
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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متفرقه بودجه ساالنه هايیفرد هاي ناشی ازآسیب
1علي باريكاني

چكيده
نسبت به 1401درصد در الیحه  20عنوان يكي از اجزاي بودجه عمومی كشور، با رشد منفی هاي متفرقه بهردیف

درصد كل بودجه عمومی 6/27اعتبارات متفرقه معادل  ،1400قانون بودجه در  مواجه است. 1400قانون بودجه 
درصد از بودجه 8/20همت رسیده كه  2285درصدي به رقم 8/6با كاهش  1401ست. این بخش در الیحه ا

قانون بودجه) مربوط به طیف 9هاي متفرقه (جدول شماره اعتبارات ردیف عمومی را به خود اختصاص داده است.
موقتی و موردي تخصیص دادهصورت ها مشخص نیست یا بهگوناگونی از اعتبارات است كه یا دستگاه متولی آن

شودهاي مشوش متفرقه در بودجه، نارضایتی اجتماعی را سبب میعدالتی و ناكارآمدي حاصل از ردیفشوند. بیمی
آورد. دالیل وجوديكه تزلزل امنیت اقتصادي كشور و ناهمواري مسیر توسعه و تعالی بودجه را به ارمغان می

ریزي بودجه دانست. اینهدفمندي و كمك به بهبود روند توسعه و برنامهتوان هاي متفرقه را كمتر میردیف
هاي ساالنهشناسی حضور و ظهور این بخش در بودجههاي متفرقه و آسیبگزارش با هدف شناخت دقیق ردیف

نگاشته شده است. درنهایت، با در نظر گرفتن چگونگی تضعیف امنیت اقتصادي كشور با این بخش، شفافیت در
هاي متفرقه، توجه به سند آمایش سرزمین، محدود كردنشناسی ردیفارقام عملكرد، تعیین دستگاه متولی و آسیب

شده است.عنوان راهكارهاي پیشنهادي ارائه ساالنه اعتبارات و مشاركت بخش خصوصی به

.هاي متفرقه، ناكارآمدي بودجه، امنیت اقتصاديبودجه ردیف واژگان كليدي:

مقدمه
هايرديف كشور، عمومي بودجه اجزاي از يكي

رديف متفرقه در اليحه 197ها گزارش. است متفرقه
1400رديف را در قانون بودجه  220و  1401بودجه 

هاي، رديف1401دهد. در اليحه بودجه نشان مي
درصد 20 ، حدود1401متفرقه نسبت به قانون بودجه 
در كه اعتباراتي بيشتررشد منفي داشته است. 

دستگاه و است برنامه بدون آيد،مي متفرقه هايرديف
نوع اين. نيست مشخص آن كنندهدريافت اجرايي

ريزيبودجه فردبهمنحصر ويژگي كه اعتبار تخصيص

   Ali_barikani_ali@yahoo.com.1 دانش آموخته دکتراي اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اقتصاد مشابه ساختار با كشورهاي برخي البته و( ايران
شفافيت همانا كه ريزيبودجه اصول با است،) ايران

را عملياتي ريزيبودجه روش و است گوييپاسخ و
بخش زيادي از .دارد مغايرت كند،مي توصيه
عنوان رديفهاي متفرقه امكان قرار گرفتن بهرديف

هاي اجرايي يا قابليتمستقل زير نظر دستگاه
هايهاي مندرج در بودجهاي شدن طبق برنامهبرنامه

اعتبارات از بخشي است ممكن ساالنه را دارند.
از اندكي تعداد يا باشد الزم ايران اقتصاد براي متفرقه

متفرقه ارقام كل جمعسر شدن بزرگ بموج هاآن



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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سهم كه شودمي آغاز آنجا از مشكل اما ،شود
رقم به كشور عمومي بودجه كل از متفرقه هايرديف
.شودمي تكرار بودجه در هرساله و رسدمي بااليي
اين گسترش و تداوم كه است اين اصلي پرسش
اهداف با راستاهم ميزان چه به بودجه در هارديف
است؟ ساالنه بودجه ايتوسعه

در ساالنه بودجه در هارديف اين تبعات بررسي
رانت و فساد ترويج مانند مهمي موارد قالب

و ايمنطقه نگاه شدن غالب بحران تعميق اقتصادي،
گراييرديف همچنين، و بودجه در ملي نگاه بر استاني

اعتبارات تخصيص در گاندنماين خواهيسهم و
رو طبق اطالعاتازاين .است شده داده توضيح بودجه

موجود، اين گزارش ابتدا به ارائه اعتبارات و بررسي
بودجه ساالنه 9هاي جدول شماره ترين رديفمهم

پرداخته است. همچنين، با بررسي چگونگي تضعيف
امنيت اقتصادي كشور، در پايان به ارائه راهكارهايي

پردازيم.ن مسير بودجه كشور ميبراي هموارتر شد

هاي متفرقه در نظامـ وضعيت بودجه1
ريزي كشوربودجه
هايرديف كشور، عمومي بودجه اجزاي از يكي

هايجز يارانهها (به. اعتبارات يارانهاست متفرقه
، اعتبارات متمركز درآمد و هزينه، اعتباراتي)نقد
هاي موقت،رديفنشده، اعتبارات بينيپيش

اعتبارات نهادهاي خاص، اعتبارات سود و كارمزد
و اعتبارات مالي در بخش متفرقه بودجه وام

اعتبارات ،1400قانون بودجه اند. در شده بنديدسته
است. درصد كل بودجه عمومي 6/27متفرقه معادل 

درصدي به8/6با كاهش  1401اين بخش در اليحه 
درصد از بودجه 8/20 همت رسيده كه 2285رقم 

به عبارتي،عمومي را به خود اختصاص داده است. 
هاي متفرقهيك «گام رو به جلو»؛ زيرا سهم رديف

در قانون بودجه 6/27از مصارف عمومي دولت از 
يافتهكاهش  1401درصد در اليحه  8/20، به 1400
است.

1397ـ اليحه 1401هاي  ـ نسبت اعتبارات بودجه متفرقه به بودجه عمومي در سال1نمودار 

مأخذ: محاسبات تحقيق.
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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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اعتباراتشود، نسبت طور كه در نمودار مشاهده ميهمان
درصدي6/12بودجه متفرقه به بودجه عمومي، با رشد 

رسيده است. در ادامه، 6/27، به 1399نسبت به مصوب 
، سهم اين بخش نسبت به اعتبارات1401مطابق با اليحه 

همت در نظر گرفته 1372شده بودجه عمومي كه بينيپيش
شده است.بيني درصد پيش 8/20شده، 

يابيم،به اعتبارات متفرقه درمي ايبا نگاهي مقايسه
شده در اليحههمت اعتبارات متفرقه لحاظ 285از 

ها تعلق دارد. همچنين،، يك همت به يارانه1401
83هزينه با رشد منفي ـاعتبارات متمركز درآمد

44، به 1400همت در قانون بودجه  267درصد، از 
تنزل يافته است. 1401همت در اليحه 

(ميليارد ريال) 1401و اليحه  1400ـ مقايسه اعتبارات متفرقه قانون 1جدول 

شماره
عنوانردیف

نرخ رشد (درصد)(الیحه) 1401(قانون) 1400

هزینه

یی
دارا

ك  
تمل

اي
ه

ایه
سرم

اي

هزینهجمع

یی
دارا

ك 
تمل

اي
ه

ایه
سرم

اي

هزینهجمع

یی
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ه
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جمع

اعتبارات خاص و  510000
  29/ 2  0/ 8  825  15000  11300  3700  11610  40011210نشدهبینیپیش

ـ2/6  - 30  ـ3/23  17770  7000  10770  24050  10000  14050  هااعتبارات یارانه  520000

اعتبارات  530000
ـ3/83  - 61/ 6  ـ4/88  447024  197179  249844  2677414  514039  2163375  هزینهـمتمركزدرآمد

هاياعتبارات ردیف  550000
  464/ 6  388/ 5  560/ 6  1886193  894846  991346  334245  150506183739موردي (موقت)

هايسود و كارمزد وام  600000
  1/ 6  0  1/ 6  493000  0  493000  485000  4850000داخلی و خارجی

ـ19  392  ـ8/37  2858987  1110326  1748661  3532320  718988  2813331جمع كل
مأخذ: محاسبات تحقيق.

مطابق جدول فوق، بيشترين تغيير را در اعتبارات
همت 33هاي موردي (موقت) شاهديم كه از رديف

رسيده 1401همت در اليحه  188، به 1400مصوب 
درصد را شاهد هستيم. 464حدود است؛ يعني رشد 
با رشد 1401هاي متفرقه اليحه درمجموع، رديف

همت رسيده است. نمودار 285درصد به  19منفي 
هاي متفرقهزير مشخصاً به سهم هريك از رديف

1401كل اعتبارات اين بخش مطابق اليحه  نسبت به
پردازد.مي

اقتصاد براي متفرقه اعتبارات از بخشی
هاآن از اندكي تعداد و است الزم ایران

ارقام كل جمعسر شدن بزرگ موجب
آغاز از آنجا مشكل اما ،شودمی متفرقه

كل از متفرقه هايردیف سهم كه شودمی
رسدمی باالیی رقم به كشور عمومی بودجه

.شودمی تكرار بودجه در هرساله 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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ريال) ميليارد( 1401اعتبارات متفرقه اليحه  ـ2نمودار 

مأخذ: محاسبات تحقيق.

هاييابيم، رديفطور كه از نمودار فوق درميهمان
رديف زير آن با اعتباري بالغ 98موردي (موقت) با 

درصد از كل اعتبارات 66همت، حدود  188بر 
شود. بعد از آن، رديفتفرقه را شامل ميهاي مرديف

49هاي داخلي و خارجي به ارزش سود و كارمزد وام
رديف 88هزينه با ـدرآمد همت و اعتبارات متمركز

درصد 15و  17همت، به ترتيب  44بر و اعتباري بالغ 
هاي متفرقه در اليحه بودجهاز مرجع اعتبارات رديف

است. را به خود اختصاص داده 1401
ها در قانون بودجه سالگفتني است، اين سهم

) اندكي متفاوت است؛ سهم اعتبارات1400جاري (
شده به ترتيب به اعتبارات متمركزتخصيص داده

13درصد، سود و كارمزد  76هزينه حدود درآمدـ
9هاي موردي (موقت) درصد و اعتبارات رديف

تدرصد از اعتبارا 98درصد، و درمجموع، حدود 
هاي متفرقه به اين سه بخش سرازير شده است.رديف

مشابه اعتبارات عمومی است. یتاًماه شده كه فزودهاجرایی ا يهانیز به جدول دستگاه متفرقهعنوان  با، يك ستون 1400و قانون بودجه 1401 یحهدر ال .1

هايبايد در نظر داشت، اعتبارات مربوط به دستگاه
قانون بودجه) به سه دسته اعتبارات 7اجرايي (جدول 

همت) و 30همت)، متفرقه ( 658عمومي (
شود. اعتباراتهمت) تقسيم مي 94اختصاصي (

شودن ميعمومي و متفرقه از محل منابع عمومي تأمي
ها در اين است كه اعتبارات متفرقهو تفاوت اصلي آن

ها، ماهيت موقتي و موردي دارد و براي همين،دستگاه
. در اليحه1شوداز اعتبارات عمومي تفكيك مي

حذف و جداول به 7، اين ستون از جدول 1401
تفكيك منابع و مصارف ذكر شده است. همچنين،

يافته به جداولقه انتقالكه اعتبارات متفر 7ـ1جدول 
شده است.داشت نيز حذف را بيان مي 10و  7

طور كه توضيح داده شد، اعتباراتهمان
قانون بودجه) مربوط به 9هاي متفرقه (جدول رديف

طيف گوناگوني از اعتبارات است كه يا دستگاه متولي
صورت موقتي و مورديها مشخص نيست يا بهآن

15000 17770
447024

1886193

493000

اعتبارات خاص و پیش بینی نشده اعتبارات یارانه ها هزینه-اعتبارات متمركز درآمد
)موقت(اعتبارات ردیف هاي موردي سود كارمزد وام هاي داخلی و خارجی

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 87-98



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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دهد ازها نشان مي. گزارششوندتخصيص داده مي
و تعداد 1401رديف متفرقه در اليحه بودجه  197
، بخش زيادي از1400رديف  در قانون بودجه  220

عنوان رديف مستقل زيرها امكان قرار گرفتن بهرديف
اي شدن طبقهاي اجرايي يا قابليت برنامهنظر دستگاه

ند. باالهاي ساالنه را دارهاي مندرج در بودجهبرنامه
عمدتاً 1400بودن رقم اين اعتبارات در قانون بودجه 

ازاين در احكام ومربوط به ارقامي است كه تا پيش
شدند و در قانون بودجههاي بودجه ذكر ميتبصره
سازي منابع و مصارف عموميبراي شفاف 1400

اين خصوص اند. درشده دولت به جداول منتقل
بودجه 9 شماره جدول رد مندرج ارقام و اعتبارات
است. اهميت حائز زير نكات ساالنه،

 هاي متفرقهتر به جزئيات رديفبا نگاهي دقيق
، متوجه حذف و جايگزيني برخي2شماره   جدول
بنديشويم. تغيير طبقههاي بودجه ميرديف

با عنوان 1401در اليحه بودجه  530000ـ26
عرفهدرصد ت 9درصد از  27/0«اعتبارات موضوع 
درصد سهم وزارت 85افزوده، ماليات بر ارزش

درصد سهم وزارت آموزش 15ورزش و جوانان، 
ميليارد ريال در قانون19860بر و پرورش» بالغ 

هاشده است. اين رديفدر نظر گرفته 1400بودجه 
افزايشـجاي خود را به «وزارت جهاد كشاورزي

به »6توليد شير و گوشت موضوع بند ص تبصره 
ميليارد ريال داده است. 1400ارزش 

  آن تأثيرو  ريزگردهامخرب  آثاربراي مقابله با
در اليحه بودجه سال آينده ،هاي برقبر شبكه

هاي متفرقهميليارد تومان از محل رديف 3/316

كه سهم است شده بينيپيش )550000ـ83(
ستاد را وزارت جهاد كشاورزي از اين رقم 

كند.ميمقابله با گردوغبار تعيين 
550000ـ85هاي متفرقه (دولت از محل رديف(

رسانيهاي آبطرحميليارد تومان براي  400مبلغ 
در نظر گرفته كه نسبت به اعتبار عشايري

از محل فوق به سازمان امور عشاير يافتهاختصاص
377/ 5از  ،درصد رشد 6با  ،ر سال گذشتهايران د

.ميليارد تومان رسيده است 400به 
 اعتبارات رديف متفرقه 1401در اليحه بودجه

و نوين، فشارتحت آبياري  هايطرحاجراي 
داري بهاجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان

1هاي متناظر مندرج در پيوست شماره طرح
و با توجه به باال بودن است شدهافزوده 
نسبت 1هاي مندرج در پيوست شماره تخصيص
تري بههاي رديف متفرقه، منابع مناسببه طرح
يابد.ميهاي فوق اختصاص طرح

دولت براي صندوق تثبيت بورس در اليحه
تماميبيني كرده كه بههمت پيش 6مبلغ  1401

اي است. در قانون بودجهجزو اعتبارات هزينه
باره وجود نداشت.تخصيص در اين  1400

 براي اجراي قانون حمايت از 1401در اليحه
همت در نظر 12خانواده و جواني جمعيت حدود 

شده است كه مواردي مانند اهداي ساالنهگرفته 
همت 2جايزه ملي جواني جمعيت، انتشار ساالنه 

اوراق مالي اسالمي براي احداث، تكميل و تجهيز
دانشجويي متأهلي، افزايش تسهيالت هايخوابگاه
ازاي هر فرزند زيرزمان بازپرداخت وام بهو مدت 



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

92

4برابري يارانه براي 3سال، همچنين افزايش  20
كدام دردهك پايين درآمدي كه والدين هيچ

قانون برنامه ششم 29هاي مذكور در ماده دستگاه
دست، كه ميزان عملكردتوسعه و مواردي ازاين

هاي ذيل قانون حمايت ازها و مادهر تبصرهدولت د
طور كامل مشخصخانواده و جواني جمعيت بايد به

ثباتي حاكم در بستر جامعه وشود و با توجه به بي
شناسي شود وزا دقيقاً آسيبسابقه و تنشتورم كم

اينكه چه ميزان براي جامعه ملموس بوده است.

يهاي بازنشستگي تهديدي بسيار جدصندوق
حدود 1393هاي دولت است. در سال براي هزينه

شد. در سالها كمك ميهمت به اين صندوق 24
همت 220همت رسيده كه  420اين رقم به  1401

سازيهمت آن همسان 200آن كمك دولت و 
درصدي1650 رشد شاهد سال 9 در است؛ يعني

همت 22 اگر اينكه، تردقيق. هستيم بخش اين
همت 420 به را) 550000ـ68(بازنشستگي پاداش

.شويممي مواجه درصدي 1741 رشد با بيفزاييم،

(ميليارد ريال) 1401 اليحه و 1400 قانون متفرقه هايرديف اعتبارات ـ برآورد2جدول 
شماره

الیحه1400قانون عنوانبنديطبقه
1401  

  15000  11610نشدهبینیاعتبارات خاص و پیش  510000
  10000  10010هاي مربوط به تعهدات سفرهاي مقام معظم رهبرياعتبارات طرح  3
  4200  800جمهوريهاي مربوط به سفرهاي رئیسها و هزینهاعتبارات طرح  4

  17770  24050هااعتبارات یارانه  520000
  7000  10000تأمین زیرساخت مسكن  1
  5000  10000ونقل عمومی، قطار شهري و اتوبوسیارانه و كمك زیان حمل  3
  2500  2500جبران زیان عملیات آب و فاضالب روستایی سراسر كشور  5
  2000- شهريونقل ریلی برونیارانه و كمك زیان حمل  6

  447024  2677414هزینهـاعتبارات متمركز درآمد  530000
  4800  1143هاي اجراییاي دستگاههزینهـدرآمداعتبارات   1
  30000  8960اعتبارات موضوع بازپرداخت فروش و واگذاري اموال منقول و غیرمنقول دولتی  3
  5000  13500هاي وابسته به قوه قضائیههاي اداري دستگاهخرید، احداث، تكمیل و تجهیز ساختمان  6
  2000  2000خرجی)ـمالیاتی (جمعیاعتبارات موضوع معافیت   14

خرجی) در ـها و تخفیفات گمركي به نرخ صفر (جمعیاعتبارات موضوع ثبت معافیتـگمرك جمهوري اسالمی ایران  16
  61000  61000میلیارد ریال 61000سقف 

ریلی مشروط به وصول هاي شبكه توسعه، نوسازي و تكمیل طرحـآهن جمهوري اسالمی ایرانشركت سهامی راه  18
  2400  3476درآمد حقوق ورودي

  4500-   قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت   65اعتبارات موضوع بند ب ماده   23

ونقلقانون توسعه حمل 2تخفیف حقوق ورودي براي جایگزینی ناوگان خودروهاي فرسوده عمومی موضوع ماده   24
  2000  2000خرجی)ـیت مصرف سوخت (جمعیعمومی و مدیر

قانون امور 45ماده  2و هزینه انبارداري موضوع تبصره  68تا  66استرداد حقوق ورودي و كاالهاي وارداتی موضوع مواد   25
  3000  1000گمركي

درصد15ورزش و جوانان، درصد سهم وزارت  85افزوده درصد تعرفه مالیات بر ارزش 9درصد از  27/0اعتبارات موضوع   26
-   19860درصد از كل، سهم جوانان و اشتغال) 20و پرورش ( سهم وزارت آموزش

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 87-98



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

آسیب هاى ناشى از ردیف هاى متفرقه بودجه ساالنه  
           تدبیر اقتصاد
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شماره
الیحه1400قانون عنوانبنديطبقه

1401  

قانون رفع موانع تولید 37فروشی موضوع ماده كمك به نوسازي و تكمیل زنجیره ارزش در راستاي جلوگیري از خام  28
  3240  600پذیر و ارتقاي نظام مالی كشوررقابت

بند الف ماده 5هاي صنایع معدنی موضوع جزء برداري از معادن و فعالیتاعتبارات موضوع جبران خسارات ناشی از بهره  36
  5000  440قانون برنامه ششم توسعه 43

  10000  10000اي تبدیل پسماند به مواد و انرژي با اولویت مشاركت بخش خصوصیایجاد تأسیسات منطقهـوزارت كشور  38
  2565  2850ـتأمین سرمایه اولیه تشكيل صندوقونقلدوق توسعه حملصن  40
  216622  176600قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 37اعتبارات موضوع ماده   44

درصد 70وصولی) با سهم اعتبارات موضوع درآمدهاي تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی (متناسب با درآمد   47
  3150  1500درصد وزارت ورزش و جوانان 30سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران و 

  4500  1500سالیدیده از خشكبرداري آب با توزیع استانی و جبران خسارات كشاورزان آسیببخشی و بهبود بهرهتعادل  50

53  
ـسازي و خرید تجهیزات براي مدارس روستاییآموزشی، نوسازي و مقاومتوسعه عدالت ـو پرورش وزارت آموزش

قانون الحاق 78مادهـ(ره)هاي اقتصادي زیرمجموعه نیروهاي مسلح و ستاد اجرایی فرمان امامموضوع وصول مالیات بنگاه
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

7400  6660  

  12000ـاجراي خط لوله انتقال اتیلن غرب كشورـروشیمیشركت ملی صنایع پت  56
  2000  1000هاي سازمانی نیروهاي مسلحتعمیر و نگهداري خانه  58
  9000  7000اجراي تكالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدي آن  60

ها بر، موضوع پرداخت خسارات به افرادي كه جبران خسارت آن10بند ه تبصره  3ـاعتبارات جزء وزارت دادگستري  62
  50005000المال یا دولت استعهده بیت

ـ54000  اس)تیالتفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معامالت الكترونيكي (ايتأمین معیشت و سالمت مردم از محل مابه  69
  9000ـاصالح قانون معادنقانون  12ماده  6اعتبارات موضوع تبصره   73

76  

میلیارد ریال از افزایش مربوط به وزارت راه و  1500میلیارد ریال جرایم رانندگی ( 5000اعتبارات موضوع افزایش 
میلیارد  1500خیز شهرها و روستاهاي مناطق مرزي، هاي روستایی و معابر در نقاط حادثهشهرسازي جهت اصالح راه

میلیارد ریال 1000د و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی در اختیار سازمان بهزیستی و ریال براي معلولین شدی
میلیارد ریال در اختیار پزشكي قانونی 1000اي و تجهیزات مورد نیاز و احمر براي حوادث جادهدر اختیار جمعیت هالل 

براي كمك به خرید تجهیزات و امكانات اتاق تشریح)

5000  5000  

  5400  0  3/9/1399اعتبارات موضوع قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مورخ   77
-   20000  مرزي و سیاسیهاي تولیدي صدا، سیما، برونتأمین و تولید منابع صوتی و تصویري، ارتقاي كيفيت برنامه  79
  2000ـدهشهاي تكمیلهاي مرزي از محل عواید طرحهاي مهار و تنظیم آبتكميل طرح  80
ـ  150000تعهدات مربوط به تأمین قبر  81
  3200ـاجراي قانون هواي پاك  81
ـ  1300000موضوع ارائه حق امتیاز و واگذاري سهام حق مالكانه 2اعتبارات موضوع بند «و» تبصره   85

  1886193  334245هاي موردي (موقت)اعتبارات ردیف  550000

یافته،هاي مناطق كمترتوسعههاي ضروري و تكميل زیرساختتوسعه خدمات، هزینهـبودجه كشورو سازمان برنامه   1
  4000  2000اي و بحرانیحاشیه

هاي قانونی رسانی اضطراري به شهرها و روستاها با اولویت مشاركت بخش غیردولتی و جبران حقابهتأمین آب، آب  2
  130000ـشده به بخش شربمنتقل

شهر، قصرقند،هاي چابهار، كنارك، نيكهاي توسعه منطقه مكران (شهرستانمطالعه راهبردي و ایجاد زیرساخت  7
  11000  10000جاسك، سيريك، میناب و بشاگرد)

5055  3395  التفاوت قیمت سوخت نیروگاه اتمی بوشهرمابهـشركت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران  10



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

94

شماره
الیحه1400قانون عنوانبنديطبقه

1401  

هايكمك به اقتصاد روستا از طریق توسعه زیربناهاي روستایی و كمكـمعاونت توسعه روستایی و مناطق محروم كشور  11
  50504545فنی و اعتباري به توسعه اشتغال روستایی

اعتباراتقانون محاسبات عمومی كشور و  64و  63هاي قبل، موضوع مواد نشده بودجه مصوب سالتعهدات پرداخت  19
  9900ـیافته سنوات قبلهاي خاتمهتكميلي طرح

  60500  55000كمك به پرداخت مستمري بازنشستگانـصندوق بازنشستگی فوالد  22

الحاقی به ماده 7هاي موضوع تبصره برگشت درآمد حاصل از واگذاري شركتـسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران  24
  25002250  گذاري با اولویت مناطق محرومهاي سرمایهقانون اساسی و مشاركت در طرح 44هاي اصل سیاستقانون اجراي  3

  13000ـهاي ورزشتوسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و زیرساخت  26
  8000ـبخشی به توسعه صنعت فضاییشتابـفرماندهی نیروي هوافضاي سپاه  27
  800  4810هاي توسعه پایدار شرق و غرب تهرانتسهیالت و ایجاد زیرساختتأمین یارانه   28
  60000ـصندوق تثبیت بورس  33
  2000ـاهللا (كمك و حمایت از مؤسسات فرهنگی و اجتماعی اوج و سراج به نسبت مساوي)اجتماعی بقیهـقرارگاه فرهنگی  38
  -   4000آموزان مناطق محرومدانشكمك به تأمین و تجهیزات آموزش مجازي براي   41
  2500  10000هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیاناجراي قانون پایه  45
  2000ـرسانی به زاهدان از دشت تهالبآب  53
  5400ـماههتوزیع در مقاطع سهـهزار میلیارد ریال از درآمدهاي استانی 3500برگشت مازاد درآمدهاي استانی مشروط به تحقق   57
  120000ـاجراي قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت  60
  5535  6150قانون مدیریت بحران كشور 16اعتبارات موضوع ماده   61
  5227ـوجود دارد 1401ها در سال اي ملی و استانی كه امكان اتمام آنهاي سرمایههاي تملك داراییكمك به طرح  64
  250000ـبندي معلمانرتبهاجراي طرح   65
  226000ـپاداش پایان خدمت بازنشستگان  68
  2500ـخانه سنندجسامانه انتقال آب از سد آزاد به تصفیه  75
  7000ـجز سازمان ملل متحدالمللی بهحق عضویت مجامع بین  77
  2000ـاسترداد وجوه ناشی از فروش اموال بر اساس احكام قضایی  82
  3163ـهاي برقمقابله با آثار مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبكه  83

میلیارد 500ها و صیانت از منافع ملت ایران (اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحریمـسازمان انرژي اتمی ایران  84
  100007000  اي)ردي هستهمیلیارد ریال مربوط به تحقیقات راهب 300اي و سازي و گداخت هستهریال مربوط به غنی

  4000  377رسانی عشایريهاي آبطرح  85
  9000  11826جمهوريبنیان معاونت علمی و فناوري رئیسهاي دانشهاي نوآورانه و شركتطرح  88

قانون برنامه ششم توسعه و توسعه كمي و كيفي 93در اجراي مادهـسازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران  89
  1470024250هاي تولیدي پویانمایی، مستند، فیلم و سریالبرنامه

  2070  2300  طرح نشانكي (سیگنالی)ـسازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران  90
  100009000  كمك به افزایش سرمایه صندوق نوآوري و شكوفاییـجمهوريمعاونت علمی و فناوري رئیس  92
  4500  10000  زادهطرح شهید فخرينوآوري دفاعی سپندـسازمان پژوهش و   93
  4000  10000استقرار سامانه توسعه هوشمندسازي قوه قضائیه  94
  850000-   توزیع ملی و استانیـهاي اقتصاديتأمین الزامات تحقق رشد شاخص  97

  493000  485000هاي داخلی و خارجیسود و كارمزد وام  600000
بودجه. 9اطالعات جدول شماره مأخذ: 

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 87-98



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

آسیب هاى ناشى از ردیف هاى متفرقه بودجه ساالنه  
           تدبیر اقتصاد
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هاي متفرقه بودجهـ داليل وجودي رديف2
توانهاي متفرقه را كمتر ميداليل وجودي رديف

ريزيهدفمندي و كمك به بهبود روند توسعه و برنامه
هاي اجراييبودجه دانست. نامشخص بودن دستگاه

هاي قابل انجامهمچنين، شفاف نبودن فعاليتربط و ذي
زا و مؤيد مسير غيراصولياز محل آن، يكي از عوامل ابهام

آن است كه تبعاتي مانند گسترش رانت، پيشي گرفتن
اي و استاني بر نگاه ملي در بودجه،نگاه منطقه

دست را به همراهخواهي نمايندگان و مواردي ازاينسهم
شود.يح كوتاهي از هريك ارائه ميدارد. در ادامه، توض

رانت نگاه با مغاير سياسي هايوتصرفدخل :هاـ
.كندمي بسياري تغييرات دستخوش را اليحه علمي،

هاوزارتخانه و مركز در هااستان قدرت رانت واقع، در
بودجه قانون شودمي منجر كه است مهمي عوامل از

.گيرد خود به متوازن توسعه از نامأنوسي شكل
نگاه و دولت كنار در مجلس خواهيسهم :ايمنطقه ـ
براي هاييسرفصل ايجاد سبب نمايندگان قدرت نقش
با سنخيتي هيچ تغييرات اين. شودمي هااستان برخي
تغييرات تمام درنهايت، با. ندارد آن اوليه شمايل
و اضافه هايتبصره و هاسرفصل و گرفتهصورت

مراتببه عملكردي متأسفانه بودجه، در شدهكم
نابساماني و عدالتيبي كه بود خواهيم شاهد را ضعيف

بر ايمنطقه نگاه گويي دهد؛مي ترويج ازپيشبيش را
.است شده غالب ايتوسعه اهداف پيشبرد و ملي نگاه

سهم رودمي انتظار منطقي نگاه با: نمايندگان خواهيـ
برسند پايان به ممكن زمان كمترين در عمراني هايپروژه

زود را هاآن اجرايي آثار مردم و شوند مستهلك كمتر تا

كمترين با عمراني جديد عمليات آغاز بنابراين،. ببينند
تسريع از ناشي فوايد كاهش موجبات تدريجبه الزم اعتبار
هايپروژه زيرا آورد؛مي فراهم را هاپروژه اجراي در

يا نوشته قواعد اساس بر متفرقه رديف در مندرج
وجود هاگيريتصميم نظام در متأسفانه كه اينانوشته
طول و شودمي اجرا دست در هايپروژه وارد دارد،

پيوست در. كندطوالني مي را ضروري هايپروژه اجراي
عمراني هايطرح شدن اجرايي زمان خوبيبه ،1 شماره

رويهبي افزايش ـ1 مانند ليدالي به كه ايمكرده ارائه را
عمليات حجم افزايش ـ2، 1 شماره وستيپ هايطرح
مورد نياز مالي منابع تأمين در محدوديت ـ3 ها وطرح
افزايش عمراني هايطرح اجراي زمان ،...و اجرا براي
سال در سال 17 ، به1391 سال در سال 10 از و يافته

در هاييهزينه تحميل مانند مواردي. است رسيده 1399
و نمايندگان برخي غيركارشناسي هايوعده چهارچوب
يا هاآن از بسياري تحقق در بودجه ناتواني و مسئوالن

تزلزل زمينه هاپروژه از بسياري كردن رها كارهنيمه
.آوردمي فراهم را اقتصادي

1شماره  پيوست
هايطرح اجراي عمر طول دولت، هايهزينه قسمت در

.است رسيده سال 17 به متوسط طوربه كه است دولت
اجراي متأسفانه كشاورزي و آب مانند هاييبخش در

ميزان همين با اگر. است برترزمان بسيار عمراني هايطرح
28حدود  كنيم، تمام را هاطرح بخواهيم عمراني اعتبارات

صلهفا و منابع هدررفت از نشان اين. است نياز زمان سال
.است وريبهره از گرفتن



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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.1397 ،هاي شوراي اسالميمأخذ: مركز پژوهش

قانون بودجه 1اي پيوست شماره هاي سرمايهداراييهاي تملك و بودجه ـ اعتبارات مورد نياز اتمام طرح 9جدول 

جمع اعتبارات تعداد طرحبخش/امور
اعتبارات مورد نیاز   1400مصوب  هاي قبلسال

  براي اتمام
زمان مدت 

الزم (سال)
  35  4906105  140816  529241  473زیستامور آب، كشاورزي و محیط

  55  986060  17855  130684  75امور انرژي
  30  6701571  323608  1058230  601امور راه و ترابري و مدیریت عمران شهري و روستایی

  39  227939  5795  44451  75امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات
  7  204820  30257  103988  505امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوري

  29  1469676  51861  159272  38ايو پرورش عمومی و فنی و حرفهامور آموزش 
  20  700061  35304  118585  514امور سالمت و رفاه اجتماعی

  11  490171  44097  132718  184امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی
  10  321169  31143  121711  188امور فرهنگ، گردشگري و ورزش

  0  0  6  43  1امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع
  28  16034572  580742  2398923  2654جمع كل

درصدي اعتبارات43، رشد 1401مطابق اليحه 
اي منجر به افزايشهاي سرمايهتملك و دارايي

درصدي سهم اين اعتبارات از مصارف عمومي5
شده است. نمودار زير 1400بودجه نسبت به سال 

سال نشان 8روند سهم بودجه عمراني را طي 
دهد. سهم اين اعتبارات از مصارف عمومي درمي

درصد رسيده 18درصدي به  4با رشد  1401اليحه 
است.
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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

آسیب هاى ناشى از ردیف هاى متفرقه بودجه ساالنه  
           تدبیر اقتصاد

97

(درصد) )1401اليحه-1394( سهم بودجه عمراني از مصارف عموميـ 4نمودار 

ـ مالحظات امنيت اقتصادي4
ايران اقتصاد براي متفرقه اعتبارات از گفتني است، بخشي

شدن بزرگ موجب هاآن از اندكي تعداد و است الزم
آغاز از آنجا مشكل اما شود،مي متفرقه ارقام كل جمعسر
عمومي بودجه كل از متفرقه هايرديف سهم كه شودمي

تكرار بودجه در هرساله و رسدمي بااليي رقم به كشور
پرواضح است كه هر چيز مبهم در مسير .شودمي

منزله راهي برايريزي و تخصيص اعتبارات آن بهبودجه
گرايانه بههاي البيو ايجاد بستر رشد انگيزهسوءاستفاده 
هاي متفرقه قانوندرصدي رديف307آيد. رشد شمار مي

درصدي اليحه20، كاهش 1399نسبت به  1400بودجه 
هاي متفرقهرقام مندرج در رديفسازد. ارا مبهم مي 1401

گويي دربه حدي زياد است كه اصل شفافيت و پاسخ
برد.نويسي را زير سؤال ميبودجه

هاي متفرقه به سبب نامشخص بودنبودجه
ها، بههاي متولي و تغييرات فراوان رديفدستگاه

تشبيه اقتصاددانان مانند «كيسه اعتباري» است كه
يزان زيادي تحت تأثير نگاهنحوه خرج كردن آن به م

رو محرومهاي سياسي است. ازايناي و قدرتمنطقه

ماندن برخي مناطق به سبب ضعف قدرت سياسي
اي راعدالتي است و انضباط بودجهمصداق بارز بي

كند و مانع از شفافيت و نظارت دقيقمخدوش مي
شود.كرد بودجه ميكيفيت هزينه

ها ويرات وسيع اين رديفواسطه ماهيت نامعلوم تغيبه
هاي رانتينبود دستگاه متولي مشخص، براي فعاليت

عدالتي وهاي سياسي)، گسترش فساد، بي(سوءاستفاده
نابساماني مسير بسيار مناسبي است كه ناپايداري، نارضايتي

آورد و گاماجتماعي و تزلزل امنيت اقتصادي را به همراه مي
كند.و تعالي را دشوارتر مي بودجه در مسير توسعه برداشتن

بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
هاي متفرقه نسبت به، رديف1401در اليحه بودجه 

درصد رشد منفي 20حدود  1400قانون بودجه سال 
هاي متفرقهدرصدي رديف307داشته است. رشد 

، كاهش1399نسبت به  1400قانون بودجه 
سازد. با توجه بهرا مبهم مي 1401درصدي اليحه 20

هاي متفرقه به اصل شفافيت وآسيب جدي بودجه
ريزي كشور و همچنين، افزايشلت در بودجهعدا
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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

98

جويي در بودجه ساالنه، توجه بههاي رانتفرصت
نكات زير در اين حوزه ضروري است.

شفافيت هاي دقيقارائه گزارش :عملكرد ارقام در ـ
شده اعتبارات و همچنين،بر ميزان كارشناسيمبني

شده،هاي در نظر گرفتهچگونگي عملكرد رديف
هاي متفرقهرا كه يكي از اهداف مهم بودجهشفافيت 

كند.است، تقويت مي
تعيين با توجه به آنكه طيف متولي: دستگاه ـ

هاي متفرقهمختلفي از اعتبارات تخصيصي در رديف
گويي هم وجودمتولي مشخصي ندارد، طبيعتاً پاسخ

هاي متولي اين اعتباراترو بايد دستگاهندارد. ازاين
هاي متفرقه خارج وا از قالب رديفمشخصاً مطرح ي

در زيرگروه مناسب قرار داده شود.
آسيب محور نبودنبرنامه متفرقه: هايرديف شناسيـ

هاي متفرقه و نامشخص بودن مسيراعتبارات رديف
اي و همچنين، عدم كمك به تسهيل بودجه درتوسعه

اي مواردي است كه بايد  دقيق بهدستيابي به اهداف توسعه
تشكيل تيم كارشناسي، ها پرداخته شود. نياز است باآن

دست آيد. هاي دقيقي از نحوه عملكرد اين حوزه بهگزارش
توجه به سند آمايش سرزمين: نياز مورد زيربناهاي ـ

مورد سرزمين آمايش برنامه بر اساس بايد كشور
اطمينان تا گيرد قرار تصويب و بررسي مطالعه،
قرار كشور از اينقطه در طرحي اگر كه شود حاصل

حلقه مشخص طوربه فعاليت آن دارد، احداث به
كنار در كه است كشور توسعه زنجيره از ايشدهتعيين

توسعه تدريجشود، بهمي ايجاد كه هاييديگر حلقه
كاريدوباره هيچ و كندمي تكميل  را كشور زيربناهاي

گيرد.نمي صورت كاريبيهوده يا

نظر به محدود كردن ساالنه اعتبارات متفرقه:ـ
هاي متفرقه در بودجه و تبعاتماهيت مبهم رديف

زاي آن، انتظارناشي از عدم شفافيت و بستر رانت
رود سهمش در بودجه عمومي با گذشت زمانمي

هايكاهش يابد تا از تعميق هرچه بيشتر بحران
حاصل از آن جلوگيري به عمل آيد.

مشاركت ب اي ازبخش عمده خش خصوصي:ـ
عنوان رديف مستقل زيرها امكان قرار گرفتن بهرديف

اي شدن طبقهاي اجرايي يا قابليت برنامهنظر دستگاه
هاي ساالنه را دارند، اماهاي مندرج در بودجهبرنامه

شود و شاهد تكراراز اين موضوع استفاده نمي
ود بهشدست هستيم. پيشنهاد ميهايي ازاينرديف

هاي بودجه و ناتواني دولتي درسبب وسعت رديف
خصوص مديريت و نظارت دقيق، بخش اعظمي از

سازي ازهاي ذكرشده در قالب خصوصيفعاليت
حوزه اعتبارات و مديريت دولتي بودجه خارج شود.
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