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

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

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

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

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

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

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

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

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

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

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

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

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

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

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

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

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

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

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

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

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

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

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

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

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

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

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

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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نشدن اصالح ساختار بودجه ییاجرا ل و تبعاتعل
 1میالد میر

چکیده
رغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصالح ساختار بودجه، وجود برخی مشکالت مانع اصالح ساختار بودجه به

وابستگی منابع بودجه عمومی دولت به  توان بهترین دالیل عدم اصالح ساختار بودجه، میشده است. از مهم

های مالیاتی نامناسب، عدم معافیتعدم اراده جدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف ، درآمدهای نفتی

تنظیم بودجه ، نفع و تعارض منافع حزبی و ملیهای ذیوجود گروهریزی، شفافیت در فرآیند بودجه

های اخیر نشان داده و ناکارآمدی ترکیب درآمدهای مالیاتی در بودجه اشاره کرد. تجربه سال غیرکارشناسی

توجه به کسری بودجه مزمن در اقتصاد کشور منجر شده که بانهایت است که عدم اصالح ساختار بودجه، در

تأثیر های مختلف اقتصاد کالن کشور را نیز تحتبه نقش و اختیارات دولت در اقتصاد ایران، عملکرد بخش

( اعمال 2های مالیاتی، ( اصالح و تعدیل معافیت1منظور اصالح ساختار بودجه کشور: قرار داده است. به

( تصویب 5( تصویب بودجه واقعی و نه کاغذی، 4های مالیاتی، ( گسترش پایه3آمد شخصی، مالیات بر در

ارائه ( 7و  اصالح فرآیند تصویب و تدوین قوانین بودجه( 6های دولتی در الیحه بودجه ساالنه، بودجه شرکت

شود.شنهاد میسازی در تخصیص اعتبارات در زمان مواجهه به کمبود اعتبارات پیاصالحیه بودجه و شفاف

.اصالح ساختار بودجه، درآمدهای مالیاتی، شفاف سازی، فرآیند تصویب و تدوین واژگان کلیدی:

 مقدمه
های کنونی اقتصاد ریشه بسیاری از مسائل و چالش

ریزی کشور نهفته های نظام بودجهایران در کاستی

های اخیر و با تشدید تحریم ویژه در سالیانهاست. ب

های نفتی، ظالمانه آمریکا و کاهش شدید درآمد

های جبران آن، تبعات کسری بودجه دولت و روش

های اقتصاد کالن کشور بر جای نامطلوبی بر شاخص

گذاشته است؛ لذا انجام اصالحات ساختاری در 

بودجه، به یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقالب 

ات بر آن کرّت که در سنوات اخیر بهتبدیل شده اس

اصالح ساختار بودجه . نکته کلیدی در اندتأکید داشته

 mir.milad91@yahoo.com، تهران، ایرانآموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهراندانش -1

آن است که منابع درآمدی برای بودجه جاری کشور 

ها و سایر درآمدهای غیرنفتی باید از محل مالیات

 تأمین شود. 

 رهبر دستور دنبالبه طرح اصالح ساختار بودجه

با هدف تبدیل تهدید  و 1397 ماهآذر در انقالب معظم

های ظالمانه دشمنان ملت ایران به یک فرصت تحریم

تاریخی برای اقتصاد کشور و همچنین کاهش 

. در دستور کار قرار گرفت به نفت، وابستگی بودجه

های کاهش وابستگی به نفت و قطع امید از گشایش

ن مورد تأکید ایشا اقتصادی با بهبود روابط با آمریکا

بودجه را عنصری مهم برای  قرار دارد و همواره



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

علل و تبعات اجرایى  نشدن اصالح ساختار بودجه
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ناف بودجه باید بندِ ندو معتقد دانستهپیشرفت کشور 

های اساس آنچه که در سیاست بر. از نفت قطع شود

، باشدمیمورد تأکید رهبر انقالب  اقتصاد مقاومتیِ

و سهم  شودباید از درآمدهای مالیاتی بیشتر استفاده 

 یابد.ه عمومی افزایش مالیات در منابع بودج

در این گزارش به بررسی علت چرایی اجرایی نشدن 

شود. در بخش اول اصالح ساختار بودجه پرداخته می

ضرورت اصالح ساختار بودجه مورد بررسی قرار 

گیرد، بخش دوم به بررسی دالیل عدم اصالح می

ساختار بودجه اختصاص یافته، بخش سوم به مالحظات 

نهایت، در بخش داخته شده و درامنیت اقتصادی پر

بندی و پیشنهادها ارائه شده است. چهارم جمع

 . ضرورت اصالح ساختار بودجه 1
وابستگی مستقیم بودجه به نفت و عدم مدیریت 

تواند منجر به این موضوع صحیح درآمدهای نفتی می

شود که با افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، بودجه 

اد کشور دچار قبض و بسط تبع آن اقتصکشور و به

شود. شده و مرتباً دچار تورم و یا رکود اقتصادی می

کننده کاالهای که تأمینبودجه دولت، عالوه بر آن

باشد، ها میکننده زیرساختعمومی کشور و فراهم

کننده اقتصاد ثباتکننده یا بیتواند نقش تثبیتمی

های دهیکالن را نیز ایفا نماید. برای مثال، انباشت ب

تواند دلیل کسری بودجه باال و مزمن میدولت به

منجر به تورم باال و یا تالطمات بازار بدهی در کشور 

شود. همچنین عدم ایفای کامل تعهدات دولت در 

پرداخت بدهی، آحاد اقتصادی را در سطح وسیعی باز

شود تا پیمانکاران کند؛ زیرا باعث میدچار معضل می

دولت در ایفای تعهدات خود دچار  و سایر طلبکارانِ

مشکل شده و این زنجیرة بدهی، پیوسته در اقتصاد 

کشور گسترش یافته و به مشکالتی همچون 

ها و های تأمین سرمایة در گردش بنگاهمحدودیت

 ها از بانک مرکزی بینجامد. برداشتِ بانکاضافه

ها و موانع اصالح ساختار ترین چالشمهم یکی از

ها و تعریف بخشی به هزینهکشور، اولویت بودجه در

باشد. در ها میدرآمدهای کافی برای پوشش هزینه

ریزی همواره در تدوین و تنظیم فرآیند بودجه

ها و مصارف بخشی با هزینهاولویتها و منابع، هزینه

بوده و تعریف منابع بر اساس این موضوع انجام شده 

صورت د منابع بهریزی بایکه در بودجهحالیاست؛ در

له اغلب ئشده باشد؛ این مستعریف پیش واقعی و از

ها و تنگناهایی در تأمین منابع همراه با محدودیت

عنوان یک چالش در بوده و کسری بودجه را به

.دنبال داشته استساختار بودجه کشور به

ها بخشی به هزینهمحدودیت منابع و اولویت

بینی بدون تعریف و پیشهای جاری ویژه هزینهبه

ریزان برای جبران این برنامه تامنابع واقعی باعث شده 

رفته و از سهم  یعمران اعتباراتبه سراغ  ،کسری

های عمرانی بکاهند و آن را شده برای هزینهبینیپیش

های عمومی و جاری به جبران کسری هزینه

سو تداوم این وضعیت از یک .اختصاص دهند

دنبال های توسعه اقتصادی را بهتضعیف زیرساخت

ثباتی در اقتصاد کشور را داشته و از سوی دیگر، بی

رو، اصالح ساختار بودجه در دهد. ازاینافزایش می

جمله راستای حفظ و پایداری ثبات اقتصادی، از

آید. شمار میالزامات توسعه اقتصادی کشور به



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 . دالیل عدم اصالح ساختار بودجه 2
رشناسان اقتصادی معتقدند که اصالح برخی از کا

ساختار بودجه تنها به افزایش درآمدهای مالیاتی و 

کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در 

واقع زمانی ساختار بودجه شود. دربودجه ختم نمی

شود که قواعد معیوب حاکم بر آن تغییر اصالح می

که تنها در این صورت است که حتی با کند، چرا

شدن شرایط تحریمی نیز وابستگی مجدد به  فبرطر

دنبال نخواهد داشت. این گروه درآمدهای نفتی را به

در نظام از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که 

ریزی ایران دو بازیگر اصلی وجود دارد؛ بودجه

دولتمردان و نمایندگان مجلس. این بازیگران در 

ها و اهداف چارچوب خاصی با در نظر گرفتن انگیزه

خود به پیشبرد بودجه از مرحله طراحی و تدوین تا 

پردازند. در این فرآیند باید تصویب آن در مجلس می

اصول و قواعد معیوب را شناسایی کرده و برای 

 .ریزی نموداصالح آن برنامه

ترین دهد که برخی از مهمها نشان میبررسی

رغم دالیل عدم اصالح ساختار بودجه در ایران، علی

تأکید فراوان مسئوالن و کارشناسان بر ضرورت آن، 

 شرح زیر است: به

وابستگی منابع بودجه عمومی دولت به  -

درآمدهای نفتی 

دهد که با در نظر گرفتن مجموع ها نشان میبررسی

 30ی نفتی حاصل از فروش نفت و برداشت درآمدها

عنوان هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، به

سهم نفت از بودجه، سهم نفت از بودجه در سال 

درصد بوده است که این موضوع  16از  بیش 1399

 1399بیانگر غیرواقعی بودن کاهش وابستگی بودجه 

 دهد کهها نشان میبه نفت است. همچنین بررسی

نیز، با در نظر گرفتن  1400سهم نفت در بودجه سال 

هزار بشکه و  300میلیون و  2صادرات روزانه 

درصد نیز  50استقراض از صندوق توسعه ملی، به 

وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی رسد. می

تدریج این وابستگی به. ای بیش از چند دهه داردسابقه

آن افزایش  و با افزایش قیمت نفت و در پی

. نفتی شدن بودجه ه استدرآمدهای ایران بیشتر شد

دهندگان و دولت به مالیاتاست تا  هباعث شد

گویی جدی نداشته ها در مجلس پاسخنمایندگان آن

باشد. این امر در عمل فساد سیاسی را در فرآیند 

و به قدرتمند شدن  هریزی تشدید کردبودجه

از طرف دیگر  .ه استنفوذ منجر شدهای ذیگروه

ها پذیری اقتصاد ایران را در مقابله با تحریمآسیب

ست که ا حالی. این امر دره استدنبال داشتبه

ها و برای محدودیت هریزی باید با مالحظبودجه

واقع، ریزی شود. درها، برنامهناکارآمد کردن آن

ریزی در وضعیت دفاع اقتصادی باید ناظر به بودجه

تهدیدهای اقتصادی باشد و موانع مربوط را برای 

 .اثر کردن تهدیدها از بین ببرداثر و بیکم

عدم اراده جدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی  -

های مالیاتی نامناسب و حذف معافیت

رغم وجود اجماع سال اخیر علی سفانه در چندأمت

کارشناسی در ارتباط با راهکارهای افزایش درآمد 

لیاتی، اراده جدی از جانب دولت و مجلس برای ما

خورد. کاهش اصالح قوانین این حوزه به چشم نمی

مانند معافیت جا ههای مالیاتی ناببرخی از معافیت



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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های و افزایش پایهمالیاتی مناطق آزاد، بازیگران 

مالیاتی مرسوم در دنیا مانند مالیات بر مجموع درآمد، 

 از ایگوشه تنها …مالیات بر عایدی سرمایه و

برای اصالح در این حوزه  پیشنهادی هایسیاست

و تا زمانی که قواعد  قرار گرفتهاست که مورد غفلت 

و قوانین معیوب بر حوزه مالیات کشور حاکم باشد، 

.امکان استقالل بودجه از نفت وجود ندارد

 ریزیعدم شفافیت در فرآیند بودجه -

گیرانه برای مقابله با فساد اقدامات پیشترین یکی از مهم

ریزی، تقویت شفافیت در فرآیند آن است. نبود در بودجه

شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت از 

طرفی صالحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش 

دهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را می

شتر از نوع اختالس یا کند. این مفاسد بیتشدید می

های دولتی آور از محل شرکتهای حقوقی سرسامفیش

های دولتی، عدم شفافیت در بودجه شرکتست. ا

جمله ها نیز ازمؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک

نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است. 

های درصد بودجه متعلق به شرکت 70که بیش از حالیدر

ها پنهان کور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنمذ

های یکی از اشکاالت اساسی بررسی بودجه. است

سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقالم درآمدی 

های بخش دولتی ها و بانکو هزینه مجموعه شرکت

توان گفت این پدیده حاکی از وجود است. بنابراین می

 است. ناپذیرنظارت همنافع دولت در طراحی بودج

نفع و تعارض منافع حزبی و ملی های ذیوجود گروه -

ریزی، بیشتر نمایندگان مجلس در فرآیند بودجه

های حزبی و گروهی خود را بر منافع عمومی رانت

شرایطی بازخواست دولت  ایندهند. در ترجیح می

ای بدون اعمال دلیل تهیه الیحهتوسط مجلس به

نظر ساختاری عمالً امری بسیار دشوار بهتغییرات 

در که خود را جای آنبهرسد. بیشتر نمایندگان، می

دنبال ببینند، تنها بهجایگاه حقیقی مجلس و نمایندگی 

های عمرانی به مناطق تحت اختصاص بودجه و طرح

منظور کسب محبوبیت و اخذ آرا خود به نمایندگی

تالش  به عبارتید. باشنهای بعد انتخابات میدر دوره

تعارض منافع ملی و محلی، برای کسب محبوبیت و 

گری نمایندگان مجلس از جدی مطالبه یکی از موانع

.است بوده دولتمردان برای اصالح ساختاری بودجه

 تنظیم بودجه غیرکارشناسی  -

ها تنظیم بودجه غیرکارشناسی یکی دیگر از چالش

ور از تنظیم موانع اصالح ساختار بودجه است. منظ

بودجه غیرکارشناسی آن است که نظرات کارشناسی 

ریزی دارد و نظام کمترین نقش را در فرآیند بودجه

ریزی کشور از باال به پایین است. به عبارت بودجه

ها بر اساس معیارهایی مانند دیگر، بودجه دستگاه

ها تعیین زنی آناهمیت سیاسی دستگاه و قدرت چانه

نظر مراتب اداری آن )از اعمالشده و سپس سلسه

شود. مدیران تا بررسی سازمان مدیریت( طی می

را در نظام  اهمیت واقع نظرات کارشناسی کمتریندر

تر از رنگریزی داشته و هر سال نقش آن کمبودجه

 دهد. زنی میقبل شده و جای خود را به چانه

ناکارآمدی ترکیب درآمدهای مالیاتی در بودجه  -

که افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از رغم آنهب

های اصالح ساختار بودجه است، عدم تنوع الزمه

های مالیاتی موجب شده که دولت از منابع پایه



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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(، سهم برخی 1محدودی مالیات اخذ کند. جدول )

منابع مالیاتی از کل منابع مالیاتی کشور را طی 

 دهد. مالحظهنشان می 1399تا  1390های سال

های شود که وصول مالیات بیشتر بر مبنای مالیاتمی

طوری که مالیات بر اشخاص الوصول است بهسهل

حقوقی و مالیات بر کاالها و خدمات بیشترین سهم 

را از درآمدهای مالیاتی دولت دارند. این در شرایطی 

است که، مالیات بر ثروت با وجود انجام 

ح کشور و کسب انتقاالت گسترده دارایی در سطونقل

دلیل محدودیت سود و منافع آن توسط افراد، به

های مالیاتی درصد کمی از درآمدهای مالیاتی پایه

دولت را به خود اختصاص داده است. همچنین در 

که درصد بخش مالیات بر درآمد، با وجود آن

های اقتصادی در توجهی از معامالت و فعالیتقابل

لیات وصولی از محل شود، ماسطح مشاغل انجام می

مالیات بر مشاغل در سطح پایینی قرار داشته و کمتر 

از مالیات وصولی از محل مالیات بر حقوق است. بر 

این اساس بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مردم 

طور معتقدند که دولت از صاحبان درآمدهای باال به

گیرد و همین موضوع باعث شده متناسب مالیات نمی

های درآمدی متوسط قوق بگیران و دهکاست تا ح

 و پایین، بخش عمده مالیات را بپردازند. 

.1399تا  1390های : سهم برخی منابع مالیاتی از کل منابع مالیاتی طی سال1جدول 

مالیات بر کاال و خدماتمالیات بر وارداتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات اشخاص حقوقیسال

1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398

11399
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه و محاسبات تحقیق. 

 اقتصادی  . مالحظات امنیت3
های مهم و ریزی کشور یکی از حوزهنظام بودجه

ای ها و مشکالت عدیدهحیاتی است که با چالش

دالیل مختلف و تأکید رغم وجود رو است. بهروبه

کارشناسان اقتصادی بر اصالح ساختار بودجه در 

سال است.  نیدر ا یاتیمال یتحقق درآمدها زانیمجلس از م یهامرکز پژوهش ینیبشیبر اساس پ 1399سال  محاسبات. 1

ها اشاره اخیر؛ در بخش قبل به برخی از آن هایسال

ریزی و شد اما شاهد تغییر محسوسی در نظام بودجه

ایم. عدم اصالح اصالح ساختار بودجه کشور نبوده

های اخیر موجب عدم قطع ساختار بودجه در سال

وابستگی بودجه به نفت و غفلت از درآمدهای مالیاتی 



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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که این اتفاق  عنوان یک منبع درآمدی پایدار شدهبه

از درآمدهای نفتی و  شکنندگی بودجه و تأثیرپذیری

 همراه داشته است.ها را بهتحریم

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که عدم 

اصالح ساختار بودجه باعث شده است تا در 

های اخیر، دولت با کسری بودجه مزمن سال

پنجه نرم کند و داشتن کسری بودجه، ودست

واسطه نقش دولت و اختیارات آن، یکی از دالیل به

های مختلف اقتصادی ایجاد عدم تعادل در بخش

گرفته نشان از آن  های صورتبوده است. بررسی

های گذشته، کسری بودجه دولت دارد که در سال

درازی دولت به سیستم بانکی تبعاتی مانند: دست

 های تجاری،و ایجاد محدودیت در منابع بانک

برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم تحقق 

نتیجة آن تعویق و تأخیر های عمرانی و درپرداخت

همراه داشته است را به های عمرانیدر اتمام پروژه

تردید اند و بیکه این موارد بالطبع آثار منفی داشته

در شرایط رکود ـ تورمی حاکم بر اقتصاد کشور در 

اند. تداوم شرایط تأثیر نبودهیک دهه اخیر، بی

ریزی، عدم اصالح موجود در خصوص بودجه

ساختار بودجه و داشتن کسری بودجه دولت 

تواند موجب تعمیق رکود تورمی شود و تهدید می

رود. شمار میجدی برای امنیت اقتصادی کشور به

دنبال آن تعطیلی بسیاری از تعمیق رکود و به

بر آثار کارها و افزایش بیکاری، عالوه وکسب

همراه تواند تبعات اجتماعی نیز بهاقتصادی، می

کننده امنیت ملی کشور داشته باشد و حتی تهدید

باشد.نیز 

 بندی و پیشنهادهاجمع
ها و بسیاری از اقتصاددانان ریشه بسیاری از چالش

مشکالت کنونی اقتصاد کشور را ناشی از 

دانند، از ریزی کشور میهای نظام بودجهکاستی

ها معیوب بودن ساختار بودجه و عدم نظر آن

مانند  ایهای گذشته تبعات منفیاصالح آن در سال

های دولت کسری بودجه و افزایش تصاعدی بدهی

توجه به نقش و همراه داشته است که بارا به

اختیارات دولت در اقتصاد ایران، سایر متغیرهای 

ست. تأثیر قرار داده اکالن اقتصادی را نیز تحت

منظور تسریع در اصالح ساختار بودجه رو، بهایناز

و پیشگیری از تبعات منفی کسری بودجه و افزایش 

های دولت بر متغیرهای کالن اقتصادی، بدهی

 شود: راهکارهای زیر پیشنهاد می

بررسی های مالیاتی: اصالح و تعدیل معافیت -

دهد که حمایت از تجارب سایر کشورها نشان می

ندرت از مسیر اعطای های اقتصادی بهتفعالی

ترین گذرد و یکی از مهمهای مالیاتی میمعافیت

دالیل این مهم آن است که وجود چنین 

های غیرهدفمندی موجب بروز پدیده معافیت

 های مالیاتی )تالش برای معافخزش معافیت

های مختلف( و نیز افزایش عدم شدن گروه

واقع شود. درمی های مذکورشفافیت در فعالیت

دنبال ها برای پرداخت مالیات کمتر بهبنگاه

راهکارهایی برای دستکاری در درآمدهای خود 

باشند که این امر کاهش شفافیت، ایجاد انگیزه می

نهایت کاهش درآمدهای جویی و دربرای رانت

های همراه دارد. در ایران معافیتمالیاتی را به



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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افیت مالیاتی بخش ای مانند معمالیاتی گستره

کشاورزی، درآمد هنرمندان، درآمدهای صادراتی 

و معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مالیات 

های مالیاتی با افزوده وجود دارد. معافیتبر ارزش

های مشخصی وضع هدف حمایت از فعالیت

ای میزان صورت دورهبایست بهشوند. لذا میمی

و تغییرات الزم در ها بررسی مؤثر بودن معافیت

 های صورتها صورت پذیرد. بر اساس بررسیآن

های غیرضروری گرفته، با حذف یا تعدیل معافیت

هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه  20بیش از 

 جدید قابل وصول است.

ی شخص درآمدمالیات بر درآمد شخصی:  -

(PIT یکی از راهکارهای افزایش درآمدهای )

در شیوه اخذ مالیات به روش مالیاتی است. 

مالیات بر درآمد شخصی، مجموع درآمدهای یک 

شود. فرد در نظر گرفته و مالیات بر آن وضع می

در اخذ مالیات جدا، افرادی که بیش از یک شغل 

های جداگانه در هر یک از دارند، از معافیت

که در حالیبرند، درهای حقوق خود بهره میپایه

شخصی، معافیت تنها یکبار در مالیات بر درآمد 

های رو یکی از ویژگیاینشود. ازنظر گرفته می

مهم مالیات بر درآمد شخصی این است که امکان 

های مالیاتی جداگانه از بین بردن از معافیت بهره

تواند به افزایش که میرود؛ که عالوه بر آنمی

تواند بر وضعیت درآمدهای مالیاتی منجر شود، می

 ع نیز تأثیر مثبت داشته باشد.توزی

بخشی گسترش و تنوع: های مالیاتیگسترش پایه -

های مالیاتی های مالیاتی از طریق تعریف پایهبه پایه

های تواند ظرفیتاند، میکه تاکنون وجود نداشته

جدیدی برای اخذ مالیات ایجاد کند و از این طریق 

 باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود. در این

های مالیاتی خصوص باید دقت شود که، تعریف پایه

ای طراحی شوند که فشار اقتصادی گونهجدید باید به

های درآمدی متوسط و پایین ایجاد نکنند. بر دهک

و مالیات بر سود  مالیات بر عایدی امالک و سرمایه

های جمله پایههای بانکی و ثروت مازاد ازسپرده

باعث افزایش درآمدهای  تواندمالیاتی است که می

 مالیاتی شود.  

طی تصویب بودجه واقعی و نه کاغذی:  -

های گذشته، بودجه کل کشور بر اساس الیحه دهه

شده از سوی دولت، در مجلس شورای اسالمی ارائه

شود. لیکن بسیاری از منابع الزم برای تصویب می

ها ها، منابع موهومی است و تحقق آنپوشش هزینه

های فراوان مواجه است. لذا ضروری دیتبا محدو

است دولت و مجلس منابع واقعی و در دسترس را 

 ها در نظر بگیرند.برای تأمین هزینه

های دولتی در الیحه تصویب بودجه شرکت -

که بودجه توجه به اینبابودجه ساالنه: 

های دولتی در الیحه بودجه ساالنه مورد شرکت

های ها بودجهشرکت گیرد و اینبررسی قرار نمی

مراتب بیشتر از بودجه عمومی کشور را در به

اختیار دارند ـ بر اساس قانون بودجه کشور در 

 5/2های دولتی حدود ، بودجه شرکت1399سال 

برابر بودجه عمومی کشور است ـ لذا ضروری 

است برای تأمین درآمدهای پایدار برای دولت، 

دولتی و های نسبت به ساماندهی بودجه شرکت



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ها، اقدام عاجل صورت های آنمدیریت هزینه

پذیرد.

 اصالح فرآیند تصویب و تدوین قوانین بودجه -

یک اقدام اسـاسی در اصـالح فرآیند تدوین و 

و  هابازبینی محل درآمد تصـویب قوانین بودجه،

ضـوع با جی تحقق درآمدهاست. این مونسامکان

موجب حـذف ، درآمدهاتر از بینانهبرآورد واقع

شود. الزم هـای مازاد در الیحه بودجه میهزینـه

کـارآمـد  ذکر است که این امر به مـدیریتبه

طوری که در زمـان کمبود هـا نیـاز دارد، بـههنهزی

تمهیـدات منـاسبی برای بازبینی و ،منابع

هـای دولت انـدیشیـده شود تـا بنـدی هزینهاولویت

هـایهزینه ،ش درآمدهـای دولتمواقع کاهدر

غیرضروری و دارای اولویت کمتر حذف یا به زمان 

 . افزایش درآمد موکول شود

سازی در ارائه اصالحیه بودجه و شفاف -

تخصیص اعتبارات در زمان مواجهه با کمبود 

ه اصالحیه بودجه بسیار ضـروری ئارا: اعتبارات

شرایطی که در  و ای که بعد از تصـویبگونهاست، به

که شـود، قبل از آنکمبود منابع مواجه می دولت با

های هزینه اقدام و به کاهش سـهم سـایر محلدولت 

، نمایدجـا هـا را جـابـهمختلف هزینه هایردیف

ه دهـد. در این مرحله بـا اعمـال ئبودجـه ارا حیهاصال

شـد کارشـناسـان اقتصـادی از ر هـایدیدگـاه

آید و عمل میهای دولت جلوگیری بههزینهمورد بی

های اضافی دولت را حذف هزینه تا حد ممکن

. کندمی

 منابع
چارچوب اصالح ساختار بودجه، سازمان برنامه و −

 بودجه کشور.

ضرورت اصالح و عملیاتی شدن اصالح ساختار −

 بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس.

 اصالح ساختار بودجه و تأکیدات رهبر انقالب،−

خبرگزاری فارس.




