
ابتدا بررسيوضعيتمنظور با را چين اقتصادي كنوني
قرار مطـالعه مورد اقتصـــادي كالن شـــاخص چنـد

اقتصاديوضعيت،. سپسدهيممي چيروابط و نايران
بررســـيرا اخير ســـال چنــد مبنــايبروكنيمميدر

ب آمدههاطالعات چشمدست دو، روابط بينجانبهانداز
ارايـه را چين و رادهيمميايران كلي راهكــارهـاي و

كشوربراي دو بين بهتر ارتباط و آينده يانبمناســبات
.كنيممي

چينبهنگاهي-1 كنوني وضعيت
بخش اين بيشـــترمنظوربه،در وضـــعيتشـــناخت

اخيراق ســـال چند در چين نگاهيتصـــادي روندبه،
م كشــمهمتغيرهايبرخي اين اقتصــادي دركالن ور

مي.كنيممي2000-2014هايسال آمارشود،يادآوري
ــال س به بخش2015مربوط در جداگانه ــورت ص به

ارايهچشم چين اقتصادي كالن متغيرهاي ودشميانداز
در اقتصادي كالن متغيرهاي وضعيت خصـوص در و

سال بخشاين دادهيادشدهدر توضيح .شوديمبيشتر

شاخص-1جدول برخی سالوضعیت در چین اقتصادي كالن 2000-2014هايهاي
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2005تا2000
5/9419/853/58/2439/1380/83/32/8(متوسط)

200612/71068/4100/28/0969/7751/97/98/4

200714/21530/2139/17/61220/1904/18/910/0

20089/61949/2114/86/91434/71074/17/99/2

20099/22416/070/36/81203/8954/34/95/1

201010/42866/0185/76/81476/21230/74/04/0

20119/33202/7231/76/51805/91569/93/11/8

20127/73331/1176/36/31972/11674/43/52/5

20137/73839/5185/06/22147/51795/83/61/9

20147/43859/1198/56/12243/71808/54/22/1

.Economist Intelligence Unitمأخذ:
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  صنعت خودرو سازيیالزامات خصوص

 1عاطفه غالمی

  چکیده
 ياگونهبه یع،صنا دیگر با گسترده بخشی ارتباط دلیل به که است کشور هر صنایع ترینمهم از یکی خودرو صنعت

شدن اقتصاد صنعت  یاسیس درست،نا یریتازجمله مد یلیصنعت در کشور بنا به دال ینموتور محرك اقتصاد است. ا
و... مواجه شده  یدتول یتو کم یفیتکار، کاهش ک یروين مازاد ادرست،ن گذاريیمتق یلازقب یخودرو و... با مشکالت

بدون در نظر  يسازیالبته خصوص ؛است يسازیخصوص ،صنعت ینا يرو یشبلندمدت پ ياز راهکارها یکیاست. 
 یاستتوسعه س یلازقب یتوجه به الزامات روین. ازاکندمی کنونی یطرا بدتر از شرا یتوضع ،ابعاد آن وگرفتن الزامات 

حفاظت از  يبرا یاجتماع یتشبکه امن ایجاد بخشی، گرتنظیم ایجاد توانمند، خصوصی بخش تقویت و خلق ی،رقابت
. شودمی پیشنهاد یشرکت یتو حاکم یخارج يگذاریهسرما ی،مال يهاصورت يسازشفاف ه،شدیلکار تعد یرويمنافع ن

و  یتیحما هايیاستس وجودتوجه به اصل رقابت در بازار،  مانند ییراهکارها ،الزامات ینسهولت در تحقق ا براي
  .شودمی ارائهکار و تجارت  ینشده و اصالح قوانیلکار تعد یروياز ن حمایت ي،دولت، مبارزه با مفاسد اقتصاد ینظارت

  .اقتصادي امنیت ی،شرکت حاکمیتصنعت خودرو،  سازي،یخصوص واژگان کلیدي:

  مقدمه
 وجود از حاکی خودرو صنعت وضعیت بررسی

 تولید، لحاظ از صنعت این در نامطلوب وضعیت
 گزارش در که است... و گذاريقیمت مدیریت،

) 1398( خودرو صنعت سیاسی اقتصاد شناسیآسیب
 بیان مفصل )1400( خودرو صنعت نجات طرح و

 اصالح براي پیشنهادي راهکارهاي از یکی. است شده
 است »سازيخصوصی« بلندمدت، در خودرو صنعت

 در. بود شده اشاره مورد این به یادشده گزارش در که
 در سازيخصوصی اهمیت به دولت کنونی، شرایط

. است بااهمیت بسیار که برده پی خودروسازي
 صنعت سازيخصوصی که کرد توجه باید حال،اینبا

 براي باید ابتدا که روستروبه چالش چند با خودرو
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 شرایط در مثال، براي. کوشید هاآن کردن برطرف
 کشور در قدرتمندي واقعی خصوصی بخش کنونی،
 راهبري را خودروسازي هايشرکت که ندارد وجود

 سهام کنونی، رویه با زیاد احتمال به و کند مدیریت و
 قرار دولتیشبه هايشرکت اختیار در هاشرکت این
 قبلی مشکالت است ممکن که گیردمی

  . شود تکرار دوباره جدید ساختار با سازيخصوصی
 که است دستوري گذاريقیمت اما ترمهم نکته

 شده سازخودرو هايشرکت سنگین زیان به منجر
 این در سازيخصوصی نوع هر بنابراین،. است

. نیست گشاگره گذاريقیمت حذف بدون صنعت
 براي را دقیقی حلراه باید دولت اساس،براین

 از و کند پیدا صنعت این در سازيخصوصی



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

 
     تدبیر اقتصاد

الزامات خصوصیسازی صنعت خودرو        
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 سازيخصوصی تا بردارد دست گذاريقیمت
  . شود اجرایی صنعت این در درستیبه

 مراحل تبیین ضمن حاضر، گزارش در
 صنعت در سازيخصوصی الزامات سازي،خصوصی

 تجارب گزارش، این تهیه براي. است شده ارائه خودرو
 هپکو، مانند داخلی شرکت چندین سازيخصوصی

 دلیل و شده ذکر ناموفق هايمثال عنوانبه... و تپههفت
 گرفته قرار مطالعه مورد سازيخصوصی در هاآن شکست

 در گذشته اشتباهات نشدن تکرار براي الزم الزامات و
 سمت به حرکت و سازي خصوصی فرایند

 اهمیت به توجه با. است شده ارائه موفق سازيخصوصی
 این در خودرو، صنعت در سازيخصوصی ضرورت و

 صنعت این در سازيخصوصی فرایند ابتدا گزارش
 کلی مورد ده در سازيخصوصی الزامات سپس و تشریح

 فرایند اقتصادي امنیت مالحظات و بیان تفصیلبه
 پایان، در. شودمی ارائه صنعت این در سازيخصوصی

 که ايگونهبه صنعت این در سازيخصوصی راهکارهاي
  . شودمی پیشنهاد باشد، داشته را منفی پیامد کمترین

  
   سازيخصوصی فرایند بررسی ـ1

ها است که دولت ییهااز راه یکی سازيخصوصی
در زمان  یاقتصاد دولت یمنف یامدهايپ از رهایی يبرا

از مسائل  یکی. گیرندیدر نظر م ياصالحات اقتصاد
ها با آن مواجه هستند، که دولت ايیچیدهپ

انتخاب  سازي،یخصوص بارهدر گیريیمتصم
است که اقتصاد کشور را به  ییهاو روش هایاستس

 
 بر حاکم روح که تیمالک و تیریمد زمانهم يواگذار و تیمالک يواگذار ت،یریمد يواگذار دارد؛ وجود يواگذار نوع سه ،یکلطوربه .1
 تیمالک فقط که شده دهید هايواگذار از یبرخ در عمل، در ، امااست تیریمد و تیمالک زمانهم يواگذار بر ناظر ،44 اصل یکل يهااستیس

  .دارد تعارض دولت یتیریمد و یمال بار از کاستن هدف با که است دولت با همچنان تیریمد و شده واگذار

و  یتسوق دهد. با توجه به اهم یشترب ییسمت کارا
جانبه همه يموضوع، نگاه راهبرد ینا یچیدگیپ

 یزآمیتاستقرار موفق يبرا گذارانیاستس
 قانون .رسدیبه نظر م يضرور سازيیخصوص
 یاساس قانون 44 اصل کلی هايسیاست اجراي
برنامه  یربنايز یرانا یاسالم يجمهور
 يکشور است که الزامات راهبرد يسازیخصوص

اساس صنعت خودرو را بر  يسازیخصوص ياجرا
کند. یمشخص م یاسناد قانون دیگرماده مذکور و 

 الزاماتی خوب سازيخصوصی و مطلوب واگذاري
  .گیرند قرار توجه مورد باید جنبه سه از که دارد
 در :سازيخصوصی از پیش اقدامات و الزاماتـ الف

 بررسی با باید الزامات و اقدامات این خصوص
 و کشور داخل در چه سازيخصوصی موفق هايتجربه

 ساختار تجدید ازقبیل اقداماتی آن، از خارج در چه
 داخلی گذاريسرمایه جذب کار، نیروي تعدیل فیزیکی،

در تجربه  متأسفانه. گیرد صورت... و خارجی و
 . شودینم یدهد یاقدامات ینچن یراندر ا سازيیخصوص

: سازيخصوصی حین در اقدامات و الزامات ـب
 44اصل  یکل هايیاستس يمفاد قانون اجرا بیشتر

 مانند ؛دسته از الزامات و اقدامات است ینناظر بر ا
 استفاده امکان بررسی کارشناس، توسط گذاريقیمت

 خریدار صالحیت یو بررس 1واگذاري هايراه انواع از
 اهمیت حائز نکته این ذکر البته مربوط؛ سازمان توسط
 دالیلی به بنا شدهیاد الزاماتبه  عمل، در که است

و  کارشناسان توسط گذاريقیمت در تخلف ازجمله



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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 به الزام علت به هاواگذاري براي دولت زدگیشتاب
  .است شده توجهیکم مقرر، زمان در واگذاري

: سازيخصوصی فرایند از پس اقدامات و الزاماتـ پ
 به دولت وظایف دولتی، هايشرکت واگذاري از پس
 اقتصادي، بنگاه وريبهره بهبود براي و رسدنمی پایان

 از سازيخصوصی از پس دولت حمایت و نظارت
 اجرايقانون  9در بند ج ماده  کهطوريبه است؛ الزامات

 فرایند از پس حمایت یزن 44اصل  یکل هايیاستس
 یناما متأسفانه تاکنون چن است؛ شده ذکر سازيخصوصی

 نظر به طرفی از. است نشده دیده عمل در هاییحمایت
. نیستند کافی شدهگرفته نظر در هايحمایت رسدمی

 نظارتی هايسیاست باید حمایتی، هايسیاست برافزون
 از خریداران عملکرد بر نظارت تا باشد داشته وجود نیز

 از سیاستی چنین. شود اعمال حاکمیتی نهادهاي سوي
 سازيخصوصی سرانجام که است اهمیت حائز منظر این
 غیرمنقول و منقول اموال فروش انسانی، نیروي بیکاري به
 نشود.  یدهشده کشیخصوص بنگاه تعطیلی و

اصل  کلی هايسیاست ابالغاز  یاريبس زمان مدت
، کوچک و چابک نشده یبخش دولت اما گذرد،یم 44

 راستايدر  ياقتصاد يهابنگاه یریتدر مد یتحول
 یرقابت ياست و بازارها یامدهن یدپد ییو کارا يکارآمد

 خصوصی بخشاند. مختلف شکل نگرفته يهادر بخش
عملکرد  یو بررس یدهنرس توانمندي به واقعی

ها بابت بنگاه يدهنده واگذارتنها نشان سازيیخصوص
 یتعداد اندک يسهام عدالت و واگذار ياعطا یون،رد د

است. اگر با  یدولتبه بخش شبه ياقتصاد يهااز بنگاه
 

، این دو گروه بیانیه مشترکی را صادر کردند که متن 1996در پی گردهمایی مشترك بین اقتصاددانان برجسته روسی و آمریکایی در سال  .1
نشریه  3شده آن را مایکل اینتریلیگیتور، یکی از اقتصاددانان آمریکایی حاضر در این گردهمایی، در همان سال در شماره تکمیلی و ویرایش

  به چاپ رساند.   Economic Notesلمی ع

تنها شود، نه سازيیروند صنعت خودرو خصوص ینهم
بلکه در مدت  شود،یصنعت حاصل نم یندر ا يبهبود

صنعت کامالً ورشکسته  ینممکن است ا ین کوتاهزما
 براي الزامات ترینمهماز  یرو برخاین. ازشود یلو تعط

صنعت به  یندر ا یتاولو یببه ترت سازيخصوصی
  . شودمیارائه  زیرشرح 

 یرقابت یاستس توسعهـ 1ـ1

صنعت خودرو،  سازيیخصوص یلجمله دالاز
صنعت است.  ینا یديکردن محصوالت تول یرقابت
سازمان  يوربهره یشلزم افزاتکردن مس یرقابت

 یروش یازمندن يوراست. راهبرد بهبود بهره
 یطو مح یستمعناصر س ینگراست که روابط بنظام

عملکرد  ي،راهبرد ین. چنسازدیها را مشخص مآن
و با حفظ تعادل سازمان  کندیرا مشخص م یستمس

کننده است. کمک ،مثبت ییراتد تغرخدا يبرا
 ایندفر یطراح یسازمان متول ین،بنابرا

نکته توجه داشته باشد  ینبه ا یدبا سازيیخصوص
ها و سازمان دیگراز تجارب  یريگو با بهره

صنعت  يبرا ییگرانظام يبرنامه راهبرد ،کشورها
 يقدر. اصل رقابت در بازار بهکند ینخودرو تدو
را شرط  آن 1اقتصادداناناز  یبرخ کهمهم است 

 ،هانقل از آن به. دانندیم سازيیخصوص يالزم برا
 رقابت آن باشد، بازار کارکرد تغییر در رمزي اگر

 شرایط کهدرصورتی. مالکیت تغییر صرفاً نه است
 باشد، نداشته وجود بازار در رقابت

  .یستن درستی کار سازيخصوصی



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 توانمند خصوصی بخش تقویت و خلق ـ2ـ1

 به اقدام از پیش اساسی هايپرسش از یکی
 بخش آیا که است این واقعی سازيخصوصی
 باشد، داشته مدیریت توانایی که ايخصوصی

 بخش نبود از نشان هابررسی! دارد؟ وجود
 رجا شرکت مثال، براي. دارد توانمند خصوصی

 تأمین سازمان به 1389 سال در دیون، رد عنوانبه
 مجمع واگذاري، زمان در. شد واگذار اجتماعی

 صورت شرکت و بود نشده تشکیل هنوز شرکت
 سال تا شرکت گذاريقیمت فرایند و نداشت مالی

 اینکه، دیگر مهم نکته. انجامید طول به 1396
 خطوط) رگوالتور( گرتنظیم خود که رجا شرکت

 بود، ریلی ونقلحمل هايشرکت دیگر و آهنراه
 به منجر همین. بود شده واگذار دیون رد عنوانبه

 متأسفانه. شد ریلی ونقلحمل در اختالل
 هاسازمان دیگر به دیون رد عنوانبه که هاییشرکت
 نظر زیر هاآن واگذاري فرایند شوند،می واگذار
  . نیست سازيخصوصی سازمان

  بخشی گرتنظیم ایجاد ـ3ـ1

بخش  یدبا شرکت هر سازيخصوصی براي
 نظر مورد شرکت فعالیت زمینهمختص  گریمتنظ

 را شرکت فعالیت و بازار تا باشد داشته وجود
کند. صنعت خودرو در حال حاضر تحت  تنظیم

. اگر بنا بر کندمی یتنظارت وزارت صمت فعال
 یبخش یدصنعت باشد، با ینا سازيیخصوص

خودرو وجود صنعت  يبرا گریمعنوان تنظبه
و سازوکار بازار  سازيیداشته باشد که بر خصوص

 یبخش ینواقف باشد. متأسفانه در حال حاضر چن

 یردر مس یمیعظ خأل ینوجود ندارد و ا
  صنعت خودروست.  يسازیخصوص

 مالی هايصورت سازيشفافـ 4ـ1

 مشخص خصوصی، بخش به بنگاه واگذاري نیازپیش
 با باید ابتدا عبارتی، به. است مال ارزش کردن

 ها،دارایی و هابدهی تمام گرفتن نظر در  و تمهیدات
 مستلزم سازيخصوصی. شود گذاريارزش بنگاه

 قرار که هاییبنگاه قیمت باید یعنی است؛ بازار وجود
 توانمی زمانی. باشد مشخص شوند، واگذار است
 عرضه بازار در را آن بتوان که داشت را چیزي قیمت

 دولتی هايبنگاه روي تواندنمی کسی. کرد
 بازار در را هاآن باید بنابراین،. کند گذاريقیمت
 شد هاآن براي پیشنهادي قیمت متوجه تا کرد عرضه

 چنین گذاريقیمت جهانی، تجارب مطابق البته(
 براي). دهدمی انجام کارشناسی هیئت را هاییبنگاه

 مشخص مالکیت حقوق باید بازار در کاالیی عرضه
 حقوق یا باشد داشته وجود خصوصی مالکیت باشد،

 مالکیت حقوق بدون. باشد شده تعریف مالکیت
 هم زمانی تا و فروخت بازار در را چیزي تواننمی
. شودنمی مشخص آن قیمت نشود، فروخته چیزي که
 نیز کاالها نسبی کمیابی نشود، معلوم قیمت اگر

 با منابع تخصیص بنابراین،. شودنمی مشخص
  . شودمی مواجه دشواري

حفاظت از  يبرا یاجتماع یتشبکه امن ایجادـ 5ـ1
 شدهیلکار تعد یرويمنافع ن

 خودروسازي، هايشرکت بودن دولتی آثار از یکی
 این در ظرفیت بر مازاد انسانی نیروي تحمیل
 صورت سازيخصوصی کهدرصورتی. هاستشرکت



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
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 تعدیل نیروها این از بسیاري تعداد قطعاً گیرد،
 قضیه این که رودمی باال بیکاري آمار و شوندمی

. دارد دنبال به را خود اقتصاديـاجتماعی پیامدهاي
 صنعت سازيخصوصی الزامات از یکی روازاین

 از حفاظت براي اجتماعی امنیت شبکه ایجاد خودرو،
 ابتدا عبارتی، به. است شدهتعدیل کار نیروي منافع
 در مازاد کار نیروي براي شغلی جایگزین چندین باید
 تا کرد نیرو تعدیل به اقدام سپس و شود گرفته نظر

 صنعت این کارگران و کارمندان شغلی امنیت
 اقتصاديـاجتماعی هايآسیب از و نشود دارخدشه
در شرکت  ،مثال براي. شود جلوگیري نیرو تعدیل

به بخش  ياز واگذار پیشتپه چند ماه هفت یشکرن
 از پسنفر استخدام شدند که  1000 ی،خصوص
کار مواجه  یرويبا مازاد ن یبخش خصوص ي،واگذار

را  یانسان یروياز تمام ن یتحما ییشد و توانا
  نداشت. 

 یشرکت یتو حاکم یخارج يگذاریهـ سرما6ـ1

 مدیریت بین روابط از ايمجموعه شرکتی، حاکمیت
 نفعانذي دیگر و دارانسهام آن، مدیرههیئت شرکت،

 فراهم را ساختاري همچنین، شرکتی حاکمیت. است
 ابزار و تعیین شرکت اهداف آن، طریق از که کندمی

 فراهم عملکرد بر نظارت و اهداف این به دستیابی
 بسیاري جذب باعث نوعاً سازيخصوصی. 1شودمی
 شود؛می خارجی هايشرکت و گـذارانسرمایه از

 حتی .یابـدمـی افزایش بازار عمق یعنی
 به تجربه و دانش خود با خارجی گذارانسرمایه
. بخشدمی بهبود را بازار کارایی که دارنـد همراه

 
1. OECD  

 هزینـه متوسـط بازار، گذارانسرمایه افزایش
 و بـدهی پرداخـت سازوکار و پیچیده معـامالت

 با بنابراین،. دهدمی کـاهش را حـسابتـسویه
 جذب شرکتی، حاکمیت بودن مشخص
 چرخه و یابدمی افزایش خارجی گذاريسرمایه

  . کندمی پیدا رونق شرکت اقتصادي
 بازار سهام کنترلـ 7ـ1

در صنعت خودرو، حجم  کنونیاز مشکالت  یکی
 یکیرو ازایناست.  یدولت یو تودل یسهام دولت يباال

اصالح بازار سهام  سازي،یخصوص اینداز الزامات فر
 یو تودل یدولت يهاخودرو و خارج کردن سهام

 میسر زمانی واقعی سازيخصوصیاست.  یدولت
 دقیقی کنترل سهام، بازار توسعه کنار در که شودمی
 سازيخصوصی تأثیر زیر، جدول در. باشد آن بر هم

  بر توسعه بازار سهام از سه وجه ارائه شده است. 

 موفق خصوصی بنگاه اینکه براي
 دولت هايحمایت نیازمند کند، عمل

 ،پولی و مالی هايحمایت ازجمله
 مبادله جریان تسهیل و شفافیت

 ارزي، اعتبارات تخصیص ،اطالعات
 خارجی، منابع از مالی تأمین تسهیل

 و ترجیحی مالیاتی هاينرخ وضع
 تسهیالت سود از بخشی پرداخت

 .است... و بیمه حق ،بانکی



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 سهام بازار توسعه بر سازيخصوصی تأثیر ـ1 جدول

  بازار عمق

    بازار سرمایه
    معامالت ارزش
    گردش نسبت
    شدهپذیرفته هايشرکت تعداد

  بازار عرض

     یدهرسثبتاندازه شرکت به متوسط
    بخشی ترکیب

    گذاريسرمایه قابلیت نرخ
    شرکت 10 بازار تمرکز نرخ

  بازار کارایی

    بلندمدت سودهاي و سهام سود بهره، از کسرشده مالیات
    اطالعات دهیگزارش

    حسابداري استانداردهاي
    عملیاتی ریسک و خطر برابر در محافظت بدهی، پرداخت براي استانداردهایی

    ورود در آزادي
.  Miller, R. M. (2002). The impact of privatization on stock market development. University of illinois at urbana-champaign :مأخذ

 چندانی کارایی و عرض عمق، از که ازارهاییب
 نقدشوندگی بازارها، دیگر با مقایسه در نیستند، برخوردار

 راندن بیرون باعث پایین نقدشوندگی. دارند تريپایین
ه منجر نهایت، در و شودمی بازار صحنه از بازیگران  ـب

 »نقدشوندگی تله« که شودمی خودنگهدار شرایط ایجاد
 از را سهام بازار سازي،خصوصی. شودمی نامیده پایین
 افزایش امکان همچنین،. دهدمی نجات دام این

 سازيخصوصی. دارد دنبال به نیز را بیشتري نقدشوندگی
. باشند داشته دسترسی سهام به مردم عموم شودمی باعث

  . یابدمی افزایش بورس معامالت حجم عبارتی، به
 تجارت و کار قوانین اصالح ـ8ـ1

 بخش که شوندمی سبب 1کنونی تجارت و کار قوانین
 عملکرد خودروسازي هايشرکت در واقعی خصوصی

 
نوشته  یبر اساس ترجمه منابع خارج یحهال ینکه ا شویممی) متوجه 41تا  1کار و تجارت (مواد  ینقوان یحها دقت در متن الب براي مثال، . 1

فهم عموم جامعه  يبرا یواییترجمه روان و ش ،دقت الزم صورت نگرفته است و از لحاظ نحوه نگارش یکه در ترجمه آن به فارس یشده در حال
مانند  ییدر بخش قراردادها، قراردادهاهمچنین،  .است یو ناپختگ یزدگاز شتاب ینحوه نگارش حاک ینا ،داناناز منظر حقوق یحت یست.ن

 است شده یوکار بررسکسب یازامت يو اعطا یضمانت تجارت یک،اجاره به شرط تمل ی،تجارت یقهوث ی،تجارت یندگینما ي،کارالعملحق ی،دالل
  ... . ها وپاحوزه استارت گذاري،یهسرما يقراردادها کاري،یمانپ يازجمله قراردادها شودیرا شامل نم يتجار يهاقرارداد همهکه 

 و هپکو هايشرکت مانند ندهد؛ نشان خود از خوبی
 واگذاري از پس شرکت دو این مشکالت عمده. تپههفت

 کار قوانین هم، آن دلیل و یافت بروز خصوصی بخش به
 فعالیت براي را هاآن دست که بود نامطلوب تجارت و

 که زمانی تا روازاین. بود بسته وريبهره بردن باال و درست
 اگر حتی نشوند، اصالح و بازنگري تجارت و کار قوانین

 واقعی خصوصی بخش به خودروسازي هايشرکت
 دهد،نمی رخ هاآن عملکرد در بهبودي تنهانه شوند، واگذار

  . شود بدتر نیز اکنون از وضعیت است ممکن بلکه
 و حمایتی هايسیاست اجرایی ضمانت ـ9ـ1

 دولت نظارتی

 در موفقیت ضمانت اقتصادي بنگاه شدن خصوصی
 موفق خصوصی بنگاه اینکه براي. نیست آن عملکرد



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
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 ازجمله دولت هايحمایت نیازمند کند، عمل
 جریان تسهیل و شفافیت پولی، و مالی هايحمایت

 تأمین تسهیل ارزي، اعتبارات تخصیص اطالعات، مبادله
 ترجیحی مالیاتی هاينرخ وضع خارجی، منابع از مالی

 بیمه حق بانکی، تسهیالت سود از بخشی پرداخت و
 از دولتی حمایت هرگونه وجود کنار در. است... و

 براي قوي نظارتی تیم به نیاز خصوصی، هايبنگاه
 هايدستگاه در چه امور دادن انجام حسن بر نظارت
  .است خصوصی هايدستگاه در چه و دولتی

  خودرو صنعت مفاسد با جدي مبارزه ـ10ـ1

 از بسیاري در که است مهم قدريبه فساد با مبارزه مسئله
 مقام. است شده اشاره بدان نیز رهبري معظم مقام سخنان
 هايمؤلفه از[ مهم نکته را فسادستیزي رهبري، معظم

 باره این در و دانندمی] مقاومتی اقتصاد هايسیاست
 اقتصاد صحنه در مردم خواهیممی اگر ما«: فرمایندمی

 امنیت اگر. باشد داشته امنیت اقتصادي صحنه باید باشند،
 و چیسوءاستفاده و مفسد دست بایستی خواهیم،می را

 فساد با مبارزه. بشود بسته قانون شکننده و قانون دورزننده
 خوشبختانه امروز. بشود گرفته جدي باید این. است این

. 1»نیست کافی گفتن لکن گویند،می را این مسئولین
 و خودرو صنعت نجات طرح هايگزارش در روازاین

 مسئله نیز خودرو صنعت سیاسی اقتصاد شناسیآسیب
. است شده مطرح خودرو صنعت شدن سیاسی و فساد
 با جدي مبارزه موفق، سازيخصوصی الزامات از یکی

 و فساد هايفرصت فساد، هايریشه فساد، هرگونه
  . است صنعت این در فسادزا اقدامات

 
  .20/12/1392تصاد مقاومتی، هاي اقبیانات مقام معظم رهبري در جلسه تبیین سیاست .1
  .18/7/1379، انتظامی رويین کارکنان از یجمع التحصیلیفارغ مراسم در رهبري معظم مقام بیانات .2

 اقتصادي امنیت مالحظات ـ2

 هر نیازهاي تریناصلی و تریناساسی از یکی امنیت
 کشور هر براي مشکل ترینمهم. است کشور و ملت
 کار، هايمحیط در مردم که آیدمی وجود به وقتی

 احساس جامعه، عمومی فضاي در و تحصیل زندگی،
 هايدست فعال، مغزهاي که اینجاست. نکنند امنیت
 توانست نخواهند یکهیچ ماهر، سرانگشتان و توانا

 به دارند، دوش بر کدام هر که را مهمی مسئولیت
 رهبري، معظم مقام بیانات مطابق.  2برسانند انجام

 هر در که است ضروریات از یکی امنیت برقراري
. گیرد قرار توجه مورد باید اجتماعیـاقتصادي فعالیت

 زمانی و نیست مستثنا امر این از نیز سازيخصوصی
 باید گیرد،می قرار کار دستور در مهم سیاست این که

  . باشد نظر مد اجتماعیـاقتصادي امنیت
 خودرو صنعت سازيخصوصی الزامات به توجه

 از یکی خودرو صنعت ازآنجاکه. است واجبات از
 است، کشور اقتصاد در حیاتی صنایع

 گرفتن نظر در بدون صنعت این سازيخصوصی
 امنیت قبل، بخش در یادشده الزامات

 مواجه جدي تهدید با را اجتماعیـاقتصادي
 هايپایه از یکی عنوانبه سازيخصوصی. سازدمی

 و توسعه در اساسی نقش کشور، هر اقتصاد اصلی
 فرایند کهدرصورتی. کندمی ایفا رشد

 به منجر نشود، اجرا درستیبه سازيخصوصی
 افول ها،شرکت برخی تعطیلی کار، نیروي تعدیل
 ناخالص تولید درآمد کاهش داخل، تولید چرخه



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 امنیت و شودمی... و اجتماعی رفاه کاهش داخلی،
  . کندمی دارخدشه را مردم اقتصادي
 سازيخصوصی منفی آثار از یادشده موارد
 اما شد، مطرح که است اقتصادي امنیت بر نادرست

 رعایت با و درست صورتبه سازيخصوصی اگر
 اقتصاد بر مثبتی آثار گیرد، صورت شدهمطرح الزامات

 سبب درست سازيخصوصی. دارد اقتصادي امنیت و
 افزایش مربوط، صنعت و شرکت وريبهره رشد

 شدن، تخصصی سمت به حرکت کارایی،
 محصوالت کمیت و کیفیت افزایش محوري،مهارت
 ویژه جایگاه یافتن و محصوالت شدن رقابتی صنعتی،

 پیامدهاي چنین دنبال به. شودمی جهانی بازارهاي در
 رفاه درآمد، افزایش دلیل به اقتصاد، در مثبت

 داخل تولیدات و یابدمی افزایش اجتماعیـاقتصادي
 روروبه ویژه جایگاه با خارجی و داخلی بازارهاي در
 جایگاه، این بیشتر هرچه بهبود و حفظ با که شوندمی

  .یابدمی رونق تولید چرخه و افزایش اشتغال
  

  راهکارها پیشنهاد و گیري. نتیجه3

 اصل مسئله رهبري، معظم مقام که است سال چندین
 بخش تقویت درباره اصل این. اندکرده مطرح را 44

 اقتصاد در هایشسرمایه کردن وارد و خصوصی
 است، گرفته انجام کارهایی زمینه این در. است کشور

 فرمایندمی باره این در رهبري معظم مقام کهچنان اما
 پیشرفت کنمنمی احساس من بینم؛نمی را تحققش«

 هم تالش خواهند،می خواهند،نمی اینکه نه. را کار
 وجود علمی اِشکال. رودنمی پیش منتها کنند،می

 
  .31/3/1396، هادر دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه مقام معظم رهبري بیانات .1

 دانشگاه که نقشی بگویم خواهممی را این من. دارد
 در را علمی هايگره که است این کند، ایفا تواندمی
 در و کند باز و بشناسد کند، وجوجست هازمینه این

 بیانات به استناد با. 1»بگذارد کشور هايدستگاه اختیار
 زمینه در گرفتهصورت تحقیقات و رهبري معظم مقام

 یکی عنوانبه سازيخصوصی راهکار خودرو، صنعت
 صنعت این وضعیت بهبود و اصالح هايروش از

 الزم الزاماتی اساس، همین بر. است شده پیشنهاد
 تجربه و دهد رخ موفقی سازيخصوصی تا است

 تکرار تپههفت و هپکو مانند هاییسازيخصوصی
  .است زیر شرح به الزامات این از برخی. نشود

 راهکاري از یکی :بازار در رقابت اصل به توجه ـ
 در موفق سازيخصوصی به دستیابی براي پیشنهادي

. است بازار در رقابت اصل به توجه خودرو، صنعت
 دادن تغییر و عوامل بهینه ترکیب با باید که معنا بدین

 فزاینده، سود مانند اهدافی به بازاریابی، عناصر ترکیب
  . یافت دست فروش حجم افزایش و بازار سهم

 پس: دولت نظارتی و حمایتی هايسیاست وجودـ 
 به دستیابی در مهم اصل سازي،خصوصی فرایند از

 از دولت هايحمایت وجود شده،تعیین اهداف
 دولت، هايحمایت بدون. است مربوط صنعت

 غیرممکن تقریباً موفق سازيخصوصی به دستیابی
 صنعت معنوي، و مالی حمایت نوع هر کنار در. است

 مستمر نظارت تحت باید شدهخصوصی شرکت یا
 و حمایت هرگونه از سوءاستفاده تا گیرد قرار دولت
 نظر مورد اهداف تحقق و برسد حداقل به فساد وقوع

 .  برسد حداکثر به سازيخصوصی فرایند از



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

                 4-12 1401، صص  105)، دي  (پیاپى  دهم، شماره 10  «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال  ماهنامه علمى 
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 اصلی عوامل از یکی فساد: اقتصادي مفاسد با مبارزهـ 
 هر در فساد وجود. است توسعه به دستیابی در بازدارنده
 زنندهبرهم خصوصی و دولتی از اعم شرکتی و صنعت
 به دستیابی براي. دهدمی هدر را منابع و است تعادل

 باید ابتدا خودرو صنعت در موفق سازيخصوصی
 صنعت این در اقتصادي فساد به منجر که را عواملی

 باید راهکار این تحقق براي. کرد شناسایی است، شده
 با و ورود صنعت این در جدي طوربه قضائیه قوه

  .  کند برخورد عوامل این با تمام قاطعیت
 هاينگرانی از یکی: شدهتعدیلکار  یروياز ن حمایتـ 

 خودروسازي، هايشرکت شدن خصوصی از اصلی
. است مدتکوتاه در بیکاري افزایش و کار نیروي تعدیل

 ضربه و دارد دنبال به بسیاري پیامدهاي خود موضوع این
 هايجایگزین باید روازاین. زندمی اقتصاد به محکمی

 این کار نیروي تحصیالت و مهارت به توجه با را شغلی
 البته کرد؛ تعدیل را مازاد کار نیروي سپس و ایجاد حوزه

 شغلی از کار نیروي انتقال معناي به تعدیل صورت این در
   .است دیگر شغل به
 بیان که طورهمان: تجارت و کار قوانین اصالح ـ

 عملکرد از مانع کنونی تجارت و کار قوانین شد،
 خصوصی بخش در وريبهره افزایش و مطلوب

 اقتصاد و ساختار با متناسب قوانین این باید. است
 فعالیت صورت این غیر در. شوند تعدیل کشور

 در سازي،خصوصی با حتی خودروسازي هايشرکت
   .ندارند تريمطلوب عملکرد قوانین این چهارچوب

که بدون درصورتی شده،بیان مطالب به توجه با
 ینا ياقدام به اجرا سازي،یتوجه به الزامات خصوص

 یروين یلتعد ازجمله باريیانز یجشود، نتا یاستس

داخل،  یداختالل در چرخه تول یکاري،ب یشکار و افزا
 رخو...  یکاهش درآمد کشور، کاهش رفاه اجتماع

 اقتصادي امنیت به خدشه باعث یت،درنها که دهدمی
 و هاصحبت به توجه با است ضروري. شودمی

 علم از استفاده با رهبري معظم مقام فرمایشات
 ینهزم ینو اقدامات الزم در ا یقاتتحق دانشگاهی،

  .یردصورت و در دست اجرا قرار بگ
  
  منابع

 ییندر جلسه تب يمقام معظم رهبر یاناتب 
  .20/12/1392 ی،اقتصاد مقاومت هايیاستس

 از  یجمع یداردر د يمقام معظم رهبر بیانات
ها، استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه

31/3 /1396.  
 در مراسم  يمقام معظم رهبر بیانات

 یروياز پرسنل کارکنان ن یجمع یلیالتحصفارغ
  .18/7/1379 ی،انتظام

 یشناس یبآس یر؛تدب ياقتصاد یتامن پژوهشکده 
  1398 یژه،صنعت خودرو، گزارش و یاسیاقتصاد س

 طرح نجات  یر؛دبت ياقتصاد یتامن پژوهشکده
  1400 یژه،صنعت خودرو، گزارش و
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