
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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ضعف ساختار و چارچوب بودجه
1ميالد مير

چكيده
رغم تأكيدات مقام معظم رهبري و وجود داليلهاي متعددي مواجه است. بهريزي در ايران با چالشنظام بودجه

هاي اخير، متأسفانه همواره شاهد ضعف ساختار و چارچوب بودجه هستيم.بسيار بر اصالح چارچوب بودجه در سال
جاي رويكرد مديريت هزينهزا بههاي هزينهستهاي جاري حكايت از اتخاذ سيارشد هزينه 1400چنانچه در بودجه 

شدهتوصيه اصالحات كارگيريبه عدم و بودجه ساختار ضعف اخير، هايسال دهد طينتايج گزارش نشان ميدارد. 
جهت بهبود ساختار ودر اين گزارش به ارائه راهكارهايي به 2خرد و كالن بسياري را به همراه داشته است.  تبعاتي

اند از: افزايش سهم درآمدهاي پايدارشده در اين گزارش عبارتپردازيم. اهم راهكارهاي ارائهچارچوب بودجه مي
ندتبديل بودجه به سگيري از منابع خرد، حذف تأمين مالي تورم، توجه به ساختار كسري بودجه، غيرنفتي، بهره
هاي كشور، مديريت درآمدها، هدفمندسازي اعتبارات.، توجه به واقعيتمالي و عملياتي

بودجه، اصالح ساختاري، عملكرد واژگان كليدي:

مقدمه
برگزاري جلسات متعدد و ارائه گزارشات دقيق از
وضعيت عملكرد بودجه، چه در زمان تحريم و چه

ل از آن و همچنين رويكرد مجلس بر اليحه بودجهقب
ها بر بيش برآوردي غيرواقعيو تأييد همه آن 1400

رفت كه بودجه مصوب بهمنابع و مصارف؛ انتظار مي
كه، كسري تراز عملياتيواقعيت نزديك باشد. حال آن

همت در قانون 464همت در اليحه، به  319از 
ت در وضعيتهاي جاري دولبودجه و رشد هزينه

هاي اقتصادي و مسيربحراني كشور، استمرار تنش

 mir.milad91@yahoo.comآموخته كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه تهران، تهران، ايراندانش .1

كاهش ملي، توسعه صندوق سهم كاهش كرد،هزينه در شفافيت كاهش ،...)و بودجه در نفت سهم رشد( ناپايدار درآمدهاي استمرار: همچون. 2
بالطبع كه مواردي است، داشته همراهبه را نقدينگي و پولي پايه رشد و مركزي بانك منابع به درازيدست ،...) و ماليات( پايدار درآمدهاي سهم
.باشندمي نيز منفي آثار داراي

تر وكم تا دو سال آينده سختعملكرد بهتر را دست
تر كرده است.نيافتنيدست

توسعه به داليلي از قبيلدر كشورهاي درحال
ظرفيت مالياتي كوچك، وقفه مالياتي طوالني و عدم

تأمينآوري ماليات، گرايش به كفايت دولت در جمع
مالي از طريق ماليات تورمي بيشتر است. عالوه بر

كه نسبت پول به توليد در اينتوجه به اين اين، با
هاي مركزي بايد خلق پولكشورها پايين است، بانك

و تورم بااليي را ايجاد كنند تا بتوانند منابع مالي مورد
). اين1398اميني، (حاج نياز دولت را تأمين كنند



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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هاي مختلفي در كشور اجرا شدهبه شيوه هاسياست
است.
سبب اهميت ساختار بودجه و آثار اقتصاديبه

خرد و كالن آن بر زندگي جامعه امروزه و آينده
مبني بر تحقق دستور مقام معظم رهبري كشور و

و چگونگي عملكرد آن تا به اصالح ساختار بودجه
دجهامروز؛ در اين گزارش ابتدا به چارچوب كلي بو
شده وطي برنامه ششم توسعه و عملكردهاي ارائه

خواهيم 1400بررسي ميزان عملياتي بودن بودجه 
شدن اصالحاتپرداخت و در ادامه به ميزان اجرايي

باشد)، اشاره ومي 1397ساختاري بودجه (مصوب 
پردازيم و در پايان با دربه ارزيابي بندهايي از آن مي

نندگي و ضعف ساختارينظر گرفتن ميزان تهديدك
بودجه بر امنيت اقتصادي كشور به ارائه راهكارهايي

جهت بهبود ساختار و چارچوب بودجه خواهيمبه
پرداخت.

. چارچوب كلي بودجه1
پيشنهاد كه اياليحه توسط ايران در دولت بودجه
در معموالً و ساالنه صورتبه است دولت مستقيم
مجلس به بعد سال عملكرد براي هر سال پاييز

اين تصويب، از پس و شودمي تقديم اسالمي شوراي
ساالنه بودجه قانون و داشته را قانون حكم اليحه
اجرايي هايدستگاه همه توسط كشور
آن با هادولت عمدتاً كه مشكلي. االجراستالزم

اجزاي تمام به دستيابي كه است اين شوندمي مواجه
.است احتمالي امري آن

مصارف و منابع ) روند1( شماره جدولدر 
الزامات بودجه، قانون اساس بر عملياتي تراز عمومي،
شدهارائه هايعملكرد آخرين و توسعه ششم برنامه
چارچوب خوبيبه كه است ارائه شده ساالنه بودجه
1400 تا 1397سال  از را دولت عمومي بودجه كلي
.دهدمي قرار اختيار در

بودجه، قانون اساس بر عملياتي تراز عمومي، مصارف عمومي، منابع روند طبق بر بودجه كلي چارچوب: 1 جدول
)تومان ميليارد به ارقام( عملكرد و توسعه ششم برنامه الزامات
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غيير
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ميز

  706907  123.64  648081  1277920  328760  571013  544895  434603  448581  457424  394431  386786  385455منابع عمومي
  166099  57.15  451671  454898  169344  288799  382481  217183  238983  287575  188578  216185  225802درآمدها

هاي واگذاري دارايي
  288058  267.9  139286  395547  7326  107489  130289  47565  158523  121075  110801  107561  112879ايسرمايه

  253  145.4  57124  427474  152090  174725  52124  169855  51075  48774  95052  63040  46774هاي ماليداراييواگذاري 

  706907  123.64  648081  1277920  353838  571013  544895  434603  448581  457424  381425  386787  385455مصارف عمومي
  482885  110.7  448975  918916  265931  426031  387720  336787  352376  334082  279478  293995  289243هاهزينه

  88282  100.3  146969  176264  52124  87982  116537  38827  66857  93710  49556  62002  78180ايهاي سرمايهتملك دارايي
  135740  288.8  52137  182740  27110  47000  40637  44781  29348  29632  52291  30790  18032هاي ماليتملك دارايي

  2696  464018  96587  147232  25239  119604  113393  46507  90900  77810  63441تراز عملياتي
داري كل كشور و محاسبات تحقيق.بر اساس گزارش خزانه 1399و  1398هاي منبع: اطالعات عملكرد سال



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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بررسي از كشور كل داريخزانه اطالعات طبق
عمومي بودجه مصارف و منابع ماهههشت عملكرد
حدود در شود كهاستنباط مي 1399 سال در دولت
خبرگزاري فارس،( است شدهوصول  منابع همت 328

ديوان گزارش اساس بر ميزان اين از كه ،)1399
ماهههشت مالياتي هايدرآمد مجموع محاسبات،

سال مشابه دوره به نسبت 1399 سال ماهآبان به منتهي
كه بوده مواجه درصدي 36.7 حدود رشد با 1398

هايدرآمد از درصد 101.7 ميانگين طوربه درمجموع،
متوازن اسمي، رشد اين اما است، شده محقق مالياتي

.شودنمي ارزيابي عدالت چارچوب در و
شرايطي در دهد،مي نشان محاسبات ديوان هاييافته

بخش كاركنان حقوق و سهام وانتقالنقل هايماليات كه
779 حدود ترتيببه ايسابقهكم آمار با خصوصي

اما اند،بوده مواجه تحقق رشد درصد 163 و درصد
كشور، از خروج عوارض به مالياتي تحقق ترينكم

كه يافتهاختصاص  قيمتگران خودروهاي و هاخانه
اندبوده درصد صفر و درصد شش حدود ترتيببه
.است شدهبيان )1399 ديوان محاسبات كشور،(

1400 بودجه دوماهه عملكرد بررسي طبق
شده محقق بودجه منابع درصد 27 شودمي مشخص

از حكايت مصارف، درصد 44 مقابل در كه است
در تغيير عدم و است سال ابتداي در بودجه كسري
شديد بودجه كسري به رويه، ادامة اين و منابع تحقق

هايبررسي. رسيد خواهيم كشور مالي سال پايان در
مالياتي هايدرآمد موضوع در محاسبات ديوان

،1400ماه ارديبهشت پايان تا كه دارد آن از حكايت
شده محقق مالياتي درآمدهاي از درصد 85 به نزديك

مشابه مدت به نسبت بخش اين در نمودارها و است
اما دهدمي نشان را رشد درصد 64 حدود قبل، سال

و قيمتگران منازل لوكس، خودروهاي درباره
در نامهآئين تصويب عدم دليلبه خالي هايخانه
است وصولي فاقد گذشته سال همانند وزيران،هيئت

.)1400 بات كشور،ديوان محاس(
مازاد اموال و نفت فروش محل از حاصل درآمد

محقق تومان ميليارد 326 و هزار 7 غيرمنقول و منقول
در سال ماهه 8 مصوب رقم درصد 7 حدود كه شده

اين .)1399 خبرگزاري فارس،( مدآ دستبه 1399
از بيش 1400 سال براي دولت كه است حالي در

عدم كه كرده بينيپيش منابع محل اين از همت 395
كه برده باالتر را وصول از اطمينانينا و تحقق

اين آثار. شودمي شديد كسري به منجر درنهايت
تورم و با افزايش نقدينگي كسري و نحوه تأمين آن،

عمراني اعتبارات براي. خواهد شد تحميل جامعه به
به پرداختي تومان ميليارد هزار 52 از بيش نيز

353 نيز مصارف طرف در. است شده ثبت پيمانكاران
رقم اين از كه شده هزينه تومان ميليارد 838 و هزار
هاهزينه بابت تومان ميليارد 931 و هزار 265
بوده دولت كارمندان دستمزد و حقوق خصوصبه

.است
و اصل بازپرداخت به كه مالي هايدارايي تملك

مربوط گذشته هايسال منتشرشده اوراق سود
هزار 27 از بيش 1399 ماهههشت در نيز شودمي

خبرگزاري فارس،( شده است سررسيد تومان ميليارد
1399ماهه بودجه . طبق عملكرد هشت)1399

درصد آن 55طور ميانگين ) كه به1(جدول شماره 



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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درصدي بودجه 150رشد بيش از محقق شده است؛ 
محسوس در درآمد، تغييررا با توجه به عدم 1400

ها و پيشروي كرونا در كشور و بهبودوضعيت تحريم
هاي اقتصاد كشورساختار بودجه، با واقعيت

ني ندارد.همخوا
رو، با توجه به اهميت بودجه در مديريتازاين

كالن اقتصاد كشور و طبق تأكيدات مقام معظم
رهبري بر موضوع بودجه، برنامه «اصالح ساختار

وبودجهتوسط سازمان برنامه 1397بودجه» از سال 
كشور تدوين گرديد كه در بخش بعد به چارچوب

آن پرداخته اصالح ساختاري و ميزان اجرايي شدن
شود.مي

. چارچوب اصالح ساختاري بودجه2
مقرر ، مقام معظم رهبري1397در آذرماه سال 

اصالح ساختار نقشه راه و برنامه كلي ،فرمودند
بودجه با افق دو سال كسري و كاهش بودجه عمومي

عالي شوراي و مصوب تدوين) 99-1398(
در يزن 1398 سال شود و بودجه اقتصادي هماهنگي

يدتأك ينشود. همچن يمبرنامه تنظ ينچارچوب ا
يهاو برنامه يكل يهاياستفرمودند آنچه در س

خصوصدر ياقتصاد مقاومت يستاد فرمانده مصوب
بودجه يو قطع وابستگ ياصالح ساختار بودجه عموم

و در يياجرا ،شده الزم است ابالغ و يببه نفت تصو
سازمان برنامه( شود گنجانده 1398بودجه سال 

.)1398 بودجه،
تحقق دستور مقام معظم رهبري، راستاي در
ذاتي وظيفه و نيز اقتصاد مقاومتي بندهاي اجراي

اصالحات يو اجرا يزيربرنامه بر دولت مبني
در كشور، سازمان برنامه و بودجه، ياقتصاد

و ياستيطرح اصالحات س يچارچوب كل
قطع يكردبا رورا  يبودجه عموم يساختار
كرده است. يهبودجه به نفت ته يممستق يوابستگ

مدت در نظريانرا در بازه م يرز برنامه اهداف ينا
دارد:
ينمديريت كسري بودجه دولت از طريق تأم ) 1

كرد براينمودن هزينه و كاراتر منابع پايدار
.اداره كشور

و حمايت از توليد ايجاد ثبات در اقتصاد كالن ) 2
.و اشتغال

و بهبود معيشت اقتصادي ارتقاي عدالت ) 3
.عمومي

مبارزه با ،محوريت طرح اصالحات ساختاري
كسري بودجه ساختاري انتخاب شده است؛

ثباتي در سطح اقتصادچراكه اين پديده منجر به بي
كاهش ،نوسانرمزمن و پُ يهاتورم يجادا كالن،

اشتغال، و يد،كاهش تول يزو ن يارزش پول مل
شود.يم يو اجتماع يكاهش رفاه اقتصاد الطبعب

(همان)
، چارچوبصورت گرفته هاييابيطبق ارز بر

اصالحات ساختاري بر مبناي چهار محور اصلي
شامل نيز محورها از يك هر طراحي شده است، كه

جدول. است مدتميان و مدتكوتاه هايبرنامه
بودجه ساختاري اصالح كلي چارچوب )2( شماره

ترسيم نفت به بودجه مستقيم وابستگي قطع بارويكرد
.است شده



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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: چارچوب اصالح ساختاري بودجه (بارويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت)2جدول 
هابرنامهافق زمانيمحورها

تقويت نهادي بودجه

مدتكوتاه
برنامه ارتقاي شفافيت و انضباط مالي از طريق ارتقاي نظام يكپارچه اطالعات مالي دولت

مدت و كالن اقتصاديطريق ايجاد ارتباط بين بودجه با اهداف ميان ازي بودجه اثربخشبرنامه ارتقاي 

مدتيانم

ارتقاي آن به سند مالي حاكميتتقويت انضباط مالي دولت از طريق ارتقاي جامعيت سند بودجه و 
كرد منابع مالي بودجه عموميبرنامه بهبود ارتقاي كارايي مالي در هزينه

ها و ارتقاي عدالت جغرافيايييتمأموربرنامه بهبود در اثربخشي بودجه از طريق ايجاد تناسب بين 
ريزيدر بودجه

ريزي (تهيه، تصويب، اجرا و نظارت) و بازتعريف نقش اركان مختلفة اصالح فرايندهاي بودجهبرنام
ايجاد انضباط مالي منظوربهدر بودجه 

كرد كاراهزينه

مدتكوتاه

هاي نقديپذير و اصالح يارانهيبآسي معيشتي براي عموم مردم و اقشار هاحداقلتأمين 
هايتفعالبندي يتاولوير و پذاجتنابهاي ينههزحذف 

ي دولتيهاشركتهاي ينههزكاهش 
هاي طرح تحول سالمتينههزكاهش 

اهرم كردن منابع بودجه براي توليد

مدتيانم

ها و بيمهاصالح نظام يارانه
يارانه طرح تحول سالمت

يارانه كشاورزي
يارانه توليد

ي عمرانيهاپروژهاصالح نظام ارزيابي قيمت و كيفيت 
ي دولتيهاشركتسازي دولت و اصالح ساختار چابك

تأسيس بانك توسعه
ي بازنشستگي و تأمين اجتماعيهاصندوقاصالح 

درآمدزايي پايدار

مدتكوتاه

اصالح نظام يارانه انرژي (بنزين، گازوئيل و برق)
يارانه كاالهاي اساسياصالح 
ها و افزايش پايه و پوشش مالياتييتمعافكاهش 

)ETFهاي قابل معامله در بورس (ها از طريق صندوقفروش دارايي

مدتميان

استقرار نظام ماليات بر درآمد و اصالح نظام يارانه مبتني بر درآمد
گازونفتي باالدستاصالح نظام ماليه بهينه 

هاي مالي دولتمديريت دارايي
هاي دولتمولدسازي دارايي

ثبات اقتصاد كالن و
توسعه پايدار

مدتكوتاه

نسلي(اصالح اساسنامهي بينهابستانبدهطراحي مقدار بهينه منابع نفتي در بودجه با در نظر گرفتن 
ساز به آن)صندوق و افزودن نقش ثبات

همراه عمليات بازار باز بانك مركزييرساختي بهزهاي گذارييهسرماانتشار اوراق ارزي و ريالي جهت 

هاي دولت و اصالح روابط دولت با نظام بانكي، تأمين اجتماعي و پيمانكارانيبدهساماندهي   مدتميان



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ي اينهابخشدر ادامه به ارزيابي برخي 
شود:اصالحات ساختاري پيشنهادي، پرداخته مي

. ارزيابي محور اول2-1
تبديل سند بودجه عمومي دولت به سند حاكميت
فراتر از خواسته مقام معظم رهبري و خارج از
اختيارات سازمان برنامه و حتي شوراي هماهنگي

مه دوساالنه كردن. برنا)1398 سيف،( اقتصاد است
مدت گنجاندهبودجه به اشتباه در افق زماني كوتاه

شده است و برنامه مشخصي جهت ايجاد ارتباط
بودجه و اهداف برنامه در اين پيشنهاد ارائه نشده

ي دولت مرتبطابودجهفراساماندهي عمليات  است.
چراكه. است يضروري دولتي نيز امري هاشركتبا 

،هاآنشفافيت و كيفيت عملكرد  با توجه به ميزان
يافته است.يش افزا هاآنحجم مفاسد اقتصادي در 

لذا چنين اقدامي بسيار مهم و تأثيرگذار خواهد بود.
. ارزيابي محور دوم2-2

جزء بيان گردد تا صورتبهتأمين حداقل معيشت بايد 
اصالح خصوصدري ارزيابي نمود. درستبهبتوان آن را 

هايبايست تا به امروز يارانهقدي نيز ميهاي نيارانه
چون گرديد. موضوعاتييمپردرآمدها حذف 

هايشركت ساختاري اصالح دولت، سازيچابك
هايصندوق اصالح نيز و توسعه بانك تأسيس دولتي،

خوبي پيشنهادات اجتماعي تأمين و بازنشستگي
ساختاري اصالحات« برنامه قالب در اما باشندمي

).1398 سيف،(گيرند  قرار توانندنمي »بودجه
. ارزيابي محور سوم2-3

اقشار از حمايت براي اساسي كاالهاي يارانه پرداخت
اما است، گرفته مورد توجه قرار جامعه، ضعيف

شده سبب دراز، ساليان براي يارانه پرداخت استمرار
ايگسترده طوربه نسبي هايقيمت تا است

منابع بهينه تخصيص مانع سويك از شده،تحريف
افزايش و بودجه كسري ايجاد با ديگر سوي از و شود
برجاي ملي اقتصاد بر را سوئي آثار دولت، هايهزينه

بسيار اجرا چگونگي لذا). 1389 نوفرستي،(بگذارد 
پيشنهاد اساسي كاالهاي براي. باشدمي اهميت حائز
به اعتباري كاالبرگ دادن و ترجيحي ارز حذف
ابهامات داراي كه است شده مطرح كنندهمصرف
.است بسياري

ارزيابي محور چهارم 2-4
بند اول آن به بازگشت به وضعيت حساب ذخيره

هاي گذشتهارزي اشاره دارد. با توجه به تجربه دولت
خصوص برداشت از اين حساب و خروج ازدر

استقالل بودجه باهدف نسلي، اين پيشنهادسرمايه بين
باشد. بند دوم هم به گسترشاز نفت در تضاد مي

ها را در اينها اشاره دارد كه اگر دولتبازار بدهي
ها و تبعاتامر محدود نسازيم منجر به افزايش بدهي

ناشي از آن خواهد شد.

1400-1397. عملكرد اصالح ساختاري بودجه 3
،1397اصالحات موردنظر در اليحه بودجه سال 

ماهخاطر نداشتن فرصت كافي اعمال نشد. در بهمنبه
همان سال به گفته رئيس وقت مجلس شوراي
اسالمي، طبق گفته مقام معظم رهبري تا چهار ماه
آينده اصالحات صورت خواهد گرفت؛ كه در اين

صالحمورد نيز انجام نشد. تأكيدات رهبر انقالب به ا
نيز ادامه يافت و شدت 1399ساختار بودجه تا سال 



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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شدن بودجهخود گرفت و از عدم اجراييبيشتري به
مند بودند. اين در حالي بود كه طي اينعملياتي گاليه

هاي نفتي تشديد شده و كشور باها تحريمسال
مشكالت كسري بودجه شديد مواجه شد

ه سهم درآمداي كگونه)؛ به1399(خبرگزاري فارس، 
درصد 9.9به كمتر از  1398درصد در  34.1نفتي از 
رسيده بود. 1399در سال 

در چنين شرايطي، انجام اصالحات نه يك انتخاب
رغم همهباشد و عليبلكه يك التزام و ضرورت مي

هشدارهايي كه نسبت به عواقب عدم اقدام در جهت
با 1399تأمين منابع پايدار مطرح شد، قانون بودجه 

برآورد واضح منابع به تصويب رسيد و نهايتاً بيش
1399كدام از اصالحات در بودجه سنواتي سال هيچ

عملياتي نشد.
استقراض غيرمستقيم دولت از بانك مركزي منجر

.شودرشد نقدينگي مي تبع آنبه به رشد پايه پولي و
عملكردي كه تا به امروز به طرق مختلف از سوي

98ايم. افزايش پايه پولي از دولت شاهد آن بوده
ماهههمت در شش 372به  1391همت در سال 

461و همچنين افزايش حجم نقدينگي از  1399
528همت (رشد  2900به  1391همت در سال 

نيز گواهي بر اين ادعاست 1399درصدي) در سال 
.)1399(ديوان محاسبات كل كشور، 

گونه اصالحنيز هيچ 1400در قانون بودجه 
غلبتوجهي تدوين نشده است و در اساختاري قابل

مشاهده ) قابل1هاي كالن در جدول شماره (شاخص
گاز از محلوكه، سهم منابع نفت طوريباشد. بهمي

درصد، از محل صندوق توسعه ملي 31فروش نفت 

شده درصد در نظر گرفته 11درصد و سهم اوراق  3
درصد از منابع 34است. با اين محاسبات تقريباً 

نظر گرفته شده است. از منابع نفتي در 1400بودجه 
درصد 36.7از  يزن ياتيمال يسهم درآمدها يزانم

1398درصد در بودجه سال  38.4به  1397در سال 
درصد و 35.8به  1399 يهااست و در سال يدهرس

يعنيسهم خود  ينتربه كم 1400در قانون بودجه 
نوبري،( است يدهرس يرسال اخ 15 يدرصد ط 25.4
تراز عملياتي و تراز مالي دولت، رو،ينازا. )1400

هاي اخيراند كه در ساليدا كردهشيب صعودي پ
ينهزم در تنهانه 1400سابقه است. در بودجه بي

ها اقدام چشمگيري صورتمديريت و كنترل هزينه
هاي جاري دولت درنگرفته است، بلكه رشد هزينه

زاهاي هزينهاين سال حكايت از اتخاذ سياست
جاي رويكرد مديريت هزينه دارد. نمودار شمارههب
ها طيها نسبت به درآمدرشد هزينهبه)، روند رو1(

دهد. اين نمودار، نشانبرنامه ششم توسعه را نشان مي
از كسري عظيم و نگاهي غيركاشناسي به بودجه دارد.

گاز از محلوسهم منابع نفت
درصد، از محل 31فروش نفت 

درصد و 3صندوق توسعه ملي 
درصد در نظر گرفته 11سهم اوراق 

شده است. با اين محاسبات تقريباً
از 1400درصد از منابع بودجه  34

منابع نفتي در نظر گرفته شده است.



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

ضعف ساختار و چارچوب بودجه 
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)يالر يليارد(ارقام به هزار م 1400-1396طبق قانون بودجه  هاينهدرآمدها و هز يزان: م1نمودار 

منبع: محاسبات تحقيق.

سبب اهميت و اثرگذاري كسري بودجه و تبعاتبه
حاصل از آن بر امنيت اقتصادي كشور، در ادامه به

اختاريچگونگي مخاطرات اقتصادي اين ضعف س
شود.پرداخته مي

اقتصادي امنيت . مالحظات4
هاي متعددي مواجهريزي در ايران با چالشنظام بودجه

رغم تأكيدات مقام معظم رهبري و وجود داليلاست. به
بسيار براي ضرورت اصالح چارچوب بودجه در

هاي اخير؛ متأسفانه همواره شاهد ضعف ساختار وسال
چارچوب بودجه هستيم و تغيير محسوسي در راستاي

ه امروز صورت نگرفتهاصالحات ساختاري بودجه تا ب
است. اين امر آثار خود را در كسري بودجه مزمن اين

دهد. تبعاتي كهخوبي نشان ميها و تبعات آن بهسال

هاي عميقيهاي كالن و خرد اقتصادي را با چالشمؤلفه
.)1400 نوبري،(مواجه ساخته است 

گرفته نشان از آن دارد كه درهاي صورتبررسي
ضعف ساختار و چارچوب بودجههاي گذشته، سال

دولت تبعاتي همچون: استمرار درآمدهاي ناپايدار
(رشد سهم نفت در بودجه و...)، كاهش شفافيت در

كرد، كاهش سهم صندوق توسعه ملي، كاهشهزينه
درازي بهسهم درآمدهاي پايدار (ماليات و ...)، دست

منابع بانك مركزي و رشد پايه پولي و نقدينگي در
همراه داشته است كه اين موارده كشور را بهبودج

شكباشند. بدونبالطبع داراي آثار منفي  نيز مي
وابستگي عظيم به درآمد حاصل از نفت و

سبب نوسانات آن مسير توسعههاي آن بهفرآورده
هاي اخير، ناهموار و افقكشور را خصوصاً در سال
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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

ضعف ساختار و چارچوب بودجه 
 تدبیر اقتصاد
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ادامة رويهدستيابي به اقتصاد اول منطقه را دورتر و با 
گرداند.نيافتني ميساختاري بودجه، دست

هاگيري كشور در وضعيت شديد بدهيقرار
(كسري شديد بودجه) و عملكرد ضعيف بخش

هاي اخيرها در سالسابقه هزينهدرآمدي و رشد بي
، كشور را در وضعيت كسري1400خصوصاً بودجه 

ترين تبعاتشديدي قرار خواهد داد كه يكي از مهم
علت رشد عملكردهاي آني وآن تشديد تورم به

رانه در رشد پايه پولي و نقدينگي كشورنگكوتاه
است. تمامي موارد ذكرشده روند توسعه كشور را

سازد، و عرصه را بر مردم خصوصاً اقشارمختل مي
سبب كاهش ارزشضعيف جامعه به

گرداند، كه خود زمينهآوردهايشان تنگ ميدست
همراه خواهد داشت وها را بهاعتراضات و آشوب

دي براي امنيت اقتصادي كشور تلقيخود تهدينوبهبه
خواهد شد.

ياقتصاد تيبر امن ضعف ساختار و چارچوب بودجه ياثرگذار: 2 نمودار

ضعف ساختار و چارچوب بودجه

نظميبي

هاي ناپايدار (نفت و...)رشد درآمد
هاي پايداركاهش سهم درآمد

(ماليات و ..)
...

بروز و تشديد كسري بودجه دولت

ي خرد و كالنهااثرپذيري منفي مؤلفه
اقتصادي (تشديد ركود ـ تورمي و

كاهش رشد ...)

اعمال راهكارهاي مخرب بر رشد
منابع (چاپ پول، كاهش سهم صندوق

توسعه ملي)

نارضايتي و

هايپذيري در برابر محدوديتآسيب
هايخارجي (تحريم و...) و محدوديت

شدنداخلي (كرونا و سيل و..) و طوالني 
روند توسعه كشور

تهديد امنيت اقتصادي

رشد پايه
پولي

نقدينگي

جايرويكرد هزينه محور به
هامديريت هزينه



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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راهكارهاي پيشنهادي و بنديجمع
ابزار عملياتي حكمراني در دستبودجه، يك 

هايگذاران است، كه با بيش برآوردسياست
هايهاي اخير چالشصورت گرفته طي سال

كهآناقتصادي كشور را تشديد كرده است؛ حال
بر بودن فرايندتوجه به زمانرود باانتظار مي

اصالحات، بحران اقتصادي كشور تا دو سال آينده
باشد. با توجه به شدت ورشد داشته بهروند رو

شودبيني ميهاي اقتصادي كشور، پيشعمق چالش
با بهبود عملكرد در حوزه اصالحات ساختار
بودجه، وضعيت كشور تا چهار سال آينده به

جهتشود بهوسوي بهبود برود. توصيه ميسمت
نبود فرصت كافي، دولت جديد اصالحات را

اهدافشده همگام با ساختارمند و كارشناسي
اي كشور پيش ببرد و از نگاه صرف سياسيتوسعه

هايتر شدن شاخصبه آن بپرهيزد، تا از بحراني
عمل آيد.كالن اقتصادي جلوگيري به

مدت ضعف ساختاري بودجه كه درفارغ از آثار بلند
سازد،آينده، روند توسعه كشور را با مشكل مواجه مي

اين شيوه عملكرد بار سنگيني را بر دوش مردم خصوصاً
دهد كه اين خالف ادعايقشر ضعيف جامعه قرار مي

سببباشد. بهريزي دولت ميمحور بودن بودجهعدالت
هموار كردن مسير توسعه و بهبود عملكرد بودجه دولت

شود:نهاد ميراهكارهاي زير پيش
افزايش افزايش سهم درآمدهاي پايدار غيرنفتي: -

سهم ماليات و ساماندهي شيوه اخذ و بررسي
پذير جهتهاي تجديدگيري از انرژيها، بهرهمعافيت

جلوگيري از خروج بخش اعظمي از درآمد دولت در
حد زيادي در تواند تاحوزه تأمين برق مصرفي، مي

كننده خواهد بود.كمكپايداري منابع بودجه 
جبران كسري بودجه گيري از منابع خرد:بهره -

هاي بدهيگيري از منابع خرد چالشدولت با بهره
سبب نوسانات اندك آن و ميزان عملياتي بودنرا به

طور مثال حوزه كشاورزيرساند. بهبه حداقل مي
و توجه ويژه به برخي محصوالت خاص كشورمان

تواند سهم صادراتي كشور را به ميزان زياديمي
حفظ نمايد.

وانتقالنقل هايماليات كه شرايطي در
با خصوصي بخش كاركنان حقوق و سهام
درصد 779 حدود ترتيببه ايسابقهكم آمار
اما اند،بوده مواجه تحقق رشد درصد 163 و

از خروج عوارض به مالياتي تحقق ترينكم
قيمتگران خودروهاي و هاخانه كشور،

شش حدود ترتيببه كه يافتهاختصاص 
ديوان( اندبوده درصد صفر و درصد

.است شدهبيان )1399 محاسبات كشور،

بودجه دوماهه عملكرد بررسي طبق
درصد 27 شودمي مشخص 1400
در كه است شده محقق بودجه منابع
از حكايت مصارف، درصد 44 مقابل
.است سال ابتداي در بودجه كسري



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

ضعف ساختار و چارچوب بودجه 
 تدبیر اقتصاد

43

گرفتهطبق مطالعات انجام أمين مالي تورم:حذف ت -
تا به امروز، افزايش كم كسري بودجه ممكن است
موجب انتقال اقتصاد به يك مسير ناپايدار تورمي شود

توجه دركه مهار تورم نيازمند كاهش قابلدرحالي
كسري بودجه و حتي حذف تأمين مالي تورم است.

گذاريرمايهبهتر است منابع تأمين مالي كشور صرف س
شود تا بتوان در بلندمدت رشد اقتصادي را انتظار

داشت.
توجه به ساختارتوجه به ساختار كسري بودجه:  -

جاي تأكيد بر كسري بودجه، سببكسري بودجه به
خواهد شد عوامل تشديدكننده آن را شناسايي و از
تبعات حاصل از كسري بودجه فزاينده جلوگيري

عمل آيد.به
بودجه: تبديل بودجه به سند مالي و عملياتي -

جايبايد تبديل به سند مالي و عملياتي شود و به
اي در اختيارجداول درآمدي و هزينه صرفاًكه اين

حوزه اساس برمجلس قرار گيرد، اعتبارات 
هاي دولتكه هزينه تأثيريهاي دولت و فعاليت

گذارد،بر متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي مي
در اختيار اتكاقابلمراه با اطالعات مستند و ه

.مجلس و عامه مردم قرار گيرد
بودجه كشور بر اساس هاي كشور:توجه به واقعيت -

ها و فروش نفت به ميزان زياد و رفع شرايطرفع تحريم
روزبهكه روزآنكرونايي تصويب گرديده است. حال 

ها و نبود پاياني مشخصشاهد تشديد تحريم
باشيم. اين رويه بودجهخصوص بيماري كرونا ميرد

كند كههاي اقتصادي و سياسي را بيشتر ميبالتبع تنش
رو، بايدباشد. ازاينخود تهديدكننده امنيت كشور مي

بودجه كشور را با توجه به واقعيت حال حاضر تصويب
نماييم.

با نگاه به دو دهه اخير متوجه مديريت درآمدها: -
هاي عظيم نفتياكارامدي مديريتي، سرمايهشويم نمي

هاي گذشته به كشور سرازير گرديده را بهكه در سال
نابودي كشانده است. امروزه اگر شيوه مديريت

مدت پايان نيابد با رفعهاي كوتاهها و نگاههزينه
ها و فروش عظيم نفتي دوباره شاهد بيماريتحريم

تر خواهيم بود.هلندي به نحوي مخرب
زداييتوجه به محروميت هدفمندسازي اعتبارات:-

هايبايد با رويكرد توانمندسازي صورت گيرد نه نگاه
هايصرفاً درآمدي! همچنين، غفلت از ظرفيت

روستاها و عدم توجه كافي به روند مهاجرت از
اي دولت را خواسته ياروستاها به شهر، بار هزينه

كه با هدفمندسازيدهد. درحاليناخواسته افزايش مي
توان اين مسير را دوسويه و سهم عظيميت مياعتبارا

از درآمدها را حفظ نمود.

ينه مديريتزم در تنهانه 1400در بودجه 
ها اقدام چشمگيريو كنترل هزينه

صورت نگرفته است، بلكه رشد
هاي جاري دولت در اين سالهزينه

زاهاي هزينهحكايت از اتخاذ سياست
جاي رويكرد مديريت هزينه دارد.به



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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منابع
»،1399ماهه اجراي بودجه سال «ارائه گزارش هشت -

.ديوان محاسبات كشور)، 30/10/1399(
)، «فراتحليل كيفي نقش اصالحات1398( اميني، م. ح -

اي در مهار تورم متوسط مزمن اقتصاد ايران»،بودجه
.80، شمارههاي اقتصاد ايرانفصلنامه علمي پژوهش

«اولين گزارش نظارت مستمر دوماهه بر اجراي -
ديوان ). 15/4/1400منتشر شد»، ( 1400بودجه سال 

.محاسبات كشور
» (تنها99ماهه بودجه هشت «جزئيات عملكرد -

درصد منابع نفتي و فروش اموال محقق شد)،7
.فارس نيوز)، 23/9/1399(

(با رويكرد» ارچوب اصالحات ساختاري بودجه«چ -
، (خردادماه)قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت

.سازمان برنامه و بودجه)، 1398

)، «ارزيابي طرح پيشنهادي30/3/1398( سيف، ا. م -
.amseif.irچارچوب اصالح ساختاري بودجه»، 

«اصالح ساختار بودجه و تأكيدات رهبر معظم-
.خبرگزاري فارس)، 1399انقالب» (

عملكرد بودجه كل  ناترازي)، 1399( د. م، كشور -
درصدي نقدينگي در  520كشور باعث رشد بيش از 

 .ير شده استسال اخ 8
)، «فقدان راهبرد جامع و1400(تيرماه  نوبري، ف -

نامه امنيت اقتصادي فصلبهينه تأمين مالي در بودجه»، 
.تدبير

)، «بررسي اثر حذف يارانه1389( نوفرستي، م-
كاالهاي اساسي بر متغيرهاي عمده اقتصاد كالن در
چارچوب يك الگوي اقتصادسنجي كالن ساختاري»،

  .اقتصاد و الگوسازينشريه 

گيري كشور در وضعيت شديدقرار
(كسري شديد بودجه) وها بدهي

عملكرد ضعيف بخش درآمدي و رشد
هاي اخيرها در سالسابقه هزينهبي

، كشور را در1400خصوصاً بودجه 
وضعيت كسري شديدي قرار خواهد

ترين تبعات آنداد كه يكي از مهم
علت رشد عملكردهايتشديد تورم به

نگرانه در رشد پايه پولي وآني و كوتاه
است.نقدينگي كشور 




