
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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 چکیده
آید. اقتصاد ایران طی چند دهه  شمار می پذیر جامعه به از ابزارهاي مهم اقتصادي جهت حمایت از اقشار آسیب   ها یارانه 

هاي گزارش،  هاي نسبی مواجه بوده است. طبق یافته هاي پنهان و اختالل در کارکرد قیمت اخیر با افزایش سطح یارانه 
بودجه  یارانه  فرا مجموع  و  تخمین   325اي  بودجه اي  میان    زده   همت  یارانه  از  این حجم  نامناسب  توزیع  است.  شده 

هاي پایین درآمدي کمتر باشد. بنابراین الزم است با  شده است تا یارانه دریافتی دهک   هاي مختلف درآمدي باعث دهک 
ین درآمدي  هاي پای خصوص براي دهک توزیعی این منابع، [به اي، نقش باز هاي حمایتی و اصالح نظام یارانه تغییر سیاست 

شده یارانه  حذف کارشناسی   پرداختی،   هاي یارانه   رو، شفافیت باشد] محسوس گردد. ازاین که هدف اصلی نظام یارانه می 
کاهش    اي، اجماع در نحوه تأمین منابع مالی یارانه، هاي داده سنجی دریافت یارانه، بهبود پایگاه انرژي، اصالح فرایند استحقاق 

 شوند. عنوان راهکارهاي پیشنهادي ارائه می ا کمترین واکنش اجتماعی، کاهش شکاف درآمدي، به هایی ب سهم یارانه حامل 

. ، هدفمندي یارانه، امنیت اقتصادي 14یارانه، تبصره   واژگان کلیدي: 

 مقدمه
ها ارائه کاالي عمومی و اجراي  دو وظیفه عمده دولت 

وزیعی جهت حمایت از اقشار هدف ت هاي بازسیاست 

زمینه تأمین  عدالت  است.  حصول  براي  الزم  هاي 

طبقات  نفع  به  ثروت  مجدد  توزیع  و  اجتماعی 

دولت کم اصلی  وظایف  از  به برخوردار  شمار  ها 

یارانه می راستا،  این  در  مهم  آید.  ابزارهاي  از  ها 

آسیب  اقشار  از  حمایت  جهت  است.  اقتصادي  پذیر 

پردبااین  هنگامی  حال،  تا  یارانه  هدفمند اخت  که 

گذاران را به مقصود برساند.  تواند سیاستنباشد، نمی

یارانه کردن  هدفمند  به  درواقع،  آن  اختصاص  و  ها 

از گروه اجتماعی،  عدالت  حصول  با  هدف،  هاي 

 nobari_farzaneh@ut.ac.ir 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران 

می ممانعت  منابع  پرداخت اتالف  مقابل،  در  کند. 

ر،پذیلحاظ عدم شناسایی دقیق اقشار آسیبعمومی به

منجر به فزونی هزینه سیستم توزیع یارانه، محرومیت  

(به فقیر  از خانوارهاي  مناطق  طیف وسیعی  در  ویژه 

 شود. ها میروستایی) از یارانه

سطح  افزایش  با  اخیر  دهه  طی  ایران  اقتصاد 

هاي نسبی  هاي پنهان و اختالل در کارکرد قیمتیارانه

تولیدي مواجه بوده است. ابعاد اثرگذاري معیشتی و  

هاي درآمدي دولت این موضوع در کنار محدودیت

در شرایط تحریم و کرونا، سبب شده توجه به منابعی 

یارانه قالب  در  فرا که  بودجهبودجههاي  و اي،  اي 

یابد و لزوماً به هدف اصابت هدفمند تخصیص میغیر



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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منزله  رویه یارانه بهکنند، بیشتر شود. تخصیص بینمی

بسیهدر حجم  میرفت  منابع  از  که  اري  باشد 

بدهی می فشار  کاهش  مسیر  در  در  توانست  و  ها 

بخش منابع  تأمین  و  عملکرد  بهبود  هاي راستاي 

اساسی مورد استفاده قرار گیرد. قرارگیري دولت در 

سیاست  همواره  مالی،  را  تنگناي  منابع  تأمین  هاي 

 برد. زا میوسوي رویکردهاي تورمسمت به

دهنده وجود یتی دولت نشانبررسی رفتارهاي حما

مسیرهایی براي پوشش معیشت و تولید است: بخشی  

اي احصا و با توجه هاي بودجهاز آن در قالب ردیف

یابد. بخشی  به عملکرد بودجه در هر سال تحقق می

که در قالب رابطه مالی دولت و  دیگر با توجه به این 

می طرح  اقتصادي  فعاالن  در سایر  لزوماً  اما  شوند، 

بودجه ساالنه ردیف مشخص ندارند. در ادامه ارقام  

 شده است.  ها تخمین زدهتقریبی آن

رو در پنج بخش تهیه در این راستا، گزارش پیشِ

شده است. بخش اول و دوم به بررسی ارقام یارانه 

که ذیل جزئیات مصارف و [  ايبودجهاي و فرا بودجه

پردازد. در بخش سوم به باشد] میمی  14منابع تبصره  

ارزیابی اصالحات نظام یارانه و درنهایت با در نظر 

گرفتن مالحظات امنیت اقتصادي در راستاي عملکرد 

بهینه نظام یارانه در بودجه، راهکارهایی ارائه خواهد  

 شد.

 . یارانه در بودجه1
کل کشور از حیث منابع و مصارف    1400بودجه سال  

این سال، میزان  همت است. در بودجه    2882بر  بالغ  

برابر   دولت  عمومی  میزان    454درآمدهاي  و  همت 

همت است. عالوه بر این،   918هاي آن برابر با  هزینه

شرکت مصارف  و  بانک منابع  دولتی،  و هاي  ها 

سال  بودجه  در  دولت  به  وابسته  انتفاعی  مؤسسات 

 همت است.  1571برابر با  1400

سال  بودجه  در  دولت  درآمدهاي  اجزاي  بین  از 

همت، بیشترین    325، درآمدهاي مالیاتی با مبلغ  1400

درصد) را در میان درآمدهاي دولت دارد.   71سهم (

هاي دولت در بودجه از سوي دیگر در ترکیب هزینه

هزینه1400سال   مبلغ  ،  با  اجتماعی  رفاه  329هاي 

درصد) را در بین سایر   35.8ترین سهم (همت، بیش

اجزاي هزینه دارد. هزینه استفاده از کاالها و خدمات  

یارانه توسط  اعطاي  توسط دولت و همچنین هزینه 

همت   73ترتیب برابر  به  1400دولت در بودجه سال  

هايها در سایر اجزاي هزینههمت و سهم آن  30و  

رصد است.  د  3.2درصد و    7.9ترتیب برابر  دولت، به 

هاي دولت در بودجه عالوه بر این، در ترکیب هزینه

رقم 1400سال   با  دولت  کارکنان  خدمات  جبران   ،

ها دارد.  درصدي را در بین هزینه  22همت، سهم    203

یارانه  سال    ها مجموع  بودجه  بربالغ    1400در 

درصد کل    18شده، که حدود  بینی  همت پیش   137

به  را  بودجه  است.    منابع  داده  اختصاص  خود 

هزینه به  بررسی  ماهیت  منظور  با  عمومی  هاي 

ابتدا تصویر کالن هزینه یارانه  بیان  اي،  هاي عمومی 

اي دولت) ترکیب اعتبارات هزینه 1شود. جدول ( می 

و میزان    1400- 1396هاي  دجه طی سال در قانون بو 

آن  بودجه  رشد  قانون  در  سال    1400ها  به  نسبت 

دهد.  نشان می   1399



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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 (هزار میلیارد ریال)  1400 - 1396اي دولت در قانون بودجه  : ترکیب اعتبارات هزینه 1جدول  

قانون بودجه عنوان هزینه 
1396 

قانون بودجه  
1397 

قانون بودجه  
1398 

قانون بودجه  
1399 

قانون بودجه  
1400 

نسبت  1400رشد قانون 
 1399به قانون 

جبران خدمات
 71.4 2035 1186 975 737 973 کارکنان 

استفاده از کاالها و
 131.1 738 319 253 264 380 خدمات 

هاي اموال وهزینه
 0 0.06 0.06 1 1 24 دارایی 

 837.3 307 32 116 93 206 یارانه 
 25.9 191 152 72 76 51 هاي بالعوض کمک

 141.8 3291 1361 1279 1021 792 رفاه اجتماعی 
 100.7 2624 1307 825 744 109ها سایر هزینه

جمع اعتبارات
 110.7 9189 4360 3523 2939 2535 اي هزینه

 و محاسبات تحقیق  1400- 1396منبع: قانون بودجه  

بودجه   قانون  که   1400در  چهارم  فصل  سهم 

یارانه از  بنگاهبخشی  به  دولت  اعطایی  هاي هاي 

طبقه آن  ذیل  درصد  837اند،  شدهبندي  اقتصادي 

است.  افزایش   یارانه    137یافته  ايبودجههمت 

کشور در این   1400شده بر اساس قانون بودجه  احصا

شامل   ذیل جدول    76گزارش  عنوان   2- 7همت  با 

هاي دولتی و اعتبارات فصل چهارم یارانه و شرکت

یارانه   60 ماهیت  با  اعتبارات  از  همت  که  است  اي 

دستگاه مصارف  چهار  پیوست  اجرایی جداول  هاي 

 است. شده  استخراج 1400قانون بودجه 

هزینه اعتبارات  ترکیب  جبران  در  دولت،  اي 

1399خدمات کارکنان نسبت به قانون بودجه سال  

معادل   می  72رشدي  نشان  به  درصد  توجه  با  دهد. 

سال   در  بودجه  از  بخش  این  اعتبار  1399عملکرد 

38باشد. اگر تورم را  کسري در این ردیف حتمی می

د افراد  درصد در نظر بگیریم براي جبران سطح خری

معادل میزان سال جاري، اعتبارت این ردیف از رشد 

 باشد. قبولی برخوردار میقابل

هاي اجرایی ملی از  اي دستگاه برآورد اعتبارات هزینه 

شماره   بودجه    6جدول  ( 1400قانون  در جدول   ،2(

 شده است.   طبق امور ارائه   1400و    1399هاي  براي سال 

)1400( قانون مذبور   14کل مصارف تبصره 
است که نسبت به قانون بودجه    همت   334

33.4یا حدود    همت   83  )1399(  سال گذشته
درصد رشد داشته است. سهم رشد مصارف  

از کل   1400در قانون بودجه    يهدفمندغیر
تبصره   معادل  14مصارف  و    23.9،  درصد 

دو  درصد است.  52.8سهم مصارف هدفمند  
نیز دیگر  کل    23.28  بخش  سهم  از  درصد 

 .دهدمیمصارف را به خود اختصاص 



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

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه ساالنه 
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(میلیارد ریال) 1400 –  1399اي برحسب امور : اعتبارات هزینه 2جدول  

 رشد یارانه  1400قانون بودجه  1399قانون بودجه 
 یارانه  جمع یارانه  جمع عنوان (درصد) 

 5118.9 7150 236105 137 171846 امور خدمات عمومی
 - 65500 2024672 - 1193513 دفاعی و امنیتیامور 

 - 6000 252562 - 165810 امور قضائی 
 94.4 22925 142715 11790 84141 امور اقتصادي 

 -- 12386 - 6472 زیست امور محیط
-- 2884- 2129 امور مسکن، عمران و شهري و روستایی

 37.8 54129 681138 39255 665256 امور سالمت 
 961.1 33320 164005 3140 82083 بدنی و گردشگري امور فرهنگ، تربیت

 1565 16650 1546131 1000 891943 امور آموزش و پژوهش
 120.9 562026 1673554 254329 1117019 امور رفاه اجتماعی 

 147.9 765710 7039159 309652 4380206 هاي اجرایی ملی جمع دستگاه
 . 1400و   1399منبع: قانون بودجه  

هاي مختلف  اي در حوزه نمودار زیر سهم اعتبارات یارانه 

، حوزه  1400و    1399مطابق قانون بودجه  دهد.  را نشان می 

درصد کاهش    73.4درصد به    82.13رفاه اجتماعی از سهم  

و حوزه    1399از آن حوزه سالمت در سال  یافته است. پس  

درصد و    12.6ترتیب با سهم  به   1400دفاعی امنیتی در سال  

 اند.  درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده   8.5

 1400-1399امور مختلف   ياارانه ی : نسبت اعتبارات 1نمودار  

 منبع: محاسبات تحقیق 

          





خدمات عمومی دفاعی امنیتی قضایی اقتصادي سالمت فرهنگ،تربیت بدنی و گردشگري آموزش و پژوهش رفاه اجتماعی



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

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه ساالنه 
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 ايبودجه. یارانه فرا2
بار مالی این نوع از یارانه در سقف قانون بودجه دیده 

اتکاي به  دولت  اما  بخش    نشده،  در  موجود  منابع 

صندوق منابع  مانند  بخش  عمومی  در  فعال  هاي 

هاي دولتی اقدام به اعطاي این نوع  عمومی و شرکت

می یارانه  انجام از  برآورد  طبق  مجموع کند.  شده 

هزار   1889،  1400اي در بودجه  بودجههاي فرایارانه

هايشده است. منابع یارانهمیلیارد ریال تخمین زده  

 شده است:  به شرح ذیل در نظر گرفته اعطایی

 میلیارد تومان.   1.662:  13یارانه اعطایی از محل تبصره   .۱

 میلیارد تومان.   10.500:  8یارانه اعطایی از محل تبصره   .۲

هدفمندي  یارانه .۳ حساب  محل  از  اعطایی  هاي 

، که در ادامه به تفصیل 14از محل تبصره    هایارانه

 میلیارد تومان)  176806پرداخته خواهد شد (

. هدفمندي یارانه در قانون برنامه ششم توسعه 2-1

ها به تصویب  قانون هدفمند کردن یارانه   1388در سال  

فقر   کاهش  عدالت،  تحقق  باهدف  قانون  این  رسید. 

طوفمطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم، با مع 

نیازمند   خانوارهاي  به  نقدي  یارانه  پرداخت  نمودن 

، دولت تالش کرده  1389از سال  تصویب شده است. 

فوق  قانون  و مصارف  منابع  از  است  دریکی  را  الذکر 

(تبصره  تبصره  دهد.  ارائه  سنواتی  بودجه  قانون  هاي 

 ها اختصاص دارد). ) به موضوع هدفمندي یارانه 14( 

توس ششم  برنامه  تصویب  مصارف با  مبلغ  عه 

خارج آن  کلی  قالب  از  بههدفمندي  و  منظور شده 

ایجاد شفافیت در قانون، دولت را مکلف کرد منابع و 

یارانه هدفمندسازي  قانون  موضوع  را  مصارف  ها 

همراه با بودجه سنواتی به مجلس تقدیم کند. جدول  

ها و ) طبق قانون برنامه ششم توسعه درج دریافتی3(

 دهد. رائه میها را اپرداختی

ها بر  : منابع و مصارف قانون هدفمندسازي یارانه   3جدول  

 ) قانون برنامه ششم توسعه 35اساس بند «ب» ماده ( 
ها  دریافتی
ها (مصارف) پرداختی (منابع) 

تی
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ل د
ک
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ن یا
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ند 
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 افزودهمالیات بر ارزش

کننده انرژي توزیع هاي تولید و سهم شرکت
 ها)(به تفکیک شرکت

ها نقدي به خانوارپرداخت یارانه نقدي و غیر
 کمک به بخش سالمت 

حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات  
مربوط به اجراي قانون اصالح الگوي مصرف  

ونقل و  و قانون توسعه حمل   1389مصوب    انرژي 
 1386مدیریت مصرف سوخت مصوب  

حداقل مستمري خانوارهاي مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان 

 این قانون  79بهزیستی موضوع ماده 
 منبع: قانون برنامه ششم توسعه. 

هامنابع هدفمندي یارانه   1400و    1396هاي  طی سال 

ردیف  می   هاي عموماً  شامل  را  بخش  ثابتی  اما  شود، 

ردیف  کشور  اقتصادي  شرایط  به  بسته  هاییمصارف 

شود. در ادامه به جزئیات منابع  اضافه و گاهی کسر می 

ها، در قوانین بودجه  و مصارف قانون هدفمندي یارانه 

 پردازیم. می   1400سنوات با تأکید بر قانون بودجه  

14ها در تبصره . هدفمندي یارانه2-2

گرفته  د  نظر  در  یارانه  خصوص  دستگاه ر  هايشده 

میلیارد    309.652مبلغ    1399اجرایی، طبق قانون بودجه  

شده است، بیشترین  عنوان در نظر گرفته    20ریال براي  

ها متعلق به سازمان بیمه سالمت و کمیته امداد امام  سهم 

به  (ره)  مبلغ  خمینی  و    13.500ترتیب  تومان  میلیارد 



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

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه ساالنه 
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بودجه  میلیار   3.432 قانون  طبق  است.  تومان  1400د 

هاي اجرایی کشور  شده دستگاه سهم یارانه در نظر گرفته  

عنوان در نظر گرفته    67میلیارد تومان براي    7.6571مبلغ  

تعداد   این  از  که  است  می   47شده  باشد.  مورد جدید 

متعلق به سازمان    1399بیشترین سهم هم همانند قانون  

195.568داد امام خمینی به مبلغ  بیمه سالمت و کمیته ام 

(رشد   ریال  و    44.8میلیارد  میلیارد    154.000درصد) 

 درصد) است.      348.6ریال (رشد  

 ) (میلیارد ریال) 1400- 1399: یارانه اعطایی دستگاه هاي اجرایی (  4جدول  

 عنوان  1399قانون  1400قانون 
12000 81 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
4770 3140 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ حمایت از نشر کتاب و مطبوعات 
8045 3956 شاغلهاي علمیه؛ حق بیمه طالب و روحانیون غیرمرکز خدمات حوزه
100 1000 ریزي آموزشی سازمان پژوهش و برنامه
227 981 معالجه بیماران؛ کمک جویی ارزي در هیئت امناي صرفه

11800 10850  درصد مالیات سالمت)   1وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اجراي برنامه پزشک خانواده (از محل  
14730 5450 یارانه دارو و شیرخشک 
2010 1859 العالجدرمان بیماران خاص و صعب

- 2180 هاي جمعیتی کشور کمک به سیاست
17480 17371  خشک، کیت، کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی نرخ داروهاي ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیر کاهش  
154000 34328 کمیته امداد امام خمینی 
95000 26000 سازمان بهزیستی کشور 
56720 23546 بنیاد شهید و امور ایثارگران 
8750 7000 سازمان تأمین اجتماعی 
18800 11200  دولتی نیرو؛ خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصویه شده از بخش غیروزارت 
625 300  شرکت توانیر؛ تأمین و خرید برق جزایر جنوب کشور 
- 290  وزارت جهاد کشاورزي

10700 8550  صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 
- 16568  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

195568 135000  سازمان بیمه سالمت ایران 
5000  وزارت کشور 
19800  نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 
5000  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان زندان
1000  طرح شهید نوروزي 
300  معیشت روحانیون سازمان اوقاف و امور خیریه؛ حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت کمک به  
1120  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح 
2000  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح؛ طرح حکمت
5000  سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح 
300  ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران 
30  دانشگاه افسري ارتش



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

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه ساالنه 
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 عنوان  1399قانون  1400قانون 
70  جمهوري اسالمی ایران دانشگاه علوم پزشکی ارتش 

8700  ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
2500  سازمان بسیج 
800  دانشگاه افسري و تربیت پاسداري امام حسین (ع)
6440  ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ تور ربیع 
1100  ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ شهید اثري نژاد 
560  ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران 
500 ها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
200  دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 
3300  هاي علمیه شوراي عالی حوزه
550  هاي علمیه خراسان ریزي مدیریت حوزهشوراي برنامه
850  ارتباطات اسالمی سازمان فرهنگ و 
200  مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
200  مجمع جهانی اهل بیت
4900  هاي علمیه مرکز خدمات حوزه
250  مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره)
1000  سازمان تبلیغات اسالمی 
150  مرکز رسیدگی به امور مساجد 
1250  علمیه خواهران هاي گذاري حوزهشوراي سیاست
50  بنیاد سعدي 
700  جامعه المصطفی العالمیه 
200  دانشگاه مذاهب اسالمی 
500  حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی 
1000  هاي عمومی کشور نهاد کتابخانه
850  وزارت آموزش و پرورش 
2500  ریزي آموزشی سازمان پژوهش و برنامه
400  آموزيپرورش؛ کمک به تأمین سرانه دانشوزارت آموزش و 
3800  وزارت آموزش و پرورش؛ طرح جامع حمایت و ارتقاي پوشش تحصیلی مناطق محروم
6800  آموزان هاي پرورشی و امور تربیتی دانشوزارت آموزش و پرورش؛ فعالیت
250  دانشگاه شهید رجایی
4000  آموزان هاي تربیت بدنی و ارتقاي سالمت دانشفعالیتوزارت آموزش و پرورش؛ 
500  سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
4000  سازمان اورژانس کشور 
2185  هاي درمان ناباروري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ حمایت از هزینه
3500  سازمان دامپزشکی کشور؛ خرید واکسن و واکسیناسیون دام 
6000  سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 

765710 309652  هاي اجرایی ملی جمع دستگاه

 هاي تحقیقمنبع: قانون بودجه و یافته



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

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه ساالنه 
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تبصره  2-2-1 منابع  سنواتی   14.  بودجه  قوانین 

1396-1400 

همت   334، معادل  1400میزان کل منابع در سال  

هاي آن مربوط شده است که تمامی ردیفبینی  پیش

حامل فروش  از  حاصل  درآمدهاي  انرژي  به  هاي 

) جدول  دریافتی5است.  اجزاي  تبصره  )  هاي 

یارانه  دوره  هدفمندسازي  براي  را    1400-1396ها 

دهد. ستون آخر به رشد اجزاي مذکور در نشان می

مصوب    1400ون  قان بودجه  به  نشان    1399نسبت 

 دهد.می

 (میلیارد ریال) 1400-1396هاي  ها براي سال و سهم آن   14: اجزاي منابع تبصره5جدول  
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 - 0.09 770000 770737 455969 572407 - هاي نفتی دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده 1

2 
فرآورده صادراتی  فروش  از  حاصل  هاي  دریافتی 

التفاوت خوراك تحویلی و نفتی پس از کسر مابه
 ها هاي دریافتی از پاالیشگاهفراورده

- - 435135 888000 1402400 57.9 

با  دریافتی  3 طبیعی  گاز  داخلی  فروش  از  حاصل  هاي 
 29.5 401100 309593 245680 175981 - افزوده احتساب عوارض گازرسانی و مالیات بر ارزش 

با  4 مشترکان  به  برق  فروش  از  حاصل  دریافتی 
 - - 243766 219390 217785 - افزودهاحتساب عوارض و مالیات بر ارزش

 6.4 33000 31000 33420 22163 - حاصل از فروش آب  هايدریافتی 5
 - - 4258 17810 - - ها سوخت نیروگاه 6
 24.27 323000 259906 - - - خوراك میعانات گازي و پتروشیمی  7

ها بابت خوراك میعانات  طلب دولت از پتروشیمی 8
 - 163500 - - - - گازي سنوات گذشته 

 - 70000 - - - - فروش داخلی و صادراتی اتان، ال پی جی و گوگرد 9
 - 15000 - - - - افزایش قیمت گاز مایع فروش داخلی  10
 - 200000 - - - - مازاد درآمد  11

12 

)  14در تبصره (   شده موارد حجمی ـ خرجی منعکس 
نیازمند واریز به   حساب سازمان هدفمندسازي  که 

به یارانه  صرفًا  و  نیستند  دولتی    ها  شرکت  حساب 
 شوند. ذیربط نزد بانک مرکزي و ارز می 

- - - - 746000 - 

 - 313000 - - - - برق مشترکان  13

فروش داخلی و صادراتی اتان، پروپان، بوتان، ال پی جی   14
ـ شرکت تابعه ذیربط گاز و گوگرد در    - 400000 - - - - اختیار وزارت نفت 

 33.4 3345000 2507260 1407404 988340 480000 جمع منابع  15
 و محاسبات تحقیق.  1400تا   1396هاي منبع: قوانین سنواتی بودجه 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

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه ساالنه 
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هدفمندسازي  به قانون  موضوع  منابع  کلی  طور 

نسبت به قانون   1400ها در قانون بودجه سال  یارانه

درصدي داشته  34، رشد قریب به 1399بودجه سال 

حدود   از  بیانی  به  به    250است.  همت   334همت 

رسیده است. در میان اجزاي منابع، دریافتی حاصل از 

ترتیب به  هاي نفتی در داخل و خارجفروش فرآورده

اند. در درصد مواجه بوده  57.9منفی و    0.09با رشد  

سال   54حدود   در  هدفمندي  منابع  کل  از  درصد 

داخلی دریافتی  1400 فروش  محل  از  حاصل  هاي 

همت، فروش صادراتی   77هاي نفتی حدود  فراورده 

همت، فروش گاز   140هاي نفتی نزدیک به  فرآورده

حاصل از محل    نهایت دریافتیهمت و در  33طبیعی  

همت است. پس    32ها  خوراك تحویلی به پتروشیمی

ردیف عمده  3ردیف    12و    2هاي  از  از بخش  اي 

را به خود اختصاص    14مابقی افزایش منابع تبصره  

است. همان (داده  نشان می5گونه که جدول  دهد، ) 

در قانون بودجه  14تقریباً تمامی اجزاي منابع تبصره 

مورد    7رو بوده است، که البته  با افزایش روبه  1400

 باشد. هم جدید میآن

قوانین بودجه سنواتی   14. مصارف تبصره  2-2-2

1396-1400 

بار  ها براي اولین مصارف قانون هدفمندسازي یارانه 

از چهار قسمت اصلی شامل    1400در قانون بودجه 

غیر  مصارف  مصارف  (عمومی)،  هدفمندي 

اشتغ  و  تولید  از  حمایت  اعتبارات  هدفمندي،  و  ال 

شده  اي تشکیل  هاي سرمایه اي و تملک دارایی هزینه 

 
وبودجه نگري سازمان برنامه هاي توسعه و آیندهپژوهش   . مرکز1

 . 102، 1398کشور، 

بخش:  زیر   4هدفمندي به  است. قسمت مصارف غیر 

بخش «خزانه  سایر  و  کشور  کل  «بخش  داري  ها»، 

فراورده  پخش  و  ملی  پاالیش  «شرکت  نفتی»،  هاي 

ذیربط   تابعه  ـ شرکت  نفت  «وزارت  ایران» و  نفت 

قانون    14ارف تبصره  شده است. کل مص   گاز» تقسیم 

همت است که نسبت به قانون    334)  1400مذبور ( 

  33.4همت یا حدود    83)  1399بودجه سال گذشته ( 

مصارف   رشد  سهم  است.  داشته  رشد  درصد 

از کل مصارف    1400هدفمندي در قانون بودجه  غیر 

معادل  14تبصره   مصارف    23.9،  سهم  و  درصد 

نی   52.8هدفمند   دیگر  بخش  دو  است.    ز درصد 

خود    23.28 به  را  مصارف  کل  سهم  از  درصد 

دهد. در ادامه به بررسی جزئیات هر  اختصاص می 

 شود. یک پرداخته می 

 . مصارف هدفمندي 2-2-2-1

ها با سه هدف اصلی شامل اصالح  هدفمندسازي یارانه 

و  ساختار  انرژي  مصرف  مدیریت  اقتصادي،  هاي 

بعد    1رسید.   ها به تصویب انرژي و توزیع عادالنه یارانه غیر 

ماه   اجراي  دولت    39از  که  توسعه  برنامه ششم  قانون 

شفاف  به  هدفمندسازي  مکلف  مصارف  و  منابع  سازي 

بودجه به    14ها شده بود، جدول مصارف در تبصره  یارانه 

مصارف   هدفمندي،  مصارف  اصلی  بخش  چهار 

اعتبارات  غیر  و  اشتغال  و  تولید  از  حمایت  هدفمندي، 

اي در قانون بودجه  هاي سرمایه ایی اي و تملک دار هزینه 

1400   ) جدول  در  شد.  مصارف  6تقسیم  رشد  آمار   (

 شده است. ارائه    1399تا    1396هدفمندي از سال  



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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 1400قانون  1399قانون  1398قانون  1397قانون  1396قانون  سال 

 176806 152026 62661 44000 48000 مصارف هدفمندي (میلیارد تومان) 
 16.2 142.6 42.4 -8.3 - رشد نسبت به سال قبل (درصد)

 . 1400-1396منبع: قوانین بودجه

قانون برنامه   39مطابق ماده  1398و    1397در سال  

یارانه هدفمندي  مصارف  کلیه  توسعه،  در ششم  ها 

شده است. رشد مصارف طه ارائه  جدول تبصره مربو

هاي نسبت به سال  1400و    1399هدفمندي در سال  

علت رشد در قسمت طرح حمایت معیشتی  گذشته به

یارانه مصارف  شامل  هم  بخشی  و  و خانوارها  اي 

  1399در قانون بودجه    91و    7موارد مصارف جداول  

در کل سهم مصارف هدفمندي بیش   2است.   1400و  

  1400قانون    14ز کل مصارف تبصره  درصد ا  52از  

پیش معادل میزان  تقریباً  قانون بینیاست که  شده در 

 درصد) است.  50برنامه ششم توسعه (

و 2-2-2-1-1 غیرنقدي  نقدي،  یارانه  پرداخت   .

 طرح حمایت معیشتی خانوارها

، دولت موظف است تا  هاطبق قانون هدفمندي یارانه

این    50 اجراي  از  حاصل  وجوه  خالص  از  درصد 

به خانوارها   نقدي و غیرنقدي  پرداخت  به  را  قانون 

اختصاص دهد. اعتبار مربوط به اعطاي یارانه نقدي  

نسبت  1400و غیرنقدي بدون رشد در قانون بودجه 

هزار میلیارد ریال   428به سال گذشته همواره اعتبار  

 شده است.ر گرفته براي آن در نظ

 14و کل مصارف تبصره   ياز کل مصارف هدفمند   يرنقدیو غ  ينقد  ارانهی: درصد 2نمودار  

 . 1400-1397هاي منبع: قوانین بودجه سال
 

ترتیب مربوط به بودجه  به   1400قانون بودجه    9و    7. موارد مصارف جداول  1
 هاي متفرقه است. گذار و برآورد اعتبارات ردیف هاي سیاست دستگاه 

اولین 2 براي  بودجه  قانون  در  به.  قانون  بار  بیشتر  شفافیت  منزله 
 شده است.  هاي بیشتري مطرح زیربخش 
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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

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه ساالنه 
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از   غیرنقدي  و  نقدي  یارانه  سهم  به  توجه  کل با 

تبصره   مصارف  کل  نیز  و  هدفمندي  14مصارف 

رسد با وجود تصریح  نظر میساالنه در نمودار باال به

فهرست  از  درآمدي  باالي  دهک  سه  حذف  و 

رسد، نظر می، به1400بگیران در قانون بودجه  یارانه

از نرخ گذشته  بیش  به مبلغی  یارانه  امکان پرداخت 

 وجود خواهد داشت. 

سال   بودجه  ردیف    1399از  قانون  به  جدیدي 

نیز شاهد آن هستیم،    1400اضافه شد که در قانون  

و آن طرح حمایت معیشتی خانوارها است. این طرح  

اي جداگانه در قانون بودجه ارائه  در ردیف بودجه 

هزار میلیارد    310شده است. ارزش طرح فوق معادل  

درصد از کل    17.5همچنین، در حدود    1ریال است. 

هدفم  و  مصارف  مصارف    9.2ندي  کل  از  درصد 

می   14تبصره   دربر  اضافه را  با  طرح  گیرد.  شدن 

حمایت معیشتی خانوارها به مصارف یارانه نقدي و  

مبلغ   (   738غیرنقدي،  ریال  میلیارد  41.7هزار 

درصد) از کل مصارف هدفمندي را براي حمایت از  

شده است.  ارائه    10خانوارها در قالب ردیف شماره  

درصد به    50ه طبق قانون هدفمندي باید  ک حالی در 

آن اختصاص یابد.  

سایر مصارف هدفمندي   .2-2-2-1-2

، ردیف مربوط به کاهش  1399طبق قانون بودجه  

سال  با  مطلق  است،  فقر  متفاوت  آن  قبل  هاي 

آن به  زنان    که جاي  به  اعتبار  این  از  سهمی 

به   گیرد،  تعلق  بدسرپرست  یا  خانوار  سرپرست 

جامع   قانون  و  معلولین  از  حمایت  قانون 

 ییري نداشته است. تغ 1399. رقم این طرح نسبت به سال 1

گرفته است. این   رسانی به ایثارگران تعلق خدمات 

هاي قبل سهم جانبازان  درحالی است که در سال 

و معلولین جزء ردیف سایر اهداف مندرج در ماده  

ساله ششم بود. در کل، بار  ج ) قانون برنامه پن 39( 

بالغ  ردیف  این  ریال    155.500بر  مالی  میلیارد 

بودجه   قانون  در  یارانه    1400است؛  سهم  نیز 

به   کمک  باال،  به  معلول  دو  مسکن  تسهیالت 

التفاوت سود تسهیالت رزمندگان و کمک به  مابه 

مستمري رزمندگان معسر اضافه گردیده است. که  

مبلغ   کل  این  میلی   164.680در  براي  ریال  ارد 

 شده است. بینی  قسمت پیش 

) تخصیص7جدول  اعتبار  ردیف  )  این  به  یافته 

دهد. نشان می  1400- 1396هاي  اي را طی سالبودجه

1396نامه اجرایی سال  ذکر است که در آیین الزم به

ردیف مربوط به پرداخت یارانه نقدي و غیرنقدي با  

شده است.   ردیف مربوط به کاهش فقر مطلق ادغام

این به  توجه  با  در  همچنین،  ردیف  این  اجزاي  که 

هاي مورد بررسی متفاوت است، امکان مقایسه و سال

 2محاسبه نرخ رشد آن وجود ندارد. 

 . 102، 1399نگري؛ هاي توسعه و آینده. مرکز پژوهش 2

بودجه   قانون  یارانه   1400طبق  سهم 
نظر   اجرایی    هايدستگاه  شده  گرفتهدر 

مبلغ   براي   تومانمیلیارد    7.6571کشور 
که از   است  شده  گرفتهعنوان در نظر    67

. باشدمیمورد جدید  47این تعداد 



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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 هایافته به آن تخصیص هاي سنواتی و اعتبار : اجزاي ردیف کاهش فقر مطلق در بودجه7جدول  

مبلغ (میلیارد   عنوان ردیف سال
 ریال)

هاي مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام پرداخت یارانه نقدي و غیرنقدي و افزایش حداقل مستمري خانواده 1396
442000 .14) جدول سقف منابع و مصارف تبصره  2) و ( 1خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موضوع ردیف (

ها کمتر از خط حمایتی  کاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آن 1397
70000 قانون برنامه ششم توسعه اقدام گردد).  79کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است (طبق ماده  

1398 

ها کمتر از خط حمایتی  هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آن  کاهش فقر مطلق خانوارهاي
هاي کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است. بیمه زنان سرپرست مددجویان و پشت نوبتی

یابد (از  ختصاص میمیلیارد ریال از اعتبار این ردیف براي بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست ا   3000خانوار  
 ).1398ابتداي سال 

84000 

1399 
کاهش فقر مطلق خانوارهاي تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور، اجراي قانون حمایت از معلولین، 

رسانی  ) قانون جامع خدمت38قانون حمایت از حقوق افراد داراي معلولیت، اجراي تبصره ذیل ماده (  6اجراي ماده  
 ان. ایثارگر 

155500 

1400 

)، اجراي قانون حمایت 116000تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور (  کاهش فقر مطلق خانوارهاي
)، اجراي تبصره ذیل ماده  5000)، یارانه سود تسهیالت مسکن دو معلول به باالي بهزیستی (17000از معلولین (

موضوع بند الف التفاوت سود تسهیالت رزمندگان  )، کمک به مابه5000رسانی ایثارگران ( قانون جامع خدمت  38
 )16680)، کمک به مستمري رزمندگان معسر (5000قانون برنامه ششم توسعه ( 89ماده 

164680 

 . 1400-1397، قوانین بودجه  1396نامه اجرایی بودجه سال منبع: آیین 

قانون برنامه ششم    70*در راستاي اجراي بند (الف) ماده 

) به  8توسعه درخصوص اهمیت هزینه سالمت، در جدول ( 

اعتبارات این ردیف و یارانه نان و خرید تضمینی گندم طی  

 پردازیم. هاي برنامه ششم توسعه می سال 

 همراه نرخ رشد هر یک (میلیارد تومان) یارانه نان و خرید تضمینی گندم بههاي سالمت و : هزینه 8جدول  

 1400 1399 1398 1397 ردیف

 52000 52000 498000 37000 هاي مستقیم سالمت هزینه

 0 6.1 32.4 23.3 نرخ رشد 

 220000 121000 61450 33000 یارانه نان وخرید تضمینی گندم 

 81.8 96 86 - نرخ رشد 
 . 1400-1397منبع: قانون بودجه  

بودجه سال   قانون  به   1399در  نام اجراي سایر  ردیفی 

ساله ششم توسعه  قانون برنامه پنج   39اهداف مندرج در ماده  

قانون    8وجود دارد که اجزائی از آن عبارتند از اجراي ماده  

هم دولت اقشار خاص شامل  ها، حق بیمه س هدفمندي یارانه 

برون  و  درون  رانندگان  و  به  قالیبافان  کمک  و  شهري 

رزمندگان معسر است. این ردیف از مصارف هدفمندي در  

بودجه   می   1400قانون  هم  دیگري  اجزاي  شود،  شامل 

دار و زنان  دستی شناسه ازجمله: زنبورداران و شاغالن صنایع 

گ  راهنمایان  بدسرپرست،  و  خانوار  ردشگري،  سرپرست 

 صیادان شمال و جنوب، باربران و خادمین مسجد است. 



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

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه ساالنه 
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بودجه   قانون  در  ردیف  این  کل  1400اعتبار 

تقریباً    60.000معادل   که  است  ریال  8.5میلیارد 

55.250که مبلغ    1399درصد نسبت به اعتبار سال  

افزایش  بوده،  شدن    میلیارد  افزوده  است.  یافته 

بودج زیربخش  قانون  در  جدید  را  1400ه  هاي 

رشد  می  همین  دالیل  از  یکی  درصدي    8.5توان 

 دانست. 

قانون بودجه کل کشور در   18بند (الف) تبصره 

اشتغال،    1399تا    1397هاي  سال  و  تولید  به 

اعتبارات   منابع  از  بخشی  که  داشت،  اختصاص 

14مربوط به آن در مصارف هدفمندي ذیل تبصره  

بودجه   قانون  در  است.  بخ   1400آمده  ازاین  ش 

عنوان ردیفی  ها حذف و به ردیف هدفمندي یارانه 

هایی به  مستقل آورده شده است. در عوض ردیف 

افزوده   امام  آن  امداد  کمیته  شامل:  که  است  شده 

(ره)  نوبتی خمینی  پرداخت مستمري و پشتِ  ها؛؛ 

)؛ 1م ر   115000سایر خدمات حمایتی مددجویان ( 

( حوزه  خدمات  مرکز  و  علمی  ر)؛    19645هاي  م 

برنامه  و  پژوهش  یارانه  سازمان  آموزشی؛  ریزي 

 ) بهداشت،    2500کاغذ کتب درسی  ر)؛ وزارت  م 

پزشک    درمان  سالمت  بیمه  پزشکی،  آموزش  و 

شیر  و  دارو  یارانه  بیماران  خانواده،  درمان  خشک، 

صعب  و  کشور،  خاص  جمعیتی  سیاست  العالج، 

امناي صرفه  بیماران  هیئت  ارزي در معالجه  جویی 

( و   کرونا  واکسن  تولید  و  ر)،    250000خرید  م 

سازمان بهزیستی کشور؛ پرداخت مستمري و پشتِ  

75000ها؛ سایر خدمات حمایتی مددجویان ( نوبتی 

 : میلیارد ریال. . م ر 1

تکمیلی   بیمه  ایثارگران،  امور  و  شهید  بنیاد  ر)؛  م 

 ) ایثارگران  فعالیت   51240درمان  ر)؛  هايم 

 ) فرهنگی  بنیه  تقویت  و  ر)؛    13000اجتماعی  م 

م ر) و کمک    5000ین کسري خوراك زندانیان ( تأم 

حکمت)  (طرح  مسلح  نیروهاي  خانواده   به 

 م ر) است.    2000( 

هاي، عالوه بر ردیف 1400* در قانون بودجه  

2  بار هدفمندسازي براي اولین هدفمندسازي و غیر 

شده است.  افزوده    14بخش دیگر به ردیف تبصره  

 ) از  9در جدول  اعتبارات هر یک  و  به جزئیات   (

هاي «حمایت از تولید و اشتغال» و «اعتبارات  بخش 

دارایی هزینه  تملک  و  سرمایه اي  پرداخته  هاي  اي» 

شده است.  

سال   در  هدفمندي  مصارف  و  1399رشد 
به    1400 به  هايسالنسبت  علت  گذشته 

معیشتی   حمایت  طرح  قسمت  در  رشد 
مصارف    خانوارها شامل  هم  بخشی  و 

در   91و    7و موارد مصارف جداول    ايیارانه
در کل    1است.   1400و    1399  قانون بودجه

درصد    52سهم مصارف هدفمندي بیش از  
است  1400قانون    14از کل مصارف تبصره  

میزان   معادل  تقریباً  در  شدهبینیپیشکه 
 درصد) است.   50(  برنامه ششم توسعه  قانون



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

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه ساالنه 
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اي و تملک  هاي «حمایت از تولید و اشتغال» و «اعتبارات هزینهجزئیات اعتبارات هر یک از بخش : 9جدول  

 ) (میلیارد ریال)1400اي» (هاي سرمایهدارایی 
مبلغ عنوان ردیف بخش

 حمایت از تولید و اشتغال 

تضمینی محصوالت بخش کشاورزي 1 تولید، خرید  عوامل  نهادها،  یارانه  پرداخت 
 34500 ران جمله زعفاز

 2000 خرید تضمین چاي  2

3 
 )30000مسکن محرومین، کمیته امداد امام خمینی (ره) ( 

 )10000مسکن محرومین، سازمان بهزیستی کشور (
 )5000مسکن شهداي مقاومت (

45000 

 9000 امور رفاهی و تغذیه دانشجویان  4
 320000 احکام )) و بر اساس 18تولید و اشتغال (بند «الف» تبصره ( 5

دولتی و تأمین وشده از بخش غیرخرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه 6
 18800 خرید برق جزایر جنوب کشور

 10700 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر  7
 440000 مجموع

اي و تملک  اعتبارات هزینه
 ايهاي سرمایهدارایی

) و یارانه 3500تنظیم بازار کاالهاي اساسی و ضروري و تأدیه تعهدات مربوطه ( 8
8500 ) 7500شیر مدارس (

) و یارانه سود تسهیالت سرمایه در گردش 3500دام (  کوبیخرید واکسن براي مایه 9
5180 ) 1680واحدهاي پرورش نژاد آرین (

 4770 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ حمایت از نشر کتاب و مطبوعات  10

) و بر اساس احکام (موضوع17رفع محرومیت از منابع کم برخوردار؛ مطابق جدول ( 11
 193055 ) ماده واحده) 14ه (تبصر 10-3جدول 

درصد حداقل حقوق پایور و سربازان متأهل  60حقوق سربازان؛ سربازان مجرد برابر  12
 30000 درصد حداقل حقوق پایور  80برابر 

 26816 اب سربازان غذا، البسه و ایاب و ذه  13
 5000 مترقبه بینی و پیشگیري از حوادث غیرپیش 14
 20000 و پرورش آموزش  15
 32000 هاي فرهنگی و اجتماعی کاهش آسیب 16
 5000 حمایت از زنان سرپرست خانوار  17
 4000 حمایت از خانواده زندانیان  18

ناجا و نهاجا ( 19 تأمین سوخت  به  لیتر در روز در کارت   20ازاي هر خودروبهکمک 
5000 اي لحاظ گردد) صورت یارانهسوخت خودروهاي ناجا به

 339321 مجموع
 . 1400) قانون بودجه 14منبع: منابع و مصارف تبصره (

ها بررسی تمام این تفاسیر در خصوص سهم یارانه 

رسد دولت در قانون نظر میکرد آن بهو محل هزینه

را   1400بودجه   هدفمندي  مصارف  تا  کرده  تالش 

که، میزان  تر کند. حال آنها شفاف نسبت به سایر 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

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه ساالنه 
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یارانه  از  تخطی  و  مطرحعملکرد  چه  هاي  به  شده 

توانس چقدر  دولت  و  است  بوده  است  صورت  ته 

، موضوعی است نظارت دقیقی در این باره داشته باشد

گنجد.  که در چارچوب این گزارش نمی

يهدفمندریغ. مصارف 2-2-2-2

عالوه بر مصارف مربوط    14در بخش مصارف تبصره  

به هدفمندسازي، مصارف دیگري هم وجود دارد که  

شماره   جدول  بودجه    14طبق  به  1400قانون   ،4

 شود:می بندي بخش دسته

ها داري کل کشور و سایر بخشخزانه .۱

هاي نفتیپاالیش و پخش فراورده .۲

شرکت ملی نفت ایران .۳

وزارت نفت ـ شرکت تابعه ذیربط گاز .۴

تبصره   کل مصارف  از  این مصارف  در   14سهم 

بودجه   است.    39.32برابر    1399قانون  درصد 

به    1400این سهم در قانون بودجه سال    کهحالی در

کاهش    23.82 میدرصد  بنابراین  است.  توان یافته 

با   1400اذعان داشت که تفاوت عمده قانون بودجه  

سنگین سهم  آن،  از  قبل  سال  مصارف  قانون  تر 

کننده از هدفمندي است. در این صورت سهم مصرف

تبصره   مصارف  و   14کل  دولت  سهم  و  افزایش 

کاهشتولیدکنند بخش  ه  این  ادامه  در  است.  یافته 

می طبقهتالش  اساس  بر  تا  ارائهشود  در بندي  شده 

بودجه   مصارف   1400قانون  سهم  بررسی  به 

 هدفمندي بپردازیم.غیر

هدفمندي از نمودار زیر سهم اجزاي مصارف غیر

گونه دهد. همانهدفمندي را نشان میکل مصارف غیر

به شرکت ملی نفت که از نمودار پیداست پرداختی  

هدفمندي  ایران بیشترین سهم را از کل مصارف غیر

دهد. به خود اختصاص می

 )1400(  يهدفمندر ی از کل مصارف غ  يهدفمندر ی : سهم مصارف غ3نمودار  

 منبع: محاسبات تحقیق 

28%

20%
31%

21%

خزانه داري کل کشور و سایر بخش ها

پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی

شرکت ملی نفت ایران

شرکت تابعه ذیربط گاز-وزارت نفت



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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بندي و سهم که دستهعلت آنذکر است بههالزم ب

هاي قبل از با سال  1400شده در بودجه  نظر گرفته  در

هايرو امکان مقایسه با سالآن متفاوت است، ازاین 

 قبل وجود ندارد.

. اصالح نظام یارانه 3
رأس طی  برنامه  در  دولت  اقتصادي  تحول  هاي 

یارانهسال هدفمندسازي  طرح  اخیر،  قرار هاي  ها 

رو، در چارچوب اصالح ساختاري اینگرفته است. از 

ها در دو رویکرد «هزینه کارا» و  بودجه، مبحث یارانه 

هاي شده است. طبق ارزیابی  «درآمدزایی پایدار» ارائه

میزان   و  صحت  خصوص  در  گرفته  صورت 

زیرجراییا از  یک  هر  حوزه بخششدن  این  هاي 

صورت کل بیان  یابیم؛ تأمین حداقل معیشت بهدرمی

باید  ارزیابی درست  به  براي دستیابی  شده است که 

صورت جزء بیان شود. در محور درآمدزایی پایدار به

از   حمایت  براي  اساسی  کاالهاي  یارانه  پرداختهم  

 است، گرفته    قرارمورد توجه    جامعه،  ضعیف  اقشار

دراز،   سالیان  براي  یارانه  پرداخت  استمرار  اما

 ايگسترده  طوربه  نسبی  هايقیمت   تا  است  شدهسبب

منابع   بهینه  تخصیص  مانع  سویک  از  شده،تحریف

افزایش   و  بودجه  کسري  ایجاد  با  دیگر  سوي  از  و   شود

برجاي   ملی  اقتصاد  بر  را  سوئی  آثار  دولت،  هاي هزینه

 بسیار  اجرا  چگونگی  لذا).  1389  نوفرستی،(بگذارد  

 پیشنهاد   اساسی  کاالهاي  براي.  باشدمی  اهمیت  حائز

به  اعتباري  کاالبرگ  دادن  و  ترجیحی  ارز  حذف

 ابهامات  داراي  که  است  شدهمطرح    کننده مصرف

 . است بسیاري

طبق مطالعاتی که تا به امروز صورت گرفته است 

اقتدرمی بعد  طرح  یابیم؛  قانون  اجراي  صادي 

یارانه تأثیر  هدفمندي  خانوارها  خرید  قدرت  در  ها 

منفی داشته است و خانوارها با اجراي این طرح به  

میزان کمی توانستند براي اعضاي خانواده خود مواد 

در  طرح  این  همچنین  نمایند.  تهیه  بهتري  غذایی 

تأثیر   تاحدودي  اجتماعی  نابرابري  احساس  کاهش 

ها به مقدار کمی و پرداخت نقدي یارانه منفی داشته  

باعث کم شدن فاصله طبقات فقیر و ثروتمند جامعه  

(سلطانی،   است  این 1399شده  موارد  بدنۀ  ).  چنینی 

تزلزل   دچار  را  کشور  اقتصادي  امنیت  اصلی 

تفسیل  می به  بعد  بخش  در  خاطر  همین  به  گرداند، 

 خواهیم پرداخت. 

. مالحظات امنیت اقتصادي4
گرو    ایداري پ  در  یارانه  توزیع  و  تخصیص  نظام 

یارانه  مالی  تأمین  منابع  این  پایداري  بر  است.  ها 

اساس الزم است میزان پرداخت یارانه در هر سال  

به  پایدار  اندازه مالی  مالی  اي تعیین شود که منابع 

تأمین   براي  دولت  و  باشد  داشته  وجود  آن  براي 

نشود  بدهی)  ایجاد  (یا  استقراض  به  مجبور  .آن 

به ازاین  انرژي  یارانه  اعطاي  حوزه  منزله  رو 

، معادل  1400منابع در سال  میزان کل  
است که تمامی    شده  بینیپیش  همت  334

آن مربوط به درآمدهاي حاصل    هايردیف
 انرژي است. هايحاملاز فروش  



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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بیشتر  عالمت  هرچه  مصرف  جهت  دهی 

مانند   منفی  جانبی  اثرات  و  است  محصوالت 

محیط  به آلودگی  است.  زیست  داشته  همراه 

اي  رو در یک اقتصاد کارا، اساساً نباید یارانه ازاین 

 1در این خصوص تعلق گیرد. 

منابع   به  اتکا  با  همواره  دولت  کشور  در 

حامل و نفت  قیمت  نگه  گاز،  پایین  را  انرژي  هاي 

به  تا  است  رفاه و رشد  داشته  زعم خود موجبات 

بیشتري را فراهم آورد، اما پیامدهایی که شاهد آن  

از بوده  ترغیب  ایم  و  انگیزشی  نظام  اختالل  جمله 

جاي  ه بر ب ها به حرکت به سمت صنایع انرژي بنگاه 

فناوري سرمایه  در  تهدید  گذاري  پیشرفته،  هاي 

تأمین امنیت انرژي و افزایش نابرابري با توجه به  

روز  افزایش  و  کشور  تورمی  مزمن  افزون  شرایط 

قیمت کاالها و خدمات، پایین ماندن قیمت انرژي،  

مشکل   دچار  را  آن  تأمین  و  افزایش  را  تقاضا 

به می  بهره گرداند، همچنین  هاي  دهک مندي  سبب 

شهر  و  جامعه  بیشتر،  باالي  انرژي  از  نشینان 

تشدید   را  نابرابري  این حوزه  به  یارانه  تخصیص 

کند. تمامی این موارد تنها بخشی از آثار سوء  می 

امنیت  یارانه  تهدیدکننده  که  است  ناکارا  هاي 

 اقتصادي کشور است.  

اشتباه  رویکردي  نیز  یارانه  تر  از سویی، حذف 

یارا  چراکه  اقشار  است.  از  حمایت  هدف  با  نه 

پذیر جامعه مطرح شده و باید وجود داشته  آسیب 

-باشد. اما متاسفانه به سبب ناکارآمدي نظام یارانه 

اي در کشور و ضعف اطالعات، این مهم کمترین  
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رو بستر  این اصابت را به قشر هدف داشته است. از 

 مرج را فراهم آورده است. و نارضایتی و هرج 

مرار پرداخت یارانه براي سالیان  از سویی، است 

قیمت  تا  است  به  دراز، سبب شده  نیز  نسبی  هاي 

گسترده  یک طور  از  شده،  تحریف  مانع  اي  سو 

با   دیگر  سوي  از  و  شوند  منابع  بهینه  تخصیص 

هاي دولت، آثار  ایجاد کسري بودجه افزایش هزینه 

 سویی را بر امنیت اقتصادي کشور برجاي گذارد. 

هاي  است که طی سال   ه امري تأمین منابع بودج 

چالش  با  دست متمادي  گوناگون  نرم  و هاي  پنجه 

و   نفتی  ناپایدار  منابع  عظیم  سهم  است.  کرده 

ها و منابع پایدار در  سابقه سهم مالیات کاهش بی 

است    ، گویاي کسري بودجه عظیمی 1400بودجه  

هاي اقتصادي ناتوان  که دولت را در تأمین اولویت 

تخصیص   است.  به بی نموده  یارانه  منزله  رویه 

می هدر  منابع  از  بسیاري  حجم  که  رفت  باشد 

بدهی می  فشار  کاهش  مسیر  در  در  توانست  و  ها 

بخش  منابع  تأمین  و  عملکرد  بهبود  هاي  راستاي 

قرارگیري   لذا،  گیرد.  قرار  مورداستفاده  اساسی 

هاي تأمین  دولت در تنگناي مالی همواره سیاست 

به  را  روی سمت منابع  تورم وسوي  زا  کردهاي 

هرج می  و  نارضایتی  یکی  برد،  تنها  ومرج حاصله 

زمینه  کشور  از  اقتصادي  امنیت  تهدیدکننده  هاي 

 است.  

بیش در خصوص  طور که تا به اینجا کما همان 

سازوکارهاي فعلی  اصالح نظام یارانه صحبت شد؛  

تخصیص سبب شده، یارانه لزوماً به اقشار هدف  



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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کنندگان نهایی  مصرف طرح یعنی تولیدکنندگان و  

گروه  اختیار  در  آن  از  بخشی  و  دیگر  نرسد  هاي 

زنجیره توزیع قرار بگیرد و یا در طول زنجیره به  

به  شرایط  این  در  بنابراین  برود.  رغمهدر 

عدالت  تالش  به  دستیابی  براي  دولت  هاي 

فرصت  آوردن  فراهم  و  براي  اجتماعی  برابر  هاي 

کاهش  اصابت  ضریب  جامعه،  اقشار  و  همه 

یابد. موارد  اختالف طبقاتی و نابرابري افزایش می 

امنیت  ذکر  تزلزل  و  نابسامانی  گویاي  تماماً  شده 

ازاین  است.  به  اقتصادي کشور  بعد  در بخش  رو، 

برون  جهت  راهکارهایی  تبعات  ارائه  از  رفت 

 نابسامانی نظام یارانه پرداخت شده است.  

بندي و راهکارهاي پیشنهادي جمع 
یارا بودجهمجموع  فرانه  و  همت   325اي  بودجهاي 

شده است. توزیع نامناسب این حجم از تخمین زده  

دهک میان  باعثیارانه  درآمدي  مختلف  شده هاي 

دریافتی دهک باشد. یارانه  درآمدي کمتر  پایین  هاي 

سیاست تغییر  با  است  الزم  و بنابراین  حمایتی  هاي 

یارانه نظام  باز اصالح  نقش  این  اي،  را توزیعی  منابع 

دهک براي  هدف خصوصًا  که  درآمدي  پایین  هاي 

رو باشد، محسوس گردد. ازایناصلی نظام یارانه می

نظام   عملکرد  بهبود  در جهت  راهکارهایی  ادامه  در 

 شود: اي ارائه مییارانه

یارانه  -1 پرداختی:شفافیت  سبببه  هاي 

دهکبهره بیشتر  از مندي  درآمدي  باالي  هاي 

اعطایییارانه مسیرهاي   هاي  دولت؛  جانب  از 

هايوري و ارتقاي شاخصتولید، اشتغال، بهره

اي مواجه هاي عدیدهعدالت اجتماعی، با چالش

شده است. دستیابی به اهداف کالن اقتصادي ذکر  

که   دستی نیازمند شفافیت است شده در اسناد باال

هدفمند طرح  توزیع در  نیازمند  یارانه  سازي 

توان حذف  خش است. میمنطقی اعتبارات این ب

دقیق یارانه پیگیري  و  ثروتمندان  پرداختی  هاي 

هاي اعطایی (خصوصاً کاالهاي اساسی) را یارانه

ترین راهکار در پیشبرد اهداف کالن  عنوان مهمبه

 اقتصادي برشمرد. 

با توجه  شده یارانه انرژي:حذف کارشناسی  -2

این حاملبه  یارانه  حذف  اثر    هايکه  انرژي 

آورد، تورمی شدیدي را بر اقتصاد کشور وارد می

آن   از  ناشی  آثار  جبران  و  آن  دقیق  بررسی  لذا 

بینی  رو باید پیشبسیار حائز اهمیت است. ازاین 

صورت دقیق  آن  از  ناشی  آثار  و  تورم  از  تري 

 گیرد.

اضافه معیشتی  با  حمایت  طرح  شدن 
و    هاخانوار نقدي  یارانه  مصارف  به 

ریال    738مبلغ  غیرنقدي،   میلیارد  هزار 
درصد) از کل مصارف هدفمندي   41.7(

قالب  در  خانوارها  از  حمایت  براي  را 
شماره   است.   شده  ارائه  10ردیف 

باید  حالیدر هدفمندي  قانون  طبق  که 
 درصد به آن اختصاص یابد.  50



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

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه ساالنه 
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استحقاق   -3 فرایند  دریافت اصالح  سنجی 

دادیارانه قرار  پوشش  تحت  و  شناسایی  ن  : 

هاي حمایتی حاکی از وجود دو نیازمندان در نهاد

درصد   60طور خالصه بیش از  نوع خطا است. به

طرح   مشمول  درآمدي  اول  دهک  در  نیازمندان 

به  مستمري نزدیک  و  نیستند  درصد   22بگیري 

دهک باالي درآمدي    6بگیران فعلی در  مستمري

 1هستند.

پایگاه   - 4 داده بهبود  ضعف    اي: هاي 

درآ  دلیل  اطالعات  خانوارها  رفاهی  و  مدي 

ها به جامعه هدف  اصلی خطا در اصابت یارانه 

تشخیص   و  اطالعاتی  اشراف  بهبود  با  است. 

می  مشمول  اقشار  انطباق  درست  عدم  توان 

به   را  حمایتی  هدف  گروه  با  گیرنده  یارانه 

 حداقل رساند. 

یارانه:  -5 مالی  منابع  تأمین  نحوه  در    اجماع 

پرد یارانه  میزان  است  سال الزم  هر  در  اختی 

اي در نظر گرفته شود که منابع مالی مورد اندازه به

به   نیازي  تا  باشد،  داشته  وجود  آن  براي  نیاز 

 استقراض و یا افزایش بدهی دولت نباشد. 

یارانه حامل  -6 با کمترین کاهش سهم  هایی 

با توجه به حساسیت شدید   واکنش اجتماعی:

پیشنهاد  بنزین  قیمت  خصوص  در  اجتماعی 

هایی که  ود تغییرات قیمت یارانه را از حاملشمی

همراه دارد، شروع کمترین واکنش اجتماعی را به

 کنیم. (گاز مایع و نفت سفید)
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واسطه تغییرات  به  کاهش شکاف درآمدي:  -7

مؤلفه سالعظیم  طی  اقتصادي  کالن  هاي  هاي 

هاي ساختاري و ها و فشاراخیر و تشدید تحریم

کهزینه بیماري  از  ناشی  شاهد اي  امروزه  رونا، 

شکاف درآمدي عمیقی در سطح جامعه هستیم. 

رو پرداخت یارانه در شرایط ناعادالنه حاکم ایناز 

بر جامعه امري ضروري است و باید به کسانی 

تعلق گیرد که توانایی تأمین سبد معیشت خود و 

باید  پرداخت مالیات را ندارند و به میزانی هم 

را آن  بتوان  که  شود  ثروتمندان    پرداخت  از 

 دریافت نمود. 

 

 منابع 

م - یارانه 1389(  نوفرستی،  حذف  اثر  «بررسی   ،(

اقتصاد کالن   عمده  متغیرهاي  بر  اساسی  کاالهاي 

کالن   اقتصادسنجی  الگوي  یک  چارچوب  در 

 ساختاري»، نشریه اقتصاد و الگوسازي.

م - س.  قابل  1399(  اصفهانی،  سهمیه  «اعطاي   ،(

پی راهکار  افراد؛  به  نظام مبادله  اصالح  شنهادي 

مطالعات یارانه علمی  فصلنامه  انرژي»،  هاي 

 گذاري عمومی.راهبردي سیاست

 درباره یارانه انرژي در ایران، یارانه پنهان و آشکار -

پژوهش1398( مرکز  شوراي )،  مجلس  هاي 

 .16652اسالمی، شماره مسلسل: 

- ) ع  «1399سلطانی،   و   اقتصادي   آثار  بررسی )، 

 رفاه  برسطح  هایارانه  منديهدف  طرح   اجتماعی



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

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه ساالنه 

80 

، »)تبریز  شهر  موردي  نمونه(  هاخانوار 

 . 2شماره  توسعه، و اقتصادي شناسیجامعه

ا.  - پیشنهادي 1398(  مسیف،  طرح  «ارزیابی   ،(

 amseif.irچارچوب اصالح ساختاري بودجه»، 

هاي آشکار و پنهان در «تخمین ابعاد کمی یارانه  -

یارانه برنامه  اينظام  وبودجه، سال ایران»، سازمان 

1397 .

سال  - بودجه  تلفیق  کمیسیون  مصوبات  «بررسی 

14ها (تبصره  کل کشور هدفمند کردن یارانه  1398

پژوهش معاونت  امور الیحه)»،  و  بنایی  زیر  هاي 

معدن   و  صنعت  انرژي،  مطالعات  دفاتر  تولیدي 

مدیریت،  توسعه  و  عمومی  مالیه  مطالعات 

 . 31016339ماره مسلسل: ، ش11/1397/ 24

، 12کل کشور    1388«درباره الیحه بودجه سال   -

یارانه مرکز  بررسی  بودجه»،  آشکار  هاي 

هاي مجلس شوراي اسالمی دفتر مطالعات پژوهش

. 1387، 2209511اقتصادي، شماره مسلسل:  

یارانه - هدفمندي  مصارف  و  منابع  در «بررسی  ها 

بودجه    14تبصره  سازمان  1399الیحه   ،«

هاي توسعه و  وبودجه کشور، مرکز پژوهشامهبرن

. 1398، 102نگري، شماره آینده

. 1399قانون بودجه کل کشور،  -

 . 1400قانون بودجه  -

بودجه   قانون  چهار  کشور   1400پیوست  کل 

هزینه(بودجه اعتبارات  عملکرد  بر  مبتنی  اي ریزي 

هاي اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهاي دستگاه

. 1399اول و دوم،   شده)، قسمتتمام

بودجه   قانون  بر  1400در  عالوه  هاي ردیف ، 

غیر   هدفمندسازي  براي    هدفمندسازي و 
تبصره    2بار  اولین  ردیف  به  دیگر  14بخش 

به جزئیات و    ) 9(   جدول در    است.   شده   افزوده 
ه  از    ر اعتبارات  از    هاي بخش یک  «حمایت 

و تملک    اي هزینه تولید و اشتغال» و «اعتبارات  
 است. شده  » پرداخته  اي سرمایه   هاي دارایی 


