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خالصه مدیریتی
در احکام قوانین برنامٔه پنجسالٔه توسعٔه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی و نیز تبصرههای قوانین بودجٔه سنواتی ،احکام مختلف پولی و اعتباری
مستقیماً در فرایند تخصیص منابع اعتباری و نیز خالص جریان منابع و مصارف شبکٔه بانکی اقتصاد ایران اثرگذار است .در همین راستا،
تسهیالت تکلیفی مربوط به بخشهای مختلف اقتصادی (کشاورزی ،آب ،صادرات ،مسکن ،و…) ،اقشار خاص (افراد تحت پوشش
بهزیستی ،زنان سرپرست خانوار ،ازدواج جوانان ،ایثارگران و جانبازان ،قضات ،و…) ،بالیای طبیعی (سیل ،خشکسالی ،و…) ،امور خاص
(خرید تضمینی محصوالت زراعی ،نوسازی بافت فرسودٔه شهری و روستایی ،تسهیالت خوداشتغالی ،و…) در کنار نرخهای سود ترجیحی
این تسهیالت ،تکالیف ناظر بر استمهال مکرر تسهیالت تکلیفی ،بخشش جرایم تٔاخیر بازپرداخت ،و همچنین الزام بانکها به عدم تعدیل
تعهدات ارزی مشتریان متناسب با تغییرات ادواری نرخهای برابری اسعار ،مستقیماً خالص جریان منابع و مصارف (نقدی و تعهدی) شبکٔه
بانکی را دچار کسری مقطعی ساخته است .احکام و تبصره های قوانین برنامٔه پنجساله و بودجههای سنواتی مذکور مٔاخذ قانونی بخشی از
تسهیالت تکلیفی شبکٔه اعتباری کشور است که در کنار تکالیف اعتباری مربوط به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت (مادٔه  ،) ۳۶قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی ( گندم ،برنج ،جو ،ذرت ،چغندر ،پنبه وش ،دانههای روغنی،
چای ،آفتابگردان ،سیبزمینی ،پیاز و حبوبات) ،قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ،ق انون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای
نظام مالی کشور ،قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ،قانون تسهیل ازدواج جوانان ،و… از
یکطرف مٔولفههای مٔوثر در روند فزایندٔه تسهیالت تکلیفی را توضیح میدهد و از طرف دیگر ،ادلٔه ناظر بر جریان انقباضی سهم منابع
قابلِ تصرف نهادهای اعتباری و نیز تضعیف ظرفیت بالفعل وامدهی آنها را تبیین میکند.
تکالیف اعتباری قوانین برنامٔه پنجساله ،قوانین دائمی و بودجههای سنواتی صرفاً در حوزههای اعتباری انعکاس نداشته ،بلکه الزام شبکٔه
بانکی و شرکتهای سرمایهگذاری آنها در خرید شرکتهای مشمول خصوصیسازی (واگذاری داراییهای سرمایهای) و نیز خرید اوراق
قرضٔه دولتی (واگذاری داراییهای مالی) عمالً باعث تشدید سلطٔه مالی و نیز کسری جریان نقدی مذکور و کاهش درجٔه آزادی منابع
تخصیصی شبکٔه بانکی شده است .مجموعٔه ناترازی فوق موجب افزایش تقاضای تٔامینمالی کوتاهمدت شبکٔه بانکی بهترتیب از بازار
بینبانکی و نیز برداشت شبانه از بانک مرکزی شده که از یکطرف موجب افزایش ریسک سیستماتیک اعتباری و از طرف دیگر باعث
انبساط پیوستٔه کلهای پولی و رشد انتظارات تورمی شده است.
اثرگذاری سیاستهای مالی در سیاست پولی در اقتصاد ایران صرفاً از طریق تسهیالت تکلیفی ،نرخهای سود ترجیحی ،و نیز استقراض
مستقیم بخش دولتی از نظام بانکی (اخذ تسهیالت و فروش اوراق قرضه) نبوده ،بلکه سیاستهای مالی در کنار تٔاثیر در کانال اعتباری عمل
از طریق اثرگذاری در کانالهای نرخ سود و بازار داراییها نیز در مکانیزمهای انتقال پولی و همچنین جهتگیری سیاست پولی اثرگذارند .در
همین راستا ،افزایش مستمر خالص واگذاری داراییهای مالی (خالص فروش اوراق قرضٔه دولتی) در بازار اوراق قرضه (با فرض عدم تغییر
در کلهای پولی) که عمق محدودی دارد ،بهترتیب موجب کاهش قیمت این اوراق ،افزایش متوسط بازدهی اوراق قرضه (رشد متوسط بازدهی
اقتصادی) ،رشد شکاف میان نرخهای بهرٔه سیاستی و بازار بینبانکی با متوسط نرخ بازدهی اوراق قرضه ،افزایش هزینه فرصت منابع مالی
اقتصاد ،کاهش بازدهی نسبی بازار داراییها ،رشد نسبت مطالبات غیرجاری ،کسری خالص جریان وجوه منابع و مصارف شبکٔه بانکی ،و
مجدداً افزایش اضافهبرداشت از بانک مرکزی شده است .بهعبارت دیگر ،جهتگیری سیاست پولی در اقتصاد ایران از یکطرف تحتتٔاثیر
تٔاثیرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش استقراض بخش دولتی از نظام بانکی (در قالب رشد خالص بدهی دولت و خالص بدهی بانکها به
بانک مرکزی) و از طرف دیگر متٔاثر از رشد شکاف میان نرخهای سود سیاستی و تجاری (از طریق افزایش سهم اوراق قرضٔه دولتی در معامالت
و ارزش این بازار) بوده که با رشد اتکای کسری بودجٔه دولت به خالص فروش اوراق قرضه بهترتیب تٔاثیرات همسویی در مکانیزمهای انتقال
پولی (اعتباری ،سود و بازار) ،خالص جریان وجوه میان بازارهای مالی ،و همچنین جهتگیری سیاست پولی داشته است .در تحلیل نهایی،
سلطٔه مالی حتی در شرایط مدیریت مستحکم کلهای پولی و اندازٔه ترازنامٔه بانک مرکزی ،بهعلت تٔاثیرات انتقالی در بردار نرخهای سود اعتباری
و همچنین جریان وجوه میان بازار پول و بازار داراییها و نیز خالص جریان اعتباری شبکٔه بانکی عمل در جهتگیری سیاست پولی و تٔاثیرات
انتقالی آن در متغیرهای عملکردی کالن (رشد اقتصادی ،تورم ،نرخ تٔامینمالی) اثرگذار بوده است.
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 ۱مقدمه
چرخٔه سنتی فعالیتهای اقتصادی در فرایند مبادالت سهگانه در بازارهای نهادههای اولیٔه تولید (کار و سرمایه) ،بازار کاالها و خدمات
(داخلی و بینالمللی) ،و نیز بازار داراییهای مالی توسط عاملین مختلف اقتصادی (خانوارها ،نهادها ،و دولت) انجام پذیرفته است که از
یکطرف جریان وجوه تعهدی و ترازنامٔه عاملین مذکور و از طرف دیگر وضعیت متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن (سرمایهگذاری ،رشد
اقتصادی ،تورم ،نرخ ارز ،و نرخ بهره) را متٔاثر میسازند .این چرخٔه مبادالت سهگانه عالوه بر جریان وجوه هریک از عاملین اقتصادی ،عمل
جریان نقدی کالن را نیز طی زمان تحتتٔاثیر قرار میدهد که در شرایط عدم بروز کسریهای شدید و مستمر ادواری عمل ،با یک روند
نوسانات حداقلی بازتاب مییابد .در همین راستا ،بروز کسری و عدم تعادل مقطعی و محدود در جریانات نقدی هریک از عاملین اقتصادی،
مستقیماً توسط استقراض غیرمستمر از پسانداز انباشتٔه (بیندورهای) سایر عاملین تٔامینمالی میشود که در زمانهای آتی و براساس حداقل
نرخ رجحان زمانی تسویه میشوند .با تٔاسیس بانکهای مرکزی بهعنوان سیاستگذاران انحصاری نظام پولی بینالمللی ،عمل خالص جریان
نقدی بیندورهای میان عاملین اقتصادی قابلیت مدیریت و سیاستگذاری مییابد ،بهطوریکه در شرایط رونق (رکود) اقتصادی ،جریان این
نقدی با یک روند پادچرخهای و با استفاده از ابزارهای انقباضی (انبساطی) متعارف سیاستگذاری پولی تضعیف (تقویت) میشود تا
تحوالت ضدسیکلی جریان وجوه کالن در راستای اهداف سهگانٔه ثبات قیمتی ،رشد پایدار تولید ،و نیز ثبات مالی مدیریت شوند.
خالص جریان نقدی بیندورهای (پویا) میان عاملین اقتصادی غالباً طی زمان متوازن و متعادل نبوده و در برخی موارد اختالالت شدید
و پیوسته در جریان نقدی یک گروه از عاملین اقتصادی موجب اخالل در جریان نقدی سایر عاملین و حتی جریان نقدی کل اقتصاد میشود.
خالص جریان نقدی بخش عمومی بهطور عام و دولتها بهطور خاص (در قالب مبادالت داخلی و یا بینالمللی) یکی از مهمترین مٔولفههای
بروز اختالل در جریان وجوه سایر عاملین ،شبکٔه بانکی ،و همچنین بانکهای مرکزی در عرصٔه اقتصاد کالن در کشورهای مختلف شناسایی
شده است .ناترازی خالص جریان نقدی و تراز عملیات مالی بودجٔه دولتها از یکطرف بهعلت سیاستهای ضدسیکلی مالی و از طرف
دیگر تحتتٔاثیر تکانههای مقطعی درآمدی بودجه ،مستقیماً ماندٔه پسانداز ناخالص ترازنامٔه دولت و نیز دیون انباشتٔه آن را متٔاثر میسازد.
فرایند مذکور در اقتصادهای صنعتی و درحالتوسعه بهترتیب بهعلت تواتر و نسبتهای متفاوت کسری بودجه و نیز اندازههای کامالً مختلف
ماندٔه پسانداز ناخالص بخش دولتی و همچنین ظرفیتهای نامتناسب بازارهای اوراق قرضه در تٔامینمالی کسری بودجههای مقطعی
دولتها ،تٔاثیرات متفاوتی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن بهطور عام و ترازنامٔه نظام بانکی (با احتساب ترازنامٔه بانک مرکزی) بهطور
خاص داشته است .در همین راستا ،تٔامینمالی کسری جریان وجوه و بودجٔه دولتها در اقتصادهای صنعتی (درحالتوسعه) بهعلت تواتر
محدود (زیاد) ،نرخهای پایین (باال) بهرههای سیاستی ،تعمیق (کمعمق) بازارهای مالی ،بازبودن حساب سرمایه (محدودیت مبادالت
مالی بینالمللی) ،و دسترسی گسترده (بسیار محدود) به ابزارهای تٔامینمالی از بازارهای مالی بینالمللی بهترتیب موجب تسهیل (دشواری)
فرایند تٔامینمالی با سررسیدهای بلندمدت( ۱کوتاهمدت) ،کاهش هزینٔه تٔامینمالی بهعلت دسترسی به نرخهای پایین (باال) بهرٔه اوراق
بدهی ،گسترش تنوع (عدم تنوع) دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی جهت فروش اوراق قرضٔه دولت ،و همچنین تضعیف (گسترش)
تٔاثیرات انتقالی عرضٔه اوراق بدهی دولت در شکاف میان نرخهای بهرٔه سیاستی و نیز نرخهای بازدهی اوراق قرضه شده است ،بهطوریکه
مجموعٔه این واکنشها موجب کمترین (بیشترین) تٔاثیرات انتقالی در اهداف سنتی سیاستگذار پولی (رشد پایدار غیرتورمی ،ثبات مالی و
پایداری موازنه پرداختها) خواهد شد.
در اقتصادهای درحالتوسعه ،کسری جریان وجوه تعهدی و نتیجتاً کسری بودجٔه ادواری دولت غالباً بهصورت استفادٔه گسترده از منابع
پسانداز ناخالص حقیقی بخش خصوصی (فروش وسیع اوراق قرضٔه داخلی دولت) ،استقراض مستمر از نظام بانکی (شبکٔه بانکی و بانک
مرکزی) ،و یا استقراض خارجی از بازارهای مالی بینالمللی انجام میپذیرد که تٔاثیرات استفاده از این روشهای تٔامینمالی بهترتیب موجب
بروز پدیدٔه ازدحام( ۲بعضاً سرکوب مالی) ،افزایش تورمی کلهای پولی ،و نیز کاهش پلکانی قدرت خرید پولی ملی (افزایش نرخ ارز) شده
است .با فرض ثبات انتظارات ،تٔامینمالی کسری جریان نقد بخشهای عمومی و دولتی از طریق انتشار اوراق قرضه بهترتیب موجب کاهش
قیمت اوراق ،افزایش نرخهای بازدهی اوراق ،رشد هزینٔه تٔامینمالی در عرصٔه اقتصاد ،و همچنین کاهش سهم عاملین غیردولتی از جریان
 ۱متوسط دورٔه سررسید اوراق قرضٔه کشورهای صنعتی عموماً بیش از  ۱5سال است.
Crowding out
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تٔاثیرات تکالیف بودجهای و شبهبودجهای در نظام بانکی و اقتصادی کشور
مبادالت مالی و کاالیی کالن اقتصاد میشود .در صورت تٔامینمالی پیوستٔه این کسری از شبکٔه بانکی بهترتیب جریان وجوه منابع و مصارف
کوتاهمدت بانکها دچار کسری ،اضافهبرداشت آنها از بانک مرکزی افزایش ،ترازنامٔه بانک مرکزی و کلهای پولی منبسط ،نرخهای بهرٔه
سیاستی واقعی کاهش و نیز تورم انتظاری افزایش خواهد یافت .همچنین ،تٔاثیرات تٔامینمالی کسری جریان نقدی دولتها از ترازنامٔه
بانکهای مرکزی تابع وضعیت ادواری تجاری اقتصاد کالن است .در موارد خاصی که اقتصاد در شرایط رکودی قرار دارد تٔامینمالی مذکور
بهعنوان همراهسازی سیاستهای پولی با مالی تلقی میشود که عمل در سازگاری با هدف غایی رشد پایدار غیرتورمی مقام پولی است؛ اما
در اغلب موارد ،تٔامینمالی از بانک مرکزی در شرایط غیررکودی و با عدم تعادلهای گستردٔه مالی (کسری بزرگ پسانداز ناخالص داخلی)
همراه است که موجب انبساط کلهای پولی ،افزایش انتظارات تورمی ،کاهش رشد سرمایهگذاری ناخالص حقیقی ،و نیز کاهش رشد
اقتصادی میشود که عمل در مغایرت با اهداف اصولی سیاستگذار پولی هستند .فرایند انتقال خالص کسری جریان نقدی ترازنامٔه دولت
به ترازنامٔه بانک مرکزی در قالب تٔامینمالی کسری بودجه و نتیجتاً رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ،در مغایرت با استقالل اهداف
سیاستی مقام پولی و نیز در تضاد با اهداف میانی و غایی سیاستگذار پولی است که در ادبیات اقتصاد کالن بهعنوان سلطٔه مالی شناخته
میشود .این چالش غالباً در اقتصادهای درحالتوسعه و برخی از اقتصادهای نوظهور بروز مییابد که در این فرایند مطالعاتی ،مکانیزم
شکلگیری و تٔاثیرات انتقالی آن در اقتصاد ایران مورد شناسایی و تحلیل قرار میگیرد .در این تحقیق ،مکانیزم ناظر بر وجود رژیم مالی
ریکاردین برای اقتصاد ایران (با استفاده از دادههای بانک اطالعات سریهای زمانی بانک مرکزی طی دهٔه گذشته) موردبررسی قرار میگیرد
و همچنین تٔاثیرپذیری کلهای پولی بهطور عام و پایٔه پولی بهطور خاص از عدم تعادلهای مالی بودجٔه دولت و همچنین تٔاثیرات انتقالی
سلطٔه مالی در متغیرهای مورد هدف سیاستگذار پولی تحلیل خواهد شد.
این گزارش از چهار بخش تشکیل میشود :در بخش  ،۲ادبیات تجربی سلطٔه مالی در اقتصادهای صنعتی و درحالتوسعه موردبررسی
تطبیقی قرار میگیرد و در بخش  ۳نیز از یکطرف احکام پولی-اعتباری قوانین برنامههای پنجسالٔه توسعٔه کشور و نیز بودجههای سنواتی
بهعنوان مٔولفههای کلیدی کسری جریان نقدی مٔوسسات اعتباری تبیین میشود و از طرف دیگر رابطٔه تراز عملیاتی نقدی دولت با متغیرهای
کالن برای دورٔه مطالعاتی مورد تحلیل قرار میگیرد؛ در بخش  ۴نیز نتایج تحقیق ارائه میشود.
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 ۲مرور ادبیات تجربی رابطٔه متقابل سیاستهای مالی و پولی
تشکیل بانکهای مرکزی در قرن نوزدهم با دو الزام محیطی ناظر بر انتشار انحصاری پول ملی و نیز تٔامینمالی کسری بودجٔه دولتها ناشی
از جنگها و بعضاً بیماریهای مختلف فراگیر همزمان بود (بوردو و سیکلوس )۲۰۱8 ،۱که پیامد آنها بهترتیب افزایش دیون انباشتٔه
دولتها و نیز بروز ادوار تورمی حاد ۲در عرصٔه اقتصاد کالن بوده است .رخدادهای تورمی حاد ۳متٔاثر از تٔامینمالی کسری بودجٔه دولتها
در مقاطع مختلف زمانی بروز کرده که برخی از مصادیق تاریخی آن در دوران حکومت وایمار در آلمان طی سالهای  ،۱9۲۳-۱9۲۲بحران
پولی  ۱9۴۶-۱9۴5مجارستان ،بروز پدیدٔه ابرتورم در یونان طی سالهای  ،۱9۴5-۱9۴۱و همچنین شکلگیری بحران بدهیها در
کشورهای مختلف امریکای التین طی دهٔه ( ۱98۰هانکه و کراس )۲۰۱۲ ،4بوده است .در همین راستا ،کشورهای جنوب صحرای افریقا
نیز با چالشهای مشابه تورمهای حاد متٔاثر از تٔامینمالی پیوستٔه کسری بودجٔه دولتها (کسری خالص پسانداز بخش عمومی) از طریق
استقراض مستمر از بانک مرکزی و رشد کلهای پولی در کشورهای زئیر طی دورٔه  ،۱99۴-۱99۱آنگوال  ،۱997-۱99۴جمهوری
دموکراتیک کنگو در سال  ،۱998و زیمباوه طی دو دورٔه  ۲۰۰8-۲۰۰7و  ۲۰۲۰-۲۰۱9مواجه شدند.
تغییرات نامتوازن منابع و مصارف بودجٔه دولتها که در قالب کاهش درآمدهای مالیاتی ،افزایش شدید مخارج بودجهای ،و نیز رشد
نامتناسب اعتبارات بازپرداخت بدهیهای دولت (اصل و بهرٔه اوراق قرضه) به وقوع پیوسته ،از یکطرف زمینٔه بروز کسری مستمر بودجه
و رشد دیون انباشتٔه دولتها را فراهم ساخته و از طرف دیگر موجب افزایش استقراض از بانک مرکزی و رشد کلهای پولی (در شرایط
وجود سلطٔه مالی) شده است که نخستین تٔاثیرات انتقالی آنها در قالب رشد همزمان نرخ تورم و اختالالت قیمتی 5در هر دو گروه از
اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه بروز یافته است .پس از بروز بحران کرونا ،این پدیده پس از سه دهه تجربٔه تورم پایین در اقتصادهای
صنعتی و همچنین ایاالت متحده ،مجدداً پدیدار شد (بالنچارد ،لیندرو ،و زتلمیر۲۰۲۱ ،6؛ سامرز .)۲۰۲۱ ،7گسترش سلطٔه مالی در هر
دو گروه از این اقتصادها نیز طی سه سال گذشته موجب اخالل در سرعت و پایداری رشد اقتصادی غیرتورمی شد ،زیرا روند نزولی نرخهای
بهرٔه سیاستی و همچنین انبساط منفعالنٔه پولی از یکطرف موجب رشد انتظارات تورمی و از طرف دیگر باعث انتقال منابع مالی از
بخشهای حقیقی بهسمت بخشهای مالی و نتیجتاً تشدید رکود اقتصادی گردید (بیانچی و ملوسی .)۲۰۱9 ،8در همین راستا ،بهرغم
افزایش شدید نرخهای تورم تولید و مصرفکننده و همچنین تقویت احتمال بروز ناپایداری دیون انباشتٔه دولتها ،9عمل بهعلت افزایش
مستمر شکاف تولید و نیز تداوم نیاز به محرکهای حمایتی دولتها جهت تهییج رشد (سمت تقاضا) ،جبراً امکان افزایش نرخهای بهرٔه
کوتاهمدت سیاستی و انقطاع روند سیاست همراهسازی پولی و مالی در اقتصادهای صنعتی بهطور عام و ایاالت متحده بهطور خاص فراهم
نشد (پاول .)۲۰۲۰ ،۱۰همراهسازی سیاستهای پولی با سیاست مالی غالباً در شرایط رکودی مذکور یک راهبرد موقتی تلقی شده که موجب
بروز تورم گذرا (باالتر از اهداف سیاستگذار پولی) و همچنین باعث کاهش شکاف تولید و نیز بهبود روند رشد کوتاهمدت اقتصادی
میشود .همراهسازی سیاستهای پولی و مالی بهعلت محدودیتهای چهارگانٔه ناظر بر افزایش موقتی اعتبارات بودجهای ،رشد سقفهای
احتیاطی دیون انباشتٔه دولتها ،افزایش انتظارات تورمی ،و همچنین تشدید روند انتقال منابع از بخشهای مولد بهسمت بازار داراییهای
مالی و غیرمالی (بعضاً خروج سرمایه از کشور ،بهویژه کشورهای درحالتوسعه) ،عمل در بلندمدت استمرارپذیر نیست و نهایتاً با گردش
انقباضی سیاست پولی و رشد نرخهای بهرٔه سیاستی همراه خواهد بود .این گردش سیاستی در دو مرحلٔه پیوسته انجام میپذیرد که در مرحلٔه
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نخست براساس نقطٔه بهینٔه تبادل میان دیون انباشتٔه دولت و تورم (تورم سمت عرضه از طریق افزایش بازدهی اوراق قرضه و رشد هزینٔه
تٔامینمالی) و در مرحلٔه دوم براساس تبادل بهینه میان تغییرات نرخهای بهرٔه سیاستی (یا کلهای پولی) و شکاف تورمی شکل میگیرد،
بهطوریکه تورم ناشی از همراهسازی سیاست پولی و مالی (با مفروضداشتن اهداف شکاف تولید و پایداری دیون انباشتٔه دولت) بهتدریج
تعدیل شود (گالی.)۲۰۱9 ،۱
پایداری نسبتهای احتیاطی دیون انباشتٔه دولتها در قالب قیود و اهداف ترکیبی مختلف شامل رشد پایدار اقتصادی ،نرخهای پایین
بهرٔه واقعی ،و نیز روند غیرصعودی ارزش واقعی اوراق قرضه شکل گرفته (هال و سارجنت )۲۰۱۱ ،۲که زمینٔه انتقال تدریجی از یک نظام
پولی متکی بر سلطٔه مالی تؤام با تورم باال (دورٔه  )۱97۰-۱9۶۰را بهسمت یک نظام پولی-مالی مبتنی بر اهداف ترکیبی سیاستگذاران
پولی و مالی (با اولویت رشد پایدار غیرتورمی) فراهم ساخته که در بسیاری از اقتصادهای صنعتی و درحالتوسعه طی دورٔه ۲۰۱۶-۲۰۰۰
تجلی یافته است (بیانچی و ایلوت .)۲۰۱7 ،۳در این گردش سیاستی ،تورم بهعنوان یک تغییر درونزای اساسی در تعیین مقادیر بهینٔه
تٔامینمالی کسری تراز عملیاتی بودجٔه دولت در قالب نظریٔه همراه سازی سیاست پولی با مالی در کنار هدف سنتی رشد پایدار اقتصادی
(هدف غایی سیاستگذار مالی) موردتوجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است .در همین راستا ،سایر مطالعات تجربی نیز داللت بر
تٔاثیرات تورمی باال و رکود گسترده در میانمدت در شرایط پولیشدن مستمر کسری بودجٔه دولتها در اقتصادهای صنعتی و درحالتوسعه
دارد که از یکطرف موجب تضعیف نسبتهای احتیاطی کسری بودجٔه دولتها و از طرف دیگر منجر به بروز تکانههای بزرگ قیمتی در
بازار کاالها ،خدمات ،و همچنین داراییهای مالی شده است (لیپر و ژو .)۲۰۱۳ ،4مطالعات تجربی در  ۱۶اقتصاد توسعهیافته طی دورٔه
 ۱988-۱955بیانگر رابطٔه معکوس میان سه مٔولفٔه استقالل بانک مرکزی در تٔامینمالی کسری بودجٔه دولتها با کارایی ابزارهای سیاست
پولی و همچنین اندازٔه تورم بوده است (آلسینا 5و سامرز۱99۳ ،؛ فیشر .)۱995 ،6همچنین ،نتایج یک مطالعٔه جامع تطبیقی برای ۱۱8
اقتصاد درحالتوسعه طی دورٔه  ۲۰۱۳-۱98۰نیز داللت بر رابطٔه منفی میان ارتقای استقالل بانک مرکزی با نرخهای پایینتر تورم داشته
که البته این استقالل در قالب مٔولفههای کمّی همانند تغییرات پایٔه پولی و همچنین نرخهای بهرٔه سیاستی در سازگاری با اهداف سیاستگذار
پولی تبیین شده است (گاریگا و رودریگز .)۲۰۲۰ ،7در تحقیق مشابه دیگری ،رابطٔه معکوس معناداری میان استقالل بانک مرکزی و نیز
تورم پایین با مٔولفٔه جهتگیری سیاست مالی (در قالب روند تغییرات کسری بودجه) مشاهده شده است.

 ۱-۲سلطٔه مالی و ضوابط پایداری مالی
در اقتصادهای درحالتوسعه و نوظهور ،بهمنظور مقابله با ریسکها و تٔاثیرات منفی سلطٔه مالی در اهداف سیاستگذار پولی عمل،
محدودیتهای مختلفی روی مکانیزم تٔامینمالی از نظام بانکی و بانک مرکزی اعمال شده است ،بهطوریکه از یکطرف سهم استقراض در
سقف  ۱۰درصد متوسط درآمدهای سهسالٔه بودجٔه دولتها و از طرف دیگر تغییرات خالص بدهی دولت در ترازنامٔه بانک مرکزی (بهعنوان
آخرین وامدهنده) در چهارچوب اهداف بلندمدت سیاستگذار پولی محدود شد (جاکوم و دیگران .)۲۰۱۲ ،8این سقفها برای اقتصادهای
درحالتوسعه با کسری پیوستٔه خالص پسانداز داخلی بخش عمومی ،کسری بودجٔه ادواری ،بازارهای اوراق قرضٔه غیرعمیق ،و همچنین
تورمهای تاریخی باال اندکی قابلِتعدیل است (کوتارلی.)۱99۳ ،9
در تحلیل نهایی ،مطالعات تجربی در اقتصادهای صنعتی طی دهٔه  ۱97۰و اقتصادهای درحالتوسعه طی چهار دهٔه گذشته نیز داللت
بر ضرورت اعمال قیود بیندورهای در فرایند تٔامینمالی کسری بودجٔه دولتها دارد ،بهطوریکه ارزش روز خالص بدهی دولتها میباید
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معادل ارزش فعلی مازاد تراز عملیات مالی آینده (تفاضل مالیات از هزینههای غیربهرهای) و همچنین وجود روند غیرصعودی ارزش واقعی
ماندٔه دیون انباشتٔه دولتها باشد .در شرایطی که این قیود بدون تغییرات در شکاف تورمی و نیز روند سیاستهای مالی (نرخ مالیات و
رشد بلندمدت اعتبارات تخصیصی) برقرار باشد و دولتها کسری تراز عملیاتی و دیون انباشتٔه خود را بدون افزایش خالص بدهی به
بانکهای مرکزی محدود سازند ،عمل سیاستهای مالی از نوع پایدار ارزیابی میشود .در همین راستا ،رژیمهای پولی متناظر با سیاستهای
مالی مذکور از نوع ریکاردین ۱بوده که بیانگر استقالل نسبی بانک مرکزی است .متقابالً رژیمهای پولی تحت سلطٔه مالی از نوع غیرریکاردین

۲

شناخته میشود که در آنها کسری تراز عملیاتی بودجٔه دولت بهصورت مستقل و غیرمقید باعث رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی،
افزایش پایٔه پولی ،و همچنین رشد نسبتهای احتیاطی اقساط دیون دولت در سررسیدهای مختلف میشود (سارجنت و واالس.)۱98۱ ،۳
جهتگیری سیاستهای کارآمد مالی و پولی در ادوار مختلف تجاری متفاوت است ،بهطوریکه در ادوار رکود بهصورت همسو ،در
شرایط اوج رونق خالف جهت ،و همچنین در ادوار بهبود با توجه به ترکیب مٔولفههای شکاف تورمی ،شکاف تولید ،و نیز میزان کارایی
ابزارهای سیاست مالی و پولی بعضاً جهتگیری سیاستهای پولی و مالی بهصورت همسو و در برخی موارد خالف جهت یکدیگر تدوین
میشوند .در همین راستا ،برآیند تٔاثیرات مقطعی سیاستهای پولی همواره بزرگتر از سیاستهای مالی در مٔولفههای اقتصاد کالن بوده
(رشد اقتصادی ،نرخ بهره ،تورم ،و ترازتجاری) ،زیرا تٔاثیرات تغییرات ابزارهای سیاست پولی در بازارهای عوامل تولید ،کاالها و خدمات،
تجارت خارجی ،جریان وجوه کالن ،و همچنین تغییرات تقاضای کل بزرگتر از برآیند تٔاثیرات ابزارهای سیاست مالی (در قالب یک الگوی
ریکاردین) در مٔولفههای مذکور بوده است .در یک تحقیق تاریخی ،واکنشهای سیاستگذاران پولی و مالی طی ادوار مختلف تجاری (رکود
و بهبود) برای ایاالت متحده موردبررسی قرار گرفت ،بهطوریکه در شرایط رکودی سیاستهای تسهیلکنندٔه پولی جهت کاهش شکاف
تولید بهصورت خودکار و کوتاهمدت به اجرا درآمده ،درحالیکه سیاستهای محرک مالی عمل با تٔاخیر و در اواخر دوران رکود توسط
سیاستگذار اعمال شده که البته برآیند تٔاثیرات آن در شکاف تولید ضعیفتر بوده است (رومر .)۱99۴ ،4در تحقیق مشابهی ،رفتار
ضدسیکلی سیاستهای پولی و مالی طی ادوار مختلف تجاری برای ایاالت متحده پایش شده که شواهد تجربی داللت بر استفادٔه بهنگامتر
سیاست پولی نسبت به سیاست مالی طی یک دورٔه سیساله داشته است (گالی و پروتی.)۲۰۰۳ ،5

 ۲-۲تٔاثیرات غیرمستقیم کسری بودجٔه دولت در ترازنامٔه بانک مرکزی
تٔامینمالی کسری بودجٔه دولت از دو روش موجب رشد پایٔه پولی و نقدینگی میشود که در شکل سنتی آن از طریق استقراض مستقیم از
بانک مرکزی و یا بهصورت خرید پیوستٔه اوراق قرضٔه دولت در قالب عملیات بازار باز به وقوع میپیوندد که مستقیماً زمینٔه افزایش خالص
بدهی دولت به بانک مرکزی و نتیجتاً رشد پایٔه پولی را مهیا میسازد .در روش دوم با حفظ استقالل صوری بانک مرکزی ،عمل افزایش
عرضٔه اوراق قرضٔه دولت در بازارهای اولیه و ثانویٔه اوراق قرضه سبب کاهش قیمت و نیز افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضٔه دولت بهطور
خاص و متوسط بازدهی بازار اوراق قرضٔه اقتصاد بهطور عام میشود .رشد بازدهی اوراق قرضٔه دولت از یکطرف نرخ سود موردانتظار،
منحنی بازدهی ،و همچنین هزینه فرصت منابع مالی-اعتباری اقتصاد را ارتقا میدهد و از طرف دیگر موجب رشد شکاف میان نرخهای
بهرٔه سیاستی و نرخهای بهرٔه تجاری میشود .این فرایند قهراً باعث افزایش نرخهای بهرٔه محصوالت اعتباری شبکٔه بانکی و همچنین رشد
بازدهی موردانتظار ابزارهای مالی سرمایهگذاری در بازار داراییها خواهد شد .افزایش همزمان نرخهای بهرٔه محصوالت اعتباری و نیز رشد
بازدهی موردانتظار ابزارهای مالی بهطور موازی زمینٔه افزایش ریسکهای اعتباری و بازار سبد اعتباری مشتریان بانکها را فراهم میسازد
که نتیجتاً موجب بروز چالش انتخاب معکوس 6در فرایند سرمایهگذاری عاملین اقتصادی و همچنین تٔامینمالی بانکها خواهد شد .بروز
پدیدٔه انتخاب معکوس در سطوح باالتر ریسکهای اعتباری موجب افزایش نرخهای بهرٔه خدمات اعتباری بانکها و مٔوسسات اعتباری
میشود که عمال زمینٔه افزایش نرخ نکول تسهیالت اعتباری ،رشد ارزش داراییهای موزون به ریسک (باال و زیرخط ترازنامه) و نیز تضعیف
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نسبتهای سالمت مالی سبد اعتباری و سرمایهگذاری بانکها را در کوتاهمدت فراهم میسازد .در همین راستا ،افزایش نسبت تسهیالت
غیرجاری و رشد ارزش داراییهای موزون به ریسک شبکٔه بانکی موجب کسری تدریجی جریان منابع و مصارف نقدی بانکها و رشد
استقراض آنها از بازارهای بینبانکی (موجب تشدید ریسک سیستماتیک) و نیز افزایش برداشت شبانٔه آنها از بانک مرکزی (توثیقی و
غیرتوثیقی) میشود.
زنجیرٔه افزایش فروش اوراق قرضٔه دولتی که بهترتیب باعث رشد نرخهای بهرٔه تجاری ،گسترش شکاف میان نرخهای بهرٔه سیاستی و
تجاری ،افزایش ریسک سبد اعتباری بانکها ،کسری جریان نقدی ادواری بانکها ،اضافهبرداشت شبانٔه آنها از بانک مرکزی ،رشد خالص
بدهی بانکها به بانک مرکزی ،و نتیجتاً انبساط پایٔه پولی میشود ،عمل نه از کانال استقراض مستقیم دولت ،بلکه بهعلت تٔاثیرات انتقالی
غیرمستقیم این زنجیره در کسری جریان نقدی منابع و مصارف بانکها موجب انبساط پایٔه پولی و نقدینگی میشود .انتقال صعودی منحنی
بازدهی اقتصاد و ساختار ریسکهای اعتباری و بازار اشخاص و عاملین اقتصادی ،که محرک اصلی رشد شکاف میان نرخهای بهرٔه سیاستی
و تجاری و همچنین کسری جریان نقدی و اضافهبرداشت بانکهاست ،عمل بانک مرکزی را با انبساط اجتنابناپذیر ترازنامه و پایٔه پولی
مواجه میسازد که نخستین تٔاثیرات این رخداد تغییرات تدریجی بردار نرخهای بهرٔه سیاستی (نرخ بهرٔه برداشت شبانه و نرخ بهرٔه عملیات
بازار باز) در کوتاهمدت و میانمدت است .در این چهارچوب ،تغییرات کلهای پولی نه بهدلیل سلطٔه مالی و افزایش خالص بدهی دولت
به بانک مرکزی ،بلکه در قالب تٔاثیرات انتقالی غیرمستقیم کسری بودجه در رشد متوسط بازدهی بازار اوراق قرضه ،انتقال صعودی منحنی
بازدهی اقتصاد ،کسری جریان نقدی منابع و مصارف بانکها ،و نهایتاً افزایش خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی به وقوع پیوسته که
تٔاثیرات هر دو رویکرد مذکور در ساختار تقاضای کل و قیمتهای انتظاری ،بهرغم عدم تقارن زمانی ،نسبتاً مشابه است.

 ۳-۲سلطٔه مالی در مقابل همسوسازی سیاستهای پولی و مالی
سلطٔه مالی بهمعنای عام بیانگر همسوسازی جهتگیری سیاستهای پولی با سیاستهای مالی و در تعبیر خاص آن تٔامینمالی کسری بودجٔه
دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و انبساط ترازنامٔه بانک مرکزی و گسترش پایٔه پولی است که موجب کاهش هزینههای استقراض
و رشد انتظارات تورمی کوتاهمدت در عرصٔه اقتصاد کالن میشود .تٔاثیرات انتقالی سلطٔه مالی موجب تغییرات شکاف ناظر بر اهداف غایی
و میانی سیاستگذار پولی میشود که عموماً در قالب رشد شکاف قیمتی ،افزایش شکاف تولید ،انبساط شکاف نرخ ارز ،و همچنین رشد
شکاف قیمت داراییها (نسبت به روند بلندمدت) انعکاس مییابد .در همین راستا ،مقادیر انحرافات در اهداف سیاستگذار پولی مستقیم ًا
تابعی از مٔولفههای محیطی اقتصاد کالن و همچنین شدت و تواتر کسری پسانداز ناخالص بخشهای عمومی و دولتی در میانمدت است.
در مواقعی که ادوار کسبوکار تجاری در شرایط بهبود و یا اوج رونق اقتصادی (رکود) ،ترازپرداختهای خارجی در شرایط پایدار (ناپایدار)،
قیمتها در وضعیت ثبات (تورمی) ،جریان دیون انباشتٔه دولت در وضعیت پایدار (ناپایدار) ،و همچنین شدت و تواتر کسری بودجه
محدود (وسیع) است ،عمل سلطٔه مالی انحرافات محدودی (گسترده) در اهداف سیاستگذار پولی ایجاد میکند .در شرایطی که اقتصاد با
رکودهای مقطعی متٔاثر از کاهش شدید قیمت داراییها ،پاندمیکهای بهداشتی (کرونا ،ابوال ،و…) ،و یا کاهش شدید سهم سرمایهگذاری
ناخالص از تولید مواجه است ،عمل همسوسازی سیاستهای انبساطی پولی با سیاستهای محرک مالی موجب بهبود روند رشد پایدار
غیرتورمی و تقویت ثبات مالی اقتصاد کالن میگردد .بهعبارت دیگر ،اگرچه سلطٔه مالی بهترتیب موجب تضعیف استقالل مقام پولی،
تضعیف کارایی ابزارهای سیاستگذاری ،انحرافات در اهداف غایی و میانی سیاستگذار پولی ،و همچنین رشد نااطمینانی در بازارهای
اقتصاد (بازارهای عوامل تولید ،کاال و داراییها) شده ،همسوسازی مقطعی سیاستهای پولی با تغییرات روند سیاست مالی در این شرایط
رکودی یک رویکرد مثبت سیاستی تلقی میشود که موجب کاهش عدم تعادلهای کالن ،بهبود روند تحقق اهداف کمّی سیاستگذار پولی ،و
همچنین کاهش نااطمینانیهای میان عاملین اقتصادی میشود .متقابالً ،همسوسازی سیاست پولی در راستای اهداف مقطعی سیاست مالی
موجب بروز سلطٔه مالی و نیز تعدیل اهداف ،تضعیف کارایی ابزارها ،و همچنین اخالل در مکانیزم انتقال سیاستگذاری پولی میشود.
استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی در کوتاهمدت و میانمدت بهترتیب موجب افزایش کلهای پولی ،رشد تقاضای
کل ،کاهش شکاف تولید ،و نتیجتاً افزایش سطح عمومی قیمتها شده که شدت افزایش سطح عمومی قیمتها نیز از یکطرف متٔاثر از
وضعیت ادوار کسبوکار تجاری (رونق ،رکود ،روند بهبود ،و نقاط حدی این شرایط) و از طرف دیگر تحتتٔاثیر پیوستگی و شدت کسری
خالص پسانداز دولت و نیز قابلیت خنثیسازی بیندورهای کسری مذکور در بازار اوراق قرضه است .بهعبارت دیگر ،در شرایطی که شدت
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و تواتر خالص کسری پسانداز دولت محدود (گسترده) است ،وضعیت ادوار کسبوکار نسبت به شرایط اوج رونق و اشتغال کامل دارای
شکاف باالیی (کوچک) است و همچنین بازار اوراق قرضه قابلیت تٔامین کسری و خرید اوراق قرضٔه بلندمدت باالیی (محدودی) را دارد،
عمل شدت سلطٔه مالی ۱و تٔاثیرات تورمی کسری بودجه حداقل (حداکثر) خواهد بود .در همین راستا ،تواتر و پیوستگی بروز کسری خالص
پسانداز دولت بهترتیب موجب تضعیف تدریجی ظرفیت تٔامینمالی کسری بودجه از طریق بازار اوراق قرضه میشود که نتیجت ًا تٔامینمالی
کسری بودجه از طریق ترازنامٔه نظام بانکی را اجتنابناپذیر میسازد .تٔامینمالی کسری بودجٔه بخش عمومی بهطور عام و دولت مرکزی
بهطور خاص از طریق نهادهای اعتباری بازار پول و بانک مرکزی ،پدیدٔه رایج در اقتصادهای درحالتوسعه بوده که در آنها سهم غالب
مالکیت و مدیریت شبکٔه بانکی و اعتباری در اختیار دولتهای مرکزی و یا ایالتی است .حاکمیت بخش عمومی بر شبکٔه اعتباری فرایند
سلطٔه مالی و پولیشدن کسری خالص پسانداز دولت را تسهیل میسازد که نخستین تٔاثیرات آن در قالب افزایش کلهای پولی ،رشد تورم
انتظاری ،کاهش نرخهای بهرٔه واقعی (بعضاً منفی) ،و همچنین تشدید پدیدٔه ازدحام قابلِمشاهده است.

 ۴-۲کرونا و ناپایداری مالی
گسترش بیماری کرونا در سطح بینالمللی از یکطرف موجب اخالل در فرایند عرضٔه زنجیرٔه ارزش و کاهش رشد اقتصادی کشورهای
صنعتی ،اقتصادهای نوظهور ،و نیز کشورهای درحالتوسعه شده و از طرف دیگر هزینههای سربار بازرگانی و تولید را در اقتصاد بینالملل
افزایش داده است .مقامات سیاستگذار پولی و مالی نیز بهمنظور مقابله با این چالشها بهترتیب سیاستهای پولی تسهیلکننده و همچنین
سیاستهای مالی حمایتی (حمایت از خانوارها و بنگاههای تولیدی) را به اجرا درآوردند .سیاستهای مالی حمایتی دولتهای مختلف در
قالب دو بستٔه حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی (با تمرکز بر صنایع با اندازههای کوچک و متوسط) و نیز بستههای امدادی تٔامین
اجتماعی (در قالب پرداختهای جبرانی بابت بیمٔه بیکاری ،بهداشتی و درمانی اشخاص مبتال به کرونا ،و نیز پوشش هزینههای آموزش از
راه دور و نگهداری فرزندان در سطح خانوار) بوده است .افزایش شدید اعتبارات حمایتی دولتها در فضای کرونا موجب بروز و بعضاً
تشدید کسری بودجه و همچنین رشد دیون انباشتٔه دولتها شده که همزمانی این کسری بودجه با سیاستهای پولی انبساطی و نرخهای
بهرٔه حداقلی عمل باعث رشد محدود هزینههای تٔامینمالی کسری بودجه و انتشار اوراق قرضٔه دولتی در اغلب اقتصادهای صنعتی و نوظهور
گردید ،بهطوریکه در برخی از این اقتصادها ،بستههای متوالی محرک اقتصادی و جبرانی با اهداف سیاسی عرضه شد .در همین راستا،
افزایش مستمر کسری بودجٔه دولتها طی دورٔه  ۲۰۲۲-۲۰۲۰و رشد دیون انباشتٔه آنها موجب بروز چالش سلطٔه مالی در اقتصادهای
صنعتی و تشدید آن در اقتصادهای درحالتوسعه شد که مستقیماً موجب رشد ناپایداری بودجه در اقتصادهای مذکور در میانمدت گردید،
بهطوریکه حتی بهمنظور مقابله با شرایط تورمی حاصل از انبساط گستردٔه پولی و مالی در شرایط پساکرونا ،عمل هرگونه افزایش نرخ بهرٔه
سیاستی با محدودیت رشد خدمات دیون ۲و افزایش شدید اقساط اوراق قرضٔه دولتی مواجه شد که در میانمدت زمینٔه بروز ناپایداری
بودجه را فراهم میساخت .در چنین شرایطی ،تمرکز تابع هدف مقامات پولی عالوه بر اهداف سنتی (رشد پایدار اقتصادی و ثبات قیمتی)
عمل شامل پایداری بودجٔه دولت و نیز پایداری دیون آن (دیون داخلی و خارجی) شده که در قالب سلطٔه مالی قابلِارزیابی است .بهعبارت
دیگر ،هرگونه چرخش سیاست پولی با هدف کاهش تورم که با افزایش نرخهای بهره (سیاستی و غیرسیاستی) همراه بوده ،بهترتیب زمینٔه
گسترش نسبت کسری بودجه به تولید و نیز ناپایداری تراز بودجٔه دولت را در هر دو گروه از اقتصادهای صنعتی و درحالتوسعه فراهم خواهد
ساخت .بهمنظور خروج از این چالش ،اجرای سیاستهای پولی ضدتورمی جبراً با تٔاخیر همراه بوده تا از یکطرف ارزش واقعی دیون انباشته
و اقساط آن کاهش ،و از طرف دیگر درآمدهای اسمی آتی دولت رشد بیشتری یابد.

 ۳مکانیزم انتقالی سلطٔه مالی در اقتصاد ایران
در اقتصاد ایران ،تٔاثیرات سیاستهای مالی در سیاست پولی نهتنها در قالب انتقال عدم تعادلهای پیوستٔه مالی و تٔامینمالی کسری بودجٔه
دولت از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی انعکاس مییابد ،بلکه بهواسطٔه سهم غالب دولت در خالص عرضٔه بازار اوراق قرضه و
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نیز تٔاثیرگذاری گستردٔه فرایند تٔامینمالی مذکور در متوسط بازدهی بازار اوراق قرضه ۱موجب تٔاثیرات مستقیم در جهتگیری نرخهای سود
تٔامینمالی اقتصاد کالن و نیز نرخهای سود سیاست پولی میشود .در همین راستا ،تٔاثیرگذاری پیوستٔه مبادالت حاصل از خالص واگذاری
داراییهای مالی دولت بهترتیب در متوسط بازدهی بازار اوراق قرضه و نیز شکاف نرخهای بهرٔه سیاستی و تجاری ،۲موجب شکلگیری
سلطٔه دوگانٔه مالی دولت بر ترازنامٔه بانک مرکزی (در قالب دو مٔولفٔه خالص بدهی دولت و خالص بدهی بانکها) شده است .عالوه بر این
سلطٔه دوگانه ،سلطٔه اعتباری سومی در قالب تبصرههای تکلیفی در متن قوانین برنامههای پنجسالٔه توسعه و همچنین قوانین بودجٔه سنواتی
تحت عنوان احکام مختلف پولی-اعتباری تصویب شده که از یکطرف جریان نقدی و نسبتهای سالمت مالی نهادهای اعتباری بازار پول
را تضعیف و از طرف دیگر اهداف ناظر بر کلهای پولی مقامات پولی و همچنین تعادل بازار پول را دچار اختالل ساخته است .این احکام
بهصورتهای مختلفی از قبیل تعیین حداقل سهم بخشی (کشاورزی ،آب ،مسکن ،و )...تسهیالت اعتباری از مجموع تسهیالت اعطایی
(نقدی و تعهدی) ،تعیین سقف ترجیحی (یارانهای) نرخهای سود تسهیالت اعطایی برای اشخاص و بخشهای مختلف ،استمهال
تسهیالت سررسید گذشتٔه اشخاص و سرفصلهای مورد هدف توسط مقامات تقنینی و اجرایی ،بخشش نرخهای سود و دیرکرد تسهیالت
سررسید گذشتٔه اشخاص در قالب سرفصلهای مختلف ،استمهال تسهیالت ارزی مربوط به اعتبارات اسنادی فعال مبتنی بر تثبیت نرخهای
پایٔه زمان گشایش اعتبار( ۳عدم تغییر نرخ تسعیر در طی زمان) ،تسهیالت تکلیفی قرضالحسنه و یارانهای برای اشخاص و یا سرفصلهای
خاص ،تسهیالت تکلیفی با نرخهای ترجیحی به شرکتهای دولتی ،و ...برای شبکٔه بانکی تصویب و اجرا شده است .ساختار عملیات مالی
تبصرههای مذکور غالباً خارج از طبقهبندی منابع و مصارف نقدی بودجه بوده و حتی تعهدات بیندورهای دولت در قالب تضامین نکول
اشخاص ،تهاترسازی مالیاتی ،تصفیٔه تضامنی تسهیالت ارزی مشمول تغییر نرخ تسعیر ،و همچنین تغییرات خالص ارزش روز تعهدات
(اصل ،سود ،و کارمزد تسهیالت) عمل با نکول ثانویٔه دولت (نکول وامگیرندگان و دولت) طی زمان مواجه شده است .نکول تعهدات
دولت با توجه به ضوابط نظارتی ناظر بر مسدودسازی و انجماد مطالبات سررسیدگذشته در فضای تورمی اقتصاد ایران ،موجب تشدید
ناترازی جریان نقدی کوتاهمدت بانکهای دولتی و شبهدولتی (ذیل اصل  )۴۴شده که نخستین تٔاثیرات آن بهصورت بروز کسری در فرایند
تسویٔه مبادالت روزانه و هفتگی بازار بینبانکی و نیز اضافهبرداشت بانکهای مذکور از بانک مرکزی انعکاس یافته است .در شرایطی که
بانکهای دولتی موقعیت انحصاری و تمرکز باال در مجموعٔه منابع و مصارف شبکٔه بانکی کشور داشته و تسهیالت تکلیفی تبصرهای نیز
بیشترین تٔاثیر منفی را در جریان وجوه این بانکها وارد ساخته ،عمل تکالیف اعتباری مذکور مهمترین کانال انتقال تٔاثیرات سیاستهای
مالی بهترتیب در ترازنامٔه تلفیقی شبکٔه بانکی ،بانک مرکزی ،و همچنین پایٔه پولی طی چهار دهٔه گذشته در اقتصاد ایران بوده است .در همین
راستا ،در شرایطی که قیمت تمامشدٔه وجوه در شبکٔه بانکی و اعتباری کشور باال و سود سپردههای غیرقرضالحسنه بهصورت مستمر به
حساب سپردهگذاران واریز شده است ،عمل انجماد پیوستٔه تسهیالت ناخالص اعتباری متٔاثر از احکام بودجهای (عدم وصول اصل و سود
تسهیالت) ،موجب کسری ادواری خالص جریان نقدی بانکها جهت تٔامینمالی هزینههای مالی و حتی عملیاتی شده که عمل استقراض با
نرخهای تنبیهی از بازار بینبانکی و یا از بانک مرکزی (اضافهبرداشت شبانه از بانک مرکزی) را اجتنابناپذیر ساخته که همین فرایند در
صورت عدم رشد متناسب سپردههای بانکی ،بهترتیب باعث افزایش مضاعف قیمت تمامشدٔه وجوه ،انتخاب معکوس در فرایند اعطای
تسهیالت اعتباری ،افزایش نسبت مطالبات غیرجاری ،تشدید کسری خالص جریان نقدی بانکها ،و همچنین رشد مضاعف پایٔه پولی و
نیز انبساط ترازنامٔه بانک مرکزی در قالب یک چرخٔه باطل شده است.

 ۱-۳تٔاثیرات ناترازی بودجٔه دولت در بازار پول
ناترازی عملیات مالی بودجٔه دولت مستقیماً جریان وجوه نهادهای اعتباری و بانک مرکزی و همچنین شکاف میان نرخهای سود سیاستی

۱

سهم غالب دولت در ارزش بازار اوراق قرضه و نیز خالص معامالت ادواری این بازار در قالب اوراق مختلفی همانند اخزا ،آراد ،و نیز سخاب طی دهٔه گذشته
بوده است.

 ۲تٔاثیرات روند خالص واگذاری داراییهای مالی د ر متوسط نرخ بازدهی بازار اوراق قرضه و شکاف نرخ سود سیاستی از دو متغیر نرخهای سود بازدهی اوراق و نیز
نرخهای سود تسهیالت اعتباری در میانمدت تقویت شده است.
 ۳استمهال تسهیالت مذکور موجب شناسایی زیان غیرعملیاتی برای مٔوسسات اعتباری از محل عدم تعدیل شکاف نرخهای تسعیر بین دو زمان اعطای تسهیالت و نیز
زمان استمهال و یا تصفیٔه تعهدات شده است.
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و تجاری ۱را در اقتصاد ایران متٔاثر ساخته ،بهطوریکه در شرایط کسری و بعضاً مازاد بودجه ،۲عمل ترازنامٔه تلفیقی نظام بانکی تحتتٔاثیر
این ناترازی قرار گرفته است .در شرایط بروز کسری بودجه ،دولت از طریق استقراض مستقیم و یا فروش اوراق قرضه به نظام بانکی ،عمل
کسری مذکور را در مقاطع مختلف تاریخی تٔامینمالی کرده است .خرید اوراق قرضٔه بخش عمومی بهطور عام و دولت مرکزی بهطور خاص
توسط بانکها و مٔوسسات اعتباری (خرید مستقیم توسط بانکها در بازار اوراق قرضه و یا خرید توسط بانک مرکزی در قالب عملیات
بازار باز و همچنین تنزیل اوراق مذکور توسط بانک مرکزی جهت توثیق اضافهبرداشت شبانٔه بانکها ،و )...از یکطرف موجب تٔامینمالی
کسری بودجٔه دولت و از طرف دیگر باعث کسری جریان نقد نظام بانکی و همچنین رشد کلهای پولی شده است .در همین راستا ،در
شرایط عدم جذب بخشی از منابع ارزی بودجهای توسط بازار ارز (در فرایند واردات) ،بانک مرکزی مکلف به خرید این منابع ارزی و انبساط
خالص داراییهای خارجی و نیز رشد پایٔه پولی بوده که عمل موجب رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است .روند
صعودی نسبت اعتبارات جاری به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای نیز موجب تشدید تٔاثیرات تورمی مکانیزم تٔامینمالی ادواری کسری
بودجه از طریق پایٔه پولی شده است .مطابق شکل  ،۱در شرایطی که نسبت اعتبارات جاری به تولید ناخالص داخلی طی دهٔه گذشته تغییرات
معناداری نداشته و در دامنٔه بین  ۱۳.8درصد تا  ۱۳.۲درصد نوسانات محدودی داشته ،متقابالً نسبت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
به تولید ناخالص داخلی طی این دوره  5۶درصد کاهش داشته و از  ۴.5درصد در سال  ۱۳9۰به  ۲درصد در سال  ۱۳99تقلیل یافته که
بیانگر روند نزولی سهم سرمایهگذاری ناخالص دولتی از تولید بوده و همچنین داللت بر تشدید تٔاثیرات تورمی پولیشدن کسری بودجه
داشته است .کاهش نسبت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به اعتبارات جاری بودجٔه عمومی نیز موجب کاهش سهم دولت در انباشت
سرمایٔه ناخالص داخلی بهطور عام و همچنین تضعیف روند تولید و عرضٔه خدمات زیرساختهای عمومی کشور (برق ،گاز ،مخابرات،
آب و فاضالب ،جاده ،و )...بهطور خاص طی دهٔه گذشته (شکل  )۲شده که حداقل تٔاثیرات انتقالی آن ،باعث تضعیف روند رشد پایدار
غیرتورمی بلندمدت در عرصٔه اقتصاد کالن شده است.
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شکل  .۱نسبت اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای به تولید ناخالص داخلی (درصد)

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

کسری پیوستٔه تراز عملیات مالی بودجٔه دولت از یکطرف موجب افزایش اتکا به دریافتهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای
و مالی در مجموع منابع بودجٔه عمومی دولت شده و از طرف دیگر زمینٔه رشد سهم اوراق قرضٔه دولتی (اخزا ،سخاب ،اراد) را در بازار
اوراق قرضه فراهم ساخته ،بهطوریکه منجر به تشدید پدیدٔه ازدحام و رشد نرخهای سود تٔامینمالی بخشهای غیردولتی بهترتیب در این
بازار و نیز بازار پول شده است (شکل  .)۳در همین راستا ،سهم منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی به کل دریافتهای بودجٔه عمومی
دولت از  5درصد در سال  ۱۳9۰به  ۳۶درصد در سال  ۱۳99افزایش یافته( ۱شکل  ،)۴همچنین سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی
نیز از  ۱درصد در سال  ۱۳9۰به  7درصد در سال  ۱۳99بالغ گردید (شکل  )5که نهتنها بیانگر افزایش نسبی کسری بودجٔه دولت مرکزی
است ،بلکه داللت بر افزایش اتکای بخش دولتی به استفاده از پسانداز ناخالص داخلی بخشهای غیردولتی و همچنین افزایش سهم نسبی
دولت در فرایند تٔامینمالی کل اقتصاد کشور داشته است .افزایش نسبت منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی به تولید ناخالص داخلی
موجب افزایش مقطعی رشد بازدهی بازار اوراق قرضه و نیز رشد هزینههای تٔامینمالی بخشهای خانوار و تولید و همچنین اخالل در فرایند
سیاستگذاری پولی از طریق همسوسازی نرخهای سود بازار بینبانکی با نرخهای بازدهی بازار اوراق قرضه شده است .افزایش نرخهای
سود مذکور بعضاً زمینٔه تضعیف رابطه (معکوس) میان تغییرات کلهای پولی با روند تغییرات نرخهای سود سیاستی را نیز فراهم ساخته
است .مهمترین تٔاثیرات انتقالی اختالالت مذکور بهترتیب در قالب جذب پسانداز ناخالص بخشهای غیردولتی توسط دولت مرکزی،
افزایش هزینههای تٔامینمالی بخشهای حقیقی ،رشد هزینه فرصت منابع مالی اقتصاد ،انتقال منابع مالی در گردش از بخشهای حقیقی
مولد بهسمت سرمایهگذاریهای سوداگرانه در بازار داراییهای مالی و غیرمالی (مستغالت ،سهام ،ارز ،طال ،رمزارز) ،کاهش سهم
سرمایهگذاری ناخالص از تولید ،و نهایتاً کاهش رشد بلندمدت اقتصادی انعکاس یافته است.

 ۱روند پیوستٔه تحریمهای دوجانبه و فراگیر بینالمللی بر اقتصاد ایران ،طی دهٔه گذشته نیز موجب کاهش ادواری درآمدهای صادراتی بخش نفت (نفت خام ،فراوردههای
نفتی ،میعانات گازی و گاز طبیعی) و همچنین توقف فرایند تٔامینمالی سرمایهگذاریهای طرحهای توسعهای زیرساختی دولتی (بخشهای انرژی ،آب ،حملونقل ،جاده،
خدمات ارتباطی ،و…) شده که از یکطرف درآمدهای بودجٔه عمومی دولت را کاهش داده و از طرف دیگر فرایند سرمایهگذاری ناخالص حقیقی و تٔامینمالی خارجی را
نیز دچار انقباض ساخته است .در همین راستا ،تٔامینمالی غیرمستقیم بینالمللی بودجٔه دولت نیز طی این دوره به حداقل رسیده و اتکای دولت به تٔامینمالی از بازارهای
پول و سرمایٔه داخلی ،در قالب پدیدٔه ازدحام افزایش یافته است.
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شکل  .۳نسبت منابع واگذاری داراییهای مالی به کل درآمدهای عمومی (درصد)
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شکل  .5نسبت منابع واگذاری داراییهای مالی به تولید ناخالص داخلی (درصد)
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مطابق شکل  ،۳بانک مرکزی و شبکٔه بانکی سهم غالب را در مالکیت و مبادالت اوراق مالی اسالمی جهت تٔامینمالی کسری بودجه
طی دهٔه منتهی به آبان  ۱۴۰۰داشته که از یکطرف موجب تداوم کسری جریان نقدی شبکٔه بانکی ۱شده و از طرف دیگر زمینٔه افزایش
کلهای پولی را در سقفهای بیش از رشد متغیرهای بخشهای حقیقی فراهم ساخته است؛ بهطوریکه طی دهٔه گذشته ،نسبت ارقام ساالنٔه
واگذاری داراییهای مالی (اوراق قرضٔه منتشرٔه دولت) به تغییرات پایٔه پولی بهطور پیوسته صعودی بوده و از  78درصد در سال  ۱۳9۰به
 ۲۲9درصد در سال  ۱۳99بالغ شده که بر سهم مٔوثر کسری بودجٔه دولت در رشد پایٔه پولی تورمزای دهٔه مذکور داللت دارد (شکل .)۶
در همین راستا ،نسبت تغییرات خالص واگذاری داراییهای مالی به تغییرات پایٔه پولی نیز طی دورٔه مشابه از  ۶7درصد در سال  ۱۳9۰به
 ۱9۰درصد در سال  ۱۳99رشد یافته (شکل  )7که بیانگر افزایش اتکای خالص کسری بودجٔه دولت به ترازنامٔه بانک مرکزی و شبکٔه بانکی
است .سلطٔه مالی حاصل از ناترازی بودجٔه دولت و همچنین بخش عمومی (صندوقهای تٔامین اجتماعی و شهرداریها) در شرایطی که
روند کسری بودجه و سهم داراییهای مالی از مجموع درآمدهای عمومی دولت صعودی شده (شکل  ،)۴عمل زمینٔه شتاب تورم ،رشد
قیمت داراییهای مالی ،افزایش سهم مبادالت سوداگرانه از مجموع مبادالت بازار داراییها ،و نیز کاهش خالص منابع قابلِتصرف مالی
در بخشیهای مولد حقیقی را فراهم ساخته است.
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شکل  .7نسبت تغییرات خالص واگذاری داراییهای مالی انباشته به تغییرات پایٔه پولی (درصد)

۱

ال بانکهای با مالکیت
به علت عمق محدود و سهم مبادالتی اندک ارزش معامالت نسبت به ارزش بازار داراییها بهطور عام و بازار اوراق قرضه بهطور خاص ،عم ً
عمومی و دولتی اقتصاد ایران غالباً در معرض فشارهای سیاسی ،در فرایند خرید اوراق قرضههای دولت و حتی بازارگردانی اوراق مذکور قرار دارند که عمالً درجٔه آزادی
بانکهای دولتی و شرکتهای سرمایهگذاری آنها را در مدیریت مصارف وجوه و کسری جریان نقدی محدود میسازد.
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 ۲-۳تسهیالت تکلیفی در نظام برنامهریزی و بودجهریزی اقتصاد ایران
احکام پولی و اعتباری مختلفی در قوانین برنامههای پنجسالٔه توسعٔه اقتصادی-اجتماعی -فرهنگی و همچنین قوانین بودجٔه سنواتی برای
اقتصاد ایران تدوین و تصویب شده که از یکطرف سازگاری آنها با اهداف سیاست پولی (حول ثبات قیمتی ،رشد پایدار اقتصادی ،و
پایداری ترازپرداخت ها) مورد خدشه است و از طرف دیگر ،رابطٔه علّی این احکام در خصوص سرفصلهای مختلف پولی-اعتباری
(تولیدی ،خدمات ،اجتماعی ،زیرساختی ،و رفاهی) عمل در تضاد با یکدیگر قرار دارند .در شرایطی که تحقق اهداف مربوط به افزایش
سرمایهگذاری ،ارتقای بهره وری ،بهبود روند رشد اقتصادی ،افزایش اشتغال غالباً در شرایط تورم پایین و نوسانات محدود قدرت خرید
پول ملی میسر بوده ،عمل جهتگیری بلندمدت احکام قانونی مذکور موجب تشدید عدم تعادل های مالی ،پولی ،و موازنهپرداختها
بهطور عام و نتیجتاً تضعیف اهداف ناظر بر مٔولفههای رفاهی و اجتماعی بهطور خاص شده است .تبصرههای پولی-اعتباری قانون
بودجٔه  ،۱۴۰۰که در امتداد تبصره های مشابه قوانین بودجٔه سنوات گذشته و نیز در راستای احکام قانون برنامٔه پنجسالٔه ششم توسعه
تدوین شده ،عمل مبتنی بر اهداف مختلفی همانند رشد اشتغال اقشار آسیبپذیر ،بهبود قدرت خرید گروههای پایین درآمدی ،تسهیل
ازدواج جوانان ،افزایش سرمایهگذاری و تولید بخشهای کشاورزی-صنعت و ساختمان ،ارتقای ظرفیت زیرساخت های اقتصادی ،جبران
خسارات بالیای طبیعی در بخشهای خانگی و تولیدی ،و… تدوین و تصویب شده است (جدول .)۱
احکام و تبصرههای قوانین برنامٔه پنجساله و بودجه های سنواتی مذکور بخشی از تسهیالت تکلیفی شبکٔه اعتباری کشور است که در کنار
تکالیف اعتباری مربوط به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مادٔه  ،)۳۶قانون تضمین خرید
محصوالت کشاورزی ( گندم ،برنج ،جو ،ذرت ،چغندر ،آفتابگردان ،پنبه وش ،دانههای روغنی ،چای ،سیبزمینی ،پیاز و حبوبات)،۱
قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ،ق انون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،قانون حمایت از توسعه و
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ،قانون تسهیل ازدواج جوانان ،و… مستقیماً در سهم منابع قابلِتصرف نهادهای
اعتباری و نیز ظرفیت بالفعل وامدهی آنها اثرات انقباضی مضاعفی داشته است .در همین راستا ،جریان نقدی متٔاثر از احکام پولی-
اعتباری مذکور نهتنها در برخی موارد باالتر از سقف های نسبی منابع قابلتصرف جریان نقدی شبکٔه بانکی بوده ،بلکه در مقاطع مختلف
زمانی موجب کسری جریان نقدی کوتاهمدت برخی از بانکها و همچنین افزایش استقراض آنها از بازار بین بانکی و برداشت شبانه از
بانک مرکزی میشود  .افزایش شدید تسهیالت تکلیفی و استمهالی (با نرخ های سود ترجیحی و غیرترجیحی) در کنار احکام ناظر بر
سرمایهگذاریهای دستوری بانکها و مٔوسسات اعتباری (تبصرههای الف ،ب ،ه ،و ز) بهترتیب موجب کاهش انعطاف و کسری جریان
نقدی بانکها  ،بروز زیان عملیاتی ،تضعیف نسبت های سالمت مالی ،تشدید روند اضافهبرداشت از بانک مرکزی ،و نیز رشد بیشتر
کلهای پولی ،افزایش تورم انتظاری ،رشد بی ثباتی مالی ،ناپایداری موازنه پرداخت های ارزی ،کاهش قدرت خرید پول ملی ،و تشدید
رکود اقتصادی خواهد شد .در همین راستا ،الزام بانک مرکزی جهت مشارکت در مبادالت عرضههای اولیٔه اوراق قرضٔه اسالمی دولت
در قالب عملیات بازار باز (تبصرٔه ق) که عموماً در تعارض با اهداف کوتاهمدت هدفگذاری روی تورم و یا کلهای پولی قرار داشته نیز
موجب تشدید این زنجیرٔه چالشها شده است.

۱

ترکیب سبد خرید و همچنین منابع خرید تضمینی محصوالت مختلف زراعی در اقتصاد ایران بهصورت متغیر و بهترتیب از طریق اعتبارات ترجیحی شبکٔه بانکی ،منابع
تخصیصی سازمان هدفمندی یارانهها ،و نیز منابع داخلی سازمان مرکزی تعاون روستایی بهطور نامتناسب تٔامینمالی میشود .در سال  ،۱۴۰۰بهطور تقریبی بیش از
 7۳۰هزار میلیارد ریال به منظور خرید تضمینی محصوالت مختلف زراعی اختصاص یافته که بیش از  ۶۰درصد آنها توسط بانکهای تخصصی و تجاری دولتی (بانک
ملی ،بانک کشاورزی ،بانک ملت ،بانک صادرات ،بانک تجارت ،بانک توسعٔه تعاون ،و…) تٔامینمالی شده است.
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جدول  .۱تبصرههای تکلیفی اعتباری قانون بودجٔه سال ۱۴۰۰
موضوع

شمارٔه تبصره

بند

مبلغ

۲

ز

 ۲هزار میلیارد ریال

۳

الف

 ۳۰میلیارد دالر

تٔامینمالی خارجی (فاینانس) طرحهای سرمایهگذاری از محل منابع بینالمللی

۴

الف

 ۳میلیارد دالر

تٔامینمالی طرحهای توسعهای باالدستی نفت از محل منابع داخلی بانکها

۴

الف ،ب

5

ق

۱۴

الف

۱5

و

۱۶

الف

۱۶

ب

۱۶

ج

۱۶

ه

۱۶

و

۱۶

ز ،ح

۱۶

ط

۱۶

ک

۱8

الف ()۲

بخشودگی جریمٔه تسهیالت بخش کشاورزی خسارتدیده از خشکسالی (دامداران،
مرغداران ،عشایر ،صنایع تبدیلی ،و…)

تٔامینمالی طرحهای توسعهای و زیربنایی برق ،آب ،صنعت و معدن از محل منابع داخلی
بانکها
الزام فروش حداقل  ۳۰درصد اوراق مالی اسالمی دولت در عملیات بازار باز در قالب
عرضٔه اولیه
تٔامین تنخواه یکدرصدی برای مصارف هدفمندی یارانهها توسط بانک مرکزی (گردش
دوماهه)
 ۲۰هزار میلیارد

تسهیالت تکلیفی بانکهای عامل برای تٔامینمالی طرحهای توانیر جهت تٔامین برق چاههای

ریال

کشاورزی
تسهیالت قرضالحسنٔه ازدواج و تٔامین جهیزیٔه جوانان

 ۲8۰هزار میلیارد

تسهیالت قرضالحسنٔه حمایت از اشتغال مولد

ریال
 5هزار میلیارد ریال
 ۴.۶و  9هزار
میلیارد ریال

تسهیالت قرضالحسنه به ستاد دیه و بدهکاران مهریه
تسهیالت قرضالحسنه ودیعه ،خرید و یا ساخت مسکن و فرزندآوری

 ۱۶5هزار میلیارد

تسهیالت قرضالحسنٔه ساخت و خرید مسکن نیروهای مسلح ،بیماران صعبالعالج،

ریال

کسبوکار خرد روستایی ،محرومان شهری

 ۱۲۰هزار رزمنده و
تسهیالت ترجیحی خرید و ساخت مسکن

جانباز
( ۱۲۰هزار میلیارد)
 ۶.8هزار میلیارد
ریال
 ۳هزار میلیارد ریال

تسهیالت اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی

 ۱۰هزار میلیارد

تسهیالت بانکی پایدارسازی اشتغال محرومین

ریال

الف

 ۳۶۰۰هزار میلیارد

()۱۰

ریال

۱8

ه

 ۲هزار میلیارد ریال

۱8

ز

۱8

تسهیالت بانکی تغییر کاربری شناورهای صیادی

 9۰۴هزار میلیارد
ریال

 ۲۰درصد تسهیالت شبکٔه بانکی برای ساخت و نوسازی مسکن شهری و روستایی
تسهیالت تکلیفی پروژههای عمرانی نیمهتمام مناطق کمبرخوردار تکمیل
سرمایهگذاری بانکها در طرحهای زیربنایی ،صنعتی ،و تولیدی ( ۴۰درصد سرمایٔه پایه)
مالیات بر سود حاصل از تجدید ارزش داراییهای بانک مرکزی

قانون تضمین خرید محصوالت

تسهیالت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

کشاورزی

تبصرههای تکلیفی مندرج در قوانین بودجٔه سنواتی که برای بخشهای دولتی و غیردولتی تصویب شده ،از یکطرف خالص منابع
قابلِتصرف شبکٔه بانکی را کاهش داده و از طرف دیگر سهم تسهیالت تبصرهای را نیز طی دهٔه گذشته منبسط ساخته است (شکل  )8که
عمل موجب تشدید کسری خالص جریان نقدی بانکها و افزایش استقراض آنها از بازار بینبانکی و بانک مرکزی شده است .تداوم این
روند باعث تشدید مضیقٔه اعتباری برای بخشهای مولد اقتصاد و همچنین رشد مبادالت سوداگرانٔه تورمزا در بازار داراییها خواهد شد.
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شکل  .8نسبت تسهیالت تبصرهای بانکها به تغییرات تسهیالت کل (درصد)

 ۳-۳احکام پولی و مالیاتی قوانین بودجه در اقتصاد ایران
قوانین برنامه پنجسالٔه توسعه و نیز بودجههای سنواتی از طریق تبصره های ناظر بر تسهیالت تکلیفی ،نرخهای ترجیحی سود تسهیالت،
استمهال تسهیالت غیرجاری ،بخشش وجوه التزام تسهیالت نکولی ،و همچنین الزامات مترتب بر مشارکت و سرمایهگذاری مستقیم در
برخی از صنایع و حتی اوراق قرضٔه دولتی عمل نسبت های سالمت مالی ،سودآوری ،موازنٔه جریان منابع و مصارف ،پایداری عرضٔه
محصوالت اعتباری ،و همچنین خالص جریان نقدی میان بانکها و نیز بین بانکها و بانک مرکزی را در بازار بینبانکی دچار اختالل
ساخته است .براساس قانون بودجٔه سال  ،۱۴۰۰الزام بانکها برای مشارکت در فرایند خرید عرضههای اولیٔه اوراق مالی اسالمی در
کنار الزام آنها به پرداخت مالیات نقدی جهت تجدید ارزش خالص داراییهای خارجی (تعهدی) عمل موجب تشدید کسری خالص
جریان نقدی شبکٔه بانکی ،افزایش مضاعف خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی ،رشد پایٔه پولی و نتیجتاً افزایش تقاضای کل در عرضٔه
اقتصاد کالن شده است .این چالش در کنار عدم برابری نرخ های تسعیر ادواری خالص داراییهای خارجی شبکٔه بانکی (تعهدی) با
نرخهای تسعیر اخذ مالیات (نقدی) ،۱موجب تشدید اختالالت مذکور بهطور عام و همچنین افزایش کسری حسابهای ذخایر مالیاتی
بانکها بهطور خاص شد که کسری خالص جریان نقدی شبکٔه بانکی را بهطور مضاعف افزایش داد و همچنین ظرفیت وامدهی آنها را
نیز محدودتر ساخت .در همین راستا ،افزایش مستمر تنخواه گردان بودجٔه سنواتی و نیز تخصیص تنخواه گردشی به حساب هدفمندی
یارانهها (تبصرٔه الف) در کنار افزایش مستمر مالیات بر تسعیر خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی باعث تشدید روند انبساطی پایٔه
پولی ،نقدینگی ،و نتیجتاً افزایش بیشتر تورم انتظاری شد (جدول  .) ۱رشد تورم انتظاری از یکطرف زمینٔه شکلگیری نرخهای سود
منفی تسهیالت اعتباری ،افزایش نرخهای سود اسمی منابع سپردهای بانکها ،رشد قیمت تمامشدٔه وجوه اعتباری شبکٔه بانکی ،و نیز
افزایش نسبت تسهیالت غیرجاری و استمهالی به کل تسهیالت اعطایی را فراهم ساخته و از طرف دیگر موجب تشدید کسری خالص
جریان نقدی بانکها ،تشدید پدیدٔه ازدحام ،و نهایتاً در یک چرخٔه باطل باعث عدم تحقق اهداف مربوط به بخشهای حقیقی (رشد
سرمایهگذاری ،افزایش تولید و اشتغال) در شرایط تورمی جدید شد.
افزایش مستمر تنخواهگردان بودجههای ساالنٔه دولت از طریق رشد خالص بدهی دولت در کنار افزایش مالیات مربوط به حساب ذخیرٔه
تسعیر خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و همچنین تٔامینمالی کسری خالص جریان نقدی بانکها (ملتزم به پرداخت تسهیالت
تکلیفی و ترجیحی در قالب خطوط اعتباری و یا اضافهبرداشت از بانک مرکزی) عمل موجب پولیشدن تکالیف بودجهای شد ،بهطوریکه

 ۱نرخ تسعیر دالری خالص داراییهای خارجی شبکٔه بانکی در سال  ۱۳99معادل  ۱59٬۰۰۰ریال و نرخ اخذ مالیات نیز معادل نرخ تسعیر سامانٔه مبادالت تجاری (نیما)
بوده است.
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بهترتیب ،خالص داراییهای داخلی و خارجی ترازنامٔه بانک مرکزی ،پایٔه پولی و نقدینگی نیز در مقاطع مختلف تاریخی با رشدهای پلکانی
مواجه شدند .در همین راستا ،کاهش مقطعی سهم خالص داراییهای داخلی (مجموع خالص بدهی دولت و بانکها) در پایٔه پولی و
ترازنامٔه بانک مرکزی که بهظاهر داللت بر تضعیف سلطٔه مالی و تعدیل ناترازی جریان نقدی بودجٔه دولت و همچنین بهبود کسری خالص
جریان وجوه بانکها داشته ،صرفاً از محل تهاترسازی سهطرفٔه بدهیهای دولت به بانکها ،بدهیهای بانکها به بانک مرکزی ،و نیز بدهی
مالیاتی بانک مرکزی به دولت (از محل مالیات بر حساب ذخیرٔه تسخیر خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی) طی سنوات گذشته به
وقوع پیوسته که همچنان موجب رشد سهم خالص داراییهای خارجی در پایٔه پولی ،افزایش متناسب پایٔه پولی و نقدینگی شده است .این
فرایند بر تداوم سلطٔه مالی به شکل افزایش اتکای درآمدهای مالیاتی دولت به درآمدهای غیرمولد و تعهدی مالیاتی از محل حساب ذخیرٔه
تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی داللت داشته که در تضاد با اهداف سیاستگذاری پولی و نیز تٔامینمالی غیرتورمی کسری بودجٔه
دولت بوده است .در تحلیل نهایی ،هر سه مٔولفٔه اصلی تشکیلدهندٔه پایٔه پولی (خالص دارایی خارجی ،خالص بدهی دولت ،و نیز خالص
بدهی بانکها) در ترازنامٔه بانک مرکزی همچنان تحتتٔاثیر تبصرههای تکلیفی قوانین بودجٔه سنواتی و نیز احکام ناظر بر درآمدهای عمومی
دولت قرار دارند.

 ۴-۳کسری بودجٔه غیراستقراضی و نرخهای سود سیاستی
تٔامینمالی کسری بودجٔه دولت از طریق خالص واگذاری داراییهای مالی (فروش اوراق قرضٔه دولتی) یکی از روشهای متعارف و سالمت
در فرایند سیاستگذاری مالی است که در شرایط وجود بازاره ای عمیق اوراق قرضه و نیز ثبات در جریان وجوه میان بازارهای مختلف
دارایی در اقتصادهای صنعتی و نوظهور مورداستفاده است .در اقتصاد ایران ،بهعلت عمق محدود ۱و پرنوسان بازارهای مالی بهطور عام و
بازار اوراق قرضه بهطور خاص (اندازٔه محدود معامالت نسبت به ارزش بازار) و همچنین نرخهای بازدهی باالی اوراق قرضٔه دولتی
(متوسط بیش از  ۲۰درصد) و سررسید کوتاهمدت آنها (کمتر از سه سال) عمل افزایش همزمان سهم اوراق قرضه در دریافتهای بودجهای
دولت (شکل  )۴و نیز رشد نسبت خالص تغییرات اوراق قرضٔه دولتی به تغییرات پایٔه پولی (شکل  )7و یا نقدینگی ،زمینٔه اثرگذاری مجدد
سیاستهای مالی در سیاست پولی و همچنین اخالل در مکانیزم انتقال پولی ۲را فراهم ساخته است .در همین راستا ،افزایش سهم بازار
اوراق قرضٔه دولتی موجب سلطٔه اوراق مذکور بهترتیب بر بازار اوراق قرضه و همچنین متوسط بازدهی اقتصاد ۳شد .افزایش این سهم طی
سال  ۱۴۰۰در کنار رشد خالص عرضٔه اوراق قرضٔه دولتی از یکطرف موجب افزایش نرخ بازدهی اقتصاد و نیز رشد هزینه فرصت منابع
مالی و اعتباری و از طرف دیگر باعث گسترش شکاف میان نرخهای بازار بینبانکی ،نرخ اعتبارگیری قاعدهمند ،و همچنین متوسط نرخ
بازدهی اقتصاد شده است (شکل  .)9افزایش این شکاف (خصوصاً بعد از تیر ماه و کاهش درآمدهای پایدار قابلتصرف بودجٔه عمومی
دولت) بهترتیب موجب ترغیب بانکها به استقراض توثیقی از بانک مرکزی و بازار بینبانکی ،تقویت مکانیزمهای اعتباری و بهره در
مجموعٔه مکانیزمهای انتقال پولی ،افزایش نسبت مطالبات غیرجاری ،کسری جریان منابع و مصارف نقدی (غیرتعهدی) بانکها ،و همچنین
رشد اضافهبرداشت آنها در تعارض با سیاست پولی اعالمی شده است؛ بهطوریکه در کوتاهمدت ،انبساط خالص بدهی بانکها از بانک
مرکزی و رشد مجدد کلهای پولی اجتنابناپذیر شد.
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شکل  .9متوسط نرخ سود بازار بینبانکی ،اعتبارگیری قاعدهمند ،و بازدهی اوراق قرضٔه دولتی (درصد)

در شرایطی که دولت از طریق استقراض از بازارهای مالی درصدد تٔامینمالی کسری بودجٔه خود بوده و بهظاهر متعهد به کنترل خالص بدهی
دولت در ترازنامٔه بانک مرکزی شده ،بهدلیل افزایش سهم بازار و سهم معامالتی اوراق قرضٔه دولتی در بازار اوراق قرضه و نیز کمبود خالص
منابع ورودی به این بازار ،عمل شبکٔه بانکی توسط دولت ملزم به مشارکت در حراجهای خرید اوراق قرضٔه دولتی و نیز محدودسازی فرایند
رشد بازدهی اوراق قرضه ۱شده که مستقیماً باعث اخالل در سیاستگذاری پولی ،تغییرات دستوری در تخصیص منابع اعتباری بازار پول،
و همچنین تغییر در جریان وجوه میان بازارهای مختلف مالی اقتصاد کالن شد ،بهطوریکه رشد بیشتر خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی
و نیز شکاف میان نرخهای بازار بینبانکی و بازدهی اقتصاد اجتنابناپذیر شده است .این فرایند با فرض استفاده از سیاست پولی دوگانٔه
متکی بر هدفگذاری تورمی و نیز هدفگذاری بر روی کلهای پولی عمل موجب تضعیف موازی کارایی ابزارهای سیاست پولی و نیز
گسترش شکاف میان اهداف سیاستی و عملکردی سیاستگذاری پولی میشود.

 5-۳اوراق قرضٔه دولتی و ناترازی صورتهای مالی شبکٔه بانکی
سهم غالب شبکٔه بانکی در خرید عرضٔه اولیه و معامالت اوراق قرضٔه دولت موجب افزایش سهم نسبی اوراق قرضه در سبد داراییهای
بانکها شده که بهرغم ریسک اعتباری پایین عمل مشمول ریسک نوسانات قیمت بازار است .در همین راستا ،در شرایطی که سهم بانکها
در خرید و مالکیت مجموع اوراق قرضٔه دولتی طی نهماهٔه منتهی به آذر سال جاری بهطور متوسط  ۴۲درصد بوده و متوسط ماندٔه این اوراق
در بازار بیش از  ۶۰۰۰هزار میلیارد ریال بوده ،عمل متوسط ارزش اوراق تحت مالکیت شبکٔه بانکی (بدون احتساب بانک مرکزی) حدود
 ۲5۲۰هزار میلیارد ریال بوده که با توجه به متوسط کاهش قیمت  ۲۲درصدی (افزایش بازدهی اوراق از  ۲۱درصد به  ۲5.۶درصد) طی نه
ماه گذشته (شکل  ،)9مستقیماً زیان خطی معادل  55۴هزار میلیارد ریال به صورتهای مالی شبکٔه بانکی تحمیل کرده که در قالب زیان
غیرعملیاتی صورتهای سود و زیان بانکها را متٔاثر ساخته است .در شرایط استقالل شبکٔه بانکی در معامالت روزانٔه این اوراق قرضه،
امکان فروش (خرید) اوراق در قیمتهای باال (پایین) جهت کسب سود ادواری از نوسانات قیمت آنها وجود دارد؛ اما بهعلت سهم بازار
غالب و نیز ارزش بازار باالی اوراق قرضٔه دولتی عمل زمینٔه انجام معامالت کوتاهمدت توسط خریداران و دارندگان اصلی اوراق قرضه
(بانک مرکزی و شبکٔه بانکی) وجود ندارد و لذا اجتناب از این زیان برای نظام بانکی میسر نیست .در همین راستا ،زیان غیرعملیاتی حاصل
 ۱این پدیده با دو هدف تسهیل فروش اوراق قرضٔه دولتی و نیز تٔامین مالی کسری بودجه و همچنین ممانعت از رشد هزینٔه تٔامینمالی و محدودسازی افزایش سود اوراق
قرضٔه منتشره و جایگزین انجام شده است.
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از نگهداری اوراق قرضٔه مذکور از یکطرف صورتهای مالی شبکٔه بانکی و از طرف دیگر خالص جریان وجوه آنها را بهصورت ادواری
دچار اختالل ساخته که نتیجٔه آن کسری جریان وجوه (تعهدی) شبکٔه بانکی و همچنین استقراض بیشتر بانکها از بازار بینبانکی و بانک
مرکزی است که موجب انبساط مجدد ترازنامٔه بانک مرکزی و پایٔه پولی و همچنین رشد انتظارات تورمی خواهد شد .در چنین شرایطی،
اتکای نامتناسب و گسترده به اوراق قرضه جهت تٔامینمالی کسری بودجه عمل زمینٔه استمرار سلطٔه مالی غیرمستقیم دولت و نیز انحراف از
اهداف سیاستگذار پولی را فراهم میسازد.

 ۴نتیجهگیری
ساختار نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی اقتصاد ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم در سیاست های پولی و اعتباری و همچنین
مکانیزم های انتقال پولی به شدت اثرگذار است  .در احکام قوانین برنامٔه پنج سالٔه توسعٔه اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی و نیز تبصره های
قوانین بودجٔه سنواتی احکام مختلف پولی و اعتباری به طور مستقیم در فرایند تخصیص منابع اعتباری و نیز خالص جریان منابع و
مصارف شبکٔه بانکی اثرگذار است .در همی ن راستا ،تسهیالت تکلیفی مربوط به بخش ها (کشاورزی ،آب ،صادرات ،مسکن ،و…)،
اقشار خاص (افراد تحت پوشش بهزیستی ،زنان سرپرست خانوار ،ازدواج جوانان ،ایثارگران و جانبازان ،قضات ،و…)  ،بالیای طبیعی
(سیل ،خشکسالی ،و…)  ،امور خاص (خرید تضمینی محصوالت زراعی ،نوسازی باف ت فرسودٔه شهری و روستایی ،تسهیالت
خوداشتغالی ،و…) در کنار نرخ های سود ترجیحی تسهیالت مذکور ،تکالیف ناظر بر استمها ل مکرر تسهیالت تکلیفی ،بخشش جرایم
تٔاخیر بازپرداخت و همچنین الزام بانکها به عدم تعدیل تعهدات ارزی مشتریان متناسب با تغییرات ادواری نرخ های برابری اسعار
مستقیماً خالص جریان منابع و مصارف (نقدی و تعهدی) شبکٔه بانکی را دچار کسری مقطعی ساخته است  .تکالیف اعتباری قوانین
برنامٔه پنج ساله و بودجه های سنواتی صرفاً در حوزه های اعتباری ا نعکاس نداشته ،بلکه الزام شبکٔه بانکی و شرکت های سرمایهگذاری
آنها در خرید شرکت های مشمول خصوصی سازی (واگذاری دارایی های سرمایه ای) و نیز خرید اوراق قرضٔه دولتی (واگذاری
دارایی های مالی) عمل باعث تشدید سلطٔه مالی و نیز کس ری جریان نقدی مذکور و کاهش درجٔه آزادی منابع تخصیصی شبکٔه بانکی
شده است .مجموعٔه ناترازی فوق موجب افزایش تقاضای تٔامین مالی کوتاه مدت شبکٔه بانکی به ترتیب از بازار بین بانکی و نیز برداشت
شبانه از بانک مرکزی شده که از یک طرف موجب افزایش ریسک سیستماتیک اعتباری و از طرف دیگر باعث انبساط پیوستٔه پایٔه
پولی ،نقدینگی ،و رشد انتظارات تورمی شده است.
افزایش سهم اعتباری تسهیالت تکلیفی با نرخهای سود ترجیحی در کنار تکانههای ساختاری (کاهش رشد اقتصادی ،افزایش نرخ ارز،
نرخهای سود منفی تسهیالت ،شکاف میان نرخهای سود سپردهگیری و تسهیالت اعتباری) موجب رشد ادواری نسبت مطالبات غیرجاری
(مطالبات سررسیدگذشته ،معوق ،مشکوکالوصول ،و استمهالی) و همچنین هزینٔه مطالبات سوختشده در شبکٔه بانکی شده که در کنار
زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایهگذاری روی اوراق قرضٔه دولتی (بهعلت رشد نرخ بازدهی آنها) ،عمل زمینٔه تشدید کسری خالص
جریان نقدی شبکٔه بانکی و نیز افزایش استقراض آنها از بانک مرکزی را بهصورت رشد مضاعف خالص دیون بانکها فراهم ساخته است.
در همین راستا ،افزایش پایٔه پولی صرفاً متٔاثر از رشد خالص دیون بانکها به بانک مرکزی نبوده ،بلکه سلطٔه مالی دولت و تٔاثیرگذاری احکام
مالی آن در ترازنامٔه بانک مرکزی در قالب مٔولفههای مکمل دیگری از قبیل استقراض مستقیم از بانک مرکزی (دولت مرکزی و شرکتهای
دولتی) ،خرید اوراق قرضٔه دولت توسط بانک مرکزی و نیز اخذ مالیات (خصوصاً از حساب ذخیرٔه تسعیر) انعکاس یافته که بهترتیب
موجب انبساط خالص دیون دولت و نیز خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و نیز پایٔه پولی شده است.
اثرگذاری سیاستهای مالی در سیاست پولی در اقتصاد ایران صرفاً از طریق تسهیالت تکلیفی ،نرخهای سود ترجیحی ،و نیز استقراض
مستقیم بخش دولتی از نظام بانکی (اخذ تسهیالت و فروش اوراق قرضه) نبوده ،بلکه سیاستهای مالی در کنار تٔاثیر در کانال اعتباری
عمل از طریق اثرگذاری در کانالهای نرخ سود و بازار داراییها نیز در مکانیزمهای انتقال پولی و همچنین جهتگیری سیاست پولی
اثرگذارند .در همین راستا ،افزایش مستمر خالص واگذاری داراییهای مالی (خالص فروش اوراق قرضٔه دولتی) در بازار اوراق قرضه (با
فرض عدم تغییر در کلهای پولی) که از عمق محدودی برخوردار است ،بهترتیب موجب کاهش قیمت این اوراق ،افزایش متوسط بازدهی
اوراق قرضه (رشد متوسط بازدهی اقتصادی) ،رشد شکاف میان نرخهای بهرٔه سیاستی و بازار بینبانکی با متوسط نرخ بازدهی اوراق قرضه،
افزایش هزینه فرصت منابع مالی اقتصاد ،کاهش بازدهی نسبی بازار داراییها ،رشد نسبت مطالبات غیرجاری ،کسری خالص جریان وجوه
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منابع و مصارف شبکٔه بانکی و مجدداً افزایش اضافهبرداشت از بانک مرکزی شده است .بهعبارت دیگر ،جهتگیری سیاست پولی در اقتصاد
ایران از یکطرف تحتتٔاثیر تٔاثیرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش استقراض بخش دولتی از نظام بانکی (در قالب رشد خالص بدهی دولت
و خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی) و از طرف دیگر متٔاثر از رشد شکاف میان نرخهای سود سیاستی و تجاری (از طریق افزایش سهم
اوراق قرضٔه دولتی در معامالت و ارزش بازار مذکور) بوده که با رشد اتکای کسری بودجٔه دولت به خالص فروش اوراق قرضه بهترتیب
تٔاثیرات همسویی در مکانیزم های انتقال پولی (اعتباری ،سود و بازار) ،خالص جریان وجوه میان بازارهای مالی ،و همچنین جهتگیری
سیاست پولی داشته است .در تحلیل نهایی ،سلطٔه مالی حتی در شرایط مدیریت مستحکم کلهای پولی و اندازٔه ترازنامٔه بانک مرکزی،
بهعلت تٔاثیرات انتقالی در بردار نرخهای سود اعتباری و همچنین جریان وجوه میان بازار پول و بازار داراییها و نیز خالص جریان اعتباری
شبکٔه بانکی عمل بر جهتگیری سیاست پولی و تٔاثیرات انتقالی آن در متغیرهای عملکردی کالن (رشد اقتصادی ،تورم ،نرخ تٔامینمالی)
اثرگذار بوده است.
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