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  چكيده

شناخت . كندهاي پولي و مالي ابزارهايي براي دستيابي سياستگذاران به اهدافشان را فراهم ميسياست

وضعيت، تحليل متغيرها، انتخاب نوع سياستي كه بتواند به بهترين نحو به حل مشكل منجر شود و توجه به آثار 

 هااين سياست. كندها توجه كه سياستگذار بايد به آن هستندترين موضوعاتي هاي انتخابي، از جمله مهمسياستجانبي 

ثيرگذاري همچنين مدت زمان تأ. كاربرد دارندهاي متفاوتي حوزهكنند و در از ابزارهاي مختلفي استفاده مي

اين هنر سياستگذار است كه چگونه، در چه  رواز اين. سياست مالي و پولي در متغيرهاي هدف متفاوت است

  .كندزماني، و به چه ميزاني از اين ابزارها استفاده 

ترين نكته در مهم. ه آن توجه شودب بايستميهماهنگي سياست پولي و مالي موضوع مهمي است كه 

استقالل به معني خودرايي و تقابل با دولت . استها، استقالل بانك مركزي از دولت هماهنگ سازي اين سياست

منظور تضمين رشد ثيرگذاري دولت و بهمكان اتخاذ تصميم بدون دخالت و تأنيست، بلكه منظور از استقالل، ا

  .استپايدار اقتصادي 

، سالمت آن يكي از شروط الزم سالمت است و به راستيهاي حياتي كل اقتصاد بانكي به منزله شريان نظام

هاي سود، چه از طريق تسهيالت ها، چه از طريق تغييرات دستوري نرخهاي بانكدخالت در فعاليت. استاقتصاد 

و در نتيجه كل اقتصاد را  شودميا هدر فعاليت و عملكرد آن هر ابزار يا روش ديگري، باعث آشفتگي تكليفي و

  .ثر خواهد ساختمتأ

هدف از اين . گيردمورد بررسي قرار مي 1380-91هاي پولي و مالي در دوره در اين مقاله هماهنگي سياست

ثيري روي ، چه تأانداند، و اگر هماهنگ نبودهها با هم هماهنگ بودهمطالعه، بررسي اين است كه آيا اين سياست

  .اندبانكي داشته نظام

بانكي،  نظام هاي پولي و مالي،سياست پولي، سياست مالي، ابزارهاي سياست پولي، هماهنگي سياست :واژگان كليدي

  .استقالل بانك مركزي

E52, E58, E62, E63:JEL 
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  مقدمه

مستقل بانك  هايتصميممتغيرهاي پولي در اقتصاد ايران بيش و پيش از آنكه نتيجه 

بنابراين  .اند دولت قرار داشته هايو ديگر تصميم مالي هاي مركزي باشند، تحت تأثير سياست

پولي بانك مركزي در گرو سياست مالي منطقي، منضبط و هماهنگ دولت   موفقيت سياست

 اعتماد عمومي، از بين رفتن هاي مذكور هماهنگي سياستنانخستين و بارزترين اثر . خواهد بود

تأثير منفي بر  و مالي ثباتي پولينااطميناني و بي اين. است عملكرد اقتصادكل  نسبت به

تي عنوان شريان حيابانكي نيز بهنظام . داشته استكل اقتصاد در نتيجه بر گذاران و سرمايه

ثيري كه در دهه گذشته بر أترين تمهم. بسياري پذيرفته استثير أهماهنگي تنااقتصاد، از اين 

بانكي قابل مشاهده است، كاهش كارايي و افزايش نسبت تسهيالت غيرجاري به كل نظام 

  .بانكي است نظامتسهيالت 

  

  تعريف سياست پولي و سياست مالي: كليات - 1

، تغيير نرخ سپرده قانوني مانندبانك مركزي مجري سياست پولي با استفاده از ابزارهايي 

خريد (و عمليات بازار باز  )مدتمعتبرترين اسناد مالي كوتاهنرخ تنزيل (تغيير نرخ تنزيل مجدد 

و يا حجم ) نرخ بهره( نرخ سود تنظيممنظور به اين كار. است) و فروش اوراق  بهادار در بازار

 ،كاهش بيكاري ،ها رشد اقتصادي، پايداري و ثبات نسبي قيمتاعتبارات و با هدف دستيابي به 

  .شودانجام مي تورم مهار سرانجامو 

 متغيرهاي دولت، مخارج و ها ماليات تركيب و سطح در سياست مالي با ايجاد تغييرات

به بيان  .دهدمي قرار ثيرتأ تحت اقتصاد در را درآمد منابع و توزيع تخصيص اقتصادي، الگوي

كه از نظر  را بودجه ريزي دخل و خرج دولت و ميزان كسريبرنامهاز يك سو سياست مالي ديگر، 

دار عهدهدهد و از سوي ديگر  آثار بسيار مهمي به همراه دارد، مورد توجه قرار مي اقتصادي

هاي حمايتي و  سياستهاي مختلف و نحوه اجراي و تركيب آن براي فعاليت هاي مالياتي تنظيم نرخ

حمايت از . است هاي اقتصادي بلندمدت بيني شده در برنامهمعافيتي با توجه به اهداف پيش

هاي موردنظر، تنظيم ميزان مصرف انرژي، حفظ محيط زيست، اهداف اجتماعي و  توليد و بخش

سياست در ها تأثير بگذارد، تنظيم هر يك از متغيرهايي كه دولت تمايل دارد روي آن همچنين

  .گيرندمورد توجه قرار ميمالي 
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در مجموع بايد گفت كه هدف از اجراي سياست پولي و سياست مالي، تغيير در متغيرهاي 

ها، كمك به رشد اقتصادي مداوم همراه با حداقل تورم هدف نهايي هر دوي آن. استاقتصادي 

  .استبانك مركزي و متولي سياست مالي، دولت  ،متولي سياست پولي. است

  

  )لزوم هماهنگي سياست پولي و سياست مالي(مروري بر مفهوم استقالل بانك مركزي  - 2

استقالل بانك مركزي مفهوم بسيار مهمي است كه پرداختن به آن در اين بحث ضروري 

استدالل . كندكيد دارند كه بايد بانك مركزي مستقل از دولت عمل دانان تأهمواره اقتصاد .است

تصميمات بانك ( و سياست پولي) تصميمات دولت(سياست مالي هم اين است كه حوزه عمل 

به اهداف اي دستيابي و نبايد دولت اين امكان را داشته باشد كه بر يكديگر جداستاز ) مركزي

ابزارهاي سياست از ) هاي حمايتي يا تشويقي مين كسري بودجه و اجراي سياستاغلب تأ(خود 

شود و افزايش پايه  مركزي باعث افزايش پايه پولي مياستقراض از بانك . كندپولي استفاده 

زا است،  كسري بودجه دولت، خود تورم. شود تبع آن تورم ميپولي باعث افزايش نقدينگي و به

مين كسري بودجه باعث تشديد تورم دولت به منابع بانك مركزي براي تأبنابراين دسترسي 

رو بانك از اين. استگيري از افزايش تورم يكي از مصاديق استقالل بانك مركزي جلو. شود مي

  .بدهي دولت به بانك مركزي افزايش يابدبايست اجازه دهد كه مركزي نمي

دولت نبايد براي دستيابي . است ترتيبهاي حمايتي نيز موضوع به همين  در مورد سياست

ارات تكليفي كه اعتب كندبانك مركزي را مجبور ) مثالً طرح مسكن مهر(به اهداف حمايتي خود 

از بانك مركزي  اين موضوع روي ديگر سكه استقراض دولت. كندبراي بانك مسكن تعريف 

اقدام به انتشار اوراق  بايستميمين منابع مورد نياز براي مسكن مهر دولت براي تأ. است

  .كندمشاركت بنمايد، نه اينكه از بانك مركزي استقراض 

ل بانك مركزي در اين نوشتار اين است كه بانك در مجموع بايد گفت كه منظور از استقال

در اين مفهوم، بانك . استهاي مالي دولت  سوء احتمالي سياست آثارمركزي تعديل كننده 

جهت با آن و به منظور عنوان يك نهاد در مقابل دولت قرار ندارد، بلكه همسو و هم مركزي به

بيان به . كندميه اقتصادي حركت كنترل تورم، حفظ ارزش پول ملي و كمك به رشد و توسع

ثير سياست مالي و سياست پولي از هم جداست، ممكن است در حوزه تأ ديگر، از آنجايي كه

ها را از روند مورد برخي موارد اجراي سياست مالي باعث اختالل در متغيرهاي اسمي شود و آن

شود و با توجه به سياست مالي اتخاذ  در اينجا سياستگذار پولي وارد عمل مي. كندنظر خارج 
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تا با حفظ روند متغيرهاي اسمي، مانع از بروز  كندميشده، سياست پولي مناسبي را اجرا 

  .شودهاي ناخواسته بر روند رشد اقتصادي  شوك

هماهنگي بين سياست  شود، منظور ايجاد كيد ميوقتي به استقالل بانك مركزي تأ راستيبه

- هاي مذكور در تحقق برنامهكه اهداف هر يك از سياستنحويبه ،پولي و سياست مالي است

كند كه در اينجا ميزان استقالل بانك مركزي تعيين مي. هاي كالن اقتصادي رعايت شده باشد

  .كندكالً جلوي استقراض دولت از بانك مركزي گرفته شود يا اينكه آن را محدود 

  

  وضعيت اقتصاد ايران - 3

، اولويت روستروبه 1»ركود تورمي«كه اقتصاد ايران با  كنونيرسد در شرايط  به نظر مي

. بايست كنترل تورم لجام گسيخته موجود باشد بانك مركزي در اتخاذ سياست پولي مناسب مي

  .درصد رسيد 1/45به  1392بنابر آمار رسمي بانك مركزي، نرخ تورم ماه به ماه خرداد ماه 

  . اند درصد نيز برآورد كرده 50آمارهاي غير رسمي اين نرخ را تا بيش از 

نه تنها سياست پولي فعال دهد  نشان مي 2هاي پولي طي يازده سال گذشته بررسي سياست

   بلكه است، وجود نداشته -تورم ويژهبه -پاسخگويي به مسائل اقتصادي برايو مناسبي 

به منظور بررسي . هاي دولت و درآمد نفت بوده است تحت تأثير هزينه كامالًصورت منفعل و به

ترين متغيرهاي از مهم كه اعتبارات بخش خصوصيسياست پولي در دوره مورد نظر، در ابتدا به 

تقاضاي  ،به محض اعطاي اعتبارات. پردازيم و رابطه مستقيمي با نقدينگي دارد مي پولي است

 و در شرايط تورمي موجب تواند باعث اشتغال و توليد شود كه مي ميمؤثر در جامعه ايجاد 

) نقدينگي(همچنين حجم پول . شودافزايش تورم در نتيجه ها و  سطح قيمت شديدتر افزايش

به اين ترتيب كه با اعطاي اعتبارات، . استمتأثر از اعتبارات بخش خصوصي  به طور مستقيمنيز 

  .يابد مي آن حجم پول افزايشتبع بانكي و به نظامهاي  سپرده

اعتبارات بخش خصوصي  1384دهد، تا پايان سال  نشان مي 1 شماره طوركه نمودارهمان

در . كرددرصد را تجربه  38تا  34حال رشد بااليي در محدوده  همانبا ثبات و در  رشد تقريباً

توان به سياست  ميرسيد كه از داليل اصلي آن  39/1اين رشد به  1382اين دوره تنها در سال 

كه در اين سال  ،هاي دولتي در تخصيص اعتبارات اشاره كرد حذف تدريجي محدوديت بانك

                                                           
1 Stagflation 

  .است 1391تا پايان سال  1380دوره مورد بررسي از آغاز دهه   2
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با  اي بود كه سياست پولي نسبتاً تنها دوره 1380-84دوره . توسط بانك مركزي به اجرا درآمد

درصد رسيد كه  42به حدود  1385رشد اعتبارات بخش خصوصي در سال  .ثبات و هموار بود

توان در دستور شوراي  را مي چشمگيردليل اين افزايش . است 80رقم رشد در دهه  ترينبيش

جو وجست )1385در بهار (ها  ها و تسهيالت بانك نرخ سود سپردهدستوري پول و اعتبار در كاهش 

كه نرخ سود پايين منجر به كاهش هزينه توليد  بوداين تصميم براساس اين فرضيه . كرد

كه در عمل نه تنها درصورتي. شود و در نتيجه با افزايش توليد، تورم كاهش خواهد يافت مي

كاهنده تا كنون روند  1385درصد در سال  9چنين اتفاقي نيفتاد، بلكه نرخ رشد اقتصادي از 

  .طي كرده است

  1380- 91خصوصي در دوره روند اعتبارات بخش : 1نمودار شماره 

  
  

بين دريافت تسهيالت تا تبديل شدن آن به توليد، بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه 

شده  بيانماه هم  36تا  28يك وقفه زماني وجود دارد كه در مطالعات مختلف اين وقفه بين 

 درنگ بيشود و  نقدينگي به اقتصاد مي تزريق، دريافت تسهيالت و آغاز پروژه باعث ليكن. است

در  .)دليل وقفه مذكوربه(كه هنوز توليد جديدي وجود ندارد دهد، درحالي تقاضا را افزايش مي

 ،به بار نشستسرانجام نتيجه اثر آن ايجاد فشار تورمي شديد است كه حتي هنگامي كه توليد 

هاي غيراقتصادي كه در  عالوه، طرحبه. نخواهد بود ايجاد شده قادر به جذب فشار تورمي

توجيه اقتصادي پيدا  ،هاي سود متعارف داراي توجيه اقتصادي نيستند، با كاهش نرخ سود نرخ
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شوند، كه نه  مي روروبهمانند و با شكست  ناتمام مي تربيشها  كنند و در نهايت همين طرح مي

ها از يك سو  ويه مطالبات معوق بانكربلكه باعث افزايش بي ،شوند تنها باعث افزايش توليد نمي

  .گردند و تورم از سوي ديگر مي

. تري همراه بودبيش هايرشد اعتبارات خصوصي با نوسان، 1389تا  1386از سال 

ولي اين كاهش به علت اتخاذ سياست مناسب  ،اين رشد كاهش يافت 1387و  1386هاي  سال

بلكه در عمل دولت به جاي تأمين مالي كسري بودجه خود از . پولي و مالي انقباضي رخ نداد

ها را موظف  و از سوي ديگر بانك كردبانك مركزي، از يك سو از حساب ذخيره ارزي برداشت 

مانند تسهيالت (تري از منابع خود را به تسهيالت تكليفي اختصاص دهند نمود كه قسمت بيش

به ). تسهيالت مربوط به مناطق محروم و غيرههاي كوچك و متوسط،  اختصاص يافته به بنگاه

و ناچار به استقراض از بانك مركزي  رو شدندروبهها با كمبود منابع  بانك سرانجاماين ترتيب 

  . هاي بعد بود شدند كه يكي از داليل افزايش رشد متغيرهاي پولي در سال

د بي رويه مؤسسات يكي ديگر از داليل اصلي كاهش رشد متغيرهاي پولي در اين دوره، رش

اقدام به جذب و غيرمجاز هاي متفاوت  اين مؤسسات با نرخ. مالي و اعتباري غيرمجاز است

جا كه تحت نظارت و كنترل بانك مركزي فعاليت  و از آن كنندميسپرده و اعطاي تسهيالت 

شود  مياين امر باعث . ها، اطالع دقيقي در دسترس نيستكنند، از كم و كيف فعاليت آن نمي

بر  ،شود در اين دوره طوركه مالحظه ميهمان. بررسي اعتبارات بانكي چندان قابل اعتماد نباشد

 بادر آن زمان بانك مركزي . دهد خالف انتظار، رشد اعتبارات بخش خصوصي كاهش نشان مي

 آگاهي از كميتناتواند ناشي از  كه ميثري از خود نشان نداد، ؤبرخورد جدي و ماين مؤسسات 

كه بانك مركزي در زماني. بانكي و سياست پولي باشد نظامفعاليت اين مؤسسات و اثر آن بر 

به اين صرافت افتاد كه اين مؤسسات را تحت نظارت و كنترل خود درآورد، با  80پايان دهه 

ها مشكل برخورد با آن وهاي موازي داشتند  بود كه وابستگي زيادي به نهاد روروبهمؤسساتي 

  .ودنم مي

 1389رشد اعتبارات بخش خصوصي روند افزايشي به خود گرفت و در سال ، 1388از سال 

هاي نامناسب انبساطي همچون كاهش  از آثار سياست فزايندهاين روند . رسيد درصد 37به 

همچنين طرح مسكن . بوده است 1389 تا 1387هاي طي سال نرخ مؤثر سپرده قانونيمداوم 

ها نيز از طريق افزايش پايه پولي، منجر به افزايش رشد اعتبارات  مهر و هدفمندسازي يارانه

رشد اعتبارات بخش خصوصي كاهش يافت  1391و  1390هاي  در سال .شدبخش خصوصي 

 داد نسبت خصوصي بخش به تسهيالت اعطاي درها  بانك احتياطتوان به  كه اين كاهش را مي
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 ناشي عمومي بدبيني و بانكي نظام غيرجاري مطالبات افزايش با ارتباط در قوي احتمال به كه

 8/13 از بانكي نظام تسهيالت مانده غيرجاري به مطالبات نسبت .است بوده تورمي ركود از

 مطالبات وضعيت است گفتني. رسيد 1390 سال پايان در درصد 1/15 به 1389 سال در درصد

 3/17 به 1391 شهريور پايان تا و كرد پيدا بدتري وضعيت 1391 سال درها  بانك غيرجاري

 رشد به نسبت خصوصي بخش اعتبارات تركم رشد تواند مي كه ديگري عامل .رسيد درصد

 سساتؤم كه معنا اين به. است غيرمجاز اعتباري سساتؤم وجود ، همانكند توجيه را نقدينگي

 كه اند شده مجازهاي  بانك جانشين تسهيالت، اعطاي در تاحدودي احتماالً غيرمجاز اعتباري

 به توجه با ها بانك كهدرحالي .باشد سساتؤم اين طريق از وام پرداخت سهولت از ناشي تواند مي

 پرداخت تسهيالت گذشته به نسبت بيشتري احتياط با ،خود غيرجاري مطالبات باالي حجم

 اين توان نمي غيرمجاز، سساتؤم تسهيالت آمار نبودن دسترس در به علت شوربختانه. اند كرده

  .كرد نفي يا اثبات را فرضيه

  

  سياست مالي - 4

اين موضوع . اتفاق افتاد 1380بود كه در دهه  ياقدام مهم »ماليات بر ارزش افزوده«وضع 

. به انجام رسيد 1380در دهه  سرانجامهاي پيشين هم مطرح بود، و  قبل در دولت هااز سال

به مجلس ارائه شد و قانون ماليات بر ارزش افزوده  1380اليحه ماليات بر ارزش افزوده در سال 

قانون ماليات بر ارزش افزوده  درستاجراي . تصويب و براي اجرا ابالغ شد 1387در سال 

از وابستگي تا حدود زيادي تواند قدم بزرگي براي بهبود درآمدهاي دولت باشد و بودجه را  مي

  .به درآمدهاي نفتي نجات دهدشديد 

و  هاهاي ماليات بر كاالترين بخشعنوان يكي از مهمحجم وصولي ماليات بر ارزش افزوده به

و  هادرصد ماليات بر كاال 50تريليون ريال رسيد كه بيش از  32/7به  1390طي سال  ،خدمات

ه پنج درصد افزايش ، نرخ ماليات بر ارزش افزوده ب1390در سال . دهدخدمات را تشكيل مي

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، هر سال بايد يك درصد به نرخ ماليات بر ارزش افزوده . يافت

، كه البته در مقايسه با نرخ ماليات درصد برسدهشت شود تا در پايان سال آخر برنامه به اضافه 

  .يافته رقم ناچيزي خواهد بودبر ارزش افزوده در كشورهاي توسعه

ها از اقتصاد را  حذف يارانه. كردها را مطرح  دولت بحث هدفمندي يارانه 80 اواخر دههدر 

هاي متعددي كه  شايد بتوان گفت كه از ميان روش ليكن. ه بودندكرداقتصاددانان بارها توصيه 
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مستقيم  ها و پرداختحذف ناكامل يارانهروش براي اين موضوع در ادبيات اقتصادي مطرح است، 

  . شدبارترين روش است، انتخاب ترين و زيان، كه سادهردمآن به م

ها و  ها را روي كاال دولت به جاي اينكه يارانه ها اين است كهمفهوم اصلي هدفمندي يارانه

جامعه هدف و با اهداف سياستي مشخص اجرا در ها را صورت عمومي ارائه كند، آنخدمات به

باشد،  منظور كاهش آلودگي هوا هدف دولت سوخت بهعنوان مثال، اگر كاهش مصرف به. كند

گران كردن قيمت سوخت مصرفي خودروها از يك سو و گسترش شبكه حمل و نقل عمومي از 

بدون گسترش شبكه حمل و نقل عمومي، افزايش . باشد ناسبي حل مراهتواند ميسوي ديگر، 

استفاده از خودروهاي  شود و هاي حمل و نقل مي باعث افزايش هزينهتنها قيمت سوخت 

سطح  فقطآلودگي هوا كاهش نخواهد يافت و  رواز اين. كند مي هداراي توجي دوبارهشخصي را 

هاي حمل و نقل و تأثير آن بر قيمت ساير كاالها و  دليل افزايش هزينهها به عمومي قيمت

دليل فشار تقاضا و نتيجه اجراي اين طرح اين بود كه نرخ تورم به. خدمات افزايش خواهد يافت

  .به شدت افزايش يافت] توليد[فشار هزينه 

هاي دولت و در باعث كاهش هزينهبايد  راستيبهها نكته ديگر اين است كه حذف يارانه

داد  سازي در بودجه نشان ميكه در واقع درج رقم شفاف ،شد نتيجه كاهش كسري بودجه مي

و  يالمللهاي بينبابت تفاوت قيمت )ست رفتهيا درآمد از د(دولت چه ميزان هزينه  در عمل

  .شود هاي انرژي هزينه متحمل ميداخلي حامل

 820/1به  1380تريليون ريال در سال  125/5در دوره مورد بررسي، درآمدهاي دولت از 

در همين . دارد درصد 20/7متوسط رشدي حدود طور بهكه  1رسيد 1389تريليون ريال در 

تريليون ريال در  971/1تريليون ريال در ابتداي دوره به  128/9هاي دولت از  دوره هزينه

در نتيجه كسري بودجه . دارد درصد 22/4انتهاي دوره رسيد كه متوسط رشدي در حدود 

تريليون ريال در انتهاي دوره رسيد  151تريليون ريال در ابتداي دوره به حدود  3/4دولت از 

ترين ميزان كسري بودجه دولت در طول بيش .دارد درصد 46/2كه متوسط رشدي در حدود 

اين . باشد تريليون ريال مي 246كه بيش از  است 1387دوره مورد بررسي مربوط به سال 

  .استهاي دولت در آن سال  كل هزينه درصد 26كسري حدود 

                                                           

به همين منظور از آمار پايان . نيستمنتشر شده است كه براي مقايسه مناسب  1390آمار بخش مالي دولت تا آذر ماه   1

  .استفاده شده است 1389
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نفت در بازارهاي جهاني به شدت افزايش يافت و در نتيجه اين اقبال ، قيمت 1384از سال 

 كل اي ازبر آن كه قسمت عمده افزون. كنداستفاده با دولت همراه شد تا از اين افزايش قيمت 

هاي  درصد از ماليات 38تا  18بين شود، تأمين مي صادرات نفت از محل درآمدهاي دولت

درآمدهاي  ،افزايش قيمت نفتو در نتيجه  هاي نفتي است مربوط به شركت نيز مستقيم دولت

  .دهدافزايش ميمالياتي دولت را نيز 

 درصد 25/4در ابتداي دوره به  درصد 57/3سهم درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي دولت از 

درآمدهاي دولت  درصد 41/9 ،طور متوسط در طول دورهكه به ،در انتهاي دوره كاهش يافته است

  .از محل فروش نفت بوده است

 48در ابتداي دوره به  درصد 33/3سهم درآمدهاي مالياتي از كل درآمدهاي دولت از 

 درصد 35/7طور متوسط در طول دوره در انتهاي دوره افزايش يافته است كه به درصد

بر عملكرد نفت در  ماليات 1384البته از سال . درآمدهاي دولت از محل اخذ ماليات بوده است

  .اين سر فصل وارده شده است كه باعث جهش اين سر فصل از اين سال به بعد بوده است

در  درصد 26/6در ابتداي دوره به  درصد 4/9سهم ساير درآمدها از كل درآمدهاي دولت از 

درآمدهاي دولت  درصد 22/4طور متوسط در طول دوره انتهاي دوره افزايش يافته است كه به

  .ز اين محل بوده استا

درصد در  81تا  66ها بين  هاي جاري از كل هزينه در دوره مورد بررسي، نسبت هزينه

درصد در نوسان  26/5تا  13/5عمراني بين  هاي در همين دوره سهم هزينه. نوسان بوده است

هايش از  هاي عمراني دولت از كل هزينه گاه سهم هزينهشود كه هيچ مالحظه مي. بوده است

كه با توجه به افزايش درآمد نفت، عمده آن بايد صرف درحالي. تجاوز نكرده است درصد 26/5

  .شدميهاي عمراني  هزينه

  :ضروري استچند نكته مهم  ، توضيحدر مورد درآمد نفت

تحت (صورت مستقيم شوند، به نخست اينكه درآمدهاي نفت در بودجه به دو شكل وارد مي

هاي  هاي ماليات بر عملكرد شركت تحت عنوان(صورت غيرمستقيم و به) عنوان درآمدهاي نفتي

صندوق (هاي نفتي، برداشت از حساب ذخيره ارزي  ، ماليات فروش فرآورده)1384از سال (نفتي 

مين كسري أبراي تدوم اينكه ). هاي نفتي و سهم مالكانه دولت از سهام شركت )توسعه ملي

در يك نگاه اين . است كردهبرداشت ارزي متمادي از حساب ذخيره  هايسالطي بودجه، دولت 

اثر متفاوتي از درآمدهاي نفتي  رواز اينبرداشت فرقي با درآمد حاصل از فروش نفت ندارد، 

  نفت نوعي دارايي و ثروت ملي تلقي  دولت بر اقتصاد ايران ندارد و سوم اينكه با توجه به اينكه
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، كل درآمد نفت را خواهد بود »هافروش دارايي« در عملاز آن درآمدهاي حاصل  شود ومي

كسري بودجه در حقيقت توان گفت  منظر، مي ايناز . كردمنظور بايد به حساب كسري بودجه 

  .تاسدولت به ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي، كمتر از ارقام رسمي 

موضوع  البته اين. است داشته فزايندههاي دولت روند  ، درآمدها و هزينه1380-89در دوره 

هاي دولت  دور از ذهني نيست و انتظار بر اين است كه در شرايط عادي، حدود تورم بر هزينه

 شدگونه كه گفته همان .استناشي از فروش نفت  تربيشدرآمدهاي دولت  ليكن. اضافه شود

 صورتبه: شوند درآمدهاي نفتي دولت به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم در بودجه ظاهر مي

ماليات بر عملكرد  عنوانصورت غير مستقيم تحت درآمد فروش نفت و بهعنوان  مستقيم تحت

هاي نفتي، برداشت از حساب ذخيره  ، ماليات فروش فرآورده)1384از سال (هاي نفتي  شركت

  .شوند هاي نفتي در بودجه ديده مي سهم مالكانه دولت از سهام شركت و )توسعه مليصندوق (ارزي 

اشخاص  دهد كه سهم ماليات بررسي روند تغييرات اجزاي درآمدهاي مالياتي دولت نشان مي

داشته   درصد 30حدود روند با ثباتي  1383حقوقي از كل درآمدهاي مالياتي دولت كه تا سال 

به بعد نيز  1387از سال . رسد مي درصد 50يابد و به نزديك  جهش مي 1384است، از سال 

درصد  56دليل جهش درآمدهاي نفتي، سهم اين قلم از درآمدهاي مالياتي دولت به بيش از به

  .رسد مي

ترين درآمد دولت از محل نفت هاي نفتي خود بزرگ ديگر، فروش نفت و فرآورده سوياز 

هاي نفتي دولت از كل درآمدها در طول دوره مورد بررسي طور متوسط سهم درآمدبه. است

ترين آسيبي است كه بودجه به وابستگي به درآمدهاي نفتي بزرگ. بوده است درصد 47حدود 

  .ستها اين موضوع، يكي از داليل مهم انحراف از برنامه. است دچار شدهآن 

نفتي است، ولي در عمل، اي هاي توسعه، هدف كاهش ميزان وابستگي به درآمده در برنامه

يكي  مصوبهاي  به برنامه نبودن پايبند. شده استقيمت نفت باعث انحراف از برنامه  هاينوسان

وجود درآمدهاي سرشار نفتي، پايين بودن . ديگر از نتايج وابستگي به درآمدهاي نفتي است

درآمدهاي  كاهشترين و با كوچك جبران كرده استهاي مختلف اقتصادي  وري را در بخشبهره

اقداماتي ها،  دولت نيز براي جبران اين شوك. شود به اقتصاد وارد مي بزرگيهاي  نفتي، شوك

  .سازد خارج مي هاي تدوين شده را از مسير خود هاي قبلي و برنامه دهد كه عمالً سياست انجام مي
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  هماهنگي سياست پولي و مالينا - 4- 1

 هاي مورد بررسي، جهت گيري مشخصي در سياستدهد كه طي دوره  ها نشان مي بررسي

تحت تأثير ميزان  تربيشروند اقتصاد و متغيرهاي اقتصادي . خورد به چشم نمي و پولي مالي

بودجه،  بربراي مشخص شدن ميزان تأثير درآمدهاي نفتي . فروش نفت و درآمدهاي نفتي است

از . شد مي بياندر بودجه  سازي انرژيرقمي تحت عنوان رقم شفاف 1382-84هاي  در سال

به بعد اين رقم از بودجه حذف شد و قدم مثبتي كه در راه روشن شدن اقالم  1384سال 

  .سف از بين رفتأها برداشته شده بود، با كمال تبودجه و تحليل واقعي اثر آن

جدي در مورد كاهش دستوري نرخ سود بانكي  ، اولين اقدام1385همچنين، در سال 

. بانكي و كالً بازار سرمايه بود نظاماين اقدامات ناشي از ديد منفي نسبت به . صورت گرفت

اين ديد . كنند و بازار سرمايه همانند بازي قمار است ها رباخواري مي اعتقاد بر اين بود كه بانك

. شود روروبهبا شوك منفي  1385و  1384 هايطي سالبازار سرمايه  عملكردمنفي باعث شد 

گونه كه در بخش پولي به آن اشاره شد، باعث شروع نيز همان سودنرخ  كاهش دستوري

هاي  به جاي استفاده از سياست. شدبانكي و افزايش نسبت مطالبات معوق  نظاممشكالت 

حمايتي مناسب از توليد، سياست كاهش دستوري نرخ سود در دستور كار قرار گرفت، با اين 

. زينه توليد شده و باعث كاهش تورم خواهد شداستدالل كه كاهش نرخ سود باعث كاهش ه

انقباضي سياست از براي كاهش نرخ تورم،  ،كه همواره در تمام دنيا و در ادبيات اقتصاديحاليدر

 انحراف اين كار بنزيني بود بر روي آتش تورم كه در پي خود. شود مي استفاده) افزايش نرخ سود(

  .داشت در پي را ) سياست پولي(تسهيالت 

از اجزاي پايه پولي دو متغير مهم خالص بدهي بخش دولتي به بانك طوركه بيان شد، همان

هاي خارجي بانك مركزي در اختيار و كنترل بانك مركزي نيست و  مركزي و خالص دارايي

متغير خالص بدهي بخش دولتي به . شود هاي مالي دولت تعيين مي ثير سياستأتحت ت كامالً

هاي  مين كسري بودجه، در سالأتقراض دولت از بانك مركزي براي تسا سبببانك مركزي به 

هاي رونق نفتي نيز  در سال. پايه پولي بوده استاجزاي عامل مسلط  ،از رونق نفتي اخير پيش

سياست تثبيت نرخ ارز، از  دليلرويه از حساب ذخيره ارزي، اثر پولي خود را به  هاي بي برداشت

ثر در ؤتنها ابزار م. تهاي خارجي بانك مركزي بر پايه پولي داشته اس كانال متغير خالص دارايي

زير نرخ تورم  ،نرخ سود كردنمنجمد است كه  مشاركت بودهاختيار بانك مركزي انتشار اوراق 

 با ديبا عتاًيطب اوراق گونه نيا سود نرخچرا كه . ممكن ساختناعمالً استفاده از اين ابزار را 

 هيسرما بازاردر  بلندمدت اوراق مورد در و پول بازار توسط گريدي اقتصاد عوامل هيكل به توجه
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 نرخ و باشد نوسان در سود نرخ راتييتغ به توجه با بايست مي اوراق گونهنيا متيق. شود نييتع

شود كه  بنابراين مشاهده مي. باشد مستتر) آشكار يا ضمني صورتبه( اوراق نيا متيق در سود

انضباطي  ست و اين هشداري است كه نبايد بياابزارهاي در اختيار بانك مركزي محدود و ناكار

  .پايدار خواهد بود) بيكاري و كاهش درآمدملي(منفي آن  آثارصورت زيرا در اين ،پولي را دامن زد

  

  نظام بانكي كشورثير آن بر هماهنگي سياست پولي و مالي و تأنا - 4- 2

اجراي اين نقش  در. گذار استانداز كننده و سرمايهترين واسطه مالي بين پس بانك مهم

.  هاستحال اثرگذار بر آن همانو مشكالت اقتصادي است و در  هاثر از نوسانمتأ به شدتبانك 

 هماهنگيناتوان تمامي مشكالت اقتصاد كشور و از جمله مشكالت ناشي از  مي به راستيبنابراين 

بايد توجه داشت كه اغلب اين مسائل . ها دانست هاي پولي و مالي را جزء مشكالت بانك سياست

بنابراين، شايد . روند با يكديگر مرتبط و وابسته هستند و در واقع دو طرف يك سكه به شمار مي

  .باشدگويي راي اندكي تداخل و دوبارهگاهي گفتار ما دا

 سلطه زيرتري با شدت بيشي پول استيس اخير هايسال در ويژهبه :يپول استيس استقالل

 اضمحالل موجب و اصول خالف همگان تصديق به امر اين .است داشته قراري مال استيس

 اتخاذ مستقل صورتبهي پول استيس ،يمركز بانك استقالل عدم ليدلبه. است پولي سياست

 بلكه است، زده دامن تورمي ركود وضعيت به فقط نه عمالً مالي سياست ترتيب اين به. شود ينم

 باز ،بكاهد آني تورم آثار از حداقل بتواندي انقباضي پول استيس اتخاذ با اينكه از هم را مركزي بانك

 .است داشته

 .بانكداري كارا  نياز به ثبات نسبي و فضاي اقتصادي و اجتماعي بدون تشنج و متعادل دارد :تورم

شده  »ابر تورم«اكنون تبديل به  كه وجود داردفزاينده  دو رقمي بيش از يك دهه است كه تورم

   . جامعه وجود ندارد قشرهايو توان تحمل آن براي اكثر  كند خود را تغذيه مي كه تورمي ،است

كس به آينده اعتماد هيچ. كند جا و نامتعادل ميهابرتورم، ساختار اقتصاد را از بنيان جاب

 كند، چه رسد به فعاليت تر حتي زندگي روزمره را مختل ميثباتي بيش و انتظارات بي ندارد

ها ها به استمرار و تداوم آن هايي كه وجود بانك گذاري و توليدي، فعاليتاقتصادي، سرمايه

يعني وقتي . كند مصرف را زياد مي انداز را كم و در عوض ميل بهتورم ميل به پس. بستگي دارد

خود را  زياندهد با خريد كاال  انداز كننده ترجيح ميشود، پس تر مي اجناس هر روز گرانقيمت 

هر روز تر است و ها از نرخ تورم پايين هنگامي كه نرخ سود سپرده ويژهبه. به حداقل برساند

  .شود تر مياش با تورم بيش فاصله
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 موجب بلكه ،كرده مختل را خارجي تجارت فقط نه ارزي وضعيت سامانيبنا :يارز بحران

 فشار همزمان و تورم هاسال فشار. است گرفته فرا را كشور اقتصاد سراسر كه است هشد بحراني

 منتظر) 1381 سال در شدني نرخ تك از پس( ارز نرخي مصنوع داشتن نگه نييپا هاسال

 منفعالنه واكنش و هاتحريم ترگسترده تسري و تشديد با جرقه اين. بود انفجار براي ايجرقه

 .  شد زده اقتصادي مسئوالن

. هاستآن همه از ثرأمت طورهمين و گذارد مي اثر اقتصادي روابط كليه بر سود رخن :سود نرخ

ايرادهايي  داراي تورم نرخ زير همآن و) سود هاينرخ ساختار واقع در( سود نرخي دستور نييتع

  . رود مي شماربه تورم اصلي علل از يكي، كه است فراوان

 سود، هاي نرخ ساختار داخل در يكديگر به نسبت بلندمدت و مدتكوتاه هاينرخ كردن منجمد

 نبايد و نيست يكسان هميشهها  نرخ تناسب. كندمي سلب پولي سياست و بازار از را انعطاف

 نرخ از تورمي شرايط در گاه كه است مدتكوتاه هاي نرخ زمينه در مركزي بانك دخالت. باشد

  .روندمي باالتر بلندمدت

   بين از ها بانك خود بين و سرمايه بازار با را رقابت امكان ها بانك هاي نرخ كردن منجمد

  .شودمي سيستم كل كارايي كاهش باعث و بردمي

ي اقتصادي ها طرح كردن دايپ هيتوج باعث بازار، نرخ از تر نييپا سود نرخ مصنوعي كردن نييتع

 كاغذي رو اكنونهم بودند،ي اقتصاد هيتوج فاقدي عاد طيشرا در كهيي ها طرح. شود يم ناكارا

   روروبه اقساط بازپرداخت عدم مشكل با ها بانك سبب نيهم به هستند،ي اقتصاد هيتوجي دارا

 17/3(استي بانك نظام معوق مطالبات خطرناك و باال اريبس نسبت افزايش آن جهينت كه اندشده

 ).1391وريشهر در درصد

 . دارد را اندازهاپس تجهيز ضد اثر و شودمي اندازپس به ميل كاهش موجب تورم زير سود نرخ

 كه( است كوچك هاي سپرده صاحبان ويژهبه سپرده، صاحبان زيان موجب تورم زير سود نرخ

 سرمايه، صاحبان نفع به مقابل در و) بكنند توانند نمي بانك در گذاريسپرده جزهب ديگري كار

 يارانه نوعي واقع در و) دارند هم رانت و نفوذ اغلب كه( است بزرگ هاي سرمايه صاحبان ويژهبه

 .بدهند اغنيا به و بگيرند ضعفا از كه است

كاهش نسبت كفايت . شود ها مي افزايش مطالبات معوق باعث كاهش نسبت كفايت سرمايه بانك

تواند  كه توجه جدي به آن نشود، ميدرصورتي .بانكي دارد نظامسرمايه نشان از افزايش ريسك 

 .تري براي اقتصاد خواهد بود ها شود كه خود آغاز بحران جدي منجر به ورشكستگي بانك
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 بعضي وها  روزنامه كالم نقل ،تورم با ارتباط در نقدينگي حجم نقش بارها :نقدينگي حجم

 با كه دارد اساسي ميداني بررسي به نياز فرضيه اين رد يا قبول واقع در. استبوده  اقتصاددانان

 مورد در كيفي و كمي اطالعات نبود شد، گفته كه طورهمان آنكه، اول. روستهروب مشكل دو

فقط  »نقدينگي « حجم واقعي( كندمي فني نقص دچار را آماري زماني سري ،غيرمجاز سساتؤم

 كننده مختل عوامل از انبوهي وجود نگارنده، نظره ب دوم،. )نيست »بانكي نظام«مربوط به 

 ارز نرخ ،)زا است طور مستقل تورمترديد، خود بهكه بي( دستوري سود نرخ مانند ديگر،

ها و  ارانهكسري بودجه، كاهش بودجه عمراني، پرداخت نقدي ي(سياست مالي متورم  مصنوعي،

 داده تطابق مفاهيم با اسالمي بانكداري اجراي در كوششمرتبط با  هاي، نوسان)تشديد تقاضا

 و) جاري حساب در اعتبارمانند مشكل موجود براي ( كالسيك بانكداري مفاهيم با نشده

 بررسي اين ارزش از) هاي مجازي متغير( جنگ دوران مانند ديگر اجتماعي و اقتصادي تحوالت

 .كاهد مي

 اصطالح برخالف كه داشت توجه نكته نيا به ديبا :يتخصص اعتبارات به ازين و ديتول مسائل

رو روبهي نگينقد كمبود باي بانك نظام غيره، و يديتولي واحدها در »ينگينقد كمبود« جيرا

. است روروبه آنهاي  حوزه كارشناسان وي ا توسعه وي تخصص اعتبارات كمبود با بلكه ست،ين

 توانند يم ،باشند نياز مورد انمتخصص داراي كه ديگري هاي بانك كمك باي تخصص يها بانك

 منظوربه كه دولتي تيحما التيتسهي اعطا به ،انمراجعي اقتصادي ها طرحي فني بررس با

 .بپردازند است، شده گرفته نظر در بخش آن قيتشو

  

 نتيجه گيريبندي و جمع

تر،  عبارت صحيحيا به(شد، تسلط سياست مالي بر سياست پولي  گفتهبراساس آنچه كه 

) تسلط مالحظات مربوط به سياست مالي بر سياست پولي كه بانك مركزي مسئول آن است

هاي كنترلي  سازوكار. اقتصاد ايران حذف شود نظامباعث شده است كه امكان خوداصالحي از 

ها جلوي آثار ناخواسته سياست مالي را كاهش توانست با استفاده از آن كه بانك مركزي مي

در  ثباتيبي نتيجه اين عدم استقالل،. دليل عدم استقالل بانك مركزي غيرقابل استفاده استدهد، به

متغيرهاي پولي، خواهد  هويژهاي ناخواسته در روند متغيرهاي اقتصادي، به رشد اقتصادي و جهش

توسل دولت به كاهش . بانكي بسيار مشهود است نظامها بر  گونه تغييرات و جهشثير اينتأ. بود

كه عالوه بر اشتباه بودن از منظر نظريه (منظور حمايت از توليد دستوري نرخ سود بانكي به

، استقراض از بانك مركزي براي )دهد اقتصادي، دخالت دولت در سياست پولي را هم نشان مي
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ديگري از اين ها به ارايه تسهيالت تكليفي و موارد  مين مالي كسري بودجه، موظف كردن بانكتأ

  .خود بگيردبانكي روند افزايشي بهنظام دست، باعث شده است كه مطالبات معوق 

بانكي  نظامهاي مستقيم و غيرمستقيم بر  افزايش مطالبات معوق باعث تحميل هزينه

هاي  صورت تدريجي به ساير بخشو به ها نيز متعاقباً گونه هزينهبديهي است كه اين. شود مي

كاهش  ،ها و ذخاير دليل افزايش هزينهها به كاهش سودآوري بانك. شود اقتصادي منتقل مي

هاي دولتي به زير حد مجاز كميته بازل  كه براي برخي از بانك(ها  نسبت كفايت سرمايه بانك

هماهنگي سياست پولي و سياست مالي نادليل به تربيشو ساير نتايجي كه ) نيز افت كرده است

شود، ولي ضمناً نشانه عجز سياست پولي نيز هست، اقتصاد را از روند پايدار و رو به  حاصل مي

  .كند مي روروبهناخواسته  هايكند و آن را با نوسان ود دور ميرشد خ

. بانكي است نظامكه در باال اشاره شد،  گونهها به اقتصاد نيز، همان شوكرابط انتقال اين 

منظور و بدتر از آن، دخالت دولت در سياست پولي به(هاي عدم استقالل بانك مركزي  آسيب

، از كندرو ميروبهبانكي را با مشكالت متعدد  نظامعالوه بر اين كه ) دستيابي به منافع خود

توجه به استقالل  رواز اين. سازد مي روروبهي، كل اقتصاد را با مشكل بانك نظامطريق همين 

بانكي و كل  نظامخواسته جدي  ،بانك مركزي و يا حداقل، هماهنگي سياست پولي و مالي

 .فعاالن اقتصادي خواهد بود
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