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ایران :سقوط بهای نفت و بسته محرک کووید 19عامل افزایش کسری بودجه
دیدگاه اصلی


به نظر میرسددد آردمدهای مالی 1ایران نس د ب به سددال مالی( 2021-2020 2که از بیس د م مارآ دزاز )ددد
کاهش مییابد چرا که سددط ب بیای ن،ب آردمدهای صدداآران ن،ب را کاهش میآهد و )ددراین نامسددا د
اق صاآی میزان مالیانهای آریاف ی آولب را محدوآ میسازآ.



آر این میان بسد د ه محرا مالی آر واکنش به بحران ک و ید 19اح مالا افزایش هزینه ها را به آن ال خ اهد
آا)ب.



آر ن یجه ما ان ظار آاریم کسری ب آجه از  4.8آرصد آر سال مالی  2020-2019به  5.6آرصد ت لید ناخالص
آاخلی آر سال جاری افزایش یابد.



اح مالا این کسددری با ترکی ی از کاهش اخایر و اسدد طراض آاخلی پ )دداندش )دد آ که به ن به خ آ ت ر و
افزایش خطران بلندمدن بیث اتی مالی را به آن ال خ اهد آا)ب.

کاهش قیمب ن،ب با ث کاهش بیش از پیش آردمدهای ایران خ اهد )دددد .آر ن یجه اخ لن تطا دددای نا)دددی از
ک وید 19و فروپا)ددی ت افا اوپپ پ آ 3بیای ن،ب از  66.2آلر آر هر بش د ه آر اب دای سددال به  32.4آلر آر هر
بش ه آر زمان نگارش این مطاله سط ب کرآش اسب.
کسری بودجه رو به گسترش در بحبوحه تحریمها ،کاهش چشمگیر قیمت نفت و بحران کووید19
ایران تراز ب آجه آولب مرکزی -آرصد از ت لید ناخالص آاخلی
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 3اوپپ پ آ یپ کارتل ن ،ی م ش ل از مجم ع کش رهای ض اوپپ و کش رهای زیر ض اوپپ اسب که هر آو گروش ت لیدکنندش ن،ب ب آش و آر
بازار جیانی ن،ب به ای،ای نطش میپرآازند.

1

تیم ن،ب و گاز ما آر واکنش به این رخداآ م سددن پیشبینی خ آ آر خصدد ب بیای ن،ب خا برنب برای سددالهای
 2020و  2021را به ترتیب آر مطایسدده با ارقا پیشددین  62آلر و  63آلر آر هر بشدد ه به  30آلر و  36آلر آر هر
بش ه کاهش آاآش اسب.
اگرچه برای اوپپ پ آ تا حدوآی فر صب آس یابی به ت افطی جدید برای کاهش ر ه آر ک تاشمدن وج آ آارآ اما با
ت جه به و ددتیب ف التاآش ددتیت تطا ددا هن ز ان ظار نداریم قیمب ن،ب به سددطی ان یه بازگرآآ .پیشبینی میکنیم
آردمدهای ن ،ی آولب آر سال مالی  2021-2020آر حدوآ یپ چیار نس ب به سال ق ل کاهش یاف ه و به میزان قابل
ت جیی پایینتر از اهداف ب آجهای آولب با)د (اح مالا به آلیل فرض خ شبینانه آولب از بیای ن،ب متاآل  50آلر آر
هر بش ه آر ب آجه سال جاری .
وش بر این ما همچنین ان ظار آاریم آردمد های زیر ن ،ی کاهش یابد چرا که رک آ اق صددداآی جاری با ث کاهش
آردمدهای مالیاتی می) آ آر حالی که مطامان به آلیل ترآ از ایجاآ نار ای ی اج ما ی از افزایش چشمگیر مالیانها
خ آآاری میکنند .همچنین )ددایان اکر اسددب آولب برای کسددانی که آر همهگیری ک وید 19گرف ار )دددشاند سدده ماش
میلب جیب پرآاخب مالیان آر نظر گرف ه ا سب .بنابراین روی هم رف ه پیشبینی ما حاکی از دن ا سب که کل آردمدها
آر این سال مالی حدوآ  12.0آرصد کاهش یابد.
به نظر میرسد آولب آر واکنش به )ی ع ک وید 19هزینههای جاری را افزایش میآهد .ایران با  62 589م رآ تأیید)دش
تا هشد م دوریل آر مطایسده با  81 802م رآ اب

آر چین از جمله کشد رهایی اسدب که به بدترین )د ل تحب تأثیر

همهگیری این بیماری قرار گرف ه ا سب .مطامان ایرانی برای جل گیری از )ی ع ویروآ محدوآیبهای جزئی آر س،ر
رویداآها و فتالیبهای تجاری و ع کرآشاند که همراش با بس ه )دن مرزها تأثیری من،ی بر اق صاآ ملی آا) ه اسب.
آولب ق صد آارآ با اجرای اقداماتی از ق یل واریز نطدی برای اقشار کمآردمد و تط یب ب آجه صندو بیمه بی اری فشار
بر خان ارهای ایرانی را کاهش آهد و بانپ مرکزی نیز وا کم بیرش ارائه خ اهد نم آ.
درآمدهای نفتی و مالیاتی هر دو در یک روند نزولی چندساله قرار دارند
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ایران آردمدهای مالی -میلیارآ ریال ایران و آرصد تغییر سالنه

وش بر این ب آجه بخش بیدا)ب و آرمان کش ر به میزان قابل ت جیی افزایش مییابد .آر حالی که جزئیان کمی آر
رابطه با هزینههای کل این طرحها ارائه )دش ا سب ما مت طدیم این طرحها م جب د تحطا ت شهای آولب جیب
کاهش و تأمین هزینهها بر اساآ ب آجه سال مالی  2021-2020خ اهند )د که آورنمای دن کاهش م سن حط

و

آ س مزآهای واقتی بخش آول ی ا سب .روی هم رف ه پی ش ینی میکنیم هزینههای آولب آر سال مالی 2021-2020
حدوآ  7.0آرصد افزایش یابد.
این م

ع ن شانگر ک سری ب آجه آر حدوآ  5.6آر صد ت لید ناخالص آاخلی آر سال مالی جاری یتنی بی ش ر از سال

مالی  ( 2020-2019متاآل  4.8آر صد خ اهد ب آ .اح مالا این ک سری از طریا ترکی ی از کاهش اخایر و ا س طراض
آاخلی تأمین می) آ.
صندو ت سته ملی ایران آر واکنش به بحران ک وید 19به آ س ر مطا متظم ره ری م ظت گرآید از ) شم دوریل
 1.1میلیارآ آلر برای تأمین کسری ب آجه کمپ کند که مطدار اندکی از ) اف مالی را پر خ اهد کرآ.
همچنین آولب قصددد آارآ آاراییهای خ آ را آر دیندشای نزآیپ به فروش برسدداند هرچند که تأخیر آر این خصدد ب
مس

به سابطه ب آش و تحطا دن آر بح حه )راین کن نی اق صاآی آ) ار به نظر میرسد.

)ایان اکر اسب آولب م لغ  5میلیارآ آلر وا ا طراری از صندو بینالمللی پ ل آرخ اسب کرآش اسب اما ما مت طدیم
به آلیل تنشهای مداو با ایالن م حدش اح مالا چنین کمپهایی محطا نخ اهند )د .آر ن یجه ما ان ظار آاریم مدش
کسددری ب آجه از طریا اسدد طراض از بانپهای آاخلی پ )ددش آاآش )دد آ که بسددیاری از دنها اکن ن از ترازنامههای
نامناسب رنج میبرند.
این ات،ا به ن به خ آ ف شارهای ت رمی که هم اکن ن نیز بال ا سب را بی ش ر میکند و همچنین خطر اب ی ایران به
بیث اتی )دید اق صاآی آر دیندش را بیش از پیش افزایش میآهد.
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