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 های دولت  روند افزایش بدهی

 (0911با قانون بودجه سال  0011)مقایسه برخی ارقام کالن الیحه بودجه سال 

 مقدمه

گیرد؛ به صوور   وان راهکاری مورد توجه قرار میکردن و ایجاد بدهی غالباً به عن زمانی که دخل و خرج چه در بعد خرد )شخصی( و چه در بعد کالن )دولت( با یکدیگر تطابق نداشته باشند، قرض
تر دومین دلویول ایوجواد  و کسب سود بیش آمده تر از موقعیت پیش گیری بیش دهد؛ بهره کردن گاهی به دلیل ایجاد موقعیت خاص نظیر بیماری، فو  یکی از نزدیکان یا جنگ رخ می کلی قرض

خرد و چه در سطح کالن( امکان و تووان  سطحبدهی است؛ در حالت سوم، کالً امیدی برای تطابق دخل )افزایش منابع( و خرج )کاهش مخارج( وجود ندارد. در این حالت شخص بدهکار )چه در 
های خود اعم از داخولوی  یگر توانایی بازپرداخت بدهیکند که عمالً د ای که در نهایت شخص اعالم می گونه افزاید. به های خود می گرفتن مداوم، بر بدهی هایش را ندارد و با قرض بازپرداخت بدهی

و   ی اهم کشورهایی هستند که اخیراً اعالم نکول نموودهها شود. کشورهایی نظیر لبنان، یونان و آرژانتین نمونه گذاری می ها، نکول نام و خارجی را ندارد که در بعد کالن و اعالم آن از سوی دولت
در کمیسیون تلفیق مجلس شوورای  0011دجه سال اند. در همین راستا با توجه به اهمیت این موضوع و نیز ایام بررسی الیحه بو ای از سوی مردم آن کشورها مواجه گشته های گسترده با اعتراض

 در قالب جداولی، مورد توجه و بررسی اجمالی قرار دهد. 0911اسالمی، نوشتار حاضر درصدد است بدهی را در این الیحه ضمن قیاس برخی ارقام کالن آن با قانون بودجه سال 
 

 9011بدهیدرالیحهبودجهسال

داری آموده  نی، مورخ مالی در خصوص سیستم سرمایهداری و جاهلیت مدرن: ارائه الگوی اقتصاد مقاومتی به نقل از مایکل ملو شناسی نظام اقتصادی بدهی با تأکید بر برده در کتاب تحلیل و آسیب
ور خواهد ساخت که مالیا  بیشتوری بودوردازیوم. های بعدمان مجب که: ریشه کلمه اوراق قرضه از کلمه بردگی گرفته شده است؛ هرگاه دولت، اوراق قرضه منتشر کند ما را در آینده از طریق نسل

 شوند.  یعنی با دزدیدن ثمرا  آینده برای استفاده در امروز، خود و نسل آینده تبدیل به برده می
که اخیراً از سوی دولت محترم تقدیم مجلس محترم شورای اسالمی شده، حاکوی از آن  0011های گذشته و نیز در الیحه بودجه سالریزی در سال رسد رویکرد بودجه در همین راستا به نظر می

سأله در حالی صور  گرفته اسوت کوه مونوابوع های جاری منوط به استقراض در قالب انتشار اوراق مالی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شده است؛ این م  است که مخارج و گذران هزینه
 رود.  ار میشم تر تورم به ساز افزایش بیش صندوق توسعه ملی قرار بوده صرف توسعه زیربناهای اقتصادی کشور شود ضمن اینکه اصالً خود کسری بودجه زمینه

، مقایسوه 0911با قانون بودجه سال  0011جه سال ای( در الیحه بود های سرمایه در ادامه و در جدول زیر میزان استقراض دولت )جزء سوم بخش منابع بودجه عمومی دولت با نامِ واگذاری دارایی
 شده است:

 0جدول شماره 

 و محاسبا  تحقیق. 0911، منابع معتبر انتشار ارقام قانون بودجه سال 0011مأخذ: الیحه بودجه سال 

، از رشود 0911بینیِ میزان استقراض دولت(، در مقایسه با قانون بودجه سال  )پیش 0011های مالی توسط دولت در سال  های جدول باال حاکی از آن است که منابع حاصل از واگذاری دارایی یافته
تر از قوانون بودجوه  درصد بیش 0درصد ) 93، 0011هزار میلیارد ریال برخوردار است. همچنین میزان سهم استقراض از تأمین منابع بودجه عمومی دولت در الیحه سال  0391درصدی معادل  00
 ( برآورد شده است. 0911سال 
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 بولتنسیاستیتعاون
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 ، به تصویر کشیده شده است:0911و قانون بودجه سال  0011، کلیه منابع عمومی دولت به تفکیک در الیحه بودجه 3در ادامه و در جدول شماره 
 

 3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 و محاسبا  تحقیق. 0911، منابع معتبر انتشار ارقام قانون بودجه سال 0011مأخذ: الیحه بودجه سال
 

، در 0911و هم در قانون بودجه سوال  0011های مالی، هم در الیحه بودجه سال  واسطه واگذاری دارایی گردد، تأمین منابع عمومی دولت به طور که در جدول مذکور نیز مالحظه می همان
 های مالی آمده است: جایگاه دوم قرار داشته است. در ادامه اهم اجزاء واگذاری دارایی

 9جدول شماره  

 

 

 

 

 .0011مأخذ: الیحه بودجه سال
 

 بندی:جمع

ررود.  شوموار موی ی برای کشوورهوا بوهها و بسط و بکارگیری آن در اقتصاد دیگر کشورها نظیر جمهوری اسالمی ایران، خطری جد واسطه افزایش بدهی داری و بقای آن به اقتصاد سرمایه
که نسبت   هشدار کشورهای در حال توسعه المللی پول نیز نسبت به این امر و در قالب میزان شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هشدار داده است. در این طور که صندوق بین همان

درصد باشد، کشورهای در آستانه خوطور جوای  01درصد باشد کشورهای در آستانه هشدار و کشورهایی که این شاخص در آنها باالتر از  31بدهی به تولید ناخالص داخلی در آنها باالتر از 
 گیرند. می

درصد و در سوال  01)بر اساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی( حدود  0911دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال  برآوردهای کارشناسی نشان می
کند. از سوی دیگر بر اساس نتایج حاکی از بوررسوی  کاهش پیدا می 90و  90ترتیب به  درصد خواهد بود. این ارقام بر اساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به 33در حدود  0911

ویوهه  طور که در بخش دوم مورد بررسی قرار گرفت، میزان سهم استقراض از منابع عمومی دولت افزایش داشته اسوت. بوه همان 0911و قانون بودجه سال  0011کلیا  الیحه بودجه سال 
های جاری خود  هایی که داشته هزینه بینی معنا که دولت بر اساس پیش افزایش قابل توجهی داشته است بدین 0011ها( در الیحه بودجه سال  اینکه میزان تراز عملیاتی )کسر درآمدها از هزینه

ست. فلذا بازنگری جدی بر این رویکورد های مالی )استقراض( تأمین نموده ا ای )عمدتاً فروش نفت و منابع نفتی( و واگذاری دارایی های سرمایه را بیشتر از قِبَل واگذاری دارایی 0011در سال 
ها و فشوار  امر و نمود آن عالوه بر افزایش قیمت اینو تأمل بر اینکه ادامه این فرآیند با توجه به تجارب تلخ برخی کشورها، تا چه زمانی خواهد بود، امری ضروری است. مضافاً اینکه تبعا  

شته تا بدانجا که به استناد فرمایش موعواونوت نصیب نگذا شود، بی خانه محسوب می وارترین وزار  های دولتی از جمله وزار  تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هم که عیال آن بر مردم، دستگاه
 میلیارد تومان بوده است.  311هزار و  01خانه، میزان بدهی دولت به بخش تعاون حدود  محترم این وزار 
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 داری و جاهلیت مدرن: ارائه الگوی اقتصاد مقاومتی، انتشارا  نوور  شناسی نظام اقتصادی بدهی با تأکید بر برده (. تحلیل و آسیب0911آسفیجی، نورا..، شیرمهنجی، محمدباقر. ) صالحی
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  کل کشور؛ ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف بودجه. 0011الیحه بودجه سال 
 های اقتصادی دفتر: مطالعا  مالیه عمومی و توسعه مدیریت. از الیحه تا قانون؛ معاونت پهوهش 0911(. بودجه سال 0911های مجلس شورای اسالمی. )آذر  مرکز پهوهش 
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 مدیریت.
 ( .بدهی 00/1/0911کبیری، محمدجعفر .)از سایت خبرگزاری دانشجو: 33/1/0911هزار میلیاردی دولت به بخش تعاون. بازیابی در  01 
  https://snn.ir/fa/news/788568/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%

D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%
D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%
D9%88%D9%86 

 

 


