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 چكيده

در  الن از الزامات دستيابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا بوده وكبرقراری ثبات در محيط اقتصاد 

ه و نمایانگر مؤلفترین درصد( و پایدار اصلی 5رقمی )زیر كم تاهش تورم و دستيابی به نرخ توركاین ميان 

از  هاساله كخصوص در ایران و پایدار به رقمیكتثبات اقتصادی است. اهميت باالی دستيابی به تورم 

شود تا دستيابی به این هدف تورمی در اولویت برد، باعث میرقمی و مزمن رنج میهای دوتورم

های پولی و مالی قرار گيرد. در این راستا یسياستگذارقوانين و مقررات مرتبط با  های اقتصادی وسياست

سال آینده  5شور در كهای اقتصادی ه مهمترین اولویتكسند باالدستی  كیعنوان به قانون برنامه ششم

ه ند، ظرفيت قابل توجهی به لحاظ انجام اصالحات ساختاری مورد نياز برای دستيابی بكرا مشخص می

 اهداف تورمی تعيين شده را داراست. 

های اصالحی این الیحه در خاص به بررسی رابطه الیحه برنامه ششم و ظرفيت طوربهاین مطالعه 

ه هرچند این الیحه در موادی به كدهد پردازد. بررسی الیحه برنامه ششم نشان میاین خصوص می

اهش تورم در ميان اهداف اصلی الیحه قرار كلی ك طوربهاصالحات مرتبط با موضوع تورم پرداخته اما 

ی مناسب برای دستيابی به هدف تورمی سياستگذارنداشته و همچنين سایر مواد نيز با ساختار مرتبط با 

 رو الزم است تا اصالحاتی در این زمينه صورت گيرد. اینو پایدار نگاشته نشده و از رقمیكت

های تورم مزمن در تيابی به اهداف تورمی الزم است تا ریشهمنظور ارائه اصالحات در زمينه دسبه 

ه كزی، شبكمر كای از اصالحات در زمينه بانه مجموعهكدهد ها نشان میایران بررسی شود. بررسی

 و پایدار ادامه یابد.  رقمیكتاهشی تورم به سمت تورم كی و ماليه عمومی الزم است تا مسير كبان

و كنترل تورم است،  حفظ ارزش پول ملیزی متولی اصلی كمر كبانطبق قانون ه كاز آنجایی 

زی، كمر ك، تأمين استقالل بانكمنظور تعيين اهداف تورمی برای این بانزی بهكمر كاصالحات در بان

گری )نظارت(، پاسخگویی و شفافيت ی و تنظيمسياستگذارزی و تعيين دو شأن كمر كشئون بان كيكتف

 ی پولی از مهمترین اصالحات الزم در این زمينه است. سياستگذارت بستر این نهاد و همچنين تقوی

التی كجاری و سایر مشغير، بحران مطالبات هابانكل تنگنای اعتباری كحال حاضر مشهمچنين در

های مسموم و غيره نيز ارتباط تنگاتنگی با موضوع تورم پيدا ، داراییهابانكداری از قبيل فعاليت بنگاه

منظور حفظ ثبات مالی و سپس دستيابی به اهداف تورمی الزم است تا اصالحات الزم ه بهك رده استك
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 ل گيرد. كدر این زمينه نيز ش

سلطه سياست مالی بر سياست پولی به معنای تأمين منابع مورد نياز برای مخارج دولت از طریق 

زی و كمر كزی دولت توسط بانزی و همچنين تأمين معادل ریالی درآمدهای اركمر كی و بانكه بانكشب

شود، نيز زی میكمر كبه بان هابانكه منجر به بدهی كی كه بانكاليف متعدد دولت به شبكمجموعه ت

ه الزم است اصالحاتی در این زمينه صورت كترین دالیل تورم مزمن در اقتصاد ایران است ی از اساسیكی

های پایين برای مشخص به تعيين نرخ طوربهه كوب مالی دولت است كسر مسئلهآن،  برگيرد. عالوه

شود و الزم می ل اقتصادكشور و سپس كی كه منجر به بروز معضالتی جدی در نظام بانكه است كشب

 است در این زمينه نيز اصالحاتی جدی صورت پذیرد.

در  ت.های قابل توجهی در زمينه اصالحات نام برده شده در باال را داراسالیحه برنامه ششم ظرفيت

ی كی به منابع بانزاندامنظور تأمين منابع مورد نياز برای دولت بدون دستاین ميان رونق بازار بدهی به

و نيز همزمان با ایجاد انضباط مالی برای جلوگيری از ایجاد تعهدات جاری و بدون قاعده برای دولت 

اهش كی، كه بانكقيم دولت از شبممنوعيت استقراض مست ،یكبرقراری مقدمات الزم برای اصالح نظام بان

زی از كمر كها و تأمين بستر مناسب سياست پولی برای بانمخارج عمومی از طریق اصالح رویه

اهش مخارج عمومی دولت و رونق كه در این ميان در الیحه به دو امر كهای برنامه ششم بوده ظرفيت

 شده و سایر موارد مغفول مانده است.  الیحه( پرداخته (6)و  (10)، (4)بازار بدهی )در قالب مواد 

ی و قوانين مادر مربوط كه بانكزی و شبكمر كبان همچنين الزام دولت به انجام اصالحاتی در ساختار

( مورد توجه قرار 27ه در این الیحه برخی از آنها در قالب ماده )كبه آنها نيز باید مورد توجه قرار گيرد 

 ه الزم است پيشنهادات اصالحی در این زمينه نيز اعمال شود. كگرفته و سایر اصول مغفول مانده 

ند از مهمترین كزی را مشخص كمر كه رابطه نفت، دولت و بانكقاعده مالی  كالزام دولت به ارائه ی 

ه در این مطالعه پيشنهاداتی به صورت حذف یا اصالح كاصول مغفول مانده در الیحه برنامه ششم است 

منظور درك بهتر ساختار به .الحاق موادی به آن در این خصوص ارائه شده استمواد فعلی الیحه یا 

دهد. گيرد را نشان میای از آنچه در این مطالعه مورد بررسی قرار میخالصه 1رو، جدول گزارش پيش

همچنين كليه پيشنهادات اصالحی و الحاقی به برنامه ششم در راستای مطالب عنوان شده در این 

  1.در بخش انتهایی ارائه شده است 5ر جدول مطالعه، د

 

 

 

                                                 

احتمالي اين گزارش كه فرصت مطالعه تمامي  هدر ابتدا و انتهاي گزارش آن است كه خوانند 5و  1. هدف از ارائه جداول 1

نهادات يند بررسي و در نهايت پيشآاي از كل ساختار گزارش، فره خالصهمطالب عنوان شده را ندارد، با مطالعه اين دو جدول  ب
 خصوص هر پيشنهاد، دست يابد. ارائه شده به همراه اظهارنظر كارشناسي در
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 صورت كلي گزارش برنامه ششم و تورم .1جدول 

 بخش اول گزارش
بخش دوم 

 گزارش

بخش 

 سوم 

 گزارش

بخش سوم گزارش 

و بخش چهارم 

 (5گزارش )جدول 

ساختار نهادی 

دستيابی به تورم 

 و پایدار رقمیتك

ماليه 

 عمومی

 ظرفيت برنامه 

وضعيت 

فعلی 

 امهبرن

 پيشنهاد

 قاعده مالی
از طریق احكام 

 دائمی
--- 

تكليف به دولت برای 

ارائه قاعده تا پایان 

 سال اول برنامه

 بازار بدهی
مجوز از طریق 

 برنامه
 (6ماده )

نياز ضروری به 

 اصالحات

 كاهش مخارج

 نهادی(غير) 
 از طریق برنامه

( و 4ماده )

 (10ماده )
 مناسب

 ممنوعيت استفاده

 از سایر منابع

 نهادی(غير) 

آغاز از طریق 

 برنامه
--- 

پيشنهاد بند الحاقی به 

 (4ماده )

 پولی و مالی

)بانك 

مركزی و 

شبكه 

 بانكی(

تعيين هدف بانك 

 مركزی

برنامه و احكام 

 دائمی
 (1ماده )

نياز به اصالحات 

 ضروری

پيشنهاد بند الحاقی به 

 (27)ماده 

تفكيك شئون 

 بانك مركزی

ت از طریق تقوی

نياز به  –برنامه 

 احكام دائمی

 (27ماده )

 مناسب

پيشنهاد اصالحات از 

 طریق احكام دائمی

 بستر سياست پولی

تقویت از طریق 

نياز به  –برنامه 

 احكام دائمی

--- 
پيشنهاد بند الحاقی به 

 (27ماده )

سایر اصالحات 

بانك مركزی و 

 شبكه بانكی

نياز به احكام 

 دائمی
--- 

يف به دولت برای تكل

ارائه احكام دائمی تا 

 پایان سال اول برنامه
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 مقدمه  

ساله توسعه اقتصادی و  5های انال بررسی، اصالح و تصویب برنامهكقوه مقننه )مجلس شورای اسالمی( از 

بدیلی در تعيين تواند نقش جدی و بیمی و سایر قوانين و مقررات مربوطه های ساالنههمچنين بودجه

جهت آتی تورم داشته باشد. به همين دليل قوه مقننه این رسالت را بر دوش دارد تا با اعمال اصالحات 

 نرخ تورم گير دولت در خلق تورم عمل نماید.عنوان سرعتبه های ساالنههای توسعه و بودجهالزم در برنامه

اهميت الن از درجه كر ثبات اقتصاد ننده آن دكین متغيرهای اقتصادی و نقش تعيينی از مهمتركیعنوان به

ه نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در تصویب قوانين مختلف كست ا رواینباالیی برخوردار بوده و از

و پایدار  1درصد 5باید ابعاد تورمی آن را در نظر داشته باشند. به همين جهت دستيابی به هدف تورمی 

 صویب همه قوانين و مقررات در نظر گرفته شود.لی در تك سئوری از كیعنوان باید به

شود كه بررسی ابعاد تورمی الیحه نرخ تورم در كاركردهای اقتصاد باعث می غيری باالی متگذارتأثير

برنامه ششم توسعه نيز دارای اهميت قابل توجهی بوده و مجلس محترم در فرایند تصویب این قانون 

ام الیحه برنامه ششم توسعه با هدف تورم كاحسازی هنگتواند اقدامات اصالحی در جهت همامی

 درصد( و پایدار را صورت دهد.  5)زیر  رقمیكت

این مطالعه به بررسی ابعاد تورمی الیحه برنامه ششم توسعه پرداخته و تالش دارد تا با مشخص 

يابی به هدف مبودهای الیحه در این زمينه، پيشنهادات اصالحی الزم برای دستكها و ساختن ظرفيت

 ند. كو پایدار در سال انتهایی برنامه را ارائه  رقمیكتتورم 

كند. یعنی به جای روند بررسی این مطالعه، از سمت ساختار و اهداف به جهت برنامه حركت می

و پایدار بيان  رقمیتكبررسی الیحه برنامه ششم و بيان ابهامات آن، ابتدا ساختار نهادی دستيابی به تورم 

 و ابهامات آن تبيين شده است. ها ه و سپس الیحه پيشنهادی با آن ساختار تطبيق داده شده و كاستیشد

ه در بخش اول ساختار نهادی برای دستيابی كیند بررسی در ادامه به این صورت خواهد بود آرو فرایناز

ه چه كعنوان خواهد شد  لیك طوربهگيرد. در این بخش و پایدار مورد بررسی قرار می رقمیكتبه تورم 

الزاماتی برای دستيابی به اهداف تورمی تعيين شده مورد نياز است. بخش دوم از مطالعه با استفاده از 

ه با الزامات عنوان شده تطابق كهای موجود در الیحه برنامه ششم مطالب عنوان شده در بخش اول، ظرفيت

ه چه ميزان از الزامات و اصالحات كخش عنوان خواهد شد ویژه در این ب طوربهرد. كدارند را بررسی خواهد 

 تواند از طریق برنامه ششم توسعه پيگيری شود. الزم برای دستيابی به هدف تورمی می

ها، الیحه برنامه ششم توسعه ارائه شده از نظر در بخش سوم با مشخص شدن الزامات و ظرفيت

                                                 

 تورم اقتصادی، ادبيات براساس که داشت توجه باید اما است، نظر مورد اول مرحله در رقمیتک تورم به دستيابی . هرچند1

اند. کرده تالش هدف این به دستيابی برای نيز جهان مختلف کشورهای و بوده کالن اقتصاد محيط در ثبات منمتض درصد 5 زیر
 44/1درصد رسيده و از آن زمان نيز روند كاهشي را طي كرده و به  5به بعد ميانگين جهاني نرخ تورم به زير  2011از سال 

 رسيده است. 2015درصد در سال 
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شود. در های این الیحه در این زمينه اشاره میتیاسكپرداخته و به مهمترین  نقد شده ابعاد تورمی

 های این بخش نيز پيشنهاداتی برای بهبود الیحه ارائه شده است. از قسمت كانتهای هر ی

منظور دستيابی بهتر به مطالب عنوان شده، پيشنهادات اصالحی برای ر بخش انتهایی از مطالعه نيز، بهد

ارائه شده است. مطالعه این  5ارشناسی در جدول كنظر ه همراه اظهارو پایدار ب رقمیكتدستيابی به تورم 

 شود. بخش به اشخاصی كه فرصت خواندن تمامی مطالب عنوان شده در گزارش را ندارند توصيه می

 خصوص تورم ارائه شده است. های توسعه پيشين دررد برنامهكهمچنين در پيوست نيز روی

 

 پايدار و رقميكت رمتو به دستيابي نهادي ساختار .1

درصد( و پایدار، الزم است تا  5) رقمیتكنهادی برای دستيابی به تورم  منظور ارائه ساختار و چارچوبیبه

 1های صورت گرفتهها ارائه شود. بررسیهای تورم شناسایی شده و راهكارهای الزم متناسب با ریشهریشه

هستند. یعنی بانك  گذارهمزمان بر تورم تأثير طوربهدهد كه دو عامل بانك مركزی و دولت نشان می

تورم بوده و از طرف دیگر از آنجایی كه  كنندهتعيينلی اجرای سياست پولی مسئول اصعنوان به مركزی

یعنی )بانك مركزی در ایران دارای استقالل كافی نيست، سلطه سياست مالی بر سياست پولی در ایران 

های منابع بانك مركزی( موجب شده تا نحوه درآمد و مخارج دولت فعاليتتأثير بودجه و مخارج دولت بر 

الشعاع قرار داده و از این طریق بر تورم تأثير بسزایی داشته باشد. بنابراین اصالحات زی را تحتكمر كبان

 و پایدار باید در دو حوزه كلی صورت گيرد: رقمیتكساختاری مورد نياز برای دستيابی به تورم 

 ات ساختاری مرتبط با ماليه عمومی اصالح 

 ( هابانكاصالحات ساختاری مرتبط با شبكه بانكی )و بانك مركزی و بازارهای مالی. 

 

 ماليه عمومي  اصالحات .1-1

اوليه و ضروریات  سوئراعمال اصالحاتی بر ماليه عمومی و یا به عبارت بهتر نحوه درآمد و مخارج دولت، از 

توان به دو دسته و پایدار است. اصالحات ساختاری الزم در این زمينه را می یرقمكتدستيابی به تورم 

 رد:كلی تقسيم ك

 قاعده مالی كتعریف ی 

 ریزی اعتباریهای دولت و انتشار اوراق بدهی و بودجهبدهی 

و بازار بدهی برای تأمين مالی  2نون قاعده مالی مشخصی برای بودجه تعریف نشدهكه تاكاز آنجایی 

                                                 

 اينحال با شود،نمي پرداخته موضوع اين به اينجا در نيست، ايران در تورم هايريشه بررسي مطالعه اين هدف كه آنجايي . از1

 سيد و رادعزيزي كاوياني، زاده،مدني و( 1394) زادهمدني و بيات كرمي، بهادر، به توانمي زمينه اين در بيشتر مطالعه براي
 . كرد مراجعه( 1395) منيؤم

کند در زمره یک قاعده مالی قرار ال حاضر سهم دولت و صندوق توسعه ملی از منابع نفتی را تعيين میای که درح. قاعده2

 گيرد که در متن نيز به آن اشاره شده است. نمی
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دولت وجود نداشته، این دو مورد در زمره اصالحات ساختاری و نهادی مالی و بودجه برای  مخارج

ساختارهای ضروری، الزم است  گيرند. پس از ایجاد اینو پایدار قرار می رقمیكتدستيابی به نرخ تورم 

تأمين منابع ها و ممنوعيت دولت در اهش مخارج دولت از طریق اصالح رویهكهای دیگری مانند مؤلفهتا 

 ی( نيز در نظر گرفته شود. كه بانكجمله از طریق استقراض از شباز فروش اوراق )از غيراز طرقی 

 پردازیم.های دو ساختار نهادی نام برده شده در باال میدر ادامه به ویژگی

  مالي قاعده كي تعريف .1-1-1

سری آن، مجموع بدهی دولت، كيزان ، مبودجه لك مبالغ روی مّیك حدود تعيين طریق از مالی قاعده

 سياست بر بلندمدت محدودیتی نرخ ماليات، ميزان و نحوه ورود منابع نفتی به اقتصاد و بودجه دولت،

 ایران در قانونمند مالی قاعده كی فقدان .نماید تغيير راحتی به تواندنمی هك نمایدمی اعمال دولت مالی

 منابع به درازیدست با مختلف مقاطع در و نداشته منظمی ررفتا ایران در دولت بودجه تا شده باعث

 قاعده كی ارائه. ندك تأمين را خود نظر مورد منابع خام، نفت فروش از حاصل منابع یا و یكبان هكشب

 ورود ميزان ساالنه، بودجه سریك دولت، هایبدهی بودجه، سقف با رابطه در دولت بودجه برای مالی

 تواندمی و استهك پولی سياست بر مالی سياست سلطه از بودجه، به نيز و شورك داخل به نفتی درآمدهای

 گام مالی قاعده كی ارائه بنابراین. بيانجامد زیكمر كبان و دولت رابطه و دولت و نفت رابطه اصالح به

 . بود خواهد اصالحات ساختاری اول

درصد تعيين شده  20ه پنجم ه سهم صندوق در سال اول برنامكصندوق توسعه ملی ) فعلی قانون

. نيست نفتی درآمدهای اهشك شرایط در بودجه سریك پوشش متضمن شود(و ساليانه به آن افزوده می

 بودجه و صندوق سهم حالی كهدر نفت، قيمت ناگهانی افزایش با پنجم برنامه قانون طبق بر حاضر درحال

افزایش  كه شوكشود یابد و موجب میمی افزایش بودجه به یافته اختصاص مطلق ميزان است، ثابت

 ل اقتصاد و به بودجه دولت منتقل شود.كنفتی به  درآمدهای

 وجود عدم صورت در هك است مواردی از نيز اقتصاد لك به نفتی درآمدهای ورود ميزان همچنين

 پدید را هلندی بيماری نيز و ارز قيمت در تغييرات الن،ك اقتصاد در ثباتیبی موجبات مشخص ایرابطه

 .آوردمی

 

  1پيشنهاد

ای مالی با ه قاعدهكه دولت در الیحه برنامه ششم ملزم شود كشود در همين راستا پيشنهاد می

                                                 

 شده ارائه پيشنهادات شود،می ارائه گيرد صورت ساختاری اصالحات جهت در باید که پيشنهادات کلی رئوس بخش این . در1

حتی ممکن است   و کرده مشخص رقمی و پایدار راحی الزم برای دستيابی به تورم تکاصال چارچوب صرفا   هابخش این در
 مطالعه انتهایی بخش ای نداشته و قابل طرح در قانون برنامه ششم نباشد، دربرخی از این پيشنهادات ماهيت برنامه

 . شودمی ارائه اصالحی پيشنهادی مواد قالب در پيشنهادات
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  1.خصوصيات زیر برای دولت تعریف شود

 سهم ثابت از  كه به صورت یك)به این معنا  ملی توسعه صندوق سهم برای پویا ایرابطه تعيين

 ل درآمدهای نفتی نباشد(ك

 نفت به بودجه وابستگی كاهش برای زمان طول در )پویا( صندوق افزایش سهم  

 اختصاص مطلق ميزان ركود، و رونق زمان در كه نحوی به نفت و بودجه بين پویا ایرابطه تعيين 

 . های ریالی برای منابع و مصارف()تعيين سقف نشود مواجه جدی نوسان با بودجه به یافته

 زیار ذخيره حساب احيای 

 جهت جلوگيری از نوسانات نرخ ارز حقيقی اقتصاد به نفتی منابع ورود تعيين سهم 

 اعتباري ريزيبودجه و بدهي اوراق انتشار و دولت هايبدهي. 1-1-2

 و تعيين دولت، مخارج به بخشيدن انضباط دولت، عمومی ماليه با مرتبط ساختاری اصالحات دوم گام

و نيز اعمال سقف ایجاد بدهی  انتشار اوراق یقاز طر یدجد بدهی نوع هر ایجاد دولت، هایبدهی ليفكت

 است. متناسب با سایز اقتصاد 

وجود نداشته باشد، دولت  یبده یقمنابع دولت از طر يننحوه تأم یار مناسب براكه سازوك یزمان تا

ری خود را با منابع سكنيز  هابانك، ردهك یدرازدست یكه بانكبه منابع شب يازمنابع مورد ن ينتأم یبرا

 خواهد شد. زی خارج كمر كاز اختيار بان نترل تورمكرو یناو از ردهكزی تأمين كمر كبان

 التكمش از اقتصاد، هایبخش سایر و یكبان هكشب به دولت شده انباشته بدهی حاضر درحال نينچهم

 هكشب به دولت شده انباشته یبده. ندارد وجود نيز آن مقدار از دقيقی رده برآوك است عمومی ماليه اصلی

 افزایش باعث است نكمم امر این تداوم هكرده است، كایجاد  هابانكنقدینگی برای  مسئله باعث یكبان

 مبودك لكمش با نيز را دولت از اركطلب اقتصادی هایهمچنين بنگاه .شود زیكمر كبان طریق از نقدینگی

 اند.به وجود آورده هابانكل مضاعفی برای كو مشاند شدهی نيز كاران بانكو خود بدهكرده  مواجه نقدینگی

 است.  يازمورد ن یاصالحات ساختار هاییتدولت از اولو هاییبده یبخشسامان ینبنابرا

 ينو همچن اوراق طریق از دولت نياز مورد منابع تأمين یعنی باال، در شده عنوان موضوع دو

 یده همزمان با آن باكشود  یو رونق بازار بده یجاداز اسينهزم تواندیمدولت  هایدهیب یسامانده

ه به كشر شده تمن یمثال اوراق بدهعنوان به در نظر گرفته شود. يزرد بهتر آن نكارك یبرا یالزامات

 یقطر یندولت از ا یقبل هاییباشد تا ابتدا بده یقبل هاییتنها بابت بده یدبا شودیاران داده مكطلب

را در بازار اوراق بهادار  یاوراق بده تواندیتنها م یدجد یبده یجادمنظور امه دولت بهشود. در ادا یهتسو

سطح قابل قبول  كی يينتع همچنيناوراق باشد.  یقدولت از طر یدجد یبه فروش رسانده و هرگونه بده

ردن كوراق به ا یلاز ملزومات تبد ها،یبده یهرویب یشاز افزا يریمنظور جلوگدولت به هاییبده یبرا

                                                 

اليحه  (4)خصوص قاعده مالي دولت براي الحاق به ماده ها پيشنهاداتي را درمركز پژوهش دفتر مطالعات بخش عمومي .1

رو در اين مطالعه پيشنهاد قاعده مالي در پيشنهادات نهايي قرار داده نشده و تنها براي مه ششم ارائه كرده است. ازاينبرنا
 اط مالي دولت، در متن به آن اشاره شده است. حفظ انسجام چارچوب مورد نياز براي انضب
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 لحاظ بودجه ساالنه دولت در باید اوراق این فرع بازپرداخت برای نياز مورد منابع همچنين،است. هیبده

 اوراق از برخی هكآن به توجه با. شود(ه اصل این اوراق از هر سال به سال دیگر منتقل میكشود )چرا 

 نظام باید نند،كیم یجاددولت ا یآت یهاسال یبرا یتعهد ینو بنابرا دارند سالكی از بيش سررسيد

 ند. كت كحر یاعتبار یهابه سمت بودجه یسنوات یهابودجه نيز از یزیربودجه

اوراق  ینو فروش ا یدخر یقاز طر يزن یاسالم یجمهور یزكمر كگرفتن بازار اوراق، بان لكش با

فراهم خواهد  یزكمر كبان یبرا یولپ یسياستگذارابزار  ینبازار باز بپردازد و ا ياتعمل يتبه فعال تواندیم

 در نظر گرفته شود.  ينهزم یندر ا يودیق یده باكتوجه داشت  یدحال باینشد. با ا

 

 پيشنهاد

 نظر در ششم برنامه الیحه در زیر الزامات شودیم يشنهادپ دولت هایبدهی به بخشیسامانمنظور به

 :شود گرفته

 مخارج شود برایهای گذشته دولت منتشر میبدهی ه برای ساماندهیكای بدهی منتشره اوراق .1

 .شود منتشر آنها سود یا و قبلی هایبدهی بابت صرفاً باید و نباشد دولت دیگر

 دولت بودجه در اوراق تأمين منابع برای پرداخت سود به الزام .2

 و اعتباری ریزیبودجه با مرتبط) باشد باید اوراق انتشار غالب در جدید بدهی نوع هر .3

 (ایددورهچن

 دولت بدهی اوراق گرفتن وثيقه و فروش و خرید در زیكمر كبان به اجازه .4

 داخلی ناخالص توليد از سهمی صورت به اوراق انتشار و دولت بدهی ميزان در محدودیت .5

یا توليد  زی )به صورت سهمی از پایه پولی وكمر كبان ترازنامه در اوراق حجم در محدودیت .6

 .ص داخلی و یا ...(لناخا

 

  مالي و پولي اصالحات .1-2

 یزكمر كبان هایيته ناظر بر فعالكاست  یو مال یاصالحات پول ياز،مورد ن یدوم اصالحات ساختار بخش

 مسئول و پولی یسياستگذار اصلی متولیعنوان به زیكمر كبان یسياستگذارو  يتار فعالكوسازاست. 

 رقمیكت یبه هدف تورم يابیه بدون آن، دستكرد دا یقابل توجه یاصالحات ساختار به نياز تورم، نرخ

 یو مال یدر بخش پول یداصالحات با یننظر از قانون برنامه ششم، اصرفن نخواهد بود. كمم یدارو پا

 یعد بعدشده و سپس با توجه به بُ يانب يازمورد ن یلك اصالحاتبخش  ینا در ینبنابرا يرد،صورت گ

 بخشی ند،كیرا مشخص م یدارو پا رقمیكتبه تورم  يابیدست یابرنامه ششم بر هایيته ظرفكمطالعه 

 ه قابل طرح در برنامه ششم است، عنوان خواهد شد. كاصالحات  یناز ا
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 .بود خواهد زیر صورتبه مالی و پولی بخش در نياز مورد ساختاری اصالحات لیك سئور

 زیكمر كبان قانون اصالح -

 ،زیكمر كبان شفافيت و پاسخگویی استقالل 

 سياستگذاری پولی 

 یكبان نظارت 

 زی كمر كاصالحات ساختار درونی بان -

 بسترهای سياست پولی -

لی اصالحات مورد نياز در حيطه سياست پولی ك( چارچوب 1394زاده )رمی و مدنیك ،بهادر، بيات

اصالحات  زی،كمر كاند. در حوزه سياست پولی الزم است اصالح قانون بانردهكی را مطرح كو نظارت بان

زی كمر كزی و بسترهای سياست پولی مورد توجه قرار گيرند. اصالح قانون بانكمر كساختار درونی بان

مين أزی و ساماندهی آنها، تكمر كزی، انتخاب اهداف بانكمر كن بانأبه رسميت شناختن دو ش :شامل

زی شامل: حوزه كمر كزی، پاسخگویی و شفافيت است. اصالحات ساختار درونی بانكمر كاستقالل بان

ی سياست پولی، حوزه اجرای سياست پولی و حوزه پاسخگویی و شفافيت است و بسترهای گيرتصميم

 ار انتقال پولی است. كسياست پولی دربردارنده بسترهای عملياتی و سازو

 یتتقو»به محور  یبرنامه ششم تا حدود یحهمطالعه عنوان خواهد شد در ال ینبعد از ا یهابخش در

 گرفته شده است.  یدهمورد نظر ناد یمحورها یرپرداخته شده اما سا «یزكمر كظارت بانن

 

 پايدار و رقميكت تورم به دستيابي براي ششم برنامه اليحه در موجود هايظرفيت .2

و پایدار عنوان شد. برخی از این  رقمیكتبرای دستيابی به تورم  در قسمت قبل، اصالحات ساختاری

ای نداشته و باید در قوانين و مقررات مربوطه انجام شود. برخی دیگر نيز قابل هيت برنامهاصالحات ما

 شود. های برنامه ششم در این مطالعه معرفی میظرفيتعنوان به هكری در قانون برنامه ششم است يپيگ

رای ششم بهای برنامه ه در باال به آنها اشاره شد، ظرفيتكاساس اصالحات ساختاری مورد نياز بر

 صورت زیر شناسایی شده است:انجام این اصالحات قانونی به

  سال آتی برای بانك مركزی و مسير دستيابی به آن از طریق: 5تعيين هدف تورمی 

 ی سياستگذارت، تقویت نقش نظارتی، ياصالحات بانك مركزی )تعيين هدف، پاسخگویی و شفاف

 مند(پولی قاعده

 هابانكاساس سالمت و اعمال تشویق و تنبيه بر هابانكندی باصالحات شبكه بانكی )دسته ،

 (هابانكافزایش سرمایه 

 :كاهش سلطه سياست مالی بر سياست پولی از طریق 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

10 

 ها انتشار اوراق بدهی دولت و تسویه بدهی 

  اهش مخارج دولتكردن و ككوچك 

  ممنوعيت دولت در استفاده از منابع شبكه بانكی 

ی دولت دم برده شده در باال در برخی موارد در الیحه برنامه ششم پيشنهاهای نااز ميان ظرفيت

مه با بررسی الیحه برنامه اشاراتی شده و نياز به اصالحات داشته و برخی از آنها مغفول مانده است. در ادا

 های ارائه شده در باال، پيشنهادات اصالحاتی ارائه خواهد شد. اساس ظرفيتششم بر

اصالحات مورد نياز نام برده شده در بخش ساختار نهادی دستيابی به تورم، برنامه همچنين از بين 

 ششم دارای ظرفيت كافی برای اصالحات زیر نبوده و الزم است كه در احكام دائمی پيگيری شوند:

 ارائه قاعده مالی 

 اصالحات قانون بانك مركزی 

  هابانكاصالحات قانون  

 

  هاي اصالحي مرتبط با تورمو بررسي ظرفيت ششم برنامه اليحه بر نقدي .3

های این قانون برای دستيابی به هدف تورم بررسی مواد الیحه برنامه ششم توسعه از منظر ظرفيت

رده و پيشنهادات كادامه به آن اشاره در ه كدهد مبودهای قابل توجهی را نشان میكو پایدار  رقمیكت

 رد:كاصالحی ارائه خواهيم 

 

 تورم  نداشتن تمحوري .3-1

اولين ظرفيت الیحه برنامه ششم در كاهش تورم كه در قسمت قبل به آن اشاره شد، تعيين هدف تورمی 

نقدی كه بر الیحه  گيری سایر مواد مرتبط با آن براساس هدف تورمی تعيين شده است.در الیحه و شكل

نامه ششم با محوریت هدف دستيابی برنامه ششم در ارتباط با این ظرفيت وارد است آن است كه الیحه بر

های برنامه نام برده نشده اولویتعنوان به و پایدار نگاشته نشده و حتی از اهداف تورمی رقمیكتبه تورم 

نتهای برنامه تعيين شده هدف تورمی سال اعنوان به درصدی 9/8است. در ماده اول الیحه نيز نرخ تورم 

گزارشات مركز آمار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به مرداد اساس آخرین و این درحالی است كه بر

 درصد رسيده است.  9/8به  1394

ه كدرصدی )از آنجایی كه این نرخ است  5طور كه عنوان شد، دستيابی به نرخ تورم زیر همان

 یابيدست هك شودمی پيشنهادتواند متضمن ثبات اقتصادی باشد( باید در دستور كار قرار گيرد. بنابراین می

  .رديگ قرار برنامه یاصل یهاتیلووا زمره در داریپا و یدرصد 5 تورم نرخ به

زی و همچنين برنامه ششم از الزامات اصلی دستيابی به این كمر كتعيين هدف تورمی برای بان
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 هابانكی )سایر كه بانكزی و شبكمر كهدف است. همچنين در این راستا باید اصالحات مورد نياز در بان

 زی( صورت پذیرد. كمر كجز بانات اعتباری بمؤسسو 

منظور اصالح برنامه ششم در راستای در محوریت قرار گرفتن تورم بنابراین در ادامه این بخش به

ابتدا اصالحات مورد نياز در بانك مركزی، سپس اصالحات  «درصد و پایدار 5نرخ تورم »و تعيين هدف 

 انتها مواد پيشنهادی الحاقی مرتبط با این موضوع ارائه خواهد شد.  مورد نياز در شبكه بانكی و در

  ششم برنامه و مركزي بانك اصالحات. 3-1-1

هایی برای تالش در این كشورها ه قوه مقننهكدهد می شورهای مختلف جهان نشانكبررسی تجربه 

ا انجام داد كنگره آمریكه كارهایی ك( به مجموعه 2015دهد. برای نمونه، ميشل )نترل تورم انجام میك

ند. كمی ند اشارهك كمكا كنترل تورم در سطوح پایين در آمریكاقتصادی و های تا به بهبود سطح فعاليت

به بهبود وضعيت  1اهش قدرت صالحدیدی برد فدرال رزروكتواند با می نگرهكه كميشل معتقد است 

 ار انجام داد:كو نگره در این زمينه دكمشخص،  طوربهند. ك كمكاقتصادی 

تواند می نگرهكند: كاعمال  2قاعده بریمبتنهای استيس باشد موظف دیفدرال رزرو باالف(  

بر های مبتنین فدرال رزرو به سياستردكپذیری سياست پولی را از طریق وادار بينیپيششفافيت و 

اسخگویی فدرال رزرو در سال دستورالعمل پيشنهادی برای شفافيت و پ قاعده، افزایش دهد. برای مثال،

ات گارت پيشنهاد شد، فدرال كهای بيل هيوزینگا و اسنگره به نامكه توسط دو تن از نمایندگان ك، 2014

. البته دستورالعمل مورد ندیرا برگز یمشخص یپول استيخود قاعده س یه براكرد كمی رزرو را مجبور

نگره، كموجه به  لیو دال حيداد در صورت ارائه توضمی هه به فدرال رزرو اجازكانعطاف را داشت  نیاشاره ا

 نگرهكند. این نوع مداخله و اعمال قانون توسط كانتخاب شده خود را متوقف  یپول استيبتواند قاعده س

ه محدودیت كاهش دهد بدون اینكموجود در سطح اقتصاد را های تواند تا حد زیادی نااطمينانیمی

  رده باشد.كو وضع شدیدی بر رفتار فدرال رزر

ه رفتاری صالحدیدی كزی كداران مركنترل بانكرهایی دالر از  :یرسم یپول تهيمك كی جادیاب( 

شود. می ا محسوبكهدف بلندمدت برای آمری كت به سوی سيستم پولی آزاد یكدر مورد دالر دارند و حر

ا را به دستيابی كآمری ها،استيس بودن مندقاعده به رزرو فدرال اجبار قيتواند از طرمي نگرهك

منظور دستيابی به تر درون فدرال رزرو بهند. اما اصالحات ساختاری بزرگكتر كبه این هدفش نزدی

ميته پولی كنگره است.كميته پولی رسمی درون ك كاهدافی نظير سيستم پولی آزاد، نيازمند ایجاد ی

ممتاز در این های ی از مثالكی رسيدتوسط دو تن از نمایندگان به تصویب  2013ه در سال ك 3صده

 زمينه است.

                                                 

1. Fed Board Discretionary Powers 

2. Rules-based Policy 

3. Centennial Monetary Commission 
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 مثال باال از تجربه مجلس نمایندگان )كنگره( آمریكا دارای چند نكته قابل توجه است:

 بر قاعده توسط مجلسدرال رزرو( به اجرای سياست مبتنیالزام بانك مركزی )ف  .1

نگره( قابل انعطاف قاعده تعيين شده در صورت بروز موارد ضروری و توجيه شدن مجلس )ك  .2

 است. 

بر تشكيل كميته پولی رسمی در داخل بانك مركزی )فدرال رزرو( برای اجرای سياست پولی مبتنی

ای تفصيلی اصول مرتبط با كاهش تورم و ( در مطالعه1394زاده )بهادر، كرمی، بيات و مدنیقاعده 

اند كه بخش قابل توجهی از این كرده را بيان رقمیتكاصالحات الزم برای دستيابی به تورم پایدار و 

اساس كزی است. نتایج این مطالعه كه برهای بانك مراصالحات ناظر بر قانون بانك مركزی و فعاليت

 این مطالعه بيان شده است.  2دست آمده، در جدول ایر كشورها و شرایط خاص ایران بهتجربيات س

لی )قانون كورم به صورت پایدار در چهار دسته اهش تكمطابق این جدول، اصالحات مورد نياز برای 

ی، بستر عملياتی سياست پولی و سياستگذاری پولی كرایی نظام بانآزی، تفوق بخش مالی و بازكمر كبان

اصول برنامه ششم با گيرند. در ادامه، عناصر این جدول را و ارزی برای نيل به تورم پایين( جای می

از عناصر جدول سازگار  كدام یكاز اصول برنامه ششم با  كهریه كدهيم تا مشخص شود می مطابقت

 بازخوردی در برنامه ششم توسعه نداشته است. 2از عناصر جدول  كدام یكاست و 
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 اهش تورم به صورت پايداركاصول . 2جدول

قانون 

 كبان

 زيكمر

 يكناظر بان سياست پولي شئون كيكتف

 نأهدف غایی هر ش
از ثبات مالی، ثبات  حمایت .2ثبات قيمتی . 1

 های دولتبخش خارجی، اشتغال و برنامه

حمایت از  .2ی كثبات بان .1

 ثبات مالی

تعيين فرآیند 

 تصریح هدف

 زیكمر كدولت با هماهنگی بان قانون

 مثال عملی
درصد در افق  2درصد با بازه اطمينان  2تورم 

 ساله 3
 ـــ

 یكه نظارت بانميتك ميته سياست پولیك نأن مسئول هر شكر

های تعيين ویژگی

ن و كافراد هر ر

ل )با كرئيس 

ميته كهای ویژگی

 سياست پولی(

 عدم وابستگی حزبی و سياسی سياسی

 یكاقتصاد مالی و بان یكبان-اقتصادی و مالی تجربه

 اقتصاد مالی و اقتصاد اقتصادی تحصيالت

 استقالل

 مفروض حقوقی

 ردیكعمل
 ت برای رفع نيازهای دولت یا هر نهاد دیگراختيار مخالف .1

 (هابانكردن با نهادهای دیگر )خزانه و كاركاختيار در تعيين ضوابط  .2 

 پرسنلی
تعيين  .2های سياسی( تعيين دوره مسئوليت )عدم تطابق با انتخابات و چرخه .1

 یا وزیر اقتصاد( كنحوه انتخاب )از بين افراد پيشنهادی رئيس بان

 ی در مورد بودجه، ترازنامه، تقسيم سود و استانداردهای حسابداریگيرتصميماختيار  لیما

 پاسخگویی

 ای )فصلی یا شش ماهه و ساالنه( به مجلس و دولتهای دورهجلسات و گزارش دهیگزارش

 انفصال از خدمت، پيگرد قضایی )جریمه مالی و ...( جریمه مالی و ...

تعيين موارد مجاز 

 تخطی

 ميته دولتك قانون

 مثال عملی
های بخش كشو

 خارجی و عرضه

ی به علت كهای بانبحران

 ناشناخته بودن بازار

 شفافيت
 عموم

ی، تصميمات سياستی و سياستگذارالزام به شفافيت در اهداف، فرآیندهای 

 عمليات اجرایی مربوط به آن

 ز در صورت لزومهای محرمانه مورد نياارائه گزارش دولت و مجلس

 

تفوق 

بخش 

 مالی

 تفوق بخش مالی
ی كبازآرایی نظام نظارت بان

 )مالی(

 

بستر 

 عملياتی
 بستر عملياتی

 بازار اوراق بهادار

 یكبازار بين بان

 اوراق مبنا

 

 ار انتقال پولیكسازو

 بندی اعتباررفع جيره

 یكانحصارات بان

 دسترسی به اعتبار

 رهای مالیتوسعه بازا

 

 ی پولی و ارزی برای رسيدن به تورم پایينسياستگذار

 .(1394) زادهمدنی و بيات كرمی، بهادر، مطالعه براساس :مأخذ
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ه برنامه ششم توسعه كدهد می و اصول برنامه ششم توسعه نشان 2مقایسه تطبيقی عناصر جدول 

اری پولی و ارزی برای رسيدن به تورم )نظير ثبات قيمتی، سياستگذ 2در مورد برخی عناصر جدول 

رد كی، بستر عملياتی سياست پولی و شفافيت در عملكزی، بازآرایی نظام بانكمر كپایين، استقالل بان

هایی نيز در همچنين برخی كاستی شود.می ه در ادامه به آنها اشارهكزی( اصول متنوعی دارد كمر كبان

رد كه الزم است اصالحات صورت گيرد، كه در ادامه به هر دوی این زمينه در الیحه برنامه ششم وجود دا

 این موارد اشاره خواهد شد. 

  تأكيد شده در برنامه ششم مرتبط با بانك مركزي(اصول كاهشي تورم ) .1-1-1-3

كه در برنامه ششم به آنها تأكيد شده به همراه مواد مرتبط با آنها به شرح زیر  2اصول متناظر در جدول 

 است. 

 قيمتي ثبات .1

 اهشی برای تورم(ك)ارائه مسير  2از جدول  «10»: بند (1)ماده 

 تقويت شأن نظارتي بانك مركزي  – (مالي) يكبان نظارت نظام بازآرايي .2

 ند. كمی ی را تعریفكه بانكوجوه مختلف نظارت بر شب «6»تا  «1»بند  (27)ماده 

 (نقد اوراق بازار توسعه شاخه) پولي سياست عملياتي بستر .3

پردازد، در این ماده به دولت اجازه داده شده است انتشار اوراق بهادار توسط دولت می به موضوع (6)ماده 

تا انواع اوراق بدهی را برای مصارف مختلف منتشر كند كه با توجه به فقدان برخی از انواع این اوراق در 

ق بهادار پيشرفته كه امكان انجام عمليات ایران تا پيش از این ماده و همچنين عدم وجود یك بازار اورا

ساز تواند زمينهرا برای بانك مركزی فراهم كند، این ماده می  (Open Market Operatin)بازار باز 

حال باید توجه داشت كه صرف اجازه به دولت برای با این ایجاد چنين امكانی برای بانك مركزی باشد.

دارای نقایصی است زیرا در هيچ یك از احكام برنامه ذكر نشده كه ه انتشار اوراق كافی نبوده و این ماد

 بانك مركزی اجازه خرید و فروش اوراق بدهی دولت را دارا بوده و چه الزاماتی بر آن حاكم است. 

 هابانك نقدينگي قفل شدن باز و مالي بخش تفوق .4

نداشته و بيشتر به ماليه عمومی  هر چند این بند ارتباط مستقيمی با اصالحات مورد نياز بانك مركزی

است، در این قسمت  2گردد، اما به علت آنكه بخشی از اصالحات مورد نياز نام برده شده در جدول باز می

 به آن اشاره شده است. 

ت نفت ایران كه در اثر بدهی شرك هابانكند تا بخشی از نقدینگی كمی كمك (5)از ماده  «3»بند 

 ود. ایجاد شده بود آزاد ش

ی بازپرداخت شود و قفل نقدینگی كه بانكل بدهی دولت به شبكند تا كمی كمكبرنامه  (6)ماده 

 آنها باز شود.
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 : يكبان هكشب و زيكمر كبان ردكعمل در شفافيت .5

 در تناظر با شأن نظارتی بانك مركزی نيز هست.  «2»بند  (27)ماده 

 انه بانك مركزيگرششم و تقويت نقش تنظيم برنامه اليحه (27) ماده

 توجه مورد را شورك یكبان نظام اصالحهای بانك مركزی است كه این ماده مهمترین ماده مرتبط با فعاليت

 هنوز اگرچه. است داده قرار پولی لكغيرمتش بازار و یكبان نظام ساماندهی متولی را زیكمر كبان و داده قرار

 الزم هك گونهآن زیكمر كبان توسط یكبان نظام گریيمتنظ وظيفه اعمال ارهایكسازو و اختيارات قانون در

 نظام بر نظارت مسئله ششم برنامه قانون پيشنهاددهندگان رسدمی نظر به است، نگرفته قرار توجه مورد است

 . اندداده قرار توجه مورد پولی یسياستگذار از مستقل ليدیِك وظيفه كیعنوان به را یكبان

 پولی سياست ثبات عدم به منجر عمالً مالی بازارهای و یكبان بخش ابلمق در پولی سياست انفعال

 هكشب بر نظارت وظيفه نونكتا زیكمر كبان اگرچه. شد خواهد پایين تورم تحقق انكام عدم نتيجه در و

 كبان عمل در هك گردیده باعث متعدد ساختاری و حقوقی هایضعف اما است، داشته برعهده را یكبان

 سال گذشت چند عليرغم نتيجه در و نموده ایفا مناسبی طوربهگرانه خود را تنظيم نقش نتواند زیكمر

 حوزه از خارج مالی همؤسس هزار هفت از بيش نونكاهم پولی لكغيرمتش بازار تنظيم قانون تصویب از

 شورك یكبان نظام تنهانه نونیك روند تداوم رسدمی نظربه. هستندزی مشغول به فعاليت كمر كبان نظارت

 جدی تورمی آثار پولی هایسياست بر اثرگذاری با عمالً هكبل ساخت، خواهد روبرو جدی مخاطرات با را

 ویژهبه هابانك بدهی رشد دهندهنشان نونیك شرایط در آمارها .داشت خواهد همراه به شورك برای نيز

 رعایت عدم و یكبان نظام در غيرجاری مطالبات سهم بودن باال زی،كمر كبان به خصوصی یهابانك

 هایشاخص بهبود روایناز. باشدمی شورك یهابانك در سرمایه فایتك ازجمله نظارتی مقررات از بسياری

بود و  پيشرو خواهد یهاسال در زیكمر كبان هایچالش مهمترین از یكی ایران در یكبان نظام سالمت

 . دهدمی افزایش را پولی سياست گرفتن قرار و در حاشيه مالی بخش سلطه احتمال مسئله این

 مهمی ءجز هابانك سازیسالم و( یكبان نظارت نظام ازجمله) مالی ثبات انكار بازسازی مبنا این بر

 نندگانكتدوین توجه مورد درستیبه هك است نیيپا تورم ردنك نهادینه برای نياز مورد نهادی اصالحات از

 . است گرفته قرار الیحه

منظور اجرای زم بهخاص مورد توجه قرار گرفته و اختيارات ال طوربهگری وظيفه تنظيم دهما این در

در همين ماده وظيفه تصویب ضوابط این نقش  وجود این زی تفویض شده است. باكمر كآن به بان

 برعهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است. 

 ی به عهدهكگری بانی پولی و تنظيمتگذارسياسمجزای  رسد تفویض توأمان دو وظيفهر مینظبه

رد كاركرد گردد زیرا با توجه به غلبه سنتی كاركتواند منجر به تضعيف هر دو شورای پول و اعتبار می

ی در ادغام ساختاری فوق در كگری بخش بانن است در عمل وظيفه تنظيمكی پولی، ممسياستگذار

 اولویت دوم قرار گيرد. 
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دو كميته در بانك مركزی با دو  اصالحات پيشنهادی به رسميت شناختن ی ازكبر این اساس ی

مستقل از شورای پول  ها الزم است تای پولی است. این كميتهسياستگذارگری و وظيفه مجزای تنظيم

ردهای كاركست با تبيين دقيق ا . در این راستا ضروریبه آنها تفویض شودو اختيارات الزم  بوده اعتبارو 

نيز  زیكمر كارهای ایجاد هماهنگی و رفع تعارضات احتمالی بين دو وظيفه اصلی بانكسازو این نقش،

منظور ایفای این نقش، به تقویت ه ایجاد ساختاری مستقل حقوقی بهكبدیهی است  مشخص گردد.

بهتری برای  زمينه الخصوصمنظور انجام این وظيفه منجر شده و علیزی بهكمر كجایگاه حقوقی بان

 .كردشور فراهم خواهد كی كخگو نمودن این نهاد در قبال وضعيت بانپاس

طور كه در ابتدا نيز اشاره شد، الیحه با محوریت تورم نگاشته نشده عليرغم تمامی این موارد، همان

زی كمر كی در اختيار بانكنترل بيشتر بخش بانكمنظور ابزارهای الزم بهو در این ماده نيز با وجود آنكه 

 ر نگردیده است.كاده شده اما هدفگذاری مشخصی در موضوع تورم ذقرار د

 تورم در برنامه ششم  و مركزي بانك اصالحات با مرتبطاصول مغفول مانده  .2-1-1-3

قابل پيگيری از طریق برنامه ششم بوده و بعضی دیگر نياز به  2بعضی از اصول مغفول مانده از جدول 

 مقررات مربوطه دارد. انجام اصالحات از طریق قوانين و 

قابل پيگيری است این اصول كه در  ششم برنامه قانون طریق از كهترین این اصول برخی از اساسی

همچنين الزم به ذكر است كه الزمه شرح زیر است. نيز هستند به پيشنهادات اين مطالعهحقيقت 

 م دائمی پيگيری شود. اثربخشی این اصول تأمين استقالل بانك مركزی است باید از طریق احكا

 تصريح هدف  فرآيند تعيين .1

 تواند متضمننمی نرخ این اما شده، هدفگذاری برنامه انتهای در درصدی 9/8 تورم نرخ الیحه در هرچند

 تورم هدفگذاری همچنين. باشدداشته  پایدار را به همراه و رقمیتك تورم از ناشی اقتصادی ثبات

 پيگيری امكان تا باشد همراه( یكساله) مدتكوتاه اهداف ساختن مشخص با باید( ساله 5) مدتميان

 هدف توسط مقام ناظر مشخص باشد.  به دستيابی ميزان

 شيوه پاسخگويي  تعيين .2

تعيين اهداف برای بانك مركزی باید دارای یك بازه اطمينان برای خطا بوده و با تعيين شيوه پاسخگویی 

 باشد كه در زیر به آنها اشاره شده است.  و جریمه عدم دستيابی به اهداف همراه

شش  یا ی)فصل یادوره یهاگزارشتواند به صورت ارائه شيوه پاسخگویی می :دهيگزارش .1-2

 باشد.  ماهه و ساالنه( به مجلس و دولت

انفصال تواند به صورت مجازات در نظر گرفته شده برای عدم دستيابی به اهداف می: جريمه. 2-2

 باشد.  و ...( یمال یمه)جر ییقضا يگرداز خدمت، پ

با تعيين هدف، موارد مجاز تخطی از آن هم باید مشخص  تخطي: وموارد مجاز  تعيين.3-2
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 ناشناخته علتبه بانكی هایبحران یا و خارجی عرضه بخش هایشوك صورت در مثالعنوان به شود.

تواند به اندازه بازه ب كند، نرخ تورم میبانك مركزی بتواند مجلس را مجا كهصورتی در و بازار بودن

 اطمينان تعيين شده در قانون تغيير كند. 

 پولي يسياستگذار براي الزم بسترهاي تعيين .3

 ينيتع اهدف به دستيابی و پولی سياست انجام برای زیكمر كبان برای مناسب ابزار آوردن فراهم منظوربه

 اجازه زیكمر كبان تا است الزم( Open Market Operation) باز بازار عمليات سياست اجرای و شده

 . باشد داشته این الیحه به آن اشاره شده ( را 6كه در ماده ) اسالمی بهادار اوراق فروش و خرید

خصوص و به نبوده افیك استقالل دارای هنوز ایران اسالمی جمهوری زیكمر كبان هك آنجایی از

 دولت هك دارد وجود احتمال این گيرد،می س جمهور صورتتوسط رئي زیكمر كبانل ك يسه عزل رئكآن

 سهم برای سقفی قانون در تا است الزم روایناز. ندك دولت بدهی اوراق خرید به وادار را زیكمر كبان

 . باشد داشته وجود زیكمر كبان هایدارایی از بهادار اوراق

 به زیكمر كبان اجبار و پولی سياست بر مالی سياست سلطه از اجتناب منظوربه دیگر طرف از

 . باشد ممنوع دولت از مستقيم طوربه اوراق این خرید تا است الزم دولت، بدهی اوراق خرید

 بجز) اسالمی بهادار اوراق سایر فروش و خرید به نسبت تواندمی زیكمر كبان هك داشت توجه باید

 دولت توسط اوراق این هك آنجایی از و ردهك اقدام شودمی رهنی اوراق شامل هك( دولت بدهی اوراق

 .نيست آنها برای سقف تعيين به نيازی شوندنمی منتشر

عالوه بر موارد عنوان شده در باال، سایر اصول مغفول مانده در برنامه ششم كه مرتبط با اصالحات 

ن این مربوطه پيگيری شود. از مهمتری دائميطريق قوانين  ازتواند مربوط به بانك مركزی است، می

همزمان دارای دو شأن  طوربهكه بانك مركزی باید  یطوربهموارد، تفكيك شئون بانك مركزی است 

 ی باشد. سياستگذارگری( و نظارت )تنظيم

پس از بررسی اصالحات مرتبط با شبكه بانكی، پيشنهادات اصالحی و الحاقی مربوط به این بخش 

 ارائه خواهد شد. 

  بانكي با شبكهدر رابطه  اصالحات .2-1-3

، هابانكجاری غيراز قبيل مطالبات )ارتباط عميق بين پدیده تورم مزمن و معضالت فعلی شبكه بانكی 

و ..( باعث شده است تا  متشكل پولیغيرقانونی و بازار غيرات پولی و اعتباری مؤسستعداد قابل توجه 

 كاهش تورم بدون انجام اصالحات در شبكه بانكی ميسر نباشد. 

 طوربهالحات مورد نياز در شبكه بانكی، همگی قابليت طرح در قانون برنامه ششم را نداشته و اص

ای نيستند. برخی از موارد كلی بسياری از آنها نيازمند احكام قانونی دائمی بوده و از جنس قوانين برنامه

مجاز و بازار غيراعتباری  ات مالی ومؤسستوانند در برنامه ششم مورد توجه قرار گيرند، ساماندهی كه می
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و تالش برای افزایش سرمایه و نسبت  هابانكمتشكل پولی، تبدیل به اوراق كردن بدهی دولت به غير

تواند بحران فعلی شبكه بانكی )بحران ست. با انجام این اصالحات كه تا حدودی میهابانككفایت سرمایه 

دولتی كه در نهایت منجر به باال بودن غيری و جاری دولتغيرهای بانكی و حجم باالی مطالبات بدهی

منطقی نرخ سود بانكی شده است( را كاهش دهد، الزم است تا سایر اصالحات از طریق قوانين دائمی غير

 پيگيری شود. 

  ششم برنامه در( بانكي شبكه اصالحات) تورماصول مرتبط با كاهش  .1-2-1-3 

اد به موضوع اصالحات مورد نياز در شبكه بانكی پرداخته در الیحه پيشنهادی برنامه ششم در برخی مو

 كنيم:شده كه در ادامه به آنها اشاره می

 :ششم برنامه اليحه (27) ماده .1

پردازد، برخی از ابعاد نظارت این بانك بر بر آنكه به تقویت نقش نظارتی بانك مركزی میاین ماده عالوه

متشكل پولی را نيز دربر غيرات و بازارهای مؤسسساماندهی  ات مالی و اعتباری ومؤسسو  هابانكفعاليت 

 ات متخلف مشخص شود. مؤسسو  هابانكدارد. در این ماده تالش شده تا شيوه جریمه 

 مثال:عنوان به حال در برخی موارد دارای ابهاماتی است كه باید اصالح شود.با این

مال جریمه نقدی تا سقف حداكثر یك اع»:در این بند عنوان شده است كه (الف قسمت «1» بند -

بانكی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف غيره اعتباری مؤسسدرصد آخرین سرمایه ثبت شده بانك یا 

 «داراناز محل سود سهام

 سرمایه ناسالمهای كبان زیرا شود، گفته شده ثبت سرمایه رسد، نبایدنظر میدر این خصوص به

 . پردازندمی بيشتری جریمه است، ترسالم كه بانكی روایناز و دارند میك بسيار

  پيشنهاد:

 طبق هك ايسرمايه درصد كي»: كرد بيان توانمی «شده ثبت سرمایه آخرین درصد یك» جایبه 

 «.داشتندمي بايد سرمايه فايتك ضابطه

  انباشته سود»جایگزین شود « سود»به جای» 

های الزم برای برخی موارد را دمركزی استاندار مقرر شده است كه بانك بند این در ـ«2»بند  -

گيری ها و ميزان ذخيرهبندی داراییب( تعيين نحوه طبقه»... مشخص كند، از آن جمله عبارتند از: 

 «های نقدینگی؛...جاری؛ ج( تعيين نسبتغيرمطالبات 

  :پيشنهاد

 مطالبات »یگزین جا «غيرجاري مطالبات و مطالبات»شود عبارت در این خصوص پيشنهاد می

 ن شود.كگيری عام هم ممشود تا ذخيره «جاریغير

  گونه ابهامی در ذیل همين بند منظور جلوگيری از هربه «هاي نقدينگينسبت»الزم است تا عبارت
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 تعریف شوند. 

متشكل پولی نيز غيرو بازار  هابانكهمچنين درخصوص تقویت نظارت بانك مركزی بر فعاليت 

الزم است تا تمهيدات دیگری نيز اندیشيده شود. تعيين وضعيت  (27)كر شده در ماده بر موارد ذعالوه

مؤسسات مالی و اعتباری ين تكليف چگونگی ادامه فعاليت يی خصوصی شده و همچنين تعهابانك

مجاز از مهمترین اقدامات دولت در این زمينه خواهد بود. موضوع قابل اهميت دیگر مشخص ساختن غير

حاضر بخش قابل توجهی از درحال ی خصوصی شده است. هابانكهای م عدالت در داراییوضعيت سها

های ی خصوصی شده به صورت سهام عدالت واگذار شده كه وجود این رقم باال در داراییهابانكسهام 

ی درخصوص افزایش سرمایه را گيرتصميمافزوده و هرگونه  هابانكهای مسموم بر حجم دارایی هابانك

 سازد. ا مشكل مواجه میب

 :پيشنهاد

: دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه ششم سازوكار تعيين و تكليف (27)بند الحاقی به ماده 

و وضعيت سهام عدالت در دارایی  هابانكی خصوصی شده، نحوه خروج كامل دولت از این هابانك

ات خارج از حوزه نظارت بانكی و مؤسسيت ی مذكور و همچنين تعيين تكليف نحوه ادامه فعالهابانك

 متشكل پولی را به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد. غيربازار 

 :ششم برنامه اليحه (32) ماده .2

منظور افزایش سرمایه شود بهبه دولت )بانك مركزی( اجازه داده می» :در این ماده عنوان شده است كه

ين مالی منابعی كه از محل تسهيالت و خطوط اعتباری های تأمی كشاورزی، ملی و سپه، هزینههابانك

ها ثبت گردیده به حساب محاسبه و در حساب 1394ی مذكور تا پایان سال هابانكبانك مركزی توسط 

 .«افزایش سرمایه دولت در آن بانك منظور نماید

به لحاظ  كه وضعيت مناسبی)ی دولتی هابانكاین ماده از آن جهت كه به موضوع افزایش سرمایه 

حال الزم است كه عنوان شود افزایش سرمایه از چه نسبت كفایت سرمایه ندارند( مناسب است. با این

 :در این جهت عبارتند از پيشنهادشود. دو محلی انجام می

 ی خصوصی شده هابانكافزایش سرمایه از محل فروش سهام دولت نزد  .1

 سهامداری عادی یا سهامداری ممتاز  طوربهافزایش سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی  .2

 مانده مرتبط با كاهش تورم )اصالحات شبكه بانكي( در برنامه ششماصول مغفول  .2-2-1-3

و پایدار، نياز به اصالحات ساختاری قابل توجهی در شبكه بانكی  رقمیتكبرای دستيابی به نرخ تورم 

رفيت آن را نداشته و باید از طریق احكام قانونی ای، ظاست كه قانون برنامه ششم به لحاظ ماهيت برنامه

 اصلی این اصالحات عبارتند از: سئورپيگيری شود. 

 هابانكستگی كقوانين مربوط به تسویه، انحالل، ادغام و ورش الف(

تععين تكليف نحوه ادامه فعاليت  امل دولت( وكی خصوصی شده )خروج هابانكليف كب( تعيين ت
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 نظارت بانك مركزیات خارج از حوزه مؤسس

 هابانكتی كميت شركت( حا

 هاث( تقویت نقش صندوق ضمانت سپرده

 دهی امنج( قوانين مربوط به وام

 چ( قوانين مربوط به دفاتر اعتباری

 و ادغام انحالل، موضوع خصوصبه هستند، برخوردار بسزایی اهميت از باال در شده عنوان موارد

. گيرد صورت آن راستای در اقداماتی ترسریع هرچه باید كه است مواردی ازجمله هابانك ورشكستگی

های حمایتی مشخص و یا بسته هابانكهای تعریف شده و مشخص برای ورشكستگی شاخص فقدان

اساس استصواب و ات برمؤسسیا  هابانكتا ادغام  پيش از ورشكستگی در قوانين فعلی كشور باعث شده

خطر ورشكستگی بدون  هابانكبسامان و از طرف دیگر وضعيت نارت گرفته های موردی صوصالحدید

تر ضوابط حاكم كه هرچه سریع در صورتی  های سيستماتيك ناشی از آن را افزایش دهد.كنترل ریسك

شبكه بانكی رخ  درپی درهای پیورشكستگی ممكن است مشخص نشود، هابانكبر ادغام و ورشكستگی 

سوی بانك مركزی صورت گرفته و از ایاز ورشكستگی حمایت گستردهمنظور جلوگيری داده و یا به

 منجر به تورم فزاینده شود. 
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 يكه بانكمرتبط با بانك مركزي و شب پيشنهادات .3-1-3 

انكی( عنوان شد؛ براساس آنچه در این بخش )بخش بررسی ظرفيت برنامه ششم در انجام اصالحات مرتبط با تعيين هدف تورمی در بخش بانك مركزی و شبكه ب

 ارائه شده است.  3پيشنهادات الحاقی و اصالحی برنامه ششم در جدول 
 

 پيشنهادات اصالحي و الحاقي مرتبط با تعيين هدف تورمي )محوريت تورم، اصالحات بانك مركزي و شبكه بانكي(. 3جدول 

 الحاقي( بند)/ ماده

 (اصالحي)
 هدف پيشنهاد متن

ماده  به الحاقی بند

(27) 

 برنامه یهاسال طی است مكلف ایران اسالمی جمهوری مركزی بانك پایدار، و رقمیتك تورم هدف به پایدار دستيابی منظور هب

 :نماید محقق زیر شرحبه را تورم هدفگذاری ملی، پول ارزش حفظ وظيفه درخصوص ششم

  1.رسيد خواهد درصد 6 به برنامه پایانی سال تا( آمار مركز) اعالمی تورم نرخ( الف

 دستيابی انهيسال مسير ششم، برنامه قانون تصویب از اول ماه پایان تا است مكلف( ایران اسالمی جمهوری مركزی بانك) دولت( ب

 . دهد ارائه اسالمی شورای مجلس به سال هر پایان در تورم نرخ كردن مشخص با را هدف تورم نرخ به

 بانك ازسوی كه موجهی دالیل و توضيح و ایران اقتصاد در برونزا هایتكانه سطهوا به تنها سال هر در شده تعيين هدف تورم نرخ

 . باشد داشته نوسان درصد واحد 3 تا تواندمی شود،می ارائه اسالمی شورای مجلس به مركزی

 سال آن در شده تعيين تورمی هدف به دستيابی برای اجرایی هایبرنامه از گزارشی باریك ماه 6 هر است موظف مركزی بانك( ج

 .دهد ارائه مجلس( )یا دولت به را

 بانك برای تورمی هدف تعيين

 آن به دستيابی مسير و مركزی

 ماده به الحاقی عبارت

(3) 
  «برنامه انتهای در درصدی 6 تورم نرخ به دستيابی»: شود اضافه «شامل بخشی كالن خاص موضوعات» عبارت از پس «4» بند در

 تورم به دستيابی و تورم كاهش

 لویتواعنوان به پایدار و رقمیتك

 ششم برنامه

ماده بند الحاقی به 

(27) 

های پولی باز و دستيابی به هدف حفظ ارزش پول ملی مجاز به منظور انجام سياستبانك مركزی جمهوری اسالمی ایران به»

 است:  خرید و فروش انواع اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت با رعایت الزامات زیر

 های بانك مركزی فراتر رود. درصد كل دارایی 40الف( حجم اوراق بدهی دولت خریداری شده در ترازنامه بانك مركزی نباید 

 «.ب( خرید اوراق بدهی دولت توسط بانك مركزی به صورت مستقيم از دولت ممنوع است

ی سياستگذارتعيين بستر مناسب 

 پولی برای بانك مركزی

ماده  به الحاقی بند

(27) 

 این از دولت كامل خروج نحوه شده، خصوصی یهابانك تكليف و تعيين سازوكار ششم برنامه اول سال پایان تا است مكلف دولت

 حوزه از خارج اتمؤسس فعاليت ادامه نحوه تكليف تعيين همچنين و مذكور یهابانك دارایی در عدالت سهام وضعيت و هابانك

تقویت منظور به اصالحات مورد نياز

 نظارت بانك مركزی

                                                 

جدول  آنجایی که در حال ازاند. با اینه این نرخ دست یافتهورهای جهان بدرصد است که در حال حاضر بيشتر کش 5تواند متضمن ثبات اقتصادی باشد، نرخ تورم نرخ تورمی که در ادبيات اقتصادی می 1.

منظور هماهنگی بيشتر با هدف در نظرگرفته هاي مجلس شوراي اسالمي بهپژوهش نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است. دفتر مطالعات اقتصادي مركزعنوان به درصدی 9/8برنامه ششم نرخ تروم 
 پيشنهاد اين مركز در نظر گرفته است.  عنوان به را درصدی 6شده در دولت، نرخ تورم 
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 الحاقي( بند)/ ماده

 (اصالحي)
 هدف پيشنهاد متن

 . دهد ارائه اسالمی شورای مجلس به را پولی متشكلغير بازار و بانكی نظارت

ماده  به الحاقی بند

(27) 

 نظر در با را مركزی بانك وظایف و فعاليت اصالح برای را الزم قانونی تمهيدات ششم برنامه اول سال پایان تا است مكلف دولت

 :دهد امانج زیر موارد گرفتن

 مركزی بانك برای مالی پایداری و مشخص بازه در تورم كنترل اهداف تعيين( الف

  مركزی بانك پاسخگویی و شفافيت استقالل، (ب

و  پولی یسياستگذاردر این بانك تأسيس شوند، یك كميته  مجزا كميته دو كه نحوی به مركزی بانك ساختار اصالح (ت

  گرییك كميته تنظيم

گری و تنظيمی سياستگذارای كه این شورا وظيفه نظارت بر كميته گونهوظایف شورای پول و اعتبار به تعریف ساختار وباز (ث

 عهده داشته باشد. در بانك مركزی را به

 .دولت با و بانكی شبكه با مركزی بانك رابطه بازتعریف و اصالح (ج

 بانك قانون نياز مورد اصالحات

 قوانين و احكام قالب در مركزی

 دائمی

ماده  به الحاقی ندب

(27) 

 : دهد انجام زیر موارد گرفتن نظر در با بانكی شبكه اصالح برای را الزم قانونی تمهيدات ششم برنامه اول سال پایان تا است مكلف دولت

 هابانك ستگیكورش و ادغام انحالل، تسویه، به مربوط قوانين (الف

 هابانك تیكشر ميتكحا( ب

 هاسپرده تضمان صندوق نقش تقویت( پ

 امن دهیوام به مربوط قوانين( ت

 اعتباری دفاتر به مربوط قوانين( ج

 در هابانك قانون نياز مورد اصالحات

 دائمی قوانين و احكام قالب

 قسمت «1» بند اصالح

 (27) ماده( الف

 .«داشتندمی باید سرمایه فایتك طهضاب طبق هك ایسرمایه درصد كی»: كرد بيان توانمی «شده ثبت سرمایه آخرین درصد یك» جای به -

 «انباشته سود» شود جایگزین «سود» جای به -

 در بانكی شبكه نياز مورد اصالحات

 برنامه هایظرفيت قالب

 «2» بند اصالح

 (27) ماده (ب قسمت
 .شود نكمم هم عام گيریذخيره تا شود «جاری غيره مطالبات» جایگزین «غيرجاری مطالبات و مطالبات» شودمی پيشنهاد

 در بانكی شبكه نياز مورد اصالحات

 برنامه هایظرفيت قالب

 «2» بند اصالح

 (27) ماده( ج قسمت
 . شوند تعریف بند همين ذیل در ابهامی هرگونه از جلوگيری منظوربه «نقدینگی هاینسبت» عبارت تا است الزم

 در بانكی شبكه نياز مورد اصالحات

 برنامه هایظرفيت قالب

 بانكی شبكه نياز مورد اصالحات . گيردمی صورت شده خصوصی دولتی یهابانك نزد دولت سهام فروش محل از مذكور یهابانك سرمایه افزایش (32) ماده به یالحاق
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 دولت مالي انضباط بر وارده انتقادات. 2-3

در ماليه  های الیحه برنامه ششم انجام برخی اصالحاتدر بخش قبل عنوان شد كه یكی از ظرفيت

درصدی و پایدار است. در الیحه برنامه ششم نيز  5عمومی در راستای دستيابی به هدف نرخ تورم زیر 

در احكام متعددی به این موضوع پرداخته شده كه در برخی موارد نياز به اصالحات دارد. همچنين برخی 

باید در این زمينه تمهيداتی موارد مرتبط با اصالحات ماليه عمومی نيز در برنامه مغفول مانده كه 

 اندیشيده شود. 

آنچه درخصوص تأمين انضباط مالی دولت در راستای دستيابی به اهداف تورمی الزم است رخ دهد، 

 های زیر است:مؤلفهدارای 

 هاكاهش مخارج دولت از طریق اصالح رویه 

  (هابانكممنوعيت تأمين منابع مورد نياز از شبكه بانكی )بانك مركزی و 

 تأمين منابع مورد نياز از طریق انتشار اوراق 

  زیكمر كردن رابطه بودجه، نفت و بانكتعریف قاعده مالی و مشخص 

  ششم برنامه اليحه و عمومي ماليه اصالحاتاصول مرتبط با  .1-2-3

ه در الیحه برنامه ششم در دو ماده به درآمد و مخارج دولت و همچنين موضوع انتشار اوراق بدهی و تسوی

ه مؤلفدر حقيقت از ميان چهار . استشده  پرداخته)دو ظرفيت نام برده شده در این مطالعه(  هابدهی

ه كاهش مخارج دولت و تأمين منابع از طریق انتشار اوراق در الیحه لحاظ مؤلفنام برده شده در باال، دو 

قاعده مالی، مغفول مانده  ممنوعيت تأمين منابع مورد نياز از شبكه بانكی و تعریف هایهمؤلفشده و 

مواد متناظر در الیحه را بررسی و نقد كرده و در انتها به اصول مغفول مانده و یا  این بخش دراست. 

 پردازیم.های برنامه در این رابطه میكاستی

 مالي دولت و كاهش مخارج  انضباط .1

های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت جویی در هزینهتحقق صرفهالیحه پيشنهادی با هدف  (4ماده )

 :مهمترین نكات این ماده عبارتند از. شده استتدوین و همچنين قطع وابستگی بودجه به نفت 

  ( «1»ی برنامه )بند هاسالممنوع بودن برقراری هرگونه تخفيف؛ ترجيح یا معافيت مالياتی جدید طی 

  ساله در چارچوب قانون برنامه ششم و های سهبرنامهبا ابتنای بر زیرتهيه لوایح بودجه سنواتی

 («3»های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )بند های الزم با توجه به تحوالت و شاخصبا اعمال تعدیل

  («6»و  «5»ای )بند های سرمایههای تملك داراییو پروژه هاطرحاعمال محدودیت برای 

های عمومی جویی در هزینهی نيز با هدف اصالح نظام اداری و صرفه( الیحه پيشنهاد10ماده )

نگاشته شده  دئهای زاضرور و هزینهغيرهای موازی و اندازه دولت و حذف دستگاهسازی كشور، منطقی

 است. مهمترین نكات این ماده عبارتند از: 
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 15حداقل به ميزان های اجرایی در طول برنامه، كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه 

 («1»درصد )بند 

 («2»كارگيری و یا تبدیل وضعيت نيروی استخدامی جدید )بند اعمال محدودیت و ممنوعيت برای به 

  («5»)بند  نان دولتكاركاصالح ضرایب حقوق و دستمزد 

از دو طریق است و سياست مالی انضباط بخشی بيشتر به م بر بندهای فوق به نوعی كلی حاكروح  

 نقدینگی خلقبه  بع توسلطبر و بالدولت را از اقدامات هزینه اوالًثيرگذار باشد. أتواند بر مسئله تورم تمی

 تورماهش كآن به تبع اهش تقاضا و كانقباضی منجر به  مالی هایبا اتخاذ سياست ثانياًبازداشته و 

مدت نترل تورم در ميانك مسئله تر بهزی نيز راحتكمر كند تا بانكمی كمكانضباط حاصله نيز  گردد.می

 بپردازد. 

پذیرد اهش مخارج و افزایش ماليات صورت میكهای مالی انقباضی از دو طریق لی سياستك طوربه

جانبی آثار های رایج در این حوزه از ادبيات ی از بحثكهای دولتی است. یاهش ميزان بدهیكو هدف آن 

هایی را بر ه محدودیتكباشد. در این الیحه بجز ماده اول ن میالكبر سایر ابعاد اقتصاد  هااین سياست

نماید، بحث مشخصی در مورد افزایش نرخ ماليات مطرح های مالياتی وضع میو معافيت هاوضع تخفيف

اهش مخارج كهای انقباضی از طریق سياست لی تدوین این الیحه اتخاذكرد كنگردیده است. در واقع روی

  دولت است.

 :های مالی انقباضی بر بخش حقيقی اقتصاد دو دیدگاه در ادبيات وجود داردد اثر سياستدر مور

 مخارج انقباض به نسبت بيشتری منفی اثر مالياتی انقباضی هایسياست اعمال :اول ديدگاه 

 طریق از دولتی هایبدهی اهشك است بهتر ودكر شرایط در روازاین و داشت خواهد توليد بر دولت

  1.پذیرد صورت ماليات افزایش نه و هانههزی اهشك

 مخارج اهشك از معنادارتر لزوماً را ماليات اثر تواننمی دوم دیدگاه براساس :دوم ديدگاه 

 اشتغال هایسياست و ارزی هایسياست چون ملیكم هایسياست به بستگی آنها نسبی اثر هكبل دانست

  2.نمود اظهارنظر تنهاییبه الگو دو این از كی هر مطلق آثار مورد در توانرو نمیازاین. دارد

 در بيشتری ییآارك دولت مخارج یا مالياتی الگوی دو از كیدامك شورك نونیك فضای در هكاین

 قابل پشتيبان مطالعات وجود عدم دليلبه داشت خواهند متریك ودیكرآثار  و دولتی هایبدهی اهشك

 مخارج در جوییصرفه بر زكتمر و ماليات افزایش عدم ندگاننكتدوین نگاه نهایت در اما. نيست تحليل

 .شودیم یابیارز مناسب تورم، اهشك بر آن ريتأث به اتيادب ديكتأ به توجه با. است بوده دولت

طور باید صورت گيرد نيز، دارای نكاتی است كه الزم است جویی در مخارج دولت چهاما اینكه صرفه

                                                 

 (2014والسينا،فاورووجاواتزي )( 2012) . السيناوآردانيا1

 (2013. پروتي )2
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 است:های دولت چند الگو قابل تصور اهش هزینهكهای استدر ميان سيبه آن توجه كرد. 

 اداری هایفرآیند اصالح و دولت سازیكوچك طریق از دولت جاری هایهزینه اهشك :اول الگوي  

 سالمت و بيمه آموزش، ازجمله عمومی خدمات حوزه در دولت مخارج اهشك :دوم الگوي  

 است ایهسرمای هایدارایی كتمل یهاطرح اهشك :سوم الگوي . 

 نندگانكتدوین توجه مورد اول و سوم هایالگو ترتيب به ( از الیحه برنامه ششم10( و )4) مواد در

 از دولت هایهزینه اهشك رسدمی نظربه دولت، سازمان ییآاركنا به توجه با. است گرفته قرار الیحه

 یهاطرح انقباض و دوم ماده مورد در اما. رودمی شماربه طرح این برجسته اتكن از ساختارها اصالح طریق

 تحت نيز را عرضه طرف الجرم تقاضا، طرف جزب سياست این هك آنجایی از دولت، توسط ایسرمایه كتمل

 داشته همراه به را تورم افزایش و بيشتر ودكر تواندمی شورك فعلی شرایط در هك دهدمی قرار خود اثر

 شود،می اعمال عمومی گذاریسرمایه اهشك طریق از هك باضیانق هایسياست از بخش آن واقع در. باشد

 . داشت خواهد تورم بر بيشتری نسبی اثر بعطبال و شده بلندمدت در توليد اهشك به منجر

 از دولت مخارج در جوییصرفه رسدمی نظر به ود،كر و تورم شاخص گرفتن نظر در با مجموع در

 برخوردار مخارج در جوییصرفه هایروش سایر نسبت به تریپایين اولویت از گذاریسرمایه اهشك طریق

 ازجمله جاری ایهزینه اهشك طریق از بيشتر انقباضی هایسياست شودمی توصيه روازاین و باشدمی

 . شوند اعمال الیحه (10) ماده در مندرج مواد

خش خصوصی های عمومی توسط بگذاریاالهای عمومی و سرمایهكه توليد برخی كاز آن جهت 

یند ورود نمایند. حال به جای آها در این فربه تنهایی سودآور و لذا متصور نيست، الزم است تا دولت

ردن بودجه كتواند با اهرم می گذاری عمومی را خود دولت تأمين مالی نماید،ل توليد و سرمایهكه كآن

ه پروژه سودآور شود و ك یطوربهید های عمومی تنها بخشی از آن را تأمين مالی نماگذاریبرای سرمایه

متری كتری اجرا نماید. لذا با هزینه و مخارج آاركصورت التفاوت را خود بهبتواند مابه بخش خصوصی

 توان به همان نتيجه دست یافت و در نتيجه این نوع روش از اولویت باالتری قرار دارد.می برای دولت

شود و تنها برخی موارد مخارج دولت مناسب ارزیابی می ها ودر مجموع مواد مرتبط با كاهش هزینه

 مغفول مانده كه قسمت بعد به آن پرداخته خواهد شد.

درصدی مخارج دولت اختصاص دارد دارای ابهام  15( كه به كاهش 10از ماده ) «1»بند  :ابهام

حقيقی مد نظر  است. آیا این مخارج به صورت ارقام حقيقی است یا اسمی؟ اگر كاهش مخارج به صورت

اهش شدیدی باشد و نه تنها كرسد می است، باید این موضوع ذكر شود. اگر منظور اسمی است، به نظر

 های بزرگ اقتصادی و اجتماعی نيز وارد نماید.كه شوكدولت قادر به انجام آن نخواهد بود، بل

 هاي دولت بدهي تسويه .2

حال حاضر معيار دقيقی از حجم ه عمومی است. درزمه انضباط ماليهای دولت، البخشی به بدهیسامان

های دولت، اعتبار مالی دولت و انضباط در مخارج های دولت وجود نداشته و این موضوع هزینهبدهی
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علت آنكه سازوكار مشخصی برای ایجاد بدهی برای مواجه كرده است. از طرف دیگر به دولت را با مخاطره

درازی كرده و تأمين مخارج مورد نياز به منابع شبكه بانكی دستمنظور دولت طراحی نشده، دولت به

ست كه در نهایت منجر به هابانك، ناشی از بدهی دولت به هابانكجاری غيرحجم زیادی از مطالبات 

 شود. به بانك مركزی می هابانكبدهی 

زارهای آن )بازار ( الیحه برنامه ششم به هدف گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالی و اب6ماده )

 ها( نگاشته شده است. مهمترین نكات این ماده عبارتند از:پول، بازار سرمایه و بيمه

از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه و مصون از تورم  1394های دولت تا پایان سال تسویه بدهی .1

 ( «1»تا سقف مندرج در قوانين بودجه، )بند 

ی مرتبط با اوراق بهادار تسویه )اعم از سود و اصل( به صورت هاتأمين اعتبار الزم برای پرداخت .2

 («2»ساالنه در لوایح بودجه سنواتی )بند 

 («4» پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسالمی )صكوك( )بندعنوان به هااستفاده از سهام دولت در شركت .3

بودجه عمومی در طی های منابع و مصارف منظور رفع عدم تعادلانتشار اسناد خزانه اسالمی به .4

 («5»یك سال مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )بند 

در ماده ششم الیحه اجازه انتشار سه نوع اوراق بهادار اسالمی به دولت داده شده است كه  

 درخصوص هركدام نكات زیر قابل ذكر است: 

  تسويه بهادار اوراق .1

منظور به ق بهادار تسویه ارائه شده است. اوراق تسویهحكم كلی درخصوص اورا (6)از ماده  «1»در بند 

قانون اصالح بودجه سال  «36»گيرد كه در این بند و تبصره صورت می« های دولتبدهیسازی اوراق»

  به آن اشاره شده است. 1395

 نجات دولت، برای شفافيت و مالی انضباط ایجاد راستای در اقدامات مؤثرترین از یكی اقدام این

 كبان بر دولت مالی سلطه اهشك و دولت نشده پرداختهای بدهی از خصوصی بخش و یكبان امنظ

 بدهی اوراق بازار تعميق به كمك و ارانكطلب نقدینگی انداختن گردش به با همچنين. است زیكمر

 پيوسته و آهسته فرآیند یك طی نيز توليد مالی تأمين نظام توسعه طریق از ودكر از خروج به تی،كشر

 و باز بازار عمليات غالب در پولی سياستگذاری اجرای برای مناسب ابزار دیگر، طرف از. نمایدمی كمك

 .نمایدمی فراهم نيز دولتی اوراق گيریوثيقه با نقدینگی تأمين

 یابد:اوراق بهادار تسویه به دو صورت كلی انتشار می

شود و و پيمانكاران داده می هاكبانهای قطعی شده دولت به اول اوراقی است كه بابت بدهی

ها و شفافيت ميزان بدهیسازی طلبكاران مجاز به فروش این اوراق در بازار ثانویه هستند. این امر به اوراق

 كند. های دولت كمك زیادی میبدهی
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 منتشر( دولت پيمانكار، دولت،) مثلثی هایبدهی تسویه منظوربه ای است كهتسویه بهادار دوم اوراق

و قابل خرید و فروش در  داشته وجود این از پيش تا كه است هاییبدهی برای تنها آن كاربرد و شده

بخشی به ترازنامه طلبكاران های مثلثی و سامانمنظور تسویه بدهیبه صرفاًبازار ثانویه نيست. این اوراق 

   و بدهكاران دولت است.

 صكوك بهادار اوراق .2

 درآمدی دستيابی به منابع روشی را برای بایدابی به انضباط مالی دولت دستي منظوربه لیك صورتبه

 به اقدام هك شده داده اجازه دولت به راستا این در. در نظر داشته باشد خود مخارج اهشك و زاغيرتورم

 در بودجه سریك جبران و منابع تجهيز منظوربه ثریؤم روش اساساً كوكص انتشار. نماید كوكص انتشار

 منابع تجهيز ای متضمنسرمایه مصارف به دریافتی تسهيالت اتصال زیرا. رودمی شمار به عمرانی بخش

 . شد خواهد دولت به مالی بار تحميل عدم و شده تسهيالت سود بازپرداختمنظور به افیك

 اسالمي خزانه اسناد .3

ر طی د عمرانی بودجه فمصار و منابع هایتعادل عدم رفع منظوربه اسالمی خزانه اسناد صدور اجازه

 تجاری یهابانك یا و زیكمر كبان منابع به اندازیدست به نيازی دولت ند كهكمی كمكسال مالی  كی

 زیكمر یكبان استقالل تحقق راستای در باشد. این متناسب با اهداف تورمی بوده و نداشته سال طی در

 خواهد بود.  ینترل تورم، شروع مناسبك در

برنامه ششم اگرچه به لحاظ ماهيتی مناسب است، اما دارای ابهاماتی است كه در  ( الیحه6ماده )

تواند پيامدهای تورمی كه به آن توجه نشود نه تنها از كاركرد اصلی خود فاصله گرفته، بلكه میصورتی

 نيز در پی داشته باشد. 

 

  (6مرتبط با بازار بدهي و ماده ) ابهامات

 هاي دولت: اي بدهينظر نگرفتن حد و سقف بر در .1

 مدتميان در تواندمی ماده این پيشنهادی، الیحه متن در نندهكمحدود شرایط تعيين عدم به توجه با

 با مالی سال پایان در دولت هك صورتی در. گردد دولت اعتباری كریس افزایش و دیون افزایش به منجر

 انتشار از ناشی بدهی بازپرداخت ورمنظبه است نكمم شود، مواجه شده بينیپيش منابع تحقق عدم

 پيشگيری منظوربه الزم ارهایكسازو ستا ضروری روازاین. شود داده سوق نقدینگی ایجاد سمت به اوراق

 . ان قرار گيردقانونگذار توجه مورد چالش این از

 داخلی ناخالص توليد درصد 30 از بيشتر نباید سال هر پایان تا دولت هایبدهی حجم: پيشنهاد

  .باشد سال آن در

ل بودجه، سقف مشخصی كبرای ميزان افزایش بدهی در هر سال نيز برحسب سهمی از  نيهمچن

 ند.كگذاشته شود تا دولت ناگهان بازار را ملتهب ن
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 هاي قبلياوراق تسويه به بدهيسازي عدم مشروط .2

 هایبدهی بابت باید تنها هتسوی بهادار اوراق هك است آن دارد وجود زمينه این در هك مهمی بسيار تهكن

 تأمين تسویه بدهی اوراق انتشار طریق از را جدید هایبدهی تواندنمی دولت و شده منتشر دولت قبلی

 اوراق ارانكطلب به پول جای به دولت هك شود ایجاد رویه این است نكمم صورت این در زیرا. ندك مالی

 . است ضروری قانون در تهكن این ركذ بنابراین. دهد تسویه بدهی

های قبلی بابت بدهی صرفاًاوراق منتشره بدهی جدید برای مخارج دیگر دولت نباشد و باید  :پيشنهاد

 .و یا سود آنها منتشر شود

 شار اوراق بهادار تدولت از طريق ان هاي جديدبدهيبر تأمين  تأكيد .3

 از پس تا است الزم دولت، مالی انضباط تقویت همچنين و دولت هایبدهی به بخشیسامان منظوربه

 اسالمی بهادار اوراق انتشار طریق از دولت برای جدید بدهی ایجاد گونه هر اوراق، طریق از هابدهی تسویه

 . گيرد صورت طریق این از دولت مالی تأمين و گرفته صورت بهادار اوراق بازار در

 بهادار اسالمی اوراق انتشار طریق از باید سنواتی بودجه قوانين در دولت جدید بدهینوع  هر :پيشنهاد

 بودجه مدتميان چارچوب و سنواتی بودجه قوانين در آن فرع و اصل برای الزم منابع و گرفته صورت

 .«شود لحاظ

 ريزي اعتباري نظر نگرفتن بودجه در .4

 باشند، سال كی از بيش سررسيد دارای است نكمم شده منتشر اسالمی بهادار اوراق هك آنجایی از

 سند در تعهدات این باید هك شودمی ایجاد دولت برای سالكی از بيش تعهدی اوراق انتشار با نابراینب

 . شود ارائه ساالنه هایبودجه همراه به مدتميان بودجه

 مدت بودجه را نيز به مجلس ارائه كند. های سنواتی، چارچوب مياندولت باید به همراه بودجه :پيشنهاد

 حاظ نگارشی دارای برخی ایرادات است كه الزم است اصالح شود: همچنين ماده به ل

 در  یراشود. ز یگزینجا ،«یاوراق بهادار اسالم»، «اوراق بهادار»اصطالح  یمتن ماده به جا در

 . يردقرار گ یدر زمره اوراق بهادار اسالم یدهر صورت اوراق منتشره دولت با

 ه با كاست  یدرحال ین، ا1394سال  یانت تا پادول هاییه بدهكماده عنوان شده است  ینا در

ه كموضوع اصالح شده و عنوان شود  ینا یدقانون برنامه ششم، با یبتصو یندآشدن فر یتوجه به طوالن

قانون برنامه  یبدولت و سود آن تا زمان تصو هاییبده یهشر شده بابت تسوتمن یاوراق بهادار اسالم

 ششم خواهد بود. 

 ر شده كه ذك «2»ه در ادامه در بند كاست  یشده است. درحال «مجاز»ت مقدمه ماده دول در

ه كامر باشد  ینلف به اكدولت م یددر نظر گرفته شود، با یسنوات یهادر بودجه یداصل و فرع اوراق با

 ر شود. كذ «2»بند  یدر ابتدا تواندیم
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  ششم برنامه اليحه در عمومي ماليه اصالحاتاصول مغفول مانده . 2-2-3

ه كاهش مخارج عمومی، ممنوعيت استفاده از منابع شبكه مؤلفدر ابتدای این بخش اشاره شد كه چهار 

بينی سازوكاری برای تأمين منابع مورد نياز دولت از طریق انتشار اوراق و ایجاد بانكی در بودجه، پيش

 كت، بودجه و بانردن رابطه نفكقاعده مالی برای دولت و مشخص  كبازار بدهی و همچنين تعریف ی

 زی الزمه تأمين انضباط مالی دولت است.كمر

ان تأمين كاهش مخارج عمومی و امكه مؤلفدهد كه دو بررسی احكام الیحه برنامه ششم نشان می

ای به ممنوعيت منابع مورد نياز دولت از طریق بازار بدهی تا حدودی در الیحه در نظر گرفته شده، اما اشاره

اليف كه هر ساله در قوانين بودجه سنواتی تكی نشده است. این درحالی است كه بانكشب استفاده از منابع

ه در انضباط مالی دولت كشود. از طرف دیگر عامل بسيار مهم دیگری ی اعمال میكه بانكمتعددی به شب

 كیزی است. تعيين سهم بودجه دولت از نفت و تعریف كمر كدارای اهميت است، رابطه دولت، نفت و بان

و پایدار وجود  رقمیكتان دستيابی به تورم كه بدون آن امكقاعده مالی از الزامات نظم در ماليه عمومی 

 رد. ك. در ادامه به هردوی این اصول مغفول مانده در برنامه ششم اشاره خواهيم تنخواهد داش

 تعريف قاعده مالي .1

و پایدار،  رقمیكتدستيابی به تورم در بخش ابتدای این مطالعه درخصوص ساختار نهادی الزم برای 

ه تعریف كشود رو در این بخش تنها اشاره میاینقاعده مالی اشاره شد و از كخصوصيات الزم برای ی

توان از ظرفيت برنامه حال میام دائمی قرار دارد. با اینكای نداشته و در زمره احقاعده مالی ماهيت برنامه

 رد.كقاعده مالی دائمی در این زمينه  كلف به ارائه یكرده و دولت را مكششم استفاده 

 پيشنهاد:

ارائه یك قاعده مالی كه به تصویب مجلس شورای  دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه از طریق»

رسد در راستای دستيابی به هدف كاهش وابستگی بودجه به نفت گام بردارد. قاعده مالی اسالمی می

 گيرنده موارد زیر باشد: ارائه شده باید دربر

 الف( تعيين ميزان مطلق برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در طول زمان

ای پویا برای سهم صندوق توسعه ملی )عدم تعيين سهم ثابت از كل درآمدهای ب( تعيين رابطه

 نفتی( و تغيير سهم صندوق در طول زمان برای كاهش وابستگی بودجه به نفت 

ی پویا بين بودجه و نفت به نحوی كه در زمان رونق و ركود، ميزان مطلق اختصاص اج( تعيين رابطه

 .«یافته به بودجه با نوسان جدی مواجه نشود

ل اقتصاد از مجموع صندوق توسعه ملی، دولت و كد( تعيين ميزان ورودی درآمدهای نفتی به 

 1.وزارت نفت جهت جلوگيری از افت نرخ ارز حققی و بروز بيماری هلندی

                                                 

ه اليح (4)ها پيشنهاداتي را درخصوص قاعده مالي دولت براي الحاق به ماده دفتر مطالعات بخش عمومي مركز پژوهش .1

رو در اين مطالعه پيشنهاد قاعده مالي در پيشنهادات نهايي قرار داده نشده و تنها براي اينبرنامه ششم ارائه كرده است. از
 حفظ انسجام چارچوب مورد نياز براي انضباط مالي دولت، در متن به آن اشاره شده است. 
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 يكممنوعيت استفاده از منابع نظام بان .2

زی توسط دولت و نبود بازار بدهی رونق یافته برای تأمين مخارج كمر كممنوعيت در استقراض از بان

مورد نياز از طریق انتشار اوراق باعث شده است تا دولت هر ساله بخش قابل توجهی از منابع مورد نياز 

برای تأمين منابع مورد نياز دولت  هابانكند. الزام به كی تأمين كه بانكخود را از طریق استقراض از شب

نهایت  افزاید و درمی هابانكجاری غيرشده و بر مطالبات  هابانكدر  كاهش مدیریت ریسكموجب 

زی همراه شده و منجر به افزایش پایه كمر كاز بان هابانكاليف با اضافه برداشت كبخش زیادی از این ت

  شود.يجه تورم میپولی و در نت

ی كه بانكاليف اعمال شده به شبكه حجم زیاد تك 1دهدبررسی قوانين بودجه سنواتی نشان می

 طوربهقانون  درصورتی كهدر این قانون ) زی(كمر كات اعتباری دولتی و خصوصی و بانمؤسسو  هابانك)

از بانك مركزی  هابانكه برداشت منجر به اضاف هابانكامل اجرا شده و با فرض آنكه تكاليف دولتی به ك

، 1392ی هاسالتوانست در می هابانكه پایه پولی تنها به واسطه بدهی دولت به كشود( تا حدی است 

 درصد رشد كند.  34/6و  16/13، 80/31به ترتيب  1394و  1393

 پيشنهاد: 

ی هاسالدولتی در طول يرغات اعتباری مؤسسو  هابانكالف( هرگونه استفاده از منابع بانك مركزی و 

 برنامه ششم در قوانين بودجه سنواتی ممنوع خواهد بود. 

ات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها در طول مؤسسو  هابانكب( هرگونه تكليف به 

ی برنامه ششم تنها مشروط به تأمين منابع مورد نياز توسط دولت در قانون بودجه ساالنه مجاز هاسال

 .و مردم نماید هابانكمين مالی از أتواند تمی اسالمی كوكاست و دولت تنها از طریق انتشار اوراق و ص

 

                                                 

متعدد وارده بر شبکه به بررسی تکاليف « مجلس، بودجه و تورم»ای تفصيلی با عنوان های مجلس در مطالعه. مرکز پژوهش 1

 توان به این گزارش مراجعه کرد. بانکی در قوانين بودجه سنواتی پرداخته که برای اطالعات بيشتر می
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 پيشنهادات مرتبط با ماليه عمومي  .3-2-3

( ارائه 4ن بخش در جدول )های برنامه ششم در انجام اصالحات در ماليه عمومی دولت عنوان شد، پيشنهادات مربوط به ایخصوص ظرفيتاساس آنچه در این بخش دربر

 شده است.

 

 اهش تورمكپيشنهادات مربوط به ماليه عمومي دولت در راستاي  .4جدول 

ماده )/بند( الحاقي 

 )اصالحي(
 هدف متن پيشنهاد

 (6ماده ) اصالح

 پيشنهادات اصالحی:

 جایگزین شود.  ،«اوراق بهادار اسالمی»، «اوراق بهادار»در متن ماده به جای اصطالح 

 شود.  «اق بهادارراو»در كل این ماده جایگزین  «اوراق بهادار اسالمی»زم است تا عبارت ال 

  تواند بدون نام باشد. اوراق بهادار اسالمی می «2»در بند 

  جایگزین شود.  «تا زمان تصویب این قانون»باید  «1394تا پایان سال »به جای  «1»در بند 

  تأمين اعتبار ...منظور به مكلف است دولت :ذكر شود كه« 2»در ابتدای بند 

بازار بدهی برای  تاصالحات ماليه عمومی در راستای تقوی

 تأمين منابع مورد نياز دولت

 (6به ماده ) یبند الحاق

 پيشنهادات الحاقی:

 اضافه شود:  «1»در انتهای بند .1

 «،های قبلی و یا سود بدهیبابت  صرفاًبرای مخارج دیگر دولت نباشد و باید  اوراق منتشره بدهی جدید

 .«آنها منتشر شود

 بند الحاقی: .2

بدهی جدید دولت در قوانين بودجه سنواتی باید از طریق انتشار اوراق بهادار اسالمی صورت گرفته هر نوع »

 .«مدت بودجه لحاظ شودو منابع الزم برای اصل و فرع آن در قوانين بودجه سنواتی و چارچوب ميان

ی در راستای تقویب بازار بدهی برای اصالحات ماليه عموم

 تأمين منابع مورد نياز دولت

بند الحاقی به ماده 

(4) 

ی هاسالدولتی در طول غيرات اعتباری مؤسسو  هابانكالف( هرگونه استفاده از منابع بانك مركزی و 

 برنامه ششم در قوانين بودجه سنواتی ممنوع خواهد بود. 

ی هاسالات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها در طول مؤسس و هابانكب( هرگونه تكليف به 

 برنامه ششم تنها مشروط به تأمين منابع مورد نياز توسط دولت در قانون بودجه ساالنه مجاز است.

ممنوعيت استفاده دولت از سایر منابع بجز بازار بدهی ازجمله 

انين بودجه ی در قوكه بانكممنوعيت استفاده از منابع شب

 سنواتی 
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ماده )/بند( الحاقي 

 )اصالحي(
 هدف متن پيشنهاد

بند الحاقی به ماده 

(4) 
 1پيشنهادات دفتر بودجه

ای برای در نظر گرفتن های اعتباری و دورهلزوم ارائه بودجه

 اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده 

 های دولتلزوم اعمال محدودیت بر ميزان بدهی

بند الحاقی به ماده 

(4) 
 لی بودجه ارائه قاعده ما 2پيشنهادات دفتر بودجه

 

  

                                                 

داده شده و پيشنهاد اين  ععه ارجارو، در این مطالعه به پيشنهادات آن مطالاینهای مجلس شورای اسالمی در این خصوص پيشنهاداتی را ارائه کرده که ازدفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش .1

 هاي دولت در جدول نهايي پيشنهادات انعكاس داده نشده است. مطالعه براي ارائه بودجه ادواري و تعيين سقف براي بدهي

رو در اين مطالعه پيشنهاد قاعده مالي در ارائه كرده است. ازاين نامه ششماليحه بر 4ها پيشنهاداتي را در خصوص قاعده مالي دولت براي الحاق به ماده دفتر مطالعات بخش عمومي مركز پژوهش .2

 پيشنهادات نهايي قرار داده نشده و تنها براي حفظ انسجام چارچوب مورد نياز براي انضباط مالي دولت، در متن به آن اشاره شده است. 
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 و پايدار رقميكتجدول پيشنهادات اصالحي و الحاقي برنامه ششم براي دستيابي به تورم  .4

ليه پيشنهادات ك( 5درصد( و پایدار، در جدول زیر )جدول  5) رقمیكتمنظور دسترسی بهتر به پيشنهادات ارائه شده در این مطالعه در راستای دستيابی به هدف تورم به

 ارشناسی، ارائه شده است. كنظر ای از اظهارده به همراه خالصهش ارائه
 

 رقميكتپيشنهادات اصالحي و الحاقي به برنامه ششم در راستاي دستيابي به تورم پايدار و  .5 جدول

ماده )/بند( الحاقي )اصالحي( متناظر در اليحه برنامه 

 ششم
 متن پيشنهاد ارشناسيكاظهارنظر 

 (27)بند الحاقی به ماده 

و پایدار در زمره  رقمیكتاهش تورم و دستيابی به نرخ تورم ك

های اصلی برنامه قرار نگرفته و با توجه به اهميت موضوع اولویت

 كالزم است ی 1،درصدی 5خصوص دستيابی به تورم تورم و به

انه دستيابی به آن، در يبند برای تعریف هدف تورمی، مسير سال

 رای نرخ تورم هدف به الیحه اضافه شود.نظر گرفتن بازه اطمينان ب

نرخ تورم هدف در سال پایانی برنامه باید دارای مسير ساالنه باشد 

 ان پاسخگویی فراهم باشد. كتا ام

ه در این كتعيين بازه اطمينان برای نوسانات تورم ضروری است 

افی را به مجلس شورای اسالمی كزی دالیل كمر كصورت باید بان

 ند.كارائه 

 كعد نظارتی مجلس و تقویت پاسخگویی بانمنظور تقویت بُبه

زی مشخص باشد. كمر كزی، الزم است تا نحوه پاسخگویی بانكمر

ماهه برای این منظور مناسب است تا  6بنابراین تعيين بازه زمانی 

زی برای دستيابی به كمر كساليانه دو بار گزارشی از اقدامات بان

 اهداف تعيين شده ارائه شود. 

و پایدار،  رقمیتكمنظور دستيابی پایدار به هدف تورم به

بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران مكلف است طی 

خصوص وظيفه حفظ ارزش پول ی برنامه ششم درهاسال

 شرح زیر محقق نماید:گذاری تورم را بهملی، هدف

الف( نرخ تورم اعالمی )مركز آمار( تا سال پایانی برنامه به 

 رسيد.  درصد خواهد 6

ب( دولت )بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران( مكلف 

است تا پایان ماه اول از تصویب قانون برنامه ششم، مسير 

ساالنه دستيابی به نرخ تورم هدف را با مشخص كردن نرخ 

 تورم در پایان هر سال به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد. 

طه نرخ تورم هدف تعيين شده در هر سال تنها به واس

ران و توضيح و دالیل موجهی های برونزا در اقتصاد ایتكانه

سوی بانك مركزی به مجلس شورای اسالمی ارائه كه از

 واحد درصد نوسان داشته باشد.  3تواند تا شود، میمی

ماه یكبار گزارشی از  6ج( بانك مركزی موظف است هر 

                                                 

جدول  حال ازآنجایی که دراند. با ایندرصد است که در حال حاضر بيشتر کشورهای جهان به این نرخ دست یافته 5تورم  تواند متضمن ثبات اقتصادی باشد، نرخ. نرخ تورمی که در ادبيات اقتصادی می1

تر با هدف در نظرگرفته منظور هماهنگی بيشهاي مجلس شوراي اسالمي بهپژوهش نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است. دفتر مطالعات اقتصادي مركزعنوان به درصدی 9/8م ربرنامه ششم نرخ تو
 پيشنهاد اين مركز در نظر گرفته است. عنوان به درصدی را 6شده در دولت، نرخ تورم 
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ماده )/بند( الحاقي )اصالحي( متناظر در اليحه برنامه 

 ششم
 متن پيشنهاد ارشناسيكاظهارنظر 

های اجرایی برای دستيابی به هدف تورمی تعيين برنامه

 ه در آن سال را به دولت و مجلس ارائه دهد.شد

 (3عبارت الحاقی به ماده )

موضوعات خاص كالن بخشی »پس از عبارت  «4»در بند  های برنامه قرار گيرد. لویتواهش نرخ تورم باید در اك

درصدی در  6دستيابی به نرخ تورم »اضافه شود:  «شامل

  «انتهای برنامه

 (27ماده )بند الحاقی به 

ی خصوصی شده، وضعيت هابانكوضوع تعيين تكليف م

ات اعتباری مؤسسهای آنها و همچنين نحوه فعاليت دارایی

مجاز از اهميت باالیی برخوردار بوده و نياز به اقدام عاجل دولت غير

ادامه مسير كاهشی تورم بدون افزایش  در این زمينه دارد. مشخصاً

 ر نخواهد بود. پذیمتشكل پولی امكانغيرنظارت بر بازار 

دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه ششم سازوكار 

ی خصوصی شده، نحوه خروج كامل هابانكتعيين و تكليف 

و وضعيت سهام عدالت در دارایی  هابانكدولت از این 

ی مذكور و همچنين تعيين تكليف نحوه ادامه هابانك

 ات خارج از حوزه نظارت بانكی و بازارمؤسسفعاليت 

 متشكل پولی را به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد. غير

 (27ماده )بند الحاقی به 

ه كبدون انجام اصالحات در شب رقمیكتدستيابی به نرخ تورم 

 انپذیر نيست. كزی امكمر كی و بانكبان

زی ضروری كمر كی و نظارت برای بانسياستگذارتقویت دو شأن 

 است. 

ای ندارند، پيشنهاد ت برنامهه این اصالحات ماهيكنجایی آ از

 قانون دائمی به این امور بپردازد.  كشود دولت در یمی

زی بوده و استقالل كمر كقانون دائمی فوق باید شامل هدف بان

 ند.كزی تضمين كمر كالزم برای دستيابی به این هدف را برای بان

 تمهيدات ششم برنامه اول سال پایان تا است مكلف دولت

 با را مركزی بانك وظایف و فعاليت اصالح برای را الزم قانونی

 :دهد انجام زیر موارد گرفتن نظر در

 مالی پایداری و مشخص بازه در تورم كنترل اهداف تعيين( الف

 مركزی بانك برای

  مركزی بانك پاسخگویی و شفافيت استقالل،ب( 

 مجزا كميته دو كه نحوی به مركزی بانك ساختار اصالحج( 

و  پولی یسياستگذارنك تأسيس شوند، یك كميته در این با

  گرییك كميته تنظيم

ای بازتعریف ساختار و وظایف شورای پول و اعتبار به گونهد( 

و ی سياستگذاركه این شورا وظيفه نظارت بر كميته 

 عهده داشته باشد. گری در بانك مركزی را بهتنظيم

 دولت با و انكیب شبكه با مركزی بانك رابطه بازتعریف و اصالح
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ماده )/بند( الحاقي )اصالحي( متناظر در اليحه برنامه 

 ششم
 متن پيشنهاد ارشناسيكاظهارنظر 

 (27ماده )بند الحاقی به 

از )الت فعلی شبكه بانكی ضارتباط عميق بين پدیده تورم مزمن و مع

ات پولی و مؤسس، تعداد قابل توجه هابانكجاری غيرقبيل مطالبات 

و ..( باعث شده است تا  متشكل پولیغيرقانونی و بازار غيراعتباری 

 بكه بانكی ميسر نباشد. كاهش تورم بدون انجام اصالحات در ش

و پایدار، نياز به اصالحات  رقمیتكبرای دستيابی به نرخ تورم 

ساختاری قابل توجهی در شبكه بانكی است كه قانون برنامه ششم 

ای، ظرفيت آن را نداشته و باید از طریق به لحاظ ماهيت برنامه

 احكام قانونی پيگيری شود.

ه كهای قانونی است سرفصل موارد عنوان شده در پيشنهاد روبرو،

 رد. كدولت به مجلس ارائه خواهد 

دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه ششم تمهيدات 

قانونی الزم برای اصالح شبكه بانكی را با در نظر گرفتن 

 موارد زیر انجام دهد: 

ستگی كقوانين مربوط به تسویه، انحالل، ادغام و ورش الف(

 هابانك

 هابانكی تكميت شركب( حا

 هاپ( تقویت نقش صندوق ضمانت سپرده

 دهی امنت( قوانين مربوط به وام

 ث( قوانين مربوط به دفاتر اعتباری

 :(27)الف( ماده )قسمت  «ا»اصالح بند 

اعمال جریمه نقدی تا سقف حداكثر یك درصد آخرین »متن بند:

بانكی متخلف غيره اعتباری مؤسسسرمایه ثبت شده بانك یا 

 «دارانب با سطح و نوع تخلف از محل سود سهاممتناس

 

بر آنكه به تقویت نقش نظارتی بانك مركزی این ماده عالوه

و  هابانكپردازد، برخی از ابعاد نظارت این بانك بر فعاليت می

ات و بازارهای مؤسسات مالی و اعتباری و ساماندهی مؤسس

ش شده تا شيوه بر دارد. در این ماده تالمتشكل پولی را نيز درغير

 ات متخلف مشخص شود. مؤسسو  هابانكجریمه 

 گفته شده ثبت سرمایه نبایدخصوص اعمال جریمه نقدی در 

 روایناز و دارند میك بسيار سرمایه ناسالمهای كبان زیرا شود،

 .پردازندمی بيشتری جریمه است، ترسالم كه بانكی

ان تومی «یك درصد آخرین سرمایه ثبت شده»به جای  -

فایت كه طبق ضابطه كای درصد سرمایه كی»بيان كرد: 

 .«داشتندمی سرمایه باید

 «سود انباشته»جایگزین شود  «سود»به جای  -

 

 :(27)ب( ماده )قسمت  «2»اصالح بند 

های الزم دمقرر شده است كه بانك مركزی استاندار بند این در

 : برای برخی موارد را مشخص كند، از آن جمله عبارتند از

گيری ها و ميزان ذخيرهبندی داراییب( تعيين نحوه طبقه»... 

 «های نقدینگی؛...جاری؛ ج( تعيين نسبتغيرمطالبات 

شود تا باعث می« جاریغيرمطالبات »استفاده از عنوان 

 گيری عام را شامل نشود، ذخيره

توانند دارای ابهام باشد و پيشنهاد های نقدینگی، میعبارت نسبت

 ها تعریف شوند. ه در ذیل این ماده این نسبتك شودمی

جایگزین « مطالبات و مطالبات غيرجاری»شود پيشنهاد می

ن كگيری عام هم ممشود تا ذخيره «مطالبات غيره جاری»

 شود.

  (27)ج( ماده )قسمت  «2»اصالح بند 
منظور به «نسبتهای نقدینگی»الزم است تا عبارت  

 ی در ذیل همين بند تعریف شوند. جلوگيری از هر گونه ابهام
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ماده )/بند( الحاقي )اصالحي( متناظر در اليحه برنامه 

 ششم
 متن پيشنهاد ارشناسيكاظهارنظر 

 (32)الحاقی به ماده 

ی هابانكاین ماده از آن جهت كه به موضوع افزایش سرمایه 

كه وضعيت مناسبی به لحاظ نسبت كفایت سرمایه ندارند( )دولتی 

مناسب است. با این حال الزم است كه عنوان شود افزایش سرمایه 

 .شوداز چه محلی انجام می

ی هابانكافزایش سرمایه »ماده اضافه شود: در انتهای 

ی دولتی هابانكمذكور از محل فروش سهام دولت نزد 

 .«گيردخصوصی شده صورت می

 (27ماده )بند الحاقی به 

زی برای انجام كمر كبه منظور فراهم آوردن ابزار مناسب برای بان

ن شده و اجرای سياست يسياست پولی و دستيابی به اهدف تعي

( الزم است Open Market Operationبازار باز ) عمليات

زی اجازه خرید و فروش اوراق بهادار اسالمی را داشته كمر كتا بان

 باشد. 

زی جمهوری اسالمی ایران هنوز دارای كمر كه بانكاز آنجایی 

ل توسط كه عزل رئيس كخصوص آنافی نبوده و بهكاستقالل 

ه دولت كود دارد گيرد، این احتمال وججمهور صورت میرئيس

رو الزم اینند. ازكزی را وادار به خرید اوراق بدهی دولت كمر كبان

 كهای باناست تا در قانون سقفی برای سهم اوراق بهادار از دارایی

 زی وجود داشته باشد. كمر

منظور اجتناب از سلطه سياست مالی بر سياست از طرف دیگر به

راق بدهی دولت، الزم است زی به خرید اوكمر كپولی و اجبار بان

 مستقيم توسط دولت ممنوع باشد.  طوربهتا خرید این اوراق 

وش تواند نسبت به خرید و فرزی میكمر كه بانكباید توجه داشت 

ه شامل اوراق كجز اوراق بدهی دولت( سایر اوراق بهادار اسالمی )ب

ه این اوراق توسط دولت كرده و از آنجایی كشود اقدام رهنی می

 شوند نيازی به تعيين سقف برای آنها نيست. منتشر نمی

منظور انجام بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران به»

های پولی باز و دستيابی به هدف حفظ ارزش پول سياست

ملی مجاز به خرید و فروش انواع اوراق بهادار منتشر شده 

 توسط دولت با رعایت الزامات زیر است: 

دولت خریداری شده در ترازنامه  الف( حجم اوراق بدهی

های بانك مركزی درصد كل دارایی40بانك مركزی نباید از 

 فراتر رود. 

ب( خرید اوراق بدهی دولت توسط بانك مركزی به صورت 

 «.مستقيم از دولت ممنوع است

 

 «1»( بند 6اصالح و الحاق به ماده )

های آن منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالی و ابزاربه

 پيشنهادات اصالحی: این ماده به لحاظ برخی جهات دارای ایراداتی است: 

اوراق بهادار »، «اوراق بهادار»در متن ماده به جای اصطالح 
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ماده )/بند( الحاقي )اصالحي( متناظر در اليحه برنامه 

 ششم
 متن پيشنهاد ارشناسيكاظهارنظر 

 ها(، دولت مجاز است: )بازار پول؛ بازار سرمایه، بازار بيمه

های قطعی شده خود ل بدهیكتا پایان برنامه ششم دولت معادل 

را از طریق انتشار اوراق بهادار  1394به اشخاص تا پایان سال 

ور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف كتسویه نماید. اوراق مذ

ای نامهسنواتی و مصون از تورم، طبق آیينودجه مندرج در قوانين ب

ه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب ك

 یابد. انتشار می رسدئت وزیران میهي

 اوراق بهادار »، «اوراق بهادار»جای اصطالح در متن ماده به

یگزین شود. زیرا در هر صورت اوراق منتشره دولت جا ،«اسالمی

 باید در زمره اوراق بهادار اسالمی قرار گيرد. 

  های دولت تا پایان ه بدهیكدر این ماده عنوان شده است

یند آه با توجه به طوالنی شدن فرك، این درحالی است 1394سال 

تصویب قانون برنامه ششم، باید این موضوع اصالح شده و عنوان 

های شر شده بابت تسویه بدهیته اوراق بهادار اسالمی منكشود 

 دولت و سود آن تا زمان تصویب قانون برنامه ششم خواهد بود. 

  ه كشده است. در حالی است  «مجاز»در مقدمه ماده دولت

ر شده اصل و فرع اوراق باید در كه ذكدر ادامه در بند دو 

لف به این كد دولت مهای سنواتی در نظر گرفته شود، بایبودجه

 ر شود. كذ «2»تواند در ابتدای بند ه میكامر باشد 

ه اوراق كه در این زمينه وجود دارد آن است كته بسيار مهمی كن

های قبلی دولت منتشر شده و بهادار تسویه تنها باید بابت بدهی

های جدید را از طریق انتشار اوراق بدهی تواند بدهیدولت نمی

ن است این رویه كند. زیرا در این صورت ممكالی تسویه تأمين م

اران اوراق بدهی تسویه كه دولت به جای پول به طلبكایجاد شود 

 ته در قانون ضروری است. كر این نكدهد. بنابراین ذ

های دولت و بخشی به بدهیمنظور ساماناز طرف دیگر، به

 همچنين تقویت انضباط مالی دولت، الزم است تا پس از تسویه

ها از طریق اوراق، هر گونه ایجاد بدهی جدید برای دولت از بدهی

طریق انتشار اوراق بهادار اسالمی در بازار اوراق بهادار صورت 

 گرفته و تأمين مالی دولت از این طریق صورت گيرد. 

ن است دارای كه اوراق بهادار اسالمی منتشر شده ممكاز آنجایی 

براین با انتشار اوراق تعهدی سال باشند، بناكرسيد بيش از یسر

 جایگزین شود.  ،«اسالمی

 در كل این  «اوراق بهادار اسالمی»رت الزم است تا عبا

 شود.  «اق بهادارراو»ماده جایگزین 

  تواند بدون نام باشد. اوراق بهادار اسالمی می «2»در بند 

  تا زمان »باید  «1394تا پایان سال »به جای  «1»در بند

 جایگزین شود.  «تصویب این قانون

  دولت مكلف است :ذكر شود كه «2»در ابتدای بند 

 تأمين اعتبار ...نظور مبه

 پيشنهادات الحاقی:

 اضافه شود:  «1»در انتهای بند  .3

برای مخارج دیگر دولت نباشد  اوراق منتشره بدهی جدید،»

 .«های قبلی و یا سود آنها منتشر شودبابت بدهی صرفاًو باید 

 بند الحاقی: .4

بدهی جدید دولت در قوانين بودجه سنواتی باید هر نوع »

صورت گرفته و منابع  تشار اوراق بهادار اسالمیاز طریق ان

 الزم برای اصل و فرع آن در قوانين بودجه سنواتی و

 .«مدت بودجه لحاظ شودچارچوب ميان
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ماده )/بند( الحاقي )اصالحي( متناظر در اليحه برنامه 

 ششم
 متن پيشنهاد ارشناسيكاظهارنظر 

ه باید این تعهدات كشود سال برای دولت ایجاد می كبيش از ی

 های ساالنه ارائه شود. مدت به همراه بودجهبودجه مياندر سند 

 (4بند الحاقی به ماده )

 ( اختصاص به درآمدها و مخارج دولت دارد. 4ماده )

لی سعی دارد تا ضمن انضباط ك طوربهمواد پيشنهادی به الیحه 

يدن به درآمد و مخارج دولت از سلطه سياست مالی بر بخش

 اهد. كسياست پولی ب

منظور تأمين منابع مالی مورد نياز خود از حاضر دولت بهدرحال 

ازی ردی دستكه بانكطریق قوانين بودجه سنواتی به منابع شب

ناشی از  هابانكجاری غيررده و بخش قابل توجهی از مطالبات ك

منظور تقویت انضباط مالی دولت، ست. بههابانكبدهی دولت به 

الزم است تا دولت منابع مورد نياز خود را بجز منابع مالياتی از 

ان تأمين منابع از كرده و در مقابل امكطریق انتشار اوراق تأمين 

 ی ممنوع باشد. كه بانكطریق شب

حاضر هر ساله در قوانين بودجه سنواتی حجم زیادی درحال )

 شود( ی اعمال میكه بانكاليف به شبكت

ی خصوصی در هابانكبنابراین الزم است تا استفاده از منابع 

دولت قصد  درصورتی كهقوانين بودجه سنواتی ممنوع بوده و 

ی دولتی را كبانغيرات اعتباری مؤسسو  هابانكاستفاده از منابع 

 ند. كدارد، الزم است تا منابع مورد نياز را در خزانه تأمين 

و  هابانكرگونه استفاده از منابع بانك مركزی و الف( ه

ی برنامه ششم هاسالدولتی در طول غيرات اعتباری مؤسس

 در قوانين بودجه سنواتی ممنوع خواهد بود. 

ات اعتباری دولتی در مؤسسو  هابانكب( هرگونه تكليف به 

ی برنامه ششم هاسالراستای استفاده از منابع آنها در طول 

به تأمين منابع مورد نياز توسط دولت در قانون تنها مشروط 

 بودجه ساالنه مجاز است.

 

 ( 4بند الحاقی به ماده )

ه رابطه بين كقاعده مالی برای دولت  كاهش تورم بدون تعيين یك

انپذیر نيست. كند امكزی را مشخص میكمر كدولت، نفت و بان

ی از كزیرا ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد )به بودجه دولت( ی

 عوامل اصلی نوسان در بودجه و همچنين افزایش پایه پولی است. 

 1پيشنهادات دفتر بودجه

                                                 

پيشنهاد قاعده مالي در  رو در اين مطالعهاينه برنامه ششم ارائه كرده است. ازاليح (4)ها پيشنهاداتي را درخصوص قاعده مالي دولت براي الحاق به ماده دفتر مطالعات بخش عمومي مركز پژوهش .1

 پيشنهادات نهايي قرار داده نشده و تنها براي حفظ انسجام چارچوب مورد نياز براي انضباط مالي دولت، در متن به آن اشاره شده است. 
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ماده )/بند( الحاقي )اصالحي( متناظر در اليحه برنامه 

 ششم
 متن پيشنهاد ارشناسيكاظهارنظر 

ام دائمی كه قاعده مالی به لحاظ ماهيتی در زمره احكاز آنجایی 

قرار دارد، بنابراین الزم است تا قانون دائمی در این زمينه ارائه 

 شود. 

 (:5اصالح ماده )

شور و همچنين كه جانبه نظام مالی به منظور اصالح و تقویت هم

تسهيل مبادالت مالی از طریق تأمين منابع داخلی و خارجی، 

ی عامل موظفند در استفاده از هابانكهای اجرایی و دستگاه

 نند: كتسهيالت مالی خارجی موارد زیر را رعایت 

عنوان به های اجراییی عامل و دستكاههابانكدر مقدمه ماده، تنها 

گيرنده كه ممكن است وام اند، در صورتینده لحاظ شدهگيروام

شود عبارت در این دسته نگنجد بنابراین پيشنهاد می لزوماً

 شود.  «ی عاملهابانك»جایگزین  «گران مالیواسطه»

جایگزین  «گران مالیواسطه»شود عبارت پيشنهاد می

 شود. «ی عاملهابانك»
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 گيريبندي و نتيجهجمع

به بررسی الیحه برنامه ششم از منظر اهداف تورمی پرداخته و پيشنهادات اصالحی الزم برای  این مطالعه

های این مطالعه رده است. بررسیكو پایدار برای این برنامه را ارائه  رقمیكتدستيابی به هدف تورم 

الحات ساختاری و پایدار الزم است تا اص رقمیكتلی برای دستيابی به تورم كه در حالت كدهد نشان می

صورت زیر توان بهی و همچنين ماليه عمومی صورت گيرد. این اصالحات را میكه بانكدر زمينه شب

 رد: كبندی طبقه

 اصالحات ساختاری مرتبط با ماليه عمومی  .1

  ارائه قاعده مالی 

 ریزی اعتباریهای دولت و انتشار اوراق بدهی و بودجهبدهی 

 ساختاری(غيراصالح )ها ح رویهاهش مخارج عمومی از طریق اصالك 

 ساختاری(غيرهای سنواتی )اصالح ی در بودجهكه بانكممنوعيت استفاده از منابع شب 

 بانك مركزی و بازارهای مالی( ،هابانكاصالحات ساختاری مرتبط با شبكه بانكی ) .2

 زیكمر كاصالحات ساختاری مرتبط با بان 

  اعتباری اتمؤسسو  هابانكاصالحات ساختاری مرتبط با 

الیحه برنامه ششم ظرفيت انجام برخی از اصالحات نام برده شده در باال را دارا بوده و برخی 

 ام دائمی پيگيری شوند. كاصالحات نيز الزم است تا در قوانين و اح

ام دائمی در ميان اصالحات نام برده شده در كه به لحاظ احكدهد های این مطالعه نشان میبررسی

 كخصوص بانشود تا برخی اصالحات ساختاری در لفكاست تا دولت در الیحه برنامه ششم مباال، الزم 

را از طریق قوانين و مقررات دائمی تا سال اول برنامه ششم به مجلس شورای اسالمی  هابانكزی و كمر

 ارائه دهد. 

این مطالعه ه متضمن برخی خصوصيات و الزامات نام برده شده در كقاعده مالی  كهمچنين ارائه ی

لف شود تا این كام دائمی پيگيری شده و دولت باید در برنامه ششم مكاست نيز الزم است تا از طریق اح

 قاعده را تا پایان سال اول برنامه به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد. 

خصوص سایر موارد نام برده شده در باال را امی دركهمچنين قانون برنامه ششم، ظرفيت ارائه اح

اهش كخصوص ماليه عمومی، موادی در الیحه در داراست. در این ميان در بخش اصالحات مرتبط با

ه در این رابطه الزم است تا كمخارج عمومی دولت و تأمين منابع دولت از طریق اوراق بدهی ارائه شده، 

 ه در طول مطالعه به آن اشاره شده است. كبرخی اصالحات صورت گيرد 

ی و همچنين ارائه یك قاعده مالی در زمره اصول مغفول كدولت از منابع نظام بانممنوعيت استفاده 

بند الحاقی برای ممنوعيت استفاده از منابع بانكی  كه در این مطالعه یكماده در برنامه ششم قرار دارد 
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 پيشنهاد شده است.   و بندی الحاقی برای الزام دولت به ارائه یك قاعده مالی

زی نيز پيشنهاد شده است تا مواردی كه منجر به اصالحات كمر كمورد نياز باندرخصوص اصالحات 

ق احكام دائمی پيگيری منظور تقویت استقالل بانك مركزی است از طریانك مركزی بهساختاری در ب

زی به پاسخگویی و ضوابط بر آن مواردی نظير تعيين هدف برای بانك مركزی و الزام بانك مركشود. عالوه

 گویی از طریق احكام برنامه پيگيری شود. اسخاین پ

زی در راستای اعمال سياست پولی كمر كهمچنين خرید و فروش اوراق بدهی دولت توسط بان

 هایی در این زمينه، از مهمترین پيشنهادات ارائه شده در این مطالعه است. مناسب و اعمال محدودیت

ليه پيشنهادات این گزارش را دربر داشته و كد، ه در بخش انتهایی این مطالعه قرار دارك 5جدول 

 ارشناسی انجام شده در این گزارش، ارائه شده است. كنظر ای از اظهارر پيشنهاد نيز خالصهخصوص هدر
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 اقتصادي توسعه هايبرنامه در ضدتورمي نگاهـ  پيوست

  توسعه پنجم تا اول هايبرنامه بازخواني: اقتصادي توسعه هايبرنامه در ضدتورمي نگاه

وشد تا كاند، مینون به مرحله اجرا درآمدهكه تاكهای توسعه اقتصادی این بخش، با مراجعه به برنامه

اهش پایدار تورم كتوانند به اند و میهای توسعه اقتصادی وجود داشتهه در برنامهكاصول ضدتورمی 

اصل  كند. عدم مشاهده یكمی شوند اشارهنند ولی در متن برنامه ششم توسعه مشاهده نمیك كمك

ای نشده است های توسعه قبلی وجود داشته ولی در برنامه ششم به آنها اشارهه در برنامهكتورمی ضد

نون از حيض انتفاع خارج كه آن اصل اك. دليل اول این است بيافتدتواند اتفاق به دو دليل می معموالً

اهش كه برخی وجوه كتواند این باشد اما دليل دوم میرار آن اصل در برنامه ششم مفيد نيست. كشده و ت

نویسان مغفول مانده است. برای بود در برنامه ششم از نظر برنامهنویسان مورد توجه برنامه ه قبالًكتورم 

  1.نيمكها را معرفی میتورمی این برنامههای توسعه، اصول ضدطالعه برنامهل، با مكرفع این مش

تورمی ات ضدكنترل تورم در خود ندارند و نكات زیادی در مورد كوم توسعه ناول و د هایبرنامه

سری كه كات موجود در این دو برنامه این است كترین نه ششم لحاظ شده است. جدیآنها در برنام

نترل شود. كسری بودجه دولت كبودجه دولت و خلق نقدینگی مازاد، علل اصلی تورم بوده و الزم است 

ند و معتقد كاهش تورم را افزایش رشد اقتصادی معرفی میكهای ی از راهكاول توسعه ی همچنين برنامه

 اهش تورم را در پی خواهد داشت.كه رشد اقتصادی باالتر با گذر زمان كاست 

 نيم:كرا بررسی می مهای سوم و پنجتورمی برنامهدر ادامه اصول ضد

 تورمي برنامه سوم توسعه اقتصادياصول ضد

 (60)ماده 

در جهت ایجاد ثبات در ميزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم  

ی و امكان تحقق دقيق گذاری حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایهیتوسعه و تبدیل دارا

زی حاصل از درآمد حساب ذخيره ار»بينی شده در برنامه، دولت مكلف است با ایجاد های پيشفعاليت

 عمل آورد:اقدامات زیر را به« ذخيره ریالی حساب»و « نفت خام

مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام  1380از سال  (الف

این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران  2پيش بينی شده در جدول 

 شود.نگهداری می« ارزی درآمد نفت خام حساب ذخيره»ان تحت عنو

از آغاز سال سوم برنامه، در صورتی كه درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام  (ب

تواند از موجودی حساب ذخيره ماهه می 6این قانون باشد، دولت در فواصل زمانی  2مندرج در جدول 

                                                 

 گاه به مرحله اجرا در نيامد.کنيم چون هيچعه را بازخوانی نمیبرنامه چهارم توس .1



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

43 

 گردد.ین وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور میارزی برداشت كند. معادل ریالی ا

های برنامه این ماده در چارچوب اولویت «الف»بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند  (ج

ی براساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل گذارهای توليدی و سرمایهسوم جهت توسعه فعاليت

 شود.جمهوری اسالمی ایران نگهداری می د بانك مركزینز« حساب ذخيره مالی»ریالی آن در 

در  صرفاًهای بودجه عمومی دولت برای تأمين هزینه« الیحساب ذخيره ری»استفاده از وجوه  (د

صورت كاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات 

خواهد بود و استفاده از آن برای تأمين كسری ناشی از درآمدهای مصوب از ماليات و سایر منابع، مجاز 

 نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.غير

 

 (69) ماده

 طریق از احتمالی كسری كه نماید تنظيم نحوی به را ساليانه هایبودجه الیحه است مكلف دولت 

 بانك مركزی و سيستم بانكی كشور تأمين نشده باشد. از استقراض

 

ای تنظيم گردد كه موجب حفظ ارزش پولی گونهسياست ارزی دولت باید به -«3»تبصره  (86)ماده 

 ملی گردد.

تورمی آن ریشه در ضدتورمی است اما اثر ضد (86)ماده  «3»ه هرچند تبصره كباید توجه داشت 

تواند می یارز كگردد چون وقوع شونترل تورم پيشنهاد نمیكتثبيت نرخ ارز دارد و چنين سياستی برای 

 سرعت افزایش دهد.نرخ تورم را به

 

 (91)ماده 

شود با تصویب شورای پول و اعتبار، عالوه بر موارد به بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می

از اوراق مشاركت بانك  8/6/1362( قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوب 20ماده ) «6»مندرج در بند 

 می ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عمليات بانكی بدون ربا استفاده نماید.مركزی جمهوری اسال

 

 برنامه پنجم توسعه اقتصادي

است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه « شده شناور مدیریت»نظام ارزی كشور،  ـ «ج»بند  (81)ماده 

ن شرایط اقتصاد كالن ازجمله پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنيرقابت

 تعيين حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعيين خواهد شد.
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 (92) ماده

های یكساله را حداقل به ميزان ميانگين الحساب سپردهشورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی 

نرخ سود بينی سال مورد عمل تعيين نماید. نرخ سود تسهيالت متناسب با نرخ تورم سال قبل و پيش

در صورتی ملزم  هابانكشود. توسط شورای پول و اعتبار تعيين می هابانكها و سود مورد انتظار سپرده

شده توسط شورای پول و اعتبار ای با نرخی كمتر از نرخ اعالمبه پرداخت تسهيالت در قالب عقود مبادله

شده توسط دولت تأمين ق یارانه یا وجوه ادارهالتفاوت سود از طریباشند كه عالوه بر تأیيد معاونت، مابهمی

 گردد.

 (117)ماده  «ج»بند 

 ( كمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.%2ای دولت ساالنه حداكثر دو درصد )اعتبارات هزینه

تأمين كسری بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزی و سيستم بانكی ممنوع  تبصره ـ

 است.

 

  «و»بند ( 215)ماده 

ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمين اعتبار ی سرمایههاداراییی تملك هاطرحویب تص

ی كه اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت كل اعتبار مورد طوربهی مزبور است هاطرحكامل برای 

ی هاییدارای تملك هاطرحنياز به مدت زمان اجرای طرح )برحسب سال( كمتر نگردد. اعتبارات 

گردد و بينی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد میای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پيشسرمایه

شده اصالح و یا تغيير طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در  بينیاعتبارات پيش

 بينی شده مجاز است.حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پيش

 

 «الف» ( بند83) هماد

های شود در چارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمين مالی پروژهبه بانك مركزی اجازه داده می

المللی ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسالمی در بازارهای بينزیربنایی توسعه

 اقدام نماید.

 «ب»بند 

گذاری ی سرمایههاطرحشود در راستای تأمين منابع ارزی داده میها اجازه های دولتی و شهرداریبه شركت

ی و بانك مركزی، اقدام به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك یامور اقتصادی و داراخود، پس از تأیيد وزارت 

 های مذكور است.ها و شهرداریاسالمی نمایند. تضمين اصل و سود این اوراق با شركت
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 «ب»بند ( 85)ماده 

تأمين كسری بودجه عمومی دولت ناشی از كاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات 

شده در قوانين بودجه سنواتی از محل حساب ذخيره ارزی مشروط بر  بينیگازی نسبت به ارقام پيش

 اینكه از دیگر منابع قابل تأمين نباشد با تصویب مجلس شورای اسالمی مجاز است.
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