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 چکيده
جهت بررسی عملکرد اقتصاد ایران دو مجموعه شاخص باید مورد بررسی قرار گیرند. اول، شاخص 

های مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران که از جمله آنها می توان به درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی 

از شوک های اقتصاد جهانی بر اقتصاد، مخارج دولت به عنوان شاخصی از سیاست های مالی، نرخ 

شد نقدینگی به عنوان شاخصی از سیاست های پولی و همچنین نرخ ارز به عنوان شاخصی از ر

سیاست های تجاری اشاره نمود. تغییر و تحوالت این شاخص ها از مسیرهای متفاوت بر عملکرد 

اقتصاد ایران تأثیر می گذارند، بنابراین تحلیل و بررسی آنها می تواند درک بهتری از تغییر و 

شاخص های عملکردی اقتصاد ایران که  ازجمله آنها می  اقتصاد کشور ارائه دهد. دوم، تحوالت

توان به نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان اشتغال، رشد اقتصادی و شاخص قیمت بورس اشاره نمود. 

این شاخص ها از مهمترین شاخص هایی است که عملکرد اقتصاد کالن را تبیین می کند. بنابراین 

 ملکرد اقتصاد ایران نیازمند بررسی این شاخص هاست. بررسی ع

 درآمد نفتی، اقتصاد ایران، نرخ ارز. :يديکل واژگان
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 3 فرزاد زارع،  2 خدیجه حقيقی،  1 عليشير طاهري

 .عضو هیات علمی دانشگاه آزاد الرستان 1
 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی 3

 

 نام نویسنده مسئول:
 خدیجه حقيقی

بررسی و مطالعه تطبيقی سياست هاي مالی پولی دولت 

 سال اخير 5در بودجه 
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 مقدمه
به وضعیتی گفته می شودکه بخش مالی دولت الزامی به برقراری توازن بین مخارج و درآمدهای مالیاتی خود ندارد و بخش  1سلطه مالی

(. تأثیرپذیری سیاست های پولی از بودجه دولت عمدتاً 2212 پولی باید طوری عمل کند تا منابع و مصارف بخش دولتی متوازن شود )والش،

کشورهایی است که از بازار سرمایه کارآمد برخوردار نیستند. در کشورهای پیشرفته صنعتی که از بازار سرمایه  خاص کشورهای درحال توسعه و

 کارآمد برخوردارند و دولت توانایی استقراض به منظور تأمین مالی مخارج خود را با هزینه کمتر دارد، این موضوع کمتر به چشم می خورد. 

رین مسئله این است که قانون بودجه باید به نحوی باشد که با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و در حوزه سیاست گذاری پولی مهمت

 تکنترل تورم، ابزارهای نهادی و اقتصادی الزم برای تصمیم گیری درطول یک سال آینده در اختیار نهاد سیاست گذار پولی گذارده شود و سیاس

ای منفعل عمل ننماید. چرا که دراین صورت اهداف کوتاه مدت مالی و بودجه ای بر ثبات پولی  گذار پولی دربرابر سیاست های مالی و بودجه

 بلندمدت در اقتصاد مقدم خواهند شد. مسئله تحقیق حاضر نیز بررسی ابعاد و اثرات این معضل در اقتصاد ایران است. 

 

 پيشينه تحقيق  
از سلطه سیاست های مالی موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است. توجه به این ارتباط بین سیاست های مالی و پولی و چالش های ناشی 

موضوع، ناشی از تجربه بسیاری از کشورها در عدم دستیابی به اهداف سیاست های پولی بوده که دلیل اصلی آن دخالت دولت و سیاست های 

هان ابعاد گسترده تری به خود گرفت. در این راستا گسترش و در ج 2222مالی در حوزه پولی بوده است که در پی ایجاد بحران مالی سال 

 انبساط فزاینده ترازنامه بانک های مرکزی در راستای جلوگیری از بدتر شدن بحران های مالی ایجاد شده پرسش هایی در زمینه تئوری و رویه

و چشم انداز نسبت باالی بدهی بخش عمومی به تولید بزرگ در کشورهای پیشرفته  2عملیاتی سیاست پولی ایجاد کرد. تداوم کسری های مالی

نیز وضعیت دشواری را  3ناخالص داخلی در بسیاری از سال ها، نه تنها برای سیاست گذاری بانک های مرکزی بلکه برای مدیریت بدهی عمومی

 ایجاد کرده است. 

ه است زیرا مرزبندی بین سیاست پولی و مدیریت بدهی یقیناً به شدت افزایش داشت 5و سرکوب مالی 4نگرانی ها درخصوص حاکمیت مالی

دولت به طور فزاینده ای از بین رفته است؛ تعامالت سیاستی تغییر کرده و درک و فهم آن دشوار شده است و ممکن است شرح دست کاری های 

 (. 2212 سیاست پولی مجدداً ارزیابی شود )بانک تسویه بین المللی،

ود بیان می دارد که بین تورم و کسری بودجه براساس شواهد تجربی ارتباط مستقیمی وجود دارد. سیاست ( در مطالعه خ2225سیل )

پولی و مالی با هم در ارتباط هستند، چون رشد پول به شکل حق الضرب آن، منبعی درآمدی برای تأمین مالی هزینه های دولت به وجود می 

 آورد. 

تأثیر سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصادهای نوظهور و ارائه حقایق آشکار شده در این  ( در مطالعه خود به چگونگی2225زولی )

، شواهد نشان می دهد که در کشورهایی 2222و ابتدای دهه  1992خصوص در برخی کشورها می پردازد. این مطالعه بیان می دارد که در دهه 

ت. این مطالعه همچنین به بررسی تنظیم سیاست مالی توسط سیاست پولی با ورود همچون آرژانتین و برزیل رژیم سلطه مالی وجود داشته اس

 رمتغیرهای مالی به تابع واکنش سیاستی بانکهن مرکزی می پردازد. نتایج حاکی از آن است که رفتار سیاست پولی در اقتصادهای نوظهور به طو

در این کشورها، یکی از مکانیزم های اثرگذاری سیاست مالی بر سیاست پولی  مستقیم از شرایط تعادلی واقعی تبعیت نمی کند. به عالوه اینکه

 این است که سیاست مالی بر پریمیوم و نرخ های ارز کشور تأثیر می گذارد. همچنین مشاهدات نشان می دهد تغییر و تحوالت در حوزه مالی به

های سیاست پولی در برخی کشورهای عضو اتحادیه جماهیر شوروی تأثیر طور قابل توجهی بر نرخ های اسپرید و نرخ های ارز به عنوان متغیر

 گذاشته است. 

( نیز در بررسی خود به موضوع پیوند سیاست مالی و سیاست پولی در اقتصادهای نوظهور پرداخته است. 2222صندوق بین المللی پول )

سیاست مالی پرداخته است. نخست، به بررسی رابطه نرخ بهره و تورم  این مطالعه به بررسی دو جنبه اصلی تعامل و ارتباط بین سیاست پولی و

 در اقتصادهای دارای سطح باالیی از بدهی عمومی داخلی و خارجی )به عنوان انعکاس سیاست مالی( پرداخته شده است. محور دوم نیز به موضوع

برزیل، ترکیه و لهستان پرداخته است. نتیجه نشان می دهد که واکنش متغیرهای اقتصادی به رخدادها و اخبار اقتصادی در کشورهایی همچون 

                                                           
1 - Fiscal  Dominance 
2- Fiscal Deficit  
3- Higher Sovereign Risk  
4 - Financial Repression 
5 - Public Debt Management  
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ه تاخبار مربوط به بودجه تأثیر قابل توجهی را بر نرخ های بهره و نرخ های اسپرید دارد، این در حالی است که سیاست پولی تأثیر کمتری داش

 که در مجموع نشان دهنده سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی است. 

( نیز براین باور است که زمانی که سیاست گذاران مالی در اقتصاد مقدم شوند و همانند بازیگری مسلط عمل نمایند، 1992مک کالم )

سیاست های مالی به عنوان عامل برون زایی عمل می کنند که سیاست گذاران بخش پولی را ناگزیر به هماهنگی برای حفظ تعادل بلندمدت 

ت سیاست مالی تعیین کننده نرخ تورم در اقتصاد خواهد بود. این مسئله در ادبیات اقتصادی به عنوان تئوری بودجه دولت می کنند و در این حال

 شناخته شده است. 2مالی )بودجه ای( سطح قیمت ها

ایج این ( در مطالعه خوئد به مدل سازی سلطه مالی و سیاست مالی در اقتصاد ایران پرداخته اند. نت1391زمان زاده و جاللی نائینی )

مطالعه با استفاده از بررسی توابع واکنش آنی که براساس مدل برآورد شده به دست آمده اند، نشان می دهد که یک سیاست مالی انبساطی 

تأمین مالی شده از طریق استقراض از بانک مرکزی، به ایجاد یک چرخه کامل تجاری )رونق و رکود( در بخش واقعی همراه با یک دوره تورمی 

نفتی، به ایجاد یک چرخه تورمی، همراه با یک دوره رونق در بخش واقعی اقتصاد منتهی  –انجامد. در حالی که یک سیاست انبساط مالی  می

 می شود.

 

 آسيب شناسی سلطه مالی در قوانين بودجه سنواتی ایران 

 سلطه مالی از کانال جایگاه و وظایف بانک مرکزي
اقتصاد ایران که در سال های اخیر نیز اهمیت آن دوچندان شده است، جایگاه و نقش بانک مرکزی در یکی از مسائل چالش برانگیز در 

سیاست گذاری هدمند پولی و ارزی است. پرسشی که در خصوص قانون بودجه از این جهت مطرح می گردد  ایجاد انضباط پولی، کنترل تورم،

کالیف نظام بانکی به نحوی است که بتوان گفت سیاست گذاری مالی بر سیاست گذاری پولی این است که آیا در قانون بودجه مجموعه احکام و ت

میم صسلطه نداشته است؟ به بیان دیگر آیا بانک مرکزی با هدف سیاست گذاری پولی، ارزی و اعتباری، ابزارهای نهادی و اقتصادی الزم را برای ت

ینده خواهد داشت یا  اینکه مجموعه احکام پیشنهادی دراین حوزه به نحوی است که گیری براساس شرایط مختلف اقتصادی در طول یک سال آ

 جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی حفظ نشده است؟

اال، عدم بمسئله فوق الذکر در شرایط کنونی اقتصاد ایران که از بی ثباتی نرخ و سیاستگزاری ارزی؛ رکود نسبی، حجم نقدینگی باال، تورم 

از اهمیت دوچندانی برخوردار است که نیازمند انضباط دقیق پولی  1394تأمین مالی کارآمد بخش های تولید و . . . رنج می برد، در قانون بودجه 

ی موجود و ارزی و اعطای اختیارات الزم به بانک مرکزی جهت سیاستگزاری پولی و  ارزی است. در حوزه سیاست گذاری ارزی یکی از چالش ها

. تکه ارتباط تنگاتنگی با سیاست بودجه ریز در کشور دارد، مسئله تعیین نرخ ارز در بودجه و تبعات آن بر نحوه سیاست گذاری بانک مرکزی اس

دولت یکی از روش های پوشش کسری بودجه را از طریق افزایش نرخ ارز دنبال  تعیین ضمنی نرخ ارز در بودجه موجب می شود که نخست:

 اید؛ دوم: بانک مرکزی نتواند مدیریت شناور نرخ ارز را که حکم قانون برنامه پنجم توسعه است اعمال نماید؛ سوم: به دلیل ساز و کارهاینم

 (.1393غیرشفاف فروش ارز، رانت ها و مفسده هایی نیز می توند ایجاد شود )مرکز پژوهش های مجلس، 

اقتصاد ایران محسوب می شود، مهمترین گام برای کنترل تورم، اصالح و تغییر ذهنیت و در این شرایط که تورم یکی از مسائل اساسی 

تقویت اراده سیاست گذاری تصمیم گیران )بودجه ای( در رابطه با بانک مرکزی و سیاست های پولی است. شواهد مختلف نشان می دهد که 

مدت آثار رکودی اجتناب ناپذیری بر تولید دارد، اما در نهایت همراه با ثبات  محدود کردن اعتبارات بانکی و نرخ های سود باال هرچند در کوتاه

 (. 1311قیمت ها می تواند اقتصاد را به سمت نرخ های رشد باالتری سوق دهد )مرکز پژوهش های مجلس، 

تأمین مالی آن و شرایط اقتصاد از سوی دیگر می توان عنوان کرد که آثار اقتصادی کسری بودجه دولت بر چگونگی به وجود آمدن، نحوه 

ی واستقراض از نظام بانک استقراض داخلی )انتشار اوراق(کالن بستگی دارد. به طور کلی تأمین کسری بودجه از سه طریق استقراض خارجی،

پی آن  ایش نقدینگی و دربانک مرکزی صورت می گیرد. چنانچه کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، این امر به دلیل افز

خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی )اوراق( که به مفهوم افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه 

ود. ش خصوصی می شافزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است باشد، موجب افزایش نرخ سود و کاهش سرمایه گذاری بخ

در صورتی که بانک مرکزی به منظور در اختیار گرفتن نرخ سود، بخشی از بدهی دولت را به پول تبدیل کند )چاپ پول(، عرضه پول افزایش می 

 (. 2213یابد و تورم باال می رود )فرناندو، 

                                                           
6 - Fiscal Theory of the Price Level 
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و احکام مالی همچون تکلیف یا اجازه به بانک مرکزی نگاهی به قوانین بودجه سنواتی نشان می دهد که دولت از طریق وضع برخی تکالیف 

جهت پرداخت تسهیالت از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور، سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی نزد بانک های تخصصی، الزام بانک مرکزی 

 ست. جهت ارائه خطوط اعتباری مختلف و . . . درصدد ورود به حوزه وظایف و اختیارات بانک مرکزی ا

یکی از مواردی که معموالً همه ساله در قوانین بودجه در خصوص وظیفه بانک مرکزی در تأمین مالی ذکر می شود، احکامی همچون ارائه 

تسهیالت به مسکن اقشار خاص یا تسهیالت خرید گندم و . . . است که با توجه یه اینکه منابع بانک ها در اعطای تسهیالت محدود است در 

احکام دو رویکرد وجود دارد که هر دو رویکرد دارای تبعات منفی است. رویکرد  اول این است که بانک مرکزی به بانک ها تکلیف نماید اینگونه 

 کل این منابع را از محل منابع داخلی خود اعطا نمایند، این رویکرد موجب کاهش منابع بانک ها شده و جهت پاسخگویی به نیاز اقتصاد کشور

درصد  34مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد. این امر در نهایت موجب اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی با نرخ باالی آن ها را 

رویکرد دوم ارائه خط  1و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی شده و عملکرد بانک ها را از نظر رعایت استانداردهای بانکی خدشه دار می نماید.

اری مستقیم است که این روش نیز دارای تبعات منفی بیشتری از کانال افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد. به عبارتی این رویکرد نیز خط اعتب

 بدهی بانک ها به بانک مرکزی را که یکی از اجزای پایه پولی است افزایش داده و از این طریق ابتدا روی نقدینگی و سپس روی تورم اثر می

 گذارد. 

 سلطه مالی از طریق دخالت در حوزه مدیریت منابع ارزي

 صندوق توسعه ملی 

 کاهش خالف قانون سهم صندوق و افزودن به بودجه دولت
( قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شد و در سال های 24سیاست کلی برنامه پنجم توسعه و ماده )« 22»صندوق توسعه ملی طبق بند 

درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به آن واریز گردید. همچنین در قانون مذکور مقرر شد  22، به میزان 1392و  1329

مورد  1394و هم در سال  1392درصد به سهم صندوق از منابع حاصل از نفت افزوده شود. متأسفانه این حکم هم در نیمه دوم سال  3ساالنه 

، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در نیمه دوم این 1392بودجه در سال  تعدی واقع شد. به موجب الیحه متمم

درصد کاهش  22درصد به  32نیز این سهم از  1394قانون بودجه سال « 2»درصد کاهش یافت. همچنین در تبصره  22درصد به  22سال، از 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که « 12»رنامه پنجم توسعه بوده بلکه مغایر بند ( قانون ب24داده شد. این اقدام نه تنها برخالف ماده )

 بر افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تأکید دارد. 

میلیون دالر بوده است )ماهنامه  221/24، معادل 1393ادماه مجموع مبالغ واریزی به صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل تا پایان خرد

  2صندوق ثروت ملی در جهان دارا است. 15را از میان  23(. براین اساس، صندوق توسعه ملی ایران، از حیث حجم منابع، رتبه 1393ثروت ملی، 

از  5توسعه ملی ایران از نظر شفافیت، نمره  ، صندوق9(SWF)الزم به ذکر است که براساس رتبه بندی مؤسسه صندوق های ثروت ملی 

  12را اخذ نموده است. 12

 

 اجازه سپرده گذاري ارزي و ریالی صندوق نزد بانک هاي داخلی
مجاز  1394و الیحه بودجه  1393سپرده گذاری ارزی و ریالی صندوق توسعه نزد بانک های داخلی، امری است که در قانون بودجه 

(. این در حالی است که مصارف صندوق 1394الیحه بودجه « د»و « ب»، «الف»و بندهای  1393قانون بودجه « 5»صره تب« ب»دانسته شد )بند 

بند « 2»)جزء « تأمین هزینه های صندوق» ( قانون برنامه پنجم توسعه(، محدود به 24ماده )« ط»توسعه ملی، بر مبنای اساسنامه آن )بند 

« ط»بند « 4»)جزء « سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی»و «( ط»بند « 5»و « 3»و « 2» و« 1»)جزء « اعطای تسهیالت»، «ط»

( است. سپرده گذاری صندوق نزد بانک ها که برخالف اساسنامه صندوق و اهداف تشکیل آن است، موجب اختالل در سیاست گذاری های ارزی 

 و ریالی بانک مرکزی نیز می شود. 

 

 ریالی؛ اعوجاج در سياست هاي ارزي کشور اعطاي تسهيالت

                                                           
درصد به صورت شبانه  22درصدی به بانک مرکزی به بازار بین بانکی روی آورده و با نرخ های باالتر از  34بانک ها در برخی موارد جهت اجتناب از پرداخت جریمه  - 1

(over night)  .از یک دیگر استقراض می نمایند که بخشی از منابع بانک ها در این حوزه درگیر می شود 
8 - http:// www.swfinstitute.org/fund-rankings/ 
9 - Sovereign Wealth Fund 
10 - Linaburg – Maduell transparency Index 
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، به موجب قوانین بودجه، اجازه تبدیل بخش هایی از منابع صندوق توسعه ملی به ریال و اعطای تسهیالت 1393تا  1392طی سال های 

ین بندهای و همچن 1392و  1391قوانین بودجه سال های « 2-5»و « 1-5»ریالی به بخش های کشاورزی و صنعت صادر شد )بندهای 

( الحاقی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 11(. همچنین ماده )1393قانون بودجه سال  5تبصره « و»و « هـ»،«د»

ل به در مجلس بررسی شد، این مضمون را تبدی 1393( الحاقی الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر که در سال 4ماده )« ث»بند  2و  1و جزء 

و  قانون دائمی نمود. این قبیل احکام، از یک سو به معنای مداخله در سیاست های ارزی بانک مرکزی است )به دلیل تکلیف تبدیل ارز به ریال(

( قانون برنامه پنجم است )نخست؛ تبدیل دارایی های ارزی صندوق توسعه مالی به ریال خالف اساسنامه 24از سوی دیگر نیز خالف ماده )

 ندوق است و دوم؛ سپرده گذاری ریالی صندوق نزد بانک های داخلی مجاز نمی باشد(.ص

 

 تعيين مصارف دیگر خالف قانون پيش از واریز به حساب

( قانون برنامه پنجم توسعه برای جلوگیری از آثار نوسانات قیمت 25( قانون نفت و ماده )14در حال حاضر حساب ذخیره ارزی طبق ماده )

ات بودجه فعالیت می نماید و هرگونه استفاده از مازاد منابع نفتی نسبت به پیش بینی بودجه، باید از طریق ساز و کار حساب ذخیره نفت بر ثب

( قانون برنامه پنجم توسعه، عواید حاصله از فروش نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و 25ارزی صورت گیرد. همچنین طبق ماده )

 ساب ذخیره ارزی واریز می شود. شرکت ملی نفت، به ح

این قاعده طی سال های اخیر به کلی نادیده گرفته شده است، به گونه ای که در بندهای مختلف قوانین بودجه ساالنه، مصارف متعددی 

 15/5)به میزان  1391ه قانون بودج« 3-2»برای مازاد مذکور تعیین شده و عمالً منابعی برای واریز به حساب ذخیره ارزی باقی نمی ماند. بند 

هزار میلیارد 5/21)به میزان  1393قانون بودجه « 2»تبصره « ح»میلیارد دالر(، بند  5/5) به میزان  1392قانون بودجه « 4»میلیارد دالر(، بند 

موجب  درآمد نفت، عمالً از مصادیق بارز این انحراف هستند. تعیین تکلیف برای مازاد 1394قانون بودجه سال « 2»تبصره « ن»ریال( و بند 

 . دانتقال کلیه نوسانات ناشی از قیمت جهانی نفت به درون اقتصاد ایران می گردد و سیاست های ارزی و پولی کشور را تحت الشعاع قرار می ده

« ح»و نیز بند  1393قانون بودجه سال « 5»تبصره « ط»بند  تسویه بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانک های دولتی از این محل

درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیالت  122، مقرر داشته اند 1394الیحه بودجه « 5»تبصره 

لت به این بانک ها لحاظ می گردد و مبالغ وصول می شود، بابت تسویه بدهی دو 1393به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و در سال 

( الیحه رفع تولید رقابت پذیر نیز لحاظ 2مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های مربوط منظور می شود. این مضمون در ماده )

 شده است. 

 

 سلطه مالی از کانال تکاليف بانکی و اعتباري
ست های پولی در قوانین بودجه سنواتی مربوط به تکالیف بانکی و اعتباری است که در ذیل به بخش زیادی از شواهد سلطه مالی بر سیا

 تفکیک اشاره می گردد. 

 

 آثار نامطلوب مانده اوراق مشارکت

ود، شاز طریق قوانین بودجه سنواتی احکامی در جهت اجرای آنها تصویب می  یکی از مسائلی که نظام بانکی با آن مواجه بوده و عمدتاً

خرید اوراق مشارکت دولت، شرکت های دولتی و رسوب این اوراق نزد آن هاست که بخشی از نقدینگی آن ها را نیز مسدود می کند. برای نمونه 

 ارائه کرد. 1393می توان جدول ذیل را برای آذرماه سال 
 

 مانده اوراق مشارکت نزد بانک هاي منتخب -جدول
 

 بانک 4مجموع و سهم از کل  دولتیشرکت های  دولت  نام بانک

 مسکن
 22/2323 ـــــــ 42/2323 رقم

 1/3 2 122 سهم

 صنعت و معدن
 2/1222 2/1222 ـــــــ رقم

 1/1 122 ــــــــ سهم

 تجارت
 22231 9/35292 1/4514 رقم

 5/41 4/94 2/5 سهم
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 صادرات ایران
 1/21212 1/25512 4/15299 رقم

 1/41 1/22 3/19 سهم

 بانک 4مجموع کل 
 3/112299 4/123132 9/22532 رقم

 122 4/24 2/15 سهم

 22/12/1333مورخ  352223/33مأخذ: محاسبات کارشناسی مستند به اطالعات دریافتی از بانک مرکزي طی نامه شماره 

 

 تسهيالت تکليفی و دخالت در تصميمات بانکی

های مصرفی و تولیدی در تکالیف بودجه ای برعهده شبکه بانکی است. این در حالی است بخش وسیعی از تأمین مالی بخش ها و حوزه 

 که در قوانین پولی و بانکی، مقررات گذاری و تعیین تکلیف برای تسهیالت شبکه بانکی به عنوان یک ابزار سیاست پولی برعهده مقام پولی و

ی سیاست پولی، تصمیم به تغییر این مقررات بگیرد. نگاهی به قوانین بودجه در بانک مرکزی قرار دارد تا براساس شرایط مختلف و هدف گذار

 کشور نشان می دهد که همواره دولت درصدد تعیین تکالیفی برای اعطای تسهیالت توسط نظام بانکی بوده است.

 

 تصميم گيري هاي ناکارا در حوزه سرمایه بانک ها 
ه منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی در نظر گرفته می شود. که این افزایش سرمایه در سال های اخیر در قوانین بودجه احکامی ب

بانک ها از منابع مختلفی همچون مازاد درآمدهای نفتی، وجوه حاصل از واگذاری سهام دولت، وجوه برگشتی از تسهیالت حساب ذخیره ارزی و 

 وجوه اداره شده، است.

سرمایه بانک ها برعهده نهاد سیاست گذار پولی است و این مسئله می تواند ابزاری برای بانک مرکزی  مقررات گذاری و تعیین قواعدی برای

باشد تا از این طریق موجب محدود نمودن فعالیت بانک هایی شود که شاخص های عملکردی آنها در وضعیت نامناسب قرار دارد. حال در این 

افزایش سرمایه و تقویت بانک های دولتی فارغ از عملکرد آنها نماید، این وضعیت موجب می  شرایط اگر دولت خارج از این چارچوب اقدام به

شود کنترل و هدایت بانک ها در حوزه سرمایه که یکی از شاخص های مهم بانکی است از دست نهاد سیاستگذار پولی خارج شود و این بانک ها 

 ردار نباشند، زیرا اطمینان خواهند داشت که دولت در جهت جبران آن برخواهد آمد.نسبت به عملکرد مالی خود از حساسیت و دقت الزم برخو

 

 بودجه اي بر نظام پولی –آثار سلطه مالی 
پس از بررسی و تبیین ابعاد مختلف سلطه سیاست مالی در قوانین بودجه، در این بخش به ارائه اثرات این سلطه مالی از جنبه های مختلف 

 پرداخته می شود که عبارتند از: 

 تحدید اختيارات بانک مرکزي و بانک ها
 فاصله بین نرخ های بازار آزاد و بین بانکی ارز زیاد شود. -

 ، رانتی به بهای تحمیل هزینه بر کل جامعه نصیب ذی نفعان خاص می شود.«1»له ایجاد شده در بند به ازای فاص -

بانک مرکزی به ناچار به میخکوب کردن نرخ ارز روی می آورد و تورم انباشته محقق نشده ای به وجود می آید که در شرایط بحرانی  -

 واقعیت بیرونی پیدا می کند. 

 شود.موجب افزایش واردات می  -

 در شرایطی که دولت ها مجبور شوند، با افزایش نرخ ارز اقدام به تأمین کسری بودجه می کند.  -

 

 تضعيف استقالل سياست هاي پولی و اعتباري مقام پولی
اما  بانک مرکزی در طراحی و اجرای سیاست های پولی همواره باید قواعد و سیاست های مالی دولت را مورد مالحظه قرار دهد؛ اصوالً

 تعیین کرده و درنتیجه سیاست گذار پولی توان واقعیت این است که دولت و مجلس از طریق قوانین بودجه، سیاست های پولی ساالنه را تقریباً

که کل کشور اشاره کرد  1394برنامه ریزی و انعطاف پذیری پایینی دارد. از این جمله می توان به سیاست گذاری های پولی قانون بودجه سال 

در سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی دخالت کرده است. از  22، 15، 12، 1، 2، 5، 2از طریق تبصره های متعددی از قبیل تبصره های 

و برخی توافقات ضمنی، سیاست های ارزی بانک مرکزی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است )قانون بودجه  1و  5، 3طرفی نیز براساس تبصره های 

 کل کشور(. 1394سال 
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 فشار بر منابع داخلی بانک ها
سیاست های مالی با اعمال تکالیف تبصره ای نظیر تخصیص منابع ارزان قیمت از محل منابع داخلی به اهداف و برنامه های خاص و 

ده و موجب فشار بر منابع آنها استمهال بدهی بدهکاران بدون طراحی ساز و کار کارآمد، در عمل تعادل منابع و مصارف شبکه بانکی را برهم ز

می شود. البته احکامی که درخصوص افزایش سرمایه بانک های دولتی به تصویب رسیده است، به بهبود کفایت سرمایه آنها کمک می کند؛ اما 

 تکالیف مختلف در کنار این افزایش سرمایه، اثربخشی آن را خنثی می کند. 

 

 چشم انداز غيرشفاف انواع اوراق
ش ها و تبصره های مختلفی در قوانین بودجه سال های گذشته، اجازه انتشار اوراق مشارکت، صکوک ارزی و اسناد خزانه اسالمی در بخ

برای دولت و شرکت های دولتی صادر شده است. در این زمینه نیز ذکر نکاتی ضروری است. نخست اینکه مانده اوراق مشارکت دولت و به تضمین 

وجب بلوکه شدن بخشی از منابع بانک ها در این بخش شده است. دوم؛ همواره بخشی از اوراق سررسید شده دولت و شرکت دولت نزد بانک ها م

ن اهای دولتی تسویه نمی شود و به این دلیل اعتبار اوراق را تحت تأثیر قرار می دهد. سوم؛ حجم باالی انتشار و عملکرد فروش پایین آن نگر

هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت مصوب دولت  22ی بودجه دولت را افزایش می دهد )برای نمونه در حالی که عملکرد کننده بوده و احتمال کسر

هزار میلیاردی را هدف  112انتشار رقم  1394ماهه نخست سال مذکور صفر بوده، دولت برای سال  2کل کشور طی  1393در بودجه سال 

هی از اوراق مشارکت شرکت های دولتی نیز در ردیف های قوانین بودجه مربوطه ارائه نمی شود که گذاری کرده است(. چهارم؛ بخش قابل توج

 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری ندارد. « 19»خود به عدم شفافیت مالی دامن می زند و با بند 

 

 مخارج دولت به عنوان شاخصی از سياست مالی
ز مهمترین شاخص های سیاست مالی دولت، از عوامل مؤثر در تعیین عملکرد اقتصاد ایران است. سطح مخارج دولت، به عنوان یکی ا

مخارج دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد سهم قابل توجهی دارد. با توجه به این مسأله می توان گفت که در نهایت بی ثباتی بودجه دولت و 

آن رشد ا قتصادی می انجامد. عالوه بر این، بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و  مخارج آن، به بی ثباتی تقاضای کل اقتصاد و به تبع

 بخش مهمی از مخارج دولت نه از طریق مالیات، بلکه از محل درآمدهای نفتی تأمین می گردد. 

صعودی نسبتاً باثباتی را طی کرده ، روند 1392، به جز یک افزایش قابل توجه در سال 1395تا انتهای سال  1391مخارج دولت از سال 

، یک روند سیکلی داشته و بی ثباتی قابل مالحظه ای را نشان می دهد. دولت ایران از انتهای سال 1395(. اما از فصل آخر سال 2است )نمودار 

اقعی را به میزان قابل توجهی با توجه به وضعیت مناسب درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی، با اتخاذ سیاست مالی انبساطی مخارج و 1394

اد صافزایش داده است. این افزایش مخارج، افزایش مخارج مصرفی و مخارج عمرانی دولت را شامل می شود. به دنبال آن و با توجه به تحوالت اقت

تا اواسط سال  1395های سال ایران، به خصوص افزایش تورم، سیاست مالی انقباضی در دستور کار دولت قرار گرفت و مخارج واقع دولت از انت

با توجه به روند نزولی رشد اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت با اتکا به  1392روند نزولی به خود گرفت. از نیمه دوم سال  1392

این تغییرات در سیاست روند مخارج دولت دوباره نزولی شد.  1322حساب ذخیره ارزی اقدام به افزایش مخارج خود نمود و پس از آن در سال 

همیت ا مالی و روند بی ثبات مخارج دولت، یکی از عوامل مؤثر در بی ثباتی اقتصاد ایران در چند سال گذشته بوده است. براین اساس و با توجه به

ه ر و باثباتی در زمان داشتسیاست مالی در تثبیت اقتصادی، دو اصل اساسی باید مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه مخارج دولت باید روند هموا

داقل به نحوی که حباشد تا دولت، زمینه ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کشور را فراهم نکند. دوم اینکه رشد مخارج دولت در زمان باید محدود گردد؛ 

موجب کاهش سهم بخش خصوصی  سهم دولت در تولید ناخالص داخلی بیش از این افزایش نیابد، زیرا افزایش بیش از حد مخارج دولت می تواند

 و افزایش ناکارآیی اقتصاد کشور گردد.

 

 رشد حجم نقدینگی
رشد حجم نقدینگی از مهم ترین شاخص های سیاست پولی است، هر چند تغییرات رشد حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بیش و 

لی دولت قرار دارد و بانک مرکزی تنها نقشی ثانوی در مدیریت پیش از آنکه نتیجه عملکرد مستقل بانک مرکزی باشد، تحت تسلط سیاست ما

حجم نقدینگی در اقتصاد ایران دارد. درواقع، در دوران رونق درآمدهای نفتی، افزایش خالص دارایی های خارجی و در دوران رکود درآمدهای 

ی باشد نقش قابل توجهی در تغییرات پایه پولی و درنتیجه نفتی، افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی که هر دو نتیجه عملکرد مالی دولت م

 رشد حجم پول و نقدینگی دارند. 
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براساس مبانی نظری، اگرچه تغییرات رشد حجم پول و نقدینگی می تواند در کوتاه مدت آثار قابل توجهی بر متغیرهای واقعی اقتصادی 

دمدت، تغییرات رشد حجم پول و نقدینگی عمدتاً بر تورم تأثیر خواهد گذاشت و اثر آن مانند تولید و اشتغال داشته باشد، اما در میان مدت و بلن

 بر تولید و اشتغال ناچیز خواهد بود. 

 

 نرخ ارز به عنوان شاخصی از سياست تجاري
درصدی،  32ه با افزایش نرخ ارز مؤثر اسمی در اقتصاد ایران با یک روند صعودی هموار و باثبات در دهه اخیر مواجه بوده است؛ به نحوی ک

(. در این دوره سطح عمومی قیمت ها با توجه به تورم نسبتاً باال در 4رسید )نمودار  1392در فصل اول سال  132به  1391در سال  122از 

برابر شده  31/1برابر شده است، درحالی که سطح عمومی قیمت ها به طور میانگین در کشورهای خارجی شریک تجاری ایران تنها  44/3ایران 

به  1392در سال  122است. افزایش سریع سطح عمومی قیمت ها در داخل نسبت به خارج موجب شد تا نرخ ارز مؤثر واقعی با کاهش مداوم از 

درصدی نرخ واقعی ارز به معنای ارزان شدن قیمت کاالهای خارجی در مقابل کاالهای  52برسد. کاهش  1392در نیمه اول سال  52حدود 

لی است و موجب تضعیف قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخل در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی شده است. تزریق بخش داخ

 اعظم درآمدهای نفتی و برداشت های هنگفت از ذخایر ارزی در بعضی دوره ها موجب شده است تا دولت و بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز همراه

یمت ها جلوگیری نموده و زمینه کاهش نرخ واقعی ارز را فراهم نمایند. به نظر می رسد کاهش تزریق درآمدهای نفتی به بازار با سطح عمومی ق

فزایش ا ارز و انباشت ذخایر ارزی و به تبع آن افزایش نرخ اسمی ارز در راستای تثبیت نرخ واقعی ارز می تواند نقش مؤثری در تقویت تولید ملی و

 ا نماید. اشتغال ایف

 

 بررسی شاخص هاي عملکردي

 نرخ تورم -1

نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد اقتصاد کالن است که برای دولتمردان و مردم  اهمیت بسزایی دارد. عالوه بر نرخ تورم، 

نوسانات آن نیز اهمیت دارند، زیرا افزایش نوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پیش بینی نرخ تورم آینده توسط فعاالن اقتصادی و افزایش 

نسبت به آینده می گردد. افزایش تورم و افزایش نوسانات آن از مسیر مختل نمودن خاصیت عالمت دهی قیمت های نسبی در اقتصاد،  نااطمینانی

و به  دموجب ایجاد اثرات منفی بر تولید و اشتغال می گردند. به عالوه، افزایش نرخ تورم موجب تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع اقشار پردرآم

 ار کم درآمد می گردد. بنابراین افزایش نرخ تورم به لحاظ رشد اقتصادی و نیز توزیع درآمد به زبان رفاه اجتماعی است.  زیان اقش
 

 نرخ رشد اقتصادي    -2
در یک روند صعودی با افزایش  1391نرخ رشد اقتصاد ایران در سال های اخیر نوسانات زیادی داشته است. نرخ رشد اقتصادی درسال 

درصد باثبات و هموار بوده است. پس از آن در یک روند نزولی به کمتر  2درمحدوده  1393درصد رسید و تا نیمه اول سال  2حظه به قابل مال

با در پیش گرفتن سیاست های پولی و مالی انبساطی، روند صعودی نرخ  1394رسید. از نیمه دوم سال  1394درصد در نیمه دوم سال  5از 

تا  2به  1392درصد( رسید. پس از آن، نرخ رشد اقتصادی در سال 9به باالترین میزان خود ) 1395غاز شد و در فصل سوم رشد اقتصاد دوباره آ

تا کنون بانک مرکزی  1393درصد رسید. از نیمه دوم سال  4با کاهش شدید به کمتر از  1394درصد کاهش یافت و در نیمه اول سال  1

داخلی و رشد اقتصادی را گزارش نداده است. اما براساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسالمی آمار تولید ناخالص 

درصد رسیده  1/1به حدود  1391درصد و در انتهای سال  1به حدود  1392ایران با کاهش شدیدی مواجه شد؛ به نحوی که در انتهای سال 

 است. 

می توان به افزایش توجه نرخ تورم، اعمال سیاست های پولی و مالی انقباضی  1392در سال ازمهمترین علل کاهش شدید رشد اقتصادی 

 یدر راستای مهار تورم، کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی به دلیل کاهش نرخ واقع

اقتصادی جهانی و اثرات رکودی آن براقتصاد ایران اشاره نمود. اقتصاد ایران اگرچه در سال  ارز و افزایش واردات و در نهایت بروز بحران مالی و

اما نتوانسته است به نرخ رشد مناسبی برسد. بررسی روند رشد اقتصادی نشان می دهد که اتخاذ سیاست  با بهبود اندکی مواجه بوده است، 1392

 نرخ رشد اقتصادی را فراهم نموده است که در سه سال گذشته این فرآیند تشدید شده است.  های پولی و مالی بی ثبات، زمینه بی ثباتی در 
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 جمع بندي و ارائه پيشنهادهاي سياستی
بررسی عملکرد اقتصاد ایران نشان می دهد که بی ثباتی شاخص های مؤثر بر عملکرد اقتصاد، به بی ثباتی شاخص های عملکردی اقتصاد 

ن حال، ای ایران می انجامد. در دوره اخیر استفاده از حساب ذخیره ارزی تا حدودی اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران را کاسته است. با

ثباتی سیاست های پولی و مالی به خصوص در سال های اخیر موجب بی ثباتی عملکرد اقتصاد ایران گردیده است که در تغییر و تحوالت بی 

حفظ ثبات پولی و مالی و افزایش کارآیی حساب ذخیره  نرخ تورم، نرخ بیکاری، سطح اشتغال و نرخ رشد اقتصادی نمود یافته است. براین اساس،

یریت درآمدهای نفتی، می تواند در راستای تثبیت اقتصاد ایران نقش مسلط را ایفا نماید. در این راستا، افزایش نرخ اسمی ارز همراه ارزی در مد

 با افزایش سطح عمومی قیمت ها جهت تثبیت نرخ واقعی ارز نیز می تواند به افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای داخلی و

 برابر رقبای خارجی کمک مؤثری نماید و به تبع آن به تقویت تولید و اشتغال در اقتصاد کشور بیانجامد.   خارجی در

اقتصاد ایران سال های مدیدی است که از سلطه سیاست ها و تصمیمات مالی بر حوزه سیاست پولی رنج می برد و این موضوع به یکی از 

. در این میان قوانین بودجه به عنوان بستر اصلی دخالت و ورود دولت و مجلس به حوزه تصمیم مشکالت ساختاری اقتصاد ایران مبدل شده است

گیری ها و سیاست های پولی و اعتباری بوده که موجب شده است از کانال های متعددی که در مقاله ذکر شد، سیاست های مالی بر سیاست 

یت موجب شده است سیاست های پولی و ارزی به عنوان سیاست های ثبات دهنده و های پولی، ارزی و اعتباری سلطه داشته باشند که در نها

 کنترل کننده تورم و نوسانات پولی و ارزی از کارایی الزم برخوردار نباشند. 

 با توجه به موارد مطرح شده در این تحقیق پیشنهاد می شود: 

 ابزارهای سیاست گذاری پولی و ارزی خارج و به بانک مرکزی محول شود.به عنوان یکی از  1394تعیین نرخ ارز از قانون بودجه سال  -

 تا حد امکان تکالیف مختلف بر بانک مرکزی به ویژه در زمینه ایجاد خطوط اعتباری، حذف شود.  -

حاکمیتی به  یبا توجه به کارایی پایین و عملکرد نه چندان مطلوب تکالیف و تبصره های ناظر بر تسهیالت تکلیفی، بهتر است نهادها -

کمک بانک مرکزی رویه تسهیالت تکلیفی را از حالت تبصره ای در قانون بودجه به حالت ایجاد احکام ثابت و نظارت بر فرآیندهای اعطای 

 تسهیالت تغییر دهند. 

بانکی اتخاذ  شبکهدرخصوص تسهیالت تکلیفی و تسهیالت اقشار نیازمند، سیاست های مناسبی برای تأمین منابع مالی در کنار منابع  -

 گردد تا تکالیف متعدد نظام بانکی منجر به بی انضباطی در عملکرد بانک ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی نگردد. 

مجموعه احکام مرتبط با نظام پولی، ارزی و اعتباری به نحوی تنظیم گردد که اختیارات و مسئولیت های بانک مرکزی در سیاستگذاری  -

 ای مناسب سیاستی جهت کنترل تورم و  ایجاد انضباط پولی تقویت شود و موجب سلطه سیاست مالی بر پولی نگردد. و انتخاب ابزاره

هرگونه حکم یا پیشنهادی که منجر شود حل مشکالت مالی دولت از طریق تضعیف ارزش پول ملی صورت پذیرد، باید از قانون بودجه  -

 حذف گردد.

پرداخت شود و در صورت ضرورت از طریق استقراض دولت از صندوق توسعه ملی لزوم درج در  منابع صندوق توسعه ملی طبق قانون -

 ردیف های تملک دارایی و . . . اقدام به پوشش کسری بودجه شود. 

ب سکل کسری بودجه پنهان دولت به ویژه در حوزه پولی، ارزی و بانکی در قانون بودجه شفاف و مشخص شود تا بانک مرکزی بتواند متنا

 با آن سیاست گذاری پولی، اعتباری و ارزی خود را طراحی و اجرا نماید.
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