
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آثارمباني و  :در اقتصاد پاشيپول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 230: موضوعي كد

 15366: مسلسله رشما

 1396ماه ارديبهشت

 هاي اقتصاديمعاونت پژوهش

 بخش عمومياقتصاد  تر: مطالعاتادف

 مطالعات اقتصادي



 

 

 نام خدابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب
 

 1 .............................................................................................................................................................................................. چكيده

 3 ............................................................................................................................................................................................... مقدمه

 3 ............................................................................................................................................................. هاي آنو شيوه پاشيپول

 5 .............................................................................................. گرايانههاي عوامپاشي و مراحل چهارگانه سياسترابطه پول

 7 ............................................................................................................................ براي اقتصاد ايران پاشيپولچند سناريوي 

 13 ..................................................................................................................................................................................... راه درست

 22 .................................................................................................................................................................................. گيرينتيجه

 23 ............................................................................................................................................................................... منابع و مآخذ

 



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

1 

 

 اني و آثارپاشي در اقتصاد: مبپول
 

  
 

 

 

 

 

 

 چكيده

هستند.  داراي قيد و بندمورد نظر خود هاي اختيار، در اجراي برنامه دليل محدوديت منابع درها بهدولت

 يا اقتصاد اقتصادي )افزايش تقاضاي كل و خروج از ركود( داليل مختلفممكن است بهها برخي دولت

را افزايش  خود، مخارج در دسترستمايل داشته باشند خارج از محدوده ظرفيت مالي  )انتخاباتي( سياسي

هاي از راه معموالًشود مي كه در اين وضعيت ايجاداي ه. كسري بودجو كسري بودجه ايجاد كنند دهند

 تأمينديگري مانند اي هاست. در برخي كشورها، شيوه ايجاد بدهيشود. راه متداول، مي تأمينمختلفي 

آن دولت  كنندهتأمينيا كاالهايي كه  هانهادهنرخ ارز و تغيير قيمت  تغييرمالي مستقيم از بانك مركزي، 

 شود. مي اضافهها نيز به اين روش انرژي(هاي )مانند سوخت و حامل است

 دولت به شماررج براي تأمين مخا ديگراز منابع  «پاشيپول»اي همذكور، به گونهاي روش عمده

امكان بازگرداندن  طوري كهبه از طريق بانك مركزي در بودجه دولت، پاشيپولطور ويژه، اما به .روندمي

 شمرده« تريپوهليك توزيع»از مصاديق يك سياست پولي غيرمتعارف به نام  آن وجود نداشته باشد،

داليل يا به عمالًكه اي هنك مركزي، به گونمنابع آن از با تأمينبنابرتعريف فني، ايجاد كسري و  شود.مي

اقتصاد سياسي، امكان يا قصد بازستاندن منابع توزيع شده و كاستن از اثر گسترش پولي آن )استرليزه 

 عمدتاًتوزيع هليكوپتري شود. مي تري پول شمردهپكويكردن( وجود نداشته باشد، از مصاديق توزيع هل

 و به منظور رونق بخشي به اقتصاد، استفاده يا پيشنهاد رخ بهره پايينو ن در اقتصادهاي دچار ركود شديد

ا خطرات شديد ارزيابي شده و ب ،و با نرخ بهره باال شود و استفاده از آن براي كشورهاي دچار تورممي

 شود.نمي توصيه

نهايت قرار داشته اند، در  موسوم به عوامگراييهاي چهارگانه سياستهاي كشورهايي كه در سيكل

، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزي و بحران تعهدات، قرار پاشيپولهاي خطرناكهاي در معرض آسيب

، هنگام رسيدن به زمين اندشدهپرتاب  آسماناسكناسي كه گويي از هاي در نهايت، دسته و اندگرفته

 اند.اتي همانند بارش سنگ داشتهتأثيراقتصاد، 

موارد ات تأثيرعوامگرايانه، هاي و سياست پاشيپولده بر ادبيات مرور فشر در اين گزارش، ضمن

 بررسي شده است.  اقتصاد ايران لي در بودجه دولت در شرايط فعليحتماا پاشيپولمختلف 

در شرايط فعلي اقتصاد ايران، هر پنجاه هزار ميليارد تومان  در اين گزارش، انجام شده برآوردطبق 

هزار تومان براي هر ايراني(، در سال اول، اثر تورمي  50معادل كمي بيش از در بودجه دولت ) پاشيپول
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درصد كنوني در سال جاري به  2/11تورم فعلي را از  بينيپيشدرصد داشته باشد و  4/6افزايش معادل 

 درصد در پايان سال برساند.  6/17

دهد كه نشان مي (. اين جدول1)جدول  صورت گرفته استمختلفي براين اساس، سناريوسازي 

هاي افزايش كمك يا افزايش يارانه، در چه سطحي قرار پس از اجراي برنامه 1396بيني تورم سال پيش

 (.درصد است 2/11 ،خواهد گرفت )پيش بيني بدون اجراي اين برنامه ها

 

 هاي كمك پس از اجراي برنامه 1396. پيش بيني تورم 1جدول 

 )درصد( جمعيت )دهك( در سال اول  يا افزايش يارانه به ازاي تعداد

جمعيت متقاضي 

 كننده يا دريافت

)ميليون نفر(

تعداد دهك 

كنندهدريافت

 يزان افزايش در يارانه )هزار تومان( م

يا ميزان پرداخت كمك رفاهي جديد 

 

تورم در سال اول اجرا )درصد(

 

ل حتماعوامل ديگري مانند ا زيرا ،، حداقل برآورد استمذكور ارقام نبايد فراموش كرد، ضمن اينكه

هزار ميليارد تومان(  1000)بيش از  هابانكي گذارسرمايههاي شده در حساب تهانباش خروج نقدينگي

 افزايش شديد تورمو  به ميزان قابل اعتنا پولق تزري در صورتارز، طال و مسكن مانند  بازارهاي موازي به

 قابل الگوسازي نبوده است. كه وجود دارد 
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 مقدمه

 يعني اينكه منابع در اختيار دولت، اجازه انعطاف بيشتر در مخارج كنوني يا اجراي 1مالي ظرفيتمحدوديت 

مالي دولت  ظرفيتكه از هايي دهد. اجراي برنامهنمي را ادي يا اجتماعي فراتر از وضعيت فعلياقتصهاي برنامه

كسري بودجه به اقدامات مختلفي  تأمينبراي  معموالًها شود. دولتمي خارج است به كسري بودجه منجر

در اصطالح پولي كه )بانك مركزي  ، سيستم بانكي وانتشار اوراق بدهي از طريقزنند: استقراض مي دست

 رود.مي به شمارها ( از مهمترين اين شيوهشودمي كردن كسري گفته

افزايش  :كسري نيز وجود دارد كه عبارتند از تأميندو شيوه ديگر پولي كردن كسري،  برعالوهدر ايران، 

ي بيش از آنكه عبارت ديگر، قيمت ارز خارجي و قيمت نهاده انرژانرژي. بههاي نرخ ارز و افزايش قيمت حامل

مالي دولت پيوند خورده  كسريباشد، به  تعريف شده و منظميانرژي  بازارنظام ارزي يا يا  ،تابع سازوكار خاص

فضاي مالي  ضروريات تا هنگامي كهها ، دولتاين معني كهكند. به مي نوسان و با نوسانات اقتصاد سياسي،

نند و نه به قيمت انرژي. اما آن هنگام كه فضاي مالي محدود شود، هم زمي نرخ ارز دستنه به  ،ايجاب نكرده

 افتند.مي انرژيهاي دهند و هم به فكر اصالح قيمتمي قيمت ارز را تغيير

در وضعيت كنوني اقتصاد در بودجه  پاشيپولات تأثيردر گزارش حاضر، با مرور ادبيات مرتبط با اين حوزه، 

 شود.مي بررسيايران 

 

 آنهاي و شيوه پاشيپول

مخارج و  پرداختتوسط دولت، بتواند  تأمينشود كه روند منابع قابل مي پايداري مالي به وضعيتي كه گفته

مخارج خود  بينيپيشكنند ميان منابع در اختيار و مي تالش معموالًها كند. دولت تضمينتعهدات دولت را 

 آيد كه:مي ودهنگامي به وج عمدتاًتعادل برقرار كنند. مشكل 

 منبع طبيعييك از آن به اي هبخش عمد مثالًشود )مي تأمينمطمئن غيراي هدولت به شيو منابع 

 وصل است كه نوسان قيمت يا مقدار صادرات آن در اختيار دولت نيست(. مانند نفت پرنوسان

 اخلي يا خارجي( تغيير شديد نرخ بهره د مثالًداليل مختلف اقتصادي )دولت بههاي مخارج يا بدهي

 باشد.خارج از ظرفيت منابع بلندپروازانه انتخاباتي( هاي برنامه مثالًيا اقتصاد سياسي )

 شود. مي در چنين وضعيتي، كسري بودجه گريبانگير دولت 

افزايش تقاضاي كل  با هدف ، ممكن است تعمداًاقتصادي درگير ركودهاي حالتي نيز وجود دارد كه دولت

 انبساطي اتخاذ كرده و كسري بودجه ايجاد كنند.هاي خشي به آن، برنامهاقتصاد و رونق ب

 

                                                 

1. Fiscal Room 
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شامل موارد زير مختلف هاي از انتخاب فهرستيبا  ،در مواجهه با كسري بودجهها دولتدر هر صورت، 

 هستند: مواجه

  غير از بانك مركزي )شبكه بانكي، انتشار اوراق بدهي و ...(استقراض، 

 (1تريپوهليك به شيوهبا بازگشت پول به بانك مركزي يا مركزي )مالي از بانك  تأمين، 

 (2تغيير نرخ ارز )تسلط مالي و تسلط نفتي، 

 تغيير قيمت نهادها يا كاالهاي در اختيار دولت، 

 كاهش قابل توجه مخارج، 

 هاافزايش قابل توجه ماليات. 

با ركود مواجه باشد( يا اقتصاد داليل اقتصادي )بيم دامن زدن به ركود در شرايطي كه اقتصاد به معموالً

                                                 

از طريق بودجه دولت، موجب  شود كه بانك مركزي با تزريق پول، عمدتا  ( به سياستي گفته مي HMتري )پپول هليكو .1

از پول پاشي هليكوپتري به عنوان جايگزين يا رقيب ديگر سياست پولي غيرمتعارف، تسهيل  شود. معمول  اقتصاد ميدر ق رون

كه شود، از آنجاييهايي كه از طريق تسهيل مقداري به اقتصاد تزريق ميشود با اين تفاوت كه پول(، ياد ميQEمقداري ) 

شود، در نهايت با سررسيد شدن اوراق به بانك مي انند اسناد خزانه( انجاماز طريق خريد اوراق بدهي دولتي، )م عمدتا  
از طريق تامين مالي مستقيم كسري بودجه دولت و  تري و عمدتا  پهايي كه در پول پاشي هليكوگردد، اما پولمركزي برمي

شود، به سيستم مي ره صفر تزريقنهايت با نرخ بهاز طريق خريد اوراق بدهي دولتي بسيار بلندمدت يا با سررسيد بي بعضا  
 گردد و يا قرار نيست برگردد. بانكي بر نمي

 مين مخارج خود مواجه است،أله تصور كنيد كه در وضعيتي كه خانوار شما با كسري در تئتر اين مسبراي درك راحت
روزي اصل آن را به وي بازگردانيد، اگر پدربزرگ شما به شما قرضي بدهد كه قرار باشد عالوه بر پرداخت سود آن، ولو اندك، 

قرار نيست بازگردانده شود )هديه( يا موعد سررسيد  اما اگر قرضي بدهد كه اصول   سياست تسهيل مقداري اتخاذ كرده است،
 پاشي اتفاق افتاده است.و سود آن نيز صفر باشد پول قدر بلندمدت باشد كه از عمر شما و پدربزرگتان بيشتر باشدآن

افتد، برخي از اقتصاددانان معتقدند كه اين سياست، مي پاشي در اكثر موارد از طريق بودجه دولت اتفاقكه پول آنجا از
مين مالي آن با أكار ت گنجانده شود كه صرفا  هاي مالي بندي سياستكه يك سياست پولي باشد، بايد در تقسيمتر از آنبيش

 (.2016، كچتي و شوئنهولتز)بانك مركزي است 
 در شرايطي اجرا در اين است كه هر دو با هدف تحريك اقتصاد و معمول   مقداريتري و تسهيل پنكته اشتراك پول هليكو

 همراه با تورم اندك و حتي منفي، قرار دارد و نرخ بهره نزديك به صفر است. شوند كه اقتصاد در ركود شديد، عمدتا  مي
دليل هاي تزريق شده از طريق تسهيل مالي، بهشود كه پولمي له عنوانئسنكته تمايز اين دو سياست نيز در اين م

ثيرات گسترش پولي بر افزايش تورم به أشوند تا تمي بيني مسير بازگشت آن به بانك مركزي، به اصطالح استرليزهپيش
بانك مركزي وجود ندارد و پاشي، مسير برگشتي براي پول پرتاب شده به اقتصاد به حداقل ممكن كاهش يابد. اما در پول

 ثيرات تورمي سياست ممكن است بروز كند.أت
گيرد، از طريق و با هدفگذاري شبكه بانكي صورت مي كه سياست تسهيل پولي عمدتا  نكته تمايز ديگر اينكه در حالي 

مثال، در حالت  رايبشود. مي اما با هدفگيري بودجه و مخارج دولت عملياتي ،از طريق واسطه شبكه بانكي پاشي معمول  پول
و در حالت دوم،  كندمي تزريق و در نهايت اقتصاد پولاول، بانك مركزي با خريد اوراق بدهي شبكه بانكي، به شبكه بانكي 

كند. مي نهايت و نرخ صفر خريداريدهد يا اوراق بدهي دولتي با سررسيد بيمي طور مستقيم به دولت پولبانك مركزي به
گيرد صورت مي طريق تسهيالت بانكيتحريك اقتصاد از  شبكه بانكي واسط ماجراست، اما در تسهيل مقداري،در هر دولت، 

شود كه ممكن مي از آنجا ذكر« معمول  »شود. عبارت مي مخارج دولت به اجرا گذاشتهطريق و در پول پاشي، تحريك اقتصاد از 
در اقتصاد آمريكا و كمك به  2009برخي معقتدند آنچه در سال  كهچنان ،گيردپاشي قرار است شبكه بانكي نيز هدف پول

 پاشي در مقياس وسيع بود.يك پول شبكه بانكي اين كشور رخ داد، بيشتر از آنكه به تسهيل مقداري شبيه باشد، عمال  

ن كشورها چه كه نظام ارزي اعالم شده رسمي در اينظر از اينخيز، صرفمعمول است كه در بسياري از كشورهاي نفت .2

كند. براساس ادبيات تسلط نفتي، در اين بازار دخالت مي ري از نوسانات شديد در بازار ارز،منظور جلوگيباشد، بانك مركزي به
دو انگيزه قوي اين دخالت در بازار، وابستگي شديد تأمين مالي مخارج عمومي از بابت درآمدهاي نفتي و احيانا  الزامات تسويه 

شود كه در هنگام كاهش شديد قيمت جاد شده با ارز خارجي است. به اين ترتيب، در برخي مواقع مشاهده ميهاي ايبدهي
گيرد. در چنين شرايطي معمول يا درآمد نفت، ميزان دخالت بانك مركزي در بازار ارز و همزمان تالطم در اين بازار شدت مي

ارز را به نرخ بالتري فروخته و در نهايت، نرخ ارز از  ن كسري مالي،منظور تأمياست كه بانك مركزي به نيابت از دولت، به
 شود.منجر مي گيرد. به اين ترتيب، تسلط نفتي به تسلط ماليميخكوب قبلي يا وضعيت تعادلي قبلي خود فاصله مي

تسلط مالي  تر،يقعبارت دقشود. بهاز ديد فني، تسلط نفتي تسلط مالي نيست، اما معمول  به تسلط مالي منجر مي
كند. به اين ترتيب، شود كه سياست پولي، عدم اعسار مالي دولت را تضمين ميطور متعارف به وضعيتي گفته ميبه

دهد و تورم نيز شود: سياست پولي، موازنه بدهي واقعي دولت را پوشش ميهاي سنتي سياست پولي معكوس مينقش
افتد: بانك مركزي كسري مالي دولت را كار از دو كانال مشخص اتفاق ميشود. اين سازوتوسط سياست مالي مشخص مي

دهد )پولي كردن كسري( و/يا بانك مركزي از سياست پولي براي تعيين تورم پوشش مي -يا مشابه آن  -از طريق چاپ پول 
حتمال  سطح تورم بالتر از حد ها، اكند. در هر دو اين وضعيتبه ميزاني كه بدهي واقعي دولت را پايدار كند، استفاده مي

سياست پولي قادر به كنترل تورم نيست و ها، شود. در هر دو اين وضعيتمعمول قرار گرفته و نوسان آن نيز بيشتر مي
 كنند.انتظارات تورمي نيز لنگري پيدا نمي
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و در وضعيتي كه چاره ديگري براي  دو گزينه آخر در شرايط حاد عمالًپايگاه سياسي(، رأي  سياسي )ريزش

 شود.مي اتخاذ نده باشددولت نما

لي و ما تأميننوع شود، بسته به مي مالي كسري بودجه دولت، در اقتصاد پاشيده تأمينبراي  پولي كه

مثال، اگر دولت پولي را از بانك مركزي  براي د.گذارمختلفي برجاي مي ثارآ ،به شرايط اقتصادنيز بسته 

متفاوتي از وضعيتي خواهد داشت كه همين پول  تأثير بخواهد يا بتواند به آن برگرداند، استقراض كند كه بعداً

هليكپوتري( نيز بسته به  پاشيپولكه سياست اخير )اما نتواند يا نخواهد بگرداند. همچنان ،را قرض كند

 .1ات متفاوتي برجاي بگذاردتأثيرشرايطي كه اقتصاد در آن قرار دارد )رونق يا ركود( ممكن است 

 

 گرايانهعوامهاي سياستگانه چهارپاشي و مراحل رابطه پول

ريت را جذب اكثرأي  توانندهايي ميطور معمول، وعدهشود كه بهمي گفتهدر ادبيات اقتصاد سياسي 

، مجموع طوري كهبه ميانه(رأي  قرار داشته باشند )نظريه دهندگانرأي مطلوبيتكنند كه در ميانه 

برمبناي همين  نامزدها در كمترين فاصله قرار داشته باشد.هاي از وعده دهندگانرأي فاصله تمايالت

در چپ اينكه  عليرغم، گراعوامار شود كه سياستگذار يا سياستمدمي به وضعيتي گفته 2گراييعوامنظريه، 

 ،اين وجوداما با كند، نمي تأمينو در واقع، منافع اكثريت را ، گيردمي قرار دهندگانرأي يا راست ميانه

كند كه شخصيت مي در هنگامي بروز عمدتاًاقتصادي گرايي عوام. 3اكثريت را جذب كندرأي  تواندمي

 –سياسي گرايي عوامو  )مانند تجربه كشورهاي آمريكاي التين( در چپ ميانه قرار داشته باشد گراعوام

 . )مانند برخي كشورهاي اروپايي( در وضعيت راست ميانه تجربه شده است معموالًنژادي 

كه در حالي كه بر شود مي گفته رويكردي، به 4اقتصاد كالنگرايي عوام، ادامه همين ادبياتدر 

و واكنش عوامل اقتصادي  ناشي از تورم، كسري بودجههاي سكشود، ريمي رشد و توزيع درآمد متمركز

)يا احساس  درآمد و ثروت از ركود و نابرابري شديد معموالً گيرد.نمي غيربازاري را در نظرهاي به دخالت

چهار فاز مختلف  معموالًاقتصاد كالن گرايي عوامبراي شود. مي يادگرايي عوامبروز هاي عنوان زمينهآن( به

 شود:ذكر 

و ... به افزايش ها افزايش يارانه انبساطي، معطوف به افزايش مخارج دولت،هاي سياست اول: فازـ 

قيمتي، هاي انجامد. كنترلمي نرخ واقعي دستمزدافزايش رشد اقتصادي و بهبود اشتغال، تقاضا، افزايش 

                                                 

در فضاي ركودي  هيل مقداري، معمول  تري و تسپهاي عملي پول پاشي هليكوكه تجربهاز آنجاييدر ادبيات پول هليكوپتري،  .1

شود مي شود. با اين حال، گفتهو تورم پايين تجربه شده اند، بنابراين، نگراني چنداني از بابت تاثيرات تورمي آن مطرح نمي
اشي كه در شرايطي كه اقتصاد در وضعيت تورم متعارف يا تورم زياد، همراه با ركود شديد قرار داشته باشد، ممكن است پول پ

رو، براي اين اقتصادها اينو ازبه تورم شديد و يا اَبَر تورم همراه با افزايش شديد نرخ ارز )بي ارزش شدن پول ملي( بيانجامد 
 (.2015، نگيايسشود )توصيه نمي

2. Populism 

3. Acemoglu, D., Egorov, G. and Sonin, K., 2011. A political theory of populism (No. w17306). 

National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w17306 

4. Dornbusch, R. and Edwards, S., 1989. Macroeconomic Populism in Latin America (No. w2986). 

National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w2986.pdf  
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در  و شودمي افزايش تورم اعمال افزايش واردات و نرخ ارز پايين )پول داخلي با ارزش( براي جلوگيري از

 .ظاهر همه چيز وفق مراد است

 موجودي انبار به شدت كاهش پيدا ،دليل افزايش شديد تقاضا براي كاالهاي داخليبه دوم: فازـ 

براي كنترل وضعيت،  واردات پاسخگوي تقاضاي داخلي نيست. ،دليل محدوديت منابع ارزيبهكند. مي

شوند. تورم افزايش مي قيمتي تشديدهاي كنترل همزمان شود ومي رهاكي اندتثبيت نرخ ارز سياست 

 شود.مي كسري بودجه تشديد و در نهايت كنندمي كند. دستمزدهاي اسمي افزايش پيدامي پيدا

ها، شكاف ارزي خارجي و خروج سرمايه از اقتصاد كمبود در طرف عرضه، افزايش در قيمت سوم: فازـ 

كسري بودجه بيش از پيش  شده، آوريجمعفزاينده و كاهش در ماليات هاي يارانهدليل به شود.مي تشديد

يا افزايش نرخ ارز )كاهش ارزش پول داخلي( كسري ها كند با كاهش يارانهمي . دولت تالشيابدمي افزايش

كنند. مي يداتورم فزاينده به شدت كاهش پدليل به بودجه را كنترل كند. دستمزدهاي واقعي و قدرت خريد

 شود.رسد كه اختيار كار ممكن است از دست دولت خارج مي نظربهدر اين مرحله، 

شود. به منظور كاهش تقاضا و تثبيت اقتصاد مي قبلي كشيدههاي ترمز سياست چهارم: فازـ 

قدرت كه اين مرحله در شود. مي رياضتي شديد و كاهش مخارج به اجرا گذاشتههاي كالن، سياست

تثبيت كالن، هاي ، اجراي سياستد و دستمزدهاي واقعي به بدتر از شرايط فاز يك باز گشته استخري

و دولت  ...زندمي دامننارضايتي شديد و تالطم سياسي  يش تقاضا، كاهش اشتغال وكاهش بيش از پ به

 آيد. مي يا نظام جديد سياسي بر سر كار

باال ارائه شد و مراحل مختلف آن و نيز تجربه  كالن دراقتصاد گرايي عوامبا توجه به تعريفي كه از 

و پولي تجربه شده در چنين  ماليهاي و نيز خصوصيات سياست كشورهاي مختلف درگير در اين عارضه

استفاده از  عمالًافتد، مي اتفاقگرايانه عوامهاي آنچه كه در فاز يك سياسترسد، مي نظربههايي وضعيت

 . باشد اشيپپول مختلفهاي شيوه

دولتي و يا هاي با افزايش مخارج دولت يا افزايش يارانه ،گراييعوامدر تجربه كشورهاي درگير 

اقتصادي و اجتماعي معطوف به افزايش رضايت سياسي كه در نهايت مخارج دولت را هاي تعريف برنامه

 مذكورمختلف ز منابع شود و دولت كسري خود را امي كسري بودجه ايجاد دهند،مي به شدت افزايش

مذكور  پاشيپول. براساس تجارب كشورهاي مختلف، كندمي جبران...  در گزارش )به ويژه بانك مركزي(

و در نهايت تورم شديد  1در نهايت در فازهاي دوم و سوم به تشديد كسري، داغ كردن بيش از حد اقتصاد

يد را كاهش داده و به قبل از فاز يك دستمزد واقعي و قدرت خردر نهايت تورمي كه ، شودمي منجر

اقتصاد  كنندهخنكهاي ديگر ناشي از درپيش گرفتن سياستهاي دهد و زمينه بروز آسيبمي تنزل

 ساز تحوالت سياسي شديد شود.زند و ممكن است زمينهمي ... دامنجمله كاهش اشتغال واز

                                                 

1. Overheating 
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 براي اقتصاد ايران پاشيپولچند سناريوي 

هزار ميليارد تومان باشد كه قرار است  50كنيم هر واحد پول فرض مي پاشيپولات ثيرتأبراي بررسي 

هزار  50را اجرا كند كه اي هدولت بخواهد برنام عبارت ديگربه. تزريق شودپرتاب شده يا اقتصاد  به

معادل  اًتقريب)هر واحد مذكور  كند تأميناي هبه گوناهد آن را ميليارد تومان كسري داشته باشد و بخو

تواند، مي فرضيهاي عبارت ديگر، يكي از اين برنامههزار تومان در ماه براي هر ايراني است. به 50 حدود

 هزار تومان باشد(.  50حدود  به مبلغ تمام ايرانيان،افزايش يارانه 

برابر  1396نرخ تورم سال  هاي مجلس شوراي اسالميدر مركز پژوهش انجام شدهبر اساس برآورد 

توزيع در صورت بيني متغيرهاي اقتصاد كالن، براساس همين چارچوب پيشدرصد خواهد بود.  2/11

 تأميناز چه محلي  كسري، اين نرخ افزايش خواهد يافت و بسته به اينكه منابع مالي واحد پولي مذكور

 تأمينجهت  يپاشپول محتملهاي گزينه. در ادامه به برخي از استشود اثر تورمي اين سياست متفاوت 

 .شودمي مذكور پرداختهكسري 

در صورتي كه  كسري فوق، دريافت از بانك مركزي خواهد بود. تأمينيك راه شايع براي  .1 گزينه

درصد  27حدود  1396دولت بخواهد اين مبلغ را از محل بانك مركزي جبران نمايد پايه پولي در سال 

عبارت به .داشتدر اين سال خواهد  يدرصد 4/6 حدودفقط همين سياست، آثار تورمي افزايش يافته و 

بديهي است با توجه به رشد قابل توجه  درصد خواهد رساند. 6/17درصد به  2/11ديگر، تورم را از حدود 

  است.بعد نيز قابل توجه هاي خير اين سناريو در سالأپايه پولي و نقدينگي اثر تورمي با ت

منابع مالي داشته باشد  تأمينبه افزايش قيمت انرژي جهت در صورتي كه دولت تصميم  .2 گزينه

 براي سادگي كاربا سناريوهاي مختلفي روبرو خواهد بود كه هريك آثار تورمي متفاوتي خواهند داشت. 

را افزايش دهد. در  (بنزين) يك حامل انرژي در اينجا فرض شده است كه دولت تنها قيمت و تصور آن

نرخ  درصد افزايش 9/6تومان برسد و اين به معني  2700به  ايدبده نفتي اين صورت قيمت اين فرآور

 درصد عبور خواهد كرد. 18از  خواهد بود و تورم 1396تورم در سال 

 آثارباشد نيز غير از بانك مركزي اين رقم به وسيله استقراض از  تأميندر صورتي كه  .3 گزينه

 .1خواهد بوددرصد  5/5حدود  ي در يك سالتورم

دهد درصورتي كه دولت بخواهد اين رقم را از طريق افزايش نرخ ارز مي برآوردها نشان .4 گزينه

افزايش يابد كه در نتيجه نرخ ارز در پايان نسبت به وضعيت فعلي تومان  1850نرخ ارز  يدابنمايد  تأمين

 8/6تورم به ميزان تومان افزايش خواهد يافت و اين موضوع باعث افزايش نرخ  6100به  1396سال 

 خواهد شد.  1396درصد در سال 

درصد در سال اول به ازاي هر واحد  4/6هاي چهارگانه فوق، افزايش تورم در گزينه متوسط

                                                 
 . جمله فشار بر نرخ بهره، افزايش هزينه تأمين مالي و...هاي مختلف ازمكانيسم تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم از كانال. 1
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و هاي فوق تورم براي سال اول، در هركدام از گزينهدر ميزان افزايش از طريق بودجه است.  پاشيپول

 است. 2شرح جدول به، پول به بودجهدر واحدهاي مختلف تزريق 

 

 )درصد(  پاشيپولپس از  افزايش تورم براي سال اول .2جدول 

شده/ تعداد  سناريوي اجرا

 واحد پرتاب شده

انك ب

 مركزي

استقراض از غير از 

 بانك مركزي

افزايش قيمت 

 حامل انرژي

افزايش 

 نرخ ارز

 8/6 9/6 5/5 4/6 واحد 1

 6/13 8/13 11 8/12 واحد 2

 4/20 7/20 5/16 2/19 واحد 3

 2/27 6/27 22 6/25 واحد 4

 34 5/34 5/27 32 واحد 5

 8/40 4/41 33 4/38 واحد 6

 

، 4و  3ول امثال در جد رايبتوان سناريوسازي هاي متعددي را انجام داد. براساس جدول فوق مي

اي به يارانه هاي رفاهيايش، پس از افز1396تورم جديد در سال بيني نيز پيشو  تورمدر ميزان افزايش 

 ذكر شده است: كننده كمك يا يارانهجمعيت دريافتتعداد ازاي 

 

 هاي كمك تورم به ازاي اجراي برنامهدر افزايش ميزان . 3جدول 

 )درصد( يا افزايش يارانه به ازاي تعداد جمعيت )دهك( در سال اول 

جمعيت متقاضي 

 كننده يا دريافت

)ميليون نفر(

هك تعداد د

كنندهدريافت

 يزان افزايش در يارانه )هزار تومان( م

يا ميزان پرداخت كمك رفاهي جديد

 

افزايش تورم در سال اول اجرا )درصد(
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 هاي كمك يا افزايش يارانه به ازايز اجراي برنامهپس ا 1396. پيش بيني تورم 4جدول 

 درصد( 2/11ها، )تورم بدون اجراي برنامه تعداد جمعيت )دهك( در سال اول )درصد(

جمعيت متقاضي 

 كننده يا دريافت

)ميليون نفر(

تعداد دهك 

كنندهدريافت

 يزان افزايش در يارانه )هزار تومان( م

يا ميزان پرداخت كمك رفاهي جديد

 

تورم در سال اول اجرا )درصد(

 

عوامل ديگري مانند  يراز ،اين ارقام، حداقل برآورد استدر برآوردهاي فوق بايد توجه كرد كه 

ل خروج نقدينگي موجود از سيستم بانكي در صورت افزايش شديد تورم و تشديد بيش از پيش حتماا

  تورم ايجاد شده، در نظر گرفته نشده و قابل الگوسازي نبوده است.

اي هستند و ي كشور دچار اعسار ترازنامههابانكاز برخي در حال حاضر شايسته ذكر است كه 

هاست. بخش كوچكي از اين اعسار در سال گذشته و هاي آنتر از بدهيها كمهاي آنارزش واقعي دارايي

هاي مالي نمونه توسط بانك مركزي و اصرار بانك مركزي بر تعديل اجزاي مختلف ترازنامه با ابالغ صورت

 جمله نگهداري ذخاير بيشتر براي مطالبات غيرجاري، مشخص شد كه شايسته تقدير است. ، ازهابانك

گرفته توسط برخي كارشناسان حاكي از وجود شكافي بسيار هاي كالن صورتتحليلدر عين حال 

هاي شبكه بانكي است )رقمي به مراتب بيش از سرمايه كل ها و بدهيعميق بين ارزرش واقعي دارايي

هاي اخير و بانك مركزي در سال هابانكشبكه بانكي(. بخش قابل توجهي از اين شكاف به عملكرد 

كردند )رشد هاي گذشته، سپرده جديد خلق ميجهت پرداخت سود سپرده هابانكد: از طرفي گردبازمي

، چرخه هابانكهاي علت انجماد بخش اعظمي از داراييسريع سمت بدهي ترازنامه( در حالي كه به

لذا  هاي آنها متوقف شده بود )عدم امكان انقباض ترازنامه(.گذاريبازپرداخت تسهيالت و فروش سرمايه

منظور رشد نقدينگي افزايش يافت و اين رشد نقدينگي، تقاضاي ذخاير بانك مركزي را افزايش داد )به

 (. هابانكتأمين ذخيره قانوني 

بر لزوم محدود كردن اعتقاد بانك مركزي و كارشناسان اقتصادي دولت مبنيدليل به از طرف ديگر
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)و  هابانككاهش يافت. افزايش سريع نقدينگي توسط  رشد پايه پولي، عرضه ذخاير بانك مركزي شديداً

عرضه ذخاير توسط بانك مركزي، منجر كردن ( و همزمان محدود هابانكافزايش تقاضاي ذخاير توسط 

به افزايش قيمت ذخاير )نرخ بهره بازار بين بانكي( شد. افزايش نرخ بهره نيز به نوبه خود، چرخه معيوب 

 را مجدداً افزايش داد.  هابانكهاي رشد بدهيو سرعت  ردكفوق را تشديد 

اعم از كاهش  1395و  1394، 1393هاي هاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در سالسياست

 هابانكهزار ميليارد ريال ذخاير در بازار بين بانكي و تبديل اضافه برداشت  250نرخ ذخيره قانوني، عرضه 

گي در پاسخ به معضل فوق )نرخ بهره بسيار باالي بانكي( بوده است. به خط اعتباري و تقسيط آنها، هم

ولي از آنجا كه اوالً عرضه ذخاير به اندازه كافي )متناسب با رشد نقدينگي( و در زمان الزم نبوده است و 

در ي ناسالم و پرريسك همچنان به فعاليت ادامه دادند و عمالً رهبري قيمت در بازار پول را هابانكثانياً 

دست گرفتند، عليرغم كاهش تورم نرخ بهره كاهش نيافت. اين وضعيت يك چرخه منفي را هم در تعميق 

و هم در تشديد ركود اقتصادي فعال كرده است. اوالً نرخ بهره باال، سرعت رشد  هابانكبحران اعسار 

د اقتصادي پايين است، دهد و در شرايطي كه نرخ تورم و نرخ رشها( را افزايش مي)سپرده هابانكبدهي 

نمايد )تعميق بحران(. ثانياً شكاف را بيشتر و بيشتر مي هابانكهاي هاي واقعي و بدهيشكاف ميان دارايي

گذاري و مصرف را كاهش داده و ركود اقتصاد ايران زياد ميان نرخ بهره و نرخ تورم، انگيزه توليد، سرمايه

 است. ردهكرا تشديد 

اعسار خود،  ردنكبه منظور پنهان  هابانكها( )سپرده هابانكبدهي ترازنامه همزمان با رشد سمت 

اند. اين ها( بودهگذاريها )اعم از تسهيالت و سرمايهناچار به رشد دادن سمت راست ترازنامه يعني دارايي

امالت هاي بهره باال( و همچنين مع)با نرخ هابانكشده كار از طريق امهال تسهيالت معوق و سوخت

تا بخش مهمي از  دشو موجب  انجام شد هابانكهاي ثابت )امالك و مستغالت( صوري بر روي دارايي

باشد. لذا بخش قابل توجهي از تسهيالتي كه در « موهومي»هاي شبكه بانكي در حال حاضر، دارايي

 خت نيست. صورت مستمر در حال متورم شدن است، اساساً قابل پردابه هابانكسمت دارايي 

تا كنون منجر به رشد حجم سپرده )بدهي(  1392هاي بايد توجه داشت كه تحوالت فوق از سال

و مهمترين علت عدم ايجاد تورم باال ناشي از اين  هزار ميليارد تومان شده 700به ميزان حدود  هابانك

همچنين نرخ بهره كنوني  آور نقدينگي طي اين مدت، نرخ بهره بانكي بسيار باال بوده است.حجم سرسام

 هابانكتر شدن بحران اعسار گونه تناسبي با بازدهي بخش واقعي اقتصاد ندارد، موجب عميقكه هيچ

 شده است.

مثال، يك  رايببه ميزان قابل اعتنا ) پولهاي فوق، در صورت تزريق با توجه به تحليل

ن بانكي شديداً افت خواهد كرد. اين هزار ميليارد تومان(، يقيناً نرخ بهره بي 50واحد معادل 

 1000)بيش از  هابانكگذاري هاي سرمايهامر موجب هجوم نقدينگي انباشت شده در حساب
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هزار ميليارد تومان(، به بازارهاي دارايي نظير ارز، طال و مسكن خواهد شد. بر اين اساس، 

پاشي، بسيار سياست پولهاي ارائه شده در خصوص ميزان تورم ناشي از بينيها و پيشتحليل

 .و قابل الگوسازي نبوده است كمتر از تورمي است كه در عمل رخ خواهد داد

نكته ديگري كه عالوه بر خطرات مرتبط با خروج نقدينگي به بازارهاي ديگر و ورود به فاز اَبَرتورمي 

هر سناريو بايد اقتصاد، بايد در نظر گرفت اينكه امكان اجرا در عمل به همين سادگي نيست و در 

  و پولي را در نظر گرفت.اي هتر بودجمالحظات دقيق

وضعيت منابع و  ،هادرباره هدفمندسازي يارانه 1396احكام قانون بودجه سال ، توجه به مثالراي ب

ها منابع و مصارف مرتبط با يارانه ،بودجهقانون  «14» تبصرهد. براساس نكها را روشن ميمصارف يارانه

 است: شدهتعيين  5شرح جدول هب

 

 )هزار ميليارد تومان(   هاسقف منابع و مصارف يارانه .5 جدول

 مبلغ مصارف مبلغ منابع

خالص وجوه ناشي از اجراي 

قانون هدفمند كردن 

هاي ها و رديفيارانه

اي قانون بودجه سال يارانه

 كل كشور 1396

48 

 33.5 پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها .1

( قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزايش حداقل مستمري 94ماده) .2

خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان 

( %20درصد)بهزيستي متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط بيست

حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار )سهم كميته امداد امام خميني 

 باشد(هزار ميليارد ريال مي( و سازمان بهزيستي چهل)ره

4 

( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 46ماده) .3

هاي مستقيم سالمت مردم، ايجاد ( موضوع كاهش سهم هزينه2دولت )

 تأميندسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به 

ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و لهاي تحمهزينه

 العالجصعب

4.8 

هاي بيولوژيك انسان در توليد واكسن فلج اطفال تزريقي و توليد فرآورده .4

 سازي رازياختيار مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم
0.1 

چهل شهر باالي پنجاه هزار وهاي اجتماعي در يكصدتوسعه مراكز فوريت .5

 جمعيت در اختيار سازمان بهزيستي نفر
0.1 

نقل عمومي، وحمايت از توليد، اشتغال با اولويت جوانان، مسكن، حمل .6

وري مصرف انرژي، بهرهي سازي و ارتقاهاي بهينهصادرات غيرنفتي و طرح

 تقويت منابع صندوق كارآفريني اميد

1 

هاي روستايي و لت راهمواد اوليه قير براي روكش آسفالت و آسفا تأمين .7

 مدارس
3 

اين قانون مرتبط با نوسازي خطوط  «1»بصره ت «د»بند %(  5درصد ) پنج .8

 انتقال نفت
1.5 

 48 جمع 48 جمع
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هزار ميليارد تومان منابع سازمان  48اگر بخواهيم  شود،مي طور كه در جدول مشاهدههمان

از منابع حاصل از فروش  سهم سازمان برعالوهكنيم، الزم است  تأمينرا ها هدفمندسازي يارانه

هزار ميليارد تومان باشد(، از بودجه عمومي  36شود حداكثر حدود مي بينيپيشانرژي )كه هاي حامل

 هزار ميليارد تومان به سازمان مذكور اختصاص دهيم. 12 نيز حدود

ن از منابع خود را صرف هزار ميليارد توما 5/33مجاز است فقط ها سازمان هدفمندسازي يارانه

هزار تومان  5/45انه يماه 1396عبارت ديگر، اگر قرار باشد در سال پرداخت نقدي به خانوارها نمايد. به

 1395 ماهدر حالي كه در اسفند ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت كرد؛ 61توان به مي پرداخت شود تنها

اجراي قانون بودجه سال  عبارت ديگر،ست. بهميليون نفر يارانه نقدي پرداخت شده ا 75به بيش از 

ميليون نفر از صف دريافت يارانه نقدي  14نيازمند حذف  ، بدون هيچ گونه افزايش يارانه،1396

 است. 1396از ابتداي سال 

ولد جديدي وميليون نفر يارانه پرداخت كند و زاد 75همچنان به  1396اگر دولت بخواهد در سال 

هزار ميليارد تومان است و در عمل منابع زيادي براي  41ر كل سال نيازمند حدود د نيز صورت نگيرد،

 وجود نخواهد داشت. «14»رج در تبصره مند انجام ساير تكاليف

كه در  ايبودجه قيودرا افزايش دهيم، عالوه بر  چند دهك ، مثالًايحال اگر بخواهيم يارانه عده

امكان بر فرض كه  اينكه . مثالًيز بايد مد نظر قرار گيرد، نكات ديگري نسطور قبل به آن اشاره شد

ها با افزايش پرداخت يراز ،است دشوارعمال افزايش بر اساس معيار دهكي كاري بسيار شناسايي دقيق، اِ

دهك با  بالفاصله جاي اينهاي جمعيتي، نزديكي زياد درآمدهاي دهكدليل به ،دهك جمعيتي چندبه 

اين امر داراي  هد شد و دوباره براساس همين معيار، نيازمند يارانه خواهند شد.خواعوض ها ديگري دهك

 تبعات اجتماعي و سياسي است كه تحليل آن در قلمرو اين گزارش نيست.

انرژي در هاي ممكن است گفته شود كه همه منابع حاصل از فزايش قيمت حامل همچنين 

وجود دارد. در پاسخ، شايان ذكر ها راي افزايش يارانهمحاسبات منظور نشده و در نتيجه منابع ديگري ب

انرژي به مصارف مشخصي اختصاص يافته و هرگونه هاي است كه همه منابع حاصل از فروش حامل

منابع حاصل از فروش  عبارت ديگر،است. بههساير هزينهمستلزم كاهش سهم ايجاد مصرف جديد، 

هاي افزوده(، شركت)بابت سهم آنها از ماليات بر ارزشا هطبق قانون به شهرداري انرژيهاي حامل

(، مصوبات نفت و گاز، برق و ... هاي انرژي از قبيل بنزين،توليد حامل انرژي )بابت هزينه كنندهعرضه

 يابد.مي ها )بابت پرداخت يارانه نقدي( اختصاصمجلس و در نهايت سازمان هدفمندسازي يارانه

هاي مصوبات متعدد مجلس از طريق اختصاص منابع حاصل از فروش حامل الزم به توضيح است كه 

 «د»هاي نفتي بابت نوسازي خطوط لوله )بند وردهآدرصد از فروش فر 5جمله انرژي به امور مختلف از

رساني به روستاها )ماده درصد از فروش گاز طبيعي بابت گاز 10(، يا 1395قانون بودجه  «1»تبصره 
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قانون بودجه  «1»تبصره  «هـ»هاي روستايي )بند ((، قير رايگان براي مدارس و راه2حاق )( قانون ال65)

قانون رفع موانع توليد( سبب كاهش سهم سازمان  (12)مصرف انرژي )ماده  سازي( و بهينه1395

هدفمندسازي شده است. نكته قابل توجه اينكه هرگونه تصميمي درباره نفت خام و گاز طبيعي مصرف 

، 1395گذارد. در سال مي ها تأثيردر داخل كشور بر منابع در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه شده

تومان از منابع حاصل از فروش داخلي نفت خام و گاز ميليارد  9800موظف بودند بيش از ها شركت

 .اختصاص دهند 6رج در جدول مندطبيعي را به اموري
 

 تومان(ميليارد )  اساس قانونها بر. تكاليف شركت6 جدول

 1500 (1395قانون بودجه  «1»بصره ت «د»بند ) خام نفت انتقال لوله خطوط شبكه توسعه و نوسازي

 1000 (1395قانون بودجه  «1»بصره ت «هـ»بند ) هاي روستاييبراي مدارس و راهقير رايگان 

  قانون رفع موانع توليد( (12)مصرف انرژي )ماده  سازيبهينه

( 65س )ماده )تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارگازرساني به روستاها و 

 ((2قانون الحاق )

 جمع
 .بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجهها دادهمأخذ: 

 

 راه درست

همراه با  عمدتاًا فقر )ي يا مشكل بيكاري فزاينده باشد و آن هنگام كه اقتصاد با ركود مواجه باشد و

افزايش تقاضا، يا توزيع هاي كنند با اجراي برنامهمي تالش معموالًها نابرابري( چشمگير باشد، دولت

اصالح هاي حلبر بودن يا داشتن هزينه سياسي، راهزماندليل به درآمد با اين مشكالت مواجهه كنند.

، خروج از ظرفيت مالي دولت معموالًافتد مي اتفاقند. آنچه گيرنمي در اولويت قرار عمالًو  معموالًساختار 

و در نهايت نتايج تورمي آن است  مالي كسري ايجاد شده به طرق مختلف تأمينايجاد كسري بودجه، 

 ات، خود به مشكالت توليد و اشتغال دامن زده و فقر و نابرابري را تشديدتأثيركه در دورهاي بعدي 

 عمالً اشتغال و فقرزدايي براي حل مشكالت مرتبط باها تالش دولت معموالً عبارت ديگر،كند. بهمي

مواجهه درست با هاي برخي شيوهطور خالصه بهكند. در اين بخش گزارش، مي را مختل انضباط مالي

 كنيم.مي مروررا  انضباط ماليو نيز  و اشتغال فقر

 

 فقر الف(

 ستراتژي، منابع و مصارف بحث كرد:توان در سه سطح، امي براي مواجهه با فقر،

بنابر تجارب متعدد كشورها در فقرزدايي، مواجهه با فقر، بدون داشتن  استراتژي فقرزدايي:ـ   

د و رسنمي به سرانجام معموالًمتكي بر افزايش موقتي مخارج رفاهي دولت(  راهبرد مشخص )عموماً
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)اگر اثر منفي و تشديد فقر در پي نداشته دهد مي ات مثبت خود را از دستتأثيرمدت، حداكثر در ميان

باشد(. بنابراين، گام نخست، پيش از هر گونه اقدام براي افزايش مخارج دولت، توزيع يا بازتوزيع، داشتن 

راهبرد مشخص است. راهبردهاي مختلفي براي فقرزدايي پيشنهاد شده است. دو راهبرد اصلي عبارتند 

 . 2د رشد فراگيرو راهبر 1از راهبرد رشد حامي فقرا

 3رشدي است كه وضعيت فقرا را بهبود ببخشد. اين راهبرد، در دو تعريف مطلق رشد حامي فقرا:ـ 

هاي طور مطلق )براساس شاخصست كه بهارائه شده است. در تعريف مطلق، رشدي حامي فقرا 4و نسبي

ف نسبي، رشدي حامي فقرا خط فقر غذايي(، وضعيت فقرا را بهبود بخشد. اما در تعري مثالًكمّي فقر 

شود كه سرعت بهبود فقرا در جريان رشد، بيشتر از بهبود در كل جمعيت باشد )به اين ترتيب، مي ارزيابي

 كند(. مي نابرابري نيز كاهش پيدا

با در پيش گرفتن  صرفاًو  ايجاد اشتغالتواند بدون رشد و مي اين اشكال را دارد كه مطلق عريفت

هم اين اشكال را دارد كه نتيجه اين راهبرد در  نسبيتعريف  .دفتازيعي نيز اتفاق بيبازتوهاي سياست

حالتي را تصور  مثالًنهايت ممكن است، هم براي فقرا و هم براي ساير اقشار نتيجه بهينه نداشته باشد؛ 

معيت را درصد و درآمد كل ج 3كنيد كه دولت قرار است بين دو استراتژي رشد، كه اولي درآمد فقرا را 

دهد مي درصد افزايش 6درصد و درآمد كل جمعيت را  4دهد و دومي، درآمد فقرا را مي درصد افزايش 2

بهبود در جمعيت فقير  يراز ،انتخاب كند. براساس تعريف نسبي، اولويت با استراتژي اولي خواهد بود

ت فقرا در اين استراتژي، در كه وضعيدهد(، در حاليمي بيشتر از كل جمعيت است )و نابرابري را كاهش

 5.شودمي واقع، كمتر از استراتژي دوم، بهتر

براي رفع دو مشكل ذكر شده و نيز برخي مشكالت فني و تحليلي ديگر، راهبرد رشد فراگير:  ـ

رشدي است كه  رشد فراگير اصطالحاًمطرح شده است.  رشد فراگيرجديدي با عنوان راهبرد 

نظر . اين تعريف ممكن است در نگاه اول كمي مبهم بهمعه برسدجاهاي ثمرات آن به تمام بخش

كنند به اين مي آن را براساس وجوه تشابه يا تمايز با ساير راهبردهاي رشد تعريف عمدتاًبرسد بنابراين، 

وضعيت فقرا در جريان آن اين راهبرد با تعريف مطلق رشد حامي فقرا، سازگار است ) اوالً ترتيب كه

از نيروي كار  7يمنديا بهره كار و 6يوربايد بهره حتماًدر جريان آن  ثانياً يابد(مي طلق بهبودطور مبه

                                                 

1 Pro-poor Growth Strategy 

2 Inclusive Growth Strategy 

3 Absolute Pro- poor Growth 

4 Relative Pro-poor Growth 

  نيد به:براي اطالعات بيشتر مراجعه ك 5

Anand, R., Mishra, M.S. and Peiris, S.J., 2013. Inclusive Growth: Measurement and Determinants 

(No. 13-135). International Monetary Fund. 

6. Productivity 

7. Utilization 
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با بازتوزيع هم قابل حصول است(،  صرفاًافزايش يافته باشد )وجه تمايز با تعريف مطلق حامي فقرا كه 

خروج از وابستگي به  -اقتصاد  يسازبوده و متنوع 1هادر تمام بخشرشد  پايدار باشد )يعني اوالً ثالثاً

نظر از صرف - 2ي همگانمنددسترسي و يا بهرهدر جريان رشد،  ثانياًفتد و ااتفاق بي -محصوالت خاص 

 طور يكسان تضمين شود(.قواعد به از بازارها، منابع، -وضعيت اقتصادي، جنسيت، موقعيت جغرافيايي 

 از بهبود وضعيت فقرا ارائه 3ي فقرا يك تعريف پسينيقدر تعريف مطلق رشد حامچ عبارت ديگر، هربه

زاينده فقر را نيز پوشش داده هاي دهد )ثمرات رشد چه قدر به فقرا رسيده است(، رشد فراگير ريشهمي

  پردازد.مي تري از رابطه رشد و فقر 4و به ارزيابي پيشيني

 سازيتي يا رفاهي خود و پيادهحمايهاي صرفنظر از استراتژي، دولت براي اجراي برنامه منابع: ـ

گونه كه در ابتداي اين گزارش گفته شد، ناچار به حركت در چارچوب راهبرد مناسب تدوين شده، همان

حمايتي و رفاهي، بستگي به هاي ظرفيت مالي خود است. اما ظرفيت مالي دولت براي اجراي برنامه

و نوساني زا كند. با توجه به برونمي اليات تجهيزتواند از طريق نفت يا ممي ميزان منابعي دارد كه دولت

توسط ماليات و كارآمدي سيستم مالياتي آن  عمدتاًبودن نفت، ظرفيت غيرسيكلي )پايدار( منابع دولت 

نبودن سيستم مالياتي، بخش غيررسمي بزرگ، شفافيت پايين و  كارآمددليل به شود.مي مشخص

 كندنمي نيمي از پتانسيل مالياتي خود استفاده تقريباًاز  اقتصاد ايرانچندپاره بودن بخش عمومي، 

طي بيش  تر،عبارت دقيقعبارت ( و اين وضعيت اختصاص به دوران ركود يا رونق ندارد. به2و  1)نمودار 

شده به ميزان  آوريجمع( متوسط تالش مالياتي )به معناي نسبت ماليات 1394تا  1370از دو دهه )از 

ستاني ضعيف، منابع مالي دولت را تحت ماليات درصد بوده است. 54حدود در ايران  آوري(قابل جمع

طور تواند بهنمي كهاي هرود. سيستم ماليمي ترين موانع فقرزدايي به شمارفشار قرار داده و يكي از بزرگ

انايي خود براي در حال دادن يارانه به ثروتمندان از محل كاستن از تو عمالًكند،  آوريجمعدقيق ماليات 

 كمك به فقراست. 

                                                 

1. Broad-based Growth 

2. Shared Growth 

3. Ex-post 

4. Ex-ante 
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 )درصد(  . نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران و ساير كشورها1نمودار 

 
 .بانك جهاني مأخذ:

 

 . پتانسيل ماليات ستاني در مقايسه با ماليات محقق شده در ايران 2نمودار 
 )درصد از توليد ناخالص داخلي(

 
 .بانك جهانيهاي همحاسبات تحقيق براساس داد خذ:آم

 

و  تصور كنيد راهبرد درست انتخاب شده باشد، منابع به اندازه كافي تجهيز شده باشدمصارف: ـ 

به آن  ،مصرف و مخارج چگونگي، اما يا حداقل با كاستن از مصارف ديگر، به اين بخش اختصاص يابد

هاي كاريمجري بگيرد و موازي ثر را ازؤم و مديريت باشد كه امكان نظارت آشفته يا غيريكپارچهاندازه 
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فعلي مديريت يي سيستم رفاهي را با مشكل مواجه كند. يكي از اشكاالتي كه به سيستم آكار عمالًمتعدد، 

شود، عدم تمركز در مديريت وجوه است. به اين معني مي اي، حمايتي كشور واردمخارج رفاهي، يارانه

به بودجه و نسبت به توليد ناخالص داخلي، در ايران، حمايتي  –كه با وجود آنكه نسبت مخارج رفاهي 

رديف حمايتي و ها دهرده و حتي بيشتر است، اما وجود چندين دستگاه و معادل كشورهاي هم تقريباً

مواجه كرده و « 1تكه تكه شدن»در بودجه و خارج از آن، بودجه حمايتي را با مشكل اي هياران

 حمايتي را با مشكل مواجه ساخته است.  -مخارج رفاهي ي يآكاربندي، مديريت و پايش اولويت

 

 2اشتغالب( 

كنند، عموماً رشد اقتصادي را هدف گرفته مي كننده بحران اشتغال اشارههايي كه به ابعاد نگرانتحليل

بلكه  ،تنها كميت نهشوند، درحالي كه مي و براي حل مشكل اشتغال خواهان شتاب گرفتن نرخ رشد

رشد ». اصطالح ندكدار مياست كه داراي اهميت بوده و نرخ رشد را معناكيفيت رشد بر آن عالوه

المللي كه در دو دهه اخير در ميان نهادهاي بين« كيفيترشد بي»در برابر « رشد فقرزدا»يا « زااشتغال

اهميت  فراگير شده است، در درجه اول عدم ثبات رابطه رشد و اشتغال را نشان داده و در درجه بعدي

 د. وشتمركز بر كيفيت رشد را متذكر مي

ها راهكارهاي متعددي براي دهد كه در اين برنامههاي توسعه پس از انقالب نشان ميبررسي برنامه -

مواجهه با مسئله بيكاري مطرح شده است، اما در غياب تحليل روشمند از عوامل سطح توسعه اين مسئله، 

اعطاي تسهيالت مالي و در درجه بعد از  از طريق عمدتاًاد اشتغال گذاري بر بازار كار و ايجتأثير

دنبال شده است، برخالف انتظار تقليل  هايي از قانون كار براي كارفرماهاطريق اعطاي معافيت

ها را گذاري سياستتأثيرگفته اتالف منابع در اقتصاد كشور را تشديد كرده و راهكارها به دو راهكار پيش

زا مسبب اصلي بر راهبرد توسعه اشتغالمبتني ساختاريرسد غفلت از اصالحات نظر ميد، بهانكاهش داده

 ايجاد اين وضعيت باشد.

جانبه و عميق بازار اشتغال، اولويت بخشيدن به زا نيازمند بررسي همهاتخاذ راهبرد توسعه اشتغال -

مطابق با رزي، تجاري و صنعتي هاي پولي، اعتباري، اتمام سياستها و تنظيم زايي سياستاشتغال

هاي محيط كالن هاي بازار كار اصطالحاً در سه سطح سياستهاي اين راهبرد است. سياستضرورت

هاي تنظيمي مطرح هستند، با توجه به اين هاي فعال و سياستاي(، سياستتوسعه -)ساختاري

كار، دولت نيازمند تغيير راهبردي بندي پيش از اتخاذ هرگونه سياست فعال يا تنظيمي در بازار تقسيم

 نسبت به اشتغال است. 

                                                 

1. Public Budget Fragmentation 

هاي مركز پژوهش ،زااتخاذ راهبرد توسعه اشتغال یهاضرورت پور،رجبحسين »براي اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به  .2

 .«1395، 15115مجلس، شماره مسلسل 
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مسائل اجتماعي( دولت،  -گرايي و فقرزدايي )اهداف رفاهيباتوجه به سه نقش تسهيلگري، توسعه -

، «حل مشكالت كارآفريني» :عبارتند اززا بايد بر آنها تأكيد كند اساسي كه يك راهبرد توسعه اشتغال

اصالح قوانين و مقررات »و « هاي الزم براي توسعه آنهااعطاي مشوقهاي پيشران و شناسايي بخش»

  .«حاكم بر بازار كار با رويكرد كار شايسته

زا حل مشكل اشتغال در درجه اول به شناسايي تنوع و پيچيدگي مسائل در راهبرد توسعه اشتغال -

 عمدتاًه حل مشكل اشتغال وكارها بستگي داشته و با توجه به اينكاندازي و گسترش كسبپيشاروي راه

ازجمله « وكارهاي مولدكسب»، رفع موانع متنوع تأسيس و گسترش ستاتابعي از رونق كارآفريني 

، «مسائل مرتبط با هماهنگي عرضه و تقاضاي نيروي كار»، «پذيريمسائل رقابت»، «مسائل زيرساختي»

دولت بسته در گام بعدي تقاضا شده است. « هاي مديريتيارتقاي مهارت»و « ارتقاي مهارت نيروي كار»

و « ايمالي توسعه تأمينطراحي سازوكار »، «زاهاي پيشرو اشتغالشناسايي بخش»هاي خود به قابليت

زايي در دستور كار قرار تواند براي بهبود اشتغالرا مي« زايياشتغال ها مطابق برنامهبرقراري معافيت»

تواند قوانين و مقررات زدايي خود مينظر داشتن وظايف رفاهي و مقرراتدهد. در گام سوم نيز دولت با در 

حاكم بر بازار كار را تغيير دهد. در اينجا تغييرات بازار كار بايد با در نظرگرفتن حفظ كرامت انساني و 

  همراه باشد.« كار شايسته»توجه به موازين 

ي كردن و پذيري، همچنين كمّافزايش رقابت ي نيروي كار ووردر همين زمينه، تاكيد بر ارتقاي بهره -

سياستگذاري و عملكردي بازار كار و در اولويت قرار دادن اصالحات هاي قابل پايش كردن شاخص

 .1ساختاري مربوطه، بايد در دستور كار قرار گيرد

 

 انضباط ماليج( 

و غلتيدن به  است مالي(مدت در حوزه سيهاي كوتاهبيني مالي )غلبه ديدگاهبراي جلوگيري از نزديك

، ايجاد و استفاده از ابزارها گرايانهعوامهاي ناشي از وعده ماليهاي ناشي از بي انضباطيهاي سوي بحران

در كنار  قواعد ماليگانه و رويكردهاي جديد مالي ضروري است. در رأس اين رويكردها، استفاده از سه

شوراي نگهبان همراه با نظارت و پايش  ،ريزيجهريزي مالي و بودبرنامه مدتهاي ميانچارچوب

 مرور و بررسي مصارفهاي مستقل قرار دارد. ضمن اينكه حركت به سمت تهيه و استفاده از گزارش مالي

 نيز در راستاي پايش عملكرد سياستگذاري مالي روندي رو به رشد پيدا كرده است.

بر منظم ساختن روابط مالي بخش عمومي، از نوسانات عالوهو مورد احترام،  معتبر استفاده از قواعد مالي

سازي تواند با ايجاد انعطاف مالي بيشتر براي دولت، در پيادهاي جلوگيري كرده و ميهاي بودجهو تالطم

هاي اقتصادي مؤثر واقع شود. مطالعات متعددي در مورد اثربخشي سياست مالي صورت گرفته است. سياست

                                                 

هاي ژوهشمركز پ ،یاصالحات ساختار یبندتیاولو یهاوهيشبار، آتشتوحيد »براي اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به  .1

 «.1395، 15151مجلس، شماره مسلسل 
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تري دارند مناسباي هبودج دهد كه كشورهاي داراي قاعده مالي، ترازهايطالعه نشان مييك م مثال، رايب

 (.1)شكل 

 

 در كشورهاي داراي قاعده مالي و بدون آن 1تعديل شدهبودجه . تراز 1شكل 

 
 .2012 ،تاپسوبا مأخذ:

 

در حال توسعه  كشور 74اي قاعده مالي بر روي ترازهاي بودجه تأثيرنتيجه مطالعه بر روي  1شكل 

كه از مجموعه  2سنجش اثر مداخله. اين مطالعه از طريق كاربرد روش است 2007تا  1990هاي طي سال

رود، نتيجه گرفته است كه اگر قاعده مالي شمار ميهاي سنجش عليت در اقتصادسنجي جديد بهروش

مقايسه با وضعيت عدم عنوان يك مداخله سياستي توسط سياستگذار اعمال شود، تراز بودجه در به

 مداخله بهتر خواهد بود. 

با مقوله پايداري در ارتباط هستند، بيشترين تعداد قواعد مالي در  قواعد ماليكه  از آنجايي

(، اما حركت به سمت 2)شكل  نيز قواعد معطوف به ايجاد و مديريت بدهي استكشورهاي مختلف 

(. 3مزمان در حال بروز و ظهور است. )شكل تركيبي شدن قواعد مالي در كشورهاي مختلف نيز ه

 چندان نتوانسته موفق باشد و كشورها تالش ،رسد كه اتكا به يك قاعدهمي نظرچنين به عبارت ديگر،به

 همزمان چندين هدف ماليه عمومي را تنظيم كنند. كنند از طريق قواعد مالي چندگانه،مي

 

                                                 

تعديل شده به اين معنا كه ساير متغيرهاي مؤثر بر تراز اوليه مانند شكاف توليد، سطح بدهي و ... در برآورد رابطه در نظر  .1

 گرفته شده است.

2. Treatment Effect Evaluation 

فاقد قاعده مالي

داراي قواعد مالي

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2
ده

 ش
يل

عد
ه ت

ولي
ز ا

ترا



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

 

20 

 2015در سال  . تعداد قواعد مالي در كشورهاي مختلف2شكل 

 
 .المللي پولپايگاه داده قواعد مالي صندوق بين: مأخذ

 

  2015. استفاده تركيبي از قواعد مالي در كشورهاي مختلف در سال 3شكل 

 
 .همانمأخذ: 
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اخير، روندهاي مشخصي در طراحي و اجراي قواعد مالي قابل مشاهده هاي كلي طي سال طوربه

 توان به موارد زير اشاره كرد:مي اين روندها ازجملهاست. 

 تركيب بيشتر قواعد بدهي با قواعد تعادل بودجه يا قواعد مخارج، 

 يا نوساناتها انعطاف بيشتر قواعد در مقابل چرخه، 

  حركت به سمت افزايش ضمانت اجرايي قواعد )از طريق وارد كردن آنها در قوانين باالدستي و

 ،حتي قوانين اساسي(

 هاي خودكارسازي فرآيندضمانت اعمال قواعد )از طريق وارد كردن  حركت به سمت تقويت

 ،خوداصالح در طراحي قواعد(

 مدتميانهاي حركت به سمت اعمال همزمان قواعد مالي با چارچوب، 

  حركت به سمت پايش بهتر اجراي قواعد مالي از طريق تقويت شوراهاي مالي )شوراهاي مالي

 –و نه حسابداري  –وظيفه پايش فني  عمدتاًهستند كه  1لينگهبان ما شوراهاي تردقيق طوربه

مستقل از نهاد  نهادهاي نسبتاً معموالًهاي نگهبان، نهادعهده دارند. اين سياست مالي و قواعد مالي را بر

در پارلمان و در موارد معدود در دولت قرار دارند. مهمترين  عمدتاًو مجري بودجه هستند كه  ريزبودجه

پايش نظري و اجرايي بودجه و ماليه عمومي،  مستقل، ، مشي نسبتاًمالي نگهبان شوراهايخاصيت اين 

قوي بر  گذاري نسبتاًتأثيرمحور بودن و ها، تحليل و پژوهشو عمومي بودن انتشار نتايج يافتهشفافيت 

گذشته هاي ه. اهميت اين نهادهاي نگهبان باعث افزايش تعداد آنها طي دهيا افكار عمومي استها رسانه

 عنوانبه مدتميانهاي (. در نهايت از شوراي مالي در كنار قواعد مالي و چارچوب4)شكل  شده است

مرور يا هاي از گزارش شود.مي بردهنام 2بيني مالينزديكسه ضلع مثلث درمان و يا پيشگيري از 

 عنوانبهروند نيز مي شماردي و نه حسابداري مصارف بودجه بهواقع تفريغ عملكركه در 3بررسي مصارف

نه براي كل مصارف بودجه، بلكه در  معموالًمروري، هاي گزارش شود.مي گانه يادجزء مكمل اين سه

 شود.مي خاص يا با اهميت از نظر سياستگذار يا با اهميت از نظر حجم منابع مالي تهيههاي مورد بخش
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 مالي نگهبان روند افزايشي شوراهاي .4شكل 

 
 .ي پولالمللبينشوراهاي مالي صندوق  بانك اطالعات :ذمأخ

 

كه اولويت اول سياستگذار، كنترل در صورتي، ي مالي و سياست پوليگذارقاعدهبندي درباره مرحله

معطوف به كنترل  براي از بين بردن تسلط مالي دهد كهمي تجارب متعدد در اين زمينه نشان تورم باشد،

طراحي  معتبراقدامات مناسب به اين صورت است كه ابتدا بايد يك قاعده مالي  درستبندي ، مرحلهتورم

ديگر، تا زماني كه قاعده  عبارتبه و اجرا شده و سپس هدفگذاري تورم در دستور كار قرار گيرد.

 موفق نخواهد بود.چندان معمول هدفگذاري پولي نيز  طوربهمالي معتبر و پايدار رعايت نشود، 

 

 يگيرنتيجه

اند، در نهايت در معرض داشتهقرار  گرايانهعوامهاي چهارگانه سياستهاي كشورهايي كه در سيكل

  اندقرار گرفته خطرناك سياست مذكور، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزي و بحران تعهداتهاي آسيب

از مدت كوتاهي  پسشوند، مي اسكناسي كه گويي از هليپكوتر پرتابهاي در نهايت، دسته طوري كهبه

 اند.اتي همانند بارش سنگ داشتهتأثير

در بودجه  پاشيپولدر شرايط فعلي اقتصاد ايران، هر پنجاه هزار ميليارد تومان  شودمي رآوردب

افزايش اثر تورمي معادل حداقل هزار تومان براي هر ايراني(، در سال اول،  50دولت )معادل كمي بيش از 

درصد  6/17درصد كنوني در سال جاري به  2/11تورم فعلي را از  بينيپيشدرصد داشته باشد و  4/6

اي گونهگونه كه توضيح داده شد وضعيت نظام بانكي كشور بهبر اين همانعالوه در پايان سال برساند.

هاي جدي و تواند آسيباثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانكي مي غيرمدبرانه است كه هرگونه اقدام

 هاي افسار گسيخته در پي داشته باشد. ناپذيري از قبيل تورمجبران بعضاً
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