
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

سال

شد
ر

G
D

P
صد)

(در
ی 

قیق
زيحح

رار
خای

ذ
 

الر)
دد

لیار
(می

ایه
سرم

ص
خال

جی
ار خ

قیم
ست

يم
ذار

گ
الر)

دد
لیار

می(می
رس

ارز
رخ

ن
الر)

رد
ره

براب
در

وان
ات(ی

ادر
ص

الر)
دد

لیار
(می

ات
وارد

 
الر)

دد
لیار

ري(می
تجا

راز
ت

داز
رص

(د
G

D
P

(

خت
ردا

ازپ
تر

(ها
از 

صد
در

G
D

P
(

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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بودجه و ینارتباط براهبردهاي تقویت 
توسعه يهابرنامه

1فرزانه نوبري

چكيده
هاي دولت براي يك سال مالي است.ها و فعاليتبرنامهنماي عنوان آئينه تمامهاي توسعه، بودجه بهدر برنامه

آمدهدستانداز دولت در انتخاب مسير توسعه، شيوه و محل تأمين منابع است. طبق نتايج بهبودجه درواقع چشم
هايها به ثبات سياستدر اين گزارش؛ ضعف عملكرد، غفلت از تبعات كسري بودجه، عدم پايبندي دولت

هاي توسعه و قانون بودجهعنوان چهار عامل اصلي ناهماهنگي برنامهرآمدهاي نفتي بهاقتصادي و وجود د
شود. راهكارهايثباتي اقتصادي حاصله، منجر به تزلزل امنيت اقتصادي ميرو بيايناند. ازساالنه مطرح شده

شدنكشور شامل: كوتاهدنبال آن، تقويت امنيت اقتصادي راستايي برنامه و بودجه و بهپيشنهادي با هدف هم
هاي توسعه، ارائه زودهنگام اليحه بودجه، كاهش سهم درآمدهاي نفتي، مديريت كسري بودجه وبازه برنامه

دسترس، ساماندهي درآمدهاي مالياتي، است.تبعات حاصل از آن، پااليش بودجه ساالنه در حدود منابع قابل
.دهاي توسعه، عملكربودجه، برنامه واژگان كليدي:

مقدمه
انداز جمهوري اسالمي ايران،موجب چشمبه
شده است كه درواقع بيانگريان ب 1404هايي در يژگيو

)1404-1384ساله ( 20اهداف متعالي و كالنِ دوره 
انداز بايد آن راسبب بلندمدت بودن اين چشماست. به

مدت تجزيه نمود. بودجهتر و ميانبه اهداف كوچك
هاي توسعهاي از برنامهعنوان پارهساليانه در كشور ما به

هاي عملياتي، اعتباري ومدت، بايد در مطابقتميان
هاي توسعه تنظيم و اجراهاي برنامهبينيزماني با پيش

هانماي برنامهعنوان آئينه تمامشوند. درواقع بودجه به
ك سال مالي است.هاي دولت براي يو فعاليت

nobari_farzaneh@ut.ac.irكارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، ايرانآموخته دانش .1

.1396تدبير،  اقتصادي امنيت . فصلنامه2

همسو نبودن بودجه و برنامه، سبب بروز مشكالت
جدي براي دولت و ناتواني در دستيابي به

2شده در اسناد باال دستي خواهد شد.هاي ذكراندازچشم

كه با عنايت به اهداف، عملكردها و رويكردهايحال آن
هايريزي و پيشبرد برنامهدولت در حوزه نظام بودجه

جاي همسو بودن، شاهدرسد كه بهنظر مياي، بهتوسعه
ارتباط به پرداختن تياهمباشيم. تعارضات شديدي مي

يهامؤلفه شدنمتأثر علتبه بودجه و توسعه يهابرنامه
بدون و يناگهان يهااستيس از يقتصادا كالن

نيتدو در چه و يزيربودجه حوزه در چه ،يكارشناس
يهاتيواقع گرفتن نظر در بدون ياتوسعه يهابرنامه



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

راهبردهاى تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه هاى توسعه 
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بهبود روند و دور توسعه ريمس از را كشور حاضر، حال
.گردانديم ترسخت را

رو در اين گزارش ابتدا به ارائه چارچوب قانونازاين
هاي برنامه ششم اشاره وهاي توسعه طي سالو برنامه

ترينبا بررسي ميزان عملكرد بودجه ساالنه، به رشد مهم
شود. در بخش بعد،پرداخته مي 1400ي بودجه هابخش

هاي توسعه و بودجه ساالنهعلل ناهماهنگي بين برنامه
ور بررسي چگونگي تهديدكنندگي امنيتطو همين

نهايت، به ارائه راهكارهايياقتصادي كشور اشاره و در
شدن بهبراي بهبود عملكرد بودجه ساالنه و نزديك

پردازيم.هاي توسعه مياهداف برنامه

هاي توسعه. چارچوب قانون بودجه و برنامه1
، بامدتهاي ميانساله يا برنامههاي توسعه پنجبرنامه

توجه به شرايط محيطي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي
شوند.هاي كلي نظام اسالمي تهيه ميو مبتني بر سياست

هاي ساليانه نيز، بر اساس قانون برنامه و بودجهبرنامه
، بايد مطابق با قانون برنامه توسعه و1351مصوب سال 

طبق 1هاي مندرج در آن تعيين شوند.اهداف و سياست
در برنامه پنجم توسعه طور كليشده، بهارشات منتشرگز

و از همان سال اول برنامه ارقام عملكرد نسبت به ارقام
هاشده داراي انحراف بااليي در بخش دريافتبينيپيش

هاي اول،در صورتي كه در برنامه ها است.و پرداخت
توسعه، درصد انحراف عملكرد و چهارم دوم، سوم

تدريجهاي برنامه بهبينيسبت به پيشارقام بودجه ن
افزايش يافته و در سال اول برنامه درصد انحراف بسيار

1400، 17457: مسلسل شماره اسالمي، شوراي مجلس يهاپژوهش مركز. 1
1390 دولتي، مديريت رسالت فصلنامه 2

(شاملنفتي  درآمدهاي افزايش پايين بود. همچنين،
از استفاده و خام نفت صادرات نفت، عملكرد بر ماليات
از آن در بودجه يشتر) و استفاده بارزي ذخيره حساب

هاي جاريينهنسبت به هدف برنامه، انحراف در هز
2داشته است. دولت را در پي

هاي اقتصادي كشور طي ششبا بررسي شاخص
توان عملكرد بودجه عمومي با اهدافبرنامه توسعه مي

هاي توسعه را مقايسه نمود. درشده در برنامهتعيين
هاي برنامهميزان عملكرد شاخصعنوان نمونه اينجا به

)1و بودجه طي برنامه ششم توسعه جدول شماره (
ها و اهداف)، شاخص1ارائه شده است. طبق جدول (

) قانون برنامه ششم توسعه در سال4كلي جدول (
درصد افزايش مجاز و نيز عملكرد 15همراه با  1400

شده تا به امروز، طيبودجه طبق گزارشات ارائه
و برخي 1399تا شش ماهه نخست  1396اي هسال

شده است.ها، ارائه محاسبات نسبت

كه سال پنجم 1400سهم صندوق در سال 
و پاياني اجراي قانون برنامه ششم توسعه

گرفته در نظردرصد،  38است، بايد معادل 
اين سهم در بند «الف» كهدرحاليشود؛ 

معادل 1400» قانون بودجه سال 1تبصره «
از يكي اينو  شده گرفتهدرصد در نظر  20

موارد مهم تعارض قانون بودجه با مفاد
آيد.شمار ميقانون برنامه ششم توسعه به

.



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

راهبردهاى تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه هاى توسعه 
تدبیر اقتصاد
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)1400-1396قانون برنامه ششم توسعه ( 4جدول شماره : چارچوب كلي قانون بودجه و 1جدول 
(ارقام به هزار ميليارد تومان)

عنوان شاخص/
هدف كلي

1396  
1عملكرد

1397  
عملكرد

1398  
2عملكرد

1399  
هدف

(عملكرد)
1400 
هدف

برنامه
ششم
1400  

15افزايش 
درصدي

برنامه ششم

تفاوت
هدف و
برنامه

تفاوت هدف و
15رشد 

درصدي برنامه
  532  629  745  648 1277  571 420  353  -منابع

  288  217  183  167درآمدها
)279(  454  451  519  3  64-

-45  2  371  322  325  204  161  126  115  درآمدهاي مالياتي
-18  0.6  148  129  129  84  56  57  51  ساير درآمدها

هايداراييواگذاري 
  107  47  92110  ايسرمايه

)12.5(  395  139  160  256  235  

منابع حاصل از صادرات
  197  217  152  132  349  56  39  110  91نفت و ميعانات گازي

فروش اموال منقول و
  43  43  1  1  45  49  0.5  0.3  0.3غيرمنقول

هاي تملكواگذاري طرح
-5-4  6  5  1  1  0.006  0.001  -  ايهاي سرمايهدارايي

  174  156  57  60هاي ماليواگذاري دارايي
)243(  427  57  65  370  361  

فروش اوراق مشاركت و
  69  77  63  55  132  880  82  37  44اوراق مالي اسالمي

هايفروش سهام شركت
  255  255  0  0  255  11  --  -دولتي

  36  36  2  2  39  75  --  -هاي ماليساير دارايي
  532  629  745  648 1277  571  420  353  -مصارف

  402  469  516  448  918  436  341  247276اياعتبارات هزينه
تملك اعتبارات

  87  46  4248  ايهاي سرمايهدارايي
)69(  176  146  169  29  7  

تملك اعتبارات
  47  31  3927  هاي ماليدارايي

)42(  182  52  59  130  122  

-467-466  3  2-464-147-124  -96  -تراز عملياتي
هايتراز دارايي

  228  226-8  -7  219  19  1.6  60  -  ايسرمايه

  238  239  5  4  244  127  125  36  -هاي ماليتراز دارايي
  0  0  0  0  0  0  --  -تراز كلي

-197-217-152-132-349  56  --  -تراز غيرنفتي

.1397. سازمان برنامه و بودجه، 1
.17284 ، شماره مسلسل:1399ي، اسالم يمجلس شورا يهاپژوهش مركز. 2



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

راهبردهاى تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه هاى توسعه 

 تدبیر اقتصاد
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عنوان شاخص/
هدف كلي

1396  
1عملكرد

1397  
عملكرد

1398  
2عملكرد

1399  
هدف

(عملكرد)
1400 
هدف

برنامه
ششم
1400  

15افزايش 
درصدي

برنامه ششم

تفاوت
هدف و
برنامه

تفاوت هدف و
15رشد 

درصدي برنامه
نسبت درآمد به هزينه

 100.6  49.5  66.2  63.6  66.4  67.6(درصد)

نسبت منابع نفتي به كل
  20.4  27.3  9.9  9.2  30.4  28.7منابع (درصد)

نسبت درآمدهاي مالياتي
  49.8  25.4  35.8  38.3  45.3  36.1به كل منابع (درصد)

اينسبت اعتبارات هزينه
  69.3  71.9  76.3  81.1  82.1  77.4به كل مصارف (درصد)

نسبت اعتبارات تملك
اي بههاي سرمايهدارايي

كل مصارف (درصد)
13.3  22.2  10.9  15.4  13.7  22.7  

نسبت اعتبارات تملك
هاي مالي به كلدارايي

مصارف (درصد)
--7.3  8.2  14.2  8  

مأخذ: محاسبات تحقيق

شود،) مشاهده مي1گونه كه در جدول (همان
شده در قانون، حتي بابينيمنابع و مصارف پيش

شده دردرصدي، سقف تعيين 15پذيرش انعطاف 
برنامه را رعايت نكرده است؛ افزايش منابع باوجود

دليلرشد اندك درآمدهايي همچون درآمد مالياتي، به
ريخصوص واگذاشده درعدم رعايت سقف تعيين

هاي مالياي و واگذاري داراييهاي سرمايهدارايي
7.1درصدي است. تفاوت  15حتي با لحاظ افزايش 

واحد درصدي نسبت منابع نفتي به كل منابع در قانون
ترين نكات حائزبودجه و قانون برنامه، يكي از مهم

) است؛1اهميت در بررسي تطبيقي ارقام جدول (
تن تحريم و مشكالتچراكه حتي بدون در نظر گرف

صادرات نفت، براي رعايت قانون برنامه ششم
توسعه، بايد ميزان منابع حاصل از صادرات نفت و

27.3ميعانات گازي، كاهش پيدا كند تا اين نسبت از 

درصد در 20.4به  1400درصد در قانون بودجه 
قانون برنامه ششم توسعه، تقليل يابد.

نسبت واحد درصدي 24.4همچنين تفاوت 
درآمدهاي مالياتي به منابع عمومي در قانون بودجه

يرتمغاترين موارد و قانون برنامه يكي از مهم
با توجهبا برنامه توسعه است.  1400بودجه سال 

به ارقام موجود در جدول، سقف «فروش اموال
ميليارد 15500منقول و غيرمنقول» دولت، معادل 

كه در قانوننآ، حال شده گرفتهريال در نظر 
ميليارد 452750، رقمي معادل 1400بودجه سال 

برابر سقف مورد نظر قانون 29.2ريال يعني حدود 
شده است. نكته بسياربينيبرنامه ششم توسعه، پيش

) قانون7» بند «ب» ماده (1مهم، توجه به جزء «
موجب آن، سهمبرنامه ششم توسعه است كه به

حاصل از صادرات صندوق توسعه ملي از منابع



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

راهبردهاى تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه هاى توسعه 
تدبیر اقتصاد
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نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال
شده ودرصد تعيين 30اول اجراي قانون برنامه، 

ساليانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم، اضافه
شود؛ بر همين اساس، سهم صندوق در سالمي

كه سال پنجم و پاياني اجراي قانون برنامه 1400
درصد، در نظر 38ل ششم توسعه است، بايد معاد

كه اين سهم در بند «الف»گرفته شود؛ درحالي
20معادل  1400» قانون بودجه سال 1تبصره «

يكي از موارد مهمشده و اين درصد در نظر گرفته 
تعارض قانون بودجه با مفاد قانون برنامه ششم

1آيد.شمار ميتوسعه به

ربنابراين اگر اهداف مورد انتظار بودجه در ه
مدت، برنامهدوره از برنامه مالي (برنامه دراز

ساله، برنامه ساالنه) با نتايج حاصلهعمراني پنج
گردد.منطبق نباشد، انحرافي در بودجه حاصل مي

ها، سببتر بخش درآمدها و هزينهبررسي دقيق
درك بهتر شدت تغييرات و تعرض از سقف

شود.هاي توسعه در قانون بودجه ميبرنامه
رو، در بخش دوم به برخي از تغييرات اينزاينا

پردازيم.حوزه طي برنامه ششم توسعه مي

بارشد منابع و مصارف بودجه  . مقايسه2
)1400-1396برنامه ششم توسعه (

،1400-1396با مقايسه منابع و مصارف قانون بودجه 
)،3با قانون برنامه ششم توسعه طبق جدول شماره (

شود:ها پرداخته ميعيتبه تحليل برخي وض

) (ارقام به هزار ميليارد تومان)1400-1395: مقايسه منابع و مصارف قانون بودجه با برنامه ششم توسعه (3جدول 

1395  عنوان

هاي برنامه ششمقانون بودجه سال
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  0.84  23.88  24.72  57.6  0.7  454  288  238  216  174  157درآمدها
  20.68  17.1  37.78  110.5  97.1  918  436  352  293  253  213مصارف
واگذاري
هايدارايي
مالي

57  53  63  51  174  427  648.3 241.1  87.86  0.3  87.56  

واگذاري
هايدارايي
ايسرمايه

79  118  107  158  107  395  183  269.1  64.9  12  52.9  

مأخذ: محاسبات تحقيق

.1400، 17457 :مسلسل شماره اسالمي، شوراي مجلس هاي. مركز پژوهش1



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

راهبردهاى تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه هاى توسعه 
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هادرآمد. 1-2
بخش درآمدي كه طبق قانون برنامه ششم توسعه بايد از

درصدي برخوردار باشند؛ حال 23.88رشد متوسط 
دهم درصدي 0.7) حاكي از پيشرفت 2كه جدول (آن

گذاري برنامه ششم توسعهاز هدف 1400قانون بودجه 
همت است كه در مقايسه با 2882، 1400است. بودجه 

اشته است، همچنيندرصد رشد د 42.2، 1399بودجه 
شدهبيني همت پيش 1277در بخش بودجه عمومي كه 

همت هزينه جاري و مابقي عمراني است. 918
،1400درآمدهاي مالياتي قانون بودجه  درباره

همت درآمد حاصل شود 325شده است كه  بينيپيش
همت در 322و اين رقم در قانون برنامه ششم توسعه 

درصد قانون 100شده است؛ يعني حدود  نظر گرفته
شده است. اين رقم در قانون بودجه سال بينيپيش

ه است.همت افزايش داشت 121، 1399نسبت به  1400
اييهسرما هايدارايي . واگذاري2-2

درآمدهاي اين بخش عمدتاً معطوف به صادرات
همت 349شده  گاز است. سهم در نظر گرفتهونفت
همت 132شده كه اين ميزان نسبت به مبلغ بيني پيش
همت بيشتر 217شده در قانون برنامه ششم توسعه،  تعيين

ا و كاهش فروش نفت،هاست. اين منابع به دليل تحريم
هاي تورمي و انتظاريها و شوكاقتصاد كشور را با تكانه

زدن بودجهبنابراين، گره 1رو ساخته است.زيادي روبه
جهت نوسانات و عدم تحققبه جاري به درآمدهاي نفتي

شده، مشكالت جدي ازجمله كسريبينيبا حجم پيش
2آورد.بودجه شديد و تورم را به ارمغان مي

Snn.ir .1:1399، 894800، كد خبر.
.1400فصلنامه امنيت اقتصادي تدبير، «كسري بودجه و تبعات»، تابستان . نوبري، 2
. همت: هزار ميليارد تومان.3

گاز نسبت بهودرصدي صادرات نفت 164رشد 
1400برش ساالنه قانون برنامه ششم توسعه در سال 

هاي اقتصاد مقاومتي و اصالحخالف برنامه، سياست
شود. در قانون بودجه سالساختار بودجه تلقي مي

يافته كههمت افزايش  349گاز به وجاري درآمد نفت
ت بوده است. عالوههم 57بر بالغ  1399در بودجه 

همت از منابع 36، 1400بر اين دولت براي سال 
اين منبع از بيني كرده كهصندوق توسعه ملي پيش

لحاظ استانداردجنس نفتي بوده و تنها به
هاي مالينويسي در بخش واگذاري داراييبودجه

شده است. گنجانده
386درمجموع، ارقام نفتي بودجه در حدود 

درصدي از منابع 30كه سهم بيش ازبوده  3همت
خودرا به 1400همت قانون بودجه سال  1277

اختصاص داده است. درصد تغيير اين بخش، در
درصد نسبت به قانون برنامه با توجه به 183حدود 

شده است. ، در نظر گرفته1400قانون بودجه 
يمال هايدارايي . واگذاري3-2

م توسعه براي سالدر برش ساالنه قانون برنامه شش
همت منابع از محل واگذاري 57جاري بيش از 

هاي مالي مفروض شده كه در قانون بودجهدارايي
درصدي مشاهده 549همت با رشد  427اين رقم 

همت 132شود. از اين ميزان سهم اوراق مالي مي
همت) 55شده كه نسبت به برش برنامه ششم ( درج
كه فروشباتوجه به اين درصد رشد دارد. 140بر  بالغ

ها به آينده است واوراق درواقع موكول كردن بدهي



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

راهبردهاى تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه هاى توسعه 
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مسئله اصلي بازپرداخت اصل و سود آن بوده كه با
توجه به شرايط موجود در كشور كه تأمين منابع با

برد.رو است، احتمال نكول آن را باال ميمضيقه روبه
شده در اين بخش ازتغييرات در نظر گرفته

و برنامه توسعه 1400طبق قانون بودجه  مصارف،
دهم درصد است كه رشدي 648.3بر همان سال بالغ 

هاي توسعه قلمدادهاي برنامهسابقه طي سالبي
عنوان يكي ازخصوص فروش اوراق بهشود. درمي

55درآمدهاي دولت طبق قانون برنامه ششم توسعه 
شده كه دولتهمت حق فروش اوراق مالي تعيين 

بيني كرده كه نسبتهمت پيش 132ر قانون بودجه د
همت بيشتر است. 77شده به سقف تعيين

مصارف. 4-2
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، هزينه جاري و

شده كه در بودجههمت تعيين  448عمراني دولت 
بيني كرده است. در اينهمت را پيش 918رقم  1400

برش ساالنه قانوناي نسبت به بخش، اعتبارات هزينه
درصدي دارد كه با توجه به 104برنامه ششم رشد 

ها و افت صادرات نفت، جاي بسي تأملتشديد تحريم
در آخرين قانون بودجه برنامه ششم توسعه دارد. همآن

البته، اين ميزان رشد خالف برنامه ششم و اصالح
شود.ها قلمداد ميساختار بودجه و كاهش هزينه

هاي عمراني كه از جنس آباداني ورحاعتبارات ط
درصدي نسبت به 20شود رشد توسعه محسوب مي

درمجموع، دارد. 1400برنامه ششم توسعه در سال 
درصد 97)، 2درصد تغييرات اين بخش طبق جدول (

درصدي درآمد، 0.7باشد، كه در مقابل تغييرات مي
توجهي است.رشد قابل

ودجهب و برنامه ناهماهنگي . عامل3
تواندبررسي داليل انحراف بودجه از برنامه توسعه مي

ريزي و شناخت علل انحراف آندر نوع بودجه
كننده باشد. بررسي گزارش عملكرد برنامهكمك

دهد كه عملكرد آنششم توسعه، نشان مي
آميز نبوده است. در ذيل سه دليل مهم اينموفقيت

شدهاهده ها كه در برنامه پنجم نيز مشناهماهنگي
شود.تفصيل پرداخته مياست، به

عملكرد . ضعف1-3
درآمدهاي سهم كرونا، بيماري ها،تحريم تشديد
تحقق قانون بودجه نفتي، بلندپروازانه ارقام و ناپايدار
ايبه اهداف رشد و توسعه برنامه را در هاله يابيو دست

دولت عملكرد ضعف درواقع،از ابهام قرار داده است. 
و از بودجهقانون  درآمدهاي مورد نظر در وصول در
همسو توانها ينههز يدرصد 100از  يشتحقق ب يطرف

عامل سه. است گرفتهشدن بودجه و برنامه را 
هايسياستبه ثبات  يبنديعدم پا ي،نفت يدرآمدها
ترينمهم ازجملهبودجه  يو تبعات كسر ياقتصاد
.شودمي هپرداخت هاآنادامه به  دراست كه  يعوامل
نفتي درآمدهاي وجود. 2-3

هايهاي گشايش درآمد نفتي شاهد رشد هزينهدر سال
كه با كاهش درآمدهاي نفتي،ايم. حال آنجاري بوده
هاي جاري خود را كمتواند بالفاصله هزينهدولت نمي

هاي عمراني بخشيكند، بنابراين ابتدا با كاهش هزينه
درآمدهاي نفتي را جبران كرده ولي دراز اثرات كاهش 

مدت دچار كسري بودجه شده و اين كسريميان
بودجه باعث استقراض دولت از سيستم بانكي

گردد، امري كه خود پيامدهاي منفي زيادي مثلمي



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

راهبردهاى تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه هاى توسعه 
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نوسانات 1رشد نقدينگي و تورم را ايجاد خواهد كرد.
و انحرافات بسيار درآمد حاصل از نفت و طبعاً عدم

هاي توسعه طيشده برنامهعايت سقف در نظر گرفتهر
هايبين بودجه و برنامه بودجه ساالنه، ناهماهنگي

كند.توسعه را تشديد مي
هايسياستبه ثبات  هادولت يبنديپا . عدم3-3

ياقتصاد
اين موضوع خود دليل استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي

هاي سوم و چهارم توسعه، سياستاست. طي برنامه
مندي كمتر از درآمدهاي نفتي در بودجه و انباشتبهره

مازاد آن در حساب ذخيره ارزي در دستور كار قرار گرفت
و در برنامه پنجم با تشكيل صندوق توسعه ملي و واريز

درصد از منابع ساليانه نفت و افزايش ساليانه به 20ابتدايي 
درصد به تصويب رسيد. اين رويكرد تا برنامه 3ميزان 

هايششم توسعه ادامه يافت؛ اما عملكردي كه طي برنامه
ايم، عدم پايبندي دولتپنجم و ششم توسعه شاهد آن بوده

در حفظ سهم صندوق توسعه ملي است. تخطي از سقف
در 1400فروش نفت طبق قانون بودجه  برنامه در حوزه

) اختالف هدف و1همت است، در جدول ( 217حدود 
درصدي برنامه 15برنامه توسعه با درنظر گرفتن رشد 

شده است. اين رويه همت محاسبه 197ششم توسعه، رقم 
شده است وبيان  1400» قانون بودجه سال 1در تبصره «
ملي از منابع نفتيدرصدي صندوق توسعه  38سهم قانوني 

معناي استفاده بيش ازيافته است كه بهدرصد كاهش  20به 
درصدي از منابع صندوق توسعه ملي برخالف ماده 18

) قانون برنامه ششم توسعه است.7(

.1397. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1
.1399 اقتصادي، امنيت مطالعات علمي فصلنامه ي،عمرو آباد. بهروز صادقي 2

بودجه كسري . تبعات4-3
هايي مانندتأمين مالي ناكارامد كسري بودجه به شيوه

ندوقفروش نفت، استقراض از بانك مركزي، ص
هاي اخير اثرات خود را درتوسعه ملي و.. طي سال

غالب نرخ باالي تورم، بيكاري، كاهش نرخ رشد
رواقتصادي و غيره نشان داده است. ازاين

مالي دولت كه تورم عظيمي را بر هايانضباطيبي
جامعه تحميل كرده است، سبب آن شده است كه

خريدهاي بيشتري را براي حفظ قدرت دولت هزينه
متقبل شود كه اين خود يكي از داليل انحراف تلقي

هاي توسعه خودشود. انحرافات بودجه از برنامهمي
عامل اصلي اختالل امنيت اقتصادي كشور است كه در

شود.ادامه به تشريح چگونگي اين امر پرداخته مي

. مالحظات امنيت اقتصادي4
زندگي مردم امنيت اقتصادي، بيانگر حفظ و ارتقاي شيوه

هايثباتيكه افزايش بيآن باشد. حاليك جامعه مي
. تدوين2شوداقتصادي به كاهش امنيت اقتصادي منجر مي

مشي اقتصادي،جهت ايجاد خطهاي توسعه بهبرنامه
سياسي مشخص براي بهبود عملكرد امري ضروري
است، درواقع قانون بودجه ساالنه براي پيشبرد اهداف

تر درشود. با نگاهي عميقتصادي ارائه ميتوسعه اق
انداز دولت در انتخاب مسيريابيم، بودجه درواقع چشممي

توسعه، شيوه و محل تأمين منابع است.
هايكه رويكردهاي خالف مسير سياستنحال آ

اقتصادي همچون: ضعف ساختاري توسعههاي برنامه



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

راهبردهاى تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه هاى توسعه 
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اتريزي و عملكرد، عدم پايبندي دولت به ثببودجه
هاي اقتصادي، وابستگي فزاينده بودجه بهسياست

نفت و تبعات كسري بودجه فزاينده (تورم، نقدينگي
و...)؛ سبب ناهمسو شدن روند عملكرد قانون بودجه

شود. رخدادي كه ازهاي توسعه ميساالنه و برنامه
سو منجر به هدررفت منابع و از سوي ديگريك

گذاري و كاهشرمايههاي توليد، سكمبود منابع حوزه
ها بههمراه دارد. اين ناترازيرشد اقتصادي را به

كاهش كيفيت زندگي و نارضايتي حاصل از عدم
محوري قانوناي و عدالتهاي توسعهتحقق برنامه
انجامد؛ رويدادي كه امنيت اقتصادي كشوربودجه مي

را بسيار متأثر خواهد كرد.

هاي توسعه و بودجه بر امنيت اقتصادي كشور: اثرگذاري ناهماهنگي برنامه1نمودار 

هايساالنه طي سالضعف عملكرد قانون بودجه 
باشد. طبق گزارشاي محسوس ميهاي توسعهبرنامه
شده نسبت عملكرد به اهداف برنامه ششم توسعهارائه

) بسيار ضعيف و شكاف1مطابق جدول شماره (
باشد. ضعف مديريتيبرنامه و بودجه بسيار زياد مي
هاي ساالنه و چه درچه در بخش تدوين برنامه

ها،تأمين منابع و مديريت هزينهاجراي آن در حوزه 

اميد به بهبود عملكرد بودجه و برنامه خصوصاً در
باشدكه سال پاياني برنامه ششم توسعه مي 1400سال 

را از بين برده است.
علتاهميت پرداختن به ارتباط برنامه و بودجه به

هايكالن اقتصادي از سياست هايمؤلفهمتأثرشدن 
ريزياسي، چه در حوزه بودجهناگهاني و بدون كارشن

اي بدون در نظرهاي توسعهو چه در تدوين برنامه

گذاري و رشد اقتصاديهاي توليد، سرمايهافول حوزه

كاهش كيفيت زندگي

تهديد امنيت اقتصادي اعتراضاتنارضايتي و 

ثباتي اقتصادييب

منابع هدر رفت

هاي اقتصاديها به ثبات سياستعدم پايبندي دولتتبعات كسري بودجه (تورم، ركود و...)

وجود درآمدهاي نفتيضعف عملكرد

هايناهماهنگي برنامه
 توسعه و بودجه



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

راهبردهاى تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه هاى توسعه 
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حاضر، كشور را از مسير توسعههاي حالگرفتن واقعيت
يثباتيب .گردانديم ترسخت پرا بهبود رونددور و 
و يگذارهيسرما د،يتول يهاحوزه توانديم ياقتصاد
.دهد قرار ريتأثتحت شدتبه را ياقتصاد رشد
و هايتينارضا عتاًيطب حوزه سه نيا در يمداناكار
در بخش رونيازا داشت، خواهد همراهبه را ومرجهرج

پاياني به ارائه راهكارهايي درصدد بهبود عملكرد بودجه
هاي توسعه بهساالنه و نزديك شدن اهداف برنامه

واقعيت حال حاضر كشور خواهيم پرداخت.

بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
با عنايت به اهداف، عملكردها و رويكردهاي دولت

هايامهريزي و پيشبرد برندر حوزه نظام بودجه
رسد افزايش كارامدي اين مهمنظر مياي، بهتوسعه

اي است. بهنيازمند اصالحات ساختاري گسترده
همين خاطر در ادامه، اين گزارش به ارائه راهكارهايي
به جهت نزديك شدن ارقام عملكرد قانون بودجه

پردازد.ساالنه به مصوبات قانون برنامه توسعه، مي
با نگاهي به هاي توسعه:مهشدن بازه برناكوتاه-

تغييرات وضعيت ايران تنها در پنج سال برنامه ششم
گردد.بيني عيان ميتوسعه شدت تغييرات غيرقابل پيش

دنبال آنهاي پنج سال بهدرواقع جامعيتي كه برنامه
شود. به بياني،گاه محقق نشده و نمياند هيچبوده
ا صورتهريزي بايد در چارچوب عمر دولتبرنامه

شدن آنريزي و اجراييگيرد تا سنجش كيفيت برنامه
زده نگردد.هاي سياستدستخوش قضاوت

يحهال تأخير در ارائهارائه زودهنگام اليحه بودجه:  -
بندها و اعمال يتمام يكارشناس يفرصت بررس

دهد، به همين خاطر سببيرا نم ياصالحات ضرور
اعادالنهها و نمغفول ماندن بخش اعظمي از رديف

ارائهبا  ها خواهد شد.شدن برخي از تخصيص
توان فرصت كافي براي ورود بهاليحه، مي زودهنگام

جزئيات بودجه يافت و تغييرات كارشناسي را
خوبي اعمال نمود.به
نوسانات قيمتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي: -

هاي اخير، دستيابي بهها در سالتشديد تحريم
اين حوزه را به امري دور از درآمدهاي حاصله از

سمتانتظار مبدل نموده است. با حركت به
تر از روندبيني دقيقتوان به پيشدرآمدهاي پايدار مي

يافت.بودجه و برنامه دست 
مديريت كسري بودجه و تبعات حاصل از آن:-

چگونگي عملكرد در حوزه مديريت كسري بودجه را
تفصيلتبعات» بهتحت عنوان گزارش  «كسري بودجه و 

طور خالصه ارائه شده است:يم. سه مورد زير بهاكرده اشاره
بودجه يو اصالح درآمد با كاهش وابستگ ينههز يريتمد

كاهش ،در بودجه ياتسهم مال يشو افزا ينفت يبه درآمدها
برخي ريكاياز مواز يريجلوگ يوهبه ش دولت هايهزينه

ها.در عملكرد سازمان يتشفاف نهادها و
پااليش بودجه ساالنه در حدود منابع-

ها وبودجه ساالنه بايد طبق محدوديت دسترس:قابل
هاي حال حاضر كشور تدوين شود. بيشظرفيت

برآوردي منابع و مصارف، دستيابي به اهداف توسعه
سازد.هاي متعددي مواجه ميرا با چالش

ها و فرارسي معافيتبرر ساماندهي درآمدهاي مالياتي:-
مالياتي در وضعيت ركودي حال حاضر كشور كه امكان

افزايش نرخ ماليات وجود ندارد، امري ضروري 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

راهبردهاى تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه هاى توسعه 
تدبیر اقتصاد

14

منابع
 يحهال يبررس ،)1393ماه يد. م. (د ي،اقتصاد

و يارتباط كم ،39كل كشور  1394بودجه سال 
مركز ،بودجه يحهبرنامه پنجم توسعه با ال ينب يفيك

شماره ي،اسالم يمجلس شورا يهاپژوهش
.14084مسلسل: 

 يعملكرد قانون بودجه و عملكرد مال بررسي
). مركز1709 ،1399( 1398دولت در سال 

شماره ي،اسالم يمجلس شورا يهاپژوهش
.17284مسلسل: 

 71كل كشور  1398بودجه سال  يحهال بررسي،
،)1397با برنامه ششم توسعه (بهمن  يحهرابطه ال

يهامركز پژوهش ي،اقتصاد يهانت پژوهشمعاو
.16309شماره مسلسل:  ي،اسالم يمجلس شورا

 14كل كشور  1400بودجه سال  يحهال بررسي،
ينبا برنامه ششم توسعه (فرورد يحهرابطه ال

يمجلس شورا يها). مركز پژوهش1400
.17457 شماره مسلسل: ي،اسالم

  ي،برنامه ششم توسعه اقتصاد سند«بررسي
يرانا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع

ينمأنحوه ت يابي. گزارش ارز3)» 1395-1399(
). مركز1395برنامه ششم توسعه ( يمال

شماره ي،اسالم يمجلس شورا يهاپژوهش
.15172مسلسل: 

 ،انحراف بودجه ،)1386 يبهشتد. م. (ارد بودجه
مركز ،و راهكارها» يل«دال توسعه يهااز برنامه
شماره ي،اسالم يمجلس شورا يهاپژوهش

.8331مسلسل: 

 ،گزارش عملكرد قانون ،)1398س. ب. ( بودجه
يو فرهنگ ياجتماع ي،برنامه ششم توسعه اقتصاد

جلد اول: ،1397در سال  يرانا ياسالم يجمهور
.يحوزه فرابخش

 ،ثبات ينب يارتباط عل يلتحل ،)1399ب. ( صادقي
فصلنامه يران،در ا ياقتصاد يتو امن ياقتصاد
ي.اقتصاد يتمطالعات امن يعلم

 ،انحراف بودجه كل يلدال ،)1390ك. ا. ( فرد
ي،توسعه اقتصاد يهاكشور از اهداف برنامه

فصلنامه رسالت يران،در ا يو فرهنگ ياجتماع
ي.دولت يريتمد

 بودجه با برنامه ششم توسعه يحهال همسويي
.يرتدب ياقتصاد يتفصلنامه امن، )1396(

 ثبات ينب يارتباط عل يلتحل ،)1399ب. ( ي،صادق
فصلنامه يران،در ا ياقتصاد يتو امن ياقتصاد
ي.اقتصاد يتمطالعات امن يعلم

 ساله ششم توسعه اقتصادي،برنامه پنج قانون
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

)1400-1396.(  
ilna.news ،»محاسبات از يوانگزارش د

عملكرد قانون برنامه ششم توسعه كشور»، كد خبر:
1039880 ،28.11.1399

Snn.ir ،»با قانون 1400بودجه  يحهال يسهمقا
،894800برنامه ششم توسعه»، كد خبر: 

14.09.1399.  




