
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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حاصل از فروش نفت يبودجه به درآمدها یوابستگ
مرجانه بشخور

1

چكيده
كننده درآمد دولت در بودجه كشور، درآمدهاي حاصل ازهاي اخیر بخش اعظمی از منابع تأمینطی دهه

ثباتی بودجه ورو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن، همواره بیفروش نفت بوده است. ازاین
دهنده آثار منفی درآمدهاي نفتی براي را در پی داشته است. نتایج این گزارش نشانهكسري فزایند

هاي كالن اقتصادي (تورم، ركود، نقدینگی و...) و كاهش سهم مخارج عمرانی است؛ آثاري كه مسیرمؤلفه
روی روبههاي عمیقرشد و توسعه اقتصادي كشور را ناهموار و امنیت اقتصادي و سیاسی كشور را با چالش

گرایی ارقام نفتی، توجه ویژه به صادراترو مواردي مانند اصالح ساختار بودجه، واقعكرده است. ازاین
شود.عنوان راهكارهاي پیشنهادي ارائه میهاي نسبی و ارتقاي نیروي انسانی بهغیرنفتی، توسعه مزیت

.اقتصاديبودجه، نفت، وابستگی درآمدي، امنیت  واژگان كليدي:

مقدمه
وابستگي ساختار اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت

هاي اغلببه درآمدهاي اين حوزه، يكي از ويژگي
هاست. درآمدهاي حاصل از فروش نفت درآن

محصولي مانند ايران نقش مهمي ايفاكشورهاي تك
ه آن در توليدكند. بخش نفت، هم به لحاظ جايگامي

ناخالص داخلي كشور و هم به لحاظ سهم درآمدهاي
نفتي در بودجه دولت، اهميت زيادي در اقتصاد كشور

عنوان معضل اساسي اقتصاد ايراندارد. اين نتيجه به
. 2شده استبيان 

اي بربروز هرگونه شوك درآمد نفتي آثار گسترده
رد.گذامتغيرهاي كالن و خرد اقتصادي بر جا مي

.

.
mballameh1398@gmail.com 1 پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتى و برآورد اقتصادى، مرکز پژوهشى امنیت اقتصادى تدبیر، تهران، ایران

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بررسی مسائل اقتصاد ایران، 1397. 3 فصلنامه اقتصاد انرژي ایران، 1392.
.
همت. 36معادل همت و استقراض از صندوق توسعه ملي  349اي معادل هاي سرمايهاست از واگذاري دارايي درآمدهاي مرتبط با نفت خام عبارت . 4

شوك درآمد نفتي در اثر تغيير در قيمت يا مقدار
شود.هاي آن ايجاد ميصادرات نفت و فراورده

هاي اخير براي صادرات نفت خام ايرانمحدوديت
ها بروتحليل آثار اين شوكباعث شده است تجزيه

.3اي بيابدمتغيرهاي اقتصاد كالن اهميت ويژه
هاي نفتي،ردهرغم تحريم فروش نفت خام و فراوبه

درصدي به منابع 30قانون بودجه وابستگي بيش از 
. اين وابستگي باال در شرايط احتمال4نفت خام دارد

عدم تحقق اين درآمدها، دولت را با كسري بودجه
كند. با توجه به نقش ويژهسنگين احتمالي مواجه مي

و كليدي نفت در به ثمر رساندن اهداف اقتصادي و
ترشناسي دقيقمجلس بايد ضمن آسيب ملي، دولت و



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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تبعات وابستگي بودجه به درآمدهاي حاصل از فروش
نفت، اصالحات ساختاري بودجه در حوزه تأمين منابع
پايدار را تقويت كنند. با توجه به اهميت درآمدهاي
نفتي و پيامدهاي ناشي از وابستگي ساختاري بودجه

تبعاتي مانندرسد كه كشور به نفت، ضروري به نظر مي
هاي كالنكسري بودجه مضاعف و نتايج آن بر مؤلفه

اقتصادي (تورم، ركود، نقدينگي و...) و كاهش بيشتر
مخارج عمراني كه مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور

كند، مورد بررسي قرار گيرد. پرسشرا ناهموار مي
اصلي اين گزارش اين است كه راهكارهاي كاهش

امنيت اقتصادي كشور به سبب هاي وارد برآسيب
وابستگي ساختاري بودجه به نفت چيست؟ هدف

هاي ناشي ازاصلي اين گزارش آگاهي از آسيب
وابستگي بودجه به نفت است. تبيين اصالحات و

رنگ شدنراهكارهاي اقتصادي در راستاي كم
پذيري امنيت اقتصادي كشوردرآمدهاي نفتي و آسيب

شده است. به بياننظر گرفته  عنوان اهداف فرعي دربه
تر، گزارش پيش رو در پنج بخش تدوين شدهدقيق

است. در دو بخش اول، چهارچوب كلي بودجه و
بررسي جايگاه نفت و ميزان تحقق آن طبق

شده تا به امروز نگاشته شده است.هاي ارائهگزارش
شناسي اتكاي بودجه بهدر ادامه، با هدف آسيب

هايي از پيامدفروش نفت، جنبه درآمدهاي حاصل از
اين وابستگي تحليل شده است. در دو بخش پاياني، به
چگونگي تهديدكنندگي آن بر امنيت اقتصادي كشور

رفت از شرايط بغرنج واشاره كرده و با هدف برون
ثبات درآمدي، به ارائه راهكارهايي در اين بارهبي

ايم.پرداخته

نفت درـ چهارچوب بودجه و سهم 1
1396ـ1400هاي سال

همت 2882، 1400مجموع رقم قانون بودجه سال 
هايهمت بودجه شركت 1571است. از اين ميزان، 

همت بودجه عمومي دولت است. 1277دولتي و 
شود كه نحوهمنابع بودجه به سه بخش تقسيم مي

آمده است. 1تقسيم اين منابع در جدول شماره 

(هزار ميليارد تومان) 1399و درصد رشد آن نسبت به قانون بودجه سال  1400ـ ارقام كلي قانون بودجه سال 1جدول
درصد رشد1400قانون بودجه سال 1399قانون بودجه سال   منابع بودجه

  57/ 6  454  288درآمدها

  269/ 1  395  107ايهاي سرمایهواگذاري دارایی

  223/ 4  427  174هاي مالیواگذاري دارایی

  141/ 3  1277  571مجموع
و  محاسبات تحقيق. 1400و  1399هاي مĤخذ: قانون بودجه سال

تر، تمام منابع درآمدهاي عموميبراي درك آسان
شده است.نشان داده  1دولت در نمودار شماره 

رغمشود، بهطور كه در نمودار مشاهده ميهمان

هاي نفتي، قانونتحريم فروش نفت خام و فراورده
درصدي به منابع نفت30بودجه وابستگي بيش از 

خام دارد.
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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

وابستگى بودجه به درآمدهاى حاصل از فروش نفت 
           تدبیر اقتصاد

77

درآمدي دولت درهاي اصلي ـ سهم بخش1نمودار 
1400قانون بودجه سال

مأخذ: محاسبات تحقيق.

درآمدهاي مالياتي و درآمد حاصل از صدور نفت
كهطوريو گاز دو منبع مهم درآمد كشور هستند؛ به

سال گذشته، يكي از اقالم اصلي درآمدهاي 41در 
بودجه دولت ايران، درآمد حاصل از صادرات نفت

مالياتي در مقايسه باخام بوده و سهم درآمدهاي 
مجموع سهم درآمدهاي نفت و گاز و ديگر

تريدرآمدهاي عمومي دولت، همواره بخش كوچك
را پوشش داده است.

درصد در 7/36از  ياتيمال يسهم درآمدها زانيم
1398درصد در بودجه سال  4/38به  ،1397سال 

وش،هاي فرايجاد تنوع در روش، نتخاب مشتريان راهبردييق ادرآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طر پذيريضربهمقابله با  :13. بند 1
افزايش صادراتو  افزايش صادرات پتروشيمي، افزايش صادرات برق، افزايش صادرات گازدر فروش، مشاركت دادن بخش خصوصي 

.نفتي هايوردهافر
شاخص اساس براز طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كاالهاي داراي بازدهي بهينه ( افزودهارزشافزايش : 15بند 

.هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابعوردهاشدت مصرف انرژي) و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشيمي و فر
.قطع وابستگي بودجه به نفتاز منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا  سهم صندوق توسعه ملي ساالنهافزايش : 18بند 

هاي زاينده اقتصادي» و دائمي شدنعمومي به «منابع و سرمايه هتغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن از منبع تأمين بودجبند الف: 
درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص 30موجود و واريز ساالنه  ملي با تنفيذ اساسنامه صندوق توسعه اساسنامه

.واحد درصد ساليانه به آن 2ملي و افزايش حداقل  صادرات گاز به صندوق توسعه

و در قانون بودجه 8/35به  1399 و در سال دهيرس
درصد 4/25 يعني ،سهم خود نيه كمترب 1400سال 
.است دهيرس ريسال اخ 15 در

همت) استقراض دولت 36درصد ( 18با احتساب 
از صندوق توسعه ملي، استفاده دولت از منابع نفتي

همت 385به رقم  1400در قانون بودجه سال 
رسد. با اين تفاسير، وابستگي بودجه كشور بهمي

منابع نفتي از كل منابع بودجه عمومي دولت حدود
شود كه در اين صورت،مي بينيدرصد پيش 30

وابستگي بودجه به منابع نفتي در قانون بودجه سال
) با افزايش همراه1399به نسبت سال گذشته ( 1400

هاي كلي اقتصادياستس بابوده است. اين موضوع 
هاي كلي) و سياست18و  15، 13مقاومتي (بندهاي 

. 1برنامه ششم توسعه (بند الف) مغاير است

%30

%36

%34

درآمدهاي مرتبط با فروش نفت مالیات و سایر درآمدهاي دولتی
فروش دارایی و انتشار اوراق

میزان سهم درآمدهاي مالیاتی از 36/7
درصد در سال 1397، به 38/4 درصد در
بودجه سال 1398 رسیده و در سال
1399 به 35/8 و در قانون بودجه سال
1400 به كمترین سهم خود، یعنی 25/4

درصد در 15 سال اخیر رسیده است.



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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هاي برنامه ششم توسعه (هزار ميليارد ريال)ـ سهم درآمدهاي نفتي از بودجه عمومي دولت در سال 2جدول 

منابع عمومیسال
بودجه

منابع حاصل از نفت و
هاي نفتیفراورده

ي حاصلدرآمدهاسهم 
از فروش نفت و

هاي نفتیفراورده
(درصد)

استقراض از صندوق
توسعه ملی

سهم درآمدهاي
مرتبط با نفت خام

(درصد)

1396  346  113  32.8  7  6 /34  
1397  386  101  26.1  14  8 /29  
1398  448  153  34.1  -1 /34  
1399  571  56  9.9  75  5 /32  
1400  1277  349  27.3  36  30  

مأخذ: محاسبات تحقيق.

، سهم درآمدهاي مرتبط با2مطابق جدول شماره 
هاي برنامه ششم با شيب بسيار كمينفت خام در سال

يابيمتر درميكاهش است، اما با نگاهي دقيق در حال
هايكه سهم درآمدهاي حاصل از فروش فراورده

درصدي523شد تنها كاهش نيافته، بلكه با رنفتي نه
همراه بوده است و تنها سهم صندوق توسعه ملي

درصدي بودجه 6/123كاهش داشته است. رشد 
30عمومي، سهم درآمدهاي مرتبط با نفت خام را 

بدون شك اين تغييرات بهدهد. درصد نشان مي
معناي وابستگي هرچه بيشتر بودجه به درآمدهاي

نفتي است.

درآمدهاي نفتي در بودجهـ ميزان تحقق 2
1400سال 

، منابع در نظر1400مطابق قانون بودجه سال 
همت 385شده حاصل از نفت، گاز و ميعانات گرفته

36همت از اين رقم، سهم خود دولت و  349است. 
درصد سهم 38درصد از  18همت نيز مربوط به 

.1399گذاري شريف، . پژوهشكده سياست1
.12/9/1399هاي مجلس شوراي اسالمي، . مركز پژوهش2

نوعي به دولت قرض دادهصندوق توسعه است كه به
3/2روض اصلي اين رقم، صادرات شده است. ف

دالر و نرخ تسعير ارز 40ميليون بشكه نفت با قيمت 
هزار تومان است. 5/11

هاي اخير،ها در سالبا توجه به تشديد تحريم
سابقه صادرات نفت خام كشورشاهد كاهش بي

هستيم. گزارش منابع داخلي حاكي از صادرات بين
روز است كههزار بشكه نفت خام در  600تا  200

ايبشكهميليون 2بيني اختالف بسيار زيادي با پيش
. منابع1دارد 1400مفروض در قانون بودجه سال 

حاصل از ارزش صادرات نفت خام، ميعانات گازي
و خالص صادرات گاز طبيعي نسبت به قانون بودجه

افزايش زيادي داشته؛ هرچند در عمل 1399سال 
1399قانون بودجه سال  شده درمنابع در نظر گرفته
برآورد درصد تحقق كاملي نداشتهنيز به علت بيش

.2است
ها وبا تصور رفع تحريم 1400بودجه سال 

شدهپذيري افزايش توليد و صادرات نفت نوشته امكان

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 75-86



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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آنكه طبق گزارش بانك مركزي، سهماست حال 
هاي موجودصادرات نفتي و غيرنفتي گوياي ناكارآمدي

است. به عبارتي، با رفع هاي رشد و افول درآمدطي سال
توان انتظار بهبود كاملها و گشايش درآمدي نميتحريم

را داشت؛ زيرا به تجربه ثابت شده است كه رشد درآمد
نفتي به دنبال نبود بستر مناسب اقتصادي و ناكارآمدي

هاي كالن اقتصادي را طيتصميمات سياستي، مؤلفه
كند.ول درآمد) متزلزل ميها (رشد و افسال

(ميليون دالر) )2016ـ2020ـ صادرات نفتي و غيرنفتي ايران (2نمودار 

Tradingeconomics.comمأخذ: 

دهنده روند نزولي صادراتنشان 2نمودار شماره 
هاي برنامه ششم توسعهغيرنفتي، خصوصاً طي سال

توجه ناكافي به صادرات ) است.1396ـ1399(
حركت خالف جهت اصالحات و منزلهغيرنفتي به

كاهش وابستگي بودجه به نفت است.
بودجه جزو بودجه قوانين 14 تبصره است، گفتني
همت 334 آن منابع مجموع كهدرحالي نيست عمومي
از بايد منابع اين هدفمندي يارانه، قانون طبق. است
اما شود، تأمين انرژي هايحامل فروش محل
شود،مي مشاهده 3نمودار شماره  در كه طورهمان
بربالغ  نفتي هايفراورده صادرات محل از منابع بيشتر

قانون با مغاير البته كه شودمي تأمين همت 140
.است توسعه ششم برنامه قانون 39 تبصره و هدفمندي

2016 2017 2018 2019 2020

صادرات نفتی 55000 67000 61000 28000 21043

صادرات غیرنفتی 28226 32324 32655 30375 28805
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89بینی تحقق درآمدي با توجه به پیش
14هاي تبصره همت از صادرات فراورده

شده درهمت درآمد تعیین 140نسبت به 
همت 51، با كسري 1400بودجه سال 

شویم كهمواجه می 14از جانب تبصره 
در محاسبات مغفول مانده است.
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

80

(هزار ميليارد ريال) )1398ـ1400( 14ـ توزيع منابع تبصره 3نمودار 

مأخذ: محاسبات تحقيق.

همت از 89بيني تحقق درآمدي با توجه به پيش
همت 140نسبت به  14هاي تبصره صادرات فراورده

51، با كسري 1400شده در بودجه سال درآمد تعيين
شويم كه درمواجه مي 14همت از جانب تبصره 

وابستگي باال در شرايط محاسبات مغفول مانده است.
هايتحقق نيافتن اين درآمدها، دولت را با چالش

كند. در بخش سوم، برخي ازجدي مواجه مي
شود.رائه ميترين تبعات اتكاي بودجه به نفت امهم

ي بودجه به درآمدهاياتكاهاي ـ چالش3
حاصل از فروش نفت

هايازآنجاكه درآمدهاي نفتي دستاورد فعاليت بخش
دهنده رونقها نيز نشاناقتصادي نيست، افزايش آن

. «اثرات نامتقارن درآمدهاي نفتي بر كسري بودجه دولت در ايران: رويكرد رگرسيون1397. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1
كوانتايل»، بررسي مسائل اقتصاد ايران.

رو افزايش اين درآمدها و. ازاين1اقتصادي نيست
ها به جامعه در نبود بستر رشد و توسعهتزريق آن

هاسرعت به افزايش قيمتگذاري، بهيهسرما
انجامد. در واقع، افزايش درآمدهاي ايجادشده ازمي

كه بايد،چنانمحل شوك افزايش قيمت نفت، آن
تواند محركي براي اقتصاد اين دسته از كشورهانمي
ها باشد.خاطر ضعف ساختاري آنبه

در زمان كاهش قيمت نفت (شوك منفي) كه
اهش درآمدهاي ارزي مواجه است،دولت نفتي با ك

شده دربينيبه دليل تحقق نيافتن درآمدهاي پيش
اي از ابهامبودجه ساالنه، دستيابي به اهداف در هاله

گيرد و كسري بودجه حاصل، خود به نقطهقرار مي
آغازين بروز عدم تعادل در زواياي مختلف اقتصادي
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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
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هايشود. با كاهش درآمدهاي نفتي در سالبدل مي
هاي، انتظارها بر آن بود تا سياست1399و  1398

اصالح ساختار بودجه در حوزه كاهش وابستگي به
درآمدهاي ناپايدار نفتي و افزايش سهم درآمدهاي
پايدار مورد توجه بيشتري قرار گيرد حال آنكه در

دهيشاهد آنيم كه اين سامان 1400بودجه سال 
صورت نپذيرفته است.

گيرير بودجه منجر به شكلامروزه ساختا
هاي ناكارآمدي مانند تعميق كسري بودجه،مؤلفه

ركود، رشد نقدينگي و تورم شده كه پيامد آن طي
ها بر رشد و توسعه اقتصادي و معيشت مردمسال

اثرگذار بوده است.
يابيم كه رشد قيمت، درمي4مطابق نمودار شماره 
ش درآمد نفتي،تبع آن، افزاينفت و صادرات نفتي و به

بر رشد اقتصادي و درنهايت، افزايش امنيت اقتصادي
است كه گذارد، اما مسئله اصلي زمانيتأثير مثبتي مي

مراتب اثربا كاهش مواجه هستيم؛ رويدادي كه به
.1تري بر رشد اقتصادي داردمنفي

) (درصد)2018ـ2021در ايران ( GDP رشد ساالنه ـ نرخ4نمودار 

Tradingeconomicsمأخذ: 

و صادرات 4نوسانات بسيار شديد نمودار شماره 
ارائه شد، گوياي رابطه 2نفتي كه در نمودار شماره 

تنگاتنگ اين دو حوزه است. وابستگي رشد اقتصادي
اختالل در روند آن شده به نفت سبب ناپايداري و

.1400 ،تدبير اقتصادي امنيت فصلنامه. 1

شده، باهاي ارائهاست. در حال حاضر طبق گزارش
درصد مواجه هستيم. 7/6نرخ رشد منفي 

ايدولت با تأمين منابع كسري بودجه به شيوه
ناكارآمد، فشار ناشي از كسري بودجه را كه در
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد
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درصد رسيده و كرونا هم 40به  1399سال 
شته بود، بهدوش آن گذا هاي سنگيني برهزينه
هايي مانند انتشار اوراق يا كاهش سهمشيوه

ها جبرانصندوق توسعه ملي و واگذاري دارايي
كرده كه منجر به افزايش نقدينگي و درنتيجه،

تر شدن سفره خانوارها شده است.تورم و كوچك
بايد در نظر داشت كه كسري بودجه اندك و

ايفا سازي اقتصاد نقش مثبتيغيرمستمر  در فعال
اي كه با آن مواجهكند، اما كسري بودجهمي

هستيم، زياد و مستمر است و آثار نامطلوبي بر
گذارد.عملكرد اقتصاد بر جا مي

با اينكه يكي از داليل تشكيل صندوق ملي توسعه
در كشور، جلوگيري از مصرف درآمد نفتي در

هاي جاري است، شاهد آنيم كه با افزايشهزينه
يابد،هاي جاري نيز افزايش ميدرآمدهاي نفتي، هزينه

هايتواند بالفاصله هزينهاما با كاهش آن، دولت نمي
جاري خود را كم كند. براي همين، ابتدا با كاهش

هاي عمراني بخشي از آثار كاهش درآمدهايهزينه
مدت دچار كسرينفتي را جبران كرده، ولي در ميان

ري بودجه باعث استقراضبودجه شده است. اين كس
شود كه پيامدهاي منفيدولت از سيستم بانكي مي

.1كندزيادي مثل رشد نقدينگي و تورم ايجاد مي
بر آنكهافزون ينفت يبودجه به درآمدها يوابستگ

يهلند يمارياز ب يكشور را دچار خطرات ناش
شتريب پذيريآسيب مانند يگريد يامدهايپ ،2كندمي

.1397پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، . 1
شودبيني ميهاي نسبي است. به بياني، با تزريق درآمدهاي نفتي پيشيكي از عوارض بيماري هلندي در كشور، بروز اختالل در قيمت. 2

فصلنامه شود (بازي در خصوص كاالهاي غيرقابل مبادله مين منجر به بروز سفتهشدت افزايش يابد كه ايقيمت كاالهاي غيرقابل مبادله به
).1385، هاي اقتصاديها و سياستپژوهش

يپ در را نفت يمتيق نوسانات و هاحريمت مقابل در
اين حجم از وابستگي، قدرت اقتصادي و .دارد

هاي آن تنزل داده وثباتيخاطر بيسياسي كشور را به
هاي اقتصاديبه افساري در دستان حاميان تحريم
عنوان اهرم فشاركشور بدل كرده است كه از آن به

براي تضعيف هرچه بيشتر امنيت اقتصادي كشور
كنند.استفاده مي

شود كهدريافت ميهاي فوق بر اساس بررسي
ريزي هميشه به درآمدهاي حاصل از نفتنظام بودجه

براي حفظ امنيت ملي و اقتصادي وابسته است. در
اين راستا، بخش چهارم به مالحظات امنيت اقتصادي
اختصاص دارد و درنهايت، راهكارهاي كاهش تبعات

دهيم.حاصل را ارائه مي

ـ مالحظات امنيت اقتصادي4
محصوليدرآمدهاي ناپايدار نفتي در كشورهاي تك

مانند ايران منشأ آثار مختلفي است. اين درآمدها
بخش اعظم منابع ارزي كشور و بخش مهمي از

كند و با توجه به نقشدرآمدهاي دولت را تأمين مي
مسلط دولت در اقتصاد، بر متغيرهاي كالن اقتصادي

انداز،مانند رشد اقتصادي، مصرف، پس
گذاري، نرخ ارز و نرخ تورم تأثير نامطلوبيسرمايه

هاي اقتصادي و سياسيگذارد. به عبارتي، بحرانمي
سرعت بهدر بازار جهاني با نوسانات قيمت نفت، به

شود.كشورهاي نفتي منتقل مي

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 75-86



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

وابستگى بودجه به درآمدهاى حاصل از فروش نفت 
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براي مناسب يهاسازوكار يطراح عدم به توجه با
دولت، در يمال انضباط حفظ و ينفت نوسانات تيريمد

تحت شدتبه را دولت بودجه نفت متيق نوسانات
ياديز حد تا دولت مخارج ازآنجاكه. دهدمي قرار تأثير
يدرآمدها يثباتيب شود،مي تأمين ينفت يدرآمدها با
و با توجه انجامديم دولت يمال مخارج يثباتيب به ينفت

اقتصاد كل يتقاضا بيترك در دولت بودجه به اينكه
و دولت بودجه يثباتيب است، ييبسزا سهم يدارا

،آن تبعبه و اقتصاد كل يتقاضا يثباتيب به آن مخارج
نكات ذكرشده در. انجامديم ياقتصاد رشد و ديتول

تماميشده در اين قسمت، بهبخش سوم و داليل مطرح
ومرج اقتصادي جامعه به سببگوياي نابساماني و هرج

افزايش نااطميناني و سختي معيشت است؛ عواملي كه
درنهايت، نابساماني اقتصاد را افزايش و امنيت اقتصادي

عوامل اصلي 5دهد. نمودار شماره را كاهش مي
دهد.ننده امنيت اقتصادي كشور را نشان ميتهديدك

ـ الگوي تحليل عوامل تهديدكننده امنيت اقتصادي كشور5نمودار 

هاي تحقيق.مأخذ: يافته

پرواضح است كه اصالح ساختار بودجه
ناپذير است و با تحقق آن، توسعه، تحولاجتناب

اقتصادي و بهبود كيفيت زندگي جامعه را شاهد

مين، در بخش پاياني اين گزارش،هستيم. براي ه
راهكارهاي عملياتي بهبود عملكرد بودجه و كاهش

شود.هاي وابستگي نفتي ارائه ميآسيب

درآمدهاي ناپايدار نفتوابستگي بودجه به نفت

تهديد امنيت اقتصادي

بحرانهاي سياسي و اقتصادي در بازار جهاني



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
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بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
وابستگي بودجه كشور به منابع نفتي از كل منابع

30در حدود  1400بودجه عمومي دولت در بودجه 
ن صورت، وابستگيشود كه در ايبيني ميدرصد پيش

به 1400بودجه به منابع نفتي در قانون بودجه سال 
) با افزايش همراه بوده1399نسبت سال گذشته (

هاي كلي اقتصاداست. اين موضوع با سياست
هاي كلي برنامه ششم توسعه مغايرمقاومتي و سياست

است.
براي مناسب يهاسازوكار يطراح عدم لذا،

در يمال انضباط حفظ و ينفت نوسانات تيريمد
شدتبه را دولت بودجه نفت متيق نوسانات دولت،
مخارج كهبايد در نظر داشت . دهدمي قرار تأثير تحت
شود،مي تأمين ينفت يدرآمدها با ياديز حد تا دولت

يمال مخارج يثباتيب به ينفت يدرآمدها يثباتيب

بشكه نفت خام وجود دارد، طبق آمار موجود، قيمت هر 2021هاي مختلفي كه براي متوسط قيمت جهاني نفت در سال بينيبا وجود پيش. 1
ازاي هر بشكه نفت است.دالر به 44بيني بانك جهاني، حدود اساس پيش قيمت جهاني بردالر و متوسط  43اوپك حدود 

در دولت بودجه و با توجه به اينكه انجامديم دولت
است، ييبسزا سهم يدارا اقتصاد كل يتقاضا بيترك
يثباتيب به آن مخارج و دولت بودجه يثباتيب

ياقتصاد رشد و ديتول ،آن تبعبه و اقتصاد كل يتقاضا
گرفته،هاي صورتبا توجه به بررسي. خواهد انجاميد

شود.راهكارهاي زير توصيه مي
اصالح منزله: اين موضوع را بايد بهبودجه ساختار ـ

نخستين گام در حركت به سمت بهبود در اقتصاد در
هايا ريشه عمده مسائل و ضعفنظر گرفت؛ زير

كشور نقاط غيركارشناسي و ارقام موهومي اكنون
تنها در مسير توسعه نيست،بودجه ساالنه است كه نه

هاي حاصل، اينروز با تعميق بحرانبلكه روزبه
كند.تر مينيافتنياهداف را دست

كاهش : حفظ سهم صندوقنفت به وابستگي ـ
مهم براي كاهش توسعه ملي يكي از اقدامات

آنكه اين سهم در وابستگي بودجه به نفت است حال
درصد با كاهش 38جاي به 1400قانون بودجه سال 

درصدي همراه است.18
واقع : با فرض بازگشت بدوننفتي ارقام گراييـ

شرط آمريكا به برجام و ازسرگيري صادرات نفت
ركودايران، صادرات اين ميزان نفت با توجه به 

جهاني ناشي از بحران كرونا و از دست رفتن بخش
بزرگي از بازار صادراتي ايران دور از واقع به نظر

شده بارسد. همچنين، قيمت نفت در نظر گرفتهمي
برآورد شده است كهتوجه به شرايط تحريمي، بيش

. 1نياز به اصالح دارد

وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي افزونبر
آنكه كشور را دچار خطرات ناشي از بيماري
هلندي ميكند، پيامدهاي ديگري مانند
آسيبپذيري بيشتر در مقابل تحريمها و
نوسانات قيمتي نفت را در پي دارد. اين
حجم از وابستگي، قدرت اقتصادي و
سياسي كشور را بهخاطر بيثباتيهاي آن
تنزل داده و به افساري در دستان حاميان
تحريمهاي اقتصادي كشور بدل كرده است.

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 75-86



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

وابستگى بودجه به درآمدهاى حاصل از فروش نفت 
           تدبیر اقتصاد
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توجه هايراه : ازجملهغيرنفتي صادرات به ويژه ـ
توسعه اقتصادي در كشورهاي نفتي مانند ايران با

وابسته به نفت، حركت شتابان محصوليتكاقتصاد 
سازي و افزايش توانايي صادراتمتنوع سوي به

جانبههمه اين مهم جز با بررسي .است غيرنفتي
.نيست پذيرامكانبر صادرات غيرنفتي  مؤثرعوامل 

توسعه تواند درآمدهاي: دولت مينسبي هايمزيت ـ
هاي نسبيحاصل از نفت را در زمينه توسعه مزيت

گذاريهاي صنعت، كشاورزي و خدمات سرمايهبخش
حدي شده، تاسازي كاالها و خدمات ارائهكند و با متنوع

وابستگي به درآمدهاي نفت را كاهش دهد.
ارتقاي گذاري روي نيروي: سرمايهانساني نيروي ـ

ها وانساني براي افزايش توان، مهارت و دانش آن
بالفعل كردن توان بالقوه اكثريت جامعه با تمام
ابزارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و با

ر راستايگيري از نظارت كارشناسان خبره دبهره
توانمندسازي اقتصادي كشور و كاهش وابستگي به

. 1درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام مؤثر است

.1392، فصلنامه اقتصاد انرژي . ١

منابع
اصغرپور، حسين و زينب برادران خانيان

). «اثرات نامتقارن درآمدهاي نفتي بر1397(
كسري بودجه دولت در ايران: رويكرد رگرسيون

. بررسي مسائل اقتصاد ايران كوانتايل»،
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،

.1ـ27صص 
جهاني رائيني، پروانه، امير مرتضوي و محمد

«بررسي آثار ). 1385مهدي مجاهدي (
عنوان موردي درآمدهاي نفتي بر اقتصاد ايران (به

ها و، فصلنامه پژوهشمشابه بيماري هلندي)»
.104هاي اقتصادي. ص سياست

 غر افتخارياطهر، اميرحسين و اصخورشيدي
). «رابطه نفت و امنيت اقتصادي1400(

جمهوري اسالمي ايران؛ تبيين و ارائه راهكاري

یثباتیب به ینفت يدرآمدها یثباتیب
و با توجه انجامدیم دولت یمال مخارج
يتقاضا بیترك در دولت بودجه به اينكه

است، ییبسزا سهم يدارا اقتصاد كل
به آن مخارج و دولت بودجه یثباتیب

،آن تبعبه و اقتصاد كل يتقاضا یثباتیب
.انجامدیم ياقتصاد رشد و دیتول

هايسهم درآمدهاي حاصل از فروش فراورده
تنها كاهش نیافته، بلكه با رشدنفتی نه

درصدي همراه بوده است و تنها سهم523
صندوق توسعه ملی كاهش داشته است. رشد

درصدي بودجه عمومی، سهم 6/123
درصد 30درآمدهاي مرتبط با نفت خام را 

بدون شك این تغییرات بهدهد. نشان می
ابستگی هرچه بیشتر بودجه بهمعناي و

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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علمي مطالعات  فصلنامهبراي آينده پيش رو»، 
.1ـ32. صص امنيت اقتصادي تدبير

 ميثم اميري و ساوه بنيامين رهاد،دژپسند، ف
بر صادرات مؤثربررسي عوامل «). 1390(

اقتصاد  غيرقيمتي»،بر عوامل  تأكيدغيرنفتي با 
).15( 5. مالي (اقتصاد مالي و توسعه)

  1400قانون بودجه.
 )نقدي بر ). 1399گروه سياستگذاري انرژي

پژوهشكده .1400جايگاه نفت در بودجه 
-GPTTگذاري شريف، شماره گزارش: سياست

PR13990927EG.
 ) هاي). «تأثير شوك1392محمدي، حسين

درآمد نفت بر مخارج دولت و حاصل از كاهش
. فصلنامه اقتصاد انرژي ايراننقدينگي در ايران»، 

.129ـ145صص 
 معاونت پژوهش هاي زير بنايي و امور توليدي

كل  1400بررسي اليحه بودجه سال). 1399(
. مركز. بودجه بخش نفت38كشور، 
هاي مجلس شوراي اسالمي. شمارهپژوهش

31017348مسلسل: 
سايت

 با 1400). «اليحه بودجه1399، نفيسه (امامي
تأكيد بر عدم وابستگي به نفت تقديم مجلس
شد؛ قطع بند ناف اقتصاد از نفت» بازيابي از:

Magiran.com

 گري كه از كوزه شكسته حكايت نفت و كوزه
). بازيابي از: شركت ملي1400( خوردآب مي

. nioc.irنفت ايران 

 سايت آماريTtradingeconomics.com

 1392( هاي كلي اقتصاد مقاومتيسياست.(
.KHAMENEI.IRبازيابي از: 

 1394( هاي كلي برنامه ششم توسعهسياست.(
. KHAMENEI.IRبازيابي از: 
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