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

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

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

كشوربراي دو بين بهتر ارتباط و آينده يانبمناســبات
.كنيممي

چينبهنگاهي-1 كنوني وضعيت
بخش اين بيشـــترمنظوربه،در وضـــعيتشـــناخت

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

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

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

سال بخشاين دادهيادشدهدر توضيح .شوديمبيشتر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.Economist Intelligence Unitمأخذ:
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در بودجه یمال ینتأم ینهجامع و به راهبردفقدان 
1نوبریفرزانه 

چکیده
ترین ابزار جهت دستیابی به اهداف کالن اقتصادی است. بنابراین اگر دولت بخواهد به این اهداف بودجه دولت مهم

نفسه امری ای به مسیر تأمین منابع بودجه خود داشته باشد. چرا که کسری بودجه فیدست پیدا کند باید توجه ویژه

ثباتی های اصلی اقتصاد کشور را با چالش و بیکه مؤلفه بد تلقی نخواهد شد بلکه این چگونگی تأمین منابع است

معیارهای شده، به روش تحلیلی و توصیفی به بررسی توجه به اهمیت موضوع یادکند. در این گزارش بامواجه می

دستیابی به معیارهای  از این بررسی،. هدف پرداخته شده است تأمین مالی بودجه دولت در جهت کار گرفته شدهبه

اهم  .استگیری از تجارب جهانی ها و بهرهبا کمک شناسایی ضعف هایی از اقتصاد کشورمین مالی پایدار در بخشتأ

های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، توجه به رویکرد توجه به شیوه شده در این گزارش عبارتند از:های ارائهراهکار

ر، افزایش وصول گمرکی، توجه ویِژه به بازار سرمایه.محور، اصالحات در نظام مالیاتی کشوتخصصی و ظرفیت

.بودجه، تأمین مالی، امنیت اقتصادی واژگان کلیدی:

 قدمهم
ترین ابزار جهت دستیابی به اهداف بودجه دولت مهم

این کالن اقتصادی است. بنابراین اگر دولت بخواهد به 

ای به مسیر تأمین اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه

جربه کشورهای ت 2منابع بودجه خود داشته باشد.

دهد که در نشان می (نظیر ایران)توسعه نفتی حالدر

ها ها، بار تأمین مالی کسری بودجه دولتاغلب سال

های از کانال درآمدهای نفتی بوده؛ اما در سال عموماً

توسعه نفتی به تأمین مالی ای درحالاخیر کشوره

ش المحور کسری بودجه بیشتر روی آورده و تاوراق

اند بخشی از بار تأمین مالی کسری بودجه را بر کرده

nobari_farzaneh@ut.ac.ir دانشگاه تهران، ایرانکارشناسی ارشد، آموخته دانش .1

 یرهایبودجه دولت بر متغ یکسر یمال ینمأمختلف ت یهاآثار روش یبررس» ،(ایران اسالمی جمهوری مرکزی)بانک بانکی  و پولی . پژوهشکده2

 .12/03/97بیات،  سعید ،«نالاقتصاد ک

. آثار مخرب در شیوه دوش اوراق بدهی دولتی بگذارند

همراه نبود تأمین ناکارای منابع مالی بودجه کشور به

را در کشور های اقتصادی بستری مناسب، چالش

 تر کرده است. تر و عمیقسنگین

شود این است که آیا حال سؤالی که مطرح می

مقبولیت نسبی تأمین منابع مالی دولت در بودجه از 

های مختلف بستگی به مرحله توسعه طریق روش

 اقتصادی و شرایط ویژه هر کشور دارد؟ 

 در ریزیبودجه نظام ایریشه های زیربنایی وچالش

 نفتی درآمدهای به بودجه وابستگی به توجه کشور با

 و دولت اداری نظام گسترش و گذشته هایدهه طی



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 

            تدبیر اقتصاد
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بسیار باال، پایدار و فزاینده  کسری بودجهدولت،  بدنه

های مختلف با مسائل و دولت باعث شده که در حوزه

همه ریشه در که  مشکالت مختلفی مواجه باشیم

ریزی کشور دارد. لذا دولت آینده بودجه ناکارآمدی نظام

ریزی در کشور را یکی باید اصالح ساختار نظام بودجه

. از محورهای اصالح ساختار نظام اقتصادی قرار دهد

تواند ریزی میبنابراین پیامد اصالح ساختار نظام بودجه

سازی منابع بودجه و قطع وابستگی به منابع نفتی سالم

توان شاهد افزایش منابع پایدار م میباشد و در کنار آن ه

 باشیم.دولت  هایدرآمدی و مدیریت هزینه

شده درخصوص فقدان با توجه به مقدمه بیان

الگوی جامع و بهینه تأمین مالی بودجه کشور، در این 

نوشتار ابتدا به بررسی ابعاد تأمین مالی در بودجه و 

ای های وارده در راستآثار آن پرداخته، سپس آسیب

دهیم شیوه تأمین مالی کشور را مورد بررسی قرار می

و با توجه به تجارب جهانی، درنهایت مالحظات 

امنیت اقتصادی مربوط به موضوع مورد مطالعه 

تشریح و ضمن توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی 

 شود.کشور راهکارهای کاربردی ارائه می

  

 کشوربررسی انواع تأمین مالی در بودجه . 1

منابع بودجه متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه 

 دولت متشکل منابع عمومیباشد. های دولتی میشرکت

م ئاز سه بخش درآمدهای عمومی )مالیات، متفرقه، جرا

و خسارات، فروش کاال و خدمات(، واگذاری 

های نفتی، فروش ای )نفت و فرآوردههای سرمایهدارایی

های مالی اموال منقول و غیرمنقول( و واگذاری دارایی

 
  .04/10/1396 .«(اول ویرایش) بودجه کشور«. منابع کل 1397 سال بودجه الیحه بررسی»اسالمی،  شورای مجلس هایپژوهش . مرکز1

های دولتی، )اوراق مالی و اسالمی، فروش سهام شرکت

 1باشد.میاستفاده از منابع صندوق توسعه ملی( 

تواند تبعات بسیار ت میکه تأمین مالی دولاین 

های زیادی چه در حوزه خرد و چه در حوزه متغیر

جمله نرخ رشد و تورم و عوامل کالن اقتصادی از

چنین داشته باشد؛ اهمیت پرداختن به حوزه تأمین این

 سازد.مالی دولت را بیش از پیش بر ما آشکار می

های اقتصاد ایران، وابستگی عمده جمله ویژگیاز

های دولت به درآمدهای حاصل از و فعالیتمخارج 

گاز، عالوه بر درآمدهای مالیاتی است. عدم ونفت

کارایی نظام مالیاتی و ناتوانی دولت در تأمین مخارج 

گیری از های مالیاتی و بهرهخود از طریق درآمد

های نوین تأمین مالی و دسترسی آسان به شیوه

قتصادی ایران های نفتی از دیگر شرایط ویژه ادرآمد

ها است که در نظر گرفتن هرکدام از این ویژگی

کارگیری توجهی در تأثیر بهتواند نتایج جالبمی

های خرد و های مختلف تأمین مالی بر مؤلفهروش

عنوان مثال دنبال داشته باشد. بهکالن اقتصاد به

که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی عالوه بر آن

ت ناشی از بیماری هلندی کشور را دچار خطرا

پذیری بیشتر در کند، پیامدهای دیگری نظیر آسیبمی

 ها و نوسانات قیمتی نفت را در پی دارد.مقابل تحریم

های ای از منابع بودجه طی سالجدول زیر خالصه

همراه شده بهرا با توجه به قوانین و لوایح ارائه 1400 -1398

شده نشان های ارائههای موجود و بر اساس گزارشعملکرد

ترین منابع تأمین مالی و دهد. جدول ذیل به بررسی مهممی

 .ها در این گزارش خواهیم پرداختچگونگی آن



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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 
تدبیر اقتصاد
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(تومان میلیارد)هزار  1400-1398 بودجه منابع خالصه :1جدول 

مصوب 
1398

عملکرد 
13981

1399مصوب 
عملکرد 

13992 
مصوب 
1400

239217289279317درآمدها

15847ایهای سرمایهواگذاری دارایی
های)نفت و فرآورده

 57نفتی( 
12.5225

52523175243298های مالیواگذاری دارایی

841-407316484عمومی دولتجمع منابع 

88-79-70درآمدهای اختصاصی دولت

571563929-478منابع بودجه عمومی دولت

های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته منابع شرکت
 هابه دولت و بانک

1274-1483-1561

2491-2047-1753جمع

56- 59 - 50 شودمیشود ارقامی که دوبار منظور کسر می

2435-1988-1703منابع بودجه کل کشور

42100(اوراق)بازپرداخت  293147های مالیتملک دارایی

69104(عمرانی های)طرح 673988ایهای سرمایهتملک دارایی

 1400-1398بررسی عملکرد منابع بودجه . 2

1400-1398 تورم نرخ به توجه با دولتعملکرد بودجه  :2 جدول

کسری بودجه5عملکرد بودجه4نرخ تورمسال

139834.891%1316-

139936.498.5%>150

140038.9-180~
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 منتشر شده است. یداخل یهایتها و سارسانه توسط عمومی صورتبه که است شده یهته ییاساس آمارها قسمت بر ینذکر است اعداد ا . شایان2

همت  65)اقتصادی  هماهنگی شورای مجوز اساس بر ملی توسعه صندوق از به برداشت مربوط ارقام کسر با مالی هایدارایی واگذاری به مربوط . رقم3

 مربوط ارقام و( همت 38)بودجه  از خارج هایمجوز با شدهمنتشراوراق  (،است شده اخذ آن مجوز سیل خسارت تأمین و بودجه کسری جبران برای که

 .است شده محاسبه( شودنمی منعکس بودجه قانون مصارف و منابع در خرجی جمعی ماهیت دلیلبه کههمت  14) تسویه اوراق انتشار به

 .آمار مرکز گزارش . به4

 .1399اسالمی،  شورای مجلس هایپژوهش . مرکز5

 .1399اسالمی،  شورای مجلس هایپژوهش . مرکز6

. 20/02/1399 ،«(اول یرایش)وگذاری سیاست قیود مالحظه بابودجه  یکسر یمترم ی»راهنمای، اسالم یمجلس شورا یهاپژوهش مرکز. 

5/01/1400نیوز،  . تجارت. 



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 

            تدبیر اقتصاد
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حدود  1398عملکرد درآمدهای دولت در سال 

درصد میزان مصوب بوده و نسبت به سال  91

درصد رشد داشته است.  1/18گذشته به میزان 

 ،1398و  1397های توجه به نرخ تورم سالبا

توان گفت که درآمدهای حقیقی دولت نسبت به می

عملکرد منابع  کاهش داشته است.سال گذشته 

ای تنها حدود های سرمایهحاصل از واگذاری دارایی

درصد رقم مصوب بودجه بوده و نسبت به سال  30

درصد کاهش یافته است. علت اصلی  57بیش از  97

توجه صادرات نفت است که در این امر کاهش قابل

بینی بود. هنگام تدوین الیحه بودجه نیز قابل پیش

های مالی حدود ع حاصل از واگذاری داراییمناب

درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر،  306

هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق  65انعکاس 

هزار میلیارد تومان اوراق  82توسعه ملی و انتشار 

بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از 

ق و بخش دیگر مطاب 1398آن در سقف بودجه سال 

مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای 

 99منابع عمومی قانون بودجه سال . گانه استسه

هزار میلیارد تومان بود که طبق آخرین  571بیش از 

 98.5هزار میلیارد تومان عملکرد داشته و  563آمار 

درصدی  98.5 عملکرد. درصد آن محقق شده است

تواند می 98سال درصدی  94 منابع همچون عملکرد

توجهی از آن ، چراکه درصد قابل1کننده باشدگمراه

مربوط به مجوزهایی است که خارج از قانون بودجه 

توجه به با؛ که صادر شده است 1399و  1398 سال
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. 18/09/1399 -1632201 :خبر شماره ،«1398 سال در دولت مالی عملکرد و بودجه قانون عملکرد بررسی» مجلس، هایپژوهش مرکز. 

، برخالف 1399و  1398و  1397های نرخ تورم سال

توان می 1400 بودجه ادعای رشد عملکرد درآمدی

حقیقی دولت نسبت به سال گفت که درآمدهای 

در ادامه به بررسی با . گذشته کاهش داشته است

ترین الگوهای تأمین مالی بودجه دولت اهمیت

 پردازیم:می

 های نفتی. فروش نفت و فرآورده1-2

منابع حاصل از  های مجلس،به گزارش مرکز پژوهش

هزار میلیارد  39های نفتی حدود نفت و فراورده

درصد رقم مصوب در بودجه سال  26تومان است که 

درصد کمتر از عملکرد سال  60و بیش از  1398

شامل  است. این در حالی است که رقم مذکور، 1397

استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی )بند »ج« تبصره 

 20التفاوت سهم ( و مابه1398 « قانون بودجه سال1»

درصد صندوق توسعه ملی  34درصد تا سهم قانونی 

« قانون 1از محل درآمدهای نفتی )بند »الف« تبصره »

 .( نیز است1398بودجه سال 

 :افزایدهای مجلس میگزارش مرکز پژوهش

مقرر شد  ،1398که مطابق قانون بودجه سال حالیدر»

فروش میعانات گازی  سهم دولت از منابع حاصل از

جای دالر از فروش خوراک داخلی( به درصد 85/5)

هزار  11اساس دالر نیمایی )متوسط تومانی، بر 4200

در سال تومان( محاسبه شود، عملکرد این ردیف 

به میزان چشمگیری )بیش  1397نسبت به سال 1398

ت آن لدرصد( کاهش یافته است که ع 20از 

  «.نامشخص است



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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 
تدبیر اقتصاد
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 ششم برنامه یط بودجه از ینفت یهادرآمد سهم: 3 جدول

 منابع عمومی بودجه )میلیون ریال( سال
های نفتی منابع حاصل از نفت و فرآورده

 )میلیون ریال(
های نفتی از بودجه سهم در آمد

 )درصد(

1396 3467521000 1138990001 32.8 

1397 3867866149 1010114404 26.1 

1398 4485811154 1530732001 34.1 

1399 5710136460 569436001 9.9 

1400 12779209356 3492720000 27.3 

مأخذ: محاسبات تحقیق

های برنامه ششم طبق قانون بودجه طی سال

های نفتی از بودجه دستخوش درآمدتوسعه سهم 

مطابق با  1399تغییراتی بوده است که در سال 

 27.3به  1400درصد و در بودجه  9.9قانون به 

معنای شک این افزایش بهدرصد رسیده است. بدون

های نفتی وابستگی هرچه بیشتر بودجه به درآمد

 طراحی عدم به توجه که باحال آن است.

 نفتی نوسانات مدیریت هتج مناسب هایمکانیزم

 قیمت نوسانات دولت، در مالی انضباط حفظ و

 قرار خود تأثیرتحت شدتبه را دولت بودجه نفت،

 زیادی حد تا دولت مخارج که آنجا از. دهدمی

 ثباتیبی شود،می تأمین نفتی درآمدهای وسیلهبه

 دولت مالی مخارج ثباتیبی به نفتی هایدرآمد

 ترکیب در دولت بودجه که آنجا از. انجامدمی

 است، بسزایی سهم دارای اقتصاد کل تقاضای

 ثباتیبی به آن مخارج و دولت بودجه ثباتیبی

 رشد و تولید آن تبعبه و اقتصاد کل تقاضای

 . انجامدمی اقتصادی

 
 تومان میلیارد هزار: . همت1

. مسلسل شماره ،(«اسالمی مالی)اوراق صکوک  انتشار طریق از هابنگاه مالی تأمین هایچالش»اسالمی،  شورای مجلس هایپژوهش مرکز: 

 .1398مهر  -16622

 صندوق توسعه ملی .2-2

استفاده از  1مته 65از مجموع  ،1398در سال 

مربوط به جبران  همت 5 منابع صندوق توسعه ملی،

مربوط به جبران  مته 60خسارات ناشی از سیل و 

کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو 

صادر شده  1398مورد، خارج از قانون بودجه سال 

« قانون 4است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره »

 30رو )حدود میلیون یو 2375، 1398بودجه سال 

صورت تسهیالت ارزی ( از منابع صندوق بههمت

در نظر گرفته شده است که این رقم در 

 شود. همچنین،ای منعکس نمیعملکردهای بودجه

از منابع حاصل از فروش نفت و  همت 7حدود 

 1398های نفتی مطابق قانون بودجه سال فراورده

 درصد سهم صندوق 34درصد تا  20التفاوت )مابه

توسعه ملی( در حکم بدهی دولت به صندوق 

ترتیب، مجموع اینشود. بهتوسعه ملی محسوب می

 1398استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال 

  .استمت ه 102در حدود 



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 

            تدبیر اقتصاد
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 بودجه قوانین و ششم برنامه قوانین مطابق ملی مدهایدرآ از صندوق سهم و ملی توسعه صندوق منابع از حاصل منابع: 4 جدول

 دولت به تسهیالت عنوانبه
 ملی درآمدهای از صندوق سهم

 بودجه قانون (ریال میلیون)مبلغ 
 ششم برنامه قوانین مطابق بودجه قوانین در

- 30 30 75900000 1396 

12 20 32 143750000 1397 

14 20 34 653592000 1398 

16 20 36 419250000 1399 

18 20 38 362000000 1400 

 جمع 1654492000 - - -

 برنامه متوسط 330898400 - - -

 1396 هایسال بودجه قوانین و توسعه ششم هایبرنامه مالی و قوانین هایدارایی واگذاری بخش عملکرد خصوص در خزانه هایگزارش: مأخذ

 کشور کل 1400 سال بودجه الیحه و1400تا 

 حاصل دولت برخورداری ( میزان4شماره ) جدول

 دهدمی رانشان ملی توسعه صندوق منابع از استفاده از

 بخش در بودجه ( قوانین2) شماره پیوست مطابق که

 واریز حساب خزانهبه ایسرمایه هایدارایی واگذاری

 ساالنه متوسط جدول، این اطالعات اساس بر. شودمی

 ملی صندوق توسعه محل از خزانه به شدهواریز مبالغ

هزار میلیارد  9/330رقم  با ششم، برنامه هایسال طی

درصد از منابعی است که مطابق  4/57ریال، حدود 

قانون، مقرر بود از منابع صندوق توسعه ملی برای 

 توجهقابل نکته 1.شود مالی تأمین برنامه این تأمین مالی

 مالی منابع بخشی تأمین از ششم برنامه هدف کهاین

 برداشت یا معنی به صندوق طریق از برنامه نیاز مورد

 تأمین بلکه است، نبوده صندوق از دولت استقراض

 شدهتعیین هایاولویت برای تسهیالت صورتبه مالی

 است. بوده توسعه ششم در برنامه

 
 شناسه کد، 99-9شناسه:  کد ،«1400سال بودجه الیحه در هابرنامه مالی تأمین و ملی توسعه صندوق»نگری، آینده و توسعه هایپژوهش . مرکز1

 .1399 آذر -11201

 منابع از آن معادل و آیدنمی حساببه تسهیالت عنوانبه که است ملی توسعه صندوق بالعوض و تکلیفی مصارف ماهیت منابع، از . بازگشت2

 .شودمی کسر صندوق ورودی

به سبب  1400طبق بررسی الیحه و قانون بودجه 

کاهش منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی 

همت  36همت به حدود  75از حدود  1400در الیحه 

در قانون بودجه؛ سهم تأمین مالی حاصل از واگذاری 

همت در الیحه به  95های دولتی از حدود شرکت

 زایش یافت. اف 1400همت در قانون بودجه  255حدود 

های خاص برای برداشت از صندوق توسعه ملی با مجوز

باعث شده است تا منابع ورودی  2عنوان »بازگشت از منابع«،

ساالنه صندوق از آن سهمی که در قوانین بودجه سنواتی 

( ارزش صادرات نفتی و 1شده بود، کمتر باشد. نمودار )تعیین

سعه ملی به ارزش ( نسبت منابع ورودی صندوق تو2نمودار )

دهد. مقایسه این دو نمودار گاز را نشان میوصادرات نفت

خوبی حاکی از میزان عملکرد و برخورداری صندوق از به

ای که با نوسان درآمدهای نفتی، گونهسهم قانونی آن بوده، به

هایی با ماهیت بازگشت از دلیل برداشتسهم صندوق نیز به

  ت.منابع دستخوش نوسان شده اس



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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 
تدبیر اقتصاد
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 عملکرد سهم صندوق توسعه ملی از ارزش : 2نمودار                    نفتی صادرات ارزش روند: 1نمودار            

 صادرات نفتی                                                                                                     

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک نماگرهای: خذأم       (1399نگری )های توسعه و آیندهمرکز پژوهش: مأخذ

 سرمایه . بازار3-2

ازار سرمایه سازوکار دیگر تأمین مالی است که در ب

ها با انتشار اوراق بهادار به تجهیز آن دولت و بنگاه

کنند و نیازهای مالی و منابع مالی اقدام می

کنند. نقش اصلی بازار ای خود را تأمین میسرمایه

ها از طریق انتشار سهام و سرمایه، تأمین مالی بنگاه

افزایش سرمایه است. در کنار بازار اوراق سهام، 

تری می نیز که سررسید بلندمدتالاوراق مالی اس

ت بانکی دارند، در بازار سرمایه النسبت به تسهی

حجم . گیردانتشار یافته و مورد معامله قرار می

سرمایه طی سالیان می در بازار الاوراق مالی اس

ها که وه بر بنگاهالگذشته افزایش یافته است و ع

کنند، دولت، به انتشار صکوک اقدام می

های دولتی نیز به انتشار ها و شرکتوزارتخانه

 (مطابق با اقتضائات شرعی)می الاوراق مالی اس

 
. مسلسل شماره ،(«اسالمی مالی)اوراق صکوک  انتشار طریق از هابنگاه مالی تأمین هایچالش»اسالمی،  شورای مجلس هایپژوهش مرکز: 

 .1398مهر  -16622

می، اوراق مشارکت و الپردازند. اسناد خزانه اسمی

از اوراق بهاداری است که هایی اوراق منفعت نمونه

منظور تأمین کسری منابع ها بهدولت و وزارتخانه

 .دانهای اخیر منتشر کردهمالی خود در سال

از  یمال تأمین سهم دهنده،نشان (3شماره ) نمودار

 مطابق یاسالم یاوراق مال واعو ان سرمایه بازار یقطر

 در متناقض آمارهای. باشدمیبا قانون بودجه 

 هاتحلیل حوزه این در دولت عملکرد میزان خصوص

 مشاهده که گونه. هماناست کرده مواجه مشکل با را

 طرز به دو این سهم بودجه قانون با مطابق کنیممی

 اوراق انتشار. در قسمت است داشته رشد چشمگیری

نسبت به رقم مشابه  یدرصد 50 رشد با اسالمی مالی

 یتأمین مال یرمگرشد چش و 1399در قانون بودجه 

 1400بودجه  دولتی، هایشرکت واگذاری یقاز طر

 ساخته است! یزرا متما
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 
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 یو اسالم یو انتشار اوراق مال یهبودجه از بازار سرما یمال ین: تأم3نمودار 

 مالیات .4-2

 1398رقم درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال 

درصد افزایش، معادل  21با  1397نسبت به سال 

هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. میزان  172.5

درصد در سال  36.7سهم درآمدهای مالیاتی نیز از 

رسیده  1398درصد در بودجه سال  38.4به  1397

در قانون درصد و  35.8به  1399های و در سال است

درصد  25.4یعنی  به کمترین سهم خود 1400بودجه 

ست که ا این درحالی؛ سال اخیر رسیده است 15طی 

سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت  1397در سال 

سهم نفت  1398درصد بوده، اما در سال  26.1معادل 

رو بیش از ایندرصد رسیده است؛ از 35به حدود 

وابسته  1398سوم از منابع عمومی دولت در سال یک

 باشد.ای نفتی میبه درآمده

 منابع به اتیمال نسبت رییتغ روند ریز نموداردر 

 .است مشاهده قابل دولت یعموم بودجه

 )درصد( یبه بودجه عموم یات: نسبت مال4نمودار 

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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دولت در  یاز کل درآمدها اتیسهم مال نیانگیم

درصد  64مختلف  یهامنتخب در سال یکشورها

درصد  84هند با متوسط  ان،یم نیبوده که در ا

سهم  نیترنییدرصد پا 39و ژاپن با متوسط  نیشتریب

دولت را دارا هستند.  یاز منابع بودجه عموم اتیمال

 32.8دوره مذکور  یط یرانسهم در ا ینمتوسط ا

تر است. نکته یینهمه کشورها پا درصد است که از

 است، برداشت قابل نمودار این اساس بر که یگرید

 مالیاتی درآمدهای سهم رشد سرعت کاهشی روند

 است. یافتهشدت  1400که در بودجه  است

توجهی به درآمدهای مالیاتی منجر به آن شده کم

وسویی برود سمتاست که فشارهای تأمین منابع به

مدتی را بر کشور تحمیل ناپذیر و بلندکه اثرات جبران

های کند. فرار مالیاتی هم یکی از همین نابسامانی

باشد که به گفته مسئوالن حدود ساختار مالیاتی می

 است. 1همت 40

بعدی به اهم دالیل ناکارآمدی در بخش 

سبب فقدان الگوی جامع و بهینه تأمین ریزی بهبودجه

 مالی بودجه کشور خواهیم پرداخت.

 

 یمال تأمین یهاوهیش یناکارآمد لیدال. 3
 بودجه

ها و دولت یتأمین مال وهیش یسبب اثرگذاربه

 ،یاقتصاد کالن یرهایحوزه متغ درها حکومت

 نیا در مردم شتیمع تینهادر و یاقتصاد توسعه

 .پرداخت میخواه یناکارآمد لیدال اهم به بخش

 
 بودجه الیحه کالن ارقام تحلیل و اجمالی بررسی محور با تهران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق نمایندگان هیئت نشست . هجدهمین1

 .(تهران اتاق رئیس عالی)مشاور بهادرانی  ابراهیم ،25/09/99 شد. برپا 1400سال  برای دولت

10/10/99 یم،تسن . خبرگزاری. 

 ریزی کشورضعف در نظام بودجه. 3-1

ریزی یکی از مشکالت اساسی فعلی نظام بودجه

حاضر دولت اعتبارات حالکشور آن است که در

ها تخصیص داده صورت سرجمع به آنها را بهدستگاه

نفع ها در مورد نحوه پرداخت آن به ذیو دستگاه

کنند. ماحصل این سیاست آن گیری مینهایی تصمیم

های اوالً دولت از نحوه و ترکیب دقیق هزینه: است که

خود اطالعی ندارد. برای مثال مشخص نیست دولت 

دقیقاً چقدر حقوق و مزایا به چه افرادی پرداخت 

کند و چقدر از کار پرداخت میر اضافهکند یا چقدمی

ای مربوط به خرید خدمات در فصل دوم هزینه

دلیل شفاف ثانیاً به. کارکنان قراردادی یا شرکتی است

ها برای های دولت، امکان مدیریت هزینهنبودن هزینه

دولت وجود ندارد. برای مثال از آنجا که در حال 

دقت یر را بهناپذهای اجتنابتوان هزینهحاضر نمی

های توان در شرایط خاص، هزینهاحصا نمود، نمی

دلیل به. قبولی حذف نمودپذیر را با دقت قابلاجتناب

های در دسترس نبودن ریز اطالعات پرداختی

ها نزد دولت، حتی اجرای قانون مالیات بر دستگاه

توجهی حقوق کارکنان نیز دچار انحرافات قابل

 .است

 پولی و تورم. رشد پایه 3-2

توجه منابعی که برای که بخش قابلتوجه به اینبا

بینی شده است )منابع پوشش کسری بودجه پیش

صندوق توسعه ملی( قابل دسترس نبودند، عمالً بخش 

زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین 



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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، که این امر عمالً فرق چندانی با استقراض از 1شدند

ته، که آثار چشمگیر تورمی آن را در بانک مرکزی نداش

ماهه اول و همچنین در سه 1399و  1398های سال

سبب عدم ، به1400سال جاری، شاهد بودیم. در سال 

های دولت، در عمل ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینه

معنا بودن قوانین بودجه و حذف نقش مجلس در بی

ات اقتصادی این زمینه خواهد بود و از سوی دیگر تبع

 گسیخته را در پی دارد.سنگینی نظیر تورم افسار

  بررسی پایه پولی از سمت منابع و اجزای آن: 5 نمودار

 شود:( مشاهده می5شماره ) نمودار بر اساس آنچه در

از پایه پولی کشور از  همت 362از  بیش 98 سال در

 .های خارجی بانک مرکزی بوده استمحل دارایی

برآورد منابع و یا شناسایی منابع ترتیب، بیشاینهب

غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و 

های اصلی رانهای دولت، یکی از پیشمدیریت هزینه

تورم در کشور است که الزم است نمایندگان محترم 

مجلس شورای اسالمی در همه مصوبات دارای بار مالی 

سی الیحه بودجه سالیانه نسبت به این ویژه در بررو به

که، در . حال آنای داشته باشندمسئله حساسیت ویژه

صورت محدود نبودن دسترسی به منابع ارزی صندوق، 
 

 .18/09/1399 -1632201 :خبر شماره ،«1398 سال در دولت مالی عملکرد و بودجه قانون عملکرد بررسی»مجلس،  هایپژوهش . مرکز1

 .نوبخت« وهیش به یشرع کاله /یمرکز بانک از دولت یتومان اردیلیهزار م 80 »مستندات استقراض حداقل، 23/09/1399 ،میتسن یخبرگزار. 

قاعده ارز به کشور در زمان وفور منابع حاصل ورود بی

مراه تواند تبعات اقتصادی نامطلوبی از صادرات نفت می

نرخ ارز، به تضعیف  داشته باشد و از طریق سرکوب

اقتصاد ملی و تولید داخلی منجر شود. این مسئله 

ضرورت رعایت انضباط مالی، برآورد صحیح منابع، 

های دولت را بیش هزینهایجاد منابع پایدار و مدیریت 

 دهد.از پیش نشان می

 . کاهش سهم بودجه عمرانی3-3

ری با مختصات ایران یکی که در کشوتوجه به اینبا

های تشویق بخش خصوصی به ترین پیشرانمهم از

گذاری، توجه به بودجه عمرانی است توسعه سرمایه



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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 
تدبیر اقتصاد
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شود، که هر ساله در قالب بودجه عمومی تدوین می

کاهش هرساله سهم بودجه عمرانی از کل بودجه 

ها برای کاهش ترین نگرانیعمومی به یکی از مهم

دنبال آن کاهش رشد اقتصادی در گذاری و بهسرمایه

که متأسفانه در ویژه آنکشور تبدیل شده است، به

گذاری استهالک از سرمایه 98اتفاقی نادر در سال 

نیز سهم  1400بودجه  قانوننیز سبقت گرفت. در 

ترین بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی به پایین

د تنزل درص 13سال گذشته رسیده و به  6سهم در 

تدریج سهم . این امر به این معناست که بهیافته است

ای از منابع بودجه عمومی، دولت صرف امور عمده

ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته هزینه

زایی و است؛ که مزیتی در راستای افزایش اشتغال

ایجاد رونق در بسیاری از بازارها و شرایط 

یه و مصالح ساختمانی و کار، بازار مواد اولوکسب

صنعتی در بر نخواهد داشت. البته ضعف بسیار 

های بسیاری که در تمام شدید آمار و ارقام و ابهام

و  مراحل بودجه وجود دارد، تحلیل

ها را به کندی و با مشکالت بسیاری گذاریسیاست

 سازد.مواجه می

 ی( از مصارف عموماییهسرما یی)تملک دارا یمران: سهم بودجه ع6نمودار 

 تحقیق محاسبات: مأخذ

 تجارب جهانی. 4

در تواند امری مهم بررسی تجارب موفق جهانی می

پایدار تلقی  تأمین مالی نوین هایدستیابی به شاخص

 ؛ که در ادامه به این امر اشاراتی خواهیم داشت.شود

 فکتورینگ. 4-1

مشکالت و مسائل موجود در تأمین مالی  به توجهبا

درصدی آن در  13بودجه عمرانی کشور و سهم 

 تأمین جدید هایشیوه سمتبه باید 1400بودجه 

 تأمین کاربردی هایشیوه ازجمله. کنیم حرکت مالی

 مبتنی مالی تأمین خدماتی، و عمرانی هایپروژه مالی

 در مالی تأمین مدل این. است( فکتورینگ) قرارداد بر

 هم را مثبتی نتایج و گیردمی قرار استفاده مورد دنیا

 تأمین مدل این با هم ما کشور در. است داشته همراهبه

 را عمرانی هایپروژه مالی تأمین مشکل توانمی مالی
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 

            تدبیر اقتصاد
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 مطالعات جهانی هم عملیاتی بودن شیوه. کرد حل

تأمین مالی مبتنی بر قرارداد و فواید آن را تأیید 

 در مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد کنند.می

های اقتصادی دارای مشکالت ، بنگاه(فکتورینگ)

منظور تأمین منابع مالی خود بعد از عقد مالی به

رارداد با کارفرما، حق دارند مطالبات قراردادی ق

خود که بعد از اتمام پروژه، توسط الزحمه( )حق

کارفرما پرداخت خواهد شد را به یک نهاد مالی 

گذاری، بانک، مؤسسات مالی و )صندوق سرمایه

ز سوی همان نهاد مالی ا و واگذار( …اعتباری و 

ر طرف د. دنهمزمان با شروع پروژه تأمین مالی شو

دیگر، کارفرما با اطالع از واگذاری مطالبات، ملزم 

را الزحمه( شود تعهدات قراردادی خود )حقمی

جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت به

 .کند

تدا صرفاً در معامالت داخلی اب در فکتورینگ

کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی استفاده 

 فکتورینگ و توسعهشد، اما به مرور نیاز به می

 در. یافت افزایش المللیبین مبادالت در آن کاربرد

دو با  (FCI) المللی فکتورینگنهاد بین 1986 سال

که این شیوه گذاری شد. نخست آنهدف اساسی پایه

تأمین مالی را در کشورهای مختلف معرفی کند و 

در قدم دوم بستری فراهم کند تا این شیوه تأمین 

واردات ـ  المللی صادراتبرای مبادالت بینمالی 

دهنده شرکت ارائه 400حاضر حالکار آید. دربه

( FCI) کشور عضو 90 فکتورینگ از خدمات

هستند. بر اساس آمار حجم گردش تأمین مالی مبتنی 

 2700در دنیا در حدود ( فکتورینگ) ادبر قرارد

کل ( GDP) درصد 3.5میلیارد یورو و معادل 

 .دنیا است کشورهای

 2016 سال در دنیا فکتورینگ حجم گردش مالی نهادهای: 7نمودار 

 اروپا، پیشتاز صنعت فکتورینگ در جهان. 4-1-1

 میلیارد یورو گردش مالی 1500، قاره اروپا 2018در سال 

درصد گردش  67ت که این عدد اس فکتورینگ داشته

( GDP) درصد 10شود و معادل مالی کل دنیا را شامل می

اروپا در این سال بوده است. کشور انگلیس با گردش 

میلیارد یورو، بیشترین استفاده از این روش  327مالی 



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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 
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تأمین را دارد. کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در 

 قرار قاره این فکتورینگ های بعدی حجم معامالترتبه

 آمریکا به فکتورینگ در مربوط مبادالت حجم. دارند

 .میلیارد یورو بوده است 95 معادل هم شمالی

 آسیا فکتورینگ در چین پیشتاز. 4-1-2

میلیارد یورویی  556قاره آسیا با حجم مبادالت سالیانه 

. فکتورینگ است معادالت توسعهحالیکی از نقاط در

میلیارد یورویی در  300 معامالت حجم با چین کشور

سال دارای رتبه اول آسیا و دوم جهان در استفاده از این 

میانه میانه و آسیایشیوه تأمین مالی است. در منطقه خاور

 1.ستنده فکتورینگ فعال هم اکثر کشورها در زمینه

 و هیهمسا یهاکشور یگردش مال حجم: 5 جدول

 ایآس یغرب جنوب

 حجم مبادالت )میلیون یورو( کشورها

 56 ایجانآذرب

 62 قطر

 100 ارمنستان

 550 مصر

 610 لبنان

 3.831 اراتام

 28.004 روسیه

 35.085 ترکیه

 هایپروژه در خصوصی ـ ومیعم مشارکت. 2-4

  2زیرساختی

ـ موفقیت استرالیا در مشارکت عمومی : استرالیا

خصوصی عبارتند از: داشتن چارچوب قانونی که 

های برداری از زیرساختمالکیت، مدیریت و بهره

 
 5096148 کد خبر ،25/11/99 مهر، خبرگزاری. 1

 .12273:خبر کد ،28/11/1396 ،«عمرانی هایطرح تکمیل در هند و جنوبیاسترالیا، کره تجربه» کشاورزی، و بازرگانی، صنایع، معادن اتاق. 2

یا ههای زیربنایی مای از پروژهعمومی را در طیف گسترده

تجهیز مالی برای کند، وجود رویه شفاف تأمین و می

های زیرساختی با ابعاد بزرگ، وجود واحدهای پروژه

مشارکت عمومی ـ خصوصی در زمینه طراحی قوانین 

مورد برای های بیمناسب و پرهیز از ایجاد محدودیت

های خصوصی در پروژهـ  های دولتیمشارکت بخش

ها و دفاتر یی از دپارتمانازیرساختی، وجود شبکه کار

ها، فراهم کردن خصوصی در ایالتـ  میمشارکت عمو

گذاران داخلی و زمینه تعامل مناسب با همکاری سرمایه

کنندگان تجهیزات و نیز خارجی، پیمانکاران، تأمین

 .های تأمین مالی و غیره استسسهؤم

دهد که جنوبی نشان میبررسی تجربه کره :کره

های موفقیت این کشور در توسعه بازار پروژه

علت ایجاد چارچوب نهادی مشارکتی، به زیرساختی

کننده از مشارکت عمومی و قانونی شفاف و حمایت

 هایسیاست کره دولت. است بوده خصوصی ـ

جذاب نمودن مشارکت بخش  منظوربه را متنوعی

است. در  ها اجرا کردهخصوصی در حوزه زیرساخت

توان به انواع حمایت مالی از قبیل این رابطه می

های مالی و مالیاتی ای ساختمانی و مشوقهیارانه

منظور به اشتراک گذاشتن اشاره کرد. دولت کره، به

ریسک پروژه با بخش خصوصی، مکانیسم به 

کارگیری گذاری ریسک را از طریق بهاشتراک

ها و های پایه پروژههایی همچون جبران هزینهروش

ها از طریق صندوق تضمین تضمین اعتبار زیرساخت

 .ها توسعه داده استار زیرساختاعتب



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 
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بررسی تجربه کشور هند در اجرای مشارکت : هند

ها روشن عمومی ـ خصوصی در حوزه زیرساخت

های تدارکاتی کارگیری تیمسازد که این کشور با بهمی

توسعه موفق حالبا کیفیت باال، نسبت به کشورهای در

 عمل کرده است. دولت هند ابتکارات متنوعی را برای

منظور مشارکت هرچه زا بهایجاد چارچوبی قابلیت

کار های زیرساختی، بهبیشتر بخش خصوصی در طرح

عنوان مثال دولت هند سیستم حمایت برده است. به

ـ  های مشارکت عمومیمالی پیشرو برای پروژه

است. همچنین این کشور،  خصوصی ایجاد کرده

وراق های قانونی و سیاسی را برای توسعه احمایت

بهادار، اوراق بدهی، ساختارهای ترکیبی و 

است.  ساختارهای مناسب تقویت اعتبار ایجاد کرده

منظور تأمین نیروی کار کافی و مورد دولت هند به

های های مختلف با مجموعه مهارتنیاز در بخش

مناسب، شرکت توسعه مهارت ملی را ایجاد کرد. 

طور فعال در بهشرکت توسعه مهارت ملی در هند 

ایجاد مؤسسات آموزش عالی با کیفیت باال و در 

کند. این آفرینی میتعامل با بخش صنعت نقش

ـ  های فنیها و مشاورهشرکت با ارائه انواع آموزش

المللی، سعی در تخصصی در سطح استاندارهای بین

منظور مشارکت توانمندسازی فعاالن اقتصادی به

ـ  ی مشارکت عمومیهاکارآمد در انواع مدل

 .خصوصی دارد

 1. صندوق هجینگ4-3

که در بازار  یمحصوالت مالکه بیشتر توجه به اینبا

 گذارانهیسرما یشده است برا هیکشورمان تعب هیسرما

 
 (.مالی و بانکی)مشاور  حسینی حسن سید ،3692177: خبری کد، 26/6/99 ،«هجینگ هایصندوق یسسأ»تاقتصاد،  . دنیای1

 یثروتمند که دارا گذارانهیسرما یخرد بوده و برا

دنبال حال بهنیهستند و درع ییباال سکیر یاشتها

 هیتعب ی، محصولباشندمی ییباال یگذارهیبازده سرما

گذاری نشده است. برخالف صندوق مشترک سرمایه

که استراتژی خرید و نگهداری دارند، مدیران 

های هجینگ ابزارهای مالی را طراحی صندوق

گذاری در های بازار برای سرمایهکنند تا از فرصتمی

های های غیرنقدشونده از قبیل شرکتدارایی

گذاری های نوظهور، عدم قیمتورشکسته، بازار

هایی که در درست در بازارهای آربیتراژی و شرکت

( Merger& Acquisitionمرحله ادغام و تملک )

 هستند، استفاده کنند.

های هجینگ در دنیا تحت قوانین و عموم صندوق

مقررات سازمان بورس نیستند و مجاز نیستند به عموم 

ران معتبر و محدود گذامردم عرضه شوند و باید سرمایه

گذاری کنند و الزم نیست استراتژی ها سرمایهدر آن

گذاری خود را به عموم افشا کنند، همچنین سرمایه

های مدیریت و عملکردی که به مدیران این هزینه

های شود، موجب شده فرصتها پرداخت میصندوق

گذاری مناسب گذاری سودآوری برای سرمایهسرمایه

های هجینگ این است از مزایای صندوقشناسایی شود. 

ها سرمایه شخصی خود را نیز که مدیران این صندوق

کنند و در معرض گذاری میها سرمایهدر این صندوق

های دهند، بنابراین در انتخاب فرصتخطر قرار می

کنند تا سرمایه خود را گذاری محتاطانه عمل میسرمایه

برای  از دست ندهند. انعطاف صندوق هجینگ

های مختلف مثل سهام، اوراق گذاری در داراییسرمایه



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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 
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های تواند استراتژیقرضه، ارزهای مختلف و کاالها می

گذاری مختلف با قابلیت ارائه سود باال به سرمایه

های هجینگ صندوقگذاران را ارائه کند. سرمایه

های نو و های مختلف تکنولوژیتوانند در بخشمی

گذاری کنند و به مختلف دیگر سرمایههای زمینه

هایی که نیاز به تأمین مالی دارند، ضمن پروژه

سود خوبی را نیز به  ،هاگذاری در پروژهسرمایه

توان، . صندوق هجینگ را میگذاران اعطا کنندسرمایه

های مختلف ها برای تأمین مالی پروژهیکی از بهترین راه

یی اعم از وزارت نفت، وزارت های مختلف اجرادستگاه

مسکن و شهرسازی، وزارت صنعت و بسیاری از 

 های اجرایی دیگر دانست.دستگاه

 . مالیات4-4

ها کمتر از شهروندان دیگر بسیاری معتقدند که ایرانی

کنند و میزان پرداخت کشورها مالیات پرداخت می

یافته فاصله مالیات در ایران هنوز با کشورهای توسعه

اری دارد. در همین ارتباط نیز نگاهی به وضعیت بسی

. توجه باشدتواند قابلمالیاتی در دیگر کشورها می

ستانی در ایران را نسبت به متوسط جهان مقدار مالیات

 .حظه کنیدمال (8)و کشورهای منطقه در نمودار 

 : نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای دیگر8نمودار 

 مأخذ: بانک جهانی.

دهد که اقتصاد ایران قت در نمودار فوق نشان مید

در مقایسه با تولید ناخالص داخلی خود، مالیات 

کند و این مسئله اختصاص به آوری نمیچندانی جمع

های اخیر و یا رونق و رکود حاکم بر اقتصاد سال

ها در مورد پتانسیل مالیاتی هم نتایج بررسی. ندارد

های رکز پژوهشطبق گزارش م. جالب توجه است

 
 .08/10/1397-16220: مسلسل شماره ،«کشور کل 1398 سال بودجه الیحه بررسی»اسالمی،  شورای مجلس هایپژوهش . مرکز1

، اقتصاد ایران تقریباً نیمی از پتانسیل مالیاتی مجلس

 به. را ببینید (8نمودار )کند خود را استفاده نمی

ش التر، طی بیش از دو دهه، متوسط تعبارت دقیق

شده به آوریمعنای نسبت مالیات جمع)به مالیاتی

درصد بوده  60تا  50آوری( بین میزان قابل جمع

که یل بسیاری دارد ازجمله آناین موضوع دال 1است.



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 
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یا برخی از  ( کشاورزیمثالً)ها  برخی بخشمثالً

 هنرمندان مثالً)ها یا برخی اقشار مؤسسات و سازمان

 (کنند و...رگزار میسینما یا خوانندگانی که کنسرت ب

معاف از تمام یا (  مناطق آزادمثالً)مناطق برخی یا 

و عدم وجود  انواع مالیات هستند بخشی از

ستانی و های اطالعاتی کافی در جهت مالیاتسیستم

های مالی متعارف در اقتصاد ایران وجود تنوع پایه

کافی نیست؛ تمامی این عوامل نشانگر ساختاری 

گیری از ظرفیت حال حاضر خود رهاست که توان به

 را ندارد.

 شده در ایران )درصد از تولید ناخالص داخلی(ستانی در مقایسه با مالیات محقق: پتانسیل مالیات9نمودار 

یق.حاسبات تحقمأخذ: م

 مالحظات امنیت اقتصادی. 5
ترین تنگنایی است که باید تأمین منابع مالی مهم

رفت از مشکالت آن را سامان امروز برای برون

م. نبود الگویی جامع در راستای تأمین مالی دهی

 انجامد کهبه ناپایداری درآمدی می بهینه و کارا

ناشی از بدبینی نیست، چرا که کسری بودجه دولت 

های برنامه توسعه کشور روندی خالف سیاستبر

افزایشی داشته است، که بیش از پیش ناکارایی 

ها را تأمین بودجه و به تعویق انداختن بدهی

زده و متأثر از همراه دارد. سیستم سیاستبه

ه های سیاسی، منجر بهای انتخاباتی و قدرتوعده

هایی خارج از توان درآمدی بودجه تحمیل هزینه

نهایت کارشناسی درهای غیرشود. این رویکردمی

های عظیم های سنگین و ورشکستگیمنجر به زیان

شود که تنها حجم زیادی از بدهی را بر دوش می

 گذارند.دولت باقی می

سفانه به دالیل أمسائل و مشکالت کشور ما مت

متعدد و متکثر است و  تاریخی گوناگون،

های مسائل و ها ریشهخاطر بعضی از آنهمینبه

ترین این مشکالت دیگری است. یکی از مهم

های زیربنایی و مسائل و مشکالت و چالش

 که است کشور در یزیربودجه نظام ایریشه

 یط ینفت یدرآمدها به بودجه یوابستگ به توجهبا

 و دولت یادار نظام گسترش و گذشته یهادهه



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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 
تدبیر اقتصاد

20

بسیار باال، پایدار و  کسری بودجه دولت، بدنه

مختلف  یهافزاینده دولت باعث شده که در حوزه

 . میمواجه باش یبا مسائل و مشکالت مختلف

که در اقتصاد با  یاز تورم یتوجهقابل یلذا بخش

 که است یابودجه یکسر ةجیدرنت میآن مواجه هست

 نظام حوزه در هایینارسا و هایناکارآمد واسطهبه

 یناکارآمد نیهمچن. میابوده مواجه آن با یزیربودجه

 انیم ینابرابر شده باعث کشور یزیربودجه نظام در

 منابع صیدر تخص ییاهضیتبع و مختلف مناطق

  .میباش شاهد را کشور مختلف

های ها تأثیر خود را بر مؤلفهاین ناکارآمدی

های اعتمادی به رویکرداقتصادی همچون بی

ای کشور خواهد گذاشت و فضای رانتی را در توسعه

دهد و با منتفع شدن معدود افرادی کشور ترویج می

اقتصادی اعتماد در جامعه در وضعیت عدم ثبات 

عمومی از بین خواهد رفت که اعتراضات و 

خود نوبههمراه خواهد داشت که بهمرج را بهوهرج

تواند تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور تلقی می

 شود.

ناپایداری درآمدی و مغفول ماندن راهکارهای 

های کشور را مفید تأمین مالی بودجه سیاست

کرد که تنها  سویی هدایت خواهدوسمتبه

دنبال مُسکنی موقتی باشد و در این شرایط به

مدت اعمال راهکارهایی ناکارا و با عواقب بلند

شود. این ناپایداری خود را در سهم وسیع می

های های نفتی در بودجه و سهم اندک درآمددرآمد

 .(اقتصادی)کارشناس سبحانیان  با گفتگو ،6/1/1400فارس،  خبرگزاری.

ها و عوارض گمرکی و..( پایدار در کشور )مالیات

دهد.نشان می

گویی به نیاز ی قدرتمند برای پاسخنبود ساختار

دنبال آن سیاسی اقتصادی کشور، بدنه اقتصادی و به

کشور را شکننده خواهد ساخت و قدرت مقابله با 

ها های داخلی و خارجی را از دولتمحدودیت

خواهد گرفت. بهای سنگین این ناکارامدی را بیشتر 

ثباتی قشر ضعیف پرداخت خواهند کرد. بی

های شی از ناپایداری عمدة درآمداقتصادی نا

گذاران داخلی و اعتمادی سرمایهبودجه، بی

که همراه خواهد داشت. حال آنخارجی را به

مدت به بودجه و نگاه سبب عدم وجود نگاه بلندبه

هایی خواهد مدت به آن، منجر به اخذ سیاستکوتاه

شد که تنها برای مدت کوتاهی وضعیت را تسکین 

مدت منزله غفلت از آثار بلندن نگاه بهدهند، ایمی

توانند امنیت اقتصادی کشور هاست که میسیاست

را تهدید کنند.

 1400 بودجه قانون و الیحه بررسی طبق

 از استفاده از حاصل منابع کاهش سبب به

 از 1400 الیحه در ملی توسعه صندوق

 قانون در همت 36 حدود به همت 75 حدود

 واگذاری از حاصل مالی تأمین سهم بودجه؛

 در همت 95 حدود از دولتی هایشرکت

 بودجه قانون در همت 255 حدود به الیحه

.یافت افزایش 1400



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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یاقتصاد یتدر بودجه بر امن یمال تأمین ینهجامع و به یفقدان الگو اثرگذاری: 10 نمودار

راهکارها ارائهبندی و جمع
دلیل تبعات مختلفی بررسی ابعاد تأمین مالی بودجه به

که در سطح خرد و کالن اقتصادی خواهد داشت، 

اهمیتی حیاتی دارد و ارائه راهکارهایی در راستای 

های تأمین مالی بودجه دولت امنیت بهبود شیوه

های صورت بخشد. طبق بررسیاقتصادی را بهبود می

های تأمین مالی شیوه گرفته در رابطه با میزان عملکرد

های وارده، مشاهده شد و میزان ناکارامدی و آسیب

رغم شناسایی مشکالت ساختاری و گوشزد که علی

های مدت سیاستکردن تبعات خطرناک و بلند

ریزی، زده و بدون کارشناسی در نظام بودجهشتاب

شود هنوز هم به ابعاد تأمین مالی نوین کمتر توجه می

باشد. حال بودجه کشور به نفت می و همواره نگاه

گیری از منابع حاصل که ضعف ساختاری در بهرهآن

ها و از فروش نفت کشور پس از رفع تحریم

ها، کشور را با انبوهی از منابع مواجه محدودیت

خواهد کرد که رخداد بیماری هلندی دور از انتظار 

رو، راهکارهای مطلوب برای تأمین نخواهد بود. ازاین

 شود: الی بودجه به شرح زیر پیشنهاد میم

یک راهکار  : اینتأمین مالی مبتنی بر قرارداد شیوه -

شده در سطح جهانی برای حل موانع عملیاتی و تجربه

نام مطالبات با ورود ابزاری جدید به. باشدمذکور می

 مالی، نهادهای به ارائه تضامین قابل قرارداد در لیست

 خواهد باز داخلی هایپروژه از توجهیقابل تعداد گره

 مبلغ بر بنا توانندمی اقتصادی هایبنگاه. شد

 از و شوند مالی تأمین دارند دست در که قراردادهایی

مالی مالی فقدان الگوی جامع و بهینه تأمین

ناکارارهای راهکاتحمیل 

نظمیبی

ناپایداردرآمد 

و عمرانیای توسعههای وعدهعدم تحقق 

خرد و کالن های لفهؤممنفی اثرپذیری 
)تورم و رشد ...( اقتصادی

اعتمادی اجتماعیبی

اعتراضات

 خارجیهای محدودیتپذیری در برابر آسیب
داخلی )کرونا و های محدودیت)تحریم و...( و 

سیل و..(

تهدید امنیت اقتصادی



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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ر نگرانی نهادهای مالی برای حضور در دیگ سوی

 هایسال طی .ها رفع خواهد شدبسیاری از پروژه

 کشور دجهبو کل از عمرانی اعتبارات سهم گذشته

 است نیاز بنابراین. است داشته کاهشی روند

 هایروش جایگزین مالی تأمین جدید هایروش

یافته بودجه ی شود. در کشورهای توسعهسنت

شود. های عمرانی توسط دولت تأمین نمیپروژه

های تأمین مالی همچون با استفاده از مدل معموالً

غیردولتی ها و نهادهای مالی فکتورینگ، صندوق

 کنند. یم یهای عمرانی را تأمین مالپروژه

: بودجه در محورتیظرف و یتخصص کردیرو -

یم نگاهی استانی به تخصیص بودجه داشته توانیم

های صورت که باتوجه به واقعیتباشیم. بدین

های اقتصادی هر استان اقتصادی و شناسایی ظرفیت

مورد نظر هر  هایمنزلة پیشبرد طرحای را بهبودجه

دهند. مزیت این شیوه نسبت به ساله اختصاص می

قبل آن است که دیگر اجازه تحمیل هزینه بر بودجه 

بدون پشتوانه کارشناسی و خارج از چارچوب 

 دهد.ظرفیتی تعریف شده برای هر استان را نمی

 نحوه خصوصدر منسجم چارچوب ایجاد -

دولت به کمک  یمالتأمین  :هابانک با دولت برخورد

 ی استدر دسترس بودن امر سبب سهل وبه هابانک

از آثار مخرب آن  یباوجود آگاه یساله حتکه همه

دولت  ادیز یهااز دخالت یری. جلوگدهدیرخ م

دشوار  یامر ی،مانده نظام مالسبب ساختار عقببه

گاهی اوقات دولت  .باشدیممکن نمریاست اما غ

. 5096148 کد خبر ،25/11/99مهر،  خبرگزاری . 

.19/09/1399 -17290: ، مسلسل«کشور کل 1400 سال بودجه الیحه بررسی»اسالمی،  شورای مجلس هایپژوهش . مرکز2

های تحت نفوذ خود مخارج خود به بانکتأمین  برای

 های دولت را بدهند.آورد که پول خرجفشار می

تا  آوردمی به بانک کشاورزی فشار عنوان مثالبه

نکته مهم آن . هزینه خرید تضمینی گندم را تقبل کند

ها با کسری مواجه شده است که در این روش بانک

ی و در عمل برای پوشش کسری خود از بانک مرکز

جای استقراض مستقیم هکنند. درواقع باستقراض می

از ا هبانک ةبانک مرکزی، دولت با واسط دولت از

ر، اثر این کا کند. طبیعتاًبانک مرکزی استقراض می

رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد 

ها شود این بانکمی که این امر باعثضمن این بود.

ولتی هم دچار مشکل در تأمین مالی بخش غیرد

 حوزه در شایانی کمک هادخالت کاهش 2.شوند

 مالی نظام این فعاالن بر نظارت و گذاریمقررات

 .کرد خواهد

 مالی تأمین سبببه: هجینگ هایصندوق تأسیس -

 شاهد هم 1400 قانون در که عمرانی هایطرح

با  تواندیدولت م ایم،بوده بودجه از سهم کمترین

که در  یمال نینو یابزارهاو  از نخبگان یریگبهره

 ریپاگودست نیوجود دارد، قوان یمال ینوآور یفضا

کمک  نگیهج یهاصندوق جادیرا برداشته و به ا

 یهاصندوق جادیا نی. قواننماید یانیشا

و زمانبر  دهیچیپ یدر کشورمان روند یگذارهیسرما

را با  یگذارهیصندوق سرما جادیاست که عمالً ا

 لیتسه ریمس نیهمراه کرده است. چنانچه ا یمشکالت



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 

            تدبیر اقتصاد
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 در توانندیم زین یالمللنیب نگیهج یهاشود، صندوق

 .شوند یاندازراه کشور

مانده عامل مغفول امر، اینها: بندی شرکترتبه -

های اقتصادی است. با خصوص تأمین مالی بنگاهدر

های سود متفاوت این کار امکان انتشار اوراق با نرخ

ها خواهد ها متناسب با میزان ریسک آنبرای شرکت

بود و انتشار اوراق بدهی با یک نرخ مشخص برای 

همه ناشران منطبق با اصول مدیریت ریسک نیست و 

 صالح گردد.بهتر است ا

 از دور ارزهای تبدیل از گیریبهره توقف -

: در صورت محدود نبودن دسترسی ریال به دسترس

قاعده ارز به کشور به منابع ارزی صندوق، ورود بی

تواند در زمان وفور منابع حاصل از صادرات نفت می

تبعات اقتصادی نامطلوبی )رشد پایه پولی و تورم 

باشد و از طریق سرکوب نرخ ارز، همراه داشته و...( به

 به تضعیف اقتصاد ملی و تولید داخلی منجر شود. 

نظام  سفانه در کشور ماأمت اصالح نظام مالیاتی: -

های قانونی واسطه خالءعد قانونی بهدر بُچه ، یمالیات

 راستای در کهای نبوده گونهعد اجرا بهو چه در بُ

لوی ج و کند ایجاد انگیزه تولید از حمایت

جویی و غیرمولد را بازی، رانتسفته هایفعالیت

تواند بنابراین اصالحات در نظام مالیاتی هم می. بگیرد

و به بحث به اصالحات در سمت تولید کمک کند 

 و کند کمک کشور ایبودجه منابع افزایش و اشتغال

 کاهش و مالیاتی درآمدهای افزایش با ادامه هم

 ررسیو ب یعاالن اقتصادف بین مالیاتی عدالتیبی

 
18/09/1399 -1632201 :خبر شماره ،«1398 سال در دولت مالی عملکرد و بودجهقانون  عملکرد بررسی»مجلس،  هایپژوهش . مرکز. 

 یاتیمال درآمد کیشاهد  ستانی،مالیات هایپتانسیل

 .میباش یابودجه منابع یداریپا بر اثرگذار

وصولی  1398: در سال گمرکی وصول یشافزا -

 1397گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به سال 

درصد افزایش یافته است که در مقایسه با  8حدود 

توجه مقدار حقیقی این منبع نرخ تورم، از کاهش قابل

 99های که در سالحال آن .درآمدی حکایت دارد

نیز تمهیدات الزم در خصوص افزایش وصول 

گمرکی در نظر نگرفته شده است. الزم است به این 

 ای شود.امر به واسطه پایداری درآمدی آن توجه ویژه

 بانکی و پولی قانون :بانکی و پولی قانون اصالح -

 به توجهبا لذا است، 1351 سال مصوب کشور

به  نیاز قانون این دارد، وجود که ایدهگستر تعهدات

تواند به اصالح و بروزرسانی دارد این اصالحات می

کارآمدتر شدن نظام تأمین مالی در کشور و به رشد 

و توسعه کشور و کنترل نظام بانکی و متوقف کردن 

آن برای تزریق نقدینگی غیر ضرور به کشور کمک 

 . کند

 یهبازار سرما :یهبازار سرما پتانسیل به ویژه توجه -

 یقاز طر یتوجهقابل ینگینقد یر،اخ یهادر سال

 جذب ثابت درآمد های صندوق و بدهی اوراق انتشار

های بزرگ از مزایای تأمین شرکت از بسیاری و کرده

اند. مالی از طریق بازار سرمایه برخوردار شده

ف ضعشک در صورت رفع برخی موانع و نقاطبدون

های و نیز تسهیل شرایط، برای استفاده از پتانسیل

توان اتفاقات مثبتی هم برای صنایع بازار سرمایه، می



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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالى در بودجه 
تدبیر اقتصاد
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 .گذاران رقم زدتولیدی کشور و هم برای سرمایه

تواند منجر به عمل کردن بازار سرمایه میدرست 

در راستای تحقق شعار ها و بهبود تأمین مالی بنگاه

اما اگر  های تولید خواهد بود؛زداییها و مانعپشتیبانی

سوزی تواند فرصتدرستی عمل نکند میاین بازار به

 .های زیادی به باد رودشود و سرمایه

 

 منابع
اجمالی و تحلیل ارقام کالن الیحه  (. بررسی1399ا. ب. ) -

ت أهجدهمین نشست هی. 1400بودجه دولت برای سال

 .، معادن و کشاورزی تهراننمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع

مین مالی کسری بودجه أهای مختلف تبررسی آثار روش -

پژوهشکده پولی و (. 1397) های اقتصاد کالندولت بر متغیر

 .)بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( بانکی

بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در  -

های مجلس شورای مرکز پژوهش(. 1399. )1398 سال

 .1632201خبر:  , شمارهاسالمی

)منابع بودجه(.  کل کشور 1397بررسی الیحه بودجه سال  -

 .های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش(. 1396)

مرکز (. 1397کل کشور. ) 1398بررسی الیحه بودجه سال  -

, شماره مسلسل: پژوهش های مجلس شورای اسالمی

16220 . 

مرکز (. 1399کل کشور. ) 1400بررسی الیحه بودجه سال  -

 .17290مسلسل:  ،های مجلس شورای اسالمیپژوهش

های تجربه استرالیا، کره جنوبی و هند در تکمیل طرح -

 ،معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی،صنایع،(. 1396عمرانی. )

 .12273خبر:  کد

 
 .boursemrooz.com ، 11/12/1397 -9000: خبرشناسه. 

دنیای های هجینگ. یس صندوقسأ(. ت1399س. ح. ) -

 .3692177کد خبری:  ،اقتصاد

 ها از طریق انتشار صکوکمین مالی بنگاهأهای تچالش -

های مجلس مرکز پژوهش(. 1398)اوراق مالی اسالمی(. )

 .16622, شورای اسالمی

راهنمای ترمیم کسری بودجه با مالحظه قیود  -

های مجلس شورای مرکز پژوهش(. 1399گذاری. )سیاست

 .اسالمی

ها در الیحه بودجه صندوق توسعه ملی و تأمین مالی برنامه -

 ،نگریهای توسعه و آیندهمرکز پژوهش(. 1399. )1400سال

 .11201کد شناسه: 

هزار میلیارد تومانی دولت  80مستندات استقراض حداقل -

 .خبرگزاری تسنیم(. 1399از بانک مرکزی. )

 




