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  خالصۀ مدیریتی

هاي شرطو کارآفرینان و یکی از پیش هانگاهفعالیت ببراي  محیطی شامل عناصر حیاتی مهم منزلۀبه  روکاکسبمحیط 

 محیطآید. بهبود گذار به حساب میتوسعه و درحالدرحالالزم براي رشد اقتصادي و کاهش فقر در کشورهاي 

سال اخیر بوده  40طی  و چین باز در اقتصاد حرکت به سمتترین اجزاي برنامۀ اصالحات ویکی از مهم وکارکسب

ادي پذیري اقتصرا یکی از ابزارهاي اصلی بهبود رقابت وکارکسب محیطسازي بهینه این کشور ،2013است. از سال 

بیشتر قدرت و تسهیل امور اداري،  توزیعتمرکززدایی و خود از طریق پیشبرد مداوم اصالحات سراسري از جمله 

نجام اپروژه ها در نظر گرفته است. براساس معیار سهولت ها و هزینهتایید و کاهش مالیات فرآیندهاي اخذسازي ساده

 ام 96و رتبۀ این کشور از جایگاه  هاي اخیر داشتهسال در چشمگیري بسیار پیشرفت چین ،1بانک جهانی وکارکسب

  است. یافته ترقی 2020 سال جهان در ام 31به رتبه  2014سال  در

در مراحل مختلف برنامۀ اصالحات و  چین وکارکسب محیط: (الف) مستندسازي بهبود شامل این گزارش از هدف 

ها حلیل سیاست، (ب) ت2013به بعد با توجه ویژه به اصالحات پس از سال  1978از سال  باز اقتصادحرکت به سمت 

نوبی ج به ویژه اقتصادهاي ،کشورها سایر به بخشیسازي و الهاماصلی و ترتیبات نهادي و (ج) آگاه یو اقدامات اصالح

هاي اصلی این پژوهش در زمینۀ تجربه و یافته ، است.خود را دارند وکارمحیط کسبآرزوي بهبود  چینکه همانند 

  عباتند از: کاروکسبسازي محیط پیامدهاي بهینه

  جهان، برتر رهبران رهبري و توجه .1

  ،نهادي اصالحات اجراي و محلی سیاست آزمایش به تشویق .2

  اصالحات، دستورکار ويق اجراي .3

   الکترونیکی دولت وخدمات الکترونیک هايتکنولوژي ازاگیر فر استفادة و خصوصی بخش مشارکت .4

  .جهانی تجربیات از گرفتن درس و المللیبین هايسازمان با همکاري .5

  

ات و که تجربی این باور وجود دارد ،در زمینه توسعه المللیبین هايدر همکاري چینبا توجه به اهمیت روزافزون نقش 

تر راهبردهاي بهبود د به طراحی و اجراي آگاهانهتواننه تنها می وکارمحیط کسبدر زمینۀ بهبود  چین يهافعالیت

گذاري شتراكا، به یسیاستاز طریق گفتگوهاي تواند میبلکه  ،ندکمک ک یکشورهاي جنوب سایر در وکارمحیط کسب

  د.نیز ادغام شو چینالمللی توسعۀ بین هايهدر برنام ،دانش و کمک فنی

   

                                                            
1Ease of Doing Business Project of the World Bank 
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  . مقدمه1

کند. هاي چندملیتی ایجاد میشرایط پرنفوذ و مهمی را براي عملکرد جهانی شرکت ،کشورهابر غالب  وکارمحیط کسب

سرزندگی  و تکنولوژي کمکمانند سرمایه، استعداد و  اسب به انباشت عوامل تولید مختلفمن وکارمحیط کسبوجود 

ها . دولتجامدانمیود کیفیت و سرعت توسعۀ اقتصادي و کاهش فقر بکند و به بهبازیگران مختلف بازار را تقویت می

قائل هستند. کشورهاي  وکارمحیط کسب اساسیبراي شرایط اهمیت زیادي  ،کشورهاي جهان ا در همههو شرکت

لف مراحل مختکه قی، نهادي و نظارتی اي، حقوموانع رویهتوانند با اتخاذ رویکرد جامعی به منظور شناسایی میهان ج

خود ایجاد  درونرقابتی را در  وکارمحیط کسب ،دهدرا تحت تاثیر قرار می هاوکارکسبگذاري و چرخۀ عمر سرمایه

و شوند، می رشد اقتصاديبه ر منج نمایند که وکارکسب با محوریت گذاريرمایه. سپس به جذب و حفاظت از سکنند

  .شوندکشور خود  جانبهتوسعۀ اقتصادي پایدار و همهسبب ارتقاي  این ترتیببه 

این کشور تعهد  ،حرکت به سمت اقتصاد باز در چیناصالحات و  آغاز انجام اززمان سپري شده  سال 40طی در

هاي به ویژه سرمایه ،عظیمی از سرمایهرا حفظ کرده است که نتیجۀ آن جذب حجم  وکارمحیط کسببه بهبود خود 

سازي بهینه چین، 2013. از سال بوده است این کشورخارجی و کمک فراوان به رشد اقتصادي و کاهش فقر در 

 از طریق پیشبرد مداوم اصالحات پذیري اقتصاديلی بهبود رقابتیکی از ابزارهاي اصبه عنوان را  روکاکسب محیط

ها تایید و کاهش مالیات فرآیندهاي اخذسازي قدرت و تسهیل امور اداري، ساده از بیشتر تمرکززداییسراسري از جمله 

این  وکاربمحیط کسهایی به پیشرفت و تاثیرگذاري مثبت فرآیند بهبود ها در نظر گرفته است. چنین تالشو هزینه

 ینچ وکارمحیط کسب ،سازدوکار که بانک جهانی منتشر میسهولت انجام کسب . مطابق شاخصختم شده استکشور 

  توجهی پیدا کرده است.بهبود قابل ،وکارهاي انجام کسبتقریبا مطابق تمام شاخص، طی دهۀ اخیردر 

 رتبه از و سال اخیر همواره چشمگیر بوده چند ردبه ویژه پیشرفت این کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار، که 

مطابق ارزیابی بانک  .)2020بانک جهانی، بهبود پیدا کرده است ( 2020در سال  ام 31 رتبه به 2014در سال  ام 96

پی دروکار در آن به مدت دو سال پیکسباقتصاد برتر جهان است که سهولت انجام  10یکی از  چین) 2020جهانی (

اقتصاد برتر جهان بوده  10یکی از  2020و  2019هاي است و از نظر میزان اجراي اصالحات نیز در سال یافتهبهبود 

هاي برق و اجراي قراردادها نیز یکی از کشورهاي هاي مشخص مانند گسترش شبکهکه در برخی حوزهدرحالی ،است

  آید.پیشتاز جهان به حساب می

اي همراحل مختلف برنامه در کسب و کاردر زمینۀ بهبود محیط  چینهاي هدف این گزارش بررسی و تحلیل تالش

دولت چین اصالحات  ، زمانی کهبه بعد است 2013از سال  راه توجه ویژه به اصالحاتاصالحات این کشور به هم

 يرواکاوي و ارائۀ توصیف مختص نوشتار،را با شدت زیادي پیش برد. هدف این  وکارمحیط کسبسازي متمرکز بهینه

 ینوباعاتی به سایر کشورهاي جارائۀ ارج و با  وکارمحیط کسبسازي در زمینۀ بهینه چین خاصو تجربیات  هافعالیتاز 

محیط در بخش دوم بررسی مختصري از مفهوم ، . پس از مقدمهشودتشکیل میچهار بخش از است. این گزارش 

 اصالحات برنامه را پس از اجراي وکارمحیط کسب اصالحدر زمینۀ  چین تجربه ،. در بخش سومشودارائه می وکارکسب
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ی اساسی و ترتیبات کنیم و اقدامات اصالحارائه می به صورت مستند 1978در سال  حرکت به سمت اقتصاد آزادو 

 چینتجربه هاي کلیدي که از درس و برخی گیرينتیجه کنیم. در بخش نهایی نیزرا تحلیل مینهادي این کشور 

  کنیم.توان آموخت را ارائه میمی

   



   مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان7
 

٨  

  وکارمحیط کسبمقدمۀ مختصري بر  .2

زم براي هاي الشرطو کارآفرینان و یکی از پیش هابنگاهبراي عملکرد ی عناصر حیاتدر بر دارنده به عنوان  وکارمحیط کسب

 انذینفع .)20152و فورچون 1(وایتشود شناخته میگذار و درحال توسعهدرحالرشد اقتصادي و کاهش فقر در کشورهاي 

هاي مالی توسعۀ کمیتۀ اهداکنندگان کمک 2008اند. در سال هاي مختلفی توصیف کردهرا به روش وکارمحیط کسب ،مختلف

بر  حاکم ، حقوقی، نهادي و مقرراتییسیاساز شرایط  ايمجموعه«را به صورت  وکارمحیط کسب )٣DCED(وکارها کسب

هاي تبهبود سیاس از طریقهاي تجاري هاي فعالیتا و ریسکهکاهش هزینه شتعریف کرد که هدف» وکارهاهاي کسبفعالیت

انک ب وکارکسبهاي است. معیار سهولت انجام پروژه کنندگان بازاربت در میان مشارکترقا ایجاددولت، قوانین و مقررات و 

در طی روژه پاین کند. را ارزیابی می وکارمحیط کسبوکار و کیفیت مقررات و نهادهاي تاثیرگذار بر جهانی هزینۀ انجام کسب

و  مجموعه شاخص 5منتشر شده است که  2004در حال تغییر و تحول بوده است. اولین گزارش در سال هاي گذشته سال

 190شد و در حدود  مجموعه شاخص 12این گزارش شامل  2020اقتصاد مختلف جهان را پوشش داده است. تا سال  133

را  وکارکسبسهولت  بندي شاخص، شامل امتیازات و رتبهحوزهده که درحالی ،دادمورد بررسی قرار میشور مختلف جهان را ک

هاي ها و مکانیزمعوامل و شرایط ذاتی سامانه«را به صورت  وکارمحیط کسب 2019در سال  چین. دولت 4نیز در بر داشت

  ).2019تعریف کرد (شوراي دولت » هاي اقتصاديحاضر در فعالیت کنندگان بازارها و مشارکتشرکت مرتبط با

محیط کسب و کار انعکاس دهنده بسیاري از . دهدمبناي بقا، توسعه و نوآوري نهادهاي بازار را تشکیل می وکارمحیط کسب

این  .است وکارها و دسترسی به امکانات آب و برق و انرژي، ثبت کسبهاي مربوط به مکان، از جمله نظام مالیاتیویژگی

فعال در  يهابنگاهزایی و گسترش فعالیت تجاري را براي گذاري مولد، اشتغالسرمایههاي ها و مشوقعوامل ساختار فرصت

رقابت و بهبود اثربخشی منجر به افزایش توسعۀ بازارهایی است که  ارتقاي ،د. هدف اصالحات در این حوزهدهاقتصاد شکل می

از  معقولی براي محافظتنسبتا مناسب مستلزم وجود نظام  وکارمحیط کسب. شوندمی ايو پایداري سایر مداخالت توسعه

ن آفرینوآوري است و تاثیرات ثروتمشوق کند، محافظت می دستاوردهاي تولید نهادهاي بازار حقوق مالکیت است که از

ها هع منابع و عوامل تولید، کاهش هزینیگردش آزاد و تجم افزایشبراي  وکارمحیط کسب. این کندگذاري را تقویت میسرمایه

ها و حذف موانع هاي اداري، تسهیل رویهوکارها و تقویت سرزندگی نهادهاي بازاري به کاهش رویهو افزایش مزایاي کسب

ري هاي تجاپذیري نتایج فعالیتبینیاهش نااطمینانی و بهبود پیشکچنین به معناي مناسب هم وکارمحیط کسبورود نیاز دارد. 

  است.

توسعۀ  رايب پذیري اصلیهاي رقابتارتباط مستقیمی با عملیات و پیامدهاي تجاري دارد و یکی از نشانه وکارکسبمحیط 

صادي، براي توسعۀ اقت تواند پیامدهاي مهمیوکارها میشد و بالندگی کسبهاي مساعد براي راقتصادي و اجتماعی است. محیط

                                                            
1 White 
2 Fortune 
3 Donor Committee for Enterprise Development 

وکار، رسیدگی به کسب مجوزهاي ساخت و ساز، دریافت دسترسی به برق، ثبت امالك، دریافت اعتبارات، محافظت از ده حوزه مختلف عبارتند از شروع کسب 4

 ).2020ها، تجارت فرامرزي، اجراي قراردادها و حل مشکل ورشکستگی (بانک جهانی گذاران اقلیت، پرداخت مالیاتسرمایه
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در مرکز توجه قرار گیرند، مشخص  تجاري يهابنگاهچنانچه د. توسعۀ اجتماعی داشته باشل و حتی درآمدهاي مالی، اشتغا

تۀ بسیک دولت را به عنوان اجزاي مختلف هاي فتارها و رسیاست ،گذاريهاي سرمایهتجاري فرصت يهابنگاه شود کهمی

محیط میان کیفیت  هاي مختلف رابطۀ مثبتیپژوهش. )2006(بانک جهانی کنندمیهر کشور ارزیابی  وکارمحیط کسب در واحد

هزینۀ  وکارهاي جدید ونوپا براي کسب هايشرکت ایجادوري، اشتغال، نرخ عملکرد اقتصادي کشورها از نظر بهره با وکارکسب

) با استفاده از 2009ایفرت ( ،مثال رايب .)20092، ایفرت2006و همکاران  1اند (سایمونگزارش کرده اعتبارات و موارد دیگر

 کشورهاي نشان داد کهبانک جهانی  وکارکسبانجام پروژه موجود در  يهاپنج ساله در مورد مقررات و رویه 3پانلهاي داده

درصد  0.2و  0.4به ترتیب  یاجراي یک یا چند برنامۀ اصالح در سال بعد از ،با سازوکار حکمرانی به نسبت کارآمد نسبتا فقیر

درصد افزایش  0.6گذاري هر دو زیرمجموعه از این کشورها در سال بعد نیز با سرعت هاي سرمایهکنند و نرختر رشد میسریع

  یابد.می

در این  چینرتبۀ  2015پس از سال  اما. بود 90حدود  چینهاي تجاري سالیان متمادي شاخص سهولت انجام پروژه براي

در که ، درحالیقرار گرفت ام 31در رتبۀ  ین، چ2020سال  4وکار. در گزارش انجام کسبپیدا کردبه طور مداوم بهبود شاخص 

هاي بیشتر شاخص طبق چینجایگاه  ،چند سال اخیر بود. در دست یافته 47و  59هاي به ترتیب به رتبه 2018و  2015هاي سال

ام 5رتبۀ  با در زمینۀ اجراي قراردادهاو ام جهان 12رتبۀ با است. به ویژه در معیار دسترسی به برق  یافتهوکار بهبود انجام کسب
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  چین وکارمحیط کسب بودبهدر  تحول. 3

قتصاد احرکت به سمت  سیاستروند تدریجی و مداومی داشته است. از زمان تصویب  چیندر  وکارمحیط کسب بودبه

رجی و خا تکنولوژيسرمایه و  فعاالنهکه دولت چین به دنبال کردن رشد اقتصادي از طریق معرفی  1978در سال باز 

 بهبودرا در زمینۀ  هاي عظیمیدولت این کشور تالش ،هاي هدفمند روي آوردچنین ترویج تجارت خارجی در مکانهم

اهش هاي تجاري و کتوان به تسهیل رویههاي تجاري انجام داده است که از این میان میشرکت بیرونی فعالیتمحیط 

این کشور را  وکارمحیط کسبو  چین مدرننظام بازاري  تحول ارشها اشاره کرد. این گزهاي شرکتمخارج و هزینه

  کند.به چهار مرحلۀ مختلف تقسیم می

  

  وکارمحیط کسب بهبود ): پیشرفت جزئی در1991-1979مرحلۀ اول ( .3.1

را بر  شهایفته شد تا این کمیته تالشدر جلسۀ سوم عمومی یازدهمین کمیتۀ مرکزي تصمیم گر ،1978 در دسامبر

در  ستسیااقتصاد را انجام دهد. تغییر  (درهاي باز) هاي اصالحات و بازگشاییتوسعۀ اقتصادي متمرکز سازد و برنامه

ادهاي اقتص همچنینایستاده بود و به زودي از سایر کشورهاي غربی و  از حرکت باز چینانجام شد که اقتصاد  زمانی

 این موارد بود: شامل ونامۀ اصالحات از مناطق روستایی آغاز شد افتاد. اجراي برآسیاي شرقی به شدت عقب می

افزایش قیمت تدارکات محصوالت کشاورزي، تشویق کشاورزان به کشت محصوالت کشاورزي متنوع و کشت 

هاي زراعی غیرمتمرکز. براي بازسازي اقتصاد و جامعۀ ش سازمانههاي امور تجاري و کااهش محدودیتتخصصی، ک

 ازيسنوینجذب سرمایۀ خارجی و حمایت از  ه منظورب را وکارمحیط کسب بهبوددولت پیشاپیش اجراي برنامۀ  ،چین

هاي سیاست ،به مناطق اقتصادي ویژه، شهرهاي آزاد ساحلی و مناطق توسعۀ اقتصادي و فنی نابراین،آغاز کرد. ب

ین مناطق جذب کرد. تاسیس این مناطق آزاد به گذاري خارجی بیشتري را به اترجیحی تعلق گرفت تا بتوان سرمایه

نشات کنگ هاي واقع در هنگتا از شرکتکه عمد انجامید آنهاهاي خارجی به سرازیر شدن حجم عظیمی از سرمایه

  .کردتر ایجاد میمحور گستردههایی براي بررسی اصالحات بازارآزمایشگاهو  گرفتمی

ها و مفاهیم این کشور ایجاد شد. همانطور که دنگ اوال انقالبی در ایدئولوژيهاي زیر بود. این مرحله داراي ویژگی

نیز  چینتوان در توسعۀ اقتصادي موفق شد. توسعۀ با درهاي بسته نمی«) اشاره کرده است 78ص ،1994( 1ژیائوپینگ

م هاي پیشرفته، علومستلزم معرفی تجربه چینتوسعۀ اقتصادي » توانست جدا از سایر مناطق جهان روي دهد.نمی

ور افته بود. ترویج اقتصاد بازاري سوسیالیستی به رونق کارآفرینی در این کشیعهشرفته و منابع مالی کشورهاي توسپی

  در این کشور را در پی داشت. مدرنوکارهاي تجاري که پیدایش تعداد زیادي از کارآفرینان مختلف و کسب انجامید

رد اعطا ک را و نیروي کار ارزان اجازة ایفاي نقش کامل در اقتصاد ه مزایاي خود در زمینۀ حجم بازاربچین ت دولثانیا 

گذاري خارجی را به طور مناسب برطرف کرد. پس از اصالحات سرمایه استفاده ازو خوداتکایی بطۀ میان و مشکالت را

                                                            
1 Deng Xiaoping 
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المللی فاصله گرفت. از ایدة خودکفایی اقتصادي هم در داخل قلمرو خود و هم در رابطه با امور بین چین ،1978سال 

گیري مستقل را رها نکرد و مقامات این کشور اساسا گذاري و تصمیمبراي هدف خود ظرفیت چین ،وجوداین با

تفاده از سرمایۀ هنگام اس چین .)20131هاي اقتصادي این کشور باقی ماندند (تیسدلگیران اصلی سیاستتصمیم

افته یهعشرفته و مفید کشورهاي توسهاي پیتکنولوژيحفظ کرد و را به عنوان رهبر اصلی اقتصاد  شجایگاه ،خارجی

) زمانی مدعی 406, ص 1993معرفی کرد. دنگ ژیائوپینگ ( کشور ریزي شده و گزینشی به اقتصادرا به شکلی برنامه

  بود. چیناولین تجربۀ  آوري درونی)(تابخودمقاومتی شد که 

که را نه تنها به روي اقتصادهاي شمالی بل شهاي اقتصاددر چیناصل برابري و مزایاي متقابل را دنبال کرده است.  چینثالثا 

اشتغال  ابیابی به مزایاي مرتبط براي دستخارجی  هدر حین استفاده از سرمای. همچنین وي اقتصادهاي جنوبی نیز باز کردبه ر

اي خارجی هسازي به شرکتنمدرزارهاي رقابتی و تسریع فرآیند و رشد اقتصادي، نوآوري فنی، دانش فنی مدیریت، ایجاد با

   هاي تجاري خود در این کشور کسب کنند.اجازه داد تا سود زیادي از فعالیت

برنامۀ اصالحات این . رویکرد تدریجی را اتخاذ کرد ،به روي جهان خارج شهاي اقتصاددر زمینۀ بازگشایی در چین ،چهارم

 ها به هنگبه دلیل نزدیکی آن 5و ژیامن 4، شانتو3، ژوهاي2نژمانند شنسیس مناطق اقتصادي ویژه کشور از طرح آزمایشی تا

فاصلۀ نسبی  همچنینداران چینی خارج از کشور و سرمایه و و استان تایوان، جذب سرمایهکنگ، منطقۀ ویژة اداري چین، ماکائ

 8تا بیهاي 7آمد و از دالیانآمیزي به حساب میالگوي مناطق اقتصادي ویژه طرح موفقیت 1984. تا سال 6ها از پکن آغاز شدآن

که  تاسیس شده بود چینمنطقۀ اقتصادي ویژه در  60حدود  1991پیدا کرد. تا سال  بسطشهر آزاد ساحلی این کشور  14به 

 بودشهر مرزي  13شهر داخلی و  19اي، شهر بندري رودخانه 8شهر بندري ساحلی،  15منطقۀ اقتصادي ویژة اولیه،  5شامل 

  .)20209(رودریگو

در مورد  وگوو از هرگونه گفت دادبه اصالحات اقتصادي اولویت باالیی  11»نکن بحث« 10سیاستاز طریق اتخاذ  چین

ارهاي فردي وککسب بنابراین،بخش اقتصادي غیردولتی اجازة شکوفایی داد.  به هاي سیاسی خودداري کرد وایدئولوژي

هاي خصوصی را رسما دولت چین برنامۀ مقررات موقت شرکت 1988. در ژوئن سال یافتو خصوصی به تدریج توسعه 

، رديفد سه شکل اصلی یعنی مالکیت نتوانهاي خصوصی میه بود شرکتتصویب و اعالم کرد که در آن معین شد

 و سایر انواع فرديهاي شرکت 1990. تا سال را اتخاذ نماینداي با مسئولیت محدود ههاي مشارکتی و شرکتشرکت

                                                            
1 Tisdell 
2 Shenzhen 
3 Zhuhai 
4 Shantou 
5 Xiamen 

رت گذاري در این مناطق حتی در صوزیاد این چهار منطقۀ اقتصادي ویژه از پکن، پایتخت کشور، سرمایه این استدالل بر این اساس است که با توجه به فاصلۀ 6

 شکست نیز پیامدهاي جدي به همراه نخواهد داشت.
7 Dalian 
8 Beihai 
9 Rodrigue 

شن اي را انجام دهید و مسیرهاي جدیدي را روآزمایشات جسورانهبحث نکنید، در عوض «براي پیشبرد بیشتر اصالحات بازار، دنگ ژیائوپینگ اشاره کرده است که  10

 »سازید. اصالحات روستایی دقیقا به همین شکل انجام شدند و اصالحات شهري نیز دقیقا بایستی به همین شکل اجرا شوند.
11 don’t argue policy 
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هاي تعاونی ،دادند. در عین حالصنعتی این کشور را تشکیل می اتتولیدکل  از ارزش %10ها تقریبا نزدیک بهشرکت

 يشهر هايتعاونیارزش صادرات  ،1991دادند. در سال نیز به رشد و توسعۀ خود ادامه می )TVEs( و روستایی يشهر

ارزش  آن از کل افزایش یافته بود و سهم %200حدود  1998میلیون یوآن رسید که نسبت به سال  7.89و روستایی به 

و روستایی  يشهر هايتعاونیبسیاري از این  .)20201افزایش یافت (چن %29.7به  %15.2صادرات این کشور نیز از 

ده ثبت ش» جمعی«هاي کل شرکتاز تدابیر محافظتی دولت به ش يمندهاي خصوصی بودند که براي بهرهشرکت

میلیون دالر در سال  920از سرمایۀ خارجی نیز گسترش قابل توجهی پیدا کرد و از  چینوري واقعی . مقیاس بهرهندبود

، 2بود (وي %22.6افزایش یافت که میانگین افزایش ساالنۀ آن معادل  1991میلیارد دالر در سال  4.366به  1983

1996.(  

ه اتخاذ کرد. اولین تدبیري که در این زمین وکارمحیط کسبزیر را براي بهبود  کلیديتدابیر  چیندر طی این مرحله 

سه قانون مختلف در  بنابراین،. گذاري خارجی بودقانونی مناسب براي استفاده از سرمایه شد تاسیس چارچوب اتخاذ

روه گ ،گذاري مشتركسرمایهاستوار . براي تدوین قوانین ري خارجی رسما تصویب و اعالم شدگذارابطه با سرمایه

و از طیف وسیعی از  جوع کردرکشور مختلف جهان  30بیش از به قانون  ،نویس این قوانینمسئول تنظیم پیش

قانون  ،متعاقبا چیند. تی و متخصصان حقوقی نظرخواهی کرتحقیقا يهابنگاههاي مختلف داخلی اقتصادي، بخش

کامال  وجوه مالیهاي با ، قانون شرکت1979را در سال  3گذاري سهامی مشترك چین و کشورهاي خارجیسرمایه

تصویب  1988را در سال  5گذاري مشترك قراردادي چین و نهادهاي خارجیو قانون سرمایه 1986را در سال  4خارجی

 . این سه قانونسه قانون رسما تصویب و اعالم شداي از قوانین دقیق نیز براي اجراي این مجموعه .)2019، 6کرد (لی

 ،هاي مشتركگذاريسرمایههاي آزمایش قانونی و تایید رویه ،گذاري خارجی و مقررات اجرایی آنهامربوط به سرمایه

اند. هاي کامال خارجی را به طور دقیق تعریف کردهمهم تاسیس شرکت الزامات همچنینهاي ثبت متناظر و رویه

قوانین و  اددگذاري خارجی را تشکیل مییهدر زمینۀ استفاده از سرما چیناین سه قانون مبناي نظام حقوقی  بنابراین،

  .7آمدان خارجی به حساب میگذارگذاري سرمایههاي مربوط به آزمایش و تایید سرمایهمرجع تمام تبصره

 صاحبان هاياهش شدت نگرانیخارجی بود. براي ک هاييگذارسرمایه ازاخذ مالیات ترجیحی  ،چیندومین تدبیر 

رکت حگذاري خارجی این کشور پس از اجراي اصالحات و در زمینۀ سرمایه چین سیاستخارجی نسبت به  وکارکسب

 یحیترج ازاتیامت نیو سطح ا را اتخاذ کرد» 8گیري فوق ملیروش مالیات«ترجیحی  سیاست به سمت اقتصاد باز، چین

ال از س شد، به نسبت باال بود. یدر نظر گرفته م یخارج يها يگذار هیسرما يبرا یفرامل يکه در چارچوب رفتارها

                                                            
1 Chen 
2 Wei 
3 Chinese-Foreign Equity Joint Ventures 
4 Law on Wholly Foreign-funded Enterprises 
5 Law on Chinese-ForeignContractual Joint Ventures 
6 Li 

  اجرا شد لغو شدند. لطفا به آدرس زیر رجوع کنید: 01/01/2020تصویب و در تاریخ  15/03/2019گذاري خارجی جمهوري خلق چین که در تاریخ این قوانین با قانون سرمایه 7
https://www.jonesday.com/zh-hans/insights/2020/02/chinas-new-foreign-investment-law. 
8 Super-National Treatment 
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اي خارجی هکه شرکتدرحالی ،تعیین شده بود %33حدود  هاي مشتركگذاريسرمایهآمد مالیات بر در 1983 تا 1979

رآمد مالیات بر د نیمی ازاز پرداخت مالیات بر درآمد معاف بودند و در سال دوم نیز تنها  چیندر  در اولین سال فعالیت

هاي گذاران خارجی و شرکتهایی با سرمایهمالیات بر درآمد براي شرکت"کردند. در قانون اصلی را پرداخت می

گذاران خارجی در حالت کلی هاي داراي سرمایهنرخ مالیات بر درآمد شرکت ،تصویب شد 1991که در سال  "1خارجی

هاي شرکتو در مناطق اقتصادي ویژه  گذاران خارجیهاي داراي سرمایهبراي شرکت ،حالتعیین شده بود. بااین 33%

تعیین شده بود. براي  %15حدود  نرخ مالیات بر درآمد ،واقع در مناطق توسعۀ اقتصادي و فنیمولد  خارجی

دو « یاستس ،داشتندفعالیت سال  10 زسیس کرده بودند و بیش اگذاران خارجی تاکه سرمایه هاي مولديشرکت

الیات از پرداخت م ها در دو سال اول فعالیتشرکتنیز اجرا شد. یعنی » سال معافیت مالیاتی و سه سال کاهش مالیات

ت نصف مالیات بر درآمد را پرداخ ،یابی به آستانۀ سودآوري نیز از سال سوم تا پنجمو پس از دست هبر درآمد معاف بود

تب گذاران خارجی به مراهاي سرمایههاي صنعتی و تجاري تثبیت شده نیز شرکتها و تعرفهکردند. از نظر مالیاتمی

مان واردات ز توانستند در می همچنینها و معافیت مالیاتی برخوردار بود. آن هاي داخلی از کاهش مالیاتبیشتر از شرکت

به  چین ،حالدرعین مند شوند.عافیت مالیاتی بهره، تجهیزات، مواد خام و محصوالت صادراتی نیز از مآالتماشین

تجارت خارجی، حق اعالم عوارض  حق خودمدیریتی واردات و صادراتگذاران خارجی هاي داراي سرمایهشرکت

  را اعطا کرده بود. يگمرکی و استقالل عملیاتی بیشتر

کنترل دقیقی  1979 -83هاي سال ها بود. در بازة زمانیشرکت مرجع (مقام) تایید از تمرکززدایی چینسومین تدبیر 

براي تایید به  دها بایبازة زمانی تمام پروژه شد. در دو سال اول اینگذاري خارجی اعمال میهاي سرمایهبر پروژه

ر محدود بود. پس از هاي محلی نیز بسیالت. قدرت تایید دوشدارسال می 2گذاري خارجیمدیریت سرمایه سیونکمی

هاي محلی را شوراي دولت به تدریج قدرت تایید دولت 1988و  1985، 1983هاي متعدد در سال هاياجراي تعدیل

اي گونه یارانۀ ملی برهیچبه ، مورد تشویق دولت ي مولدهاپروژه رو،ازاینافزایش داد. گذاري خارجی سرمایهدر رابطه با 

گونه چها به هینیاز نداشتند و فرآیند تایید آن وساز، تولید، اجراي عملیات و انجام مبادالت ارزهاي خارجی خودساخت

چهار منطقۀ  همچنینهاي ساحلی و و سایر استان 4، فوجان3هاي محلی پکن، هبیدولت .وابسته نبودسهمیه یا مجوزي 

ها و که وزارتخانهدرحالی ،میلیون دالر را تایید کنند 30هایی با ارزش کمتر از گذاريتوانستند سرمایهاقتصادي ویژه می

). در کنار 1988میلیون دالر را تایید کنند (شوراي دولت  10هایی با ارزش کمتر از توانستند پروژهنیز می هاسایر مکان

. ي شدسازها نیز سادهگذاريمایههاي تایید این سررویه ،هاي خارجیگذاريتایید سرمایه مرجع از تدریجی مرکززداییت

 بهبود آن را و کنند گذاري خارجی ایجادرا براي جذب سرمایه مساعديهاي مختلف تالش کردند تا محیط مکان

هاي تجاري تاسیس کردند و ایید پروژههاي تدفاتر مشترکی را براي سازمان ،هاي محلید. برخی از این دولتبخشن

                                                            
1 The Income Tax Low for Enterprises with foreign Investment and Foreign Enterprises 
2 Foreign Investment Management Committee 
3 Hebei 
4 Fujian 
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هاي مختلف این کشور ها اجرا کردند. بسیاري از مکانگذاريرا براي افزایش بازدهی سرمایه »1پنجره واحد« سیاست

سازي و گذاران خارجی و مراکز خدماتی براي کمک به هماهنگهاي سرمایههاي شرکتنیز نهادهایی مانند انجمن

  هاي خارجی را تشکیل دادند.فرآیندهاي تولیدي و عملیاتی شرکتحل مشکالت 

  

  

  

  

  

  

  گذاري خارجیسازمان تایید سرمایهاز  زدایی تمرکز

ه به مناطق اقتصادي ویژه اجاز چینهاي تجاري بود. گسترش مقیاس پروژه ،و سپس ،اجراي آزمایشی چینچهارمین تدبیر 

ند. ویژه در مدیریت اقتصادي استفاده کن يهاهاي اقتصادي تصویب و از سامانهرا در زمینۀ فعالیت خاصیهاي داد تا سیاست

در مناطق  وکارمحیط کسبتا  کوشیدهاي اعتباري مشوق و هاي مالیتخفیف مالیاتی، یارانه از طریق تدابیري مانند چین

مناطق اقتصادي ویژه در زمینۀ مدیریت اقتصادي از آزادي اقتصادي ویژه و مناطق توسعۀ اقتصادي و فنی را بهبود ببخشد. 

و  فردي را مطابق شرایط خاصبه توانستند مقررات اقتصادي منحصرها میآنار بودند. هاي استانی برخودعملی معادل دولت

اصی گذاران خارجی خبراي سرمایه همچنین چین. آنها قابل اجرا بودهاي قضایی که در حوزه نیازهاي واقعی خود تنظیم کنند

هاي ورود و رویه %15هاي ترجیحی خاصی مانند مالیات بر درآمد شرکتی کردند سیاستگذاري میکه در این مناطق سرمایه

اجازه داشتند تا پیشگام اجراي اصالحات در  همچنینسازي شده را در نظر گرفته بود. مناطق اقتصادي ویژه و خروج ساده

وانستند تگذاران خارجی میسرمایه ،مثال . برايهاي خارجی باشنداضی، مقررات نیروي کار و تعیین نرخ مبادلۀ ارزکاربري ار

تصادي تمام کارکنان مناطق اق .ندندریافت ک را کاربري اراضی حق استفاده از اراضی را بدست بیاورند و گواهیمطابق قانون 

نان ایش یا اخراج کارکتواستند تصمیمات خاص خود را در زمینۀ استخدام، آزمها میویژه تابع نظام قراردادي بودند و شرکت

نظام مدیریت  . عالوه بر این،ذخیره کننداجازه داشتند تا بخشی از درآمدهاي ارزي خود را  هاشرکت همچنین .اتخاذ کنند

ایش اختیارات ترجیحی مانند افز سایر و ي ویژه معرفی شداقتصادي مانند مناقصه و مزایده اولین مرتبه در مناطق اقتصاد

 هاي اخذ بدهی خارجی و اجراي نظام قراردادي براي درآمدها و مخارج مالی نیزمقیاس اعتبارات بانکی، کاهش محدودیت

  .دبه مناطق اقتصادي ویژه اعطا ش

پس از اجراي یزي شده متمرکز و اصالح آن بود. ردورة اقتصاد برنامه اجرایی-يخروج از نظام ادار چینپنجمین تدبیر 

ها از مانند کنترل مفرط و عدم تفکیک دولت و شرکت ،نواقص نظام اداري پیشین ،حرکت به سمت اقتصاد بازاصالحات و 

                                                            
1 One Window 
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با عنوان  1980در سال خود  محدود ساخت. دنگ ژیائوپینگ در سخنرانیسعۀ نیروهاي مولد را و تو شد پدیدار ،یکدیگر

ن سه اصل مهم را دنبال کند. اولی داین کشور بایبه این نکته اشاره کرد که نظام اداري » اصالح نظام رهبري حزب و دولت«

تی و سومین ادارات دول کاراییبهبود  دگی اقتصاد و اجتناب از صلبیت، دومین اصلبه آن اشاره کرد افزایش سرزن اواصلی که 

قابل اصالحات نهادي بنابراین،بود.  اقشار جامعهمام و ت هاي ابتکاري افرادل به طرحاصل نیز اعطاي امکان ایفاي نقش کام

ها، کاهش تعداد مجموعه کارکنان و تحول سازمان مؤثرسازي آن در نظام اداري این کشور اجرا شد که هدف اصلیتوجهی 

  عملکردهاي دولت بود.

  

  کارکسب و اصالحات بازارمحور محیط  ):2001-1992مرحلۀ دوم ( .3.2

 نظام اقتصاد بازار ایجاد یکبه  و تصمیم 1992شروع این مرحله نیز با سفر دنگ ژیائوپینگ به جنوب این کشور در سال 

 چیندر » سوسیالیسم«یا » داريسرمایه«در مورد  یداغ باحثاتم ،1980شود. در اواخر دهۀ مشخص می یسوسیالیست

دنگ ژیائوپینگ  ،1992در دل مقامات این کشور ایجاد شد. در سال  حرکت به سمت اقتصاد بازفت و تردیدي نسبت به درگر

صالحات د که آیا این اعمدتا بر این مسائل مبتنی باش یداستانداردهاي قضاوت با«رد که به جنوب چین اشاره ک شدر سفر

الحات کنند و آیا این اصکمک می هآیا این اصالحات به بهبود قدرت جامع، یا خیر هستند راي توسعۀ نیروهاي مولد مساعدب

که در آن مالکیت » سوسیالیستی اقتصاد بازار). «1993(دنگ » یا خیر هستند ستانداردهاي زندگی مردم مناسببراي بهبود ا

تواند بدون نیاز ب چینبه این دلیل ابداع شد تا  ،دولتی در کنار طیف متنوعی از انواع غیردولتی مالکیت در اقتصاد حاضر است

داري ایهسرماز تجربۀ کشورهاي پیشرفتۀ  ،الحاتاص» داريسرمایه«یا » سوسیالیست«به بحث و بررسی در مورد ماهیت 

ع گذاري و شروو اعتماد بازیگران مختلف بازار به سرمایه کن وضعیت به حذف موانع ایدئولوژیک کمبگیرد. ایدرس 

این کشور  کارومحیط کسبمسیرهایی را براي بهبود بیشتر  همچنینوکار در این کشور را تقویت کرد. این اصالحات کسب

  نمایان ساخت.

یجاد ا چینهدف اصلی اصالحات  ساخت چارچوب نهادي خاصی براي نظام مدیریت اقتصاد کالن بود. ،اولین تالش دولت

هاي هاي پولی و مالیاتی، مالی، نرخ مبادلۀ ارزمند در نظامهاي اصالحات نظامسوسیالیستی و پیشبرد طرح اقتصاد بازار

چارچوب مالی جدیدي را  ،تهاي تامین مالی و مالیازهودر ح چینگذاري و تامین مالی بود. ریزي، سرمایهخارجی، برنامه

در بخش مالی نیز  چینبر ارزش افزوده ایجاد کرد. بر اساس مالیات  درآمد ناخالصت و مالیات بر اساس نظام تقسیم مالیابر

را از یکدیگر تفکیک کرد و در ابتدا بازار سرمایه و نظام نظارت بر امور مالی را ایجاد  سیاستهاي تامین مالی تجاري و حوزه

هاي خارجی نیز نظام نرخ مبادلۀ ارز شناور بازار محور و مدیریت شده را ایجاد و بازار در زمینۀ نرخ مبادلۀ ارز چینکرد. 

به سایر ارزهاي دیگر را تحت حساب جاري محقق  وآنپذیري یایجاد کرد و تبدیلمتحدي را براي مبادلۀ ارزهاي خارجی 

هاي رفاه اجتماعی از هاي پایه و پروژههاي رقابتی، پروژهپروژهدادن ساخت. نظام اشخاص حقوقی پروژه نیز براي تمییز 

  هاي مختلف مدیریت پروژه استفاده شد.ها نیز از روشیکدیگر تشکیل شد. براي هر دسته از این پروژه
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گیري براي پس از تصمیم و رسما تصویب و اعالم کرد 1993ها در سال را براي تنظیم عملکرد شرکت 1ن شرکتیقانو چین

هاي دولتی را براي تقویت شرکت» 2هاترها و رها کردن کوچکچنگ زدن به بزرگ«اصالحات  مدرن،شرکتی  تاسیس نظام

بخش خصوصی این کشور نیز به سرعت  ،اجرا کرد. در نتیجهکوچک از طریق ادغام، اجاره دادن، واگذاري قراردادي و فروش 

  توسعه پیدا کرد.

گذاري خارجی و ایجاد شرایط مساعد براي مداوم قوانین و مقررات مربوط به سرمایه بهبوددومین تالش این کشور 

گذاري خارجی و تسریع روند توسعۀ اقتصادي به بعد براي جذب فعال سرمایه 1992از سال  چینگذاران خارجی بود. سرمایه

تصویب  را اريگذهاي مرتبط به سرمایههاي مختلف را براي کاهش محدودیتاي از قوانین و مقررات و سیاستمجموعه

هاي ها، تاسیس شرکتدر زمینۀ ساخت زیرساخت )BOT( کرد که استفاده از قراردادهاي ساخت، اداره و انتقال مالکیت

 م، تشکیل شرکتسهاتغییرات ، (مالکیت غیر داخلی) خارجی داراي سرمایههاي سهامی مشترك، انحالل شرکت

 چین ،1995. در سال شدخارجی را شامل میگذاري هاي سرمایهادغام و تقسیم شرکت همچنینخارجی و  يگذارسرمایه

هاي گذاري خارجی در زمینۀ تاسیس شرکتخارجی و مقررات موقت سرمایهي گذارسرمایهشرکت  3مادرقانون شرکت 

را  4مادرگذاري سرمایه هايتا شرکت هددگذاران خارجی اجازه میسرمایهگذاري را رسما تصویب و اعالم کرد که به سرمایه

موار کرد. ها هبراي این شرکترا  چینهاي چندملیتی در هاي شرکتگذاريدر این کشور تاسیس کنند و مسیر ادغام سرمایه

فاده از است این کشور همچنینگذاري خارجی را منتشر کرد. کتابچۀ راهنماي صنایع مربوط به سرمایه چین، 1977در سال 

گذاري خارجی د سطح سرمایههاي سهامی مشترك را براي بهبوو شرکت )BOT( قرادادهاي ساخت اداره و انتقال مالکیت

هاي تجاري با سهامداران مشترك چینی و قانون پروژه ،سازمان تجارت جهانی الزاماتمطابقت با قوانین و  به منظور آزمود.

هاي سهامی با گذاران خارجی و قانون شرکتهاي تجاري مشترك قراردادي چین و سرمایهخارجی، قانون پروژه

مربوط به محتواي  الزاماتو  تصویب چینجی هاي خاراصالحیۀ قانون شرکتگذاران کامال خارجی را به عنوان سرمایه

هاي خارجی حذف هاي خارجی و فروش داخلی براي تشکیل شرکتۀ ارزمحلی، تراز تجاري، عملکرد صادراتی، نرخ مبادل

هاي سال . در بازة زمانییافتتوجهی افزایش با سرعت قابل چینگذاري مستقیم خارجی در حجم سرمایه ،د. در این مرحلهش

میلیارد دالر افزایش یافت که  46.88میلیارد دالر به  11.01گذاري خارجی از از سرمایه چیناستفادة واقعی  2001-1992

  ).2019بود (لیو  %17.5میانگین افزایش ساالنۀ آن 

هاي رکتشهاي داخلی و شرکت برايواحد  يو نظام مبادلۀ ارز یکپارچه ترویج استفاده از نظام مالیاتی چینسومین تالش 

اي از تدابیر خاص را براي تعدیل مداوم چارچوب ملی مجموعه چیندولت  ،به بعد 1990بود. از دهۀ  داراي سرمایه خارجی

گذاران هاي سرمایههاي کاهش و معافیت مالیاتی براي شرکتگذاري خارجی در این کشور، خروج تدریجی از سیاستسرمایه

هاي داخلی و خارجی اتخاذ کرد. قانون اتی با هدف بهبود محیط توسعۀ شرکتنظام مالیسازي تدریجی یکپارچهخارجی و 

                                                            
1 Company Law 
2 Grasping the Big and Letting Go of the Small 
3 Holding company 
4 Umbrella companies 
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هاي داخلی و خارجی را یکپارچه هاي شرکتآوري مالیات و مدیریت مالیاتروش جمع ،1992سال  1آوري مالیاتادارة جمع

هاي داخلی و خارجی را محقق ساخت. نظام حقوقی مالیاتی سازي قوانین مالیاتی شرکتساخت و عمال فرآیند یکپارچه

هاي داخلی و خارجی نیز به شرکت 1994توجهی پیدا کرد. اصالحات مالیاتی جامع سال گذاران خارجی نیز بهبود قابلسرمایه

 1996ارزش افزوده، مالیات مصرفی و مالیات تجاري استفاده کنند. در سال  بر اي براي مالیاتاجازه داد تا از مقررات یکپارچه

 ها و نظام فروشخارجی را در ترازنامۀ مبادالت ارزي بانک يگذارهاي سرمایههاي شرکترداختها و پحساب دریافت چین

و  خارجی را محقق ساخت يگذارهاي سرمایهحساب جاري شرکتادغام کرد که این مسئله قابلیت تبدیل یوآن چین تحت 

واکنش به تاثیرات بحران مالی آسیا چین در  ایجاد کرد. دولتمذکور  هايمساعدي را براي عملکرد شرکت شرایط مطلوب و

 اي و معافیت از مالیاتتصویب کرد که معافیت تعرفه 1997هاي مالیاتی تجهیزات وارداتی را در سال اعالمیۀ تعدیل سیاست

خارجی براي کاربري شخصی وارد  يگذارهاي سرمایهگذاري کلی پروژهارزش افزوده تجهیزاتی که در داخل سرمایه بر

واردات جدیدي را اتخاذ کرد و عوارض  بر هاي مالیاتدولت چین سیاست 1999را مجددا برقرار ساخت. در سال شدند می

  کردند لغو کرد.هاي خارجی خاصی را که شرایط مشخصی را تامین میواردات شرکت

هاي ترش سیاسن و سایر مناطق اقتصادي ویژه و گستنژهاي مناطق شفزایش مقیاس تجربهچهارمین تالش این کشور ا

انگیزه  ،نژاي شهرهاي طرح آزمایشی مانند شنهتمام کشور بود. دستاوردهاي توسع درجی گذار خارو جذب سرمایهاقتصاد باز 

شانگهاي را به روي جهان خارج باز کرد و  2منطقۀ جدید پودونگ چین. هاي محلی ایجاد کردایر دولتو الگویی را براي س

توسعه داد و مناطق ملی توسعۀ اقتصادي و فنی، مناطق گمرکی و مناطق مرزي همکاري اقتصادي را به سرعت گسترش 

هاي مالیاتی براي تشویق گذاري و مشوقهاي سرمایهاي از تدابیر مختلف را در مورد حوزهمجموعه همچنینداد. دولت چین 

  گذاري در مناطق مرکزي و غربی این کشور تصویب کرد.گذاران خارجی به سرمایهسرمایه

 1998و  1993هاي اصالحات نظام اداري را در سال چینپنجمین تالش این کشور استانداردسازي مدیریت امور دولتی بود. 

هاي بخشی به روند تفکیک دولت از شرکتسرعت ،اجرا کرد. این اصالحات بر سه جنبۀ مختلف تمرکز داشتند. اولین جنبه

هاي اقتصادي تخصصی را ادامه اصالحات نظام مدیریت اقتصاد کالن و بخش چینتجاري و تحول کارکردهاي دولت بود. 

میان  هاي بزرگی درادغام همچنینها دیگر بر عهدة دولت قرار نداشت. به طوري که مسئولیت مستقیم مدیریت شرکت ،داد

د. و تایید بو بررسیهاي اداري ۀ دوم کاهش رویهها بسیار کاهش یافت. جنباي مدیریت صنعتی روي داد و تعداد آننهاده

هاي ها و سازمانشرکتخود به  اجتماعی خاصی تعلق داشت ايههاي واسطها و سازمانکه به شرکتمدیریت این عملکردها 

هاي طۀ میان دولتسازي رابهاي عملکردي دولت و مرتببخش تقسیم معقول مسئولیت ،اجتماعی واگذار شد. سومین جنبه

  تر بود.پایینرده باال و رده

  

  

                                                            
1 Law on the Administration of Tax Collection 
2 Pudong 
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استفاد�ه�کشور�چین�از�سرمایه��گذاری�خارجی
افزایش�ساالنه

از��11.1میلیون�د�الربه��46.88میلیون�د�الر

1992 2001
+17.5 %
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  کارومحیط کسبالمللی در اصالحات هدایت شده با قوانین بین ):2012-2002مرحلۀ سوم ( .3.3

 شهایترازي سیاستهم چین ،تجارت جهانی مشخص شده است به سازمان چیندر این مرحله که آغاز آن با پیوستن 

قوانین و  . مطابقرا تسریع کرد المللیهاي حقوقی با هنجارهاي بینهاي عملیاتی و نظام، مکانیزمدر زمینۀ قوانین بازار

ررات خود را با قوانین و مق قوانین و مقررات داخلی باید چین ،سازمان تجارت جهانیمربوط به باز کردن اقتصاد تعهدات 

 ،مانپس از پیوستن به این ساز همچنینپیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و  چینداد. این سازمان مطابقت می

نامناسب در زمینۀ مبادلۀ کاالها، تجارت  ن و سیاستانوق 3000بیش از  ،المللیترازي بیشتر با قوانین بینبراي هم

رك مشتگذاري سرمایه قانون ، از جملهو بهبود بخشید قرار دادتجدید مورد  را گذاريخدمات، حقوق مالکیت و سرمایه

هاي با گذاران خارجی و قانون شرکتمشترك قراردادي چین و سرمایهگذاري سرمایهچینی و خارجی، قانون سهام 

اداري و افزایش  اصلیدر زمینۀ اسناد  همچنین چین). 2019(لی و قانون تجارت خارجی  کامال خارجی يرگذاسرمایه
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  اتخاذ کرد. وکارمحیط کسببیشتري را براي بهبود 

گذاري کتابچۀ راهنماي صنایع مربوط به سرمایه«. صدور به طور مداوم قوانین و مقررات خود را بهبود بخشید چیناوال 
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سال یک مرتبه به روز رسانی  4-2منتشر کرد. این کتابچه هر  1995گذاري خارجی را در ابتدا در سال شوراي دولت چین کتابچۀ راهنماي صنایع مربوط به سرمایه 1

، »قمورد تشوی«گذاران خارجی ارائه شده بود. در این کتابچه فهرستی از صنایع هاي اجراي دقیق قوانین مربوط به هدایت سرمایهشد و در آن تفسیرها و روشمی

 رائه شده بود.گذاري خارجی ادولت چین براي سرمایه» ممنوع«و » محدود«
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 ینچهاي بازرگانی در سطوح استانی یا مناطق ملی توسعۀ اقتصادي و فنی واگذار کرد. این وظایف را به سازمان
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کرد و روند تایید شعبات داخلی و  مرکززداییگذاري را تهاي سرمایهگذاري شراکتی و شرکتبا سرمایههایی شرکت

دولت مرکزي چین تصمیم  2004هاي خارجی را لغو کرد. در سال گذاران و اسامی حقوقی شرکتتغییر نام، سرمایه

تشویق و  مجاز هاين اختیار تایید پروژهگذاري را اعالم کرد که در آشوراي دولت در مورد اصالحات نظام سرمایه

هایی با میلیون دالر بود و پروژه 100گذاري) کمتر از ها (شامل افزایش سرمایهگذاري کل آنکه ارزش سرمایهاي هشد

 به ،گذاري خارجی ممنوع شده بودندمیلیون دالر که در کتابچۀ راهنماي صنایع مربوط به سرمایه 50ارزش کمتر از 

نظرات متعددي در مورد استفادة بهتر از «شوراي دولت با اعالم برنامۀ  2010هاي محلی واگذار شد. در سال دولت

وري از تر براي بهبود جامع سطح بهرهگذاري بازتر و بهینهایجاد شرایط سرمایه«که در آن » گذاري خارجیسرمایه

 در ههایی را کهاي تجاري مورد حمایت دولت و پروژهیار تایید پروژهتمرکز اخت، پیشنهاد شده بود» گذاري خارجییهسرما

هایی را بیشتر کاهش داد و اختیار تایید پروژهشمرده شده بود گذاري خارجی مجاز کتابچۀ راهنماي صنایع مربوط به سرمایه

هاي محلی واگذار کرد. در طی هاي مربوطۀ دولتمیلیون دالر بود را به بخش 300ها کمتر از گذاري آنکه ارزش سرمایه

 55.01از سرمایۀ خارجی از  چینرشد پیوستۀ خود را حفظ کرد. استفادة واقعی  چینگذاري خارجی سرمایه ،این مرحله

 7.8افزایش پیدا کرد و نرخ رشد ساالنۀ مرکب آن به  2012میلیارد دالر در سال  111.2به  2002میلیارد دالر در سال 

  ).2019میلیارد دالر رسید (لیو  80.08النۀ استفاده از سرمایۀ خارجی این کشور نیز به درصد و میانگین سا

ه در ها کهاي داخلی و خارجی را یکپارچه ساخت. قانون مالیات بر درآمد شرکتگیري از شرکتنظام مالیات چینثالثا 

هاي خارجی و داخلی اخذ شود. ساخت که نرخ مالیات بر درآمد یکسانی از شرکتاجرایی شد مقرر می 2008ژانویه سال 

آوري و مدیریت مالیات تعیین شد و جمع %25اي به خود گرفت و نرخ مالیات بدین ترتیب مالیات بر درآمد شکل یکپارچه

شوراي دولت اعالمیۀ  2010ارد پیدا کرد. در سال ساختاري یکپارچه و استاند ،هاي داخلی و خارجیبر درآمد از شرکت

هاي بهاي آموزشی براي شرکتسازي و نظام اضافههاي شهري و ساختمانسازي مالیات حفظ و نگهداري سازهیکپارچه

هاي صادر شده از سوي شوراي دولت مقررات، قوانین و سیاست«داخلی و خارجی را تصویب کرد که در آن مقرر شده بود 

سازي و هاي شهري و ساختمانهاي حفظ و نگهداري سازهگیري در رابطه با مالیاتهاي امور مالی و مالیاتمانو ساز

هاي خارجی و افراد خارجی نیز صادق خارجی، شرکت يگذارهاي سرمایهی در مورد شرکتبهاي آموزشنظام اضافه

مند شوند هاي مالیاتی ویژه بهرهتوانستند از مشوقنمی خارجی دیگر يگذارهاي سرمایهرکتاز آن زمان به بعد ش» هستند.

  اي پیدا کردند.هاي داخلی و خارجی اساسا شکل یکپارچهاز شرکت هاي مالیاتی قابل اجرا براي هر دو دستهو سیاست

امی غیرنظ ونقل هواییرق و حملصنایعی مانند ارتباطات از راه دور، ب صنایع انحصاري را نیز اصالح کرد. چین ،چهارم

هایی مانند امور مالی، نفت، برق، به حوزهگذاران خارجی ج دسترسی سرمایهد و به تدریش ساختاردهی مجددا اصالح و

و پرورش و  موزشهاي بازنشستگی، آآهن، توسعۀ منابع، تامین امکانات رفاهی عمومی و خدمات درمانی، طرحخطوط راه

هاي غیردولتی ردولتی اقتصاد این کشور به بازار را تسهیل کرد و به سرمایهدسترسی بخش غی چین. یافتفرهنگ افزایش 



   مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان19
 

٢٠  

ها و تامین امکانات رفاهی عمومی را اعطا کرد. در طی این دوره بخش خصوصی هایی مانند زیرساختاجازة ورود به بخش

ه طور بخشید. دولت چین ب بازدهی خدمات دولتی را نیز بهبود چین جم،پن کشور با سرعت زیادي توسعه پیدا کرد. این

تنظیم و کنترل  شامل دولت امه داد و روشن ساخت که عملکردو نهادهاي دولت اد مداوم به پیشبرد اصالحات عملکرد

هاي ساختار وزارتخانه چین2008اقتصاد کالن، تنظیم بازار، مدیریت اجتماعی و تامین خدمات عمومی است. در سال 

تعهد  ینهمچنکننده را با یکدیگر ادغام کرد. هاي تداخلمشابه و مسئولیت هایی با عملکردسازمانر داد و مرکزي را تغیی

ذاران گگذاري را براي سرمایههاي تایید سرمایهگذاري را حفظ کرد و مدیریت رویهخود به بهبود محیط و خدمات سرمایه

ید یک تای«هاي گذاري خارجی رویهاتی یا ترویج سرمایههاي محلی نیز از طریق مراکز خدمتسهیل کرد. بسیاري از دولت

براي راهنمایی نیز گذاري را نهادهاي ترویج و جذب سرمایه چینگذاران خارجی ارائه کردند. را به سرمایه» ايمرحله

 ارتباطاتگذاري داخلی و خارجی و تقویت هاي مروج سرمایهدهی و اجراي فعالیتگذاري، سازمانهاي ترویج سرمایهروش

  المللی تاسیس کرد.میان همتایان بین

  

  

  

  

  

  

  

  

نگ اف«با اجراي برنامۀ  وکارمحیط کسبمند تا حال حاضر): اصالحات نظام 2013مرحلۀ چهارم ( .3.4

  »1گوآن فو

ن کشور اي در تخصیص منابع ایتوسعه بیشتري پیدا کرد و بازار نقش تعیین کننده چیناقتصاد بازاري  2013تا سال 

که دولت  2013. به عنوان مثال در ابتداي سال تیافمی بهبودهمواره  بایدوجود قوانین بازاري این بابه دست آورد. 

مورد از امور اداري مانند تعیین صالحیت فروشندگان کاالها، صدور مجوز  1700چنان هم ،دورة جدید تاسیس شد

وکارها منابع انسانی کسب متخصصاننامه به ها و اعطاي گواهیفعالیت براي ارزیابان قیمت کاالها و مدیران دارایی

 هايهاي آن و از طریق رویهها و سازمانبه صورت مستقیم توسط شوراي دولت یا وزارتخانه بایدوجود داشتند که 

  شدند.پیچیده تایید می

                                                            
1 Fang Guan Fu 
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استفاد�ه�کشور�چین�از�سرمایه�ی�خارجی

افزایش�ساالنه

از��55.1میلیون�د�الربه��111.2میلیون�د�الر
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+7.8 %
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را به عنوان یکی از تدابیر اصلی تغییر نقش دولت، » فانگ گوآن فو«دولت مرکزي برنامۀ اصالحات  ،در این بافتار

تعریف  »فانگ گوآن فو«معرفی کرد. هدف برنامۀ  بازار بر نیمبت هايو احیاي مجدد فعالیت کسب و کاربهبود محیط 

هاي اداري و بهبود خدمات عمومی بود تا موانع زدایی، تسهیل رویهمجدد رابطۀ میان دولت و بازار از طریق مقررات

مقررات  اهشبه ک» فانگ«یابی به توسعۀ اقتصادي پایدار از بین بروند. اصطالح و دست وکارمحیط کسب بهبودنهادي 

به معناي اصالحات نظام مقررات » گوآئن«اصالح ، کاهش موثر موانع ورود به بازار اشاره داردو مدیریت خرد دولت و 

ارها داللت وکبر ارائۀ خدمات بهتر در واکنش به نیازهاي واقعی کسب» فو«براي ترویج رقابت منصفانه است و اصالح 

  دارد.

ي و اجرا» فانگ گوآن فو«اجرا شدند. اولین گام اصالحات بر » سه مرحله«در  دورهبه طور کلی اصالحات در طی این 

ر تاکید ب به موازاتسازي و استانداردسازي اصالحات شاخص، تمرکز داشت، دومین گام اصالحات یهاي آزمایشطرح

. این تشین تمرکز داشپی هايگام نیز بر نهادسازي مبتنی بر تجربیات و درسو سومین  بود اهمیت بافتارهاي محلی

ریق از ط. عواملی که را به شدت بهبود بخشید چین وکارمحیط کسبها و پیامدهاي بهبود رویه ،اصالحاتی دفرآین

از نظر  حاضر حالدر  چینعنوان مثال گیري شده است. بهبانک جهانی نیز اندازهکسب و کار  انجام هايشاخص

ام جهان را 5ام و 12هاي جهان قرار دارد و به ترتیب رتبههاي برتریناجراي قراردادها در میان  دسترسی به برق و

 مختلفاد نهادهاي به عنوان مثال تعدمحرك روند احیاي بازار نیز بودند.  همچنینکسب کرده است. این اصالحات 

میلیون فراتر رفته  101بیش از دو برابر شده است و از  2018 تا 2013هاي سال طیاین کشور در مبتنی بر بازار در 

موجی از  همچنین). این اصالحات 2019هستند (لی خانوارهاي صنعتی و تجاري فردي ها میلیون آن 76که  ؛است

 ر نقشواشتغال این کش در میزان کارآفرینی و نوآوري را در این کشور به راه انداخت و در بیش از دو سوم افزایش اخیر
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را به عنوان یکی از تدابیر اصلی تغییر نقش دولت، » فانگ گوآن فو«دولت مرکزي برنامۀ اصالحات  ،در این بافتار

تعریف  »فانگ گوآن فو«معرفی کرد. هدف برنامۀ  بازار بر نیمبت هايو احیاي مجدد فعالیت کسب و کاربهبود محیط 

هاي اداري و بهبود خدمات عمومی بود تا موانع زدایی، تسهیل رویهمجدد رابطۀ میان دولت و بازار از طریق مقررات

مقررات  اهشبه ک» فانگ«یابی به توسعۀ اقتصادي پایدار از بین بروند. اصطالح و دست وکارمحیط کسب بهبودنهادي 

به معناي اصالحات نظام مقررات » گوآئن«اصالح ، کاهش موثر موانع ورود به بازار اشاره داردو مدیریت خرد دولت و 

ارها داللت وکبر ارائۀ خدمات بهتر در واکنش به نیازهاي واقعی کسب» فو«براي ترویج رقابت منصفانه است و اصالح 

  دارد.

ي و اجرا» فانگ گوآن فو«اجرا شدند. اولین گام اصالحات بر » سه مرحله«در  دورهبه طور کلی اصالحات در طی این 

ر تاکید ب به موازاتسازي و استانداردسازي اصالحات شاخص، تمرکز داشت، دومین گام اصالحات یهاي آزمایشطرح

. این تشین تمرکز داشپی هايگام نیز بر نهادسازي مبتنی بر تجربیات و درسو سومین  بود اهمیت بافتارهاي محلی

ریق از ط. عواملی که را به شدت بهبود بخشید چین وکارمحیط کسبها و پیامدهاي بهبود رویه ،اصالحاتی دفرآین

از نظر  حاضر حالدر  چینعنوان مثال گیري شده است. بهبانک جهانی نیز اندازهکسب و کار  انجام هايشاخص

ام جهان را 5ام و 12هاي جهان قرار دارد و به ترتیب رتبههاي برتریناجراي قراردادها در میان  دسترسی به برق و

 مختلفاد نهادهاي به عنوان مثال تعدمحرك روند احیاي بازار نیز بودند.  همچنینکسب کرده است. این اصالحات 

میلیون فراتر رفته  101بیش از دو برابر شده است و از  2018 تا 2013هاي سال طیاین کشور در مبتنی بر بازار در 
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هاي دولت، براي واگذاري بسیاري از قدرت» فانگ گوآن فو«اجراي برنامۀ اصالحات ملی  گام اول:

  سازي خدمات دولتیاداري و بهینه تسهیل امور

از راه دور در زمینۀ تسهیل امور اداري، واگذاري  ملی کنفرانس«اي با عنوان دولت چین جلسه ،2015 در ماه مه سال

کیل را تش» قدرت، تقویت مقررات و بهبود خدمات به منظور تعمیق بیشتر اصالحات اداري و تحول عملکردهاي دولت

تعمیق اصالحات اداري و «. این جلسه بر ختسااصالحات این کشور را مشخص میاي از داد که زمان آغاز مجموعه

تاکید داشت (شوراي دولت » کنندة مهم آندهاي دولت به عنوان نیروهاي محرکۀ قوي توسعه و تضمینتحول عملکر

گرا، تشویق کارآفرینی و محور، نوآور، پاك و خدمات). هدف این اصالحات افزایش سرعت تشکیل دولتی قانون2015

اي مرکزي و محلی در اقتصاد این کشور ههاي ابتکاري دولتاعطاي امکان ایفاي نقش کامل به طرحو نوآوري انبوه 

از طریق تسهیل امور اداري، واگذاري قدرت، ترکیب واگذاري قدرت با نظارت موثر و بهبود خدمات به روشی کامال 

  هماهنگ بود.

تفکیک مجوزهاي عملیاتی و مجوزهاي انجام «هاي آزمایشی وکارها و پیشبرد طرحاولین گام اصالح نظام ثبت کسب

تفکیک مجوزهاي عملیاتی و «شوراي دولت موافقت کرد تا اصالحات  2015. در دسامبر سال 1بود» وکارکسب

بر  را به صورت آزمایشی در منطقۀ جدید شانگهاي پودونگ اجرا کند. این اصالحات عالوه» وکارمجوزهاي انجام کسب

وکارها و (براي ثبت مجوز کسب وکارد ثبت درخواست کسب مجوز کسبهاي جدیمعرفی روش ،هاي دیگرویژگی

سازي روند اخذ مجوز (لغو وکارهاي خاص)، سادههاي عادي و سپس درخواست مجوزهاي مربوطه براي انجام کسبفعالیت

 سازي صدور مجوز) تکمیل خدمات صدور مجوزها (ارسالی تاییدیه با ارسال درخواست ثبت و سادهنستقیم تاییدیه، جایگزیم

اهش روزهاي کاري) را ها و کسازي رویهاي براي تایید در محل کار، بهینهمرتبههاي یکتعهد براي درخواستاطالعیه 

بخشی به ، احیاي کامل بازار و سرعتهانهادي شرکت مبادلههدف این اصالحات کاهش قابل توجه هزینۀ . شدشامل می

در مقایسه با سال  2017دید در منطقۀ جدید پودونگ در سال هاي جامور اداري بود. تعداد شرکت تسهیلکارهاي مربوط به 

وکارها به شدت کاهش پیدا کرده الزم براي ثبت کسب مراحلچرا که زمان و  ؛درصد افزایش پیدا کرد 29به میزان  2016

به صورت آنالین نیز قابل انجام بود به میزان  دیگرها که هاي ساخت شرکتبود و میزان درخواست و تایید مجوزها و پروانه

هاي اصالحات را گسترش داد و مقیاس برنامه ،شوراي دولت 2017در سال ). 2018 2درصد افزایش پیدا کرد (میو 144

، 5، ژیجیانگ4لیائونینگ ،3منطقۀ تجارت آزاد دیگر در تیانجین 10آزمایشی اجرا شده در شانگهاي پودونگ را در  سیاست

                                                            
هاي حقوقی مربوطه براي وکار مطابق با مقررات و رویهوکار سندي قانونی است که با شرط تامین برخی ملزومات مشخص و تحقق ظرفیت کسبمجوز کسب1

ها نیازمند کسب هر دوي اي است که براي برخی نهادهاي بازاري مشخص که عملیات تجاري آننامهشود، پروانۀ عملیات نیز گواهیبازار صادر میفعالیت نهادهاي 

 شود.وکار است صادر میمجوز و پروانۀ کسب
2 Miu 
3 Tianjin 
4 Liaoning 
5 Zhejiang 
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شوراي دولت اجراي  2018تکرار کرد. در سال  7و شاآنژي 6، چونگکینگ5، سیچوهان4، گوآندونگ3، هوبی2، هنان1یانفوج

سب توانستند پس از کمی نهادهاي بازار ، تعداد بیشتري ازن اصالحاتیسراسري اصالحات را تصویب کرد. با اجراي چنی

شد. رطرف میب» داشتن اجازة دسترسی اما نداشتن اجازة فعالیت«و به این ترتیب مشکل فعالیت کنند مجوز در این کشور 

سازي هاي ساختمانروز کاهش یافت. مدت زمان ارزیابی و تایید پروژه 5وکار به کمتر از اندازي کسبزمان الزم براي راه

ترکیب چندین «). اصالحات 2020د (لی روز کاري رسی 120مهندسی نیز کاهش یافت و از بیش از یک سال به کمتر از 

وکار هاي آینده در مجوز کسبمدیریت بازرسی و تبلیغات ،آوري اطالعات، ثبتجمعنیز که اقالم مرتبط به » مجوز تجاري

وکار خود را تنها مطابق چارچوب تعیین دهد تا عملیات عادي کسببه نهادهاي بازار اجازه می ،کندرا با یکدیگر ادغام می

  هاي بازاریابی زیادي را انجام دهند.فعالیت» یک مجوز و یک بارکد«ه در مجوز خود انجام دهند و با استفاده از روش شد

ها هاي غیرضروري شرکتهاي تجاري و کاهش محدودیتارزیابی و تایید پروژه ،تعمیق اصالحات نظام اداري ،دومین گام

ها امکان استفاده از روش مدیریت گذاريپیشنهاد کرد تا در زمینۀ ارزیابی و تایید سرمایه 2013در نوامبر سال  چینبود. 

سازي قوانین و مقررات یکپارچه، 9گذاري خارجیبراي ارزیابی و تایید سرمایه» 8پیش از پذیرش و روش ملی فهرست منفی«

گذاري، نظام تایید هاي سرمایهنامهموافقتهاي داخلی و خارجی، تسریع مذاکرات و امضاي گذاريمربوط به سرمایه

گذاري، ساخت منطقۀ تجارت آزاد خارجی، گسترش دسترسی به سرمایه أهایی با منشگذاريرمایهاصالحات براي س

ا رده اول ر ،و گسترش بازگشایی مناطق مرکزي و مرزي را پیشنهاد کرد. این تدابیر ساختاري 10آزمایشی شانگهاي

نظرات متعدد «دولت چین برنامۀ  2015سال  یدهند. در مید تشکیل میبراي استفاده از منابع مالی خارجی در عصر جد

را تصویب کرد که ترتیبات جامعی را براي نوآوري در نظام مدیریت » در مورد ساخت نظام جدیدي براي اقتصاد باز

نظرات در مورد اجراي نظام فهرست «شوراي دولت برنامۀ  2015بر سال کرد. در اکتگذاري خارجی ایجاد میسرمایه

 2016را تصویب کرد و تصمیم گرفت تا اجراي نظام فهرست منفی را تسریع کند. در مارس » منفی دسترسی به بازار

قۀ منط 12تیانجین، شانگهاي، فوجیان و گوآنگدونگ براي اجراي آزمایشی نظام فهرست منفی انتخاب شدند. هر 

کردند. منطقۀ گذاري خارجی را کاوش میهاي جدید در زمینۀ مدیریت سرمایهنوآوري ،فعالبه طور تجارت آزاد نیز 

                                                            
1 Fujian 
2 Henan 
3 Hubei 
4 Guangdong 
5 Sichuan 
6 Chongqing 
7 Shaanxi 
8 Pre-admission National Treatment + Negative List 

ها در این فهرست منفی نیست انجام دهد و در زمینۀ ثبت شرکت، هاي تجاري خاصی را که نام آنتواند فعالیتفهرست منفی به معناي آن است که هر شرکتی می 9

گذاران داخلی برخورد خواهد شد. شوراي گذاران خارجی همانند سرمایهکسب مجوزهاي صنعتی و موارد دیگر با سرمایهانجام تشریفات اداري تایید و ارسال درخواست، 

هاي . سازماندولت به پیروي از اصول حکومت قانون، امنیت، اجراي تدریجی اصالحات و حرکت به سمت اقتصاد باز، نظام فهرست منفی را تدوین و صادر نمود

ه هاي ممنوع یا نیازمند تاییدیۀ پیشاپیش دولت را به کمیسیون ملی توسعاعطاي دسترسی به بازار را بر عهده داشتند در ابتدا فهرستی از فعالیت لیتمختلفی که مسئو

 و اصالحات و وزارت بازرگانی ارائه کردند که پس از بازبینی و ادغام براي تایید شوراي دولت به این نهاد ارسال شدند.
) که در آدرس زیر موجود است 2016اهدة تصویري اجمالی از نتایج مقایسۀ مناطق توسعۀ مختلف در کشور چین لطفا به مرکز تجاري سوئیس در چین (براي مش 10

  رجوع کنید: 
www.iberchina.org/files/2016/development-zones-china.pdf. 
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منتشر کرد. تا سال  2013را در سال  چینگذاري خارجی خود در تجارت آزاد شانگهاي اولین فهرست منفی سرمایه

 شیوهمورد کاهش پیدا کرد.  45مورد به  190این فهرست چهار مرتبه بازبینی شد و اقالم موجود در آن از  2018

  در سراسر کشور ترویج شد. شد،انجام می مناطق تجارت آزاددر طرح آزمایشی که به صورت مدیریت فهرست منفی 

عداد گذاري، کاهش تهاي سرمایههاي تایید پروژههتدابیري را براي پاکسازي و استانداردسازي روی چین ،براین عالوه 

نامه، کاهش تعداد مجوزهاي تولید محصوالت صنعتی و اصالح نظام هاي صدور گواهیهاي تخصصی و رویهصالحیت

هاي کتابچۀ راهنماي پروژه« 2016هاي مهندسی انجام داد. به عنوان مثال دولت چین در سال تایید پروژه

ها هایی که نام آنپروژه کرد) را منتشر کرد که به وضوح مشخص می2016(نسخۀ » مند تایید دولتگذاري نیازسرمایه

) بالغ 2017و امنیت اجتماعی (ارند. وزارت منابع انسانی در این کتابچه وجود ندارد تنها به ارسال درخواست ثبت نیاز د

این  %70اي را در هفت دستۀ مختلف لغو کرد که به معناي کاهش نامۀ صالحیت حرفهمورد مجوز و گواهی 434بر 

منتشر شده و در  2017که در سپتامبر سال » ايهاي حرفهفهرست ملی راهنماي صالحیت«ترین مجوزها بود. تازه

اي نامۀ حرفهکه هیچ مجوز و گواهی نهادهاي دولتی را ملزم ساخته است ،شودمختلف می مورد 140مجموع شامل 

 مچنینه استعدادها و ايهاي تجاري را برهاي تایید پروژهو این مسئله بار رویه نشدهدیگري خارج از این فهرست صادر 

هاي اصالحات نظام تایید پروژه همچنین چینبه میزان قابل توجهی کاهش داده است.  رادي هاي نهاهزینه

ها شهر و استان ژیجیانگ اجرا کرد که هدف آن کاهش زمان تایید این پروژه 15ور آزمایشی در سازي را به طساختمان

در سراسر این کشور محقق  2019روز کاري بود. این هدف در سال  120روز کاري به  240از میانگین فعلی بیش از 

  شد.

ها و کاهش مالیات«به اجراي اصالحات  چینهاي کاهش مالیات بود. آزادسازي سود حاصل از سیاست ،سومین گام

شوراي دولت  2016سال  یم ماه ها ادامه داد. درهاي تولید و عملیات شرکتبراي کاهش هزینه» هاي اداريهزینه

ات محاسب طبقگرفت. » ارزش افزوده بر با مالیات 1هابر درآمد شرکتیگزینی مالیات جا«تصمیم به اجراي اصالحات 

رسید میلیارد یوآن چین می 700کاهش تجمعی مالیات در یک سال تقریبا به  ،دارایی و ادارة مالیات دولتتقریبی وزارت 

بار مالیاتی صنایع به طور  ار خود در زمینۀ کاهشبه هدف مورد انتظ چین). 2017میلیارد دالر) (ژینهوآ  100(در حدود 

گسترش دامنۀ که موجب شوراي دولت شش طرح کاهش مالیات را اجرا کرد  2017در سال  کامل دست یافت.

پیش  تخفیفافزایش  نیز شدند ومند میسودي که از امتیازات مالیات بر درآمد شرکتی بهرههاي کوچک و کمشرکت

بق . مطاشدمی فناوري محورهاي کوچک و متوسط عه براي شرکتمخارج تحقیق و توسو افزایش مالیات اخذ از 
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٢۵  

شدند و نرخ مند میدرآمد مشمول مالیات خود بهره %50از کاهش داشتند، سودي که شرایط خاصی ک و کمکوچ

  ).2019شد (ادارة مالیات دولت چین ها اخذ میاز آن %20مالیات بر درآمد 

مورد هزینۀ  41 چین، 2017ها و افراد انجام شدند. از آوریل سال تدابیر دیگري نیز براي کاهش بار مالیاتی شرکت

هاي کمیسیون ها ارتباط داشت. مطابق دادهها به عوارض اخذ شده از شرکتمورد از آن 35د که کر لغواداري مرکزي را 

میلیارد یوآن  500ها را در حدود بار مالیاتی شرکت ،2017 تا 2015 هايبین سال چین) 2018ملی توسعه و اصالحات (

) نیز 2018سانی و تأمین اجتماعی (هاي وزارت منابع ان) کاهش داده است. مطابق دادهلیارد دالرمی 70چین (معادل 

چهار مرتبه کاهش داده است. بر روي هم رفته نرخ کلی حق بیمۀ  2015حق بیمۀ تأمین اجتماعی را از سال نرخ  چین

ها را در شرکت کاهش یافت که هزینه %37.25به  %41از  2015 -18هاي تامین اجتماعی در بازة زمانی میان سال

  میلیارد دالر) کاهش داد. 45میلیارد یوآن چین ( 315حدود 

  

  

  

  

  

در داخل هیئت مدیره (همان الگویی که به اصطالح  نتایج نظارتی بازرسی تصادفی و انتشار عمومی يالگو همچنین چین

بازبینی شی نظارت عملیاتی و اثربخ شود) را معرفی کرد ونامیده می» 1یک گزارش از نتایج تصادفی و انتشاردو بازرسی «

کرد. براي تنظیم رفتار بازیگران بازار و رسیدگی موثر به مسائلی مانند بازرسی عمدي، را به شدت تقویت  پس از عملیات

مامورین قانون و اجراي ناعادالنۀ قوانین در برخی از مناطق، دولت چین الگوي بازرسی تصادفی را ترویج کرد هاي مزاحمت

هاي نظارت حین عملکرد و پس از عملکرد را تنظیم کرد. در این برنامه ملزومات مربوط به مقررات روش 2015و از سال 

هاي به صورت تصادفی بازرسی شوند، تاسیس مکانیزم بایدچهار جنبۀ مختلف بیان شده بود: تنظیم فهرستی از اموري که 

ها. هاي تصادفی و بهبود استفاده از نتایج بازرسی، تعیین معقول نرخ و تناوب انجام بازرسی»2تصادفی دوگانهبازرسی «کنترل 

ظایف و ،ادارة صنعت و بازرگانی دولت تمام بازرسان و مامورین کنترل را ملزم ساخت تا براي کاهش اختالالت 2016در سال 

تصادفی ی دو بازرس«الگوي  ،تبلیغات قدرتمند دولت مرکزيانجام دهند. با » تصادفی دوگانهبازرسی «خود را از طریق الگوي 

هاي مختلف دولت مانند کمیسیون ملی به رویۀ عادي الگوي بازرسی تبدیل شد. بخش» 3گزارش از نتایجو انتشار یک 

هاي اجرایی و فهرست امور اداري زیست همگی روششناسی و محیطتوسعه و اصالحات، وزارت حمل و نقل، وزارت بوم

رویج شده از سوي دولت مرکزي را اتخاذ کردند. این وضعیت به بهبود اثربخشی نظارت از جمله گسترش دامنۀ پوشش، ت

  تقویت اعتبار آن منجر شده است. همچنینافزایش دقت و شفافیت و 

                                                            
 اند توسط بازرسان برگزیده به روش تصادفی و انتشار عمومی نتایج است.صورت تصادفی انتخاب شدهاین الگو شامل بازرسی از نهادهایی که به  1

2 Double Random 
3 Double Random, One Release 
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٢۶  

هاي ود قابلیتهاي جدیدي براي بهبتدابیر از باال به پایین و از پایین به باال را با یکدیگر ترکیب کرد و از روش همچنین چین

ستفاده دولت چین امکان ا ،هانظارتی خود استفاده کرد. براي بهبود بیشتر تاثیرات نظارت و کاهش هزینۀ معامالتی شرکت

جراي کند و پیشنهاد داد تا روش اراي قوانین را با نیروهاي اجتماعی ترکیب میاز الگوي نظارتی خاصی را بررسی کرد که اج

مینۀ نظارت اجتماعی . دولت چین در زداده شودها و بهبود بازدهی مطابقت قوانین با اصول کاهش بروکراسی، ادغام گروه

هاي محافظت از حقوق، ها و مجامع صنعتی در زمینهانجمن رمو از اهارتقا داده صنایع را  خود انضباطی در نیز از یک سو

هاي انگیزشی مشارکت کند. از سوي دیگر مکانیزمنظرها و مجازات تقلب استفاده میها، حل اختالفنامهاعطاي گواهی

رك ت ریقاز طکنندگان مخالفت مصرف اعالم«بخشد و مکانیزم قدرتمندي را براي عمومی در فرآیند نظارت را بهبود می

نجر هاي تجاري غیرقانونی مکنندگان به گزارش فعالیتکند که به ایجاد شرایطی براي تشویق مصرفایجاد می» 1مکان

آوري نظرات و پیدا کردن به موقع مشکالت اصلی به طور کامل هاي جدید و سایر ابزارهاي جمعاز رسانه همچنینشود و می

ل اختالفات ملی ح پلتفرمها و نظام تبلیغ اطالعات اعتباري شرکت ،تنظیم بازار دولت کند. به عنوان مثال ادارةاستفاده می

ا را اعطا هها و گزارش رفتارهاي غیرقانونی آنکنندگان را تاسیس کرد تا به عموم مردم توانایی درك اعتبار شرکتمصرف

کنندگان را دریافت کردند و بیش میلیون شکایت از سوي مصرف 11.2هاي تنظیم بازار بیش از سازمان 2018کند. در سال 

  ).2018کنندگان را احیا کردند (ادارة تنظیم بازار دولت ضررهاي اقتصادي مصرف از میلیارد یوآن چین 3از 

چین برنامۀ دولت  2015در تنظیم بازارها نیز اجازة ایفاي نقش کاملی اعطا کرد. در سال  فناوريبه استفاده از  همچنین چین

را تصویب کرد و استفادة » 2هاي کالن براي تقویت خدمات و نظارت بر نهادهاي بازارنظرات متعدد در مورد استفاده از داده«

پیشنهاد ، هاي بازار در سراسر چرخۀ عمر آنهاي کالن را براي تقویت نظارت بر نهادهاکامل از مفهوم، فنون و منابع داده

هاي نهادهاي بازار، بستگی بازارها، الگوها و ویژگیهاي کالن براي تحلیل همکرد. به عنوان مثال الگوي نظارت بر داده

شود. اده میبینی ریسک آن استفهاي پیشگیري دولت و قابلیتکشف موارد نقض قوانین و مقررات و بهبود فرآیند تصمیم

مل از اند تشکیل شد که در عکه سوءرفتار داشته ییهابنگاهاري نیز براي جریمه کردن سیاه اعتبنظام قراردهی در لیست

  کرد.عوامل خودکار دولت براي اجراي احکام استفاده می

  
گیرنده حق د که این وامکناز طریق نظام لیست سیاه حکم می ،بدهکار است ايگیرندهممثال اگر دادگاهی دریابد که وا براي

وکارهاي مدیر اجرایی کسب 290000در حدود  2018هواپیما یا اخذ وام دیگري نخواهد داشت. در پایان سال  خرید بلیت

                                                            
1 Vote With Their Feet 
2 Several Options on Using Big Data to Strengthen Services and Supervision of Market Entities  
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٢٧  

گیرند مختلف در لیست سیاه قرار داشتند و از امتیازات مختلفی مانند اخذ وام یا خرید خانه محروم بودند. قضات تصمیم می

توانند درخواست خروج از این لیست برطرف کردن مشکل خود میکه چه کسی در لیست سیاه قرار بگیرد و افراد پس از 

  شود.تر میها نیز ساده، اجراي آني روزافزون قوانینسیاه را صادر کنند. با اعتمادپذیر

رویکردي فراگیر و احتیاطی را دنبال کرد و در عین  ،وکارهادولت چین در زمینۀ نظارت بر عملکرد کسب ،در عین حال

وکار ایجاد کرد. تدابیر نظارتی با یکدیگر هاي جدیدي را براي پویایی کسبمحرك ،ع اجتماعی این کشورمحافظت از مناف

ع جدید هاي جدید، صنایعۀ فناوريو با توس فتارهاي مکانی متفاوتی مفید بودهها براي زمان و باتفاوت دارند و هر دسته از آن

بایست می راستا هستند. دولت چین الزاماتی فراهم آورده که بر طبق آنهاي احتمالی همالگوهاي جدید جلوگیري از ریسکو 

ه چین مقررات خود را ب مثالً از تدابیر هدفمندي استفاده شود. ،هاي ریسک متفاوتبراي نظارت بر نهادهاي بازار با دسته

افزارهاي کاربردي بسیار محبوبی هدایت کرده است که به پیدایش و توسعۀ نرم 1گذاري و اقتصاد به اشتراك» اینترنت«سمت 

اقتصاد الکترونیک این  حجممنجر شده است.  4و خدمات حمل و نقل اشتراکی دیدي چوکسینگ 3پی، علی2چتمانند وي

جهش پیدا کرده است که دلیل اصلی  2017درصد آن در سال  33به  2011درصد تولید ناخالص داخلی در سال  20کشور از 

  ).2019هاي متعارف اقتصاد بود (ژانگ و چن آن ادغام فناوري اطالعات و ارتباطات با بخش

 تعیین را هاي محافظت از حقوق مالکیتبراي بهبود روش وظیفۀ بزرگ نهادهاي دولتی 10چین  دولت مرکزي 2016در سال 

حقوق مالکیت اقتصادي براي انواع مختلف مالکیت، بهبود نظام حقوقی براي هاي محافظت از از جمله تقویت روش ؛کرد

مندي برابر از تدابیر محافظت از حقوق مالکیت، مدیریت مناسب مشکالتی که در گذشته در زمینۀ حقوق مالکیت ایجاد بهره

هاي قضایی انتقال احتیاطی به سیاست، چنگ زدن 5مشمولهاي هاي حقوقی براي واگذاري داراییرویه اند، تنظیم دقیقشده

نظام مصادرة  از زدایی، عیبهاي داده شدهدولت به منظور عمل به وعدههاي بهبود مکانیزم، حقوق مالکیت و حل اختالفات

هاي شهري و هاي مختلف براي افزایش درآمد ملکهاي محافظت از حقوق مالکیت معنوي، بهبود نظاماموال، تقویت روش

گذارد و از آن حمایت هاي محافظت از حقوق مالکیت احترام میو ایجاد محیط مطلوبی که در آن کل جامعه به روشروستایی 

دوین و ها تهاي محلی تدابیر مشخصی را براي اجراي این دستورالعملها و دولتبسیاري از بخش ،این وظایف مطابقکند. می

ت. ه جلو برداشته شده اسهاي بلندي رو بهاي اخیر گامطی سال معنوي چین ، در نظام حقوق مالکیتاند. در نتیجهصادر کرده

در است.  یافتهحکم به پرداخت خسارت به دلیل نقض این قانون به صورت مداوم افزایش  ،يمالکیت معنو قضایی در دعاوي

در  .)2019 7و اسمیت 6نگ(هوآ افزایش یافت %40قضایی مالکیت معنوي با نرخ  تعداد دعاوي ،2018تا  2017فاصله سال 

دهندگان اذعان داشتند که اجراي از پاسخ %96 ،چین انجام داد در 2018یک نظرسنجی که اتاق بازرگانی ایاالت متحده در سال 

  قانون محافظت از حقوق مالکیت معنوي در کشور چین بهبود پیدا کرده است (همان منبع).

                                                            
1 Sharing Economy 
2 WeChat 
3 Alipay 
4 Didi Chuxing 
5 property involved 
6 Huang 
7 Smith 
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  سازي خدماتبهینه

ها و عموم مردم توجه شوراي دولت براي بهبود خدمات و افزایش کارایی و بازدهی امور براي شرکت ،2015از سال 

ي اهاي محلی تدابیر نوآورانهها، مراحل و موضوعات غیرضروري داشته است. دولتسازي یا لغو رویهاي به سادهویژه

یک درب واحد و یک «و » 2تنها در مواقع ضروريه رجوع به دفاتر تایید پروژ«، »1تایید بدون مالقات حضوري«مانند 

را  5اینترنت پالس فعاالنه برنامۀ استفاده از شیوه . دولت چین نیز4اندیابی به این اهداف آزمودهرا براي دست» 3درگاه

ارائۀ درخواست با شمارة ملی، پذیرش تک درگاهی و تکمیل «هاي براي ارائۀ خدمات دولتی به پیش برده است و روش

را با هدف ساخت نظامی اطالعاتی آسان، سریع، منصفانه، فراگیر، باکیفیت و کارآمد » ها از طریق یک درگاهمام رویهت

نظرات راهنما در مورد تسریع «شوراي دولت برنامۀ  2016براي خدمات دولتی به شدت ترویج کرده است. در سال 

خدمات دولتی «هاي ساخت نظام فنی ستورالعملاطالعیۀ توزیع د«و » خدمات دولتی اینترنتی«ریان کاري ج

سازي فرآیندهاي ، بهینه6برخطرا رسما تصویب و اعالم کرد و ملزومات کلی استانداردسازي اقالم خدمات »» اینترنتی

هاي پلتفرمسازي مراکز و تاسیسات خدماتی و و ترویج یکپارچهبرخط خدمات اینترنتی، نوآوري در الگوي خدمات 

افراد تسهیل و سرزندگی بازار را  ها ونجام امور اداري را براي شرکتا برخط،اینترنتی را پیشنهاد کرد. خدمات دولتی 

 ،در شانگهاي 7خطبرونو  برخطتقویت کردند. به عنوان مثال پیش از معرفی نظام یکپارچه و چندمنظورة خدمات دولتی 

درخواست خود را براي تایید به چهار ادارة مختلف دولت ارسال  ، بایددندرستوران بواندازي که خواهان راه افرادي

سند مختلف نیاز داشت. با معرفی  31کشید و به تکمیل و ارسال طول می روز کاري 58کردند. این فرآیند حداقل می

روز کاري  10ها تنها به شدند و روند تایید آنسند در درگاه چندمنظوره تکمیل و ارسال می 12نظام جدید تنها بایستی 

 ).2020نیاز داشت (جی 

چین سه نظرسنجی عمومی را در سراسر کشور در مورد ساخت تارنماهاي اطالعاتی دولت و  هاي اخیر دولتدر سال

رغم ها علیهاي خدمات دولتی اینترنتی برگزار کرده است. این نظرسنجیپلتفرمها، نظام خدمات دولت و محتواي آن

علی فبرخی از مشکالت  ،هاسازي خدمات دولتی و افزایش شفافیت رویههاي دولت در زمینۀ بهینهپیشرفتاذعان به 

گی گذاري اطالعات و عدم هماهن اي غیرمتوازن، فقدان اشتراكمنطقهمانند توسعۀ  را چین خدمات دولتی الکترونیک

م مقامات محلی ملزم به انجام تدابیر و اقدامات الزم . بدین ترتیب تمایادآوري نمودندادارات مختلف دولتی با یکدیگر، 

  براي حل این مشکالت شدند.

شوراي دولت برنامۀ  2015چنین قصد دارد ارائۀ خدمات به کارآفرینان را نیز بهبود ببخشد. در ژوئن سال دولت چین هم

ور به منظرا » کارآفرینی و نوآوري انبوه ها و تدابیر دولت براي ترویج پرقدرتاستنظرات در مورد تعدادي از سی«

                                                            
1 Approval without meeting in person 
2 Going to approval offices once at most 
3 One single door and one portal 

 روندهاي تایید و خدمات دولتی را در داخل یک ساختمان یا یک تارنماي واحد ادغام کند.به معناي آن است که دولت تمام » درب واحد و یک تارنما«روش  4
5 Internet Plus 
6 Online 
7 Offline 
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هاي جدید و هماهنگ سازي بر ایجاد پیشرانه 2016تصویب کرد. دولت چین از سال شکوفایی نبوغ و قدرت مردم، 

مرکز تها و خدمات ممشی براي ترویج نوآوري در سازمانزنجیرة صنعتی، زنجیرة نوآوري، زنجیرة سرمایه و زنجیرة خط

نین چاند. دولت چین همهاي حامی نوآوري در این کشور تشکیل شدهپلتفرمنمایش نوآوري و  ي پایگاهشده است. تعداد

مات دولتی و نهادهاي هاي ارائۀ خدپلتفرماز تشکیل  هاي مالی و پاداش،ی و عرضۀ کمکبا تامین تدارکات دولت

از خدمات ها و نهادها، مجموعه کاملی پلتفرمکند. این حمایت می )SMEs( کوچک و متوسط هايخدماتی براي بنگاه

اي را از مشاورة مالی گرفته تا منابع انسانی، بازاریابی، مشاورة حقوقی، مالکیت معنوي، قرنطینه و باکیفیت و حرفه

ند. در پژوهشی که کو متوسط ارائه میکوچک  هايبنگاهبه  وین و سایر خدمات نهادهاي ثالث راآزمایش، تدارکات ن

مختلف شرکت  1000بازخوردهاي بیش از  ،انجام داد 2020در سال  )DRC( ز تحقیقات توسعۀ شوراي دولتمرک

دهندگان این نظرسنجی در مورد خدمات دولتی از آوري شد و نشان داد که پاسخچین جمع وکارنسبت به محیط کسب

ها و عوارض و استانداردسازي کاهش مالیاتی، تسهیل فرآیندهاي مالیاتنوپا و  هايجمله سهولت تاسیس شرکت

چنین تامین مالی اي و هماي و مناقصهچنین نشان داد که خدمات مزایدهخدمات رضایت نسبی دارند. این پژوهش هم

  ).2021به بهبود بیشتري نیاز دارند (دفتر اطالعاتی شوراي دولت 

  

بانک جهانی به عنوان معیار  کارکسب و استفاده از شاخص سهولت انجام  ):18-2017گام دوم (

  هاي ابتکاري و بافتارهاي محلیپیشبرد اصالحات و تاکید بر طرح

چین تدابیر اصالحاتی را خود مطابق  مندتر شده است.ن بسیار نظامچی وکاراصالحات محیط کسب 2017از سال 

ر روي کل فرآیند انجام عملیات بانک جهانی پاالیش کرد و تمرکز بیشتري را ب کسب و کارچارچوب سهولت انجام 

ي دولت مرکز ،وکارها معطوف کرد. در عین حال به دلیل اختالف زیاد روند توسعۀ مناطق مختلف با یکدیگرکسب

چنان قالبی عمومی را براي اجراي اصالحات در تمام مناطق این کشور تشکیل نداده است. در عوض دولت بر هم

. در ها تاکید داشته استایط خاص هر منطقه بر اساس تامین ملزومات اساسی آنمطابقت تدابیر اصالحاتی خود با شر

گ فان«اتی تحول عملکردهاي دولت و برنامۀ اصالح ارتقايسازي خاصی را براي چین گروه هماهنگ دولت 2018سال 

شکیل این کشور ت کسب و کارسازي محیط اي براي بهینهزیرگروه ویژهتشکیل داد. در ذیل این گروه نیز » گوآن فو

ارت تسهیل ورود به بازار، نظبر هاي مربوطه در این زمینه را تدوین و اجرا کند. تاکید وظایف این گروه شد تا سیاست

  هاي ارزیابی بود.چنین تشکیل مکانیزمو اجراي قوانین، بازدهی خدمات و هم

د. این دو شهر از فرصت پیش آمده از ارزیابی شهرهاي پکن و شانگهاي به معیار اصلی اجراي این اصالحات تبدیل شدن

را به دقت دنبال کردند. در کسب و کار شاخص سهولت انجام  10بانک جهانی استفاده کردند و  کسب و کارمحیط 

هاي اداري، کاهش تسهیل رویه« بر هاکه تمرکز آن ی در زمینۀ مقررات کاري اجرا شدشهر پکن اصالحات عمیق

سب کبرنامۀ عملیاتی سه ساله بهبود بیشتر محیط «شهر پکن  2018بود. در سال » زایش شفافیتهزینۀ معامالتی و اف

ساخت وکارهاي این شهر را مشخص میاصالحاتی کسب را منتشر کرد که دستورکار)» 2020-2018در پکن ( و کار
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ارائه کرد. شدند، کشور اجرا میاي در این که بایستی به صورت تدریجی و مرحله اقدام اصالحی را 298و فهرستی از 

تراز با ی همآغاز کرد که اقداماتی اصالح 2018خود را در سال  ن اولین برنامۀ اصالحات محیط کسب و کارشهر پک

وکار، درخواست از جمله شروع کسب را، بانک جهانیکسب و کار هاي سهولت انجام حوزة ارزیابی شده در شاخص 10

پرداخت  گذاران اقلیت،یافت برق، ثبت اموال، دریافت اعتبارات، محافظت از سرمایهسازي، درمجوزهاي ساختمان

داد. شهر پکن در زمینۀ شروع پوشش می قراردادها و حل مشکل ورشگستگی، مالیات، تجارت فرامرزي، اجراي

ثبت «نوپا در سطح بخشی و ترویج الگوي هاي تشکیل شرکت وکار جدید با اجراي تدابیري مانند تاسیس سالنکسب

ها مرحله کاهش داد و زمان پردازش درخواست 2نوپا را به مرحلۀ الزم براي تشکیل شرکت  7 ،»الکترونیکی کل فرآیند

  .)2018 1را ایجاد کرد (دونگ %80قریب به  یروز کاري کاهش داد که کاهش 5روز کاري به  24را نیز از 

براي  را» مقررات چندگانه در یک درگاه«مشارکتی  پلتفرمسازي شهرداري شهر پکن در زمینۀ اخذ مجوزهاي ساختمان

ده و شبندي اجراي مدیریت طبقه هاي تایید،شرطسازي، تسهیل پیشش از هماهنگیانجام امور پیش از ارتباطات و پ

 »ادغام روندهاي تایید چندگانه«و » کشی چندگانهارزیابی مشترك و نقشه«مانند  هاي کاري خاصساخت مکانیزم

روز کاري  109گذاري اجتماعی را از سرمایه تشکیلهاي ها زمان الزم براي رسیدگی به پروژهتشکیل داد. این تالش

هاي خدمات شرکت ،). در زمینۀ دسترسی به امکانات عمومی2018اند (دونگ کاهش دادهروز کاري  45به کمتر از 

هاي خدمات دولتی براي ترویج درگاه عمومی مانند سازمان آب، برق، گاز، گرما و ارتباطات همگی شعباتی را در سالن

» یک درگاه پذیرش« مربوط به الحاتر پکن در زمینۀ ثبت اموال نیز اصاند. شهتاسیس کرده» چندمنظوره«خدمات 

. ودتسهیل نمهاي معامالت مسکن را را ترویج کرد و رویه» ثبت اینترنتی امالك و مستغالت«را انجام داد و برنامۀ 

در نتیجه محدودیت زمانی بررسی صالحیت خرید مسکن به یک روز کاهش پیدا کرد و محدودیت زمانی ثبت امالك 

). دولت پکن در زمینۀ پرداخت مالیات نیز 2018روز کاهش پیدا کرد (دونگ  5متر از روز به ک 10و مستغالت نیز از 

تدوین کرد. بدین ترتیب » مراجعه به ادارة مالیات تنها در مواقع ضروري«فهرستی از امور مالیاتی را براي برنامۀ 

  د.مراجعه به ادارة مالیات انجام دهن توانستند اقالم این فهرست را به صورت آنالین و بدون نیاز بهدهندگان میمالیات

ر اي سراسري دخود را تسریع کرد. پس از برگزاري جلسه هاي نیز اصالحات بهسازي محیط کسب و کارشهر شانگ

 .ئولین شهرداري شانگهاي تبدیل شدیت اول مسوبه اول اصالحات محیط کسب و کار ،2017این شهر در پایان سال 

رکتی ابر خدمات ش«ها برگزار کرد و برنامۀ دهی به شرکتۀ مشترکی را براي خدماتبدین ترتیب شهر شانگهاي جلس

وکار، نوآوري فنی، حقوق مالکیت معنوي، منابع را آغاز کرد که هدف آن ارائۀ خدماتی مانند شروع کسب 3»2شانگهاي

اي ژهچنین از ستون ویدماتی همهاي این شهر بود. این ابر خگذاري و تامین مالی به شرکتچنین سرمایهانسانی و هم

را براي » 4واحد درگاه پنجره« 2018چنین در سال براي ارائۀ نظرات و پیشنهادات برخوردار بود. شهر شانگهاي هم

                                                            
1 Dong 
2 Shanghai Enterprise Service Cloud 

  توانید به سکوي خدمات ابري دسترسی داشته باشید:در آدرس زیر می 3
http://www.ssme.sh.gov.cn 

  پنجره واحد نیز در آدرس زیر در دسترس است:درگاه  4
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هاي اداري هاي مختلف این شهر ایجاد کرد. پیش از این درخواستها و بخشدر میان تمام سازماناخذ تاییدات اداري 

ان امکدرگاه پنجره واحد، هاي مختلف شهر ارسال شوند. هاي مربوطه در بخشبایستی به صورت جداگانه به سازمان

   کند.م میواحد فراه پلتفرمها را از یک هاي اداري تایید درخواستانجام تمام رویه

هاي کالن شانگهاي را فراهم کرده سازمان تحت حمایت مرکز داده 49هاي مدیریت تجاري چنین نظامهم پلتفرماین 

سب کبهبود محیط «کند. ستون وکار مختلف به متقاضیان ارائه مینوع کسب 110است و دستورالعملی را براي بیش از 

کسب و هاي مختلف سهولت انجام هاي مشخصی را در مورد انواع شاخصدستورالعمل ،پلتفرمدر داخل این » و کار

اي چنین خدمات دیگري مانند دستورالعمل راهنمهم پلتفرمکند. این ارائه می ،گذاريپروژة سرمایه برخطمانند تایید  کار،

مورد نیاز  تمام انواع خدمات احتمالی تقریبا کند کهافراد خارجی حاضر در شانگهاي و ابر خدمات تجاري را ارائه می

  دهد. را پوشش می وکارجامعه کسب

ي هادي) را افتتاح کرده و ورو12345شانگهاي نیز یک خط تلفن اضطراري (دولت شه » واحد پنجره پلتفرم«بر اساس 

» 3ابر شهروندي«و » 2افتتاح شانگهاي«، »1شانگهاي چین«اي و موبایلی را براي خدمات دولتی مانند رایانه درگاه

اخذ نموده توصیۀ سیاسی را  24ادغام کرده است. شانگهاي همچنین از کمک فنی گروه بانک جهانی استفاده کرده و 

نظام پردازشی  20وظیفه و سیاست و  40بیش از  2018این شهر در سال  وکارکسباست. اولین طرح اصالحی محیط 

   مدیریتی برخط را برقرار ساخته است.
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، لی چینجمهور ، رئیس2018در ژوئن سال » 6فنگ گوان فو«تعمیق اصالحات  ملی با موضوع 5از راه دور کنفرانس در

ها ت. یکی از این فعالیتر شدکاربرديهاي فعالیتملزم به انجام ، وکارکسبمحیط  اتبراي جلو راندن اصالح 7ککویانگ

براي انجام این کار  ویژه الزاماتهاي مدیریتی و واگذاري است. قدرت مؤثرسازياز طریق  براي گسیل کردن انرژي بازار

تایید براي ز براي اخذ مورد نیاروز کاري، حذف نیمی از زمان  5شروع کسب و کار به شامل کاهش محدودیت زمان براي 

فهرست «ات و صادرات، اجراي وارد در گمرکی صترخیبراي  هاي ساختمان سازي و زمان الزمژهکل فرایند مهندسی و پرو

عبارت  ،شود. فعالیت دومها مییکپارچه بر روي دسترسی به بازار در سطح ملی و کاهش بیشتر عوارض و قیمت» منفی

از سازوکار نظارتی را ایجاد خواهد کرد که  شیوه جدیدي چین. نظم از طریق نوسازي فرایند نظارتتضمین انصاف و  است از

هاي کلیدي و تکیه داشته و از طریق نظارت بر بخش» 8گزارش از نتایج آن یک انتشار تصادفی و ازرسیب دو«بر اصل 

هد داد، را ترویج خوا» اینترنت + نظارت«دپارتمانی و نظارت مشترك بین چینشود. تکمیل می، اعتبار مبناينظارت بر 

رد و مقامات دولتی را در زمینۀ سستی و رفتارهاي اعمال خواهد ک ظهورروي صنایع نو اي را برو هشیارانه نظارت فراگیر

 چین. استه منظور افزایش راحتی و کیفیت خدمات سازي خدمات ببهینه، سخگو قرار خواهد داد. فعالیت سومپا ،نادرست

ور طالت و دریافت برق باید به غامالك و مستبراي ثبت  هش مجوزها گام بردارد. زمان الزمهمچنان قصد دارد در مسیر کا

 دمات دولتیباید براي ارائۀ خ» اینترنت + آموزش«و » اینترنت + معاینۀ پزشکی«سوم کاهش پیدا کند. میانگین بیش از دو

ط هاي مختلف نیز براي بهبود محیها و شهرداريد. با راهنمایی این کنفرانس، استانخوب و قابل دسترس توسعه پیدا کن

 مراجعه کنید). 2(به کادر  است در سراسر این کشور پدیدار شده خوب روشعداد زیادي ت و خود دست به ابتکار زده وکارکسب

                                                            
1 Tesla 
2 Gigafactory 
3 The State Grid Corp 
4 Xinhua 
5 Teleconference 
6 Fang Guan Fu 
7 Li Keqiang 
8 Double Random and one Release 

  در شانگهاي 1گذاري تسال: سرمایه1کادر 

هاي تولیدي خارجی در شانگهاي است. مقامات دولتی مربوطه در شانگهاي براي ترین پروژهیکی از بزرگ ،میلیارد دالري تسال 5 2گیگافکتوري

به توافق  2018اند. این پروژه در ماه جوالي سال کرده بهینهرا تسهیل و خدمات را  نیازمند تاییدسرعت دادن به اجراي این پروژه، بسیاري از اقالم 

، 2019آغاز شد. تمام فرایندهاي آن در کمتر از نیم سال تکمیل شدند. در ماه اوت سال  2019و امضا رسید و ساخت آن در ماه ژانویۀ سال 

در بعد از ظهر روز شانزدهم ماه اوت تا تکمیل پذیرش آن در  گیگافکتوري تسال (فاز اول) مجوز پذیرش جامع را دریافت کرد. از مرحلۀ تایید شدن

ماه پس از امضاي قرارداد مربوط به اعطاي زمین براي این پروژه زمان صرف شده است. در اکتبر  10اوت، تنها سه روز براي کسب مجوز و تنها  19

 هک رو آغاز کرد که تامین برق براي کارخانۀ تسال را تا سطحییک پروژة اتصال نیدر چین اولین خط انتقال را  3، شرکت شبکۀ دولتی2019سال 

روز، جزء  168، تنها با صرف لولهکیلومتر  16.7کیلومتر کابل و حدود  55شامل افزایش داده است. این پروژه،  نیاز است، براي تولید اصلی آن

  ).b0202 ،4هایی است که این کشور آن را تکمیل کرده است (شینهواترین پروژهسریع
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در سال  0.6811از ) EGDI( 2چین دولت الکترونیک توسعۀ، شاخص 1سازمان ملل متحد دولت الکترونیک پایشبنا بر 

باشد. امین جایگاه در جهان می 45قدمی به سوي  20افزایش یافته است و این یک صعود  2020در سال  0.7948به  2018

کلیدي براي توسعۀ دولت از لحاظ شاخص خدمات برخط، که معیاري براي عرضۀ خدمات دولتی برخط و یک شاخص  مصر

). این گزارش همچنین نشان DESA ،2020رسیده است ( ، یعنی نهمین کشور در جهان0.9059است، به سطح  الکترونیک

مردم به  ها و، آسایش را براي شرکتوکارکسبمحیط سازي عالوه بر بهینه چیندر  اده است که توسعۀ دولت الکترونیکد

  است.افزایش داده و خالقیت اجتماعی را  آورده و انرژي بازار ارمغان

  

  

  

  

  

  

  چین کشورهاي دیگر در بخش وکارکسبسازي محیط بهینه شیوه: 2کادر 

 4انک جهانیب وکارکسب: جیانگسو به عنوان یک استان بزرگ در زمینۀ تولید و اقتصاد واقعی، از روش ارائه شده در گزارش محیط 3استان جیانگسو

که تحت قلمرو قضایی این استان قرار دارند را ارزیابی  ايتوسعهمنطقۀ  127شهرستان و بخش و  96شهر،  13 وکارکسباستفاده کرده و محیط 

 یك، ارزیابمرکزیت یافته، بررسی مشتر فرایندهاي برخط، تاییدترویج ، »تایید بدون مالقات حضوري«کند. جیانگسو به طور فعاالنه اصالح می

حاتی هاي اصالها و فهرستهاي این استان طرحو شهرستان دهد. تمام شهرهارا ترویج می »عدم نیاز به حضور جسمی«ی و اي، نظام نمایندگمنطقه

دپارتمانی اي را برقرار ساخته، نظارت مشترك بینواقعه-از-اند. جیانگسو همچنن یک نظام نظارتی علمی، موثر، مستمر و پسمرتبطی را توسعه داده

ها را به فشار موجود برروي شرکت موارد توانسته  است و با اینده دست پیدا کر» یک بازرسی و بررسی فراگیر فردي«را تقویت کرده و به نظام 

  طور موثري کاهش دهد.

هاي مختلف به واگذاري و کنترل قدرت، ساخت یک دولت مبتنی بر خدمات و ساخت یک : ژجیانگ براي مجبور کردن دپارتمان5استان ژجیانگ

پردازش امور  زیادي در زمینۀ هاياستفاده کرده است. تالش» 6نیاز به مالقات دومعدم «از اصالح به م و مفید براي کارآفرینی، محیط دولتی سال

هاي هایی در سطوح مختلف تاییدیه. دولتاست ها و خدمات برخط انجام شدهدیهشده، و همچنین تاییو در یک زمان معینفرآیند پنجره واحد در 

اند. ژجیانگ همچنین براي ساخت یک محیط بازاري با حقوق مساوي، اندازي کردهرا راه گذاريهاي سرمایهي پروژههاي نظارتی براپلتفرمبرخط و 
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در سال  0.6811از ) EGDI( 2چین دولت الکترونیک توسعۀ، شاخص 1سازمان ملل متحد دولت الکترونیک پایشبنا بر 

باشد. امین جایگاه در جهان می 45قدمی به سوي  20افزایش یافته است و این یک صعود  2020در سال  0.7948به  2018

کلیدي براي توسعۀ دولت از لحاظ شاخص خدمات برخط، که معیاري براي عرضۀ خدمات دولتی برخط و یک شاخص  مصر

). این گزارش همچنین نشان DESA ،2020رسیده است ( ، یعنی نهمین کشور در جهان0.9059است، به سطح  الکترونیک

مردم به  ها و، آسایش را براي شرکتوکارکسبمحیط سازي عالوه بر بهینه چیندر  اده است که توسعۀ دولت الکترونیکد

  است.افزایش داده و خالقیت اجتماعی را  آورده و انرژي بازار ارمغان

  

  

  

  

  

  

  چین کشورهاي دیگر در بخش وکارکسبسازي محیط بهینه شیوه: 2کادر 

 4انک جهانیب وکارکسب: جیانگسو به عنوان یک استان بزرگ در زمینۀ تولید و اقتصاد واقعی، از روش ارائه شده در گزارش محیط 3استان جیانگسو

که تحت قلمرو قضایی این استان قرار دارند را ارزیابی  ايتوسعهمنطقۀ  127شهرستان و بخش و  96شهر،  13 وکارکسباستفاده کرده و محیط 

 یك، ارزیابمرکزیت یافته، بررسی مشتر فرایندهاي برخط، تاییدترویج ، »تایید بدون مالقات حضوري«کند. جیانگسو به طور فعاالنه اصالح می

حاتی هاي اصالها و فهرستهاي این استان طرحو شهرستان دهد. تمام شهرهارا ترویج می »عدم نیاز به حضور جسمی«ی و اي، نظام نمایندگمنطقه

دپارتمانی اي را برقرار ساخته، نظارت مشترك بینواقعه-از-اند. جیانگسو همچنن یک نظام نظارتی علمی، موثر، مستمر و پسمرتبطی را توسعه داده

ها را به فشار موجود برروي شرکت موارد توانسته  است و با اینده دست پیدا کر» یک بازرسی و بررسی فراگیر فردي«را تقویت کرده و به نظام 

  طور موثري کاهش دهد.

هاي مختلف به واگذاري و کنترل قدرت، ساخت یک دولت مبتنی بر خدمات و ساخت یک : ژجیانگ براي مجبور کردن دپارتمان5استان ژجیانگ

پردازش امور  زیادي در زمینۀ هاياستفاده کرده است. تالش» 6نیاز به مالقات دومعدم «از اصالح به م و مفید براي کارآفرینی، محیط دولتی سال

هاي هایی در سطوح مختلف تاییدیه. دولتاست ها و خدمات برخط انجام شدهدیهشده، و همچنین تاییو در یک زمان معینفرآیند پنجره واحد در 
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امال ک مناطقی که در فهرست قرار ندارند باید«هاي مختلف، پیروي از این اصل که بخشدر زمینه و  »وکارکسبرسیدگی مشترك به مجوزهاي 

ابت منصفانه اي که مانعی بر سر بازار یکپارچه و رقدسترسی به بازار و لغو هرگونه مقررات و شیوهفهرست منفی براي  رویکرد لو اعما» باز تلقی شوند

، ازجمله هاي بازارمحورهاي خصوصی از فعالیتتوانند براي سرمایههاي دولتی کامال بازي که میبراین، ژجیانگ براي پروژهشود. عالوهتلقی می

آمیزي کنند، اسنادي سیاسی را به طور موفقیتهاي دیگر، استفاده نقل و زمینهآب، کشاورزي، حمل و جویی در مصرف مهندسی، انرژي، صرفه

  صادر کرده است.

ها تا ها و شهركها، شهرها، شهرستاناز استان اي رسیده است،مرحلههاي پنجخدماتی دولت آنهویی به پوشش کامل دولت پلتفرم :1استان آنهویی

هاي شهرستانی باز کرده شعبه را براي دولت 123هاي شهري و شعبه را براي دولت 16هاي استانی، پنجره را براي دپارتمان 58 پلتفرمروستاها. این 

روستا و مجتمع امتداد پیدا کرده است. دولت استانی تمام موضوعات مربوط به خدمات دولتی را به صورت  17,664شهرك و  1,529است و به 

هاي شناسایی خود و افراد حقوقی با کد اعتبار اجتماعی یکپارچۀ خود، . افراد با کارتاستارائۀ خدمات پردازشی برخط و درحال  دهکر عالمبرخط ا

 کسبمهمی در زمینۀ بهبود محیط  نقش پلتفرماین  ،توانند در سراسر استان به مسائل خدماتی خود به صورت برخط رسیدگی کنند. بنابراینمی

ی از اقدامات رستدولتی و فه خدماتمربوط به ل، آنهویی فهرستی از مسائل و کارآفرینی ایفا کرده است. در عین حا وکار کسبو تسهیل مسائل  وکار

ساز در سراسر ها و کدهاي یکپارچهمورد استاندارد شده، عناوین، طبقات، پایه 2,628را تدوین کرده است. فهرست خدمات دولتی شامل  اجرایی

هاي زمانی براي رسیدگی) را دهی، مفاد و محدودیتعامل (مانند شرایط گزارش 20. فهرست اجرایی جزئیات مربوط به استسطوح مختلف دولتی 

شود. رهنمود و دستورالعمل براي شهروندان جهت رسیدگی به مسائل خود میمیلیون  1,596کند و شامل سازي میشرح داده و آنها را یکپارچه

، گذاري(از ساخت مسکن، حمل و نقل، صنعت و تجارت گرفته تا مالیات وکارکسبنظام  19دپارتمان استانی و  17نه تنها  پلتفرماین، این  بر عالوه

زش ها و نهادها و آموگذاري اطالعات درمورد شرکتبخشی به اشتراكنن براي امکانسازد، بلکه همچتغذیه و تدارکات دارویی) را با هم مرتبط می

  ی ملی در ارتباط است.پلتفرمافراد در سراسر کشور، با 

هاي مدیریتی و خدمات دولتی را تنظیم کرده و یک قدرتموضوعات مربوط به کوئینگ به طور فراگیر : دولت چونگ2کوئینگشهرداري چونگ

ر گذاري منابع اطالعاتی در سراسکوئینگ همچنین یک درگاه اشتراكراهنماي یکپارچه، استاندارد و کامل تشکیل داده است. چونگفهرست 

و ، جریان حجم وسیعی از اطالعات را تسهیل نموده ان شهرداري مرتبط است. این درگاهدپارتم 60شهرداري برقرار ساخته است که با بیش از 

 ي اطالعات قابل فهم و مفید،پذیر ساختن به اشتراك گذارکوئینگ براي امکان، چونگ2019دهد. در اکتبر سال کاهش میشهروندان را  تزحم

کوئینگ همچنین یک نظام از فهرست منفی را براي دسترسی به بازار اجرا کرده، هاي دولت افتتاح کرد. چونگجانبه براي سیاستی همهپلتفرم

دهد. براي شوند را پاکسازي و لغو کرده و ساخت نظام اعتبار اجتماعی را ترویج میو رقابت منصفانه می هیک بازار یکپارچ ه مانع از ایجاداسنادي ک

براي اعتبار » فهرست قرمز و سیاه« دیگر شود، یک نظام هر جايدر  محدودیتاعمال تواند منجر به اعتباري میکه در آن یک بی محیطیساخت 

امات نادیده گرفته شدن مشکالت از سوي مق«اي بر انسجام دولتی داشته و مشکل مربوط به کوئینگ نظارت ویژهست. چونگافراد ساخته شده ا

 هاي معنوي متعهدکوئینگ همچنین به حفاظت از حقوق داراییطبق قانون انجام شوند. چونگ هاي دولتکند تا وعدهرا حل می» رسمی جدید

ا ت هاي صنعتی و تجاريبراي بنگاهکوئینگ قیمت برق را براي براین، چونگرا انجام داده است. عالوه» 3آهنینمشت «بوده و اقدامات تحمیلی 

و  %20بکۀ موبایلی را تا بیش از ش تعرفه ترافیک درصد، متوسط 15به میزان  کوچک و متوسط هايبنگاه متوسط پهناي باند را براي، تعرفۀ 10%

هاي بزرگ در زمینۀ اعتبار، دالر آمریکا کاهش داده است. بر اساس داده 100هاي انطباقی براي واردات و صادرات کانتیرها را تا بیش از هزینه

                                                            
1 Anhui 
2 Chongqing 
3 Iron Fist 
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  اصالحات از طریق تمرکز بر نهادسازي جامع یق): تعم2019گام سوم (از سال 

د در هاي خوتالشسازي نتایج حاصل از اصالحات، هاي مفید اولیه و یکپارچه، چین براي افزایش تجربه2019ز اواخر سال ا

این قدم بزرگ شامل ترویج مقررات مربوط به  وکار را به سوي نهادسازي سوق داده است.زمینۀ اصالح محیط کسب

 2019در اکتبر سال  2شود) از سوي شوراي دولتیگفته می» مقررات«(که از این پس به آن  1وکارسازي محیط کسببهینه

ها و وکار و همچنین دشوارياصلی محیط کسب نواقصشود که سعی دارد نهادها و سازوکارهاي مربوط به رسیدگی به می

سازي محیط هاي بهینهتجربیات و فعالیت ،شده از طریق نهادهاي بازار را بهبود بخشد. این مقرراتهاي بازتابچالش

که موثر واقع شده، مردم از آنها راضی بوده  را اقدامات اصالحیآن دسته از کرده و  هاي اخیر خالصهوکار را در سالکسب

ص اصول اند از: تشخیسازي کرده است. این موارد عبارتیکپارچه ،مقررات بدر قال ،اندو بازیگران بازار از آنها پشتیبانی کرده

سازي؛ تاکید بر تحول برجستۀ ضوابط دولتی، یجهان، حاکمیت قانون و 3هاي دولتیبازار محور نمودن بنگاهو دستوراتی چون 

تشریح اقدامات خاص در ، هاي حقوقیبهبود ضمانت ،هاي مشتركنوآوري نهادها و سازوکارها، بهبود همکاري و فعالیت

زمینۀ ارائۀ محافظت یکسان براي تمام نهادهاي بازاري، حفاظت از استقالل مدیریتی، حقوق دارایی و دیگر حقوق و منافع 

یه دبه صورت ملی، استانداردسازي خدمات تایی یکپارچهقانونی نهادهاي بازار، اجراي یک پلتفرم خدمات دولتی برخط و 

به کاهش  هاي مربوطها، دسترسی یکسان به بازار، اجراي مستحکم سیاستتر شرکتمدیریتی در رابطه با تاسیس سریع

هاي مالی و همچنین بهبود قوانین نظارتی و استانداردهاي مربوط به کاهش سازي دشواريها و آسانها و قیمتمالیات

  ایید مدیریتی و بهبود نظارت و تحمیل قوانین مدیریتی.فرایندهاي مربوط به ت تسهیلفرایندهاي اداري، 

)» 2019(نسخۀ سال  4فهرست منفی دسترسی به بازار«شده از یک نسخۀ اصالح 2019در عین حال، دولت چین در سال 

اقدامات مدیریتی ویژه براي « 2018هاي خارجی، در سال گذاريخصوص فهرست منفی سرمایه را صادر کرد. چین در

 ،را بسیار تسهیل نمودرا صادر کرد و با این کار دسترسی به بازار » (فهرست منفی) 5هاي خارجیگذاريبه سرمایه دسترسی

  6منطقه معرفی کرد. 22کاهش داد و اقدامات آزادسازي را براي  48به  63اقالم فهرست را از 

در  )SPC( 7. دادگاه عالی مردموکار داشته استاي در فرایند اصالح محیط کسببراین، قوة قضاییه نیز حضور فعاالنهعالوه

وکار ارائه کرد؛ ازجمله اصالح تدارکات مربوط به افزایش محدودیت تفسیرهایی قضایی در رابطه با محیط کسب 2019سال 

بهبود چارچوب کلی براي  ،هاي مدنی و تجاريزمانی براي محاکمه و به تعویق انداختن مجالس شنود براي پرونده

بهبود فرایندهاي مربوط به ناتوانی در پرداخت و افزایش  و سازي بیشتر حقوق بستانکارانتگی از طریق شفافورشکس

و  اعمال قانونهاي مربوط به هاي قضایی خود را به طور کامل به اجرا گذاشته، کارشفافیت. دادگاه عالی مردمی سیاست

                                                            
1 Regulations on Optimizing the Business Environment 
2 The State Council 
3 Marketization 
4 Market Access Negative List 
5 Special Administrative Measures for Foreign Investment Access 

 Pilot( هاي تجارت آزاد اولیهگذاري خارجی در منطقهتر محتویات مندرج در اقدامات مدیریتی ویژه (فهرست منفی) براي دسترسی به سرمایهبراي مشاهدة دقیق 6

Free Trade Zones(  نسخۀ)مراجعه کنید:)، لطفا به آدرس زیر 2018  
http://www.chinadaily.com.cn/specials/NegativeListinFTZs(2018Edition).pdf 
7 Supreme People’s Court 
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ها و خدمات قضایی قدرتمند جهت ساخت یک ارائۀ ضمانت ورشکستگی را شدت بخشیده و اصالحات نظام قضایی را براي

ها در زمینۀ هاي دیگر دادگاهق بخشیده است. فعالیتیبینی، تعموکار باثبات، منصفانه، شفاف و قابل پیشمحیط کسب

، ا قانونکارآفرینان مطابق ب مشروعو حقوق و منافع  مالکیتاز: حفاظت از حقوق  است وکار عبارتسازي محیط کسببهینه

فراگیر  ورشکستگی و تعمیق اصالحاتدادرسی رسیدگی کارآمد به منازعات تجاري مختلف، پیشبرد تاسیس یک نظام براي 

اي هوکار مبتنی بر قوانین، همکاري فعاالننظام قضایی. دادگاه عالی مردمی همچنین براي ترویج مشترك یک محیط کسب

ها دیگر و دپارتمان 2خلق چینی کمیتۀ دائمی کنگرة ملی حقوق امور، کمیتۀ 1مردمیبا کمیتۀ اقتصاد و امور مالی کنگرة ملی 

داشته است. از طریق این معیارها، چین یک نظام قانونی تجاري ایجاد کرده است که در قبال کسب و کارها بسیار پاسخگو 

برابر  پنجبه بعد تا  2012دند، اما از سال هاي قانونی مربوط به جوازها، اگرچه زمانی نادر بوها و پروندهاست. ورشکستگی

  اند.افزایش یافته

  

 
  

اند، که این چیزي هاي معنوي را دریافت کردهپروندة مربوط به دارایی 480,000هاي چینی بیش از ، دادگاه2019در سال 

هاي جدید ملی مخصوص رسیدگی به این زمینه است، به طوري که برخی از آنها به دادگاه 2012نزدیک به پنج برابر سال 

هاي مربوط به تخلف در پرونده درصد از تمام 89اي، شاکیان خارجی در ، یک نهاد مشاوره3اند. بنا به گزارش روزارسال شده

  4اند.مجوزها پیروز شده

ه وکار بق فراگیر اصالحات چین در زمینۀ محیط کسبینمادي از تعم ،اقدامات نهادي شوراي دولتی و دادگاه عالی مردم

ا ات نهادي رسازي کرده و اصالحروند. چین سعی دارد نتایج مثبت و اقدامات نوآورانه در سطح نهادي را یکپارچهشمار می

 تر اینکه، تغییراتوکار را بیشتر کاهش دهد. مهمهاي کسبهاي مختلف مربوط به فعالیتداده و با این کار هزینه عمق

ها را از بین برده، جایگاه بازاري یکسانی را براي شرکت وکار را بهبود داده، نگرانیهاي کسبتواند اعتماد فعالیتنهادي می

  دهند. ارتقاءهاي دولتی را هاي مختلف تضمین کرده و تحول دپارتمانمالکیتهاي مختلف با شرکت
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ها و خدمات قضایی قدرتمند جهت ساخت یک ارائۀ ضمانت ورشکستگی را شدت بخشیده و اصالحات نظام قضایی را براي

ها در زمینۀ هاي دیگر دادگاهق بخشیده است. فعالیتیبینی، تعموکار باثبات، منصفانه، شفاف و قابل پیشمحیط کسب

، ا قانونکارآفرینان مطابق ب مشروعو حقوق و منافع  مالکیتاز: حفاظت از حقوق  است وکار عبارتسازي محیط کسببهینه

فراگیر  ورشکستگی و تعمیق اصالحاتدادرسی رسیدگی کارآمد به منازعات تجاري مختلف، پیشبرد تاسیس یک نظام براي 

اي هوکار مبتنی بر قوانین، همکاري فعاالننظام قضایی. دادگاه عالی مردمی همچنین براي ترویج مشترك یک محیط کسب

ها دیگر و دپارتمان 2خلق چینی کمیتۀ دائمی کنگرة ملی حقوق امور، کمیتۀ 1مردمیبا کمیتۀ اقتصاد و امور مالی کنگرة ملی 

داشته است. از طریق این معیارها، چین یک نظام قانونی تجاري ایجاد کرده است که در قبال کسب و کارها بسیار پاسخگو 
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  سازي محیط کسب و کاردر زمینۀ بهینه چینهاي فعالیتتجربیات کلیدي حاصل از . 4

حال، در سطح این وکار را به طور مستقیم برآورد نکرده است. بادر حال حاضر چین تاثیر اقتصادي اصالحات محیط کسب

به طور  2018-2017در دوره وکار دست آمده از دولت شهرداري پکن، اصالحات محیط کسبهبنا بر برآوردهاي ب شهري،

میلیون دالر آمریکا) کاهش  420(تقریبا  واحد پول جمهوري چین میلیارد 3ها را تا سقف هاي اداري شرکتمستقیم هزینه

). به طور مشابه، با 2019، 1باعث رشد اقتصادي پکن شده است (لیها را بهبود داده و پذیري اقتصادي شرکتداده، رقابت

ی که افزایش ندازي نمودهاپروژه با بودجۀ خارجی را راه 6168اخیرا وکار شانگهاي، دولت این شهر سازي محیط کسببهینه

میلیارد  1.8بالغ بر  گذاري خارجی جدیدو باعث جذب سرمایهدهد به سال گذشته نشان می را نسبت سومتقریبا یک معادل

  ).2019، 2(جیانگد نسبت به سال گذشته شده است درص 10 معادل دالر آمریکا، یعنی افزایشی

سال گذشته، یک رویکرد تدریجی را پیش گرفته است که عمدتا در  40وکار در طول چین در زمینۀ بهبود محیط کسب

که در ادامه به آنها اشاره  است ايهاي عمدهشامل ویژگیچین قرار داشته است و اقتصاد راستاي اصالحات و باز شدن 

یف بود شده نسبتا ضعریزيبرنامهمناطق روستایی که در آنها نظام اقتصادي اصالحات را از مورد اول اینکه چین کنیم. می

ط اصالحات مربوط به محیمورد دوم اینکه چین ابتدا تعداد زیادي از . و سپس به تدریج به سوي شهرها حرکت کرد آغاز کرد

حلی، تري از مناطق ساوکار را در منطقۀ ساحلی جنوب شرقی آغاز کرده و پس از کسب تجربیات، آن را به طیف بزرگکسب

، مناطق توسعه اقتصادي و فنی و مناطق )SEZ( 3. این کار شامل تاسیس مناطق اقتصادي ویژهمرزي و داخلی گسترش داد

جانبه ها در این مناطق و اجراي خدمات همهکشور منابع محدود خود را براي ایجاد زیرساختشد و این فوق پیشرفته می

 4ي دولتیهاتمرکززدایی قدرت و امتیازدهی به شرکت هاي سیاستی شاملتعدیلمورد سوم اینکه، چین ساخت. میمتمرکز 

)SOEs(  هاي دولتی به تعمیق اصالحات شرکتبه منظور وادار ساختن را انجام داده و سپس بخش اقتصادي غیردولتی را

را در اصالحات قیمتی به اجرا گذاشت و پس از » 5نظام دوسویه«مورد چهارم اینکه، چین ابتدا تا مدتی . خود، توسعه داد

مانند گسترش اختیار هاي خرد زمینه . مورد پنجم اینکه، چین اصالحات را دردادغام تدریجی آن، اصالحات بازاري را آغاز کر

ا مورد ششم اینکه، این اصالحات ابتد. ها آغاز کرده و سپس آن را به سطح کالن مانند اصالح مالکیت، گسترش دادشرکت

  د.هاي دیگري چون حاکمیت و توسعۀ اجتماعی گسترش پیدا کردنبر نظام اقتصادي تمرکز داشته و سپس به تدریج به زمینه

براي رقابت نهادي به وجود آورد. دولت مرکزي  ایجاد انگیزهوکار  بین مناطق محلی یک ساز در عین حال، رقابت موجود

 افزایشهاي محلی واگذار کرده و با این کار باعث اقتصادي خود را به دولت عهاي مدیریتی و منابزیادي از قدرتبخش 

، بسیاري سرمایه بخش خصوصیخارجی و  گذاريدر سطوح محلی شده است. براي رقابت بر سر سرمایه تحرکات نوآورانه

و نهادها و سازوکارهایی مناسب با اتخاذ کرده اصالحی  ها و ابزارهايابتکاراتی را در راستاي نوکردن شیوهها از دولت

ت دولتی اتایید، بهبود خدماخذ فرایندهاي  تسهیلاند. این ابتکارات شامل کار گرفتهراي جذب منابع بهبافتارهاي محلی را ب
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هاي مختلف، بین مکان رقابت موجود شوند.می مبادلههاي کاهش هزینهو » 1پنجره واحد«مانند خدمات الکترونیکی 

هاي سوق داده است. اساسا، رقابت موجود بین محلیت در زیرساخت يگذارهاي محلی را به سوي افزایش سرمایهدولت

 وجود، باید گفته شود که رقابت موجود بیناین . بااست و نوآوري سیاسیوکار، اصالحات نهادي محیط کسبدر حوزه ، چینی

شوند، ها همچنین منجر به نادیده گرفته شدن وظایفی که در مراحل اولیه به طور مستقیم باعث بهبود رشد نمیمحلیت

  ).2010، 2اي شده است (ژوظت منطقهفاهاي دولتی و همچنین حافزایش بدهی

براي اصالحات نهادي تبدل شد که آزمایشات، » آزمون و خطا«در سطوح محلی به یک ابزار مهم  تجربیات کسب شده

روند. بیشتر جزئیات مربوط به اصالحات چین در زمینۀ محیط هاي آنها به شمار میجزء ویژگی ،ها و تنظیماتارزیابی

ي از آزمون هاي نهادي در طی فرایندنوآوري. بلکه، اندوکار، به طور پیشاپیش و به شکلی از باال به پایین طراحی نشدهکسب

. در این گونه بافتار، وجود پیامدهاي غیرعمدي و منفی قابل درك بوده و آزمایشات و اندو خطاي مستمر به وجود آمده

این ر عمول دهاي میکی از نمونه. اندهاي اصالحاتی به تدریج تصحیح شده و بهبود یافتهطرحها در سطح محلی و اندازيراه

امل گذاري خارجی و توسعۀ صنعتی، بدون نیاز به گشودن ک، تاسیس مناطق اقتصادي ویژه بود که براي تشویق سرمایهزمینه

از ریسک  ،محلیي نظام ها. چین با باال بردن مقیاس نوآوريدرهاي اقتصاد به روي نیروهاي بازار، طراحی شده بودند

 هاياز نوآوري نمایش اثرات ناشیتضعیف کرد. در عین حال،  مخالفان اصالحات رااصالحات دوري کرده و قدرت نیروي 

ن هایی مانند گردش کارمندامنجر به سرریز دانش مربوط به اصالحات شود. این کار از طریق روشتوانست مینهادي محلی 

که اصالحات  مناطقیهاي تحقیقاتی به افته براي کار کردن در مناطق کمتر توسعه یافته یا اعزام گروهیعهرسمی مناطق توس

  داد.شد که هزینۀ اجراي اصالحات را بسیار کاهش میبراي آموزش تجربیات پیشرفته انجام می در آن انجام شده،

  تواند شامل موارد زیر باشد:شود که اخیرترین تجربیات و اثرات چین میبا نگاه به گذشته دیده می

  

سازي محیط کسب وکار به حفظ رشد سریع دولت چین باور دارد که بهینه .توجه و رهبري رهبران سطح باال

وي واقع از س وکار درسازي محیط کسبکمک کند. اصالح و بهینهیافته اقتصادهاي توسعهاقتصادي و رسیدن به 

چندین بار بر اهمیت  3جمهور شی جینپینگکند. رئیسرهبران سطح باال آغاز شده، هدایت یافته و توسعه پیدا می

را به هدف مهم اصالحات » وکار در سطح جهانییک محیط کسب ایجاد«وکار تاکید کرده است و اصالح محیط کسب

 گسترش، شوراي دولت براي 2020 سال تا 2018سال از  تبدیل کرده است.به سمت اقتصاد باز بیشتر چین  حرکتو 

جدید و وظایف کلیدي، مرتبا جلساتی  هاي اصالحیو پیشنهاد طرح اخیر هايوکار، درك توسعهاصالحات محیط کسب

هاي ها و کمیسیونخانهطور که در باال ذکر شده است، شوراي دولت و وزارترا با مجریان ترتیب داده است. همان

  دهند.وکار را پوشش میمختلف از محیط کسب جوانباند که اي از اسناد سیاسی را صادر کردهمربوطه مجموعه
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فراگیر دولت مرکزي،  هنمودهايها و رهاي محلی با دستورالعملدولت. محلی هايتسیاس تجریهتشویق 

اند. دولت مرکزي شهرهاي بزرگی چون پکن، رفتهرا به کار گشرایط محلی خود متناسب با  هاي اصالحیسیاست

وکار بدل شوند. همچنین اصالحات کسب عرصهرا تشویق کرده است تا به پیشروان  2و شنزن 1ژوشانگهاي، گوانگ

، کمیسیون توسعه و 2018ها شده است. با آغاز سال تجربیات محلی و باال بردن مقیاس کردن توجه زیادي به خالصه

 22وکار را در باصالحات، کار نظارت و ارزیابی محیط کسپویایی براي تحلیل مشکالت موجود و  3اصالحات ملی

 28، شوراي دولت فهرستی از 2018. در جوالي پوشش داده بودشهر را  40، این ارزیابی 2019شهر آغاز کرد. در سال 

جمله  ؛ ازاددبزرگ را پوشش می حوزةمنتشر کرد که شش ر وکاعملکرد خوب محلی در زمینۀ اصالحات مقررات کسب

تاسیس و ادارة کسبهر چه بیشتر در سازي وکارها، سادهگذاري در کسبتایید براي سرمایهاخذ فرایندهاي تسهیل 

 هشدديبنهایی مانند مدیریت اعتبارهاي طبقهحکومتی و شیوه هايبرنامهمرزي، نوسازي تجارت بین تسهیلوکارها، 

و  ه واحدپنجردرگاهی، یک«هاي بزرگ، ارائۀ خدمات دولتی باکیفیت و ترویج خدمات بر دادهو حکومت مبتنی

، شوراي دولت تصمیم دیگري اتخاذ کرد و از تمام شهرهاي چین خواست تا به اصالحات 2019مبر ادر سپت 4».بارهیک

اقدام اصالحی به مابقی  13افزایش مقیاس وکار مراجعه کنند، خوب شهرهاي پکن و شانگهاي در زمینۀ محیط کسب

قراردادها اجراي مرزي و ها، تجارت بینوکار، دریافت برق، ثبت امالك، پرداخت مالیاتمواردي چون آغاز کسب، کشور

شده، مقامات محلی  صریحت 6وکارسازي محیط کسبطور که در درجۀ بهینهبراین، همانعالوه  5.اددرا پوشش می

کار بسب و کار در چارچوب قانونی در زمینه بهبود محیط کاقدامات متفاوتی را  به ابتکار عمل خود،شوند تا تشویق می

اشد، پذیر بمعقولی توجیه شکلیبه  رخ دهد که در فرایند مربوط به آزمایش محلی ی نیزاشتباه و گیرند. اگر انحراف

  درنظر نگرفت. شانتوان آنها را معاف داشت یا مجازاتی برایمی

محلی داراي ظرفیت سازمانی و اجرایی هاي چین در سطح مرکزي و دولت. اصالحات اجراي پرقدرت برنامۀ

دولت چین در زمینۀ اثربخشی نمرة بانک جهانی،  )WGI( 7هاي حکمرانی جهانیقدرتمندي هستند. طبق پروژة شاخص

میانگین رتبۀ اقتصادهاي داراي درآمدهاي به عنوان  50.85بوده است و این بسیار بیشتر از  71.63 برابر با 2019در سال 

). این موضوع ارتباط زیادي با استخدام کارمندان دولتی و نظام انتصاب 2019(بانک جهانی،  است االمتوسط رو به ب

کارمندان دولتی چین اي و اجرایی سرشاري دارند. حرفه اربپرسنل چین دارد. به طور کلی، رهبران ملی و محلی تج

و ده شارت محکم بر عملکرد انتخاب سنجی و نظهاي صالحیتبراساس سنت دیرینۀ این کشور در زمینۀ آزمایش

مقامات سطح بر نتایج برپا کرده است. . چین براي مقامات دولتی یک نظام مدیریت عملکرد مبتنیگیرندمیترفیع 

                                                            
1 Guangzhou 
2 Shenzhen 
3 The National Development and Reform Commission 
4 General Office of the State Council,《国务院办公厅关于部分地方优化营商环境典型做法的通报》[Notice on LocalGood Practices on 

Optimizing Business Environment]. 
http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-08/03/content_5311523.htm 
5 General Office of the State Council,《国务院办公厅关于做好优化营商环境改革举措复制推广借鉴工作的通 知》[Notice on Replicating and Scaling 

up Good Practices in Optimizing Business Environment], http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-09/19/content_5431319.htm 
6 The Degree on Optimizing the business Environment 
7 Worldwide Governance Inicators 
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د که با ارزیابی عملکرد کارمندان نکنتعیین میتر در دولت سطح پاییناهداف خاصی را براي مقامات باالي دولت، 

وکار، شوراي دولتی ساالنه یک کنفرانس تصویري و تلفنی در در خصوص اصالح محیط کسب .استدولتی در ارتباط 

تایج نبرگزار و در آن خالصه » سازي خدمات دولتیمدیریت و بهینه تسهیل ،واگذاري قدرت«رابطه با تعمیق اصالح 

ف ر زمینۀ تقسیم نیروي کار، وظایرا د مفصلیهاي کند. دولت مرکزي برنامهسال بعد را اعالم میو طرح کاري سالیانه 

اید گزارش بمرتبط کند. هر نهاد دولتی آنها را بین سطوح مختلف دولتی توزیع میو  بیینت ،هاي زمانیعمده و برنامه

هاي کلیدي را به شوراي دولت ارائه چالش بارةهاي بزرگ و بحث درجمله گام کتبی خود در زمینۀ پیشرفت اجرایی، از

کارمندان بین نهادهاي دولتی و در هاي عملکردي از ارزیابی یوکار به مولفۀ مهماصالح محیط کسب نامۀبر اجرايکند. 

و تعدادي از  اند، باید پاسخگو باشندرفتار و یا عملکرد نامناسبی داشتهاشتباه، سوءکارمندانی که دولتی بدل شده است. 

ها یا طی سال پاداش گرفته واند، داشتهوکار محیط کسبمقامات رسمی که عملکرد خوبی در زمینۀ اجراي اصالحات 

  .کنندمیترفیع پیدا 

پذیر چندذینفعی امکانو  کنندة چندسطحیوکار هماهنگبرنامۀ اصالحی از طریق ایجاد یک ساز جدي اجرايهمچنین 

ح به اصال هاي مربوطاستراتژي طراحیشده است. در سطح مرکزي، کمیسیون اصالحات و توسعه ملی مسئولیت 

که  را نیز برنامۀ اصالحات 1سازي اجراي آنها را به عهده گرفته و وزارت امور مالیگذاري و هماهنگمحیط سرمایه

فنگ «، شوراي دولت براي 2018 سال است. در جواليدار شدهعهده ،درتمرکز دا 2وکاربر تسهیل انجام کسب مشخصاً

عهده داشت و  اي تشکیل داد که رهبري آن را یک نخست وزیر بروزارتخانهکنندة بینیک گروه هماهنگ» گوان فو

دادند. و اعضاي این گروه را نیز وزرا تشکیل می ندوزیر بوددو مشاور دولتی نیز در نقش معاونان این نخست

یدي، هاي اصالحی کلو اجراي سیاست توسعه براي سازياز هماهنگ است هاي اصلی این گروه عبارتمسئولیت

ه هاي اصالحی کلیدي بپیشنهاد فهرستی از موضوعات اصالحی در جلسات مجریان شوراي دولت، رسیدگی به چالش

این گروه پیشرو، پنج گروه کاري اختصاصی وجود دارد  ذیلمقامات محلی.  هشده و ارائۀ راهنمایی بشکلی هماهنگ

وکار و بهبود ار، نوآوري و کارآفرینی، اصالحات نظام کسبوکهاي مدیریتی، بهبود محیط کسبکه به ترتیب بر تاییدیه

خدمات دولتی تمرکز داشته و در کنار آنها چهار گروه پشتیبان نیز وجود داشته که به پشتیبانی عمومی، بررسی حقوقی، 

ه هماهنگی به طور مشابه، در سطح محلی نیز سازوکارهایی مربوط ب 3پردازند.اي میبازرسی و تحقیق و خدمات مشاوره

ها دپارتمانی تشکیل داده و وظایف اصالحی، میزان پیشرفت اجرایی و چالشبرقرار شده تا مرتبا جلساتی بین یچندسطح

راي و موانع موجود ب استهاي مشترك کنندة تالشتضمین ،کنندهگذارند. اینگونه سازوکارهاي هماهنگبرا به بحث 

  برد.ن میهاي مختلف را از بیهمکاري بین نمایندگی

                                                            
1 Ministry of Finance 
2 Ease of Doing Business 
3 General Office of the State Council,《国务院办公厅关于成立国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的通知》, [Notice on Pushing 

Forward Transformation of Government Functions and “Fang Guan Fu” Reform Coordination Group]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-
07/25/content_5309035.htm 
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کند. شوراي براین، یک نظام ارزیابی و نظارتی باال به پایین نیز به تضمین اجراي موثر برنامۀ اصالحی کمک میعالوه

، 2019دهد. در سال اي را انجام میهاي ساالنهها، بازرسیدولت نیز براي پی بردن به میزان پیشرفت واقعی و چالش

استان و شهرداري اعزام کرده تا میزان  16اي به را تحت رهبري ماموران وزارتخانههایی از بازرسان شوراي دولت گروه

وکار و ترویج نوآوري را بررسی کند. رفع ها، اصالح محیط کسبها و قیمتپیشرفت اصالحات در زمینۀ کاهش مالیات

 ریمهجکار شدند و رهبران کمهاي مربوطه واگذار میسشد به آژانها شناسایی میمشکالتی که از طریق این ماموریت

ن بررسی از طریق دید«هاي مشترك ساالنه، که معموال بدون هشدار قبلی و به عنوان روشی براي شدند. بازرسیمی

اصالحات و ارکان مربوط به سهولت اجرایی در  بررسی پیشرفتبه منظور شوند، در مکان انجام می» و تجربه کردن

تر ایفاي . اشخاص ثالثی که به عنوان ارشدهاي خارجی مستقلشدنیز انجام میانگهاي انجام کسب و کار در پکن و ش

محیط کسب و  از درمورد رضایتاز افراد جامعه و کسب و کارها  منظم هاينظرسنجیکنند نیز براي انجام نقش می

  .شدنددر این باره استخدام کار و دریافت نظرات ایشان 

  

 .هاي دیجیتال و خدمات دولت الکترونیکيفناوراز  پرقدرتمشارکت بخش خصوصی و استفادة 

وکار، دولت چین تاکید داشته است که اصالحات باید حول محور نیازهاي واقعی بخش محیط کسب در فرایند بهبود

 وجود ، توجه روز افزونیمشاوره و همکاري با بخش خصوصی در مورد همین دلیل،خصوصی قرار داشته باشند. به 

ورد م یک عنصر کلیدي براي قضاوت در ،بازخورد بخش خصوصی. در پکن، شانگهاي و شهرهاي دیگر، داشته است

اي را برگزار جلسۀ مشاوره 133، دولت شهرداري پکن 2019وکار است. به عنوان مثال در سال کیفیت محیط کسب

هاي خود را به اشتراك ي دیگر نظرات و توصیههاها و بخشها، دانشگاهنماینده از شرکت 1,000و بیش از  کرد

ها و جلسۀ اطالعاتی را براي بنگاه 1,900بیش از ، 2019هاي دولتی مختلف در پکن نیز در سال گذاشتند. آژانس

گزار کردند تا در مورد هاي حسابداري و استودیوهاي معماري برهاي حقوقی، بنگاهاي مانند بنگاههاي حرفهآژانس

، شانگهاي اولین 2019. در سال هاي جدید به ایشان آگاهی داده و بازخوردها را کسب کنندیرات در سیاستآخرین تغی

دان و متخصص باتجربه از حرفه 24وکار را در کشور برگزار کرد که شامل مورد اصالحات کسب اي درکمیتۀ مشاوره

 پیشرفته، صنعت ایعدانشگاهی و تحقیقاتی، صن، موسسۀ 1وکار با بودجۀ خارجیهاي مختلفی چون انجمن کسببخش

  شد.اطالعات می فناوريپزشکی و صنعت 

دیجیتال دیگر براي ادغام کردن خدمات بین آژانسی، سازماندهی  هايفناوريهاي بزرگ و دولت چین از بالکچین، داده

هاي کند. استفادة گسترده از کانالمجدد به خدمات دولتی حول نیازهاي کاربران و برقراري ارتباط با مردم استفاده می

بازدهی و اثربخشی را به شدت افزایش داده است. به  ،موبایلی افزارهاينرمهاي اجتماعی و ها، رسانهبرخط مانند تارنما

براي  و تعبیه کردهوکار هاي خاصی را در زمینۀ محیط کسبستون ،خود اینترنتی عنوان مثال، دولت پکن در درگاه

                                                            
1 Foreign-Funded Business Association 
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اندازي کرده است. این خدمات همچنین را راه» 1پکن تانگ«موبایلی با نام  افزارنرمخدمات عمومی یک  رسیدگی به

در چین، در دسترس مردم قرار  چندمنظوره اجتماعی هايبرنامهترین ، دو مورد از محبوب3و آلیپی 2برروي ویچت

استفاده کرده است که » 4ین کاتالوگیچکبال«دیجیتال براي برپایی یک  هايفناورياند. پکن همچنین از گرفته

هاي هاي مربوط به آژانسدهد تا تمام دادهآژانس شهرداري را به هم متصل کرده و اجازه می 53هاي ها و دادهمسئولیت

انند هاي خاصی مبالکچین همچنین در زمینه هايفناوريگذاري و بررسی باشند. منظم قابل اشتراك طوربه  ،متصل

هاي شهر پکن نیز براي ثبت و پردازش اند. دادگاهآپ کسب وکار نیز مورد استفاده قرار گرفتهو استارت ثبت امالك

هاي عمومی از طریق تارنماي دادگاه پرونده ،2019کنند. از سال ها به طور روزافزونی از نظام برخط استفاده میپرونده

ر همین . دهستندویچت، به صورت برخط قابل ثبت شدن  زارافنرمپکن یا از طریق حساب کاربري این دادگاه برروي 

کرده است که مسئولیت ادغام و به را آغاز  5هاي بزرگمرکز داده اندازي یکراه 2018راستا، شانگهاي نیز در سال 

ز، اولین مرکهاي مربوط به خدمات دولتی در سراسر شهر را به عهده دارد. شانگهاي با پشتیبانی این گذاري دادهاشتراك

موجود در سراسر شهر  7بین کارگزاري را در کشور تاسیس کرده و از طریق آن خدمات دولتی» 6ايپنجرهدرگاه تک«

  را به هم متصل کرده است.

شده که در آن کاربران ثبت هاندازي کردرا راه کاربردهاهمان با  تلفن همراه افزارنرماین، شانگهاي نیز یک  بر عالوه

هاي ند رهنمودهاي خدماتی را مشاهده کرده، قرارهاي مالقات ثبت کرده، سطح پیشرفت را دنبال کرده و شکایتتوانمی

شود.  سانآهاي دادگاهی بسیار سازي همچنین باعث شده است تا ثبت پروندهخود را نیز ثبت کنند. فرایند دیجیتالی

  .شودنوشت از آن به ماموران مالیاتی ارسال میکند، یک روحسابی را صادر میزمانی که یک کسب و کار صورت

  

بانک جهانی در زمینۀ بهبود محیط . هاي جهانیالمللی و یادگیري از تجربههاي بینبا سازمان همکاري

هایی چون: تحلیل و تحقیق، تبادل دانش از است؛ حمایت در زمینه عمل آوردهبهچین  ازوکار حمایت مهمی را کسب

المللی و همچنین هاي عملی خوب بینگذاري روشهاي تحقیقاتی، به اشتراكو گردش هاها، مالقاتطریق کارگاه

را با بانک  )MOU( 8نامه، یک تفاهم2018دولت چین در فوریۀ سال وکار. هاي مربوط به اصالح محیط کسبتوصیه

 هاي مربوط به دریافت اعتبار،وکار امضا کرد تا بتوانند به طور مشترك شاخصجهانی در زمینۀ اصالح محیط کسب

مرزي و آغاز کسب و کارها هاي پرداختی، کسب جوازهاي ساخت، ثبت امالك، دریافت برق، تجارت بینحل ناتوانی

دیگر المللی، با همکاري یکهاي عملی خوب بینبادل تجربیات و روشرا مطالعه کنند. دولت چین و بانک جهانی براي ت

ردهگذاران اند. سیاستوکار سازماندهی کردهباالیی را در زمینۀ اصالحات محیط کسبالمللی سطحهاي بینکنفرانس

                                                            
1 Beijing Tong 
2 WeChat 
3 Alipay 
4 Catalogue Blockchain 
5 Big Data Centre 
6 Single Window Portal 
7 Cross-agency Government Services 
8 Memorandum of Understanding 
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همچنین  بانک جهانی اند.ها شرکت داشتهباال از روسیه، نیوزیلند، مالزي، سنگاپور، ژاپن، کره و چین در این کنفرانس

گران موفقی چون سنگاپور و روسیه، و دو گذاران چینی در زمینۀ یادگیري از اصالحبه یک گروه اعزامی از سیاست

کار وهاي اصالح محیط کسبمورد روش سی جهت گفتگو دررتبۀ چین به واشنگتن ديگروه اعزامی از ماموران عالی

موقعی به وزارت امور مالی، دولت شهرداري پکن و دولت شهرداري صیۀ بهکمک کرده است. بانک جهانی حمایت و تو

هاي ی و گزارشتهاي تحقیق، توصیۀ سیاسشناسیروشهایی مانند زمینه در جمله شانگهاي عرضه داشته است، از

مال اعهاي نظارتی کلیدي و نحوة وکار براي بخشالمللی در اصالحات کسبهاي خوب بینمورد روش تشخیصی در

المللی نیز از طریق و صندوق پول بین (برنامه توسعه ملل متحد) UNDPالمللی دیگر مانند چین. نهادهاي بین آنها در

  اند.هاي مختلفی ارائه کردهتشریفات دیگر، حمایت

  

  گیرينتیجه. 5

ا محیط کسب و کار برابطه مثبت و مستقیمی بین زیرا  ،است بسیار مهم توسعهدر فرایند کار و محیط کسبنقش 

گذاري ثروت، صادرات و ، ایجاد و به اشتراكشتغالهاي افرصت بسیاري از اثرات خارجی توسعه اقتصادي از جمله

هاي دارد. دولت چین از زمان اصالحات و گشایشوجود و موارد دیگر  متوازناي اقتصادي و منطقه همچنین توسعه

هاي اخیر، دولت چین یک بستۀ داشته است. در طول سالگرا بازارتوجه مداومی به ساخت یک دولت  1978سال 

یافته تاکید دارد. فرایند زدایی و خدمات بهبوداصالحی عمده را پیشنهاد کرده است که بر تمرکززدایی، مقررات

حقوقی هاي دولت را بدون زمینه اختیارات لغو و تفویض نمودهمحلی  هايرا به دولت تمرکززدایی سعی دارد قدرت

زدایی سعی دارد شود. فرایند مقرراتمی ارتقا دادهگذاري به شکل موازي زدایی و مقرراتد. مقرراتده انجامشفاف 

بیش از حد اقتصادي و اجتماعی براي برقراري سلطۀ بازار در زمینۀ تخصیص منابع و استقالل اقدامات دولت را از انجام 

شوند. گذاري بکار گرفته میهاي سرمایههایی مانند تایید پروژهي منفی در زمینههامثال، فهرست راياجتماعی باز دارد. ب

بازدهی و اثربخشی را افزایش داده و  ،اي چون نظارت الکترونیکیگذاري سعی دارد از طریق ابزارهاي نوآورانهفرایند مقررات

هاي پنجره فروشگاه فرایندهاي اداري از طریق محور قصد دارد مثال با کاهشرا کاهش دهد. دولت خدمات تاییدهاي هزینه

د اقتصادي رش تثبیتچین و  به بهبود محیط کسب و کار ی از این دست،، کیفیت و بازده خدمات را بهبود دهد. اصالحاتواحد

  است.در محیط بسیار پیچیدة جهانی کمک زیادي کرده

این  زابه طور واضح دولت این کشور هایی در زمینۀ اصالح محیط کسب و کار داشته است، اما اگرچه چین پیشرفت

وکار یک بهبود محیط کسبهاي آتی نخواهند بود. کنندة موفقیتهاي گذشته تضمینموضوع آگاهی دارد که موفقیت

هایی ، هنوز از کشورها و مناطق پیشرفتۀ دیگر در زمینه1انجام کسب و کارسهولت . چین در چارچوب فرایند مستمر است

 مرزي عقب بوده و هنوزمانند دریافت اعتبار، حل مشکالت مربوط به ناتوانی پرداخت، پرداخت مالیات و تجارت بین

                                                            
1 Ease of Doing Business 
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ها در فضاي بزرگی براي پیشرفت وجود دارد. شکاف موجود بین شهرهاي دیگر و پکن و شانگهاي عمیق است. تفاوت

، و این 2اند بسیار زیاد استکمتر توسعه یافته که 1هایی مانند گانسوینۀ مخارج مالی بین پکن و شانگهاي و استانزم

تبدیل  گرایانهغیرواقع يها و افراد به کارشود تا فرایند استانداردسازي خدمات دولتی براي شرکتموضوع باعث می

ذاري گجمله به اشتراك نهادي، اقتصادي و حقوقی روبرو است، ازهاي تري از چالششود. چین همچنین با طیف وسیع

شارکت بازار، بهبود کمیت و کیفیت می، حرکت بیشتر به سمت اقتصاد هاي دولتی، بهبود نظام قضایها بین آژانسداده

ها در زهکش انگیمنجر به فروته، یافمرکزیت کردننهادي . اصالحاتو اطمینان از برقراري شرایط رقابتی نهادهاي بازار

به  الزام شدیدتر، شرایط مورد نیازداخل بخش دولتی شده است. اقداماتی که قبال ذکر شدند، مانند فهرست نیرو، 

و افزایش فشار شهروندان و موارد دیگر، تاحدي باعث کاهش اشتیاق افراد نسبت به مشاغل بخش دولتی پاسخگویی 

 شایستگیو متعاقبا قدرت دولت در انجام خدمات و نظارت تواند بر یها م). کاهش انگیزه2020، 3شده است (جینگ

همچنان محدود است.  مشارکتیهاي و کانال میزاناما  افزایش یافته،دولت اثرگذار باشد. مشارکت شهروندان 

هاي اجتماعی به طور کلی هنوز کوچک و جوان بوده و به طور سازمانی با دولت مرتبط بوده یا وابستگی مالی سازمان

). در مسیر پیش رو، b2020 و قادر به خودگردانی و ادارة مشترك امور دولتی نیستند (بانک جهانی، دارندبه آن 

هاي چون شانگهاي و پکن و ارتقاي چارچوب آزمایشیی خوب در مناطق هاي اصالحبندي و تکرار روشخالصه

  نهادي و نظارتی جهت حفظ شتاب اصالحات در چین، امري حیاتی است.

تواند داراي اثرات جهانی باشد، مخصوصا براي وکار میسازي محیط کسبهاي چین در زمینۀ بهینهوجود، روشبااین

هاي اي از آزادسازي اقتصادي و اجراي سیاستسابقهمثال، اگرچه آفریقا از مراحل بی برايبسیاري از اقتصادهاي جنوبی. 

وکار، اجراي هایی در زمینۀ انجام کسباما این قاره همچنان با چالش ،وکار عبور کرده استکسب محیطمفید براي 

 اندازيراههاي باال براي از هزینه است ها عبارتروبرو است. این چالش 5پایداربراي توسعۀ  2030 برنامۀو  20634 برنامۀ

هاي دریافت برق و نام و کسب مجوز، هزینهپیچیده هنگام ثبت الزاماتطوالنی و  فرایندمانند  ،وکارو انجام کسب

م مرزي کهاي زیاد و تجارت بینمالی، مالیات تأمینهمچنین فرایندهاي الزم براي تامین برق، عدم دسترسی به 

ها با آنها مقابله که چین سعی داشته است در طول سال استهایی ها در واقع چالش). این2018، 7و نیکوالس 6(آسونگو

که از طریق  وکار در چینسازي محیط کسبکند. در این مقاله استدالل شده است که موفقیت مربوط در زمینۀ بهینه

چون رهبري قدرتمند و مالکیت همعواملی  در اثر ؛شودوکار سنجیده میشاخص بانک جهانی براي سهولت انجام کسب

هماهنگ و گوپاسخ یک نظام قدرتمند و نگیزشیاصالحی، اجراي کارآمد تحت پشتیبانی یک نظام قدرتمند ا برنامۀ

                                                            
1 Gansu 

 2.7طوري که ارزش سرانۀ شانگهاي بود، به یوانمیلیارد  337.2و  یوانمیلیارد  835.1، مخارج مالی در شانگهاي و گانسو به ترتیب 2018به عنوان مثال، در سال  2

  ).Jing, 2020( برابر ارزش سرانۀ گانسو بود
3 Jing 
4 The Agenda 2063 
5 2030 Agenda for Sustainable Development 
6 Asongu 
7 Nicholas 
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در خدمات  هاي جدیدچندذینفع در سطوح ملی و محلی، تعامل با بخش خصوصی و استفادة گسترده از تکنولوژي کننده

تواند بسیار متفاوت باشد، اما بسیاري از روندهاي خاص مربوط . اگرچه بافتار می، به وجود آمده استونیکیدولت الکتر

  مرجع در نظر گرفته شوند.عنوان یک توانند به وکار در چین میبه بهبود محیط کسب

گذاري دانش اشتراك هاي جدیدي را در زمینۀ بهپویایی ،ها، نقش جدید چین در چارچوب توسعۀ جهانیدر طول سال

دا کرده المللی پیتري در زمینۀ همکاري در توسعۀ بینمربوط به توسعه ایجاد کرده است. چین به تدریج نقش فعال

اي و جهانی ارائه کرده است. آغاز المللی پرداخته و کاالهاي عمومی منطقههاي بیناست و بیشتر به نهادها و سازمان

هاي حمل و نقل از طریق داراي این پتانسیل است که با کاهش یافتن هزینه) BRI( 1ابتکار کمربند و جاده

هاي بهبودیافته، مزایاي زیادي را براي کشورهاي همکار و جهان به وجود آورد. اما در بسیاري از موارد، موانع زیرساخت

 وکراسیبرگذاري، تاخیر گمرکی، هاي سرمایهمحدودیت شاملتر از موانع زیرساختی هستند. این موانع سیاسی بزرگ

گذاري سرمایه فضاي). نکتۀ واضح این است که بهبود 2019(بانک جهانی،  است فساد و موارد دیگر بار مقرراتی، اداري،

  ها است.گذاري در زیرساختیک مکمل ضروري براي سرمایه

چنین  وکار اهمیت باالیی دارد.محیط کسب لی در زمینۀ بهبودهاي عمگذاري و تبادل روشبه همین ترتیب، به اشتراك

وکار در کشورهاي هاي مربوط به محیط کسبتواند اطالعات الزم براي طراحی و اجراي استراتژيمی یتبادل دانش

تر متواند نقش مهخارجی چین می هايالمللی را ترویج دهد. کمکو همکاري اقتصادي بین ندجنوبی دیگر را فراهم ک

 در مورد فضاي کسب و کار در بینی تسیاس گفتگوهايهاي فنی و ، کمکو بهتري در این زمینه ایفا کند. آموزش

تري قرار و تحت پشتیبانی بیش دهباید بیشتر تشویق شي فعال در این حوزه هاهاي فکر و شرکتدولتی، اتاق مقامات

  زیرساختی خود ادغام کند.» محکم«هاي ۀ همیاريرا در ارائ» دانش«تواند مولفه گیرد. چین همچنین می

 ؛اردنیز وجود د» تناسب نهادي« چالشچین،  اربگذاري تجوجود، باید توجه شود که در کنار آموزش و به اشتراكبااین

نتایج متفاوتی را براي کشورهاي دیگر به همراه داشته  بساچهدر یک کشور  هاي موثرفعالیتیعنی اینکه، نهادها و 

کنند، باید بافتارها و شرایط خود را به طور کامل ، کشورهاي دیگر، زمانی که به تجربۀ چین رجوع میبنابرایناشند. ب

هاي نظارتی مناسبی را براي خود طراحی کنند. چین در زمان ارائۀ اي و استراتژيو اقدامات مداخله بگیرنددر نظر 

ویژه اقتصادي، حکمرانی شرکتی،  حاکمیت الکترونیکی، مناطقهاي اصالحی خاص (مانند دریافت برق، بهبود طرح

گذاران و ناظران در کشورهاي در حال توسعۀ دیگر، باید خود نیز ی و غیره) و تقویت ظرفیت سیاسترگاهنظارت بند

 اجتناب کند.عرضه بخش  غلبهو از آموخته هایی را از اعطاکنندگان متعارف درس

                                                            
1 Belt and Road Initiative 




