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 كل كشور 1935بررسي اليحه بودجه سال 

 تأثير اليحه بر تورم. 57

 
 

 

 

دهکيچ

الن ک یرهایبر متغ یر قابل توجهیتأث یادرآمد و مخارج دولت، دار یسند مالعنوان به قانون بودجه

است.  رد، تورمیر پذین بودجه تأثیاز قوان یادیتواند تا حدود زیم که ییرهایاز متغ یکیاست.  یاقتصاد

ه کماده واحده قانون بودجه  یهال درآمدها، بندها و تبصرهیبودجه و نحوه تحص یلکر ارقام یبر تأثعالوه

 رگذاریز بر تورم تأثینند نکیرا مقرر م یامکل درآمدها و مخارج دولت احکزان یموارد جدا از م یدر برخ

ماده واحده قانون بودجه  یهاق تبصرهیاز طر یام متعددکران، احیا یسنواتن بودجه یهستند. در قوان

 یا بخشودگیمختلف، امهال و  یهاالت به بخشیرا ملزم به پرداخت تسه کیه بانکه شبکوجود دارند 

 کسیت ریریشور در مدک کیه بانکباعث شده است تا شب یامکن احینند. وجود چنکیره میها و غیبده

 ،یجهنتو در  یرجاریغ مطالبات یجه با مبالغ قابل توجهیها با چالش مواجه شده و در نتییات داریریو مد

 یه پولیش پاین موارد منجر به افزایه مجموع اک مواجه باشد یزکمر کبه بان کیه بانکشب یش بدهیافزا

 است.  جه تورم شدهیو در نت

ن مطالعه یا یهایج بررسیپردازد. نتایم 1۳۳5حه بودجه سال یال یآثار تورم ین مطالعه به بررسیا

، کیه بانکف متعدد به شبیالکبا اعمال ت 1۳۳۴تا  1۳۳2 یهاسال ین بودجه طیه قوانکدهد ینشان م

ن یاند. همچنها داشتهن سالیا یط جه تورمیو در نت یه پولیش پایاز افزا یقابل توجه یسهم احتمال

حه از دو منظر تالش شده ین الیه در اکدهد ینشان م یاز منظر آثار تورم 1۳۳5حه بودجه یال یبررس

حه یماده واحده ال یهاه در تبصرهکیطوراصالح شود، به یادین بودجه و تورم تا حدود زیتا رابطه ب

 یاستفاده از منابع آنها اعمال نشده و در مقابل برا یبرا هابانکف به یلکگونه تچیه 1۳۳5بودجه سال 

 ینیام و قوانک، احهابانکاز  یاریبس یاحتمال یگستکاز ورش یناش ینده آتیآفز یهااز تورم یریوگجل

اساس ن بریدولت صورت گرفته است. همچن یهایبده یدهو سامان هابانکه یش سرمایافزا یبرا

اصالح  یبرا یاساس یمهم و اقدامات یگام 1۳۳5حه بودجه سال ین مطالعه، هرچند در الیا یهاافتهی

تشار ان ین سقف براییاصالحات مانند تع ین بودجه و تورم صورت گرفته، اما بدون انجام برخیرابطه ب

د و ش داده خواهد شیه آنها افزایه سرماک ییهابانک یرانه برایگن ضوابط سختییاوراق توسط دولت، تع

پرداخت سود اوراق منتشره توسط دولت،  یحه بودجه براید آن در الیاز و قین منابع مورد نین تأمیهمچن

رو الزم است نیاسر نخواهد بود و ازیبودجه( م یاهش آثار تورمکاصالح رابطه بودجه و تورم و )ن مهم یا

 ژه شود. ین گزارش توجه ویتا به موارد اشاره شده در ا
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 مقدمه

ه معضل تورم در کیدر حال است،ده تورم رنج برده یواره از پدسال گذشته هم ۴1ران از حدود یاقتصاد ا

کشور دنیا نشان  175های نرخ تورم برای است. بررسی داده حل شده یادیا تا حدود زیاکثر کشورهای دن

 11اند و اقتصاد ایران در میان سال اخیر نرخ تورم دو رقمی داشته 11کشور، طی  22دهد که تنها می

تیوپی، گینه و بوتان و ونزوئال قرار دارد. درواقع بررسی کشور نخست، بعد از اقتصادهایی مانند بالروس، ا

( حاکی از آن است که اقتصاد کشور تنها در 1۳۳۴-1۳5۴سال اخیر ) ۴1نرخ تورم اقتصاد ایران، طی 

 یرده و همواره تورم دو رقمکرا تجربه  یرقمک( نرخ تورم ت1۳2۳و  1۳2۴، 1۳5۴های سه سال )سال

 داشته است.

 یبازه زمان یکخاص در  یسیاستگذار یاز نوع ین است ناشکها مممتیسطح قباره یکش یافزا

و  یمال یهایسیاستگذاراز  یها، نه تنها ناشمتیروند ق یش دائمیافزا یباشد، اما تورم مزمن به معنا

ات، ن و مقرری، قوانیاقتصاد ین نهادهایمانند رابطه ب گر در اقتصادیه عوامل متعدد دکبلاست،  یپول

عنوان هب یه پولیز در آن نقش داشته و رشد پایره نینفعان تورم و غیذ یزنو چانه یاسیروابط اقتصاد س

 ن موارد است. یت گرفته از مجموع ائمدت، نشتنها عامل تورم در بلند

 

 يه پوليپا يسهم اجزا .1نمودار 

 
 .7۳شماره  ،رانیاقتصاد ا یو نماگرها یزکبانک مر یزمان یهایاطالعات سر کبان مأخذ:
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 یهایاهش سهم بدهک، است ش داده شدهینما 1ه در نمودار ک یه پولیپا یرات سهم اجزاییتغ

 یزکمر کت استقراض دولت از بانیب ممنوعیپس از تصو ،به بعد 1۳81از سال  یزکمر کدولت به بان

مت یش قیواسطه افزابه یزکمر کبان یخارج یهاییش همزمان سهم خالص دارایدر برنامه سوم و افزا

 دهد. ینفت را نشان م

 یهبد یعنی یه پولیاز پا یگریش سهم جزء دی، افزایزکمر کبان یخارج یهایینار خالص داراکدر 

 یهاخصوص در سالبه یزکمر کها به بانبانک یش بدهیقابل توجه است. افزا یزکمر کها به بانبانک

 داشته است.را جه تورم یو در نت یه پولیاز رشد پا یر سهم قابل توجهیاخ

 

 هادولت و بانک يارقام عمده پول .2نمودار 

 
 همان. مأخذ:

 

 یش بدهیدر افزا یادیه دولت نقش زکدهد یران نشان میاقتصاد ا یهاداده یگر بررسیاز طرف د

 شینار آن افزاکو در  یزکمر کها به بانبانک یش بدهیافزا 2نمودار  داشته است. یزکمر کها به بانبانک

به بعد  1۳7۳از سال  را یزکمر کها و بانبه بانک یدولت یهاتکدولت و شر کیکدولت به تف یبده

ه کدهد یها، نشان مدولت به بانک یو بده یزکمر کها به بانبانک یش همزمان بدهیافزا دهد.ینشان م

ز فشار ا یشود، ناشیم یه پولیه منجر به رشد پاک یزکمر کها به بانبانک یش بدهیاز افزا یادیبخش ز

و دولت  یدولت یهاتکشر یش بدهیق افزایدولت نه تنها از طر یعنیاست.  کیه بانکبه شب یبخش دولت

جه یو در نت یه پولیپاش یروند رو به رشد داشته( موجب افزا 1۳۳1از سال  ه مجدداًک) یزکمر کبه بان

ز، در رشد ین یزکمر کها به بانبانک یش بدهیو افزا کیه بانکق فشار به شبیه از طرکشود، بلیتورم م

 دارد. ینقش قابل توجه یه پولیپا
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 19۳9 سال يقيحق يهامتيق به هابانک و دولت يپول عمده ارقام .9نمودار 

 
 .یزکمر کبان یاقتصاد یو نماگرها یزمان یهایاطالعات سر کبان :مأخذ

 .ران محاسبه شده استیز آمار اکمر ید ناخالص داخلیتول یهاداده با ید ناخالص داخلیتول یشاخص ضمن -

 

ن یو همچن یزکمر کها و بانبه بانک یبخش دولت یمشخص است، بده ۳ه در نمودار کهمانطور 

ش از ین رشد آنها بیش بوده و بنابرایهم رو به افزا یقیحق یهامتیبه ق یزکمر کها به بانبانک یبده

ر از متکها به بانک یدولت یهاتکشر یشده تنها بده یبررس یرهاین متغیرشد تورم بوده است. در ب

به  1۳8۳خصوص از سال به یزکمر کبه بان یدولت یهاتکشر یش داشته و در مقابل، بدهیتورم افزا

ل که به شک هاستارانهی یهدفمند سازمان یاز بده یاز آن ناش یخشه بکداشته ) یبعد روند رو به رشد

 (. شودشرکت در بودجه نمایش داده می

ق یاز حقا یکستم بانیاز س یق استقراض بخش دولتیاز طرف دولت از طر یه پولیوسته پایش پیافزا

ر د یعنی. مهم است یادهیپد باال نشان داده شد که یه در نمودارهاکران است یار شده در اقتصاد اکآش

 یمال تأمین یطور مرتب براه دولت بهکنآده همزمان در حال رخ دادن است: اول یران دو پدیاقتصاد ا
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ستم یق سیدولت از طر یاز بده یبخش قابل توجه هکدهد و دوم آنیش میخود را افزا یمخارج، بده

ها انکخود به ب یدولت بده صورت که ینبد شود؛یم تأمین یاز بانک مرکز یممستقیرطور غو به کیبان

ور طبه درنتیجه دولتو  کنندمی یاندازدست یها به منابع بانک مرکز، بانککندنمیرا بازپرداخت 

 .است هشد یتورم یامدهایپو  یه پولیش پایموجب افزا یممستقیرغ

 است ین و مقرراتیاز قوان یناش ،هادولت به بانک یهایاز بده یادیه اشاره شد، بخش زکهمانطور 

ند. کیجاد میبا ضمانت دولت ا یدولتریو غ یوام به بخش دولت یها در جهت اعطارا به بانک یفیالکه تک

عمال شده و ا کیه بانکبه شب یادیز فیالکواسطه آن ته بهکاست  ینیجمله قواناز ین بودجه سنواتیقوان

ن یماده واحده قوان یهاام تبصرهکاز اح یناش یزکمر کها و باندولت به بانک یاز بده یادیبخش ز

 است. یبودجه سنوات

 یو تورم بررس ین بودجه سنواتین قوانیب یارتباط یرهایدر بخش اول مسن گزارش، یادامه ادر 

 یبر تورم مورد بررس یاز منظر اثرگذار 1۳۳۴تا  1۳۳2 یهان بودجه سالیخواهد شد. در بخش دوم قوان

ر آن بر تورم یو تأث 1۳۳5حه بودجه یخصوص الدر یارشناسکنظر و در بخش سوم اظهار 1رندیگیقرار م

 صورت خواهد گرفت. یبندگزارش جمع ییت در بخش انتهایارائه شده و در نها یاصالح هایشنهادیو پ

 

 تورم  برن بودجه يقوان ياثرگذار يرهايمس .1

 ستیاو عمده س یسال، بخش اصل یک یدولت ط یسند مخارج و درآمدهاعنوان به یبودجه سنوات ینقوان

ه ساز هر  یکالن اقتصاد یرهایدولت بر متغ یمال یاستسعنوان به . بودجهدهدیدولت را نشان م یمال

آن نسبت به سال  ییراتتغ ،گذار است. رقم کل بودجهیرمخارج تأث وجنبه رقم کل بودجه، درآمدها 

 یاقتصاد کالن یرهایبر متغ یناخالص داخل یدمانند تول یدکالن اقتصا یرهایگذشته و نسبت آن به متغ

بودن  یانبساط یا یانقباض ،مثال برایاثرگذار است.  یکاری، نرخ تورم و نرخ باقتصاد رشد نرخ مانند

جه دولت در بود کردینههز یزانو م یناخالص داخل یدنسبت مخارج دولت به تول یشافزا یابودجه، کاهش 

 مورد نظر خواهد داشت.  یرهایبر متغ یمتفاوت یرهرکدام تأث ی،عمران

 بکس. است اثرگذار اقتصادی کالن متغیرهای بر یزدرآمدها ن یلبر رقم کل بودجه، نحوه تحصعالوه

 اوراق فروش یا و نفت فروش ی،منابع بانک مرکز یات،اخذ مال اننددرآمد از طرق مختلف م یمشخص میزان

رآمدها از د تأمینکه  رودیمثال انتظار م برایو تورم خواهد داشت.  یبر رشد اقتصاد یمتفاوت یرتأث مشارکت،

ته باشد. داش یاتاخذ مال یقنسبت به کسب درآمد از طر یشتریب یاثر تورم یاستقراض از بانک مرکز یقطر

 شته باشد.دا یبر رشد اقتصاد یاثر مخرب تواندیم ینهاز مقدار به بیشتر هایاتمال یشافزا ،در مقابل

ذیرد، پر مییثأندارد و از تصمیمات دولت تکافی سفانه هنوز بانک مرکزی استقالل أدر ایران، مت

                                                 
است كه در « هاي سنواتيمجلس و تورم؛ بودجه»ای از طرح پژوهشي رابطه هاي اول و دوم اين مطالعه خالصهبخش .1

 هاي مجلس صورت گرفته و در نوبت انتشار است.مركز پژوهش
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توان تنها در بانک مرکزی مورد بررسی قرار تورم مزمن بلندمدت اقتصاد ایران را نمیمسئله  درنتیجه

ن ن، در قوانیین بیدارند. در هم ییبلکه دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی در این زمینه نقش بسزا ؛داد

ثیر قرار أطور مستقیم و غیرمستقیم نظام بانکی را تحت تمواردی وجود دارد که به بودجه سالیانه، عمدتاً

 آورد.دهد و موجبات ایجاد تورم را به وجود میمی

عنوان به دولت یانگر برنامه سال آتید بیسند درآمدها و مخارج دولت باعنوان به هرچند بودجه

ها، انک، بیپول یز به نهادهاین یف مختلفیالکران تیا ین بودجه سنواتیباشد، اما قوان یاست مالیس

ه در کمنجر به تورم خواهد شد. همانطور  یمختلف یرهایه از مسکند کیز وارد میره نیات و غمؤسس

ز ا یه پولیش پایدر افزا یادی( نقش زیدولت یهاتکه دولت )دولت و شرکبخش قبل نشان داده شد 

 است.  داشته یزکمر کها به بانبانک یها و بدهدولت به بانک یطرق مختلف بده

 یهال ماده واحده، تبصرهیه در ذکل است کن شیران بدیا ین بودجه سنواتیه مرسوم در قوانیرو

حوه نام، کن احیموارد ا یرسند. در برخیب مینند به تصوکیف میلکرا ت یام مختلفکه احک یمتعدد

 یفیالکگر تیموارد د یرده و در برخکمنابع متعلق به خزانه دولت را مشخص  یل برخیا تحصیص و یتخص

رده کاعمال  یدولتریو غ یمختلف دولت یهاالت به بخشیتسه یاعطا یبرا یزکمر کها و بانبه بانک

ه ک مختلف یهابخشالت به یتسه یاعطا یبرا یزکمر کها و بانف به بانکیلکت یعنیاست. مورد دوم، 

 برخوردار است. ییت بسزایشود از اهمیب میتصو ین بودجه سنواتیساله در قوانهر

( افزوده یدولت یهاتکدولت )دولت و شر یهایبه بده یادین موارد، هرساله حجم زیب ایبا تصو

است تا مانده ن امر باعث شده یز وجود ندارد و همیبازپرداخت آن ن یبرا یه تعهد قابل قبولکشود یم

دولت  نیش باشد. بنابرایدر طول زمان رو به افزا یزکمر کها به بانبانک یها و بدهدولت به بانک یبده

از  یماده واحده قانون بودجه، حجم انبوه یها، در قالب تبصرهین بودجه سنواتیهمراه قوانساله بههر

شود، ید و مخارج دولت در بودجه منظور نمرد درآمکعملعنوان به ن ارقامیند و چون اکیجاد میا یبده

 بازپرداخت آن وجود ندارد.  یبرا یالزام و نظارت جد

 یاثرگذار ینا یکل یدولت بر تورم، الزم است تا محورها یبودجه سنوات ینقوان یرتأث یمنظور بررسبه

 ییبودجه قابل شناسا ینکه در قوان ییمحورها ینترمهم ،بخش از مطالعه یندر ا ،روینامشخص شود. از

شده  ی، معرفشودیم یلپو یاستر سد مالی یاستدخالت در س یاتورم و  بر یرگذاریبوده و منجر به تأث

 محورها بر تورم ارائه خواهد شد. یناز ا یکهر  یاثرگذار مسیخصوص مکاندر یمختصر یحو توض
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  يكاهش استقالل بانک مركز .1-1

ن یند اتوایم یزکمر کاهش استقالل بانکنترل تورم است، ک، یزکمر کبان یه رسالت اصلک ییاز آنجا

بودجه  ینقوان ینرابطه ب ییشناسا یبراند. کنترل تورم با چالش مواجه کبه هدف  یابینهاد را در دست

از ماده واحده قانون بودجه که منجر به  ییهاالزم است تا تبصره یبا کاهش استقالل بانک مرکز یسنوات

ع ممکن است از نوع استفاده از مناب یفتکال ین. ایردمورد نظر قرار گ شودیم یبه بانک مرکز یفیتکال

ستفاده از که ا ییباشد. از آنجا یبر انجام امور نظارتیمبن یبه بانک مرکز یفتنها تکل یاو  یبانک مرکز

بر  یمال یاستسسلطه استفاده از منابع بانک مرکزی )مطالعه در قسمت  یندر ا یمنابع بانک مرکز

 یفکلتنها ناظر بر ت یکاهش استقالل بانک مرکز نجایادر  ینبنابرا شود،یم یبندیمتقس 1ی(پول یاستس

 است.  یاز استفاده منابع بانک مرکز یرغ یدر امور یبه بانک مرکز

 

  ياستفاده از منابع بانک مركز. 2-1

در  وشود یم یپول یهپا یشدولت منجر به افزا یدر بودجه عموم یهرگونه استفاده از منابع بانک مرکز

 نیترمهم مرکزی بانک منابع از عمومی بودجه تأمین. ردکجاد خواهد یرا اتورم یش افزاموجبات  یجهنت

 ینکه ا الزم است یدارو پا رقمیتکبه تورم  یابیدست برایبودجه و تورم بوده و  قانون ینارتباط ب مسیر

مصداق موضوع  یمنابع بودجه عمومعنوان به ینوع استفاده قطع شود. استفاده از منابع بانک مرکز

اطالق  عیتیوضبه  یپول یاستبر س یمال یاستاست. سلطه س «يپول ياستبر س يمال ياستسلطه س»

و  یولپ یهکنترل پا یعنیخود،  یبودجه دولت از اهداف اصل یکسر تأمین برای یکه بانک مرکز شودیم

 .کشدمیتورم، دست 

 یرخب یمال تأمیندر جهت  یبه بانک مرکز های از بندها و تبصرهدر برخ یبودجه سنوات یندر قوان

 یبانک مرکز ،1۳۳۳قانون بودجه  «11»تبصره  «ب»مثال در بند عنوان به شده است، یفموارد تکل

 دمگن ینید تضمیبرای خر عامل هایانکب یقرا از طر یالتتومان تسه یلیاردهزار م 11مکلف شده مبلغ 

 شیباعث افزا یماًاست که مستق یاستفاده از منابع بانک مرکز یموارد به معنا ینگونه. ادهد اختصاص

، 1۳۳۴تا  1۳۳2 هایسال یبودجه سنوات ینقوان یدر بررس ین. بنابراشودیتورم مبه تبع آن  و یپول یهپا

عنوان  تحت شود،یبانک م ینجهت استفاده از منابع ا یبه بانک مرکز یفکه منجر به تکل ییهاتبصره

 رد.بر تورم دا یرگذاریدر تأث ییباال یاربس یتشده و درجه اهم یبندطبقه یبه بانک مرکز یفتکل

 

 

                                                 
1. Fiscal Dominance 
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 عامل يهابه بانک يفتکل .9-1

ن حول آ یزن یاگسترده یاتوجود دارد که ادب یتحت عنوان سرکوب مال یاصطالح یاقتصاد یاتدر ادب

 ،قوانین ،هاای از سیاستسرکوب مالی به مجموعه 1(1۳7۳) ناساس مک کینوشکل گرفته است. بر

های مقداری و کیفی که توسط دولت بر بازار مالی و محدودیت 3هااختالل ،هامالیات 2،هاگذاریقاعده

بازار مالی از سطح بالقوه کارکرد تکنیکی خود  فاصلهشود که در نهایت منجر به شود گفته میوضع می

وسیله افزایش مالیات تورمی، قوانینی را در بازار مالی افزایش درآمدهای خود به برای. دولت شد خواهد

شود سرکوب مالی به وضعیتی گفته می ،شود. در برخی تعاریفکند که منجر به سرکوب مالی میوضع می

آوردند و به این شیوه دولت منابع آمدی کمتر از نرخ تورم به دست میاندازکنندگان درکه در آن پس

 4کند.پرداخت میهای خود را با نرخ کمتر از تورم بازقیمت به دست آورده و بدهیارزان

با  یالتتسه یخاص، اعطا هایگروه یامصارف  به یالتتسه یاعطا برایعامل  یهابه بانک یفتکل

 یرظن یو موارد یقاز وثا ینوع خاص یرفتنپذ ی،بخشودگ یاو  یکمتر از نرخ بازار، اعمال امهال بده ینرخ

ها منجر به کاهش قدرت به بانک یفو تکل یهستند. سرکوب مال یسرکوب مال یقاز مصاد یهمگ ،آن

داشت بر اضافه یجهو در نت یرجاریغ مطالبات یشمنجر به افزا یتمنابع شده و در نها یریتها در مدبانک

 و یپول یهپا یشافزا نیز کزیاز بانک مر هابانکبرداشت  خواهد شد. اضافه یها از بانک مرکزبانک

 یهاامدیتواند پیعامل م یهاف به بانکیلکطور خالصه تبه ،نیبنابراهمراه دارد. به را یتورم یامدهایپ

 داشته باشد: یر را در پیز

 .دولت يهايبده شيافزا .1

 .هاي دولت به شبکه بانکي و اختالل در عملکرد آنبدهي تحميل .2

 .تحميل فشار نياز نقدينگي به بانک مركزي و در نتيجه افزايش پايه پولي و تورم .9

ن یأمن راه تیترن و ارزانیترساده کیبه منابع بان یدسترس: آاركر يف و غيه ضعيسرما بازار .7

ر یپذانکام ین منابعیبه چن یدسترس دولت یهافیلکواسطه ته بهک یمانتا ز و به همین دلیل، استمنابع 

 د. ینه نخواهد رسیو به آارکه به سطح ی، بازار سرماباشد

مصارف خاص را  یوام برا یه دولت دستور اعطاکیزمان :هابانک در کسير تيريمد اهشك .5

ها کن امر بانینخواهند داشت و هم کسیت ریریبه مد یازیگر نیها دند، بانککیبا ضمانت دولت صادر م

 رد. کآنها دور خواهد  یت اصلیرا از فعال

 ندهست یکه مصداق سرکوب مال وجود دارد یمتعدد یهابندها و تبصره ی،بودجه سنوات یندر قوان

                                                 
1. McKinnon, 1973 

2. Regulations  

3. Distortions  

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_repression  

https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_repression
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_repression
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 . کنندیم یفها اعمال تکلو به بانک

 کشاورزانی» که است شده مقرر 1۳۳۳ سال بودجه قانون «11» تبصره «ج» بند در مثال، عنوانبه

 اجتماعی بیمه حق پرداخت به قادر و انددیده خسارت خشکسالی جملهاز غیرمترقبه حوادث اثر در که

 دیرکرد جریمه چنینهم و هستند معاف معذوریت مدت برای جریمه پرداخت از اندنشده مقرر موعد در

 ریمهج بخشش به مکلف هابانک بند این در .«شودمی بخشوده کشاورزان به پرداختی بانکی تسهیالت

 ست،ا بخشش این از ناشی که بانک زیان نیست مشخص کهحالی در اند،شده بدهی بازپرداخت دیرکرد

 جادای کشور در قوانین گونهاین اثر در که را آتی هایکژمنشی همچنین. شد خواهد تأمین منبعی چه از

 .نمود اضافه قوانین گونهاین هایزیان به باید نیز را شودمی

قرار  یمورد بررس یکبه تفک یبودجه سنوات ینمطالعه که قوان یناز ا یبعد یهادر قسمت ینبنابرا

ده ما یها و بندهااساس تبصرهعامل بر یهابه بانک یفتکل یقو مصاد یموارد سرکوب مال گیرند،یم

 :بود خواهند اثرگذار تورم بر زیر طرق از یکی از ،واحده

منابع،  ریالحسنه، ساها )منابع قرضبانک یاستفاده از منابع داخل یها در راستابه بانک یفتکل .1

 .یرهغ و یبخشودگ یزانم یاو  یپرداخت یالتتسه یزان.( با مشخص بودن م.و دوره تنفس و . هایبخشودگ

نابع، م یرالحسنه، ساها )منابع قرضبانک یها در جهت استفاده از منابع داخلبه بانک یفتکل .2

و  یبخشودگ یزانم یاو  یپرداخت یالتتسه یزان( بدون مشخص بودن م...و دوره تنفس و هایبخشودگ

اشاره  1۳۳۴ماده واحده قانون بودجه سال  «11»تبصره  «و»خصوص بند )مانند آنچه در باال در یرهغ

 شد(.

 پرداخت وام. یمشخص برا یقوثا یبرخ یرشها در جهت پذبه بانک یفتکل .۳

 .مشخص یبا نرخ یخاص از محل منابع دولت یهاوام به گروه یها در جهت اعطابانک به یفتکل .۴

به رابطه آن با تورم اشاره  تریش( که پ2( و )1عالوه بر مورد ) شد، اشاره که یخصوص موارددر

ن ( با وجود آنکه در قانو۴و مورد ) استها بانک یسکر تییرق دخالت در نحوه مددا( مص۳شد، مورد )

ل منابع کام تأمینشود، اما در صورت عدم  تأمین یاز محل منابع دولت یازشده که منابع مورد ن بینییشپ

ها بانک یبده یشافزا یجهها و در نتدولت به بانک یبده یشمنجر به افزا ، اینگونه تکالیفدولت یسواز

ش طرح گستر یامانند مسکن مهر و  ییهاخصوص طرحگذشته در یهاکه در سال شودیم یبه بانک مرکز

 مشاهده شده است. یبزرگ یاسو زودبازده با مق ینکارآفر یهابنگاه

 یریگیپ یزه برایعدم انگنند، کیجاد میبا ضمانت دولت ا یفیلکت یهاه وامک یگریراد دیا

ح اصال یبرا تیه در نهاکیطوراست. به سیاستگذار یعامل و حت یهابانک یسوها ازن وامیبازپرداخت ا

منتقل شده و  یزکمر کها حذف و به ترازنامه بانن است معوقات از ترازنامه بانککها ممترازنامه بانک

ن جمله ین مهر از اکه شود. اعتبارات اعطا شده در قالب مسیتسو یزکمر کن دولت و بانینده بیدر آ

 داده شد. انتقال یزکمر کن حذف و به بانکمس که از ترازنامه بانکموارد است 
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 ياز منابع صندوق توسعه مل يالياستفاده ر .7-1

 خواهد داشت: یدر پ یتورم یامدهایپ یاستفاده از صندوق توسعه مل ینهدو عامل در زم

 ن.شده در قانو بینییشنفت و گاز نسبت به مقدار پ یاز درآمدها یکاهش سهم صندوق توسعه مل .1

 از محل منابع صندوق. یالیاجازه به استفاده ر .2

 هایییدارا یشو افزا یصندوق به بانک مرکز یهر دو مورد از موارد باال منجر به فروش منابع ارز

 خواهد داشت.  یدر پ یتورم یامدهایکه پ شودمی یپول یهرشد پا یجهو در نت یبانک مرکز یخارج

عنوان شده است که  1۳۳۴ماده واحده قانون بودجه سال  «5»تبصره  «ح»عنوان مثال در بند به

از محل صندوق  یالتصورت تسهدالر به یلیونم 511مبلغ  یالیبه روستاها معادل ر یمنظور آبرسانبه»

هشت سال از محل  یمبلغ ط ینکند. ا ینههز 1۳۳۴تا در سال  یردگیدولت قرار م یاردر اخت یتوسعه مل

بند از قانون بودجه  ینا .«شودیبازپرداخت م یها به صندوق توسعه ملطرح ینا یحاصل از اجرا یدعوا

 خواهد داشت. یدر پ یتورم یامدهایکه پ گیردیمورد دوم اشاره شده در باال قرار م یلذ 1۳۳۴سال 

بینی شده در قانون باید توجه داشت که هرچند این عمل خصوص کاهش سهم صندوق از مقدار پیشدر

زا خواهد بود، اما قانون فعلی صندوق توسعه ملی نیز متضمن افزایش پایه پولی شده و تورممنجر به 

که موجودی حساب ذخیره پوشش کسری بودجه در شرایط کاهش درآمدهای نفتی نیست. در حالی

های گذشته از منابع صندوق توسعه ملی اضافه برداشت شده است، ارزی به مقدار کافی نبوده و در سال

 ناپذیر است. سهم صندوق از درآمدهای نفتی اجتناب کاهش

ه کست ا یراداتیا یدارا ین بودجه سنواتیو ارتباط آن با قوان یقانون صندوق توسعه مل یلکطور به

ن یاشود، بنابریمشخص م یسهم صندوق از منابع نفت ،طبق قانونالزم است اصالح شود. درحال حاضر بر

ش یز افزای، سهم بودجه نیاصندوق و سهم منابع بودجه سهمبا ثابت بودن  مت نفت،یق یش ناگهانیبا افزا

ه و سپس ب شودمشخص های توسعه دولت در برنامهسقف مخارج ریالی بهتر است ه ک یابد. در حالییم

 شود. در حال حاضر بودجه، مطابقاستفاده صورت ریالی به یآن از منابع نفت برایاز یمورد نکسری زان یم

ه نفت د از جهت بودجه بیه رابطه بودجه با نفت باک صورتیدر  ،شودیم میدر دسترس تنظ یمنابع نفتبا 

ی داده صورت ریالبه یمنابع نفتاجازه استفاده از  یااز بودجهیمطابق با ن یعنیباشد نه نفت به بودجه؛ 

 شود.

قابل  یبودجه سنوات ینمتناظر با آن در قوان یهستند که بندها یموارد اشاره شده در باال موضوعات

ته باشد. داش یتورم یامدهایپ تواندیم یممستقیرغ یاو  یمطور مستقموارد به یناز ا یکاست. هر  یلتحص

لحاظ درجه بودجه که در باال به آنها اشاره شد را به یندر قوان یتورم یرهایمس یمکه بخواهیدرصورت

اول  یتدر درجه اهم «یاستفاده از منابع بانک مرکز» یرمس یم،شخص کنبر تورم م یرگذاریتأث یتاهم

ر ب یرگذاریلحاظ تأثبه یتدر درجه دوم اهم «یاز منابع صندوق توسعه مل یالیاستفاده ر» قرار دارد.
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 فیتکل»و  یتاهم سوم رده در بندیطبقه این در هم« هااستفاده از منابع بانک» تورم قرار خواهد گرفت.

 و پسفته در رتبه چهارم قرار خواهد گر «یوام با استفاده از منابع دولت یاعطا یعامل برا یهابه بانک

ها انکت منابع بیریبر مد یممستقیرطور غچون به« یقوثا یرشپذ یعامل برا یهابه بانک یفتکل»از آن 

از آن جهت  ،«یبانک مرکزکاهش استقالل »ت یدر نها .است اهمیت پنجمدر رتبه  خواهد بود،اثرگذار 

 .شودیم یبندطبقه ششمدر درجه  ،بر تورم دارد یممستقیرغ یرکه تأث

 

 و تورم  ين بودجه سنواتيقوان .2

 یبررس یتورم یرهایبه بعد از منظر مس 1۳۳2از سال  ین بودجه سنواتیقوان یلکارقام  ،ن قسمتیدر ا

ودجه ن بیقوان یهابندها و تبصره یل به بررسیبه تفص یمجلس در گزارش یهاز پژوهشکخواهد شد. مر

ن قسمت از یرو در انیبا تورم پرداخته است و ازا یارتباط یرهایاز منظر مس 1۳۳۴تا  1۳۳2 یهاسال

  1.اشاره خواهد شد یتورم یرهایمرتبط با مس یلکن گزارش تنها به ارقام یا

الت یهرگونه تسه یه اعطاکمقرر شده است  1۳۳2قانون بودجه سال  «2-۴»تا  «2-۳»در تبصره 

ن یچناست. هم کیبه نظام بان یبخش دولت یش خالص بدهیمشروط به عدم افزا یبه بخش دولت کیبان

 یخارج یهاییش خالص دارایمشروط به عدم افزا 1۳۳2در سال  یالت ارزیهرگونه استفاده از تسه

دم منوط به ع یالیالت ریپرداخت تسه یبرا یزکمر کبان یبوده و استفاده از خط اعتبار یزکمر کبان

 است. کیستم بانیاز س یزکمر کش مطالبات بانیافزا

 یلکرد کعمل یمنظور بررسرار نشده، اما بهکگر تید یهان بودجه سالین ماده در قوانیهرچند ا

 یهایه بدهکگزارش نشان داده شد  یرد. در ابتداک ین ارقام را بررسیرات اییتوان تغیقانون بودجه، م

ن یا یمورد بررس یهاسال یرا برا یلکن ارقام یا 2نمودار  است. ش بودهیوسته رو به افزایطور پدولت به

 دهد. ی( نشان م1۳۳۴تا  1۳۳2مطالعه )

 

                                                 
 شود. مراجعه « قوانين بودجه سنواتي رابطه مجلس و تورم،»براي اطالعات بيشتر به طرح مطالعاتي  .1
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 ي ها و بانک مركزبانک ي،بخش عموم يمثلث يمتغيرهاي بدهنرخ رشد  .7نمودار 

 )درصد(      1 1939و  1932هاي در سال

 
 .7۳شماره  یاقتصاد ینماگرها مأخذ:

 

عدم د متن قانون به کی، با وجود تأ1۳۳2ان سال یمشخص است، در پا ۴ه در نمودار کهمانطور 

ند. اش داشتهیبودجه افزا یتورم یرهایمس یتمام ،کیبه نظام بان یبخش دولت یش خالص بدهیافزا

تواند یه مک یریاز هر چهار مس 1۳۳۳و  1۳۳2 یهارد دولت در سالک، عملیلکاساس ارقام ن بریبنابرا

 زا بوده است.و تورم شود، تورم یه پولیش پایمنجر به افزا

دهد. ین بودجه را نشان میواسطه قوانبه یزکمر کها و بانبه بانک یفیلکارقام ت 7تا  5 ینمودارها

 ت،ر اسیمقادردن کموارد بدون مشخص  یاریها در بساستفاده از منابع بانک ین بودجه برایام قوانکاح

ارد گونه مونیا ره.یها و غیف به امهال بدهیلکا تیها و الحسنه بانکدرصد از منابع قرض 21مثال عنوان به

ق یطور دقه بهک یتنها ارقام 7تا  5 یعلت مشخص نبودن ارقام، قابل محاسبه نبوده و در نمودارهابه

 لکن نمودارها مقدار یارقام گزارش شده در ان یاند مورد استفاده قرار گرفته است. بنابرامشخص شده

 رده است. کمتر از حد برآورد کن بودجه را یف در قوانیالکت

 

 

 

 

                                                 
 . است دولتي هايشركت و دولت بدهي مجموع نمودار، اين در دولت كل بدهي از . منظور1
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 ين بودجه سنواتيدر قوان کيستم بانيبه س يفيلکمنابع ت .5نمودار 

 
 .1۳۳۴تا  1۳۳2 ین بودجه سنواتیاساس قوانق بریمحاسبات تحق مأخذ:

 .هنوز محقق نشده، در نمودار وارد نشده است 1۳۳۳نسبت به سال  1۳۳۴سال  یه پولیرات پاییه تغک ییاز آنجا -

 

 یزکمر کاستفاده از منابع بان 1۳۳۴و  1۳۳۳ یهانشان داده شده، در سال 5ه در نمودار کهمانطور 

ر قابل ی، مقادین حال در هر سه سال مورد بررسی)با مقدار مشخص( در قانون بودجه نبوده است. با ا

 یطااع یبرا کیستم بانیف به سیلکزان تین میمترک 1۳۳۴ف شده است. در سال یلکها تبه بانک یتوجه

ن یسه ایاست. مقا یشتر از هر سه سال مورد بررسیب 1۳۳۳ن مقدار در سال یالت وجود داشته و ایتسه

 گذارد. یش میرا به نما یر بهتریتصو یه پولیارقام با پا

 

  ين بودجه سنواتيدر قوان کيستم بانيس يفيلکالت تينسبت تسه .6نمودار 

 سال گذشته يه پوليبه پا

 
 همان. مأخذ:
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ن بودجه به یماده واحده قوان یهاه اگر تنها آنچه در تبصرهکدهد یقت نشان میدر حق 2نمودار 

ها به بانک یش بدهیعامل منجر به افزا یهابانکف به یلکه تکده محقق شود )با فرض آنیب رسیتصو

ن اساس، مجموع یزان رشد خواهد داشت. بر این محل چه میتنها از ا یه پولیشود(، پایم یزکمر کبان

درصد  2و  2/1۳، 8/۳1ب یترتبه 1۳۳۴تا  1۳۳2ن بودجه در سال یجاد شده توسط قوانیا یهایبده

ه یر پارا د یواسطه قانون بودجه، رشد قابل توجهدولت تنها به یعنیرد. کجاد خواهند یرا ا یه پولیرشد پا

ب یصودر ت سیاستگذاررسد یو به نظر م استبرخوردار  ییت باالین موضوع از اهمیند. اکیجاد میا یپول

 از ارقام مصوب ندارد. یقیر دقیقانون بودجه تصو

 

 يه پوليارات پييبه تغ يبودجه سنواتن يدر قوان کيستم بانيس يفيلکالت تينسبت تسه. 4نمودار 

 
 .همان مأخذ:

 

 1۳۳۳در قانون بودجه سال  کیستم بانیمشخص است، استفاده از منابع س 7ه در نمودار کهمانطور 

ست، یرد ارقام فوق در دسترس نکه عملک یین سال است. از آنجایدر ا یه پولیرات پاییل تغکش از یب

 سهم داشته است، اما در یه پولیش پایزان در افزایقانون بودجه چه مفات یلکه تکرد کتوان عنوان ینم

محقق شده از  یه پولیرات پاییاهش تغک، 1۳۳۳را دارا است. در سال  یصورت تحقق، سهم قابل توجه

ودجه در ب یفیلکر تیاد نسبت مجموع مقادیش زیگر موجب افزایاز طرف د تکالیفش یطرف و افزا یک

 . شده است یه پولیبه پا

ن بودجه را یمصوب در قوان یهات توجه به تبصرهین بخش، اهمیصورت گرفته در ا یهایبررس

و تورم دارند، شناخت نوع و  یه پولیرشد پا در یها نقش قابل توجهن تبصرهیه اکییرساند. از آنجایم

 ب آنها شود.یاز تصو یریتواند منجر به جلوگیآنها م یامدهایپ
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ن یش از ایو پ) 1۳۳۴تا  1۳۳2از سال  ین بودجه سنواتیموجب مصوبات قوانآنچه به ،قتیدر حق

 کیانب سیستمف را به یالکاز ت یعین بودجه حجم وسیه قوانکن صورت بوده است یبازه( رخ داده، به ا

 یوجهت ز ارقام قابلین یه پولیاس پایدر مق یحت . این تکالیفاندردهک( اعمال یزکمر کو بان هابانک)

از  یکن هر یو تورم شده است. بنابرا یه پولین امر موجب رشد پایاتوان ادعا نمود که میاست و 

ه موجب کبل هستند، یتبعات تورم یدارا نه تنهانند کرا اعمال  یفیالکه تکن بودجه یقوان یهاتبصره

 ت.منابع شده اسنامناسب ت یریجه مدیالت و در نتیتسه یاعطا یبرا کیستم بانید به سیفشار شد

 

 1935حه بودجه سال يال يبررس .9

مقدار، بالغ بر  ینشده که از ا یشنهادتومان پ یلیاردم هزار ۳51، بالغ بر 1۳۳5ودجه کل کشور در سال ب

 227بالغ بر  یز،دولت ن یدولت است. از منابع بودجه عموم یتومان منابع بودجه عموم یلیاردهزار م ۳17

دولت است.  یاختصاص یدرآمدها تومان یلیاردهزار م ۴1دولت و حدود  یتومان منابع عموم یلیاردهزار م

 شده است. یشنهادتومان پ یلیاردم هزار 282بالغ بر  یزن 1۳۳5بودجه  یحهدر ال یدولت یهابودجه شرکت

 

 از حيث منابع 1935اليحه بودجه كل كشور سال شکل 

 
 .1۳۳5حه بودجه سال یال مأخذ:

 

  

بودجه  کل کشور

۳51 هزار میلیارد تومان

)۳.522.۳72.۴72.111.111(

بودجه  شرکت های دولتی

 هزار میلیارد تومان  282
(2.812.۳۴5.82۴.111.111)

بودجه عمومی دولت

 هزار میلیارد تومان  ۳17
(۳.17۳.815.۳۴7.111.111)

منابع عمومی

 هزار میلیارد تومان  227
(2.27۳.8۴8.111.111.111)

منابع اختصاصی  

هزار میلیارد تومان  ۴1
(۳۳۳.۳57.۳۴2.111.111)



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش _________________________________________________ 

 

 

16 

ه در قسمت ک یتورم یرهایاز مس ،شورکل ک 1۳۳5حه بودجه سال یال یهاماده واحده و تبصره در

و عدم وجود  تنها برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه وجود دارداشاره شد،  هان گزارش به آنیاز ا اول

ز سال ا یسنواتن بودجه یقوان یشود. بررسیحه محسوب مین الیات مثبت اکاز ن هامصادیق سایر کانال

 در ه هر سالکن صورت بوده است ین بودجه به ایه مرسوم در قوانیه روک دهدینشان م 1۳۳۴تا  1۳۳2

 یام متعددکاح یه طک یطوربه .شده است کیستم بانیبه س یماده واحده، الزامات متعدد یهاتبصره

ها فیلکن گونه تیشده است. ا یا بخشودگیها یا امهال بدهیالت و یملزم به پرداخت تسه کیستم بانیس

 ابد.یش یطور مرتب افزابه یزکمر کبه بان کیستم بانیس یباعث شده تا بده کیستم بانیبه س

شدت ها به، بانککیستم بانیبه سهای گذشته در سالصورت گرفته  یهافیلکواسطه تقت بهیدر حق

پرداخت  کسیت ریرین در نظر گرفتن مدالت بدوین تسهیه اک ییاند، از آنجاار شدهکبده یزکمر کبه بان

الت یا تسهیمعوق و  یهایل به بدهیالت پرداخت شده، بازپرداخت نشده و تبدیاز تسه یادیشده، بخش ز

اند که بدون اعتبارسنجی ها مکلف نشدههرچند در این بندهای قانون، بانکها شده است. بانک یرجاریغ

توانند ادعا نمایند که پرداخت تسهیالت ها میبه مشتریان تسهیالت ارائه دهند، اما این مسئله که بانک

 دهای شدید خود کننکسری تأمیناساس قانون و خارج از کنترل آنها بوده و بانک مرکزی را مکلف به بر

ال در ح یه بانککن موارد باعث شده تا شبیمجموع اشود. ها مینیز عامل ایجاد کژمنشی در رفتار بانک

جذب منابع و  یها براد بانکین موارد رقابت شدیمواجه بوده و هم ید اعتباریشد یگنانحاضر با ت

مرکزی  ا به بانکهو نیز افزایش بدهی بانکشتر یب یهاجذب سپرده یبرا کید نرخ سود بانیش شدیافزا

 همراه داشته است.را به

ی برای سیستم بانکن روند یه ادامه اکست ا یاگونهدر حال حاضر به کیه بانکاوضاع نابسامان شب

الح اص یبرا یالزم است تا اقدامات جددر پی داشته باشد. لذا نده را یآتورم فزتواند خطرناك بوده و می

ی عبارت دیگر، وضعیت نظام پولبهرد. یصورت گ یاعتبار یاز تنگناها ن خروج بانکیو همچن کینظام بان

و مالی کشور در حال حاضر در وضعیتی قرار دارد که در صورت عدم اقدام جدی برای اصالح شبکه 

 شاهد تورمی بسیار باال ،ها به بانک مرکزی صورت پذیرد و به تبعبانکی، هجوم شدیدی از طرف بانک

طور غیرمستقیم جلوگیری از بروز تورمی باال را در ت جهت اصالح نظام بانکی بهشویم. لذا اقدامات دول

 های آتی خواهد کرد. طی سال

گذشته  یهان سالیبا قوان یتفاوت جد هابانکاز منظر ارتباط دولت با  1۳۳5حه بودجه سال یال

حه یداشته، در ال کینستم بایدر استفاده از منابع س یگذشته دولت سع یهاه در سالکیدارد. درحال

از بروز بحران و تورم  و عمالً ندک کمک ها، دولت تالش دارد تا به اصالح ترازنامه بانک1۳۳5بودجه سال 

 جدی در بودجه امسال دیده شده است:باال جلوگیری نماید. در این راستا دو اقدام 

 (.«1۳»و  «18»، «۳»، «2»، «1»های ها )ذیل تبصرهافزایش سرمایه بانک. 1
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و اوراق  «5»کارگیری اوراق تسویه ذیل تبصره های دولت )بهبدهی کردندهی و نقدپذیر سامان. 2

 (.«21»دیه بدهی ذیل تبصره أت

از طرف دیگر، دولت برای هموارسازی درآمدهای خود اقدام به استفاده از اوراق بهادار اسالمی کرده 

 رفته است: یپذحه صورت یر در الیاست. برای این کار اقدامات ز

دیگر نیاز به  ،دولت اقدام به استفاده از اوراق اسناد خزانه اسالمی کرده است تا در طی سال .1

 مالی خود نداشته باشد. تأمینها برای مراجعه به بانک

آوری منابع از مردم و استفاده آن در مخارج جاری و انتشار صکوك و اوراق مشارکت برای جمع .2

دلیل انقباض شدید درآمدها در سال جاری راهکار دیگر دولت است. استفاده از این بههای عمرانی طرح

طور های آتی مشخص باشد، بهکه سقف انتشار آن و مجموع جمع شده آنها در طی سالاوراق در صورتی

به آثار تورمی این اوراق در  طیات مالحظات مربوئرساند. جزکلی مشکلی ندارد و آسیبی به تورم نمی

 ادامه مطرح شده است.

 یلکنگاه  یکآن در  یاز منظر آثار تورم 1۳۳5حه بودجه یات مثبت الکطور خالصه نبنابراین به

 ر است:یدو مورد ز

م ستیش از حد منابع سیان استفاده بکام یسنوات یهاه در بودجهک ییهاحذف بندها و تبصرهـ 

 .رین مسیجه قطع رابطه تورم و بودجه از ایو در نت دادیرا م یه پولیپاجه منابع یو در نت کیبان

 هاانکب یستگکاز ورش یتواند ناشیه مکنده ینده در آیآتورم فز یکاز  یریشگیپ یتالش براـ 

 دولت.  یهایبده یدهو سامان هابانکه یش سرمایق افزایباشد، از طر

ها، ، مسئله افزایش سرمایه بانک1۳۳5ه اشاره شد یکی از نکات مثبت الیحه بودجه کمانطور ه

های دولت و نیز دهی بدهیهای دولت از طریق انتشار انواع مختلف اوراق جهت ساماندهی بدهیسامان

 یهاتبصره ین راستا بندهایکسری بودجه سال جاری به جهت انقباض منابع بودجه است. در هم تأمین

 به این موضوعات پرداخته است. «21»و  «1۳»، «18»، «۳»، «5»، «2»، «1»

با اينکه اين مسائل داراي ضرورت و اهميت فراوان است، بايد در طراحي و استفاده از 

در صورتی که مجلس مجوز  آنها نيز دقت فراوان صورت گيرد تا منجر به معضلي جديد نشوند.

های کافی به دولت بدهد، انجام این کار های دقیق و ایجاد محدودیتانجام این کار را بدون کارشناسی

ها شود. پذیرتر کردن بانکتواند باعث ایجاد کانالی جدید برای ایجاد بدهی توسط دولت و نیز مخاطرهمی

یات آنها در قسمت ئرسد که جزیر ضروری به نظر میطور خالصه در این راستا مالحظات زبنابراین به

 است:  بعد ذیل بندها بحث شده

سقف کل ایجاد بدهی دولت مشخص باشد  ،در تصویب قانون مربوط به انتشار اوراق بدهی دولت. 1

 های آتی قابل تغییر نباشد.و طی سال

لتی قابل خرید توسط بانک سقف اوراق دو ،در تصویب قانون مربوط به انتشار اوراق بدهی دولت .2
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 های آتی قابل تغییر نباشد.مرکزی مشخص باشد و طی سال

اولویت باالی  و بازپرداخت آن از طریق بودجه عمومی و در باشدسود این اوراق نیز باید شفاف . ۳

 پرداخت صورت گیرد.

ی این راحتتوانند بهها و دولت اعمال شود که این دو نهاد دیگر نای برای بانکگیرانهضوابط سخت. ۴

الزم به ذکر است که در  طور که بیان شد مجدداًالبته همان چنین بدهی انباشته شده ایجاد نمایند.

های شدید جلوی بروز ولی باید با اعمال نظارت ،دهی وجود نداردای جز این سامانشرایط کنونی چاره

 مجدد اینگونه مشکالت را گرفت.

 

 از منظر آثار تورمي 1935ودجه بررسي بندهاي اليحه ب .1-9

 صورترویم که بهمی ییو بندها 1۳۳5الیحه بودجه ذیل ماده واحده های در این بخش به سراغ تبصره

ر راستای د مندرج در این الیحه، مسائل . عمدتاًدر ارتباط هستندتورم  مسئله مستقیم بامستقیم یا غیر

 طور کلی نظر کارشناسی تیم پروژه ارائهولی به ،اصالح نظام بانکی هستند که کمک به کاهش تورم دارد

 گردد.می

  در این بند و پس از مشخص نمودن سهم صندوق توسعه ملی از ارزش  ـ «2»تبصره  «ب»بند

ها افزایش سرمایه بانکصادرات گاز طبیعی، اشاره شده است که استفاده از سهم صندوق مذکور برای 

 مجاز است.

لحاظ های دولتی بهتنگنای مالی و وضعیت بانک ،با توجه به شرایط کنونی ـ يارشناسكنظر اظهار

گذاری های سرمایهتواند جزء گزینهمیبر این در شرایط حاضر . عالوهسرمایه این طرح مطلوب است

با وجود مثبت بودن این اقدام در راستای خروج شبکه بانکی  مناسب برای صندوق توسعه ملی نیز باشد.

از تنگنای اعتباری، در مورد امکان استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه و اثر آن بر فشار و تحمیل به 

از منابع در هر حال، هرگونه استفاده  س از آن باید توجه الزم را داشت.بانک مرکزی و آثار تورمی پ

در  خصوصلی )یا سایر منابع( حتماً باید مشروط به انجام برخی اصالحات ساختاری بهصندوق توسعه م

ن ها به این موضوع مرتبط بوده و بدوها باشد، زیرا بخشی از مشکالت فعلی بانکحاکمیت شرکتی بانک

 مسائل بلندمدت باشد.تواند به معنای تعمیق مدت میرفع آن، حل مشکالت کوتاه

تواند ان افزایش سرمایه ارزی نیز میک، امیالیه ریش سرمایافزا یتورم یامدهایبه پ با توجه ـ شنهاديپ

ها عملی برای بهبود حاکمیت شرکتی بانک هایبر این، برخی پیشنهادعالوه ای در این بند باشد.گزینه

 اضافه شود. 

  ید و ارتقایقانون رفع موانع تول (12)ماده  «2»تبصره  یاجرا یدر راستا ـ «2»تبصره  «د»بند 

شود وجوه حاصل یبه دولت اجازه داده م ،یدولت یهابانکه یش سرمایشور و به تبع آن افزاک ینظام مال
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 یهابانکه یش سرمایرا به افزا یمشمول واگذار یهامهیو ب هابانکمانده سهام دولت در یباق یاز واگذار

 اختصاص دهد. یدولت

های دولتی و نیاز مبرم آنها به افزایش وخیم کنونی بانک با توجه به شرایط ـ يارشناسكنظر اظهار

سرمایه، مورد بسیار مناسب و مفیدی برای شرایط اقتصاد کشور در زمینه رشد اقتصادی، افزایش سالمت 

وجه یند تصویب این بند باید تآ. تنها اینکه در فراستاستمرار کاهش تورم  مسئلهتر بانکی و از همه مهم

كننده اين سرمايه شرايطي تعيين شود كه جلوي كژمنشي هاي دريافتبانکبراي داشت که 

 گونه منابع دولتي بگيرد.اندازي به اينها را جهت دستبانک

  نانس( ی)فا یخارج ین مالیالت تأمیسقف تسه 1۳۳5در سال اساس این بند، بر ـ «9»تبصره

شود. بازپرداخت اصل ین مییارد دالر تعیلیم 51 یالیقبل، معادل ر یهاه سالیمانده سهمیبر باقعالوه

شده طرح در  ینیبشیا منابع پیو  یبرداردات طرح در دوران بهرهیو سود منابع طرح صرفاً از محل عا

 است.ب طرح قابل پرداخت یقانون بودجه زمان تصو

مالی دولت بسیار مطلوب ارزیابی  تأمینبا اینکه این طرح برای کمک به  ـ يارشناسكنظر اظهار

سهیالتی تر تتوان از تجارب پیشین استفاده نمود. پیشیند تصویب این تبصره میآشود، ولی در فرمی

برداری پروژه، اصل و سود این تسهیالت دلیل عدم کارشناسی دقیق زمان بهرهدریافت شده که به

ها در نهایت بانک مرکزی را مجبور . این بدهیبازپرداخت نشده است و منجر به افزایش بدهی شده است

آورد. لذا در عین اینکه طرح بسیار خوب نماید و موجبات تورمی باال را فراهم میبه تزریق نقدینگی می

های با بازده مالی خارجی است، ولی مراقبت بر عدم اجرای طرح تأمینو مناسبی جهت استفاده از توان 

 کم ضروری است.

  منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در ذیل این بند آمده است که به ـ «7»صره تب «الف»بند

 ،1۳8۳سازی نوآوری و اختراعات مصوب آبان بنیان و تجاریات دانشمؤسسها و قانون حمایت از شرکت

میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی  211( قانون مذکور، معادل ریالی 5ماده ) «2»ویژه تبصره به

یابد. مبلغ مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت بنیان اختصاص میهای دانشبابت حمایت از شرکت

تبدیل دالر به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی  شود.از منابع محسوب می

 گیرد. ن صورت میایرا

ورت صدر این بند صراحتاً اشاره شده است که از منابع صندوق توسعه ملی به ـ يارشناسكنظر اظهار

تواند ریالی استفاده خواهد شد. تکلیف به بانک مرکزی برای تبدیل دالر به ریال توسط بانک مرکزی می

هد و در نهایت با تضعیف بانک مرکزی، الشعاع قرار دهای پولی تحتبانک مرکزی را برای اعمال سیاست

 هاي خارجي بانک مركزي موجبات باال رفتن تورم را فراهم كند. از طريق افزايش دارايي
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  5»تبصره  «ـه»و  «د»، «ب»، «الف»بندهاي»: 

، ورزش و جوانان، دفاع و یرو، نفت، راه و شهرسازین یهاوابسته و تابعه وزارتخانه یهاتکبه شر (الف

و  یشاورزک و جهاد اطالعات، صنعت، معدن و تجارت یمسلح، ارتباطات و فناور یروهاین یبانیپشت

شهریور  ت مصوبکت قانون نحوه انتشار اوراق مشاریشود با رعایران اجازه داده میا یاتم یسازمان انرژ

 یو مال یاقتصاد، یه فنیتوج یدارا یانتفاع یهاطرح یاجرا یبراهزار میلیارد ریال  111تا سقف  1۳72

، یمرز یهاگان و مهار آبیبا همسا كن نفت و گاز مشتریادیم یهاها و طرحپروژه یت اجرایخود با اولو

 یهال طرحیمکن آب، احداث و تیو تأم یآبرسان یها، طرحیه برقیژه وسائط نقلیوونقل بهحمل یهاطرح

 یهااهروگین آب و فاضالب، یهاخانههیو انتقال فاضالب، تصف یآوره جمعکل شبیمکن، تکنیریآب ش

ل گاز به ی، تبدیتمام ورزشمهین یهال طرحیمکع برق، احداث و تیانتقال و توز یهاهکبرق، شب

 كوکا صیو  یالیت رکمشار افته، اوراقیمتر توسعهکن مناطق محروم و یو همچن ییایمیش یهافرآورده

ب یه به تصوک ییهاطرح یدولت و برا یاز مقررات مال یم بخشی( قانون تنظ88ت ماده )یو با رعا یاسالم

 ند.یسود، منتشر نما ن خود درخصوص اصل ویرسد، با تضمیاقتصاد م یشورا

ن خود با یبا تضم یالیت رکال اوراق مشاریارد ریلیهزار م 51شود تا مبلغ یبه دولت اجازه داده م( ب

 و طبق یو مال ی، اقتصادیه فنیتوج یدارا یانتفاع یهاطرح یمنظور اجرابازپرداخت اصل و سود آن به

ن یا 5جدول  ۳11112ف شماره یشده را به رد خذات منتشر و وجوه کقانون نحوه انتشار اوراق مشار

 1وست یتمام مندرج در پمهین یاهیسرما یهاییدارا کتمل یهاطرح به یزیند. منابع وارکز یقانون وار

نه یر هزشوک یزیرت و برنامهیرینامه با سازمان مدبراساس مبادله موافقت ابد تایین قانون اختصاص میا

ها در بازار پول و قبل از ر دستگاهیو سا هابانکها، تکاعم از شر ین اوراق به بخش دولتیای شود. واگذار

 د ممنوع است.یسررس

ا ب یا انفرادی كطور مشتربهشود یوابسته به آنها اجازه داده م یهاشور و سازمانک یهایبه شهردار (ج

ها( تا یاریها و دهیشهردار شور )سازمانکد وزارت ییران و با تأیا یاسالم یجمهور یزکمر کمجوز بان

ن خود با بازپرداخت اصل و سود یبا تضم یاسالم كوکت و صکال اوراق مشاریارد ریلیهزار م 71سقف 

د. ننکها منتشر یآن توسط شهردار یینامه اجرانییت و آکانتشار اوراق مشار ت قانون نحوهیآن با رعا

 ابد.ییاختصاص م یقطار شهر یهان بند به طرحیدرصد از سقف اوراق موضوع ا 51حداقل 

نام یصورت بتا سه سال به یکد ید را با سررسیبا حفظ قدرت خر یدولت مجاز است اسناد خزانه اسالم (د

و  یاهیسرما یهاییدارا کتمل یهامسجل خود بابت طرح یبدهه یمنظور تسوند و بهکا بانام، صادر یو 

رق و آب ب یهاتکفروش آن در سنوات قبل به شر یفیلکمت تیشده برق و آب با قمت تمامیالتفاوت قمابه

هزار  75تا سقف  یمت اسمیبه ق 1۳22مصوب شهریور  شورک ی( قانون محاسبات عموم21مطابق ماده )

عنوان هب ات معاف بوده وید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیواگذار نما یردولتیاران غکال به طلبیارد ریلیم
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 یمحسوب شده و با امضا 1۳8۴آذر  ران مصوبیا یاسالم یموضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهور یابزار مال

ار ه برخوردیستد در بازار ثانووت دادیقابل از یشود. اسناد خزانه اسالمیصادر م ییو دارا یر امور اقتصادیوز

اهم ا فرابورس فریه آنها را در بازار بورس یبات انجام معامله ثانوید ترتیاست و سازمان بورس و اوراق بهادار با

 ران ممنوع است.یا یاسالم یجمهور یزکمر کبان ن اوراق توسطید و فروش ایند. خرک

وراق بهادار اسالمی است. در زمینه تصویب این موضوع این چهار بند انتشار ا ـ يارشناسكنظر اظهار

اساس ظرفیت بازار به دقت مشخص شود و توجه شود که بندها باید سقف مجموع اوراق منتشر شده بر

های سود نیز تغییر خواهد بر ایجاد بدهی جدید برای دولت، نرخدر صورت انتشار این اوراق در بازار، عالوه

شوند، بهتر است كه بازپرداخت اين سود در با سود تعريف ميدر صورتي كه اين اوراق کرد. 

كنند كه دولت اين صورت، افراد اين سيگنال را دريافت مي در تعيين شود. 1935بودجه سال 

اين مسئله در كاهش نرخ سود اين اوراق نيز جدي براي بازپرداخت به موقع سود دارد. قصد 

 ثير خواهد داشت.أت

 بودجه.قانون ر آن در کپرداخت سود و ذ یگرفتن منابع الزم برادر نظر  ـ شنهاديپ

  ب»و  «الف» یبندها یهانرفته طرحت فروشکاوراق مشارمطابق این بند، ـ  «5»تبصره  «ج»بند» 

ها در سقف زات همان طرحینندگان تجهکنیاران، مشاوران و تأمکمانیبه پ ین تبصره، قابل واگذاریا

 یزیرت و برنامهیریربط و سازمان مدیحساب ذی، ذییس دستگاه اجراید رئییتأ مطالبات معوق طرح با

  ست.یعامل ن کد توسط بانید، قبل از سررسیشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرک

 به های دولت است و لزوماًدهی بدهینکته مثبت این بند، کمک به سامان ـ يارشناسكنظر اظهار

تواند های پیشین دولت میی ایجاد بدهی جدید توسط دولت نیست. با استفاده از این روش، بدهیامعن

صورت اوراق قابل معامله در بازار تبدیل شود و از این طریق تنگنای نقدینگی ایجاد شده در بازار رفع به

ای بین افراد ت که چرخهشود. روش رفع تنگنای نقدینگی با استفاده از این اوراق به این صورت اس

گیرد و در این چرخه گردش مالی باعث کاهش تنگنای مالی خواهد بدهکار به و طلبکار از دولت شکل می

 نظر قرار داد:چهار مورد را مدساز آتی باید شد. در این زمینه برای جلوگیری از مسائل مشکل

 .مجموع اوراق قابل انتشار ين سقف براييتع .1

اگر دولت همه اوراق را با یک سررسید بازپرداخت اصل اوراق:  يمختلف برا يهان زمانييتع .2

 ساز خواهد بود. ساله منتشر نماید، بازپرداخت اصل مبلغ این اوراق برای وی مشکلیک مثالً

صورت مصون از تورم طراحی شوند که باید در نظر داشت که این اوراق به مصون از تورم بودن اوراق: .9

های مالی آن بسیار باال خواهد صورت، نرخ این اوراق و هزینهدر غیر این ید آن را داشته باشند.د انگیزه خرافرا

 ند.کر یین اوراق با نرخ تورم تغیه نرخ اکرد ک یرا طراح یمسیانکتوان میم ،مثالعنوان به بود.

زمان قابل فروش بودن این اوراق باید توسط دولت و با  ن زمان قابل فروش بودن اوراق:ييتع .7
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هار چ ای )مثالًساله بهتر است تا بازهنظارت مجلس تعیین شود. برای مثال، یک ورقه با سررسید پنج

دریجی صورت تسال( قابلیت فروش نداشته باشد تا از این طریق، تزریق این حجم عظیم اوراق به بازار به

 صورت گیرد.

نامه نییه آکا مقرر شود ین بند در نظر گرفته شود و یمورد اشاره شده در باال در متن ا چهار ـ شنهاديپ

 سد.پول و اعتبار بر یعال یران و شورایت وزئیب هیرد به تصوامو اینن بند با در نظر گرفتن یا ییاجرا

  در این بند دولت مجاز شده است که اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت  ـ «5»تبصره  «ـه»بند

نام صادر کند. این اسناد برای تسویه بدهی صورت بانام و یا بیخرید را با سررسید یک تا سه سال به

شده برق و آب با التفاوت قیمت تمامای و مابههای سرمایههای تملک داراییمسجل دولت بابت طرح

هزار  5/7های آب و برق به قیمت اسمی تا سقف های قبل به شرکتفی فروش آن در سالقیمت تکلی

 میلیارد تومان قابل واگذاری به طلبکاران غیردولتی است. 

ساله یک در تصویب این بند باید توجه داشت که اسناد خزانه اسالمی ماهیتاً ـ يارشناسكنظر اظهار

د. نل برای آن معنا ندارد و باید طی همان سال انتشار تسویه شوهستند و تعیین سررسید باالتر از یک سا

 در این بند نیز، مانند بندهای پیش، باید سود پرداختنی به این اسناد در بودجه عمومی تعیین شود. 

اخت سود پرد ینیبشین پیساله و همچنیکد یتا سه ساله به سررس یکد یر سررسییتغ ـ شنهاديپ

 .حهیدولت در متن ال یاوراق از محل منابع داخل

  یقطع یهایبده 1۳۳5شود در سال یبه دولت اجازه داده ممطابق این بند،  ـ «5»تبصره  «و»بند 

ان سال یه در چارچوب مقررات مربوط تا پاکرا  یو خصوص یتعاون یو حقوق یقیخود به اشخاص حق

ند. که ی( از اشخاص مزبور تسویها و مؤسسات دولتدولت )وزارتخانه یمطالبات قطع جاد شده، بایا 1۳۳۳

 صادر« اوراق تسویه خزانه» را با عنوان یخاص ی، اسناد تعهدییو دارا ین منظور وزارت امور اقتصادیبد

دهد. یار قرار مکار و متقابالً بدهکطلب یو تعاون یخصوص یو حقوق یقیار اشخاص حقیند و در اختکیم

 ها و مؤسساتتکشر و ییاجرا یهاشده به دستگاه ادیاشخاص  یه بدهیمنظور تسواد صرفاً بهن اسنیا

 . ردیگیمورد استفاده قرار م یدولت

می را طراحی نمود که طلب و بدهی ستوان مکانیدر طراحی این اوراق می ـ يارشناسكنظر اظهار

 هایها را نیز با آن تسویه نمود. برای مثال، اگر یک شرکت مادر طلبکار دولت است و شرکتمجموعه

زیرمجموعه آن بدهکار مالیاتی دولت هستند، با استفاده از این اوراق این رابطه چهاروجهی تکمیل شود. 

اتي درآمدهاي ماليصورت ، در غیر اینسقف انتشار اين اوراق تعيين شودر این مورد نیز باید البته د

خود دولت ممکن است كاهش يابد و همين امر موجب ايجاد كسري بودجه خواهد شد، كه 

 كانالي براي تشديد تورم است.

ار( کدهار )بکمادر طلب تکن شرین اوراق بیان بده بستان اکه امکحه اضافه شود یدر متن ال ـ شنهاديپ
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برای جلوگیری از کاهش شدید  ها وجود دارد.یه بدهیتسو یار( دولت براکار )طلبکمجموعه بدهریو ز

 درآمدهای مالیاتی دولت، سقف استفاده از این اوراق مشخص شود.

  تهیئل یر از قبیبگمختلف حقوق یهاش حقوق گروهیافزادر این بند آمده است که  ـ «12»تبصره 

ق یه تفاوت تطبک یبه نحو ،طور جداگانه توسط دولتو قضات به یرکو لش یشورکنان کارک، یعلم

 .ردیپذیبماند، انجام م یثابت باق م حقوقکدر ح یشورکت خدمات یری( قانون مد78( و )71) موضوع مواد

 در صورتي كه افزايش حقوق با تورم سال گذشتهدر تصویب این بند،  ـ يارشناسكنظر اظهار

اما اگر نرخ افزایش  تواند لنگر تورم باشد و از سرعت كاهش تورم بکاهد؛صورت گيرد، خود مي

تواند به کاهش تورم سال آتی کمک کند. انتظار بر این حقوق معادل نرخ تورم انتظاری تعیین شود می

کمتر  1۳۳5گیرانه مجلس، تورم سال است که در صورت مدیریت دولت و بانک مرکزی و نظارت سخت

 باشد. 1۳۳۴از تورم سال 

  های کلی اقتصاد در این تبصره اشاره شده است که برای تسریع در اجرای سیاست ـ «16»تبصره

شود نسبت به انتشار اوراق اسالمی حداکثر تا دو برابر مجوزهای مندرج مقاومتی، به دولت اجازه داده می

یزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد ربا پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه 1۳۳5در بودجه 

 های اقتصادی اقدام نماید. ها و پروژهها، طرحاعتبار اجرای برنامه تأمینمقاومتی برای 

 توان قضاوت نمود.است و نمی نامفهوماین تبصره بسیار  ـ يارشناسكنظر اظهار

  ین مالیمنظور تأمشود بهین اجازه داده مکمس کبه بانمطابق این بند،  ـ «1۳»تبصره « د»بند 

رساخت ناوگان یدر ز یو مال ی، اقتصادیه فنیتوج یه داراک یاتوسعه یهااز طرحیمورد ن یو ارز یالیر

تا  یشهر ید و عمران و بهسازیجد ین و توسعه شهرهاکنقل و مسومختلف حمل زات شقوقیو تجه

وراق صدور انواع ا نسبت به یتوسعه ملت صندوق کا با مشاریارد دالر مستقالً و یلیسقف معادل پنج م

 نوسانات کسید. ریران اقدام نمایا یاسالم یجمهور یزکمر کت ضوابط بانیبا رعا یالیو ر یبهادار ارز

توسط صندوق  یتوسعه مل با صندوق كمشتر یهاور در طرحکمتعارف نرخ ارز از منابع مذریغ

 .خواهد شد یسازمصون

 ر در نظر گرفته شود: یدر فرآیند تصویب این بند باید مالحظات ز ـ يارشناسكنظر اظهار

های داخلی که درآمد ارزی ندارند انتشار اوراق ارزی برای طرح :يانتشار اوراق ارز يباال کسير .1

ته داش یرا در پ یینه باالیش نرخ ارز، پرداخت اصل و فرع آن هزیرا در صورت افزایریسک باالیی دارد. ز

خواهد  یاز را در پین منابع مورد نیتأم یبرا یه پولیپا یش احتمالیبه سبب افزا یآت یتورم یامدهایو پ

 داشت.

دهد که نرخ ارز اسمی را پایین نگه دارد این مسئله به دولت انگیزه می دولت: يژمنشاحتمال ك .2

ل و فرع دهد و وقوع جهش، پرداخت اصکه این مسئله احتمال جهش نرخ ارز در آینده را افزایش می
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 ممکن خواهد کرد.ا برای دولت غیراین اوراق ر

: در این بند اشاره شده است که بانک مسکن با مشارکت ازيمورد ن ياليمشخص نبودن منابع ر .9

اشاره نشده است كه ريال تواند نسبت به انتشار اوراق ریالی اقدام نماید، اما صندوق توسعه ملی می

خواهد شد. اگر تبديل ارز به ريال توسط بانک مركزي انجام شود، بر  تأمينموضوع آن چگونه 

 ،در عوضهاي خارجي بانک مركزي و در نتيجه پايه پولي و تورم اثرگذار خواهد بود. دارايي

تواند درآمد ارزی داشته باشد، مناسب است که با کمک صندوق توسعه انجام پذیرد. هایی که میطرح

، باید . در نهایتسود اين اوراق تعيين نشده است تأمينمحل در این بند نیز مانند بندهای پیشین، 

د تولي صورت سهمي ازدقت و بهسقف كل اوراق قابل انتشار در قانون بودجه بهتوجه شود که 

 ظرفیت بازار برای پذیرش این اوراق نامحدود نیست. تعيين شود؛ ناخالص داخلي

 یهاطرح یر بوده و تنها برایپذانکام یالیصورت رتنها به یالیر یهاطرح یصدور اوراق برا ـ شنهاديپ

 ت صندوق وجود داشته باشد. کو با مشار یان انتشار اوراق ارزکام یارز

  و  یمال یهامنظور اصالح صورتشود بهیبه دولت اجازه داده ممطابق این تبصره،  ـ «13»تبصره

 یهاییخالص دارا یابیاز محل حساب مازاد حاصله از ارز یدولت یهابانک یدهالتیش توان تسهیافزا

ه یبابت تسو تومانارد یلیهزار م 51زان یثر به مکران، حدایا یاسالم یجمهور یزکمر کبان یخارج

 . دیدولت منظور نما از هابانک یو مطالبات قطع یدولت یهابانکاز  یزکمر کمطالبات بان

اساس آن دولت از محل تسعیر معادل متن این تبصره نیاز به اصالح دارد تا بر ـ يارشناسكنظر اظهار

خود به  دار بانک مرکزی نزد وی دارد، بتواند بدهیعنوان سهامهزار میلیارد تومان ارزی که به 51

های دولتی را تسویه نماید. در این صورت بانک دولتی نیز قادر خواهد بود که بدهی خود به بانک بانک

کلیت مدت با مالحظات کوتاه های دولتی به افزایش سرمایه،دلیل نیاز مبرم بانکمرکزی را تسویه کند. به

داشت؛ چرا كه تنها اقالم پايه پولي آثار تورمي نخواهد شود و از طرفی، این بند مطلوب ارزیابی می

اوالً در اینکه اساساً منبعی با این  :در این رابطه دو نکته جدی وجود دارد ،با این حال. گرددجابجا مي

وجود دارد یا خیر که دولت امکان دخل و تصرف را در آن داشته باشد، بحث وجود دارد. براساس میزان 

های خارجی ، تغییرات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی1۳۳2این رابطه در سال آخرین قانون مجلس در 

بانک بدون مداخله دولت باید حل بانک مرکزی صرفاً یک مسئله حسابداری است و در خود ترازنامه 

لت و دهی به دوتواند نوعی عالمتهایی میانداز بلندمدت تصویب چنین تبصرهدر یک چشمگردد. ثانیاً 

نها و مدیریتی در نهایت هزینه باالیی برای آمالی های انضباطیبا این مضمون باشد که بیبانکی سیستم 

های خارجی بانک هایی نظیر تجدید ارزیابی داراییآن از طریق کانال آثارنخواهد داشت و بخشی از 

ر بتوجه ویژه شود و در این بند نیز باید به مالحظات قانونی اجرای آن شود. لذا پوشش داده میمرکزی 
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جداي از اين هاي الزم براي مديريت ريسک مناسب اعمال شود. گيريها و دولت سختبانک

ها موكداً منوط به يک از  بانکمنبع، الزم است هرگونه اعطاي امتيازاتي از اين قبيل به هر

 ها باشد. انجام برخي اصالحات ساختاري در بانک

د یا قیالت مشخص شود و ین تسهیافت ایپس از در هابانکنظارت بر  طیحه شرایدر متن ال ـ شنهاديپ

 د. یران خواهد رسیوز هیئتب یآن به تصو یینامه اجرانییه آکشود 

  شود تا معادل یبه دولت اجازه داده ماین تبصره آمده است که  «الف»در بند  ـ «22»تبصره

منتشر و از محل منابع حاصل از  یاسالم یاران، اوراق مالکمانیو پ هابانکمسجل خود به  یهایبده

 . دیه نمایخود را تسو یهایاز بده یا بخشینرفته، تمام  ا اوراق منتشره فروشین اوراق یفروش ا

های دولت از این طریق در صورتی مطلوب خواهد بود دهی بدهیمسئله سامان ـ يارشناسكنظر اظهار

تواند صورت، این اقدام میو ایجاد بدهی جدید؛ که در این صورت بدهی باشد نه انتشار اوراقبه که تبدیل 

شود که سود این اوراق باید در کید میأسقفی معادل کل بدهی دولت داشته باشد. در این بند نیز ت

 نه به آن توجه داشت عبارتند از: ین زمید در ایه باک یلیمکات تکبودجه عمومی لحاظ شود. ن

های متفاوت برای این اوراق در نظر گرفته شود تا طول دوره اوراق: يمتفاوت برا يهاطول دوره .1

 امکان ورود تدریجی آن به بازار فراهم شود.

: این اوراق باید مصون از تورم باشند و زمان امکان مصون از تورم ياگونهن نرخ سود بهييتع .2

 فروش پیش از سررسید، برای مثال، یک سال پیش از آن تعیین شود. 

باید توجه شود که این اوراق نباید مانند اوراق خزانه در بازار به  اجاره: کوکصورت صهفروش ب .9

صورت صکوك اجاره به پیمانکار مرتبط، بانک یا صندوق بازنشستگی که از فروش برسد؛ بلکه باید به

 دولت طلب دارد، داده شود.

 یهاعنوان مثال بازهاوت )بهه طول دوره انتشار اوراق متفکحه اشاره شود یدر متن ال ـ شنهاديپ

 یالمن نرخ تورم اعین اوراق برابر با آخرین قانون( بوده و نرخ سود ایب ایشتر، از زمان تصویا بیماهه شش

د. ستنیه اوراق تا زمان مشخصی قابل فروش در بازار نکر شود کن ذیعالوه دو درصد خواهد بود. همچنبه

 ن بند مشخص شود. ید در ایز باین یر نرخ تورم رسمکن مرجع ذیهمچن

که به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا حسابرسی و بازارگردانی را  «ب»هدف بند 

 صورت،وجود بیاید؛ زیرا در غیر اینبه عهده بگیرد، این است که امکان اجرایی شدن این تبصره به

های خود را نخواهند داشت. یکی از دالیل ضرورت های مختلف دولت انگیزه معرفی داراییدستگاه

 های دولت از این طریق این است که طلبکاران دولت با اعمال جریمه بر دولت، گاهاًدهی بدهیمانسا

دهی از این طریق، بدون بازپرداخت بیشتر از نرخ تورم، موجب افزایش بدهی دولت خواهند شد و سامان

ه و مدیریت نماید. های خود را شفاف نموددهد که بتواند بدهیها، به دولت این امکان را میاین بدهی
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 ر در نظر گرفته شود:ید مالحظات زین بند بایب ایدر تصو

دلیل عدم بازپرداخت بدهی توسط دولت، باید سقف به :يجاد بدهيان اکن سقف امييتع .1

 صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی و یا بودجه دولت تعیین شود.امکان ایجاد بدهی توسط دولت به

خرید این اوراق توسط بانک د: يخر ين سقف براييو تع يزكمر کد توسط بانيان خرکام .2

مرکزی از طرفی نباید منع شود و از طرف دیگر نباید بدون سقف باشد. در صورت عدم تعیین سقف 

(، امکان خرید این اوراق توسط بانک مرکزی، این نهاد انگیزه تولید ناخالص داخلیصورت سهمی از )به

ا خریداری نموده و بدهی دولت را با پولی کردن آن و ایجاد تورم رفع نماید. خواهد داشت که کل اوراق ر

در صورت منع بانک مرکزی از خرید این اوراق نیز، امکان اجرای عملیات بازار باز از بانک مرکزی گرفته 

 خواهد شد و یکی از ابزارهای بانک مرکزی از آن سلب خواهد شد.

 حه لحاظ شود. یمتن الد در یر شده باکموارد ذ ـ شنهاديپ

 

  ياصالح هايشنهاديپ .2-9

د توجه داشته یحه بودجه بایب الیندگان محترم مجلس در تصوی، نما1۳۳5حه بودجه یخصوص الدر

 یاراالت داشته باشد، دیتسه یاعطا یبرا کیه بانکبه شب یه الزامک یمکحگونه ه وارد شدن هرکباشند 

 یو آثار تورم یه پولیش پایلحاظ افزام بهیمستق یاز دو جنبه آثار تورم یمنف یامدهایتبعات و پ

 و هابانک زنامهترا تیوضع شدن ترنابسامان ن منابع،یتأم یبرا کیه بانکلحاظ فشار به شبم بهیمستقریغ

 ودجهب حهیال ارائه در محترم دولت هک همانطور نیبنابرا. شد خواهد هابانک یستکورش ندیآفر عیتسر

 رد تالش و ردهک حذف را شدندیم رارکت بودجه قانون در سالههر هک ییهاتبصره مرسوم، هیرو خالفبر

 رگونهه بیتصو و ورود از مانع دیبا نهیزم نیا در زین مجلس است، داشته کیبان ستمیس تیتقو جهت

 شود.  یزکمر کا بانیو  کیبان منابع از استفاده یبرا یقانون مکح

در رابطه با موارد جدیدی که امسال در بودجه در مورد انتشار اوراق مختلف و افزایش سرمایه 

ها برای اصالح نظام بانکی بسیار اند، باید گفت که در مجموع این طرحهای دولتی مطرح شدهبانک

زودي و در صورت عدم اجرا، نظام پولي كشور را دچار مشکل خواهد كرد و بهضروری هستند 

که آنچه در باال توضیح داده شد، در صورتی لذا بنابر صورت تورمي باال نشان خواهد داد.د را بهخو

 مالحظاتی رعایت شود، این اقدامات جهت جلوگیری از بروز تورم بسیار مناسب هستند.

 نه عبارتند از: ين زميدر ا يلك هايشنهاديپ

 نسبتی از تولید ناخالص داخلی(.رت صوهای دولت )بهتعیین سقف برای مجموع بدهی .1

 ولی(.صورت نسبتی از پایه پند )بهتواند خریداری کتعیین سقف برای اوراقی که بانک مرکزی می. 2

 .های هر سالدیده شدن سود این اوراق در بودجه. ۳
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 کالتی مشابه در آینده.ها و دولت جهت عدم ایجاد مشاعمال قوانین نظارتی شدید بر بانک. ۴

 

  يبندجمع

ودجه حه بیال ین آثار تورمیو تورم و همچن ین بودجه سنواتین قوانیرابطه ب ین گزارش به بررسیدر ا

در  یسنوات یهان گزارش، بودجهیدست آمده در اج بهیاساس نتابر تورم پرداخته شد. بر 1۳۳5سال 

ماده  یهااند. تبصرهتورم داشته بر یر قابل توجهیثأماده واحده قانون بودجه ت یهاق تبصرهیران از طریا

، کن بانیاستفاده از منابع ا یبرا یزکمر کف به بانیلکمانند ت یواحده قانون بودجه از طرق مختلف

در  نهاآاستفاده از منابع  یعامل برا یهابانکف به یلک، تیاز منابع صندوق توسعه مل یالیاستفاده ر

 یا بخشودگیامهال  یعامل برا یهابانکف به یلکخاص، ت یهاها و گروهالت به بخشیتسه پرداخت

ده است. گذار بوریره بر تورم تأثیق و غیوثا یرش برخیپذ یعامل برا یهابانکف به یلکها، تیبده یبرخ

درصد  ۳1ها حداقل سال یف مقرر شده در قانون بودجه در برخیالکه تکدهد یها نشان میج بررسینتا

ر سال د یه پولیر، پاین مقادیه تنها در صورت تحقق اکن بدان معناست یسال قبل بوده و ا یه پولیپا

 موجب مصوبات قانون بودجه خواهد داشت. درصد رشد تنها به ۳1، ورکمصوب قانون مذ

ن یا یهایاساس بررسشد. بر یز بررسین 1۳۳5حه بودجه یال ین مطالعه آثار تورمین در ایهمچن

توانند تا حدود یاصالحات م ی، در صورت اعمال برخ1۳۳5حه بودجه سال یمقرر در الام کمطالعه، اح

دو مورد استفاده  از ریحه به غین الیه در اکیطوربودجه شوند. به یاهش آثار تورمکمنجر به  یادیز

طالعه م نیر شده در اکذ یتورم یرهایه مترتب بر مسک یگریام دک، احیاز منابع صندوق توسعه مل یالیر

 باشد وجود نداشته است.

گذشته  یهاسال یه طک کیستم بانیتالش شده تا س 1۳۳5، در الیحه بودجه گریاز طرف د

ده م شیترم یادیقرار دارد، تا حدود ز یستگکن در معرض ورشیر قوانیام قانون بودجه و ساکموجب احبه

 یه اشاره شد، الزم است تا برخکن حال همانطور یرد. با ایار قرار گکدر دستور  هابانکه یش سرمایو افزا

ن خصوص در متن یرد. در ایصورت گ 1۳۳5حه بودجه یال یاز آثار تورم یریجلوگ یبرا یاصالحات اساس

ند ن بیب ایند تصویآه در فرکمرتبط با موضوع، به اقدامات الزم  یاز بندها یکل هرین گزارش در ذیا

ل یذ هایشنهادیبر پارائه شده است. عالوه یاصالح هایشنهادیپرد، اشاره شده است و ید صورت گیبا

د یآیز میل نیز به آن اشاره شده و در ذیه در متن گزارش نک یاصالحات اساس یبندها، الزم است تا برخ

 حه اعمال شود.یدر متن ال

 نه عبارتند از: ين زميدر ا يلك هايشنهاديپ

 ولید ناخالص داخلی(.صورت نسبتی از تهای دولت )بهتعیین سقف برای مجموع بدهی .1

 ولی(.صورت نسبتی از پایه پند )بهتواند خریداری کتعیین سقف برای اوراقی که بانک مرکزی می .2
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 .های هر سالدیده شدن سود این اوراق در بودجه .۳

 ت جهت عدم ایجاد مشکالتی مشابه در آینده. ها و دولاعمال قوانین نظارتی شدید بر بانک. ۴

در جهت  1۳۳5حه بودجه سال یام مقرر در الکرد، احیه اصالحات فوق صورت نگک یدر صورت

ه یش سرماین موضوع افزایر شده و همچنکر اوراق ذیدولت و سا یهایه بدهیتسو یانتشار اوراق برا

د یش شدیمنجر به افزا استن کبر آن ممعالوهابد و ی ن شده دستییتواند به اهداف تعینم هابانک

و  یزکمر کدولت توسط بان یهاید بدهیواسطه خربه یه پولیش قابل توجه پایدولت، افزا یهایبده

ته داش ینده را در پیآت تورم فزیو در نها شودمناسب  کسیت ریریاز مد هابانکمجدد  ین تخطیهمچن

 باشد.

 

 و مآخذ منابع

 1۳۳2قانون بودجه سال ، جمهورریزی و نظارت راهبردی رئیسمعاونت برنامه ،و انتشارات مرکز اسناد، مدارك .1

 .1۳۳2 ،(1۳۳2خرداد  1۳)مصوب  کل کشور، ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف بودجه

کل  1۳۳۳بودجه سال  قانون ،جمهورریزی و نظارت راهبردی رئیسمعاونت برنامه ،مرکز اسناد، مدارك و انتشارات .2

 .1۳۳۳ ،مجلس شورای اسالمی( 1۳۳2اسفند  11)مصوب  کشور، ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف بودجه

کل  1۳۳۴قانون بودجه سال  ،جمهورریزی و نظارت راهبردی رئیسمعاونت برنامه ،مرکز اسناد، مدارك و انتشارات .۳

 .1۳۳۴ ،مجلس شورای اسالمی( 1۳۳۳اسفند  2۴رف بودجه )مصوب کشور، ماده واحده و جداول کالن منابع و مصا

 1۳۳2الیحه بودجه سال  ،جمهورریزی و نظارت راهبردی رئیسمعاونت برنامه ،مرکز اسناد، مدارك و انتشارات .۴

 .1۳۳1 ،کل کشور، ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف بودجه

 1۳۳۳الیحه بودجه سال  ،جمهوریزی و نظارت راهبردی رئیسرمعاونت برنامه ،مرکز اسناد، مدارك و انتشارات .5

 .1۳۳2 ،کل کشور، ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف بودجه

 1۳۳۴الیحه بودجه سال  ،جمهورریزی و نظارت راهبردی رئیسمعاونت برنامه ،مرکز اسناد، مدارك و انتشارات .2

 .1۳۳۳ ،بودجه کل کشور، ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف

 1۳۳5الیحه بودجه سال  ،جمهورریزی و نظارت راهبردی رئیسمعاونت برنامه ،مرکز اسناد، مدارك و انتشارات .7

 .1۳۳۴ ،کل کشور، ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف بودجه
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