديگرفناورانه در كشور ا
اينكه، مجموعه عوامل داخلي ناشي از اتخاذ نامناسب

پذيري ساختار اقتصادهاي داخلي، آسيبسياست
دولت آمريكا واسطه بدعهدي و كارشكنيكشور را به

ديگر، به دليل عدمعبارتتشديد كرده است. به
سازي ساختار اقتصاد كشور ناشي ازمقاوم

داخلي در ساليان متمادي، اعمال هايسوءمديريت
هاي خارجي بيش از هر زمان ديگر توسعهتحريم

صنايع فناورانه در كشور را با مشكالت جدي مواجه
ساخته است.

در صورت عدم تغيير رويكرد در
كشور، توان فناوري و علم هاي توليدگذاريسياست
پذيري براي توليد و صادرات محصوالترقابت

يابد. در چنينديگر كشورها كاهش مي فناورانه با
بر تحققبنيان افزونشرايطي، عدم توسعه صنايع دانش

، تهديدكننده امنيت ملي و1401نيافتن شعار سال 
درهشدار جدي براي پيشرفت و اقتدار كشور است. 

گذاري براي دستيابي وسرمايهنقطه مقابل، 
جرهاي نوين در چرخه توليد، منسازي فناوريبومي

افزوده باال و ارتقايفرد با ارزشبه توليدات منحصربه
ديگر،عبارتشود. بهپذيري كشور ميتوان رقابت

راي دستيابي بهمدون ب يزيرو برنامه يگذارهيسرما
عيتوسعه صنا سازنهي، زمهاي نوآورانهفناوري
در كشور مولد يهاتيبه فعال شيگرا و انيبندانش

آنكتاد منتشرشده نوآوري و فناوري گزارش
، به جایگاه مناسب ایران در2020در سال 
پیشرو هايفناوري براي آمادگی شاخص

رانیا گزارش، جه به ایناشاره دارد. با تو
براي آمادگی شاخص 71 گاهیجا

كشور 158پیشرو را در میان  هايفناوري
مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 21-32



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

راهبردهاى ارتقاى فناورى در راستاى اقتصاد دانش بنیان 
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، بستري براي ايجاداست. در چنين شرايطي
سال شعار تحققهاي شغلي مولد و پايدار و فرصت
تيامن يبرقرار شود كه متضمنفراهم مي 1401
.خواهد بودكشور  يو مل ياقتصاد

بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
افزايش سهم توليد وبنيان و تحقق اقتصاد دانش

بنيانو خدمات دانشفناورانه صادرات محصوالت 
كشور همواره مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده

فناورانه هاي اخير تحوالت محصوالتاست. در سال
محصوالتاين طيف از فزايش توليد و رقابت براي ا

بوده است. از سوي ديگر، مواجه روزافزوني شتاب با
هاي داخلي، اعمالذ نامناسب سياستبر اتخاافزون
هاي نوين (باخارجي در حوزه فناوري هايتحريم

آالت و تجهيزات وتوجه به فرسودگي ماشين
ايوابستگي چرخه توليد به واردات كاالهاي واسطه

اي) به محدوديت در توسعه فعاليت صنايعو سرمايه
بنيان كشور دامن زده است.دانش

منتشرشده نوآوري و فناوري با توجه به گزارش
شاخص 71، ايران جايگاه 2020آنكتاد در سال

158پيشرو را در ميان  هايفناوري براي آمادگي
كشور به خود اختصاص داده است. جايگاه ايران در

هاي پيشروفناوري براي آمادگي شاخص هايمؤلفه
ها،ارتباطات، مهارت و اطالعات شامل فناوري

،82مالي به ترتيب  نعت و تأمينو توسعه، ص تحقيق
بوده است. 2020براي سال  53و  130، 37، 74

آمادگي شاخص بهترين و بدترين وضعيت مؤلفه
هاي تحقيق و توسعهپيشرو به مؤلفه هايفناوري براي

)130و  37هاي و صنعت (به ترتيب جايگاه
اختصاص يافته است. با وجود جايگاه مناسب ايران

هاي پيشرو، از اينفناوري براي گيدر شاخص آماد
درستي استفاده نشدهدستاورد در بخش صنعت به

است.
، ايران2021با توجه به گزارش نوآوري در سال 

انه درفناور اتديتولشاخص  28در جايگاه مناسب 
كشور قرار گرفته است. اين موضوع به 132ميان 

اتديتولوضعيت مناسب كشور در شاخص 
پيشرفته اشاره دارد. باو نيمه شرفتهيپهاي يفناور

شاخص تيوضعتوجه به نتايج مطالعه پيش رو، 
دانشگاهو  صنعت انيمتحقيق و توسعه  يهمكار

ييآسيا مورد مطالعه يبا كشورها سهيدر مقا رانيا
(جايگاه گاهيجا استثناي كشور يمن، در بدترينبه

عملكرد ضعيف قرار دارد. كشور) 132در ميان  120
و صنعت انيم ي تحقيق و توسعههمكارشاخص 

دانشگاه با كاهش توان عملياتي كردن مطالعات
فناورانه در چرخه توليد، به كاهش صادرات و

در منطقهايران  شرفتهيپ يهايفناورمبتني بر  واردات
كه ايران به ترتيب درطوريدامن زده است؛ به

ت و وارداتاشاخص صادر 119و  117هاي جايگاه
كشور 132در ميان  شرفتهيپ يهايفناورمبتني بر 

قرار گرفته است. اين 2021مورد مطالعه در سال 
فروشي و صادرات كاالهاي سادهموضوع مؤيد خام

است.با درجه پيچيدگي پايين در كشور 
ايران در شاخص پيچيدگي در 100جايگاه 

گوياي تداوم روند 2021توليد و صادرات در سال 
ساختار نفتي اقتصاد ايران، عدم دستيابي به 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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بنيان و كاهش قدرت اقتصادي كشور دردانش
منطقه است. درنهايت، عدم توسعه صنايع فناورانه

دررغم جهش علمي كشور بنيان (بهو دانش
بر كاهش قدرت اقتصاديهاي اخير) افزونسال

، تهديدكننده1401ايران و تحقق نيافتن شعار سال 
امنيت ملي كشور است. با توجه به ضرورت توسعه

در مسير رشد و پيشرفت كشور و صنايع فناورانه
، راهكارهايي براي1401شعار سال  دستيابي به

شود.تحقق اين مهم ارائه مي
سازي توليدات علمي واهتمام براي تجاري-

با توجه به ضرورت تحقق: توسعه صنايع فناورانه
، فاصله گرفتن از اقتصاد1401شعار سال 

هايه به فروش نفت و فراوردهمحصولي وابستتك
نفتي و در نقطه مقابل، توليد و صادرات كاالهاي

بنيان از اهميتيدانش صنايع توسعه و فناورانه
دوچندان برخوردار است. ممانعت از تحقيقات

براي تحقيقاتي مكلف كردن نظام و پراكنده
ها و نيازهايمطالعات منسجم متناسب با توانايي

حركت به سمت خصوصي كردن اي،ملي و منطقه
بخش تحقيقات كشور، افزايش بودجه حوزه
آموزش و پژوهش، نظارت دقيق بر نحوه تخصيص
منابع مالي در مراكز علمي (ممانعت از انعقاد
قراردادهاي غيرعملياتي كه تنها منافع فردي را

نخبگان علمي ترغيب و تشويق دهند)،پوشش مي
آموزشي و بينش در نوآورانه، تغييربراي مطالعات 

مضاعف در راستاي ارتقاي گذاريسرمايه
نظام آموزش آموزشي و ملزم كردن استانداردهاي

هاي تحقيقاتي،سازي طرحكشور براي تجاري

ارتقاي سواد الكترونيك، هايمهارت كسب
علمي تعامالت افزايش براي(ديجيتالي  و ايرسانه
شدن و... به اجرايي )يالمللهاي بينهشو پژو
فناورانه و توسعه صنايع صنايع در نو هايايده

.انجامدمي در كشور فناورانه
:دولتـصنعتـجانبه دانشگاهسه بهبود روابط -

جانبهسه ازآنجاكه ضعف در روابط
كارگيريدولت مانع از بهـصنعتـدانشگاه
هاي نوين در چرخه توليد كشور است،فناوري
آموزش و نظام هايي مانند افزايش همكاريموضوع

سرمايه مشاركتي و تأمين تحقيقات حوزه صنعت در
بخش صنعت، امكان و منابع مالي دانشگاه توسط

را در اختراعات پژوهشي و هايطرح كاربردي شدن
ايجاد ساختارهاي با بين، دولتپي دارد. دراين

مؤثر و حوزهدر برقراري ارتباط بيشتر اين د انگيزشي
رنگ شدن نقش دولت در تأمينطوري كه كماست؛ به

روابط بودجه مراكز علمي و تحقيقاتي به بهبود
و به دنبال آن، دولتـصنعتـدانشگاه جانبهسه

هاي تحقيقاتي و پژوهشي نخبگانسازي طرحتجاري
انجامد.علمي كشور مي

به گزارش نوآوري در سالبا توجه 
28، ایران در جایگاه مناسب 2021

132انه در میان فناور اتدیتولشاخص 
كشور مورد بررسی قرار گرفته است.

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 21-32



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

راهبردهاى ارتقاى فناورى در راستاى اقتصاد دانش بنیان 
 تدبیر اقتصاد
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نوين و هايتوجه به پيشرفت شتابان فناوري-
طورهمان: توليد چرخه آن در سازيضرورت بومي

كه اشاره شد، برخي از كشورهاي منطقه در
هاي نوين در چرخه توليد دركارگيري فناوريبه

مقايسه با ايران در وضعيت بهتري قرار دارند. با توجه
به ضرورت توسعه صنايع نوآورانه در افزايش قدرت

كشور در اين اقتصادي كشور، ارزيابي ساالنه عملكرد
حوزه، تمايز دادن رشد كمّي توليدات علمي با قابليت

سازي توليدات علمي، مهندسي معكوس برايتجاري
كاررفته در صنايع، افزايشآشنايي با دانش فناوري به

ها،كشور ديگر هماهنگي با سرعت تغييرات دانش در
در اين حوزه، موفق كشورهاي مندي از تجارببهره

المللي واري با پژوهشگران بينافزايش همك
...هاي روز دنيا وهاي بزرگ صاحب فناوريشركت

پيشرفته و توسعه هايفناوري واردات سازيبومي به

هاي نوين در توليدات صنعتي كشورفناوري
.انجامدمي
هايهاي مادي و معنوي از طرحافزايش حمايت -

تشويق و افزايش: بنيان پژوهشگراندانش
هاي پژوهشگران،هاي مادي و معنوي از طرححمايت

هاي تحقيقاتينقش مؤثري در عملياتي شدن طرح
براي همين، نظارت و هدايت مناسب كند.آنان ايفا مي

بنيان پژوهشگران،هاي دانشتسهيالت بانكي به طرح
دهي بر اساسبر پاداش مبتني نظام انگيزشي ايجاد

گذاري مضاعفهاي افراد، سرمايهعملكرد و توانايي
هايايده هاي نخبگان و اجرايي شدنبراي تأمين نياز

بزارهاي تشويقيكارگيري افناورانه، به صنايع نو در
براي استخدام نيروي كار متخصص در واحدهاي

ها و بسترهايبنيان، بهبود زيرساختتوليدي دانش
هايو نهادي، عملكرد كارآمد نهاد مناسب حقوقي

براي مقررات و قوانين بازنگري و اجتماعي، اصالح
هاي تحقيقاتي،رفع موانع پيش روي ثبت طرح

هاي نوآورانه، توانمندسازيفعاليتتقاضامحور كردن 
هاي كارآفرينان نوآور و... بهو حمايت از فعاليت

بنيان و تحقق شعار سالصنعتي دانش توسعه توليدات
انجامد.در كشور مي 1401

هايتالش براي تداوم و رونق فعاليت بنگاه-
:صنعتي بزرگ داراي واحد تحقيق و توسعه

هايفعاليت بنگاه قرون و بسترسازي براي تداوم
صنعتي بزرگ داراي واحد تحقيق و توسعه، نقش
مؤثري در تقويت توليد محصوالت فناورانه در كشور

هاي تجاري در راستاي مديريتدارد. اتخاذ سياست
يا كاالها، اعطاي معافيت توزيع و واردات

) بهترین37تحقیق و توسعه (جایگاه  مؤلفه
هايمؤلفهوضعیت را در مقایسه با دیگر 

پیشرو به هايفناوري براي آمادگی شاخص
خود اختصاص داده است. در نقطه مقابل،

براي آمادگی شاخص بدترین وضعیت مؤلفه
پیشرو به حوزه صنعت (جایگاه هايفناوري

) اختصاص یافته است. با توجه به130
شده، با وجود جایگاه مناسبمطالب مطرح

هايفناوري براي ایران در شاخص آمادگی
درستی در بخشپیشرو، از این دستاورد به

صنعت استفاده نشده است.



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 اقتصادي باهاي مالياتي به بنگاهتخفيف
ه بيشتر، نظارت و هدايتهاي تحقيق و توسعفعاليت

داراي صنعتي هايمناسب تسهيالت بانكي به بنگاه
نوآور و توسعه، كارآفرينان و تحقيق واحد

بنيان (بعد از حصول اطمينانهاي نوپاي دانششركت
ها)،آميز بودن طرحاز صوري نبودن و موفقيت

در راستاي توسعه فعاليت گذاري مضاعفسرمايه
(براي اقتصادي توسطم و كوچك هايبنگاه
مندي از منافع افزايش ظرفيت توليد) و... اهميتبهره

 دوچندان دارد. 

حمايت از حضور بخش خصوصي در -
:كار)وهاي جديد (فرشتگان كسبفناوري

هاي جديد روز دنيا زمينهمندي از فناوريبهره
وري عواملهاي توليد و افزايش بهرهكاهش هزينه

آورد. براي همين،را فراهم ميتوليد در كشور 
حمايت از بخش خصوصي براي دستيابي به

هاي نوين اهميت بسياري دارد. متناسبفناوري
تحقيقاتي واحدهاي و پژوهشگران مطالعات كردن

صنعتي، رفع موانع و تسهيل واحدهاي نيازهاي با
كار، تدوينوكسب فضاي ورود فعاالن اقتصادي به
ف و مدون در حوزهقوانين و مقررات شفا

وكارهاي اينترنتي و... به حضور بخشكسب
هاي اقتصادي و توسعهخصوصي در فعاليت

هاي نوين در توليدات صنعتي كشورفناوري
  انجامد.مي
اهتمام براي عدم نوسان متغيرهاي كالن -

نوسان متغيرهاي كالن اقتصادي عاملي: اقتصادي
دوديت فعاليتهاي توليد و محمؤثر در افزايش هزينه

تأمين براي هاي نوآور در كشور است. اهتمامبنگاه
ثبات اقتصادي از طريق افزايش شفافيت، برخورد

هاي تنبيهي با مفسدانقاطع و اجراي سياست
اقتصادي مخل برقراري امنيت بازار، تضمين امنيت

گذاري، افزايشسرمايه امنيت برقراري و اطالعات
ارز قيمت از حمايت و مرجع ارز قيمت تدريجي

نيما، رفتار صادقانه و شفاف مسئوالن با مردم، بازار
و هماهنگ دولتمردان و واحد هاياتخاذ سياست

هاي مختلف و... درهاي گوناگون در دورهدستگاه
نوآور و تحقق شعار صنعتي هايبهبود عملكرد بنگاه
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