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 ‡چکیده
های بدهی های دولت است. سطح و ترکیبپایداری مالی به معنای پایداری بازارهای مالی متاثر از وضعیت مالی دولت و وضعیت بدهی

ازنامه در تر دولت، به طور مستقیم از طریق اثرگذاری بر وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی و به طور غیرمستقیم از طریق ایجاد تغییر
 ستگذاریهای دولت نماگری از اعتبار دولت در سیاچنین، وضعیت بدهینهادهای مالی بر وضعیت ثبات مالی اثرگذار است. هم

ای را های دولت موجب کاهش اعتبار دولت نزد آحاد اقتصادی شده و فضای سیاستگذاری بودجهاقتصادی است. باالبودن سطح بدهی
ری تواند فضای ممکن سیاستگذاهای دولت، میاندازی از وضعیت از وضعیت بدهیکند. بنابراین، تعیین چشمبا تنگنا مواجه می

ر دکند.  های آتی تصویر کرده و حدود اثرگذاری دولت را بر متغیرهای کالن اقتصادی و نظام مالی مشخصاقتصادی دولت را در سال
های دولت  را تحت سناریوهای مختلف، ذیل چارچوب استاندارد پایداری بدهی۱۴۱۰های دولت در ایران در افق مقاله حاضر روند بدهی

کند و های مجاز تعریف شده عبور میهای آتی بدهی از آستانهای مختلف طی سالهدهد که بر اساس شاخصکند و نشان میبررسی می
گیرد. عالوه بر این رو باالتر از آستانه مجاز قرار میساله پیش ۵های دولت در افق به طور خاص تحت سناریو ادامه وضع موجود بدهی

ی جه کسربا توجه به سهم قابل تو کند.می یی تعریف شده کمّها را تحت سناریوهای حاضر سهم عوامل مختلف در انباشت بدهیمقاله
ه سیدن برهای آتی و ضرورت انجام اصالحات در بودجه دولت، تعدیل مورد نیاز در بودجه برای بودجه در روند ایجاد بدهی در سال

د از موری تعدیل مورد نیر اندازهشود و اثر تعویق زمانی شروع اصالحات مالی بپایداری مالی تحت سناریوهای مختلف محاسبه می
 گیرد. ارزیابی قرار می
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راهم قیق را فمکان انجام این تحهای دقیقشان اها و راهنماییشده است. با تشکر از دکتر شاهمرادی، دکتر مسعود نیلی و دکتر بنانی که با حمایت

 ساختند.



 مقدمه ۱
 

های ارزیابی صحیح بدهی نار عدم وجود نظام پایش وایجاد تعهدات پایدار و بلندمدت بر مبنای منابع ناپایدار نفت، در ک
بخش عمومی در سالیان گذشته سبب شده تا بخش عمومی با انباشتی از بدهی مواجه باشد و کارکرد صحیح بخش مالی و 

ذیر خود را هایی غیر بازارپها به شکل داراییها و بنگاهها که عمدتا در ترازنامه بانکواقعی اقتصاد را مختل کند. این بدهی
اند و که جریان درآمد واقعی را ایجاد نکردهاند، حال آندنبال داشته ای این موسسات را بهاند، تورم ترازنامهنشان داده

ها در اقتصاد شده است، که بحران پیش رو در شبکه بانکی ماحصل همان همین امر موجب افزایش فزاینده ناترازی
مجموع بدهی دولت و  های مجلس شورای اسالمی،توسط مرکز پژوهش عمومی اعالم شدههای ها  است.  برآوردناترازی
هزار میلیارد تومان بدهی  ۳۵۹هزار میلیارد تومان به تفکیک  ۶۲۵، حدود ۱۳۹۶ خردادماههای دولتی تا پایان شرکت

 ۲۶دولت برابر با  حدود  های دولتی است که این میزان از بدهیهزار میلیارد تومان بدهی شرکت ۳۵۵بخش دولتی و 
  4.درصد از تولید ناخالص داخلی است

صاد ایران ها در اقتهای فعال انباشت بدهی در اقتصاد ایران، ارائه تصویری از روند آتی بدهیبا توجه به وجود مکانیزم
ی ن بدهای وقوع بحراهای بحرانی تعریف شده بری وضعیت موجود با عبور از آستانهضروری است، چرا که نه تنها فاصله

شخص های مختلف انباشت بدهی را شناسایی کرد و به طور متوان مکانیزمدهد بلکه بر اساس آن میدولت را نشان می
اصالحات  مّیعالوه بر این، میزان ک کسری بودجه را از عوامل پولی مانند نرخ بهره تفکیک کرد. مانندنقش عوامل مالی 

نابع و مر سمت دها از اهمیت برخوردار است، چرا که ابعاد اصالحات مالی رسازی روند آتی بدهیمالی مورد نیاز برای پایدا
رای در نهادهای سیاستگذار ب همگرایی تحلیلیمبنایی برای ایجاد تواند ی دولت را مشخص کرده و میمصارف بودجه

 انجام اصالحات باشد. 
( 5DSAدولت) لتی در اقتصاد ایران ذیل چارچوب پایداری بدهیهای بخش دوی حاضر به بررسی روند آتی بدهیمقاله
چنین های بخش دولتی را ذیل سناریوهای پایه به معنای ادامه وضع موجود و همپردازد و بدهیمی ۱۴۱۰در افق 

ار های دولت مورد ارزیابی قرهای مختلف اقتصادی را بر پایداری بدهیسناریوهای جایگزین بررسی کرده و اثر شوک
ساله  ۱۴۰۲های مجاز تعریف شده برای بدهی در افق دهد. نتایج حاصل شده از سناریو پایه حاکی از عبور از آستانهمی

 است. 
م ده انجابا توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در خصوص پایداری بدهی دولت با توجه به چارچوب استاندارد تعریف ش 

له ین مقاهای دولت و عوامل موثر بر آن است. اه برای بررسی پایداری بدهیی حاضر گام نخست و اولینشده است، مقاله
شود. در مفاهیم پایه و چارچوب استفاده شده معرفی میدوم در قسمت  پس از مقدمه، در چهار قسمت تنظیم شده است.

ر گردد و دارزیابی می نتایج حاصل شده از سناریو پایه و جایگزین ارائه شده و عوامل موثر بر روند بدهی سومقسمت 
 گردد.بندی میقسمت چهارم نتایج بحث و جمع
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5 Debt Sustainability Analysis(DSA) 



 

 هامفاهیم و داده ۲
 

ز ل شده اگیرد و در قسمت بعدی نتایج حاصاین قسمت ابتدا مفاهیم و رویکردهای استفاده شده مورد بررسی قرار میدر 
چنین سناریوها شود و هموب استفاده شده معرفی میگردد. از این رو ابتدا، مفاهیم مرتبط با بدهی و چارچمقاله ارائه می

 گردد.استفاده شده در این مقاله ارائه می

 (DSAهای دولت)تحلیل پایداری بدهی ۲.۱
 

زیرا از  های اقتصادی استنقطه آغازین پیاده کردن برنامه DSA یا به صورت خالصه  6تحلیل پایداری بدهی دولت
های بودجه و لزوم نماید و از سوی دیگر ضروتتامین مالی اصالحات را ارزیابی می و امکان ۷اییک سو فضای بودجه

های درامد ای چه به صورت انباشت بدهی و چه به صورت جریانروی متغیرهای بودجههای پیشتغییرات تراز اولیه و افق
 کند.  را تصویر میو هزینه

DSA هی جاد بدمدت و بلندمدت مانده بدهی و جریان ایی روند کوتاهابزاری استاندارد در چهارچوب تحلیل حسابدار
ولت، ودجه دها و شرایط اقتصاد کالن )نرخ بهره، رشد اقتصادی، تورم، کسری باست. این ابزار با توجه به سررسید بدهی

 دهد.یش میرا نما DSAهای خروجی ۱جدول  کند.های دولت را در افق زمانی هدف تحلیل مینرخ ارز( پویایی بدهی
 

 
 DSAهای خروجی ۱جدول 

 توضیحات خروجی

  روند زمانی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی

  ملی روند زمانی نیاز ناخالص دولت به تامین مالی ناخالص به تولید ناخالص

 های واردهتحلیل اثر شوک
های بهره، ارز، رشد درآمد ملی هایی مانند: نرخشوک

 لی دولت، شوک سناریوهای مختلفو تراز اولیه ما

 MTDS8و   DSAخروجی  های دولتترکیب و ساختار زمانی بدهی

  های دولتنقش عوامل مختلف در نرخ رشد بدهی

 DSAلزوم استفاده از  ۲.۲
 

های هیها و تعهدات دولت، تصویر وضعیت بدکند تا با تجمیع بدهیتحلیل پایداری بدهی دولت این امکان را ایجاد می
های دولت تحت سناریوهای مختلف نسبت به آینده مشخص گردد. دولت و دینامیک آن شناسایی شده و مسیر آتی بدهی
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چنین میزان منابع مورد نیاز در هر های دولت در آینده و هماین ابزار با سناریوسازی نسبت به آینده، تصویری از بدهی
 کند. یک اصل و فرع را تعیین میهای دولت به تفکسال برای بازپرداخت بدهی

ای ولت بری ناپایداری بدهی دکند تا پیش از رسیدن به آستانههای دولت این امکان را ایجاد میشناسایی افق بدهی
سطح پایدار  ای که بتوان با هدفگذاری آن بهمیتوان میزان تراز اولیه DSAریزی کرد. به طور مشخص در تحلیل آن برنامه

ه تیابی برسید، تعیین نمود. هدفگذاری این سطح از تراز اولیه میزانی کمی از تعدیل مورد نیاز برای دسبدهی دولت 
 اعم ازتوان تاثیر متغیرهایی چون نوع اوراق)کند. به عالوه در این تحلیل میپایداری بدهی در دولت را فراهم می

ییر با تغ سنجید وشد اقتصادی را بر پایداری بدهی دولت مدت یا بلندمدت(، تامین مالی خارجی، نرخ بهره، نرخ رکوتاه
 در آنها به عنوان متغیرهای سیاستگذاری به سمت پایداری سازی بدهی دولت حرکت کرد.  

 DSAمراحل انجام  ۲.۳
 

ه ( و کشورهای با دسترسی نسبی بLIC)۹را به تفکیک برای کشورهای با درآمد پایین DSAالمللی پول قالب صندوق بین
المللی پول و ( ارائه داده، که در این مطالعه چارچوب ارائه شده توسط صندوق بینMAC) ۱۰المللیبازارهای بین

بندی و بندی مورد استفاده قرار گرفته است. طبق این تقسیمهای تعریف شده برای کشور ذیل این طبقهچنین آستانههم
گیرد. المللی قرار میگروه کشورهای با امکان دسترسی به بازارهای بینبا توجه به تولید ناخالص داخلی سرانه، ایران در 

 دهد. را نشان می MACشکل )( الگوریتم تحلیل پایداری بدهی برای کشورهای 

                                                                                                                                                                            
9 Debt sustainability Analysis for low-income Countries (LIC DSA( 
10 Debt sustainability Analysis in Market- access Countries (MAC DSA) 



 
 DSAمراحل انجام  .۱شکل 

 
اخص های مورد نیاز تحلیل پایداری بدهی دولت، از دو ششود، برای تشخیص گاممشاهده می۱در شکل همانطور که 

شود. آستانه مجاز این دو شاخص برای استفاده میمین مالی ناخالص مورد نیاز دولت اصلی بدهی ناخالص دولت و تا
شش شاخص  ۲جدول  ارائه شده است. همچنین ۲جدول  دوگروه کشورهای با بازارهای نوظهور و کشورهای پیشرفته در

ها نمایش شوند، را به همراه با آستانه مجاز آنده می،که برای بررسی بیشتر وضعیت کالن بدهی کشور استفافرعی
 دهد. می

 
 های اصلی و فرعی تحلیل پایداری بدهیشاخص ۲جدول 

آیا کشور 
ایران نیازمند به 
بررسی بیشتر 

  وضعیت ایران است؟
آستانه مجاز 

(AE) 
آستانه مجاز 

(EM) 
نسبت بدهی به تولید ناخالص  ۵۰ ۶۰ ۶۶متوسط :  بله  

ش
خا

لیاصی هاص
 



 ۱۱داخلی

 ۱۰ ۱۵ ۳۵متوسط:  بله
نسبت تامین مالی ناخالص 

مورد نیاز از تولید ناخالص 
 ۱۲داخلی

 ۲ ۲ ۴۱.۶۷ بله
تعدیل انباشته تراز اولیه سه 

 (GDP)درصد از  ۱۳ساله

ص
شاخ

ی فرعی
ها

 

 ۱4ضریب تغییرات نرخ رشد ۱ ۱ ۲.۲۷ بله

 ۱۵ ۲۵ ۰ خیر
تامین مالی خارجی مورد 

 (GDP)درصد از  ۱5نیاز

 ۴۵ ۴۵ ۰ خیر
بدهی به افراد غیرمقیم به کل 

 ۱6بدهی عمومی

 na ۶۰ ۰ خیر
بدهی عمومی به پول خارجی 

 ۱7به کل بدهی عمومی

 ۱ ۱.۵ ۱.۷ بله
تغییر در نسبت بدهی 

مدت به کل بدهی عمومی در کوتاه
 ۱8سررسید اولیه

 

 ساختار دولت ۲.۴
 

تحلیل  GFS 2001ولت مرکزی انجام شده است. طبق تقسیم بندی تحلیل پایداری بدهی در این پروژه در سطح د
یل عدم وجود اطالعات بدهی و شود اما بدل( انجام میدولت عمومیپایداری بدهی عموماً در سطح تعریف گسترده دولت )

ین مطالعه عمومی( در ا دولت)هاهای مربوط به شهرداریاز جمله دادههای دولت گسترده برای دیگر زیرمجموعه دارایی
وجود نداشته است.بنابراین در این مطالعه بدهی دولت مرکزی و بدهی آن  عمومی امکان تحلیل جامع در سطح دولت

بندی شده و که طبق آخرین صورت مالی زیان انباشته دارند، به عنوان بدهی دولت دسته های دولتیدسته از شرکت
  ۱۹.تتحلیل پایداری بدهی بر روی آن انجام شده اس
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ی قیمت هایی که به دلیل فاصله. شرکتشوددولت مرکزی شامل واحدهایی است که توسط دولت کنترل و تامین مالی می GFSبنابر تعریف  ۱۹
ده در های زیانشوند. شرکتبندی میی تمام شده نیازمند منابع مالی دولت هستند نیز در این تعریف ذیل دولت عمومی طبقهها با هزینهفروش آن

المللی پول نیز ینلت عمومی موضوعیت دارد. صندوق بها ذیل دواند. از این رو قراردادن آنده شدهایران عمدتا به دلیل مداخالت قیمتی دولت، زیان
 ها مداخله گسترده دارد، در نظر گرفته شود. هایی که دولت در آنکند که بدهی دولت مرکزی در کنار شرکتتوصیه می



 
 (GFS 2001اجزای مختلف بخش عمومی ) .۲شکل 

 

 بدهی ۲.۵
 

ها. دلیل این موضوع، اوالً احتمال عدم مبنای تحلیل پایداری بدهی مقدار ناخالص تعهدات است و نه مقدار خالص آن
بین کشوری وضعیت  های جدی؛ و ثانیاً امکان پذیرشدن مقایسهها در زمان بروز بحرانترین دارائینقدشوندگی نقد شونده

شود یا با کیفیت بسیار پایین موجود است. البته آوری نمیهای بسیاری از کشورها جمعبدهی است؛ زیرا اطالعات دارائی
توان از تحلیل مقدار خالص بدهی به صورت مکمل تحلیل برای کشور مورد نظر می در صورت وجود اطالعات دارائی

کند و از این رو قابلیت هی ناخالص امکان برآورد میزان تعهدات مالی ساالنه را فراهم میچنین تحلیل بدهم استفاده نمود.
اند و مورد تحلیل ی حاضر، اقسام زیر به عنوان بدهی منظور شدهشود.  در مقالههای مالی دولت فراهم میتحلیل هزینه

 اند:قرار گرفته

 ای های سرمایههای تملک داراییت دولتی و طرحها، موسساجاری( وزارتخانهبدهی )اعم از جاری و غیر
شود و مربوط به موسسات و نهادهای هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می)طرح

 (است های دولتیعمومی غیردولتی و شرکت
 های یهای تملک دارائهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بابت اجرای طرحبدهی شرکت

 سرمایه ای به عنوان بدهی دولت در نظر گرفته شده است
 اند( به بانک مرکزیزیان انباشته داشته ۱۳۹۴های زیانده دولتی )که در سال در این گزارش بدهی شرکت ،

 های دولتی و بخش خارجی نیز در تحلیل پایداری بدهی دولت وارد شده استبانک
 هاست. با این حال برآوردهای های دولتی میزان ثبت شده این بدهیمیزان فعلی انباره بدهی دولت و شرکت

 ها با رقم فعلی ثبت شده است   وزارت اقتصاد حاکی از نزدیک بودن میزان کل بدهی



 ی وضع موجودسناریو پایه: ادامه ۲.۶
 

بینی ل است. پیشسازی اقتصاد در افق مدنظر تحلیهای آتی نیازمند شبیههای دولت در سالبرآورد وضعیت بدهی
ض در پذیرد. با توجه به فرومتغیرهای کالن اقتصادی ذیل سناریوسازی در خصوص متغیرهای کالن اقتصادی انجام می

 ی دولتسازی شده و بر مبنای آن جریان بدهی دولت شبیهنظر گرفته شده برای متغیرهای کالن اقتصادی، رفتار بودجه
 گیرد. مورد برآورد قرار می

 
 های موجود(فروض سناریو پایه )ادامه روند .Error! No text of specified style in documentجدول 

 مقادیر  متغیر
 درصد ۳های آتی برای سال  رشد اقتصادی

 نرخ بهره حقیقی

 درصد ۵ کاهش نرخ بهره حقیقی به تدریج به -۱
 شود.شود و در سه سال به صفر میدرصد شروع می ۳ریسک اعتباری اوراق دولتی از  -۲
 اله با فرض آربیتراژ صفر بین اوراق چند ساله و یکساله محاسبه شده است. نرخ اوراق چند س -۳

 درصد ۱۲های پس از آن درصد و برای سال ۱۳، ۹۶ سال  تورم
 درصد تولید ناخالص داخلی ۱۶ بودجه جاری

 درصد تولید ناخالص داخلی ۳ بودجه عمرانی
 درصد تولید ناخالص داخلی 8 درآمد مالیات

 درصد از تولید ناخالص داخلی  ۳.۵درصد و پس از آن برابر  ۳.۲برابر  ۹۶در سال  هاسایر درآمد

 درآمدنفت

 درصدی نرخ ارز حقیقی ۱نرخ ارز : کاهش  -۱
 دالر ۵۳قیمت نفت  -۲
 میلیون بشکه در روز ۲.۴صادرات نفتی  -۳
 درصدی ۲و کاهش ساالنه  درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت ۵۳.۵سهم دولت  -۴

 واگذاری
 های دولتیشرکت

 مطابق با برنامه ششمساالنه 

 ۲۰تعهدات دولت

 درصد  ۱۵افزاییش بودجه دو صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری با نرخ رشد  -۱
 عدم ایجاد تعهد جدید در قبال بیمه گذاران صندوق تامین اجتماعی  -۲
 اییمههای بازنشستگی با سازوکارهای بجایگزینی قواعد تعهدآور برای دولت در صندوق -۳
رخ تورم نو  یقیشده دولت در هر سال با نرخ بهره حق یاوراق بهادارساز یشود، بده یم هیسال تسو ۵دولت در  یبده -۴

 شود. یم لیتعد
 مطالبات دولت

 
 

 ترکیب اوراق بدهی در سناریو پایه ۲.7
 

اخالص نمالی  یری ندارد اما تامینترکیب اوراق بدهی بر پایداری بدهی دولت با معیار بدهی به تولید ناخالص داخلی تاث
اهش کنیاز  دهد. هر چه سهم اوراق بلندمدت در ترکیب اوراق باالتر باشد حجم تامین مالی موردمورد نیاز را تغییر می

 به شرح زیر است: است. که جزئیات آنخواهد یافت. پنج نوع اوراق بر اساس مدت سررسید در نظر گرفته شده
 

                                                                                                                                                                            
شود که معادل میزان بدهی ( بدین شکل تسویه می۱۴۰۰-۱۳۹۶سال ) ۵، در ۱۳۹۴ی انباشته دولت به طلبکاران تا پایان سال بدهی احراز شده ۲۰

زمان  شود و درها اضافه میهای مالی دولت در این سالای این اوراق به هزینههای بهرهشود، درنتیجه هزینهاوراق بهادار به طلبکاران داده می
سازی کل بدهی در یک ینکه اوراق بهادارکند. با توجه به ا  rool overسررسید دولت باید معادل ارزش این اوراق، اوراق جدید منتشر کند و بدهی را 

خ بهره جموع نرشود و ارزش بدهی باقیمانده در هر سال با مسال موجب بر هم زدن بازار پول و سرمایه خواهد شد، این کار در پنج سال انجام می
 حقیقی و تورم تعدیل می شود.



 برای پوشش(: اله اوراق کوتاه مدت یکس( 
o  ۴۰ سال  درصد تامین مالی مورد نیاز ساالنه و هزینه اصل و فرع اوراق کوتاه مدت سال گذشته تا

 سددرصد می ر ۱۰به  ۱۴۰۳درصد و از سال  ۲۰پس از آن به تدریج سهم اوراق کوتاه مدت به  ۱۴۰۰
  برای پوشش(:)اوراق بلندمدت دو ساله 

o ۶۰ ی ز سالهادوساله موجود در بازار اد نیاز و هزینه اصل و فرع اوراق درصد تامین مالی ساالنه مور
  درصد کاهش می یابد ۳۰به  ۱۴۰۷درصد و از  ۴۰سهم این اوراق ابتدا به  ۱۴۰۳گذشته، از سال 

  برای پوشش(:)اوراق بلندمدت سه ساله 
o  درصد تامین  ۲۰ ۱۴۰۰هزینه اصل و فرع اوراق سه ساله موجود در بازار از سال های گذشته، از سال

 مالی ساالنه مورد نیاز نیز از این طریق صورت می گیرد.
  برای پوشش(: )ساله  ۵اوراق بلندمدت 

o  سال و هر سال معادل بیست درصد کل بدهی به شکل  ۵در  ۱۳۹۷بدهی انباشت شده دولت از سال
سال سررسید هزینه بهره ای گیرد. از سال انتشار این اوراق تا اوراق بدهی در اختیار طلبکاران قرار می

 اوراق در کسری بودجه لحاظ شده و به روش های فوق تامین مالی می گردد.
  برای پوشش(: ساله ۱0اوراق بلندمدت( 

o  معادل اصل اوراق با انتشار اوراق  ۱۴۰۲در سررسید اوراق بدهی انباشت شده دولت یعنی از سال
ساله  ۱۰ای این اوراق به کمک اوراق های بهرههشود و از آن پس هزینمی rolloverساله  ۱۰جدید 

 شود.تامین مالی می 
 

 نتایج ۳
 

ها نسبت به تولید شود. این نتایج شامل روند آتی بدهینتایج حاصل شده از بررسی سناریو پایه ارائه می این قسمت در 
چنین روند انباشت ناریو پایه و همچنان نسبت تامین مالی ناخالص به تولید ناخالص داخلی ذیل سناخالص داخلی و هم

 بدهی و عوامل موثر بر آن است. 
 

 ۱۴۱0بررسی وضعیت بدهی در افق  ۳.۱
 

چنین نسبت تامین مالی ناخالص بررسی وضعیت بدهی دولت ذیل دو شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و هم
ه بدهی دولت از کران پایین آستانه تعریف شده برای ی چهار سالبه تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که در بازه

از  ۱۴۰۲، بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۳بنابر شکل شود. ی ناپایدار میکند و وارد محدودهکشور ایران عبور می
د ناخالص درصد تولی ۹8به  ۱۴۱۰درصد است عبور کرده و با تداوم روندی افزایش در سال  ۴۰کران پایین تعریف شده که 

دهد که گردد. از سوی دیگر بررسی شاخص نسبت تامین مالی ناخالص به تولید ناخالص داخلی نشان میداخلی بالغ می
درصد از کران پایین  ۱۱با رسیدن به  ۱۴۰۱تحت سناریو پایه و با فروض تعریف شده در قسمت قبل، این نسبت در سال 

شود شود. به عالوه تداوم روند فعلی باعث میی ناپایدار میو وارد محدودهدرصد( عبور کرده  ۱۰تعریف شده برای ایران)
 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.  ۴۰به  ۱۴۱۰که تامین مالی ناخالص  دولت در افق 

 



 
 

 ذیل دو شاخص پایداری بدهی دولت  ۱۴۱۰وضعیت بدهی دولت در افق  .۳شکل 

 عوامل موثر بر رشد بدهی ۳.۲
 

های اصالحی از اهمیت برخوردار است. بررسی عوامل ی بدهی به دلیل تعیین چارچوب سیاستبررسی عوامل ایجاد کننده
دهد که نرخ بهره حقیقی و کسری تراز اولیه)کسری بودجه بدون موثر بر رشد بدهی و اثر انباشت شده این عوامل نشان می

درصد در ایجاد بدهی بیشترین اثرگذاری در  ۴۹.۹و  ۵۱.۱به ترتیب  ی دولتای( بودجههای بهرهدر نظر گرفتن هزینه
های آتی خواهند داشت. در واقع اگرچه نقش سیاست مالی در ایجاد کسری بودجه دولت در ایجاد و ایجاد بدهی طی سال

ی وضع پایه ادامه ی اقتصاد که تحت سناریوای و نرخ بهرههای بهرهانباشت بدهی موثر است با این حال به دلیل هزینه
دیگر رشد اقتصادی  های آتی دارد. از سویموجود فرض شده است، این عامل نیز نقش موثری در انباشت بدهی در سال

 تواند اثر عوامل فزاینده در ایجاد بدهی را خنثی کند. نقش کاهنده داشته است و بهبود در رشد اقتصادی می
 

 
  ۱۴۱۰افق عوامل موثر بر رشد بدهی در  .۴شکل 

 سناریوهای جایگزین ۳.۳
 



های پولی به معنای آن است که برای توقف رشد بدهی باید در بودجه دولت و سیاست ۱۴۱۰ناپایداری بدهی دولت در افق 
های جایگزین بر مبنای شود که سیاستجا فرض میاصالحات صورت گیرد. با توجه به اثرگذاری سیاست مالی، در این

 ۴۵بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از  ۱۴۱۰که در افق در تراز اولیه مالی صورت گیرد به طوریانجام اصالحات 
های دولت متوقف گردد. به عالوه برای بررسی اثر تعویق در انجام اصالحات فرض درصد عبور نکرده و روند رشد بدهی

اعمال گردد. در  ۱۳۹۹و  ۱۳۹۷های در سال شود که تعدیل مالی مورد نیاز برای انجام پایدارسازی بدهی دولتمی
های ، میزان تعدیل مالی مورد نیاز برای پایدارسازی بدهی۱۳۹۷صورت در سناریو اول و انجام اصالحات در سال این

ثابت سال  متیتومان به ق اردیلیهزار م ۵۲ معادل یناخالص داخل دیدرصد از تول  ۳.۶ هیدر تراز اول لیمتوسط تعددولت، 
  هیدر تراز اول لیمتوسط تعدانجام گیرد،  ۱۳۹۹خواهد بود. در سناریو دوم در صورتی که انجام اصالحات در سال  ۱۳۹۶

خواهد بود. در واقع  ۱۳۹۶ثابت سال  متیتومان به ق اردیلیهزار م ۶۱ معادل یناخالص داخل دیدرصد از تول ۴.۲
هزار میلیارد تومان  ۹ای معادل الی باعث تحمیل هزینهطور که مشخص است تعویق دو ساله در اجرای اصالحات مهمان

 ی مورد نیاز بر اساس روابط زیر قابل محاسبه است.میزان تراز اولیهخواهد بود.  ۱۳۹۶به قیمت ثابت سال 
 توان به شکل زیر نوشت:ی انباشت بدهی را میبدهی به تولید ناخالص داخلی و رابطهنسبت 

 
(۱) 

 
 خواهیم داشت: ۱ی انباشت بدهی بر اساس پارامترهای رابطه یبا بازنویسی رابطه

 
(۲) 

 
(۳) 

 
 ی صفر خواهیم داشت:در نظر گرفتن این روابط و بازنویسی آن بر اساس مقدار بدهی در دورهبا 
 
 
(۴) 

 
 
 
 
(۵) 

 
گرفته در خصوص بدهی  گذاری صورتچنین هدفی جاری و همچنین میزان بدهی در دورهو هم ۵ی از رابطه استفادهبا 

طور که اشاره شد، ی تراز اولیه را محاسبه کرد که همانتوان میزان بهینهاست می ۱۴۱۰درصد در افق  ۴۵که میزان 
 گردد. ی اصالحات مالی میتاخیر در انجام اصالحات باعث افزایش هزینه

 

 هابررسی نتایج پایداری بدهی با اعمال شوک ۳.۴
 

های سنجش بدهی نسبت به شوک های کالن و مالی، در این بخش شش شوک تراز باالی شاخص با توجه به حساسیت
، میزان و مدت ۴اند.  در جدول اولیه، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ ارز و تعهدات مشروط دولت مدلسازی شده

شوک وارده بر یک متغیر کالن  زمان ماندگاری شوک بیان شده است.  در تحلیل حساسیت انجام شده در این بخش، اثر
 بر سایر متغیرهای اصلی بررسی شده و در صورتی که اعمال شوک بر یکی از متغیرها موجب تغییر سایر متغیرهای کالن 

 

 

 

 

 
 



 
اقتصادی شده است این تغییرات در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه، افزایش نیاز دولت به تامین مالی بیشتر از 

شود. در صورت کاهش نرخ ی شده در نتیجه اعمال سناریو شوک تراز اولیه، موجب افزایش نرخ بهره میمقدار برنامه ریز
رشد اقتصادی در سناریو مربوطه، فرض شده نسبت درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی در طول مدت اعمال شوک ثابت 

یابد اما نسبت هزینه دولت به دی کاهش میماند به عبارت دیگر درآمدهای دولت متناسب با کاهش نرخ رشد اقتصامی
یابد؛ درنتیجه نسبت تراز اولیه به تولید ها درمقدار اسمی خود، افزایش میتولید ناخالص داخلی به دلیل چسبندگی هزینه

شود. افزایش نیاز دولت به استقراض نرخ بهره مورد یابد و دولت مجبور به استقراض بیشتر میناخالص داخلی کاهش می
دهد. از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش عرضه در اقتصاد شده و همزمان انتظار بازار را افزایش می

یابد. ایجاد و گسترش فضای نااطمینانی تقاضای مصرفی مردم را افزایش داده در نتیجه فضای نااطمینانی گسترش می
یابد. در سناریو شوک نرخ ارز نیز افزایش نرخ ارز از کانال می قیمت تعادلی در سطح باالتری قرار گرفته و تورم افزایش

شود. فهرست و میزان تداخالت موثر در هر سناریو در ستون افزایش تورم کاالهای وارداتی، موجب افزایش نرخ تورم می
 ارائه شده است. ۴ سوم جدول

ه به جز شوک نرخ ارز موجب افزایش های چهارگاناعمال کلیه شوک شود،مشاهده می ۵همانطور که در نمودار 
شود. شوک نرخ ارز بدلیل  افزایش درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و میعانات موجب های بدهی میشاخص

دهد. شوک نرخ بهره بیشترین بهبود در تراز اولیه شده و از این طریق نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کاهش می
سناریو پایه به  ۹۲.۹،  از ۱۴۱۰نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی گذاشته و این نسبت را در سال اثر را بر افزایش 

کند در تمام از آستانه هشدار عبور می ۱۴۰۱رساند.  شاخص تامین مالی ناخالص مور نیاز نیز که از سال درصد می ۱۶۵.۵
برای دولت عملی نخواهد بود و دولت در آن سال  ۱۴۰۱سال  سناریو ها در حالت بحران قرار گرفته و ادامه روند گذشته از 

 مجبور به  اجرای برنامه انضباط مالی و  کاهش کسری بودجه خواهد شد.  
ها بر نسبتهای شوک نرخ رشد، نرخ بهره، نرخ ارز و تراز اولیه، اثر اعمال ترکیب این شوک ۴عالوه بر مدلسازی 

های بین المللی دانست. توان معادل اعمال سختگیرانه تحریماریو را میاین سن سنجش بدهی نیز ارائه شده است.
های اقتصادی موجب کاهش صادرات نفت و میعانات گازی شده و درنتیجه رشد که در آن، اعمال مجدد تحریم

 ۱۳۹۶و نیم درصد در دو سال  ۵اقتصادی از محل رشد ارزش افزوده نفت کاهش یافته و رشد اقتصادی به منفی 
رسد. از سوی دیگر ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع ارزی موجب افزایش نرخ ارز در سال می ۱۳۹۷ و

به  ۱۳۹۷درصد افزایش یافته و نرخ ارز در پایان سال  ۷۹،  ۱۳۹۷شده و نرخ ارز حقیقی در پایان سال  ۱۳۹۷
یابد. کاهش درصد افزایش می ۳۲به  ۱۳۹۷رسد. درنتیجه افزایش نرخ ارز، نرخ تورم در سال تومان می 8۵۰۰

منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات در بودجه دولت موجب افزایش تراز اولیه شده و تراز اولیه در این دو 
رسد. افزایش نیاز دولت به استقراض و افزایش فضای نااطمینانی موجب افزایش نرخ درصد می ۳سال به منفی 

یابد، با توجه به بزرگی شوک وارده به اقتصاد نرخ درصد افزایش می ۱۵ه بهره واقعی شده و نرخ بهره حقیقی ب
ها به تدریج و با گیرد و سایر شاخصبهره برای ده سال آتی در سطحی باالتر از نرخ بهره سناریو پایه قرار می

قتصادی در این گیرد. روند کلیه متغیرهای ااجرای برنامه انضباط مالی دولت به تدریج در مسیر بهبود قرار می
شود، در نتیجه اعمال این قابل مشاهده است. همانطور که در نمودار ... مشاهده می ۵سناریو در جدول شماره 

درصد و نسبت تامین مالی ناخالص مورد  ۱8۳به  ۱۴۱۰شوک نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در سال 
 رسد. درصد می ۷۹نیاز به تولید ناخالص داخلی به 

های تواند موجب ناپایداری بدهی دولت شده و نسبتبودن تعهدات مشروط صریح یا ضمنی دولت نیز میباال
های صریح یا ضمنی هستند که دولت به بدهی را از مسیر پایداری خارج نماید. تعهدات مشروط دولت ضمانت

اقع تعهدات مشروط ضمنی های بازنشستگی داده است. در وهای دولتی و صندوقها، شرکتها، شهرداریبانک
توان کسری بودجه مخفی نامید که اگر در مقیاس بزرگ ایجاد شود، موجب ناپایداری مالی خواهد شد. را می

تواند مصداقی از تعهدات مشروط دولت های بازنشستگی را در ایران میمشکالت نظام بانکی و مشکالت صندوق
 ار داده است. دانست که بودجه دولت را در مسیر ناپایداری قر



در این مقاله، تعهدات مشروط دولت به سیستم بانکی در قالب به وجود آمدن شوک تعهدات مشروط مدل 
شده است. در این سناریو فرض شده است دولت برنامه اصالح نظام بانکی را اجرا نکرده و در نتیجه در سال 

و باال بودن نرخ بهره حقیقی، در بازپرداخت بخشی از سیستم بانکی در نتیجه باال بودن مطالبات معوق  ۱۳۹۷
ق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال شوند. برای حل مساله بحران بانکی سهم صندوتعهدات خود ناتوان می

شود. از این دار میهای خصوصی مشکلهای دولتی یا خرید سهام بانکتماماً صرف افزایش سرمایه بانک ۱۳۹۷
ناخالص داخلی به درآمدهای دولت از محل سهم صندوق از درآمدهای نفتی اضافه  درصد تولید ۴رو معادل 

ها سیستم بانکی )بدون در نظر گرفتن مطالبات بانک درصد دارائی ۵های دولت معادل شود. در طرف هزینهمی
درصد  ۷ های دولت اضافه شده است که این رقم معادلها به هزینهاز دولت( برای بازپرداخت تعهدات بانک

 ۴تولید ناخالص داخلی است. بنابراین، تراز اولیه دولت علیرغم تجهیز منابع از صندوق توسعه ملی به منفی 
دهد که رسد. بررسی تجارب سایر کشورها در موضوع بحران بانکی نشان میدرصد تولید ناخالص داخلی می

افزایش نرخ بهره تا چند سال در کشور باقی  پیامدهای بحران بانکی مانند کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و
خواهد ماند. در نتیجه در مدلسازی انجام شده پیامدهای این بحران به تدریج در یک فاصله پنج ساله کاهش 

گردد. اعمال شوک تعهدات سال به وضعیت مشابه سناریو پایه بر می ۵یابد و وضعیت اقتصادی کشور پس از می
درصد و نسبت  ۱۶۴.۵به  ۱۴۱۰نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال  شودمشروط دولت موجب می

 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.   ۷۴تامین مالی ناخالص مورد نیاز به 
های های سنجش بدهی نسبت به اعمال کلیه شوکشود، شاخصبنابراین همانطور که مشاهده می

ها نسبت های بدهی به تولید ار بوده  و اعمال این شوکمتغیرهای کالن از حساسیت بسیار باالیی برخورد
 ناخالص داخلی و تامین مالی ناخالص مورد نیاز به تولید ناخالص داخلی را شدیداً در مسیر ناپایداری قرار می
دهد. به طوریکه ادامه وضعیت با عبور شاخص تامین مالی ناخالص مورد نیاز به تولید ناخالص داخلی حداکثر تا 

های اصالحات درصد( ممکن نبوده و دولت مجبور به اجرای برنامه ۱۰، از آستانه هشدار) معادل  ۱۴۰۱ل سا
 ای و بانکی خواهد شد. بودجه

 

 بندیبحث و جمع۴
های تعریف شده عبور کرده از آستانه ۱۴۰۲طور که دیده شد ذیل سناریوهای تعریف شده، بدهی دولت در طی افق همان

بینی روند آتی سناریوسازی بر اساس متغیرهای اقتصاد کالن و پیش DSAشود. چارچوب تعریف شده برای و ناپایدار می
شود. لذا این تحلیل با این این متغیرهاست. با این حال برهمکنش متغیرهای اقتصاد کالن ذیل این چارچوب بررسی نمی

ز متغیرها چون نرخ بهره باالست و باید برآورد آنها محدودیت مواجه است. از سوی دیگر میزان حساسیت نتایج به برخی ا
های آتی با دقت انجام شود که با توجه به پویایی مسائل مربوط به نظام بانکی و پولی این امر قدری دشوار است. در سال

 هر چند حساسیت نسبت به این فروض ذیل سناریوهای شوک بررسی شده است. با این حال در صورتی که ارتباط بین
متغیرها مدلسازی شود و برای فروض مدلهایی در نظر گرفته شود که برآورد روند آتی از دقت باالتری برخوردار باشد 

 تواند به بهبود در نتایج حاصل شده بیانجامد. می
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 های کالن سناریو اعمال شوک ۴جدول 

 نام سناریو مشخصات سناریو تداخالت اصلی
 

درصد تغییرات تراز اولیه 0.25افزایش نرخ بهره معادل   
معادل انحراف معیار ده سال گذشته کاهش یافته و به تراز اولیه سناریوی پایه  1397در سال 
   درصد رسیده است. 3منفی 

یهشوک تراز اول سناریو  1 

رشد اقتصادی )جمعاً معادل  درصد تغییرات 0.25افزایش نرخ تورم به اندازه   
درصد تغییرات تراز اولیه 1به اندازه  افزایش نرخ بهره  

کاهش  1398و  1397رشد اقتصادی معادل یک انحراف معیار ده ساله برای دو سال پیاپی نرخ 
رسد.درصد می 5.5یافته و به منفی   

 رشد شوک نرخ سناریو
 اقتصادی

2 

 
های پیش رو معادل تفاوت باالترین میزان نرخ  برای تمام سال 1397نرخ بهره واقعی از سال 

های آتی افزایش بینی شده برای سالنرخ بهره پیشبهره حقیقی مشاهده شده در ده سال گذشته و 
شود. درصد می 10یافته و نرخ بهره حقیقی برابر   

شوک نرخ بهره  سناریو
یواقع  

3 

در نظر گرفته شده است، بنابراین نرخ تورم در سال  0.25کشش تغییر نرخ تورم نسبت به تغییر نرخ ارز برابر 
رسد. درصد می 32به  1397  

تومان  4800نرخ ارز معادل بیشترین نرخ رشد تاریخی خود افزایش یافته و از  1397در سال 
رسد.  می 3971تومان در انتهای سال  8600به  1396انتهای سال   

شوک نرخ ارز سناریو  4 

 
های مختلف قرار در این سناریو فرض شده تمام متغیرها در حالت بدترین وضعیت اعمال شوک

گیرند. می  
ها سناریو ترکیبی شوک
ها( )اعمال مجدد تحریم  

 

یابد.سال کاهش می 5نرخ رشد اقتصادی برای   

گیرد.درصد قرار می 25بر سال افزایش یافته و برا 5نرخ تورم در این   

واحد درصد تغییرات در تراز اولیه در سال اول اعمال شوک و پس از آن به تدریج در  3افزایش نرخ بهره برابر 
شود. هفت سال نرخ بهره به نرخ بهره سناریو پایه نزدیک می  

راز اولیه در سال ها همچنان تعلیرغم مصرف تمام سهم صندوق از صادرات نفت جهت افزایش سرمایه بانک
رسد. درصد می 4یابد و به منفی کاهش می 1397  

بانک ها )بدون احتساب بدهی بخش دولتی به بانک  درصد دارائی 5هزینه های دولت معادل 
 ها( افزایش می یابد.

شوک تعهدات  سناریو
 دولت

5 

 

 



سناریو پایه

رشد اقتصادی سناریو شوک

اولیه سناریو شوک تراز

نرخ ارز سناریو شوک

نرخ بهره سناریو شوک

سناریو ترکیبی

مشرو  دولت سناریو تعهدات

 

  

 
 

 سنجش وضعیت بدهی  های اصلینتایج تحلیل حساسیت متغیرهای کالن بر نسبت .۵شکل 
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۲  

 فروض سناریو شوک ۵جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Real GDP Growth Shock 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410

Real GDP growth 3.1 -5.5 -5.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Inflation 11.1 15.1 14.1 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Primary balance -1.4 -2.4 -3.3 -1.1 -1.6 -2.1 -2.5 -2.9 -3.3 -3.7 -4.0 -4.4 -4.7 -5.0 -5.2

Effective interest rate 2.6 3.2 9.1 13.5 18.9 20.3 22.8 20.8 20.5 19.5 19.6 18.8 19.0 18.5 18.7

Real Exchange Rate Shock

Real GDP growth 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Inflation 11.1 32.7 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Primary balance 3.6 -1.0 -0.6 -1.1 -1.6 -2.1 -2.5 -2.9 -3.3 -3.7 -4.0 -4.4 -4.7 -5.0 -5.2

Effective interest rate 2.6 2.0 6.4 11.0 16.0 19.6 22.1 20.4 19.5 18.7 18.4 18.0 17.9 17.7 17.7

Combined Shock

Real GDP growth 3.1 -5.5 -5.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Inflation 11.1 32.7 14.1 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Primary balance -1.4 -3.0 -3.3 -1.1 -1.6 -2.1 -2.5 -2.9 -3.3 -3.7 -4.0 -4.4 -4.7 -5.0 -5.2

Effective interest rate 2.6 3.2 10.6 16.5 23.9 25.7 29.9 28.6 29.5 28.7 29.4 28.7 29.1 28.3 28.7

Contingent Liability Shock

Real GDP growth 3.8 -5.5 -5.5 -2.0 -1.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Inflation 12.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Primary balance -1.4 -3.9 -0.6 -1.1 -1.6 -2.1 -2.5 -2.9 -3.3 -3.7 -4.0 -4.4 -4.7 -5.0 -5.2

Effective interest rate 2.9 3.6 12.6 18.4 25.1 30.0 33.8 33.5 33.9 34.1 34.3 34.3 33.9 33.7 33.5

Primary Balance Shock 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410

Real GDP growth 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Inflation 11.1 13.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Primary balance -1.4 -3.0 -0.6 -1.1 -1.6 -2.1 -2.5 -2.9 -3.3 -3.7 -4.0 -4.4 -4.7 -5.0 -5.2

Effective interest rate 2.5 3.2 7.7 15.2 16.1 20.2 20.3 20.2 18.6 18.6 18.2 18.0 17.6 17.5 17.7

Real Interest Rate Shock

Real GDP growth 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Inflation 11.1 13.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Primary balance -1.4 -1.0 -0.6 -1.1 -1.6 -2.1 -2.5 -2.9 -3.3 -3.7 -4.0 -4.4 -4.7 -5.0 -5.2

Effective interest rate 2.6 3.9 10.5 14.9 22.3 25.4 29.9 28.7 29.7 28.8 29.6 28.8 29.2 28.3 28.7


