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بررسی روابط حسابداری دولت و بانک مرکزی
بودجه دولت•

درآمدها- ساختار ساختار درآمدها-          
ساختار هزینه ها -            

کسری بودجه-          
جراه های تامین مالی کسری بودجه-           بو ری ی ین ی ر

فعالیتهای مالی بانک مرکزی•
ا ا ا ا دارایی ها و بدهی ها-          

حساب سود و زیان-          
تاثیر فعالیتهای بانک مرکزی بر محیط اقتصاد کالن•
مرکزی• بانک و دولت تعامل نحوه تعامل دولت و بانک مرکزینحوه



بررسی قالب عملیاتی دولت
نقش های  . می شوندمحسوب واقع به نوعی بیانگر اهداف سیاست گذاری بخش عمومیوظایف دولت در

.مزبور به شرح ذیل می باشند

تخالف تخصیص–الف
.چگونگی استفاده از کلیه منابع و امکانات جهت تولید کاالها و خدمات عمومی•

توزیع–ب
.تعدیل درآمد و ثروت در جامعه به طوری که توزیع نهایی آنها عادالنه و یا منصفانه گردد•

تثبیت– ج
مجموعه خط مشی هایی که جهت حصول به وضع پایداری در قیمت ها، رشد مطلوب در تولیدات و •

.اشتغال و وجود تناسبی معقول در تراز پرداخت ها گردد

نقش قانونی–د 
.تدابیر مربوط به تدوین و حفظ مقررات اقتصادی که نشان دهنده وظیفه قانونی حکومت می باشد• ب ی و ی و ی و ن ی رر و وین ب ربو بیر

جهت انجام   دولت می تواند نقش های حداقلی، متوسط و فعالدر چارچوب وظایف برشمرده شده، •
.وظایف خود اعمال نماید ی ل و ی و



اقتصادنقش در دولت های دولت در اقتصادنقشهای
بهبود برابریرفع نارسایی های بازار

عموم کاالهای ضه ان:ع فق از :حمایت
حداقلی

:عرضه کاالهای عمومی
دفاع و برقراری نظم و قانون-
حقوق مالکیت-
کالن- اقتصاد مدیریت

:حمایت از فقیران
برنامه های فقرزدایی-
حوادث طبیعی-

مدیریت اقتصاد کالن
بهداشت عمومی-

عرضه  ناقصاطالعات رفع تنظیم انحصارآثار خارجی
بیمه اجتماعی

متوسط

ی ج بی

آموزش پایه -
ــیط  - حفاظــت از مح

ت

سیاست -
ضد تراست 

ا ظ ت

ــه - ــت، (بیمـ بهداشـ
)عمر، بازنشستگی

ظ الات

بیمه های -
باز توزیعی 

کا تنظیم صنایع -زیستمتوسط
بـرق  تلفـن   / همگانی

...و

مالیامورتنظیم-
حمایــت از مصــرف  -

کننده

بیمه بیکاری -
 

فعال
هماهنگ کردن فعالیت

بخش خصوصی 
توزیع مجدد

تقویت بازارها-فعال
نوآوری ها و ابتکارات گروهی -

باز توزیع دارائی ها-



دولت بودجه دولتبودجه
ط ا الٌ ا ل بودجه دولت را معموال به صورت های زیر طبقه بندی می  •

.کنند
طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار– الف  •

ا ق ط طبقه بندی هزینه ها–ب•
طبقه بندی عملیاتی–ج• یج ی ی ب ب
طبقه بندی سازمانی–د •
طبقه بندی اقتصادی-هـ•



انواع طبقه بندی های بودجه در ایران
مثالتقسیماتهدفطبقه بندی

مالیات بر ثروت، وارداتدرآمد مالیاتی -
فروش مستقیم نفتدرآمد نفت و گاز -

کردطبقه بندی   درآمدها و سایر منابع تامین   خرج باید چقدر

سود سهام شرکتهای دولتی، اجاره ساختمانهای دولتیدرآمد حاصل از انحصارت و مالکیت دولت -

فروش کاال توسط دولت –درآمد خدمات درآمد حاصل از خدمات و فروش کاال -

آ کمک ها ی دریافتی–حق بیمهحق بیمه، کمک های دریافتی، درآمدهای انتقالی و متفرقه -چقدر باید خرج کرداعتبار

بهره وامهای دولتی در خارج از کشوراصل و بهره وامها و سود حاصل از سرمایه گذاری دولت -

استفاده از وام های خارجیسایر منابع تامین اعتبار -

طبقه بندی
هزینه ها

چه کاالها و خدماتی باید  
خرید

هزینه حقوق ، مزایاهزینه های پرسنلی -
هزینه سفر، مأموریت، اجاره هزینه های اداری -
خرید ساختمان، زمینهزینه های سرمایه ای - زی
کمک و اعانه، بخش عمومیپرداختهای انتقالی -

چرا باید خرج کردطبقه بندی عملیاتی

امور اقتصادی -امور عمومیامور -
فصل آموزش و پرورشفصل -
برنامه آموزش عالیبرنامه -
طرح ایجاد آزمایشگاه شیمی، فعالیت پرداخت حقوقطرح و فعالیت -

وزارت مسکن و شهرسازیوزارتخانه ها -
سازمان انرژی اتمیموسسات دولتی -

ا ک ا ل ا الک اک ا ل ک ا
کجا باید خرج کردطبقه بندی سازمانی

بانک ملی ایران -شرکت شیالتشرکتهای دولتی و بانکها -

سازمان تامین اجتماعی -بنیاد شهید انقالب اسالمیموسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی -



ساختار منابع و مصارف بودجه عمومی دولت
)حاملهاي انرژي و به استثناي درآمد و هزينه هاي اختصاصي) يارانه(بدون احتساب رقم شفاف سازي قيمت (

)درصد(سهم از كل )ميليارد ريال(عملكرد 

ميانگين
138113821383138413851386138113821383138413851386

229963.3276191.9335693.9470990.1574989.2629609.0100100100100100100100منابع

61973.978836.6103587.3200374.9231130.8298203.126.928.530.942.540.247.436.1درآمدها

50586.565099.084421.1134574.4151620.9191815.322.023.625.128.626.430.526.0درآمد مالياتي  -            

درآمدها- 11387ساير 413737 619166 265800 579509 9106387 85 05 05 714 013 816 910 1 11387.413737.619166.265800.579509.9106387.85.05.05.714.013.816.910.1ساير درآمدها           

103182.8129030.8151413.0187294.5182797.2174791.844.946.745.139.831.827.839.3واگذاري داراييهاي سرمايه اي 

64806.768324.480693.783320.7161061.21155614.028.224.724.017.728.024.924.6واگذاري داراييهاي مالي 

229963.3276191.9335694.0470990.1574989.2629609.0100100100100100100100مصارف ر

147572.3178255.2231923.1330884.1415788.1421334.164.264.569.170.372.366.967.9)جاري(پرداختهاي هزينه اي 

54753.07399.772306.3117638.7145571.0147715.823.826.721.525.025.323.524.3تملك داراييهاي سرمايه ايك

27638.124136.931446.622467.313630.060559.212.08.89.44.82.49.67.8تملك داراييهاي مالي 



از محلمنابع بودجه دولت ازدرصد36حدود ، به طور متوسط1381-86طی سالهای•
درصد از محل واگذاری دارایی های 39/3،)شامل درآمد مالیاتی و سایر درآمدها(درآمدها

.استتامین شده  درصد از محل واگذاری  دارایی های مالی 24/6و ) عمدتاٌ نفت(  سرمایه ای

درصد می  26درآمدهای مالیاتی در تامین منابع بودجه عمومی دولت دارای سهمی حدود •
.باشند که این سهم در طی سالهای مورد بررسی از روند صعودی برخوردار بوده است

را سایر درصد 17درصد از منابع بودجه دولت را درآمد مالیاتی،  30/5، 1386در سال •
واگذاری هایآن را درصد25درصد را واگذاری دارایی های سرمایه ای و28درآمدها، و28رآم ای ی رم ی ارایی اری وا را رار25ر یآن اری وا

.دارایی های مالی تشکیل داده است

طی سالهای مزبور نشان می دهد که به طور متوسطترکیب مصارف بودجه دولت بررسی•
هزینه های عمرانی آن را درصد  24، هزینه های جاریمصارف دولت را  درصد 68حدود 

بازپرداخت (تملک دارایی های مالی باقیمانده رادرصد 8و )تملک دارایی های سرمایه ای( یی ی
.تشکیل داده است)بدهی ها و تعهدات



.استهنوز بیش از نیمی از منابع بودجه وابسته به درآمدهای نفتی و استقراض از منابع داخلی و خارجی •

باشد• م خوردار ب جاری های هزینه به باالی اتکای از دولت مصارف کمو)درصد68حدود(ساختار ازسهم از سهم کمی و) درصد 68حدود(ساختار مصارف دولت از اتکای باالیی به هزینه های جاری برخوردار می باشد•
که دارای آثار تورمی کمتر و در مقابل اثرات مثبت رشد و توسعه اقتصادی هزینه های عمرانی به ) درصد 24(آن 

.درآینده می باشد، اختصاص دارد

اا ال آ ا ا ا ل ا آ ل ا ک فل اا اٌ بوده و تقریبا از همواره منفیدولت که شامل درآمدهای دولت منهای هزینه های جاری آن می باشدعملیاتیتراز•
 86به طوری که کسری تراز عملیاتی از حدود . یک روند افزایش در جهت کسری تراز عملیاتی پیش رفته است

.رسیده است 1385هزار میلیارد ریال در سال  184به حدود  1381هزار میلیارد ریال در سال 

و از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی واگذاری های سرمایه با یک روند افزایشی مواجه بوده از سوی دیگر با•
.  رسیده است 1386هزار میلیارد ریال درسال  175به نزدیک  1381هزار میلیارد ریال در سال  103حدود 

ای• ایه های ای دا ی اگذا افزایش با گا شدهه دا خ ب دی صع ند از ز ن ان ع های 55ازهزینه  55و از هزینه های عمرانی نیز از روند صعودی برخوردار شدههمگام با افزایش واگذاری دارایی های سرمایه ای،•
.  هزار میلیارد ریال افزایش یافته است 148هزارمیلیارد ریال به 

طی دوره مورد ) که نشان دهنده کسری بودجه کلی دولت می باشد(مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای نیزدر•
.  هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است96هزارمیلیارد ریال به حدود37بررسی از حدود

اگر درآمد حاصل از صادرات نفت منفی بود، میزان آن بوده که بودجه عمومی دولت دارای کسری باالیی  بنابراین •
گردید می شده حاصل رقم از فراتر را.بسیار مالی انضباط و کرده هزینه خود درآمدهای از بیشتر همواره دولت لذا لذا دولت همواره بیشتر از درآمدهای خود هزینه کرده و انضباط مالی را . بسیار فراتر از رقم حاصل شده می گردید

.کمتر رعایت کرده است

  



  1379-86روند تغییرات نسبت های مهم بودجه عمومی دولت طی دوره 
سال                                

شرح 
متوسط  13791380138113821383138413851386

برنامه  
چهارم  چهارم

4/212/419/265/289/305/422/404/478/33نسبت درآمدها به کل منابع

8/334/320/226/231/256/284/265/304/27نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع 

8/61--9/548/555/677/668/633/50نسبت درآمد نفت به کل منابع

3/444/413/345/364/362/415/365/456/38نسبت مالیاتها به پرداختهای هزینه ای

مصارف کل به ای هزینه پرداختهای 3/763/782/645/641/693/703/729/665/70نسبت 3/763/782/645/641/693/73/729/665/7نسبت پرداختهای هزینه ای به کل مصارف

7/209/188/337/265/210/253/255/233/22نسبت تملک داراییهای سرمابه به کل مصارف



روند نسبت های مزبور در راستای اهداف سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه نبوده و  •
.در صورت تداوم آن، اهداف مورد نظر محقق نخواهند شد

طی  به کل منابع بودجه ) شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها( نسبت درآمدهای بودجه •
در سال پایان برنامه رسیده است که نشان می  درصد30/9درصد به 41/4سالهای برنامه سوم از

ا ال ل ط لک اف ن ش ا اف نا ات ال ا آ ا تن ن نه تنها سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه افزایش نیافته، بلکه در طول سالهای مزبور  دهد
.و از اهداف بلند مدت فاصله گرفته است کاهش یافته

درصد در پایان سال   41/4و به حدود طی سالهای برنامه چهارم روند افزایشی یافته این نسبت •
.استرسیده1386 .استرسیده1386

درصد   30/5به  1379درصد در سال  33/8نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع نیز از حدود •
.رسیده است1386در سال ل یر ر

میزان درآمدهای واریزی به بودجه دولت از محل فروش نفت خام و سهم آن  بررسی عملکرد •
کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته  نشان می دهد که طی سالهای گذشته نه تنها این نسبت

اا ا ک 5ط ا9/ ل ا ال63/8ال درصد در سال 63/8درصد در سال اول برنامه سوم به 54/9؛ به طوری که این نسبت ازاست
.پایانی برنامه رسیده است

ا• نه هز ا داخت ه ات ال دها آ د ت ن ن تاه زا دهند نشا اق د که که در واقع نشان دهنده میزان تامین همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به پرداختهای هزینه ای•
و در سال   درصد بوده 50همواره کمتر از باشد، هزینه های جاری از محل درآمد مالیاتی می 

.درصد رسیده است 45/5به  1387



                 1381- 86مالی دولت طی سالهای وضع 
اختصاصیحاملهای انرژی و به استثنای درآمدها و هزینه های ) یارانه(بدون احتساب رقم شفاف سازی قیمت 

138113821383138413851386)ميليارد ريال(

61973.978836.6103587.9200374.6231130.8298203.1درآمدها

آ 50586.565099.984421.1134574.4151620.9191815.3درآمدهاي مالياتي -             

11387.413737.619166.265800.579509.9106387.8ساير درآمدها  -               

147572.3178255.2231923.1330884.1415788.1421334.1) جاري(پرداختهاي هزينه اي 

123131.0-130509.2/184657.3-128335.8-99418.6-85598.4-تراز عملياتي ي ي ز ر

103182.8129030.8151413.0187294.5182797.2174791.8واگذاري داراييهاي سرمايه اي

54753.073799.772306.3117638.7145571.0147715.8)عمراني(تملك داراييهاي سرمايه اي 

اي ايه اي اي دا ي 48429خالصواگذا 855231 179106 769655 937226 227076 1 48429.855231.179106.769655.937226.227076.1خالص واگذاري داراييهاي سرمايه اي

96054.9-147431.2-60853.4-49229.2-44187.5-37168.6-)كسري بودجه(سرمايه اي تراز عملياتي و 



ان ا اخ نشا ک ف ا کل ا ا اخ پرداختهای هزینه ای به کل مصارف که نشان دهنده اختصاص بودجه به هزینه های نسبت•
درصد بوده و در سال  70/5جاری می باشد، طی سالهای برنامه سوم به طور متوسط حدود 

.  درصد رسیده است66/9به1386

ازبا روند صعودی ) نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به مصارف(سهم هزینه های عمرانی •
سال20/7 د صد سال23/5به1379د پایان د صد است1386د ده س .رسیده است1386درصد در پایان سال 23/5به1379درصد در سال20/7

وابستگی شدید درآمدها و سیاستهای مالی به درآمدهایبنابراین، مالحظه می گرددکه• ی ین ی
  .نفتی در بودجه دولت وجود دارد که این مسأله سیاست های پولی را متاثر خواهد ساخت



ساختار درآمدهای دولت
آ : به دو دسته کلی قابل تقسیم استدولتدرآمدهای•

درصد از منابع  26که طی سالهای اخیر به طور متوسط حدود درآمدهای مالیاتی  -1                                  
ودولت را تشکیل داده است یل ر وو

درصد از منابع  10دولت که بطور متوسط طی سالهای اخیر حدود درآمدهای سایر  -2                                
.   استدولت را به خود اختصاص داده 

آ درآمدهای مالیاتی بیشتر متکی بر مالیاتهای غیرمستقیم و جزء مالیات بر اشخاص حقوق در مجموع،•
.  دولتی می باشد

. می باشدمالیاتهای غیر مستقیم بیشتر متکی بر حقوق ورودیآنکهضمن• ین ورو وق بر ی ر بی یم یر ی ه بی ی
و از ظرفیت های ساختار مالیاتها در ایران از انعطاف الزم برخوردار نبوده مالحظه می گردد که لذا •

.شودبالقوه آن کمتر استفاده می 
آآ از کل منابع درآمدی درصد 10طی سالهای اخیر به طور متوسط حدودجزء سایر درآمدهای دولت•

در پایان سال درصد 17حدود طی سالهای اخیر به با یک روند صعودی دولت را تشکیل داده و سهم آن 
.رسیده است1386

خدمات و فروش ، درآمد حاصل از مالکیت دولتدرآمدهای حاصل از : سایر درآمدهای دولت شامل •
.می باشدجرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه ، درآمد حاصل  از کاالها



ساختار هزینه ایی دولت
هزینه های جاری و هزینه های عمرانی  کلیهزینه های دولت را می توان در قالب دو دسته•

.نمودبررسی 

:هزینه های جاری•

درصد از مصارف دولت را هزینه های جاری  68حدود ، 1381-86به طور متوسط طی سالهای •
انعطاف پذیری محدود بودجه عمومی تشکیل می دهدکه سهم بسیار باالیی بوده و نشان از 

است . دولت استدولت

با یک روند نسبتاٌ صعودی به 1382در سالدرصد64از حدودسهم هزینه های جاریهمچنین•
.رسیده است1386در پایان سالدرصد67

کل• ط ده اال ا لت د ه د د ا ها نه لهز قا افتد د دریافت و در مقابلسهم هزینه های جاری در بودجه عمومی دولت بسیار باال بوده به طور کلی•
را تامین می درصد از هزینه های جاری دولت  39که به طور متوسط حدود  های مالیاتی دولت

.  نشان از ضعف بودجه دولت و بزرگ بودن حجم آن در قیاس با منابع درآمدی می باشدکند،



مخارج عمرانی•
.استپرداخت های عمرانی دولت شامل دو جزء پرداخت های ملی و استانی•

درصد از هزینه های عمرانی دولت مربوط به تملک دارایی های  83حدود طی دوره مورد بررسی •
.  درصد رسیده است 77با یک روند کاهشی به حدود  1386این رقم در سال  .سرمایه ای ملی می باشد

ش افزا ند ک ا تان ا ا ه ا ها ا دا لک ت ل قا دد د ال14از د د 1382د   1382درصد در سال 14از حدود در مقابل، تملک دارایی های سرمایه ای استانی با یک روند افزایشی
نشان از رویکرد دولت نهم و توجه آن به  رسیده است که  1386درصد در پایان سال  23به حدود 

.بودجه استانی می باشد

از  که در واقع منبع تامین کننده هزینه های عمرانی دولت می باشد، دارایی های سرمایه ای واگذاری •
.حاصل می گرددمحل فروش نفت خام و فروش ساختمان و تجهیزات دولتی ی و ز ه و ن روش و م روش رل ی ل

واگذاری دارایی های سرمایه ی دولت متکی از درآمدهای حاصل از  درصد  99/5طور متوسط حدود به  •
 .به فروش نفت خام می باشد

نیز با یک  میزان واگذاری دارایی های سرمایه ای دلیل روند صعودی قیمت نفت در بازارهای جهانی به •
در سال  هزار میلیارد ریال  175به حدود  1382در سال هزار میلیارد ریال  129روند افزایشی از حدود 

ت1386 ا ده . رسیده است1386

پرداختی بابت تملک دارایی های سرمایه ای به واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل فروش نسبت •
حدودنفت سال57از در حدود1382درصد به صعودی روند یک سال84با در افزایش1386درصد افزایش 1386درصد در سال 84با یک روند صعودی به حدود 1382درصد در سال57از حدودنفت
.است که بیانگر اختصاص بیشتر دارایی های سرمایه ای به بودجه عمرانی دولت می باشد یافته



کسری بودجه دولت و راههای تامین مالی آن
ا ا ال ا ا ا ل ا ک ا ک گا هنگامی که بودجه با کسری روبرو است، دولت می تواند جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود از•

:ابزارهای زیر استفاده نماید
  
افزایش درآمدهای مالیاتی و یا سایر درآمدها:افزایش درآمدها–الف•
کاهش هزینه های جاری یا عمرانی: کاهش هزینه ها–ب •
اخذ وام از منابع داخلی یا از منابع خارجی:دریافت وام–ج• مج و رجیری بع ز ی ی بع ز م و
  

. کسری بودجه ممکن است به دالیل مختلفی ایجاد شود•
کگا1 ل ا اق ال ف ا اق ظا ا ا ا ال ا و برای رهایی دولت برای انجام وظایف اقتصادی خود به صورت فعال در اقتصاد عمل می کند گاهی -1

می شود تا اقتصاد را به سیاست کسری بودجه  با افزایش مخارج خود متوسل به اقتصاد از رکود
.وضعیت تعادلی سوق دهد

گاهی ممکن است بدون اینکه نقش فعالی در اقتصاد داشته باشد، اقدام به اتخاذ سیاست مالی فعال   -2
این نوع کسری که بیانگر نقش ضعیف و غیرفعال  . در نتیجه با کسری بودجه مواجه شودو کند

کلی طور به دولت طرف از فعال مالی سیاست اتخاذ از ناشی کسری با است اقتصاد در دولت در اقتصاد است با کسری ناشی از اتخاذ سیاست مالی فعال از طرف دولت به طور کلیدولت
.و آثار اقتصادی متفاوتی نیز داردمتفاوت است 

وجود کسری بودجه به هیچ وجه نمی تواند همیشه بیانگر اتخاذ یک سیاست مالی فعال از بنابراین،  
اش ل ف .طرف دولت باشدط



کسری بودجه دولت از نظر ماهیت به صورت های ذیل قابل طبقه بندی است              •
اداری–الف بودجه بوجود:کسری ی ادا ح صح سازمان فقدان اث د ی ک نوع این این نوع کسری در اثر فقدان سازمان صحیح اداری بوجود : کسری بودجه اداریالف              

: علت به وجود آمدن آن نیز عبارت است از. می آید
سازمان غلط وصول درآمدها  -                        

ا ال ک ل ا ا ا ا ا کا ال عدم صالحیت کادر اداری سازمان های وصول کننده مالیات-                      
انتخاب غلط سیستم مالیاتی  -                        

یاین نوع کسری بودجه را، چه از نظر افزایش نامتناسب مخارج اداری و چه از نظر کاهش درآمدهای • ر ش ر ز چ و ری رج ش ز ر ز چ ر و ری وع ن
.دانست؛ و دولت باید در طرد آن با تمام قوا بکوشد کسر بودجه غیر معقولبودجه، می توان

اقتصادی-ب احوال و اوضاع از ناشی بودجه تغییر:کسر نتیجه در بودجه کسر این این کسر بودجه در نتیجه تغییر :کسر بودجه ناشی از اوضاع و احوال اقتصادیب              
.وضع اقتصادی از مرحله ای به مرحله دیگر بروز می کند

علت به وجود آمدن این کسر بودجه به فقدان هماهنگی و تقارن بین درآمدها و مخارج عمومی در       
گردد م باز اقتصادی نوسانات ناپذیراثر اجتناب جدید عموم مالیه در های بودجه کسر چنین چنین کسر بودجه هایی در مالیه عمومی جدید اجتناب ناپذیر .اثر نوسانات اقتصادی باز می گردد

، از طریق تلقی شده و باید تا حدودی آن را قابل قبول دانست و به عنوان کسر بودجه معقول
.سیسات مالی و پولی آنرا تا حد ممکن تامین مالی نمود

اقتصادی–ج ساختمان به بوط م بودجه عدم:ک تقع د دجه ب ی ک ع ن این این نوع کسری بودجه در تقعیب عدم :کسر بودجه مربوط به ساختمان اقتصادی–ج               
عدم هماهنگی گاه در نتیجه . هماهنگی بین دخل و خرج عمومی در بلند مدت بروز می کند

افزایش مخارج عمرانی به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی و اجتماعی، در بلند مدت به وقوع می 
کارشناسان.پیوندد و شود می تلقی معقول بودجه کسر نیز عمرانی بودجه کسر جدید مالیه در در مالیه جدید کسر بودجه عمرانی نیز کسر بودجه معقول تلقی می شود و کارشناسان .پیوندد

.مالی تا حدودی با آن موافقت دارند



 دریافت وام از منابع داخلی•
دولت می تواند برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی وام :استقراض از بانک مرکزی– زی ر ب ز ض مر و زی ر ب ز ج بو ری ن جبر ی بر و ی و

.دریافت نماید
چاپ و انتشاران پول اگرچه آسانترین و سریعترین وسیله تامین مخارج مالی دولت است، اما •

توام با)برای رفع کسری بودجه(زیرا هرگاه چاپ و انتشار پول.روش پر مخاطره ای است ی ر پر پولروش ر و پ چ ر ج(زیر بو ری ع ر ی ب)بر م و
دلیل اصلی  .منجر به تورم خواهد شد که به آن مالیات تورمی گویندافزایش تولید نباشد، 

.این تورم نیز به افزایش پول در گردش در جامعه باز می گردد
• 
در این شیوه، دولت برای تامین کسری راساٌ اقدام به صدور اوراق  :انتشار اوراق مشارکت•

ممکن است اوراق منتشر شده در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و بدین . مشارکت می کند
کند کسب را مردم به اوراق فروش مجوز مرکزی بانک پول.ترتیب مقدار صورت این در در این صورت مقدار پول.ترتیب بانک مرکزی مجوز فروش اوراق به مردم را کسب کند

قرض داده شده به دولت توسط بانک مرکزی از طریق فروش اوراق به مردم از جامعه جمع 
همچنین توزیع و فروش  . در پایه پولی و نقدینگی اثری ایجاد نمی شودآوری شده و لذا 

ییاوراق مشارکت می تواند توسط سازمانی به نمایندگی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی  ر و ی ور ر وز ر ز ی ی ب ی ز و و ی ر ق ور
.انجام پذیرد

این شیوه منجر به جمع آوری پس انداز های کوچک مردمی و هدایت آن به سمت فعالیت های  
و این به معنی انتقال سپرده های بخش خصوصی به بخش دولتی و به .اقتصادی خواهد شد و بی و ی و ش ب ب ی و ش ب ی پر ل ی ب ین و

.  نوعی محروم کردن سرمایه گذاران بخش خصوصی از سپرده های در اختیار آنان می باشد
پول جدیدی به درکل، در این شیوه دولت با انتشار اوراق مشارکت جهت رفع کسری بودجه، 

.اقتصاد تزریق نکرده و لذا آثار تورمی آن محدودتر است ر و ن ی ور ر و ر ق زر



دریافت وام از منابع خارجی•
ییکی دیگر از راههای تامین کسری بودجه، دریافت وام از منابع خارجی است که                ع م ی

:مهمترین شیوه های آن به شرح ذیل است
دریافت وام از دولتهای خارجی                                             

خارجی کشورهای خصوصی های بخش از وام دریافت دریافت وام از بخش های خصوصی کشورهای خارجی                                           
دریافت وام از موسسات بین المللی                                            

ا اظ
آثار استقراض خارجی

وجود داردبرخی نظرات مثبت و منفیدر خصوص•
انتقال تکنولوژی، سرمایه، مواد اولیه، تامین نیاز ارزی، آثار مثبت آن مانند                       

مدیریت و نیروی انسانی متخصص 
امکان سلطه خارجی بر کشور، دشواری بازپرداخت برخی برآثار منفی آن مانند                      

اصل و فرع وام، کاهش منابع ارزی طی دوران بازپرداخت وام، استفاده نامناسب از وام ها

درسالهای آتی در ) داخلی و خارجی(در مجموع، از آنجا که بازپرداخت وام های دریافت شده •
منابع تامین صورت می پذیرد، لذا ...) از طریق دریافت مالیات و (حقیقت توسط نسل های بعد 

در غیر این صورت،  .شده بدین شیوه باید در جهت انجام عملیات عمرانی و زیربنایی مصرف شود و ر یی زیرب و ی مرا ی م م ج ا جهت ر ی ب یو ین ورب این یر ر
.هزینه اداره امور جاری دولت به نسل های آینده منتقل شده و به آنها تحمیل می گردد

 
                   



:دولت و مردم در شرایط زیر قرضه را بر مالیات ترجیح میدهند•
.از حد معمول باشدنرخ بهره وام، پایین ترهنگامی که-               
و یا الاقل بار مالیاتی مردم در آینده سبکتر خواهد شد اگر احساس شود که  -                 

یافت نخواهد .افزایش نخواهد یافتافزایش
نسل آینده بیشتر متنفع هنگامی که احساس شود از سرمایه گذاری های حال،  -                 

.خواهند شد و
، مردم و دولت قرضه را اگر اقدام به افزایش مالیات منجر به کاهش مصرف گردد  -                 

.بر مالیات ترجیح می دهند ی رجیح ی بر
بوده و معادل با مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت در ایران کسری بودجه •

به1381هزار میلیارد ریال در سال 37از حدودبا یک روند افزایشی میزان آن
.رسیده است1386هزار میلیارد ریال در سال96حدود

مهمترین منبع تامین مالی کسری بودجه دولت برداشت از حساب ذخیره در مجموع،•
و نشان دهنده آن است که کسری بودجه دولت بیشتر از محل درآمدهای ارزی بوده

.حاصل از نفت تامین شده و متکی به درآمدهای نفتی می باشد



كسري بودجه

صدورمواد
نف غيرنفتيغ

افزايش 
درآمدها

دريافت 
وام كاهش 

هزينه ها
هزينه هاي 
افزايش ماليانهاعمومي

درآمدها

صدور مواد 
نفتي وام هاي هاي يوام م و

خارجي
وام هاي
صندوق  بين المللي داخلي

پول

هزينه هاي
جاري

موسسات         
بين  

دولتهاي 
خارجي

موسسات 
خصوصي 

برداشت 
از سيستم 

بانك

انتشار 
اوراق 
مشاركت

سايرموسسات بين 
المللي

بانك جهاني
المللي خارجي بانكي مشاركت



آثار اقتصادی کسری بودجه دولت
در پاسخ نمی توان جواب کلی و سئوال این است که آیا کسری بودجه دولت آثار نامساعد اقتصادی دارد؟ •

به علت چگونگی بوجود آمدن و تامین مالی آن دقیقی ارایه کرد؛ چراکه آثار اقتصادی کسری بودجه دولت، 
.بستگی خواهد داشت

، در نتیجه افزایش  از بانک مرکزی، به صورت انتشار پول تامین شودطریق استقراض اگر کسری بودجه از  •
ش ا کل تقاضا ش ا اف ال ا اق ا نا آثا گ نق ش ا اف ل به علت افزایش نقدینگی، آثار نامساعد اقتصادی از بدهی ملی، افزایش تقاضای کل بسیار شدید بوده و

.قبیل تورم به همراه خواهد داشت
قرض  چنانچه .قرض، یکی از منابع تامین مخارج دولت است که ممکن است از منابع داخلی یا خارجی باشد•

که می تواند  از منابع خارجی تامین شود، مسلماٌ پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارد
قرض از منابع داخلی ممکن است از مردم و یا از نظام بانکی باشد، که  . موضوع بررسی جداگانه ای باشد

.بسته به نوع کسری بودجه دارای آثار گوناگونی بر اقتصاد است بر ی و و ر ی ر ج بو ری وع ب ب

طی سالهای خیر بحث مدیریت در راستای کنترل کسری بودجه دولت وکاهش آثار منفی اقتصادی آن، •
بدهی دولت مطرح و در این خصوص سازمانی متولی این امر شده و با استفاده از ابزارهای مالی بسیار کوتاه 

مدت، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، مانند انتشار اوراق قرضه متنوع و با سررسیدهای مختلف به 
.مدیریت بدهی دولت می پردازد



سياست 
فعال مالی

افزايش 
مخارج 
لعمران ی  عمرانی

کسری 
افزايش 
مخارج  استقراض

نا بودجهاز
رج
مصرفی از منابع

داخلی

فروش استقراض 
از نظام 
بانکی

فروش
اوراق 
مشارکت

تورم
افزايش 
توليد و 
اشتغالاشتغال



بررسی تاثیر فعالیت های بانک مرکزی بر حساب های آن  

ت• ل کزتدا انک ف ازظا تند ا :عبارتند از وظایف بانک مرکزیمتداول ترین•
اسکناس و مدیریت ذخایر خارجینشر                                             
دولتبانکدار                                      
سایر بانکهابانکدار                                      

نظارت بر موسسات مالی و اعتباریتنظیم امور اعتباری و                                              
ای یاج ا اعت و پول است س سیاست پولی و اعتباریاجرای                                      

وظایف مزبور توسط بانک مرکزی دارای آثار متعدد بر روی حساب سود وانجام•
اش آ نا ا ت ک انک ا ا ا ا ا . زیان و حساب دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در ترازنامه آن می باشدا

منجرشده وافزایش درآمد برای بانک های مزبور می تواند از یک سو بهفعالیت• بی و ی ز و ی زبور بی ی بر ر یش وز جر
و در نتیجه بر  هزینه های بانک را باال برده سود آن را افزایش دهد و از سوی دیگر

.روی دارایی ها و بدهی های بانک موثر می باشد



تاثیر فعالیت های بانک مرکزی بر حساب های سود و زیان آن
:مرکزیحساب درآمدهای بانک اجزای•

درآمد حاصل از سپرده و سرمایه گذاری در خارج از کشور–الف                      
ا ا ا سپرده های ارزی مدت دار•

سپرده های ارزی مدت دار دیداری و حساب های تهاتری و مخصوص•
خارجی• قرضه اوراق قرضه خارجیاوراق
بیانیه الجزایر•
حق برداشت مخصوص•
گواهی سپرده•
سود حساب ذخیره ارزی•

سود حاصل از تسهیالت اعطایی–ب           
دولت•
دولت• شرکتهای و موسسات و شرکتهای دولتیموسسات
بانکها•
ربیانیه الجزایر• ز



کارمزد خدمات بانکی دریافتی–ج                    
اعتبارات اسنادی•
بروات ارزی•
حواله های ارزی•
متفرقه•

نتیجه معامالت ارز و طال–د                   
تفاوت نرخ خرید و فروش ارز•

لل ال ق ا ا ف ا ل ا سود حاصل از خرید و فروش اوراق قرضه بین المللی•
)قانون برنامه سوم توسعه 93اجرای ماده (سود اوراق مشارکت ویژه    -ه                   
دهاو آ د ا سایر درآمدها-و                  

سود سرمایه گذاری در سایر موسسات•
کوک• م و اسکناس د تول سازمان قه متف آمدهای درآمدهای متفرقه سازمان تولید اسکناس و مسکوکد
درآمدهای متفرقه کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار•
طال• شمش و سکه فروش از حاصل درآمد حاصل از فروش سکه و شمش طالدرآمد
درآمد حاصل از فروش سهام شرکت ملی انفورماتیک•



)درصد(اجزای درآمدهای حساب سود و زیان بانک مرکزی 
)  سهم ازکل(سال           

نوع درآمد
میانگین1379138013811382138313841385

ــپرده و  ــل از ســـ درآمدحاصـــ
کش از خا د گذا ه ا

8/406/215/358/399/428/643/688/44
سرمایه گذاری در خارج از کشور

6/391/411/178/179/100/216/164/23سود حاصل از تسهیالت اعطایی

2/84/67/27/10/10/19/01/3کارمزد خدمات بانکی دریافتی

9/76/210/328/214/145/73/65/14نتیجه معامالت ارز و طال ال و رز ال 9/76/21/328/214/145/73/65/14یج

08/69/165/135/132/002/10سود اوراق مشارکت ویژه

5/35/28/54/53/175/59/74/4سایر درآمدها

100100100100100100100100)درصد(جمع کل درآمدها 

-9/15587/27214/58761/70241/111362/121492/19797)میلیاردریال(جمع کل درآمدها 

-0/216/00/148/165/155/445/57)درصدازکل درآمدها(سود ویژه 



بیشترین نقش را در میان اجزای درآمدهای حساب سود و زیان بانک مرکزی، حساب درآمد حاصل از  •
؛ بطوری که به طور میانگین سهم این حساب سپرده و سرمایه گذاری در خارج از کشور داشته است ور ز رج ر ری ی ر و بپر ین هم ین ی ور ب وری ب

. درصد رسیده است 68/3به حدود  1385درصد بوده و در سال  44/8درکل درآمدها حدود 

آ که بهدومین جزء موثر در حساب درآمدهای بانک مرکزی، سود حاصل از تسهیالت اعطایی است•
درصد از کل درآمدهای بانک را تشکیل داده   23/4طور متوسط طی سالهای مزبور سهمی معادل 

.است

حساب نتیجه معامالت ارز و طال که در بانک مرکزی انجام شده است، به طور میانگین سهمی حدود •
د14/5 د از کاهش ند ک ا داشته دها آ د کل از د ال22د د د 3/6ه1381د  3/6به1381درصد در سال 22درصد از کل درآمدها داشته و با یک روند کاهشی از حدود14/5

.استرسیده  1385درصد در سال 

قانون برنامه سوم توسعه ) 93(سود اوراق مشارکت ویژه منتشر شده از سوی دولت، در اجرای ماده •
  1380-84سهم این حساب طی سال های  . کشور بوده که توسط بانک مرکزی خریداری شده است

سال10حدود پایان در و بوده رسیده1384درصد اتمام .استبه .استبه اتمام رسیده1384درصد بوده و در پایان سال 1حدود



درآمد حاصل از کارمزد خدمات بانکی دریافتی توسط بانک مرکزی طی سالهای مورد بررسی کمترین  •
.سهم را در میان حساب های درآمدزای بانک مرکزی داشته است

.داشته استدرصد  4/4سایر درآمدهای بانک مرکزی نیز به طور متوسط سهمی معادل •

بنابراین، فعالیت سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی و اعطای تسهیالت به بانکها و موسسات دولتی  •
دو حساب نیز بیشتر متاثر از وظیفه بانکاین.دارندرا در درآمدهای بانک مرکزینقشبیشترین رین زیشبی ر ب ی ر ر بینرر ی و ز ر ر بی یز ب و

.داری دولت و بانکها بوده و همچنین مدیریت ذخایر خارجی بانک مرکزی می باشد



1380- 86دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی طی سالهای خالصه 
ميانگين)درصد(سهم كل )ميليارد ريال(سال شــــرح

13801381138213831384138513861380138113821383138413851386

ب ير م ب ل م
.محاسبه شده است١٣٨٠به استثناي سال. ٢

:دارايي ها
31809.5175854.7214498.3299677.942817.1563869.5749097.818.052.256.765.572.474.172.758.8دارايي هاي خارجي

254.9341.4737.7416.2821.2619.98137.80.20.10.20.10.10.10.80.2اسكناس و مسكوك

82357.7131569.0136040.0132361.5123212.3131432.3131761.746.739.136.029.020.817.312.828.8بدهي بخش دولتي ي و ش ب ي ب
64636.3111620.3117141.9111930.0101254.9104094.897843.836.733.131.024.517.113.79.523.7دولت

17721.419948.718898.120431.521957.427337.433917.410.06.05.04.53.73.63.35.1شركتها و موسسات دولتي

12076.724308.423542.221493.235916.254887.4136971.86.97.26.24.76.17.213.37.4:بدهي بانكها

49857ساي 84770 53443 03302 23192 69923 03993 428 31 40 90 70 61 30 40 9 49857.84770.53443.03302.23192.69923.03993.428.31.40.90.70.61.30.40.9ساير

176356.7336844.0378260.845725.1591314.4760731.91029962.5100100100100100100100100جمع

-.-------4372.416073.414740.916344.715949.319402.510111.2اقالم زير خط

--------180729.0352917.4393001.7473595.7607263.7780134.41040073.7جمع دارايي ها

:بدهي ها
31790.137517.342842.948893.556502.268109.079908.918.011.111.310.79.69.07.811.1اسكناس و مسكوك

65649.682440.086605.3102722.7164860.4212486.0275564.537.224.422.922.527.927.926.827.1سپرده هاي بانك ها و موسسات اعتباري

34132.351495.758062.766366.8114560.2149866.1176674.319.415.315.314.519.419.717.117.3سپرده هاي بخش دولتي

30067.246233.551098.959357.7103271.7137777.1159193.617.113.713.513.017.518.115.515.4دولت 

4065.15262.26963.87009.111288.512089.017481.12.31.61.81.51.91.61.71.9شركتها و موسسات دولتي

683.31165.41681.33324.85173.213692.713692.80.40.40.50.70.91.81.30.9حساب سرمايه

20068بدهي هاي ارزي 794467 296455 7116398 5170605 1192674 1306562 811 428 135 525 428 925 329 824 9 رزي ي ي 20068.794467.296455.7116398.5170605.1192674.1306562.811.428.135.525.428.925.329.824.9ب

2.02.02.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0وديعه ثبت سفارش كاالهاي بخش غير دولتي

3021.91557.31418.31187.91275.11194.2549.81.70.50.40.30.40.20.10.5پيش پرداخت اعتبارت اسنادي بخش دولتي

21008.768199.191192.6118354.878336.2122707.8177007.411.920.224.125.913.316.117.118.4ساير

176356ج 7336844 037826 8457251 0591314 4760731 91029962 5100100100100100100100100 176356.7336844.037826.8457251.0591314.4760731.91029962.5100100100100100100100100جمع

--------4372.416073.414740.916344.715949.319402.510111.2اقالم زير خط

--------180729.0352917.4393001.7473595.760726.3780134.41040073.4جمع بدهي ها



مرکزی- بانک های هزینه حساب اجزای اجزای حساب هزینه های بانک مرکزی -
خارجهزینه دریافت اعتبارات و اضافه برداشت از بانکهای – الف •

بانکهاجایزه سپرده قانونی –ب •

بانکج• کت شا اق ا کزد مرکزیسود اوراق مشارکت بانک– ج•

)قانون برنامه سوم توسعه 93اجرای ماده (سود پرداختی بابت سپرده ویژه بانکها – د •

کارمزد خدمات بانکی پرداختی -هـ •
  
طال–و• و ارز معامالت خارجی–نتیجه خزانه اسناد و المللی بین قرضه اوراق ارزیابی تجدید تجدید ارزیابی اوراق قرضه بین المللی و اسناد خزانه خارجی نتیجه معامالت ارز و طال و
  
هزینه های پرسنلی و اداری– ز •

هزینه نشر پول و چاپ متفرقه– ج •

هزینه استهالک– ط•

سایر هزینه ها–ی •



عملکرد اجزای هزینه های حساب سود و زیان بانک مرکزی طی 
به صورت سهم از کل هزینه ها 1379-85سالهای

ل• ا ا اش ال ک85138ط انک ک شا ا ا سود اوراق مشارکت بانک مرکزی،1380-85طی سالهایبیشترین سهم را در هزینه های دولت •
.استداشته 

درصد در هزینه  16/8طی دوره مورد بررسی سهمی معادل جایزه پرداختی به سپرده قانونی بانکها •
ا ا ک ک ا لا ل ک ک ک ا ظ ا این هزینه به وظیفه بانک مرکزی در کنترل حجم پول و تورم در.های بانک مرکزی داشته است

.گرددکشور باز می 

  13/4این جزء به طور میانگین دارای سهمی حدود.، می باشدسود پرداختی بابت سپرده ویژه بانکها•
.می باشددرصد 

درصد طی سالهای مزبور   11/9معادلنیز به طور متوسط سهمی هزینه نتیجه معامالت ارز و طال •
.داشته که مربوط به تجدید ارزیابی اوراق قرضه بین المللی و اسناد خزانه خارجی می باشد

های بانک مرکزی را  از هزینه درصد  10/5به طور متوسط سهمی حدود  هزینه اداری و پرسنلی•
.تشکیل داده است



به طور  توسط بانک مرکزی جزء دیگری از هزینه های بانک بوده که  کارمزد خدمات بانکی پرداختی•
معادل سهم ن انگ است7م دا ها هزینه د صد د .درصد در هزینه ها داراست7میانگین سهمی معادل

6/2با یک روند افزایشی مواجه شده بود، از1381که از سالسهم هزینه نشر پول و چاپ متفرقه•
متوسط سهم حساب مزبور در  .رسیده است1385درصد درسال 3/7درصد در سال مزبور به حدود

.درصد بوده است 8/4هزینه های بانک طی سالهای مورد بررسی حدود 

که با یک روند کاهشی در  درصد بوده  1/1سهم هزینه استهالک دارایی های ثابت نیز به طور متوسط •
.درصد رسیده است 5/0به  1385سال 

در میان اجزاء حساب هزینه های بانک مرکزی مشاهده   درصد 4/0سایر هزینه ها نیز با سهمی حدود •
به جزء این ی پذی تاث ین شت ب که شود ددم گ م باز زی ا ضه ق اق او انتشا هزینه .هزینه انتشار اوراق قرضه ارزی باز می گرددمی شود که بیشترین تاثیرپذیری این جزء به

  8/1در نهایت هزینه دریافت اعتبارات و اضافه برداشت از بانکهای خارج به طور متوسط سهمی حدود•
هزینه های مربوط به حساب حق برداشت بیشترین سهم  .درصد طی سالهای مورد بررسی داشته است

.را در میان اجزای حساب مزبور داشته است) درصد 99حدود (



مجموع، بررسی اقالم هزینه های بانک مرکزی نشان می دهد که انجام وظایفی همچون کنترل رشد نقدینگی و در       •
ثبات قیمت در راستای وظایف سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی که بصورت انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و 

ا ا اال ا ا ا ا ا ا ک ا ا ک ک ا ا ک سپرده بانکها  نزد بانک مرکزی و سپرده قانونی بانکها، خود را در میان حسابها نشان می دهد، سهم باالیی را در میان هزینه ا
.های بانک مرکزی داشته است

بانک دار دولت بودن نیز هزینه هایی همچون نگهداری حسابهای دولتی نزد بانکها و انتشار اوراق قرضه ارزی را وظیفه      •
آ ل انک اا کل(ال انگ137913813811382138313841385)از .استبرای بانک به عمل آورده )سهم از کل(سال                

نوع درآمد
میانگین1379138013811382138313841385

هزینه دریافـت اعتبـارات و اضـافه برداشـت از     
خا ا 3/33/21/31/48/01/31/51/8انک بانک های خارج

33/019/210/411/310/21617/616/8جایزه سپرده قانونی بانکها
1/035/838/349/842/230/628/637/6)1(سود اوراق مشارکت بانک مرکزی 

0/77/830/416/518/61/118/713/4سود پرداختی بابت سپرده ویژه بانکها
14/78/25/65/54/55/64/67کارمزد خدمات بانکی پرداختی

25/110/308/010/525/810/911/9نتیجه معامالت ارز و طال و رز یج
13/910/49/99/68/611/310/010/5هزینه های اداری و پرسنلی

5/83/32/63/13/97/37/034/8هزینه نشر پول و چاپ متفرقه
ا ا ا ا ال 21/31/11/07/00/90/51/1هزینه استهالک دارایی های ثابتا

0/30/50/51/00/0070/10/30/4سایر هزینه ها
100100100100100100100100)درصد(جمع کل هزینه

-123092705/85055/35841/98115/56741/48404/7)میلیاردریال(جمع کل هزینه 

-26/60/616/220/237/280/2135/5)سهم از کل هزینه ها(سود ویژه 



بررسی تاثیر فعالیت های بانک مرکزی بر حساب   دارایی ها و بدهی های آن

انک• ا ا ا اقال ا ا شت ک انک خا ا ا ا اخ ا ال ط طی سالهای اخیردارایی های خارجی بانک مرکزی بیشترین سهم را در میان اقالم دارایی های بانک  •
. بوده استدارا 

دولت از حساب ذخیره ارزی و فروش ارز آن به بانکامر روند افزایشی برداشتاصلی ایندلیل•
مرکزی و فروش نرفتن کامل ارز توسط بانک مرکزی و در نتیجه رسوب آن در ترازنامه بانک مرکزی  

.  است

درصد طی دوره  28/8طور متوسط سهمی معادل به بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی •
مواجه یک روند کاهشیطی دوره مورد بررسی باسهم این جزء.مورد بررسی داشته است

علت اصلی این کاهش به تصویب قانون منع استقراض دولت از بانک مرکزی طی .استبوده
. برنامه های سوم و چهارم توسعه باز می گردد

سالهای  طی آن سهم که بدهی بانکها به بانک مرکزی، عنصر دیگر دارایی های بانک مرکزی بوده  •
این امراضافه برداشت بانکها به دلیل افزایش بار تکلیفی دولت بر  علت .استافزایش یافتهمورد بررسی ی برر یور یش برز و ی ی ر ب یش ز یل ب ه ب بر ر ین

.بانکها بوده است



بررسی عملکرد اقالم بدهی های بانک مرکزی طی دوره مورد بررسی نکات ذیل 
.را نشان می دهد

ا ا ا ا ک ا ا(ا ا)قا مهمترین جزء بدهی های  )سپرده قانونی و سپرده دیداری(سپرده های بانک ها و موسسات اعتباری•
.درصد از کل بدهی ها را به خود اختصاص داده است 27/1که به طور متوسط بانک مرکزی بوده 

درصد، عنصر مهم دیگر بدهی های   24/9بدهی های ارزی بانک مرکزی با متوسط سهمی معادل •
.که به وظیفه مدیریت ذخایر ارزی کشور آن باز می گردد بانک مرکزی می باشد

درصد از بدهی های   17/3سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی به طور میانگین سهمی معادل •
این جزء طی سالهای اخیر دارای روند افزایشی بوده و از  .بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است یص ی ن

. رسیده است 1386هزار میلیارد در سال 177به حدود1380هزار میلیارد ریال در سال 34حدود
.این افزایش در راستای اقدام دولت جهت کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی می باشد

اسکناس و مسکوک منتشره توسط بانک مرکزی که در دست اشخاص، بانکها و یا بانک مرکزی می  •
.درصد از بدهی های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است11/1باشد، سهمی حدود



مرکزی بانک و دولت رابطه بررسی رابطه دولت و بانک مرکزیبررس
ک ک ا ل ا اجزای بدهی دولت به بانک مرکزیا

دولت از طریق تامین مالی کسری بودجه سنواتی و نیز اخذ  بررسی ها حکایت از آن دارند که •
اعتبارات در قالب و شکل های دیگر موجب افزایش بدهی خود به بانک مرکزی و در نهایت گسترش  

و بانک مرکزی را در دستیابی به هدف ثبات قیمت و کنترل تورم با چالش   پایه پولی و نقدینگی شده
. مواجه نموده است

:بررسی اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می دهد که عوامل عمده ایجادکننده آن عبارتند از•
اعتبارات اعطایی که عمده ترین آنها شامل اعتبار اعطایی به دولت بابت کسری بودجه  -                        

ال(ات ط آ ا)ا1377ان خا اض ق ا ا ض ق ا ا .، اوراق قرضه ارزی و استقراض خارجی است)است 1377مانده آن مربوط به سال(سنواتی
کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی که مربوط به بدهی دولت در رابطه با یکسان   -                         

.می باشد1372سازی نرخ ارز در سال
.1381بدهی دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز درسال  -                         



یبررسی رابطه بدهی دولت به بانک مرکزی و کسری بودجه دولت طی سالهای اخیر بیانگر  ی ی
:نکاتی به شرح ذیل است

شا کا ا ت ا نا ا ال ک تا ا ل گ گرچه بدهی دولت بابت تامین کسری بودجه در سالهای برنامه سوم و چهارم توسعه با کاهش روبرو -ا 
میلیارد   12181/8به میزان  1381شده است، لیکن بدهی دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال 

.ریال افزایش یافته است
دولت به جای تامین مالی کسری بودجه از محل استقراض مستقیم از بانکبه بعد1379از سال-2

و فروش ارز به بانک مرکزی جبران  کسری بودجه را از محل برداشت از حساب ذخیره ارزیمرکزی 
.نموده است و

بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه ای مبتنی بر فروش بررسی بودجه دولت نشان میدهد که  -3  •
ارز و از محل فروش نفت بوده و بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت نقش تامین معادل ریالی ارزهای  

اشته د ا نفت ش ف از ل شدا دا خ ز ا از د ازا کشش د ل ل ه و به دلیل عدم کشش بازار درصدی از ارز خریداری شده حاصل از فروش نفت را برعهده داشته
ضمن آنکه   .و سبب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده استدرپرتفوی بانک مرکزی رسوب نموده 

باالبودن قیمت نفت در بازارهای جهانی و در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی کشور از یک سو و 
.انبساطی بودن بودجه طی سالهای اخیر اثرات مزبور را تشدید نموده است



تاثیر غیرمستقیم رابطه دولت با بانک مرکزی

ک• انک ا ا انک ط ا ا انک ا لت ط ا تاث تق غ ط ا رابطه غیرمستقیم یعنی تاثیر رابطه دولت با بانکها بر رابطه بانکها با بانک مرکزی •
پس از انقالب و ملی شدن بانکها نوع نگرش به بانکها به گونه ایی بوده که چون سرمایه بانکها متعلق   •

حجم بر همین اساس. دولت می تواند در نحوه تخصیص منابع بانکها دخالت نمایدبه دولت است، لذا
نسبتاٌ محدود بود و مشکل جدی برای نظام بانکی کشور محسوب 1367تسهیالت تلکیفی که تا سال

به طوری که تعداد تبصره های تکلیفی به سیستم بانکی  سیر صعودی گرفت؛  1368نمی شد، از سال 
حجم تسهیالت تکلیفی نیز  تبصره افزایش یافته و17تبصره به3از1367-76در بودجه طی دوره ور ی ج بو بزر ر وب ی یش ز ر یزب ی ی هی جم

.برابر رشد نموده است 120بیش از 
  
به دلیل دولتی بودن اغلب بانک های کشور و الزام بانک ها به حمایت از بخش های مختلف بنابراین،•

در قالب اعطای تسهیالت تکلیفی و ترجیحی، تمدید تسهیالت بانک ها به علت خشکسالی و اقتصادی 
.بانک های کشور با کمبود منابع روبرو می شوند،...

بانک ها نیز جهت تامین مالی کمبودهای خود به بانک مرکزی مراجعه کرده و در قالب اعتبارات  •
اعتبارات اعطایی   .تسهیالت دریافت می نمایند) عمدتاٌ در قالب اضافه برداشت(اعطایی از بانک مرکزی 

رشد باعث عوامل سایر ثبات فرض با آن رشد که بوده پول پایه اجزای از نیز، ها بانک به مرکزی بانک مرکزی به بانک ها نیز، از اجزای پایه پولی بوده که رشد آن با فرض ثبات سایر عوامل باعث رشد  بانک
.  پایه پولی و نهایتاٌ نقدینگی می شود



حق الضربمختصری در خصوص
حق الضرب یکی از منابع مهم تامین مالی دولتها  به خصوص در کشورهایی  •

. است که مکانیسم مدرن و کارای مالیاتی برقرار نمی باشد ب ی ر ر بر ی ی ی ر و رن م ی

ربیشک ارتباط حق الضرب با تورم در این راستا از اهمیت باالیی برخوردار • ور بر یی ب ی ز ر ین ر ورم ب رب ق ب ر بی
در برخی از موارد افزایش درآمد حق البته باید یاد آور شد که . می باشد

. الضرب می تواند منجر به افزایش مالیات تورمی نگردد
این امر بستگی دارد به میزان کشش پذیری تورم نسبت به افزایش•

.نقدینگی در جامعه دارد

افزایش درآمدهای دولت از محل انتشار و بسط  :تعریف مالیات تورمی•
نقدینگی موجود در جامعه به عنوان مالیات تورمی یا به عبارت دیگر حق 

.الضرب نام برده می شود



علل اتکای کشورهای در حال توسعه به مالیات  
تورمیت

پایه های مالیاتی به اندازه کافی گسترده نیستند•

.استفاده از سایر منابع مالی به دست آمده به شکل کارا نمی باشد• ب ی را ل ب آ ب ی بع یر از ا

ا• ن اال ات ال ا ل ت ک ا ا ن گ ا ا اق واقعیات سیاسی به گونه ای است که تحمیل بار مالیاتی باال چندان •
.ممکن نیست

.امکان استفاده از منابع خارجی محدود است•

نیستند• یافته توسعه سرمایه های .بازار های سرمایه توسعه یافته نیستندبازار



ت ات ال از استفاده د لت د مزایای دولت در استفاده از مالیات تورمیزایای

.وضع مالیات از منظر اجتماعی نا مطبوع است - 1•

.استقراض خارجی نوعی مالیات معوقه است -2•

افزایش مالیات تورمی افزایش حجم مانده 
های اسمی مردم  

انتقال منابع پس  
اندازی مردم به 
سمت دولت



الضرب حق درآمد گیری اندازه نحوه اندازه گیری درآمد حق الضربنحوه
1953ف :1953فریدمن•

حاصل ضرب تورم در سطح مانده واقعی پول  
                                                                )1(m.π

شاخص کلی تری از منابعی که توسط دولت جمع می شود  •
از است :عبارت است از:عبارت

                                                )2    (mPMMM .)/).(/( µ=∆
                                   

.در آن نرخ رشد پول می باشدµبه طوری که



است که∆ Mدر عبارت)2(با رابطه)1(اختالف رابطه• ب ب)(ر ر ر)(ب ب ر
.مثبت بوده و در نتیجه رشد اقتصادی است” معموال

ان طل ا الض ق ا ا خ ا ا این عبارت در برخی از موارد حق الضرب داوطلبانه•
نامیده شده و به عنوان افزایش خواسته شده در حجم

)1998کیم.(پول تفسیر می شود



سایر روشهای اندازه گیری  حق الضرب
)1972فلپس و مارتی(رویکرد هزینه فرصت•
   
.حداکثر می شودرویکرد بهینه سازی که در آن تابع مطلوبیت مشخصی نسبت به یک قید بودجه پویا•

روش بازدهی دارایی های انباشته شده از حق الضرب گذشته •

.در آخرین رویکرد درآمد واقعی دولت از انتشار پول جدید به شرح زیر محاسبه می شود•

S=∆M/P=µ (M/P)=(∆M/M)(M/P)S=∆M/P=µ.(M/P)=(∆M/M)(M/P)                                                               

S ،درآمد حق الضربM  ،مانده پول اسمیP  ،سطح قیمتهاm مانده واقعی پول و
µ=(∆M/M) نشان دهنده نرخ رشد مانده اسمی پول است.

است گرفته قرار توجه مورد الضرب حق از تعبیر این تحقیق این .در این تحقیق این تعبیر از حق الضرب مورد توجه قرار گرفته استدر



مطالعات نشان می دهند که در اکثر موارد ارتباط میان درآمد حق الضرب •
ت ا ت ث .و تورم مثبت استت

باالی• به تورم که زمانهایی دارای400در ارتباط این است رسیده درصد درصد رسیده است این ارتباط دارای4در زمانهایی که تورم به باالی 
.همبستگی منفی شده است

لذا این که فرض شود عوامل تعیین کننده تورم همان عوامل مربوط به•
.حق الضرب است درست نیست  و این دو باید جداگانه مطالعه شود

می توانند موجب )شوک درآمدهای نفتی ( برای مثال عوامل سمت عرضه •
حق الضرب را تحت تاثیر قرار ”افزایش تورم شوند در حالی که مستقیما

.نمی دهند

د• آ د به ت ک اتکا جب ات ال های ساختا د د به دیگ ی س از از سوی دیگر بهبود در ساختارهای مالیاتی موجب اتکا کمتر به درآمد•
.  حق الضرب می شود، درحالی که تورم را به همان شیوه متاثر نمی سازد



افزایش رشد 
اقتصادی

کاهش سهم 
درآمدهای مالیاتی  
اقتصادی رشد از

افزایش در 
کسری بودجه 

از رشد اقتصادیدولت دولت

افزایش مخارج  
دولتدولت

کاهش در 
مصرف  

خ

Crowd out 
شدن بخش 

خصوصیخ خصوصی

درافزایش در  اندافزایش کاهش استقراض از بانک
مرکزی

افزایش در 
کاهش مانده افزایش تورمحجم پول

واقعی پول  



ایران داخل در شده انجام مطالعات انجام شده در داخل  ایرانمطالعات
:بطور کلی حاوی نتایج زیر می باشد•

از دالیل اساسی رشد قیمتها در ایران ساختار نا متعادل بودجه دولت، کشش  - 1
ناپذیری سیستم مالیاتی و عدم رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به رشد درآمد ملی  

.می باشداش

ببنا به دالیل فوق با افزایش مخارج دولت، رشداقتصادی افزایش یافته ولی به نسبت -2 ب ی و ی یش ز ی ر و رج یش ز ب وق یل ب ب
آن توان مالیاتی ارتقاء نمی یابد،لذا دولت برای تامین منابع مخارج خود در دوره

.آتی ناگزیر از افزایش مالیات تورمی و ایجاد پول جدید است

افزایش سهم بخش هایی از تولید که هزینه های جمع آوری مالیات در آنها اندک  -3
.است، موجب کاهش در میزان مالیات تورمی خواهد شد

دولت برای کاهش میزان مالیات تورمی باید آن دسته از فعالیت های اقتصادی را که  -4
سهم بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش می دهد، رونق بخشیده و همزمان تالش 

سازد و با ا ها ت ف ظ داده ش ت گ ا ات مال های پایه تا     .نماید تا پایه های مالیاتی را گسترش داده، ظرفیت ها را بارور سازدنماید



مطالعه این   رویکرد این مطالعهرویکرد
ا ل ا ا ا آ ا ا در این بررسی با برآورد تابع تقاضای پول، میزان بهینه رشد•

پولی که در آن مالیات تورمی به حداکثر میزان خود می رسد،  
.محاسبه می شودا

پولمالیات تورمی به کاهش ارزش در مانده واقعی پول  گفته شد که• ی و ر رزش ش ی ور
و نیز بر اساس بیان فریدمندر نتیجه تورم اطالق می گردد

mIT π=
  IT     نشان دهنده مالیات تورمی است و در حالت تعادل، مالیات

لذا ا الض ق اشµπت

mIT .π=

.می باشدµ=πتورمی و حق الضرب برابر بوده و لذا
 



.دو شکل از انتظارات تطبیقی و عقالیی در نظر گرفته می شود•
ه1 ا ز ط ا ش ا ا ا اقت ال ا ات انتظا ق تط ط ا ش در شرایط تطبیقی، انتظارات عامالن اقتصادی بر اساس شرایط زیر محاسبه-1   

. می شود
                                   )6()( ee

d
d ππβπ −= 10 pp β

βو در شرایطی کهبیانگر سرعت تعدیل در انتظارات می باشدπ ،از    تجاوز نماید
اف ا خ ا اف ا ظا ا

)(dt ππβ 10 pp β
eπ

.نرخ انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت

از-2 ا اطالعات کل طو به اقتصادی عامالن ، عقالی ات انتظا ایط ش تحت تحت شرایط انتظارات عقالیی، عامالن اقتصادی به طور کلی اطالعات را از   -2   
:و بنابر این، انتظارات مبتنی بر ساختار کل سیستم می باشددست نمی دهند 

                               )7                                                             ()( 1−Φ= T
e E ππ

E عملگر ریاضی انتظارات است و بیانگرتمامی اطالعات موجود در زمانt‐1است.
)( 1T

 
Inflation 

Tax
InflationdMeπ
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تطبیق Adaptive)انتظارات Expectation) (Adaptive Expectation)انتظارات تطبیقی

ا اش ا الض ق ا ناش آ :اگر درآمد ناشی از حق الضرب برابر باشد بااگ
               S=∆M/P=µ.(M/P)=(∆M/M)(M/P)       

ا اشد ا ل اق تقاضا ز :و نیز تقاضای واقعی پول برابر باشد بان

شکل به آن نوی باز و زمان به ت ن پول تقاضای معادله از ی گ تفاضل با

e
ce

P
M απ−=

با تفاضل گیری از معادله تقاضای پول نسبت به زمان و باز نویسی آن به شکل  
:لگاریتمی خواهیم داشت

eM P
M P

µ π απ− = − = −
& &

در وضعیت با ثبات و با برابر بودن رشد پول با تورم، میزان تورم انتظاری معادل 
.رشد پول و تورم خواهد شد

M P
µ

:با جایگزاری تابع تقاضای پول در معادله حق الضرب
                                                    

)exp(یا                                                           11 eacs πµ −= S
a

c
a

e ln1)ln(1
−= µπ



و نرخ رشد  (   ) رابطه بین تورم انتظاریSمعادله فوق برای مقدار مشخصی از•
.پول    را نشان می دهد

eπ
µ

قابل حصول خواهد بود که در آن هر منحنی   (G)منحنی همسان حق الضرب •
.حاکی از رابطه مثبت بین نرخ تورم انتظاری و نرخ رشد پول است پول ر رخ و ری ورم رخ بین ب ب ر ز ی

.محور عمودی نرخ انتظاری تورم و محور افقی نرخ رشد پول را اندازه می گیرد•

به سمت راست یا چپ میGتغییر در حق الضرب موجب انتقال منحنی•
. شودش

د• ش نحن ت ا ت به کت ح به نج ب الض حق د آ د د افزایش افزایش در درآمد حق الضرب منجر به حرکت به سمت راست منحنی می شود •
.در حالی که کاهش آن موجب انتقال به سمت چپ منحنی می شود



بر  :پویایی های تورم با میزان ثابتی از حق الضرب 
اساس انتظارات تطبیقی



.،        و        خط حالت پایدار را نشان می دهدGشکل فوق سه منحنی • G′G ′′

درجه در شکل نشان  45که با خط , برابر با نرخ تورم انتظاری است, نرخ رشد پول, در حالت پایدار •
.داده شده است

.درجه دو مقدار پایدار برای نرخ رشد پول به دست می دهد 45با خط  Gتقاطع منحنی •

.به طور مشابه، تقاطع این خط با منحنی      تنها یک وضعیت پایدار را به دست می دهد•

.هیچ وضعیت پایداری را به دست نمی دهد در نهایت منحنی    •

G ′

G ی′′ ی ه یر ب ر ری ی پ ی و یچ

بسته به میزان حق الضرب، این امکان وجود دارد که هیچ، یک و یا دو نرخ تورم متناسب با وضعیت •
.پایدار داشته باشیم

G

م ر پ

. حداکثر میزان حق الضرب با تورم حالت پایدار سازگار است•

 Cو  Aدو وضعیت پایدار وجود دارد که با نقاط , Gنظیر منحنی , برای سطوح پایین تر حق الضرب•
.و برای سطوح باالتر حق الضرب حالت پایداری وجود ندارد. نشان داده شده است



ثبات سیستمبررس سیستمبررسی ثبات
برای درک ثبات سیستم، تورم را در معادله تقاضای پول جایگذاری خواهیم •

)(:نمود
1

ee πµ
αβ
βπ −=′

B  1αβاول وضعیتی را در نظر بگیرید        در این وضعیت برای هر نقطه مانند• <

1 αβ−

ی
.جایی که         نرخ انتظاری تورم در حال کاهش استGروی منحنی

 Dبرای مثال نقطه(درجه شروع کند،45چنانچه اقتصاد از نقطه زیر خط•
eµ π<

، جایی که         ، نرخ انتظاری تورم در حال افزایش)Gروی منحنی
.خواهد بود

G

eµ π>

، حاکی از جهت حرکت تورم بوده Gپیکانهای نشان داده شده روی منحنی•
 Cبه طور محلی پایدار و نقطه  Aو نشان می دهند که وضعیت در نقطه 

ت ا دا ا .ناپایدار استنا



سیستم ثبات بررسی ثبات سیستمبررس
ا• ا ض آGنقط ان ک ا ل دولت میزان یکسانی درآمد  ,Gدر هر دو نقطه وضعیت پایدار روی منحنی•

.حق الضرب را کسب می کند

با مانده واقعی بزرگتر و نرخ تورم پایین تر سازگار است در  Aاما نقطه  •
.با مانده واقعی کوچک اما نرخ تورم باالتر سازگار می باشدCحالی که نقطه یی ر ز ر ورم رخ وچ ی و

به دلیل اینکه سطح یکسانی از درآمد را با نرخ   Aفرض می کنیم که نقطه•
C .ارجحیت داردCتورم پایین تر به دست می دهد نسبت به نقطه

ط ک ا کل ا طAا ا ا Cا  Cناپایدار و نقطه Aچناچه            باشد کلیه نتایج معکوس بوده و نقطه•
.به صورت محلی پایدار خواهد بود

1fαβ



ثبات سیستمبررس سیستمبررسی ثبات
داد• ت ها ن ن خ د ان ت ا ه شا لها ل Gت ′G ′′ .تحلیلهای مشابهی را می توان در خصوص منحنی های     و      صورت داد•
 
درجه پایدار است در صورتی که  45روی منحنی    از زیر خط  Eنقطه منحصر بفرد پایدار •

خط باالی از که45و است پایدا ت صو باشدد

G ′G

G ′1αβ <
1αβ > .باشددر صورتی پایدار است که       45و از باالی خط         

موضوع پایداری به شرایط تورم شتابان یا ضدتورمی بودن اقتصاد و این که مقدار        کوچکتر     در منحنی   •
.یا بزرگتر از یک باشد، وابسته خواهد بود G ′′α β

1αβ >

و و و ز ر زر

اگر دولت کسری . به سمت راست یا چپ می شود Gهر گونه تغییر برونزا در حق الضرب منجر به انتقال منحنی  •
.انتقال می یابد       به Gدر شکل، منحنی .به     Sبرای مثال از , بودجه را به صورت مداوم افزایش دهد S∗G ′

که حاکی از وضعیت پایدار است شروع کنیم، تغییر در حق الضرب موجب  Aاگر              باشد، و از نقطه   •
نقطه ت س به اقتصاد و شده پول شد خ ن د دFجهش ک خواهد کت اینکهح به توجه وبا

1αβ<
eµ π>1αβ <      و          با توجه به اینکه   .حرکت خواهد کردFجهش در نرخ رشد پول شده و اقتصاد به سمت نقطه

 Fانتقال به سمت باالی تدریجی در نرخ انتظاری تورم و نرخ رشد پول موجب حرکت  اقتصاد از نقطه , می باشد
.خواهد شد) E(به یک حالت تعادلی پایدار

µ π>1αβ <



:شودتابع تقاضای پول واقعی به صورت زیر در نظر گرفته می• ی ر ر ر زیر ور ب ی و پول ی وبع

ا• خ ن ل ا قاضا

ed
tm ce y uαπ γ−= +

:تقاضای اسمی پول نیز به صورت زیر خواهد بود•
edM P c e yα π γ−=

ای که تقاضای پول برابر با عرضه   به گونه  با در نظر گرفتن شرط تعادلی،•
ا لگا ف گ ا گ ا ق ا ا ل ا ط ش پول و شرط تعادل پایدار          و        برقرار گردد ، با گرفتن لگاریتم از  dπل

:گیری آن نسبت به زمان خواهیم داشت معادله فوق و در ادامه با مشتق
ππ =e0=

dt
dπ

.باشد نرخ رشد درآمد واقعی می gبه طوری که در رابطه فوق •
gµ π γ= +

:با جایگذاری نرخ رشد پول در معادله تابع تقاضای پول خواهیم داشت•
M M ( ) ( )M MS g ce y g
P P

απ γµ π γ π γ−= = + = +



از معادله   برای پیدا کردن نرخ تورمی که درآمد ناشی از خلق پول را حداکثر سازد،•
یشود فوق  نسبت به تورم مشتق گرفته و حاصل برابر صفر قرار داده می ر ر ر ر ر ل و ر ق ورم ووق

( ) [1 ( )] 0dS Mαπ γ απ γ− −

دهد از معادله زیر به  الضرب را به دست می نرخ تورمی که حداکثر میزان درآمد حق•
( ) [1 ( )] 0ce y c e y g g

d P
απ γ απ γα π γ α π γ

π
= − + = − + =

آیددست می

( ) 1gα π γ+ =
الضرب بوده و عبارت  حداکثر کننده درآمد حق, حل این معادله بر حسب نرخ تورم•

از ت ا

( ) 1gα π γ+ =

1 است از

شود،• م دیده مهمچنانکه حداکثر را درآمد که کشورهایتورم برای سازد

1 gπ γ
α

∗ = −
∗π سازد       برای کشورهای تورمی که درآمد را حداکثر میهمچنانکه دیده می شود،

باشد، چرا که درکشورهای در حال  توسعه یافته باالتر از کشورهای در حال توسعه می
 .باالتر از کشورهای توسعه یافته است gتوسعه 

π



سازد عبارت است از الضرب را حداکثر می نرخ رشد پولی که درآمد حق بنابراین،•
1

با جایگذاری معادالت نرخ رشد بهینه پول و تورم در معادله  حق الضرب، میزان بهینه این •
ا خ ا ل قا

1µ
α

∗ =

.متغیر قابل محاسبه خواهد بود

1gcS e yαγ γ∗ −=

شود که وارد کردن درآمد اثری بر روی با توجه به معادله  نرخ رشد بهینه پول دیده می •

S e y
α

=

.دهد، نداردالضرب را به دست میرشد پولی که حداکثر میزان حق

ت• د ه ا د آ د زا داکث که ت خ ن ل قا تد ا د آ د از تاث د هد به .دهد متاثر از درآمد استدر مقابل، نرخ تورمی که حداکثر میزان درآمد را به دست می•
الضرب دولت  عبارت دیگر هر چه نرخ رشد درآمد سریعتر باشد، نرخ تورم حداکثر کننده حق

.یابد کاهش می

 



نتیجه• این حقمنطق درآمد که است آنجا از دولتگیری الضرب الضرب دولت   گیری از آنجا است که درآمد حقمنطق این نتیجه
.شود از دو منبع ناشی می

اق ق ا ا ال ا ک یکی از مالیات بر مانده نقدی واقعی                    
رو دیگری مالیات بر مانده اضافی که با رشد درآمد                     ر ب ی بر ی ری ی و

  .تقاضای بیشتری برای آن وجود خواهد داشت

با توجه به اینکه تقاضا برای مانده نقدی واقعی همراه با افزایش  •
یابد، درآمد ناشی از منبع دوم با افزایش نرخ تورم کاهش می
می کاهش تورم می.یابدنرخ موجب درآمد رشد اینرو، تااز شود شود تا   از اینرو، رشد درآمد موجب می. یابدنرخ تورم کاهش می

.   نرخ تورم حداکثر کننده درآمد کاهش یابد



آماری های بررسی های آماریبررس
ل ا ل ف ط ل ف ا ا ا368ا ل ف ا تا فصل چهارم 1368در بررسی حاضر، داده های فصلی مربوط به دوره فصل اول•

.مورد استفاده قرار گرفته است 1386

ا• ا ا ا لا ا خ ن ک ف ق شاخ ل ض عرضه پول، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز و تولید:این داده ها عبارتند از•
. ناخالص داخلی واقعی

حجم پول اسمی را می توان با توجه به تعریف محدود پول و یا تعریف وسیع پول •
کرد گیری حاضراندازه مطالعه متغیردر این وسیع تعریف اسم(از پول )حجم )حجم پول اسمی(از تعریف وسیع این متغیر,در مطالعه حاضر.اندازه گیری کرد

. استفاده شده است



آزمون ریشه واحد   
مطابق با نظریه هم انباشتگی، باید ابتدا •

گ اش ا ا ا
نتایج آزمون ایستایی متغیرها -2جدول 

ا وضعیت پایایی و درجه هم انباشتگیغ
.  سریهای زمانی مشخص شود متغیرها ADF متغیرهای

بحرانی وقفه  

در این بررسی، از آزمون ریشه واحد •
فولر تعمیم یافته استفاده شده –دیکی 
با توجه به محاسبات صورت گرفته، .است

INF ٣.۴٢- ٣.۴٧- 0
ر ور ب ب وج ب
.نتایج جدول روبرو حاصل شده است LnM2

(real M2)

9.24- 2.899- 1

شود به جز متغیر  همانطور که مشاهده می•
متغیرهای نقدینگی ) INF(تورم
)  GDP(، تولید ناخالص داخلی)M2(واقعی

ارز نرخ یکهم)EX(و درجه از انباشته
LnGDP

(real)

4.85- 2.99- 1
انباشته از درجه یک هم)EX(و نرخ ارز

.باشند می
(real)

LnEX 9.27- 3.47- 1

 



ARDL مدل تصحیح خطای

شدهوقفه انتخاب بیزین شوارتز معیار از استفاده با اندها اند ها با استفاده از معیار شوارتز بیزین انتخاب شدهوقفه
ضریب انحراف معیار tآماره 

dLGDP .073776 .023601 3.1260[.003]

dLEX                -.016335 .044660 -.36576[.716]

dLEX1              .019285 .039368 .48988[.626]

dLEX2              -.049019 .039700 -1.2347[.222]

dLEX3              .085990 .040772 2.1090[.039]

dINF                 -.0040771 .9167E-3 -4.4474[.000]

dINPT               -.58846 .18837 -3.1240[.003]

dS1                    -.068562 .0071633 -9.5713[.000]

dS3 -.030296 .0067764 -4.4708[.000]dS3                    

ecm(-1) -.015225 .013949 -2.0915[.279]



ARDLتخمین ضرایب بلندمدت

اند های با استفاده از معیار شوارتز بیزین انتخاب شده وقفه

ضریب انحراف معیار tآماره 

LGDP 4.8456 3.6952 1.3113[.195]

LEX 49636 64132 77396[ 442]LEX -.49636 .64132 -.77396[.442]

INF  -.088535 .082084 -1.0786[.285]

INPT -38.6499 33.0818 -1.1683[.247]

S1 4 5032 4 2548 1 0584[ 294]S1  -4.5032 4.2548 -1.0584[.294]

S3 -1.9898 1.9056 -1.0442[.301]



فوق جداول شرح جداول فوقشرح
.  های بلندمدت و تصحیح خطا ارائه شده استدر جداول فوق ضرایب مدل•
به منظور بررسی نحوه تعدیل عدم تعادلهای کوتاه مدت مانده واقعی به سمت تعادل •

ت ال ق ا خطا ت الگ ض . ضریب الگوی تصحیح خطا را مورد بررسی قرار می دهیم,بلندمدت
درصد از  1.5درصد بوده یعنی در هر دوره  -1.5در الگوی برآوردی این ضریب برابر •

بلندمدت تعادل به و شده ح تصح پول واقع تقاضای د مدت کوتاه تعادل عدم تعادل کوتاه مدت در تقاضای واقعی پول تصحیح شده و به تعادل بلندمدتعدم
.  نزدیک میگردد

واقعی• داخلی ناخالص تولید لگاریتم اطمینان)4.85(ضریب سطح معنادار)0.4(در معنادار )4.(در سطح اطمینان )4.85(ضریب لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی
تقاضای پول به , به عبارتی با افزایش درآمد واقعی. بوده و دارای عالمت مثبت است
یابد می افزایش معامالت   .منظور معامالت افزایش می یابد.منظور



فوق جداول شرح جداول فوقشرح
ط ا اECMا ل اض ا ا اک ض ا ا ا ق مقدار پایین این ضریب، حاکی از این است .، سرعت ضریب تعدیل استECMپارامتر مهم مربوط به•

.  ماند که هر گونه انحراف از تعادل برای مدت زمان طوالنی پایدار باقی می

. الضرب از اهمیت باالیی برخوردار استاین موضوع برای درآمد حق•

شوک• یک امتداد در عبارتی تورم(به افزایش سوی)نظیر به کندی به را خود واقعی مانده عامالن ، ، عامالن مانده واقعی خود را به کندی به سوی)نظیر افزایش تورم(به عبارتی در امتداد یک شوک
کنند به عبارتی عامالن اقتصادی پول اضافی را برای مدت زمانی نزد خود   تعادل جدید تعدیل می

.کنند نگاهداری می

آوری  الضرب قابل توجهی را طی دوره تعدیل جمع تواند درآمد حق از اینرو، در این مورد، دولت می •
.کند

.اند مدل از نظر ثبات مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاکی از پایداری ضرایب بوده•



حق د آ د کننده حداکث ت نقدینگ بشد الضرب رشد نقدینگی و تورم حداکثر کننده درآمد حقالض

π ∗µ∗αγ g
متوسط  
مقدار در 
ه د ل ط ۴/٨۵ ۵/٠۵ ٠/٨٨ ١١/۴ طول دوره  ۶/۴
مورد بررسی



بررسی رابطه میان بانک مرکزی و فعاالن اقتصادی در قالب یک مدل 
رینظری

بانکهای مرکزی بعنوان اصلی ترین نهاد کنترل کننده تورم نقش قابل مالحظه ای در زمینه برقراری ثبات بر عهده •
بعبارت بهتر نقش فعاالن  .دارند، اما بی شک تنها فعالیت این نهاد نمی تواند متضمن کنترل موجهای تورمی باشد

انکا ل قا غ ی ا م ت ل کنت د دم ادی داشداقت ن ت ات انتظا د د دم نقش ن ت ه مهمترین نقش مردم در بعد انتظارات تورمی نمود .یباشدماقتصادی و مردم در کنترل تورم امری غیر قابل انکار
. می یابد

های مربوط به اجرای سیاستگذاریهای پولی، این سیاستها را به دو بخش عملی و  بطور کلی، تقسیم بندی•
ا ن ق ن . قانونی تقسیم می نمایدقان

در بخش عملی، تأثیر فعالیت ها و تصمیمات بانک مرکزی بر متغیرهای مشهود و نامشهود پولی مورد •
و تالش می گردد تا فعالیت های این بانک در چهارچوب فرموله کردن قیودات و اهداف بررسی قرار گرفته

بانک به تصویر کشیده شود
بخش قانونی روی این نکته تأکید دارد که رفتار بانکداران مرکزی چگونه شکل گرفته و موسسات پولی •

.چگونه می توانند در جهت اصالح و بهبود رفاه اجتماعی سازماندهی شوند و ی ز ی ج ر بهبو و ح جه ر و ی و چ
تبیین نحوه ترکیب رفتار بانک مرکزی با مردم از محورهای عمده این تحقیق است که به دو بخش روش •

. تابع رفاه اجتماعی و تابع سیاسی تقسیم شده و هر یک نیز به دو روش ایستا و پویا صورت می پذیرد



.از سه بخش مجزا تشکیل می گرددقسمتاین• رین ی یل جز ش ب ز

بندیها شرح   در بخش اول، تقسیم بندی سیاست های پولی و رفتار بانک مرکزی درچارچوب این طبقه•
.  داده می شود 

بخش دوم توضیحاتی در مورد روش تابع رفاه اجتماعی و رفتار بانک مرکزی در جهت حداکثر نمودن •
.این تابع ارائه نموده و با نقد روش تابع رفاه اجتماعی به پایان می رسد

ی را بعنوان یک تئوری عملی برای رفتار بانک مرکزی شرح داده و در نهایت،  تبخش سوم روش سیاس• روش وم هش ر و رح ز ر ر ر ر ی ور ن و ر ی
.بحث مربوط به تثبیت قیمت ها و توان بانک مرکزی در این مورد، آخرین مطلب از این فصل است 



تقسیم بندی جدید سیاستهای پولی و رفتارهای بانک
مرکزی براساس آنها

ال ک ط اگ"ا ل ل ا گ گا . گرددسیاستگذاری پولی به دو بخش عملی و قانونی تقسیم مینیز گفته شد،"همانطور که قبال•

می• عملی بخش به مربوط راادبیات مرکزی بانک عملکرد راه سر بر موجود قیودات و اهداف تا کوشد تا اهداف و قیودات موجود بر سر راه عملکرد بانک مرکزی را  ادبیات مربوط به بخش عملی میکوشد
رفتار این بانک روی کلیه متغیرهای مشخص و مشهود نظیر نرخ رشد  آثار و مفاهیمی از فرموله نموده 

گذار پولی   یاستسنرخ تورم و متغیرهای نامشخص و غیرقابل مشاهده همچون اعتماد عمومی به  ،پول
دهد ت بد . را بدست دهدا

و روشگیری رفتار بانکداران مرکزیزمینه مسائل قانونی بر نحوه شکلاما مطالعات انجام شده در• شنیم
.  سازماندهی موسسات پولی درجهت اصالح  و بهبود رفاه اجتماعی تاکید دارند

فا ا ک ک ا ا ف الگ ا ل ل ا ا .در هر دو زمینه، از چهارچوب تحلیلی مشابهی در الگوی رفتار بانک مرکزی استفاده می شود•



وجوه عملی رفتار بانک مرکزی با تاکید روی ویژگیها و تعیین اعتبار 
سیاستگذاریهای بانک

که رشد پیش بینی تئوریهای عملی و قانونی رفتار بانک مرکزی تاکید زیادی بر این مطلب دارند •
.نشده در حجم پول باید ماهیتی موقتی و زودگذر داشته باشد

خود را  ) ترجیحات(بانکداران مرکزی باید بخوبی تابع هدف این تئوری ها بر این نظریه تاکید دارند که •
.مشخص کنند ص

دبیات تئوریک توان اعتباری و وجهه بانک مرکزی را بعنوان وسیله ای که سبب افزایش اعتماد ا•
.عمومی نسبت به سیاستگذاریهای این نهاد می شود، معرفی می کند

ا ک ا ا ا ط ا ش اگا ا ل ا ا ا اعتماد عمومی را جلب نماید، حتی اگر  تحت این شرایط سیاست جدید زمانی معتبر است که بتواند•
بطور  ) 1984(این بحث توسط مک کالوم . این سیاست بیش از سیاست پیش از خود تورم زا باشد

.مشروح مورد بررسی قرار گرفته است
یک سیاست باید در هراما مهمترین نکته برای معتبر بودن سیاستهای بانک مرکزی آن است که،•

مرحله بطور مداوم و پیوسته با اطالعات مردم درباره اهداف و قیوداتی که بانک با آن مواجه است ،  
مردم به سیاستی تکراری که با ناسازگاری میان اهداف سیاستگذاران همراه.مطابقت داشته باشد ب رب ن ر ی ن ی ری ز ب ری ر ی ی ب م ر

.باشد، اعتماد نخواهند کرد



در این  .بخشی از ادبیات نظری تابع هدف را بعنوان جزیی از تابع  رفاه اجتماعی می داند•
روش سیاستگذار بعنوان یک فرد با صالحیت که تنها هدفش حداکثر کردن تابع رفاه

.اجتماعی است ، معرفی می شود
اس• س اهداف ب ح ب ا ان استگذا س هدف تابع ات ادب این از ی دیگ متبخش ف مع ی معرفی می تبخش دیگری از این ادبیات تابع هدف سیاستگذاران را بر حسب اهداف سیاس

از  ) نیل به رونق اقتصادی(در اینجا نکته مهم قطع ارتباط انگیزه های تحریک اقتصاد . کند
، و این امر به تصمیم بانک مرکزی در پذیرش تورمطریق افزایش تورم، با تابع هدف است

.گردد و یا تورم کمتر و پذیرش دوره رکودی، بازمی)رشد تولید(بیشتر و ایجاد رونق

ا ا ا ا ال ا فا ف ا ا روشهای تابع هدف رفاه اجتماعی و نیز بیشترین و معتبرترین مدلها در این زمینه بر اساس•
با این همه . طرح ریزی شده اند که تا اندازه ای نیز با هم شباهتهایی دارند تابع هدف سیاسی

بنابراین دو روش را باید.نتایجی که از هر یک از آنها بدست می آید، کامالً متفاوت است و ی ی ب ه ز ی ر ز ییجی ب ر روش و ین بر ب
.بطور جداگانه مورد مطالعه قرار داد



روش تابع رفاه اجتماعی بعنوان یک راه حل عملی برای 
رفتار بانک مرکزی

ا ا ا ا فا اا ط ا .رابطه مهم تعریف شده استدوروش تابع رفاه اجتماعی بر اساس •
اقتصادی مورد نظر است که در آن اشتغال می تواند از سطح  -1                            

ش ف خ  .طبیعی خود منحرف شودط
مقامات پولی باید یک تابع رفاه اجتماعی داشته باشند که در   -2                          

ت مث عالمت با اشتغال و منف عالمت با م تو سطح(آن از باالت خ ن د حت حتی در نرخی باالتر از سطح(آن تورم با عالمت منفی و اشتغال با عالمت مثبت
.ظاهراً شوند) طبیعی

نرخ طبیعی سطحی از بیکاری است که باید بدون وجود شوکهای پولی عارض  : نکته   
.شود و



نرخی از رشد پول انتخاب  شده و لذا تورمی ایجاد می شود که باید به منظور حداکثر کردن •
.تابع رفاه اجتماعی، کامال قابل کنترل باشدً

آ• ا ا ا خ ا ظا ان ک ک ا ک انک ا ت(ف ل ش خ ن نرخ رشد پول و تورم (مردم رفتار بانک مرکزی را درک کرده و انتظارات خود را بر اساس آن •
.شکل می دهند) ایجاد شده

به عبارت بهتر تورم پدیده (چون تورم در تابع رفاه اجتماعی با عالمت منفی وارد می شود  •
بنابراین تابع رفاه اجتماعی وقتی حداکثر می شود که هم تورم ای نامناسب ارزیابی می شود

،واقعی و هم تورم انتظاری صفر باشند

ا اا اا طا ا ا ا ا در این زمان اشتغال در سطح .در تابع هدف، صفر می باشدتورمبهترین مقدار برایبنابراین•
.طبیعی قرار خواهدگرفت

این فرض که این دو نرخ در تمام   ه کمکاختالالت کوتاه مدت بین نرخ تورم و نرخ رشد پول، ب -نکته •
.تحلیل می شوندیکسان می باشند،  دوره ها



و دراین دهد که ایجاد تورش تورمی، منجر به کاهش رفاه اجتماعی شدهمیشانناین مدل•
را صفر نموده و اعتبار بانک )نرخ تورم(حالت مقامات پولی باید سعی کنند تا نرخ رشد پول
.مرکزی را در اجرای سیاستگذاریها به آن باز گردانند

ن• ف التکل ا ان ن ال ا ن ک ل ا قا ا ا ا . براین اساس مقامات پولی و مردم در یک نوع از حالت زندانیان بالتکلیف بسر می برند•
ارائه شده بیان می شود ) 1977(و کیدالند  این سناریو در مثالی که بخوبی توسط پرسکات        

خالصه می ) 1983(و به شکلی استادانه در چهارچوب مثالی تحقیقی توسط بارو و گوردون ون ور و رو ب و ی ی ی رچوب چه ر ی ب ی)(و ال
.شود

- 



نظریه بازی ، رفتار بانک مرکزی و انتظارات مردم بر اساس 
پولی سیاستهای پولیسیاستهای

توانند در یک بازی   براساس وضعیت بالتکلیفی مقامات پولی و مردم می•
خ ن ل ط ا ق اا ن .گیری نمایندبرای تعیین مقدار سطح تولید و نرخ تورم تصمیمگ

.لوکاس تعریف می شود–میزان تولید بوسیله تابع عرضه کل سارجنت  •
     و mسطح طبیعی تولید و سطح واقع شده از تولید،yدر اینجا•

.  به ترتیب نرخهای تورم واقع شده و انتظاری می باشند
ا گذا ا ف ا(ا ا فا ا ا ا ش )ف

nYem

در)معرفی شده بر اساس تابع رفاه اجتماعی(تابع هدف سیاستگذاران•
.مشخص می شود 2معادله 

 
به منظور سهولت در محاسبات بطور  2و  1مقادیر ثابت در معادالت     •

اند شد انتخا ت هتفا تگ شد شخ نها قدا حال ه د در هر حال مقدار نهایی مشخص شده بستگی به  .متفاوت انتخاب شده اند
.این مقدار ثابت ندارد



ل• پ است س بازی دل مدل بازی سیاست پولی  •
)()1(رابطه محصول       -   e

n mmYY −+=

 تابع رفاه اجتماعی=تابع هدف سیاستگذاران-  
)2(

n

)(22 YYmW +                             )2(
                       mتابع هدف سیاستگذاران برحسب    

)(2 nYYmW −+−=

                             )3(
طل تا

)(22 emmmW −+−=

                      تابع مطلوبیت مردم       
                           )4(2)( emmU −−= )(



در  ) 3(جایگزین شود، تابع هدف سیاستگذاران به شکل معادله ) 2(در معادله ) 1(وقتی که معادله •
د آ اهد دنخ ب شخص ض ف ازبا ی کندmقدا حداکث ا اع اجت فاه m=1که em  m=1که رفاه اجتماعی را حداکثر می کند،m، مقداری از با فرض مشخص بودن.خواهد آمد
.نتیجتاً در یک نرخ تورم مثبت، تابع رفاه اجتماعی حداکثر خواهد شد. خواهدبود

m

باشد که   -2، نتیجه نهایی هم می تواند صفر و هم )m=0(اگر مقامات پولی تورم صفر را انتخاب کنند •
.صفر یا یک باشد    بستگی به آن دارد که em

باشد که   -1و هم 1، نتیجه معادله هم می تواند)  m= 1(را انتخاب کنند 1اگر مقامات نرخ تورم •
که د دا ا ه اتگ اشد1ف em . باشد 1صفر یابستگی به این دارد که

واضح است که تورم از نظر مقامات پولی باید مسیری نزولی را طی کند، چون ترجیحات بانکی مبتنی  •

m

ی ی ر چون ی ر ی زو ری ی پو ر ز ورم ح و
نظر از آن که انتظارات عمومی درباره نرخ تورم چه  باشد، صرف m= 1وقتی  .باشد بر تورم صفر می

.باشد، تورم حاصل شده نرخ باالتری خواهد داشت



بهرحال مردم نیز باید یک تابع  .تا این قسمت تحلیلها تنها روی تابع هدف سیاستگذاران تکیه داشتند•
. هدف داشته باشند

انند• ه ز ن دم که د ش ض ف ده اطالع ع تا ن ا از ان تگذا ا که د ش ض ف فرض می شود که سیاستگذاران از این تابع بی اطالع بوده و فرض می شود که مردم نیز همانند•
در این   m(، ، سعی در حداکثر نمودن مطلوبیت خودشان داشته باشند4سیاستگذاران بوسیله معادله 
) . معادله معلوم فرض می شود

از آنجا که مردم ساختار حساسیتها و انگیزشهای سیاستگذاران پولی را می دانند، انتظار میرود که  •
پولی نتیجتاmً=1مقامات کنند، انتخاب خواهدشد=1را انتخاب .نیز em .نیز انتخاب خواهدشد1را انتخاب کنند، نتیجتا  1mمقامات پولی

em و برابر قراردادن آن با صفر و حل برای  بر حسب4این امر به کمک دیفرانسیل گیری از معادله•
e

m

em
).=1. (بدست می آید

باشد، نتیجه بدست آمده راه حل مطلوبی نخواهد بود،  =1و   m=1براین اساس یعنی هنگامی که  •
مقدار نهایت در که آید-1چرا می بدست مردم برای صفر و پولی مقامات .برای

em
em

.برای مقامات پولی و صفر برای مردم بدست می آید1چرا که در نهایت مقدار
نرخ بیکاری نتیجه نهایی آن خواهد بود که اقتصاد متحمل شرایطی خواهد شد که تحت آن شرایط •

یابد در حالی که نرخ پول نیز به شکل   بدون تغییر باقی مانده، اما تورم افزایش و رفاه کاهش می
اش ف ا .مشخصی برای هر دوره صفر می باشدخ



شناسند، چرا که مقامات  این راه حل را به عنوان یک راه حل  محتاطانه می) b1980(بارو و گوردون •
کنند ا اخت م ت خ ن جه نت د ل پ شد ای ب ا خ ن ه انند ت ل .  پولی می توانند هر نرخی را برای رشد پول و در نتیجه نرخ تورم  اختیار کنندپ

گر مقامات پولی واقعاً و از طریق مثالً  اصالح قانون متعهد گردند که به هیچ وجه حجم پول رشدا•
بهترین راه حل خواهد شد،  انتخابی، راه حل)در قانون منع شده باشد"رشد حجم پول صراحتا(نکند

سیاستگذار تعادل نش را یا سیاستی از بازی را بر اما هنگامی که چنین تعهدی وجود نداشته باشد، 
.می گزیند که منجر به ایجاد نرخ تورم مثبت خواهد شد و ب ورم رخ یج ب جر زی ی

تعادل نش بعنوان راه حلی معرفی می شود که در آن هر دوطرف با این فرض بهترین استراتژی خود    •
.را انتخاب می کنند که فرد مقابل نیز بهترین راه حل را انتخاب می کند



   
ا ش جه ت از تشک با با تشکر از توجه شما   


