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 چكيده

ويب قانون بودجه سال پيش رو در آستانه تصهاي اين گزارش به بررسي وضعيت اقتصاد كالن و چالش

دهد مي مجلس نشانهاي هاي مركز پژوهشبينينتايج پيش پردازد.مي در مجلس شوراي اسالمي 1396

 درصد از آن ناشي از رشد بخش نفت 2/5درصد خواهد بود كه  2/7حدود  1395رشد اقتصادي سال 

توان ارائه دهيم مي 1396 باشد. همچنين اگر بخواهيم تصويري از وضعيت بخش حقيقي و رشد سالمي

هاي عمده صنعتي نظير خودروسازي، بيان كرد كه در اين سال احتماالً شاهد رشد بعضي از بخش

محصوالت فوالدي شرايط ركودي  ،هايي نظير سيماناما در بخش .فوالد خام خواهيم بودو پتروشيمي 

ولي كمتر از  ،زي رشد مثبتتداوم خواهد يافت، بخش نفت رشد محدودي خواهد داشت، بخش كشاور

همچنان منفي خواهد بود و عمده  سال جاري را تجربه خواهد كرد، رشد بخش ساختمان احتماالً

درصدي كل  7/3هاي خدماتي با رشد مثبت مواجه خواهند شد. اين تصوير به معناي رشد حدود بخش

منجر به تغيير وضعيت و افزايش  تواندمدت مياست. عواملي كه در اين افق كوتاه 1396اقتصاد در سال 

كه به اهداف تعيين شده در برنامه ششم توسعه نزديك شود، عبارتند از: افزايش قيمت نحويرشد شود؛ به

گذاري در حوزه بخش براي سرمايهگذاري در نتيجه انجام برخي اقدامات اطميناننفت، افزايش سرمايه

در نتيجه كاهش نرخ سود بانكي يا ارائه  تماالًاقتصاد و سياست، خروج بخش مسكن از ركود )اح

 تر براي افزايش تقاضاي مسكن(.هاي جذابمشوق

 1/9به  1395دهد نرخ تورم در پايان سال مي مجلس نشانهاي همچنين برآوردهاي مركز پژوهش

ش درصد افزاي 9/10به حدود  1396اين نرخ در سال  درصد خواهد رسيد و در صورت تداوم شرايط فعلي

از دست رفتن دستاوردهاي جهت در تواند تهديدي مي مهمترين عواملي كه در حال حاضر. خواهد يافت

هاي گذشته و بحران شبكه سالهاي پولي در رشد باالي كل :باشند عبارتند ازاخير هاي تورمي سال

  .يبانك

ادي باال و حفظ آتي تداوم رشد اقتصهاي طور كلي مهمترين اهداف اقتصاد ايران براي سالبه

 باشد كه موانع بسياري در برابر اين اهداف وجود دارند. برخي از اين موانع كهمي دستاوردهاي تورمي

، بحران سيستم بانكي و نرخ باالي مؤثربالقوه مرتبط با بودجه هستند عبارتند از: كمبود تقاضاي طور به

 ها.انباشت بدهي مسئلهسود بانكي، 

باشند. نتايج بررسي اين مطالعه مي دولت از مهمترين اجزاي بخش تقاضا مخارج جاري و عمراني

قبل و همچنين در مقايسه با ساير هاي دهد نقش دولت در اقتصاد ايران در مقايسه با سالمي نشان
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بنابراين امكان انقباض بيشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نيازهاي  .كشورهاي دنيا كاهش يافته است

مخارج دولت در هاي ندارد. ضمن اينكه با توجه به پايين بودن نسبت ياد كشور نيز سازگارفعلي اقتص

 مدتبلندوضعيت رشد است امور سالمت و بهداشت نسبت به ساير كشورها با تداوم روند فعلي ممكن 

مستقيم ر تأثي دهدمي مجلس نشانهاي قرار گيرد. نتايج برآورد مركز پژوهشتأثير  اقتصاد ايران نيز تحت

اي بر رشد اي و عملكرد اعتبارات هزينههاي سرمايهمربوط به افزايش عملكرد اعتبارات تملك دارايي

درصد( خواهد بود. چنانچه همه اعتبارات تملك  44/0 درصد )حدودكمتر از نيم 1396اقتصادي سال 

در انتهاي اين  1396ودجه سال اي در نظر گرفته شده در اليحه بت هزينهااي و اعتبارهاي سرمايهدارايي

 درصد خواهد بود. 9/2برابر با  1396سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقيم آنها بر رشد اقتصادي سال 

هاي جه دولت نشان داد كه با تغيير تركيب كسري بودجه دولت در سالدبررسي تركيب كسري بو

شاهد تغيير ماهيت كسري بودجه دولت  مين كسري بودجه،أاخير به سمت استفاده از اوراق تعهدزا در ت

مين كسري بودجه دولت از ناحيه أدليل تبه 1392ست كه تا سال ا به بدهي دولت هستيم. اين در حالي

دولتي عمده كسري بودجه ماهيت بدهي نداشته است. در هاي حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركت

شوند و عمده كسري بودجه هاي باال ميسودهاي فعلي دولت مشمول نرخ شرايط فعلي كه عمده بدهي

شود، ادامه روند موجود موجبات ايجاد بحران بدهي را فراهم هاي جديد تأمين مينيز از محل ايجاد بدهي

هاي جديد و صرفاً افزايش دهد كه حتي بدون ايجاد بدهيخواهد نمود. محاسبات انجام شده نشان مي

هاي دولت و ها، نسبت بدهيهاي سود باالي مترتب بر اين بدهينرخهاي موجود با توجه به بدهي

درصد تعيين شده در برنامه ششم  40از سقف  1396هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در سال شركت

درصد  46)پايان برنامه( به حدود  1400توسعه )مصوب كميسيون تلفيق( خواهد گذشت و در سال 

درصد  50از مرز  1400هاي جديد نيز در نظر گرفته شود اين نسبت در سال خواهد رسيد. اگر بدهي

 عبور خواهد كرد. 

ها و ايجاد همچنين اعسار سيستم بانكي كه بخشي از آن به عدم پرداخت بدهي دولت به بانك

هاي جديد مرتبط است، با افزايش نرخ سود بانكي مشكالت اقتصاد كشور را تشديد نموده است. بدهي

هاي ن هم به وضعيت بودجه دولت مرتبط است، نرخآكمبود تقاضاي فعلي اقتصاد كشور كه بخشي از 

گذاري در انگيزه سرمايه ،هاي اقتصاديخصوص شكاف آن از تورم و بازدهي بخشهباالي سود و ب

نمايد. از هاي اقتصادي را كاهش داده است. در اين شرايط بودجه اهداف متعارضي را بايد دنبال بخش

در  به توليد ناخالص داخلي دولت جاري مخارج پايين طرفي در شرايط كمبود تقاضاي مؤثر و نسبت

شود كاهش مخارج عمومي دولت توصيه نمي، قبل، متوسط جهاني و كشورهاي همترازهاي مقايسه با سال

از طرف  ودجه خواهد بود.ي تداوم كسري بارسد. اين موضوع به معنپذير به نظر نميو در عمل نيز امكان

فعلي منجر به تشديد بحران بدهي و نرخ سودهاي بانكي باال هاي مين كسري بودجه دولت از راهأديگر ت

ريزي كشور ضرورتي بازنگري كلي در نظام بودجهرسد اي به نظر ميدر چنين شرايط پيچيدهخواهد شد. 
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 شرح ذيل باشد:ند بهتوامي آنهاي لفهؤناپذير است كه مهمترين ماجتناب

 ،بازنگري در محدوده وظايف و تكاليف دولت و شيوه انجام آنها .1

 ،دولتمالي و شبهمالي هاي گسترش چتر بودجه عمومي بر همه فعاليت .2

 ،مدتارائه بودجه ميان .3

 ،گسترش چتر مالياتي .4

 .دولتهاي بندي بازپرداخت بدهياولويت .5

 

 مقدمه

ها تدوين و پس از تصويب در مجلس، ساله توسط دولتاست كه هر جه مهمترين سند سياستياليحه بود

هاي مالي در بودجه به نحوي مشي سياستيافته، خطيد. در بودجه عمده كشورهاي توسعهآبه اجرا در مي

هاي پولي اهداف مشخصي در ارتباط با متغيرهايي نظير رشد شود كه در تعامل با سياستمشخص مي

ي هابانكهاي پولي هم توسط نهاد مستقل پولي )و تورم را پيگيري كند. سياست اقتصادي، بيكاري

پولي و هاي مثل سياستها دليل اثرگذاري بر ساير سياستگردد. بودجه در ايران بهيين ميمركزي( تع

دجه در مرحله تدوين بوها مراتب اثرگذاري بيشتري داشته باشد. هر چند در عمل دولتتواند بهمي ارزي

مسئله را به تنظيم حسابداري آن تقليل داده و بخش مهمي از تصميمات و اقدامات سياستگذاري  عموماً

ات بودجه تأثيركنند، با اين حال وكار تخصيص، واگذار ميتصويب و مرحله اجرا، از طريق سازرا به بعد از 

عه به بررسي اليحه بودجه سال بر فضاي اقتصاد كالن كشور همچنان با اهميت خواهد بود. در اين مطال

آن بر وضعيت اقتصاد كالن كشور پرداخته خواهد شد. بدين منظور ابتدا وضعيت اقتصاد تأثير  و 1396

در مجلس شوراي اسالمي مورد بررسي قرار گرفته و  1396آستانه تصويب قانون بودجه سال  ايران در

گيرد. در بخش بعد مي تي مورد تحليل قرارآهاي پيش روي اقتصاد ايران در سالهاي مهمترين چالش

اخير پرداخته خواهد شد. سپس نقش اليحه هاي به بررسي نقش تاريخي دولت در اقتصاد ايران در دهه

ايان پيش روي اقتصاد ايران بررسي شده و در پهاي در ارتباط با مهمترين چالش 1396بودجه سال 

 گردد.مي اصالحي ارائه هايپيشنهاد

  

 1396تصاد ايران در آستانه تصويب قانون بودجه سال . اق1

 . توليد و رشد اقتصادي1-1

و  2/7ترتيب را به 1396و  1395هاي مجلس رشد اقتصادي سالهاي مركز پژوهش نتايج برآوردهاي

را پيش از  1395ي پول نيز كه تاكنون رشد اقتصادي سال المللبيندهد. صندوق درصد نشان مي 7/3

ترتيب خود رشد اقتصادي اين دو سال را بههاي بينيپيشكرده بود با اصالح  بينيپيشدرصد  5 اين زير
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سوي وطور كلي در ارتباط با بخش حقيقي و سمتبه نموده است. بينيپيش درصد 5/3و  درصد 6/6

 :توان موارد زير را بيان كردتوليد در اين دو سال مي

درصدي صادرات نفت خام در اين  60رشد بيش از  1395 با توجه به عملكرد شش ماه اول سال

 9/51شود كه با توجه به سهم صادرات از كل توليد بخش نفت به معناي رشد حدود بيني ميسال پيش

درصد  10هاي ملي بانك مركزي نيز سهم بخش نفت حدود درصدي اين بخش است. براساس حساب

درصدي كل توليد ناخالص داخلي  2/5معناي رشد  است كه در نهايت اين ميزان رشد بخش نفت به

 1396امكان تداوم آن در سال  ن بخش از رشد اقتصادي پايدار نيست و عمالًاي هاست. واضح است ك

هاي اضافي توليد و صادرات نفت موجود به مدد رفع دليل استفاده از ظرفيتوجود ندارد؛ چراكه به

هاي هاي توليد و صادرات نفت در سالن به حداكثر ظرفيتهاي اقتصادي حاصل شده و با رسيدتحريم

 .و زمانبر استبوده گذاري در اين حوزه از تحريم، امكان تداوم آن تنها منوط به افزايش سرمايه پيش

 باشد:مي شرح زيربه 1396در سال ها انداز ساير بخشهمچنين چشم

. رشد بخش شده است بينييشپدرصد  7/5برابر  1395رشد اين بخش در سال كشاورزي: 

مدت هاي اقتصادي كوتاههاي تجاري و سياستهاي مربوط به سيكلكشاورزي در ايران چندان از تحليل

انداز سال رسد چشممي كند و بيش از هرچيز تابع شرايط جوي و آب و هوايي است. به نظرپيروي نمي

 شود.بيني ميپيشاين سال  نباشد و رشدي مشابه براي 1395نيز متفاوت از سال  1396

شود كه در مي بينيدرصد پيش -9/14حدود  1395رشد بخش ساختمان در سال  ساختمان:

پنجمين سال پياپي تجربه رشد منفي در  1395صورت تحقق، اين موضوع به معناي آن است كه سال 

 اين بخش است. اين وضعيت سه دليل اصلي دارد: 

صورت گذاري به قيمت ثابت دولت بهتيجه كاهش مخارج سرمايه. كاهش درآمدهاي دولت و در ن1

 هاي عمراني، اجراي طرح

دليل ركود مسكن در نتيجه اضافه عرضه و هاي مسكوني بهگذاري در ساختمان. كاهش سرمايه2

  ،هاي مسكنچسبندگي قيمت

اي غيرمسكوني هگذاري در ساختمانگذاري در اين بخش و كاهش سرمايه. كاهش بازدهي سرمايه3

هاي صنعتي، تجاري و... براي اجراي طرح دليل ركود كلي اقتصاد كه معموالًتوسط بخش خصوصي به

گذاران بخش براي سرمايهافزايش قيمت نفت، انجام برخي اقدامات اطمينان ضروري هستند. عواملي مثل

باشد و كاهش نرخ سود تواند در حوزه اقتصادي يا سياست گذاري كه ميبراي كاهش ريسك سرمايه

انداز روشني در هيچ يك از موارد بهبود بخشد كه البته چشم 1396تواند وضعيت را براي سال بانكي مي

شود و نبايد انتظار تغيير قابل توجهي در اين گانه فوق )بجز افزايش محدود قيمت نفت( مشاهده نميسه

 .داشت 1396زمينه را در سال 

وضعيت صنعت در سال شود. ميبيني پيش درصد 9/1حدود  1395رشد صنعت در سال : صنعت
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توان گفت كه سايه ركود همچنان طور كلي ميتفاوت چشمگيري با سال جاري نخواهد داشت و به 1396

هاي مهمي از صنعت گذاري در آن نقش اصلي را دارد( در بخشواسطه كمبود تقاضا )كه كاهش سرمايهبه

 .محسوس خواهد بود

شود. براي تحليل ميبيني پيش درصد 7/3حدود  1395رشد بخش خدمات در سال  خدمات:

د. شوهاي خدمات جداگانه تحليل وضعيت زيربخش، بهتر است 1396تر وضعيت اين بخش در سال دقيق

به وضعيت مخارج جاري دولت بستگي دارد  هاي امور عمومي، آموزش و بهداشت كامالًوضعيت بخش

 1396ها در سال ارج جاري دولت انتظار رشد اين بخشي موجود از عملكرد مخوردهابرآبه كه با توجه 

فروشي كه سهم قابل توجهي در كل بخش فروشي و خردهوجود ندارد. وضعيت بخش خدمات عمده

هاي صنعت، كشاورزي و تجارت خارجي بستگي دارد كه در مورد صنعت خدمات دارد به وضعيت بخش

شد و تجارت خارجي هم با توجه به افزايش صادرات نفت و افزايش احتمالي  بحث و كشاورزي قبالً

فروشي فروشي و خردهتواند با رشد همراه باشد. در مجموع رشد بخش خدمات عمدهواردات به تبع آن مي

ها ونقل هم به وضعيت ساير بخششود. وضعيت بخش حملبيني ميمثبت پيش 1396هم در سال 

تواند همراه با رشد فروشي وابسته است. بنابراين توليد اين بخش هم ميو خرده فروشيازجمله عمده

هاي اخير با توجه به افزايش شكاف هاي مالي نيز كه در سالگريمثبت و محدود باشد. بخش واسطه

هاي موجود براي غلبه بر ها و تسهيالت بانكي وضعيت مناسبي نداشته است با توجه به تالشسپرده

هاي خدماتي تواند شاهد بهبود باشد. در مجموع رشد بخشت فعلي توسط دولت و بانك مركزي ميمشكال

 .شودبيني ميمثبت و محدود پيش 1396در سال 

توان ارائه دهيم مي 1396در نهايت اگر بخواهيم تصويري از وضعيت بخش حقيقي و رشد سال 

هاي عمده صنعتي نظير خودروسازي، بخشبيان كرد كه در اين سال احتماالً شاهد رشد بعضي از 

ها نظير سيمان، محصوالت فوالدي و... سايه پتروشيمي، فوالد خام و... خواهيم بود؛ اما در ساير بخش

 ركود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودي خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتماالً

مثبت و محدودي مواجه خواهند شد. در  هاي خدماتي با رشدهمچنان منفي خواهد بود و عمده بخش

است. عواملي كه در  1396درصدي كل اقتصاد در سال  7/3مجموع اين تصوير به معناي رشد حدود 

كه به اهداف نحويتواند منجر به تغيير وضعيت و افزايش رشد شود؛ بهمدت ميكوتاه اين افق نسبتاً

 متغيرهاي طرف تقاضاي اقتصاد هستند وبط با مرتعمدتاً  گرددتعيين شده در برنامه ششم نزديك 

بخش براي گذاري در نتيجه انجام برخي اقدامات اطمينانعبارتند از: افزايش قيمت نفت، افزايش سرمايه

در نتيجه كاهش نرخ  خروج بخش مسكن از ركود )احتماالًو  گذاري در حوزه اقتصاد و سياستهسرماي

 تر براي افزايش تقاضاي مسكن(هاي جذابسود بانكي يا ارائه مشوق
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 رشد اقتصادي ايران. 1 نمودار

 
 .مجلسهاي مركز پژوهش بينيپيشهاي ملي بانك مركزي و حساب :مأخذ

 

 . اشتغال1-2

بازار كار يكي از مهمترين بازارها در اقتصاد ايران است كه ارتباط تنگاتنگي با ساير بازارها داشته و در 

عنوان باشد. اشتغال )و بيكاري( بهز ميپذير نيتأثيراير بازارها از وضعيت آنها عين اثرگذاري بر وضعيت س

 باشد. ي ميسياستگذارترين متغيرهاي اقتصادي همواره مورد توجه مسئوالن يكي از كليدي

ت بيكار در كشور وجود داشته يميليون نفر جمع 34/3حدود  1395طبق آخرين آمار، در تابستان 

 84/5ميليون نفر( به آن، در مجموع حدود  5/2ت اشتغال ناقص )يفه كردن تعداد جمعاست كه با اضا

بخشي به ايجاد اشتغال در اقتصاد اولويتميليون نفر جوياي كار در اقتصاد ايران وجود دارند كه ضرورت 

يران اقتصاد ا 80خصوص آنكه شواهدي از وضعيت رشد بدون اشتغال در دهه دهد. بهايران را نشان مي

 وجود دارد.

نظر قرار گيرد مربوط به نرخ مشاركت پايين در بازار كار مدبايستي  نكته مهم ديگري كه حتماً

دهنده درصد مشاركت جمعيت در سن كار كشور در بازار كار اقتصاد ايران است. نرخ مشاركت كه نشان

با وجود  ،1395ي در تابستان عبارتدرصد بوده است به 4/40برابر با  1395باشد، در تابستان سال مي

درصد از جمعيت در سن كار  40 حدود تنها ،سال قبلدرصدي نسبت به  3/2افزايش اميدواركننده 

چراكه  ،شوداند كه خود معضلي براي كشور محسوب ميكشور حاضر به عرضه كار خود در بازار كار بوده

نيستند كه كار خود را عرضه كنند و بخش بزرگي از جمعيت در سن كار كشور به داليل مختلف حاضر 

آيند. بديهي است كه هر چقدر نسبت جمعيت غيرفعال به كل جمعيت شمار ميهجزو جمعيت غيرفعال ب

هاي درصد بوده است( عاملي براي بروز نابساماني 52برابر با  1392ن رقم در سال اي هبيشتر باشد )ك

ه نبايد فراموش كرد كه چنانچه نرخ مشاركت افزايش يافته اجتماعي از قبيل فساد و غيره خواهد بود. البت
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 يابد. ت بيكار و نرخ بيكاري شديداً افزايش مييو تمهيداتي براي ايجاد اشتغال انديشيده نشود، جمع

 

 هاي مختلف. وضعيت نرخ مشاركت و نرخ بيكاري به تفكيك گروه1جدول 

 نرخ مشاركت نيروي كار فصل / متغير
 صد()در نرخ بيكاري

 ساله( 15-24جوانان ) كل

 7/29 2/12 1/38 1394تابستان 

 8/30 7/13 7/38 1395بهار 

 2/30 7/12 4/40 1395تابستان 

 .مركز آمار ايران مأخذ:

 

 . تورم1-3

تندي در مسير كاهش قرار گرفت و تا  تورم با شيب نسبتاً 1394تا انتهاي سال  1392نيمه دوم سال از 

توان ها را ميرقمي حفظ شد. داليل كاهش تورم در اين سال)تاكنون( نيز در بازه تك 1395ماه سال آبان

ها، لنگر شدن انتظارات تورمي تركيبي از تصميم و اجبار دانست. در واكنش به افزايش تورم بعد از تحريم

ها در بستر وضعيت تورم را در مسير كاهشي قرار داد. اما اين سياست (با توجه به رويكرد ضدتورمي دولت)

 هاي بانكي رخ داد. وخيم ترازنامه

دولت  ندههاي نقدناشوها شامل تسهيالت غيرجاري، بدهيسه دسته كلي دارايي در ترازنامه بانك 

 1392است. از سال ها در بخش ساختمان منجر به افزايش نرخ سود سپرده شده گذاري بانكو سرمايه

بخش ها در گذاري بانكراي ايجاد جريان نقدي ازسوي سرمايهمجمهمترين  معامالت مسكن ركود با

ويژه جريان نقدي مواجه شدند و در نتيجه ها با چالش جدي سودآوري و بهنيز بسته شد، لذا بانك مسكن

در بازار سپرده خارج از كنترل افزايش يافت. در چنين شرايطي در  در بازار بين بانكي و نهايتاً سود نرخ

كه در سمت بدهي ناگزير از پرداخت  در حالي 1،يافتهاي موهومي افزايش ميدارايي ها،سمت دارايي

ها ناگزير بودند تا نرخ سود سپرده را به حدي افزايش سود سپرده و پاسخ به تقاضاي نقد بود. لذا بانك

يش و در نتيجه انداز افزادهند كه مطالبه نقد آنها كاهش يابد. با افزايش نرخ سود سپرده تمايل به پس

تقاضاي كاال و خدمات كاهش يافته و در نتيجه تورم كاهش يافت. اين شرايط كمابيش تا انتهاي تابستان 

 ادامه داشت تا اينكه نرخ سود با برخي مداخالت بانك مركزي اندكي كاهش يافت.  1394سال 

بيني پيشاخير هاي ارز در ماه طور كلي با توجه به وضعيت نرخ تورم توليدكننده و همچنين افزايش نرخبه

مجلس هاي مركز پژوهشهاي كلي نتايج برآوردطور به ينده باشدآآتي سال جاري فزهاي شود نرخ تورم در ماهمي

. ضمن اينكه درصد خواهد بود 9/10درصد و  1/9 به ترتيب 1396و  1395هاي دهد نرخ تورم سالمي نشان

 نموده است. بينيپيشدرصد  11و  9ترتيب دو سال را به ي پول نرخ تورم اينالمللبينصندوق 

                                                 
 هايي كه بيش از حد ارزشگذاري شده بود.نظير تسهيالتي كه قابل وصول نبود، يا دارايي .1
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آتي باشند هاي تواند تهديدي جهت افزايش نرخ تورم سالمي مهمترين عواملي كه در حال حاضر

 هاي گذشته و بحران شبكه بانكي.هاي پولي در سالرشد باالي كل :عبارتند از

 1هاي پولي و تهديد تورمي. كل1-3-1

هم از جهت اندازه و هم از جهت تركيب، متناسب با تورم  1395و  1394ر دو سال رشد پايه پولي د

از  1395بدتر شد و نرخ رشد پايه پولي در سال  1395رقمي نبوده است. اين وضعيت در سال تك

تا سال  1370ماهه پايه پولي از سال شدت فراتر رفت. متوسط نرخ رشد ششمتوسط همين بازه به

 9/7معادل  1395ماهه سال ست كه اين متغير در ششا درصد است، اين در حالي 7/4معادل  1393

 1395ماهه ويژه در ششتاكنون، به 1393پولي از سال عالوه تركيب رشد پايه هدرصد افزايش يافت. ب

پولي از  هاي گذشته نشان داده است كه افزايش پايههاي داخلي بوده است. تجربه سالاز ناحيه دارايي

زايي بيشتري دارد و منتهي به افزايش ها( بوده كه هم تورمهاي داخلي )مجموع دولت و بانكحل داراييم

 مدت بسيار محدود است. آن بر توليد در كوتاهآثار شود و هم نرخ ارز مي

تورمي دارد، اما در مورد آثار پولي بيش از نياز اقتصاد همواره  با وجود اين كه افزايش حجم پايه

حجم نقدينگي، تورم داشت همواره به اندازه  توان انتظارم نقدينگي مالحظاتي وجود دارد كه نميحج

يابد، اين كه تركيب اجزاي آن به چه صورت باشد، كه نقدينگي افرايش ميواقع زمانيايجاد شود. در

، 39رتيب معادل تبه 1394و  1393، 1392هاي زايي آن است. نقدينگي در سالرمكننده ميزان توتعيين

پول بوده درصد آن از ناحيه شبه 93و  99، 97ترتيب صد رشد داشت، كه از اين ميزان بهدر 30و  22

 . شودكنيم از درجه سياليت كاسته ميهاي بلندمدت حركت ميكه هرچه به سمت سپرده است

م، نقدينگي ايجاد كزايي رغم سياليت و تورمهاي بلندمدت عليمهم اين است كه سپرده مسئلهاما  

زاتر نقدينگي تبديل شوند. آنچه تركيب تر و تورمهاي سيالتوانند به بخشراحتي ميشده هستند و به

كند، نرخ سود در بازار پول و در نتيجه زايي نقدينگي ايجاد شده را تعيين مينقدينگي، در نتيجه تورم

شوند و تورم افزايش به اجزاي سيال تبديل ميدر بازار سپرده است. با كاهش نرخ سود اجزاي غيرسيال 

يابد. آينه اين اتفاق در بخش حقيقي اين است كه با كاهش نرخ سود، تمايل براي مصرف و مي

صورت اجزاي سيال در را بهيابد، آحاد اقتصادي دارايي خود در بانك گذاري )تقاضا( افزايش ميسرمايه

افزايش تقاضا و سطح معامالت، تورم افزايش  با ه كنند، در نتيجهآورند تا از آنها در معامالت استفادمي

 يابد.مي

 

                                                 
 .1396هاي مجلس، ابعاد تورمي اليحه بودجه سال مركز پژوهش .1
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 سهم اجزاي نقدينگي از تغييرات نقدينگي .2نمودار

 
 .گزارش پولي و بانكي بانك مركزي مأخذ:

 

سود را از دست بانك مركزي خارج كرده، نرخ تواند كنترل از منظر تورمي، مهمترين عاملي كه مي

اد شدن نقدينگي پشت سد شود، فشار دولت بر منابع بانك مركزي است. فشار دولت بر و منجر به آز

منابع بانك مركزي )ناشي از كسري بودجه و يا فروش ارزهاي نفتي( هم منجر به افزايش پايه شده و هم 

د تواند منجر به آزاكنترل سياست پولي و در نتيجه نرخ سود را از دست بانك مركزي خارج كرده و مي

 عبارت ديگر فشار دولت به بانك مركزي دو پيامد مشخص دارد. اوالًبه شدن نقدينگي پشت سد شود.

دهد كه نتيجه آن عدم توانايي اين مي كند و استقالل بانك مركزي را كاهشمي سلطه مالي را تقويت

سيال  ءسهم جزبا افزايش پايه پولي موجبات افزايش  مناسب است. ثانياًهاي بانك در اجراي سياست

 كند. مي زايي بااليي برخوردار است را فراهمنقدينگي كه از تورم

 بانكي و تهديد تورمي مشكالت نظام. 1-3-2

رو، وضعيت نامساعد شبكه بانكي است. اشاره شد كه از ديگر تهديدات مهم تورمي در سال پيش

اي خود را نداشته ان برآوردن تعهدات بهرهها باعث شده است تا آنها امكهاي سمي در ترازنامه بانكدارايي

ها را دچار بحران كرده و سرعت بانكباشند. لذا هر عاملي كه منجر به افزايش تقاضاي نقد بانك شود، به

 دهنده ناگزير از چاپ پول در حجم باال خواهد شد، كه دقيقاًقرض أعنوان آخرين ملجبانك مركزي به

 خواهد بود.  هاي بسيار باالمتناظر با تورم

تواند به تحقق اين بحران كمك كند، فشار دولت بر منابع شبكه يكي از مهمترين مسائلي كه مي

مناسب نيز منجر به افزايش در ابعاد و فواصل زماني نا بدهي بانكي است. از طرف ديگر انتشار اوراق

ر پول كه بازاكند، در حاليب مي، نقدينگي در بازار را جذبدهي واقع انتشار اوراقشود. درمطالبه نقد مي

 برد. سر ميدر بحران كمبود نقدينگي به

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
پول قرض الحسنه پس انداز کوتاه مدت بلندمدت متفرقه



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

10 

 نرخ ارز .1-4

با روي كار آمدن دولت يازدهم تالطمات  1391و  1390هاي پس از فروكش كردن تالطمات ارزي سال

ماه سال م يافت. با اين حال از اوايل آذرنيز تداو 1394كاهش يافت و اين روند در سال  نرخ ارز نسبتاً

بيني پيشرسيد.  1395ماه تومان در اوايل دي 4150 حدود بهحتي نرخ دالر افزايش يافت و  1395

حدود  1395ماهه زمستان سال ط نرخ برابري ريال به دالر در سهدهد كه متوسها نشان ميمركز پژوهش

در رابطه با اهد بود. ريال خو 42000تا  41000حدود  1396ماهه زمستان سال ريال و در سه 38500

 توان موارد زير را بيان كرد:عوامل مؤثر بر نرخ ارز )دالر( مي

 تحوالت جهاني. 1-4-1

 دهد. همانطور كه در اين نمودار مشاهدهمي نشان 1395نرخ دالر و يورو را از ابتداي شهريورماه  3 نمودار

با اين حال نرخ افزايش دالر بسيار بيشتر  اندينده داشتهآاخير روندي فزهاي كنيد هر دو نرخ طي ماهمي

درصد رشد داشته  7/15معادل  1395از نرخ افزايش يورو بوده است. نرخ دالر نسبت به هفته اول مهرماه 

دليل تقويت دالر در رصد رشد داشته است. اين موضوع بهد 8/7در حاليكه نرخ يورو در اين دوره معادل 

 حدود 1395باشد. نرخ تبديل دالر به يورو جهاني از اول مهرماه مي هانيمقابل ساير ارزها در بازارهاي ج

رسد حدود نيمي از افزايش قيمت دالر ناشي از افزايش مي درصد رشد داشته است. در نتيجه به نظر 5/7

 ارزش اين ارز در مقابل ساير ارزهاي مهم جهاني مثل يورو بوده است. 
 

 ارزش ريالي دالر و يورو .3 نمودار

 
 .سايت اتحاديه طال و جواهر مأخذ:

 

 داخلي ايهعوامل پاي. 1-4-2

وري )توليد سرانه(، تراز تجاري ها، رفتار نرخ ارز در ايران را بهرهاساس مطالعات گذشته مركز پژوهشبر

دهد كه هاي خارجي بانك مركزي توضيح مين نفت، وضعيت مالي دولت و موجودي خالص داراييوبد
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بانك مركزي موجب كاهش نرخ ارز و افزايش هاي عيت توليد، تراز تجاري و خالص داراييبهبود وض

ماهه درصدي شش 4/7كسري بودجه دولت موجب افزايش نرخ ارز خواهد شد. با توجه به رشد اقتصادي 

 ،خارجي بانك مركزيهاي و همچنين بهبود تراز تجاري بدون نفت و خالص دارايي 1395اول سال 

 تواند باشد. مي افزايش نرخ ارز كسري بودجه دولت ايهرسد عمده دليل پايمي ن به نظربنابراي

 عوامل فصلي. 1-4-3

 دليل افزايش تقاضاي واقعي ارز، نرخ ارز تا حدودي دچار افزايشطور طبيعي در پاييز هر سال بهبه

هم عليرغم ثبات نسبي بازار يازدكنيد كه پس از روي كار آمدن دولت مي مشاهده 4شود. در نمودار مي

 ارز روند فصلي اين متغير در پاييز هر سال صعودي بوده است. 

 

 انهينرخ ارز ماه .4 نمودار

 
 مارهاي بانك مركزي.آگزيده  مأخذ:

 

 به نرخ ارز عمومي بودجهمنابع دولت در وابستگي  اساس نياز ريالي بودجه:تعيين نرخ ارز بر

هايي كه با كمبود منابع مواجه است ويژه در زماندهد كه بهمي اتهام قراران اين ظهمواره دولت را در م

  كند.مي نرخ ارز را دستكاري

هاي آتي چندان طور كلي با توجه به موارد بيان شده انتظار افزايش نرخ ارز براي ماهبه

 رسد. منطقي به نظر نمي
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 بانكي و نرخ سود نظام. وضعيت 1-5

الحساب انتظار بر اين بود نرخ سود علي 1392تورم نقطه به نقطه از خردادماه با شروع روند كاهنده 

هاي يكساله ويژه نرخ سود سپردههاي مذكور بهيابد. برخالف انتظارات، نرخهاي بانكي نيز كاهش سپرده

 و كمتر از آن در يك سال اول فعاليت دولت يازدهم به نحو ملموسي افزايش يافت. عليرغم توسل بانك

هاي سود هاي اخير نرخهاي بانكي در سالمركزي به ابزارهاي تنبيهي جهت كاهش نرخ سود سپرده

 .باشدمي 1392هاي پيش از خردادماه همچنان باالتر از نرخها برخي بانك

 

 هاي يكساله بانكي و نرخ تورمنرخ سود سپرده. 5نمودار 

 
 .نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي :مأخذ

 

( كليد اصلي فهم معماي نرخ سود بانكي را 1394هاي مجلس )به گزارش مركز پژوهش با استناد 

)ورشكستگي  بايد در آن دسته از نهادهاي مالي جستجو كرد كه با مشكل كمبود نقدينگي و اعسار

بور تا حد زيادي ريشه در پديده پيچيده مطالبات غيرجاري نهادهاي زاند. مشكل مرسمي( مواجه شدهغير

مطالبات هاي ناكافي بابت گيريري در سنوات گذشته در كنار ذخيرهدارد. تراكم مطالبات غيرجا مذكور

رخي از نهادهاي مالي باعث كمبود نقدينگي و اعسار ب هابانكمناسب سرمايه الوصول و وضعيت نامشكوك

ات سياسي كشور و برخي مقام هابانكداران مدت مديران و سهامهاي كوتاهعالوه انگيزهشده است. به

 هابانكجاري بندي صحيح مطالبات غيرطرقي مانند استمهال و عدم طبقه زخير انداختن موضوع اأباعث ت

و در  هابانكگري مالي مدت باعث زيانده شدن فعاليت واسطهه است. ادامه روند مذكور در ميانشد

 باعث بروز مشكالت شديدتر در نظام بانكي خواهد شد.  مدتبلند
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 دولت هاي . بدهي1-6

ترتيب به 1395ال ماه سدر خرداد دولتيهاي دولت و شركتهاي اساس اعالم وزارت اقتصاد رقم بدهيبر

باشند كه در مجموع به حدود مي درصد 9/19و  6/19برابر  1394نسبت به توليد ناخالص داخلي سال 

ي اين نرخ در حال افزايش قبلهاي و با توجه به سررسيد شدن بدهي رسدمي GDPدرصد از  5/39

برنامه ششم  قدر مصوبات كميسيون تلفي GDPبه ها ست كه سقف مجاز بدهيا . اين درحالياست

جديد تا حد زيادي هاي هيدرسد دست دولت براي ايجاد بمي درصد تعيين شده و به نظر 40توسعه 

 بسته خواهد بود. 

دهد. همانطور كه در اين نمودار مي نشان 1395دولت را در خردادماه هاي تركيب بدهي 6 نمودار

و  خصوصي و دولتيي هابانكدولت مربوط به هاي درصد( از بدهي 37كنيد بخش زيادي )مي مشاهده

 باشد.مياجتماعي  تأميندرصد( مانند  43همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي )

 

 دولتهاي تركيب بدهي .6 نمودار
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 دولتيهاي كتشرهاي تركيب بدهي .7 نمودار

 
 .وزارت اقتصاد مأخذ:

 

 بندي بخش اول. جمع1-7

نشان از آن دارد كه  1395درصدي و تورم يك رقمي در سال  2/7رشد اقتصادي  بينيپيشطور كلي به

با اين حال،  .تورم باال و رشد اقتصادي منفي فاصله گرفته است باهاي نسبي از سالطور به اقتصاد ايران

بيان شد دشوار  1396رقمي با توجه به آنچه در تحليل وضعيت سال صادي باال و تورم تكداوم رشد اقتت

دولت در هاي جدي از مهمترين دغدغهطور به خواهد بود. ضمن اينكه وضعيت بيكاري و اشتغال نيز

 بيشتري نسبت به ساير جاد اشتغال از پيچيدگياي هپيش رو خواهد بود. در اين ميان مسئلهاي سال

گذاري، روابط اجتماعي، نوع و تركيب اهداف اقتصادي برخوردار بوده و به عوامل مختلفي نظير نوع سرمايه

كلي عمده متغيرهاي كالن اقتصادي و اجتماعي طور به هاي اقتصادي ومبادالت تجاري، ساختار بخش

 شود.ماهوي هدفي بلندمدت تلقي ميطور به بستگي دارد و

آتي تداوم رشد اقتصادي باال و حفظ هاي براي سال كالنين اهداف اقتصاد طور كلي مهمتربه

همانطور كه بيان شد موانع بسياري در برابر اين اهداف وجود دارند كه  .استدستاوردهاي تورمي 

 مسئله، بحران سيستم بانكي و نرخ باالي سود بانكي، مؤثرمهمترين آنها عبارتند از: كمبود تقاضاي 

 .هاي گذشتههاي پولي در سالي كلرشد باال وها انباشت بدهي
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 هاي بودجه براي تحقق اهداف اقتصاد كالن. ظرفيت2

آتي تداوم رشد اقتصادي هاي براي سال كالنهمانگونه كه در بخش قبل بيان شد مهمترين اهداف اقتصاد 

تواند مرتبط با بودجه باشد يم باشد كه مهمترين موانع آن كه بالقوهمي باال و حفظ دستاوردهاي تورمي

 ها.انباشت بدهي مسئله، نرخ باالي سود بانكي و مؤثركمبود تقاضاي  :عبارتند از

 

 مؤثر. بودجه و كمبود تقاضاي 2-1

 مؤثرمختلفي بر تحريك تقاضاي هاي تواند از كانالمي رشد به قيمت ثابت مخارج جاري و عمراني دولت

 گذار باشند:تأثير

هايي نظير افزوده بخشخارج جاري دولت مستقيماً بر ارزشعي )به قيمت ثابت( م. مقدار واق1

 آموزش، بهداشت و امور عمومي مؤثر است.

افزوده بخش ساختمان مؤثر است كه رشد بخش ي مخارج عمراني مستقيماً بر ارزش. مقدار واقع2

هاي غيرفلزي و... ات اساسي، كانيهايي نظير فلزافزوده بخشغيرمستقيم بر ارزشطور به ساختمان خود

 باشد.مؤثر مي

دهد. همانطور كه را نشان مي 1383هاي ثابت سال رشد مخارج مصرفي دولت به قيمت 8نمودار 

به بعد بسيار كم شده  1386سال مخارج مصرفي حقيقي دولت از شود رشد در اين نمودار مشاهده مي

 درصد بوده است. -1/2ن نرخ رشد متوسط اي 1393 -1386است و طي دوره 

 

 1383هاي ثابت سال مصرفي دولت به قيمت. رشد مخارج 8نمودار 

 
 .هاي ملي و نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي: حسابمأخذ
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نسبت مخارج نهايي دولت به توليد ناخالص داخلي براي گروه كشورهاي  9 همچنين در نمودار

مول اين نسبت كنيد برخالف باور معمي در اين نمودار مشاهده مختلف مقايسه شده است. همانطور كه

 2000باشد. ضمن اينكه در مقايسه با سال مي ايهجهاني و منطقهاي تر از متوسطبراي كشورمان پايين

كه براي كشورمان روندي عكس ن نسبت براي متوسط دنيا صعودي بوده در حالياي هشود كمي مشاهده

درصد كاهش يافته است. همچنين با توجه به ارقام مندرج در اليحه  7/10به  9/12طي شده است و از 

 2.خواهد بود 1درصد 7/10در حدود  1396اين نسبت در سال  1396بودجه سال 

 

 نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي .9 نمودار

 
Source: WDI, 2016. 

  

                                                 
 بيني شده است.درصد پيش 9/10درصد و تورم  7/3اساس نرخ رشد بر 1396توليد ناخالص داخلي سال  .1

شود در برخي اقالم متفاوت است. يكي از مهمترين اقالم اين تفاوت براساس اي كه در بودجه آورده ميمصرف نهايي دولت با رديف اعتبارات هزينه SNAبراساس تعريف  .2

SNA, 2008  هزار ميليارد تومان است و براي محاسبه مصرف  40حه بودجه دولت حدود در الي 1396( پرداختي به بازنشستگان است كه رقم آن براي سال 442)صفحه

ها نيز در مصرف هاي بالعوض و يارانهنهايي دولت و نسبت آن به توليد به نحوي كه قابل مقايسه با ساير كشورها باشد الزم است مدنظر قرار گرفته شود. ضمن اينكه رديف كمك

برابر  1396براساس ارقام مندرج در اليحه بودجه سال  1396در سال  هاي مجلس مصرف نهايي دولت به قيمت جاريآورد مركز پژوهششود. براساس برنهايي دولت لحاظ نمي

 .هزار ميليارد ريال خواهد بود 1711با 
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 تصادي رشد اق بربودجه برآورد اثر مستقيم اليحه . 2-1-1

هاي ملي يك روش براي محاسبه اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي، محاسبه اين رشد از منظر حساب

اي و هم تواند هم از كانال اعتبارات هزينهبودجه عمومي كشور مي 1است. در چارچوب حسابداري ملي

ا تحت تأثير قرار دهد. طور مستقيم، رشد اقتصادي راي، بههاي سرمايهاز كانال اعتبارات تملك دارايي

هاي اقتصادي افزوده برخي از بخشيابد كه بودجه عمومي ارزشاين تأثيرگذاري از آن جهت توجيه مي

دهد. بنابراين براي شناخت تأثير بودجه عمومي و به تبع آن توليد ناخالص داخلي را تحت تأثير قرار مي

ثر از بودجه عمومي است، شناسايي و أنها متافزوده آهايي كه ارزشتصادي الزم است بخشبر رشد اق

تواند مبنايي براي ميزان آثار انتظاري آن بر هر يك از آنها برآورد شود. در نهايت، تجميع اين آثار مي

 قضاوت درخصوص آثار مستقيم بودجه عمومي بر رشد اقتصادي باشد.

اي و )اعتبارات هزينه 1396سال دهنده برآوردهاي مربوط به آثار مستقيم اليحه بودجه نشان 2 جدول

هاي باشد. برآوردهاي مركز پژوهشمي 1396اي( بر رشد اقتصادي سال هاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي

اي كه در اليحه بودجه سال هاي سرمايهاي و اعتبارات تملك داراييدهد كه اعتبارات هزينهمجلس نشان مي

هزار  5/33و  7/212ترتيب معادل اند، بهتومان در نظر گرفته شده ياردهزار ميل 7/62و  3/236برابر با  1396

سوي ديگر با توجه به برآوردهاي مركز نايت به نكته مذكور از يكسو و ازميليارد تومان محقق خواهند شد. با ع

هاي سال اي در انترمايههاي ساي و اعتبارات تملك داراييبه ميزان تحقق اعتبارات هزينه ها راجعپژوهش

 دهد كه:هزار ميليارد تومان(، محاسبات نشان مي 5/23و  5/191ترتيب برابر با )به 1395

هزار  5/23اي از هاي سرمايهمستقيم مربوط به افزايش عملكرد اعتبارات تملك داراييتأثير  اوالً

بر رشد اقتصادي  1396هزار ميليارد تومان در انتهاي سال  5/33به  1395ميليارد تومان در انتهاي سال 

 .باشددرصد مي 43/0)از كانال بخش ساختمان دولتي( برابر با  1396سال 

هزار ميليارد تومان در  5/191اي از مستقيم مربوط به افزايش عملكرد اعتبارات هزينهتأثير  ثانياً

)از  1396ل بر رشد اقتصادي سا 1396هزار ميليارد تومان در انتهاي سال  7/212به  1395انتهاي سال 

 درصد خواهد بود. 01/0كانال خدمات عمومي( حدوداً برابر با 

مستقيم مربوط به افزايش عملكرد اعتبارات تأثير  گردد كهبنابراين در مجموع مالحظه مي

هزار  5/191و  5/23ترتيب از اي )بهو عملكرد اعتبارات هزينه ايهاي سرمايهتملك دارايي

هزار ميليارد تومان در انتهاي سال  7/212 و 5/33به  1395سال ميليارد تومان در انتهاي 

درصد( خواهد  44/0كمتر از نيم درصد )حدوداً برابر با  1396( بر رشد اقتصادي سال 1396

در اليحه  اي در نظر گرفته شدهت هزينهااي و اعتبارهاي سرمايهچنانچه همه اعتبارات تملك دارايي بود.

هزار ميليارد تومان هستند( در انتهاي اين سال  3/236و  7/62ترتيب برابر با ه)كه ب 1396بودجه سال 

 درصد خواهد بود. 9/2برابر با  1396محقق شوند، آنگاه اثر مستقيم آنها بر رشد اقتصادي سال 

                                                 
 مورد بررسي، پرهيز شده است. يهاافزوده بخشليل از بيان جزئيات محاسبات ارزشاين تح . در1



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________________________________________________________________ 

 

18 

 بر رشد اقتصادي 1396. برآورد آثار مستقيم اليحه بودجه سال 2 جدول

 خذ اطالعأم واحدشرح

بيني پيش اليحه قانون

 1396عملكرد 

نسبت به قانون 

1395* 

بيني پيش اليحه عملكرد

 1396عملكرد 

نسبت به 

 *1395عملكرد 

 

  برآورد درصدبرآيند آثار مستقيم بودجه عمومي بر رشد اقتصادي

01  برآورد درصدايهزينهبودجه عمومي بر رشد اقتصادي از كانال اعتبارات  تأثير

هاي افزوده خدمات عمومي به قيمت ثابت )حسابسهم ارزش

(1390ملي؛ سال 
 بانك مركزي درصد

  برآورد درصداي در بودجه عمومي به قيمت ثابترشد اعتبارات هزينه

  برآورد ميليارد ريالودجه عمومي به قيمت ثابتاي در باعتبارات هزينه

  بودجه سنواتي ميليارد ريالاي در بودجه عمومي به قيمت جارياعتبارات هزينه

دي از كانال اعتبارات تملك بودجه عمومي بر رشد اقتصا تأثير

ايهاي سرمايهدارايي
43  برآورد درصد

هاي دولتي به قيمت ثابت )حساب افزوده ساختمانسهم ارزش

(1390ملي؛ سال 
  بانك مركزي درصد

اي در بودجه عمومي به هاي سرمايهرشد اعتبارات تملك دارايي

قيمت ثابت
  برآورد رصدد

اي در بودجه عمومي به قيمت هاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي

ثابت
  برآورد ميليارد ريال

اي در بودجه عمومي به قيمت سرمايههاي اعتبارات تملك دارايي

جاري
  يبودجه سنوات ميليارد ريال

  بانك مركزي درصدكنندهشاخص كل قيمت مصرف

 .لس استهاي مجاساس برآوردهاي مركز پژوهشبر 1396و  1395هاي ر انتهاي سالاي دهاي سرمايهاي و اعتبارات تملك داراييعملكرد اعتبارات هزينه *
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تر اثر بودجه بر رشد اقتصادي منظور بررسي دقيقدرخصوص اين محاسبات الزم به ذكر است كه به

ينده كينزي نيز در نظر گرفته شود. اين آالزم است كه آثار غيرمستقيم ناشي از عملكرد ضريب فز

و نقش بالقوه بر تأثير مستقيم مخارج دولتي در حسابداري ملي صورت گرفته است محاسبات مبتني

جداگانه مورد طور به دهي به بخش خصوصي بايدهاي توليدي و جهتبودجه عمومي در ايجاد انگيزه

تحليل قرار گيرد. همچنين تحليل تأثير بودجه بر رشد اقتصادي )و ساير متغيرهاي كالن( تنها به دوره 

تواند متفاوت از تأثيرات اجراي آن محدود نيست و تأثيرات بلندمدت بودجه بر رشد اقتصادي مي

مدت آن باشد. براي بررسي رشد بلندمدت اقتصادي تحليل بودجه تنها در كانال حسابداري ملي كوتاه

كننده رشد اقتصادي كشور در مسير بلندمدت آن به تفكيك كافي نيست و ضروري است كه عوامل تعيين

 1ن زمينه مشخص گردد.شناسايي شده و نقش بودجه عمومي دولت و اجزاي آن در اي

 بلندمدتي نيز بر رشد اقتصادي دارد:آثار ضمن اينكه مخارج دولت 

وري شده و در نتيجه رشد آموزشي باعث افزايش مهارت و بهرهمخارج جاري دولت در امور  .1

دهد. با اين حال، در صورتي كه مخارج دولت در اين حوزه مي قرارتأثير  اقتصادي را در بلندمدت تحت

 تواند كامالً برعكس باشد.ز حد بهينه باشد، اين اثر ميبيش ا

شود. مي وريش سالمت جامعه و بهبود بهرهمخارج جاري دولت در بخش سالمت باعث افزاي .2

بلندمدت منفي بر رشد اقتصادي داشته آثار تواند در اين زمينه نيز مخارج بيش از حد بهينه دولت مي

 باشد.

الزم براي توليد هاي با ايجاد زيرساخت ي،كارآمد بالقوه و در صورتطور به ي دولتمخارج عمران .3

 شود.مي موجب بهبود شرايط جهت افزايش توليد و رشد اقتصادي

 بودجه آموزش 

تا  2003از سال  طبق آمار بانك جهاني متوسط نسبت مخارج آموزش به توليد ناخالص داخلي ايران

آمارشان موجود است رتبه كشوري كه  127حيث در ميان بوده است. و از اين  درصد 5/4برابر  2012

 1396رقم كلي اعتبارات امور آموزش و پژوهش در اليحه بودجه سال  خود اختصاص داده است.را به 51

نسبت  1396باشد كه با توجه به برآورد توليد ناخالص داخلي در سال مي ميليارد ريال 558274برابر 

 خواهد رسيد.درصد  5/3به  داخلي ايران مخارج آموزش به توليد ناخالص
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)درصد( مقايسه نسبت مخارج آموزش به توليد ناخالص داخلي كشورهاي منتخب .10 نمودار

  
Source: WDI, 2016. 

 بودجه سالمت 

تا  2003طبق آمار بانك جهاني نسبت متوسط مخارج سالمت به توليد ناخالص داخلي ايران از سال 

كشوري كه آمارشان موجود بوده است  228صد بوده كه از اين حيث در مقايسه با در 5/2برابر  2012

درصد  8/2به  2014البته با اجراي طرح تحول سالمت اين نسبت در سال  قرار گرفته است. 149در رتبه 

 2014و  2000هاي اين نسبت براي گروه كشورهاي مختلف با ايران در سال 11 در نمودار رسيده است.

اخير هاي كنيد هر چند اين نسبت در سالمي ه شده است. همانطور كه در اين نمودار نيز مشاهدهمقايس

 دارد.  قابل توجهيتفاوت  ايهجهاني و منطقهاي افزايش يافته با اين حال همچنان با متوسط

ميليارد ريال لحاظ شده كه نسبت  483407 بودجه امور سالمت 1396در اليحه بودجه سال 

  باشد.درصد مي 3سالمت به توليد ناخالص داخلي ايران برابر مخارج 
 

 نسبت مخارج سالمت به توليد ناخالص داخلي. 11 نمودار

 
Source: Ibid. 
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قبل هاي دولت در اقتصاد ايران در مقايسه با سال حجمدهد مي طور كلي نتايج اين بخش نشانبه

بنابراين امكان انقباض بودجه دولت تا  .يافته استو همچنين در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا كاهش 

مخارج دولت در امور سالمت و بهداشت  حد زيادي وجود ندارد. ضمن اينكه با توجه به پايين بودن نسبت

 اقتصاد ايران نيز تحت مدتبلندوضعيت رشد است نسبت به ساير كشورها با تداوم روند فعلي ممكن 

 قرار گيرد. تأثير 

 

 دولت هاي ه و بدهيبودج .2-2

 و ارتباط كسري بودجه و بدهي ايهو غير بودج ايهبودجهاي . بدهي2-2-1

اگرچه كسري بودجه دولت و بدهي مفاهيمي كامالً مرتبط هستند، با اين حال  GFSبراساس تعريف 

سري تغيير در سطح بدهي در هر سال ممكن است كوچكتر يا بزرگتر از كسري بودجه باشد. تفاوت بين ك

 DDAدر ايران اجزاي اصلي شود. مي ناميده 1(DDAكسري ) -بودجه و بدهي با عنوان تعديل بدهي

دولت به نهادهاي عمومي هاي دولتي، برداشت از حساب ذخيره ارزي و بدهيهاي واگذاري شركت

اري باشند. واگذمي حتي بخش مهمي از بدهي دولت به سيستم بانكي اجتماعي و تأمينغيردولتي مثل 

شوند با اين حال در مي لحاظ 2دولتي و برداشت از حساب ذخيره ارزي در كسري بودجههاي شركت

  گردند.دولت لحاظ نميهاي بدهي

تركيب واگذاري  12شده است. نمودار  تأميناخير كسري بودجه دولت از منابع مختلفي هاي در سال

كنيد مي د. همانطور كه در اين نمودار مشاهدهدهمي نشان 1396تا  1380مالي را از سال هاي دارايي

 :توان به سه زيردوره تقسيم نمودمي اين دوره را

مالي هاي از واگذاري دارايي درصد 79متوسط طور به در اين دوره(: 1381-1388دوره اول )

ناحيه اين از ناشي از برداشت از حساب ذخيره ارزي بوده و در نتيجه بيشترين سهم كسري بودجه دولت 

 شده است.  تأمين

ذخيره ارزي  حساببا تشكيل صندوق توسعه ملي و به حاشيه رفتن (: 1389-1393دوره دوم )

سازي قانون اساسي در رابطه با خصوصي وچهارمچهلابالغي اصل هاي ين اجرايي شدن سياستنو همچ

 77متوسط طور به ن دورهكه در ايطوريمالي دولت تغيير كلي نمود به تأميندولتي تركيب هاي شركت

دولتي بوده و در نتيجه بيشترين سهم هاي مالي ناشي از واگذاري شركتهاي درصد از واگذاري دارايي

 شده است. تأمينكسري بودجه دولت از اين ناحيه 

دولتي رويكرد دولت در هاي با رو به اتمام رفتن واگذاري شركت :به بعد( 1394) دوره سوم

 انتشار اوراق خزانه و اوراق مشاركت اسالمي بوده است به كسري بودجه تأميني اخير براهاي سال

                                                 
1. Deficit-debt Adjustment 

 .GFSاساس تعريف بر .2



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

 

22 

مالي انتشار اوراق مشاركت بوده و در قانون هاي از واگذاري دارايي درصد 48 ،1394كه در سال طوري

درصد افزايش  73و  69اين نسبت به ترتيب به  1396و همچنين اليحه بودجه سال  1395بودجه سال 

 است. يافته

 

 ماليهاي تركيب واگذاري دارايي .12 نمودار

 
 .نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مأخذ:

 استخراج شده است. 1396و همچنين اليحه بودجه سال  1395ترتيب از قانون بودجه سال به 1396و  1395هاي ارقام سال *

 

اول و هاي توان بيان كرد در دورهمي راخيهاي با توجه به تركيب كسري بودجه در سال

در دوره  اما ،شدمي تأمينبدهي از طريق افزايش  كسري بودجه دولت عمالً تنها بخشي از دوم

سوم با توجه به افزايش سهم انواع اوراق تعهدزا، بخش عمده كسري بودجه به معناي افزايش 

 باشد. مي دولت نيزهاي بدهي

 هاي برنامه ششم توسعهلت در سالدوهاي . برآورد بدهي2-2-2

دولت و هاي دهد در صورتي كه نرخ سود همچنان باال باشد نسبت بدهيمي خوبي نشانبه 3 جدول

سقف تعيين شده در مصوبه كميسيون ) درصد 40باالتر از  1396از سال  GDPبه  دولتيهاي شركت

شده در برنامه  بينيپيشراق مشاركت برنامه ششم( خواهد بود. ضمن اينكه در صورت انتشار اوتلفيق 

 درصد افزايش خواهد يافت. 50ششم اين نسبت در سال پاياني برنامه به حدود 
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فروش اوراق مشاركت استفاده از تسهيالت خارجي برداشت از حساب ذخيره ارزي

(ميليارد ريال)واگذاري شركت هاي دولتي  برگشتي از سال هاي گذشته ساير
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 )درصد(   دولتي به توليد ناخالص داخليهاي دولت و شركتهاي نسبت بدهي .3 جدول

 1400 عنوان

شده در  بينيپيش ماليهاي داراييهاي واگذاري بدون احتساب

 اليحه برنامه ششم

شده در  بينيپيشمالي هاي داراييهاي با احتساب واگذاري

 اليحه برنامه ششم

كه توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري هر سال با رشد درصد در نظر گرفته شده است. ضمن اين 20ها براي محاسبات فوق نرخ رشد بدهيتوضيح: 

 )مجموع تورم و رشد اقتصادي هدف متوسط برنامه( لحاظ شده است. رصدي نسبت به سال قبلد 8/16

 

سود  نامتناسباخير و نرخ هاي با توجه به تغيير تركيب كسري بودجه دولت در سال

دولت رشد قابل توجهي هاي بدهي ظار داشتتوان انتگذاري ميبا تورم و بازدهي سرمايه بانكي

ي منفي مختلف بر رشد اقتصادي و تورم اثرگذارهاي تواند از كانالمي مسئلهيابد كه اين 

 .سازي اقتصاد استمقاوم با مغاير كه در مسير باشدداشته 

 

 . بودجه و نرخ سود بانكي2-3

متناسب با تورم و نرخ بازدهي سرمايه و نا يكي ديگر از موانع تحقق اهداف بيان شده وجود نرخ سود باال

بور تا حد زيادي ريشه در پديده پيچيده مطالبات زقبل بيان شد مشكل مهاي . همانگونه كه در بخشاست

ات مالي دارد. تراكم مطالبات غيرجاري در سنوات گذشته در كنار مؤسسو ها غيرجاري بانك

باعث كمبود  هابانكمناسب سرمايه لوصول و وضعيت نااهاي ناكافي بابت مطالبات مشكوكگيريذخيره

دولت به هاي دليل بدهينقدينگي و اعسار برخي از نهادهاي مالي شده است. بخشي از اين اعسار به

به  هابانكها و بدهي مشخص است، دو متغير بدهي دولت به بانك 13ر باشد. در نمودامي سيستم بانكي

اند. اين موضوع نشان و در طول زمان در حال افزايش بوده هي داشتهبانك مركزي هم حركت قابل توج

به بانك مركزي شده و  هابانكها، منجر به بدهي دهد كه بخش قابل توجهي از بدهي دولت به بانكمي

درستي انجام نداده و اين ها را بهدهد. يعني دولت تعهدات خود در قبال بانكپايه پولي را افزايش مي

ها ميزان بدهي دولت را با اضافه برداشت از بانك مركزي جبران شود كه بانكنجر به آن ميموضوع م

 كنند. 
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 )هزار ميليارد تومان( 1383هاي حقيقي سال ها به قيمت. ارقام عمده پولي دولت و بانك13 نمودار

 
 .هاي زماني و نماگرهاي اقتصادي بانك مركزيبانك اطالعات سري مأخذ:

 هاي توليد ناخالص داخلي مركز آمار ايران محاسبه شده است.ص ضمني توليد ناخالص داخلي با دادهشاختوضيح: 

 

 دولت با نرخ سود باالييهاي كه بدهيتواند موجب شود مينرخ سود باال بودن همچنين 

افزايش يابد و دور باطلي شكل گيرد. بنابراين  متناسب با تورم و نرخ بازدهي سرمايه()نا

بلكه  ،دولت خواهد شدهاي نه تنها باعث كاهش بدهي هابانكدولت به هاي بدهي پرداخت

، منجر به كاهش نرخ سود شانها به منابعافزايش دسترسي بانكبا توان انتظار داشت كه مي

 دولت نيز كاهش خواهد يافت.هاي شده و در ادامه نرخ افزايش بدهيبانكي 

از طريق انتشار اوراق  هابانكاخت بدهي دولت به پرد طور معمول و در شرايط عاديبه

اوراق  تبديل به هاي خود رادولت بدهي تواند يك راهكار تلقي شود. به اين صورت كهمي بدهي

ها و تبديل بخشي از در سمت دارايي هابانككند. در اين صورت با بهبود وضعيت ترازنامه مي

كاهش  هابانك، تنگناي اعتباري و نقدينگي ندهبه بدهي جاري و نقدشو ندههاي نقدناشوبدهي

يافته و در نتيجه جنگ قيمتي براي دستيابي به منابع نقد نيز كمتر شده و نرخ سود كاهش 

 مؤثركاهد و هم منجر به افزايش تقاضاي يابد. كاهش نرخ سود هم از رشد بدهي دولت ميمي
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از ها بخشي از مطالبات بانك نون نيزاككه همدر شرايط فعلي و درحالي با اين حالشود. مي

رسوب كرده است اگر اين اوراق نيز ها دولت به شكل اوراق مشاركت است كه در ترازنامه بانك

از طرف ديگر  ايجاد نخواهد كرد.ها به آن سرنوشت دچار شود تفاوتي در وضعيت فعلي بانك

)در حال حاضر اوراق دولتي  اگر نقدشوندگي اين اوراق خود به نرخ سود بستگي داشته باشد

گردد( در نهايت اين راهكار كمكي به كاهش نرخ سود مي درصد عرضه 20باالي هاي با نرخ

 بانكي نخواهد كرد.

 

 پيش روي اقتصاد ايرانهاي چالش براي مقابله با 1396 بودجهاليحه هاي ظرفيت. 2-4

و فوري اقتصاد ايران كمبود تقاضاي مؤثر، ترين مسائل سطح كالن طور كه تا اينجا بيان شد مهمهمان

ان شد با توجه بيبخش قبل در طور كه ها هستند. همانبدهي مسئلههاي باالي سود و اعسار بانكي و نرخ

براي جبران بخشي از اين مسائل را  ظرفيت چندانيفعلي بودجه كشور، اين بودجه  تبه تنگناها و وضعي

ده شد كه ميزان افزايش حقيقي بودجه در عمل بسيار محدود است و ( نشان دا1-1-2) ندارد. در بخش

تقاضاي مؤثر را دارد. از طرف ديگر در بخش  افزايشدرصدي به رشد و  5/0تنها ظرفيت كمك كمتر از 

ها و در نتيجه سيستم بانكي و نكه به حل مشكل بدهيآان داده شد كه اين بودجه بيش از ( نش2-2)

 شود. بدتر شدن آن منجر مي نرخ سود كمك كند، به

 325دهد مي نشان 1396در اليحه بودجه سال  ماليهاي واگذاري دارايي واقع بررسي تركيبدر

انواع اوراق مالي  فروش مالي مربوط بههاي هزار ميليارد ريال واگذاري دارايي 443هزار ميليارد ريال از 

باشد. در حقيقت دولت مي ميليارد ريالهزار  209 ماليهاي كه تملك دارايير حاليباشد. دمي اسالمي

تواند در مي كند. اين موضوع در حالت عاديمي براي مخارج عمراني و جاري خود اوراق تعهدزا منتشر

با اين حال در شرايطي  .برسد ثر و خروج از شرايط ركودي فعلي منطقي به نظرؤجهت افزايش تقاضاي م

سيستم بانكي هاي دولت را با نرخ بااليي رشد خواهد داد و وضعيت بدهيكه انتشار اوراق تعهدزاي جديد 

رسد مي مل بيشتري دارد. در نتيجه به نظرأاين سياست نياز به تتر خواهد نمود و نرخ سود را بحراني

منابع آن  تأمينثر قصد افزايش مخارج عمراني خود را دارد ؤحتي اگر دولت با هدف افزايش تقاضاي م

 رسد. ايط فعلي چندان منطقي به نظر نميانتشار اوراق تعهدزا در شراز طريق 

عنوان به بودجههاي اي بوده است كه ظرفيتگونهريزي در ايران بهدر چند دهه اخير نحوه بودجه

پيوسته كاهش يافته است. مهمترين طور به ثيرگذاري بر اقتصاد ايرانأمهمترين سند سياست مالي براي ت

ن در عمومي كه عمده آ يهاز بدهيگيري حجم انبوهي اشكل وضوع عبارتند از:شواهد اين م

بر اجتماعي. عالوه تأمينجمله بدهي به سيستم بانكي و اي ايجاد شده است. ازغيربودجههاي مسمكاني

تصاد كشور را ثيرات اقتصادي بودجه بر اقأريزي و تخصيص و عملكرد آن تمد بودجهآاين ساختار ناكار
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 اي )عمدتاًسرمايههاي تملك داراييهاي وري پايين طرحواسطه بهرهعنوان مثال بهل داده است. بهتقلي

مدت و بلندمدت اجراي ميانتمام( تأثير اي نيمههو انباشت طرحها از حد توان طرحناشي از تعريف بيش 

بر همه اين موارد الوهد اقتصادي كاهش يافته است. عها در بهبود متغيرهاي كليدي نظير رشاين طرح

 به نظرتوصيف نگاهي به نسبت عملكرد بودجه به بودجه مصوب خود نشان از اين واقعيت دارد. با اين 

هاي لفهؤناپذير است. كه مهمترين مريزي كشور ضرورتي اجتنابرسد بازنگري كلي در نظام بودجهمي

 شرح ذيل باشد:تواند بهمي آن

بازنگري در محدوده مالي دولت و هاي همه فعاليتگسترش چتر بودجه عمومي بر  .1

دولت هاي همه بدهيسازي شفاف اولين گام در اين راستا :وظايف دولت و شيوه انجام اين وظايف

در حال حاضر ردي از سهم سه درصدي دولت در  عنوان مثال. بهسنواتي استهاي در قالب بودجه

شود در بودجه مشخص مي انه هم ايجاديسالطور به عي كهاجتما تأمينپرداخت حق بيمه افراد بيمه شده 

چطور در ترازنامه  كه استقراض دولت از بانك مركزي ممنوع است مشخص نيستنيست. يا در حالي

بر اين، عالوه يابد و ارتباط آن با بودجه چيست؟مي بانك مركزي بدهي دولت به اين بانك مدام افزايش

 ،يف دولت و شيوه انجام اين وظايف در شرايط كنوني امري اختياري نيستبازنگري در محدوده انجام وظا

 بلكه ضرورت تام دارد.

يكي از مشكالت هميشگي اقتصاد ايران كه در همانطور كه اشاره شد  :مدتارائه بودجه ميان .2

هاي گيري فعاليتگذاري و شكلمحسوسي بر سرمايهتأثير  حال حاضر به داليل مختلف حادتر شده و

و بلندمدت است. اين موضوع  مدتانداز روشن اقتصادي در ميانچشم ولد اقتصادي داشته است فقدانم

خاطر ساختار خاص ني قيمت نفت و هم بهجهاهاي تكانهتأثير  دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي وهم به

تنيدگي مشكالت همواسطه درسابقه است و در حال حاضر نيز به گذاري و نظام تدبير مسبوق بهسياست

اين مشكل حادتر از گذشته نيز  استها ثر آن بدهيؤهاي ملفهؤمهم اقتصادي كه يكي از مهاي بخش

دهي الزم از جانب تواند سيگنالمي بر افزايش شفافيت بودجهمدت عالوهشده است. ارائه بودجه ميان

 پذير كند.مختلف اقتصادي را امكانهاي دولت و نظام تدبير به بخش

ساير دولتي و هاي اساس برآوردهاي موجود سهم دولت، شركتبر گسترش چتر مالياتي: .3

عبارت ديگر سهم بخش خصوصي از به 1درصد است. 20و  33، 17ترتيب نهادهاي عمومي از اقتصاد به

دهد كه براي گسترش چتر مالياتي كاهش مي اين تصوير نشاندرصد است.  30توليد در ايران تنها حدود 

تگي به نفت و افزايش اقتدار دولت الزم است نظام مالياتي اصالحات خود را معطوف به بخش عمومي وابس

 برعكس است.   ست كه معموالًا اقتصاد ايران نمايد. اين در حالي

در حال حاضر بودجه ظرفيت چنداني براي دولت: هاي بندي بازپرداخت بدهياولويت .4

                                                 
1. IMF, Medium-Term fiscal framework for Iran (2016). 
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ندارد با اين حال با  را ز تنگناي فعلي باشدخروج اكارگشاي دولت به نحوي كه هاي بازپرداخت بدهي

بندي گردد اولويتع دولت اين ظرفيت ايجاد هايي در منابا ايجاد گشايشيالذكر صالحات فوقفرض اينكه ا

شرح زير شود بهمي هاي دولت در راستاي رفع تنگناي موجود اهميت دارد كه پيشنهادبازپرداخت بدهي

 باشد:

 ،هاو افزايش سرمايه بانكها پرداخت بدهي دولت به بانكبازالف( 

 ،پرداخت بدهي پيمانكارانب( 

 ،اجتماعي تأمينپرداخت بدهي ج( 

 .هاي عمراني مشخصاتمام پروژهد( 

 

 بندي جمع

در مجلس شوراي اسالمي  1396در اين گزارش وضعيت اقتصاد ايران در آستانه تصويب قانون بودجه سال 

پيش روي اقتصاد ايران بيان شده و نقش بودجه هاي قرار گرفته است. همچنين مهمترين چالشمورد بررسي 

مجلس هاي در راستاي حل مسائل اقتصاد ايران مورد بحث قرار گرفته است. نتايج برآوردهاي مركز پژوهش

ناشي از رشد درصد از اين رشد  2/5درصد خواهد بود كه  2/7برابر  1395دهد رشد اقتصادي سال مي نشان

هاي عمده صنعتي نظير خودروسازي، شاهد رشد بعضي از بخش 1396باشد. در سال مي بخش نفت

ها نظير سيمان، محصوالت فوالدي و... سايه ركود اما در ساير بخش ،پتروشيمي، فوالد خام و... خواهيم بود

همچنان منفي  حتماالًمحسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودي خواهد داشت، رشد بخش ساختمان ا

هاي خدماتي با رشد مثبت و محدودي مواجه خواهند شد. اين تصوير به معناي رشد خواهد بود و عمده بخش

تواند منجر مدت ميكوتاه است. عواملي كه در اين افق نسبتاً 1396درصدي كل اقتصاد در سال  7/3حدود 

داف تعيين شده در برنامه ششم نزديك شود، عبارتند كه به اهنحويبه تغيير وضعيت و افزايش رشد شود؛ به

گذاري بخش براي سرمايهگذاري در نتيجه انجام برخي اقدامات اطميناناز: افزايش قيمت نفت، افزايش سرمايه

در نتيجه كاهش نرخ سود بانكي يا ارائه  در حوزه اقتصاد و سياست، خروج بخش مسكن از ركود )احتماالً

 .براي افزايش تقاضاي مسكن(تر هاي جذابمشوق

 1/9 به 1395دهد نرخ تورم در پايان سال مي مجلس نشانهاي همچنين برآوردهاي مركز پژوهش

درصد افزايش  9/10به حدود  1396درصد خواهد رسيد و در صورت تداوم شرايط فعلي اين نرخ در سال 

آتي هاي هت افزايش نرخ تورم سالتواند تهديدي جمي خواهد يافت. مهمترين عواملي كه در حال حاضر

 هاي گذشته و بحران شبكه بانكي.هاي پولي در سالرشد باالي كل :باشند عبارتند از

آورده شده  4 هاي مجلس از متغيرهاي كالن اقتصادي در جدولنتايج برآوردهاي مركز پژوهش 

 است. 
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 1396و  1395ي هابيني متغيرهاي اصلي اقتصاد كالن در سال. نتايج پيش4جدول 

 1396 سال بينيپيش 1395 سال بينيپيش 

 7/3 2/7 )درصد( رشد اقتصادي

 9/10 1/9 )درصد( تورم

 42000-41000 38500 يالر -در زمستان  (برابري ريال به دالرارز )متوسط نرخ 

 1600-1560 1280 ميليارد تومان( )هزار نقدينگي

 مجلس.هاي سازي مركز پژوهشگروه اقتصاد كالن و مدل بينيپيش مأخذ:

 

آتي تداوم رشد اقتصادي باال و حفظ هاي طور كلي مهمترين اهداف اقتصاد ايران براي سالبه

 باشد كه موانع بسياري در برابر اين اهداف وجود دارند. برخي از اين موانع كهمي دستاوردهاي تورمي

، بحران سيستم بانكي و نرخ باالي مؤثرتقاضاي  بالقوه مرتبط با بودجه هستند عبارتند از: كمبودطور به

 ها.انباشت بدهي مسئلهو سود بانكي 

باشند. نتايج بررسي اين مطالعه مي مخارج جاري و عمراني دولت از مهمترين اجزاي بخش تقاضا

قبل و همچنين در مقايسه با ساير هاي دهد نقش دولت در اقتصاد ايران در مقايسه با سالمي نشان

بنابراين امكان انقباض بيشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نيازهاي  .هاي دنيا كاهش يافته استكشور

مخارج دولت در هاي ندارد. ضمن اينكه با توجه به پايين بودن نسبت يفعلي اقتصاد كشور نيز سازگار

 مدتبلندد وضعيت رشاست. امور سالمت و بهداشت نسبت به ساير كشورها با تداوم روند فعلي ممكن 

مستقيم تأثير  دهدمي مجلس نشانهاي قرار گيرد. نتايج برآورد مركز پژوهشتأثير  اقتصاد ايران نيز تحت

اي بر رشد اي و عملكرد اعتبارات هزينههاي سرمايهمربوط به افزايش عملكرد اعتبارات تملك دارايي

رصد( خواهد بود. چنانچه همه اعتبارات د 44/0كمتر از نيم درصد )حدوداً برابر با  1396اقتصادي سال 

در  1396اي در نظر گرفته شده در اليحه بودجه سال ت هزينهااي و اعتبارهاي سرمايهتملك دارايي

درصد  9/2برابر با  1396انتهاي اين سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقيم آنها بر رشد اقتصادي سال 

 خواهد بود.

هاي شان داد كه با تغيير تركيب كسري بودجه دولت در سالجه دولت ندبررسي تركيب كسري بو

مين كسري بودجه، شاهد تغيير ماهيت كسري بودجه دولت أاخير به سمت استفاده از اوراق تعهدزا در ت

مين كسري بودجه دولت از ناحيه أدليل تبه 1392ست كه تا سال ا به بدهي دولت هستيم. اين در حالي

دولتي عمده كسري بودجه ماهيت بدهي نداشته است. در هاي ري شركتحساب ذخيره ارزي و واگذا

شوند و عمده كسري بودجه هاي باال ميهاي فعلي دولت مشمول نرخ سودشرايط فعلي كه عمده بدهي

شود، ادامه روند موجود موجبات ايجاد بحران بدهي را فراهم هاي جديد تأمين مينيز از محل ايجاد بدهي

هاي جديد و صرفاً افزايش دهد كه حتي بدون ايجاد بدهيد. محاسبات انجام شده نشان ميخواهد نمو

هاي دولت و ها، نسبت بدهيهاي سود باالي مترتب بر اين بدهيهاي موجود با توجه به نرخبدهي
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ه ششم درصد تعيين شده در برنام 40از سقف  1396هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در سال شركت

درصد  46)پايان برنامه( به حدود  1399توسعه )مصوب كميسيون تلفيق( خواهد گذشت و در سال 

درصد  50از مرز  1399هاي جديد نيز در نظر گرفته شود اين نسبت در سال خواهد رسيد. اگر بدهي

 عبور خواهد كرد. 

ها و ايجاد به بانك همچنين اعسار سيستم بانكي كه بخشي از آن به عدم پرداخت بدهي دولت

هاي جديد مرتبط است، با افزايش نرخ سود بانكي مشكالت اقتصاد كشور را تشديد نموده است. با بدهي

ن هم به وضعيت بودجه دولت مرتبط است، آتوجه به كمبود تقاضاي فعلي اقتصاد كشور كه بخشي از 

گذاري هاي اقتصادي انگيزه سرمايهخصوص شكاف آن از تورم و بازدهي بخشههاي باالي سود و بنرخ

هاي اقتصادي را كاهش داده است. در اين شرايط بودجه اهداف متعارضي را بايد دنبال نمايد. در بخش

از طرفي در شرايط كمبود تقاضاي مؤثر و وضعيت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و... در 

شود لت و اتخاذ سياست كسري بودجه توصيه ميمقايسه با متوسط كشورهاي جهان، افزايش مخارج دو

فعلي منجر به تشديد بحران بدهي و نرخ سودهاي هاي مين كسري بودجه دولت از راهأو از طرف ديگر ت

ريزي م بودجهبازنگري كلي در نظارسد اي به نظر ميبانكي باال خواهد شد. در چنين شرايط پيچيده

 شرح ذيل باشد:تواند بهمي آنهاي لفهؤمهمترين م ناپذير است كهكشور ضرورتي اجتناب

و بازنگري در محدوده وظايف دولت مالي دولت هاي گسترش چتر بودجه عمومي بر همه فعاليت .1

 و شيوه انجام اين وظايف

 مدتارائه بودجه ميان .2

 گسترش چتر مالياتي .3

 دولتهاي بندي بازپرداخت بدهياولويت .4
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