
 
 
 
 

 )۱۰( كل كشور ۱۳۸۵سال درباره اليحه بودجه 

  ۱۳۸۵بيني عملكرد بودجه  پيش
 اثر آن بر اقتصاد مليو 

 )ويرايش اول(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ۲۰۰ :موضوعي كد
 ۷۶۵۶: مسلسله رشما 

 ١٣٨۴ ماهبهمن 
 مطالعات برنامه و بودجه:دفتر



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست مطالب 
 

 ۱..........................................................................................................................................................................مقدمه 
 ۲.......................................................................................................................بيني متغيرهاي اقتصاد كالن  پيش. ۱
 ۶.....................................................................................................................۱۳۸۵برآورد ارقام عملكرد بودجه . ۲
 ۸..............................................................................................................................................................يگير نتيجه. ۳
 ۹............................................................................................................................................ سياستي هاي  توصيه. ۴

 ۱۲...............................................................................................................................................................منابع و مآخذ
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

١

مقدمه

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 كـل كشـور، اسـتفاده از        ۱۳۸۵و اليحـه    ) هـاي آن    بـه همـراه مـتمم      (۱۳۸۴طبق قانون بودجـه سـال       
 هزار ميليارد ريـال     ۳/۳۲۵ به   ۱۳۸۳ هزار ميليارد ريال در سال       ۷/۱۹۳درآمدهاي نفتي در بودجه از      

هـا بـه      زار ميليارد ريال در سال آينده خواهد رسـيد كـه معـادل ارزي آن               ه ۹/۳۶۱در سال جاري و     
 ). را ببينيد۱جدول ( ميليارد دالر است ۴/۴۰ و ۱/۳۶، ۷/۲۲ترتيب 

است كه افزايش در استفاده از درآمدهاي نفتي در         اين سؤال مهم    اين گزارش به دنبال پاسخ به        
 .داشتخواهد ) نرخ تورم و رشد اقتصادي( آن بودجه چه تأثيري بر اقتصاد ملي و متغيرهاي اصلي

 :هاي ديگري كه اين گزارش به دنبال پاسخ آن است عبارتند از پرسش
 ماليات بر واردات و ماليـات بـر كاالهـا و خـدمات، بـا                : مانند ، آيا برآورد درآمدهاي مالياتي دولت     •

 شوند يا خير؟  اقتصاد ملي در سال آينده محقق ميعملكردتوجه به 
 اي دولت چگونه خواهد بود؟ هاي سرمايه هاي جاري دولت و تملك دارايي ملكرد هزينه ع•
 اي به ميزان برآوردي در اليحه بودجه محقق خواهد شد يا خير؟ هاي سرمايه  آيا تملك دارايي•
 بايد به چه ميزان از درآمدهاي نفتـي در          ،لي باشد ع در سطح ف   تورم اگر هدف دولت كنترل و مهار        •

بـه عبـارت ديگـر    (استفاده كند و جمع كل منابع مالي دولت در آن صورت چه ميـزان اسـت؟        بودجه  
كـه بخواهـد نـرخ رشـد           بـه شـرط آن     تواند هزينـه كنـد      دولت در سال آينده حداكثر تا چه ميزان مي        

 ).نقدينگي را كنترل كند
. ت اسـتفاده شـده اسـ      RMSM-X١ پاسخ به سؤاالت مزبور از مدل بازسازي شـده           به منظور  

كند و توسط بانك جهاني تهيه شده كه از سـال   سازي مي   مدل مزبور طرف تقاضاي اقتصاد را شبيه      
 براي سـازگاري بـا شـرايط اقتصـاد ايـران توسـط دفتـر مطالعـات برنامـه و بودجـه مركـز                         ۱۳۸۱

هاي مجلس شوراي اسالمي بازسازي شده و جهت تحليل رابطه بودجه و اقتصاد ملي مورد               پژوهش
 .گيرد قرار مياستفاده 

 و )۱۳۸۳هـاي سـال    در اين گزارش داده(اين مدل يك سال را به عنوان سال مبنا در نظر گرفته         
هـاي آينـده و روابـط         هاي اقتصادي براي سال      برخي ضرايب و نسبت    باره در وضيبا استفاده از فر   

ض مدل بايد با    وفر. كند  سازي مي   ن، متغيرهاي مختلف اقتصادي را شبيه       تعريف شده اقتصادي در آ    

                                                 
1. Revised Minimum Standard Model – eXtended. 
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هاي    نرخ رشد نقدينگي و نسبت ذخاير خارجي بانك مركزي به ماه           عنوان مثال   به ،هم هماهنگ باشند  
 .اند  هماهنگ شده١واردات كه با استفاده از يك معادله واردات كاال

 ماننــد ســرعت گــردش پــول، ضــريب فزاينــده  ،ض مــدلوالزم بــه ذكــر اســت كــه تغييــر فــر  
 .داد نيز تغيير خواهد را و معادله واردات نتايج مدل ٢(ICOR) گذاري به توليد سرمايه

 
 
 

از ميان متغيرهاي اقتصاد كالن دو متغير رشد اقتصادي و نـرخ تـورم مـورد توجـه سياسـتگذاران                    
. نـد نك  هـاي خـود بـر روي ايـن دو متغيـر هدفگـذاري مـي                 ها در برنامـه      كه دولت  طوري  بهباشند،    مي

قـرار   تحت تأثير    ، رشد اين دو متغير     از جمله نرخ  را،  يرهاي اقتصاد كالن     رشد متغ   كه نرخ بازيگراني  
هاي دولتي، نهادهاي عمومي، سيستم بـانكي، بخـش خصوصـي و              دولت، شركت :  عبارتند از  دهند  مي

 تأثير را بـر روي نـرخ رشـد متغيرهـاي اقتصـاد كـالن                ترين  بيش كه   بازيگريدو  اما  . بخش خارجي 
مداران هستند عبارتند از دولت و بانك مركزي كه بـه ترتيـب مسـئوليت               داشته و تحت كنترل سياست    

 .هاي مالي و پولي را برعهده دارند اجراي سياست
نفت صـادراتي ايـران از      قيمت   افزايش   آندر چند سال اخير افزايش قيمت جهاني نفت و به تبع             

 از  تـر   بـيش اده   دولـت را بـه سـمت اسـتف         ،اي از طـرف ديگـر       يك طرف و افـزايش فشـارهاي هزينـه        
 ميليارد دالر   ۷/۲۲دهاي نفتي از    م كه استفاده دولت از درآ     طوري  به .درآمدهاي نفتي سوق داده است    

 ميليـارد دالر در  ۴۰و به ) هاي بودجه  متممبا (۱۳۸۴ ميليارد دالر در مصوب ۱/۳۶ به   ۱۳۸۳در سال   
 ).۱جدول  (خواهد رسيد ۱۳۸۵اليحه بودجه 

 
 )ميليارد ريال(        دهاي نفتي در بودجهاستفاده از درآم. ۱جدول 

  ۱۳۸۴مصوب  ۱۳۸۳عملكرد  عنوان
 )ها به همراه متمم(

 ۱۳۸۵اليحه 

 ۱۶۵ر۲۲۶ ۱۹۴ر۲۳۶ ۱۳۸ر۳۵۶ هاي نفتي منابع حاصل از نفت و فراورده
 ۱۴۷ر۱۰۲ ۷۰ر۴۸۶ ۵۵ر۳۷۶ منابع حاصل از استفاده از حساب ذخيره ارزي

 ۲۶ر۱۳۴ ۳۱ر۸۶۹  ماليات عملكرد نفت
 ۲۳ر۵۲۱ ۲۸ر۶۸۲  الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي سود علي

 ۳۶۱ر۹۸۳ ۳۲۵ر۲۷۳ ۱۹۳ر۷۳۲ جمع
 ۸ر۹۵۰ ۹ر۰۰۰  نرخ ارز

 ۴۰ر۴۴۵ ۳۶ر۱۴۱ ۲۲ر۷۳۲ )ميليون دالر(استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه 
 

                                                 
مدت واردات نسـبت بـه         صورت گرفته است كه در اين معادله كشش كوتاه         ناصر خياباني اده از مدل معادله واردات      برآورد با استف  . 

خياباني، ناصـر،   :  نگاه كنيد به   . برآورد شده است   ۴۲/۰مدت واردات نسبت به نرخ ارز واقعي           و كشش كوتاه   ۹/۱توليد ناخالص داخلي    
۱۳۷۸. 

2. Incremental Capital – Output Ratio .  

 بيني متغيرهاي اقتصاد كالن پيش. ۱
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انـك مركـزي را نيـز    هاي پولي و ارزي ب افزايش استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه، سياست  
 به نحوي كه بانك مركزي براي پرداخت ريالي معادل افزايش در استفاده از              ،دهد  تحت تأثير قرار مي   

هـاي خـارجي     را به حساب دارايـي آن را در بازار ارز به فروش رساند يا آندرآمدهاي نفتي يا بايد   
هاي گمركـي و   ثبات در سياستبا فرض . خود منظور و معادل ريالي را به حساب دولت واريز نمايد       

 نرخ ارز كاهش يافتـه و  دثابت بودن تقاضاي ارز، اگر بانك مركزي اقدام به فروش ارز در بازار نماي    
 . به دنبال داردرا افزايش واردات كاالها و خدمات و كاهش صادرات كاالها و خدمات 

اي نفتـي را بـه حسـاب      در حالتي كه بانك مركزي معادل ارزي افزايش در اسـتفاده از درآمـده              
 افزايش نرخ تـورم و كـاهش        آن افزايش نقدينگي و به همراه        نيز  خارجي خود منظور كند    هاي  دارايي

 افزايش واردات كاالها و خدمات و كاهش صادرات كاالها و خدمات را به آننرخ ارز واقعي و به تبع 
 .همراه دارد

 بـر روي متغيرهـاي اقتصـاد كـالن          ۱۳۸۵ و   ۱۳۸۴بيني اثر عملكرد بودجه سـال         به منظور پيش   
 )۲(جـدول   . نظـر قـرار گيـرد      الزم است كه رفتار متغيرهاي پولي مانند نرخ رشـد نقـدينگي نيـز مـد               

شود   جدول مذكور مالحظه مي   در  طور كه     همان. دهد    تغييرات عوامل مؤثر رشد نقدينگي را نشان مي       
 درصـد  ۲/۳۰ درصـد از  ۴/۱۲حـدود    و   ۱۳۸۲ درصد رشد نقدينگي در سال       ۲۶ درصد از    ۸/۸حدود  

 عمدتاً به دليل خريد ارز از دولت براي تأمين منابع ريالي بودجه و عدم               ۱۳۸۳رشد نقدينگي در سال     
 بديهي است كه افزايش استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجـه            ١. در بازار بوده است    آنفروش كامل   

بع ريالي بودجه توسط بانك مركـزي اسـت          از دولت براي تأمين منا     تر  بيشدولت مستلزم خريد ارز     
رود كه در سال جاري و سال آينده نرخ رشـد نقـدينگي بـه بـاالتر از نـرخ رشـد                        بنابراين انتظار مي  

 . برسد٢) درصد۲/۳۰ (۱۳۸۳نقدينگي در سال 
هـا،    براي تخمين نرخ رشد نقدينگي الزم است ارقام تغيير در بدهي بخـش غيردولتـي بـه بانـك                   

ها، خالص ساير اقالم، خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي و              اي خارجي بانك  ه  خالص دارايي 
به ايـن منظـور بـراي بـرآورد نـرخ رشـد             . هاي خارجي بانك مركزي را داشته باشيم        خالص دارايي 
 : فروض زير در نظر گرفته شده است۱۳۸۵ و ۱۳۸۴هاي  نقدينگي سال

كـه توسـط    (۱۳۸۲سـال  حد رشد نقدينگي در   ها از     سهم رشد بدهي بخش غيردولتي به بانك      . ۱
 ،)بانك مركزي قابل كنترل است

ها و مؤسسات اعتباري و خـالص سـاير اقـالم از        هاي خارجي بانك    سهم رشد خالص دارايي   . ۲
 ،۱۳۸۲رشد نقدينگي در حد سال 

به سيسـتم بـانكي از ارقـام        ) هاي دولتي   دولت و شركت  (تغيير در خالص بدهي بخش دولتي       . ۳
 كه تغيير در خالص بـدهي دولـت         شود   به دست آورده مي    ۱۳۸۵ و اليحه بودجه     ۱۳۸۴ بودجه   قانون

هاي مـالي و تغييـر در خـالص            به نام خالصه واگذاري و تملك دارايي       )۵(به سيستم بانكي از جدول      
ها و مؤسسات انتفـاعي     دولتي، بانك  هاي    بودجه شركت  ۲هاي دولتي از پيوست شماره        بدهي شركت 

                                                 
 .۱۲۱، ص ۱۳۸۳ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، ۱۳۸۲بانك مركزي، گزارش اقتصادي و ترازنامه سال : نگاه كنيد به. 
 .۱۳۸۴تير بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، ، ۱۳۸۳خالصه تحوالت اقتصادي كشور بانك مركزي، . 
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 به دولت بـا محاسـبه اخـتالف اسـتفاده از تسـهيالت بـانكي و بازپرداخـت وام و تسـهيالت                       وابسته
 . آيد دريافتي از سيستم بانكي به دست مي

با توجه به فروض فوق، تنها متغيري كه نياز به برآورد دارد تا بتوانيم رشد نقدينگي را تخمين                   
 .تهاي خارجي بانك مركزي اس بزنيم، تغيير در خالص دارايي

با كسر  (ها    هاي خارجي بانك مركزي از تبديل ريالي مازاد تراز پرداخت           تغيير در خالص دارايي   
بـا كسـر تغييـر در    (هـا    تـراز پرداخـت    كنتـرل مـازاد   . آيد  به دست مي  ) تغيير در حساب ذخيره ارزي    

كـاال  كنترل واردات ( براي كنترل نرخ ارز آندر دست بانك مركزي است كه از ) حساب ذخيره ارزي  
هـا     ميليارد دالر مازاد تراز پرداخت     ۱به ازاي هر    دهد    محاسبات نشان مي  . كند   استفاده مي  )و خدمات 
 به عبارت ديگـر هـر   ١.يابد  درصد نقدينگي افزايش مي۱ ،۱۳۸۵ درصد و در سال   ۳/۱ ،۱۳۸۴در سال   

درصـد و در سـال       ۳/۱،  ۱۳۸۴ از درآمدهاي نفتي در بودجه در سال         تر  بيش ميليارد دالر استفاده     ۱
 .دهد  درصد نقدينگي را افزايش مي۱ ،۱۳۸۵
 ريـال و در     ۹۰۹۰ بانك مركزي بخواهد متوسط نرخ ارز را در سـال جـاري در سـطح                 چه  چنان 

ميليارد  ۵۳ و ۴۴به ترتيب به  ٢فوببرحسب  واردات كاال ، ريال حفظ نمايد۸۹۵۰سال آينده در سطح 
در سـال   ) بدون تغيير در حساب ذخيـره ارزي      (ها    از پرداخت نتيجه آن مازاد تر   در   كه   ٣رسد  دالر مي 
بـا  ( آيـد   بـه دسـت مـي      ميليارد دالر    ۴/۱۵ به ميزان  ۱۳۸۵در سال   و  ميليارد دالر    ۱۷به ميزان    ۱۳۸۴

با ايـن    ٤.) قانون برنامه چهارم محقق شود     ۵ها طبق جدول      كه حساب سرمايه تراز پرداخت      آنفرض  
درصـد و در   ۶/۲۲  به ميـزان ۱۳۸۴خارجي بانك مركزي در سال   خالص دارايي   محاسبات تغيير در    

 ).۲جدول (دهد  ميرا افزايش درصد نقدينگي  ۶/۱۳  به ميزان۱۳۸۵سال 
 ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ عوامل مؤثر در رشد نقدينگي را براي سال )۲(با عنايت به مطالب مزبور، جدول   

طـور كـه    همـان . دهد  نشان مي۱۳۸۵  و۱۳۸۴براي سال را  عوامل مؤثر در رشد نقدينگي بيني پيشو  
 همراه با سياست بانك     )۱(شود استفاده از درآمدهاي نفتي طبق جدول          در جدول مزبور مالحظه مي    

درصد رشد نقدينگي در     ۱/۴۸مركزي براي كنترل نرخ ارز در سطح مقادير پيش گفته شده منجر به              
نـرخ رشـد    ر اسـت در محاسـبه       الزم بـه ذكـ    . درصد در سال آينده خواهـد شـد        ۶/۳۷سال جاري و    

توانـد بخشـي از    نقدينگي مواردي مانند پيش فروش تلفـن همـراه توسـط شـركت مخـابرات كـه مـي            
 پيش فروش تلفن همراه توسـط  ۱۳۸۲ در اسفند سال .را جذب كند در نظر گرفته نشده است  نقدينگي  
  كـه تمركـز وجـوه    آن  بـا توجـه بـه   ( اسـت  كـاهش داده    درصـد رشـد نقـدينگي را   ۷/۳مخابرات    شركت

                                                 
ميـزان رشـد نقـدينگي ناشـي از     ) ۶۸۵ر۵/۶۹۷(ال است كه تقسيم آن بر نقدينگي سال قبل  ميليارد ري۹۰۹۰ برابر ۱۳۸۴يك ميليارد دالر در سال      . 

 . شود  نيز به همين ترتيب محاسبه مي۱۳۸۵دهد و براي سال   را به دست مي۱۳۸۴هاي خارجي بانك مركزي در سال  افزايش در خالص دارايي
 CIFتر از واردات كـاال بـر حسـب     شود معموالً بيش انك مركزي گزارش ميهاي كشور توسط ب  كه در تراز پرداختبواردات كاال برحسب فو  . 

شود كه علت آن است كه هزينه واردات برخي از كاالها پرداخت شده اسـت امـا كـاالي           است كه توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران گزارش مي        
 .  ميليارد دالر بوده است۶/۳۶اال برحسب فوب  و واردات ك۱/۳۴  بر حسب سيف واردات كاال۱۳۸۳در سال . آن هنوز حمل نشده است

 .آيد ارقام فوق با استفاده از معادله واردات به دست مي. 
كاالها و خـدمات  حساب جاري كه شامل صادرات و واردات     . شود  تراز پرداخت شامل دو جزء حساب جاري و حساب سرمايه مي          . 

هاي  ير در دارايييمدت و تغ   هاي بلندمدت و كوتاه        سرمايه كه تغيير در بدهي     شود اما براي حساب     و انتقاالت است در مدل محاسبه مي      
 .   برنامه چهارم استفاده شده است)۵(خارجي بانكهاي تجاري است از ارقام جدول 
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 )ارقام به ميليارد ريال(        تغييرات عوامل مؤثر در رشد نقدينگي. ۲جدول             
سهم از  ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ عنوان

 ۱رشد
سهم از  ۱۳۸۳

 رشد
سهم از   ۱۳۸۴۲

 رشد
سهم از  ۱۳۸۵۲

 رشد
 ۵/۲۶ ۲۶۹ر۹/۰۲۲ ۵/۲۶ ۱۸۱ر۸/۷۰۹ ۱/۲۸ ۱۴۷ر۷/۹۲۶ ۵/۲۶ ۱۱۰ر۷/۶۴۵  ۳ها بدهي بخش غيردولتي به بانك

 ۲/۰ ۲ر۶/۲۳۰ ۸/۰ ۵ر۹/۷۴۱ ۲/۰ ۱ر۱۵۵ -۸/۰ -۳ر۳/۳۱۳  خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي
 -۴/۰ -۳ر۰/۹۸۰ -۱/۰ -۰/۴۰۰ -۱/۱ -۵ر۴/۸۹۷ -۱/۰ -۷/۴۶۷  دولت

 ۶/۰ ۶ر۶/۲۱۰ ۹/۰ ۶ر۹/۱۴۱ ۳/۱ ۷ر۴/۰۵۲ -۷/۰ -۲ر۶/۸۴۵  ها شركت
 ۸/۱۰ ۱۰۹ر۷۹۵ ۶/۲۰ ۱۴۱ر۳۴۶ ۴/۲۷ ۱۴۴ر۵/۴۷۷ ۳/۰ ۱ر۹/۲۱۴  هاي خارجي سيستم بانكي خالص دارايي
 ۶/۱۳ ۱۳۷ر۴/۸۰۱ ۶/۲۲ ۱۵۴ر۸۶۹ ۴/۱۲ ۶۵ر۸/۲۳۶ ۸/۸ ۳۶ر۱/۶۵۵  ۴هاي خارجي بانك مركزي خالص دارايي
ها و مؤسسات     هاي خارجي بانك    خالص دارايي 

 ۵ و ۳ اعتباري
 -۵/۸ -۲۸ر۱/۰۰۶ -۵/۸ -۱۳ر۶/۵۲۳ ۰/۱۵ ۷۹ر۷/۲۴۰ -۵/۸ -۳۵ر۲/۴۴۰ 

 ۱/۰ ۱ر۲/۰۱۵ ۱/۰ ۷/۶۸۵ -۵/۲۵ -۱۳۴ر۴۵۸ ۱/۰ ۱/۵۲۵  خالص ساير
 ۹/۳۷ ۳۸۲ر۰۶۴ ۱/۴۸ ۳۲۹ر۳/۴۸۳ ۲/۳۰ ۱۵۹ر۱/۱۰۱ ۱/۲۶ ۱۰۹ر۴/۰۷۲  تغيير در نقدينگي

  ۱ر۳۹۷ر۷/۲۴۴  ۱۰۱ر۸/۵۱۸  ۶۸۵ر۵/۶۹۷  ۵۲۶ر۴/۵۹۶ ۴۱۷ر۵۲۴ نقدينگي
 :توضيحات

ر سال  درصد از رشد نقدينگي د۸/۸ هزار ميليارد ريال ۶/۳۶هاي خارجي بانك مركزي به ميزان  براي مثال تغيير در خالص دارايي. د نقدينگي استسهم از رشد، سهم هر يك از عوامل مؤثر در رش. ۱
 . آيد  به دست مي۱۳۸۱ بر نقدينگي سال ۱۳۸۲هاي خارجي بانك مركزي سال   كه از تقسيم تغيير در خالص داراييدهد  را تشكيل مي۱۳۸۲

انـد و      فـرض شـده    ۱۳۸۲ برابر سـال     ۱۳۸۵ و   ۱۳۸۴هاي    ها و مؤسسات اعتباري و خالص ساير براي سال          هاي خارجي بانك    ها و خالص دارايي     ام مربوط به رشد بدهي بخش غيردولتي به بانك        ارق. ۲
 .اند  محاسبه شده۱۳۸۵ه سال  و اليحه بودج۱۳۸۴ از قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴هاي  خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي براي سال

 .هاي آتي است بدون سود و درآمد سال. ۳
 .هاي خارجي بانك مركزي عمدتاً به دليل خريد ارز از دولت براي تأمين منابع ريالي بودجه و عدم فروش كامل آن در بازار است افزايش در خالص دارايي. ۴
 .هاست هاي ارزي آن ها و بدهي بندي صورت وضعيت دارايي  ناشي از تجديد نظر در طبقه۱۳۸۳ اعتباري در سال ها و مؤسسات هاي خارجي بانك افزايش سهم خالص دارايي. ۵
 



 

 

٦

چه پيش فروش تلفـن همـراه          چنان ١).كاهد  هاي دولتي از حجم نقدينگي مي       شده در حساب   آوري  جمع
، نـرخ رشـد     ) درصـد  ۷/۳( از ميـزان رشـد نقـدينگي بكاهـد           ۱۳۸۲در سال جاري نيز به اندازه سـال         

 .رسد  درصد مي۴/۴۴نقدينگي در سال جاري به 
همچنين بايد در نظر داشت كه محاسبات صورت گرفته با عنايت به اين است كه بانـك مركـزي      

 .اجازه كاهش نرخ ارز و به تبع آن افزايش واردات از مقادير ذكر شده را ندهد
هاي آن و اليحـه        متمم همراه به   ۱۳۸۴چه ارقام بودجه     دهد كه چنان    محاسبات مدل نشان مي    

 ۵/۲۹نـرخ تـورم سـال جـاري بـه           ) به همراه شرايطي كه ذكر گرديد     ( محقق شوند    ۱۳۸۵بودجه  
هاي  جا كه رشد نقدينگي حاصل از متمم   از آن  اما ٢.رسد   درصد مي  ۸/۲۸درصد و در سال آينده به       

 زماني بر سطح عمومي     هاي  هبا وقف شود و افزايش نقدينگي        در اسفند ماه ايجاد مي     ۱۳۸۴بودجه  
همچنين بايـد در     ٣.افتد  ها در سال آينده اتفاق مي       بخشي از افزايش قيمت   گذارد، لذا     ها اثر مي    قيمت

بيني روند يا جهت حركـت يـك          پذير نيست بلكه پيش     اي يك متغير امكان     بيني نقطه   نظر داشت كه پيش   
 و  ۱۳۸۴هـاي        اظهار نمود كه نـرخ تـورم سـال         توان با دقت كامل     بنابراين نمي پذير است     امكانمتغير  
توان گفت كه استفاده بـيش از حـد از درآمـدهاي نفتـي                 گفته برسد بلكه تنها مي      ارقام پيش به   ۱۳۸۵

 ۱۳۸۵ و افزايش سهم درآمدهاي نفتي در اليحه بودجه سال   ۱۳۸۴هاي بودجه     براي تأمين مالي متمم   
 .كنند ا ايجاد ميپتانسيل افزايش نرخ تورم تا ارقام مذكور ر

 درصـد را نشـان      ۲۰هـاي تـورم بـاالي          نرخ ،به طور كلي نتايج مدل با سناريوهاي مختلف        
همچنـين   .درآمدهاي نفتي در بودجه دولـت اسـت       حد  از    استفاده بيش افزايش  دهد كه نتيجه      مي

 درصد براي سال جاري و بـه همـين ميـزان بـراي سـال                ۵/۵نتايج مدل رشد اقتصادي را معادل       
 ٤.دهد ينده نشان ميآ
 

 
 

 را بـا ارقـام مصـوب آن و          ۱۳۸۴بيني ارقام عملكرد بودجه عمـومي دولـت در سـال              پيش) ۳(جدول  
 نشـان   ۱۳۸۵ را در مقايسـه بـا ارقـام اليحـه            ۱۳۸۵بيني عملكرد بودجه عمومي دولت در سـال           پيش
 صـورت  RMSM-Xها براساس فروض بخش اول گزارش و بـا اسـتفاده از مـدل      بيني  پيش. دهد  مي

 .گرفته است
 :در انجام محاسبات مدل، اقالم عمده بودجه دولت به صورت زير قابل تفكيك است

 بـه همـراه   ۱۳۸۴هـا در قـانون بودجـه          كـه برابـر مقـدار آن      رآمدهاي نفتي   منابع حاصل از د   . ۱
 .اند  در نظر گرفته شده۱۳۸۵هاي آن و اليحه بودجه  متمم

                                                 
 .۱۲۱، ص ۱۳۸۳، ...گزارش اقتصادي و بانك مركزي، . 
 . در نظر گرفته شده است۱۳۸۳در مدل سرعت گردش پول برابر سال . 
  .تر خواهد بود اندكي كم) به شرط بلوك كردن وجوه آن(با در نظر گرفتن اقداماتي نظير پيش فروش تلفن همراه در سال جاري . 

 . در نظر گرفته شده است۱/۷ (ICOR)گذاري به توليد   ضريب فزاينده سرمايه.

 ۱۳۸۵رد بودجهبرآورد ارقام عملك. ۲
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ها وابسته به عملكرد      كه درصد تحقق آن   ) جز ماليات عملكرد نفت     به(اقالم درآمدهاي مالياتي    . ۲
مانند ماليات بر واردات كه وابسته به ميـزان واردات در سـال آينـده يـا         . اقتصاد در سال آينده است    

 .ماليات بر كاالها و خدمات كه بستگي به رشد توليد كاالها و خدمات دارد
كه بـه همـراه تملـك       )  استفاده از حساب ذخيره ارزي     به جز (هاي مالي     اقالم واگذاري دارايي  . ۳
) ۳ جـدول  ۱۵ و ۱رديـف  (هـا   هـا و پرداخـت   هاي مالي به طور خالص از اختالف جمع دريافت  دارايي

 .شود محاسبه مي
هـا    توان برابر با درصد تحقق سـال قبـل آن           ها را مي    ساير اقالم درآمدي كه درصد تحقق آن      . ۴

 ).شود هاي دولت را شامل مي د كوچكي از دريافتاين اقالم درص(در نظر گرفت 
بينـي   كه به صـورت درصـد ثـابتي از پـيش          اي    هاي سرمايه   و تملك دارايي   اي  اعتبارات هزينه . ۵

هـا نيـز در    ين ترتيب اثر رشد قيمته ا ب .دنشو  توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در نظر گرفته مي         
 .شود  لحاظ ميها محاسبه رشد آن

بينـي     ارائه شده است كه اولـي پـيش        ۱۳۸۴بيني از عملكرد بودجه        پيش ود) ۳(شماره  در جدول    
بيني عملكـرد براسـاس مـدل      است و دومي پيش۱۳۸۴ ماه گذشته بودجه ۹عملكرد براساس عملكرد   

 ماهه برخي از اقالم از ضرب درصد تحقق         ۹بيني عملكرد براساس عملكرد       براي محاسبه پيش  . است
بيني   در پيش . اند  ر بودجه مصوب و برخي برابر با بودجه مصوب در نظر گرفته شده             د ها    ماهه آن  ۹

اي به توليد ناخالص داخلي برابر        هاي سرمايه    براساس مدل نسبت تملك دارايي     ۱۳۸۴عملكرد بودجه   
هاي مالي مدل از خالص  كه خالص تملك دارايي  در نظر گرفته شده است با توجه به آن۱۳۸۳با سال 
تـر اسـت و قسـمت اعظـم         ميليـارد ريـال كـم      ۳۹ر۳۵۵) شـامل مـتمم   (هاي مالي مصوب      اراييتملك د 

 ۱۳۸۴گذاري دولت در سال  سرمايه. شود هاي مالي از حساب ذخيره ارزي تأمين مي واگذاري دارايي
اي  هـاي سـرمايه    ميليارد ريال قابل افزايش است كه اين رقم تملـك دارايـي  ۹۵ر۳۷۱براساس مدل به   

 .رساند  ميليارد ريال مي۱۲۵ر۹۲۴ را به ۱۳۸۴سال 
. دهـد    را براسـاس مـدل نشـان مـي         ۱۳۸۵بينـي عملكـرد بودجـه          ارقـام پـيش    ۳همچنين جـدول     
در مدل ) هاي مالي بدون واگذاري دارايي( دولت   يها  شود دريافت   طور كه در جدول مالحظه مي      همان
هـاي    بينـي مـدل، ماليـات       اسـاس پـيش   بر. شـود   هزار ميليارد ريال بيش از اليحه برآورد مي        ۳ دحدو

 و ماليـات بـر   ۸۵تـر از اليحـه     هزار ميليارد ريال بيش    ۵/۷حدود  ) بدون ماليات عملكرد نفت   (مستقيم  
 ماليـات كاالهـا و خـدمات     وميليارد ريال بيش از اليحه برآورد شـده اسـت        هزار   ۱/۱واردات حدود   

هاسـت امـا      شود كه در نتيجه افـزايش قيمـت        بيش از اليحه برآورد مي    ريال  هزار ميليارد    ۹/۵حدود  
 .شود  برآورد مي۱۳۸۵تر از اليحه   هزار ميليارد ريال كم۲/۱۱ساير درآمدها حدود 

هزار ميليـارد    ۵۷۹) هاي مالي   بدون تملك دارايي  (هاي دولت     بيني پرداخت   همچنين طبق اين پيش    
 .)ليارد ريال است هزار مي۵۶۳ حدود ۱۳۸۵رقم اليحه بودجه ( شود ريال برآورد مي

هـزار   ۴۶۱شود هزينه جاري دولت به حدود         ها موجب مي    دهد كه افزايش قيمت     برآورد مدل نشان مي    
 . به دست آمده است۱۳۸۵اليحه رقم هزار ميليارد ريال بيش از  ۸۲ اين رقم حدود .ميليارد ريال برسد
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هـزار   ۶۷شود كه حـدود        مي  هزار ميليارد ريال برآورد    ۱۱۷اي حدود     هاي سرمايه   تملك دارايي  
بينـي   بنـابراين پـيش  .  كـل كشـور اسـت    ۱۳۸۵بودجه  اليحه  بيني شده     تر از رقم پيش     ميليارد ريال كم  

تر از    اي كم   هاي سرمايه   هاي گذشته اعتبارات تملك دارايي      سال آينده نيز طبق روند سال      درشود    مي
و صرف افزايش اعتبـارات     ) ه بودجه اي در اليح    هاي سرمايه    درصد تملك دارايي   ۶۴(حد محقق شده    

 .هزينه جاري دولت گردد
بـه   )۱۵(رديـف   و )۱(رديـف  هـاي مـالي از اخـتالف     ، خالص تملك دارايـي    )۳(در انتهاي جدول     
 هزار ميليارد ريـال بـيش از اليحـه بودجـه     ۵/۱۲ كه آيد به دست مي هزار ميليارد ريال     ۷/۱۶۸ ميزان
 ۱۳۸۵هاي مالي در اليحـه بودجـه       قسمت اعظم واگذاري دارايي   الزم به ذكر است كه      . باشد  مي ۱۳۸۵

 . ) درصد۸۰حدود (شود  از حساب ذخيره ارزي تأمين مي
 

 
 

اي   اعتبـارات هزينـه  ،هـا  هاي صورت گرفته آن است كه با افزايش قيمـت     بيني  نكته قابل توجه در پيش    
تـر   دولت از درآمدهاي نفتي بـيش  ،اي هزينهاعتبارات افزايش  پوشش  يابد و براي      افزايش مي ) جاري(

هـاي    از درآمدهاي نفتـي در بودجـه، بـا افـزايش خـالص دارايـي              تر    بيشكند كه استفاده      استفاده مي 
تـورم  و  منجـر بـه افـزايش نقـدينگي         ) با فرض خريد ارز توسط بانك مركزي      (خارجي بانك مركزي    

.  درآمدهاي نفتـي اسـت     ش از حد  بيآيد كه حاصل استفاده       بنابراين دور باطلي به وجود مي      .شود  مي
در ) يبـدون صـادرات نفتـ   (ارز ي  تقاضـا مازاد استفاده از درآمدهاي نفتي بيش از       ،ن ترتيب كه  ه اي ب

 منجـر  ، همانند استقراض دولت از بانك مركزي عمل كرده    )مدنظر بانك مركزي  (معين  سطح نرخ ارز    
  .شود مياي دولت  هزينهاعتبارات رشد به تبع آن ها و  به رشد قيمت

 يهـاي ارز  شامل واردات كاالها و خدمات و ساير پرداخـت (كه چنانچه تقاضاي ارز     توضيح آن  
 شـكافي   ، در نظر بگيـريم    را) هاي ارزي منهاي صادرات نفت خام       كل دريافت ( و عرضه ارز     )شود  مي

پـر  صـادرات نفـت خـام       درآمد ناشي از    بين تقاضاي ارز و عرضه ارز وجود دارد كه با استفاده از             
حال اگر ارز مورد استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه دولت بيش از شكاف مذكور باشد                . شود  مي

مازاد آن بايد توسط بانـك مركـزي خريـداري شـود كـه خريـد ارز توسـط بانـك مركـزي خـالص                         
دهد كه به موجب آن نقـدينگي رشـد كـرده و موجـب      هاي خارجي بانك مركزي را افزايش مي    دارايي

بـدون  (بنابراين استفاده از درآمـدهاي نفتـي بـيش از مـازاد تقاضـاي ارز                . شود  ميها    قيمتافزايش  
هماننـد اسـتقراض دولـت از بانـك         ) مـدنظر بانـك مركـزي     (در سطح نرخ ارز معـين       ) صادرات نفتي 

ها اين است كه استقراض دولت از بانك مركـزي خـالص بـدهي     كند و تنها تفاوت آن  مركزي عمل مي  
بـدون  (دهد در حالي كه اسـتفاده بـيش از مـازاد تقاضـاي ارز                 م بانكي را افزايش مي    دولت به سيست  
ها از عوامـل   دهد اما هر دو آن هاي خارجي بانك مركزي را افزايش مي   خالص دارايي ) صادرات نفتي 

 ).  را ببينيد۲جدول (د نشو مؤثر در رشد نقدينگي محسوب مي
 

 گيري نتيجه. ۳



 
 

 

٩

هاي سياستي توصيه. ۴  
 

بسته به  (در سطح نرخ ارز مطلوب      ) بدون صادرات نفتي  ( ارز   حل آن است كه ابتدا مازاد تقاضاي        راه
 حـداكثر ميـزان قابـل اسـتفاده از درآمـدهاي نفتـي در               اين ميـزان  .  محاسبه شود  )رويكرد اقتصادي 

 شركت ملي نفت حداكثر ميـزان  همدهد كه با كسر س     را به دست مي   ) شامل سهم شركت نفت   (بودجه  
 ۸۹۵ بـا سـطح نـرخ ارز         ۱۳۸۵براي سـال    (. آيد  دجه به دست مي   قابل استفاده از درآمدهاي نفتي در بو      

بيني ساير درآمدهاي دولت، جمـع كـل منـابع مـالي       اين رقم به عالوه پيش   .)ميليارد دالر  ۶/۲۳تومان حدود   
. دهـد    را بر اين اسـاس نشـان مـي         ۱۳۸۵بيني عملكرد     پيش) ۳(ستون آخر جدول     .دهد  دولت را به دست مي    

 هـزار ميليـارد ريـال    ۸/۳۹۰شود جمـع كـل منـابع مـالي دولـت حـدود              ل مالحظه مي  طور كه در جدو     همان
بـا ثابـت گـرفتن نسـبت اعتبـارات          ) اي  هـاي سـرمايه     بدون تملك دارايي  (هاي    شود اما پرداخت    بيني مي   پيش
برابـر بـا سـال     (،۱۳۷۶هـاي ثابـت    اي به توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي سرمايه اي و تملك دارايي     هزينه
 هزار ميليارد ريال از جمع كل منـابع مـالي           ۱۳۹شود كه حدود       هزار ميليارد ريال برآورد مي     ۹/۵۲۹ )۱۳۸۳

هـاي خـود انجـام        بنابراين الزم است كه دولت اصالحات جدي را براي كاهش هزينـه           و  تر است     دولت بيش 
صـد و واردات كـاال    در۹/۱۵ درصد، نرخ تورم ۱/۲۴ نرخ رشد نقدينگي ۱۳۸۵در اين صورت در سال     . دهد

 .شود  ميليارد دالر برآورد مي۵/۵۱برحسب فوب 
 
 
 



 

 

١٠

 )ارقام به ميليارد ريال(  اليحهبا ارقام  ۱۳۸۵بيني بودجه   و مصوب آن و مقايسه پيش۱۳۸۴بودجه قانون بيني عملكرد  مقايسه پيش. ۳جدول 

  ۱۳۸۴مصوب  شرحرديف
 ∗)شامل متمم(

 ۱۳۸۴بيني عملكرد  پيش
  ماهه۹رد براساس عملك

بيني عملكرد  پيش
∗∗ براساس مدل۱۳۸۴

۱۳۸۵بيني عملكرد  پيش۱۳۸۵اليحه 
 ∗∗براساس مدل

 ۱۳۸۵بيني عملكرد  پيش
∗∗∗براساس وضعيت مطلوب

 ۳۹۰ر۷۵۹ ۴۱۰ر۲۹۴ ۴۰۷ر۳۵۸ ۳۸۹ر۷۶۸ ۳۷۴ر۳۹۵ ۳۹۹ر۴۲۸ )هاي مالي بدون واگذاري دارايي(ها  دريافت ۱
 ۲۶۶ر۸۸۳ ۲۴۲ر۸۳۹ ۲۳۹ر۴۹۳ ۲۰۶ر۴۰۳ ۱۷۹ر۲۱۱ ۲۰۲ر۱۶۹ درآمدها ۲
 ۱۰۳ر۴۹۹ ۱۱۲ر۰۲۵ ۱۰۴ر۵۲۶ ۹۴ر۱۱۰ ۷۹ر۲۵۹ ۹۵ر۲۲۴ هاي مستقيم ماليات ۳
 ۷۷ر۳۶۵ ۸۵ر۸۹۱ ۷۸ر۳۹۲ ۶۲ر۲۴۱ ۴۷ر۳۸۹ ۶۳ر۳۵۵ هاي مستقيم بدون ماليات عملكرد نفت ماليات ۴
 ۲۶ر۱۳۴ ۲۶ر۱۳۴ ۲۶ر۱۳۴ ۳۱ر۸۶۹ ۳۱ر۸۶۹ ۳۱ر۸۶۹ ماليات عملكرد نفت ۵
 ۶۵ر۰۵۱ ۶۸ر۷۰۱ ۶۱ر۶۴۳ ۵۵ر۵۴۹ ۴۲ر۱۰۱ ۴۸ر۶۸۰ غيرمستقيمهاي  ماليات ۶
 ۴۷ر۶۷۲ ۴۹ر۴۳۱ ۴۸ر۲۶۸ ۴۱ر۵۴۵ ۳۱ر۳۸۷ ۳۷ر۶۸۰ ماليات بر واردات ۷
 ۱۷ر۳۷۹ ۱۹ر۲۶۹ ۱۳ر۳۷۵ ۱۴ر۰۰۴ ۱۰ر۷۱۴ ۱۱ر۰۰۰ ماليات بر كاالها و خدمات ۸
 ۵۸ر۳۳۳ ۶۲ر۱۱۴ ۷۳ر۳۲۵ ۵۶ر۷۴۴ ۵۷ر۸۵۱ ۵۸ر۲۶۵ ساير درآمدها ۹
 ۲۳ر۵۲۱ ۲۳ر۵۲۱ ۲۳ر۵۲۱ ۲۸ر۶۸۲ ۲۸ر۶۸۲ ۲۸ر۶۸۲حساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليديال سود علي ۱۰
 ۳۴ر۸۱۲ ۳۸ر۵۹۳ ۴۹ر۸۰۴ ۲۸ر۰۶۲ ۲۹ر۱۶۹ ۲۹ر۵۸۳ ساير ۱۱
 ۱۶۳ر۸۷۶ ۱۶۷ر۴۵۵ ۱۶۷ر۸۶۵ ۱۸۳ر۳۶۵ ۱۹۵ر۱۸۴ ۱۹۷ر۳۱۳ اي هاي سرمايه واگذاري دارايي ۱۲
 ۱۶۱ر۶۴۷ ۱۶۵ر۲۲۶ ۱۶۵ر۲۲۶ ۱۸۱ر۱۳۶ ۱۸۱ر۱۳۶ ۱۸۱ر۱۳۶ صادرات نفت خام ۱۳
 ۲ر۲۲۹ ۲ر۲۲۹ ۲ر۶۳۹ ۲ر۲۲۹ ۱۴ر۰۴۸ ۱۶ر۱۷۷ اي هاي سرمايه ساير اقالم واگذاري دارايي ۱۴
 ۵۲۹ر۹۰۵ ۵۷۹ر۰۰۸ ۵۶۳ر۶۱۸ ۴۲۱ر۹۶۳ ۴۲۹ر۰۱۴ ۴۷۱ر۰۳۲ )هاي مالي بدون تملك دارايي(ها  پرداخت ۱۵
 ۴۱۸ر۷۵۰ ۴۶۱ر۶۴۲ ۳۷۹ر۰۰۰ ۳۳۵ر۳۹۴ ۳۳۴ر۳۷۳ ۳۳۴ر۳۷۳ اعتبارات هزينه جاري ۱۶
 ۱۱۱ر۱۵۴ ۱۱۷ر۳۶۶ ۱۸۴ر۶۱۸ ۸۶ر۵۶۹ ۹۴ر۶۴۱ ۱۳۶ر۶۵۹ اي هاي سرمايه تملك دارايي ۱۷
 ۵۴ر۰۵۲ ۵۴ر۰۵۲ ۵۴ر۰۵۲ ۳۰ر۵۵۳ ۳۰ر۵۵۳ ۳۰ر۵۵۳ هاي دولتي اي به شركت انتقاالت سرمايه ۱۸
 ۵۷ر۱۰۲ ۶۳ر۳۱۴ ۱۳۰ر۵۶۶ ۵۶ر۰۱۶ ۶۴ر۰۸۸ ۱۰۶ر۱۰۶ گذاري دولت سرمايه ۱۹
 -۱۳۹ر۱۴۶ -۱۶۸ر۷۱۴-۱۵۶ر۲۵۹ -۳۲ر۱۹۵ -۵۴ر۶۱۹ -۷۱ر۵۵۰ هاي مالي خالص تملك دارايي ۲۰

 .شود هاي انرژي نمي سازي حامل  شامل شفاف∗
 . به دست آمده است۲۸,۸ و ۲۹,۵ و نرخ تورم ۵/۵ و ۵,۵ به ترتيب رشد اقتصادي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴هاي   براي سال۱۳۷۶هاي ثابت  اي به توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي سرمايه اي و تملك دارايي اعتبارات هزينه) ۱۳۸۳برابر با سال ( براساس نسبت ثابت ∗∗

 اسـتفاده از درآمـدهاي نفتـي در    ،در ايـن حالـت  . صـفر باشـد  ) بدون صادرات نفت خـام (هاي خارجي بانك مركزي ناشي از استفاده از درآمدهاي نفتي مازاد بر تقاضاي ارز بازار              منظور از وضعيت مطلوب وضعيتي است كه افزايش در خالص دارايي           ∗∗∗
 . آيد  ميليارد دالر به دست مي۵/۵۱ درصد، واردات كاال برحسب فوب ۹/۱۵ درصد، نرخ تورم ۱/۲۴ ميليارد دالر، نرخ رشد نقدينگي ۶/۲۳بودجه 



 
 

 

١١

 هاي آن  به همراه متمم۱۳۸۴جدول ضميمه ـ ارقام بودجه مصوب سال 

  ۱۳۸۴مصوب  )۲ (۱۳۸۴ متمم )۱ (۱۳۸۴متمم  ۱۳۸۴مصوب  شرح رديف
 ∗)شامل متمم(

 ۳۹۹ر۴۲۸ ۴۶ر۸۲۴ ۵۵ر۵۴۴ ۲۹۷ر۱۱۴ )هاي مالي بدون واگذاري دارايي(ها  دريافت  ۱
 ۲۰۲ر۱۶۹ ــــ ــــ ۱۵۹ر۷۴۳ درآمدها  ۲
 ۹۵ر۲۲۴ ــــ ــــ ۸۱ر۴۸۰ هاي مستقيم ماليات  ۳
 ۶۳ر۳۵۵ ــــ ــــ ۶۳ر۳۵۵ هاي مستقيم بدون ماليات عملكرد نفت ماليات  ۴
 ۳۱ر۸۶۹ ۱۳ر۷۴۴ ــــ ۱۸ر۱۲۵ ماليات عملكرد نفت  ۵
 ۴۸ر۶۸۰ ــــ ــــ ۴۸ر۶۸۰ هاي غيرمستقيم ماليات  ۶
 ۳۷ر۶۸۰ ــــ ــــ ۳۷ر۶۸۰ ماليات بر واردات  ۷
 ۱۱ر۰۰۰ ــــ ــــ ۱۱ر۰۰۰ ماليات بر كاالها و خدمات  ۸
 ۵۸ر۲۶۵ ــــ ــــ ۲۹ر۵۸۳ ساير درآمدها  ۹
 ۲۸ر۶۸۲ ۲۸ر۶۸۲ ــــ ــــ ش نفت خام توليديالحساب سهم دولت از ارز سود علي  ۱۰
 ۲۹ر۵۸۳ ــــ ــــ ۲۹ر۵۸۳ ساير  ۱۱
 ۱۹۷ر۳۱۳ ــــ ــــ ۱۳۷ر۳۷۱ اي هاي سرمايه واگذاري دارايي  ۱۲
 ۱۸۱ر۱۳۶ ۴ر۳۹۸ ۴۲ر۴۴۴ ۱۳۴ر۲۹۴ صادرات نفت خام  ۱۳
 ۱۶ر۱۷۷ ــــ ۱۳ر۱۰۰ ۳ر۰۷۷ اي هاي سرمايه ساير اقالم واگذاري دارايي  ۱۴
 ۴۷۱ر۰۳۲ ۴۶ر۸۲۴ ۵۵ر۵۴۴ ۳۶۸ر۶۶۴ )هاي مالي دون تملك داراييب(ها  پرداخت  ۱۵
 ۳۳۴ر۳۷۳ ۴۶ر۸۲۴ ۳۱ر۸۶۴ ۲۵۵ر۶۸۵ اعتبارات هزينه جاري  ۱۶
 ۱۳۶ر۶۵۹ ــــ ــــ ۱۱۲ر۹۷۹ اي هاي سرمايه تملك دارايي  ۱۷
 ۳۰ر۵۵۳ ــــ ــــ ۳۰ر۵۵۳ هاي دولتي اي به شركت انتقاالت سرمايه  ۱۸
 ۱۰۶ر۱۰۶ ــــ ۲۳ر۶۸۰ ۸۲ر۴۲۶ گذاري دولت سرمايه  ۱۹
 -۷۱ر۵۵۰ ــــ ــــ -۷۱ر۵۵۰ هاي مالي خالص تملك دارايي  ۲۰

 .شود هاي انرژي نمي سازي حامل  شامل شفاف*



 

 

١٢

  منابع و مآخذ
 

 .۱۳۸۳، اسفند ۱۳۸۲بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، گزارش اقتصادي و ترازنامه سال . ۱
هــا و  ، اداره بررســي۱۳۸۳ور بانــك مركــزي جمهــوري اســالمي ايــران، خالصــه تحــوالت اقتصــادي كشــ. ۲

 .۱۳۸۴هاي اقتصادي، تير  سياست
 .۱۳۸۴، نه ماهه ۱۳۸۳وزارت امور اقتصادي و دارايي، گزارش مالي دولت، سال . ۳
 .۱۳۸۴ سال ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، نماگرهاي اقتصادي شش ماهه دوم. ۴
عمـومي قابـل محاسـبه بـراي اقتصـاد ايـران بـه        دفتر مطالعات برنامه و بودجه، طراحي يك الگوي تعـادل    . ۵

هاي مجلس شوراي اسالمي،      ، مركز پژوهش  )RMSM-Xبا استفاده از    (اي    هاي بودجه   منظور تحليل سياست  
 .۱۳۸۲ارديبهشت 

اي بر متغيرهاي كالن در اقتصاد ايران  هاي بودجه   دفتر مطالعات برنامه و بودجه، تحليل اثر برخي سياست        . ۶
 .۱۳۸۲، اسفند )RMSM-Xبا استفاده (
هاي    مركز پژوهش    و اثر آن بر اقتصاد ملي،      ۱۳۸۴بيني عملكرد بودجه      دفتر مطالعات برنامه و بودجه، پيش     . ۷

 .۱۳۸۳مجلس شوراي اسالمي، بهمن 
هـاي    هاي وارداتي در اقتصاد ايران براساس الگوهاي عدم تعادل و رگرسـيون             خياباني، ناصر، تعيين رژيم   . ۸

 .۱۳۷۸، ۱۲نامه بازرگاني، فصلنامه شماره سويچي، پژوهش

9. RMSM-X Reference Guide, Development Data Group, the International Economic 
Development, World Bank, October, 1996. 

 
 





 
 ۷۶۵۶ :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش

 و اثر آن بر     ۱۳۸۵يني عملكرد بودجه    ب   پيش :)۱۰ ( كل كشور  ۱۳۸۵  سال درباره اليحه بودجه   :عنوان گزارش 
 )ويرايش اول (اقتصاد ملي

Report Title: Budget Bill 2006/07: Projection of Government Budget and Impact on 
National Economy  

 
 

 برنامه و بودجه مطالعات :نام دفتر
 شاهين جوادي :تهيه و تدوين
 محمد قاسمي :ناظر علمي
 برنامه و بودجهكميسيون  :متقاضي

 
 

 : ها سي آني و معادل انگلهاي كليدي واژه
 (Macroeconomic Model)اقتصاد كالن  مدل . ۱
 (Iranian economy)  اقتصاد ايران. ۲
 
 

 :خذ تهيه گزارشآمنابع و م
 .در انتهاي گزارش درج شده است

 
 
 


