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:  یک اقتصاد زمانی از منظر تعهدات آسیب پذیر نیست که

•Solvency(اعسارعدم)

رغیکند،پرداختآتیمازادهاییادرآمدبهنیازبدونراخودبدهیفرعواصلهزینهمجموعاگر
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.استغیرمعسرضعیفصورتبهپرداختآتی

بدهی اولیه+ جریان آتی مخارج اولیه = جریان آتی درآمدها :  شرط ضعیف عدم اعسار

•Liquidity(نقدشوندگی)
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پایداری بدهی به چه معناست؟
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مکانیزم ایجاد بدهی در اقتصاد ایران

بدهی 
دولت

عملیات مالی دولت از طریق 
شرکتهای دولتی

اله کسری تراز اولیه عملیات مالی هر س
دولت 

اصل واضافه شدن هزینه های 
فرع بدهی

دولت در عدم ایفای تعهدات مالی 
برابر بخش عمومی

برآوردهای عمومی 

اعالم شده توسط مرکز 

پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی، مجموع 

بدهی دولت و 

شرکت های دولتی تا 

، ۱۳۹۶پایان خردادماه 

هزار میلیارد ۶۲۵حدود 

۳۵۹تومان به تفکیک 

هزار میلیارد تومان 

بدهی بخش دولتی و 

هزار میلیارد ۳۵۵

تومان بدهی شرکت های 

دولتی است که این 

میزان از بدهی دولت 

۲۶برابر با  حدود 

درصد از تولید ناخالص 

داخلی است

مرکزتوسطشدهاعالمعمومیبرآوردهای
مجموعاسالمی،شورایمجلسپژوهش های

پایانتادولتیشرکت هایودولتبدهی
تومانمیلیاردهزار۶۲۵حدود،۱۳۹۶خردادماه

بخشبدهیتومانمیلیاردهزار۳۵۹تفکیکبه
بدهیتومانمیلیاردهزار۳۵۵ودولتی

بدهیازمیزاناینکهاستدولتیشرکت های
ناخالصتولیدازدرصد۲۶حدودبابرابردولت
استداخلی



شاخص های سنجش وضعیت بدهی 
حد آستانه در 

کشورهای 
(AE)پیشرفته

در آستانه حد 
کشورهای در حال 

(EM)توسعه
85 70 نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
20 15 لینسبت تامین مالی ناخالص مورد نیاز از تولید ناخالص داخ

های فرعیشاخص
2 2 (GDPدرصد از )انباشته تراز اولیه سه ساله تعدیل
1 1 (  std/ mean) ضریب تغییرات نرخ رشد 

25 15 (درصد از تولید ناخالص داخلی)مالی خارجی مورد نیاز تامین

45 45 بدهی به افراد غیر مقیم به کل بدهی عمومی
na 60 بدهی عمومی به پول خارجی به کل بدهی عمومی
1.5 1 تغییر در نسبت بدهی کوتاه مدت به کل بدهی عمومی در

سررسید اولیه



هی باال بودن نسبت تامین مالی ناخالص و ریسک غلتاندن بد

برابرنیازموردناخالصمالیتامینمیزان
نیازموردمنابعمیزانواولیهترازمجموع
هردربدهیفرعواصلبازپرداختجهت
معیاریواقعدرشاخصاین.استزمانیدوره
منظرازدولتبدهیپایداریبررسیبرای

بتنسشاخصچنانچه.استنقدینگیریسک
قابلحددرداخلیناخالصتولیدبهبدهی
موردصناخالمالیتامیننسبتاماباشدقبولی
میباشد،باالداخلیناخالصتولیدبهنیاز
ناممکنرابدهیاوراقکردنrolloverتواند
.سازد

2018

Maturing 

Debt

Budget 

Deficit

Total 

Financing 

Need

Maturing 

Debt

Budget 

Deficit

Total 

Financing 

Need

Argentina 4.4 6.1 10.5 3.9 5.1 9.0

Brazil 8.3 9.1 17.4 13.0 7.5 20.5

Chile 1.1 3.2 4.2 1.4 2.6 3.9

Colombia 2.3 2.8 5.1 1.9 2.2 4.2

Croatia 13.6 1.9 15.4 10.2 1.8 12.0

Dominican Republic 3.7 3.9 7.6 4.1 3.8 7.8

Ecuador 5.1 2.1 7.1 5.3 0.8 6.1

Egypt 33.9 10.9 44.8 37.2 9.8 47.0

Hungary 13.7 2.6 16.3 17.2 2.5 19.8

India 4.1 6.4 10.5 3.8 6.3 10.0

Indonesia 1.9 2.4 4.3 2.3 2.5 4.8

Malaysia 7.5 3.0 10.5 7.7 2.7 10.4

Mexico 5.6 2.9 8.5 4.9 2.5 7.4

Morocco 7.3 3.5 10.9 7.5 2.7 10.1

Pakistan 27.7 4.3 32.0 25.9 3.8 29.7

Peru 2.4 2.4 4.8 1.7 2.2 3.9

Philippines 6.9 1.0 7.9 8.2 1.2 9.4

Poland 6.5 2.9 9.5 6.0 2.6 8.6

Romania 4.6 3.7 8.3 4.7 3.9 8.7

Russia 1.6 2.6 4.2 0.8 1.9 2.7

South Africa 8.4 3.5 11.9 8.6 3.4 12.0

Sri Lanka 11.7 5.2 17.0 11.9 4.6 16.6

Thailand 5.7 1.6 7.3 5.6 1.8 7.5

Turkey 5.1 3.0 8.1 5.7 2.0 7.8

Ukraine 4.2 3.0 7.2 6.8 2.5 9.3

Uruguay 8.9 3.4 12.3 9.3 2.8 12.1

Average 6.0 4.7 10.7 6.7 4.1 10.8

Source: IMF staff estimates and projections. 

 Selected Emerging Market and Middle-Income Economies: Gross Financing Needs, 2017-18

(Percent of GDP)

2017

Note: Data in the table refer to general government data. For some countries, general government deficits are reported on an accrual 

basis. For country-specif ic details, see Data and Conventions and Table C in the Methodological and Statistical Appendix.



شروط پایداری بدهی دولت 
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ارزش زمان حال مجموع 
تراز اولیه 

ارزش زمان حاضر بدهی در 
دوره آخر

Transversality condition (no Ponzi schem)
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𝐷𝑁 = 0

Solvency condition

𝐷0 =
1

1 + 𝑖 𝑗
𝑝𝑏𝑗

.بدهی اولیه باید با مازاد تراز اولیه سالهای بعد پوشش داده شود برایدولتکهگردداستوارقاعدهاینبرنبایددولتمالیرفتار
نبود»راشرطاین.کندایجادجدیدبدهیوام هابهرهواصلپرداخت

صفربهدلخواهبه اندازهبایدمذکورفعلیارزش.نامندمی«پانزیبازی
.شودفرضطوالنیکافیبه اندازهموردنظردورهاگرشود،نزدیک

𝐷𝑡 = 1 + 𝑖𝑡 𝐷𝑡−1 − 𝑃𝐵𝑡 + 𝑂𝑇𝑡



دینامیک ایجاد بدهی
𝐷𝑡 = 1 + 𝑖𝑡 𝐷𝑡−1 − 𝑃𝐵𝑡 + 𝑂𝑇𝑡
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دینامیک خودکار ایجاد بدهی



ودتراز اولیه مورد نیاز برای پایدار کردن بدهی در دوره زمانی محد

𝑝𝑏𝑁
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چه می کنیم؟DSAدر تحلیل 
درصد بیشتر شده است؟50-60آیا مقدار فعلی یا پیش بینی شده نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی از 

درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است؟10-15آیا مقدار فعلی یا پیش بینی شده مقدار تامین مالی ناخالص مورد نیاز از 

کشور کم ریسک است
1 .DSAپایه:

پایهسناریو•
های ممکن جایگزینسناریو•
در صوووووورت دلخوووووواه ت لیووووول •

سوووناریوهایتعهووودات دولوووت و 
دلخواه متناسب با شرایط

.کشور پر ریسک است
1 .DSAپایه:

پایهسناریو•
ممکن جایگزین سناریوهای•

:شناسایی و ت لیل ریسک. 2
بررسی میزان ت قق سناریوی پایه•
هوای ت لیل حساسیت نسبت به ریسک•

اقتصادی کالن-مالی
بررسی تعهدات م تمل•
هداتبررسی آسیب پذیری ترکیب تع•

:گزارش ریسک.3
•Heat map
•Fan chart
گزارش  ت لیلی و توصیفی•

اگر یکی از موارد باال مثبت باشد اگر هیچ یک از موارد 
فوق تحقق نیافته باشد



پایهسناریوبه کار گرفته شده در فروض

درصد 3برای سال های آتی برابر رشد اقتصادی •
نرخ بهره•

درصد 5کاهش نرخ بهره حقیقی از میزان فعلی به تدریج به  •
درصد و برای سوال هوای پوز از آن 13برابر 1397نرخ تورم برای سال •

درصد12برابر 
چندسواله نرخ اوراق چندساله با فرض اربیتراژ صفر بین اوراق یکسواله و•

.  م اسبه می شود
درصود شوروع شوده و در سوه سوال بوه 3ریسک اعتباری اوراق دولتوی از •

.صفر می رسد

درصد از تولید ناخالص داخلی۱۶برابربودجه جاری •
درصد از تولید ناخالص داخلی۳برابر بودجه عمرانی•
درصد از تولید ناخالص داخلی8برابر درآمد مالیاتی •
درصد از تولید ناخالص داخلی 3.2برابر 96در سال سایر درآمدها •
واگذاری شرکت های دولتی•

مطابق با برنامه ششم•

درآمدهای نفتی•
درصد کاهش یابد1نرخ ارز حقیقی –
دالر53قیمت نفت –
میلیون بشکه در روز۲.۴صادرات نفتی –
درصد و مطابق برناموه سواالنه دو 53.5برابر 1397سهم دولت در سال –

.  درصد از سهم دولت کاسته می شود
تعهدات دولت •

15د بودجه دو صندوق بازنشستگی لشوگری و کشووری بوا نورخ رشو•
.  درصد افزایش می یابد

ی دولت تعهد جدیدی در قبال بیموه گوذاران صوندوق توامین اجتمواع•
ای ایجاد نمی کند و به صوورت تودریجی احکوام قوانونی تعهود آور بور
.دولت را حذف و آنها را با سازوکارهای بیمه ای جایگزین می کند

سال تسوویه موی شوود ، بودهی اوراق بهادارسوازی 5بدهی دولت در •
شده دولت در هر سال با نرخ بهره حقیقوی و نورخ توورم تعودیل موی

.شود



سناریوهامعرفی 
سناریوویژگی های مهم  سناریونام 

.سال اوراق بهادار می شود5انباشت شده در بدهی•
.درصد است5.5برابر 1397-1410متوسط نرخ بهره حقیقی برای سالهای •
.درصد است3متوسط نرخ رشد اقتصادی •
.درصد است3.3متوسط تراز اولیه برابر منفی •

پیش بینی انجام شده توسط گروه دولت در موسسهمطابق1397طرف منابع و مصارف سال •
(سقف مجوز قانون بودجه)هزار میلیارد تومان 38.5برابر 1397میزان اوراق در سال •
نجیره هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی دولت فرض شده توسط اوراق صورت می گیرد و این اوراق در ز110•

.  آخر در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد

سناریو پایه 

.سال اوراق بهادار می شود5انباشت شده در بدهی•
.است5.5متوسط نرخ بهره حقیقی برابر •
.است3متوسط نرخ رشد اقتصادی برابر •
.تراز اولیه صفر در نظر گرفته شده استمتوسط•

سناریو جایگزین



شوکسناریوهای–ساله ۱۵محتمل در افق سناریوهای
سناریومشخصات  سناریونام 
تراز اولیه ده ساله تاریخی sdتراز اولیه سناریوی پایه منهای نصف 1397در سال 
شوکسناریوپایه و سناریودرصد تفاوت در تراز اولیه 25افزایش نرخ بهره معادل :تداخالت

شوک تراز اولیهسناریو 1

1397و 1396برای دو سال پیاپی 1sdکاهش نرخ رشد به اندازه 
:تداخالت 

درصد افزایش 25به اندازه ، فزایش نرخ بهرهمشاهده شده در رشددرصد کاهش25کاهش نرخ تورم به اندازه 
(که از کانال کاهش هزینه و درآمد در نتیجه کاهش تولید به وقوع پیوسته است)در تراز اولیه 

شوک نرخ رشدسناریو 2

پایهسناریونسبت به 200bpsهای پیش رو به اندازه در تمام سال1397افزایش نرخ بهره واقعی از سال  شوک نرخ بهره سناریو
واقعی

3

سناریو پایهو در ادامه رشد همانند1397بیشترین نرخ رشد تاریخی نرخ ارز حقیقی در سال 
0.25ارز برابر کشش تغییر نرخ تورم نسبت به تغییر نرخ: افزایش تورم:  تداخالت 

شوک نرخ ارزسناریو 4

.افزایش می یابد( بدهی بخش دولتی به بانک ها خارج شده است)بانک ها دارائیدرصد 5هزینه های دولت معادل 
:تداخالت 

.کاهش می یابد1398و 1397در دو سال پیاپی 1sdنرخ رشد اقتصادی 
تفاوت ایجاد شده در نرخ رشد25bpsکاهش نرخ تورم 
تفاوت ایجاد شده در کسری تراز اولیه 25bpsافزایش نرخ بهره 

شوک تعهدات سناریو
دولت

5



سناریوهای تامین مالی از طریق اوراق بدهی 
(: برای پوشش)اوراق کوتاه مدت یکساله •

پز از آن به تدریج سهم اوراق کوتواه مودت 1400درصد تامین مالی مورد نیاز ساالنه و هزینه اصل و فرع اوراق کوتاه مدت سال گذشته تا سال 40•
درصد می رسد10به 1403درصد و از سال 20به 

(:برای پوشش)اوراق بلندمدت دو ساله •
سوهم ایون اوراق ابتودا بوه 1403درصد تامین مالی ساالنه مورد نیاز و هزینه اصل و فرع اوراق دوساله موجود در بازار از سالهای گذشته، از سوال 60•

درصد کاهش می یابد 30به 1407درصد و از 40

(:برای پوشش)اوراق بلندمدت سه ساله •
درصد تامین مالی ساالنه مورد نیاز نیز از این طریق صوورت 140020هزینه اصل و فرع اوراق سه ساله موجود در بازار از سال های گذشته، از سال •

.می گیرد

(: برای پوشش)ساله 5اوراق بلندمدت •
زا.می گیردقرارطلبکاراناختیاردربدهیاوراقشکلبهبدهیکلدرصدبیستمعادلسالهروسال5در1397سالازدولتشدهانباشتبدهی
.گرددمیمالیتامینفوقهایروشبهوشدهل اظبودجهکسریدراوراقایبهرههزینهسررسیدسالتااوراقاینانتشارسال

:(پوششبرای)ساله10بلندمدتاوراق•
پزآنازومی شودrolloverساله10جدیداوراقانتشاربااوراقاصلمعادل1402سالازیعنیدولتشدهانباشتبدهیاوراقسررسیددر

شودمیمالیتامینساله10اوراقکمکبهاوراقاینبهره ایهزینه های



در پیش بینی بودجه دولت
سناریوی پایه 

139513961397

2,830,075.03,150,151.03,772,797.3منابع

1,459,876.01,675,629.02,001,885.9درآمدها
1,014,704.01,156,217.01,375,057.5درآمدهاي مالياتي

445,172.0519,412.0626,828.4ساير درآمدها

742,799.0922,785.01,159,417.5واگذاري دارايي هاي سرمايه اي
738,819.0919,226.01,155,417.5منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي

3,980.03,559.04,000.0ايسرمايههايداراييواگذاريساير
0.00.0واگذاري طرح هاي تملک داراييهاي سرمايه اي

627,400.0551,737.0611,494.0واگذاري دارايي هاي مالي
537,571.0395,000.0385,000.0فروش اوراق مشاركت و اوراق مالي اسالمي

78,350.041,701.061,500.0شركت هاي دولتيحاصل از واگذاري منابع

5,994.0ه ملياستفاده از منابع حساب ذخيره ارزي و صندوق توسع

5,485.0115,036.0164,994.0ساير دارايي هاي مالي

2,830,075.03,150,151.03,772,797.3مصارف

2,070,176.02,469,172.02,972,048.3اعتبارات هزينه اي
420,994.0440,959.0501,276.7اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي

338,905.0240,020.0299,472.4اعتبارات تملک دارايي هاي مالي

970,162.4-793,543.0-610,300.0-تراز عملياتي
321,805.0481,826.0658,140.8تراز دارايي هاي سرمايه اي

288,495.0311,717.0312,021.6تراز دارايي هاي مالي
0.00.00.0كليتراز 



مختلفسناریوهایمقایسه وضعیت بدهی در 

Baseline 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410

Real GDP growth 12.5% 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 (GDP Deflator change) 12.0% 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%

Interest rate real 15.0% 12.2% 7.0% 7.0% 6.0% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Non-interest revenue-to-GDP ratio 17.3% 17.8% 18.6% 16.7% 16.5% 16.3% 16.0% 15.8% 15.6% 15.4% 15.2% 15.0% 14.9% 14.7% 14.5% 14.4%

Non-interest expenditure-to-GDP ratio 19.6% 19.2% 19.6% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0%

Primary Balance -2.3% -1.4% -1.0% -2.3% -2.5% -2.7% -3.0% -3.2% -3.4% -3.6% -3.8% -4.0% -4.1% -4.3% -4.5% -4.6%

0

20

40

60

80

100

120

1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410

(درصد از توليد ناخالص داخلي) بدهي ناخالص دولت 

اوراق بهادار سازي بدهي در پنج سال-سناريوي پايه 1سناريو جايگزين  2سناريو جايگزين 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410

(درصد از توليد ناخالص داخلي)تامين مالي ناخالص مورد نياز دولت 

اوراق بهادار سازي بدهي در پنج سال-سناريوي پايه 1سناريو جايگزين  2سناريو جايگزين 



توزیع بدهی بر حسب سررسید
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مکانیزم ایجاد بدهی در اقتصاد ایران
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پایه سناریو-نسبت اجزای سازنده بدهی از تولید ناخالص داخلی
(بدهی در پنج سالبهادارسازیاوراق )

.نسبت تراز اولیه به تولید تقریبا ثابت می ماند اما پرداخت اصل و فرع به تولید با شتاب زیادی افزایش می یابد
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بدهی در پنج سالبهادارسازیاوراق -تغییرات انباره بدهی در سناریوی پایه
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نقشه حرارتی پروفایل بدهی
Heat Map
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اخلیمیزان تعدیل مورد نیاز برای ایجاد ثبات در نسبت بدهی به تولید ناخالص د
.درصد تولید ناخالص داخلی عبور نکند45بدهی دولت از سقف : هدف 

.  تراز اولیه به تدریج در مسیر بهبود قرار می گیرد: ابزار

شوداعمال می 97اصالحات از سال : 1سناریو 
درصد از تولید ناخالص داخلی3.6متوسط تعدیل در تراز اولیه 

1396هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 52معادل 

شوداعمال می 99اصالحات از سال : 2سناریو 
درصد از تولید ناخالص داخلی4.2متوسط تعدیل در تراز اولیه  

1396هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 61معادل 

Baseline 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410

Real GDP growth 12.5% 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 (GDP Deflator change) 12.0% 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%

Interest rate real 15.0% 12.2% 7.0% 7.0% 6.0% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Non-interest revenue-to-GDP 
ratio

17.3% 17.8% 18.6% 17.9% 17.4% 16.9% 16.5% 16.1% 15.7% 15.3% 15.0% 14.7% 14.4% 14.1% 13.8% 13.6%

Non-interest expenditure-to-GDP 
ratio

19.6% 19.2% 19.6% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0%

Baseline Primary Balance -2.3% -1.4% -1.0% -1.1% -1.6% -2.1% -2.5% -2.9% -3.3% -3.7% -4.0% -4.3% -4.6% -4.9% -5.2% -5.4%

Alternative 1

Primary Balance -2.3% -1.4% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -0.8% -0.5% 0.0% 0.5% 0.7% 1.0% 1.3% 1.6% 1.9% 2.2%

Primary Balance Adjustment 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.6% 1.1% 1.7% 2.4% 3.3% 4.2% 4.7% 5.3% 5.9% 6.5% 7.1% 7.6%

Alternative 2

Primary Balance -2.3% -1.4% -1.0% -1.1% -1.0% -1.0% -0.8% -0.5% 0.0% 0.5% 0.7% 1.0% 1.3% 1.6% 2.0% 2.1%

Primary Balance Adjustment 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 1.1% 1.7% 2.4% 3.3% 4.2% 4.7% 5.3% 5.9% 6.5% 7.2% 7.5%



جایگزینسناریو نتایج 
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لتاندازه ی عوامل ایجادکننده تغییر در انباره بدهی دو-نتایج سناریو جایگزین 
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بایدهای دولت: ناپایداری سناریوی پایه
اصالحات قابل انجام برای بهبود در تراز مالی اولیه

مالیاتیدرآمدهای افزایش در  کاهش در هزینه های دولت

هزینه های جاری مالیات بر ارزش هزینه های عمرانی
افزوده

اجرای طرحهای 
عمرانی با مدل

PPP

رشد کمتر از تولید 
ناخالص داخلی 
هزینه های جاری

افزایش در نرخ یا 
پوشش مالیات بر 
ارزش افزوده



بایدهای دولت: ناپایداری سناریوی پایه

مالیاتیدرآمدهای افزایش در  کاهش در هزینه های دولت

هزینه های جاری مالیات بر ارزش هزینه های عمرانی
افزوده

: ضریب فزاینده
0.93

هزینه های سیاسی

: ضریب فزاینده
1.1

تاثیر بر رشد 
اقتصادی

: ضریب فزاینده
1.08

ت سیاسبستان اجرای –بده 
داردهای مختلف دارد ندارد

اجرای طرحهای 
عمرانی با مدل 

PPP

ید رشد کمتر از تول
ناخالص داخلی 
هزینه های جاری

افزایش در نرخ یا 
ر پوشش مالیات ب
ارزش افزوده

اصالحات قابل انجام برای بهبود در تراز مالی اولیه



بایدهای دولت: ناپایداری سناریوی پایه

افزایش در درامدهای مالیاتی کاهش در هزینه های دولت

جه رسیدن تدریجی بود
عمرانووووی حقیقووووی در 

بووه میووزان 1399سووال 
ی یوووک سووووم پیش بینووو
عملکووووووووورد سوووووووووال 

هوووووووووووزار 15)1395
ت و ثابو( میلیارد تومان

ماندن در سوالهای بعود 
از آن

افزایش بودجه جاری
ک حقیقی به میزان یو

درصوود کمتوور از نوورخ 
رشوووود اقتصووووادی از 

و اعموال 1396سال 
این قاعده در سالهای

بعد از آن

بت افزایش ساالنه نس
مالیووووات بووووه تولیوووود 
ناخوووالص داخلوووی از 

به میوزان 1396سال 
درصوود و ثابووت 0.2

1399ماندن از سوال 
درصد7.5در میزان 

اصالحات قابل انجام برای بهبود در تراز مالی اولیه

هزینه های جاری مالیات بر ارزش هزینه های عمرانی
افزوده



بایدهای دولت: ناپایداری سناریوی پایه

افزایش در درامدهای مالیاتی کاهش در هزینه های دولت

هزینه های جاری مالیات بر ارزش هزینه های عمرانی
افزوده

ه اهرمی کردن منوابع بودجو
عمووومی رسوویدن توودریجی 
ر بودجه عمرانی حقیقوی د

به میزان یوک 1399سال 
رد سوووم پیش بینووی عملکوو

هووووزار 15)1395سووووال 
و ثابوووت( میلیوووارد توموووان

مانوودن در سووالهای بعوود از 
آن

افووووزایش بودجووووه 
جوواری حقیقووی بووه 
میووزان یووک درصوود 
کمتر از نورخ رشود
اقتصووادی از سووال 

و اعمووووووال 1396
ایووووون قاعوووووده در 
سالهای بعد از آن

افووووزایش سوووواالنه 
ه نسووبت مالیووات بوو
تولیوووود ناخووووالص 
داخلووووی از سووووال 

بوووه میوووزان 1396
درصد و ثابت0.2

مانووووودن از سوووووال 
در میوووووزان 1399

درصد7.5

اصالحات قابل انجام برای بهبود در تراز مالی اولیه



تحلیل و جمع بندی
از آستانه های تعریف شده عبوور کورده و ۱۴۰۲تعریف شده، بدهی دولت در طی افق سناریوی ذیل •

. ناپایدار می شود
۵2، ۱۳۹۷میزان تعدیل مالی مورد نیاز بر اسوا  فوروض ارائوه شوده و شوروع اصوالحات از سوال •

. هزار میلیارد تومان است که نیازمند انجام اصالحات در سمت منابع و مصارف بودجه است
ی روند سناریوسازی بر اسا  متغیرهای اقتصاد کالن و پیش بینDSAچارچوب تعریف شده برای •

رسوی با این حال بورهمکنش متغیرهوای اقتصواد کوالن ذیول ایون چوارچوب بر. آتی این متغیرهاست
. لذا این ت لیل با این م دودیت مواجه است. نمی شود

بورآورد آنهوا از سوی دیگر میزان حساسیت نتایج به برخی از متغیرها چون نرخ بهره باالست و بایود•
و پوولی ایون در سال های آتی با دقت انجام شود که با توجه به پویایی مسائل مربوط بوه نظوام بوانکی

. امر با م دودیت مواجه است



باتشکر از توجه شما


