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اقتصادی رشد و تورم بر بودجه کسریجبران  هایشیوه اثرات  
  سعید بیات1
 وهاب قلیچ2

 چکیده
مله های دولت از جای با سیاستثبات اقتصادی از جمله مباحث ضروری اقتصاد کالن است که ارتباط گسترده

یابی به مهمتراک ابزار دسیت از جمله دولت سییاسیت ااداد و تامیک کسیری بهدجه داردی ااک در حالس اسیت که بهدجه
د بااد بنابرااک اگر دولت بخهاهد به ااک اهداف دسییت دیدا کن هاسییتیقیمت کنترلاهداف رشیید اقتصییادی باوتر و 

سهالس که مطرح مسای به نحههتهجه واژه شدی حال  شته با ساونه دا ولت شهد ااک است که آاا دی تخصیص بهدجه 
 ر گرویدتهاند برای دستیابی به اهداف مذکهر از سیاست خلق کسری بهدجه استفاده نمااد؟ داسخ به ااک درسش مس

ه ااک دهس به دو سییهال ممدماتس اسییتل اول آننه منابم تامیک ااک کسییری از کداخ محد خهاهد بهد؟ دوخ آننداسییخ
 شهد؟های اقتصادی هزانه مسکسری بهدجه در کداخ بخش

سییری کها، بار تامیک مالس دهد که در اغلب سییالتدربه کشییهرهای در حال تهسییعه نفتس رنایر اارانا نشییان مس
سالبهدجه دولت ست که در  شااند ااک ا های اخیر کشهرهای ها عمهما از کانال درآمدهای نفتس بهده؛ اما اتفاق خه

اند بخشس از بار تامیک محهر کسری بهدجه بیشتر روی آورده و تالش کردهاوراق در حال تهسعه نفتس به تامیک مالس 
های مختلف روشحاضیر ااک اسیت که آثار  مالس کسیری بهدجه را بر دوش اوراق بدهس دولتس بذذارندی هدف مماله

ضمیمه رداری رشد اقتصادی ااران را با استفاده از مدل خهد رگرسیهن بنرخ تهرخ و نرخ تامیک مالس کسری بهدجه بر 
به  نتااج مبتنس بر روش تخمیک دندره انبسییا س مهرد ارزاابی قرار دهدیو  اVARXرشییده به متریرهای تهضیییحس 

ست آمده شان مس د ستمیم از روش تامیک مالس کدهد که ن صادی به  هر م شد اقت سری بهدجه بر نرخ ر سری تاثیر ک
سیییت، دذاردی به  هری که وقتس بار عمده تامیک مالس کسیییری بهدجه بر دوش حسیییاب اخیره ارزی ابهدجه تاثیر مس

نس که بار ااش اافته استی اما زماکسری بهدجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در  هل زمان افز
ر رشد بهای دولتس قرار گرفته، هرچند تاثیر کسری بهدجه عمده تامیک مالس کسری بهدجه بر عهده واگذاری شرکت

وش اقتصیییادی مثبت اسیییت اما شیییدت آن در  هل زمان کاهنده اسیییتی در حالس که وقتس عمده بار تامیک مالس بر د
تی مثبت کسییری بهدجه بر رشیید اقتصییادی بار داذر روند پییعهدی دیدا کرده اسییاوراق بدهس گذاشییته شییده، تاثیر 

راهس غیر  بنابرااک تهپیه سیاستس مماله حاضر ااک است که اگر دولت تمااد دارد برای جبران کسری بهدجه خهد به
اسییتفاده  بدهس از اسییتفاده از درآمدهای نفتس و اخاار ارزی متهسیید شییهد، بهتراک راه ااک اسییت که از بازار اوراق

ه، نماادی نتیده بعدی ااک اسیییت که در ادواری که حسیییاب اخیره ارزی محد اپیییلس تامیک مالس کسیییری بهدجه بهد
شرکت شته، اما وقتس واگذاری  سری بهدجه تاثیری بر نرخ تهرخ ندا سهم بک زرگس های دولتس و فروش اوراق بدهس 

 ک متریر بروز نمهده استی در تامیک مالس کسری بهدجه دیدا کرده، آثار تهرمس اا
 های دولتس، واگذاری شرکتاوراق بدهس، کسری بهدجه، درآمدهای نفتسهای کلیدی: واژه
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 مقدمه. ۱

نهن در کا 1۹۹1اهمیت و حساسیت ثبات اقتصاد کالن کشهرها، با ارااه گزارش بانک جهانس در سال 
دی میال ۸۰و  ۷۰های دهه به بررسییس عملکرد کشییهرها در سییالتهجهات قرار گرفته اسییتی ااک گزارش که 

ه بهای دولت در آنها درداخته اسییت بیان ر ااک حمیمت اسییت که کشییهرهای با ثبات اقتصییادی که سیییاسییت
اند ثبات عملکرد به مراتب بهتری داشتهنحه مناسب و هماهنگ اجراای شده است نسبت به کشهرهای بی

صاد کالن از نار بانک جهانس چنیک تعر1۰۹-11۰ل 1۹۹1ربانک جهانس،  اف ای در ااک گزارش ثبات اقت
 وتهرخ تحت کنترل و مدارات قرار گرفته، بدهس داخلس و خارجس قابد بازدرداخت بهده »شییییده اسییییتل 

س، ربانک جهان« های اقتصادی در پهرت ظههر قادر باشند ظرف دوره اک تا دو سال مرتفم شهندبحران
 ای1-۶ل 1۹۹1
ها و کنترل تهرخ در تعراف ثبات اقتصییییادی قابد اثر اک رو مشییییخص اسییییت که بحث ثبات قیمتاز ا

مهمتراک ابزار دستیابی به اهداف از جمله بهدجه دولت استی ااک در حالس است که تدربه نشان داده است 
ثبات  با هدف دسییتیابی بهاگر دولت بخهاهد  یا2۰1۶هاسییت رفاخر، رشیید اقتصییادی باوتر و ثبات قیمت

ی تخصیییص بهدجه سییاونه ای به نحههاهداف دسییت دیدا کند بااد تهجه واژهدسییته از  به ااکاقتصییاد کالن 
ای اما اگر دولت مدعس باشد با خلق کسری بهدجه به شکد 2۰1۳، 1خندانخهد داشته باشد رمهوای و گد

ادعا تابم چند عامد مهم اسییییتی تهاند به اهداف مزبهر دسییییت دیدا کند بااد بداند که تحمق ااک بهتری مس
عامد اول ااک اسییییت که کسییییری بهدجه به چه مناهر و برای هزانه کرد در کداخ بخش اقتصییییادی ااداد 

و عامد سهخ ااک ، عامد دوخ ااک است که منابم تامیک مالس کسری بهدجه از کداخ محد خهاهد بهدی شهدمس
ای بنابرااک مهفمیت اا عدخ 2۰۰۴، 2رسییاومهناسییت که شییراات اقتصییاد کالن در چه وضییعیتس قرار دارد 

ست بلکه  شهر، اک امر مطلق نی صادی ک شراات اقت سری بهدجه در بهبهد  ساط مالس و ااداد ک مهفمیت انب
  کرد آن استیی هزانهی تامیک مالس و نحههتابعس از رواکرد دولت به نحهه

 تا حد زاادی مس تهانند شیییرااتنرخ تهرخ و نرخ رشییید اقتصیییادی دو متریر بسییییار مهمس هسیییتند که 
شراات  ست خلق کسری بهدجه بر  سیا شد تاثیر  صادی کشهر را نمااندگس کنندی حال اگر قرار با صاد ااقت قت

های تامیک مالس کرد و روشی هزانهااران در  هل سالیان گذشته به درستس مهشکافس شهد، وزخ است نحهه
شده و آثار آن بر  سس  سری بهدجه به دقت برر صادی در گذر زمان مهرد ک شد اقت حلید تنرخ تهرخ و نرخ ر

های مختلف به در سییال ای دولتآماری قرار گیرد تا بتهان فهم پییحیحس از درجه مهفمیت عملکرد بهدجه
 های مختلف تامیک مالسدسییت آوردی سییهالس که مماله حاضییر به دنبال داسییخ آن اسییت ااک اسییت که روش

و نرخ  ها چذهنه نرخ تهرخل سالیان گذشته چه بهده، و هراک از ااک روشکسری بهدجه دولت ااران در  ه
شدت تاثیر ااک روش ست؟ و آاا  صادی را ترییر داده ا شد اقت صادر شد اقت ی با هم ها بر نرخ تهرخ و نرخ ر

 ها قابد بیان است؟    متفاوت است؟ و اگر داسخ مثبت است، چه دوالس برای ااک تفاوت
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گیردی تاثیر بهدجه بر رشیید اقتصییادی و نرخ تهرخ از دو کانال متفاوت پییهرت مستاثیر رشیید کسییری 
ز کانال کرد کسییری بهدجه و تاثیر آن بر نرخ تهرخ ای هزانهکسییری بهدجه بر رشیید اقتصییادی از کانال نحهه

جهت ر کرد کسیییری بهدجه دبه بیان داذر، اگر هزانه دیهنددیی تامیک مالس کسیییری بهدجه به وقهی مسنحهه
شس کشهرتامیک هزانه ستم آمهز سی شت و درمان، و بهبهد و ارتمای  شراات بهدا شد  های عمرانس، بهبهد  با

ساختمس سعه زار شتهاند به ته شهر کمک کرده و زمینه افزااش ر سانس ک سعه ان شاخص ته د ها و افزااش 
اخت های جاری و درداقتصییییادی را فراهم نماادی اما اگر هزانه کرد کسییییری بهدجه در جهت تامیک هزانه

تهاند به های دولتس باشد که بازدهس کافس ندارند آن اه خلق کسری بهدجه نمسحمهق و دستمزد به آن بخش
 ساز افزااش تهرخ گرددیتهاند زمینهرشد اقتصادی کمک نمااد و تنها مس

ست که به نار مسننته شت ااک ا سد کیفیت هزانهای که بااد بدان تهجه دا س از بهدجه تابع کرد کسریر
خذهای کافس داسی تامیک مالس آن باشدی به ااک معنا که اگر تامیک مالس کسری بهدجه به آسانس و بدون نحهه

ی شیییهد ای نامناسیییب هزانهممکک اسیییت به گهنهانداخ گیرد  به مراجم ناارتس و متماعد کردن افنار عمهمس
کند های دولتس تامیک مالس مسذاری شییییرکتبرای نمهنه، وقتس دولت کسییییری بهدجه خهد را از محد واگ

سخذهای را در قبال نحهه شکرد منابم به دست آمده از محد واگذاریی هزانهحداقد دا در  تیها خهاهد دا
اچار مثال دولت ن، که اگر تامیک مالس کسییییری بهدجه با زحمت و ااداد تعهد برای دولت انداخ شییییهدحالس

د کردن از  راق فروش اوراق بدهس در اختیار بذیرد و اا با متماع اندازهای مردخ راباشیییید بخشییییس از د 
هاهد کرد کسییری بهدجه بهبهد خآن اه کیفیت هزانه مراجم ناارتس از حسییاب اخیره ارزی برداشییت نمااد،

 اافتی
کرد و تامیک مالس کسییری بهدجه بااد گفت، ا العات مناسییبی در ی هزانهدر خصییها ا العات نحهه

ا در دسییتر  1۳۸۸کسییری بهدجه ربه خصییها بعد از سییال و منشییا ااداد زانه کرد ی هخصییها نحهه
دهد که بخش نیسیییت اما در خصیییها تامیک مالس کسیییری بهدجه، آمارهای وضیییم مالس دولت نشیییان مس

سالعمده سری بهدجه در برخس  پهرت گرفته و در برخس ی تامیک مالس ک ساب اخیره ارزی  ها از محد ح
های دولتس و فروش اوراق بدهس تامیک مالس ی آن از محد واگذاری شییییرکتعمدهها بخش داذر از سییییال
ی بنابرااک فرضیییه قابد  رح در مهرد تاثیر کسییری بهدجه بر رشیید اقتصییادی ااک اسییت که در 1شییده اسییت

سبت  حساب اخیره ارزیادواری که کسری بهدجه از محد  ست، ن شده ا و فروش اوراق بدهس تامیک مالس 
کرد پهرت گرفته، کیفیت هزانه واگذاری شرکت های دولتستامیک مالس کسری بهدجه از محد  به ادواری که

 کسری بهدجه باوتر و آثار مثبت آن بر رشد اقتصادی شدادتر بهده استی
ی تامیک مالس کسیییری بهدجه دولت در مهرد تاثیر کسیییری بهدجه بر نرخ تهرخ بااد گفت نحهههمچنیک 

ای که در مهرد تاثیر کسری بهدجه بر نرخ تهرخ قابد  رح اای آن استی فرضیهزعامد مهمس در شدت تهرخ
اسیت ااک اسیت که در ادواری که تامیک مالس کسیری بهدجه از محد حسیاب اخیره ارزی انداخ شیده اسیت 

                                                           
و سهم عمده به بعد برای جبران کسری بهدجه ساونه خهد، به انتشار اسناد خزانه اسالمس روی آورده  1۳۹۴برای نمهنه، دولت ااران از مهر  1

و محدود  انتشار اوراق بدهس در ااران مسبهق به سابمه است ی البتهتامیک مالس کسری بهدجه را بر عهده بازار اوراق بدهس دولتس گذاشته است
نیز از روش  1۳۸۶تا  1۳۷۶های ی آمارهای وضم مالس دولت نشان مس دهد که دولت در فاپله سالبه انتشار اسناد خزانه اسالمس نیست

 فروش اوراق مالس اسالمس برای جبران کسری بهدجه استفاده کرده استی



 
 

زاای کسییییری بهدجه هاای که کسییییری بهدجه از منابم داذر تامیک مالس شییییده اسییییت، تهرخنسییییبت به زمان
چراکه دولت عالوه بر سهم خهد از درآمدهای نفتس، به اخاار ارزی هم دسترسس داشته و  تر استیضعیف

کندی مس 1قیمت، اثر تهرمس رشیید کسییری بهدجه و رشیید نمدان س را دنهانبا تثبیت نرخ ارز و واردات ارزان
ساب اخیره ارزی تامیک مالس مس سری بهدجه از منابعس غیر از ح شد شهد، آثاما در ادواری که ک ار تهرمس ر

 گرددی   کسری بهدجه آشکار مس
اک از فرضیییییات مماله قابد رد کردن نیسییییتی دهد که هیچنتااج به دسییییت آمده از مماله نشییییان مس

مشییاهدات به دسییت آمده گهاای ااک اسییت که وقتس بار عمده تامیک مالس کسییری بهدجه بر دوش حسییاب 
زااش قتصادی داشته و شدت آن نیز در  هل زمان افاخیره ارزی است، کسری بهدجه اثری مثبت بر رشد ا

های دولتس قرار اافته اسییییتی اما زمانس که بار عمده تامیک مالس کسییییری بهدجه بر عهده واگذاری شییییرکت
ستی گرفته، هرچند تاثیر کسری بهدجه بر رشد اقتصادی مثبت است اما شدت آن در  هل زمان کاهنده ا

جه بر رشد مالس بر دوش اوراق بدهس گذاشته شده، تاثیر مثبت کسری بهددر حالس که وقتس عمده بار تامیک 
د مالس اقتصییادی بار داذر روند پییعهدی دیدا کرده اسییتی در واقم، به ااک دلید که دولت ناچار اسییت تعه

اپد از کرد درآمدهای حکند کیفیت هزانهبازدرداخت اپد و سهد اوراق بدهس را بپذارد بنابرااک سعس مس
نابرااک وراق بدهس را افزااش دهد تا فروش اوراق بدهس برای دولت پرفه اقتصادی داشته باشدی بفروش ا

رسد دولت اابد اما به نار مسهای دولت در  هل زمان افزااش مسهرچند با فروش اوراق بدهس جمم بدهس
ستی اافته د اک است ااذر مماله منابم به دست آمده را  هری هزانه کرده که به رشد اقتصادی کمک کرده ا

ی بر که در دورانس که حسییاب اخیره ارزی محد اپییلس تامیک مالس کسییری بهدجه بهده، کسییری بهدجه تاثیر
لس های دولتس و اوراق بدهس سیییهم بزرگس در تامیک مانرخ تهرخ نداشیییته اسیییت اما وقتس واگذاری شیییرکت

شیییهد که اگر دولت بنابرااک تهپییییه مسکسیییری بهدجه دیدا کرده، آثار تهرمس ااک متریر بروز نمهده اسیییتی 
رزی متهسد اتمااد دارد برای جبران کسری بهدجه خهد به راهس غیر از استفاده از درآمدهای نفتس و اخاار 

هاتا، شهد، بهتراک راه ااک است که همانند بسیاری داذر از کشهرهای نفتس رنایر عربستان سعهدی و ک
  بازار اوراق بدهس را تهسعه دهدی

سهخ، تدربه کشهرادامه مماله، ابتدا ادبیات تدربی و مبانس ناری ارائه مسدر  های نفتس شهدی در بخش 
سری بهدجه مهرد بحث قرار مس سری بهگیردی در بخش چهارخ، روشدر مهاجهه با ک دجه های تامیک مالس ک

ااج ر بخش ششم، نتدردازدی دها و روش مدلسازی مسشهدی بخش دندم به تهپیف دادهدر ااران تحلید مس
 دذاردی   های سیاستس انداخ مسبندی و تهپیهگردد و در بخش دااانس جممتحمیق ارائه مس

 مبانی نظری. ادبیات تجربی و ۲
مبانس ناری دیش روی حاکس ااک حمیمت است که برای دستیابی به ثبات مالس و اقتصادی بااد بر روی 

داشتی فیشر از جمله اقتصاددانانس است که به اهمیت ثبات  ایهاای چهن رشد و تهرخ ن اه واژهخصشا
، 2با بست معادله رشد لهاک و رنلت 1۹۹1اقتصاد کالن دی برده است؛ او در مطالعه بیک کشهری در سال 

ثباتس را وارد تخمیک خهد کرده اسییتی متریرهای مهرد نار فیشییر عبارت اسییت از تهرخ، های بیشییاخص
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سی نتااج مطالعه فیشر بیان ر ااک است که رشد سرانه با تهرخ، کسری بهدجه و کسری بهدجه و بدهس خارج
نیز ااک  1۹۹۳تا  1۹۸۶بدهس خارجس رابطه منفس داردی همچنیک مطالعه کشییییهرهای آفراماای  س دوره 

شان مس ستهنتیده را ن صاد کالن تهان شد باوتر، د دهد که کشهرهاای با محیت با ثبات اقت  اندازاند نرخ ر
مااکد و ثبات داشته باشند رهدجسگذاری خصهپس قهاتری نسبت به کشهرهای بیداخلس بیشتر و سرمااه

 ای1۹۹۴، 1همکاران
رات های نرخ تهرخ، کسری بهدجه، ترییدهد که چنانچه شاخصدر اقتصاد ااران نیز مطالعات نشان مس

ار متریر قادر صییییاد مدنار قرار گیرند، هر چهثباتس اقتنرخ واقعس ارز و رابطه مبادله به عنهان متریرهای بی
ثباتس در یگذاری اثرگذاری منفس داشییته باشییندی افزون برااک آننه بخهاهند بهد بر رشیید اقتصییادی و سییرمااه

ه ای همچنیک ااک ننته ک1۳۷۹آاد ررمضیییانپهر، اقتصیییاد ااران مانعس برای رشییید اقتصیییادی به حسیییاب مس
صادی ثباتس اقتصادی مانعس جدی بر سر راه رشد اقتولت در ااداد بیهای نامناسب و ناهماهنگ دسیاست

 ا1۳۸2آاد رگرجس و مدنس، است از داذر نتااج مطالعات اقتصاد ااران بشمار مس
های دولت در نحهه ااداد و تامیک بخشیید به نمش سیییاسییتاما آنچه رسییالت ااک نهشییتار را شییکد مس

ن ثباتس اقتصییاد کالرخ و رشیید اقتصییادی جهت ممابله با بیهای تهکسییری بهدجه در اثرگذاری بر شییاخص
از رد که کتهان مالحاه گرددی با ن اهس آکادمیک به رابطه کسییری بهدجه با متریرهای اقتصییاد کالن مسبرمس

ها که نئهکالسییییکشیییهد در حالسها افزااش کسیییری بهدجه به افزااش رشییید اقتصیییادی مندر مسنار کینزی
سری بهدجه سرمااه معتمدند ک شیک با کاهش  صادی نخه شدهگذاری جان شد اقت اهد و عمال اثر مثبتس بر ر

صادی نمس شتی بنابرااک از نار مکاتب اقت شدا د تهان جهاب روشنس در خصها تاثیر کسری بهدجه به ر
ن اثرگذاری کسییری بهدجه بر متریرهای اسییاسییس اقتصییاد کال بررسییساقتصییادی به دسییت آوردی از ااک حیث 

 رخ و رشد اقتصادی همهاره مهرد دغدغه سیاست ذاران بهده استیهمچهن ته
رابطه مرور حاکس از تااید ااک اثرگذاری اسیییتی بانس ناری در باب اثرگذاری کسیییری بهدجه بر تهرخ، م

 دهدنشان مسمیالدی  ۶۰همبست س کسری بهدجه دولت فدرال امراکا و نرخ تهرخ ااک کشهر در دوران دهه 
 داشیییته اسیییتااک کشیییهر میالدی  ۷۰و  ۶۰مهم و معناداری بر روی تهرخ در دهه  که کسیییری بهدجه نمش

، 1۹۹۳تا 1۹۵۴کسری بهدجه مداوخ دولت در بازه زمانس  در کشهر اهنان نیزای همچنیک 1۹۸۵، 2داراتر
ااک نتیده در  ای2۰۰۰ردارات،  نمش مسییتمیم و معناداری بر روند تهرمس ااک کشییهر برجای گذاشییته اسییت

، در کشییییهرهای در حال تهسییییعه اروداای در دوره ا1۹۹۵، ۳متیکر1۹۸۸تا  1۹۵۰کیه در بازه کشییییهر تر
برخس در  ، ا2۰1۳، 6جااارامان و چکر 5ای، در چهار کشییییهر جزارها2۰1۰، 4سییییاهانر 2۰۰۸تا  1۹۹۰
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کشیییهر  ۹1های ادهو نیز در مطالعه دا 2۰1۶، 1فاخرر 2۰1۳تا 1۹۹۳کشیییهرهای آسییییاای در بازه زمانس 
 هم به اثبات رسیده استیا 2۰1۳، 2لیک و چاورجهان 

در اقتصیییاد ااران نیز شیییهاهد دال بر اثرگذاری مثبت و معنادار کسیییری بهدجه بر نرخ تهرخ اسیییتی ااک 
 1۳۸۷تا  1۳۵۷ ا، بازه2۰۰۵، ۳علهی راد و آتاوالر 1۳۷۸تا  1۳۴2ای اسییییت که برای بازه زمانس  نتیده

بازه  و ا1۳۹2 ،زادهامامس میبدی و داای کرامر 1۳۹۰تا 1۳۵۵ ا، بازه1۳۹1، بیدگلس و همکاراناسالمس ر
 برآورد شده استی ا1۳۹۶، دهمانس، احیاای و پفهیر 1۳۹۳تا 1۳۸۳

خ ارتباط به سییطحس که نربیکسییری بهدجه بر نرخ تهرخ ننته قابد تهجه آن اسییت که شییدت اثرگذاری 
ست ست که ااک تاثیر تهرخ در آن قرار گرفته نی شاهدات حاکس از آن ا سطهح تهرمس باوی م ادتر از شد ،در 

 یا2۰1۳، لیک و چاوتری قرار دارد رنرخ تهرخ در سطهح تهرمس داایکزمانس است که 
 ایدهد که رابطهنتااج برخس مطالعات نشان مسدر خصها اثرگذاری کسری بهدجه بر رشد اقتصادی 

 اقتصییادی رشیید بر منفس اثرگذاری بهدجه کسییری افزااش که معنا بداک دارد، وجهد متریر دو ااک میان منفس
تا  1۹۶۰کشییییهر در بازه  ۸۹آمارهای  5بررسییییس ممطعسی ااک نتیده در ا2۰۰۴، 4واتگذارد رمس برجای
و  1۳۷۴، زادهعیسسی همچنیک ااک اثر منفس در اقتصاد ااران را1۹۹1، 6بارونشان داده شده است ر 1۹۸۵

کشهر واتناخ و در ساار کشهرها همچهن ا 1۳۹2 ،زادهامامس میبدی و داای کرامو 1۳۹1، بصیردووری و 
، ۸کهرانتیکر 2۰1۴تا 1۹۹۴کشییییهر غنا در بازه زمانس ، ا2۰۰۷، ۷هیهنر 2۰۰۶تا  1۹۹۰در بازه زمانس 

نا و وحیدر کشییییهر بن الدش، ا2۰1۷ بازه ، ا2۰1۶، ۹را یا در   2۰1۴تا 1۹۸۰کشییییهرهای جنهب آسیییی
رامه و ر 2۰12تا  2۰11و  1۹۷1تا  1۹۷۰کشییییهر هند در بازه زمانس ، ا2۰1۶، 1۰اراتناخ و ماااندیناور

به اثبات ا 2۰12، و داذران12فا یمار 2۰۰۹تا 1۹۷۸کشییهر داکسییتان در دوره زمانس ، ا2۰1۶، 11گااتری
کسییری کرد ی آنچه در مهرد تاثیر کسییری بهدجه بر رشیید اقتصییادی مهم اسییت، کیفیت هزانه1۳رسیییده اسییت

کرد کسری بهدجه در کشهرهای مختلف با هم متفاوت است و بهدجه استی با تهجه به ااننه کیفیت هزانه
تهاند بهتر اا بدتر شیییهد، کرد کسیییری بهدجه در  هل زمان مسحتس در اک کشیییهر مشیییخص، کیفیت هزانه
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شیید اقتصییادی اظهارنار تهان به پییهرت قطعس در مهرد تاثیر مثبت اا منفس کسییری بهدجه بر ربنابرااک نمس
 های تحلید آماری استفاده گرددی کرد و وزخ است از روش

گرچه کسییری  مدت و بلندمدت کسییری بهدجه تفنیک قائد شییدیدر اثرات کهتاه بااسییتسننته داذر آننه 
مدت به پییییهرت مثبت متاثر کند اما همان کسییییری در تهاند اک متریر اقتصییییادی را در کهتاهبهدجه مس
مدت با تحراک تهاند در کهتاهقادر است اثر منفس بر آن متریر داشته باشدی مثال کسری بهدجه مسبلندمدت 

تماضای مهثر در بازارها، به افزااش رشد اقتصادی کمک کند اما در بلندمدت ممکک است اثر منفس بر رشد 
ااران نیز برآورد شده  ای است که برای اقتصادی ااک نتیدها2۰۰۶، 1باراسیک و کسیکهگلهر برجای بذذارد

مدت به افزااش رشیید اقتصییادی مندر افزااش کسییری بهدجه در کهتاهاسییتی به عبارتس در اقتصییاد ااران 
و رضهی 1۳۷۷، مهسهی آزاد کسماایدر دی ندارد رافزااش تهرخ  ای به جزنتیدهگردد اما در بلندمدت مس
 ای1۳۹۰، عمران و داذرانآلو  1۳۸۳ ،زاده

 کسری بودجه بر متغیرهای اقتصاد کالن« مالی تامین»و « کردهزینه» اثرات محل ۲.۱
تاثیری مثبت بر نرخ تهرخ که افزااش کسری بهدجه دولت  کندالذکر اان هنه الما مسنتااج تحمیمات فهق

تهان بدون تحلید آماری دارد، اما در مهرد تاثیر مثبت اا منفس کسیییری بهدجه بر نرخ رشییید اقتصیییادی نمس
نمش مهمس در نهی تاثیر کسری بهدجه و منشا کرد محد هزانهدهد مطالعات نشان مس نار قطعس کردیاظهار 

چنانچه کسییری بهدجه ااداد شییده به مناهر سییرمااه گذاری برای تمهات  ؛بر رشیید اقتصییادی داردااک متریر 
کرد برای های ضییروری کشییهر، افزااش کیفیت و کمیت خدمات آمهزشییس و بهداشییتس و هزانهزارسییاخت
، باراسیک و کسیکهگلهر تهاند به رشد اقتصادی کمک کندوری نیروی کار و سرمااه باشد، مسافزااش بهره

های مهرد نیاز برای تسهید کسری بهدجه را در مسیری قرار دهد که زارساخت دولت باادبنابرااک ای 2۰۰۶
اگر کسییری بهدجه برای اهداف رو، ازااک ای بخش خصییهپییس فراهم گرددیهای تهلیدی و تهسییعهفعالیت
اثیر وری در اقتصییاد بیاندامد تای و افزااش بهرهبه تامیک کاوهای سییرمااهو ای ااداد شییده باشیید تهسییعه

صادی مثبت خهاهد بهد؛ شد اقت سهی داذر کسری بر ر شد اگر تامیک مالس کسری بهدجه به گهنه ،در  ای با
استفاده  2برای تامیک مخارج جاریو گذاری بخش خصهپس را کاهش دهد که امکان استمراض و سرمااه

رااک بااد ااعان داشت بنابای 2۰1۰، 4ایلمازو  2۰1۰، ۳السخهاهد داشت رشهد اثر منفس بر رشد اقتصادی 
ای است که ااک نتیده کسری بهدجه استی کردمحد هزانهتاثیر کسری بهدجه بر رشد اقتصادی تابعس از که 

رتانزانیا، اوگاندا، و نیز برخس داذر از کشیییهرهای آفرامای شیییرقس ا 2۰1۴، 5وانس روزمطالعه کشیییهر کنیا ر
 اندیات رسانیدهآن را به اثب ا2۰1۵، 6ماگهیماررواندا و برونئسا 

شا  کردی هزانهنحهه عالوه بر تامیک مالس کسری هم در نهی اثرگذاری و نحهه کسری بهدجه، محد و من
صادی نرخ آن بر  شد اقت صاد به بیان داذر،  اهمیت داردیو نرخ تهرخ ر سری بهدجه بر متریرهای اقت تاثیر ک
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و  2اوجانگو  2۰۰۹، 1جرجر شییییهدسکالن تابم روشییییس اسییییت که ااک کسییییری از آن  راق تامیک مالس م
تامیک نحهه اگر ی در اثرگذاری کسییری بهدجه بر نرخ تهرخ، تحمیمات نشییان داده اسییت که ا2۰1۳، داذران

شییکلس باشیید که به انبسییاط  رف داراای ترازنامه بانک مرکزی بیاندامد و کسییری  مالس کسییری بهدجه به
ااک بیانس  ای2۰۰۹، ۳کهزامبیر بسییییار جدی خهاهد بهدتهرخ ااداد بهدجه دولت، دهلس شیییهد، آن اه خطر 

 یا2۰1۰، 4کراتر و داولبه اثبات رسیده است ر2۰۰۸تا  1۹۹۹بن الدش در بازه است که برای اقتصاد 
اوغله کادالنر همچنیک در سمت رشد اقتصادی نیز نحهه تامیک مالس کسری بهدجه حائز اهمیت است

الس کسیییری بهدجه از  راق شیییبکه باننس انداخ شیییده باشییید، وجهه ای چنانچه تامیک م2۰1۳، 5و رادانه 
سهیالت در اختیار بخش خصهپس قرار گیرد کاهش مسکه مس 6دادنسواخ شکد ت برااک اابد؛ عالوهتهاند به 

ها در بدهس دولت قفد شده و در پهرت عدخ بازدرداخت منابم به شبکه باننس از سهی دولت، منابم بانک
تهاند بر رشد اقتصادی شهد؛ بداهس است ااک دو امر مسگذاران کمتر مسیالت به سرمااهامکان اعطای تسه

تاثیر منفس بذذاردی همچنیک تامیک مالس کسییییری بهدجه از منابم بانک مرکزی با خلق نمدان س مازاد در 
زار مسیییکک و های سیییهداگرانه را در بازند و با ااداد فضیییای ناا مینانس، ان یزهاقتصیییاد به تهرخ دامک مس

های مداوخ ی بنابرااک در بلندمدت کسیییری بهدجهدهدهای تهلید را کاهش مسها افزااش داده و ان یزهداراای
مهجبات نادااداری اقتصییاد  ،شییهدو بزرگ که تامیک مالس آن از کانال بانک مرکزی و شییبکه باننس انداخ مس

 ش مهاجه سازدیرشد اقتصادی را با کاه تهاندمسو  را فراهم کرده ۷کالن
تامیک مالس کسییری بهدجه دولت به پییهرتس باشیید که سییبب کاهش دسییترسییس بخش محد اگر بنابرااک 

سرمااه شهد و  گذاری بخش خصهپس را کاهش دهد آن اه تاثیر کسری بهدجه بر خصهپس به منابم مالس 
آسیییییبی به باشیییید که  از محلسرشیییید اقتصییییادی منفس خهاهد بهدی اما اگر تامیک مالس کسییییری بهدجه 

های مفید و سازنده که گیری بخش خصهپس نرسد و همچنیک مبالغ کسری بهدجه پرف دروژهتسهیالت
تهاند به رشد اقتصادی کمک کندی در واقم، بازدهس آنها بیشتر از هزانه آنهاست شهد، آن اه کسری بهدجه مس

ساختهزانه سعه زار شکدکرد دولت در ته سرمااه اجتماعس، راهها و  شبرد  دهس  پس برای دی بخش خصه
های کلیدی اقتصییاد گذاری دولت در بخشکندی به ااک ترتیب، سییرمااهگذاری و تهسییعه را فراهم مسسییرمااه

 ای2۰1۷، ۸ارشاد حسیک و الحقر کننده رشد اقتصادی باشدتهاند تسهیدمس
شت آنبه آن مهمس که بااد  داذر ننته کرد کسری بهدجه، اهداف ست که حتس اگر محد هزانها تهجه دا

ااک بداک ی تامیک مالس کسیییری بهدجه اهمیت بسییییار زاادی داردی ای باشییید باز هم محد و نحههتهسیییعه
ای که دولت از محد ااداد کسییییری بهدجه آنها را تامیک مالس های تهسییییعهاگر تنمید دروژهمعناسییییت که 
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نیز برای تامیک مالس آن روی به انبسییاط ترازنامه بانک مرکزی آورده  کند، چند سییال  هل بکشیید و دولتمس
تهاند خهد را با باشیید آن اه اقتصییاد بااد منتار فشییارهای تهرمس باشیید؛ چراکه سییمت عرضییه اقتصییاد نمس

شداد مس ضا به وجهد آمده و تهرخ ت ضا هماهنگ کند و بنابرااک مازاد تما گرددی البته هرچه دوران سمت تما
، 1هادسیییهنر تر شیییهد فشیییارهای تهرمس کمتری به اقتصیییاد تحمید خهاهد شیییدها کهتاهااک دروژه تنمید
 ای2۰11
 با کسری بودجه هتجربه کشورهای نفتی در مواجه. 3

کسیییری بهدجه در کشیییهرهای نفتس معمهو به دلید مالحاات سییییاسیییس، عهامد اجتماعس و شیییراات 
ااداد کسیییری بهدجه، همهاره منبم اپیییلس تامیک مالس آن، ی اما مسیییتمد از دلید 2گردداقتصیییادی ااداد مس

درآمدهای نفتس بهده استی بنابرااک افزااش اا کاهش قیمت نفت به سرعت بر تامیک مالس کسری بهدجه در 
دهد که افزااش درآمدهای نفتس معمهو با گذاردی تدربه ااک کشییییهرها نشییییان مسکشییییهرهای نفتس اثر مس

کردن همراه اسیییت و کاهش درآمدهای نفتس و کهچک شیییدن کیسیییه دهل نفت افزااش مید دولت به خرج 
شییهدی دولت، سییبب تمااد دولت به امتحان کردن سییاار ابزارهای تامیک مالس، نایر اوراق بدهس دولتس، مس

های بنابرااک در ادامه، به بررسس تاثیر تحهوت قیمت جهانس نفت بر کسری بهدجه کشهرهای نفتس و روش
 شهدی آن درداخته مس تامیک مالس
 های تامین مالی کسری بودجهتحوالت قیمت نفت و آثار آن بر روش 3.۱

قیمت شییده اسییتی  زاادی دسییتخهش نهسییانات 2۰1۷تا  2۰۰۸قیمت جهانس نفت خاخ  س سییالیان 
روند پعهدی به خهد گرفت و تا حدود ، 2۰۰۹دور در هر بشکه در سال  ۶1 نفت د  از رسیدن به سطح

افزااش اافتی د  از ااک تاراخ بهد که سیر نزولس ااک نرخ آغاز  2۰12دور در هر بشکه در سال  11۰نرخ 
کشهرهای با درآمدهای کالن نفتس که وابست س  دور در هر بشکه رسیدی ۴1به حدود  2۰1۶شد و در سال 

های باوی ااک تزاادی از حیث درآمدی و مخارجس به ااک نهی درآمدها داشییییتند و بیش از اک دهه از قیم
روند زمانس  1ی نمهدار شییدندبهدجه مهاجه با کسییری اند، با افت قیمت جهانس ااک فرآورده، برده بهرهانرژی 

سمت چپا و  محهرر ۳در کشهرهای منتخب نفتس GDPترییرات میان یک نسبت مازاد/کسری بهدجه به 
 دهدیسمت راستا را نشان مس محهرقیمت نفت خاخ اودک ر

 

                                                           
1 Hudson 

رهبران سیاسس و سیاست ذاران برای ااننه بتهانند حماات شهروندان را به دست آورده و سبد رای خهد  اان هنه است که مالحاات سیاسس 2
هم بر ااک ننته تاکید  عهامد اجتماعس زندیرا در کنند، تمااد دارند مخارج دولت را افزااش دهند که ااک امر بر کسری بهدجه دولت دامک مس

کسری بهدجه  ،ال تهسعه نمش دررن س است بنابرااک به دلید نیاز به مخارج جداد تهست دولتچهن نمش دولت در کشهرهای در ح دارد که
در مهاقم  نیز بااد گفت، شراات اقتصادیییی از ااک دست استی در مهرد ی مخارجس نایر کمک به زلزله زدگان، سید زدگان و شهدتشداد مس

اروای با کسری بهدجه تنایم شده باشد ااک احتمال وجهد دارد که به دلید کاهش زاادی، حتس زمانس که مخارج و درآمد دولت برای عدخ روا
محصهلس اقتصاد تک ای ااک اتفاق در اقتصادهای نفتس که نهعشهندمهاجه بهدجه ها با کسری بینس نشده درآمدها، دولتغیرمترقبه و دیش

 ت هر زمانس اتفاق افتاده و به کسری بهدجه منتج شهدی نشده قیمت نفت ممکک اس بینسهستند بسیار محتمد است چهن کاهش دیش
 روسیه، الدزاار، بحراک، ااران، عراق، کهات، نیدراه، قطر، عربستان سعهدی و ونزوئال 3



 
 

 در کشورهای منتخب و قیمت نفت خام GDPمیانگین نسبت مازاد/کسری بودجه به  - ۱نمودار 

 
 Trading Economicsمنبمل سازمان اودک و ساات آماری 

ای مسیییتمیم رمعنه ا میان مازاد رکسیییریا بهدجه با قیمت نفت دهد که رابطهااک نمهدار نشیییان مس
ناخالص داخلس با کاهش قیمت نفت رو به کاهش نهاده  که نسبت مازاد بهدجه به تهلیدوجهد دارد به  هری

به بعد ااک کشییییهرها نه تنها داذر مازاد بهدجه ندارند بلکه با کسییییری بهدجه هم مهاجه  2۰1۴و از سییییال 
، کشییهرهای در سییالیان اخیر با افزااش سییطح کسییری بهدجهدهد که مشییاهدات آماری نشییان مس اندیشییده

ی ااک در اندافتادههای خهد جهت جبران کسری بهدجه ر افزااش سطح بدهسوابسته به درآمدهای نفتس به فن
تری از بدهس در وضییعیت ااک کشییهرها دیش از افت قیمت نفت، شییاهد سییطح داایک اغلبحالس اسییت که 
 اندیمالس خهد بهده
سییمت چپا و  محهردر کشییهرهای منتخب نفتس ر GDPمیان یک نسییبت بدهس دولتس به  2نمهدار  
 دهدیسمت راستا را نشان مس محهرت خاخ اودک رقیمت نف

 در کشورهای منتخب و قیمت نفت خام GDPمیانگین نسبت بدهی دولتی به  - ۲نمودار 

 
 Trading Economicsمنبمل سازمان اودک و ساات آماری 
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آاد با افت قیمت جهانس نفت رو متعاقب آن افزااش کسری بهدجها نسبت  هر که از ااک نمهدار برمسآن
اسییییتی همچنیک بررسییییس آماری  گذاشییییتهبدهس به تهلید ناخالص داخلس در ااک کشییییهرها رو به افزااش 

سبت بدهس به دوره های خارجس ااک کشهرها نیز ااک جهش را برای دوران د  از افت قیمت جهانس نفت ن
شان مس شهرهای ی 1دهددیش از آن ن شار نفتس ک سر ضهی حکاات از آن دارد که در غیاب درآمدهای  ااک مه

 اندگرااش داشییته، بازار بدهسهای تامیک مالس، نایر تهسییعه سییاار روشوابسییته به نفت به ناچار به سییمت 
 یا۵ل 2۰1۶، 2رکمیسیهن اقتصادی و اجتماعس ملد متحد در منطمه غرب آسیا

اهش کدر مهاقم رونق و عربستان سعهدی و کهات  هایکشهرتامیک مالس کسری بهدجه تدربه  ،در ادامه
 گیردی درآمدهای نفتس مهرد بحث قرار مس

 الف( کشور عربستان 
سال  افت قیمت جهانس نفتآغاز با  سعهدی با چالش کسری بهدجه مهاجه 2۰12از  ستان  ، کشهر عرب

درپیید معادل تهلید 1٫۶میالدی از  2۰1۴الملد در سییال طح داخلس و بیکگردادی بدهس ااک کشییهر در سیی
شهر به  سال 1۷٫۳ناخالص داخلس ااک ک پد از تهلید ناخالص داخلس آن در  میالدی افزااش دیدا  2۰1۷در

سیدمیلیارد دور  11۸رقم به کرد و  سعهدی  به همیک دلید، ای2۰1۸، ۳رداون ر ستان  صمیم گرفته تا عرب ت
بدهس های بازار اسییتفاده از ابزار به درآمدهای نفتس را کاهش داده وای خهد بهدجهوابسییت س ، 2۰۳۰سییال 

 ای2۰1۶، 4رراکش خهد مدنار قرار دهدبرای ترمیم کسری بهدجه  را همانند انتشار اوراق قرضه
 ب( کشور کویت
 تهجهس را شد کهات نیز مانند بسیاری از کشهرهای نفتس زاان و کسری قابدسبب کاهش بهای نفت 

مازاد بهدجه،  یتدربهسییال  1۶کهات د  از ، در بهدجه عمهمس خهد تدربه کندی با وقهی شییهن نفتس اخیر
 1۵٫۳حدود به  2۰1۶مار   ۳1اک کشهر در سال مالس منتهس به کسری بهدجه ادچار کسری بهدجه شدی 

رو کهات کبهده استی از اا 1۹۹۹که ااک اولیک کسری بهدجه کهات از مار  سال مالس  رسیدهمیلیارد دور 
رااک اسییا  المللس بدهس برای جبران ااک کسییری اسییتفاده نماادی باعالخ کرد که مااد اسییت از بازارهای بیک

اادی نم کسیییبالمللس بدهس متعارف و اسیییالمس میلیارد دور از بازارهای بیک 1۰ااک کشیییهر قصییید دارد تا 
الس از دور داذر از  راق ابزارهای متعارف و اسییییالمس م میلیارد ۶٫۶همچنیک بنا بر آن اسییییت که حدود 

 کندی آوریجممبازارهای داخلس 
 در اقتصاد ایرانکسری بودجه های تامین مالی روش. ۴

 تشداد کسری بهدجههای نفتس عمهما با کشهرهای نفتس، در برابر شهناغلب اقتصاد ااران نیز همانند 
صاد اارانمهاجه مس ست درآمدهای مالیاتس کفاف هزانه ،شهدی در اقت های جاری دولت را سالیان  هونس ا
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روبروسیتی دولت برای ااننه بتهاند کسیری تراز عملیاتس خهد را  1دهد و دولت با کسیری تراز عملیاتسنمس
سهم خهد از درآمدهای نفتس را به بانک مرکزی مس فروشد و با ااک درآمد، هم بخشس از کسری جبران کند 

سرمااهدهد و هم به تملک داراایعملیاتس خهد را دهشش مستراز  ی دردازدی چهن دولت در همهای مسهای 
ای برای جبران کسییری تراز عملیاتس روبروسییت بنابرااک مازاد تراز سییرمااه 2ایها با مازاد تراز سییرمااهسییال

س ناخ دارد؛ در اقتصاد ااران وقتس ای دولت، تراز مالشهدی حاپد جمم تراز عملیاتس و تراز سرمااههزانه مس
 همیک تراز مالس دولت استیکسری مهجهد در شهد، مناهر پحبت از کسری بهدجه دولت مس

ای مثبت با قیمت و تهان اان هنه استنباط کرد که کسری تراز عملیاتس دولت رابطهبا تهضیحات فهق مس
های جاری خهد را اابد دولت هزانهزااش مسکه وقتس درآمدهای نفتس افدرآمد نفت داشیییته باشییید به  هری

حدود دهد که وقتس قیمت نفت کاهش و درآمدهای نفتس مافزااش دهدی اما تدربه اقتصییاد ااران نشییان مس
س های تامیک مالکند به روشاابد بلکه دولت تالش مسهای جاری دولت کاهش نمسشییییهد الزاما هزانهمس

فت و نو در ادامه، هم رابطه کسیییری بهدجه دولت با تحهوت درآمد رکسیییری بهدجه خهد تنهی دهدی از ااک
 گیردی های مختلف تامیک مالس کسری بهدجه در شراات افهل درآمدهای نفتس مهرد بررسس قرار مسهم روش

های لنمااان ر میزان تراز عملیاتس و تراز مالس دولت ااران در  هل سییا ۳محهر سییمت راسییت نمهدار 
شانب 1۳۹۶تا  1۳۸1 ساونه ااران بر حسب دور آمدهندههده و محهر سمت چپ نیز ن راکا ی درآمد نفتس 
 استی

 درآمد نفتی، تراز عملیاتی و تراز مالی ساالنه دولت ایران -3نمودار 

 
 های مختلف نماگرهای اقتصادیمحاسبات نهاسندگان و شمارهمنبمل 

                                                           
های جاری دولت رکه بخش درآمدهای مالیاتس استا از هزانهی آن التفاوت درآمدهای جاری رکه بخش عمدهتراز عملیاتس به معنای مابه 1

 باشدیعمده آن مربهط به حمهق و دستمزد کارمندان دولت استا مس
 شهدیای دولت شناخته مسای با عنهان تراز سرمااههای سرمااهالتفاوت درآمدهای نفتس دولت از تملک داراایمابه 2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

1E+10

2E+10

3E+10

4E+10

5E+10

6E+10

7E+10

8E+10

9E+10

13
81

13
82

13
83

13
84

13
85

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

13
93

13
94

13
95

13
96

کا
ری

آم
ر 

ال
د

(محور چپ)درآمد نفتی ایران  (محور راست)تراز مالی  (محور راست)تراز عملیاتی 



 
 

درآمدهای نفتس ااران به سرعت در حال  1۳۸۸ا ت 1۳۸1های دهد که در فاپله سالنشان مس ۳نمهدار 
ستی در  سیار مالام در حال افزااش بهده ا شیب ب ست اما تراز عملیاتس و تراز مالس دولت با اک  افزااش ا

سال ست 1۳۸۷و  1۳۸۵های واقم، به جز  سیا سا س دولت و افزااش کسری تراز عملیاتس و که با  های انب
تراز عملیاتس و تراز مالس رشیید  1۳۸۸تا  1۳۸1های دوره زمانس بمس سییالتراز مالس همراه بهده اسییت در ما

های ،کسییری1۳۸۸تا  1۳۸1اندی همچنیک به دلید چاق شییدن حسییاب اخیره ارزی در فاپییله آرامس داشییته
نیز از حسییاب اخیره ارزی تامیک شییده اسییتی بنابرااک در ااک فاپییله  1۳۸۷و  1۳۸۵های مربهط به سییال

ها برای تامیک کسییری تراز عملیاتس به درآمدهای نفتس بهده اسییت اما در غالب م دولتزمانس، هرچند چشیی
به بعد، تراز  1۳۸۹شیییهدی اما از سیییال ای در تراز عملیاتس دولت مشیییاهده نمسها رشییید غافلذیرکنندهسیییال

های سییالگذارد و با ااننه درآمدهای نفتس در غالب عملیاتس دولت با شیییب بسیییار تندی رو به افزااش مس
شته است اما دولت اهمیتس به ااک مهضهی نداده و با اشتهای زاادی مخارج  1۳۸۹بعد از  روند کاهشس دا

های ااک دوره دراافت مالیات روند پیییعهدی به خهد دهدی هرچند در  هل سیییالجاری خهد را افزااش مس
ی دهشش دهدرا  ،تراز عملیاتس های جاری، و در نتیدههزانهگرفته اما ااک پعهد قادر نیست افزااش شداد 

پعهدی دیدا کرده شیب  ست اندی بنابرااک بنابرااک تراز عملیاتس، و به تبم آن تراز مالس دولت،  ااک فهم به د
به بعد، دولت برای ااننه بتهاند کسییری تراز عملیاتس و کسییری تراز مالس خهد را  1۳۸۹که از سییال  آادمس

 های تامیک مالس روی آورده استی به تنهی در روشکهات، همانند عربستان سعهدی و جبران کند 

 های مختلف تامین کسری تراز مالی دولتسهم روش -۴نمودار 

 
 های مختلفنماگرهای اقتصادی، شمارهمنبمل 

دهدی مطابق نمهدار، از های مختلف تامیک کسیییری تراز مالس دولت را نشیییان مسسیییهم روش ۴نمهدار 
حساب اخیره ارزی محد اپلس کسری تراز مالس دولت بهده استی در واقم، به دلید  1۳۸۸تا  1۳۸1سال 

سال  تامیک کسری تراز درآمد نفتس ااران در حال افزااش بهده، دولت نه تنها برای  1۳۸۷تا  1۳۸1ااننه از 
شهر  سری تراز مالس خهد را نیز از محد اخاار ارزی ک ستفاده کرده بلکه ک عملیاتس خهد از درآمدهای نفت ا
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سهم واگذاری شرکت های دولتی از تراز مالی سهم فروش اوراق مالی اسالمی از تراز مالی سهم حساب ذخیره ارزی از تراز مالی



 
 

پییعهد قیمت نفت و انباشییت اخاار ارزی سییبب شییده تا دولت نه تنها  ،برداشییت نمهده اسییتی در حمیمت
ساونه خهد از درآمدهای نفتس را پرف هزانه شده را نیز  های جاری نماادسهم  شت  بلکه اخاار ارزی انبا

، خهد نمهده اسییییتی همچنیک چهن اخاار ارزی به اندازه کافس وجهد داشییییته یهاهزانهااک نهی از پییییرف 
های تامیک مالس خهد نداده استی اما با شروی روند کاهشس درآمدهای دولت نیازی به تنهی بخشس به روش

های داذری برای تامیک کسری تراز مالس خهد به سراغ روش به بعد، دولت ناچار شده 1۳۸۸نفتس از سال 
گذاری  1۳۹۴تا  1۳۸۹، از سیییییال ۴برودی  بق نمهدار  حد وا مالس از م بخش بزرگس از کسییییری تراز 

انتشییار اوراق بدهس ابزار دولت برای تامیک کسییری  1۳۹۶و  1۳۹۵های های دولتس بهده و در سییالشییرکت
 تراز مالس بهده استی 

ستنباط کرد که دولتهای ااک نمهدار مساز اافته شده ب تهان ا بخشس ه تنهیااران فمت به ااک دلید ناچار 
برو شییده های تامیک مالس روی آورد که در شییراات اضییطرار قرار گرفته و با افت درآمدهای نفتس روبه روش

ترییر در  بهدجه بهده واستی بنابرااک افت درآمدهای نفتس عامد اپلس تحهل در ساختار تامیک مالس کسری 
ولت شدت آثار کالن کسری بهدجه را مهجب شده استی استنباط داذر ااک است که اکس از دواد اپلس د

که عمهما های اخیر تامیک مالس کسیییری بهدجه بهده، در حالسااران برای تهسیییعه بازار اوراق بدهس در سیییال
 ها استی های دولتبدهس اکس از اهداف اپلس تهسعه بازار اوراق بدهس بازدرداخت

 
 ها و روش مدلسازی.توصیف داده۵

، حدم نمدان س 1های مهرد اسییتفاده با تناوب فصییلس شییامد تهلید ناخالص داخلس، کسییری بهدجهداده
اسییییتی از  ۳ل1۳۹۶تا  1ل1۳۶۹نرخ دور بازار آزاد از  و اCPIکننده را، شییییاخص قیمت مصییییرفM2ر

 Census X12با فیلتر  در ادامه های مربه ه ربه جز کسییییری بهدجها لذاراتم  بیعس گرفته شییییده وداده
شارهاثرات فصلس هراک از متریرهای  مدلسازی بر مبنای تفاضد لذاراتم  سپ حذف شده استی  مهرد ا

از رشیید  ،ی در مهرد کسییری بهدجهپییهرت گرفته اسییتمتریرها انداخ  متریرها اا همان نرخ رشیید دیهسییته
ستفاده سازی ا سته ااک متریر در مدل ست نادیه ستفاده ازشده ا شکست  ،2متریر مدازی اک ی همچنیک با ا

 با روی کار آمدن دولت اازدهم، کنترل شده استی  1۳۹2انتاارات تهرمس از سال 
شد اقتصادی و نرخ تهرخ ااران از مدل خهدرگرسیهن برداری برای بررسس تاثیر کسری بهدجه بر نرخ ر

ا اسیییتفاده کرده و با تخمیک مدل مبتنس بر روش دندره VARXضیییمیمه شیییده به متریرهای تهضییییحس ر
آاد تا اثر الذکر به دسییییت مس، تاثیر متریر با زمان کسییییری بهدجه بر متریرهای اقتصییییادی فهق۳انبسییییا س

کسیییری بهدجه بر شیییدت تاثیر ااک متریر بر تهرخ و نرخ رشییید اقتصیییادی به های مختلف تامیک مالس روش
 دست آادی

 ا استل1به شکد معادله ر VARXتصراح مدل 

                                                           
  آادیای به دست مساست که از حاپد جمم تراز عملیاتس و تراز سرمااه مناهر از کسری بهدجه، کسری تراز مالس ۱

2 Dummy Variable 

3 Expanding window 



 
 

∆𝒚𝒕 = 𝑨𝟎 +∑𝑨𝒊

𝒑

𝒊=𝟏

∆𝒚𝒕−𝒊 + 𝑩𝒙𝒕 + 𝒖𝒕 

𝒚𝒕∆که در آن، = (∆𝒚𝟏,𝒕،… ،∆𝒚𝑴,𝒕) نماد نرخ رشییید  ∆باشییید و بردار متریرهای مهجهد در مدل مس
حاوی  𝒙𝒕شییییهدی همچنیک نیز مرتبه وقفه اسییییت که با معیار ا العاتس آکائیک تعییک مس 𝒑متریرهاسییییتی 

 متریرهای تهضیحس مهجهد در مدل استی
در  VARXروش تخمیک مهرد اسییییتفاده، روش دندره انبسییییا س اسییییتی به ااک ترتیب که ابتدا مدل 

شییییهد و بییه روش حییداقیید مربعییات معمهلس تخمیک زده مس 1ل1۳۸۵تییا  1ل1۳۶۹دندره تخمیک مثال 
ندره اک دگرددی سییییپ  بدون ترییر در نمطه ابتداای دندره، نمطه انتهاای دارامترهای مهرد نار اخیره مس

ه انبسییاط گیردی به همیک شییکد، رواانداخ مس 2ل1۳۸۵تا  1ل1۳۶۹فصیید منبسییت شییده و تخمیک در بازه 
 دی کند تا کد دوره تخمیک دهشش داده شهد و دارامترهای مهرد نار اخیره گرددندره ادامه دیدا مس

 . نتایج۶
شده تا مدل  شته به گهنه VARXتالش  صاد ااران انطباق خهبی دا شهد که با واقعیات اقت صراح  ای ت

ا اسییت و قادر 1۳۹۴لیچ و شییاکری را و ق1۳۹۵باشییدی ااک مدل برگرفته از مطالعه کرمس، بیات و بهادر ر
ساای و کنترل نماادی متریرهای نرخ تهرخ، است اکثر مکانیسم شنا های اقتصادی حاکم بر اقتصاد ااران را 

نرخ رشد اقتصادی، رشد کسری بهدجه، رشد نمدان س و رشد نرخ دور در بازار آزاد ربه نمااندگس از نرخ 
به عنهان متریر تهضیییحس وارد  شییکسییت انتاارات تهرمسر مدازی زا و متریارزا به عنهان متریرهای درون

سهال دژوهش در خصها  سخذهی  شده که مس تهاند دا صراح  ستی مدل به گهنه ای ت شده ا مدل مزبهر 
سری شدت تاثیر روش شد چراکه هم متریر ک صاد کالن با سری بهدجه بر متریرهای اقت های تامیک مالس ک

های مدل ریرهای نرخ تهرخ و نرخ رشیید اقتصییادیی همچنیک تعداد وقفهبهدجه در آن حضییهر دارد و هم مت
کائیک بااد دقت داشییت که چهن مدل مبتنس بر نرخ رشیید انتخاب شییده اسییتی  ۳برابر با  1مبتنس بر معیار آ

 مدت خهاهد بهدی شهد بنابرااک تفسیر نتااج مربهط به افق کهتاهمتریرها ساخته مس
ای که دهدی ننتهرا نشییان مس ۳ل1۳۹۶تا  1ل1۳۶۹نتااج حاپیید از تخمیک مدل در بازه زمانس 1جدول 

های وقفه در مهرد  راحس جدول وجهد دارد ااک است که در هر معادله رگرسیهن، به جای ااننه دارامترهای
پد جمم دارا شهد، فمت حا ستمد نمااش داده  ضیحس به  هر م سهخ هر متریر ته های مترهای وقفهاول تا 
مت های هر متریر، فاول تا سییییهخ آن متریر نمااش داده شییییده اسییییتی همچنیک در جمم زدن دارامتر وقفه

د هر خانه ا داخ۰شهدی بنابرااک عدد پفر رهاای که به لحاظ آماری معنادار هستند، در نار گرفته مسوقفه
سییییته نار تاثیر معناداری بر متریر واب های متریر تهضیییییحس مهردجدول به ااک معناسییییت که مدمهی وقفه

ر وابسییته نداشییته اسییتی بنابرااک اعداد غیر پییفر جدول نماانده اثرات معنادار متریرهای تهضیییحس بر متری
 استی 

، حاپید جمم دارامترهای معنادار وقفه اول تا وقفه سیهخ رشید کسیری بهدجه، تاثیری 1مطابق جدول 
ماها، رشد کسری  ۹فصد اا  ۳مدت رداردی بنابرااک در افق کهتاه مثبت بر نرخ تهرخ و نرخ رشد اقتصادی

                                                           
1 Akaike Criteria 



 
 

ساله  2۷تهان گفت در  هل دوره افزااد و هم بر نرخ تهرخی بنابرااک مسبهدجه هم بر نرخ رشد اقتصادی مس
ای تامیک مالس و هزانه شده است که آثار آن محدود به افزااش نرخ تهرخ مهرد بررسس، کسری بهدجه به گهنه

صادی را نیز در افقنی شد اقت ستی از داذر نتااج مهم جدول های کهتاهست بلکه نرخ ر مدت افزااش داده ا
به افزااش نمدان س مندر شده استی  ۰٫2۵ااک است که در  هل سه فصد، افزااش نرخ تهرخ با ضراب  1

مدان س اندامیده علت ااک اسیییت که افزااش نرخ تهرخ به افزااش دسیییتمزدها و نهااتا افزااش نرخ رشییید ن
سه فصد، نرخ رشد نمدان س با ضراب  به نرخ تهرخ دامک زده و تاثیری ۰٫21استی همچنیک در  هل ااک 

بر  ۰٫۰۰۰۶شهد که رشد کسری بهدجه با ضراب بر نرخ رشد اقتصادی نداشته استی همچنیک مشاهده مس
سییاله مهرد  2۷اسییت که در  هل دوره  رشیید نرخ دور در بازار آزاد تاثیر داشییته اسییتی معنای ااک اافته ااک

بررسس، افزااش رشد کسری بهدجه به بازار آزاد ارز سیذنال داده که وضم مالس دولت در حال وخیم شدن 
تر ارز به بازار آزاد اسییت و ممکک اسییت دولت تصییمیم بذیرد با اسییتمراض از بانک مرکزی اا فروش گران

ها جهت پعهدی به خهد اک نرخ ارز در واکنش به ااک سیذنالکسری بهدجه خهد را تامیک مالس کند، بنابرا
بر رشیید  -1۶۸٫۵شییهد که نرخ رشیید تهلید ناخالص داخلس با ضییراب گرفته اسییتی همچنیک مشییاهده مس

کسییری بهدجه تاثیری منفس داشییته اسییتی علت ااک اسییت که افزااش رشیید اقتصییادی احتمال تحمق کامد 
اده و از کانال کاهش کسییییری تراز عملیاتس، کسییییری بهدجه را کاهش درآمدهای مالیاتس دولت را افزااش د

ضراب مس ست که رشد نرخ دور در بازار آزاد با  بر نرخ رشد اقتصادی  -۰٫۰۹دهدی ننته مهم داذر ااک ا
تاثیری منفس داشییته اسییتی علت ااک اسییت که بسیییاری از تهلیدات کشییهر وابسییته به واردات مهاد اولیه و 

تهاند هزانه تماخ شده تهلید را افزااش ای استی به همیک دلید رشد نرخ ارز مسای و سرمااهکاوهای واسطه
 داده و اثری منفس بر رشد اقتصادی بذذاردی       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 VARXل دارامترهای تخمیک زده شده مدل 1جدول 
یرهههای  وقفههه او  3مجموع                            غ مت

 زادرون
مهههتهههغهههیهههر                                                

 زابرون
رشد نرخ  تورمنرخ  

 نقدینگی
رشد کسری 

 بودجه
رشد نرخ 
تولید 

ناخالص 
 داخلی

رشد نرخ 
دالر بازار 

 آزاد

متغیر مجازی  عرض از مبدا
شکست تورم 

 انتظاری

 ۰.33 تورمنرخ 
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شان مس۳ل1۳۹۶تا  1ل1۳۶۹در بازه زمانس  VARXتهضیحاتل ااک جدول تخمیک مدل  دهدی در را ن
پد جمم دارامترهای وقفه سیهن، حا شده هر معادله رگر ضیحس نمااش داده  سهخ هر متریر ته های اول تا 

های متریر تهضیحس مهرد نار ا داخد هر خانه جدول به ااک معناست که مدمهی وقفه۰استی عدد پفر ر
سیییته نداشیییته اسیییتی اعداد غیر پیییفر جدول نماانده اثرات معنادار متریرهای تاثیر معناداری بر متریر واب

 تهضیحس بر متریر وابسته استی
حال برای ااننه بتهان تاثیر متریر با زمان رشیید کسییری بهدجه بر نرخ تهرخ و نرخ رشیید اقتصییادی را به 

در بازه  VARXتدا مدل شهدی روش کار ااک است که ابدست آورد، روش دندره انبسا س به کار گرفته مس
شیییهدی سیییپ  حاپییید جمم به روش حداقد مربعات معمهلس تخمیک زده مس 1ل1۳۸۵تا  1ل1۳۶۹زمانس 

دارامترهای وقفه اول تا وقفه سییهخ کسییری بهدجه در معادله نرخ تهرخ به عنهان تاثیر کسییری بهدجه بر نرخ 



 
 

شهند که به لحاظ آماری ی در نار گرفته مسهااشهدی البته فمت وقفهماه گذشته در نار گرفته مس ۹تهرخ در 
معناسییت، حاپیید جمم بی معنادار هسییتندی مثال اگر وقفه اول و سییهخ معنادار و وقفه دوخ به لحاظ آماری

سهخ، به عنهان تاثیر کسری بهدجه بر نرخ تهرخ در  شته در نار گرفته مس ۹وقفه اول و  شهدی به  هر ماه گذ
وقفه اول تا وقفه سهخ کسری بهدجه در معادله نرخ رشد اقتصادی معنادار  مشابه، حاپد جمم دارامترهای

ماه گذشته خهاهد بهدی سپ  با اک فصد انبساط  ۹به عنهان تاثیر کسری بهدجه بر نرخ رشد اقتصادی در 
تخمیک زده شییییده و حاپیییید جمم دارامترهای  2ل1۳۸۵تا  1ل1۳۶۹در دندره تخمیک، مدل در بازه زمانس 

گرددی فه اول تا وقفه سیییهخ کسیییری بهدجه در معادله نرخ تهرخ و نرخ رشییید اقتصیییادی اخیره مسمعنادار وق
انبسییییاط دندره تخمیک به همیک روال ادامه اافته و دارامترهای مربهط به تاثیر کسییییری بهدجه بر دو متریر 

کسییری بهدجه بر نرخ گردندی به ااک ترتیب دو مسیییر زمانس برای دارامتر تاثیر اقتصییادی مهرد نار اخیره مس
به ترتیب نمااان ر دارامتر اثرگذاری رشد کسری  ۶و  ۵آادی نمهدار تهرخ و نرخ رشد اقتصادی به دست مس

 بر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تهرخ استی بهدجه 
 
 
 
 

 پارامتر اثرگذاری رشد کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی -۵نمودار 
 

 
 های تحمیقمنبمل اافته

که حسییییاب اخیره ارزی منبم اپییییلس تامیک مالس  1۳۸۸تا ابتدای  1۳۸۵از ابتدای  ،۵نمهدار مطابق 
کسری بهدجه دولت بهده است، تاثیر کسری بهدجه بر نرخ رشد اقتصادی، مثبت و در  هل دوره با شیب 

های قبلس مماله بحث شیید، علت ااک اسییت که وقتس  هر که در بخشپییعهدی افزااش اافته اسییتی همان
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ذخیره استفاده از حساب

ارزی

شرکت های دولتیواگذاری فروش اوراق بدهی



 
 

شهد دولت ناچار بهده در مهرد هزانه کرد ااک ت امیک مالس کسری بهدجه از محد حساب اخیره ارزی انداخ 
دهل و اقد هیات امنای حسیییاب اخیره ارزی را تهجیه نمااد و در مراحد باوتر نسیییبت به مراجم ناارتس و 

چراکه منابم حساب ساار آحاد اقتصادی در خصها هزانه کرد منابم حساب اخیره ارزی داسخذه باشد 
اخیره ارزی نهعس ثروت بیک نسییییلس بهده و دولت تنها زمانس اجازه داشییییته از منابم حسییییاب اخیره ارزی 

شییده اسییتی از اانرو اگر درآمدهای نفتس سییاونه محمق اسییتفاده کند که درآمدهای نفتس سییاونه محمق نمس
اسییتفاده از حسییاب اخیره ارزی برای ا و دولت باز هم اپییرار به ۸۰های دهه شییده رمثد اغلب سییالمس

جبران کسییری بهدجه خهد داشییته اسییت آن اه افنار عمهمس و نهادهای ناارتس فشییار مضییاعفس را بر دولت 
کرد خهد را افزااش دهد تا فشییییار اجتماعس کرده تا کیفیت هزانهاندی بنابرااک دولت تالش مسکردهوارد مس

 رل شهدی  ناشس از برداشت از حساب اخیره ارزی کنت
که منابم حاپیییید از واگذاری  1۳۹۴تا ابتدای  1۳۸۸شییییهد که از ابتدای مشییییاهده مس ۵از نمهدار 

هدجه گرفته است، هرچند تاثیر کسری بهای دولتس برای جبران کسری بهدجه مهرد استفاده قرار مسشرکت
ی ل کاهش بهده اسییتبر رشیید اقتصییادی کماکان مثبت اسییت اما شییدت آن در  هل ااک دوره دیهسییته در حا

باز  تهان در ااک ننته خالپیه کرد که چهن دسیت دولت در واگذاری شیرکت های دولتسعلت ااک امر را مس
ت اسیییت و نیازی نیسیییت در مهرد واگذاری آنها به نهادی داسیییخذه باشییید بنابرااک  بیعس اسیییت که کیفی

اهش هسییس کاهش اابدی در حمیمت، کها به  هر محسییکرد منابم مالس به دسییت آمده از محد واگذاریهزانه
ر فشیییار افنار عمهمس و عدخ ناارت کافس از سیییهی نهادهای ناارتس سیییبب شیییده تا دولت دقت وزخ را د

 کرد ااک منابم نداشته باشدی ی هزانهنحهه
سهم بزرگس  1که فروش اوراق بدهس 1۳۹۶تا  1۳۹۴گردد که در دوره مالحاه مس ۵همچنیک از نمهدار 

الس کسییری بهدجه دولت داشییته، تاثیر کسییری بهدجه بر رشیید اقتصییادی مثبت بهده و با شیییب در تامیک م
ست هرچند دارامتر اثرگذاری کسری بهدجه بر رشد اقتصادی در ااک دوره تفاوت  پعهد ا مالامس در حال 

رداخت نداردی در واقم، به ااک دلید که دولت ناچار اسییییت تعهد مالس بازد 1۳۹۴تا  1۳۸۸چندانس با دوره 
کرد درآمدهای حاپییید از فروش کند کیفیت هزانهاپییید و سیییهد اوراق بدهس را بپذارد بنابرااک سیییعس مس

اوراق بدهس را افزااش دهد تا فروش اوراق بدهس برای دولت پرفه اقتصادی داشته باشدی بنابرااک هرچند 
رسیییید دولت منابم به نار مس اابد اماهای دولت در  هل زمان افزااش مسبا فروش اوراق بدهس جمم بدهس

 به دست آمده را  هری هزانه کرده که به رشد اقتصادی کمک کرده استی

 

 

                                                           
           سهم عمده فروش اوراق بدهس در ااک دوره مربهط به واگذاری اسناد خزانه اسالمس بهده استی 1

 



 
 

 

 

 پارامتر اثرگذاری رشد کسری بودجه بر نرخ تورم-۶نمودار 

 
 های تحمیقمنبمل اافته

قبد از  کشیییدی مطابق نمهدار، تادارامتر اثرگذاری کسیییری بهدجه بر نرخ تهرخ را به تصیییهار مس ۶نمهدار 
که دولت درآمدهای نفتس فراوانس در اختیار داشییییته و حتس برای تامیک کسییییری بهدجه خهد از  1۳۸۸آغاز 

کرده، کسری بهدجه تاثیری بر نرخ تهرخ نداشته استی در حمیمت، به دلید حساب اخیره ارزی استفاده مس
نرخ ارز، واردات ارزان قیمت و تامیک  تهانسییته برای تثبیتااننه ارز کافس در اختیار دولت قرار داشییته و مس

سری بهدجه دنهان گرداده و تخمیک ستفاده نمااد، اثر تهرمس ک ساونه از آن ا ی بیک های آماری رابطهبهدجه 
دهدی نتااج به دست آمده از دارامتر اثرگذاری رشد نمدان س بر کسری بهدجه و نرخ تهرخ را پفر نشان مس

دهد که رشییید نمدان س هیچ تاثیری بر نرخ تهرخ نداشیییته نیز نشیییان مس 1۳۸۸تا  1۳۸۵نرخ تهرخ در دوره 
اسییتی در واقم، مشییابه اتفاقس که در مهرد تاثیر کسییری بهدجه بر نرخ تهرخ به وقهی دیهسییته، در مهرد تاثیر 
ی رشیید نمدان س بر نرخ تهرخ نیز حادش شییده اسییتی در حمیمت، وفهر درآمدهای نفتس و حداکثر اسییتفاده

کرد اقتصییاد سییبب شییده تا آثار تهرمس رشیید نمدان س و رشیید کسییری بهدجه از ااک درآمدها در ادارهدولت 
 دنهان گرددی

به بعد که دولت ناچار شیییده برای تامیک مالس کسیییری  1۳۸۸آشیییکار اسیییت که از آغاز  ۶اما از نمهدار 
اثر تهرمس کسری بهدجه  های دولتس و فروش اوراق بدهس روی آورد، ناگهانبهدجه خهد به واگذاری شرکت

شکار مس ست که با وقهی تحرام ۶گرددی ننته داذر نمهدار بر نرخ تهرخ آ سال ااک ا های غرب علیه ااران در 
و محدودات شداد درآمدهای نفتس، آثار تهرمس کسری بهدجه به  هر دائمس به سطحس باوتر منتمد  1۳۹1

اسیییتفاده از درآمدهای نفتس را تدربه کرده، آثار شیییده اسیییتی بنابرااک هرچه دولت محدودات بیشیییتری در 
تهرمس کسییری بهدجه با شییدت بیشییتری آشییکار شییده اسییتی به ااک ترتیب، هرچه روش تامیک مالس کسییری 
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عدم استفاده از حساب ذخیره 

ارزی



 
 

های دولتس و فروش اوراق هاای نایر واگذاری شییرکتگیرد و به روشبهدجه از درآمدهای نفتس فاپییله مس
 گرددی     بهدجه با شدت بیشتری آشکار مس شهد، آثار تهرمس کسریبدهس نزداک مس

 

 توصیه سیاستیبندی و جمع. ۷
های ی تامیک مالس کسییییری بهدجه دولت به روشمماله حاضییییر به ااک سییییهال داسییییخ داد که آاا نحهه

تراک متریرهای اقتصاد کالن رنرخ تهرخ و نرخ تهاند شدت و جهت تاثیر کسری بهدجه بر مهممختلف، مس
 ا را دستخهش ترییر نمااد؟ رشد اقتصادی

نتااج به دست آمده از مماله نشان داد که تاثیر کسری بهدجه بر نرخ رشد اقتصادی به  هر مستمیم از 
دذاردی به  هری که وقتس بار عمده تامیک مالس کسییییری بهدجه بر روش تامیک مالس کسییییری بهدجه تاثیر مس

بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در  هل دوش حساب اخیره ارزی است، کسری بهدجه اثری مثبت 
های زمان افزااش اافته اسیییتی اما زمانس که بار عمده تامیک مالس کسیییری بهدجه بر عهده واگذاری شیییرکت

دولتس قرار گرفته، هرچند تاثیر کسییری بهدجه بر رشیید اقتصییادی مثبت اسییت اما نرخ آن کاهنده اسییتی در 
بر دوش اوراق بدهس گذاشییته شییده، تاثیر مثبت کسییری بهدجه بر رشیید  حالس که وقتس عمده بار تامیک مالس

اقتصییادی بار داذر روند پییعهدی دیدا کرده اسییتی در واقم، به ااک دلید که دولت ناچار اسییت تعهد مالس 
کرد درآمدهای حاپد از کند کیفیت هزانهبازدرداخت اپد و سهد اوراق بدهس را بپذارد بنابرااک سعس مس

بدهس را افزااش دهد تا فروش اوراق بدهس برای دولت پرفه اقتصادی داشته باشدی بنابرااک  فروش اوراق
رسد دولت اابد اما به نار مسهای دولت در  هل زمان افزااش مسهرچند با فروش اوراق بدهس جمم بدهس

ستی اافته داذر  مماله ااک است منابم به دست آمده را  هری هزانه کرده که به رشد اقتصادی کمک کرده ا
که در دورانس که حسییاب اخیره ارزی محد اپییلس تامیک مالس کسییری بهدجه بهده، کسییری بهدجه تاثیری بر 

های دولتس و اوراق بدهس سیییهم بزرگس در تامیک مالس نرخ تهرخ نداشیییته اسیییت اما وقتس واگذاری شیییرکت
 کسری بهدجه دیدا کرده، آثار تهرمس ااک متریر بروز نمهده استی  

کرد کسری بهدجه در دستر  نیست تا ته داذر ااننه هرچند ا العات مناسبی در مهرد کیفیت هزانهنن
ستمیم کیفیت هزانه سندید اما اافتهبتهان تاثیر م صاد کالن را  شان کرد کسری بر متریرهای اقت های مماله ن

های که برخس روشه  هریکرد آن دارد بای مسیییتمیم با کیفیت هزانهداد که روش تامیک مالس کسیییری رابطه
کرد کسری را افزااش داده و به افزااش رشد اقتصادی تامیک کسری رنایر فروش اوراق بدهسا کیفیت هزانه

 کنندی کمک مس
ست که چهن تامیک مالس اوراق محهر کسری بهدجه مس ضر ااک ا ستس مماله حا سیا پیه  تهاند اثرات ته

مثبت کسری بهدجه بر رشد اقتصادی را تمهات نمااد، دولت بخشس از انتشار اوراق بدهس را به بازدرداخت 
دی البته دولت های سررسید گذشته اختصاا دهد و بخشس را برای جبران کسری بهدجه استفاده کنبدهس

ای کسیییری بهدجه خلق کند که نسیییبت بدهس به تهلید ناخالص داخلس در سیییطح مطلهبی حف  بااد به گهنه
 گرددی           

 



 
 

 منابع فارسی
سبحانس ر - سیدمحسک  ضا و وحید محمهدی و  سالمس بیدگلس، غالمر سس رابطه بیک 1۳۹1ا ا، برر

سا سس، ۸۷تا  ۵۷های لكسری بهدجه دولت، نمدان س و تهرخ در ااران  س  شراه دانش حسابر ، ن
 ی۴۸سال دوازدهم، شماره 

سعید داای کرام - صاد با کسری بهدجه 1۳۹2زاده رامامس میبدی، مرام و  شد اقت ا، ارتباط تهرخ و ر
 ی۷۵، شماره 2۰عمهمس، فصلنامه مدل  و راهبرد، سال 

ی دولت و رشد ی بهدجها، کسر1۳۹۰عمران و حسک علیزاده اپد رعمران، رواا، سید علس آلآل -
اقتصییادی کشییهر ااران، مدله مطالعات اقتصییادی دانشییذاه آزاد اسییالمس واحد شیییراز، سییال دوخ، 

 ی۳شماره 
ثباتس اقتصادی باتأكید بر كسری رمازادا ا، بررسس تأثیر بی1۳۹1دووری، مدید و سداد بصیر ر -

ردانش وتهسییعه سییابقا دوره بهدجه بر رشیید اقتصییادی در ااران، دوفصییلنامه اقتصییاد دهلس، مالس
 ی۳جداد، سال نهزدهم، شماره 

ا، بررسس رابطه بیک كسری بهدجه، تهرخ و 1۳۹۶علس، معصهمه احیاای و بیژن پفهی ر دهمانس، -
 ی1۴عرضه دهل در ااران، دژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، سال هشتم، شماره 

رشد اقتصادی در ااران  س ا، بررسس تدربی بیک كسری بهدجه و 1۳۸۳رضهی زاده، مصطفس ر -
 نامه کارشناسس ارشد دانشذاه تهرانیا، دااان1۳۳۸-۸1دوره ر 

نامه دکتری ثباتس اقتصیییاد کالن، دااانا، ماهیت، علد و اثرات بی1۳۷۹رمضیییانپهر، اسیییماعید ر -
 دانشکده اقتصاد دانشذاه تهرانی

 مدل اک ااران؛ اقتصاد تداری هایچرخه بر مهثر ا، عهامد1۳۹۴شاکری، عبا  و وهاب قلیچ ر -
های دهلس و باننس، دوره هشییتم، ا، فصییلنامه دژوهشSVARر سییاختاری برداری خهدرگرسیییهنس

 ی2۵شماره 
های اقتصادكالن در ااران، ا، بررسس تدربی رشد اقتصادی و سیاست1۳۷۴زاده، سعید رعیسس -

 نامه کارشناسس ارشد دانشذاه تهرانیدااان
سعید بیات و  - ست ذاری ا، الزامات1۳۹۵علس بهادر رکرمس، ههمک و   گذاریهدف چارچهب سیا

رازی و بهدجه، دوره سییاختاری، فصییلنامه برنامه برداری خهدرگرسیییهن مدل کاربردل ااران در تهرخ
 ی۴، شماره 2۰

ا، بررسییس نمش ثبات اقتصییادی بر عملکرد رشیید اقتصییادی 1۳۸2گرجس، ابراهیم و شیییما مدنس ر -
 ی2۸دوت همزمان، فصلنامه دژوهشنامه بازرگانس، شماره ااران با روش سیستم معا

ا، بررسس رابطه بیک كسری بهدجه و رشد اقتصادی در ااران 1۳۷۷مهسهی آزاد كسمائس، افسانه ر -
 ارشد دانشذاه الزهراینامه کارشناسسا، دااان۵۷-1۳۴2 س دوره ر
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 اقتصادی رشد و تورم بر بودجه کسری جبران هایشیوه اثرات
MBRI- PP -97009 سعید بیات، وهاب قلیچ 

 گیری مقام ناظر احتیاطیشکلهای بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم گذاری صندوقنقش و اثر
MBRI- PP -97008 ایلناز ابراهیمی، مریم همتی 

 اسالمی چهارچوب در جایگزین ابزارهای طراحی و ارز فردایی معامالت شناسیآسیب
MBRI- PP -97007 حسین میثمی، کامران ندری 

 پولی و احتیاطی کالن در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی سیاستگذاری
MBRI- PP -97006 مهدی هادیان 

 ای و ثبات مالی در اقتصاد ایرانارزیابی اثرات متقابل پایداری بودجه 
MBRI- PP -97005 ژاله زارعی 

 تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی 
MBRI- PP -97004  ،مرضیه اسفندیاریزهرا خوشنود 

 های پولی و ارزیچکیده سیاستی بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست
MBRI- PP -97003  

 تولید و قیمت خرد هایداده از کاربردی:کشور صنعت بخش در گذاریقیمت و تولید بر ارز نرخ نوسانات تأثیر

 قادری امید بیات، سعید ابراهیمی، سجاد MBRI- PP -97002 صنعتی

 های اسالمیبرای بانک (Resolution) شناسایی چارچوب قانونی گزیر
MBRI- PN -97001 

 لیال محرابی
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 IFRSهای مالی بین المللی درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت
MBRI- PN -96014 هادی حیدری و ایمان نوربخش 

 المللنظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین
MBRI- PN -96013 زهرا خوشنود 

  وك: راهنمایی برای ساختاردهی صکوكنامه صکدست
MBRI-TR-96012 رضا یارمحمدی، رسول خوانساری،سید محمد حسن ملیحی 

های نقد و بررسی ویکم سلسله نشستگزارش تفصیلی جلسه بیست :شناسی نظام بانکی کشورآسیب

  MBRI- SR -96011 های بانکداری و مالی اسالمیپژوهش

 تعدیل این ناترازی تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای
MBRI-WP-96010 احمد بدری، حمید زمان زاده 

سلسله  مگزارش تفصیلی جلسه بیست :بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی

  MBRI-SR-96009 های بانکداری و مالی اسالمیهای نقد و بررسی پژوهشنشست

های سلسله نشستنوزدهم گزارش تفصیلی جلسه  :های تجاریسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتامکان

  MBRI-SR-96008 اسالمی های بانکداری و مالینقد و بررسی پژوهش

 گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی دهی نرخ بهره سیاستی در سیاستسامان
MBRI- PN -96007 حسین میثمی، کامران ندری 

 دار بانکیگذاری مدتپذیری سرمایهبررسی ابعاد فقهی سپرده
MBRI-PP-96006 وهاب قلیچ 

 های تولیدیهزینه مالی بنگاه عوامل موثر بر
MBRI-PN-96005 سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده، امینه محمودزاده 

 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران
MBRI-PN-96004 مریم همتی 

http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293805&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293805&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293783&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293781&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293781&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293781&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293578&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293566&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293566&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293566&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293555&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293548&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293548&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293548&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293417&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293402&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293385&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293374&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283307&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283276&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283267&Language=1
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 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمالی مغفول بهواکاوی ظرفیت تأمین
MBRI-PN-96003 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری 

 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک
MBRI-PN-96002  مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری 

 بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی
MBRI-RP-96001  محرابی، رسول خوانساریلیال 
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 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  
MBRI- RR -95017 سعید بیات 

 خوشنود ، مرضیه اسفندیاری زهرا MBRI- PP -95016 هاالگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 2015بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینو چالشها فرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 زهرا خوشنود MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای بانکهای مالی الزمورتص

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانبانکچارچوب گزارشگری مالی 

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهی نرخ تورم تکپایدارکنندهلزوم اصالحات ساختاری 
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 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا طاهریمحمد ارباب MBRI-PN-94022 ای در ایراننگاری بانکداری سایهکالن

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی حیدری MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکی بخش حقیقی و رشد قیمت داراییهاآثار مؤلفه

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم

 مجید عینیان MBRI-PN-94017 20ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال محرابی مهرداد سپه MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2014های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
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 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2014بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانیاییتحلیل پو

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 زادهحمید زمان  MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوك بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین حمید زمان زاده

 توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 ابراهیمیسجاد  MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابر ترازنامه بانک بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترك اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 
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 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان سازوکار 1390-1360ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1390ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1390های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوك کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1390و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدشاخص تحلیل

 آرانیمصعب عبدالهی  MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9206  حسین میثمی 

 وهاب قلیچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 لی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین ما

 حسین میثمی  MBRI-9201 اسالمیهای بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

1391 

 حسین میثمی  MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1390) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1390)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1390) بهار های دولتی ایراندر شبکه بانکبرآورد قدرت بازاری 

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1390) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلروشنحسین معصومی، محمد  MBRI-9004 (1390) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1390) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1390) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1390) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخببورس اوراق 

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلقائمیحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی  MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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