
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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بودجه در سطح کالن یمدر تنظ یستمینبود نگاه س
1فرزانه نوبري

چكيده
باالدستي اسناد پذيريتحقق كاهش و مدتميان هايبه برنامه دستيابي افول سبب ايمنطقه و بخشي هاينگاه
بودجه اول، مرحله در هم كه بود خواهيم آن شاهد ها،برنامه و بودجه به مراتبيسلسله نگاه نبود صورت در. شودمي
نگاه سيستمي برخالف .نباشد راستا يك در هابرنامه با ساله20 اندازچشم سند هم و نباشد راستاهم توسعه هايبرنامه و

دهد؛ البته تفكر سيستمي در تنظيم بودجه در تضاد باگرايانه بودجه را در سطح كالن مورد بررسي قرار مينگاه تجزيه
فرايندهاي طبق رهيافت اين گزارش، مطالعهدر واقع، اين دو مكمل يكديگر هستند.  مدار نيست.تجزيهتفكر تحليلي 

هاست؛ زيرا نبود نگاه سيستمي در تنظيم بودجه، ترويج تفكراتاجزاي سيستم مفيدتر از تحليل ريز آن پيوستههمبه
هايهاي برنامهو حركت در خالف مسير سياست ريزيها در بودجهموقع مسائل و ضعفاي، عدم شناسايي بهجزيره

منديانسجام فكري، قاعده شود.توسعه را به همراه دارد؛ مواردي كه تزلزل امنيت اقتصادي كشور را سبب مي
عنوانپذيري بودجه و غالب شدن نگاه ملي بر استاني بههاي مالي، رشد سهم درآمدهاي مالياتي، سازشسياست

شود.ريزي پيشنهاد ميتوجهي به نگاه سيستمي در بودجهتوجهي يا كماز پيامدهاي منفي بي رفتراهكارهاي برون
.هاي سيستمي، امنيت اقتصاديبودجه، ناهنجاري واژگان كليدي:

مقدمه
ناكامي در پيشبرد اهداف برنامه هاي ميان مدت و

باالدستي را تنها داسنا پذيري اهدافكاهش تحقق
غيرملي ميتوان و بخشي هايبخشي از آثار سوء نگاه
و بودجه به مراتبيسلسله نگاه برشمرد. درواقع، نبود

اول، مرحله در هم كه، خواهد شد آن سبب ها،برنامه
سند هم و نباشد راستاهم توسعه هايبرنامه و بودجه
.نباشد راستا يك در هابرنامه با ساله20 اندازچشم

را خود مفهوم  هم سرزمين آمايش درنهايت،
و يافتهتوسعه كشور از مناطقي همين، براي. يابدنمي

در واقع، و هستند نيافتهتوسعه هم زيادي مناطق
.است گرفته شكل كشور در نامتوازني توسعه

 nobari_farzaneh@ut.ac.ir                           1 دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

هايدر كنار مسائلي مانند كسري بودجه و ضعف
هاي جديسيستمي نيز از آسيبساختاري، نبود نگاه 

هاي گذشته بوده است. نتيجه اين آسيب،بودجه در سال
ترازي بودجه و برنامهترميم نشدن مسائل كسري و ناهم

توسعه است. پرسش مهمي كه با آن مواجهيم، اين است
اي بودجههاي اصالحاتي و توسعهكه آيا بزرگي برنامه

هاي توسعهبرنامه ساالنه در راستاي دستيابي به اهداف
ساله است؟20انداز ساله و سند چشم5

توجه به نقش مطلوب و كاربرد مؤثر تفكر با
هاي مختلف اقتصادي،سيستمي در تحليل حوزه

اجتماعي و سياسي، در اين گزارش ابتدا به بررسي
توجهيريزي و پيامدهاي بيجايگاه اين تفكر در بودجه



تدبیر اقتصاد

شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

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

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه
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ترينه، مواردي از مهمشود. در ادامبه آن پرداخته مي
هاي بودجه كشور توضيحعوامل تشديدكننده ناهنجاري

تر در خصوصشود و با ارائه توضيحي دقيقداده مي
هاي توسعه در نگاههمسويي بودجه ساالنه و برنامه

سيستمي، به شناسايي مسيرهاي تهديدكننده امنيت
شود. درنهايت، راهكارهايياقتصادي كشور پرداخته مي

شود.رفت و بهبود عملكرد بودجه ارائه ميراي برونب

ریزيـ نگاه سیستمی و اهمیت آن در بودجه1
ترين هدف درعنوان عاليتوجه به نقش توسعه به با

توسعه،هاي كالن و اقتصادي كشورهاي درحالبرنامه
مطالعه و تحقيق در اين زمينه و ارائه راهكار براي

هايعالي همواره از اولويتتحقق و نيل به اين هدف 
هاي بلندمدت بوده است. تحقق توسعه نيازمندبرنامه

جانبهگرا براي بهبود همهوجود نگرش سيستمي و كل
امور كشور است. به دنبال پذيرش نگرش سيستمي

رسد، تشخيص وبراي توسعه، آنچه مهم به نظر مي
تعيين فوريت و بنيادي بودن مسئله يا مسائلي از

ها،است تا ضمن تالش براي مرتفع ساختن آن كشور
عنوان مبنا و محور رويكرد سيستمي در نظر گرفتهبه

توان بهبود نسبي را انتظارشود. در اين صورت مي
زمانهم كافي با دانش يعني سيستمي . تفكر2داشت

توجه بلندمدت و مدتكوتاه نگاه با مختلف مسائل به
جزءنگر و نگركل زمانهم نگاه داشتن .باشيم داشته
.است درست هايتصميم به دستيابي الزمه

ريزي كشور، محور اصلي بحثدر نظام بودجه
هاي نهايي عمليات دولت وعبارت است از هدف

.1390. كنفرانس ملي رويكرد سيستمي، 1

با عمليات مختلف و مقايسه امكان نيل به اين اهداف
ترينترين، سريعاين عمليات و انتخاب بهترين، ارزان

منزلههاست. بودجه ساالنه را بايد بهنترين آو مناسب
نظام تلقي كرد نه روش و فن خاص؛ نظامي كه شامل

گيري مناسب و معقول در مرحلهمبناي تصميم
هايمشي طراحي برنامهسازي و اعالم خطسياست

اجرايي و تخصيص منابع محدود ميان نيازهاي
نامحدود است و برقراري ارتباط مداوم بين اين

ترتيب، هريك ازاينسازد. بها فراهم ميعوامل ر
شده درهاي تعييناجزاي نظام از لحاظ نيل به هدف

ارتباط با جزء ديگر نقش دارد. در واقع، در
رو هستيم كهبندي با تعداد بسياري پروژه روبهبودجه

ها موردها و پروژهها، برنامهدر قالب كلي طرح
ايد با نگرشگيرد كه ببررسي و ارزيابي قرار مي

شود.بندي اقدام سيستمي به بودجه
تصور اصالح در يك سال و ورود بودجه به تمام

دورها با ادعاي اهميت به حوزه اصالحات، موهوم و حوزه
يابد،تنها به هدف مورد نظر دست نمياز واقع است كه نه

بلكه منجر به سردرگمي و هدررفت منابع و هرچه
شود. در حقيقت،ريزي ميبودجه تر شدن گرهپيچيده

هايرويكرد پراكنده و تالش در بهبود و ارتقاي بخش
مختلف چه در سطح كالن و چه خرد در بودجه ساالنه

منزله «سنگي بزرگ براي نزدن» است؛ موضوعي كه عدمبه
اي كهگونهتحقق آن نه يك سال، كه در چند دهه به

رغمي همين، بهشده، تحقق نيافته است. برا بينيپيش
اي اصالحگونهساله توسعه كه هريك به5برنامه  6اجراي 

اند، هنوز نظام ماليساختار مالي دولت را تعقيب كرده



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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گذاريكشور به داليلي از كارايي الزم براي سياست
دستصحيح برخوردار نيست. موارد بسياري ازاين

تدهنده ناهنجاري نگاه سيستمي در بودجه كشور اسنشان
شود.تفصيل به آن پرداخته ميكه در بخش بعد به

هاي سیستمی در بودجه كشورـ ناهنجاري2
اصطالح ناهنجاري بودجه كشور به هرگونه انحراف

هاي غيرعادي و...گذاريعيني و غيرعيني، سياست
ثباتي و تحققشود كه منجر به تشديد بيگفته مي

ترين عواملشود. از مهمنيافتن عدالت در جامعه مي
مؤثر بر ناهنجاري بودجه كشور موارد زير است.

تمام سطوحورود به  اصالح در تمام سطوح: -
هاي رشد عظيم و كاهشگيريمالياتي، هدف

وهمه بدون ايجاد بستري برايوابستگي به نفت، همه
برنامه توسعه 6شود كه در حركت هدفمند، سبب مي

درآمدهايشاهد كاهش سهم ماليات و رشد سهم 
نفتي و كاهش سهم بودجه عمراني و افزايش كسري

ها و... باشيم.و تعويق بدهي
هايي كهپذيرش هزينه هاي غیرعادي:گذاريسیاست -

هيچ عايدي معقولي براي بودجه به همراه ندارد و
ها وهاي بدون بازه و هدفمند از طرحهمچنين، حمايت

ي و سوءاستفادهده، سبب ترويج البيگرهاي زيانشركت
محوراز قدرت سياسي شده است. از طرفي، رديف

شدن بودجه و كاهش نظارت و ناتواني بررسي
كارشناسي در خصوص كارايي اعتبارات تخصيصي،

هاي ساالنه بودجه را مشوشازپيش اهداف برنامهبيش
بدنه بر غالب سياسي نگرش به سبب كرده است.

در بايد كه اطالعاتي باب در مشكالتي شاهد بودجه،

قرار) نظارتي مراجع نه و( كارشناسي بدنه دسترس
بودجه كه است شده باعث تنهاييبه همين. هستيم گيرد،
انتقادي مورد بررسي و باشد غيرشفاف گاه نهاد

برخي كه است آن رويه اين نتيجه. نگيرد قرار كارشناسي
با نه شودمي حل اعتبار تزريق با مسائل از) بسياري يا(

  ... .و ساختارها فرايندها، اصالح
بودجه هاي كالن اقتصادي:توجهی به برنامهبی -

ساالنه كشور بايد در راستاي اهداف اسناد باالدستي
ساله توسعه) 5هاي ساله و برنامه20انداز(سند چشم
آنكه نبود مسيري مشخص براي هريك ازباشد حال 

رفت و هم سببهاي بودجه، هم سبب هدررديف
سردرگمي بودجه و دور شدن از اهداف كالن و

شود.ها ميترازيناهم
عدم تخصيص كامل انحراف عینی و غیرعینی:-

سنجش است، انحراف عيني واعتبارات را كه قابل 
تخصيص كامل يا ناقص را كه متناسب با اهداف كالن

گويند. هرگونه انحرافنباشد، انحراف غيرعيني مي
ثباتي اقتصاد و عدم تحققو غيرعيني منجر به بي عيني

شود. اختالف رشد متوسط برنامه و بودجهعدالت مي
درصد، در بخش 84/0در بخش درآمدها حدود 

درصد و همچنين، در بخش واگذاري 68/20مصارف 
اي هريك به ترتيب به بيشهاي مالي و سرمايهدارايي

چنيني كهنرسد. انحرافات ايدرصد مي 52و  87از 
ريزي شاهد آنتقريباً در تمام سطوح نظام بودجه

هستيم، نشان از عدم انطباق اهداف مورد انتظار
بودجه در هر دوره از برنامه مالي (برنامه درازمدت،

ساله و برنامه ساالنه) با5برنامه عمراني 
هاي هر دوره است.گذاريسياست



تدبیر اقتصاد

شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

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

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه
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ناپذيركسري بودجه اجتناب كسري بودجه:-
هاياست. مسئله اصلي در شيوه برخورد و راه

ناپذيرياجرايي تأمين آن است كه پيامدهاي جبران
را به بودجه وارد كرده كه تا به امروز مسير هدفمند
با تبعات حداقلي و عملكرد بهينه بودجه صورت

نگرفته است.
ثباتي در سطوح مختلفبي ثباتی اقتصادي:بی-

توجه سيستم بودجه همچنان وجود دارد و امروزه با
هاي محيطي مانند تحريم، كرونا و برخيبه تنش

مسائل سياسي شدت گرفته است. بايد در نظر داشت
كه ايجاد انضباط مالي، پايدارسازي منابع بودجه

هاي غيرضروري دولت و فروشدولت، كاهش هزينه
اموال دولتي در بودجه به ثبات اقتصاديها و دارايي

رود در تمام مراحلانجامد كه انتظار ميمي
اي قرار گيرد.ريزي مورد توجه ويژهبودجه

هاي توسعه و نگاه سیستمیـ هدف برنامه3
در بودجه

توسعه موضوعي حساس و چندجانبه است. براي
توجهي بههمين، احتمال بحران در توسعه به دليل بي

هاي مختلف آن زياد است. توسعهعاد و جنبهاب
فرايندي پيچيده و دشوار است؛ زيرا برخالف

اياي نيست، بلكه مسئلههاي رايج، مسئله سرمايهمدل
پيوستههمانساني است. هدف توسعه بهبود شرايط به

طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و
هايشبنابراين، نيازمند طراحي جديدي براي رو

معمول تفكر است و بايد مفهوم توسعه با ديدگاه
تفكر سيستمي بازنگري شود. براي همين، در ابتدا
نيازمند اين است كه اجزاي سيستم را براي توسعه در
نظر بگيريم؛ يعني بپذيريم توسعه داراي ورودي،

شناسي (بازخورد) است.فرايند، اهداف و آسيب

ـ نگاه سیستمی به بودجه1نمودار 

مأخذ: محاسبات تحقيق.

طبق نمودار فوق، براي دستيابي به اهداف كالن
ي آن را فراهم كنندهايورودي توسعه بايد هابرنامه

ي قانون بودجه ساالنه را بهبود بخشند تاندهايفراو 
دست يابند. در اين نوع نظر موردبتوانند به نتايج 

ي دقيق،شناسبيآسبا   گذاراستيسكه  تفكر است
ي نرسيدن به نتايج مورد انتظار را كهاشهيرعلت 

ي بودجه ساالنه است،هابرنامهي اتوسعهاهداف 
شناسايي و بر اساس آن، راهكارهاي الزم براي تحقق

كند.ي را فراهم ميزيربودجهاهداف سيستم 
ابتدا بهتر است به مفهوم توسعه در جريان
بلندمدت بپردازيم و به ديدگاه مشتركي برسيم. در
مفهوم توسعه، دولت در ابتداي امر بايد مشخص كند

هاي توسعهورودي
(مالي، ساختارهاي نهادي

و...)

هاي توسعهاهداف كالن برنامهفرايندهاي قانون بودجه 

شناسيآسيب



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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هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، وضعيت شاخص
اي است اكنون در چه اندازهها همامنيتي و ديگر حوزه

تم توسعه به چه سال برنامه هف 5سال دولت و  4و تا 
كه است كه مقداري خواهد رسيد؟ اين در حالي 

هاي تاكنون انسجامي درباره حال و آينده شاخص
ترين كالن اقتصادي وجود نداشته است. ازجمله مهم

ها، رشد اقتصادي است. عواملي مانند تأمين شاخص
هايي مانند مالي ناكارآمد كسري بودجه به شيوه

بانك مركزي، صندوق فروش نفت، استقراض از 
هاي اخير آثار خود را هم در توسعه ملي و... در سال

كاهش نرخ رشد اقتصادي و هم نرخ باالي تورم، 
  بيكاري و غيره نشان داده است.

مداران و نبود فهم مشترك ميان سياست
توسعه و رشد را به سمت حل  اقتصاددانان، مقوله

ها و واسطه طرحبرخي مشكالت معيشتي به
دهد. تجميع هاي غير كارشناسي سوق ميعدهو

هاي غيرضروري و كاره و اتمام طرحهاي نيمهطرح
ده، بودجه را از غيركارشناسي و در برخي موارد زيان

كند كه براي بازگرداندن مسير اصلي خود خارج مي
نظر شناسي و اتفاقآن به مسير اصلي، نيازمند آسيب

  سياسي و اقتصادي هستيم.
هاي مالي هم بايد در نظر سياست خصوص در

شود؛ داشت، اقدامات مالي دولت طبق قاعده تعيين نمي
واسطه وابستگي شديد بودجه به زيرا اين اقدامات به

نفت و نوسانات نفتي موجود، امكان اينكه دولت بتواند 
اي مشخص و مدون اقدامات مالي خود اساس قاعده بر

 ع، نوسانات درآمدرا تدوين كند، وجود ندارد. در واق

 
  .1390، دنياي اقتصاد. 1

هاي بودجه را ها و انبساطنفتي است كه انقباض
مشخص و مسير نوسانات كسري بودجه را نيز تعيين 

كند. بايد در نظر داشت، تعادل و پايايي هر سيستم مي
از سويي به تغييرات محيطي و از سوي ديگر، به انضباط 
دروني آن بستگي دارد. در بخش بعد به نبود اين نگاه 

  پردازيم. ريزي بيشتر مير بودجهد
  

  ـ تعادل و پایایی در نگاه سیستمی در بودجه4
پذيري سيستم با ميانگين هرگاه ميانگين سازش

تغييرات محيطي متناسب و برابر باشد، سيستم توانايي 
ماند. با محيط پيراموني را دارد و پايدار مي سازگاري
از  هايي كه تغييرات شديد باشد، برخيدر دوره

با محيط جديد و حفظ بقاي  ها قادر به سازشبنگاه
زماني ترتيب، حفظ هماهنگي، هماينخود نيستند. به

يكديگر شرط ديگر پايداري  و ترتيب فعاليت اجزا با
شده در بينيسيستم است و چنانچه خروجي پيش

هاي فرعي به دست نيايد، در مجموعه يكي از سيستم
ود، حيات و اثربخشي آن شسيستم اختالل ايجاد مي

  . 1اندازدرا به خطر مي
توجه به شرايط  ريزي كشور كه باسيستم بودجه

شود، سبب غالب بهبود متصور در آينده تدوين مي
شدن ارقام موهومي بسياري خصوصاً در بخش منابع 

دهي مناسب به ارقام شود. ناتواني بودجه در پاسخمي
ردرگمي و مصوب و خارج از سقف بودجه سبب س

هاي كالن اقتصادي به همراه آوردن آثار سوء مؤلفه
شود. همچنين، در آمارهاي پايه اقتصاد كه بايد مي
سازي در نهادهاي مختلف عنوان مواد اوليه تصميمبه



تدبیر اقتصاد

شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

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

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه
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اقتصادي كشور استفاده شود، متأسفانه شاهد كاهش
نظمي درگذاري اقتصادي به سبب بيكيفيت سياست
ق مصوب و عملكرد در كشور هستيم.انتشار ارقام دقي

ريزي زماني بهبه بيان ديگر، ناپايداري سيستم بودجه
آيد كه مشخصه مطلوب خروجي سيستم بهوجود مي

مشخصه نامطلوب تغيير يابد. تعميق تورم و ركود،
وابستگي شديد بودجه به نفت در كنار تشديد

محوري و البيگري درها، تشديد رديفتحريم
دست در كنار نبود نگاهيسي و مواردي ازايننوبودجه

مداران و اقتصاددانان درمشترك در بين سياست
هاي كالن اقتصادي، سبب شدهخصوص اولويت

است بازگشت به حالت مطلوب دشوار شود و سيستم
ريزي در وضعيت نامطلوب قرار گيرد.بودجه

ها وهاي فرعي (رديفكه سيستمهنگامي 
اط متقابل خود را با اهداف كالنها) ارتبسازمان
دهند، سيستماي اسناد باالدستي از دست ميتوسعه

گسسته و بهريزي از هم اصلي بودجه
هاها و سازمانهاي خود در قالب رديفزيرسيستم

شود. در اين حالت هر زنجيرهو... تجزيه مي
گيري مجزا دارد. اينها) سعي بر تصميم(سازمان

كند كهتر ميضعيت را وخيماتفاق دوباره و
شود. در اين حالت،اي ناميده ميتفكرات جزيره

حتي اگر تمام اجزاي سيستم حكومتي كشور
صورت مجزا تصميمات مناسبي اتخاذ و اجرابه

اي قوي براي هماهنگ كردنكنند، ازآنجاكه اراده
ها وجود ندارد،موقع آناين تصميمات و اجراي به

درست و با هزينه كمتر بهكار درست در زمان 
سرمنزل مقصود نخواهد رسيد.

ـ مالحظات امنیت اقتصادي5
به اينكه توسعه را سيستم پوياي بهبود كيفيت توجه با

زندگي همه افراد در سطوح مختلف جامعه از ابعاد
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و امنيتي

گرفته شكلي در كشور اگونهبهدانيم، بايد نهادها مي
براي هاتيقابلي ريكارگبهباشند كه زمينه پرورش و 

ا فراهم كنند.افزايش رفاه و پيشرفت فرد ر
هايرويكردهاي خالف مسير سياست

هاي توسعه اقتصادي مانند عدم پايبنديبرنامه
هاي اقتصادي، وابستگيدولت به ثبات سياست

فزاينده بودجه به درآمدهاي ناپايدار نفتي،
هاي درآمدي حال حاضرتوجهي به واقعيتبي

كشور، ضعف ساختارهاي نهادي بودجه و... سبب
هاي ساالنه وروند عملكرد بودجه ناهمسويي

شود؛ رخدادي كه به سببهاي توسعه ميبرنامه
فقدان نگاه سيستمي در تهيه و تنظيم بودجه در

مندي بهينهسطح كالن، از سويي منجر به عدم بهره
از منابع محدود بودجه و از سوي ديگر، موجب

گذاري و رشد اقتصادي، پيچيدهكاهش سرمايه
ري بودجه و تورم و بيكاريشدن مسائل كس

طور خالصه بر هم خوردن توازنفزاينده، و به
ها به كاهش كيفيتشود. اين ناترازيبودجه مي

هايزندگي و نارضايتي حاصل از عدم تحقق برنامه
انجامد؛محوري قانون بودجه مياي و عدالتتوسعه

رويدادي كه امنيت اقتصادي كشور را بسيار متأثر
ودار زير به چگونگي اثرگذاري نبود نگاهكند. نممي

ريزي بر امنيت اقتصادي كشورسيستمي در بودجه
پردازد.مي



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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  ـ اثرگذاري نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه در سطح كالن2نمودار 

  هاي پژوهش.مأخذ: يافته

، نبود نگاه سيستمي در تنظيم 2مطابق نمودار شماره 
ي، ارهيجزبودجه به سه خروجي منفي ترويج تفكرات 

ي زيربودجهدر  هاضعفمسائل و  موقعبهعدم شناسايي 
هاي هاي برنامهو حركت در خالف مسير سياست

ب تشديد شود كه هركدام به سبتوسعه منجر مي
ها در سطوح مختلف اجتماعي، اقتصادي و ثباتيبي

  كنند.اقتصادي كشور را متزلزل مي تيامنسياسي، 
  
  يریگجهینتي و بندجمع

گام»، در طول بهمرحله و به بياني«گامبهتفكر مرحله
هاي توسعه ساله برنامه5ها و ساله دولت4دوره 

انحرافات، دور از ضروري است و با ديدي كالن و به
توجه به  توانايي روشن كردن مسير بودجه را دارد. با

نقش مطلوب و كاربرد مؤثر تفكر سيستمي در تحليل 
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي و حوزه

ريزي، به ارائه بررسي جايگاه اين تفكر در بودجه
راهكارهايي براي تسهيل مسير بودجه ساالنه و 

  پردازيم.اي مياي توسعههحركت در راستاي سياست

مداران نبود فهم مشترك بين سياست ـ انسجام فكري:
و اقتصاددانان از هدفمندي بودجه كاسته و موجب 

انديشي و بررسي سردرگمي آن شده است. با هم
شناسانه در هاي آسيبمنصفانه و دقيق گزارش

خصوص شيوه عملكرد بودجه و پيامدهاي حاصل، 
ساالنه در مسير اصلي خود با  رود بودجهانتظار مي

 كمترين خطا به سرمنزل مقصود دست يابد.

وابستگي بودجه به  هاي مالی:مندي سیاستـ قاعده
ناچار برخي اقدامات مالي درآمدهاي پرنوسان نفتي به

گذاران را حتي در شرايط آگاهي از آثار مخرب سياست
ير زند. با اقداماتي معقول و هدفمند اين مسآن رقم مي

 اي پلكاني به حداقل رساند. گونهوابستگي را بايد به

ها، ميزان ماليات ـ رشد سهم درآمدهاي مالیاتی:
مطالبات مردم در مقابل اقدامات و عملكرد دولت را 

دهد (به عبارتي، بخشي از بار نظارتي را افزايش مي
كشد). درآمدهاي مالياتي به سبب دوش مي بر

وجود  أمين منابع بودجه بهاي كه در بخش تپايداري
ها برخوردار اي براي دولتآورد، از اهميت ويژهمي

 نبود نگاه سيستمي

هاي حركت در خالف مسير سياست ايترويج تفكرات جزيره
 هاي توسعهبرنامه

مسائل و موقع عدم شناسايي به
 ريزيهاي بودجهضعف

ها (تورم، ركود، تعميق بحران
 كاهش رشد، كسري و...)

هاي اجتماعي، اقتصادي ثباتيبي
 و سياسي

تزلزل 
امنيت 



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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آنكه اقدامات ناگهاني در تغيير نرخ رشد است حال 
ماليات در كنار نبود راهكارهايي شفاف و قدرتمند 

هاي قانوني و براي مقابله با فرار مالياتي به شيوه
ه دارد. ومرج را به همراغيرقانوني، نارضايتي و هرج

بايد ابتدا با ديدي وسيع مسيرهاي تخطي در حوزه 
ماليات را مسدود كرد و با شفافيت در حوزه عملكرد 

 ها را به كمترين رساند. دولت ميزان نارضايتي

تعادل و پايايي سيستم  پذیري بودجه:ـ سازش
ها) ريزي از سويي به تغييرات محيطي (محدوديتبودجه

اط دروني (ثبات) آن بستگي و از سوي ديگر، به انضب
رشد و رونقي توجه به شرايط روبه دارد. تدوين بودجه با

كه در آينده متصور است، سبب غالب شدن ارقام 
شود. موهومي بسياري خصوصاً در بخش منابع مي

اندازه دهي بههاي متوالي در پاسخناتواني بودجه در سال
هاي كالن مؤلفهشده، آثار سوء اعتبارات در نظر گرفته

توجه  اقتصادي را به همراه داشته است. بايد بودجه را با
هاي درآمدي حال حاضر كشور تدوين كرد تا به واقعيت

بودجه به بيشترين كارايي خود چه در شرايط 
 هاي محيطي و چه در شرايط رونق دست يابد.محدوديت

پيشي گرفتن نگاه  ـ غالب شدن نگاه ملی بر استانی:
رنگ شدن نگاه سيستمي از نگاه ملي سبب كم استاني

اي در تنظيم بودجه شده و ترويج تفكرات جزيره
ها است. نظر به اهميت پيوستگي اثرگذاري سياست

هاي كالن ها بر مؤلفهدر سطح خرد و در قالب سازمان
گذاران ريزان و سياسترود برنامهاقتصادي، انتظار مي

ري از رديف محوري تمهيداتي بازدارنده براي جلوگي
  هاي سياسي در نظر بگيرند. و البيگري

 

  منابع
 ،نگاشت. )1399رضا محمدرضا بيكي ( عادل و آذر» 

 عمومي بودجه اعوجاجات بر مؤثر عوامل مدل
 .اقتصادي هايو سياست هاپژوهش فصلنامه كشور»،

  .397ـ426، صص ) 94( 28
 نگرش سيستمي و مفهوم 1393فرد، سيما (انصاري» .(

. پژوهشگاه علوم اقتصاد تطبيقيآنتروپي در اقتصاد»، 
  . 17ـ34انساني و مطالعات فرهنگي، صص 

 احمدرضا و صديقي عليرضا محمدمهدي، ،جعفري 
شناسي نقش مجلس آسيب ).1400(احسانيان مفرد 

المللي و الزامات بينتوجه به تجربه  ريزي بادر بودجه
هاي مجلس شوراي اسالمي، . مركز پژوهشاصالح

  .17893شماره مسلسل: 
 ) نگرش سيستمي لزوم 1390شجاعي مقدم، مهدي» .(

، دنياي اقتصادوكار»، بازيابي از: بهبود فضاي كسب
  .413885شماره خبر: 

 هاي مجلس شوراي اسالميپژوهش مركز 
در  )، «آسيب شناسي نقش مجلس1400(آذر

المللي و الزامات ريزي باتوجه به تجربه بينبودجه
  17893اصالح»، مسلسل: 

 نقش ). «1390( فالح حسن ، محدثه ونادرشاهي
نگرش سيستمي مبتني بر فعاليت اقتصادي در توسعه 

نخستين كنفرانس ملي رويكرد سيستمي در »، كشور
  .شيراز. ايران

 )بودجه تحقيقات و رشد 1396نادري، يونس» .(
قتصادي در ايران: رويكرد ماركوف سوئيچينگ»، ا

   هاي اقتصادي.ها و سياستپژوهش


