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 خالصه مدیریتی
احکام مختلف پولی و اعتباری  ،سنواتی های قوانین بودجٔهاجتماعی و فرهنگی و نیز تبصره-اقتصادی توسعٔه سالٔهپنج در احکام قوانین برنامٔه

است. در همین راستا، اثرگذار اقتصاد ایران  شبکٔه بانکیتخصیص منابع اعتباری و نیز خالص جریان منابع و مصارف  فرایندر د اًمستقیم
 ، اقشار خاص )افراد تحت پوشش(…و )کشاورزی، آب، صادرات، مسکن، ی مختلف اقتصادیهاتسهیالت تکلیفی مربوط به بخش

، امور خاص (…و ، بالیای طبیعی )سیل، خشکسالی،(…و بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، ازدواج جوانان، ایثارگران و جانبازان، قضات،
های سود ترجیحی در کنار نرخ( …و شهری و روستایی، تسهیالت خوداشتغالی، )خرید تضمینی محصوالت زراعی، نوسازی بافت فرسودٔه

به عدم تعدیل  هابانکو همچنین الزام  ،بازپرداخت تٔاخیرم یاظر بر استمهال مکرر تسهیالت تکلیفی، بخشش جرا، تکالیف نتسهیالتاین 
شبکٔه خالص جریان منابع و مصارف )نقدی و تعهدی(  مستقیماً ،های برابری اسعارتعهدات ارزی مشتریان متناسب با تغییرات ادواری نرخ

بخشی از خذ قانونی مٔاهای سنواتی مذکور ساله و بودجهپنج های قوانین برنامٔهاحکام و تبصره. ساخته استرا دچار کسری مقطعی  بانکی
که در کنار تکالیف اعتباری مربوط به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  استاعتباری کشور  تسهیالت تکلیفی شبکٔه

 های روغنی،وش، دانهگندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه کشاورزی ) صوالت(، قانون تضمین خرید مح۳۶ مقررات مالی دولت )مادٔه
پذیر و ارتقای رقابت انون رفع موانع تولید، قرسانی به ایثارگرانقانون جامع خدماتپیاز و حبوبات(،  ،زمینیسیبآفتابگردان، چای، 

از  …و ،قانون تسهیل ازدواج جوانان ،مناطق روستایی و عشایریپایدار در  اشتغال از توسعه و ایجاد قانون حمایت، نظام مالی کشور
سهم منابع ناظر بر جریان انقباضی  ادلٔه ،و از طرف دیگر دهدمیتسهیالت تکلیفی را توضیح  یندٔهثر در روند فزاهای مٔولفهطرف مٔویک

 د.کنتبیین میرا ها آن دهیبالفعل وام ظرفیتتضعیف تصرف نهادهای اعتباری و نیز قابلِ
شبکٔه بلکه الزام  ،های اعتباری انعکاس نداشتهدر حوزه صرفاًهای سنواتی و بودجه ، قوانین دائمیسالهپنج تکالیف اعتباری قوانین برنامٔه

اوراق ای( و نیز خرید های سرمایهسازی )واگذاری داراییهای مشمول خصوصیدر خرید شرکت هاآنگذاری های سرمایهو شرکت بانکی
آزادی منابع  و نیز کسری جریان نقدی مذکور و کاهش درجٔه سلطٔه مالیباعث تشدید  عمالًهای مالی( )واگذاری دارایی قرضٔه دولتی
ترتیب از بازار هب شبکٔه بانکیمدت کوتاه مالیتٔامینناترازی فوق موجب افزایش تقاضای  . مجموعٔهشده است شبکٔه بانکیتخصیصی 

موجب افزایش ریسک سیستماتیک اعتباری و از طرف دیگر باعث  طرفیککه از  نیز برداشت شبانه از بانک مرکزی شده بانکی وبین
 .شده استو رشد انتظارات تورمی های پولی کل انبساط پیوستٔه
و نیز استقراض  ،های سود ترجیحیاز طریق تسهیالت تکلیفی، نرخ صرفاًر سیاست پولی در اقتصاد ایران دمالی  هایسیاستاثرگذاری 

 عملر کانال اعتباری د تٔاثیرمالی در کنار  هایسیاستبلکه  ،)اخذ تسهیالت و فروش اوراق قرضه( نبوده نظام بانکیمستقیم بخش دولتی از 
گیری سیاست پولی اثرگذارند. در های انتقال پولی و همچنین جهتر مکانیزمدها نیز سود و بازار دارایی نرخهای ر کانالداز طریق اثرگذاری 

ض عدم تغییر ( در بازار اوراق قرضه )با فراوراق قرضٔه دولتیهای مالی )خالص فروش همین راستا، افزایش مستمر خالص واگذاری دارایی
ایش متوسط بازدهی اوراق قرضه )رشد متوسط بازدهی ، افزاوراقاین موجب کاهش قیمت  یبترتبه ،داردعمق محدودی های پولی( که در کل

بانکی با متوسط نرخ بازدهی اوراق قرضه، افزایش هزینه فرصت منابع مالی سیاستی و بازار بین های بهرٔهاقتصادی(، رشد شکاف میان نرخ
و  ،شبکٔه بانکیوه منابع و مصارف ها، رشد نسبت مطالبات غیرجاری، کسری خالص جریان وجاقتصاد، کاهش بازدهی نسبی بازار دارایی

 تٔاثیرتحت طرفیکگیری سیاست پولی در اقتصاد ایران از ، جهتدیگر عبارتبه. شده استاز بانک مرکزی  برداشتاضافهافزایش  مجدداً
به  هابانک)در قالب رشد خالص بدهی دولت و خالص بدهی  نظام بانکیمستقیم و غیرمستقیم افزایش استقراض بخش دولتی از  تٔاثیرات

در معامالت  اوراق قرضٔه دولتیهای سود سیاستی و تجاری )از طریق افزایش سهم از رشد شکاف میان نرخ متٔاثربانک مرکزی( و از طرف دیگر 
انتقال  هاییزممکانر دهمسویی  تٔاثیرات یبترتبه دولت به خالص فروش اوراق قرضه کسری بودجٔه یاتکابازار( بوده که با رشد این و ارزش 

. در تحلیل نهایی، داشته استگیری سیاست پولی و همچنین جهت ،پولی )اعتباری، سود و بازار(، خالص جریان وجوه میان بازارهای مالی
های سود اعتباری ر بردار نرخدانتقالی  تٔاثیرات علتبهبانک مرکزی،  ترازنامٔه های پولی و اندازٔهحتی در شرایط مدیریت مستحکم کل سلطٔه مالی

 تٔاثیراتگیری سیاست پولی و ر جهتد عمل شبکٔه بانکیها و نیز خالص جریان اعتباری و همچنین جریان وجوه میان بازار پول و بازار دارایی
 .بوده استرگذار ( اثمالیتٔامینعملکردی کالن )رشد اقتصادی، تورم، نرخ  یرهایمتغر دانتقالی آن 

 





 

 فهرست مطالب
 
 
 

 ۱........................................................................................................................................................ مقدمه ۱

 ۳......................................................................................... یو پول یمال یهااستیرابطٔه متقابل س یتجرب اتیمرور ادب ۲

 ۴ ............................................................................................................... یمال یداریو ضوابط پا یسلطٔه مال ۱-۲

 5 ........................................................................... یبودجٔه دولت در ترازنامٔه بانک مرکز یکسر میرمستقیغ راتیتٔاث ۲-۲

 ۶ .................................................................................. یو مال یپول یهااستیس یدر مقابل همسوساز یسلطٔه مال ۳-۲

 7 ............................................................................................................................. یمال یداریکرونا و ناپا ۴-۲

 7............................................................................................................. رانیدر اقتصاد ا یسلطٔه مال یانتقال زمیمکان ۳

 8 ...................................................................................................... بودجٔه دولت در بازار پول یناتراز راتیتٔاث ۱-۳

 ۱۳ ........................................................................ رانیاقتصاد ا یزیرو بودجه یزیردر نظام برنامه یفیتکل التیتسه ۲-۳

 ۱5 ......................................................................................... رانیبودجه در اقتصاد ا نیقوان یاتیو مال یاحکام پول ۳-۳

 ۱۶ ....................................................................................... یاستیسود س یهاو نرخ یراستقراضیبودجٔه غ یکسر ۴-۳

 ۱7 ................................................................................ یشبکٔه بانک یمال یهاصورت یو ناتراز یاوراق قرضٔه دولت 5-۳

 ۱8 ................................................................................................................................................. یریگجهینت ۴

 ۲۰ ................................................................................................................................................. منابع و مآخذ





 

 جدولفهرست 
 

 ۱۴ ................................................................................. ۱۴۰۰قانون بودجٔه سال  یاعتبار یفیتکل یها. تبصره۱جدول 

 
 

 
 هاشکلفهرست 

 
 9........................................... )درصد( یناخالص داخل دیبه تول یاهیسرما یهاییو تملک دارا ی. نسبت اعتبارات جار۱شکل 

 ۱۰ ...................................................................... )درصد( یبه جار یاهیسرما یهایی. نسبت اعتبارات تملک دارا۲شکل 

 ۱۱ .......................................................... )درصد( یعموم یبه کل درآمدها یمال یهاییدارا ی. نسبت منابع واگذار۳شکل 

 ۱۱ .......................................................... )درصد( یعموم یبه کل درآمدها یمال یهاییدارا ی. نسبت منابع واگذار۴شکل 

 ۱۱ ........................................................... )درصد( یناخالص داخل دیبه تول یمال یهاییدارا ی. نسبت منابع واگذار5شکل 

 ۱۲ ...................................................................... )درصد( ی پولٔهیپا راتییبه تغ یمال یهاییدارا ی. نسبت واگذار۶شکل 

 ۱۲ ......................................... )درصد( ی پولٔهیپا راتییانباشته به تغ یمال یهاییدارا یخالص واگذار راتیی. نسبت تغ7شکل 

 ۱5 .............................................................. کل )درصد( التیتسه راتییها به تغبانک یاتبصره التی. نسبت تسه8شکل 

 ۱7 ................................ )درصد( یاوراق قرضٔه دولت یمند، و بازدهقاعده یری، اعتبارگیبانکنی. متوسط نرخ سود بازار ب9شکل 

 
 
 
 
 
 

 





۱ 

 مقدمه ۱
تولید )کار و سرمایه(، بازار کاالها و خدمات  های اولیٔهدر بازارهای نهاده گانهسهمبادالت  فراینداقتصادی در  هایفعالیتسنتی  چرخٔه

که از  است و دولت( انجام پذیرفته ،های مالی توسط عاملین مختلف اقتصادی )خانوارها، نهادهاو نیز بازار دارایی ،المللی()داخلی و بین
گذاری، رشد قتصاد کالن )سرمایهکلیدی ا متغیرهایعاملین مذکور و از طرف دیگر وضعیت  جریان وجوه تعهدی و ترازنامٔه طرفیک

 عمل ،از عاملین اقتصادی هریکعالوه بر جریان وجوه  گانهسهمبادالت  چرخٔهاین سازند. می متٔاثرو نرخ بهره( را  ،اقتصادی، تورم، نرخ ارز
با یک روند  ،عملهای شدید و مستمر ادواری د که در شرایط عدم بروز کسریهدمیقرار  تٔاثیرتحتجریان نقدی کالن را نیز طی زمان 

از عاملین اقتصادی،  هریکیابد. در همین راستا، بروز کسری و عدم تعادل مقطعی و محدود در جریانات نقدی نوسانات حداقلی بازتاب می
اساس حداقل های آتی و برکه در زمان شودمی مالیتٔامینسایر عاملین ای( دوره)بین انداز انباشتٔهتوسط استقراض غیرمستمر از پس مستقیماً

خالص جریان  عمل ،المللیانحصاری نظام پولی بین گذارانسیاست عنوانبههای مرکزی بانک یستٔاسشوند. با نرخ رجحان زمانی تسویه می
این جریان  ،که در شرایط رونق )رکود( اقتصادیطوریه، ببدیامی گذاریسیاستای میان عاملین اقتصادی قابلیت مدیریت و دورهنقدی بین

تا  شودمیپولی تضعیف )تقویت(  گذاریسیاستای و با استفاده از ابزارهای انقباضی )انبساطی( متعارف نقدی با یک روند پادچرخه
 و نیز ثبات مالی مدیریت شوند. ،لیدثبات قیمتی، رشد پایدار تو گانٔهسهتحوالت ضدسیکلی جریان وجوه کالن در راستای اهداف 

طی زمان متوازن و متعادل نبوده و در برخی موارد اختالالت شدید  غالباًای )پویا( میان عاملین اقتصادی دورهخالص جریان نقدی بین
د. شوو پیوسته در جریان نقدی یک گروه از عاملین اقتصادی موجب اخالل در جریان نقدی سایر عاملین و حتی جریان نقدی کل اقتصاد می

 هایمٔولفه ترینمهمالمللی( یکی از داخلی و یا بین خاص )در قالب مبادالت طوربهها عام و دولت طوربهخالص جریان نقدی بخش عمومی 
اقتصاد کالن در کشورهای مختلف شناسایی  های مرکزی در عرصٔهو همچنین بانک ،شبکٔه بانکیبروز اختالل در جریان وجوه سایر عاملین، 

ضدسیکلی مالی و از طرف  هایسیاست علتبه طرفیکها از دولت شده است. ناترازی خالص جریان نقدی و تراز عملیات مالی بودجٔه
سازد. می متٔاثرآن را  دولت و نیز دیون انباشتٔه ناخالص ترازنامٔه اندازپس ماندٔه مستقیماًهای مقطعی درآمدی بودجه، تکانه تٔاثیرتحتدیگر 
مختلف  کامالًهای و نیز اندازه بودجه های متفاوت کسریتواتر و نسبت علتبه ترتیببه توسعهدرحالمذکور در اقتصادهای صنعتی و  فرایند
های مقطعی کسری بودجه مالیتٔامینهای نامتناسب بازارهای اوراق قرضه در انداز ناخالص بخش دولتی و همچنین ظرفیتپس ماندٔه
 طوربهبانک مرکزی(  )با احتساب ترازنامٔه نظام بانکی عام و ترازنامٔه طوربهکلیدی اقتصاد کالن  متغیرهایر دمتفاوتی  تٔاثیراتها، دولت

تواتر  علتبه( توسعهدرحالها در اقتصادهای صنعتی )دولت کسری جریان وجوه و بودجٔه مالیتٔامین. در همین راستا، داشته استخاص 
سرمایه )محدودیت مبادالت  عمق( بازارهای مالی، بازبودن حسابهای سیاستی، تعمیق )کمهای پایین )باال( بهرهمحدود )زیاد(، نرخ

موجب تسهیل )دشواری(  ترتیببهالمللی های مالی بینراز بازا مالیتٔامینو دسترسی گسترده )بسیار محدود( به ابزارهای  ،المللی(مالی بین
اوراق  ی پایین )باال( بهرٔههادسترسی به نرخ علتبه مالیتٔامین مدت(، کاهش هزینٔه)کوتاه ۱های بلندمدتبا سررسید مالیتٔامین فرایند

و همچنین تضعیف )گسترش(  ،دولت المللی جهت فروش اوراق قرضٔهبدهی، گسترش تنوع )عدم تنوع( دسترسی به بازارهای مالی بین
که طوریه، باست های بازدهی اوراق قرضه شدهسیاستی و نیز نرخ های بهرٔهر شکاف میان نرخداوراق بدهی دولت  انتقالی عرضٔه تٔاثیرات

پولی )رشد پایدار غیرتورمی، ثبات مالی و  گذارسیاستر اهداف سنتی دانتقالی  تٔاثیراتموجب کمترین )بیشترین(  هاواکنشاین  مجموعٔه
 ها( خواهد شد.پایداری موازنه پرداخت

گسترده از منابع  استفادٔه صورتبه غالباًادواری دولت  کسری بودجٔه نتیجتاًکسری جریان وجوه تعهدی و  ،توسعهدرحالدر اقتصادهای 
و بانک  شبکٔه بانکی) نظام بانکیداخلی دولت(، استقراض مستمر از  انداز ناخالص حقیقی بخش خصوصی )فروش وسیع اوراق قرضٔهپس

موجب  ترتیببه مالیتٔامینهای روشاین استفاده از  تٔاثیراتکه  دپذیرمیالمللی انجام و یا استقراض خارجی از بازارهای مالی بین ،مرکزی(
و نیز کاهش پلکانی قدرت خرید پولی ملی )افزایش نرخ ارز( شده  ،های پولیسرکوب مالی(، افزایش تورمی کل بعضاً) ۲ازدحام بروز پدیدٔه

موجب کاهش  ترتیببه های عمومی و دولتی از طریق انتشار اوراق قرضهکسری جریان نقد بخش مالیتٔامیناست. با فرض ثبات انتظارات، 
و همچنین کاهش سهم عاملین غیردولتی از جریان  ،اقتصاد در عرصٔه مالیتٔامین های بازدهی اوراق، رشد هزینٔهقیمت اوراق، افزایش نرخ

                                                                                                                                                                                                                
 سال است. ۱5بیش از  کشورهای صنعتی عموماً سررسید اوراق قرضٔه متوسط دورٔه ۱

2 Crowding out 
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جریان وجوه منابع و مصارف  ترتیببه شبکٔه بانکیکسری از این  پیوستٔه مالیتٔامینشود. در صورت مبادالت مالی و کاالیی کالن اقتصاد می
 های بهرٔههای پولی منبسط، نرخمرکزی و کل ترازنامٔه بانکاز بانک مرکزی افزایش،  هاآن برداشتاضافهدچار کسری،  هابانکمدت کوتاه

ترازنامٔه ها از تکسری جریان نقدی دول مالیتٔامین تٔاثیرات ،تورم انتظاری افزایش خواهد یافت. همچنیننیز سیاستی واقعی کاهش و 
مذکور  مالیتٔامین رددر موارد خاصی که اقتصاد در شرایط رکودی قرار دا .استهای مرکزی تابع وضعیت ادواری تجاری اقتصاد کالن بانک

اما  ؛در سازگاری با هدف غایی رشد پایدار غیرتورمی مقام پولی است عملکه  شودمیپولی با مالی تلقی  هایسیاستسازی همراه عنوانبه
انداز ناخالص داخلی( مالی )کسری بزرگ پس های گستردٔهاز بانک مرکزی در شرایط غیررکودی و با عدم تعادل مالیتٔامین ،در اغلب موارد

و نیز کاهش رشد  ،گذاری ناخالص حقیقید سرمایههای پولی، افزایش انتظارات تورمی، کاهش رشکه موجب انبساط کلاست همراه 
دولت  انتقال خالص کسری جریان نقدی ترازنامٔه فرایند. هستندپولی  گذارسیاستدر مغایرت با اهداف اصولی  عملکه  شودمیاقتصادی 

مرکزی، در مغایرت با استقالل اهداف رشد خالص بدهی دولت به بانک  نتیجتاًکسری بودجه و  مالیتٔامینمرکزی در قالب  ترازنامٔه بانکبه 
شناخته  سلطٔه مالی عنوانبهکه در ادبیات اقتصاد کالن  استپولی  گذارسیاستی یسیاستی مقام پولی و نیز در تضاد با اهداف میانی و غا

مکانیزم  ،مطالعاتی فرایندن که در ای یابدمیو برخی از اقتصادهای نوظهور بروز  توسعهدرحالدر اقتصادهای  غالباًچالش این شود. می
مکانیزم ناظر بر وجود رژیم مالی  ،گیرد. در این تحقیقاقتصاد ایران مورد شناسایی و تحلیل قرار می درانتقالی آن  تٔاثیراتگیری و شکل

 گیردمیقرار  موردبررسی( گذشته های زمانی بانک مرکزی طی دهٔههای بانک اطالعات سریریکاردین برای اقتصاد ایران )با استفاده از داده
انتقالی  تٔاثیراتدولت و همچنین  های مالی بودجٔهخاص از عدم تعادل طوربهپولی  عام و پایٔه طوربههای پولی کل پذیریتٔاثیرو همچنین 
 .خواهد شدپولی تحلیل  گذارسیاستمورد هدف  متغیرهایر د سلطٔه مالی

 موردبررسی توسعهدرحالدر اقتصادهای صنعتی و  سلطٔه مالیادبیات تجربی  ،۲ بخشدر  :دشواین گزارش از چهار بخش تشکیل می
های سنواتی کشور و نیز بودجه توسعٔه سالٔهپنجهای اعتباری قوانین برنامه-احکام پولی طرفیکنیز از  ۳و در بخش  گیردمیتطبیقی قرار 

 متغیرهاینقدی دولت با  تراز عملیاتی و از طرف دیگر رابطٔه شودمیتبیین  اعتباری مٔوسساتکلیدی کسری جریان نقدی  هایمٔولفه عنوانبه
 شود.نیز نتایج تحقیق ارائه می ۴ بخشدر  ؛گیردطالعاتی مورد تحلیل قرار میم کالن برای دورٔه
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 مالی و پولی هایسیاستمتقابل  مرور ادبیات تجربی رابطٔه ۲
ها ناشی دولت کسری بودجٔه مالیتٔامینهای مرکزی در قرن نوزدهم با دو الزام محیطی ناظر بر انتشار انحصاری پول ملی و نیز تشکیل بانک

 افزایش دیون انباشتٔه ترتیببه هاآن( که پیامد ۲۰۱8 ،۱)بوردو و سیکلوس بود زمانهمهای مختلف فراگیر بیماری بعضاًها و از جنگ
ها دولت کسری بودجٔه مالیتٔامیناز  متٔاثر ۳. رخدادهای تورمی حادبوده استاقتصاد کالن  در عرصٔه ۲ا و نیز بروز ادوار تورمی حادهدولت

، بحران ۱9۲۳-۱9۲۲های در مقاطع مختلف زمانی بروز کرده که برخی از مصادیق تاریخی آن در دوران حکومت وایمار در آلمان طی سال
ها در گیری بحران بدهیو همچنین شکل ،۱9۴5-۱9۴۱های ابرتورم در یونان طی سال مجارستان، بروز پدیدٔه ۱9۴۶-۱9۴5پولی 

فریقا ا( بوده است. در همین راستا، کشورهای جنوب صحرای ۲۰۱۲ ،4)هانکه و کراس ۱98۰ مریکای التین طی دهٔهاکشورهای مختلف 
بخش عمومی( از طریق  اندازپسها )کسری خالص دولت کسری بودجٔه پیوستٔه مالیٔامینتاز  متٔاثرهای حاد های مشابه تورمنیز با چالش

، جمهوری ۱997-۱99۴، آنگوال ۱99۴-۱99۱ پولی در کشورهای زئیر طی دورٔه هایکلاستقراض مستمر از بانک مرکزی و رشد 
 مواجه شدند. ۲۰۲۰-۲۰۱9و  ۲۰۰8-۲۰۰7 و زیمباوه طی دو دورٔه ،۱998دموکراتیک کنگو در سال 

و نیز رشد  ،ایکه در قالب کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش شدید مخارج بودجه هادولت تغییرات نامتوازن منابع و مصارف بودجٔه
بروز کسری مستمر بودجه  زمینٔه طرفیکاز  ،پیوسته به وقوعاوراق قرضه(  های دولت )اصل و بهرٔهنامتناسب اعتبارات بازپرداخت بدهی

پولی )در شرایط  هایکلها را فراهم ساخته و از طرف دیگر موجب افزایش استقراض از بانک مرکزی و رشد دولت و رشد دیون انباشتٔه
گروه از در هر دو  5نرخ تورم و اختالالت قیمتی زمانهمدر قالب رشد  هاآنانتقالی  تٔاثیراتکه نخستین  ( شده استسلطٔه مالیوجود 

تورم پایین در اقتصادهای  پدیده پس از سه دهه تجربٔهاین بروز یافته است. پس از بروز بحران کرونا،  توسعهدرحالاقتصادهای نوظهور و 
در هر  سلطٔه مالی(. گسترش ۲۰۲۱ ،7سامرز ؛۲۰۲۱ ،6و زتلمیر ،، لیندرو)بالنچارد شدپدیدار  مجدداًصنعتی و همچنین ایاالت متحده، 

های روند نزولی نرخ زیراد، شو پایداری رشد اقتصادی غیرتورمی نیز طی سه سال گذشته موجب اخالل در سرعت  اقتصادهااین دو گروه از 
موجب رشد انتظارات تورمی و از طرف دیگر باعث انتقال منابع مالی از  طرفیکپولی از  سیاستی و همچنین انبساط منفعالنٔه بهرٔه

رغم به(. در همین راستا، ۲۰۱9 ،8ملوسی تشدید رکود اقتصادی گردید )بیانچی و نتیجتاًمالی و  هایبخشسمت قیقی بهح یهابخش
افزایش  علتبه عمل، 9هادولت و همچنین تقویت احتمال بروز ناپایداری دیون انباشتٔه کنندهمصرفهای تورم تولید و افزایش شدید نرخ

 های بهرٔهامکان افزایش نرخ جبراًسمت تقاضا(، رشد )ج یجهت تهی هادولتحمایتی  هایمحرکوم نیاز به مستمر شکاف تولید و نیز تدا
خاص فراهم  طوربهعام و ایاالت متحده  طوربهسازی پولی و مالی در اقتصادهای صنعتی سیاستی و انقطاع روند سیاست همراه مدتکوتاه

در شرایط رکودی مذکور یک راهبرد موقتی تلقی شده که موجب  غالباًپولی با سیاست مالی  هایسیاستسازی (. همراه۲۰۲۰ ،۱۰د )پاولشن
اقتصادی  مدتکوتاهپولی( و همچنین باعث کاهش شکاف تولید و نیز بهبود روند رشد  گذارسیاستبروز تورم گذرا )باالتر از اهداف 

های ای، رشد سقفناظر بر افزایش موقتی اعتبارات بودجه ای چهارگانٔههمحدودیت علتبهپولی و مالی  هایسیاستسازی شود. همراهمی
های سمت بازار داراییهای مولد بهو همچنین تشدید روند انتقال منابع از بخش ،ت تورمیا، افزایش انتظارهادولت احتیاطی دیون انباشتٔه

با گردش  نهایتاًو  یستن پذیردر بلندمدت استمرار عمل(، توسعهدرحالکشورهای  ویژهبهخروج سرمایه از کشور،  بعضاًمالی و غیرمالی )
 که در مرحلٔه دپذیرمیپیوسته انجام  گردش سیاستی در دو مرحلٔهاین سیاستی همراه خواهد بود.  بهرٔه هاینرخانقباضی سیاست پولی و رشد 
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 دولت و تورم )تورم سمت عرضه از طریق افزایش بازدهی اوراق قرضه و رشد هزینٔه تبادل میان دیون انباشتٔه بهینٔه نخست براساس نقطٔه
، گیردمیپولی( و شکاف تورمی شکل  هایکلسیاستی )یا  بهرٔه هاینرخدوم براساس تبادل بهینه میان تغییرات  ( و در مرحلٔهمالیتٔامین

 تدریجبهدولت(  داشتن اهداف شکاف تولید و پایداری دیون انباشتٔهمفروضسازی سیاست پولی و مالی )با که تورم ناشی از همراهطوریهب
 (.۲۰۱9 ،۱د )گالیشوتعدیل 

ین یهای پاشامل رشد پایدار اقتصادی، نرخ قالب قیود و اهداف ترکیبی مختلف ها دردولت های احتیاطی دیون انباشتٔهپایداری نسبت
انتقال تدریجی از یک نظام  ( که زمینٔه۲۰۱۱ ،۲اوراق قرضه شکل گرفته )هال و سارجنت و نیز روند غیرصعودی ارزش واقعی ،واقعی بهرٔه

 گذارانسیاستمالی مبتنی بر اهداف ترکیبی -سمت یک نظام پولی( را به۱97۰-۱9۶۰ م با تورم باال )دورٔهتؤا سلطٔه مالیپولی متکی بر 
 ۲۰۱۶-۲۰۰۰ طی دورٔه توسعهدرحالپولی و مالی )با اولویت رشد پایدار غیرتورمی( فراهم ساخته که در بسیاری از اقتصادهای صنعتی و 

 اساسی در تعیین مقادیر بهینٔه زایدرون تغییریک  عنوانبهتورم  ،گردش سیاستیاین (. در ۲۰۱7 ،۳)بیانچی و ایلوت یافته استتجلی 
سازی سیاست پولی با مالی در کنار هدف سنتی رشد پایدار اقتصادی همراه دولت در قالب نظریٔه بودجٔه تراز عملیاتیسری ک مالیتٔامین

. در همین راستا، سایر مطالعات تجربی نیز داللت بر گرفته استاقتصادی قرار  گذارانسیاست موردتوجهمالی(  گذارسیاستی ی)هدف غا
 توسعهدرحالدر اقتصادهای صنعتی و  هادولت شدن مستمر کسری بودجٔهمدت در شرایط پولیگسترده در میان تورمی باال و رکود تٔاثیرات

های بزرگ قیمتی در تکانهو از طرف دیگر منجر به بروز  هادولت احتیاطی کسری بودجٔه هاینسبتموجب تضعیف  طرفیککه از  رددا
 یافته طی دورٔهاقتصاد توسعه ۱۶(. مطالعات تجربی در ۲۰۱۳ ،4)لیپر و ژو شده استهای مالی و همچنین دارایی ،بازار کاالها، خدمات

ها با کارایی ابزارهای سیاست دولت کسری بودجٔه مالیتٔامیناستقالل بانک مرکزی در  مٔولفٔهمعکوس میان سه  بیانگر رابطٔه ۱988-۱955
 ۱۱8جامع تطبیقی برای  نتایج یک مطالعٔه ،(. همچنین۱995 ،6فیشر ؛۱99۳ ،و سامرز 5)آلسینا ه استبودتورم  پولی و همچنین اندازٔه

تر تورم داشته های پاییناستقالل بانک مرکزی با نرخ یمنفی میان ارتقا نیز داللت بر رابطٔه ۲۰۱۳-۱98۰ طی دورٔه توسعهدرحالاقتصاد 
 گذارسیاستسیاستی در سازگاری با اهداف  بهرٔه هاینرخپولی و همچنین  ی همانند تغییرات پایٔهکمّ هایمٔولفهاستقالل در قالب این که البته 

معکوس معناداری میان استقالل بانک مرکزی و نیز  (. در تحقیق مشابه دیگری، رابطٔه۲۰۲۰ ،7پولی تبیین شده است )گاریگا و رودریگز
 .شده استالب روند تغییرات کسری بودجه( مشاهده گیری سیاست مالی )در قجهت مٔولفٔهتورم پایین با 

 و ضوابط پایداری مالی سلطٔه مالی ۱-۲
 ،عملپولی  گذارسیاستر اهداف د سلطٔه مالیمنفی  تٔاثیراتها و مقابله با ریسک منظوربه ،و نوظهور توسعهدرحالدر اقتصادهای 

سهم استقراض در  طرفیککه از طوریه، باست و بانک مرکزی اعمال شده نظام بانکیاز  مالیتٔامینهای مختلفی روی مکانیزم محدودیت
 عنوانبهمرکزی ) ترازنامٔه بانکو از طرف دیگر تغییرات خالص بدهی دولت در  هادولت بودجٔه سالٔهسهدرصد متوسط درآمدهای  ۱۰سقف 
برای اقتصادهای  هاسقفاین (. ۲۰۱۲ ،8اکوم و دیگراند )جشپولی محدود  گذارسیاستارچوب اهداف بلندمدت ه( در چدهندهوامآخرین 
و همچنین  ،غیرعمیق ادواری، بازارهای اوراق قرضٔه داخلی بخش عمومی، کسری بودجٔه اندازپسخالص  با کسری پیوستٔه توسعهدرحال

 (.۱99۳ ،9)کوتارلی استتعدیل تاریخی باال اندکی قابلِ  هایتورم
گذشته نیز داللت  طی چهار دهٔه توسعهدرحالو اقتصادهای  ۱97۰ تجربی در اقتصادهای صنعتی طی دهٔهدر تحلیل نهایی، مطالعات 

باید می هادولت که ارزش روز خالص بدهیطوریه، بردها دادولت کسری بودجٔه مالیتٔامین فرایندای در دورهبر ضرورت اعمال قیود بین

                                                                                                                                                                                                                
1 Gali 
2 Hall & Sargent 
3 Ilut 
4 Leeper & Zhou 
5 Alesina 
6 Fischer 
7 Garriga & Rodriguez 
8 Jácome, Matamoros-Indorf, Sharma, & Townsend 
9 Cottarelli 



 کشور یو اقتصاد ینظام بانک ری دابودجهو شبه یابودجه فیرات تکالیثٔات    

5 

ای( و همچنین وجود روند غیرصعودی ارزش واقعی های غیربهرهآینده )تفاضل مالیات از هزینه عملیات مالی معادل ارزش فعلی مازاد تراز
مالی )نرخ مالیات و  هایسیاستقیود بدون تغییرات در شکاف تورمی و نیز روند این ها باشد. در شرایطی که دولت دیون انباشتٔه ماندٔه

به  خود را بدون افزایش خالص بدهی و دیون انباشتٔه تراز عملیاتیها کسری و دولت اشدرشد بلندمدت اعتبارات تخصیصی( برقرار ب
 هایسیاستپولی متناظر با  هایرژیمد. در همین راستا، شوالی از نوع پایدار ارزیابی میم هایسیاست عملمرکزی محدود سازند،  هایبانک

 ۲از نوع غیرریکاردین سلطٔه مالیپولی تحت  هایرژیم متقابالًک مرکزی است. بوده که بیانگر استقالل نسبی بان ۱مالی مذکور از نوع ریکاردین
دولت به بانک مرکزی،  مستقل و غیرمقید باعث رشد خالص بدهی صورتبهدولت  بودجٔه تراز عملیاتیکسری  هاآنکه در شود میشناخته 

 (.۱98۱ ،۳)سارجنت و واالس شودمیاحتیاطی اقساط دیون دولت در سررسیدهای مختلف  هاینسبتو همچنین رشد  ،پولی افزایش پایٔه
همسو، در  صورتبهکه در ادوار رکود طوریهب ،استکارآمد مالی و پولی در ادوار مختلف تجاری متفاوت  هایسیاست گیریجهت

و نیز میزان کارایی  ،شکاف تورمی، شکاف تولید هایٔولفهمو همچنین در ادوار بهبود با توجه به ترکیب  ،شرایط اوج رونق خالف جهت
همسو و در برخی موارد خالف جهت یکدیگر تدوین  صورتبهپولی و مالی  هایسیاست گیریجهت بعضاًابزارهای سیاست مالی و پولی 

اقتصاد کالن بوده  هایمٔولفهر دمالی  هایسیاستاز  تربزرگپولی همواره  هایسیاستمقطعی  تٔاثیرات. در همین راستا، برآیند شوندمی
ر بازارهای عوامل تولید، کاالها و خدمات، دتغییرات ابزارهای سیاست پولی  تٔاثیرات زیراو ترازتجاری(،  ،)رشد اقتصادی، نرخ بهره، تورم

لی )در قالب یک الگوی ابزارهای سیاست ما تٔاثیراتاز برآیند  تربزرگو همچنین تغییرات تقاضای کل  ،تجارت خارجی، جریان وجوه کالن
پولی و مالی طی ادوار مختلف تجاری )رکود  گذارانسیاست هایواکنش ،مذکور بوده است. در یک تحقیق تاریخی هایمٔولفهر دریکاردین( 

پولی جهت کاهش شکاف  کنندٔهتسهیل هایسیاستکه در شرایط رکودی طوریهقرار گرفت، ب موردبررسیو بهبود( برای ایاالت متحده 
و در اواخر دوران رکود توسط  تٔاخیربا  عملمحرک مالی  هایسیاستکه درحالی ،به اجرا درآمده مدتکوتاهخودکار و  صورتبهتولید 

رفتار  ،(. در تحقیق مشابهی۱99۴ ،4بوده است )رومر ترضعیفر شکاف تولید دآن  تٔاثیراتکه البته برآیند  اعمال شده گذارسیاست
تر بهنگام پولی و مالی طی ادوار مختلف تجاری برای ایاالت متحده پایش شده که شواهد تجربی داللت بر استفادٔه هایسیاستضدسیکلی 

 (.۲۰۰۳ ،5داشته است )گالی و پروتی سالهسی دورٔه یکسیاست پولی نسبت به سیاست مالی طی 

 مرکزی ازنامٔه بانکترر ددولت  غیرمستقیم کسری بودجٔه تٔاثیرات ۲-۲
که در شکل سنتی آن از طریق استقراض مستقیم از  شودمیپولی و نقدینگی  دولت از دو روش موجب رشد پایٔه کسری بودجٔه مالیتٔامین

افزایش خالص  زمینٔه مستقیماًکه  پیونددمی به وقوعدولت در قالب عملیات بازار باز  اوراق قرضٔه خرید پیوستٔه صورتبهبانک مرکزی و یا 
افزایش  عمل ،. در روش دوم با حفظ استقالل صوری بانک مرکزیسازدمیپولی را مهیا  رشد پایٔه نتیجتاًبدهی دولت به بانک مرکزی و 

 طوربهدولت  اوراق قرضه سبب کاهش قیمت و نیز افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضٔه دولت در بازارهای اولیه و ثانویٔه اوراق قرضٔه عرضٔه
نرخ سود موردانتظار،  طرفیکدولت از  . رشد بازدهی اوراق قرضٔهشودمیعام  طوربهاقتصاد  خاص و متوسط بازدهی بازار اوراق قرضٔه

 هاینرخو از طرف دیگر موجب رشد شکاف میان  دهدمیاعتباری اقتصاد را ارتقا -و همچنین هزینه فرصت منابع مالی ،منحنی بازدهی
و همچنین رشد  شبکٔه بانکیمحصوالت اعتباری  بهرٔه هاینرخباعث افزایش  قهراً فراینداین . شودمیتجاری  بهرٔه هایخنرسیاستی و  بهرٔه

محصوالت اعتباری و نیز رشد  بهرٔه هاینرخ زمانهمخواهد شد. افزایش  هاداراییدر بازار  گذاریسرمایهبازدهی موردانتظار ابزارهای مالی 
 سازدمیرا فراهم  هابانکاعتباری و بازار سبد اعتباری مشتریان  هایریسکافزایش  موازی زمینٔه طوربهابزارهای مالی  بازدهی موردانتظار

خواهد شد. بروز  هابانک مالیتٔامینعاملین اقتصادی و همچنین  گذاریسرمایه فراینددر  6موجب بروز چالش انتخاب معکوس نتیجتاًکه 
اعتباری  مٔوسساتو  هابانکخدمات اعتباری  بهرٔه هاینرخاعتباری موجب افزایش  هایریسکانتخاب معکوس در سطوح باالتر  پدیدٔه

ترازنامه( و نیز تضعیف  زیرخطی موزون به ریسک )باال و هاداراییافزایش نرخ نکول تسهیالت اعتباری، رشد ارزش  زمینٔه عمالکه  شودمی

                                                                                                                                                                                                                
1 Ricardian Regime 
2 Non-Ricardian Regime 
3 Wallace 
4 Romer & Romer 
5 Galí & Perotti 
6 Adverse Selection 
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. در همین راستا، افزایش نسبت تسهیالت سازدمیفراهم  مدتکوتاهرا در  هابانک گذاریسرمایهسبد اعتباری و سالمت مالی  هاینسبت
و رشد  هابانکموجب کسری تدریجی جریان منابع و مصارف نقدی  شبکٔه بانکیی موزون به ریسک هاداراییغیرجاری و رشد ارزش 

از بانک مرکزی )توثیقی و  هاآن )موجب تشدید ریسک سیستماتیک( و نیز افزایش برداشت شبانٔه بانکیبیناز بازارهای  هاآناستقراض 
 شود.غیرتوثیقی( می

سیاستی و  بهرٔه هاینرختجاری، گسترش شکاف میان  بهرٔه هاینرخباعث رشد  ترتیببهکه  اوراق قرضٔه دولتیافزایش فروش  زنجیرٔه
از بانک مرکزی، رشد خالص  هاآن شبانٔه برداشتاضافه، هابانک، کسری جریان نقدی ادواری هاانکبتجاری، افزایش ریسک سبد اعتباری 

انتقالی  تٔاثیرات علتبهبلکه  ،نه از کانال استقراض مستقیم دولت عمل شود،میپولی  انبساط پایٔه نتیجتاًو  ،به بانک مرکزی هابانکبدهی 
. انتقال صعودی منحنی شودمیپولی و نقدینگی  موجب انبساط پایٔه هابانکر کسری جریان نقدی منابع و مصارف د زنجیرهاین غیرمستقیم 

سیاستی  بهرٔه هاینرخکه محرک اصلی رشد شکاف میان  ،اعتباری و بازار اشخاص و عاملین اقتصادی هایریسکبازدهی اقتصاد و ساختار 
پولی  ترازنامه و پایٔه ناپذیراجتناببانک مرکزی را با انبساط  عمل ست،هابانک برداشتضافهاو تجاری و همچنین کسری جریان نقدی و 

عملیات  برداشت شبانه و نرخ بهرٔه سیاستی )نرخ بهرٔه بهرٔه هاینرختغییرات تدریجی بردار رخداد این  تٔاثیراتکه نخستین  سازدمیمواجه 
و افزایش خالص بدهی دولت  سلطٔه مالیدلیل پولی نه به هایکلتغییرات  ،ارچوبهچاین ر . داست مدتمیانو  مدتکوتاهبازار باز( در 

ر رشد متوسط بازدهی بازار اوراق قرضه، انتقال صعودی منحنی دانتقالی غیرمستقیم کسری بودجه  تٔاثیراتبلکه در قالب  ،به بانک مرکزی
پیوسته که  به وقوعبه بانک مرکزی  هابانکافزایش خالص بدهی  نهایتاًو  ،هابانکبازدهی اقتصاد، کسری جریان نقدی منابع و مصارف 

 .استمشابه  نسبتاًرغم عدم تقارن زمانی، به ،انتظاری هایقیمتر ساختار تقاضای کل و دهر دو رویکرد مذکور  تٔاثیرات

 پولی و مالی هایسیاستدر مقابل همسوسازی  سلطٔه مالی ۳-۲
 کسری بودجٔه مالیتٔامینمالی و در تعبیر خاص آن  هایسیاستپولی با  هایسیاستگیری م بیانگر همسوسازی جهتمعنای عابه سلطٔه مالی

های استقراض که موجب کاهش هزینه استپولی  مرکزی و گسترش پایٔه ترازنامٔه بانکدولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و انبساط 
ی یموجب تغییرات شکاف ناظر بر اهداف غا سلطٔه مالیانتقالی  تٔاثیراتد. شواقتصاد کالن می در عرصٔه مدتکوتاهت تورمی او رشد انتظار

و همچنین رشد  ،در قالب رشد شکاف قیمتی، افزایش شکاف تولید، انبساط شکاف نرخ ارز عموماًکه  شودمیپولی  گذارسیاستو میانی 
 مستقیماً پولی  گذارسیاستیابد. در همین راستا، مقادیر انحرافات در اهداف انعکاس میها )نسبت به روند بلندمدت( ییشکاف قیمت دارا

. است مدتمیانهای عمومی و دولتی در ناخالص بخش اندازپسمحیطی اقتصاد کالن و همچنین شدت و تواتر کسری  هایمٔولفهتابعی از 
های خارجی در شرایط پایدار )ناپایدار(، رونق اقتصادی )رکود(، ترازپرداخت تجاری در شرایط بهبود و یا اوج وکارکسبدر مواقعی که ادوار 

و همچنین شدت و تواتر کسری بودجه  ،دولت در وضعیت پایدار )ناپایدار( در وضعیت ثبات )تورمی(، جریان دیون انباشتٔه هاقیمت
. در شرایطی که اقتصاد با ندکمیپولی ایجاد  گذاراستسیانحرافات محدودی )گسترده( در اهداف  سلطٔه مالی عمل است،محدود )وسیع( 

گذاری و یا کاهش شدید سهم سرمایه ،(…و های بهداشتی )کرونا، ابوال،ها، پاندمیکاز کاهش شدید قیمت دارایی متٔاثرهای مقطعی رکود
محرک مالی موجب بهبود روند رشد پایدار  هایسیاستانبساطی پولی با  هایسیاستهمسوسازی  عمل است،ناخالص از تولید مواجه 

موجب تضعیف استقالل مقام پولی،  ترتیببه سلطٔه مالیاگرچه  ،دیگر عبارتبهگردد. غیرتورمی و تقویت ثبات مالی اقتصاد کالن می
طمینانی در بازارهای و همچنین رشد ناا ،پولی گذارسیاستی و میانی یی، انحرافات در اهداف غاگذارسیاستتضعیف کارایی ابزارهای 

شرایط این پولی با تغییرات روند سیاست مالی در  هایسیاستهمسوسازی مقطعی ، ( شدههاداراییعوامل تولید، کاال و اقتصاد )بازارهای 
و  ،پولی گذارسیاستی های کالن، بهبود روند تحقق اهداف کمّتعادل که موجب کاهش عدم دشومیرکودی یک رویکرد مثبت سیاستی تلقی 

 مقطعی سیاست مالی اهدافدر راستای پولی سیاست همسوسازی ، متقابالً. شودمیهای میان عاملین اقتصادی همچنین کاهش نااطمینانی
 شود.میپولی گذاری سیاستو همچنین اخالل در مکانیزم انتقال  ،تعدیل اهداف، تضعیف کارایی ابزارهاو نیز  سلطٔه مالی موجب بروز

های پولی، رشد تقاضای موجب افزایش کل ترتیببهمدت مدت و میانستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی در کوتاهاستقراض م
از  متٔاثر طرفیکنیز از  هاقیمتشده که شدت افزایش سطح عمومی  هاقیمتافزایش سطح عمومی  نتیجتاًو  ،کل، کاهش شکاف تولید

پیوستگی و شدت کسری  تٔاثیرتحت( و از طرف دیگر شرایطاین و نقاط حدی  ،، روند بهبودرکودتجاری )رونق،  وکارکسبوضعیت ادوار 
در شرایطی که شدت  ،دیگر عبارتبهای کسری مذکور در بازار اوراق قرضه است. دورهسازی بینانداز دولت و نیز قابلیت خنثیخالص پس
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دارای نسبت به شرایط اوج رونق و اشتغال کامل  وکارکسب، وضعیت ادوار است انداز دولت محدود )گسترده(و تواتر خالص کسری پس
 ،ردبلندمدت باالیی )محدودی( را دا کسری و خرید اوراق قرضٔه تٔامینو همچنین بازار اوراق قرضه قابلیت  استشکاف باالیی )کوچک( 

د. در همین راستا، تواتر و پیوستگی بروز کسری خالص تورمی کسری بودجه حداقل )حداکثر( خواهد بو تٔاثیراتو  ۱سلطٔه مالیشدت  عمل
 مالیتٔامین نتیجتاً که  شودمیکسری بودجه از طریق بازار اوراق قرضه  مالیتٔامینموجب تضعیف تدریجی ظرفیت  ترتیببهانداز دولت پس

عام و دولت مرکزی  طوربهبخش عمومی  کسری بودجٔه مالیتٔامینسازد. می ناپذیراجتنابرا  نظام بانکی کسری بودجه از طریق ترازنامٔه
سهم غالب  هاآنبوده که در  توسعهدرحالرایج در اقتصادهای  خاص از طریق نهادهای اعتباری بازار پول و بانک مرکزی، پدیدٔه طوربه

 فراینداعتباری  بخش عمومی بر شبکٔههای مرکزی و یا ایالتی است. حاکمیت و اعتباری در اختیار دولت شبکٔه بانکیمالکیت و مدیریت 
های پولی، رشد تورم کل آن در قالب افزایش تٔاثیراتکه نخستین  سازدمیدولت را تسهیل  اندازپسشدن کسری خالص و پولی سلطٔه مالی

 .است مشاهدهقابلِ ازدحام  و همچنین تشدید پدیدٔه ،منفی( بعضاًواقعی ) های بهرٔهانتظاری، کاهش نرخ

 پایداری مالیناو رونا ک ۴-۲
کشورهای ارزش و کاهش رشد اقتصادی  زنجیرٔه عرضٔه فرایندموجب اخالل در  طرفیکالمللی از در سطح بینرونا ی کرگسترش بیما

الملل بیناقتصاد بازرگانی و تولید را در سربار های شده و از طرف دیگر هزینه توسعهدرحالنیز کشورهای و  ،صنعتی، اقتصادهای نوظهور
 همچنینکننده و پولی تسهیل هایسیاستترتیب به اهچالشاین منظور مقابله با پولی و مالی نیز به گذارسیاست. مقامات داده استافزایش 
در های مختلف دولتحمایتی مالی  هایسیاستهای تولیدی( را به اجرا درآوردند. مالی حمایتی )حمایت از خانوارها و بنگاه هایسیاست

 تٔامینامدادی های کوچک و متوسط( و نیز بسته های)با تمرکز بر صنایع با اندازهو واحدهای تولیدی حمایت از صنایع  قالب دو بستٔه
های آموزش از و نیز پوشش هزینه ،اشخاص مبتال به کرونابهداشتی و درمانی بیکاری،  بیمٔهبابت های جبرانی پرداختدر قالب )اجتماعی 

 بعضاً موجب بروز و در فضای کرونا ها حمایتی دولت. افزایش شدید اعتبارات بوده است (سطح خانوارراه دور و نگهداری فرزندان در 
های طی و نرخپولی انبسا هایسیاستبا کسری بودجه این  زمانیهمکه  ها شدهدولت تشدید کسری بودجه و همچنین رشد دیون انباشتٔه

در اغلب اقتصادهای صنعتی و نوظهور  اوراق قرضٔه دولتیکسری بودجه و انتشار  مالیتٔامینهای هزینهمحدود باعث رشد  عملحداقلی  بهرٔه
در همین راستا،  د.شبا اهداف سیاسی عرضه محرک اقتصادی و جبرانی متوالی های بسته ،که در برخی از این اقتصادهاطوریهگردید، ب

در اقتصادهای  سلطٔه مالیموجب بروز چالش  هاآن و رشد دیون انباشتٔه ۲۰۲۲-۲۰۲۰ ها طی دورٔهدولت افزایش مستمر کسری بودجٔه
گردید، مدت رشد ناپایداری بودجه در اقتصادهای مذکور در میانموجب  مستقیماًکه  شد توسعهدرحالصنعتی و تشدید آن در اقتصادهای 

 افزایش نرخ بهرٔه هرگونه عملکرونا، پساپولی و مالی در شرایط  مقابله با شرایط تورمی حاصل از انبساط گستردٔه منظوربهحتی  کهطوریبه
ناپایداری بروز  زمینٔهمدت که در میان شدمواجه  اوراق قرضٔه دولتیاقساط شدید و افزایش  ۲رشد خدمات دیونبا محدودیت سیاستی 

 (رشد پایدار اقتصادی و ثبات قیمتی)تمرکز تابع هدف مقامات پولی عالوه بر اهداف سنتی  ،در چنین شرایطی. ساختیفراهم مرا بودجه 
 عبارتبه. استارزیابی قابلِ  سلطٔه مالی)دیون داخلی و خارجی( شده که در قالب آن دیون پایداری نیز دولت و  شامل پایداری بودجٔه عمل
 ترتیب زمینٔهبه ،همراه بوده)سیاستی و غیرسیاستی( های بهره که با افزایش نرخسیاست پولی با هدف کاهش تورم چرخش  هرگونه ،دیگر

خواهد فراهم  توسعهدرحالرا در هر دو گروه از اقتصادهای صنعتی و دولت  تراز بودجٔهناپایداری نیز گسترش نسبت کسری بودجه به تولید و 
ارزش واقعی دیون انباشته  طرفیکهمراه بوده تا از  تٔاخیربا  جبراًپولی ضدتورمی  هایسیاستاجرای  ،چالشاین منظور خروج از به .ساخت

 یابد.بیشتری و از طرف دیگر درآمدهای اسمی آتی دولت رشد  ،کاهشآن و اقساط 

 در اقتصاد ایران سلطٔه مالیمکانیزم انتقالی  ۳
 کسری بودجٔه مالیتٔامینمالی و  های پیوستٔهدر قالب انتقال عدم تعادل تنهانهر سیاست پولی دمالی  هایسیاست تٔاثیرات ،در اقتصاد ایران

بازار اوراق قرضه و  سهم غالب دولت در خالص عرضٔه واسطٔهبهبلکه  ،یابدمیدولت از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی انعکاس 

                                                                                                                                                                                                                
1 Fiscal Dominance 
2 Debt Service 
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سود  هاینرخ گیریجهتر دمستقیم  تٔاثیراتموجب  ۱ر متوسط بازدهی بازار اوراق قرضهدمذکور  مالیتٔامین فرایند گستردٔه گذاریتٔاثیرنیز 
مبادالت حاصل از خالص واگذاری  پیوستٔه گذاریتٔاثیر. در همین راستا، شودمیسود سیاست پولی  هاینرخاقتصاد کالن و نیز  مالیتٔامین

 گیریشکل، موجب ۲سیاستی و تجاری بهرٔه هاینرخبازار اوراق قرضه و نیز شکاف  ر متوسط بازدهید ترتیببهی مالی دولت هادارایی
این ( شده است. عالوه بر هابانکخالص بدهی دولت و خالص بدهی  مٔولفٔهمرکزی )در قالب دو  ترازنامٔه بانکمالی دولت بر  دوگانٔه سلطٔه
سنواتی  توسعه و همچنین قوانین بودجٔه سالٔهپنجهای برنامه های تکلیفی در متن قوانیناعتباری سومی در قالب تبصره دوگانه، سلطٔه سلطٔه

های سالمت مالی نهادهای اعتباری بازار پول جریان نقدی و نسبت طرفیکاعتباری تصویب شده که از -تحت عنوان احکام مختلف پولی
احکام این ختالل ساخته است. های پولی مقامات پولی و همچنین تعادل بازار پول را دچار اناظر بر کل اهدافرا تضعیف و از طرف دیگر 

( تسهیالت اعتباری از مجموع تسهیالت اعطایی و... سهم بخشی )کشاورزی، آب، مسکن، های مختلفی از قبیل تعیین حداقلصورتبه
های مختلف، استمهال های سود تسهیالت اعطایی برای اشخاص و بخشای( نرخ)نقدی و تعهدی(، تعیین سقف ترجیحی )یارانه

های سود و دیرکرد تسهیالت های مورد هدف توسط مقامات تقنینی و اجرایی، بخشش نرخاشخاص و سرفصل تسهیالت سررسید گذشتٔه
های اسنادی فعال مبتنی بر تثبیت نرخهای مختلف، استمهال تسهیالت ارزی مربوط به اعتبارات اشخاص در قالب سرفصل سررسید گذشتٔه

های ای برای اشخاص و یا سرفصلالحسنه و یارانه)عدم تغییر نرخ تسعیر در طی زمان(، تسهیالت تکلیفی قرض ۳زمان گشایش اعتبار پایٔه
ت. ساختار عملیات مالی تصویب و اجرا شده اس شبکٔه بانکی... برای و های دولتی،های ترجیحی به شرکتخاص، تسهیالت تکلیفی با نرخ

ای دولت در قالب تضامین نکول دورهدی بودجه بوده و حتی تعهدات بینبندی منابع و مصارف نقخارج از طبقه غالباًهای مذکور تبصره
ت و همچنین تغییرات خالص ارزش روز تعهدا ،تضامنی تسهیالت ارزی مشمول تغییر نرخ تسعیر اشخاص، تهاترسازی مالیاتی، تصفیٔه

گیرندگان و دولت( طی زمان مواجه شده است. نکول تعهدات دولت )نکول وام با نکول ثانویٔه عملو کارمزد تسهیالت(  ،)اصل، سود
دولت با توجه به ضوابط نظارتی ناظر بر مسدودسازی و انجماد مطالبات سررسیدگذشته در فضای تورمی اقتصاد ایران، موجب تشدید 

 فرایندبروز کسری در  صورتبهآن  تٔاثیراتکه نخستین ( شده ۴۴)ذیل اصل  دولتیشبههای دولتی و مدت بانکناترازی جریان نقدی کوتاه
های مذکور از بانک مرکزی انعکاس یافته است. در شرایطی که بانک برداشتاضافهبانکی و نیز مبادالت روزانه و هفتگی بازار بین تسویٔه
ای نیز شور داشته و تسهیالت تکلیفی تبصرهک شبکٔه بانکیمنابع و مصارف  های دولتی موقعیت انحصاری و تمرکز باال در مجموعٔهبانک

 هایسیاست تٔاثیراتکانال انتقال  ترینمهمتکالیف اعتباری مذکور  عملوارد ساخته،  هابانکاین ر جریان وجوه دمنفی را  تٔاثیربیشترین 
گذشته در اقتصاد ایران بوده است. در همین  ٔهپولی طی چهار ده و همچنین پایٔه ،، بانک مرکزیشبکٔه بانکیتلفیقی  ر ترازنامٔهد ترتیببهمالی 

مستمر به  صورتبهالحسنه های غیرقرضو اعتباری کشور باال و سود سپرده شبکٔه بانکیوجوه در  شدٔهتمامراستا، در شرایطی که قیمت 
ای )عدم وصول اصل و سود از احکام بودجه متٔاثرتسهیالت ناخالص اعتباری  انجماد پیوستٔه عمل، است واریز شده گذارانسپردهحساب 

استقراض با  عملهای مالی و حتی عملیاتی شده که هزینه مالیتٔامینجهت  هابانکتسهیالت(، موجب کسری ادواری خالص جریان نقدی 
در  فرایندساخته که همین  اپذیرناجتنابشبانه از بانک مرکزی( را  برداشتاضافهبانکی و یا از بانک مرکزی )های تنبیهی از بازار بیننرخ

اعطای  فرایندوجوه، انتخاب معکوس در  شدٔهتمام باعث افزایش مضاعف قیمت ترتیببهبانکی،  هایسپردهصورت عدم رشد متناسب 
و  پولی و همچنین رشد مضاعف پایٔه ،هابانکتسهیالت اعتباری، افزایش نسبت مطالبات غیرجاری، تشدید کسری خالص جریان نقدی 

 .شده استباطل  مرکزی در قالب یک چرخٔه ترازنامٔه بانکنیز انبساط 

 ر بازار پولددولت  ناترازی بودجٔه تٔاثیرات ۱-۳
های سود سیاستی جوه نهادهای اعتباری و بانک مرکزی و همچنین شکاف میان نرخوجریان  مستقیماًدولت  ناترازی عملیات مالی بودجٔه

                                                                                                                                                                                                                
گذشته  دهٔه و نیز سخاب طی ،بازار در قالب اوراق مختلفی همانند اخزا، آراداین سهم غالب دولت در ارزش بازار اوراق قرضه و نیز خالص معامالت ادواری  ۱

 بوده است.
های سود بازدهی اوراق و نیز ر متوسط نرخ بازدهی بازار اوراق قرضه و شکاف نرخ سود سیاستی از دو متغیر نرخدهای مالی رات روند خالص واگذاری دارایییثٔات ۲

 است. مدت تقویت شدههای سود تسهیالت اعتباری در میاننرخ
های تسعیر بین دو زمان اعطای تسهیالت و نیز سسات اعتباری از محل عدم تعدیل شکاف نرخشناسایی زیان غیرعملیاتی برای مٔواستمهال تسهیالت مذکور موجب  ۳

 است. تعهدات شده زمان استمهال و یا تصفیٔه
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 تٔاثیرتحت نظام بانکیتلفیقی  ترازنامٔه عمل ،۲مازاد بودجه بعضاًدر شرایط کسری و  کهطوریبه ،ساخته متٔاثررا در اقتصاد ایران  ۱و تجاری
 عمل ،نظام بانکی. در شرایط بروز کسری بودجه، دولت از طریق استقراض مستقیم و یا فروش اوراق قرضه به گرفته استناترازی قرار این 

خاص  طوربهعام و دولت مرکزی  طوربهبخش عمومی  . خرید اوراق قرضٔهکرده است مالیتٔامین را در مقاطع مختلف تاریخیمذکور  کسری
مرکزی در قالب عملیات  در بازار اوراق قرضه و یا خرید توسط بانک هابانکاعتباری )خرید مستقیم توسط  مٔوسساتو  هابانکتوسط 

 مالیتٔامینموجب  طرفیک...( از و ،هابانک شبانٔه برداشتاضافهق مذکور توسط بانک مرکزی جهت توثیق بازار باز و همچنین تنزیل اورا
های پولی شده است. در همین راستا، در دولت و از طرف دیگر باعث کسری جریان نقد نظام بانکی و همچنین رشد کل کسری بودجٔه

منابع ارزی و انبساط این واردات(، بانک مرکزی مکلف به خرید  فرایندای توسط بازار ارز )در شرایط عدم جذب بخشی از منابع ارزی بودجه
. روند شده است هاقیمتموجب رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی  عملپولی بوده که  رشد پایٔههای خارجی و نیز خالص دارایی

ادواری کسری  مالیتٔامینتورمی مکانیزم  تٔاثیراتای نیز موجب تشدید های سرمایهصعودی نسبت اعتبارات جاری به اعتبارات تملک دارایی
گذشته تغییرات  در شرایطی که نسبت اعتبارات جاری به تولید ناخالص داخلی طی دهٔه ،۱شکل . مطابق شده استپولی  بودجه از طریق پایٔه

ای های سرمایهنسبت اعتبارات تملک دارایی متقابالًدرصد نوسانات محدودی داشته،  ۱۳.۲تا درصد  ۱۳.8بین  معناداری نداشته و در دامنٔه
تقلیل یافته که  ۱۳99درصد در سال  ۲به  ۱۳9۰درصد در سال  ۴.5و از درصد کاهش داشته  5۶دوره این به تولید ناخالص داخلی طی 

شدن کسری بودجه تورمی پولی تٔاثیراتو همچنین داللت بر تشدید بوده گذاری ناخالص دولتی از تولید بیانگر روند نزولی سهم سرمایه
عمومی نیز موجب کاهش سهم دولت در انباشت  بودجٔه ای به اعتبارات جاریهای سرمایه. کاهش نسبت اعتبارات تملک داراییداشته است

های عمومی کشور )برق، گاز، مخابرات، خدمات زیرساخت عام و همچنین تضعیف روند تولید و عرضٔه طوربهناخالص داخلی  سرمایٔه
تضعیف روند رشد پایدار  باعث ،انتقالی آن تٔاثیرات( شده که حداقل ۲ شکلگذشته ) خاص طی دهٔه طوربه...( و آب و فاضالب، جاده،

 .شده استاقتصاد کالن  غیرتورمی بلندمدت در عرصٔه
 

 
 

 )درصد(ای به تولید ناخالص داخلی های سرمایهنسبت اعتبارات جاری و تملک دارایی .۱شکل 

 

                                                                                                                                                                                                                
 قرضه )منحنی بازدهی اقتصاد(. بخش عمومی و نیز تغییرات متناسب در متوسط بازدهی اوراق اوراق قرضٔه از طریق مکانیزم تغییر در خالص عرضٔه ۱
 های ارزی مسدودی دولت در خارج از کشور و یا تفاوت در نرخ خریدوفروش درآمدهای ارزی دولت توسط بانک مرکزی.تسعیر دارایی ۲
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 )درصد(ای به جاری های سرمایهنسبت اعتبارات تملک دارایی .۲شکل 

 
 

 ایسرمایههای های حاصل از واگذاری داراییبه دریافت اتکاموجب افزایش  طرفیکدولت از  مالی بودجٔهعملیات  تراز کسری پیوستٔه
)اخزا، سخاب، اراد( را در بازار  اوراق قرضٔه دولتیرشد سهم  عمومی دولت شده و از طرف دیگر زمینٔه و مالی در مجموع منابع بودجٔه

این در  ترتیببههای غیردولتی بخش مالیتٔامینهای سود ازدحام و رشد نرخ به تشدید پدیدٔه که منجرطوریهاوراق قرضه فراهم ساخته، ب
عمومی  های بودجٔههای مالی به کل دریافت(. در همین راستا، سهم منابع حاصل از واگذاری دارایی۳ شکلو نیز بازار پول شده است )بازار 

منابع از تولید ناخالص داخلی  اینهمچنین سهم  ،(۴ شکل) ۱افزایش یافته ۱۳99ل درصد در سا ۳۶به  ۱۳9۰درصد در سال  5دولت از 
دولت مرکزی  بیانگر افزایش نسبی کسری بودجٔه تنهانهکه  (5 شکلبالغ گردید ) ۱۳99درصد در سال  7به  ۱۳9۰درصد در سال  ۱نیز از 
های غیردولتی و همچنین افزایش سهم نسبی انداز ناخالص داخلی بخش، بلکه داللت بر افزایش اتکای بخش دولتی به استفاده از پساست

های مالی به تولید ناخالص داخلی . افزایش نسبت منابع حاصل از واگذاری داراییداشته استکل اقتصاد کشور  مالیتٔامین فراینددولت در 
 فرایندهای خانوار و تولید و همچنین اخالل در بخش مالیتٔامینهای طعی رشد بازدهی بازار اوراق قرضه و نیز رشد هزینهموجب افزایش مق

های . افزایش نرخشده استهای بازدهی بازار اوراق قرضه بانکی با نرخهای سود بازار بینوسازی نرخسپولی از طریق هم گذاریسیاست
ساخته های سود سیاستی را نیز فراهم های پولی با روند تغییرات نرختضعیف رابطه )معکوس( میان تغییرات کل زمینٔه بعضاًسود مذکور 

های غیردولتی توسط دولت مرکزی، انداز ناخالص بخشدر قالب جذب پس ترتیببهانتقالی اختالالت مذکور  تٔاثیرات ترینمهم. است
های حقیقی ر گردش از بخشقی، رشد هزینه فرصت منابع مالی اقتصاد، انتقال منابع مالی دهای حقیبخش مالیتٔامینهای افزایش هزینه

ارز(، کاهش سهم ی )مستغالت، سهام، ارز، طال، رمزهای مالی و غیرمالهای سوداگرانه در بازار داراییگذاریسمت سرمایهمولد به
 .یافته استاقتصادی انعکاس کاهش رشد بلندمدت  نهایتاًو  ،گذاری ناخالص از تولیدسرمایه

                                                                                                                                                                                                                
های هورداای صادراتی بخش نفت )نفت خام، فرگذشته نیز موجب کاهش ادواری درآمده المللی بر اقتصاد ایران، طی دهٔههای دوجانبه و فراگیر بینتحریم روند پیوستٔه ۱

ونقل، جاده، های انرژی، آب، حملای زیرساختی دولتی )بخشهای توسعههای طرحگذاریمالی سرمایهمینیند تٔاانفتی، میعانات گازی و گاز طبیعی( و همچنین توقف فر
مالی خارجی را مینگذاری ناخالص حقیقی و تٔایند سرمایهاا کاهش داده و از طرف دیگر فرعمومی دولت ر طرف درآمدهای بودجٔهشده که از یک( …و خدمات ارتباطی،

مالی از بازارهای میندوره به حداقل رسیده و اتکای دولت به تٔااین دولت نیز طی  المللی بودجٔهمالی غیرمستقیم بینمیناست. در همین راستا، تٔا نیز دچار انقباض ساخته
 است. ازدحام افزایش یافته خلی، در قالب پدیدٔهدا پول و سرمایٔه
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۱۱ 

 
 

 (درصدهای مالی به کل درآمدهای عمومی ). نسبت منابع واگذاری دارایی۳ شکل

 

 
 

 )درصد( های مالی به کل درآمدهای عمومینسبت منابع واگذاری دارایی .۴شکل 

 

 

 
 )درصد(های مالی به تولید ناخالص داخلی نسبت منابع واگذاری دارایی .5شکل 

5.5

35.9

0.0

8.0

16.0

24.0

32.0

40.0

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

1.0

7.1

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399



 کشور یو اقتصاد ینظام بانک رد یابودجهو شبه یابودجه فیرات تکالیثٔات                                                                           

۱۲ 

بودجه  کسری مالیتٔامینسهم غالب را در مالکیت و مبادالت اوراق مالی اسالمی جهت  شبکٔه بانکیبانک مرکزی و  ،۳شکل مطابق 
افزایش  و از طرف دیگر زمینٔهشده  ۱شبکٔه بانکیموجب تداوم کسری جریان نقدی  طرفیکداشته که از  ۱۴۰۰منتهی به آبان  طی دهٔه

 نسبت ارقام ساالنٔه ،گذشته که طی دهٔهطوریهب ؛های حقیقی فراهم ساخته استبخش متغیرهایش از رشد های بیهای پولی را در سقفکل
به  ۱۳9۰درصد در سال  78پیوسته صعودی بوده و از  طوربهپولی  دولت( به تغییرات پایٔه منتشرٔه های مالی )اوراق قرضٔهواگذاری دارایی

(. ۶ شکلدارد )داللت مذکور  زای دهٔهپولی تورم ر رشد پایٔهددولت  کسری بودجٔه مٔوثرسهم بالغ شده که بر  ۱۳99درصد در سال  ۲۲9
به  ۱۳9۰درصد در سال  ۶7مشابه از  پولی نیز طی دورٔه های مالی به تغییرات پایٔهدر همین راستا، نسبت تغییرات خالص واگذاری دارایی

 شبکٔه بانکیمرکزی و  ترازنامٔه بانکدولت به  افزایش اتکای خالص کسری بودجٔه که بیانگر (7 شکلرشد یافته ) ۱۳99صد در سال در ۱9۰
ها( در شرایطی که اجتماعی و شهرداری تٔامینهای دولت و همچنین بخش عمومی )صندوق حاصل از ناترازی بودجٔه سلطٔه مالیاست. 

شتاب تورم، رشد  زمینٔه عمل ،(۴ شکلصعودی شده )های عمومی دولت های مالی از مجموع درآمدروند کسری بودجه و سهم دارایی
مالی  تصرفقابلِ و نیز کاهش خالص منابع  ،هاهای مالی، افزایش سهم مبادالت سوداگرانه از مجموع مبادالت بازار داراییقیمت دارایی

 های مولد حقیقی را فراهم ساخته است.در بخشی

 
 

 )درصد(پولی  یرات پایٔههای مالی به تغینسبت واگذاری دارایی .۶شکل 

 
 )درصد(پولی  های مالی انباشته به تغییرات پایٔهنسبت تغییرات خالص واگذاری دارایی .7شکل 

                                                                                                                                                                                                                
های با مالکیت بانک عمالً  ،طور خاصهطور عام و بازار اوراق قرضه بهها بعلت عمق محدود و سهم مبادالتی اندک ارزش معامالت نسبت به ارزش بازار داراییهب ۱

آزادی  درجٔه که عمالً رندهای دولت و حتی بازارگردانی اوراق مذکور قرار دایند خرید اوراق قرضهادر معرض فشارهای سیاسی، در فر عمومی و دولتی اقتصاد ایران غالباً
 سازد.ها را در مدیریت مصارف وجوه و کسری جریان نقدی محدود میگذاری آنهای سرمایههای دولتی و شرکتبانک
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۱۳ 

 ریزی اقتصاد ایرانریزی و بودجهبرنامه در نظامتسهیالت تکلیفی  ۲-۳
سنواتی برای  فرهنگی و همچنین قوانین بودجٔه-اجتماعی-اقتصادی توسعٔه سالٔهپنجهای احکام پولی و اعتباری مختلفی در قوانین برنامه

و  ،با اهداف سیاست پولی )حول ثبات قیمتی، رشد پایدار اقتصادی هاآنسازگاری  طرفیکاقتصاد ایران تدوین و تصویب شده که از 
اعتباری -های مختلف پولیص سرفصلاحکام در خصواین ی علّ رابطٔه ،و از طرف دیگر استها( مورد خدشه ختاپایداری ترازپرد

ط به افزایش در تضاد با یکدیگر قرار دارند. در شرایطی که تحقق اهداف مربو عملو رفاهی(  ،)تولیدی، خدمات، اجتماعی، زیرساختی
حدود قدرت خرید ین و نوسانات میدر شرایط تورم پا غالباًوری، بهبود روند رشد اقتصادی، افزایش اشتغال بهره یگذاری، ارتقاسرمایه

ها پرداختو موازنه ،های مالی، پولیگیری بلندمدت احکام قانونی مذکور موجب تشدید عدم تعادلجهت عمل ،پول ملی میسر بوده
اعتباری قانون -های پولی. تبصرهشده استخاص  طوربهرفاهی و اجتماعی  هایمٔولفهتضعیف اهداف ناظر بر  نتیجتاًعام و  طوربه

ششم توسعه  سالٔهپنج سنوات گذشته و نیز در راستای احکام قانون برنامٔه های مشابه قوانین بودجٔهکه در امتداد تبصره ،۱۴۰۰ بودجٔه
ین درآمدی، تسهیل یهای پایر، بهبود قدرت خرید گروهپذمبتنی بر اهداف مختلفی همانند رشد اشتغال اقشار آسیب عملتدوین شده، 

های اقتصادی، جبران ظرفیت زیرساخت یصنعت و ساختمان، ارتقا-های کشاورزیگذاری و تولید بخشسرمایه ازدواج جوانان، افزایش
 (.۱تدوین و تصویب شده است )جدول … و های خانگی و تولیدی،خسارات بالیای طبیعی در بخش

که در کنار  استاعتباری کشور  ت تکلیفی شبکٔههای سنواتی مذکور بخشی از تسهیالساله و بودجهپنج های قوانین برنامٔهاحکام و تبصره
تضمین خرید (، قانون ۳۶ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )مادٔهن وناتکالیف اعتباری مربوط به ق

، ۱پیاز و حبوبات( ،زمینیسیبچای،  های روغنی،دانه پنبه وش،آفتابگردان، گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، کشاورزی ) محصوالت
از توسعه و  قانون حمایت، پذیر و ارتقای نظام مالی کشوررقابت انون رفع موانع تولید، قرسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمات

نهادهای تصرف ر سهم منابع قابلِد مستقیماً …و ،قانون تسهیل ازدواج جوانان ،پایدار در مناطق روستایی و عشایری اشتغال ایجاد
-از احکام پولی متٔاثردر همین راستا، جریان نقدی  است.داشته  یمضاعفها اثرات انقباضی آن دهیبالفعل وام اعتباری و نیز ظرفیت

بلکه در مقاطع مختلف  ،بوده شبکٔه بانکیجریان نقدی  تصرفقابلهای نسبی منابع در برخی موارد باالتر از سقف تنهانهاعتباری مذکور 
بانکی و برداشت شبانه از از بازار بین هاآنو همچنین افزایش استقراض  هابانکمدت برخی از زمانی موجب کسری جریان نقدی کوتاه

های سود ترجیحی و غیرترجیحی( در کنار احکام ناظر بر . افزایش شدید تسهیالت تکلیفی و استمهالی )با نرخشودمیبانک مرکزی 
موجب کاهش انعطاف و کسری جریان  ترتیببهز(  و ،های الف، ب، هاعتباری )تبصره مٔوسساتو  هابانکهای دستوری گذاریسرمایه
و نیز رشد بیشتر  ،از بانک مرکزی برداشتاضافههای سالمت مالی، تشدید روند ، بروز زیان عملیاتی، تضعیف نسبتهابانکنقدی 

و تشدید  ،های ارزی، کاهش قدرت خرید پول ملیثباتی مالی، ناپایداری موازنه پرداختنتظاری، رشد بیهای پولی، افزایش تورم اکل
اسالمی دولت  اوراق قرضٔه های اولیٔهالزام بانک مرکزی جهت مشارکت در مبادالت عرضه ،رکود اقتصادی خواهد شد. در همین راستا

داشته نیز قرار های پولی روی تورم و یا کل گذاریهدفمدت در تعارض با اهداف کوتاه عموماًق( که  در قالب عملیات بازار باز )تبصرٔه
 شده است. هاچالش زنجیرٔهاین موجب تشدید 

  

                                                                                                                                                                                                                
بانکی، منابع  ترتیب از طریق اعتبارات ترجیحی شبکٔههر و بمتغیصورت هی در اقتصاد ایران بترکیب سبد خرید و همچنین منابع خرید تضمینی محصوالت مختلف زراع  ۱

طور تقریبی بیش از هب ،۱۴۰۰شود. در سال الی میممینطور نامتناسب تٔاهو نیز منابع داخلی سازمان مرکزی تعاون روستایی ب ،هاتخصیصی سازمان هدفمندی یارانه
های تخصصی و تجاری دولتی )بانک ها توسط بانکدرصد آن ۶۰منظور خرید تضمینی محصوالت مختلف زراعی اختصاص یافته که بیش از هبهزار میلیارد ریال  7۳۰

 است. مالی شدهمینتٔا( …و تعاون، ملی، بانک کشاورزی، بانک ملت، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک توسعٔه
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۱۴ 

 ۱۴۰۰سال  تکلیفی اعتباری قانون بودجٔه هایتبصره .۱جدول 
 موضوع مبلغ بند تبصره شمارٔه

 هزار میلیارد ریال ۲ ز ۲
از خشکسالی )دامداران،  دیدهخسارتتسهیالت بخش کشاورزی  بخشودگی جریمٔه

 (…و ، صنایع تبدیلی،یرعشا مرغداران،
 المللیاز محل منابع بین گذاریسرمایههای خارجی )فاینانس( طرح مالیتٔامین میلیارد دالر ۳۰ الف ۳
 هابانکای باالدستی نفت از محل منابع داخلی های توسعهطرح مالیتٔامین میلیارد دالر ۳ الف ۴

  الف، ب ۴
ای و زیربنایی برق، آب، صنعت و معدن از محل منابع داخلی های توسعهطرح مالیتٔامین

 هابانک

  ق 5
درصد اوراق مالی اسالمی دولت در عملیات بازار باز در قالب  ۳۰الزام فروش حداقل 

 اولیه عرضٔه

  الف ۱۴
ها توسط بانک مرکزی )گردش برای مصارف هدفمندی یارانه درصدییکتنخواه  تٔامین

 (دوماهه

 و ۱5
هزار میلیارد  ۲۰

 ریال
های برق چاه تٔامینهای توانیر جهت طرح مالیتٔامینهای عامل برای تسهیالت تکلیفی بانک

 کشاورزی
 جوانان جهیزیٔه تٔامینازدواج و  الحسنٔهتسهیالت قرض  الف ۱۶

 ب ۱۶
هزار میلیارد  ۲8۰

 ریال
 حمایت از اشتغال مولد الحسنٔهتسهیالت قرض

 الحسنه به ستاد دیه و بدهکاران مهریهتسهیالت قرض هزار میلیارد ریال 5 ج ۱۶

 ه ۱۶
هزار  9و  ۴.۶

 میلیارد ریال
 الحسنه ودیعه، خرید و یا ساخت مسکن و فرزندآوریتسهیالت قرض

 و ۱۶
میلیارد هزار  ۱۶5

 ریال
العالج، ساخت و خرید مسکن نیروهای مسلح، بیماران صعب الحسنٔهتسهیالت قرض

 خرد روستایی، محرومان شهری وکارکسب

 ز، ح ۱۶
 رزمنده وهزار  ۱۲۰

 جانباز 
 هزار میلیارد( ۱۲۰)

 تسهیالت ترجیحی خرید و ساخت مسکن

 ط ۱۶
هزار میلیارد  ۶.8

 ریال
 کاربری شناورهای صیادیتسهیالت بانکی تغییر 

 تسهیالت اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی هزار میلیارد ریال ۳ ک ۱۶

 (۲الف ) ۱8
هزار میلیارد  ۱۰

 ریال
 تسهیالت بانکی پایدارسازی اشتغال محرومین

۱8 
الف 

(۱۰) 
هزار میلیارد  ۳۶۰۰

 ریال
 برای ساخت و نوسازی مسکن شهری و روستایی شبکٔه بانکیدرصد تسهیالت  ۲۰

 برخوردار تکمیلمناطق کم تمامنیمهعمرانی  هایپروژهتسهیالت تکلیفی  هزار میلیارد ریال ۲ ه ۱8

 ز ۱8
هزار میلیارد  9۰۴

 ریال
 پایه( درصد سرمایٔه ۴۰و تولیدی ) ،یصنعت ،زیربنایی هایطرحدر  هابانکگذاری سرمایه

 های بانک مرکزیسود حاصل از تجدید ارزش داراییمالیات بر    
قانون تضمین خرید محصوالت 

 کشاورزی
 تسهیالت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  

 
خالص منابع  طرفیکاز  ،شدهیب تصوهای دولتی و غیردولتی سنواتی که برای بخش های تکلیفی مندرج در قوانین بودجٔهتبصره

که  (8 شکلگذشته منبسط ساخته است ) ای را نیز طی دهٔهرا کاهش داده و از طرف دیگر سهم تسهیالت تبصره شبکٔه بانکی تصرفقابلِ 
این . تداوم شده استبانکی و بانک مرکزی از بازار بین هاآنو افزایش استقراض  هابانکموجب تشدید کسری خالص جریان نقدی  عمل

 ها خواهد شد.در بازار دارایی زاتورم های مولد اقتصاد و همچنین رشد مبادالت سوداگرانٔهاعتباری برای بخش روند باعث تشدید مضیقٔه
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۱5 

 
 

 )درصد(به تغییرات تسهیالت کل  هابانکای نسبت تسهیالت تبصره. 8شکل 

 

 احکام پولی و مالیاتی قوانین بودجه در اقتصاد ایران ۳-۳
های ترجیحی سود تسهیالت، های ناظر بر تسهیالت تکلیفی، نرخسنواتی از طریق تبصره هایبودجهتوسعه و نیز  سالٔهپنجقوانین برنامه 

گذاری مستقیم در و همچنین الزامات مترتب بر مشارکت و سرمایه ،استمهال تسهیالت غیرجاری، بخشش وجوه التزام تسهیالت نکولی
 جریان منابع و مصارف، پایداری عرضٔه های سالمت مالی، سودآوری، موازنٔهنسبت عمل اوراق قرضٔه دولتیبرخی از صنایع و حتی 

بانکی دچار اختالل و بانک مرکزی را در بازار بین هابانکو نیز بین  هابانکو همچنین خالص جریان نقدی میان  ،محصوالت اعتباری
اوراق مالی اسالمی در  های اولیٔهخرید عرضه فرایندارکت در برای مش هابانکالزام  ،۱۴۰۰سال  ساس قانون بودجٔهاساخته است. بر

موجب تشدید کسری خالص  عمل های خارجی )تعهدی(به پرداخت مالیات نقدی جهت تجدید ارزش خالص دارایی هاآنکنار الزام 
 افزایش تقاضای کل در عرضٔه جتاًنتیپولی و  به بانک مرکزی، رشد پایٔه هابانک، افزایش مضاعف خالص بدهی شبکٔه بانکیجریان نقدی 

)تعهدی( با  شبکٔه بانکیهای خارجی های تسعیر ادواری خالص داراییچالش در کنار عدم برابری نرخاین اقتصاد کالن شده است. 
های ذخایر مالیاتی عام و همچنین افزایش کسری حساب طوربه، موجب تشدید اختالالت مذکور ۱های تسعیر اخذ مالیات )نقدی(نرخ

را  هاآن دهیوامو همچنین ظرفیت  مضاعف افزایش داد طوربهرا  شبکٔه بانکیکه کسری خالص جریان نقدی  دشخاص  طوربه هابانک
اه گردشی به حساب هدفمندی سنواتی و نیز تخصیص تنخو گردان بودجٔهنیز محدودتر ساخت. در همین راستا، افزایش مستمر تنخواه

 های خارجی بانک مرکزی باعث تشدید روند انبساطی پایٔهالف( در کنار افزایش مستمر مالیات بر تسعیر خالص دارایی ها )تبصرٔهیارانه
های سود رخگیری نشکل زمینٔه طرفیک(. رشد تورم انتظاری از ۱د )جدول شافزایش بیشتر تورم انتظاری  نتیجتاًو  ،پولی، نقدینگی

و نیز  ،شبکٔه بانکیوجوه اعتباری  شدٔهتمام، رشد قیمت هابانکای سود اسمی منابع سپرده هاینرخمنفی تسهیالت اعتباری، افزایش 
افزایش نسبت تسهیالت غیرجاری و استمهالی به کل تسهیالت اعطایی را فراهم ساخته و از طرف دیگر موجب تشدید کسری خالص 

های حقیقی )رشد باطل باعث عدم تحقق اهداف مربوط به بخش در یک چرخٔه نهایتاًو  ،ازدحام ، تشدید پدیدٔههاکبانجریان نقدی 
 گذاری، افزایش تولید و اشتغال( در شرایط تورمی جدید شد.سرمایه

 دولت از طریق رشد خالص بدهی دولت در کنار افزایش مالیات مربوط به حساب ذخیرٔه های ساالنٔهگردان بودجهافزایش مستمر تنخواه
)ملتزم به پرداخت تسهیالت  هابانککسری خالص جریان نقدی  مالیتٔامینهای خارجی بانک مرکزی و همچنین تسعیر خالص دارایی

که طوریهد، بشای شدن تکالیف بودجهموجب پولی عملزی( از بانک مرک برداشتاضافهتکلیفی و ترجیحی در قالب خطوط اعتباری و یا 

                                                                                                                                                                                                                
مبادالت تجاری )نیما(  ریال و نرخ اخذ مالیات نیز معادل نرخ تسعیر سامانٔه ۰۰۰٬۱59معادل  ۱۳99بانکی در سال  شبکٔههای خارجی نرخ تسعیر دالری خالص دارایی ۱
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پولی و نقدینگی نیز در مقاطع مختلف تاریخی با رشدهای پلکانی  مرکزی، پایٔه ترازنامٔه بانکهای داخلی و خارجی خالص دارایی ،ترتیببه
پولی و  ( در پایٔههابانکدهی دولت و های داخلی )مجموع خالص بدر همین راستا، کاهش مقطعی سهم خالص داراییمواجه شدند. 
دولت و همچنین بهبود کسری خالص  و تعدیل ناترازی جریان نقدی بودجٔه سلطٔه مالیداللت بر تضعیف  ظاهربهمرکزی که  ترازنامٔه بانک
و نیز بدهی  ،به بانک مرکزی هابانکهای ، بدهیهابانکهای دولت به بدهی طرفٔهسهاز محل تهاترسازی  صرفاً  ،داشته هابانکجریان وجوه 

به های خارجی بانک مرکزی( طی سنوات گذشته خالص دارایی یرتسخ مالیاتی بانک مرکزی به دولت )از محل مالیات بر حساب ذخیرٔه
 این. شده استپولی و نقدینگی  پولی، افزایش متناسب پایٔه ی خارجی در پایٔههاداراییپیوسته که همچنان موجب رشد سهم خالص  وقوع
 شکل افزایش اتکای درآمدهای مالیاتی دولت به درآمدهای غیرمولد و تعهدی مالیاتی از محل حساب ذخیرٔهبه سلطٔه مالیبر تداوم  فرایند

 غیرتورمی کسری بودجٔه مالیتٔامینپولی و نیز  گذاریسیاستداشته که در تضاد با اهداف داللت های خارجی بانک مرکزی تسعیر دارایی
و نیز خالص  ،پولی )خالص دارایی خارجی، خالص بدهی دولت پایٔه دهندٔهاصلی تشکیل مٔولفٔهدولت بوده است. در تحلیل نهایی، هر سه 

درآمدهای عمومی سنواتی و نیز احکام ناظر بر  های تکلیفی قوانین بودجٔهتبصره تٔاثیرتحتمرکزی همچنان  ترازنامٔه بانک( در هابانکبدهی 
 دولت قرار دارند.

 های سود سیاستیغیراستقراضی و نرخ کسری بودجٔه ۴-۳
های متعارف و سالمت ( یکی از روشاوراق قرضٔه دولتیهای مالی )فروش دولت از طریق خالص واگذاری دارایی کسری بودجٔه مالیتٔامین

ای عمیق اوراق قرضه و نیز ثبات در جریان وجوه میان بازارهای مختلف که در شرایط وجود بازاره استمالی  گذاریسیاست فراینددر 
عام و  طوربهو پرنوسان بازارهای مالی  ۱عمق محدود علتبه ،. در اقتصاد ایراناست مورداستفادهدارایی در اقتصادهای صنعتی و نوظهور 

 اوراق قرضٔه دولتیهای بازدهی باالی محدود معامالت نسبت به ارزش بازار( و همچنین نرخ خاص )اندازٔه طوربهبازار اوراق قرضه 
ای های بودجهتسهم اوراق قرضه در دریاف زمانهمافزایش  عمل)کمتر از سه سال(  هاآن مدتکوتاهدرصد( و سررسید  ۲۰)متوسط بیش از 

اثرگذاری مجدد  زمینٔه ،( و یا نقدینگی7 شکلپولی ) به تغییرات پایٔه  دولتیاوراق قرضٔه( و نیز رشد نسبت خالص تغییرات ۴ شکلدولت )
 بازار. در همین راستا، افزایش سهم ساخته استرا فراهم  ۲ر سیاست پولی و همچنین اخالل در مکانیزم انتقال پولیدمالی  هایسیاست

سهم طی این د. افزایش ش ۳ق قرضه و همچنین متوسط بازدهی اقتصادبر بازار اورا ترتیببهاوراق مذکور  موجب سلطٔه اوراق قرضٔه دولتی
موجب افزایش نرخ بازدهی اقتصاد و نیز رشد هزینه فرصت منابع  طرفیکاز  اوراق قرضٔه دولتی در کنار رشد خالص عرضٔه ۱۴۰۰سال 

و همچنین متوسط نرخ  ،مندبانکی، نرخ اعتبارگیری قاعدهبازار بین هاینرخمالی و اعتباری و از طرف دیگر باعث گسترش شکاف میان 
عمومی  تصرف بودجٔهبعد از تیر ماه و کاهش درآمدهای پایدار قابل خصوصاًشکاف )این (. افزایش 9 شکل) شده استبازدهی اقتصاد 

های اعتباری و بهره در بانکی، تقویت مکانیزمبه استقراض توثیقی از بانک مرکزی و بازار بین هابانکموجب ترغیب  ترتیببهدولت( 
و همچنین  ،هابانکهای انتقال پولی، افزایش نسبت مطالبات غیرجاری، کسری جریان منابع و مصارف نقدی )غیرتعهدی( مکانیزم مجموعٔه

از بانک  هابانکاط خالص بدهی انبس ،مدتکه در کوتاهطوریهب ؛شده استدر تعارض با سیاست پولی اعالمی  هاآن برداشتاضافهرشد 
 د.شناپذیر های پولی اجتنابمرکزی و رشد مجدد کل

                                                                                                                                                                                                                
1 Shallow Asset Markets 
2 Monetary Transmission Mechanism 
3 Yield Curve 
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 )درصد( اوراق قرضٔه دولتیو بازدهی  ،مندقاعده، اعتبارگیری بانکیبینمتوسط نرخ سود بازار  .9شکل 

 
متعهد به کنترل خالص بدهی  ظاهربهخود بوده و  کسری بودجٔه مالیتٔامین درصدددر شرایطی که دولت از طریق استقراض از بازارهای مالی 

در بازار اوراق قرضه و نیز کمبود خالص  اوراق قرضٔه دولتیافزایش سهم بازار و سهم معامالتی  یلدلبهمرکزی شده،  ترازنامٔه بانکدولت در 
 فرایندو نیز محدودسازی  اوراق قرضٔه دولتید های خریتوسط دولت ملزم به مشارکت در حراج شبکٔه بانکی عمل، بازاراین منابع ورودی به 

 ،پولی، تغییرات دستوری در تخصیص منابع اعتباری بازار پول گذاریسیاستباعث اخالل در  مستقیماًکه  شده ۱رشد بازدهی اوراق قرضه
به بانک مرکزی  هابانکرشد بیشتر خالص بدهی  کهیطوربهد، شو همچنین تغییر در جریان وجوه میان بازارهای مختلف مالی اقتصاد کالن 

 با فرض استفاده از سیاست پولی دوگانٔه فراینداین شده است.  ناپذیراجتناببانکی و بازدهی اقتصاد بازار بین هاینرخو نیز شکاف میان 
ابزارهای سیاست پولی و نیز  موجب تضعیف موازی کارایی عملهای پولی بر روی کل گذاریهدفتورمی و نیز  گذاریهدفمتکی بر 

 شود.پولی می گذاریسیاستگسترش شکاف میان اهداف سیاستی و عملکردی 

 شبکٔه بانکیمالی  هایصورتو ناترازی  اوراق قرضٔه دولتی 5-۳
های سبد دارایی دولت موجب افزایش سهم نسبی اوراق قرضه در اولیه و معامالت اوراق قرضٔه در خرید عرضٔه شبکٔه بانکیسهم غالب 

 هابانک. در همین راستا، در شرایطی که سهم استمشمول ریسک نوسانات قیمت بازار  عملرغم ریسک اعتباری پایین بهشده که  هابانک
وراق ااین  درصد بوده و متوسط ماندٔه ۴۲متوسط  طوربهمنتهی به آذر سال جاری  ماهٔهنهطی  اوراق قرضٔه دولتیدر خرید و مالکیت مجموع 

)بدون احتساب بانک مرکزی( حدود  شبکٔه بانکیمتوسط ارزش اوراق تحت مالکیت  عمل ،هزار میلیارد ریال بوده ۶۰۰۰در بازار بیش از 
درصد( طی نه  ۲5.۶به درصد  ۲۱درصدی )افزایش بازدهی اوراق از  ۲۲هزار میلیارد ریال بوده که با توجه به متوسط کاهش قیمت  ۲5۲۰

تحمیل کرده که در قالب زیان  شبکٔه بانکیهای مالی هزار میلیارد ریال به صورت 55۴زیان خطی معادل  مستقیماً ،(9 لشکماه گذشته )
اوراق قرضه، این  در معامالت روزانٔه شبکٔه بانکی. در شرایط استقالل ساخته است متٔاثررا  هابانکهای سود و زیان غیرعملیاتی صورت

سهم بازار  علتبهاما  رد؛وجود دا هاآنهای باال )پایین( جهت کسب سود ادواری از نوسانات قیمت ر قیمتامکان فروش )خرید( اوراق د
توسط خریداران و دارندگان اصلی اوراق قرضه  مدتکوتاهانجام معامالت  زمینٔه عمل اوراق قرضٔه دولتیغالب و نیز ارزش بازار باالی 

. در همین راستا، زیان غیرعملیاتی حاصل یستبرای نظام بانکی میسر نزیان این و لذا اجتناب از  رد( وجود نداشبکٔه بانکی)بانک مرکزی و 

                                                                                                                                                                                                                
مالی و محدودسازی افزایش سود اوراق مینتٔا مالی کسری بودجه و همچنین ممانعت از رشد هزینٔهمیندولتی و نیز تٔا با دو هدف تسهیل فروش اوراق قرضٔه پدیدهاین  ۱

 منتشره و جایگزین انجام شده است. قرضٔه
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ادواری  صورتبهرا  هاآنو از طرف دیگر خالص جریان وجوه  شبکٔه بانکیهای مالی صورت طرفیکمذکور از  از نگهداری اوراق قرضٔه
و بانک  بانکیبیناز بازار  هابانکو همچنین استقراض بیشتر  شبکٔه بانکیتعهدی( آن کسری جریان وجوه ) دچار اختالل ساخته که نتیجٔه

 ،. در چنین شرایطیخواهد شدپولی و همچنین رشد انتظارات تورمی  مرکزی و پایٔه ترازنامٔه بانککه موجب انبساط مجدد  مرکزی است
غیرمستقیم دولت و نیز انحراف از  سلطٔه مالیاستمرار  زمینٔه عملجه کسری بود مالیتٔامیناتکای نامتناسب و گسترده به اوراق قرضه جهت 

 سازد.پولی را فراهم می گذارسیاستاهداف 

 گیرینتیجه ۴
پولی و اعتباری و همچنین  هایسیاستر دمستقیم و غیرمستقیم  طوربهریزی اقتصاد ایران ریزی و بودجهساختار نظام برنامه

های اجتماعی و فرهنگی و نیز تبصره-اقتصادی توسعٔه سالٔهپنج . در احکام قوانین برنامٔهاستشدت اثرگذار ههای انتقال پولی بمکانیزم
تخصیص منابع اعتباری و نیز خالص جریان منابع و  فرایندر دمستقیم  طوربهسنواتی احکام مختلف پولی و اعتباری  قوانین بودجٔه

، (…و ها )کشاورزی، آب، صادرات، مسکن،ن راستا، تسهیالت تکلیفی مربوط به بخشاست. در همیاثرگذار  شبکٔه بانکیمصارف 
، بالیای طبیعی (…و اقشار خاص )افراد تحت پوشش بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، ازدواج جوانان، ایثارگران و جانبازان، قضات،

شهری و روستایی، تسهیالت  ت فرسودٔه، امور خاص )خرید تضمینی محصوالت زراعی، نوسازی باف(…و )سیل، خشکسالی،
م یل مکرر تسهیالت تکلیفی، بخشش جراهای سود ترجیحی تسهیالت مذکور، تکالیف ناظر بر استمهادر کنار نرخ( …و خوداشتغالی،

های برابری اسعار به عدم تعدیل تعهدات ارزی مشتریان متناسب با تغییرات ادواری نرخ هابانکبازپرداخت و همچنین الزام  تٔاخیر
. تکالیف اعتباری قوانین ساخته استرا دچار کسری مقطعی  شبکٔه بانکیخالص جریان منابع و مصارف )نقدی و تعهدی(  مستقیماً

گذاری های سرمایهو شرکت شبکٔه بانکیبلکه الزام  ،نعکاس نداشتههای اعتباری ادر حوزه صرفاًهای سنواتی و بودجه سالهپنج برنامٔه
)واگذاری  اوراق قرضٔه دولتیای( و نیز خرید های سرمایهسازی )واگذاری داراییهای مشمول خصوصیدر خرید شرکت هاآن

 شبکٔه بانکیادی منابع تخصیصی آز ری جریان نقدی مذکور و کاهش درجٔهو نیز کس سلطٔه مالیباعث تشدید  عملهای مالی( دارایی
بانکی و نیز برداشت از بازار بین ترتیببه شبکٔه بانکیمدت کوتاه مالیتٔامینناترازی فوق موجب افزایش تقاضای  . مجموعٔهشده است

 یٔهپا ٔهموجب افزایش ریسک سیستماتیک اعتباری و از طرف دیگر باعث انبساط پیوست طرفیککه از  شبانه از بانک مرکزی شده
 .شده استو رشد انتظارات تورمی  ،، نقدینگییپول

های ساختاری )کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، تکانههای سود ترجیحی در کنار افزایش سهم اعتباری تسهیالت تکلیفی با نرخ
رشد ادواری نسبت مطالبات غیرجاری گیری و تسهیالت اعتباری( موجب های سود سپردههای سود منفی تسهیالت، شکاف میان نرخنرخ

شده که در کنار  شبکٔه بانکیشده در مطالبات سوخت و استمهالی( و همچنین هزینٔه ،الوصول)مطالبات سررسیدگذشته، معوق، مشکوک
سری خالص تشدید ک زمینٔه عمل(، هاآنرشد نرخ بازدهی  علتبه) اوراق قرضٔه دولتیگذاری روی زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه

. ساخته استفراهم  هابانکرشد مضاعف خالص دیون  صورتبهاز بانک مرکزی را  هاآنو نیز افزایش استقراض  شبکٔه بانکیجریان نقدی 
احکام  گذاریتٔاثیردولت و  سلطٔه مالیبلکه  ،به بانک مرکزی نبوده هابانکاز رشد خالص دیون  متٔاثر صرفاًپولی  در همین راستا، افزایش پایٔه

های ل استقراض مستقیم از بانک مرکزی )دولت مرکزی و شرکتیمکمل دیگری از قب هایمٔولفهمرکزی در قالب  ترازنامٔه بانکر دمالی آن 
 ترتیببهتسعیر( انعکاس یافته که  از حساب ذخیرٔه خصوصاًدولت توسط بانک مرکزی و نیز اخذ مالیات ) دولتی(، خرید اوراق قرضٔه

 .شده استپولی  ط خالص دیون دولت و نیز خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و نیز پایٔهموجب انبسا
و نیز استقراض  ،های سود ترجیحیاز طریق تسهیالت تکلیفی، نرخ صرفاًر سیاست پولی در اقتصاد ایران دمالی  هایسیاستاثرگذاری 

ر کانال اعتباری د تٔاثیرمالی در کنار  هایسیاستبلکه  ،ه( نبوده)اخذ تسهیالت و فروش اوراق قرض نظام بانکیمستقیم بخش دولتی از 
گیری سیاست پولی تهای انتقال پولی و همچنین جهر مکانیزمدها نیز سود و بازار دارایی نرخهای ر کانالداز طریق اثرگذاری  عمل

( در بازار اوراق قرضه )با اوراق قرضٔه دولتیفروش  های مالی )خالصند. در همین راستا، افزایش مستمر خالص واگذاری داراییاثرگذار
، افزایش متوسط بازدهی اوراقاین موجب کاهش قیمت  ترتیببه است،های پولی( که از عمق محدودی برخوردار فرض عدم تغییر در کل

بانکی با متوسط نرخ بازدهی اوراق قرضه، سیاستی و بازار بین های بهرٔهاوراق قرضه )رشد متوسط بازدهی اقتصادی(، رشد شکاف میان نرخ
ها، رشد نسبت مطالبات غیرجاری، کسری خالص جریان وجوه افزایش هزینه فرصت منابع مالی اقتصاد، کاهش بازدهی نسبی بازار دارایی
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گیری سیاست پولی در اقتصاد ، جهتدیگر عبارتبه. شده استاز بانک مرکزی  برداشتاضافهافزایش  مجدداًو  شبکٔه بانکیمنابع و مصارف 
)در قالب رشد خالص بدهی دولت  نظام بانکیمستقیم و غیرمستقیم افزایش استقراض بخش دولتی از  تٔاثیرات تٔاثیرتحت طرفیکایران از 

و تجاری )از طریق افزایش سهم های سود سیاستی از رشد شکاف میان نرخ متٔاثربه بانک مرکزی( و از طرف دیگر  هابانکو خالص بدهی 
 ترتیببهدولت به خالص فروش اوراق قرضه  کسری بودجٔه یاتکادر معامالت و ارزش بازار مذکور( بوده که با رشد  اوراق قرضٔه دولتی

گیری نین جهتو همچ ،های انتقال پولی )اعتباری، سود و بازار(، خالص جریان وجوه میان بازارهای مالیر مکانیزمدهمسویی  تٔاثیرات
مرکزی،  ترازنامٔه بانک های پولی و اندازٔهحتی در شرایط مدیریت مستحکم کل سلطٔه مالی. در تحلیل نهایی، داشته استسیاست پولی 

ها و نیز خالص جریان اعتباری های سود اعتباری و همچنین جریان وجوه میان بازار پول و بازار داراییر بردار نرخدانتقالی  تٔاثیرات علتبه
( مالیتٔامینعملکردی کالن )رشد اقتصادی، تورم، نرخ  متغیرهایر دانتقالی آن  تٔاثیراتگیری سیاست پولی و بر جهت عمل شبکٔه بانکی

  .بوده استاثرگذار 
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