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 آن در ایران سازیقواعد مالی و پیاده

 1ژاله زارعی

 

 دهیچک

 
حدود م و مالی، توانایی بانک مرکزی را در استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل تورم های پولیو عدم تعامل سیاست سللهه مالی 

آورد. طراحی و منضللبا را فراهن نمی گیری سللیاسللت پولیغیرمنضللبا امکان شللکل عبارت دیگر، سللیاسللت مالی سللازد. بهمی

تواند از اتخاذ تصمیمات مقهعی های نهادی مناسل  برووردار باشد، می سلازی وواعد مالی که از تمهیدات حمایتی و ررفیت پیاده

سللیاسللت مالی  »تی( جلوگیری نماید و منجر به اعمال سللیاسللی و مصلللحتی ًوصللوصللاً در دوران رونق درآمدهای منابع نف   

 ای بودن رفتار مالی دولت و وجود سللللهه مالی در اوتصلللاد ایران، واعده مالیشلللود. لبا با توجه به موافق رروه« ایپلادرروه 

ای که دولت در راستای هموار نمودن مخارج و گونه به سلاوتاری باشد  تواند ترکیبی از وواعد مخارج و تراز بودجهپیشلنهادی می 

انداز مازاد درآمدهای های سیاسی گام بردارد. همچنین جهت تعیین میزان پسای متأثر از مؤلفهمقاومت در برابر اوتالالت بودجه

نیز در نظر گرفته شللود. البته در صللورتی که سللازوکارهای  نفتبایسللت واعده متکی بر ویمت نفتی در صللندوق توسللعه ملی می

وواعد  سازیاثربخش نخواهند بود. بنابراین به منظور پیاده اجرایی و پاسلخگویی در داول کشلور یلعیا باشند، الزاماً وواعد مالی   

ازی سه و ساوتار زمانی پیادهپبیری وواعد، شلرایا ثبات اوتصادی، یمانت اجرایی، هزینه تخهی از واعد بایسلت انعها  مالی، می

 آن نیز در نظر گرفته شود.
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 . مقدمه1

انون با تمرکز اصلی بر و مندسازی سیاست مالیو مالی، واعده های پولیانضلباطی مالی و تعامل بهتر سلیاسلت   منظور اجتناب از بیبه 

ای هکه الزامات اولیه، تمهیدات حمایتی و ررفیت عبارتی، معرفی یک واعده مالیراهگشا باشد. به تواند و پایداری مالی می ۰تقید مالی

راهنمای عملیاتی برای اتخاذ سیاست مالی باشد. سیاست  های بلندمدت،تواند با اعمال محدودیتنهادی مناسل  را داشلته باشلد، می   

های های مالی و افزایش بدهیفقدان انضباط در سیاست 2آورد.منضبا را فراهن نمی گیری سیاست پولیمکان شکلمالی غیرمنضبا ا

را نیز برای ، که مهالعات تجربی وجود آن 3گبارد ًنظریه مالی سهح ویمت(تأثیر می دولت از طریق اوالل در سلیاست پولی، بر تورم 

سللیاسللت پولی در فقدان یک واعده مالی مناسلل  باعش شللده که بنابراین  (.۰3۸۴نمایند ًوبادی و کمیجانی، د ایران تأیید میاوتصللا

ورار داشته باشد و غالباً بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل تورم اوتیار کافی نداشته  ایران تحت تأثیر سللهه مالی 

   باشد.

 های پیشسازی وواعد مالی و محدودیتدر این مقاله سیاستی، پس از تعریا وواعد مالی، بسترهای مناس  جهت طراحی و پیاده

 در ایران مورد بررسی ورار وواهد گرفت. مالیسازی سیاست مندروی واعده

 . قواعد مالی 2

های هدفمند عمومی، با هد  اعمال محدودیت های مالی روی اروام اسمی و حقیقی بودجهواعده مالی از طریق تعیین حدود و نسبت

راحتی تغییر کند و با تعریا تواند به ای نمیشود. رنین واعدهطراحی می عملیات مالی دولت در بلندمدت مالی و نیز ارتقای شفافیت

وواعد مالی اهدا  مختلفی دارند، اما تمرکز اصلللی آنها کند. های عملیاتی الزم را به سللیاسللتگبار ارائه می یک هد  کمّی، راهنمایی

ل  های سلللیاسلللی، جلوگیری از افراط در مخارجای متأثر از مؤلفهمقاومت در مقابل اوتالالت بودجه پلایداری مالی، و تقیلد  عالوه بر 

 در طول دو دههاستفاده از وواعد مالی ثبات اوتصادی، حفظ اندازه دولت و عدالت بین نسلی است. ل  اوتصادی وصوصاً در دوران رونق

از وواعد ملی و فراملی استفاده  2۱۰3که تعداد کشورهایی که تا پایان آگوست  طوریبه  گسترش یافته،شلدت   در جهان به، گبشلته 

ترین وواعد مالی که طی مهن ۱درصد آنها کشورهای متکی بر ثروت منابع طبیعی هستند. ۰3که  ۹کشور رسیده است ۸۴اند، به نموده

 6دو دهه گبشته مورد استفاده ورار گرفته به شرح زیرند:

شلللود که یلللامن وجود یک سلللهح تعیین می ناوالص داولی : سلللقفی برای تراز بودجه نسلللبت به تولید۴تراز بودجهقاعده 

 کننده بر رفتار سیاستگباران مالی است. محدود

شده شود که میزان بدهی انباشتهبرای بدهی تعیین می ناوالص داولی سلقفی معین بر حسل  درصلدی از تولید    :۸قاعده بدهی

 ۴نماید.دولت را محدود می

                                                           
۰- Fiscal Responsibility Law 

 )1۸۹1(سارجنت و واالس  :رجوع کنید به -۲

3- Fiscal Theory of Price Level (FTPL) 
4- Fiscal Rules Dataset. (2013). IMF Fiscal Affairs Department. 

 .داد و توباگویشیلی، نروژ، مغولستان، اندونزی، بوتسوانا، پرو، آالسکا، غنا، قزاقستان، تیمُر شرقی و ترین -5
 (۲۱1۲aرجوع کنید به بودینا و همکاران ) - 6

7- Balance Budget Rule 

۹- Debt Rule 

درصد برای  6۱ و ید ناخالص داخلیدرصود برای نستت کسری بودجه به تول  ۳برابر  و بدهی به ترتیب واضد تراز بودجهاتحادیه اروپا مقدار ضددی هدف قدر کشوورهای ضووو    -۸
درصد  6۱برابر با  ۲۱۲۱تا سال  یناخالص داخلد یدریای کارائیب نیز هدف قاضده برای نستت بدهی به تول در کشوورهای شور   . اسوت  ید ناخالص داخلینسوتت بدهی به تول 

و اقتصادی غرب آتریقا، نستت بدهی دولت به  در اتحادیه پولی. درصود در نرر گرتته شده است  ۳سوح    ید ناخالص داخلیتعیین شوده و برای نسوتت کسوری بودجه به تول   
 .باشددرصد  7۱باید کمتر از  ید ناخالص داخلیتول
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گردد تا از یک طر  از فشارهای مالیاتی و استفاده نامحدود از ای مشخص برای درآمدهای دولت تعیین میدامنه: ۰قاعده درآمد

اجتناب گردد و از طر  دیگر دولت را به تأمین منابع درآمدی جهت ایفای نقش حاکمیتی آن ملزم درآمد منابع در کشلللورهای غنی 

 نماید.  

از  ناوالص داولی یا درصلللدی از تولید های رشلللدهای دولت بر حسللل  نر محدودیتی برای مقادیر حقیقی هزینه: 2قاعده مخارج

 گباشتن کمک ای جدید در سلهح فراملی، رشد ساالنه هزینه اولیه پس از کنار در معیار هزینهشلود.  مخارج در یک بازه زمانی تعریا می

فراتر رود. این معیار تنها هنگامی  های بیکاران و کسللر مازادهای اوتیاری درآمد نبایسللتی از رشللد تولید ناوالص داولی بلندمدت ورجی

 باشد.شود که کشوری در مسیر کسری زیاد ورار نداشته اعمال می

 سازی قواعد مالیبسترهای مناسب جهت طراحی و پیاده .3

دی و نیز ثبات اوتصللا تنهایی وادر به پشلتیبانی از پایداری مالی،  ووبی طراحی و تنظین شلده باشلند به   که به وواعد مالی حتی زمانی

 اثربخش اگر سلازوکارهای اجرایی و پاسلخگویی داول کشلور یعیا باشند، الزاماً وواعد مالی   اهدا  نارر بر رفتار دولت نخواهند بود. 

 باید به سؤاالت ذیل پاسخ داده شود: سازی وواعد مالی، به منظور پیادهبنابراین،  3نخواهند بود.

ای که بتوانند بین اهدا  کمّی وواعد و اهدا  نهایی پیوندی شفا  و پایدار برورار سازند متغیرهای سیاستی محدودکننده -

 اند؟و وابلیت کنترل و هدایت داشته باشند، کدام

های نهادی اجرایی و نظارتی که انحرافات دولت از وواعد و اهدا  نهایی را شللناسللایی، گزارش و تصللحیح نمایند،  ررفیت -

 ریست؟

 نارر بر اجرای واعده ریست؟  الزامات وانونی -

، های نر  ارزعمیق، بحران مالی، جهش های احتمالی ناشللی از رکودالزم جهت تعدیل وواعد در مواجهه با شللوکانعها   -

 شده است؟ بینیباال و بالیای طبیعی رگونه پیش تورم

سازی وواعد مالی، متغیرهای مخارج، به سلؤاالت فوق در بخش رهارم مقاله با تأکید بر تجربه کشورهای نفتی در پیاده  در راسلتای پاسلخ  

های نهادی، اجرایی و الزامات وانونی نارر اند و در بخش پنجن، ررفیتبه عنوان متغیرهای محدودکننده بیان گردیده درآمد و کسلللری بودجه

ظره، های غیرمنتپبیری وواعد مالی در مواجهه با شوکگیرد و در بخش پایانی یلمن تأکید بر انعها  وواعد مورد بررسلی ورار می  بر تخهی از

 گردد.سازی وواعد مالی در ایران ارائه میپیشنهادهایی برای پیاده

 . قواعد مالی در کشورهای دارای منابع طبیعی ۴

و نیز  ۹ایهای مالی موافق رروهعد مالی در مواجهه با سه رالش عمده بیماری هلندی، سیاستدر کشورهای دارای منابع طبیعی، ووا

 اند.  طراحی شده های نسبتاً طوالنی رونق و رکوددوره

سلؤال اسلاسلی این اسلت که آیا وواعد مالی توانسلته به اوتصلاد کشورهای دارای منابع طبیعی، جهت استفاده بهینه از فواید       

 حاصل از درآمدهای منابع طبیعی با هد  ثبات اوتصادی کمک نماید؟ 

نادرسلت سلیاستی ًوصوصاً در   اند مانع اتخاذ تصلمیمات  توان گفت وواعد مالی، به تنهایی نتوانسلته در پاسلخ به این پرسلش می  

مدت به سللمت رویکرد های مالی از رویکرد کوتاهاند تمرکز سللیاسللت دوران فراوانی درآمدهای منابع( گردند، اما این وواعد توانسللته

بیین توانند با توواعد مینسلی را تغییر دهند. این های بینپایدار جهت تحقق اهدا  ثبات اوتصلادی و نیز صلیانت از دارایی   بلندمدت

                                                           
1- Revenue Rule 

۲- Expenditure Rule 

 (۲۱1۲b)بودینا و همکاران  رجوع کنید به: - ۳
4 - Procyclical 
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ها بگیرند و دولت را به اعمال یک رارروب بلندمدت جلوی افراط در مخارج را با محدودکردن دولت در افزایش بسللیار سللریع هزینه 

 درآمدی را کاهش دهد. ترغی  نمایند تا اثرات منفی نوسانات ۰«ایپادرروه سیاست مالی»

 مناس  برای کشورهای دارای منابع طبیعی ریست؟ یک واعده مالی

 . قاعده فرضیه درآمد دائمی 1ـ۴

بوده 2تر در کشورهای دارای منابع طبیعی تأکید بر استفاده از واعده فرییه درآمد دائمیدهد که پیشمهالعات تجربی نشان می

گباری و منابع طبیعی را به بازدهی سللرمایه دولت از درآمدهای حاصللل از صللادرات اسللت. این واعده میزان اسللتفاده سللاالنه

ًبر حس   3ها باید ساالنه سهن ثابتی از ثروت ناوالص دولتعبارتی، دولت سازد. بهانداز ناشی از درآمدهای آنها محدود میپس

ه عمومی ساالن ها در بودجهکنند. بنابراین، دولت یا تولید ناوالص داولی غیرمنابع( را مصر  ناوالص داولی درصلدی از تولید 

گباری ناشلی از درآمدهای صلادرات منابع طبیعی هستند. به   انداز یا سلرمایه تنها مجاز به اسلتفاده سلهن ثابتی از بازدهی پس  

تولید ناوالص داولی بدون لحاظ  شده نسبت به رشدص ثروت دولت که مصر  شده است با نر  بازده ثروت تعدیلعبارتی، وال

کسری بودجه غیرنفتی به تولید ناوالص داولی بدون  نسبتمنابع طبیعی برابر اسلت  به این معنی که برای کشلورهای نفتی،   

 ۹در طول زمان ثابت است. نفت

انداز نمودن درآمدهای حاصللل از منابع طبیعی، به هموار نمودن مخارج و حل این واعده، عالوه بر حفظ عدالت بین نسلللی، با پس

 کند.  ای کمک میبودجه مشکل نوسانات

های مالی را فراهن سازد. به عنوان نمونه، مدت از بازدهی داراییتواند زمینه تعدیل برداشلت میان می۱یافتهدائمی تعدیل رویکرد فریلیه درآمد 

ها در دو به پارلمان اسلت، زیرا مقامات مسوول جهت بهبود زیرساوت  PIHدر تیمُر شلروی دولت مورا به توجیه مخارج باالتر از یک واعده  

گباری، دولت نهادهایی را جهت مدیریت مؤثر برنامه سللرمایهاند، اما برای تسللهیل ای انجام دادهای وابل مالحظهسللال اویر، مخارج سللرمایه 

 ها ایجاد کرده است.  یافته به پروژهاوتصاص نظارت در فرایند بودجه

 . تغییر رویکرد کشورهای دارای منابع طبیعی2ـ۴

اوتصادی نیازمند منابع مالی عمومی هستند،  سلرمایه، برای رشلد  به تازگی با وبول این حقیقت که کشلورهای در حال توسلعه کن  

طوری که مهالعات نشان داده است کشورهای در های کشلورها دروصلوص اتخاذ واعده درآمد دائمی تغییر یافته است. به   دیدگاه

شود. بر ه میمشاهد ۰( که جزئیات آن در نمودار 2۱۰2کنند ًسیدهارت تیواری، حال توسعه هن اکنون از رویکرد دوگانه دفاع می

(، باید یک واعده فرییه درآمد مدتای که کمتر از دو دهه منابع در اوتیار دارند ًافق کوتاههای پیشرفتهاساس این دیدگاه، دولت

، عمالً دت(بلندمبرداری باشند ًافق دائمی منابع طبیعی اسلتفاده کنند اما در صورتی که منابع بیش از بازه زمانی مبکور وابل بهره 

 کنند. ًنروژ( یا واعده رشد مخارج همراه با یک واعده تراز بودجه ًشیلی( استفاده می 6اولیه از واعده تراز بودجه

اولیه  مخارج همراه با واعده تراز بودجه توانند واعده رشداست می مدتدرآمد که افق اسلتخراج منابع آنها کوتاه کشلورهای کن 

ر دهد ًتیمُمی های اولیه تولیدگیرند که اجازه واص برای مخارج بیشتر را در سالیافته به کار تعدیل PIHغیرمنابع یا یک واعده 

توانند از یک واعده رشد مخارج است، می ر آنها بلندمدتشلروی(. با این حال، کشلورهای با درآمد پایین که افق استخراج منابع د  

 همراه با یک واعده تراز بودجه ًشیلی( یا تراز بودجه اولیه غیرمنابع استفاده نمایند.
  

                                                           
1- Countercyclical 

۲ - Permanent Income Hypothesis (PIH) 

برای توجیه  ۰۴۱۴شلود. زیرا واعده درآمد دائمی نفت، بر اساس رویکرد واعده درآمد دائمی است. فریدمن در سال  های مالی را شلامل می و والص دارایی مجموع ثروت نفت - 3

 کننده فرییه درآمد دائمی را مهرح نمود و مخارج دولت  در کشورهای نفتی را برابر با بازده ارزش حال والص ثروت نفت در نظر گرفت.  رفتار مصر 

 سنجد و معیاری برای پایداری مالی است.و تقایای داولی دولت را می و زیربنای ویعیت سیاست مالی این شاوص مالی اساس - ۹

5 - Modified Permanent Income Hypothesis 

 .باشندهای بهره نمیای و پرداختدرآمدهای دولت و مخارج دولت شامل درآمدهای بهره کلمه اولیه به معنای آن است که در تراز بودجه - 6
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 اتخاذ قواعد مالی برای کشورهای غنی از منابع طبیعی -1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2(۴1۰2و )بور،  (12۰2و همکاران،  1)پاپ الوسکی: منبع

 ایتوسعه. قواعد مالی در راستای اهداف ۴-3

ای بسلیاری از کارشللناسللان اوتصلادی بر این باورند که کشللورهای دارای منابع غنی باید وواعد مالی را در راسللتای اهدا  توسللعه  

د، بنباید منحصراً بر پایداری مالی و عدالت بین نسلی تمرکز یا اسلتفاده نمایند. آنها بر این مویلوع تأکید دارند که سلیاست مالی   

 ها،ًزیرسللاوت گباری عمومیسللرمایه های منابع در راسللتای تأمین مالیای تعریا شللده باشللد که درآمدبلکه وواعد باید به گونه

مدنظر است،  که در کشورهایی که ثبات بودجهطوری به  (.2۱۰۹بهداشلت و آموزش و پرورش( نیز مورد استفاده ورار گیرند ًبور،  

نسلی را مدنظر دارد، از واعده انداز بینزمان ثبات بودجه و پسمخارج را به کار گیرد. اگر دولت هد  هن باید یک واعده رشددولت 

 ع مالیکه هد ، ایجاد ثبات در بودجه و ارائه منابعبارت دیگر، در صلللورتی درآملد یلا ولاعده متکی بر ویمت منابع بهره ببرد. به    

های یتفعال های رکودانداز کافی برای مقابله با دورهو در عین حال داشتن پس های اولیه تولیددر سال پایدار برای توسعه بلندمدت

توصیه  3یا مواد معدنی منابع باشلد، اسلتفاده از یک صلندوق تتبیت نفت    تجاری یا شلرایا کاهش درآمدهای حاصلل از صلادرات   

های عمومی هزینه نماید و به ره میزان در یک صندوق منابع طبیعی گباریگردد. اینکه دولت باید به ره میزان روی سلرمایه می

های احتیاطی برای گباری عمومی و نیاز به سپردهیههای مالی ذویره سلازد، به دو عنصر بازدهی اجتماعی سرما به صلورت دارایی 

                                                           
1- Poplawsk 

2- Bauer 

3 - A Petroleum or Mineral Stabilization Fund 
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 بینی درآمدهای دولت بستگی دارد. منفی غیر وابل پیش جلوگیری از نوسانات

انداز انداز وجود دارند. وواعد پسنسللی منابع طبیعی، دو مجموعه از وواعد برداشت و وواعد پس های بیندر کشلورهای با صلندوق  

های مبکور ذویره گردند. وواعد برداشللت نیز گاز و مواد معدنی طی زمان در صللندوق های نفت،کند که ره مقدار از درآمدمیتعیین 

انداز و باشلللد. فرایند انتقال، پسای میهای غیرمتروبه بودجهگباری یا هزینهنارر بر دسلللترسلللی به منابع صلللندوق جهت سلللرمایه

اند ل سازی شدهمنابع، معموالً در وال  وواعد مالی لللل در کشورهایی که تعریا و پیاده درآمدی منتج از صادراتگباری منابع سلرمایه 

ًنظیر بوتسلوانا، نروژ و شلیلی(، برداشت نباید از حداکتر    عنوان متال در کشلورهای با وواعد مخارج یا تراز بودجه  گردند. بهتعیین می

تری دارند. در تیمُر شروی بجز با ارائه حکن سلری بودجه یا حداول مازاد فراتر رود. کشلورهای با وواعد درآمد، وواعد برداشلت متنوع   ک

کند. در اوتصاد نروژ امکان انحرا  از درصلد درآمد حاصل از نفت تجاوز نمی  3دادگاه به مجلس، مقدار برداشلت در هر سلال معین از   

 .اوتصادی افت کند یا تغییرات بزرگ در ارزش صندوق منابع طبیعی به وجود آید زمانی وجود دارد که رشد واعده مالی

در حالی که کشلورهای ذکرشده دارای وواعد جامع برداشت از منابع صندوق هستند، وواعد کشورهای دیگر دائماً در حال تغییرند  

به بعد سه واعده برداشت کامالً متفاوت داشته که  2۱۱۱عنوان متال، وزاوستان، از سال اشت وجود ندارد. به یا اصلالً وواعدی برای برد 

و  ناوالص داولی درصد تولید ۹٫۷هد  کسری غیرنفتی درازمدت  2۱۱۴سلازد. روسلیه در سلال    اثربخشلی وواعد مالی را محدود می 

(. ابوربی، آذربایجان و برونوی هیچ واعده  ۰،۹۰۱2وواعد برداشللت منتجه برای صللندوق ذوایر وود را به حالت تعلیق درآورد ًزاواروا

 (.2۱۰۹برداشتی ندارند ًبور، 

 سازی قواعد مالی در ایران . طراحی و الزامات پیاده5

ایی هدهد این کشور نیز مانند سایر کشورهای نفتی با رالشتی نشان میبررسی رفتار مالی دولت ایران و وابستگی آن به درآمدهای نف

مواجه بوده و تصمیمات مالی اتخاذشده دولت مصلحتی ۹، ناپایداری مالی 3ایهای مالی موافق رروه، سیاست2همچون بیماری هلندی

و  های پولیتعامل سیاستو عدم  ۱مالیتصلر  نفتی بوده است. از سوی دیگر وجود سلهه  و بر اسلاس دسلترسلی به درآمدهای وابل   

و  تواند با طراحیلبا دولت ایران میمحدود ساوته است.  مالی، توانایی بانک مرکزی را در اسلتفاده از ابزارهای پولی برای کنترل تورم 

مصلحتی ًوصوصاً در دوران فراوانی درآمدهای منابع نفتی( جلوگیری سلازی وواعد مالی از اتخاذ تصلمیمات مقهعی سلیاسی و    پیاده

تشویق « ایپادرروه سلیاسلت مالی  »کارگیری درآمدهای آتی را کاهش دهد و دولت را در به نماید تا اثرات منفی ناشلی از نوسلانات  

 .نماید

سللازی آن نیز اعالم گردد، زیرا طراحی رارروب مالی متکی بر وواعد، سللاوتار زمانی پیادهشللود در صللورت از سللوی دیگر، پیشللنهاد می

اند یا های نهادی آماده شدهو سلازوکار  های حمایتی بودجهفرایند رسلیدن به اجماع اجتماعی روی رارروب و حصلول اطمینان از اینکه رویه  

های نظارت و یللمانت زی رارروب مالی بین سللهوح مختلا بودجه عمومی دولت و ایجاد سللازوکارسللاعالوه، هماهنگبرد. به ویر زمان می

بایست در شرایا ثبات اوتصادی صورت سازی وواعد مالی و مقررات نظارتی آن میاجرایی، نیازمند زمان بیشلتری اسلت. از سلوی دیگر، پیاده   

تواند تنظین یک هد  مالی ون اوتصلللادی معرفی شلللوند. ناپایداری اوتصلللادی میپبیرد، زیرا وواعد مالی نباید در یک محیا شلللدیداً نامهم

 6ها در جهت رسیدن به آن را پیچیده نماید.سازی سیاستمناس  پایدار و نیز پیاده

  

                                                           
1 - Zakharova 

 (1۳۸۲) شادرخ و جاللی نائینی زاده،رجوع کنید به: زمان - ۲
 (1۳۸۳) نجفی زیارانی و زارضی :رجوع کنید به - ۳
 (1۳۸۳) جاللی نائینی و رجوع کنید به: زارضی - 4
 (آ1۳۸۲. )رجوع کنید به: توکلیان، حسین - 5
 .با وجود شرایط نامحمئن اقتصادی در آرژانتین، قواضدی معرتی شدند که ناکارآمد بودند و بعدها مورد بازبینی قرار گرتتند 1۸۸۸در سال  - 6
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 . تعیین نوع قاعده برای سیاستگذار مالی1ـ5

 سازی اثر اتخاذ هر یک از وواعد مالی بر نوساناتشبیهتعیین واعده بهینه مالی برای اوتصلاد ایران مسلتلزم انجام مهالعات کمّی و   

اسلللت. با توجه به نبود این مهالعات در اوتصلللاد ایران،   ۰ متغیرهلای کلیلدی در وال  یک مدل تعادل عمومی پویای تصلللادفی  

 د ایران است. های ساوتاری اوتصاآید بر اساس تجربه کشورهای دیگر و ویژگیهایی که در ادامه میتوصیه

در  ۰٫۵طوری که تعداد متوسللا وواعد ترکیبی از رون اند به اسللتفاده نموده های اویر، اکتر کشللورها بیش از یک واعده مالیدر سللال -۰

 ۹۱ًحدود اند به بعد پبیرفته 2۱۱۱رسیده و بسیاری از کشورهایی که وواعد مالی ملی را از سال  2۱۱۴در سلال   2٫۵به  ۰۴۴۱سلال  

 و اند. بین وواعد مبکور، واعده بدهی در ترکی  با واعده تراز بودجهسلللازی وواعد مالی ترکیبی نمودهاولدام به تعریا و پیاده درصلللد( 

ند ًبودینا و اواعده مخارج همراه با واعده تراز بودجه، بیشلللترین سلللهن از ترکی  وواعد مالی ملی و فراملی را به وود اوتصلللاص داده

 (.  2۱۰2همکاران، 

 2۰12ترکیب قواعد مالی ـ سال  -2نمودار 

 

 

 های تجاری در ایران نشلللانبا تواتر فصللللی در رروه 3دولت حقیقی عمرانی و مخارج 2حقیقی جاری بررسلللی رفتار مخارج -2

 تجاری هایرروه موافق یا مسللتقل صللورت به رکود و رونق هایاز دوره درصللد 6۴و  ۸2این مخارج به ترتی  در  دهد،می

های دولت و محدود کردن رفتار تواند در هموار نمودن هزینهبنابراین اتخاذ واعده مخارج می .(۰3۴3انلد ًزارعی و نجفی،  بوده

 (.۱۱۴2و همکاران،  ۹نقش مهمی را ایفا نماید ًکومار ای سیاست مالیرروهموافق 

های آتی کشور است، اما به دلیل روش ثبت های اجرایی دولت مستلزم تعهد بخشی از منابع سالها و اودامتصمین بسلیاری از   -3

ها در نظام مالی کشور، میزان تعهدات و به تبع آن میزان منابع آزاد و وابل دسترس در هر دوره زمانی برای و نگهداری حساب

رسلد استفاده از اصول  (. لبا به نظر می۰3۸2مجلس شلورای اسلالمی،    هایباشلد ًمرکز پژوهش گیری مشلخص نمی تصلمین 

حسللابداری بر مبنای تعهدی، به عنوان جایگزینی برای حسللابداری بر مبنای روش نقدی و محدود نمودن میزان اسللتقرا    

یری کنند، جلوگها برای آیندگان ایجاد میتتواند از میزان تعهداتی که دولمی دولت یا به عبارتی اسللتفاده از واعده تراز بودجه

 نماید.

ای در ملی ل در کشورهای نفتی، نقش ویژه های ثروتاستفاده از واعده درآمد یا به عبارتی واعده متکی بر ویمت لل ایجاد صندوق  -۹

خشی سازی بنماید. به عبارتی واعده متکی بر ویمت به عنوان یک واعده درآمد در راستای ذویرههای نفتی ایفا میکنترل شلوک 

                                                           
1 - Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model 

 .تعدیل شده است ۰3۴۱مصرفی بر اساس سال پایه  با شاوص بهای کاالها و ودمات - 2

 تعدیل شده است. ۰3۴۱مصرفی بر اساس سال پایه  با شاوص بهای کاالها و ودمات - 3
۴- Kumar 
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عنوان تواند برای اوتصاد ایران به شود. این واعده میهای آتی در صندوق نفتی نیز در نظر گرفته میاز درآمدهای نفتی برای نسلل 

درصد در  ۱۱٫3طور متوسا  ستگی اوتصاد این کشور به منابع نفتی مشهود بوده است ًبهیک کشلور نفتی مناس  باشد، زیرا واب 

تواند در می های ویمت نفت(. بنابراین واعده متکی بر ویمت در راسللتای جلوگیری از ورود شللوک ۰3۴۰للللل ۰3۴۴دوره زمانی 

های در راستای هموارسازی مخارج دولت در رروه ران رکودسلازی درآمدهای نفتی در دوران رونق و استفاده از آن در دو ذویره

 انداز احتیاطی نقش مهمی داشته باشد.   تجاری و افزایش پس

دهد کشللورهای در حال پیشللرفت که افق مهالعه کشللورهای غنی از منابع و اسللتفاده آنها از وواعد مالی ترکیبی، نشللان می  -۱

همکاران،  کنند ًپاپ الوسللکی واسللتفاده می اسللت، از واعده مخارج همراه با واعده تراز بودجه اسللتخراج منابع آنها بلندمدت

2۱۰2.) 

 2و واعده متکی بر ویمت ۰ساوتاری تواند ترکیبی از وواعد مخارج، تراز بودجهبنابراین وواعد مالی پیشنهادی برای اوتصاد ایران می

در مقایسه  مدتدر ایران، دولت باید تمرکز بیشتری بر مدیریت تقایای کوتاه ای سیاست مالیبا توجه به رفتار موافق رروهاشد. زیرا ب

 ای بودنتواند به عنوان لنگر مالی مؤثر، از واصلللیت موافق رروهرسلللد واعده مخارج میبا پایداری مالی داشلللته باشلللد. به نظر می

 که این طوریانداز احتیاطی نیز کمک کند، به توانلد عالوه بر هدایت مخارج دولت، به افزایش پس جلوگیری نملایلد. این ولاعلده می    

مسللاعدت نماید زیرا با اینکه مخارج به طور مسللتقین تحت   تواند در هموارسللازی نوسللانات واعده در کنار واعده متکی بر ویمت، می

طور مستقین به کسری بودجه و به دنبال ، واعده مخارج دولت به هاسلیاسلتگباران است، اما بدون مالحظه طر  درآمد دولت  کنترل 

 وورد. آن به بدهی پیوند نمی

گباری عمومی و تأمین سلازی واعده مخارج این است که درآمدهای منابع طبیعی صرفاً برای سرمایه شلده در پیاده راهکار پبیرفته

ج در بخش بهداشللت و آموزش اسللتفاده گردد. بنابراین در طراحی این واعده باید اولویت در مقایسلله با مخارج جاری، به مخارج مخار

ی نیز نابع غیرنفتای از محل مو تأمین تدریجی کل اعتبارات هزینه ناوالص داولی عمرانی داده شلود و افزایش نسبت مالیات به تولید 

 مد نظر ورار گیرد.

ینی و بو درآمدهای حاصل از آن پیش در صورت استفاده از واعده متکی بر ویمت در ترکی  با وواعد مخارج، ابتدا باید ویمت نفت

ته شود صورت پبیرد یا یک کمیروز میسلازی یک مدل که به طور مستمر به تواند از طریق تعریا و پیادهتعیین گردد. این فرایند می

را با اسللتفاده از ترکیبی از  و بلندمدت مدتها و درآمدهای میاناند، ویمتمسللتقل از وبرگان که جهت انجام این کار تشللکیل شللده

نمایند. به عنوان نمونه مغولسللتان از یک متوسللا  بینیهای گبشللته، حال و آینده منابع و تعریا وزن واصللی برای آنها پیشویمت

های گبشته کند. این فرمول به ویمتسال آتی( استفاده می 3سال گبشته، سال جاری و  ۰3های مواد معدنی ًمجموع ساله ویمت۰6

نگر یجی انتظارات ویمتی پیشایجاد کرده و در عین حال امکان گنجاندن تدربینی ویمت وزن بیشلتری داده و ثبات بیشتری در پیش 

های سازد. مکزیک از یک متوسا وزنی ویمتتدریج وود را با روند ویمت هماهنگ میبینی درآمد به نحوی که پیشدهد به را نیز می

 درصد( 2۱مدت ًوزن های آتی میاندرصد( و ویمت ۱۱مدت ًوزن درصد(، ویمت معامالت آتی کوتاه 2۱ده سلال گبشته نفت ًوزن  

سال گبشته، سال جاری و ویمت معامالت آتی در  ۱های نفت برای نماید. ترینیداد و توباگو از یک متوسا ساده از ویمتاسلتفاده می 

بینی، باید در طول زمان ارزیابی گردد تا اطمینان حاصل شود که نماید. فرمول مورد اسلتفاده برای این پیش آتی اسلتفاده می  سلال  ۱

توانند در یک صندوق نفتی نگهداری شوند یا توسا این اندازها، میاندازهای مالی مناس  را ایجاد نماید. این پسشده، پسنر  تعریا

 گباری گردند.  های مختلا اوتصادی سرمایهنهاد در بخش

دهای نفتی که عدم مدیریت نوسان درآمطوری  تر اسلت. به های وارد بر اوتصلاد ایران بااهمیت های نفتی از تمام شلوک شلوک 

ترین عامل انحرا  روند نر  ارز از روند مبتنی بر برابری و مهن مدتدر کوتاه ثبلاتی نر  ارز عنوان یکی از عواملل بی توانلد بله   می

درآمدهای نفتی بر نر  ارز را با تغییر ذوایر ارزی وود  تواند تا حدی اثر نوسلللاناتولدرت ورید باشلللد. اگرره بانک مرکزی می 

شود، ودرت های پیوسته ره در جهت متبت و ره در جهت منفی مواجه میمدیریت نماید، اما زمانی که درآمدهای نفتی با شوک

                                                           
1- Structural Budget Balance 

2- Price Based Rules 
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آمدهای نفتی به یابد. بر این اسلللاس مدیریت جریان ورودی درمانور بانک مرکزی برای حفظ ثبات نر  ارز به شلللدت کاهش می

اوتصلاد ایران از اهمیت باالیی برووردار اسلت. بنابراین، جهت ممانعت از ورود نوسانات ارزی و مدیریت جریان ورودی درآمدهای   

گباری و هزینه منابع ارزی صندوق توسعه از ملزومات واعده نفتی از صندوق توسعه ملی، رعایت وواعد برداشت و نیز نحوه سرمایه

تواند بسیار باال باشد زیرا با انباشت ذوایر ارزی ًدر صندوق توسعه و ذوایر ارزی بانک است که هزینه تخهی از آن میتعریا شده 

های رونق نفتی جلوگیری تواند از یک طر  از کاهش شللدید نر  ارز در دورهمرکزی( در دوره رونق نفتی، سللیاسللتگبار ارزی می

نفتی حفظ کند و تا حدی مانع کاهش عریللله ارز به  ا در مدیریت نر  ارز در دوره رکودنماید و از طر  دیگر ودرت مانور وود ر

 ۰های رکود نفتی شود.بازار و افزایش شدید نر  ارز در دوره

وسا های منابع طبیعی مقادیر مجاز برای برداشللت معموالً تهای وبلی اشلاره گردید در کشلورهای با صلندوق   طور که در بخشهمان

شوند. ایران نیز جهت واریز منابع و برداشت از حساب ذویره اند لللل تعیین میسازی شدهوواعد مالی لللل در کشورهایی که تعریا و پیاده

ارزی و صلندوق توسلعه ملی، احکامی را در ووانین رهارم و پنجن توسلعه اوتصلادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته اسللت اما بررسی     

طوری که در بخش برداشللت از منابع واریزی به  ابع و برداشللت از مانده منابع واریزی با احکام صللادره مغایرت دارد. به   میزان واریزی من

درصد از  2۱٫6متوسا میزان برداشت دولت از حساب ذویره ارزی  ۰3۸۹للل ۰3۸۰شود در دوره زمانی حساب ذویره ارزی مشاهده می

درصد از  ۹۱٫۴به طور متوسا  ۰3۸۴لللل۰3۸۱در حالی است که دولت نهن در دوره زمانی  مبلغ واریزی به این حسلاب بوده اسلت. این  

مغایرت دارد. گفتنی است در  2وانون برنامه رهارم توسعه ۰ماده « د»مانده منابع واریزی به این حسلاب را برداشت نموده است که با بند  

پرداوت شده است ًواسمی  از محل حساب ذویره ارزی به بخش وصوصی میلیارد دالر تسهیالت ۰۴٫2مبلغ  ۰3۸۴ل۰3۴۴دوره زمانی 

 (.۰3۴3و مهاجری، 

بررسی منابع صندوق توسعه ملی نیز بیانگر این است که برداشت از منابع واریزی به این صندوق از عملکرد مناسبی برووردار 

درصد از منابع  ۸3و  ۹۴طور متوسلا به ترتی  به میزان  به  ۰3۴2ماهه ابتدای سلال  و پنج ۰3۴۰-۰3۴۱نبوده و در دوره زمانی 

است.  3بند ی اساسنامه صندوق توسعه ملی ۹وانون برنامه پنجن توسعه مویوع  ۸۹واریزی برداشلت شلده است، که مغایر با ماده   

شود عالوه بر بیان وواعد مبکور در ووانین توسعه اوتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هزینه تخهی از این وواعد نیز بنابراین توصیه می

 در وانون تبیین گردد. 

 تحت دارد و عمدتاً ناوالص داولی ساوتاری بیشترین پیوند را با نسبت بدهی دولت به تولید از سلوی دیگر، واعده تراز بودجه 

سازی این واعده، پس از بیان شاوصی که تراز بودجه ساوتاری را تتبیت نماید، هد  کمّی کنترل سلیاستگباران است. برای پیاده 

ین یبندی بودجه و مراحل اجرایی برای رسیدن به هد  مبکور تبشناسی برای فرمولشود و سپس روشبرای آن در نظر گرفته می

های تجاری روی تراز بودجه از شود که اثرات رروهای تعریا میگونه شود. گفتنی است در واعده تراز بودجه ساوتاری، تراز بهمی

 (. 3۱۱2 ۹تراز عملکردی بودجه جدا گردد ًگلی و پروتی،

مدت، سقفی برای کسری تعیین میانهای محتاطانه از درآمد منابع در ترین رهیافت در این واعده این است که با برآوردسلاده 

و نر  بهره استفاده  ، نر  ارزهای سلری زمانی متغیرهای اوتصلاد کالن مانند تورم  تر با تحلیلشلود. اما در رهیافت سلختگیرانه  می

 گیرد. های تعادل عمومی پویای تصادفی انجام میشده و سناریوسازی بر پایه مدل

                                                           
 در همین مجموضه. «خزنده در کریدور تحت نرام ارزی مدیریت نرخ ارز»مقاله  رجوع کنید به: -1

های تولیدی و گذاری و تأمین بخشووی از اضتتار مورد نیاز حر برای سوورمایهدرصوود مانده موجودی حسوواب هخیره ارزی را   5۱شووود حداک ر معادل به دولت اجازه داده می - ۲
، تناوری و احالضات و خدمات تنی و مهندسووی بخغ غیردولتی که توجیه تنی و ...(از جمله گردشوویری و) حمل و نقل، خدمات کارآترینی صوونعتی، معدنی، کشوواورزی، 

ومین کاتی با ت های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیالتربط رسویده است از حری  شتکه بانکی داخلی و بان  های تخصوصوی هی  یید وزارتخانهاقتصوادی آنها به تأ 
 .استفاده نماید

درصد منابع صندو   ۲۱های تابعه و وابسته در هر حال نتاید بیغ از ها به مؤسسات و نهادهای ضمومی غیردولتی و شرکتیاتته از منابع صوندو  با ضاملیت بان  اختصوا   مجموع تسوهیالت  - 3

 باشد. 

 

4 - Gali and Perotti 
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تری تر و جامعتواند اطالعات وسیعکه بر مبنای حسلابداری تعهدی است، می  ۰سلازی نظام آمارهای مالی دولت عالوه بر این، پیاده

 را فراهن آورد. در تر پایداری سیاست مالیتواند امکان ارزیابی جامعهای دولت ثبت نماید. این رارروب، میرا دروصوص میزان بدهی

های دولت با در نظر گرفتن ووانینی شدن بدهیتوان از انباشتهدولت، می سلازی کامل این سلیسلتن در نظام تأمین مالی   صلورت پیاده 

 دولت از محل استقرا  از بانک مرکزی و سیستن بانکی جلوگیری کرد.   نظیر ممنوع بودن تأمین کسری بودجه

تر نماید. لبا، تعیین حدود سلللازی وواعد مالی را پیچیدهتواند طراحی و پیادهمی یلد بله این نکته توجه نمود که تورم  همچنین بلا 

اسمی برای مخارج و درآمدهای دولت، منجر به پاسخ مالی نادرست وواهد شد. پس ممکن است لحاظ نمودن تورم در واعده مبکور و 

 تر باشد.حقیقی، مناس تعریا متغیرها به صورت 

 .ای نیز در نظر گرفته شود که توییحات آن در ادامه آمده استشده، باید تمهیدات اولیهسازی وواعد تعریاجهت پیاده
 

 . ضمانت اجرایی و حمایت قانونی2ـ5

شده در ووانین یلمانت اجرایی و حمایت وانونی از وواعد مالی به نوع واعده و همچنین اویلاع جاری کشور بستگی دارد. وواعد تعریا  

توان ملغی نمود. بنابراین ماندگاری بیشلتری دارند و اصالح آنها حتی با تغییر  سلختی می سلهح باالتر و بخصلوص وواعد فراملی را به   

و بدهی، وواعد فراملی  مورد از وواعد تراز بودجه ۹۴و   ۹۰ترتی  شللود به مشللاهده می ۰بر اسللاس جدول  دولت نیز مشللکل اسللت.

درآمد نسللبت به کشللورهای شللوند. وواعد مخارج در کشللورهای نورهور و کنالمللی مشللخص میهای بینهسللتند که در وال  پیمان

 برووردارند.پیشرفته از حمایت وانونی بیشتری 

 2۰12مبانی قانونی حمایت از قواعد مالی ـ سال  -1جدول 

 بدهی تراز بودجه درآمد مخارج
 وواعد                                    

 مبانی وانونی

 معاهدات سیاسی 3 ۹ 6 ۴

 توافقات ائتالفی 2 ۰ ۰ 2

 مطابق قانون مدون    ۴ ۰3 3 ۰۹

 المللیمعاهدات بین ۹۴ ۹۰ -  - 

 قانون اساسی 3 ۹  - - 

 کل 62 63 ۰۱ 2۱

  2۰12 همکاران، و نایبود: منبع

برنامه توسلعه اوتصلادی، اجتماعی و فرهنگی نشلان داده است که عملکرد دولت مغایر با     ۹ها در ایران طی ارزیابی عملکرد دولت

(. لبا، وواعد مالی باید در سلهوح باالتری از ووانین کشوری مانند وانون  ۰3۴2شلده در این ووانین بوده اسلت ًتوکلیان،   اهدا  تعریا

ند که ااساسی کشور تعریا شود. کشورهای فرانسه، لهستان، آلمان، اسپانیا و سوئیس، وواعد مالی را در وانون اساسی وود مهرح کرده

ورتی که از ووانین باالدستی به عنوان پوشش اوتصادی اند زیرا در صتصوی  شده 2۱۱۱در این کشلورها بیشتر این وواعد پس از سال  

اعد یابد و نیز ووهای مختلا، این ووانین تغییر نمیهای آنان در دورهوواعد مالی ملی اسللتفاده شللود، با تغییر دولت، مجلس و دیدگاه 

 های وواعد باشللد، جلوگیریسللال آتی که مغایر با توصللیه توانند به طور مؤثر از ارائه یا تصللوی  بودجهشللده در این ووانین، میتعریا

نمایند. از سلوی دیگر، معرفی صلر  وواعد مالی یامن موفقیت در سیاستگباری مالی نیست، مگر اینکه هزینه تخهی از واعده بسیار   

                                                           
1- Government Finance Statistics (GFS)  
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 سازی آن باشد.  باالتر از فایده پیاده

مجلس شورای  مالی و اداری مسلتقل و یکی از نهادهای وابسته به دیوان محاسلبات کشلور به عنوان سلازمان نظارتی که در امور    

همه فرایندهای مالی کشلللور، را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل اسلللت، این وریفله، یعنی نظارت بر   اسلللالمی

شده، هزینه عنوان یک شلورای مسلتقل مالی، با ارزیابی عملکرد مالی دولت در مقابل اهدا  تعریا   تواند بهاین سلازمان می  ۰کند.می

ی، برکناری از سمت و تعقی  وانونی در نظر بگیرد. اما، تأکید های شلخصل  های وانونی مانند جریمهانحرا  از واعده را به شلکل تحرین 

سلازد. دیوان محاسبات کشور  تواند بر سلازوکارهایی باشلد که هزینه شلهرت یا اودامات تصلحیحی اجباری را بیشلینه می     بیشلتر می 

های غیروانونی هی جهت اعالم تخهیهای مختلفی افزایش دهد. به عنوان نمونه دادگاهای مربوط به شللهرت را به روشتواند هزینهمی

از  هاز واعده برگزار نماید یا اجبار به توییح همگانی از انحرافات را در نظر گیرد زیرا با اینکه یمانت اجرایی معموالً با انحرافات گبشت

ایران انجام عملیات تهیه گزارش تفریغ وجود دارد، اما در  وواعد سللروکار دارد، اغل  امکان تشللخیص انحرافات در طول سللال بودجه 

 پبیرد.  بودجه کل کشور از ابتدای اردیبهشت تا دی هر سال توسا دیوان محاسبات کشور انجام می

بسیاری از اوتصادهای پیشرفته و نورهور از نهادهایی همچون شوراهای مالی مستقل برای افزایش اعتبار وواعد مالی وود استفاده 

بینی کردن، پیشتوانند در فرمولهطور مسلللتقل، نقش واصلللی در اجرای وانونی وواعد دارند. این شلللوراها میها به کنند. این نهادمی

های مالی مناس  کمک نمایند. ساوتار مهلوب یک شورای سلازی سلیاسلت   ای و متغیرهای کالن اوتصلادی و پیاده متغیرهای بودجه

 ن اساسی، بستر وانونگباری و رارروب سیاستگباری آن کشور بستگی دارد.مالی برای هر کشور متفاوت است و به ماهیت وانو

های زیاد از وواعد مالی مناسلل  باشللند زیرا در این توانند برای اجتناب از انحرا می های مدیریت مالی دولتیهمچنین سللیسللتن

 را افزایش داد و از انحرافات بزرگ بینی اروام کلی بودجهتوان صحت پیشها، با دسترسی به اطالعات عملکرد مالی دولت میسلیسلتن  

توان عملکرد مالی دولت را در زمان مقرر ًپایان سال( اطالعات، می پیشلگیری نمود. همچنین با توجه به شلفافیت   در سلیاسلت مالی  

های دهی بودجه سللازگار با سللیسللتنشللده نظارت کرد. به این منظور باید سللیسللتن گزارشتعریابررسللی و بر میزان انحرافات واعده 

های مبکور در زمان مقرر ارائه و انتشار یابد. سپس تعیین شده، دادهراستا با تقوین از پیشگام و هنکه هن طوری حسلابرسی باشد، به 

ای و اجرای آن اعمال را در اثرگباری بر سیاست بودجه وواسلته واعده مالی  ربا تأیید شلود تا ها توسلا نهادهای ذی باید این گزارش

 نماید.     

 پذیری قواعد. انعطاف3ـ5

ری به پبیری بیشتتوانند انعها شوند، میشده یافت میهای گریز که اغل  در حوزه بسیار محدودی از جدیدترین وواعد معرفیتبصره

یا وووع سللایر  ین تمهیدات اجازه انحرا  مووتی از وواعد را در صللورت وووع بحران اوتصللادی، کاهش شللدید رشللد وواعد ببخشللند. ا

رودادها مانند بالیای طبیعی ًبرزیل، آلمان، جامائیکا، موریتانی، پاناما، پرو، اسللواکی و سلوئیس( و کمک ایهراری به سیستن بانکی   

اند. این ووبی تعریا نشلده و فضلای بزرگی برای تفسللیر داشته  ها بهشلود این تبصلره  گاهی مشلاهده می دهند. البته، ًاسللواکی( می 

ه اگر در ک طوری و اوتصادی غرب آفریقا نیز تعریا شده است، به ها تا حدی در وواعد مالی فراملی اتحادیه اروپا و اتحادیه پولیتبصره

درصلد بوده و انحرا  از واعده مووتی باشد ًهر دو شرط باید   ۱٫۵نزدیک  ناوالص داولی به تولید هاتحادیه اروپا نسلبت کسلری بودج  

دهد شلود کسلری بودجه بیشلتری داشته باشد. این اتحادیه همچنین اجازه می   زمان روی دهد(، به کشلور موردنظر اجازه داده می هن

 تر شدن شرایا اوتصادی تمدید شود. های زمانی تصحیح کسری بودجه، در زمان ووینبازه

های عنوان یک سللازوکار تعهدی مؤثر عمل کنند و سللیاسللتتوانند به پبیر باشللند، نمیدر نهایت، اگر وواعد مالی بیش از حد انعها 

را  گاه توان دولت در پاسخ به تغییر شرایاآنها بیش از حد سختگیرانه باشند، آنهای متوالی را به هن پیوند زنند. از سوی دیگر، اگر دولت

                                                           
اول کنترل بودجه این در بخغ . تواند صوووورت پذیردبخغ قتل از اجرا، در حین اجرا و پس از اجرا می ۳در  و ضملکرد آنها های دولتیشووورکت کنترل و نرارت بر بودجه - 1

و پس  انرارت در حین اجر. بوده است جمهورریزی و نرارت راهتردی رئیسها یعنی ارزیابی بودجه آنان قتل از زمان تنریم و پیشنهاد بودجه بر ضهده معاونت برنامهشورکت 
توسط مجلس شورای اسالمی و ( ها و گزارش حسابرس رسمیهای مالی شرکتبررسی ضملکرد و صورت)ها با اهداف اولیه مصوب از اجرا از حری  مقایسوه ضملکرد شرکت 

 .در نرارت پس از اجرا، قانون تفریغ بودجه یکی از ابزارهای مؤثر برای ارزیابی است. پذیرددیوان محاستات صورت می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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که اجماع  طوری شلود. بنابراین، طراحی مناسل  وواعد مالی بسیار مهن است، به  سلازند و زمینه برای دورزدن واعده فراهن می محدود می

 االجرا باشند.  سازی آنها وجود داشته باشد و از نظر وانونی الزمملی در پیاده

ازی ستوانند به انسجام و پیوستگی پیادهاند میکه تنها در رند واعده اندک گنجانده شده ۰همچنین، سازوکارهای تصحیح وودکار

 شدن واعده جلوگیری نمود. توان از کنار گباشتهای در بندهای آنها میعبارتی، با تعریا حدود آستانه وواعد کمک کنند. به

 های سیاستی . توصیه6

اوتصادی در ایران، الزاماتی  سلازی و اثرگباری وواعد مالی در کاهش نوسانات شلده در راسلتای طراحی، پیاده  با توجه به مباحش مهرح

 گردد:بایست در نظر گرفته شود که به صورت ذیل پیشنهاد میمی

تواند در هموارنمودن مخارج دولت و محدودکردن می سلللاوتاری در بلندمدت اسلللتفلاده ترکیبی از وواعلد مخارج و تراز بودجه   -

در راسللتای ذویره مازاد درآمدهای نفتی در  اسللتقرا  دولت از سللیسللتن بانکی، مفید باشللد. البته واعده متکی بر ویمت نفت  

های دولت باید در کنار این وواعد تعریا شود. اما درآمدهای نفتی بر هزینه صلندوق توسلعه ملی و حب  اثرات ناشلی از نوسانات   

انداز از صندوق توسعه ملی بایستی به روشنی، تعریا و با جدیت، اشلاره به این نکته یروری است که وواعد برداشت و وواعد پس 

 رعایت شود.

 بیری واعده جهت جلوگیری از لغو آن در شرایا بحرانی تعریا گردد.پهای گریز در راستای انعها در وواعد مبکور، تبصره -

یللمانت اجرایی وواعد مبکور و هزینه تخهی از آنها در دیوان محاسللبات تعیین و کمیته مسللتقلی از وبرگان در راسللتای     -

 سازی وواعد تشکیل شود.متغیرهای کالن اوتصادی برای پیاده بینیپیش

استفاده شود تا با دسترسی به  های مدیریت مالی دولتیشلده، از سلیستن  های زیاد از وواعد مالی اعالمب از انحرا برای اجتنا -

ها کاهش یابد و از انحرافات افزایش و مدت زمان ارائه گزارش بینی اروام کلی بودجهاطالعات عملکرد مالی دولت، صحت پیش

 جلوگیری گردد.  بزرگ در سیاست مالی

ها و عدم سازمان بودجه ها، افزایش شفافیتجویی در هزینهصلرفه  های دولتی،به منظور اسلتفاده مهلوب از منابع در شلرکت   -

ریزی بر مبنای عملکرد اسلللتفاده نمود. در بودجه توان از روشزنی مدیران، میتخصلللیص اعتبلارات بر اسلللاس ولدرت رانه  

ا ای الزم رریزی عملیلاتی باید عملکرد سلللازمان مورد ارزیابی ورار گیرد تا مدیران بتوانند در وبال آن اعتبارات بودجه بودجله 

شلده هر واحد محصلول یا ودمت تولیدشده نمایان شود. از این طریق   اند با مدیریت بهای تمامتوتخصلیص دهند. این امر می 

 های دولتی از سیستن بانکی را محدود نمود.توان میزان استقرا  شرکتنیز می

حسلللابداری بر مبنای تعهدی، جایگزین حسلللابداری بر مبنای روش نقدی گردد. زیرا در حسلللابداری بر مبنای روش نقدی،  -

 شود.ها منعکس نمیها و شرکتها بر مبنای وجه نقد استوار است و میزان تعهدات سازمانها و پرداوتدریافت

 

  

                                                           
1- Automatic Correction Mechanisms 
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 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 زادهفرهاد نیلی و امینه محمود MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میسمی MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 راهکارهای خروجرکود تورمی و 

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم

 ،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین توکلیانحمید زمان زاده MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد  دکتر

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 بیات، هومن کرمی دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 

1392 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181557&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181556&Language=1
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( و ارزیابی آن به عنوان 139۰-136۰ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-139۰ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-139۰های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (139۰و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدشاخصتحلیل 

 آرانیمصعب عبدالهی  MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیبانکمدیریت ریسک در 

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 ی اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 حسین میسمی MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیتورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش
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 حسین میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

139۰ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (139۰) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (139۰)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (139۰) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (139۰) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (139۰) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام
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 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (139۰) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (139۰) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (139۰) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 بانک مرکزی فدراسیون روسیهقانون 

 منجمیمهدی  MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 خشهادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نورب MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میسمی، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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