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چکیده

در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجهریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت ،عکس آن اتفاق افتاده
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شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است .در مقاله حاضر برای
بررسی تأثیر بیثباتی سیاسی بر تورم با تأکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبرای دوره زمانی
 1۳۷1-1۳۹۷استفاده شده است .نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحوه چشمگیری
بر تورم تأثیرگذار خواهد بود .همچنین ،نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با متغیر تورم را تأیید میکند .یافتههای
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 1مقدمه

از اوایل دهه نود میالدی ادبیات مربوط به روابط بین عملکرد اقتصادی و ثبات سیاسی 1به شدت مورد توجه صاحبنظران
قرار گرفته که مطابق با ادبیات اقتصاد سیاسی ،دو نظام سیاسی و اقتصادی دارای تعامالت گستردهای با یکدیگر هستند .به
صورتی که ساختار اقتصادی کشورها ،علیالخصوص کشورهای درحالتوسعه در برابر بیثباتی سیاسی به شدت ضربهپذیر
هستند .از این حیث آثار بیثباتی سیاسی بر نرخ تورم در کشورهایی که سطح عمومی قیمتهایشان باالتر است ،به مراتب
بیشتر از کشورهایی است که سطح عمومی قیمتهایشان پایینتر است (حیدری ،اصغری و علینژاد .)1۳۹۵ ،وجود تورم
موجب نوسان در فضای اقتصادی کشور میشود که از این مسیر فرار سرمایههای داخلی ،عدم جذب سرمایههای خارجی و
کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی را به همراه دارد .در همین راستا حضور دولت در صحنه پررنگتر میشود در نتیجه
هزینههای عمومی دولت افزایش مییابد .همه این پیامدها ضربات جبرانناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه دارد .در حال
حاضر کشور ما درگیر یک اقتصاد سیاسی پیچیده است .لذا به نظر میرسد تعیین رابطه بین این دو متغیر ،مهم و بحثبرانگیز
باشد.
از جمله مسائل اساسی که اغلب کشورهای درحالتوسعه در زمینه سیاسی با آن مواجه هستند ،نحوه نامناسب تعامالت
سیاستهای مالی و پولی است که منجر به کسری بودجه ،2انباشت بدهیهای دولت و تورم افسار گسیخته میشود .بر همین
اساس لیبانیو ۳و ترن 4نشان میدهند که سلطه مالی سالها مسئله کشورهای درحالتوسعه بوده است و عملکرد دولت از
نظر مالی بیانضباط بوده و کسری بودجههای مزمن در نهایت پولی 5شده و از منابع بانک مرکزی تأمین میشوند ( Libânio,
 .)Tran, 2018 ;2006میتوان دلیل سلطه مالی در این کشورهای را ترکیبی از پایه درآمد مالی ضعیف ،نظام گردآوری
مالیات سنتی که حیلههای مالیاتی را تشویق میکند ،بدهیهای محتملالوقوع به دلیل شبکه بانکی ضعیف و هزینه کردن
مازاد در سطح منطقهای و بخشی دانست (توکلیان .)1۳۹۳ ،همچنین چلیاه 6در بررسی وضعیت مالیات در کشورهای
درحالتوسعه به این نتیجه رسید که توانایی کشورها در اخذ مالیات بستگی به مراحل توسعهیافتگی و نیز ویژگی ساختار
ال با کسری مواجه میشوند
اقتصادی آنها دارد .بهگونهای دولتها در کشورهای فقیر برای تأمین مالی هزینههایشان معمو ا
و بجای اخذ مالیات ،استقراض از بانک مرکزی ،راه برون رفت از معضل تأمین مالی تلقی میکنند ) (Chelliah, 1971که
بهنوبهی خود نوعی مالیات است که به آن مالیات تورمی ۷اطالق میشود و مسیر مالیات تورمی به علت نداشتن هزینه
جمعآوری و عدم امکان فرار عموم مردم ،برای دولتها دارای جذابیت است ( .)Keynes, 1923این موضوع بهخصوص در
اقتصادهای نفتی به دلیل برخورداری دولتها از این درآمدها ،انگیزه دولت برای عدم وضع مالیات بیشتر و تأمین مالی ارائه
خدمات عمومی از طریق توسل به مالیات تورمی بیشتر است .از طرفی دیگر دلیل عمده موضوع سلطه مالی آن است که در
مقایسه با کشورهای توسعهیافته که میتوانند اوراق قرضه با سررسیدهای مختلفی صادر کنند ،در کشورهای درحالتوسعه
به دلیل فقدان اعتبار ،دولت نمیتواند از بخش خصوصی برای بلندمدت قرض بگیرد و بدهیهایی منتشر کنند که سررسید
آنها دورتر باشد .در مقابل آنها ناچار بودند که برای تأمین مالی خود به نظام بانکی روی بیاورند و یا از خارج از کشور قرض
بگیرند ( .)Turner, 2011بنابراین عدم دسترسی این کشورها به انتشار اوراق بلندمدت موجب گسترش ترازنامه سیستم
بانکی و البته کاهش ارزش پول این کشورها شده که بر مسئله سلطه مالی دامن میزند.
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سرکوب مالی 1توسط شاو 2و مک کینون ۳در خصوص ارتباط بین کسری بودجه و سیاست پولی مورد تجزیهوتحلیل
قرارگرفته که در آن سرکوب مالی به ترکیبی از سیاستهایی گفته میشود که بهوسیله آنها دولتها مستقیم یا غیرمستقیم
مسیرهایی را ایجاد میکنند که بتوانند برای خود درآمد ایجاد کنند ( .)McKinnon, 1973 ;Shaw, 1973با در نظر گرفتن
مباحث ارائه شده در باال ،این پژوهش سعی دارد ،اثر تأمین مالی کسری بودجه را از طریق سلطه بر شبکه بانکی بر متغیر
کالن اقتصادی؛ تورم را مورد بررسی قرار دهد.
4
به موجب ماده  6۹قانون برنامه سوم توسعه سال  ، 1۳۷۹استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دارای
سازوکار قانونی نمیباشد .از طرفی دیگر دولت با کمبود منابع مالی برای مقابله با هزینههایش مواجه است که برای تأمین
مالی این کسری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه بانکی روی میآورد .بدینصورت که دولت یا مستقیماً از شبکه
بانکی تسهیالت دریافت میکند یا از طریق کانالهای ارتباطی همچون شرکتهای دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی و
صندوقهای تشکیل شده برای مدیریت درآمدهای نفتی؛ که با شبکه بانکی دارد اقدام به دریافت تسهیالت میکند .در این
سازوکارها دولت ابتدا از منابع مالی موجود در این نهادها استفاده میکند .به علت ایجاد کسری در نهادهای مذکور ،به
دریافت تسهیالت از شبکه بانکی که به ضمانت دولت؛ اقدام میکنند .در نتیجه به علت عدم بازپرداخت اصلوفرع تسهیالت
توسط نهاد مربوطه ،شبکه بانکی بدهی را به بدهی دولت تغییر عنوان میدهد .زمانی که این تعهدات نکول میشود ،در
ترازنامه شبکه بانکی کسری به وجود میآید که این کسری موجب مراجعه بانک به بانک مرکزی میشود .در آخر نیز هم بدهی
بانک به بانک مرکزی و هم اندازه ترازنامه بانک مرکزی افزایش مییابد.
مطابق بند و تبصره  ۵قانون بودجه  ،51۳۹۷امکان نقلوانتقال مطالبات بانکها از دولت ،در بازار بینبانکی برای بانک
مرکزی تعریف شد .با انجام این عملیات ،شاهد کاهش اندازه سرفصلهای بدهی بانک به بانک مرکزی و در مقابل افزایش
خالص بدهی دولت به بانک مرکزی هستیم .این نوع تأمین مالی دولت که در ردیفهای بودجه منعکس نمیشود باعث
شکلگیری مسیرهای فرابودجهای برای سلطه مالی میشود .در نتیجه این وسوسه در دولتها تقویت میشود که برای ارائه
خدمات بیشتر و بهتر از این مسیرهای میانبر عبور کنند و تالشی در جهت تحقق انضباط مالی و محدود کردن هزینههای
دولت به درآمد مالیاتی انجام ندهند و از آنجا که دولت بدهی خود را به بانکها بازپرداخت نمیکند ،موجب قفل شدن
بخشهای مختلف اقتصادی شده و با فشاری که بر نظام پولی و بانکی کشور آورده ،سبب کاهش ثبات اقتصادی و تورم
مزمن شده است.
از طرفی دیگر در هر چهار سال یکبار با تغییر دولتها و هر پنج سال یکبار با تغییر رؤسای بانک مرکزی ،اهداف و
خطمشیهای اتخاذ شده در تدوین و اجرای سیاستهای پولی نیز ممکن است دستخوش تغییر قرار گیرد که موجب میشود
استمرار و سازگاری سیاستهای پولی از بین برود .بهعبارتدیگر بانک مرکزی در این کشورها از استقالل کافی برخوردار
نیست .بهعالوه در اکثر کشورهای درحالتوسعه منابع مالی عمدتاً ،در قبضه شبکه بانکی که تحت تملک دولت است ،که
بهعنوان تأمینکننده اعتبارات برای دولت و همچنین بنگاههای تحت مالکیت دولت عمل میکنند .حتی این مالکیت در
خصوص بانکهای به نظر خصوصی نیز موضوعیت دارد که بر اساس شکل  1دارای ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت و دولت
دارند.
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بر پایه مطالعه میلتون فریدمن 1نقش سیاستگذار پولی در مدیریت تورم تعیین کننده است ،بانک مرکزی بهعنوان متولی
سیاستگذار پولی میتواند در قبال تورم دو نوع سیاستگذاری فعال و منفعل 2را در پیش بگیرد .از دیدگاه لیپر ۳سیاست
فعال و منفعل بر حسب قیودی تعریف میشوند که دو مقام پولی و مالی با آن مواجه هستند .در سیاستگذاری پولی فعال،
دو سیاست پولی و مالی مستقل از یکدیگر هستند ،به صورتی که سیاستگذار پولی به وضعیت بدهی دولت هیچ توجهی
نداشته و مجاز است هدف تورمی را تعیین و از ابزارها و سیاستهای پولی و ارزی خود برای رسیدن به این هدف استفاده
کند و تورم را روی مقادیر تعیین شده کنترل کند ) .(Leeper, 1991بهصورت کلی میتوان نتیجه گرفت بانک مرکزی در
مقابل نتایج این اقدام مسئول است .در واقع بانک مرکزی مفهومی است برای توضیح مقام مسئول سیاستهایی که بر عرضه
پول یک کشور مؤثرند .در مقابل سیاستگذاری منفعل است که بانک مرکزی با عدم استقالل مواجه است زیرا نسبت به
شوکهای بدهی دولت واکنش نشان میدهد و سازوکارهای اقتصادی و پولی و تعامل آنها خارج از چارچوب تصمیمگیری
عامدانه بانک مرکزی است .به صورتی که سیاست پولی در تعامل و ارتباط با سیاست مالی تعیین میشود ،که این دو سیاست
از کانال بودجه به هم مرتبط میشوند .در چنین وضعیتی ،دیگر مسئولیت سیالن پولی و عواقب آن بهطور مستقیم متوجه
بانک مرکزی نیست .و در این صورت تثبیت و کنترل پول بهصورت پیچیدهتری قابل مدیریت است .زیرا برای تثبیت یا محدود
کردن رشد پایه پولی باید زمینههای انفعال پولی و ساختاری که موجب این انفعال شده است را شناسایی و محدود کنند.
در واقع علیرغم اینکه مطابق مالحظات تجربی و نظری اقتصاد کالن ،تنظیم سیاستهای پولی از جمله حجم عرضه
پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمتها انجام پذیرد ،مشکالت مالی دولتها بر این
راهبردها فائق آمده و در نتیجه کارکرد سیاستهای پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است .این نظریه در قانونهای
پولی و بانکی بسیاری از کشورهای توسعهیافته و یا درحالتوسعه متجلی گردیده است و از سوی نهادهای اقتصادی ،پولی و
مالی بینالمللی بهصورت یک توصیه عمومی مورد تأکید قرار میگیرند .با توجه به مباحث مطرح شده ،تحقیق حاضر اثر بی
ثباتی سیاسی بر تورم از طریق شبکه بانکی را مورد بررسی قرار میدهد که ضرورت توجه به موضوع حاضر را دو چندان
مینماید .در ادامه ساختار مقاله بدین شکل تنظیم شده است که در بخش دوم :ادبیات موضوع ،پیشینه مطالعات و همچنین
نحوه شکلگیری حاکمیت مالی از طریق سیطره بانکی نشان داده میشود .بخش سوم به روش تحقیق ،تبیین مدل و
تخمین الگو میپردازد و نهایتاً خالصه و نتیجهگیری ارائه میشود.

 2مبانی نظری پژوهش
سیاست پولی و مالی از کانال بودجه به هم مرتبط میشوند .در واقع اگر دولت کسری بودجه خود را برای مقابله با انباشت
بدهیهایش تعدیل نماید ،بانک مرکزی مجبور به کاستن از بار بدهیهای دولت نمیشود و در این شرایط به اصطالح تحت
نظام ریکاردینی 4و یا حاکمیت پولی 5خواهد بود .در مقابل نظام غیرریکاردینی 6و یا تسلط سیاست مالی ۷اشاره به شرایطی
دارد که در آن کسری اولیه بهصورت مستقل از بدهیهای حقیقی تنظیم شود چراکه دولت این امید را دارد که در صورت
نیاز سیاستهای پولی در خدمت سیاست مالی درآیند و بدهیهای انباشته شده دولت نه از طریق مازاد بودجه بلکه از طریق
افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی جبران گردد .که در اغلب موارد بودجه دولت مازاد هزینه بر تولید میباشد ،دولت
ناچار به اعمال سیاستهای الزم برای جبران آن میشود و اگر محل پر کردن این کسری از طریق استقراض از مردم یعنی
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اوراق قرضه یا اوراق بدهی نباشد ،به قاعده به بانک مرکزی متوسل میشود و بانک مرکزی نیز ناگزیر به تأمین بخشی از
کسری آشکار و پنهان بودجه میگردد ،بدینصورت است که سلطه مالی شکل میگیرد.
بنا به تعریف والش 1سلطه مالی ،وضعیتی است که "سیاستگذار مالی الزامی به برقراری توازن بین مخارج و درآمدهای
مالیاتی خود ندارد و سیاستگذار پولی مجبور میشود بهگونهای عمل کند که منابع و مصارف بخش دولتی متوازن شود"
) .(Walsh, 2010بنابراین میتوان گفت سیاستهای مالی غیرمنضبط با تحتالشعاع قرار دادن استقالل بانک مرکزی،
توانایی بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی برای رسیدن به اهدافی نظیر کنترل تورم و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب
را مختل میسازد و سیاست پولی غیرمنضبط را فراهم میآورد .بر همین اساس ،کورستلوا 2بیان میکند که عملکرد بانک
مرکزی در کشورهای درحالتوسعه بهرغم استقالل قانونی ،مستقل نیست و در واقعیت امر تحت کنترل دولت عمل میکند.
به انضمام اینکه در این کشورها میان بخش خصوصی و دولتی تفکیک قائل نمیشوند و فعالیتهای شبه بودجهای ۳وسیعی
از قبیل تملک بر شبکه بانکی و اعتبارات مستقیم برای حمایت از بنگاههای تحت مالکیت دولت وجود دارد ( Korosteleva,
 .)2010همه این عوامل امکان کنترل نقدینگی و مهار تورم را در این کشورها کاهش میدهد .مککالم 4نیز بر این باور است
که زمانی که سیاستگذاران مالی در اقتصاد مقدم شوند و همانند بازیگری مسلط عمل نمایند ،سیاستهای مالی بهعنوان
عامل برونزایی عمل میکنند که سیاستگذاران بخش پولی را ناگزیر به هماهنگی برای حفظ تعادل بلندمدت بودجه دولت
میکنند و در این حالت سیاست مالی تعیین کننده نرخ تورم در اقتصاد خواهد بود ( .)McCallum, 2000بهگونهای که
به علت عدم انضباط مالی دولت در این کشورها ،حتی سیاستهای پولی سختگیرانه نیز به دلیل انتظارات تورمی حاصل از
حقالضرب و تأمین مالی تورمی در آینده ،افزایش سطح قیمتها را به همراه دارد ).(Aktas, Kaya , & Ozlale, 2010
بررسی روابط سیاستهای مالی و پولی و اثرگذاری سیاستهای مالی بر سطح عمومی قیمتها بهعنوان هدف اصلی
سیاستهای پولی در قالب نظریه مالی سطح قیمت ( 5)FTPLقابل طرح است .سارجنت و واالس 6بیان میکنند که اثر
سیاست پولی در کنترل تورم به میزان هماهنگی سیاست پولی با سیاست مالی مرتبط میشود (Sargent & Wallace,
) .1981در مدل سارجنت و واالس سیاست پولی در شرایط عدم اطمینان میتواند منجر به تورم باال شود ،به این علت که
میزان تقاضا برای اوراق قرضه دولتی مشخص است تغییر در سیاستهای مالی موجب میشود که بخشی از تعهدات دولتی
بهوسیله حقالضرب پولی تأمین میشود .همچنین در مدل نظریه مالی سطح قیمت وودفرد ۷و سیمز 8که پیامدهای افزایش
بدهی دولت را بررسی میکنند نشان میدهند ،بدهی دولت در مواجهه با سیاستهای مالی تنها زمانی میتواند تضمین شود
که اطمینان حاصل گردد نرخ بهره حقیقی با افزایش تورم کاهش مییابد ) .(Sims, 1994; Woodford, 1994بر اساس
این دیدگاه کشورهایی که کسری بودجه بهعنوان یک پدیده ثابت است ،ناچارند کسری بودجه را با انتشار پول جبران نمایند
که منجر به تورم میشود .همچنین در این دیدگاه بیان میشود افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که ماحصل کسری
بودجه است یک رابطه دو سویه بین تورم و افزایش بدهی دولت و همچنین تأثیرپذیری سیاستهای پولی از سیاستهای
مالی است (قبادی و کمیجانی.)1۳8۹ ،
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 3شناسایی مقادیر فرابودجهای
بودجه قراردادی بین حاکمیت و مردم در خصوص چگونگی تأمین مالی و تخصیص منابع مالی برای ادارهی کشور است و از
این رو مهمترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی یکساله محسوب میشود و نقشی مهم در ارزیابی آحاد مردم در خصوص
چگونگی و کیفیت ادارهی یک کشور دارد .در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی که مهمترین سند فرادستی کل کشور محسوب
میشود تصریح شده که بودجه ساالنه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و
تصویب به مجلس شورای اسالمی تسلیم میگردد .همچنین در این اصل تأکید شده است که هرگونه تغییر در ارقام بودجه
نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود .بدین ترتیب مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع
مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد .با این وجود و به موجب قانون،
مواردی از این اصل استثناء شدهاند .در هر کشوری بسته به مواردی چون میزان توسعه ،زیرساختهای نهادی و حقوقی،
عدم رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی و همچنین عدمجامعیت و مشمولیت قانون بودجه از این اصل مستثنی شده که
وجوه فرابودجهای نیز نامیده میشوند .به بیان دقیقتر عملیات فرابودجهای دولت شامل تکالیفی است که در راستای اجرای
سیاستهای مالی انجام میشود اما ارقام آنها در الیحه بودجه ساالنه انعکاسی ندارند .که با توجه به تمایل سیاستمداران
برای افزایش هزینهها و محدودیت در منابع قابل تحقق همواره مسیرهای فرابودجهای برای هزینه کرد دولتها شکل
میگیرد که منجر به ناکارایی و عدم شفافیت در هزینههای دولت میشود .بهعبارتدیگر بودجه دولت بیانگر تمام عملیات
مالی سالیانه دولت نبوده زیرا بخشی از منابع و مخارج دولت خارج در الیحه بودجه لحاظ نمیشوند و فاقد ردیفهای بودجه
هستند به همین علت تصویر روشنی از میزان و نحوه هزینهکرد این منابع وجود ندارد و از طریق مسیرهای موازی بودجه
صورت میگیرد.
میزان تعهدات فرابودجهای یا هزینهکرد غیرشفاف دولت از تفاضل میان تغییرات بدهی و کسری بودجه دو سال متوالی
قابل بررسی است .طبق نظام آمارهای مالی دولت ( ،)2001 ،1GFSوضعیت مالی دولت با سه تراز عملیاتی ،سرمایهای و
مالی نشان داده میشود .ترازعملیاتی ،تفاضل درآمدهای عملیاتی دولت (مالیاتها ،کمکهای اجتماعی ،درآمدهای حاصل
از مالکیت دولت ،فروش کاالها و خدمات توسط دولت ،جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) و هزینههای جاری دولت را
منعکس میکند .تراز سرمایهای ،فروش ثروتهای طبیعی و مخارج سرمایهگذاری دولت را در بر میگیرد .در حقیقت کسری
بودجه معادل تفاضل بین تراز عملیاتی و تراز سرمایهای بودجه میباشد .معموالا کسری بودجه از طریق تراز مالی جبران
خواهد شد؛ تراز مالی عمدتاً شامل فروش سهام شرکتهای دولتی ،فروش اوراق مشارکت یا استفاده از حسابهای ایجاد
شده برای مدیریت درآمدهای نفتی است .در نتیجه کسری بودجه باید برابر با میزان تراز مالی یا همان مقدار تعهدات و
استقراض در آن سال مالی باشد .در معادله ( )1کسری بودجه برابر با اختالف کسری بودجه عملیاتی (𝑂𝐵𝐷𝑡 ) 2و مازاد تراز
سرمایهای (𝑁𝐴𝑂𝑁𝐴𝑡 ) ۳میباشد:
()1

𝑡𝐴𝑁𝑂𝐴𝑁 𝑑ⅇ𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑡 = 𝑂𝐵𝐷𝑡 −

البته میتوان معادله مذکور را در خصوص ارتباط بین کسری بودجه و رشد بدهی دولت بهصورت معادله ( )2نوشت:
()2

𝑡𝑡𝑖𝑐𝑖𝑓𝐵𝑢𝑑𝑔ⅇ𝑡𝑑ⅇ𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑡−1 − 𝐵𝑢𝑑𝑔ⅇ𝑡𝑑ⅇ𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑡 = 𝑑ⅇ

رابطه ( )2بیانگر میزان بدهی دولت از یک دوره به دورهی بعد است که در صورت عدم تعهدات فرابودجهای ،برابر با
کسری ایجاد شده در آن دوره است .در اقتصاد ایران همواره دولت درصدد تعیین تکالیفی برای اعطای تسهیالت توسط
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شبکه بانکی بوده است به همین علت بخش زیادی از عملیات فرابودجهای مربوط به تکالیف بانکی و اعتباری است که از
مسیر تبصرههای قوانین بودجه سنواتی نظیر مصوبات هیئتوزیران ،شورای اقتصاد و تضامین و تعهدات صادره توسط
دولت شکل قانونی پیدا میکند .تأمین منابع مالی از طریق تعهدات فرابودجهای در ایران به سه صورت بر ترازنامه شبکه
بانکی اثر میگذارد .در ذیل به مختصر هرکدام از این مسیرها توضیح داده میشود.

 ۴اثر عملیات فرابودجهای دولت بر بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی
طبق ماده چهار قانون محاسبات عمومی سال  :1۳66شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بهصورت
شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بهعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد
و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد .هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد
شود ،مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود.
اثرگذاری عملیات فرابودجهای دولت از طریق شرکتهای دولتی بر ترازنامه شبکه بانکی به دو صورت است .صورت اول
چون شرکتهای دولتی بخش قابل توجهی از فعالیتهای وزارتخانه عهدهدار هستند .بر اساس همین تصدیگری شرکتهای
دولتی موظف به ارائه کاالها و خدمات عمومی با قیمت کمتر به مردم هستند .در قانون برنامه سوم توسعه آمده است که:
"افزایش قیمت کاالها و خدمات ارائه شده توسط دولت سالیانه بیش از ده درصد مجاز نیست .و با ملحوظ داشتن بهرهوری
و کاهش هزینهها قیمتگذاری کاال و خدمات شرکتهای دولتی به استثنای آن دسته از اقالمی که برای آنها حکم قانونی
خاص وجود دارد ،در چارچوب ضوابط از سوی هیئتوزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کاال یا خدمات
را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوق به شرکت تکلیف کند ،مابهالتفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیف
شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذینفع پرداخت میگردد " (Taiebnia, Mehrara, & Pourmohammad
) .Gelsefidi, 2020عمدتاً این مابهالتفاوت از طریق دریافت تسهیالت از شبکه بانکی به ضمانت دولت پرداخت میشود.
و عمالً خودداری شبکه بانکی از اعطای اعتبارات به آنها ناممکن است و حتی در صورت امکان به معنی ایجاد رکود شدید
در فعالیتهای اقتصادی است( .فرزین وش و رحمانی.)1۳۷۹ ،
این روش مداخله در قیمتگذاری عالوه بر اختالل در کارایی ،موجب به تحمیل زیانهای مالی قابل توجه به شرکتهای
دولتی میگردد .در این صورت این زیان ایجاد شده باید توسط بودجه دولت جبران شوند .مسیر دیگر دولت برای ایجاد
تعهدات فرابودجهای از طریق شرکتهای دولتی اجرای پروژههای عمرانی دولت توسط شرکتهای دولتی است که منابع آن
توسط تسهیالتی که در تضمین دولت از شبکه بانکی و بانک مرکزی و تأمین میشود .هر دو مسیر توسط وزارتخانههای
مربوطه پیشنهاد میشوند که در شکل  1این مسیرها بررسی شده است.

 ۵اثر عملیات فرابودجهای دولت بر بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی
امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی جهان ،سازمانهای نوظهوری با عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شکل
گرفتهاند که ابزارهای مؤثری برای حکومت مرکزی به منظور انجام وظایف اجرایی و عمومی تخصصی که نیازمند استقالل و
دور از مسائل سیاسی هست ،به شمار میآید( .رستمی و حسینیپور اردکانی.)1۳۹2 ،
بر اساس تعریف ماده  ۳قانون محاسبات عمومی در سال  86از موسسه یا نهادهای عمومی غیردولتی"،موسسه یا نهاد
عمومی غیردولتی ،واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد
شده یا میشود و بیش از  ۵0درصد بودجه ساالنه آن از محل غیردولتی تأمین میگردد و عهدهدار وظایف و خدماتی است
که جنبه عمومی دارد " .که فهرست نهادهای عمومی غیردولتی در سال  1۳۷۳/04/1۹تصویب میشود که سازمانهای
مورد تعامل دولت در این موضوع عبارتند از :سازمان تأمین اجتماعی ،شهرداریها ،صندوقهای بازنشستگی ،بنیاد مسکن
انقالب اسالمی ،آستانهای مقدس ،بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام هستند که موجب ایجاد مسیر دیگری برای
تحمیل هزینههایی فراتر از قوانین بودجه سنواتی به دولت میشود.
۷

یکی از مجراهای مهم عملیات فرابودجهای از طریق نهادهای عمومی غیردولتی دریافت تسهیالت به ضمانت دولت از
شبکه بانکی و بانک مرکزی است .به این صورت که این نهادها تعهد ارائه خدمات مشخصی را دارند این در حالی است که
ریسک منابع درآمدی آنها متعدد است .بهطور مثال صندوقهای بازنشستگی باید در زمان مقرر مستمری بازنشستگان
پرداخت کنند ،اما به دلیل اینکه سازوکار عملکردی آنها به این صورت است که از حق بیمه پرداختی نسل بعدی برای
پرداخت حقوق بازنشستگی یک نسل استفاده میکنند .در این حین اگر منابع ورودی در یک زمان مشخص از میزان تعهدات
پرداختی صندوق کمتر باشد ،و همچنین نمیتوانند در این شرایط پرداخت مستمری بازنشستگان متوقف کنند در این
صورت است که این صندوقها با زیان مواجه میشوند .که در نتیجه باید از مسیر دیگری تأمین مالی کنند که این مسیر
عمدتاً از طریق نهادهای مالی به تضمین دولت است .سازمان تأمین اجتماعی به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت
انجام تعهدات قانونی در قبال بیمهشدگان و مستمریبگیران تحت پوشش خود اقدام به اخذ تسهیالت بانکی (عمدتاً بانک
رفاه) کرده است ).(Taiebnia, Mehrara, & Pourmohammad Gelsefidi, 2020

 ۶اثر عملیات فرابودجهای دولت بر داراییهای خارجی شبکه بانکی
وجود درآمدهای نفتی و نحوه استفاده از آن همواره یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد کشور بوده است .صندوق توسعه ملی
برای مقابله با آثار منفی سوء مدیریت درآمدهای نفتی و استفاده هر چه بهتر از آن در ماده  84و  8۵قانون برنامه پنجم توسعه
کشور ،تأسیس شده است.
1
صندوق توسعه ملی ایران ارگانی حکومتی است که به جای صندوق ذخیره ارزی که کارایی موفقی نداشت با اهـدافی
نظیـر ایجاد ثبـات در میـزان درآمـدهای مـازاد فروش منابع طبیعی ،تبدیل داراییهـای به انواع دیگـر ذخـایر؛ توسـعه
فعالیـتهای تولیدی و سرمایهگذاری؛ تأمین بخشـی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی؛ کــارآفرینی بخش غیردولتی و
عدالت بیننسلی و همچنین حساب ذخیره ارزی با هدف کنترل نوسانهای قیمتهای برونزای نفت بر اقتصاد تصویب و
ابالغ شده است .هدف اصلی این صندوق ،حفظ اصل سرمایه و عدالت بیننسلی از درآمدهای نفتی است بهطوریکه سرمایه
این صندوق با واریز حداقل  20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تأمین میشود.
همانطور که مالحظه میشود در قوانین ناظر بر تشکیل صندوقهای نفتی تصریح شد که هدف از ایجاد صندوق ایجاد
ثبات در جریان درآمدی نفت و پرهیز از آثار نامطلوب نوسان قیمت نفت بر بودجه دولت با استفاده از منابع موجود در
صندوق است .با این وجود سابقه کشورهای نفتخیز نشان میدهد که وجود این منابع زمینه رشد اقتصادی نسبت به
کشورهای دیگر را ایجاد نکرده است که از آن تحت عنوان نفرین منابع 2یاد میشود.
بررسی ساختار اقتصاد ایران نیز بهگونهای است که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز از اقالم عمده تشکیلدهنده
درآمدهای دولت است .که با توجه به دادههای منتشر شده از سوی بانک مرکزی سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای
دولت در برنامههای توسعه اول تا چهارم بهصورت میانگین بیش از  ۵0درصد بوده است .در همین راستا یکی از مجراهای
اصلی دولتها برای ایجاد منابع در خصوص اجرای برنامههای خود استفاده از منابع صندوقهای توسعه ملی است .به این
صورت که این صندوقها ،تسهیالت را با ضمانت دولت به بخشهای مختلف اعطا میکنند .این موضوع موجب میشود
صندوق ملزم به سپردهگذاری ریالی در شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیالت شود .بدین منظور بانک مرکزی اقدام به
ریالی کردن منابع صندوق و واریز وجه به بانکهای عامل مورد نظر میکند .بسته به اینکه بانک مرکزی بتواند ارز صندوق
را در بازار عرضه کند یا خیر ،این سازوکار منجر به بیماری هلندی یا افزایش تورم میشود .استفاده از این منبع برای تأمین
مخارج جاری دولت تداوم یافته است ،بهنحویکه کارایی صندوقهای توسعه ملی را تحتالشعاع قرار داده است و علت ایجاد
 1حساب ذخیره ارزی در سال  1۳۷۹مقارن با دولت هفتم بر اساس ماده  60قانون برنامه سوم توسعه و صندوق توسعه ملی در سال  1۳8۹در جهت
ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و تبدیل دارائی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایهگذاری و امکان تحقق دقیق فعالیتهای
پیشبینیشده در برنامه تشکیل شدند.
2 Resource Curse
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این سازوکار به جایگاه صندوق توسعه ملی در ساختار سیاسی-اقتصادی ،درجـه اسـتقالل آن به لحاظ حقوقی ،نوع رابطه
آن با دولـت و قواعد حاکم بر مدیریت آن و ضمانت اجرایـی آن و مسائلی از این دست وابسـته اسـت.

 ۷مسیر اثرگذاری سیاست مالی بر سیاست پولی با وجود نقش شاخصهای حاکمیتی و سلطه مالی
این بخش ،در این راستا است که مسیرهای اثرگذاری سیاست مالی بر سیاست پولی با وجود نقش پررنگ دولت را تشریح
کند .بدین ترتیب شکل  1نشاندهندهی ساختار حاکمیتی ایران و روابط موجود بین ساختار سیاسی و اقتصادی است.

شکل  .1ساختار حاکمیتی ایران و روابط موجود بین ساختار سیاسی و اقتصادی

منبع :یافتههای محقق

بررسیها نشان میدهد که ماهیت سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران از سنخ حاکمیتی است که در رأس آن
فراقوا قرار دارد( .در شکل  1نهادهای مرتبط با پژوهش ذکر شده است) که هرگز هیچ نهادی اجازه نیافته بر عملکرد این
نهادها نظارت و گزارشی را به مردم ارائه کند.
همانطور که در شکل  1آمده ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد مستضعفان جزو نهادهای اصلی عمومی غیردولتی
و زیر نظر رهبری است .بانکهایی که در زیرمجموعه این نهادها قرار دارند ،بانک پارسیان و بانک کارآفرین وابسته به ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام و بانک سینا نیز زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است .این موضوع به نوبه خود نشاندهنده این
است که ساختار نظام پولی ایران بهگونهای طراحی شده است که حتی بانکهای تمام خصوصی نیز زیر نظر حاکمیت و دولت
قرار دارد.
از طرفی دیگر بر اساس اصل  5۷قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از :قوه مقننه ،قوه مجریه
و قوه قضاییه که زیر نظر والیت مطلقه امر (فراقوا) قرار دارند .قوه مجریه وظیفه اداره کشور بر اساس قوانینی را که قوه مقننه
مصوب کرده دارد که دارای ارکان مختلفی از جمله وزارتخانهها ،بانک مرکزی و سازمانها و شرکتهای تابعه است.
۹

از جمله وزارتخانه دولت ایران که مسئول تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و اجرای سیاستهای مالیاتی،
وزارت امور اقتصادی و دارایی است که زیرمجموعه آن میتوان بانکهای دولتی چون :بانک ملی ،توسعه صادرات ایران،
صنعت و معدن ،توسعه تعاون و در آخر بانک سپه که ادغام شده پنج بانک و مؤسسات وابسته به نیروهای مسلح است.
بانک انصار متعلق به سپاه پاسداران ،بانک قوامین وابسته به نیروی انتظامی ،بانک حکمت ایرانیان متعلق به ارتش جمهوری
اسالمی ،بانک مهر اقتصاد وابسته به سازمان بسیج مستضعفین و موسسه اعتباری کوثر وابسته به وزارت دفاع جمهوری
اسالمی هستند و از جمله بانکهای نیمهدولتی که در ذیل بخش این وزارتخانه قرار دارد بانک تجارت ،بانک صادرات ،بانک
ملت و بانک رفاه کارگران است .همچنین بانک ایران زمین و بانک اقتصاد نوین که جزو بانکهای تمام خصوصی دولت ایران
است زیر نظر این وزارتخانه قرار دارد.
زیر سایه سایر وزارتخانهها نیز چندین بانک دیگر وجود دارد که از جمله آنها میتوان بانک مسکن وابسته به وزارت راه
و شهرسازی ،پست بانک ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات کشور ،بانک شهر وابسته به سازمان شهرداری
ها که خود نیز زیرمجموعه وزارت کشور است و در آخر بانک کشاورزی که وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است مشاهده
کرد .بررسیها بهدرستی نشان میدهد که چگونه این ارگانها ،بخشها ،وزارتخانهها و سازمانهای مختلف با شبکه بانکی
دارای کانال ارتباطی هستند که نمایانگر سلطه بانکی است که موجب خدشهدار کردن استقالل بانک مرکزی میشود که
میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی مهر تأیید بر این موضوع را میزند.
موضوع مهم دیگر بررسی جایگاه بانک مرکزی بهعنوان قوه اجرایی سیاستهای پولی در ایران است .رئیسکل بانک
مرکزی با استناد به قانون پولی و بانکی مصوب سال  1۳۳۹پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک
مرکزی به تصویب هیئت دولت میرسد .طبق ماده  88قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران عبارت است از :رئیسجمهور بهعنوان ریاست مجمع ،وزیر اقتصاد و دارائی ،معاون برنامهریزی و
نظارت راهبردی رئیسجمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیئتوزیران .به عبارتی مجمع عمومی بانک مرکزی تماماً متشکل
از اعضاء دولت است .بنابراین متولی سیاستگذار پولی توسط مجمعی تعیین میشود که هیچ فرد مستقل از دولت در آن
حضور ندارد و دوره تصدیگری وی پنج سال است .بر پایه فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال  ،1۳51ارکان
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران عبارت است از :مجمع عمومی ،شورای پول و اعتبار ،هیئت عامل ،هیئت نظارت
اندوخته اسکناس و هیئت نظار است که شورای پول و اعتبار به موجب قانون به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره
سیاست پولی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شده است .بر اساس ماده  18قانون پولی و بانکی
کشور ،اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از :وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی ،رئیسکل بانک مرکزی ،معاون
برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهور یا معاون وی ،دو تن از وزرا به انتخاب هیئتوزیران ،وزیر بازرگانی (که بعد از
تشکیل وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزیر این وزارت جایگزین شده است) ،دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به
پیشنهاد رئیسکل بانک مرکزی و تأیید رئیسجمهور ،دادستان کل کشور یا معاون وی ،رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ،رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامهوبودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی بهعنوان
ناظر ریاست این شورا بر عهده رئیسکل بانک مرکزی است.
همانطور که مشاهده میشود ،اعضای دولت در شورای پول و اعتبار بهعنوان مرجع اصلی تعیینکننده سیاستهای
پولی نقش مسلط و اساسی دارد .بهگونهای که این شورا از سه قوای حاکم و همچنین بخش خصوصی کشور ،دارای
نمایندگانی است که این امر بیانگر سهیم بودن کل مجموعه حکومتی در فرایند تصمیمگیری سیاست پولی است .بانک
مرکزی در این شورا نیز که مهمترین رکن سیاستگذاری مقام پولی کشور است ،و مطابق رویه موجود در کشور ،این شورا
در چارچوب وظایف محوله سیاستهای مربوط به بخش بانکی و اعتباری را تعیین میکند؛ دارای استقالل ،اقتدار و اختیار
کافی برای تنظیم ،تصویب و اجرای سیاست پولی ندارد .در مجموع دولت میتواند از طریق تأثیرگذاری در شوراهای تصمیم
گیری بانک مرکزی و نیز از طریق بانکهای دولتی در ترازنامه بانک مرکزی تأثیرگذار باشد.
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با عنایت بر اینکه هرکدام از بانکها به طرق مختلفی زیرمجموعهای از ارگانها ،بخشها و وزارتخانهها هستند حتی اگر
شبکه بانکی عمالً بخواهد شاخص سالمت و انضباط مالی هم داشته باشند ارتباطات مالکیتی این بستر را فراهم نمیسازد.
بنابراین به نظر میرسد معضل اصلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است این موضوع است که نوع مالکیت بخش عمدهای از
شبکه بانکی ایران در اختیار ارگانهایی است که زیر نظر مستقیم دولت هم قرار ندارد و نبود سازوکار روشن برای سنجش و
نظارت بر فعالیتهای مالی و عملیاتی نهادهای عمومی موجب شده برنامهها در یک چارچوب سازگار و منطبق با اهداف
حاکمیت سازماندهی نشود و نقش سیاستگذاری اقتصادی دولت تضعیف شود .همچنین نبود امکانات سنجش وضعیت
مالی نهادهای عمومی موجب شده گاه ریسک مالی این نهادها بهصورت پیشبینینشده به بودجه دولت وارد شود ،که از
اصلیترین مسیرهایی است که موجب شکلگیری عملیات فرابودجهای میشود .بدین منظور سند بودجه کل کشور بهگونهای
باید بازنگری شود؛ پوششدهنده تمامی عملیات مالی حاکمیت اعم از قوای سهگانه و سایر نهادهای عمومی باشد .در حال
حاضر بدهیهای دولت نقدپذیر نبوده و سرعت رشد آن نیز نسبتاً باال است .انباشت بدهیهای بازپرداخت نشده دولت به
بانکها ،تأمین اجتماعی ،شرکتها و پیمانکاران منجر به اختالل در فعالیت آنها شده و اثرات آن بهصورت زنجیرهوار به کل
اقتصاد منتقل میشود.

 ۸مروری بر مطالعات تجربی
لیپر ،با بیانی متفاوت بحث سیاست مالی را مطرح میکند .ترکیبهای مختلفی از سیاستهای پولی و مالی که توسط
متولیان آنان انجام میشود ،میتواند مسیرهای متعادل و مشخصی را برای متغیرهای اسمی ایجاد کند .و اعالم میدارد،
زمانی که بانک مرکزی تحت سلطه سیاستهای مالی تنظیم شود و بهصورت منفعل عمل کند اقتصاد با یک میانگین تورمی
باالتری همراه خواهد شد ) .(Leeper, 1991برومنت 1نیز انگیزههای سیاسی و همچنین محدودیتهای نهادی از عوامل
اصلی برمیشمارد که مقام مالی تالش دارد از طریق سیاست هموارسازی نرخ بهره دولتی و نحوه تأمین مالی کسری بودجه
مقام پولی را به سمتوسوی سیاستهایی سوق دهد که تثبیت سیستم مالی را به همراه دارد .در نتیجه زمانی که به علت
فشار تأمین کسری مالی ،نرخ بهره تمایل به افزایش دارد ،متولی پولی با دو مسیر ثبات سیستم مالی و کنترل تورم مواجه
میشود .که تحت تأثیر عوامل نهادی چون استقالل بانک مرکزی است ) .(Berument, 1998در همین راستا ،آیسن و
هونر 2نشان میدهند کسری بودجه دولت تأثیر شایانی بر نرخ بهره دارد .و عللی از قبیل کسری بودجههای بزرگ ،تأمین
مالی داخلی کسریهای بودجه ،فقدان آزادسازیهای مالی و بازارهای مالی کمعمق را برای تأثیر کسری بودجه بر نرخ بهره
در کشورهای درحالتوسعه برمیشمارد ) .(Aisen & Hauner, 2013کوآن و همکاران ۳معتقدند که سیاستهای پولی در
کوتاهمدت نقش مهمی در کنترل تورم دارد؛ اما سلطه مالی دولت بستری برای رشد پایه پولی در بلندمدت است .به صورتی
که میزان پولی کردن کسری بودجه و بدهی دولت ،سطح نقدینگی و تورم را در بلندمدت تعیین میکنند .بنابراین در
کشورهایی که با کسریهای مالی مزمن همراه هستند ،تثبیت قیمت صرفاً با سیاست پولی ممکن نیست؛ بلکه باید تأثیر
کسری مالی دولت بر جریان نقدینگی رفع شود ) .(Kwon, Lavern, & Wayne, 2009خان و ثقیب 4نیز در مطالعهای
به بررسی بیثباتی سیاسی و تورم در پاکستان پرداختهاند .نتایج مدل "پولی" نشان میدهد که تأثیرات تعیینکنندههای پولی
بسیار حاشیهای هستند و به فضای سیاسی پاکستان بستگی دارند .یافتههای مدل "غیرپولی" صریحاً ارتباط مثبتی بین بی
ثباتی سیاسی و تورم برقرار میکند .این بیشتر از طریق تجزیهوتحلیل مبتنی بر ساختگیهای تعاملی تأیید میشود که نشان
میدهد بیثباتی سیاسی بهطور قابل توجهی منجر به تورم باال (باالتر از حد متوسط) میشود ).(Khan & saqib, 2011
Berument
Aisen & Hauner
3 Kwon et al
4 Khan & Saqib
1
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در راستای موضوع استقالل بانک مرکزی ،کیفیت نهادهای سیاسی و توسعه بخش مالی آغوبا و همکاران 1به این نتیجه
دست یافتند که استقالل بانک مرکزی ،توسعه اقتصادی را ارتقا نمیدهد .بلکه تأثیر استقالل بانک مرکزی به سطح توسعه
یافتگی یک کشور بستگی دارد .ارتقاء توسعه اقتصادی ناشی از استقالل بانک مرکزی ،بیشتر در کشورهایی قابل مشاهده
است که دارای نهادهای سیاسی قوی هستند ) .(Agoba, Abor, & Osei, 2020پژوهشهای دیگری مثل مطالعه آیسن
و ویگا 2در بررسی تأثیر بیثباتی سیاسی و کیفیت نهادها بر تورم در نمونهای از  160کشور مورد بررسی قرار دادند و نتیجه
گرفتند که درجات باالتر بیثباتی سیاسی و قطببندی اجتماعی ،دموکراسی کمتر ،و استقالل کمتر بانک مرکزی با نرخ تورم
ناپایدارتری همراه است .بعالوه ،بیثباتی سیاسی تأثیر بیشتری بر نوسان تورم در کشورهای درحالتوسعه با درجات پایین
تر استقالل بانک مرکزی و آزادی اقتصادی دارد ).(Aisen & Veiga, 2008
در خصوص کشورهای وابسته به منابع ،مسیر دیگری برای ایجاد سلطه مالی وجود دارد و بهطور خاص میتوان گفت
در این کشورها سلطه نفتی نیز وجود دارد و آن تغییر در ذخایر ارزی دولت است که الن شاسی و بردلی ۳نقش قیمت نفت
در تعیین سیاست مالی در این کشورها را مورد بررسی قرار میدهد .آنها برآورد کردند که نهتنها خرجهای دولت به شوکهای
نفتی بلکه به تغییرات و نوسانات آن نیز ارتباط دارد و متوجه شدند که در بلندمدت قیمت باالی نفت اندازه دولت را بزرگ
میکند ) .(El Anshasy & Bradley, 2012البدوی و همکاران 4نیز عملکرد سیاستهای مالی در کشورهای دارای منابع
طبیعی مورد توجه قرار دادند .به این نتیجه رسیدند ،درحالیکه سیاستهای مالی انبساطی با هدف ایجاد ثبات و هموارسازی
اقتصادی تعریف شدهاند .در عمل این کشورها سیاستهای مالی همچرخهای خواهند داشت البته توضیح میدهد که صرف
داشتن درآمد وابسته به منابع منجر به همچرخهای شدن سیاستهای مالی نخواهد بود بلکه بسته به نوع مناسبات و قواعد
تنظیم شده در اقتصاد ممکن است سیاستهای مالی حالت ضدچرخهای مدنظر را حفظ کند & (Elbadawi, Goaied,
).Tahar, 2017
در اقتصاد ایران نیز طی دو دهه اخیر توجه ویژهای به ارتباط سیاستهای پولی و مالی و همچنین استقالل بانک مرکزی
بهعنوان یک عامل اثرگذار بر متغیر کالن اقتصادی شده است .شهبازی و همکاران با بررسی لوایح و قوانین بودجه سنواتی
نشان میدهند که سیاست مالی از طریق اعمال تکالیف ناکارآمد متعدد به نظام پولی و بانکی نظیر الزام به خرید درآمدهای
ارزی دولت ،تعیین نرخ ارز ،دخالت در مصارف صندوق توسعه ملی ،ایجاد خطوط اعتباری جدید ،تکالیف اعتباری بر شبکه
بانکی و غیره ،موجب شده است سیاستگذاری پولی و ارزی توسط بانک مرکزی با ناکارایی مواجه شود و عمالً بانک مرکزی
نتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید (شهبازیغیاثی ،روحانی ،و عزیزنژاد .)1۳۹4 ،قبادی و کمیجانی نیز معتقدند که
تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی و مالی است .و اهمیت سیاست پولی با تأکید بر بدهی دولت از عوامل تعیین کننده
افزایش نرخ تورم میباشد به صورتی که میتوان ریشه تورم در ایران ناشی از افزایش حجم پول در نتیجه افزایش مداوم
بدهیهای دولت دانست (قبادی و کمیجانی .)1۳8۹ ،بر پایه مطالعات ذکر شده سلطه مالی در ایران نمیتوان رد کرد که در
این راستا توکلیان توضیح میدهد ،رژیمهایی که دچار سلطه مالی باالتری هستند ،سطوح کمتر تولید و تورم باالتری را
تجربه خواهند کرد .همچنین هر چه سلطه مالی بیشتر باشد ،اقتصاد بیشتر در معرض تکانههای وارده از طرف دولت قرار
میگیرد و احتمال اینکه اقتصاد در بخش نزولی منحنی الفر درآمد خلق پول قرار گیرد بیشتر خواهد بود .بهعبارتدیگر برای
کسب درآمد بیشتر باید نرخ مالیات (نرخ تورم) کاهش یابد که این خود به معنی افزایش پایه مالیاتی (یعنی تراز حقیقی پول)
است (توکلیان.)1۳۹۳ ،
در خصوص اقتصاد نفتی وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت ،افزایش درآمدهای نفتی سبب
ایجاد انبساط بودجهای و اجبار بانک مرکزی برای تأمین معادل ریالی سهم درآمدهای نفتی در بودجه شده است .نتیجه این
Agoba et al
Aisen & Veiga
3 El Anshasy & Bradley
4 Elbadawi et al
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موضوع افزایش پایه پولی به سبب افزایش ذخایر دالری بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم شده است (سامتی ،خانزادیو
یزدانی .)1۳88 ،البته تأثیر افزایش قیمت نفت با توجه به نوع نظام ارزی کشورهای صادرکننده نفت نیز آثار مختلفی بر
متغیرهای پولی اقتصاد این کشورها دارد .در نظام ارز مدیریت شده ،ورود ارزهای نفتی در پی شوک مثبت قیمت نفت،
سبب افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش حجم پول و نقدینگی میشود .در مقابل اگر نظام ارزی شناور باشد ،افزایش
درآمدهای نفتی به سبب بروز شوکهای مثبت قیمت نفت سبب تقویت پول داخلی و کاهش توان صادراتی خواهد شد
(صمدی ،یحییآبادی ،و معلمی.)1۳88 ،

 ۹روش پژوهش و تصریح الگو
در این بخش ،به بررسی الگوی اقتصادسنجی و روشی که در این مطالعه استفاده شده ،پرداخته میشود .برای بررسی تأثیر
بیثباتی سیاسی بر تورم با تأکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیمیافته )GMM( 1استفاده میشود.
برآوردگرهای  GMMدر سالهای اخیر ،به یکی از ابزارهای اصلی تخمین مدلهای اقتصادی برای تعیین رفتار مطلوب
عواملی اقتصادی تبدیل شدهاند .روش گشتاورهای تعمیمیافته برای اولین بار توسط هانسن 2در سال  1۹82ارائه شد و پس
از آن توسط چمبرلین )1۹8۷( ۳و نوی )1۹88( 4بسط داده شد .این روش قابل استفاده برای دادههای سری زمانی ،مقطعی
و دادههای تابلویی مورد استفاده قرار میگیرد.
تخمینزنندههای ماکزیمم درستنمایی دارای توزیع نرمال ،در زمینه مدل پارامتریک مشخص از کارایی باالیی برخوردار
است .برای رسیدن به آن کارایی الزم است که در حد ممکن فرضیههای مقیدکننده در مورد توزیع یا فرآیند تولید دادهها با
نیرومندی بیشتری انجام گیرد .تخمینزنندههای روش تعمیمیافته گشتاورها ( )GMMاز فروض پارامتریک به سمت
تخمینزنندههایی که در فرآیند تولید دادهها نیرومند هستند ،حرکت میکنند .استفاده از گشتاورهای نمونه بهعنوان سنگ
بنای تخمین معادالت در اقتصادسنجی ،اساسی است )GMM( .در واقع بسطی از این تکنیک میباشد.
با توجه به مباحث نظری موضوع و با در نظر گرفتن مطالعات تجربی مطرح شده در خصوص اثر بیثباتی سیاسی بر
تورم با تأکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی ،الگوی تجربی تحقیق مطابق مقاله خان و ثقیب )(Khan & saqib, 2011
به شکل زیر معرفی میگردد:
𝐼𝑁𝐹𝑡 = 𝛽0 + 𝛾1 𝐺𝑀2 𝑡 + 𝛾2 𝑂𝐼𝐿𝑃 𝑡 + 𝛾3 𝑃𝑂𝐿𝐼𝑇𝑌𝑡 + 𝛾4 𝐺𝐶 𝑡 + 𝛾5 𝐺𝐵𝑃𝐵 𝑡 + 𝛾6 𝐺𝐵𝐺𝐵 𝑡 + 𝛾7 𝐺𝐵𝑆𝑃𝐵 𝑡 +
𝑡𝜀
که در آن  INFتورم (نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده) بهعنوان متغیر وابسته GM2 ،نرخ رشد عرضه گسترده
پول POLITY ،شاخص ثبات سیاسی ،که برای اندازهگیری آن از مقیاس ترکیبی دموکراسی و اتوکراسی (نظام دیکتاتوری)
استفاده میشود .دامنه این متغیر از ( -10دیکتاتوری کامل) تا ( +10دموکراسی کامل) مرتب شده و شامل پنج مؤلفه
میباشد :5XRCOMP .برگزاری انتخابات دورهای و منظم  -رقابتی کردن عضوگیری حزبی – رقابتپذیری استخدام
اجرایی :6XROPEN ،آزاد کردن عضوگیری حزبی  -درجه باز بودن استخدام اجرایی -حق اظهارنظر و انتخاب مدیران
ارشد و مسئوالن دستگاه اجرایی در کشور :۷XCONT ،تغییر سیستم مدیریت محور به قانون محور  -حذف مشکالت
Generalized method of moments
Hansen
3 Chamberlain
4 Newey
5 Competitiveness of Executive Recruitment
6 Openness of Executive Recruitment
7 Constraints on Chief Executive
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مدیریتی :1PARREG ،رقابتی کردن حضور سیاسی  -مقررات استخدام اجرایی :2PARCOMP ،نظارت مردم بر اعمال
دولت میباشد( .دامنه این متغیرها بین  -10تا  10است که هر چقدر رتبه کشورها به  10نزدیکتر شود ،نشان از بهبود
شاخصهای دموکراسی در کشور است) :GC .شاخص کنترل فساد (دامنه این متغیرها بین  0تا  100است که هر چقدر
رتبه کشورها به  100نزدیکتر شود ،نشان از بهبود شاخصهای کنترل فساد است) .نهایتاً متغیرهای مربوط به بدهی دولت
به شبکه بانکی است که به سه بخش  GBPBبدهی دولت به بانکهای خصوصی GBGB ،بدهی دولت به بانکهای دولتی،
 GBSPBبدهی دولت به بانکهای خصوصی شده تقسیم شده است .متغیر  OILPنرخ رشد ساالنه درآمدهای نفتی دولت
بهعنوان متغیر کنترلی در مدل میباشد .همچنین بازه زمانی مطالعه حاضر از سال  1۳۷1تا  1۳۹۷به شکل دادههای فصلی
است که در این پژوهش از آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی ،سایت شفافیت بینالمللی ۳و پالتی 4استفاده شده است.
جدول 1
آمارههای توصیفی شاخصهای اصلی مطالعه
GM2
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POLITY
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آمارههای توصیفی دادهها در جدول  1گزارش شده است .طبق این جدول متوسط نرخ تورم  1۹/82است .با نگاهی به
نمودار  1روند نموداری نرخ تورم قابل مشاهده است که میانگین شاخص نرخ تورم از سال  1۳۷1تا  1۳۹۷هرساله دارای
روند صعودی و در بعضی از سالها روند نزولی است .متوسط شاخص ثبات سیاسی که برای اندازهگیری آن از مقیاس ترکیبی
دموکراسی و اتوکراسی استفاده شده است؛ برابر  -۳/۷و بیشینه آن برابر با  ۳در سال  1۳۷6تا ( 1۳84دوره ریاست جمهوری
هفتم و هشتم با شعار توسعه سیاسی ،جامعه مدنی و قانونگرایی) میباشد .برای متغیر کنترل فساد میانگین برابر با 26/0۹
و میانگین نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول از سال  1۳۷1تا سال  2۷/24 ،1۳۹۷میباشد.
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نمودار  .1روند نموداری شاخصهای اصلی مطالعه

در ادبیات سریزمانی بررسی پایایی متغیرها مورد استفاده در مدل امری ضروری است و ناپایا بودن آن در سطح ممکن
است منجر به رگرسیون کاذب شود .به منظور اطمینان از پایا بودن متغیرها در این پژوهش از آزمون ریشه واحد استاندارد
شامل دیکی_فولر تعمیمیافته ( )ADFاستفاده شده است .در جدول  2نتایج این آزمونها برای سریزمانی متغیرهای مورد
استفاده در این تحقیق ارائه شده است .مطابق با نتایج حاصله متغیرهای نرخ تورم ،نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول،
بدهی دولت به بانکهای خصوصی ،دولتی و خصوصی شده ،و نرخ رشد ساالنه درآمدهای نفتی دولت در سطح مانا میباشند
و قدرمطلق آماره دیکی_فولر از قدرمطلق مقادیر بحرانی این آماره در سطح احتمال  %۵ ، %1و حتی  %10بزرگتر است،
ولی متغیرهای کنترل فساد و ثبات سیاسی نیز دچار شکست ساختاری هستند درنتیجه باید آزمون ریشه واحد با وجود
شکست ساختاری برای این دو متغیر انجام بدهیم.
جدول 2
نتایج آزمون ریشه واحد
مقدار آماره ADF
متغیر
نرخ تورم
نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول
بدهی دولت به بانکهای خصوصی
بدهی دولت به بانکهای دولتی
بدهی دولت به بانکهای خصوصی شده
نرخ رشد ساالنه درآمدهای نفتی دولت

INF
GM2
GBPB
GBGB
GBSPB
OILP

آماره t

احتمال

درجه انباشتگی

-۳/2682۳۷
-۳/141۷22
-۳/1448۳۵
-4/۳۵۳۳1۵
-۵/۷46۳۷۷
-10/80۵۹۳

0/018۹
0/026۵
0/0264
0/0006
0/000
0/000

)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0

با توجه به طول دوره زمانی مورد مطالعه و تغییرات ساختاری رخ داده در اقتصاد ایران از جمله وقوع تحریم اقتصادی و
بانکی ،بحرانهای اقتصادی و ارزی و اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی احتمال وجود شکست ساختاری در روند دادهها
بسیار باالست .از آنجایی که آزمونهای ریشه واحد استاندارد نظیر دو آزمون  ADFو PPشکستهای احتمالی در روند
متغیرها را در فرایند آزمون لحاظ نمیکنند ،بر همین اساس جهت بررسی دقیقتر با استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت
اندروز )1۹۹2( 1با لحاظ شکست ساختاری بصورت درونزا ،درجه همجمعی متغیرها مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

(Zivot and Andrews )ZA

1۵

1

همانطور که در جدول  ۳قابل مشاهده است ،نتایج آزمون  ZAنشان میدهد که متغیر ثبات سیاسی و کنترل فساد با لحاظ
یک شکست ساختاری در سطح معنیداری  %۵مانا بوده و همجمعی از مرتبه صفر هستند.
جدول ۳
نتایج آزمون ریشه واحد زیوت  −اندریوز )(ZA
مقدار آماره ZA
متغیر
ثبات سیاسی
کنترل فساد

POLITY
GC

آماره t

احتمال

درجه انباشتگی

-4/۷8۹06۹
-۵/40682۵

0/0610
0/01

)I(0
)I(0

پیش از آنالیز برآورد حاصله ،بایستی اعتبار ابزارهای مورد استفاده در روش  GMMرا مورد آزمون قرار دهیم .در این
تخمین برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان 1استفاده شده است .در این آزمون ،فرضیه صفر حاکی از
عدم همبستگی متغیرهای ابزاری با اجزاء اخالل میباشد .باتوجه به نتایج بهدستآمده از این آزمون برای مدل که میتوانیم
از دو روش استفاده کنیم :کای دو محاسباتی ما کوچکتر از کای دو جدول با درجه آزادی ،رتبه متغیرهای ابزاری 2منهای
تعداد متغیرهای تخمین زده شده در مدل ۳میباشد ،همچنین  P-valueما در این آزمون بیشتر از  0/0۵میباشد که در
این تخمین برابر با ( )0/8۵در مدل میباشد .پس فرضیه صفر را نمیتوان رد کرد و همبستگی میان متغیرهای ابزاری و
اجزاء اخالل وجود ندارد .بنابراین آمارههای آزمون سارگان بیانگر این مطلباند که ابزارهای مورد استفاده برای تخمین از
اعتبار الزم برخوردارند.
برآورد مدل طی دوره زمانی مورد نظر با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته برای شبکه بانکی کشور در مدل که تورم
بهعنوان متغیر وابسته در جدول  ،4گویای این مطلب است که ضرایب اکثر متغیرها در سطح اطمینان  %۹5معنادار بوده،
عالئم آنها مورد انتظار و مطابق با مبانی نظری موضوع است .روابط برآوردی ،وجود رابطه مثبت مابین نرخ رشد ساالنه
عرضه گسترده پول ( ،)GM2نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای دولتی ( ،)GBGBنرخ رشد بدهی دولت به بانکهای
خصوصی شده ( )GBSPBو همچنین نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای خصوصی ( )GBPBبا تورم را نشان میدهد.
بهطوریکه به ازای یک درصد افزایش در نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول ،نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای دولتی،
خصوصی شده و خصوصی به ترتیب منجر به افزایش معنادار  0/4۵درصد 0/06 ،درصد 0/002 ،درصد و  0/01۹درصد
تورم میشود .این روابط بیانگر ضریب نفوذ حاکمیت بر شبکه بانکی باالخص ترازنامه بانک مرکزی است .زیرا با افزایش
مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و اجرای تکالیف تسهیالتی ،بانک عامل با تنگنای نقدینگی مواجه میشود .این موضوع
به اضافه برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی موجب میشود که باعث افزایش اندازه ترازنامه بانک مرکزی و در نتیجه
افزایش پایه پولی و تورم است که این مسئله نیز ریشه در بافت هزینهها و درآمدهای دولت دارد .همچنین نتایج وجود رابطه
منفی مابین ثبات سیاسی ( )POLITYو کنترل فساد ( )GCبا متغیر تورم را تأیید میکند که مطابق با انتظارات نظری
است و به ترتیب منجر به کاهش  ۷۹و  18درصد تورم میشود .برآورد این دو متغیر حاکی از وضعیت موجود دولت یا حزب
حاکم است زیرا یکی از مهمترین عوامل در برقراری ثبات سیاسی میزان مشارکت مردم در عرصه سیاست یا بهطور دقیقتر
سطح دموکراسی در کشور است .از سویی کنترل فساد ،تحقق آزادیهای فردی و اجتماعی که از مؤلفههای سرمایه اجتماعی
و شاخصهای ثبات سیاسی است ،در کنترل تورم مؤثر میباشد .در کنار برگزاری نفس انتخابات عادالنه و رقابتپذیر بودن

Sargan Test
Instrument Rank
3 the number of estimated coefficients
1
2
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این انتخابات بهطوریکه گروههای سیاسی قانوناً فرصت رقابت برابر داشته باشند؛ نشاندهندهی آزادی و برابری سیاسی در
کشور و همچنین نشان از وجود قوانین و مقررات در جامعه و ثبات سیاسی است که بهعنوان شاخص سرمایه اجتماعی منجر
به کاهش تورم میگردد .به عالوه ،عالمت ضریب برآورد شده نرخ رشد ساالنه درآمدهای نفتی ) (OILPبا تورم ،منفی بوده
که نباید زیاد شگفتزده بشویم .زیرا حتی اگر وجود نفت مشکلی برای ساختار سیاسی و اقتصادی ایران باشد ،میتوان ادعا
کرد که نفت منابع مالی چشمگیری برای مصرف و سرمایهگذاری در ایران به ارمغان آورده و در مقایسه با آنچه که بدون نفت
احتماالا اتفاق میافتاد ،امکان رشد سریعتری را هم برای درآمد ملی و هم مصرف فراهم کرده است .زیرا درآمدهای نفتی
بخش بزرگی از درآمد ارزی کشور را تشکیل میدهد که در راستای افزایش درآمد ارزی ،واردات کاال برای پاسخگویی به
تقاضای داخلی ،سوخت مورد نیاز کشور و کاالهای سرمایهای و واسطهای مورد نیاز صنعت را افزایش مییابد که فشار برای
افزایش قیمتها میتوان از طریق واردات کاهش داد و این مسئله میتواند بر کاهش تورم اثرگذار باشد.
جدول 4
نتایج حاصل از تخمین الگو به روش  GMMبرای مدل (تورم بهعنوان متغیر وابسته)
روش GMM
|P>|z

z

Std. Err.

Coef.

متغیرها

0/0001

-4/1۹8861

0/188۳21

-0/۷۹0۷۳۵

0/0۹۹۵

-1/6۷1۵82

0/11۳۵1۷

-0/18۹۷۵2

0/0000

6/10۷04۵

0/0۷۳861

0/4۵10۷0

0/06۹1

-1/848686

0/010444

-0/01۹۳0۷

0/001۹

۳/240۳82

0/020۹2۹

0/06۷81۹

POLITY
GC
GM2
GBPB
GBGB
GBSPB
OILP

0/02۳4

2/۳2۳00۷

0/0088۳

0/0020۵2

0/006۹

-2/۷۹۳006

0/0006۳۷

-0/001۷۷8

ثبات سیاسی
کنترل فساد
نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول
نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای خصوصی
نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای دولتی
نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای خصوصی شده
نرخ رشد ساالنه درآمدهای نفتی دولت
R2=0/۵8۳۵۷6
J-statistic=14/۳۷68۹

Prob (J-statistic)=0/8۵28۷2
Instrument rank=2۹

 1۰بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با استفاده از دادههای ارائه شده توسط بانک مرکزی ،سایت شفافیت بینالمللی و پالتی به مطالعه اثرات کمی
ناشی از استقراض دولت از شبکه بانکی و تبعات آن بر تورم پرداخته است .نتایج تخمین الگوی پیشنهادی بیانگر این موضوع
است که تورم رابطه مستقیمی با تأمین مالی دولت از کانال شبکه بانکی دارد و این موضوع برای اقتصاد ایران قابل تحلیل
است .به موجب ماده  6۹قانون برنامه سوم توسعه ،استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دارای سازوکار
قانونی نیست .در این راستا دولت برای تأمین مالی به شبکه بانکی از طریق کانالهای ارتباطی که دارد روی آورده که با توجه
به ساختار سیاسی-اقتصادی کشور منابع مالی عمدتاً ،در قبضه بانکهای تجاری با مالکیت دولتی است .این امر بهعنوان
تأمینکننده اعتبارات برای دولت و همچنین بنگاههای تحت مالکیت دولت عمل میکند .حتی این مالکیت در خصوص
بانکهای به نظر خصوصی نیز موضوعیت دارد که بر اساس شکل  1حتی اگر بانکی به نظر خصوصی باشد دارای ارتباط
تنگاتنگی با حاکمیت و دولت است .به همین علت موجب عدم کنترل کافی بانک مرکزی بر بدهی دولت به این نهادها
میشود که خود ناشی از ساختار کنونی نظام پولی کشور است .بدینصورت شیوهای از سلطه مالی فعال میشود که در آن
دولت برای تأمین مالی خود بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم (ایجاد بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی ،بخش خصوصی
و شرکتهای دولتی) به شبکه بانکی رجوع میکنند .وقتی که دولت اقدام به استقراض از بانکها میکند سمت راست ترازنامه
1۷

بانکها با عنوان خالص بدهی دولت و سمت چپ ترازنامه نیز با عنوان سپرده و ذخایر بانک افزایش مییابد .زمانی که این
تعهدات نکول میشود در ترازنامه شبکه بانکی کسری به وجود میآید که این کسری موجب مراجعه بانک به بانک مرکزی
میشود .در نتیجه هم بدهی بانک به بانک مرکزی و هم اندازه ترازنامه بانک مرکزی افزایش مییابد .با انجام عملیات تسویه
به موجب تبصره  ۵قانون بودجه  ،1۳۹۷شاهد کاهش اندازه سرفصلهای بدهی بانک به بانک مرکزی و در مقابل افزایش
خالص بدهی دولت به بانک مرکزی هستیم .از آنجا که دولت بدهی خود را به بانک مرکزی بازپرداخت نمیکند ،موجب قفل
شدن بخشهای مختلف اقتصادی شده و با فشاری که بر نظام پولی و بانکی کشور آورده ،سبب کاهش ثبات اقتصادی و
تورم مزمن شده است .بدینصورت است که با عدم کنترل کافی نظام بانکی بر تسهیالت پرداختی که عمدتاً بهصورت تکلیفی
از سوی دولتها اعمال میشود و در نهایت انباشت مطالبات معوق؛ بانک مرکزی قدرت مهار تورم را از دست میدهد.
اینگونه تأمین مالی دولت به علت اینکه در ردیفها و قوانین بودجه نیامده است ،عملیات فرابودجهای نامیده میشود که
این نوع تعهدات منجر به ناکارایی و عدم شفافیت در هزینههای دولت میشود به همین علت است که به نظر میرسد آنچه
که هرسال در قالب الیحه بودجه توسط دولت به مجلس ارائه و تصویب میشود از جامعیت و شمول الزم برخوردار نبوده و
فاقد ویژگیهای مطرح در قانون بودجه است .بنابراین نشان داده شد که سلطه مالی از مجرای شبکه بانکی وجود دارد و
افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی اثر معنادار بر تورم دارد؛ بهعبارتدیگر ،استقراض دولت از بانکها موجب رجوع بانک
به بانک مرکزی میشود؛ در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات میشود.
متغیرهای مربوط به ثبات سیاسی و کنترل فساد نیز وجود احزاب سیاسی با نظرات مختلف در کشور که هر یک مجری
خواست و ارادهی بخشی از مردم محسوب میشوند و احزاب هم از آزادی برای رقابت برخوردار باشند و از طرفی مشارکت
مؤثر شهروندان در تصمیمگیریهای عمومی ،شاخص برگزاری انتخابات همراه با فرصتهای برابر و آزادانه برای همه
شهروندان ،از راههای تحقق مشارکت آزاد مردم در صحنه سیاسی کشور محقق مییابد .همچنین کنترل فساد ،تحقق
آزادیهای فردی و اجتماعی که از مؤلفههای سرمایه اجتماعی و شاخصهای ثبات سیاسی است ،در کنترل تورم مؤثر
میباشد .با توجه به نتایج بهدستآمده ،ضریب مربوط به ثبات سیاسی و کنترل فساد در سطح معقولی میباشد و با نگاهی
به روند
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نمودار قابل مشاهده است که شاخص کنترل فساد و ثبات سیاسی در طول سالهای مطالعه در سطح پایینی میباشند
 نیازمند توجه دولت در همه عرصهها و جناحهای سیاسی، بر این اساس.که حاکی از وضعیت موجود دولت حاکم است
.کشور میباشد
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