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

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

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

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

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

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

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

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

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

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

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

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

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

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

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

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

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

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

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

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

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

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

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

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

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

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

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

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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  ي دولتیهاشرکتي وربهرهتحلیلی بر گزارش 

 1قاسمی هاديمحمد

  چکیده
و  گذاراناستیساجتماعی کشور همواره براي ـي و نقش مهم آن در توسعه اقتصاديوربهرهضرورت توجه به ارتقاي 

قرار گرفته است. ارتقاي  توجه موردي کالن و اسناد باالدستی هابرنامهحکمرانان روشن بوده و کمابیش در بیشتر 
ي درونی استفاده از منابع هاچالشمستمر در معرض تهدیدهاي بیرونی و  صورتبهي در کشوري مانند ایران که وربهره

تصویب قانون و ایجاد الزامات قانونی، به باور عمیق کارگزاران نظام و مدیران ارشد اجرایی  جزبهمالی و غیرمالی است، 
ي، وربهرهي نیاز دارد. تردیدي نیست که توجه به وربهرهسته براي نظارت و پایش پیو کشور و طراحی سازوکارهایی

ي درست از منابع و اتخاذ تدابیري براي ارزیابی اثربخشی اقدامات و تصمیمات کالن کشور و افزایش کارایی ریگبهره
است که حتی در  جامعه ایرانی است. پرواضح ریگبانیگرشود که امروز و کمبودها می هابحراندولت، مانع از بروز برخی 

ی براي اقتصاد کشور، المللنیبي هاشیگشای و ایجاد المللنیبصورت تغییر وضعیت تجاري و اقتصادي ایران در بعد 
بر  یالزاماً مبتن ي،از مواهب رشد اقتصاد همه اعضاي جامعهعادالنه  يمندجهان و بهره يایپو يدر بازارها يریپذرقابت
ي در اختیار هابخشي خود و وربهرهي دولتی وظایفی در قبال ارتقاي هاشرکتو  هاارتخانهوز، هاسازمان است. يوربهره

ي در کشور، نیازمند ساختاري قدرتمند و وربهرهمتولی حرکت  عنوانبهي وربهرهدارند و در این میان، سازمان ملی 
ي، پایش و نظارت درست وربهرهي هابرنامهبا شرایط کنونی کشور است و باید ابزارهاي الزم را براي تدوین  ریپذانعطاف

ي، نگاهی وربهرهي دولت و اقدامات سازمان ملی وربهرهها در اختیار داشته باشد. این گزارش ضمن بررسی وضعیت آن
  ي دولتی دارد.هاشرکتي ورهرهباین سازمان در خصوص  منتشرشدهکارشناسی به گزارش اخیر 

  .وريرشد اقتصادي، سازمان ملی بهره ي دولتی،هاشرکتي، وربهره واژگان کلیدي:

  مقدمه
 سیتأس 1377در سال  رانیا يوربهره یسازمان مل

ادغام و انحالل، از سال  ،ییجاشد و پس از بارها جابه
و  يسازمان اداردر ذیل عنوان دستگاه تابع به ،1395

سازمان  نی. حضور اکندیم تیکشور فعال یاستخدام
و  يگرلیتسه ج،یکشور، فرصت ترو يدر نظام ادار
در ي وربهرهی صساختار تخص جادینظارت بر ا

 یاختصاص يهاو خلق برنامه ییاجرا يهادستگاه

 
 mh.ghasemi110@ut.ac.ir                 یرانتهران، ا ي،راهبرد یقاتو تحق یدفاع مل یدانشگاه عال ی،پژوه یندهآ يدکترا يدانشجو .1

 دیبهبود مستمر را پد کردیبا رو يوربهره يارتقا
ساختاري در قالب سازمان  سیتأسطبیعی است  آورد.

 20ي کمتر از ابودجهکارمند و  70ملی با حدود 
اهداف  تواندینم) 1400میلیارد تومان (فرزین، 

ي کشور را وربهرهقانونی براي ارتقاي  شدهمیترس
رشد  سومکی دنبال کند و منجر به خلق یخوببه

رو اگر ي شود. ازاینوربهرهاقتصادي ناشی از 
ریزان دولت اهتمامی به رشد مجموعه مدیران و برنامه



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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ي نداشته باشند، این سازمان معجزه وربهرهو ارتقاي 
کند و بیشتر اقدامات آن در سطح صدور خاصی نمی

ماند و در عمل، و ابالغ قوانین باقی می هانامهبخش
شود. سازمان ملی ي مورد نظر محقق نمیوربهره
ي کشور وربهرهپیشران حرکت  مثابهبهي وربهره
، اما واقعیت این است که این سازمان شدهی معرف

یی اهداف قانونی و مورد انتظار را محقق تنهابه
یا ضرورت باید با همراهی  تیمأمورکند و این نمی

دولت و نهادهاي دولتی و وابسته به  هابخشتمام 
دنبال شود تا بتوان شاهد رسیدن به  افزاهم صورتبه

ي هانهیهزجایگاه شایسته براي اقتصاد و کاهش 
  آن بود. ور کردنبهرهدولت و 

 تیمأمور يفایا يبراشاید در ابتدا این سازمان 
دهه  ياز ابتدا که قانون برنامه پنجم توسعه 79ماده 

اشت. ندالزم را  یبه آن واگذار شد، آمادگ1390
و  نیبا تدو ،و متعاقب آن یقانون ماده نیمطابق با ا

، 1394کشور در سال  يوربرنامه جامع بهره بیتصو
حرکت  یعنوان متولبه رانیا يوربهره یسازمان مل

به استناد  اب ژهیوشناخته شد. به شوردر ک يوربهره
قانون برنامه ششم توسعه،  5ه دما درمندرج  فیتکال

 يبرنامه ارتقا یدهسازمان مسئول سازمان نیا
ماه پس از  6کشور  ییاجرا يهادستگاه يوربهره

 يورساالنه بهره يهاگزارش دیابالغ قانون و تول
 ،شد ربطيذ يهااز دستگاه يآمار يهاافتهیبر  یمبتن
بر  یمبتن یتیمأمور نیچن يها برادستگاه بیشتراما 

و  یشناسمسئله ،يوربهره یسازماندرون تهیکم جادیا
آماده  يشنهادیپ يارائه برنامه به انضمام راهبردها

از  يامجموعه ،هابرنامه نیا نینبودند. بر سر راه تدو

متخصص و خبره در  يرویها ازجمله فقدان نچالش
 ،یسازمانبرون يروهایجذب ن موانعها، درون سازمان

همه  يازهایگو به نفقدان شرکت مجرب و پاسخ
منابع،  صیتخص ییموانع اجرا ،ییاجرا يهادستگاه

شفاف و واضح  ییاجرا يهانامهنییآو  فقدان راهنما
 یها و... وجود داشت. سازمان ملدستگاه يبرا

 .مصوب بود يهاتیبا مأمور یسازمان دولت ي،وربهره
 يهاکه در سال ییهاتیمأمور يفایجز ا ،جهیدرنت

وجود  یافتاده بود، راه ریبه تأخ لیگذشته به هر دل
مستلزم  هاتیمأمور نیرعت دادن به اسنداشت، اما 

جانبه بود. همه يکردیو رو هیچندال يریمس پیمودن
مهم بود که تا  نیباور ا ر،یمس نیگام در ا نینخست

 يوربه مقوله بهره ییاجرا يهاارشد دستگاه رانیمد
رو  شیپ يرهاییضرورت تغملتزم و معتقد نشوند و به

  افتد.نمی یاتفاق چیه اورند،ین مانیا
با  هایی، نشست1400تا  1396 يهادر فاصله سال
در دولت وقت  نهیکاب ياعضا دیگرحضور وزرا و 

 ،جلسات نیا شتریدر ب شد. لیتابع تشک يهادستگاه
 يواحدها ندگانینما نیزمعاونان و مدیران، از  يشمار

ي در اذهان وربهرهمقوله  آرامآرام. تابع حضور داشتند
 هانامهبخشو الزاماتی که در قالب  شد طرحمدیران 

. در این میان، گرفتقرار  توجه مورد، شدیمابالغ 
ي با توجه به جایگاه و استعداد وربهرهسازمان ملی 

ي، زیربرنامهنیروي انسانی خود، سعی بر آن داشت تا 
ي و پایش وربهرهي ارتقا و توسعه هابرنامهتدوین برش 

ي اجرایی واگذار کند هادستگاهرا به خود  هابرنامهاین 
ي هادستگاهي وربهرهو با تعریف ساختاري با نام «کمیته 

ي ملی و هادستگاهبراي  هاوزارتخانهاجرایی» در سطح 



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
    تحلیلی بر گزارش بهرهوري شرکتهاي دولتی 
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ریت ي استان» در سطح مدیوربهرهعنوان مشابه «کمیته 
واحدهاي اجرایی استانی، عمده وظایف و اختیارات 

ي را واگذار وربهرهي هابرنامهتدوین، تصویب و اجراي 
و  هاگزارش کنندهافتیدرهمکار یا  عنوانبهکرد و خود 

ي، وربهرهي اجرایی در خصوص هادستگاهي خوداظهار
 حیتصری بیشتري نداشت. در قانون نیآفرنقشامکان 

و  هادستگاهي وربهرهي هابرنامهبود که تصویب  شده
سازمان ملی  دأییتي دولتی باید با نظارت و هاشرکت

قانونی  ماهه6ي باشد، اما در عمل فرصت وربهره
 هاوزارتخانهي هاتیمأمورو تنوع  هادستگاهبه  شدهداده
ي بود که شناخت وظایف اگونهبهي دولتی هاشرکتو 

سی عملکرد سنوات گذشته و ذاتی ایشان و برر
ي وربهرهي براي بهبود و ارتقاي زیرطرح، تیدرنها

ي هاحوزهي از متخصصان در اشبکهنیازمند داشتن 
متمرکز براي  صورتبهمختلف بود که این امکان 

و  هادستگاهرو وري فراهم نبود. ازاینسازمان ملی بهره
ظیفه و عنوانبهآنچه را باید  بعضاًي دولتی هاشرکت

ي هابرنامه، در قالب دادندیمذاتی و مستمر خود انجام 
ي به وربهرهي تعریف کردند و در عمل، ارتقاي وربهره

ي نیز وربهرهمعناي اصلی آن رخ نداد و سازمان ملی 
سنجی و ارزیابی دقیق و توان نظارت، صحت

کارشناسانه این اقدامات را در اختیار نداشت و رشد 
ي و نتایج حاصل از آن در بعد وربهرهاي در عمده

  اقتصادي و... براي دولت حاصل نشد.
و با تغییر دولت و ایجاد  1400از نیمه دوم سال 

ي، اقدامات وربهرهتغییرات در مدیریت سازمان ملی 
شناسی، خوبی در خصوص مسئله نسبتاًاولیه 

ي سازشفافي و وربهرهي هابرنامهی شناسبیآس

صورت گرفت و سازوکارهایی براي  هادستگاهاقدامات 
 قدرنگراایجاد شد. بیانات رهبر  هاگزارش دأییتارائه و 

انقالب اسالمی در پیام نوروزي و حمایت 
ي، بار دیگر وربهرهي محترم در خصوص جمهورسیرئ

ي را در اذهان مدیران پررنگ کرد و وربهرهکلیدواژه 
ي معطوف شد تا روبهرهبه سمت سازمان ملی  هانگاه

ي زیربرنامهی این سازمان و نیآفرنقشدر دوره جدید، 
ي و وربهرهآن براي رسیدن به رشد اقتصادي مبتنی بر 

بهبود وضعیت کنونی را شاهد باشیم. آنچه در این 
، بررسی سیر تاریخی موضوع شودیمگزارش ارائه 

ي دولتی، اقدامات هاشرکتو  هادستگاهي در وربهره
و تمرکز بر گزارش اخیر سازمان ملی  شدهانجام
ي هاشرکتي وربهرهي در خصوص وضعیت وربهره

دولتی است. در این گزارش سعی شده است در کنار 
ي پیش روي سازمان ملی هاچالشمرور مسائل و 

ي براي ایجاد تغییر و تحول مقبول در وضعیت وربهره
هم ی و نقدي شناسبیآسي دولتی، هادستگاهي وربهره

ارائه شود و در  تاکنوناین سازمان  شدهانجامبر اقدامات 
انتها، پیشنهادها و راهکارهایی براي اصالح و بهبود 

به اهداف قانون در  دنیرس دروضعیت فعلی و تسریع 
  ي بیان شود.وربهرهموضوع 

  
  ي در سطح ملی و بخشیوربهرهـ وضعیت 1

به رشد  زیادي یرفاه مردم بستگ تیبهبود وضع
 شیافزاـ الف قیاز دو طر يدارد. رشد اقتصاد ياقتصاد

 )دیجد يگذارهیمانند سرما( دیها و عوامل تولنهاده یکم
 ياستفاده بهتر از منابع برا( يوربهره يارتقاـ ب و

. اغلب شودیحاصل م )شتریب يهایبه خروج یابیدست



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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رشد با توجه به حالو در افتهیتوسعه يکشورها
 قیاز طر ياقتصادرشد  جادیا يهاتیمحدود

اهداف  نیعدم تأم ،جهیو درنت دیجد يهايگذارهیسرما
 يارتقاعوامل مؤثر بر  تیبه تقو ر،یمس نیرشد از ا

 ابه مفهوم استفاده کار يوراند. بهرهآورده يرو يوربهره
 يمحور يعنصر د،یها و عوامل تولو اثربخش از نهاده

در تحقق  یو نقطه کانون »ریرشد فراگ«در تحقق 
کل  يور. شاخص بهرهشودیشناخته م »شرفتیپ«

 برابر با نسبت ارزش ستانده، فیبنا به تعر دیتولعوامل 
 دیبه ارزش عوامل تول )ستانده ناخالص ای افزودهارزش(

. است )و مصارف واسطه هیسرما کار، يرو(نی
 دیتول ییکننده توانامنعکس يوربهره ،گریدعبارتبه

 هايبهتر از ورود بیبا ترک شتریب(ستانده)  یخروج
بخش  ا(یکشور  دهدیمفهوم نشان م نیست. ا)هانهاده(
خود  اریاخت در) هايها/ورودنهاده(منابع  )،صنعت ای

و دانش  یعی، منابع طبآالتنیماش مواد،کار،  يرویمانند ن
و اثربخش به کاالها و  کاراصورت به اندازهرا به چه 

 رانیدر ا .کندیم لیتبد )هاستانده/هایخروج( خدمات
همواره  يوراز محل بهره يتحقق رشد اقتصاد زین

توسعه کشور  يهااز اهداف مهم برنامه یکیعنوان به
در برنامه ششم توسعه  کهيطوربه ؛بوده است مطرح
هدف  ي،درصد8 ياز رشد اقتصاد 2/8برابر با  یسهم

 زدهمیاست. دولت س شده نییتع يوربهره يبرنامه برا
از  يدرصد از رشد اقتصاد 3/5هدف خود را تحقق  زین

  . 1است کردهاعالم  يورمحل بهره
 يورشاخص بهره راتییروند تغ ،1شماره  نمودار

 نشان 1390ـ1400دوره  دررا  دیکل عوامل تول

 
  .یاسالم يبه مجلس شورا 1401 سال بودجه حهیال میهنگام تقد يمحترم جمهور سیرئ یسخنران .1

بخش نفت و گاز  عمده راتی. با توجه به تأثدهدیم
 يهاشاخص نمودار، نیدر ا ران،یبر عملکرد اقتصاد ا

بدون نفت  اقتصادکل اقتصاد و  کیبه تفک يوربهره
اساس، مقدار شاخص نیشده است. برا نشان داده

برحسب (در کل اقتصاد  دیکل عوامل تول يوربهره
بوده که در سال  107، 1390در سال  )ساعات اشتغال

که  طوراست. همان افتهی کاهش 100به  ،1400
 يشاخص در دهه گذشته دارا نیا شود،یمالحظه م
 ریتأث چنانچهبوده است.  یتوجهشایان نوسانات 

کل  يورنفت بر شاخص بهره دینوسانات تول میمستق
 مشاهدهحذف شود،  )برحسب ساعات اشتغال(
 107سطح شاخص در اقتصاد بدون نفت از  شودیم

است.  دهیرس 1399در سال  3/104به  ،1390در سال 
کل  يورافت شاخص بهره دهدینشان م موضوع نیا

 يهابخش دیگراز  شیدر بخش نفت و گاز ب
 نمودار، نیا در ،نیبوده است. همچن ياقتصاد
 دیکل عوامل تول يوربهره يهاشاخص تیوضع

 يمبنا(و تعداد شاغالن  هیماسر يبرحسب موجود
 3ماده  2 شماره در جدول يوربهره يگذارهدف

شده است. مشاهده  نشان داده زین )برنامه ششم توسعه
روند شاخص برحسب تعداد شاغالن تا حد  شودیم
با روند آن برحسب ساعات اشتغال مشابهت  يادیز

 يوربهره یمحاسبات سازمان مل ،نیدارد. همچن
کل عوامل  يوراست که رشد شاخص بهره یحاک
، برابر 1400در سال  )برحسب ساعات اشتغال( دیتول
 نیدهنده بهبود اکه نشان شودیدرصد برآورد م 1/1

شاخص  شداست. ر 1399 سالشاخص نسبت به 



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

             تدبیر اقتصاد
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 ،1400در سال  زیبرحسب تعداد شاغالن ن ادشدهی
رشد  نیب اختالف. شودیدرصد برآورد م 8/3برابر با 

اخص کل برحسب تعداد و ساعات کارکرد شاغالن ش

ساعات کارکرد  شیبه افزا يادیتا حد ز توانیرا م
 طیبه علت عبور از شرا( 1399نسبت به سال  شاغالن

  نسبت داد. )کرونا یبحران

  )1390ـ1400(دوره  در کل اقتصاد و اقتصاد بدون نفت دیکل عوامل تول يورروند شاخص بهرهـ 1نمودار 

  الف). 1401ي ایران (وربهرهمأخذ: سازمان ملی 

 یناش یبحران طیعبور از شرا رغمبهتوجه کرد  دیبا
کرونا، سطح  يریگهمه زیظالمانه و ن يهامیاز تحر

هنوز در سطح آن در آغاز برنامه  رانیا اقتصاد يوربهره
ن در سال آ نهیشیو با سطح ب داردششم توسعه قرار 

که کند می انیب وعموض نیدارد. ا زیاديفاصله  ،1390
در دهه  رانیصاد ادر اقت يو ساختار یفن راتییتغ ندایبر

 يوربر بهره یو موجب رشد مبتن نبودهگذشته مثبت 
  نشده است.



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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   1390 پنجم و ششم توسعه و دهه هايدر برنامه یناخالص داخل دتولی رشد از عوامل تولید سهم ـ2 نمودار
  (برحسب درصد)

الف). 1401ي ایران (وربهرهمأخذ: سازمان ملی 

عوامل  کیبه تفک يرشد اقتصاد ،2 نمودار شماره
را در دهه  )کل يورو رشد بهره دیرشد عوامل تول(

، در کل اقتصاد نمودار. مطابق با دهدینشان م 1390
واحد درصد رشد از  6/1 ،در برنامه پنجم توسعه

رشد ساعات کار شاغالن  وبوده  يگذارهیمحل سرما
 یناخالص داخل دیواحد درصد به رشد تول 6/0 زین

عوامل  کل يوراساس، سهم بهرهنیافزوده است. برا
منفی برنامه پنجم برابر با  يدر رشد اقتصاد دیتول
شده از برنامه یسال ط 4درصد بوده است. در  2/1

ناخالص  دیتول زین )1399سال  انیتا پا(توسعه  ششم
 يدرصد3/0منفی با متوسط رشد ساالنه  یداخل

، متوسط رشد یاددشدهدوره  درمواجه بوده است. 
برابر با  دیکل عوامل تول يورساالنه شاخص بهره

نشان  نمودار نیدرصد بوده است. ا 6/0منفی 
عملکرد اقتصاد بدون نفت  ،در برنامه پنجم دهدیم

 يدرصد2/1به کل اقتصاد بوده و رشد  هیشب اریبس

 هیسرما لیاقتصاد بدون نفت حاصل رشد تشک
 دیکل عوامل تول يورخالص، ساعات اشتغال و بهره

درصد بوده  1و منفی  7/0، 4/1با  برابر بیبه ترت
واحد درصد از  7/0 ،است. در برنامه ششم توسعه

کل  يوربهره يمحل ارتقا از ي،درصد1/1رشد 
محدود  به شده است که با توجه حاصل دیعوامل تول

از رشد  ايعمدهسهم  ،دیشدن رشد عوامل تول
 يها. در سالدهدیم لیبدون نفت را تشک اقتصاد

 لیدر تشک ی)منف یو حت( دیکاهش شد لیبه دل ریاخ
در  رانیمحور اقتصاد اهیرشد سرما خالص، هیسرما

درصد است. با  1 ریز ریحال محدود شدن به مقاد
اقتصاد  ریدر مس رییتغ در صورت عدم ،وصف نیا
در رشد  يورسهم بهره نیافتن و تحقق رانیا

 رانیمختلف، احتماالً اقتصاد ا يهابخش ياقتصاد
محدود را  اریبس ياقتصاد يبلندمدت رشدها در

 يدبا توجه به متوسط رشد اقتصا کند.میتجربه 



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
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 نیبا ادامه ا ن،ییمتوسط و پا درآمدبا  يکشورها
 نییدرآمد پا يدارا يبه سطح کشورها رانیا ،روند
 يهارشد شاخص ،3 نمودار شماره در. یابدمیتنزل 
در دهه  رانیمختلف اقتصاد ا يهابخش يوربهره

، نمودار نیاشده است. بر اساس  نشان داده 1390
 يهاکل در سطح گروه يوررشد شاخص بهره

نفت و  ،يکشاورز( ياقتصاد يهاتیچهارگانه فعال
 کنواختی، همگن و )معادن و خدمات و عیگاز، صنا

متوسط رشد شاخص  نمودار، نیبر اساس ا .ستین
در دهه  يبخش کشاورز دیکل عوامل تول يوربهره

و  عیشامل صنا گرید، مثبت و در سه بخش 1390
  بوده است. یز منفمعادن، خدمات و نفت و گا

  (برحسب درصد) 1390در دهه  يچهارگانه اقتصاد يهاکل عوامل گروه يوررشد شاخص بهره ـ3 نمودار

  الف). 1401ي ایران (وربهرهمأخذ: سازمان ملی 

 شودیمتذکر م ،فوق يگزارش آمار به تیبا عنا
تحول در  ازمندیکشور ن يوربهره تیبهبود در وضع

حذف  براي يریگمیو تصم يگذاراستینگرش س
ازجمله ( يوربر بهره یعوامل بازدارنده رشد مبتن

 یینامساعد، ناکارا ينهاد طیمحاقتصاد کالن،  یثباتیب
بازار  یافتگینکار و محصول و توسعه يروین يبازارها

ازجمله ( يوربرنده بهرهشیعوامل پ تیو تقو ی)مال
 هیسرما تیفیک يارتقا ،ينوآور بومستیتوسعه ز

 و دیتول ندایدر فر يفناور مناسب يریکارگبه ،یانسان
 یارچوبهدر چ )دارتیارزش اولو يهارهیزنج توسعه

 تیظرف ییافزامستلزم هم بوده که گراهم و کپارچهی
  است. یخصوصو  یبخش دولت

  
  ي اجراییهادستگاهي در وربهرهـ استقرار چرخه 2

در قانون برنامه ششم توسعه  آمدهشیفرصت پ
 يرا برا یقانون، بستر مناسب نیا 5و  3مواد  ژهیوبه

 يبرا يگذاراستیارچوب سهپر کردن خأل چ
پرسش که  نیو پاسخ به ا یمل يوربهره يارتقا

را در  کشور يو ادار یینظام اجرا توانیچگونه م
هماهنگ و همراه کرد،  یادشدهبه اهداف  لین راستاي



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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 شیازپشیب زشیهدف انگ . باآوردفراهم 
 يوربا حرکت بهره یدر همراه ییاجرا يهادستگاه

، 1399سال  دربار نخستین يآغازشده در کشور، برا
واحده قانون بودجه  ماده 21بند د تبصره  1جزء 
 1جزء  ز،ین 1400 سالکل کشور و در  1399سال 

سال  بودجه قانونماده واحده  20 بند ج تبصره
که موجبات عزم  دیرس بیکل کشور به تصو 1400

استقرار  شبردیدر پ یی رااجرا يهاباالتر دستگاه
 یقدامات ابالغا کردن یاتیو عمل يورچرخه بهره
 یالزام قانون نیرو، ا شی. در سال پکردآنان فراهم 

در قانون بودجه کل  ،18 تبصره«و» در قالب بند 
 است. شده دهید يشتریب دیکشور با تأک

 يهاتهیکم ران،یا يوربهره یسازمان مل ،اساسنیابر
استقرار چرخه  برايکشور را  ییاجرا يهادستگاه يوربهره
 يارتقا یاتیعمل يهابرنامه يو اجرا نیو تدو يوربهره
در قانون  يوربه اهداف بهره یابیدست يدر راستا يوربهره

عملکرد  جی. نتاکندیم يتوسعه راهبر ششمبرنامه 
نمودار در  يوردر استقرار چرخه بهره یمل يهادستگاه
 يوربهره يمصوب ارتقا يهاتحقق برنامه زانیو م 4 شماره

  شده است. نشان داده 5 نمودار شمارهها در آن

  (برحسب درصد) 1400 یی در سالاجرا يهادستگاهي در وربهرهـ درصد استقرار دور اول چرخه 4نمودار 

  لف).ا 1401ي ایران (وربهرهمأخذ: سازمان ملی 

شده  نشان داده 4 نمودار شمارهطور که در همان
مکلف در برنامه ششم، موفق به  یدستگاه مل 33است، 

 ،هاآن انیاز م امااند، برنامه نشده مورد نظرتحقق هدف 
و  اندهدف داشته يدر راستا یخوب شرفتیدستگاه پ 8

دستگاه  14هستند.  متوسط یتیوضع يدستگاه دارا 11

کمتر از حد مطلوب  تیحما لیازقب یلیبه دال ماندهیباق
دستگاه،  يوربهره تهیارشد، فعال نبودن کم رانیمد

و  تیریدر نگرش مد يوربهرهموضوع  نییپا تیاولو
 عقب يوربهره یدستگاه، از حرکت مل يزیربرنامه
  اند.مانده



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
    تحلیلی بر گزارش بهرهوري شرکتهاي دولتی 
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  )درصد(برحسب  1400در سال  ییاجرا يهادستگاهي به تفکیک وربهرهـ درصد پیشرفت اقدامات مصوب 5نمودار 

  الف) 1401ي ایران (وربهرهمأخذ: سازمان ملی 

  ي دولتیهاشرکتي وربهرهـ وضعیت 3
 یدولت يهاشرکت ،1400قانون بودجه سال  بر اساس

 ي،وراند که ضمن استقرار چرخه بهرهموظف شده
شده به یحسابرس یمال يهانسبت به ارائه صورت

 يورمحاسبه بهره براي يوربهره یسازمان مل
. سازمان کنندسازمان اقدام  نیها توسط اشرکت
ده است که پرداخت مکلف ش زیبودجه ن و برنامه

ها را برحسب شرکت نیا رهیمدئتیه يپاداش اعضا
 يوربهره یشده سازمان ملمحاسبه يوربهره شاخص

 1400بار در سال نخستین يبرا کار نیا .پرداخت کند
 نیمشمول ا یشرکت دولت 379 انیاز م. شد انجام

 وستیمندرج در پ یدولت يهاشرکت (همهقانون 
در حال  يهاشرکت ياستثناقانون بودجه به 3 شماره
سال  انیتا پا ی)دولت يهاو بانک رفعالیغ یا تسویه
 يهاشرکت اطالعات مربوط به صورت 204، 1400

 يوربهره یو سازمان مل دادند خود را ارائه یمال

 رشد. را انجام داد يوربهره يهامحاسبات شاخص
کار  يروینهاده ن یچندعامل يورشاخص بهره

، با دقت نسبتاً )مصرف واسطه با اطالعات موجود(
را  یدولت يهاشرکت يوربهره یکل راتییتغ ییباال

 يهادر شرکت دهدیگزارش نشان م جی. نتاسنجدیم
 1399و  1398 سالشاخص در هر دو  نیا ی،نفت

 مواجهدرصد  5/6و  6/31 بیبه ترت یرشد منف يدارا
در سال  یرنفتیغ يهادر شرکت هکیبوده است درحال

از  پیشنسبت به سال  درصد 4/0شاهد رشد  ،1398
 درصد 9/7شاخص  نیا ،1399در سال  .میاآن بوده

شاخص  نیساله ا2 رشد نیانگیرشد داشته است. م
و  20منفی  بیبه ترت یرنفتیو غ ینفت يهادر شرکت

شاخص  نیرفتار ا ج،یاست. بنا بر نتا درصد بوده 1/4
و در سطح کل اقتصاد  یرنفتیغ يهاتیسطح فعال در
 گریکدیکامالً با  ی)نفت يهامتأثر از عملکرد شرکت(

شاخص در  نیرشد ا کهيطوربه ؛استمتفاوت 



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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و کل اقتصاد بدون نفت  یرنفتیغ یدولت يهاشرکت
کل  ،اما درمجموع ،استدرصد  2/1 و 1/4 بیبه ترت

منفی رشد  یدولت يهاشرکت ياقتصاد يهاتیفعال
را نشان  درصد 3/0و کل اقتصاد رشد درصد  5/18
  .ب) 1401ي، وربهره(سازمان ملی  دهدیم
 

ي وربهرهـ نگاهی ویژه به گزارش 4
  ي دولتیهاشرکت

 لتی،دو يهاسازمان يوربهره مفاهیمدر  وريمر با
 به ي،فکر هیدگاعنوان دبه يوربهرهکه  میشویم متوجه
 اومتد ايبر يتفکر زطرو  دنکر رکا نهاهوشمند ممفهو

  است  ،دارد دجوو نچهآ هر دبهبوو  پیشرفت
)Smith, 1990.( ريبسیا رتصوبرخالف  يوربهره، 

 عمقدر  يوربهره نیست. مالی و ديقتصاا يرمعیا صرفاً
 دنکر عقالیی ايبر نگرشی خویش، يمعنا
 معنی ینا به يوربهره ،شنگر ینا با. هاستتیفعال

 دخو يهاتیو فعال هارکا توانندیها مسازمان که ستا
  برسانند  منجاا به پیشاز  بهترروز  را هر

)Prichard, 1991 .(کثراحد به ،يوربهره دبهبواز  فهد 
دادن  منجاا يهانهیهز کاهش ،منابعاز  بهینه دهستفاا نساندر
 ايبر کوشش ل،شتغاا یشافزا ،هازاربا شگستر ر،کا
و  سمیا يهادستمزد يجابه حقیقی يهادستمزد یشافزا

  ).1392ست (رادفر و کیانی، ا ندگیز يهارمعیا دبهبو
ي وربهرهبا مروري بر ادبیات موجود در سنجش 

ي دولتی، تنوع زیادي در هاشرکتو  هاسازمان
. براي شودیمو نحوه سنجش مشاهده  هاشاخص

 سیربر انعنو با هشیوپژ ،نشراهمکاو  بوا، پرمثال
 ین. در اندداد منجاا لتیدو بخشوکار در کسب تعالی

اخیر،  يهادر دهه ستشده ا اشاره هشوپژ
 مدل يریکارگبه سمت به نگلیسا لتیدو يهاسازمان

 به مطالعه یندر ا انهشگروپژاند. کرده حرکت تعالی
 بخشدر  لمد ینا يریکارگاز به حاصل نتایج سیربر
 لتیدو نمازسا 119در  مطالعه ین. اندپرداخت لتیدو

 لمد يریکارگداد به ننشا مطالعه نتایج. شد منجاا
 زهحودر  ايعمده دبهبو باعث لتیدو بخشدر  تعالی

 کیفیتو  نمازسا يهبرر ،نسانیا منابع تمااقدا
 همیتا صخصودر  تورنیهل. شودیم تخدما
 دهکر ئهارا هعمد لیلد سه لتیدو بخشدر  يوربهره

 بخشدر  لشتغاا هعمد بخش ینکه،ا نخست. ستا
 هتأمینکنند لتیدو بخش ینکه،. دوم استا لتیدو

و  گانیزربا تخدما ژهیوبه دقتصادر ا تخدما صلیا
 وينیر کیفیتها و نهاده هزینه بر که ستا جتماعیا

 بخش ینکه،ا مسودارد.  تأثیر ديقتصااي هابنگاه رکا
زعم . بهستا مالیاتی منابعکننده مصرف لتیدو

 ممکن لتیدو بخش يوردر بهره اتتغییر ،تورنهیل
. در باشد شتهدا رکشو هر دقتصاا بر زیادي آثار ستا

و  نیناقو بچهارچو در تخدما ،لتیدو بخش
و  هازنیااز  بعضیو  شودیم ئهارا لتیدو راتمقر

و  سیاسی مصالح با ستا ممکن نمشتریا راتنتظاا
 یطاشر تغییر ماا ،باشد شتهاند ريگازسا ديقتصاا

 ن،مشتریا ضایتر یشافزو ا يوربهره دبهبو ،جهانی
. ستا ساختهآور ها را الزامسازمان قبیل ینا موفقیت

 يوربهره دبهبودر  ارههمو لتیدو بخش ،حالنیباا
  ست ا دهبو جهامو ساسیا نعامو با دخو

)Thornhill, 2006( .نگلندو ا نگارمو تمطالعا، 
 نعامو مینهدر ز کافمنو  یکاپالسترو  رنبوآز



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
    تحلیلی بر گزارش بهرهوري شرکتهاي دولتی 
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 نعامو قبیلاز نعیامواز  حاکی لتیدو بخش يوربهره
و  تجربه به طمربو نعامو ،خلیدا منابع به طمربو

است  سیاسیو  مدیریتی نعاموو  قانونی نعامو ،نشدا
)Kaufman, 2001, pp. 18-42.( 

 بخش يوربهره نعامو ،گیرافر ايمطالعهدر  ،مونزآ
 نعاـ مو1 ست.ا دهکر يبندطبقه ستهد سهدر  را لتیدو
 همهدر  تقریباً نعامو ین: امحیطی تمشکالو 
 ماهیتاز  ناشیو  كمشتر لتیدو بخش يهاتیفعال
 توانیم نعامو ین. از استا لتیدو بخش يهاتیفعال
 ،)دنبو رينحصا(ا قابتیر زاربا يهارفشا نبود به
 ،يریگمیتصم بر رگذاریتأث سیاسی يهارفشا دجوو

 د،موجو ضعو حفظ به یشاگرو  طمفر يکارمحافظه
 عالیق مقابلدر  يوربهره عموضو دنبو تیاهمکم

و  گیزدعمل ،لتیدو منابع یتودمحد ،سیاسی
 هکنندودمحد راتمقرو  نیناقو دجوو و ينگریسطح

 که نعیامو: مانیزسا تمشکالو  نعاـ مو2. دکر رهشاا
 لتیدو بخش يهاسازمان غلبدر ا وتمتفا تجادر با
از  ي،ورها در بهرهآن يرگذاریتأث انمیزدارد و  دجوو

 شامل نعامو ین. اکندیم قفر یگرد نمازسا به مانیزسا
 نبود داش،پا مناسب سیستم انفقد ،سیاکروبور فرایند

 ،تحلیلگر نکنارکا دکمبو ،هزینه حسابرسی سیستم
و  تحقیق يهاتیفعال دکمبو ،گوییپاسخ منظا دنبو

 نعیامو: ديفر تمشکالو  نعاـ مو3. ستو... ا توسعه
 نشئت انمدیر رفتاو ر شنگر ،شخصیتی یژگیاز و که
 نماز ناکافی لتوان به کنتراین موانع می . ازردیگیم

 کافی ان،مدیر هنیذ شفتگیآ ان،مدیر توسط رکاو 
 انفقدو  يوربهره به نسبت مدیریت تعهد دننبو
  ). Ammons, 2004اشاره کرد ( انمدیر يریپذسکیر

 مقالهدر  نیز زينما و و همکارانش نسووما
 منابعدر  تغییر که کنندیم رهشاا نکته ینا به نشادخو

 و نمشتریا يهازنیاو  راتنتظادر ا تغییر س،ستردر د
 يوردر بهره اوممدصورت به تمحصوالدر  آورينو

 يوربهره دبهبودارد.  ورتضر فرایندهاها و سازمان
 متمرکزها داده قلاحد به نسبتارزش  خلقروي  باید

 نیز تولنشن. )Namazi, 2009, pp. 34-45شود (
 چگونه که نیمابد( ستصورت دربه هارکادادن  منجاا

 دبهبو طریق از ئمیطور دا) و بههیمد منجارا ا رکاآن 
را  تخدماو  لمحصو تحویلو  یعزتو تولید، فرایند

 ستا حالیدر  ینا .داندیم مؤثر هیرا اردمو غلبادر 
 يهاطیمح بر منفی تأثیر ن،ماز دنکر قلاحد همین که
 مانیزسا تتباطا. ارگذاردیم نمازسا نیوبیرو  خلیدا
 همیشه ،ییراکا دبهبودر  کنندهنییتع ملاعوعنوان به

 يهاو راه نسانیا وينیر ناییاتوو  دهبو توجه مرکزدر 
 جدید يهادهیا خلقدر  نهایشاادستعداز ا دهستفاا

 یبررس مورد يوربهره دبهبوو  يفناور توسعه ايبر
  ).Tolentino, 2004, pp. 13-14است (گرفته  قرار

 انعنو با هشی راو، پژانیگرو د میرسپاسی
 »لتیدو بخشدر  مانیزسا تعالی يهارمعیا «شناسایی

 لمد حیاطر ،هشوپژ ینا فهد. اندرسانده منجاا به
 لتیدو بخشدر  تعالی دبعاا شناساییو  مانیزسا تعالی

 تعالیو  دبهبو انمیز انبتو لمد ینا با تا ستا انیرا
 يریگاندازه لتیدو بخش يهارا در سازمان دعملکر

 امحتو تحلیل دیکراز رو دهستفاا با ،مطالعه ین. در ادکر
 تعالی مختلف يهاو مدل تخصصی نمتو مطالعه به
 بخشدر  مانیزسا تعالی دبعااو  پرداخته مانیزسا
 بخشاز  تحقیق يها. دادهستا شده ییشناسا لتیدو



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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 هدفمند، تیوقضا يریگروش نمونه بهو  لتیدو
 عاملی تحلیل روشاز  دهستفاا باو  يآورجمع

 شده ییو شناسا تحلیل ل،مد صلیا دبعاا کتشافی،ا
 تعالی لمد که ستداده ا ننشا تحقیق نتایج. ستا

 صلیا رمحو دوداراي  لتیدو بخشدر  مانیزسا

 با طتباار مدیریتو  مانیزسا منابع مدیریت
 هاستآن نسانیا متاکر حفظو  انندوشهر

در . )1-6، صص 1391(میرسپاسی و همکاران، 
ي بخش دولتی برگرفته وربهره، موانع 1جدول شماره 

  شود.از ادبیات پژوهش مشاهده می

  ي موجودوربهره تبیاو اد تمطالعاشده از استخراج لتی،دو بخش يوربهره نعامو ـ1 ولجد

طی
محی

نع 
موا

  

  فقدان فشارهاي بازار
  دهندیمقرار  ریتأثي را تحت ریگمیتصمعوامل سیاسی که 

  مدارن و مدیران عالی سیاست مدتکوتاهافق دید 
  ي حاکم بر وضعیت موجودهاتیاولو

  ي نتایج (پیامدها)جابهها تمرکز روي ستاده
  ي و اجرازیرطرحشکاف بین 

  اطالعات ناقص از عملکرد

انی
ازم

ع س
موان

  

  فقدان پاسخگویی مناسب
  هزینه –ي ناکافی حسابداري هاستمیس

  سنجش / ارزیابی نامناسب عملکرد
  هاهیروشامل تمرکز شدید روي قوانین و  کیبوروکراتسختگیري 

  ي تحقیق و توسعههاتیفعالکافی نبودن 
  .1-10صص ، )1395مأخذ: کریمی شهابی و همکاران (

یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم، تحقق رشد 
وري است که گام درصدي از محل بهره5/3اقتصادي 

بلندي در راستاي اصالح ساختارهاي اقتصادي کشور 
 شود.میاست و در بلندمدت موجب رفاه عمومی 

هایی است که هاي دولتی یکی از موجودیتشرکت
 ؛وري کشور نقش بسزایی دارنددر حوزه بهره

همت از بودجه عمومی  2300حدود  کهيطوربه
 کهیها اختصاص دارد درصورتکتکشور به این شر

نقش  روازاین همت است. 1300بودجه دولت حدود 
در  مشانیهاي دولتی چه به لحاظ نقش مستقشرکت

در ارائه خدمات،  مشانیرمستقیاقتصاد و چه نقش غ
یکی از مسائلی که از گذشته تاکنون  و کلیدي است

ها وجود داشته، کمبود شفافیت در این شرکتباره در
با  هاست.گویی آنو پاسخ یدهگزارش ،ردعملک

از میان  ي،وربهرهتوجه به گزارش اخیر سازمان ملی 
بانک و شرکت  9شرکت،  368شرکت دولتی ( 379

 204مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت)،  2بیمه و 
هاي مالی اطالعات کامل (صورت ،شرکت

شده) خود را در اختیار سازمان ملی حسابرسی
شرکت دولتی تا  130حدود  و اندي قرار دادهوربهره



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
    تحلیلی بر گزارش بهرهوري شرکتهاي دولتی 
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و سایر  به امروز اطالعات خود را ارائه نکرده
صورت کامل ارائه  ها اطالعات مدنظر را بهشرکت

، براي مدیران 1401طبق قانون بودجه  ؛ البتهاندنداده
 که دولتی هايشرکت مدیرهعامل و اعضاي هیئت

 سازمان اراختی در را خود مالی هايصورت گزارش
 سال 2 تا ماه 6 مجازات اند،نداده قرار وريبهره ملی

    . استشده  گرفته نظر در حبس
 وريبهره بر اساس گزارش یادشده، شاخص

، 1398ـ1399 هايسال در دولتی هايشرکت مجموع
 افتهی کاهش درصد واحد 20 ساالنه متوسط طوربه

ناشی از عملکرد  از طرفی کاهش عمدتاً این. است
هاي دولتی فعال در حوزه استخراج و پاالیش شرکت

شده هاي اعمالبه دلیل تحریم ،نفت و از طرف دیگر
میانگین جبران خدمات فرد در . بر کشور بوده است

برابر فردي است که در بنگاه  2/7شرکت دولتی، 
جبران خدمات هریک از  .اقتصادي فعال است

، حدود 1399در سال  هاي دولتیکارکنان شرکت
این در حالی است که  .میلیون تومان بوده است 219

حقوق و دستمزد کارکنان در کل اقتصاد، ساالنه 
حقوق و  ،واقع میلیون تومان است. در 82حدود 

برابر  5/2هاي دولتی حدود دستمزد سرانه شرکت
بگیر در کل اقتصاد میانگین دریافتی کارکنان حقوق

 است. برانگیزتأملشکاف  ایران است که این
هاي دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شرکت

ها سهم این شرکت کهطوريبه ؛دهندتشکیل می
هاي استخراج نفت و گاز در تولید شرکت ياستثنابه

 درصد است. 4/5ناخالص داخلی کشــور بدون نفت 
گویی موتور افزایش شفافیت و پاسخاساس، براین

. بر هاي دولتی استوري شرکتمحرك ارتقاي بهره
وري بهرهي، وربهرهاساس گزارش سازمان ملی 

، 1398ـ1399 هايهاي نفتی دولتی در سالشرکت
 به آن،  درصد بوده است که بخشی از 20ی منف

 وريبهره شاخص رشد. گرددبرمی هاتحریم
 برآورد درصد 4/1 هم دولتی غیرنفتی هايشرکت

هاي تولید رغم افزایش نهادهبه رشد این که است شده
ستانده  عمدههاي دولتی، حاصل افزایش در شرکت

محل وري از ، افزایش بهرهگرید انیب بوده است. به
 به توجه با همچنین، ها نبوده است.کاهش هزینه
 هايشرکت هايدارایی ارزش است الزم وجود تورم،

 هاي قابلروز شود. از سویی، یکی از زمینهتی بهدول
هاي دولتی، وري شرکتبهبود در سنجش بهره

. هاستهاي ثابت شرکتارزش دارایی يسازبهنگام
 است سعی شدهي وربهرهسازمان ملی در ارزیابی 

گذاري دستوري تا اثرگذاري دو عامل تورم و قیمت
حد زیادي کاهش داده شود؛ زیرا این دو عامل باعث 

  ها واقعی نباشد.هاي مالی این شرکتداده است شده
ي وربهرهاز وضعیت  منتشرشدهبا توجه به گزارش 

د ي دولتی و نظر به اینکه بخش عمده رکوهاشرکت
 هاشرکتي کشور و اتالف منابع در این وربهره

 یبه بررس، در این بخش از گزارش ردیپذیمصورت 
از ( یشرکت دولت 204 يوربهره يهاشاخص تیوضع

 يهاسال در یابیمشمول ارز یشرکت دولت 379 انیم
بر اساس گزارش . میپردازیم )1399و  1398

 مورد يهاشرکتي، وربهرهسازمان ملی  منتشرشده
نفت  شیاستخراج و پاال يهاعمدتاً در بخش یبررس

گاز، صنعت،  وآب، برق  عیو توز دیو گاز، تول



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

  63-88 ÌÍ I,/+, I#,+5 Ĕ~wĊ~$ 10 ā½wúÉ Iøă¹ ówÅ IĔÊăÿÂ~ Ăõwêù I;ē¹wÎ¤év ¢Ċþùv< ĔúöÝ Ăùwþăwù دي 

76 
 

ارتباطات،  ،یونقل، بازرگاناستخراج معدن، حمل
 رازیغبه( یمال يهاتیو فعال یو فن ياحرفه يهاتیفعال

بقیه است،  گفتنیهستند.  تیمشغول فعال )هابانک
 يورسنجش بهره ياطالعات الزم براکه  ییهاشرکت

طور بهاند، قرار نداده يوربهره یمل سازمان اریرا در اخت
وزارت  ،يوزارت راه و شهرساز رمجموعهیز عمده

صنعت، معدن و  وزارتو  یاتم يدفاع، سازمان انرژ
  .ب) 1401ي، وربهره(سازمان ملی  اندتجارت بوده

آن است که رشد شاخص  کنندهی بیانابیارز جینتا
نسبت (مصارف واسطه ـکار يروین یچندعامل يوربهره

کار و  يروین بیثابت به ترک متیبه ق ناخالصستانده 
که در حال حاضر با  )ثابت متیمصارف واسطه به ق
 ه،یبهنگام درباره سرما اطالعاتتوجه به فقدان 

در  یابیقابل ارز يورشاخص بهره نیترکامل
در هر دو  ینفت يهادر شرکت ،است یتدول يهاشرکت

برابر با  بیبه ترت یرشد منف يدارا 1399و  1398سال 
است که  یحال در نیدرصد بوده است. ا 5/6و  6/31

، شاهد رشد 1398در سال  یرنفتیغ يهاشرکت در
  زین 1399در سال  .میابوده ادشدهیشاخص  يدرصد4/0
درصد رشد داشته است. درمجموع،  8/7 شاخص نیا
 در یچندعامل يورساله شاخص بهره2رشد  نیانگیم

 1/4و  20 منفی بیبه ترت یرنفتیغو  ینفت يهاشرکت
درصد  5/18منفی  ،یدولت يهادرصد و در کل شرکت

مجموع  يورشاخص بهره يدرصد5/18است. کاهش 
کاهش  یبیحاصل اثر ترک ،یدولت يهاشرکت

 شیافزا ،زمانطور همستانده و به يدرصد9/12
 دیمورداستفاده در تول يهانهاده يدرصد8/6

رشد  گر،ید يبوده است. از سو یدولت يهاشرکت

 ،یرنفتیغ يهاشرکت يوردر شاخص بهره يدرصد1/4
 .ستانده بوده است يدرصد3/16 شیحاصل افزا

 زین یدولت يهاشرکت دیتول يهانهاده زانی، محالنیباا
درصد رشد داشته که موجب  8/11سال،  2 نیدر ا

شده  يوربهره شیستانده در افزا شیافزا ریکاهش تأث
 منفی رشد ،ینفت يهااست. در خصوص شرکت

کاهش  یبیاز اثر ترک یشاخص، ناش يدرصد20
 يهانهاده يدرصد8/2 شیو افزا ستانده يدرصد8/17

  .ب) 1401ي، وربهره(سازمان ملی  بوده است دیتول
  

از  منتشرشدهـ مالحظاتی درباره گزارش 5
  ي دولتیهاشرکتي وربهره

ي دولتی در هاشرکتـ عدم توجه به ماهیت ترکیبی 
 :توأمان صورتبهبعد تجاري و حاکمیتی در گزارش 

و  دیتول قیاز طر( میصورت مستقبه یدولت يهاشرکت
فراهم  قیاز طر( میرمستقیو غ )عرضه کاال و خدمات

 تیفعال يسخت و نرم برا يهارساختیکردن ز
 نی. اکنندیم فایا یدر اقتصاد مل ی، سهم مهمي)اقتصاد
 یو ساختار حقوق تیبا توجه به ماه ياقتصاد ينهادها

اهداف  یبرخ يریگیپ يدولت برا يبازوعنوان خود به
 یو رقابت يتجار طیکه در مح ياو توسعه یعموم

 یعموم يهانسبت به سازمان(صورت کاراتر به
. نکته مهم کنندیم تیهستند، فعال پذیرارائه ی)شرکتریغ

 تیلزوم توجه به ماه ،یدولت يهاشرکت تیفعال بارهدر
 ندایدر فر یعموم ينهادها نیا یتیحاکمـيتجار یبیترک

 یدولت يهاهاست. شرکتعملکرد آن یابیسنجش و ارز
محول، دستگاه  یقانون يهاتیه به مأموربا توج سوییاز 

 ییهاتیموجود گر،ید يو از سو شوندیم شمرده ییاجرا



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
    تحلیلی بر گزارش بهرهوري شرکتهاي دولتی 
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و  يبه سودآور دیهستند که با يتجار تیبا ماه
برخالف  ،نیبنابرا .توجه داشته باشند زین یخودگردان

بر افزون یدولت يهاشرکت ،یخصوص يهاشرکت
منعکس  یمال جیدر نتا یخوبکه اغلب به( ياهداف تجار

ناظر به منافع  يهاتیاهداف و مأمور يدارا )،شوندیم
 ،يتجار يهادر کنار جنبه، نیهم رايب .هستند زین یعموم
 جیدر نتا یدرستکه ممکن است به یتیحاکم يهاجنبهباید 

توجه قرار  مورد یابیارز ندایمنعکس نشود، در فر یمال
و  ی)مال( يزمان عملکرد تجارهم یابیارز جه،ی. درنتردیگ

 ی)تیحاکم يهاتیمنبعث از مأمور( یتیعملکرد حاکم
بعد دوم در  است. تیاهم يدارا یدولت يهاشرکت

به علت ي دیده نشده است و وربهرهگزارش سازمان ملی 
اتکا از دستاوردها و شایان فقدان اطالعات جامع و 

ر سنجش بتنها  یگزارش فعل ،یدولت يهااهداف شرکت
 يهاعملکرد شرکت يبعد تجار(ها شرکت ییکارا
تحقق میزان و  یاثربخش جیمتمرکز است و نتا ی)دولت

 .ردیگیدر برنم تیاهم رغمبهاهداف را 

ي وربهرهي هاشاخصو  هاسنجهـ کامل نبودن پوشش 
گزارش، تمرکز بر سنجش  نیدر ادر گزارش منتشرشده: 

 ی)دولت يهاشرکت ییکارا ،طور مشخصبه( يوربهره
کاال و ( یکیزینسبت ستانده ف شکلها به سنجه نی. ااست

 يمنابع اقتصاد( یکیزیبه نهاده ف )دشدهیخدمات تول
که ستانده/نهاده  شودیم فیتعر )دیمورداستفاده در تول

 نیباشد. ا دیچند محصول/عامل تول ای کیشامل  تواندیم
در  یهر شرکت دولت يوررشد بهره سهیمقا شتریگزارش ب

ي براي وربهرهي هاشاخصزمان است و کمتر از  طول
در است.  شده استفادهي دولتی هاشرکتوتحلیل بهتر تجزیه

در  استفاده مورد يهامتداول، سنجه يوربهره يهاسنجه نیب

 يروین يورشاخص بهرهـ الفجه گزارش شامل دو سن نیا
 يورشاخص بهره ـبافزوده و کار برحسب ارزش

مصارف واسطه برحسب ستانده ـکار يروین یچندعامل
در حال حاضر  ،یاطالعات يهاتیبه محدود با توجه. است
 یدولت يهادر سطح شرکت هینهاده سرما يریگاندازه
متداول  يهاسنجه انیاز م ،نیبنابرا .ستین ریپذامکان
که در  يوربهره يهادر گزارش حاضر از سنجه ،يوربهره
 است. نشده استفادهاند، رفته کار به هیها نهاد سرماآن

با یکدیگر:  هاشرکتـ عدم امکان مقایسه دقیق 
 یخروج يهاستانده تیفیعدم توجه به ک

منعکس نباشند،  ینسب يهامتیدر ق کهیدرصورت
عدم پوشش  ،هاشرکت میان سهیمقا ممکن نبودن

از  يریرپذیتأث نیزو  یجمع ای رملموسیغ يهاستانده
 يهاتیمحدوداز  یعیطبی و اسیسي، اقتصاد شرایط

 گزارش است. نیاستفاده در ا مورد کردیرو

ي هاشرکتـ عدم امکان محاسبه نهاده سرمایه 
 یمال يهاشده در صورتگزارشاطالعات  دولتی:
 يالزم برا تیفیاز ک ریز لیبه دال یدولت يهاشرکت

خدمات  ای يبه شکل موجود( هیسرمامحاسبه نهاده 
 .ستیبرخوردار ن )مولد هیسرما

روز ها در ترازنامه بهثابت شرکت يهاییارزش داراـ 
 یابیارز دیتجد نیآخر ،موارد ياریو در بسنیست 

 نی. اگرددیبازم 1390از دهه  شیپ به هاییدارا
 ،گذشته يهاسال در باالبا توجه به نرخ تورم  موضوع

استهالك  يهانهیهز وثابت  يهاییارزش دارا
 .دهدینشان م یرواقعیرا غ هاییدارا

با  هاییارزش داراـعمر يو الگوها هاییدارا دیعمر مفـ 
 اندشدهمیتنظ یاتیمال رشیپذ قواعد و مقررات مورد به توجه



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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و  ارزشـعمر یواقع يبا الگوها ،موارد ياریکه در بس
 يموجوددر محاسبه  دیبا عتاًیکه طب( هاییدارا ییکاراعمرـ
  ندارند. يسازگار )مولد به کار روند هیسرما

 

  هاي اخیري در سالوربهرهـ اقدامات سازمان ملی 6
 يدیکل ماتیدر تصم يوراز بهره ییپا فقدان رد 

و  یاصل يهااز دغدغه یکیکشور، همواره  ياقتصاد
در مسیر حوزه بوده است.  نیا گذاراناستیس دارتیاولو

اقداماتی  1395ي، از سال وربهرهقانونی و الزامی کردن 
صورت گرفته است، اما این اقدامات بیشتر در حوزه ابالغ 
قوانینی از نوع توصیه بوده است تا ضرورت آغاز 

قانون  5بند الف ماده . در آورالزامو اقدامات  هاتیفعال
دو بخش عمده  )1395برنامه ششم توسعه کشور (

 ياهدستگاه کردن همهمکلف  ـ1. شودیممشاهده 
ارائه ـ 2 ي وورچرخه بهره کردن ییکشور به اجرا ییاجرا

برنامه نهم  . همچنین، درماده فوق کردن ییاجرا نامهنییآ
، دو مقوله در )1396کشور ( يسند اصالح نظام ادار

 نیتدو ـ1است.  شدهدرجي وربهرهخصوص 
 ـ2 یی واجرا يهادر دستگاه يورارچوب چرخه بهرههچ
، 1399. در سال هادر دستگاه يورسنجش بهره زومل

رئیس سازمان اداري و استخدامی وقت در جایگاه معاون 
ي صادر کرد که بر اساس آن، انامهبخشي، جمهورسیرئ

  .دادندیمي اجرایی باید اقدامات زیر را انجام هادستگاه
مرتبط با  یتخصص يهاتهیکم یدهسامان - ١

  ي.و ادار یتیریمسائل مد
مرتبط  يهااقدامات و برنامه یاثربخش شیافزا - ٢

 يو راهبر یدر سطح مل يوربا موضوع بهره
  ي.ورحرکت بهره

موضوع  يراهبر براي هیوحدت رو جادیا - ٣
  .هااستانواحدهاي اجرایی در  يوربهره

سطح ستاد در  يوربهره تهیکم لیتشک - ۴
با اعالم  هااستاني اجرایی و در هادستگاه

  .تهیکم ياعضا بیو ترک فیوظا
و  هادستگاهي در وربهرهاین اقدام اندکی فضاي 

یی به گویکلي دولتی را از حالت انتزاعی و هاشرکت
ي هدایت کرد، اما در وربهرهسمت عملیاتی کردن 

 رنگکمي وربهرهی سازمان ملی نیآفرنقشاین میان، 
کردن اقدامات  آورالزامو فاقد قدرت الزم براي 

ي اصیل و درست در این هاگزارشارائه  ورانه وبهره
  حوزه براي دولت بود.

 یاقدامات سازمان مل نیتراز مهم یکشاید ی
و حضور فعال در  تیعضو ر،یاخ يهادر سال يوربهره
 است دولت بوده يمختلف اقتصاد یفرع هايونیسیکم

 يهادستگاه يشنهادهایها و پطرح یبررس فهیکه وظ
در  بیتصو برايرا  ياقتصاد نهیکشور در زم ییاجرا

از سوي دیگر، با تغییر  به عهده دارد. رانیوز ئتیه
شدن  ترکینزددولت و روي کار آمدن دولت سیزدهم، 

ي هاونیسیدولت و کم ئتیتعامالت سازمان با دفتر ه
 کردیبا رو یو فن یو ارائه نظرات تخصص مرتبط

اخت نسبت به از شن یسطحي ریگشکلي سبب وربهره
 وجود ترشیآن شده است که پ تیحوزه و اهم نیا

سال  خردادي پایانی دولت دوازدهم و هاماهنداشت. در 
 نامهنییآ 13ماده  ي،جمهورسیرئ، معاون اول 1400
کل  1400قانون بودجه سال   20بند ج تبصره  ییاجرا

را ابالغ کرد. با تغییر دولت و روي کار آمدن کشور 
ي در ضوابط وربهرهدولت سیزدهم، طرح موضوع 



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
    تحلیلی بر گزارش بهرهوري شرکتهاي دولتی 
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، در دستور کار قرار 1401اجرایی قانون بودجه سال 
قانون  20اجرایی بند ج تبصره  نامهنییآگرفت. بر اساس 

، تکالیفی به شرح زیر براي 1400بودجه سال 
تکالیف الزاماتی  ي اجرایی تعیین شد که اینهادستگاه

  را نیز به همراه داشت.
  ي.وربهره يارتقا يهااستیس نیضرورت تدو - ١
هاي برش استانی برنامه هیته براي فیتکل - ٢

  .1400 سال ریت انیوري تا پاارتقاي بهره
هاي عملیاتی ارتقاي ضرورت اجراي برنامه - ٣

 اراتدرصد از اعتب 3تا  حداکثربا وري بهره
 .)6و  1فصول  ياستثنااي ابالغی (بههزینه

 ی.دولت يهاشرکت تیمشمول - ۴

وري تخصیص اعتبار برنامه ارتقاي بهره - ۵
اجرایی استانی منوط به ارسال  يهادستگاه

هاي عملیاتی گزارش پیشرفت اجراي برنامه
وري استان وري توسط کمیته بهرهارتقاي بهره

  .يوربهرهملی  و تأیید آن از سوي سازمان
ي پایانی دولت هاماهدر  نامهنییآصدور این 

اقدامی مناسب، اما دیرهنگام بود و با تغییر دولت و 
مدیران، نتوانست جایگاه مناسبی  جایی بخشی ازجابه

ي و رشد اقتصادي مرتبط با آن ایجاد وربهرهرا براي 
کند. اندکی بعد از روي کار آمدن دولت جدید، در 

(بند «و»  1401ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 
ی شد تا تداوم روند نیبشیپ) نیز مفاد زیر 18تبصره 

براي ي ادغدغه عنوانبهي وربهرهتثبیت موضوع 
 مدیران کشور، ادامه داشته باشد.

ی اعتبار برنامه ارتقاي نیبشیضرورت پ - ١
هاي اجرایی (ماده وري توسط دستگاهبهره

از اعتبارات  درصد 3) با حداکثر تا 17
 .)6و  1فصول  ياستثنااي ابالغی (بههزینه

ارتقاي  ضرورت تدوین برنامه عملیاتی - ٢
ي تابع هاي اجرایی و واحدهاوري دستگاهبهره

سازمان  هیدییو اخذ تأ 1401سال  تا پایان خرداد
  ).18 تبصره »و«وري ایران (بند ملی بهره
ي و وربهرهي سازمان ملی هاتالشهمچنین، با 

اجرایی  نامهنییآمدیریتی جدید این سازمان،  گروه
کشور در  1401قانون بودجه سال  18بند «و» تبصره 

 نامهنییآخرداد جاري ابالغ شد. رئوس مفادهاي 
  زیر است. قرار از ادشدهی

درصد  50ي دولتی که بیش از هاشرکتتمام  - ١
سهام ایشان در اختیار دولت است، مشمول 

 نامه خواهند بود.این آیین

 هاستگاهدي وربهرهاهتمام به تشکیل کمیته  - ٢
ي هابرنامهدر سطح ستاد و استان و پیگیري 

 ي.وربهرهارتقاي 

ي اجرایی به هماهنگی با هادستگاهالزام  - ٣
ارتقاي  برنامهي و درج وربهرهسازمان ملی 

ي هادستگاهي هانامهموافقتي در وربهره
 کشور. بودجه و برنامهاجرایی توسط سازمان 

 رازیغبه کرد از اعتبارات جاريامکان هزینه - ۴
درصد براي  3تا سقف  6و  1فصول 

 ي.وربهرهي هابرنامه

 دأییتامکان تخصیص اعتبار بند فوق با  - ۵
و  هادستگاهي براي وربهرهسازمان ملی 

ي دولتی در ستاد و کمیته استانی هاشرکت
 .هااستاني با ریاست استانداران در وربهره



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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ي دولتی در هاشرکتالزام ارائه گزارش  - ۶
ي ایشان وربهرهي هابرنامهخصوص وضعیت 

 ماهه.6در مقاطع 

ي دولتی هاشرکتي وربهرهتمرکز بیشتر بر  - ٧
با توجه به گردش مالی و عملیات کاري 

 ایشان.

 

ی وضعیت فعلی سازمان ملی شناسبیآسـ 7
  يوربهره

ي در دولت جدید و وربهرهي سازمان ملی هاتالش
ي از میزان عملیات وربهرهع اهتمام به پیگیري موضو

ي هانامهنییآآن سازمان در تدوین قانون و ارائه 
ي آموزشی ترویج هادورهاجرایی تا برگزاري 

ي اجرایی در سطح ملی و هادستگاهي براي وربهره
ي ارسانهي هابرنامهاستانی، رایزنی با وزرا و افزایش 

 و ترویجی مشهود است، اما با توجه به سابقه قبلی
ي و مشکالتی که در گذشته وربهرهموضوع 

ي بوده، مسیر وربهرهسازمان ملی  ریگبانیگر
و  هاچالشمدیران عالی آن سازمان با  شدهمیترس

 هاچالش. بخشی از این روستروبهیی هابینشفرازو
  به شرح زیر است.

  :ساختار تشکیالتی تغییر در ساختار سازمانی
کوچک با  نسبتاًي ساختاري وربهرهسازمان ملی 

ي سازمانی تخصصی محدود است. این هاپست
ساختار نیازمند بازبینی و بازنویسی است. با 

انتظار داشت  توانینمتعداد کم پست تخصصی 
ي اقتصادي، هاحوزهاین سازمان در همه 

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... وارد شود و 

ي و پایش موضوع زیربرنامهد موفقی هم در ورو
 ي داشته باشد.وربهره

  ي هاتیمسئولتجهیز منابع مالی براي ایفاي
و  هاسازماننباید اعتبارات ریالی براي تازه: 

ي مدیران باشد و هادغدغهنهادها از نخستین 
ي نیروي انسانی و توانمندي خود مدیر، وربهره

نون مدیریت است استفاده از منابع غیرمالی و ف
شده. کرد اعتبارات تخصیص دادهتا مهارت هزینه

در خصوص این سازمان، بازنگري در اعتبارات 
دست سازمان در استفاده از  باز گذاشتنآن براي 

و  انیبندانشي هاشرکتبخش خصوصی، 
ي و... وربهرهي فعال در حوزه هادانشگاه

ضروري است. کمبود نیروي متخصص با خرید 
تخصصی از مراکز غیردولتی مانند  خدمت
ها جبران و اندیشکده هاپژوهشکده، هادانشگاه

شود. این موضوع نیازمند تقویت پایه می
 اي آن سازمان است.اعتبارات بودجه

  هر چقدر مبادي ي اثربخش: هانامهنییآقوانین و
ي هاشرکتو  هادستگاهي و الزامات وربهرهقانونی 

امید  توانیمدولتی از طریق قانون بیشتر باشد، 
داشت،  هانامهنییآبیشتري به موفقیت این قوانین و 

مسیر مدیران  هم بازسازمان  رسدیم به نظراما 
و اکتفا به صدور قانون و  کندیمگذشته آن را طی 

ي اجرایی هاضمانتو عدم یا کمبود درج  نامهنییآ
ي را با تحول ورهبهرمحکم براي آن، سرنوشت 

باید  هاهیابالغو  هانامهنییآکند. ي مواجه نمیجد
ي هاشرکتو  هادستگاهنقش  ترواضحو  ترشفاف

ي مشترك بین هاحوزهدولتی را نمایان کنند و در 



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
    تحلیلی بر گزارش بهرهوري شرکتهاي دولتی 
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ي اگونهبهقانونی وجود داشته باشد؛  خألنباید  هاآن
، تکالیف قانونی را بر هادستگاهو  هاسازمانکه 

گردن دیگري بیندازند و در عمل کاري از پیش 
 نرود.

  به تشکیل  هادستگاهتوازن در الزام
ي و میزان حمایت و وربهرهساختارهاي 

استفاده از  ي:وربهرهگویی سازمان ملی پاسخ
ي با ریاست وربهرهي هاتهیکمظرفیت تشکیل 

و  هاشرکتي اجرایی و هادستگاهباالترین مقام 
، بازوي کمکی استاندارانا ریاست ، بهااستاندر 

اما اعمال فشار و  ي است،وربهرهسازمان ملی 
براي ارسال  هاتهیکمگري از این مطالبه

پیامدهایی نیز به  ماهه3ي فصلی و هاگزارش
 یمهم دستاورد هاتهیکم لیتشکهمراه دارد. 

را با  يوربهره یسازمان مل در آینده،اما  است،
 مطالبه اول .کندمیرو از مطالبه روبه یموج

از  دانندینمی درستبههنوز  هاتهیعموم کم اینکه،
دستورالعمل  ابیو در غکنند شروع  دیکجا با

سمت ایشان را به  توانینم برنده،شیروشن و پ
کرد.  تیهدا يگذارتیو اولو یشناسمسئله

ي هاکمکبه  هاتهیکممطالبه دوم اینکه، این 
ي خود و هاچالشکارشناسی در فرایند احصاي 

رو ي نیاز دارند و ازاینوربهرهي هابرنامهتدوین 
و کارشناسان سازمان  رانیمشارکت مدنیازمند 
ي ارتقاي هابرنامه نیتدو ندایدر فرملی 

یا امور  صورت نیاي هستند. در غیر وربهره
ي طرح و وربهرهبرنامه  عنوانبهموظفی خود را 

یا با انحراف از اهداف اصلی، به  کنندیمب مصو

ي کل را براي وربهره عمالًروند که سمتی می
 دولت محقق نخواهند کرد.

  ي اثربخش و مبتنی بر واقعیت: هابرنامهتدوین
و  هاوزارتخانهیی که هابرنامهاگر قرار باشد 

با کمک مشاوران  کنندیمي دولتی تهیه هاشرکت
ي زیادي به ایشان هانهیهزبیرونی انجام شود، 

ي ریالی هانهیهزشود که برخی از این تحمیل می
ي دولتی و هاداده. برخی نیز دادن زنندیمسر باز 

ي دولتی به هاتیفعالاطالعات فرایندها و  روبمیز
بخش خصوصی را براي  تهیه برنامه و برش 

و  هادادهحفاظت از ي ، مخالف  اصول وربهره
که  دانندیمصیانت از اطالعات دولتی 

ی انجام درستبه هابرنامهصورت، تدوین درهر
 هادستگاه. از طرفی، مطابق با قانون، این شودینم
ي خود را به هابرنامهکه  اندشدهملزم  هاشرکتو 

ي برسانند. پس در این وربهرهتأیید سازمان ملی 
ود و سازمان یا با این شمیان شکافی ایجاد می

وارد چالش جدي براي  هاشرکتو  هادستگاه
ي اداري و هانهیهزشود که می هابرنامهاصالح 

گیرد یا در صورت زمانی زیادي را از سازمان می
شود که در یی مصوب میهابرنامهگیري، سهل

ي نقش نخست را ندارد. وربهره واقعاً، هاآنوراي 
شود و می تلفدر هر دو حالت، انرژي سازمان 
 نیست. صورمترسیدن به دستاوردهاي الزم هم 

  در ي در قانون بودجه: وربهرهضعف اعتبارات
 صیتخص ،1401تا  1399 يهاقانون بودجه سال

 يانهیدرصد از اعتبارات هز 3 حداکثر تا
 انیب يورهرهب يارتقا برنامه يها به اجرادستگاه



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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ي اجرایی هادستگاهاست، اما این عبارت که  شده
درصد  3حداکثر تا  توانندیم هاشرکتو 

، 6و  1فصول  جزبهي خود را هانهیهزاعتبارات 
ي اختصاص دهند، یعنی وربهرهي هابرنامهبراي 

صفر درصد از اعتبار خود  تواندیماینکه دستگاه 
، این گریدعبارتهبي هزینه کند. وربهرهرا براي 

کرد را بیان بند بیشتر توصیه و مجاز بودن هزینه
رو تا الزام به انجام دادن آن را. ازاین کندیم

راه  عمالًبرخی مدیران با صفر کردن این عدد، 
را براي فرار از مسئولیت خود در حوزه اجراي 

ي و ایجاد چرخه وربهرهي ارتقاي هابرنامه
باید در  خأل. این گذارندیمي باز وربهره

 ي بعدي برطرف شود.هاهیاصالح

  ي:ورها به بهرهاتصال بودجه دستگاهحذف 
 حهیدر ال يورحذف تبصره مربوط به بهره

 اریتعجب بس يجا ،1402سال  بودجه
در قانون بودجه  يورهرهموضوع ب  دارد.
 لحاظ شده بود 1401و  1400، 1399 يهاسال
 ییاجرا يهاعملکرد دستگاهاساس، نیبراو 

و  يوراستقرار چرخه بهره يکشور در راستا
عنوان به یدولت يهاشرکت يورسنجش بهره

 صورتبهولو بودجه سال،  نیدو رکن مهم قوان
 یابیمورد ارزي خوداظهارضعیف و بر اساس 

رهبر معظم  نکهیا با. گرفتیقرار م شیو پا
 داتیتأک يجمهورسیو رئ یانقالب اسالم

در کشور  يوربهره تیدر خصوص اهم يادیز
 تیرا همواره در اولو يورداشته و موضوع بهره

قرار  ییاجرا يهادستگاه يگذاراستیامور س

 ،1402بودجه سال  حهیاند، متأسفانه در الداده
 شده است. حذف يوربهرهتبصره مربوط به 

اگر این موضوع در مجلس شوراي اسالمی 
بزارهاي اعمال قدرت ا عمالًتصویب شود، 

ي یکی پس از دیگري از وربهرهسازمان ملی 
انتظار نقش فعال و  توانینمرود و دست می

ي را براي آن سازمان وربهرهکنشگر در عرصه 
  داشت.

  ابزار نظارتی : مؤثرفقدان سازوکار نظارتی میدانی و
یا داراي نقص  رنگکمي وربهرهسازمان ملی 

مدیریتی جدید این سازمان در  گروهمحاسباتی است. 
فرصت کم استقرار، اقدامات اولیه و زیربنایی خوبی 

، اما باید به فکر سازوکار نظارتی انددادهانجام 
ي هاشرکتو  هادستگاهي در کنترل حرکت ترقیدق

ي که وربهرهي هاتهیکمدولتی باشند. در حال حاضر 
 هاشرکتي اجرایی و هادستگاهمتن خود برگرفته از 

آزمایی که راستی دهندیمیی را ارائه هاگزارشهستند، 
 هاگزارشنیازمند تالش بیشتر است. شاید این  هاآن

ي کذب و غلط باشد، اما حاوي هاگزارهفاقد 
براي آن  شدهمیترسي و اهداف وربهرهی از فهمکج

ر کنار ایجاد ي دوربهرهرو سازمان ملی است. ازاین
ي هابرنامهسازوکارهاي کمّی کنترل وضعیت 

ي، باید به فکر تولید و استقرار سازوکارهاي وربهره
ي باشد. در صورت رعایت وربهرهکیّفی براي پایش 

درصد از  3کرد تا ي کمّی قانونی مانند هزینههاگزاره
ي و...، اگر وربهرهاعتبارات، داشتن برنامه ارتقاي 

کیفی درست ترسیم نشده  نظر ازاهداف این برنامه 
کند و ي کشور نمیوربهرهباشد، کمکی به مشکل 



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
    تحلیلی بر گزارش بهرهوري شرکتهاي دولتی 
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ي مستندسازسازي و به سمت گزارش هادستگاه
 ي.وربهرهکنند تا ارتقاي کیّفی حرکت می

 ییاجرا يهادستگاه رانیعموم مد یتوجهکم 
که  ستین يدیتردوري: ی بهرهقانون فیتکالبه 

سازمان ملی  يهايریگیو پ یاگر الزامات قانون
، ي پیوسته و با اهتمام کافی نباشدوربهره

جز در  ییاجرا يهادستگاه رانیواداشتن مد
 رغمبهو  است ریپذامکان یسختبه ،موارد معدود

ی در برخ همچنانروند  نیا ،یقانون داتیتأک
. باید  این رودیم شیکند پ اریها بسدستگاه

، با آن از پسي ترویجی و هابرنامهی با توجهکم
  پیگیري ترك فعل مدیران ترمیم شود.

 يروهایندر جذب  هادستگاه تیمحدود 
در  رویچالش جذب ن: خبره یتخصص

و اصرار  ییاجرا يهادستگاهي وربهرهي هاتهیکم
 بر هیو تک یداخل يروهاین يکارگماربه يبرا

 شدن یسبب طوالن ،آنان يو توانمندساز آموزش
حجم  کاهش ها وزمان اجرا در مجموعه دستگاه

 سازماندر  یآموزش ي واهمشاور يهاتیفعال
 يروهاین جذب .شودمی رانیا يوربهره یمل

تی، دستگاه و شرکت دولو خبره در هر  یتخصص
زیادي سرعت  يوربهرهبه فرایند استقرار چرخه 

خصوص وري درایندهد. سازمان ملی بهرهمی
باید تصمیم متمرکزي اتخاذ و از طریق سازمان 

 اداري و استخدامی اجرا کند.

 يابزارها تیمحدودو  يدانش کم مستندساز 
 ینظام فقداننفعان: میان ذي تبادل دانش در

 گریدیکها و کارشناسان با تعامل دستگاه يبرا

 چالش به شمار خود ات،یتبادل تجرب يبرا
یا  تجربهکمي مستندسازدر  هادستگاه. دیآیم

ي الزم بر اساس استانداردهاي هاتجربهفاقد 
ي هستند. این ضعف دانشی با ایجاد وربهره

شبکه ارتباطی پایدار و تغذیه علمی و عملی 
ي دولتی تا حد زیادي هاشرکتو  هادستگاه

شود و چرخه مدیریت دانش از سوي برطرف می
ي هادستگاهي به سمت وربهرهسازمان ملی 

 گیرد.اجرایی شکل می

 

  گیري و پیشنهاد راهکارهانتیجه
براي پیشرفت بهتر و تسریع در رسیدن به اهداف 

ي کشور، پیشنهادهاي وربهرهقانونی براي  شدهمیترس
 ریپذامکانو با توجه به کاربردي و  تأملزیر شایان 

از  رفتبرونراهکاري براي  عنوانبهبودن این موارد 
بخشی ي دولت و سرعتوربهرهرکود فعلی وضعیت 

ي اجرایی و هادستگاهي وربهرهبه روند ارتقاي 
  است. استفادهي دولتی، شایان هاشرکت

با ي: ورهربه اورهشم خدمات نظام تیتقوـ 
 يهاسطح سازمان در يوربهره یحرکت ملي ریگشکل
به  ازین ی،خصوصي هاشرکتو  یبخش عموم ،ییاجرا

 يوراستقرار چرخه بهره يمشاوره برا خدمات افتیدر
و گستره  شتاب ،يوربهره يهابرنامه نیتدو نیز و
از  يمندبه بهره ازین ط،یشرا نیدر ا است. یافته يشتریب

از روند حرکت در  نانیاطم يبرا مشاورهخدمات 
 یفن يازهاین وبه مسائل  ییگوپاسخ نیزها و سازمان

 نیدر چن. شودیماحساس  از گذشته شیکارشناسان ب
در بازار  يادیو افراد ز هامعموالً شرکت ،یطیشرا



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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انتخاب  که ابندییمشاوره حضور م خدماترشد روبه
. کندیدشوار م انیمتقاض يرا برا تیصالح واجدان

 يکردیرو در يوربهره یرو سازمان ملایناز
نقش تسهیلگر ارتباطی در این  و در یآموزشـیجیترو

صالحیت  دأییتي هانامهیگواهبا صدور  تواندیمبازار، 
ي امشاورهو پایش مستمر واجدان شرایط، نظام خدمات 

  ي را در کشور تقویت کند.وربهره
 يو استانداردها هاهیرو اصالحـ ضرورت 

بهبود در  براي: عملکرد یابیارز و يریگگزارش
 يسازيجار ،یدولت يهاشرکت يوربهره تیوضع

 يهادر سطح شرکت یشرکت تیاصول و قواعد حاکم
 ییو کارا يوربهره يارتقا يبستر برا نیکارآمدتر ،یدولت
 ،یشرکت تیاصول حاکم انیهاست. در مشرکت نیدر ا
عملکرد  تیرینظام مد جادیا قیاز طر ییگوپاسخ يارتقا

قرارداد «کردن  ییاثربخش در سطح دولت و اجرا
 نیزو  رهیمدئتیه يعامل و اعضا رانیبا مد» تیریمد
 يبهبود استانداردها قیاز طر تیشفاف شیافزا

 ،یدولت يهاشرکت يو عملکرد یمال يریگگزارش
است که  یشرکت تیاعمال حاکم ریگام در مس نینخست

هموار  یشرکت يراهبر قواعد دیگر يسازادهیپ يراه را برا
 نیگام از ا نخستیندر  شودیم شنهادیپرو ازاین. کندیم

 یابیارز و يریگزارشگ يو استانداردها هاهیرو ند،ایفر
 اصالح شوند. یدولت يهاعملکرد در شرکت

ـ طراحی نظام انگیزشی مناسب براي ارتقاي 
ي هانظامي با طراحی وربهرهسازمان ملی ي: وربهره

ها به سازمان اداري و استخدامی انگیزشی و ارائه آن
راي تدقیق و ابالغ، از سویی انگیزه سرمایه بکشور 
ي دولتی را هاشرکتي اجرایی و هادستگاهانسانی 

ضمینی براي اجراي برد و از سوي دیگر، تباال می
کند. ي خود ایجاد میهانامهنییآو  هانامهبخش

ي براي اارادهواقعیت این است که تا منابع انسانی 
ي نداشته باشند، حتی فشارهاي وربهرهافزایش 

ي هاچرخهمدیریتی نیز اثربخشی چندانی در ایجاد 
 ي و ارتقاي آن ندارد.وربهره

متخصصان جوان در نظام ـ اعتماد به مدیران و 
محصول ي ایران وربهرهسازمان ملی سازي: تصمیم

 یسازمان، نیبرنامه پنجم توسعه کشور است و بنابرا
متخصص جوان در  رانینوپاست. استفاده از مد ذاتاً

آن ازجمله  يهاسازمان و معاونت استیپست ر
صورت هم است که در سیزددولت  يدستاوردها

به دو سبب  يورحوزه بهرهر در توسعه و تداوم این کا
 اینکه، نخست. شودمی منجر یخشبرضایت جیبه نتا

رو مهمی دارد و ازاینو  نیسنگ فیسازمان تکال
ي، پویا و متعهد باانرژ، کوشسخت رانیمد نیازمند

باور، تفکر،  یعنی يوربهرهاست. دوم، پیشبرد منظومه 
. این اهشرکتو  هادستگاهبه آن در برنامه و التزام 

دهنده ادیو  رندهیادگی ییروهایبه ن زیاز هر چ شمهم بی
ي نیازمند است. اعتماد به وربهره یدر سازمان مل

مدیران جوان و متخصص و انتصاب ایشان در 
ي سازمانی مدیریتی، سرعت رسیدن به هاپست

 کند.اهداف آن سازمان را دوچندان می

هاي دستگاهـ استفاده از ظرفیت ارزیابی عملکرد 
ي اجرایی و برخی از هادستگاهارزیابی عملکرد  دولتی:
ي دولتی، ساالنه در قالب جشنواره شهید هاشرکت

 1000. این ارزیابی عملکرد داراي شودیمرجایی برگزار 
امتیاز براي  1000ي عمومی و هاشاخصامتیاز براي 



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
    تحلیلی بر گزارش بهرهوري شرکتهاي دولتی 
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ي اختصاصی است. این ارزیابی ساالنه با هاشاخص
مان اداري و استخدامی در بعد ملی و سازمان مدیریت ساز
در بعد استانی انجام  هااستاني زیربرنامهمدیریت و 

اهرم فشار و نقطه  عنوانبه توانیم. از این ظرفیت شودیم
 1000ي استفاده کرد. در وربهرهي هابرنامهقوتی براي 

امتیاز مناسبی را به  توانیمي عمومی هاشاخصامتیاز 
اختصاص داد. با توجه به اینکه این ارزیابی، ي وربهره

، باعث دیآیمشمار  بههم  هادستگاهارزیابی مدیران 
باشد  شیازپشیبي وربهرهاهتمام مدیران به مقوله  شودیم

ي با شتاب بیشتري وربهرهو حرکت به سمت ارتقاي 
ادامه داشته باشد. همچنین، با توجه به اینکه در این 

شوند و برخی از ي میبندسطح هادستگاهارزیابی، 
منوط به رسیدن به امتیازات  هاپاداشامتیازات رفاهی و 

ي انسانی هاهیسرماالزم است، ناخواسته کارکنان و 
 وسمأني وربهرههم بیشتر با  هاشرکتو  هادستگاه

شوند و در کسب امتیاز بیشتر و رسیدن به مزایاي آن، می
 کنند.تالش دوچندان می

مندي از سرمایه اجتماعی سازي و بهرهـ شبکه
سازي، با سیاست دولت در کوچک و چابکغیردولتی: 

بخشی از وظایف دولتی باید به بخش خصوصی واگذار 
ي نیز بخشی از آن در دل وربهرهشود. در خصوص 

کردن نقش  ترپررنگدر  توانیمو بخشی دیگر را  دولت
 هاانجمن، نهادهاي نظارتی مردمی، نهادمردمي هاسازمان

ي و... وربهرهفعال در حوزه  انیبندانشي هاشرکتو 
ي و استفاده از سرمایه اجتماعی سازشبکهدنبال کرد. 

ي در دستور کار سازمان جد طوربهخارج از دولت هنوز 
ي قرار نگرفته است. استفاده از این ظرفیت وربهرهملی 

یاریگر خوب و مناسبی براي نظارت و رسیدن  تواندیم

ي و ارتقاي آن در وربهرهبراي  شدهمیترسبه اهداف 
 دولت باشد.

هاي سازمانی مرتبط با ـ تعیین تکلیف پست
در هاي دولتی: ها و شرکتوري در دستگاهبهره

ي هاشرکتي اجرایی و هادستگاهساختار بیشتر 
ي وجود وربهرهي با عنوان ایسازماندولتی، پست 

ي هابرنامه شودیمندارد. فقدان این پست باعث 
ي درست تدوین نشوند یا از کیفیت وربهرهپیشنهادي 

نباشند. همچنین، هنگام اجرا نیز این  برخوردارالزم 
رسد. به پایان نمی با نظارت متخصصان هابرنامه

 صورتبهي وربهرهسازمان ملی  شودیمپیشنهاد 
ي اجرایی  در هادستگاهمتمرکز مجوزهایی را براي 

ي یا تبدیل وربهرهراستاي جذب متخصصان 
یی با عناوین هاپستي کنونی غیرضروري به هاپست
ي، از سازمان اداري و استخدامی مطالبه کند. وربهره

ي هاشرکتو  هادستگاهناسی هر چقدر توان کارش
ي و انجام دادن وربهرهدولتی تقویت شود، اهتمام به 

 شود.ي مرتبط با آن بیشتر میهابرنامه

از ابزارهاي قانونی، ترویجی و  توأمانـ استفاده 
 يفایاز ا یاست که بخش مهم این تیواقعآموزشی: 
 نفعانيسازمان به باور همه ذ يو راهبر یجیکارکرد ترو

ور در ذهن بهرهریکند و غ یسازمان ریتصو. دارد ازین
، ...و ییاجرا يهادستگاه يساؤ، ردولتکارکنان 
ها، ها، رسانهسازمان ییاجرا رانیو مد کارشناسان

آغاز  يمانع برا نیترو فعاالن حوزه و... مهم انیدانشگاه
ر شکستن نخست د گام. استدشوار و سخت  یراه

 انیتازه در م یتیذهن جادیو ا رپایو د میقد ریتصو نیا
 ازین ییو ابزارها لیشما به ي،رییهر تغ مانند ،مخاطبان



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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ي سازفرهنگ هدف باوري باید سازمان ملی بهره .دارد
ي، هم وربهرهو ایجاد ظرفیت تازه و نگاه نو به 

ي اجرایی را اقناع کند و هم افکار عمومی را هادستگاه
وري گري و حساس بودن نسبت به بهرهبه سمت مطالبه

ی برندسازي و ایجاد نوعبهسوق دهد. این موضوع 
 ي در جامعه است.وربهرهبراي موضوع  مؤثرجایگاه 

و ارتقاي مهارت  هاکمک به چرخه انتقال تجربهـ 
 یشبکه مل ياندازراهبا : حوزه نیدانش فعاالن او 

ی، آموزش يهاها و کارگاهدوره يبرگزار ،يوربهره
و ارتقاي مهارت فعاالن  هاتجربهانتقال  جیتدربه

ي چه در بخش دولتی و چه دیگر وربهرهحوزه 
اکنون هم این شبکه گیرد. همشکل می هابخش

صورت ناقص فعال شده است، اما اهتمام ویژه براي به
توسعه و هوشمندي این شبکه، کمک بسیار خوبی به 

کند و بخشی از نیازهاي وري میسازمان ملی بهره
هاي اجرایی و حتی بخش خصوصی را از دستگاه

 کند.طریق این شبکه تأمین می

ي و تغییر قالب وربهرهارتقاي ـ شناسایی موانع 
موانع و عوامل  ییشناسا ي:وربهرهي ارتقاي هابرنامه

در  يریپذو رقابت یاثربخش ،ییعدم کارا جادکنندهیا
با تمرکز بر ي دولتی هاشرکتي اجرایی و هادستگاه
ي، رسیدن به اهداف قانونی در اقتصادي واحدها
 و لیلبعد از تحکند. ي را تسریع میوربهرهحوزه 

با ي، وربهرهي مسائل ریگشکلی عوامل ابیشهیر
 فیهمراه با تعر اقدام، حلتمرکز بر هر مسئله، راه

ي هاشاخصنیز آن اقدام و  يو مجر استیراهبرد، س
 فیتعرنیز  مستمر اقدام شیپا يعملکرد برا يدیکل

نسبتاً ي هاقالب ي،وربهره یسازمان ملشود. می

ي در نظر وربهرهي ارتقاي هابرنامهي برا یکسانی
گرفته است. با شناسایی موانع و مسائل پیش روي 

روزرسانی و به هاقالبي دولت، این وربهرهارتقاي 
 شوند.متناسب با اهداف مورد نظر بازتعریف می

ي وربهرهي ارتقاي هابرنامهـ تدوین مدبرانه 
ي وربهرهي ارتقاي هابرنامه ي اجرایی:هادستگاه

و برش  هاوزارتخانهو برخی از  هاشرکتبسیاري از 
کامل به خود  طوربهیا  نشدهنیتدواستانی آن هنوز 

باید با رویکرد  هابرنامهاست. این  شده واگذارمجریان 
دولت جدید و اهداف رشد اقتصادي بازبینی شوند. با 

که محصول تیم  شدهنیتدوي هابرنامهنگاهی به 
مدیریتی جدید سازمان و برخی محصول تیم مدیریتی 

که برخی از این  شودیمدوره پیش است، مالحظه 
ي درست براي نظارت، هاسنجهسطحی، فاقد  هابرنامه

گرایی باید هم ادشدهي یهابرنامهت. گراسکلی و ناهم
ي مشترك هاحوزهالزم را داشته باشند و در کنار هم، 

ي اجرایی را نیز پوشش دهند. عمده هادستگاهبین 
کنونی مرتبط با یک وزارتخانه یا  شدهنیتدوي هابرنامه

ي مشترك بین چند هاحوزهشرکت دولتی است و 
که درصورتیشود وزارتخانه و سازمان را شامل نمی

بخشی از مسائل و مشکالت کشور در موضوع 
 گرددیبرمیی هاحوزهایی و اثربخشی، به کاري، وربهره

که داراي چند متولی هستند یا اینکه یک متولی باید با 
 چند سازمان و نهاد دیگر در تعامل باشد.

ي در وربهرهتر به موضوع ـ لزوم توجه وِیژه
است که در سطح  این تیواقع ي دولتی:هاشرکت
 يوربهره يارتقا یواقع اتیعمل ،ییاجرا يهادستگاه

ها در وزارتخانهي تابع است و هاشرکت معطوف به



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

             تدبیر اقتصاد
    تحلیلی بر گزارش بهرهوري شرکتهاي دولتی 
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ها را برنامه يراهبر تیمسئول ،يگذاراستینقش ستاد س
که برخالف  یدولتي هاشرکت کهیمادام .دارند بر عهده
ها در آن يو اقتصاد یتراز مال ،ییاجرا يهادستگاه

و نتوانند در  وندمتعهد نشي ورمعنادار است، به بهره
ورتر شدن بهره زانیشاخص م ،خود رانیعملکرد مد

 نیدر ا ايعمدهاتفاق  را لحاظ کنند، در عمل هاشرکت
 379که حدود  شودیم برآورددهد. نمی يحوزه رو

ها در از آن یوجود دارد که بخش رانیدر ا یشرکت دولت
وارد  توانندیمیی اجراي هادستگاه يهاامهقالب برن

 در طور مستقلبه زین یو بخش ي شوندوربهرهفرایند 
به ارتقاي  توانندیمي وربهره یتعامل با سازمان مل

  ي خود اهتمام داشته باشند.وربهره
با توجه به  رانیدر ا يوربهره تیبهبود وضع يبرا
ي هاهیتوص ،موفق يموجود و تجربه کشورها تیوضع

هایی براي تسریع در عنوان پیشرانبه ریز سیاستی
  شود.وري پیشنهاد میرسیدن به اهداف بهره

 بودجه،  صتخصی خدمات، جبران نظام اتصال
عملکرد  یابیو ارز رانیارتقا و انتصاب مد

 با یدولت يهاو شرکت ییاجرا يهادستگاه
 .هاآن يورعملکرد بهره

 يو فناور ينوآور التیتسه صیو تخص تهدای 
 يدر راستا انیبندانش يهاشرکت تیو حما

 .وربهره ينوآور بومستیتوسعه ز

 یدر کشور در سطح مل يورساختار بهره تتقوی 
 ی.و دستگاه

 برنامه  نیدر تدو يوربهره ارتقاي بهمؤثر  توجه
 ی.هفتم توسعه کشور و سند تحول دولت مردم

 یدر رسانه مل يوربهره يسازو فرهنگ جتروی 
پرورش و  و آموزش ،یاجتماع يهاو رسانه

 و... . یآموزش عال

 مشارکت بخش  يمناسب برا نهیزم جادای
 يوربهره يدر ارتقا یمردم يو نهادها یخصوص

 و مقررات. نیدر قوان یقیتشوسازوکار  ینیبشیو پ

 کاال و  يو دستور یرواقعیغ يگذارمتیق حذف
 ي.وربهره يرقابت و ارتقا دیتشد يخدمات در راستا

 و  يگذاراستیس کردیرو يسازنهینهاد
 یمحور در نظام حکمرانمسئله يریگمیتصم

 ي.ورچرخه بهره اثربخشاستقرار  براي ياقتصاد

 دولت  يهاییدارا يوربهره شیو افزا مولدسازي
 یبازده شی، افزاهاآننظارت فعال بر و 

 یدولت يهاهیسرما صیتخص دولت، يهاهیسرما
 يمؤثر برا يبسترها جادیا شتر،یب يوربا بهره
 يگذارهیسرما دوباره صیو تخص یدهسازمان

 ی.اتیمهم و ح يهاو بخش عیدر صنا یدولت

 کشور  عیصنا شیساختار و آما بازآرایی و تحول
مانند  یاقدامات قیاز طر يوربهره شیافزا براي
 یبانیپشت يهااستیبهبود س د،یتول يفناور يارتقا

 يهااز خوشه تیو حما یدهها، شکلاز شرکت
و متوسط  کوچک يهااز بنگاه تیو حما یصنعت

 ي.گذارهیسرما یمال ينهادها جادیو ا

 

  منابع
 و  «شناسایی .)1392( کیانی ضا و ندار ،فرراد

 با نمازسا يوربهره برمؤثر  ملاعو يبندرتبه



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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 فصلنامه مدیریت یماتل»،د لمداز  دهستفاا
 .111ـ130)، صص 25( 7 .يوربهره

  گزارش ). الف 1401ي (وربهرهسازمان ملی
تهران: نشر ي در ایران. وربهرهچکیده وضعیت 

 ي ایران.وربهرهسازمان ملی 

  گزارش ). ب 1401ي (وربهرهسازمان ملی
تهران: ي دولتی. هاشرکتي در وربهرهوضعیت 

 ي ایران.وربهرهنشر سازمان ملی 

 ) ي: وربهرهحرکت ملی ). 1400فرزین، علیرضا
ي هاسالي ایران طی وربهرهکارنامه سازمان ملی 

 ي ایران.وربهره. تهران: سازمان ملی 1400تا  1396

 عالم اکبر ،معمارزاده غالمرضا ناصر، ،میرسپاسی 
 ادهزبیگی و مهدي علینجف رضا ،تبریز

در  مانیزسا تعالی يهارمعیا «شناسایی .)1391(
 .لتحوو  توسعه فصلنامه مدیریت لتی»،دو بخش

  .1ـ6)، صص 11( 4
  ،کریمی شهابی، اسداله. معمارزاده طهران

ي و مدیري، محمود. مهد دیسغالمرضا. الوانی، 
ي هاسازماني وربهره). شناسایی موانع 1395(

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. دولتی ایران. 
  .1-10، صص نامهژهیو
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