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آثار کالن وهازمینه

1399سال الیحه بودجه 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی
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سال اقتصادی دروضعیت متغیرهای کالن 

جاری و چشم انداز پیش رو 
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1399الیحه بودجه 

وضعیت تولید

:کشاورزی
. را تجربه كرده استركود1397اساس اعالم مركز آمار ايران اين بخش در سال بر ✓
مي تواندكهكردهبرآورددرصد-1/5را1397سالدركشاورزيبخشرشدمركزاين✓

.باشدگذشتهآبيسالنامطلوبوضعيتازناشي
1397-1398آبيسالدربارندگيمناسبنسبتا  وضعيتازموجودشواهدگرفتننظردربا✓

التمحصومختلفاقالمتوليدبرايكشاورزيجهادوزارتهايبينيپيشبهتوجهباو
.شودميبينيپيشدرصد5/5حدود1398سالدربخشاينرشدكشاورزي،
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1399الیحه بودجه 

وضعیت تولید

:نفت خام و گاز طبیعی
روزدربشكهميليون2/2و2/4ترتيببه1398تابستانوبهارفصولدرايراننفتتوليد✓

بهداخلدرخامنفتايبشكهميليون1/7حدودمصرفگرفتننظردرباكهاستبوده
.باشدميخامنفتايبشكههزار500و700صادراتمعناي

الي300زانهروصادراتميانگينگرفتننظردرنفت،صادراتنزوليروندگرفتننظردربا✓
بهموضوعاينكهرسدمينظربهمنطقي1398سالدرنفتصادراتايبشكههزار400

1398سالدرطبيعيگازوخامنفتبخشافزودهارزشدرصدي-43حدودرشدمعناي
.باشدمي
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1399الیحه بودجه 

وضعیت تولید

:صنعت
نايع بجز صنعت منسوجات، فلزات پايه و محصوالت فلزي، ساير ص1397در مجموع در سال ✓

. رشد منفي را تجربه كردند1397هاي سال در اكثر ماه
دررابهبودهايي1398سالاولماههششدرصنعتهايزيربخشعملكردحالاينبا✓

نايعصنظيرصنايعيبرايبخصوصموضوعاين.دهدمينشانصنايعبرخيوضعيت
تجهيزاتوتآالماشينوسيمانسراميك،وكاشيپالستيك،والستيكدارويي،شيميايي،

.خوردميچشمبه
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1399الیحه بودجه 

وضعیت تولید

:صنعت
:مؤثر بوده است1398عوامل زير در بهبود شرايط صنايع مذكور در شش ماهه اول سال 

صنعتي گذاري در مسكن و در نتيجه افزايش تقاضاي داخلي براي محصوالتافزايش سرمايه. 1
هاي غيرفلزي و فلزات پايه؛نظير كاشي و سراميك، سيمان، ساير كاني

صيص گذاري داخلي و تخاي دولت در زمينه قيمتهاي مداخلهكاهش مداخله يا بهبود سياست. 2
ارزييا تأمين منابع 

در هاي بورسي در شش ماهه اول سال و برآورد آنبر اساس عملكرد شاخص توليد شركت✓
.شوددرصد برآورد مي1/5حدود 1398رشد بخش صنعت در سال نيمه دوم سال 
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1399الیحه بودجه 

وضعیت تولید
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1399الیحه بودجه 

وضعیت تولید

: ساختمان
صادرهساختمانيهايپروانهازموجودشواهد،1397سالدربخشاينمنفيرشدعليرغم•

مصالحوهانهادهفروشوتوليدبامرتبطهايشاخصبرخيو1397سالدومنيمهدر
ذاريگسرمايهتوجهقابلنسبتا ومثبترشدنشاندهنده1398سالاولنيمهدرساختماني

.استساختمانبخشدر
صاد بوده عمده اين تحول ناشي از افزايش نسبي قيمت مسكن در مقايسه با تورم كلي اقت•

. است
اي بوده است كه رشد منفي ¬به اندازه1398هاي مسكوني در نيمه اول سال ¬ساختمانرشد •

د كل را نيز پوشش داده و رش( هاي عمرانيناشي از كاهش حقيقي طرح)هاي دولتي ¬ساختمان
.  بخش ساختمان را به طور نسبتا  قابل توجهي رشد داده است
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1399الیحه بودجه 

وضعیت تولید

: ساختمان
عتي نظير هاي صن¬رسد رشد بخش ساختمان نيز تأثير مثبتي بر برخي بخشبه نظر مي•

داشته و « زيهاي غيرفل¬ساير كاني»و « سيمان»، «كاشي و سراميك»، «الستيك و پالستيك»
. ها را نيز به دنبال داشته استرشد مثبت اين بخش

.شوددرصد برآورد مي14/5حدود 1398به طور كلي رشد بخش ساختمان در سال •
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1399الیحه بودجه 

وضعیت تولید

:  خدمات
وروشيخرده فبخش هايبرآنتأثيرومعدنوكشاورزيصنعت،بخش هايعملكردبهتوجهبا

وعمومي،خدماتبخشبرآنتأثيرودولتهزينه ايمخارجمستغالت،وعمده فروشي
برآورددرصد-1/5حدود1398سالدربخشاينرشدخدمات،زيربخش هايسايرچشم انداز
.مي گردد
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1399الیحه بودجه 

وضعیت تولید
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1399الیحه بودجه 

وضعیت تولید

امامي شود،پيش بينيگذشتهسالازكمتر1398سالرشدنرخهرچند•
برآوردهگذشتسالازبهترمراتببهايراناقتصادغيرنفتيبخشوضعيت
توجهقابلمنفيرشد،1398سالدرمنفيرشدنرخاصليعلتومي شود
.استنفتبخش

2019سالدرايراناقتصادرشدنيزجهانيبانكوپولالملليبينصندوق•
.كرده اندبرآورددرصد-8/7و-9/5ترتيببهرا(1398)
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1399الیحه بودجه 

وضعیت تولید

رسدمینظربه1398سالدرنفتبخشبرتحریماثرکاملتخلیهبا•
.شودخارجمنفیرشددامنهاز1399سالدرکشوراقتصادیرشد

بهموجودوضعیتتداومصورتدردهدمینشانبرآوردهاحالاینبا•
.بودنخواهددرصد2ازبیشاقتصادیرشدزیاداحتمال

السدرراکشوراقتصادیرشدجهانیبانكوپولالمللیبینصندوق•
.اندنمودهبینیپیشدرصد0/5وصفرترتیببهرا2020
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1399الیحه بودجه 

تورم
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1399الیحه بودجه 

تورم

کلیطوربهاست،مشخصنموداردر1398داخردازنقطهبهنقطهتورمنرخکاهش•
.می دهدرخکهاستطبیعیامریشدیدافزایشدورهیكازپستورمنرخکاهش

را1398سالتابستاندرتورمنرخکاهشکهداشتتوجهبایددیگرطرفاز•
رایندفواردتورمنرخکهبودامیدواروگرفتنظردرمدتبلندفرایندیكنمی توان

.استشدهنزولی
روندینابتوانکهنداردقرارباثباتیوضعیتدرهنوزایرانکالناقتصادمتغیرهای•

شدهاجرامالیوپولیسیاست هایآنبرعالوه.دانستثباتبهبازگشتآغازرانزولی
.نداردپیدررااقتصادیثباتمسیردرحرکتنشانه هاینیز،1398سالدر
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1399الیحه بودجه 

تورم

پولیسیاست•
.استداشتهايمالحظهقابلرشد1398سالدرپوليپايه•
استبودهتوجهقابل1398سالاولماههپنجدرنقدينگيوپوليپايهرشد•
كهداشتهرشددرصد25.6حدوددر،1398مردادبهمنتهيماههدوازدهدرپوليپايه•

.استتوجهيقابلمقدار
درصد10ازبيشتربهماه،مردادپايانتا1398سالابتدايازنيزنقدينگيرشدهمچنين•

.مي دهدنشانرابيشتريرشدقبلسالمشابهمدتبهنسبتكهرسيده
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1399الیحه بودجه 

تورم

پولیسیاست•

رشد نقدینگیسال
139322.33

139430.02

139523.21

139622.07

139723.10

13977.63ماهه 5

139810.29ماهه 5
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1399الیحه بودجه 

تورم

مالیسیاست•
نخستماهههفتدرطوريكهبه)نفتيدرآمدهايتحققعدم1398سالنخستماهههفتدر
عملياتيترازتااستشدهباعث(استيافتهتحققشدهپيش بينيدرآمدهايازدرصد24تنها

.باشدمواجهكسريبابودجه
صندوقمنابعازاستفاده،(تومانميلياردهزار33.8)اوراقانتشارطريقازعمدتاكسرياين

(تومانميلياردهزار27)مركزيبانكتنخواههمچنينو(تومانميلياردهزار25)مليتوسعه
.استشدهتأمين
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1399الیحه بودجه 

نفت-منابع از نگاه نزدیك 
منابع

1399واقع بينانه1399اليحه 

5050قيمت هر بشكه نفت به دالر 

10.4(نفت خام و ميعانات گازي)مقدار صادرات 

انتقال به هدفمنديداخلي ميعانات گازي به پتروشيمي هافروش

44(ميليارد دالر)خالص صادرات گاز 

42004200(ميليارد دالر10.5)نرخ ارز حمايتي 

8500(د دالرميليار10.5مازاد بر )نرخ ارز غيرحمايتي 
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1399الیحه بودجه 

99نحوه محاسبه منابع حاصل از صادرات نفت خام در الیحه بودجه 

كلعنوان
سهم 
دولت

سهم 
مناطق 
كل سهم دولتمحروم

استقراض از
صندوق

مانده سهم 
صندوق

ا نفت ي
گاز

صادرات نفت و 
1825084865489034292036502646(میلیون دالر)میعانات

میلیون)خالص صادرات گاز 
400018601201980640800580(دالر

جمع صادرات نفت، میعانات
222501034666811014356044503226(دالری)و خالص گاز 

485303378(هزار میلیارد ریال)ریالي
787كل نفت در بودجه

هزار ميليارد ريال/ ميليون دالر
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1399الیحه بودجه 

(مصوبه سران) هزار بشكه 400محاسبه درآمد با فرض صادرات 

دولتمحرومكل
استقراض از 

نفت یا گازصندوقصندوق

730003614116814601059(ميليون دالر)صادرات نفت و ميعانات

345001708552690500(ميليون دالر)خالص صادرات گاز 

جمع صادرات نفت، ميعانات و خالص 
(دالري)گاز 

1075005321172021501559

22372(هزار ميليارد ريال)ريالي

296كل

هزار ميليارد ريال/ ميليون دالر
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1399الیحه بودجه 

کسری بودجه صریح

مقدارنحوه محاسبهعنوان

780484-296كسري نفت در منابع عمومي

(10.5-7كسري كاالي اساسي ) * ( (4/2-12273

490380سازيكسري مولد 

113/7جمع كسري
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1399الیحه بودجه 

شیوه های مختلف تامین کسری بودجه و پیامدهای تورمی آن
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1399الیحه بودجه 

چشم انداز تورم

مهمترینکهداردقرارمتعددیعواملتأثیرتحت1399سالدرهمچنینو1398سالپایانتاتورمنرخ
:استزیرشرحبهخالصهطوربهآنها
ارزنرختغییرات.1
نرخبنابراین.استتورمنرخبراثرگذارعاملمهمترینارزنرختغییراتایران،اقتصادفعلیشرایطدر

رویبرهمارزنرختغییرات.بودخواهدارزینوساناتازمتأثر1399و1398سالپایانتاتورم
تظاراتانهموبودهاثرگذارکنندهتولیدقیمتشاخصرویبرهموکنندهمصرفقیمتشاخص
.میسازدمتأثرراتورمی
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1399الیحه بودجه 

چشم انداز تورم

تبدیلبهجرمنودادهافزایشرابازارهاایندربازیسفتهتقاضاینشود،کنترلارزنرخنوساناتاگر
دادهافزایشرالپوگردشسرعتوشده(ارزبازاربهمنابعازبخشیشدنروانهاثربر)پولبهپولشبه
.میافزایدتورمیفرایندشدتبرو

بودجهکسری.2
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1399الیحه بودجه 

چشم انداز تورم

روزهایدرارزنرخنوساناتهمچنینو1398سالدریافتهافزایشپولیپایهبهتوجهبامجموع،در
وپیشرفتهمدتلندبمیانگینبامطابقحالت،بهتریندرزمستاندرتورمنرخمیرودانتظارپاییز،پایانی

توجهبایدحالاینبا.گیردقراردرصد27تا22حدوددرسال،پایاندرنقطهبهنقطهتورمنرخبنابراین
وخارجمکاهشطریقازبودجهکسریتأمینبرایالزمتدبیردولتکهصورتیکهدرکهداشت
تأمینبرایکهمقادیریهمراهبه1398سالدریافتهافزایشپولیپایهنیاندیشد،مالیاتیپایهافزایش
.شود1399سالدرتورمنرخمجددافزایشبهمنجرمیتوانداست،الزم1399سالبودجهکسری
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ممنون از توجه شما

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
دفتر بخش عمومی

1398


