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 یلعه مورد: مطایدر شبکه بانک یبر سلطه مال تأکیدر تورم با د یاسیس ثباتییب یرتأث
 یرانا

 2رضا طالبلو 1یانتوکل ینحس
 3یعباسعل یقشقا

 چکیده
ده فتاعکس آن اتفاق ا یت،کشور صورت گرفته؛ در واقع یزیرنظام بودجه یکه در جهت ارتقا یبه رغم اقدامات یراناقتصاد ا یفعل یطدر شرا
ه، به بودج یینها ینفعانذ عنوانبهو مردم  ینظارت یمختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادها ینفعانذ ینکه رابطه ب ایگونهبهاست. 

 یر براکرده است. در مقاله حاض یفرا تضع یتارکان مختلف حاکم یتو شفاف ییپاسخگو یهموضوع روح یننشده و ا یمتنظ یحیشکل صح
 یدوره زمان ی( براGMM) یافتهیمتعم یاز روش گشتاورها یدر شبکه بانک یبر سلطه مال تأکیدبر تورم با  یاسیس باتیثیب یرتأث یبررس
 یرینحوه چشمگ به یدولت به شبکه بانک یاز کانال بده یسلطه مال یشآن است که افزا یانگربرآورد ب ایجاستفاده شده است. نت 1۳۹۷-1۳۷1

 هاییافته. کندیم ییدتورم را تأ یرو کنترل فساد با متغ یاسیثبات س ینماب یوجود رابطه منف یجنتا ین،. همچنخواهد بود یرگذاربر تورم تأث
دولت و  نیدر رابطه ب یسلطه مال یقطر یناز ا یجهبر تورم دارد در نت یاثر معنادار یبه شبکه بانک ولتد یکه بده دهدیمطالعه نشان م ینا

 یینیمطالعه در سطح پا یهاآن است که در طول سال یدهندهو کنترل فساد نشان یاسیثبات س یرهایمتغو  شودیاثبات م یشبکه بانک
 کشور است. یاسیس هایجناحها و توجه دولت در همه عرصه یازمندبوده که ن
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 مقدمه 1
 نظرانصاحب توجه مورد شدت به 1سیاسی ثبات وروابط بین عملکرد اقتصادی  به مربوط ادبیات میالدی نود دهه اوایل از

به گر هستند. یکدی ای باکه مطابق با ادبیات اقتصاد سیاسی، دو نظام سیاسی و اقتصادی دارای تعامالت گسترده گرفته قرار
 پذیرضربهبه شدت ثباتی سیاسی بیتوسعه در برابر کشورهای درحال الخصوصیعلساختار اقتصادی کشورها، که  صورتی
 مراتب به ،است باالتر هایشانقیمت عمومی سطح که کشورهایی در تورم نرخ بر سیاسی ثباتیبی آثاراز این حیث  .هستند
وجود تورم  .(1۳۹۵ ،نژادحیدری، اصغری و علی) است ترپایین هایشانقیمت عمومی طحس که است کشورهایی از بیشتر

و  یخارج یهاهیعدم جذب سرما ،یداخل یهاهیفرار سرماشود که از این مسیر موجب نوسان در فضای اقتصادی کشور می
شود در نتیجه تر مینه پررنگگذاری بخش خصوصی را به همراه دارد. در همین راستا حضور دولت در صحکاهش سرمایه

 الدر حبرای اقتصاد کشور به همراه دارد.  یریناپذجبرانیابد. همه این پیامدها ضربات های عمومی دولت افزایش میهزینه
 یزبرانگبحث و همم متغیر، دو این بین رابطه تعیین رسدمی نظر به لذاحاضر کشور ما درگیر یک اقتصاد سیاسی پیچیده است. 

 .دباش
 مالتتعا نامناسب نحوه هستند، مواجه آن با سیاسی زمینه در توسعهدرحال کشورهای که اغلب اساسی مسائل از جمله

شود. بر همین می افسار گسیخته تورم و دولت هایبدهی انباشت ،2بودجه کسری به منجر که است پولی و مالی هایسیاست
توسعه بوده است و عملکرد دولت از ها مسئله کشورهای درحالالی سالدهند که سلطه منشان می 4و ترن ۳اساس لیبانیو
 ,Libânio) شوندمی تأمینشده و از منابع بانک مرکزی  5های مزمن در نهایت پولیانضباط بوده و کسری بودجهنظر مالی بی

2006 ;Tran, 2018) .گردآوری نظام ضعیف، الیم درآمد پایه از ترکیبی را کشورهای در این مالی سلطه دلیل توانمی 
 کردن هزینه و ضعیف بانکی شبکه دلیل به الوقوعمحتمل هایبدهی کند،می تشویق را مالیاتی هایحیله که سنتی مالیات
در بررسی وضعیت مالیات در کشورهای  6همچنین چلیاه(. 1۳۹۳ توکلیان،) دانست بخشی و ایمنطقه سطح در مازاد

و نیز ویژگی ساختار  یافتگیتوسعهسید که توانایی کشورها در اخذ مالیات بستگی به مراحل توسعه به این نتیجه ردرحال
وند شمی مواجه کسری با هایشان معموالا مالی هزینه تأمینها در کشورهای فقیر برای دولت یاگونهبهها دارد. اقتصادی آن

که  (Chelliah, 1971) کنندتلقی می مالی تأمین معضل از رفت برون راه مرکزی، بانک از و بجای اخذ مالیات، استقراض
شود و مسیر مالیات تورمی به علت نداشتن هزینه اطالق می ۷خود نوعی مالیات است که به آن مالیات تورمی ینوبهبه

 در خصوصبه(. این موضوع Keynes, 1923) ها دارای جذابیت استآوری و عدم امکان فرار عموم مردم، برای دولتجمع
 ارائه الیم تأمین و شتریب اتیمال وضع عدم برای دولت زهیانگ درآمدها، از این هادولت برخورداری لیدل به نفتی اقتصادهای

ر د از طرفی دیگر دلیل عمده موضوع سلطه مالی آن است که .است شتریب تورمی اتیمال به توسل طریق از عمومی خدمات
توسعه توانند اوراق قرضه با سررسیدهای مختلفی صادر کنند، در کشورهای درحالیافته که میمقایسه با کشورهای توسعه

 سررسید هک کنند منتشر هاییو بدهی بگیرد قرض بلندمدت برای خصوصی بخش از تواندنمی دولت اعتبار، به دلیل فقدان
 قرض رکشو از خارج از یا و بیاورند روی انکیب نظام به مالی خود تأمین برای که بودند ناچار هاآن مقابل در. باشد دورتر هاآن

تم ترازنامه سیس گسترش موجب بلندمدت اوراق انتشار کشورها به این دسترسی عدم بنابراین (.Turner, 2011) بگیرند
 زند.می دامن مالی سلطه مسئله بر که شده کشورها این ارزش پول کاهش البته و بانکی
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 وتحلیلیهتجزسیاست پولی مورد  و جهدارتباط بین کسری بو در خصوص ۳مک کینون و 2توسط شاو 1سرکوب مالی
یرمستقیم مستقیم یا غ هادولت هاآن یلهوسبه که شودمی هایی گفتهترکیبی از سیاست به مالی قرارگرفته که در آن سرکوب

. با در نظر گرفتن (Shaw, 1973 ;McKinnon, 1973) کنند درآمد ایجاد برای خود بتوانند کنند کهمی ایجاد را مسیرهایی
ر متغیر ب شبکه بانکیسلطه بر  طریق از را بودجه کسری مالی تأمین اثر سعی دارد، پژوهش مباحث ارائه شده در باال، این

 مورد بررسی قرار دهد.کالن اقتصادی؛ تورم را 
کسری بودجه دارای  تأمینای ، استقراض از بانک مرکزی بر1۳۷۹4سال  توسعه سوم برنامه قانون 6۹ ماده موجب به

 أمینتهایش مواجه است که برای باشد. از طرفی دیگر دولت با کمبود منابع مالی برای مقابله با هزینهسازوکار قانونی نمی
اً از شبکه که دولت یا مستقیم صورتینبدآورد. مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه بانکی روی می صورتبهمالی این کسری 

 و غیردولتی عمومی نهادهای ،دولتی هایشرکت های ارتباطی همچونکند یا از طریق کانالالت دریافت میبانکی تسهی
 این کند. درتشکیل شده برای مدیریت درآمدهای نفتی؛ که با شبکه بانکی دارد اقدام به دریافت تسهیالت می هایصندوق

 به مذکور، نهادهای در کسری ایجاد علت به. کندمی استفاده انهاده در این موجود مالی منابع از ابتدا دولت سازوکارها
تسهیالت  رعوفاصل بازپرداخت کنند. در نتیجه به علت عدماقدام می بانکی که به ضمانت دولت؛ شبکه تسهیالت از دریافت

 ود، درشنکول میاین تعهدات  که دهد. زمانیتغییر عنوان می دولت بدهی به را بدهی بانکی توسط نهاد مربوطه، شبکه
شود. در آخر نیز هم بدهی که این کسری موجب مراجعه بانک به بانک مرکزی می آیدمی وجود به کسری بانکی ترازنامه شبکه

 یابد.بانک به بانک مرکزی و هم اندازه ترازنامه بانک مرکزی افزایش می
 برای بانک بانکیینبها از دولت، در بازار کت بانمطالبا وانتقالنقلان کام، 1۳۹۷5 بودجه قانون ۵ تبصره و بند مطابق

های بدهی بانک به بانک مرکزی و در مقابل افزایش مرکزی تعریف شد. با انجام این عملیات، شاهد کاهش اندازه سرفصل
شود باعث های بودجه منعکس نمیمالی دولت که در ردیف تأمینخالص بدهی دولت به بانک مرکزی هستیم. این نوع 

 ارائه رایب که شودمی تقویت هادولت در وسوسه این نتیجه درشود. ای برای سلطه مالی میگیری مسیرهای فرابودجهکلش
 هایههزین کردن محدود و مالی انضباط تحقق جهت در تالشی و کنند عبور انبریم رهاییمس این از بهتر و شتریب خدمات
موجب قفل شدن  کند،نمی بازپرداخت هابانک به را خود بدهی دولت که اآنج از و ندهند انجام اتییمال درآمد به دولت
سبب کاهش ثبات اقتصادی و تورم  کشور آورده، پولی و بانکیهای مختلف اقتصادی شده و با فشاری که بر نظام بخش

 .مزمن شده است
 و اهداف مرکزی، بانک رؤسای تغییربا  باریکپنج سال هر  و هادولت تغییر با باریکاز طرفی دیگر در هر چهار سال 

 شودقرار گیرد که موجب می تغییر دستخوش است ممکن نیز پولی هایسیاست اجرای و تدوین در شده اتخاذ هایمشیخط
 رخوردارب کافی استقالل از کشورها این در مرکزی بانک یگردعبارتبه. برود بین از پولی هایسیاست سازگاری و استمرار
 که ،ستاکی که تحت تملک دولت باندر قبضه شبکه  عمدتاً، مالی توسعه منابعدر اکثر کشورهای درحال الوهعبه. نیست

. حتی این مالکیت در کنندمی عمل مالکیت دولت تحت یهابنگاه و همچنین دولت یبرا اعتبارات کنندهتأمین عنوانبه
دارای ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت و دولت  1شکل  های به نظر خصوصی نیز موضوعیت دارد که بر اساسخصوص بانک

 دارند.
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 متولی انعنوبهاست، بانک مرکزی  کننده تعیین تورم مدیریت در پولی گذارسیاست نقش 1بر پایه مطالعه میلتون فریدمن
سیاست  ۳از دیدگاه لیپر .بگیرد پیش در را 2منفعل و فعال گذاریسیاست نوع دو تورم قبال رد تواندپولی می گذارسیاست

 فعال، پولی گذاریسیاست درمواجه هستند.  شوند که دو مقام پولی و مالی با آنفعال و منفعل بر حسب قیودی تعریف می
ی ذار پولی به وضعیت بدهی دولت هیچ توجهگکه سیاست به صورتی هستند، یکدیگر از مستقل مالی و پولی سیاست دو

 استفاده هدف این به رسیدن برای خود ارزی و پولی هایسیاست و ابزارها از ونداشته و مجاز است هدف تورمی را تعیین 
در  یگرفت بانک مرکز جهینت توانیم یکل صورتبه. (Leeper, 1991) کند کنترل شده تعیین مقادیر روی را تورم و کند
ه بر عرضه ک ییهااستیمقام مسئول س حیتوض یاست برا یمفهوم ین اقدام مسئول است. در واقع بانک مرکزیج ایل نتامقاب
بت به نس زیرا بانک مرکزی با عدم استقالل مواجه است است که منفعل گذاریسیاست مقابل در .مؤثرندکشور  کیپول 
 یریگمیها خارج از چارچوب تصمو تعامل آن یو پول یقتصادا یارهاکو سازو دهدهای بدهی دولت واکنش نشان میشوک

 استیس ود نیکه ا شود،یم نییتع یمال استیدر تعامل و ارتباط با س یپول استیکه س به صورتیاست.  یزکعامدانه بانک مر
متوجه  میمستق طوربهو عواقب آن  یالن پولیت سیگر مسئولید ،یتین وضعی. در چنشوندیاز کانال بودجه به هم مرتبط م

ا محدود یت یتثب یبرا رایاست. ز تیریقابل مد یتردهیچیپ صورتبهنترل پول کت و یصورت تثب نیست. و در این یزکبانک مر
 .کنندو محدود  یین انفعال شده است را شناسایه موجب اک یو ساختار یانفعال پول یهانهید زمیبا یه پولیردن رشد پاک

 رضهع حجم جمله از پولی هایسیاست تنظیم کالن، اقتصاد نظری و تجربی مالحظات ابقمط اینکه رغمعلی واقع در
 این رب هادولت مالی مشکالت پذیرد، انجام هاقیمت عمومی سطح ثبات و اقتصادی رشد چون اهدافی با متناسب باید پول

 هایقانون در نظریه این. است ساخته همواج جدی مخاطره با را پولی هایسیاست کارکرد نتیجه در و آمده قئفا راهبردها
 و پولی ،اقتصادی نهادهای سوی از و است گردیده متجلی توسعهدرحال یا و یافتهتوسعه کشورهای از بسیاری بانکی و پولی
بی اثر اضرح تحقیق شده، مطرح مباحث به با توجه. دنگیرمی قرار تأکید مورد عمومی توصیه یک صورتبه المللیبین مالی
 دانچن دو را حاضر موضوع به توجه ضرورتدهد که مورد بررسی قرار می را بانکی شبکه طریق از تورم بر سیاسی ثباتی
همچنین  و مطالعات پیشینه ،موضوع ادبیات :دوم بخش در که است شده تنظیم شکل بدین مقاله ساختار ادامه رد .نمایدمی

دل و م تبیینسوم به روش تحقیق،  بخش شود.داده می نشان کیگیری حاکمیت مالی از طریق سیطره باننحوه شکل
 شود.می گیری ارائهنتیجه و خالصه نهایتاً و دپردازمی تخمین الگو

 پژوهش نظری مبانی 2
مقابله با انباشت  یراب بودجه خود را یسرکواقع اگر دولت  در. شوندیاز کانال بودجه به هم مرتبط م یو مال یپول استیس

ط به اصطالح تحت ین شرایو در ا شودیدولت نم یهایاستن از بار بدهکمجبور به  یزکد، بانک مریل نمایتعد شیهایبده
 یطیبه شرا اشاره ۷یاست مالیا تسلط سی و 6ینیاردیکرریبود. در مقابل نظام غ خواهد 5یت پولیمکا حایو  4ینیاردیکنظام ر
ه در صورت کد را دارد ین امیدولت ا چراکهم شود یتنظ یقیحق یهایبده مستقل از صورتبهه یاول یسرک در آنه کدارد 

 قیطر از هکبل بودجه مازاد قیطر از نه دولت شده انباشته هایبدهی و ندیدرآ مالی استیس خدمت در یپول یهااستیاز سین
 ولتد باشد،می تولید رب هزینه مازاد دولت بودجه موارد اغلب در که. گردد جبران مرکزی بانک توسط پول عرضه شیافزا

 یعنی مردم از استقراض طریق از کسری این کردن پر محل اگر و شودمی آن جبران برای الزم هایسیاست اعمال به ناچار
                                                                                                                                                                         
1 Milton Friedman 
2 Active & Passive 
3 Leeper 
4 ricardian regime 
5 monetary dominance 
6 Non‐Ricardian regime 
7 Fiscal dominance 
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 از خشیب تأمین به ناگزیر نیز مرکزی بانک و شودمی متوسل مرکزی بانک به قاعده به نباشد، بدهی اوراق یا قرضه اوراق
 .گیردمی شکل مالی سلطه که است صورتینبد گردد،می بودجه پنهان و آشکار کسری
 ایدرآمده و مخارج بین توازن برقراری به الزامی مالی گذارسیاست" است که وضعیتی مالی، سلطه 1والش تعریف به بنا
" ودش متوازن دولتی بخش مصارف و منابع که کند عمل یاگونهبه شودمی مجبور پولی گذارسیاست و ندارد خود مالیاتی

(Walsh, 2010)یالشعاع قرار دادن استقالل بانک مرکزبا تحت رمنضبطیغ یمال یهااستیگفت س توانیم نی. بنابرا، 
مطلوب  یادبه رشد اقتص دنیکنترل تورم و رس رینظ یبه اهداف دنیرس یبرا یپول یدر استفاده از ابزارها یبانک مرکز ییتوانا

که عملکرد بانک  کندمی بیان 2کورستلوا اساس، همین بر .آوردیمنضبط را فراهم مریغ یلپو استیو س سازدیرا مختل م
. کندیم عمل دولت کنترل تحت نیست و در واقعیت امر استقالل قانونی، مستقل رغمبهتوسعه مرکزی در کشورهای درحال

 وسیعی ۳یابودجه شبه یهافعالیت و وندشتفکیک قائل نمی دولتی و خصوصی بخش کشورها میان این در انضمام اینکه به
 ,Korosteleva) دارد وجود مالکیت دولت تحت یهابنگاه برای حمایت از مستقیم اعتبارات بانکی و شبکه بر تملک قبیل از

 تاس باور این بر نیز 4کالممک .دهدمی کاهش کشورها این در را تورم مهار و نقدینگی امکان کنترل عوامل این همه. (2010
 عنوانبه مالی هایسیاست نمایند، عمل مسلط بازیگری همانند و شوند مقدم اقتصاد در مالی گذارانسیاست که زمانی که

 دولت بودجه بلندمدت تعادل حفظ برای هماهنگی به ناگزیر را پولی بخش گذارانسیاست که کنندمی عمل زاییبرون عامل
که  ایگونهبه .(McCallum, 2000) بود خواهد اقتصاد در تورم نرخ کنندهن تعیی مالی سیاست حالت این در و کنندمی

 از لحاص تورمی   انتظارات دلیل بهنیز  یرانهگسختهای پولی در این کشورها، حتی سیاست به علت عدم انضباط مالی دولت
 .(Aktas, Kaya , & Ozlale, 2010) ددار همراه به را هاقیمت سطح افزایش آینده، در تورمی مالی تأمین و الضربحق

 اصلی هدف عنوانبهها سطح عمومی قیمت بر مالی هایسیاست اثرگذاری و پولی و مالی هایسیاست بررسی روابط
 اثر که کنندمی بیان 6واالس و است. سارجنت طرح قابل 5(FTPL) قیمت سطح مالی نظریه قالب در پولی هایسیاست
 ,Sargent & Wallace) شودمی مرتبط مالی سیاست با پولی سیاست یزان هماهنگیم به تورم کنترل در پولی سیاست
 تواند منجر به تورم باال شود، به این علت که. در مدل سارجنت و واالس سیاست پولی در شرایط عدم اطمینان می(1981
 ولتید تعهدات از بخشی که شودمی موجب مالی هایسیاست در تغییر است مشخص دولتی قرضه اوراق برای تقاضا میزان

 افزایش پیامدهای که 8و سیمز ۷قیمت وودفرد مالی سطح نظریه شود. همچنین در مدلمی تأمین پولی الضربحق وسیلهبه
 ودش تواند تضمینمی زمانی تنها مالی هایسیاست با مواجهه در دولت بدهی دهند،می نشان کنندبررسی می را دولت بدهی
 بر اساس. (Sims, 1994; Woodford, 1994) یابدمی کاهش تورم افزایش با حقیقی بهره نرخ گردد حاصل اطمینان که
 نمایند برانج پول انتشار با را بودجه کسری ناچارند یک پدیده ثابت است، عنوانبهبودجه  کسری دیدگاه کشورهایی که این
 ریکس حصلما که مرکزی بانک به دولت بدهی فزایشا شودمی بیان دیدگاه این در همچنین. شودمی تورم به منجر که

 هایتسیاس از پولی هایسیاست تأثیرپذیری و همچنین دولت بدهی افزایش و تورم بین رابطه دو سویه یک است بودجه
 (.1۳8۹ کمیجانی، و قبادی) است مالی

                                                                                                                                                                         
1 Walsh 
2 Korosteleva 
3 Quasi-budget activities 
4 McCallum 
5 Fiscal Theory of the Price Level 
6 Sargent & Wallace 
7 Woodford 
8 Sims 
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 ایفرابودجه مقادیر شناسایی 3
 از و است کشور یاداره برای مالی منابع تخصیص و مالی تأمین گیچگون خصوص در مردم و حاکمیت قراردادی بین بودجه
 خصوص در مردم آحاد ارزیابی در مهم نقشی و شودمی محسوب سالهیک زمانی افق در حاکمیت مالی سند ترینمهم رو این

 محسوب ورکش کل تیفرادس سند ترینمهم که اساسی قانون دوم و پنجاه اصل در. دارد کشور یک یاداره کیفیت و چگونگی
 و سیدگیر برای و تهیه دولت طرف از شودمی مقرر قانون در که ترتیبی به کشور کل ساالنه بودجه که شده تصریح شودمی

 بودجه امارق در تغییر هرگونه که است شده تأکید اصل این در همچنین. گرددمی تسلیم اسالمی شورای مجلس به تصویب
 ابعت کشور کل بودجه در منظور عمرانی و جاری اعتبارات مصرف ترتیب بدین. بود خواهد ونقان در مقرر مراتب تابع نیز

 قانون، موجب به و وجود این با. باشدمی دولت عمومی مقررات و قوانین سایر و کشور عمومی محاسبات قانون مقررات
 ،های نهادی و حقوقی، زیرساختتوسعه بسته به مواردی چون میزان کشوری هر در. اندشده ءاستثنا اصل این از مواردی

 که دهش مستثنی و مشمولیت قانون بودجه از این اصل یتجامععدمعدم رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی و همچنین 
 اجرای تایراس در که است تکالیفی شامل دولت ایفرابودجه عملیات تردقیق بیان به. شوندمی نامیده نیز ایفرابودجه وجوه

 مداراناستیس لیتما به توجه با که .ندارند انعکاسی ساالنه بودجه الیحه در هاآن ارقام اما شودمی انجام مالی یهاسیاست
 لکش هادولت ردک نهیهز برای ایفرابودجه مسیرهای همواره تحقق قابل منابع در تیمحدود و هانهیهز شیافزا برای
 اتیعمل تمام بیانگر دولت بودجه دیگرعبارتبه. شودمی دولت هاینهیزه در تیشفاف عدم و ییاراکنا به منجر هک ردیگمی
 ودجهب هایردیف فاقد و شوندنمی لحاظ بودجه الیحه در خارج دولت مخارج و منابع از بخشی زیرا نبوده دولت انهیسال مالی

 بودجه موازی رهاییمس طریق از و ندارد وجود منابع نیا ردکنهیهز نحوه و زانیم از روشنی ریتصو علت همین به هستند
 .ردیگمی صورت

کرد غیرشفاف دولت از تفاضل میان تغییرات بدهی و کسری بودجه دو سال متوالی ای یا هزینهمیزان تعهدات فرابودجه
ای و (، وضعیت مالی دولت با سه تراز عملیاتی، سرمایهGFS1 ،2001) دولت یمال ینظام آمارهاقابل بررسی است. طبق 

های اجتماعی، درآمدهای حاصل مککها، اتیاتی دولت )مالیتفاضل درآمدهای عملشود. ترازعملیاتی، ی نشان داده میمال
 را دولتهای جاری نهیم و خسارات و درآمدهای متفرقه( و هزیاالها و خدمات توسط دولت، جراکت دولت، فروش کیاز مال

 گیرد. در حقیقت کسریدر بر می را دولت یگذارمخارج سرمایه و یعیطب یهاثروت فروش ،یاسرمایه تراز. کندمی منعکس
باشد. معموالا کسری بودجه از طریق تراز مالی جبران ای بودجه میبودجه معادل تفاضل بین تراز عملیاتی و تراز سرمایه

های ایجاد ده از حسابهای دولتی، فروش اوراق مشارکت یا استفامالی عمدتاً شامل فروش سهام شرکت خواهد شد؛ تراز
شده برای مدیریت درآمدهای نفتی است. در نتیجه کسری بودجه باید برابر با میزان تراز مالی یا همان مقدار تعهدات و 

و مازاد تراز  (𝑂𝐵𝐷𝑡) 2با اختالف کسری بودجه عملیاتی ابربرکسری بودجه ( 1)استقراض در آن سال مالی باشد. در معادله 
 :باشدمی (𝑁𝐴𝑂𝑁𝐴𝑡) ۳یاهیسرما

(1) 𝑑ⅇ𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑡 = 𝑂𝐵𝐷𝑡 − 𝑁𝐴𝑂𝑁𝐴𝑡 

 نوشت: (2) معادله صورتبهدولت  یبودجه و رشد بده یکسر نیب معادله مذکور را در خصوص ارتباط توانیالبته م

(2) 𝐵𝑢𝑑𝑔ⅇ𝑡𝑑ⅇ𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑡−1 − 𝐵𝑢𝑑𝑔ⅇ𝑡𝑑ⅇ𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑡 = 𝑑ⅇ𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑡       

برابر با  ای،در صورت عدم تعهدات فرابودجه که است بعد یدوره به دوره کیدولت از  یبده میزان انگریب (2) رابطه
 طتوس تسهیالت اعطای برای تکالیفی درصدد تعیین دولت همواره رانیدر اقتصاد ا شده در آن دوره است. جادیا یکسر

                                                                                                                                                                         
1 Government Finance Statistics 
2 Operating budget deficit 
3 Net acquisition of nonfinancial asset 



 

۷ 

از ست که ا اعتباری و بانکی به تکالیف مربوط ایعملیات فرابودجه از زیادی است به همین علت بخش بوده بانکی شبکه
ط و تعهدات صادره توس نیاقتصاد و تضام یشورا ،وزیرانیئتهمصوبات  رینظ یبودجه سنوات نیقوان یهاتبصره ریمس

به سه صورت بر ترازنامه شبکه  رانیدر ا یافرابودجهمنابع مالی از طریق تعهدات  تأمین .ندکیدا میپ یقانون لکشدولت 
 .شودیح داده میرها توضین مسیاز ا هرکدامبه مختصر  ذیلدر  گذارد.بانکی اثر می

 بر بدهی بخش دولتی به شبکه بانکیدولت  یافرابودجه اتیعملاثر  ۴
 صورتبهاست که با اجازه قانون  یمشخص یواحد سازمان یدولت شرکت: 1۳66سال  یاده چهار قانون محاسبات عمومطبق م
ده باشد شناخته ش یشرکت دولت عنوانبها مصادره شده و یشده و  یا دادگاه صالح ملیا به حکم قانون و یجاد شود و یشرکت ا

جاد یا یدولت یهاشرکت یگذارهیق سرمایکه از طر یاشد. هر شرکت تجاره آن متعلق به دولت بیسرما درصد پنجاهش از یو ب
 .شودیم یتلق یاست، شرکت دولت یدولت یهاسهام آن متعلق به شرکت درصد پنجاه ش ازیشود، مادام که ب
اول  رت. صواست صورت دو به بر ترازنامه شبکه بانکی دولتی هایشرکت طریق از دولت ایفرابودجه عملیاتاثرگذاری 

های گری شرکتدار هستند. بر اساس همین تصدیهای وزارتخانه عهدههای دولتی بخش قابل توجهی از فعالیتشرکت چون
: هک است آمده توسعه سوم برنامه قانون دردولتی موظف به ارائه کاالها و خدمات عمومی با قیمت کمتر به مردم هستند. 

 وریرهبه داشتن ملحوظ با و. نیست مجاز درصد ده از بیش سالیانه دولت توسط شده ارائه خدمات و کاالها قیمت افزایش"
 یقانون حکم هاآن برای که اقالمی از دسته آن استثنای به دولتی هایشرکت خدمات و کاال گذاریقیمت هاهزینه کاهش و

 خدمات یا کاال فروش دلیل هر به دولت چنانچه و بود خواهد وزیرانیئته سوی از ضوابط چارچوب در دارد، وجود خاص
 تکلیف قیمت و هشد محاسبه قیمت التفاوتمابه کند، تکلیف شرکت به فوق شرح به شده تعیین قیمت از کمتر قیمتی به را

 Taiebnia, Mehrara, & Pourmohammad) گردد "می پرداخت ذینفع شرکت به دولت منابع و اعتبارات محل از شده
Gelsefidi, 2020) .ًشودپرداخت میالتفاوت از طریق دریافت تسهیالت از شبکه بانکی به ضمانت دولت این مابه عمدتا .

 شدید رکود ایجاد معنی به امکان صورت در حتی و است ناممکن هاآن اعطای اعتبارات به از بانکی شبکه یخوددار عمالًو 
 (.1۳۷۹ ،رحمانی و وش فرزین). است یاقتصاد یهافعالیت در

 هایشرکت به توجه قابل مالی هایانیز لیتحم به موجب ی،یاراک در اختالل بر عالوه گذاریقیمت در مداخله روش نیا
یجاد ا برای دولت گرید مسیر. شوند جبران دولت بودجه توسط دیبا شده ایجاد زیان این صورت این در. گرددمی دولتی

 نآ منابع هک است دولتی هایتکشر توسط دولت عمرانی هایپروژه اجرای دولتی هایشرکت طریق ازای تعهدات فرابودجه
های خانهوزارت توسطهر دو مسیر  .شودمی تأمین و زیکمر بانک و یکبان هکشب از دولت تضمین در که التییتسه توسط

 این مسیرها بررسی شده است. 1شکل شوند که در مربوطه پیشنهاد می

 بر بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکیدولت  یافرابودجه اتیعملاثر  ۵
 شکل غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات عنوان با نوظهوری هایسازمان جهان، حقوقی هاینظام بیشتر در امروزه
 و قاللاست نیازمند که تخصصی عمومی و اجرایی وظایف انجام منظور به مرکزی حکومت برای مؤثری ابزارهای که اندگرفته
 (.1۳۹2 ،اردکانی پورحسینی و رستمی). آیدمی شمار به هست، سیاسی مسائل از دور

 نهاد یا موسسه"غیردولتی، عمومی نهادهای یا موسسه از 86 سال در عمومی محاسبات قانون ۳ ماده تعریف اساس بر
 یجادا اسالمی شورای مجلس تصویب با و است حقوقی استقالل دارای که است خصیمش سازمانی واحد غیردولتی، عمومی
 است خدماتی و وظایف دارعهده و گرددمی تأمین غیردولتی محل از آن ساالنه بودجه درصد ۵0 از بیش و شودمی یا شده
 هایسازمان که شودیم تصویب 1۹/04/1۳۷۳ سال در یردولتیغ عمومی نهادهای فهرست که. دارد " عمومی جنبه که

 کنمس بنیاد بازنشستگی، هایصندوق ها،شهرداری اجتماعی، تأمین سازمان: از عبارتند موضوع این در دولت تعامل مورد
 برای ریگید ریمس ایجاد موجب که هستند امام فرمان اجرایی ستاد و مستضعفان بنیاد مقدس، هایآستان اسالمی، انقالب
 .شودمی دولت به سنواتی بودجه نیقوان از فراتر ییهانهیهز لیتحم
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 از دولت ضمانت به تسهیالت دریافت غیردولتی عمومی نهادهای طریق از ایفرابودجه عملیات مهم مجراهای از یکی
 هک است حالی در این دارند را مشخصی خدمات ارائه تعهد نهادها نیا که صورت این به. است مرکزی بانک و بانکی شبکه
 نبازنشستگا مستمری مقرر زمان در دیبا بازنشستگی هایصندوق مثال طوربه. است متعدد هاآن درآمدی عمناب ریسک
 رایب بعدی نسل پرداختی بیمه حق از هک است صورت نیا به هاآن ردیکعمل ارکسازو هکنیا دلیل به اما نند،ک پرداخت
 تعهدات میزان از مشخص زمان یک در ورودی منابع اگر حین این در. کنندمی استفاده نسل یک بازنشستگی حقوق پرداخت
 این در کنند متوقف بازنشستگان مستمری پرداخت طیشرا نیا در توانندنمی همچنین و باشد، مترک صندوق پرداختی
 مسیر نیا هک کنند مالی تأمین گریید ریمس از دیبا نتیجه در که. شوندمی مواجه انیز با هاصندوق نیا که است صورت
 جهت گردش در سرمایه تأمین منظور به اجتماعی تأمین سازمان .است دولت نیتضم به مالی نهادهای طریق از عمدتاً
مدتاً بانک )ع بانکی تسهیالت اخذ به اقدام خود پوشش تحت بگیرانیمستمر و شدگانیمهب قبال در قانونی تعهدات انجام
 .(Taiebnia, Mehrara, & Pourmohammad Gelsefidi, 2020) تاس کردهرفاه( 

 های خارجی شبکه بانکیبر دارایی دولت ایفرابودجه عملیاتاثر  ۶
 یمل توسعه صندوق. است بوده شورک اقتصاد بزرگ هایچالش از ییک همواره آن از استفاده نحوه و نفتی درآمدهای وجود
 توسعه پنجم برنامه قانون 8۵ و 84 ماده در آن از هترب چه هر استفاده و نفتی درآمدهای یریتسوء مد منفی آثار با مقابله برای

 .است شده تأسیس کشور،
 اهـدافی با نداشت موفقی کارایی که 1ارزی ذخیره صندوق جای به که است حکومتی ارگانی ایران ملی توسعه صندوق

 توسـعه ذخـایر؛ دیگـر انواع به هـایدارایی تبدیل طبیعی، منابع فروش مـازاد درآمـدهای میـزان در ثبـات ایجاد نظیـر
 و لتیغیردو بخش کــارآفرینی تولیدی؛ هایطرح نیاز مورد اعتبار از بخشـی تأمین گذاری؛سرمایه و تولیدی هایفعالیـت
 و بتصوی اقتصاد بر نفت زایبرون هایقیمت هاینوسان کنترل هدف با ارزی ذخیره حساب همچنین و نسلیبین عدالت
 رمایهس کهیطوربه است نفتی درآمدهای از نسلیبین عدالت و سرمایه اصل حفظ صندوق، این اصلی هدف. است شده ابالغ
 .شودمی تأمین نفتی هایفرآورده و گاز و نفت صادرات از حاصل منابع از درصد 20 حداقل واریز با صندوق این

 یجادا صندوق ایجاد از هدف که شد تصریح نفتی هایصندوق تشکیل بر ناظر قوانین در شودمی مالحظه که طورهمان
 رد موجود منابع از استفاده با دولت بودجه بر نفت قیمت نوسان نامطلوب آثار از پرهیز و نفت درآمدی جریان در ثبات

 هب نسبت اقتصادی رشد زمینه منابع این وجود که دهدمی نشان خیزنفت کشورهای سابقه وجود این با. است صندوق
 .شودمی یاد 2منابع نفرین عنوان تحت آن از که است نکرده ایجاد را ردیگ کشورهای
 هندهدیلتشک عمده اقالم از گاز و نفت فروش از حاصل درآمدهای که است ایگونهبه نیز ایران اقتصاد ساختار بررسی
 درآمدهای کل از فتین درآمدهای سهم مرکزی بانک سوی از شده منتشر هایداده به توجه با که. است دولت درآمدهای

 مجراهای از یکی راستا همین در. است بوده درصد ۵0 از بیش میانگین صورتبه چهارم تا اول توسعه هایبرنامه در دولت
 نای به .است ملی توسعه هایصندوق منابع از استفاده خود هایبرنامه اجرای خصوص در منابع ایجاد برای هادولت اصلی
 شودمی موجب موضوع این. نندکمی اعطا مختلف هایبخش به دولت ضمانت با را التیتسه ،هاصندوق نیا که صورت
 به قداما مرکزی بانک منظور بدین. شود تسهیالت اعطای منظور به بانکی شبکه در ریالی گذاریسپرده به ملزم صندوق
 صندوق رزا بتواند زیکمر بانک هکنیا به تهبس. کندمی نظر مورد عامل هایبانک به وجه واریز و صندوق منابع کردن ریالی

 تأمین ایبر منبع این از استفاده .شودمی تورم شیافزا ای هلندی مارییب به منجر ارکسازو نیا ر،یخ ای ندک عرضه بازار در را
 یجادا علت و است داده قرار الشعاعتحت را ملی توسعه هایصندوق کارایی کهینحوبه است، یافته تداوم دولت جاری مخارج

                                                                                                                                                                         
در جهت  1۳8۹ سال در ملی توسعه صندوق قانون برنامه سوم توسعه و 60بر اساس ماده  هفتم مقارن با دولت 1۳۷۹سال  در ارزی رهیذخ حساب 1

 هایفعالیت دقیق تحقق امکان و گذاریذخایر و سرمایه انواع دیگر به نفت فروش از حاصل دارائی تبدیل و ارزی درآمدهای میزان در ثبات ایجاد
 .برنامه تشکیل شدند در شدهبینییشپ

2 Resource Curse 



 

۹ 

 رابطه نوع حقوقی، لحاظ به آن اسـتقالل درجـه اقتصادی،-سیاسی ساختار در ملی توسعه صندوق جایگاه به سازوکار این
 .اسـت وابسـته دست این از مسائلی و آن اجرایـی ضمانت و آن مدیریت بر حاکم قواعد و دولـت با آن

 الیم سلطه و حاکمیتی هایشاخص نقش ودوج با پولی سیاست بر مالی سیاست اثرگذاری مسیر ۷
 تشریح ار دولت پررنگ نقش وجود با پولی سیاست بر مالی سیاست اثرگذاری مسیرهای که در این راستا است بخش، این
 است. اقتصادی و سیاسی ساختار بین موجود روابط و ایران یحاکمیت ساختار یدهندهنشان 1کل ش ترتیب بدین. کند

 
 ر سیاسی و اقتصادیساختاساختار حاکمیتی ایران و روابط موجود بین  .1شکل 

 های محققمنبع: یافته

 نآ رأس در که است حاکمیتی سنخ از ایران اسالمی جمهوری نظام کلی هایسیاست ماهیت که دهدمی نشان هابررسی
 این عملکرد بر نیافته اجازه نهادی هیچ هرگز که( است شده ذکر پژوهش با مرتبط نهادهای 1شکل  در. )دارد قرار فراقوا
 .کند ارائه مردم به را گزارشی و نظارت نهادها

 غیردولتی عمومی اصلی نهادهای جزو مستضعفان بنیاد و امام حضرت فرمان اجرایی ستاد ،آمده 1شکل  در که طورهمان
 ستاد هب هوابست کارآفرین بانک و پارسیان بانک دارند، قرار نهادها این زیرمجموعه در که هاییبانک. است رهبری نظر زیر و

 این هدهندنشان خود نوبه به موضوع این. است مستضعفان بنیاد زیرمجموعه نیز سینا بانک و امام حضرت فرمان اجرایی
 دولت و حاکمیت نظر زیر نیز خصوصی تمام هایبانک حتی که است شده طراحی ایگونهبه ایران پولی نظام ساختار که است
 .دارد قرار

 مجریه قوه مقننه، قوه: از عبارتند ایران اسالمی جمهوری در حاکم قوای اساسی قانون 5۷ اصل بر اساس دیگر طرفی از
 مقننه قوه هک را قوانینی اساس بر کشور اداره وظیفه مجریه قوه. دارند قرار( فراقوا) امر مطلقه والیت نظر زیر که ییهقضا قوه و

 .است تابعه هایشرکت و هاسازمان و مرکزی بانک ها،انهوزارتخ جمله از مختلفی ارکان دارای که دارد کرده مصوب
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 مالیاتی، هایسیاست اجرای و کشور مالی و اقتصادی هایسیاست تنظیم مسئول که ایران دولت وزارتخانه جمله از
 ران،ای صادرات توسعه ملی، بانک: چون دولتی هایبانک توانمی آن یرمجموعهز که است دارایی و اقتصادی امور وزارت
. تاس مسلح نیروهای به وابسته مؤسسات و بانک پنج شده ادغام که سپه بانک آخر در و تعاون توسعه معدن، و صنعت
 جمهوری ارتش هب متعلق ایرانیان حکمت بانک انتظامی، نیروی به وابسته قوامین بانک پاسداران، سپاه به متعلق انصار بانک

 جمهوری اعدف وزارت به وابسته کوثر اعتباری موسسه و مستضعفین بسیج مانساز به وابسته اقتصاد مهر بانک اسالمی،
 انکب صادرات، بانک تجارت، بانک دارد قرار وزارتخانه این بخش ذیل در که دولتینیمه هایبانک جمله از و هستند اسالمی
 ایران لتدو خصوصی تمام هایبانک جزو که نوین اقتصاد بانک و زمین ایران بانک همچنین. است کارگران رفاه بانک و ملت
 .دارد قرار وزارتخانه این نظر زیر است

 راه ارتوز به وابسته مسکن بانک توانمی هاآن جمله از که دارد وجود دیگر بانک چندین نیز هاوزارتخانه سایر سایه زیر
هرداریش سازمان به وابسته شهر نکبا، اطالعات کشور یوابسته به وزارت ارتباطات و فناور رانیپست بانک ا شهرسازی، و
 مشاهده است کشاورزی جهاد وزارت به وابسته که کشاورزی بانک آخر در و است کشور وزارت زیرمجموعه نیز خود که ها
 کیبان شبکه با مختلف هایسازمان و هاوزارتخانه ها،بخش ها،ارگان این چگونه که دهدمی نشان یدرستبه هابررسی. کرد

شود که دار کردن استقالل بانک مرکزی میگر سلطه بانکی است که موجب خدشهکه نمایان هستند ارتباطی نالکا دارای
 زند.یید بر این موضوع را میأها به بانک مرکزی مهر تمیزان بدهی بانک

انک ب کلیسرئهای پولی در ایران است. قوه اجرایی سیاست عنوانبهموضوع مهم دیگر بررسی جایگاه بانک مرکزی 
پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک  1۳۳۹پولی و بانکی مصوب سال مرکزی با استناد به قانون 

ساله پنجم توسعه ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی قانون برنامه پنج 88طبق ماده رسد. مرکزی به تصویب هیئت دولت می
ریزی و ریاست مجمع، وزیر اقتصاد و دارائی، معاون برنامه عنوانبهجمهور از: رئیسجمهوری اسالمی ایران عبارت است 

. به عبارتی مجمع عمومی بانک مرکزی تماماً متشکل وزیرانیئتهجمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب نظارت راهبردی رئیس
ر آن فرد مستقل از دولت د چشود که هیمیگذار پولی توسط مجمعی تعیین از اعضاء دولت است. بنابراین متولی سیاست

، ارکان 1۳51فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال  یهبر پا .پنج سال است گری ویدوره تصدیو  حضور ندارد
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران عبارت است از: مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت 

و اعتبار به موجب قانون به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره ول شورای پو هیئت نظار است که اندوخته اسکناس 
قانون پولی و بانکی  18ماده  بر اساسیل شده است. کشور تشکی کزی و نظارت بر امور پولی و بانکمر کبان سیاست پولی

 اونمع مرکزی، بانک کلیسرئ وی، معاون یا یدارای و اقتصادی امور وزیرکشور، اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از: 
 از بعد که) یبازرگان وزیر ،وزیرانیئته انتخاب به وزرا از تن دو وی، معاون یا جمهورریاست راهبردی نظارت و ریزیبرنامه
 به کیانب و یپول متخصص و کارشناس نفر دو ،(است شده جایگزین وزارت این وزیر تجارت، و معدن صنعت، وزارت لکیتش
 و صنایع و یبازرگان اتاق سیرئ وی، معاون یا کشور کل دادستان جمهور،سیرئ دیتأی و مرکزی بانک کلیسرئ شنهادیپ

 عنوانهب یاسالم شورای مجلس محاسبات و وبودجهبرنامه و اقتصادی هایونیسیکم نمایندگان و تعاون اتاق سیرئ معادن،
 .است زیکمر بانک کلیسرئ بر عهده شورا این ریاست ناظر

 هایکننده سیاستمرجع اصلی تعیین عنوانبه اعتبارو شود، اعضای دولت در شورای پول ه مشاهده میک طورهمان
که این شورا از سه قوای حاکم و همچنین بخش خصوصی کشور، دارای  ایگونهبهپولی نقش مسلط و اساسی دارد. 

 بانک .ستا یپول یاستسگیری بودن کل مجموعه حکومتی در فرایند تصمیم نمایندگانی است که این امر بیانگر سهیم
این شورا شور، کمطابق رویه موجود در  ، واست شورک یپول مقام گذاریاستیس نکر ینترمهم هک زینشورا  این در زیکمر

 اریاخت و استقالل، اقتدار؛ دارای ندکرا تعیین میهای مربوط به بخش بانکی و اعتباری سیاستدر چارچوب وظایف محوله 
میتصم شوراهای در رگذارییتأث قطری از تواندیم دولت مجموع در .ندارد یپول استیس اجرای و تصویب م،یتنظ برای یافک
 .باشد رگذاریتأث زیکمر بانک ترازنامه در یدولت هایبانک قطری از زین و زیکمر بانک رییگ
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 اگر حتی هستند هاوزارتخانه و هابخش ها،ارگان از ایزیرمجموعه مختلفی طرق به هابانک از هرکدام اینکه بر عنایت با
. سازدنمی مفراه را بستر این مالکیتی ارتباطات باشند داشته هم مالی انضباط و سالمت شاخص بخواهد عمالً بانکی شبکه

 از ایمدهع بخش مالکیت نوع که است موضوع این است مواجه آن با ایران اقتصاد که اصلی لضمع رسدیم نظر به بنابراین
 و سنجش برای روشن سازوکار نبود و ندارد قرار هم دولت مستقیم نظر یرز که است هاییارگان اختیار در ایران بانکیشبکه 
 اهداف با منطبق و سازگار چارچوب یک در هابرنامه شده موجب عمومی نهادهای عملیاتی و مالی هایفعالیت بر نظارت

 وضعیت سنجش امکانات نبود همچنین. شود تضعیف دولت اقتصادی گذاریسیاست نقش و نشود یدهسازمان حاکمیت
 زا که شود، وارد دولت بودجه به نشدهبینییشپ صورتبه نهادها این مالی ریسک گاه شده موجب عمومی نهادهای مالی
 ایگونهبه کشور کل بودجه سند منظور بدین. شودمی ایفرابودجه عملیات گیریشکل موجب که است مسیرهایی تریناصلی
 حال در. باشد عمومی نهادهای سایر و گانهسه قوای از اعم حاکمیت مالی عملیات تمامی دهندهپوشش شود؛ بازنگری باید

 به تدول نشده بازپرداخت هایبدهی انباشت. است باال نسبتاً نیز آن رشد سرعت و نبوده نقدپذیر دولت هایبدهی حاضر
 کل به وارزنجیره صورتبه آن اثرات و ها شدهآن فعالیت در اختالل به منجر پیمانکاران و هاشرکت اجتماعی، تأمین ها،بانک

 .شودمی منتقل اقتصاد

 تجربی مطالعات بر مروری ۸
توسط  مالی که های پولی وهای مختلفی از سیاستکند. ترکیبلیپر، با بیانی متفاوت بحث سیاست مالی را مطرح می

، داردتواند مسیرهای متعادل و مشخصی را برای متغیرهای اسمی ایجاد کند. و اعالم میشود، میمتولیان آنان انجام می
می منفعل عمل کند اقتصاد با یک میانگین تور صورتبههای مالی تنظیم شود و زمانی که بانک مرکزی تحت سلطه سیاست

های نهادی از عوامل های سیاسی و همچنین محدودیتنیز انگیزه 1. برومنتer, 1991)(Leep باالتری همراه خواهد شد
جه مالی کسری بود تأمینشمارد که مقام مالی تالش دارد از طریق سیاست هموارسازی نرخ بهره دولتی و نحوه اصلی برمی

 اه دارد. در نتیجه زمانی که به علتهایی سوق دهد که تثبیت سیستم مالی را به همرسیاست یوسوسمتمقام پولی را به 
کسری مالی، نرخ بهره تمایل به افزایش دارد، متولی پولی با دو مسیر ثبات سیستم مالی و کنترل تورم مواجه  تأمینفشار 
 و آیسن راستا، همین . در(Berument, 1998) بانک مرکزی است استقاللشود. که تحت تأثیر عوامل نهادی چون می

 أمینت بزرگ، یهابودجه یقبیل کسر و عللی از. دارد بهره نرخ بر شایانی تأثیر دولت بودجه یکسر دهندیم نشان 2هونر
 هرهب نرخ بر بودجه یکسر را برای تأثیر عمقکم مالی یبازارها و مالی یهایآزادساز فقدان بودجه، یهایکسر داخلی مالی
پولی در  هایسیاست معتقدند که ۳. کوآن و همکارانr, 2013)(Aisen & Haune شماردتوسعه برمیحالدر یکشورها در

 یه صورتب دولت بستری برای رشد پایه پولی در بلندمدت است. سلطه مالی اما دارد؛ تورم کنترل در مهمی نقش مدتکوتاه
 راین درنابب. کنندمی تعیین بلندمدت در را تورم و سطح نقدینگی دولت، بدهی و بودجه یکسر کردن پولی که میزان
 تأثیر باید بلکه نیست؛ ممکن سیاست پولی با صرفاً قیمت تثبیت مزمن همراه هستند، مالی یهایکسر که با کشورهایی

ای در مطالعه نیز 4ثقیب خان و .(Kwon, Lavern, & Wayne, 2009) شود رفع نقدینگی جریان بر دولت مالی یکسر
های پولی کنندهدهد که تأثیرات تعییننتایج مدل "پولی" نشان میاند. پرداختهن ثباتی سیاسی و تورم در پاکستابه بررسی بی
های مدل "غیرپولی" صریحاً ارتباط مثبتی بین بیای هستند و به فضای سیاسی پاکستان بستگی دارند. یافتهبسیار حاشیه

شود که نشان های تعاملی تأیید میبر ساختگیمبتنی  وتحلیلیهتجزکند. این بیشتر از طریق ثباتی سیاسی و تورم برقرار می
 .(Khan & saqib, 2011)شود به تورم باال )باالتر از حد متوسط( میقابل توجهی منجر  طوربهثباتی سیاسی دهد بیمی

                                                                                                                                                                         
1 Berument 
2 Aisen & Hauner 
3 Kwon et al 
4 Khan & Saqib 
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به این نتیجه  1آغوبا و همکاران ، کیفیت نهادهای سیاسی و توسعه بخش مالیمرکزی در راستای موضوع استقالل بانک 
توسعهتأثیر استقالل بانک مرکزی به سطح  بلکه دهد.ارتقا نمی استقالل بانک مرکزی، توسعه اقتصادی رات یافتند که دس

ارتقاء توسعه اقتصادی ناشی از استقالل بانک مرکزی، بیشتر در کشورهایی قابل مشاهده  یک کشور بستگی دارد. یافتگی
های دیگری مثل مطالعه آیسن پژوهش .Abor, & Osei, 2020)(Agoba , است که دارای نهادهای سیاسی قوی هستند

نتیجه مورد بررسی قرار دادند و کشور  160از  یادر نمونه تورم و کیفیت نهادها بر یاسیس یثباتیب ثیرأدر بررسی ت 2و ویگا
ورم تنرخ  با یبانک مرکزر کمتاستقالل و  کمتر، یدموکراس ،یاجتماع یبندو قطب یاسیس یثباتیکه درجات باالتر بگرفتند 

نییتوسعه با درجات پادرحال یبر نوسان تورم در کشورها یشتریب ریتأث یاسیس یثباتیهمراه است. بعالوه، ب یدارتریناپا
 .(Aisen & Veiga, 2008) ی دارداقتصاد یو آزاد یرکزتر استقالل بانک م

 توان گفتخاص می طوربهسلطه مالی وجود دارد و  کشورهای وابسته به منابع، مسیر دیگری برای ایجاد در خصوص
نقش قیمت نفت  ۳در این کشورها سلطه نفتی نیز وجود دارد و آن تغییر در ذخایر ارزی دولت است که الن شاسی و بردلی

های به شوکهای دولت خرج تنهانهها برآورد کردند که دهد. آندر تعیین سیاست مالی در این کشورها را مورد بررسی قرار می
نفتی بلکه به تغییرات و نوسانات آن نیز ارتباط دارد و متوجه شدند که در بلندمدت قیمت باالی نفت اندازه دولت را بزرگ 

های مالی در کشورهای دارای منابع نیز عملکرد سیاست 4. البدوی و همکاران(El Anshasy & Bradley, 2012) کندمی
های مالی انبساطی با هدف ایجاد ثبات و هموارسازی سیاست کهیدرحاله این نتیجه رسیدند، طبیعی مورد توجه قرار دادند. ب

 صرف که دهدمی توضیح البتهای خواهند داشت چرخههای مالی هماند. در عمل این کشورها سیاستاقتصادی تعریف شده
 قواعد و مناسبات نوع به بسته بلکه بود واهدنخ مالی هایسیاست شدن ایچرخههم به منجر منابع به وابسته درآمد داشتن
 & ,Elbadawi, Goaied)را حفظ کند  مدنظر ایضدچرخه حالت مالی هایسیاست است ممکن اقتصاد در شده تنظیم

Tahar, 2017). 
کزی رو همچنین استقالل بانک مهای پولی و مالی ارتباط سیاستای به توجه ویژهدر اقتصاد ایران نیز طی دو دهه اخیر 

 سنواتی بودجه قوانین و لوایح بررسیشهبازی و همکاران با  اقتصادی شده است. کالن یرمتغیک عامل اثرگذار بر  عنوانبه
 درآمدهای دخری به الزام نظیر بانکی و پولی نظام به متعدد ناکارآمد تکالیف اعمال طریق از مالی سیاست دهند کهیم نشان
 شبکه رب اعتباری تکالیف جدید، اعتباری خطوط ایجاد ملی، توسعه صندوق مصارف در لتدخا ارز، نرخ تعیین دولت، ارزی
 مرکزی بانک عمالً و شود مواجه ناکارایی با مرکزی بانک توسط ارزی و پولی گذاریسیاست است شده موجب ،غیره و بانکی
قبادی و کمیجانی نیز معتقدند که (. 1۳۹4 ،عزیزنژاد و ،روحانی، غیاثیشهبازی) نماید عمل خود قانونی وظایف به نتواند

نده بر بدهی دولت از عوامل تعیین کن تأکیدتورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی و مالی است. و اهمیت سیاست پولی با 
توان ریشه تورم در ایران ناشی از افزایش حجم پول در نتیجه افزایش مداوم که می به صورتیباشد افزایش نرخ تورم می

توان رد کرد که در سلطه مالی در ایران نمیپایه مطالعات ذکر شده بر (. 1۳8۹ ،کمیجانی و قبادی) های دولت دانستبدهی
 ار باالتری تورم و تولید کمتر سطوحی هستند، باالتر مالی سلطهیی که دچار هارژیم، دهدتوضیح می توکلیاناین راستا 

 قرار دولت طرف از وارده هایتکانه معرض در بیشتر اقتصاد باشد، بیشتر الیم سلطه چه هر همچنین. کرد خواهند تجربه
برای  دیگرعبارتبه. پول قرار گیرد بیشتر خواهد بوددرآمد خلق  الفر منحنیاحتمال اینکه اقتصاد در بخش نزولی  و گیردمی

پول( قی افزایش پایه مالیاتی )یعنی تراز حقیکسب درآمد بیشتر باید نرخ مالیات )نرخ تورم( کاهش یابد که این خود به معنی 
 (.1۳۹۳ توکلیان،) است
 سبب ینفت یدرآمدها شیافزا نفت، فروش از یناش یارز یدرآمدها به یعموم بودجه یوابستگ در خصوص اقتصاد نفتی 

 نیا جهینت .است دهش بودجه در ینفت یدرآمدها سهم یالیر معادل تأمین یبرا یزکمر کبان اجبار و یابودجه انبساط جادیا
                                                                                                                                                                         
1 Agoba et al 
2 Aisen & Veiga 
3 El Anshasy & Bradley 
4 Elbadawi et al 
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 وخانزادی، یسامت) است شده تورم و ینگینقد شیافزا و یزکمر کبان یدالر ریذخا شیافزا سبب به یپول هیپا شیافزا موضوع
 بر یفآثار مختل زین نفت نندهکصادر شورهایک ارزی نظام نوع به توجه با نفت متیق شیافزاالبته تأثیر (. 1۳88، یزدانی
 ت،نف متیق مثبت کشو یپ در ینفت یورود ارزها شده، تیریمد ارز نظام در. دارد شورهاک نیا اقتصاد یپول یرهایمتغ

 شیافزا باشد، شناور یارز نظام اگر مقابل در. شودیم ینگینقد و پول حجم شیافزا آن دنبال به و یپول هیپا شیافزا سبب
 شد خواهد یصادرات توان اهشک و یداخل پول تیتقو سبب نفت متیق مثبت یهاکشو بروز سبب به ینفت یدرآمدها

 (.1۳88 معلمی، و آبادی،یحیی صمدی،)

 و تصریح الگو پژوهش روش ۹
 تأثیر سیبرر برای شود.می پرداخته شده، استفاده مطالعه این در که روشی و اقتصادسنجی الگوی بررسی به بخش، این در
شود. می استفاده( GMM) 1یافتهتعمیم گشتاورهای روش از بانکیشبکه  بر سلطه مالی در تأکیدبا  تورم بر سیاسی ثباتیبی

های اقتصادی برای تعیین رفتار مطلوب های اخیر، به یکی از ابزارهای اصلی تخمین مدلدر سال GMMبرآوردگرهای 
رائه شد و پس ا 1۹82در سال  2یافته برای اولین بار توسط هانسناند. روش گشتاورهای تعمیمعواملی اقتصادی تبدیل شده

، مقطعی یزمان یسرهای ( بسط داده شد. این روش قابل استفاده برای داده1۹88) 4( و نوی1۹8۷) ۳از آن توسط چمبرلین
 گیرد.های تابلویی مورد استفاده قرار میو داده

دار برخور ییباال ییاراکمشخص از  یکنه مدل پارامتریع نرمال، در زمیتوز یدارا نماییدرست ممیزکما یهازنندهنیتخم
ها با د دادهیند تولیا فرآیع یننده در مورد توزکدیمق یهاهین فرضکه در حد ممکالزم است  ییاراکدن به آن یرس یاست. برا

به سمت  یکاز فروض پارامتر (GMM) افته گشتاورهایمیروش تعم یهازنندهنیتخم .ردیانجام گ یشتریب یرومندین
سنگ  عنوانبهنمونه  ینند. استفاده از گشتاورهاکیت مکرومند هستند، حریها ند دادهیند تولیه در فرآک ییهازنندهنیتخم
 باشد.یم یکنکن تیاز ا ی( در واقع بسطGMMاست. ) ی، اساسین معادالت در اقتصادسنجیتخم یبنا

بر  یاسیس یثباتیبخصوص اثر  در شده مطرح یتجرب مطالعات گرفتن نظر در با و موضوع ینظر مباحث به توجه با
 (Khan & saqib, 2011) مطابق مقاله خان و ثقیب قیتحق یتجرب ی، الگوبر سلطه مالی در شبکه بانکی تأکیدبا  تورم
 گردد:یم یمعرف ریل زکش به

 𝐼𝑁𝐹𝑡 = 𝛽0 + 𝛾1𝐺𝑀2 𝑡 + 𝛾2𝑂𝐼𝐿𝑃 𝑡 + 𝛾3𝑃𝑂𝐿𝐼𝑇𝑌 𝑡 + 𝛾4𝐺𝐶 𝑡 + 𝛾5𝐺𝐵𝑃𝐵 𝑡 + 𝛾6𝐺𝐵𝐺𝐵 𝑡 + 𝛾7𝐺𝐵𝑆𝑃𝐵 𝑡 +
𝜀 𝑡 

نرخ رشد عرضه گسترده  GM2متغیر وابسته،  عنوانبهکننده( تورم )نرخ رشد شاخص قیمت مصرف INFکه در آن 
گیری آن از مقیاس ترکیبی دموکراسی و اتوکراسی )نظام دیکتاتوری( شاخص ثبات سیاسی، که برای اندازه POLITYپول، 

 مؤلفه پنج شامل و شده مرتب( کامل دموکراسی+ )10 تا( کتاتوری کاملید) -10شود. دامنه این متغیر از استفاده می
 استخدام پذیریرقابت – حزبی عضوگیری کردن یرقابت - منظم و ایدوره انتخابات برگزاری :XRCOMP5باشد. می

 مدیران انتخاب و اظهارنظر حق -اجرایی استخدام بودن باز درجه -حزبی  عضوگیری کردن آزاد: XROPEN6اجرایی، 
 مشکالت حذف -محور  قانون به محور مدیریت سیستم تغییر: TXCON۷کشور،  در اجرایی دستگاه مسئوالن و ارشد
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 اعمال بر مردم نظارت: PARCOMP2 اجرایی، استخدام مقررات -سیاسی  حضور کردن رقابتی :PARREG1 مدیریتی،
شود، نشان از بهبود  تریکنزد 10است که هر چقدر رتبه کشورها به  10تا  -10باشد. )دامنه این متغیرها بین دولت می
است که هر چقدر  100تا  0ا بین شاخص کنترل فساد )دامنه این متغیره : GCهای دموکراسی در کشور است(.شاخص

های کنترل فساد است(. نهایتاً متغیرهای مربوط به بدهی دولت شود، نشان از بهبود شاخص تریکنزد 100رتبه کشورها به 
های دولتی، بدهی دولت به بانک GBGBهای خصوصی، بدهی دولت به بانک GBPBبه شبکه بانکی است که به سه بخش 

GBSPB های خصوصی شده تقسیم شده است. متغیر بانک بدهی دولت بهOILP دولت  نفتی درآمدهای ساالنه رشد نرخ
 فصلی هایداده شکل به 1۳۹۷تا  1۳۷1سال  از حاضر مطالعه زمانی بازه همچنین .باشدمتغیر کنترلی در مدل می عنوانبه

 .استفاده شده است 4پالتی و ۳المللیبین یتشفاف سایت مرکزی، بانک توسط ارائه شده آمارهای از پژوهش این در که است

 1جدول 
 های اصلی مطالعههای توصیفی شاخصآماره

GM2 GC POLITY INF  
 میانگین 82648/1۹ -۷8۵۷14/۳ 0۹688/26 2422۷/2۷
 بیشینه ۹2۳08/۵6 ۳ ۵0 68۷6۹/40
 کمینه -۹۳0060/0 -۷ 12۳64/11 ۹۳416/11

 

 با نگاهی به .است 82/1۹متوسط نرخ تورم  گزارش شده است. طبق این جدول 1جدول  ها دروصیفی دادههای تآماره
هرساله دارای  1۳۹۷تا  1۳۷1ز سال نرخ تورم ا روند نموداری نرخ تورم قابل مشاهده است که میانگین شاخص 1نمودار 

 یبیترک اسیمق از آن گیریاندازه یبرا سیاسی که . متوسط شاخص ثباتاستها روند نزولی روند صعودی و در بعضی از سال
 )دوره ریاست جمهوری 1۳84تا  1۳۷6در سال  ۳و بیشینه آن برابر با  -۷/۳است؛ برابر  شده استفاده یاتوکراس و یدموکراس
 0۹/26رابر با میانگین ب فساد باشد. برای متغیر کنترلگرایی( میقانون و مدنی جامعه سیاسی، توسعه شعار با هشتم هفتم و

 باشد.می 24/2۷، 1۳۹۷تا سال  1۳۷1پول از سال  گسترده عرضه ساالنه رشد و میانگین نرخ
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1 Regulation of participation–the degree of institutionalization, regulation, political competition 
2 Competitiveness of Participation 
3 Transparency International  
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 های اصلی مطالعهروند نموداری شاخص .1 نمودار

زمانی بررسی پایایی متغیرها مورد استفاده در مدل امری ضروری است و ناپایا بودن آن در سطح ممکن در ادبیات سری
ریشه واحد استاندارد  منظور اطمینان از پایا بودن متغیرها در این پژوهش از آزمون هب .است منجر به رگرسیون کاذب شود

زمانی متغیرهای مورد ها برای سرینتایج این آزمون 2جدول ر استفاده شده است. د (ADF) یافتهتعمیم دیکی_فولرشامل 
پول،  ردهگست عرضه ساالنه رشد تورم، نرخ نرخئه شده است. مطابق با نتایج حاصله متغیرهای استفاده در این تحقیق ارا

باشند یدر سطح مانا م دولت نفتی درآمدهای ساالنه رشد شده، و نرخ خصوصی، دولتی و خصوصی هایبانک به دولت بدهی
، استبزرگتر  %10و حتی  %۵،  %1احتمال  از قدرمطلق مقادیر بحرانی این آماره در سطح دیکی_فولرو قدرمطلق آماره 

د باید آزمون ریشه واحد با وجودرنتیجه ولی متغیرهای کنترل فساد و ثبات سیاسی نیز دچار شکست ساختاری هستند 
 شکست ساختاری برای این دو متغیر انجام بدهیم.

 2جدول 
 نتایج آزمون ریشه واحد

 متغیر
 ADF مقدار آماره

 احتمال t آماره درجه انباشتگی
 INF 2682۳۷/۳- 018۹/0 I(0) تورمنرخ 

 GM2 141۷22/۳- 026۵/0 I(0) نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول

 GBPB 1448۳۵/۳- 0264/0 I(0) های خصوصیبدهی دولت به بانک

 GBGB ۳۵۳۳1۵/4- 0006/0 I(0) های دولتیبدهی دولت به بانک

 GBSPB ۷46۳۷۷/۵- 000/0 I(0) های خصوصی شدهنکبدهی دولت به با

 OILP 80۵۹۳/10- 000/0 I(0) نرخ رشد ساالنه درآمدهای نفتی دولت

 

با توجه به طول دوره زمانی مورد مطالعه و تغییرات ساختاری رخ داده در اقتصاد ایران از جمله وقوع تحریم اقتصادی و 
ها های تعدیل اقتصادی احتمال وجود شکست ساختاری در روند دادهسیاستهای اقتصادی و ارزی و اجرای بحران بانکی،

های احتمالی در روند شکستPP و ADFهای ریشه واحد استاندارد نظیر دو آزمون بسیار باالست. از آنجایی که آزمون
آزمون ریشه واحد زیوت تر با استفاده از کنند، بر همین اساس جهت بررسی دقیقمتغیرها را در فرایند آزمون لحاظ نمی

جمعی متغیرها مورد بررسی مجدد قرار گرفت. ، درجه همزادرون( با لحاظ شکست ساختاری بصورت 1۹۹2) 1اندروز

                                                                                                                                                                         
1 Zivot  and Andrews )ZA( 
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ساد با لحاظ دهد که متغیر ثبات سیاسی و کنترل فنشان می ZAاست، نتایج آزمون  قابل مشاهده ۳جدول در که  طورهمان
 جمعی از مرتبه صفر هستند.مانا بوده و هم %۵داری یک شکست ساختاری در سطح معنی

 ۳جدول 
 (ZA) وزاندری − وتیواحد ز شهیآزمون ر جینتا

 متغیر
 ZA مقدار آماره

 احتمال tآماره  درجه انباشتگی
 POLITY ۷8۹06۹/4- 0610/0 I(0) ثبات سیاسی

 GC 40682۵/۵- 01/0 I(0) نترل فسادک

 

را مورد آزمون قرار دهیم. در این  GMMپیش از آنالیز برآورد حاصله، بایستی اعتبار ابزارهای مورد استفاده در روش 
 از کیحا صفر هیفرض شده است. در این آزمون، استفاده 1سارگان آزمون از ابزارها سیماتر بودن تخمین برای بررسی معتبر

توانیم از این آزمون برای مدل که می آمدهدستبهباتوجه به نتایج  .باشدمی اخالل اجزاء با ابزاری متغیرهای یمبستگه عدم
منهای  2از دو روش استفاده کنیم: کای دو محاسباتی ما کوچکتر از کای دو جدول با درجه آزادی، رتبه متغیرهای ابزاری

باشد که در می 0۵/0ما در این آزمون بیشتر از  value-Pباشد، همچنین یم ۳تعداد متغیرهای تخمین زده شده در مدل
توان رد کرد و همبستگی میان متغیرهای ابزاری و باشد. پس فرضیه صفر را نمی( در مدل می8۵/0این تخمین برابر با )

زارهای مورد استفاده برای تخمین از اند که ابگر این مطلبهای آزمون سارگان بیاناخالل وجود ندارد. بنابراین آماره اجزاء
 اعتبار الزم برخوردارند.

تورم  بانکی کشور در مدل که شبکه یافته برایگشتاور تعمیم برآورد مدل طی دوره زمانی مورد نظر با استفاده از روش
دار بوده، امعن %۹5که ضرایب اکثر متغیرها در سطح اطمینان  تاسگویای این مطلب  ،4جدول در  متغیر وابسته عنوانبه

نرخ رشد ساالنه . روابط برآوردی، وجود رابطه مثبت مابین استموضوع نظری ها مورد انتظار و مطابق با مبانی عالئم آن
 هاینکبا به دولت نرخ رشد بدهی، (GBGB) دولتی هایبانک به دولت بدهی نرخ رشد (،GM2عرضه گسترده پول )

 .دهدرا نشان می تورم ( باGBPB)های خصوصی و همچنین نرخ رشد بدهی دولت به بانک (GBSPB) شده خصوصی
ی، های دولتبه ازای یک درصد افزایش در نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول، نرخ رشد بدهی دولت به بانک کهیطوربه

درصد  01۹/0درصد و  002/0درصد،  06/0درصد،  4۵/0 خصوصی شده و خصوصی به ترتیب منجر به افزایش معنادار
حاکمیت بر شبکه بانکی باالخص ترازنامه بانک مرکزی است. زیرا با افزایش  نفوذشود. این روابط بیانگر ضریب تورم می

ین موضوع شود. ایممطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و اجرای تکالیف تسهیالتی، بانک عامل با تنگنای نقدینگی مواجه 
در نتیجه  و شود که باعث افزایش اندازه ترازنامه بانک مرکزیبه اضافه برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی موجب می

ها و درآمدهای دولت دارد. همچنین نتایج وجود رابطه افزایش پایه پولی و تورم است که این مسئله نیز ریشه در بافت هزینه
کند که مطابق با انتظارات نظری با متغیر تورم را تأیید می( GC)و کنترل فساد ( POLITY)منفی مابین ثبات سیاسی 

شود. برآورد این دو متغیر حاکی از وضعیت موجود دولت یا حزب درصد تورم می 18و  ۷۹است و به ترتیب منجر به کاهش 
تر یقدق طوربه یا سیاست عرصه در مردم رکتمشا میزان سیاسی ثبات برقراری در عوامل ینترمهمحاکم است زیرا یکی از 

 ماعیاجت سرمایه یهامؤلفه از که اجتماعی و فردی هایآزادی تحقق فساد، است. از سویی کنترل کشور در دموکراسی سطح
ن پذیر بوددر کنار برگزاری نفس انتخابات عادالنه و رقابتباشد. می مؤثر تورم کنترل در است، ثبات سیاسی هایشاخص و

                                                                                                                                                                         
1 Sargan Test 
2 Instrument Rank 
3 the number of estimated coefficients 
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اسی در ی آزادی و برابری سیدهندههای سیاسی قانوناً فرصت رقابت برابر داشته باشند؛ نشانگروه کهیطوربهاین انتخابات 
شاخص سرمایه اجتماعی منجر  عنوانبهکشور و همچنین نشان از وجود قوانین و مقررات در جامعه و ثبات سیاسی است که 

با تورم، منفی بوده  (OILP)مت ضریب برآورد شده نرخ رشد ساالنه درآمدهای نفتی به عالوه، عال گردد.به کاهش تورم می
 اادع توانمی باشد، ایران اقتصادی و سیاسی ساختار برای مشکلی نفت وجود اگر حتی زیرا. بشویم زدهشگفت زیاد نباید که
 نفت نبدو که آنچه با مقایسه در و آورده غانارم به ایران در گذاریو سرمایه مصرف برای چشمگیری مالی منابع نفت که کرد

 نفتی درآمدهای زیرا. است کرده فراهم مصرف هم و ملی برای درآمد هم را تریسریع رشد امکان افتاد،می اتفاق احتماالا
 هب پاسخگویی برای کاال واردات ارزی، راستای افزایش درآمد در که دهدمی تشکیل را کشور ارزی درآمد از بخش بزرگی

 برای فشار که یابدافزایش می را صنعت مورد نیاز ایواسطه و ایسرمایه کاالهای و کشور نیاز مورد سوخت داخلی، تقاضای
 .باشد بر کاهش تورم اثرگذار تواندمی مسئله این و کاهش داد واردات طریق از توانمی هاافزایش قیمت

 4جدول 
 وابسته( ریمتغ عنوانبهمدل )تورم  یبرا GMM الگو به روش نیحاصل از تخم جیتان

 متغیرها
 GMM روش

Coef. Std. Err. z |P>|z 
 POLITY ۷۹0۷۳۵/0- 188۳21/0 1۹8861/4- 0001/0 ثبات سیاسی

 GC 18۹۷۵2/0- 11۳۵1۷/0 6۷1۵82/1- 0۹۹۵/0 کنترل فساد

 GM2 4۵10۷0/0 0۷۳861/0 10۷04۵/6 0000/0 نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول

 GBPB 01۹۳0۷/0- 010444/0 848686/1- 06۹1/0 های خصوصینرخ رشد بدهی دولت به بانک

 GBGB 06۷81۹/0 020۹2۹/0 240۳82/۳ 001۹/0 های دولتینرخ رشد بدهی دولت به بانک

 GBSPB 0020۵2/0 0088۳/0 ۳2۳00۷/2 02۳4/0 های خصوصی شدهنرخ رشد بدهی دولت به بانک

 OILP 001۷۷8/0- 0006۳۷/0 ۷۹۳006/2- 006۹/0 رشد ساالنه درآمدهای نفتی دولت نرخ

R2=0/۵8۳۵۷6 
J-statistic= ۳۷68۹/14  
Prob (J-statistic)= 8۵28۷2/0  
Instrument rank=2۹ 

 

 گیرینتیجهبحث و  1۰
 کمی اثرات مطالعه به پالتی و یالمللبین شفافیت سایت مرکزی، بانک توسط شده ارائه هایداده از استفاده با این پژوهش

 موضوع این گریانب پیشنهادیالگوی  تخمین نتایج. است پرداختهتورم  بر آن تبعات و بانکی شبکه از استقراض دولت از ناشی
 تحلیل ابلق موضوع برای اقتصاد ایران این و دارد بانکی شبکه کانال از دولت مالی تأمین با مستقیمی رابطه تورم که است
کسری بودجه دارای سازوکار  تأمینتوسعه، استقراض از بانک مرکزی برای  سوم قانون برنامه 6۹ ماده موجب به. است

ا توجه ب های ارتباطی که دارد روی آورده کهشبکه بانکی از طریق کانالمالی به  تأمینقانونی نیست. در این راستا دولت برای 
 عنوانهب . این امرهای تجاری با مالکیت دولتی استدر قبضه بانک عمدتاً، مالی منابعکشور  اقتصادی-سیاسیبه ساختار 

کند. حتی این مالکیت در خصوص می عمل مالکیت دولت تحت یهابنگاه دولت و همچنین یبرا اعتبارات کنندهتأمین
اگر بانکی به نظر خصوصی باشد دارای ارتباط  حتی 1شکل اساس های به نظر خصوصی نیز موضوعیت دارد که بر بانک

ها هادن این به دولت یبده بر مرکزی بانک یکاف کنترل عدمبه همین علت موجب  .استتنگاتنگی با حاکمیت و دولت 
 آن در که شودمی فعال مالی از سلطه ایشیوه صورتینبد. است کشور یپول نظام یکنون ساختار از یناش خود کهشود می

 صوصیخ بخش غیردولتی، عمومی نهادهای به بدهی ایجاد) غیرمستقیم یا مستقیم صورتبه خود مالی تأمین برای دولت
 ترازنامه راست سمت کندمی هابانک از استقراض به اقدام دولت که وقتی. کنندمی رجوع بانکی شبکه به( دولتی هایشرکت و
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این  که زمانی. یابدمی افزایش بانک ذخایر و سپرده عنوان با نیز ترازنامه چپ سمت و دولت بدهی خالص عنوان با هابانک
آید که این کسری موجب مراجعه بانک به بانک مرکزی می وجود به کسری بانکی ترازنامه شبکه شود درتعهدات نکول می

ویه یابد. با انجام عملیات تسهم اندازه ترازنامه بانک مرکزی افزایش می شود. در نتیجه هم بدهی بانک به بانک مرکزی ومی
های بدهی بانک به بانک مرکزی و در مقابل افزایش ، شاهد کاهش اندازه سرفصل1۳۹۷قانون بودجه  ۵به موجب تبصره 

کند، موجب قفل نمی داختبازپر مرکزی بانک به را خود بدهی دولت که آنجا از خالص بدهی دولت به بانک مرکزی هستیم.
های مختلف اقتصادی شده و با فشاری که بر نظام پولی و بانکی کشور آورده، سبب کاهش ثبات اقتصادی و شدن بخش

 یفیلکت صورتبه عمدتاً که یپرداخت التیتسه نظام بانکی بر یکاف کنترل عدمکه با  است صورتینبد .تورم مزمن شده است
 .دهدمی دست از را تورم مهار مرکزی قدرت بانک معوق؛ مطالبات انباشت نهایت در و شودیم اعمال هادولت یاز سو

 هکشود ای نامیده میها و قوانین بودجه نیامده است، عملیات فرابودجهمالی دولت به علت اینکه در ردیف تأمین گونهینا
 آنچه رسدمی نظرهمین علت است که به  به شودمی دولت هاینهیهز در تیشفاف عدم و ییاراکنا به منجر داتعهت نوع این
 و نبوده برخوردار الزم شمول و تیجامع از شودمی تصویب و ارائه مجلس به دولت توسط بودجه حهیال قالب در هرسال هک

 و دارد وجود بانکی شبکه مجرای از مالی سلطه که شد داده نشان بنابراین .است بودجه قانون در مطرح هایژگییو فاقد
 بانک عرجو موجب هابانک از استقراض دولت ،دیگرعبارتبه دارد؛ تورم بر معنادار اثر بانکی شبکه دولت به بدهی افزایش

 .شودمی اثبات بانکی شبکه و دولت بین رابطه در مالی سلطه طریق این از در نتیجه شود؛می مرکزی بانک به
 ک مجریی هر هک کشور در مختلف نظرات با اسییس احزاب وجود زنی فساد کنترل و سیاسی ثباتمتغیرهای مربوط به 

 تکمشار طرفی از و باشند برخوردار رقابت برای آزادی از هم احزاب و شوندمی محسوب مردم از بخشی یو اراده خواست
برای همه  های برابر و آزادانه، شاخص برگزاری انتخابات همراه با فرصتعمومی هایرییگدر تصمیم شهروندان مؤثر

 تحقق فساد، کنترلهمچنین  یابد.های تحقق مشارکت آزاد مردم در صحنه سیاسی کشور محقق میشهروندان، از راه
 مؤثر تورم کنترل در است، ثبات سیاسی هایشاخص و اجتماعی سرمایه یهامؤلفه از که اجتماعی و فردی هایآزادی
 نگاهی و با دباشمی سطح معقولی در فساد کنترل و سیاسی ثبات به مربوط ضریب ،آمدهدستبه نتایج به توجه با. باشدمی
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 اشندبپایینی می سطح در مطالعه هایسال طول در سیاسی ثبات و فساد شاخص کنترل که است مشاهده قابل نمودار
 سیاسی هایجناح و هاعرصه همه در دولت توجه نیازمند حاکم است. بر این اساس،وضعیت موجود دولت حاکی از  که
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