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در مهار تورم متوسط يانقش اصالحات بودجه یفیک  یلفراتحل
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چکیده
  شود ی در آن مشاهده نم   ی درصد بوده که روند کاهش دائم   19به طور متوسط    1358- 96دوره    ی ط   یران نرخ تورم ا 

خارج از   ی و تجرب  ي مطالعه نظر  110مقاله با مرور  ین . در ا شود ی م  یده جهت «تورم متوسط مزمن» نام  ین و به هم 
در تداوم نرخ تورم متوسط    از نقش ساختار بودجه   ی و تجرب   ي نظر   یل تحل   یران، پژوهش در مورد اقتصاد ا   83کشور و  
مازاد تراز    یاتی، عمل   ي بودجه، کسر   ي که ساختار بودجه (کسر   دهد ی نشان م   یل تحل   ین ارائه شده است. ا   یران اقتصاد ا 

نرخ بهره در دوره    ی سرکوب دائم   ین و همچن   ینگی مداوم نقد   یش محرکه افزا   یروي ) ن ی مال   ین تام   ي ها و روش   یه سرما 
  ییر و تغ  ي ا بودجه  هاي شرط یش پ  یازمند و مهار تورم ن  ینگی نقد  یري پذ براین، کنترل بوده است. بنا  الب بعد از انق 

اشاره   ي ا اصالحات و الزامات بودجه  ی اساس، برخ  ین است. بر ا  - ها یاست و نه الزاما س - ی و پول  ی مال  هاي ي استراتژ 
  ي بانک مرکز - مجلس - دولت   مابین ی ف   امالت و تع   گیري یم تصم   هاي یه رو   ین شده تا قواعد حاکم بر بودجه و همچن 

به اشباع همراه با اجماع    ی داخل   ي ها بودجه بر تورم، پژوهش   یر مساله تاث   یرامون کند. همچنین  پ   ي جد   ي را دچار تحو 
  ي متنوع برا  هاي ي باز  ی و طراح  ي گذار بر نحوه قاعده  ی آت  ي ها پژوهش  شود ی م  یه از این رو، توص  اند، یافته دست 

 متمرکز شوند.   ی با نهاد پول   ی نهاد مال   یان تعامل م   ي برا   ید قواعد جد   یج نتا   بینی یش و پ   یوسازي سنار 

.ینگینقد ی،تورم متوسط مزمن، ساختار بودجه دولت، سلطه مالگان کلیدي: واژ
.JEL :E31 ،E63 ،H60 ،H62ي بندطبقه

hajamini.mehdi@yazd.ac.ir  استادیار، بخش اقتصاد، دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)، پست الکترونیکی: -1
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 مقدمه -1
صد بوده که روند کاهش دائمی  19به طور متوسط  1358-96نرخ تورم ایران طی دوره  در

شود. نامیده می» مزمن تورم متوسط«)) و به همین جهت 1شود (نمودار (در آن مشاهده نمی
سعهنرخ تورم هدف شورهاي تو شده در ک  5/3و  2یافته و در حال ظهور به ترتیب گذاري 

شمیت ست (ا صد ا شورها، کم و بیش ) و تورم تحقق2011، 1گرو و یوریب-در یافته این ک
براي کشـــورهاي نفتی  1980-2017همین مقادیر اســـت. حتی متوســـط نرخ تورم در دوره 

ــو اوپک و ــو اوپک به ترتیب  عض ــورهاي نفتی غیرعض ــد و در دوره 12و  5/11کش  درص

ست. 7و  3/5به ترتیب  17-2000  صد بوده ا شد که تحمل و بنابراین، نمی 2در توان مدعی 
 تداوم نرخ تورم متوسط در اقتصاد ایران گریزناپذیر بوده است. 

 

 
 1396-1358نرخ تورم ایران طی دوره  -1نمودار 

 اي بانک مرکزيهماخذ: داده

  
1- Schmitt-Grohe and Uribe 

درصـد اسـت، مبنا قرار  5ها حداقل کشـورکه سـهم رانت نفت در اقتصـاد آن  34براسـاس اطالعات بانک جهانی،  -2
سعهگرفتند. در میان آن شور تو شد. سوب مییافته محها تنها نروژ ک شور باقی 33شود که در نظر گرفته ن مانده به دو ک

شامل ایران، ونزوئال و آنگوال نمی شورهاي اوپک  شدند. آمار ک ضو اوپک تفکیک  ضو اوپک و غیرع شود. گروه ع
ترین کشـــورهاي گروه غیرعضـــو در اوپک عبارتند از: آذربایجان، روســـیه،  ســـوریه، قزاقســـتان، عمان، مالزي، مهم

سال مکزیک ستان پس از طی دوران گذار ( سیه و قزاق صر، ویتنام و یمن. البته آذربایجان، رو ) در نظر گرفته 1995، م
 شدند. همچنین دو کشور ترکمنستان و سودان جنوبی به دلیل نبود اطالعات حذف شدند. 
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ــاس منحنی فیلیپس نزولی، ادعا می 1970تا دهه  ــط در میالدي براس ــد که تورم متوس ش
ست، اما در دهه هاي بعد این موضوع از هر دو حیث ازاي نرخ بیکاري پایین، قابل پذیرش ا

ـــد و به دنبال آن هدف ـــفر نرخ تورم عمومیت نظري و تجربی رد ش گذاري نزدیک به ص
مطلوب اقتصاد کالن و رفاه حداکثري یک کشور ضروري یافت. تورم پایین براي عملکرد 

در -اســت و در مقابل، تورم متوســط به باال تبعات ناگواري دارد که حتی نرخ بیکاري پایین
 کند. آن را جبران نمی -صورت برقراري منحنی فیلیپس نزولی

ست؟ اما مهار نرخ سط به باال چگونه ممکن ا شوارتز یدمنفرهاي تورم متو ) 3196( 1و 
سیاري پیدا کرد، بیان میدر جمله شهرت و اعتبار ب شه و «کنند که اي که  مه جا هتورم همی

پول یگانه ابزار ســیاســتی مهار تورم «شــود بر این اســاس، ادعا می». یک پدیده پولی اســت
ست صاددانان قرار گرفت، اما این ». 2ا سیاري اقت ماهیت پولی تورم به تدریج مورد پذیرش ب

شد. به طور خاص، آیا کشوري مانند ایران براي دستیابی ادعاي اخیر  با تردید جدي مواجه 
ند؟ اگر تر را دنبال کرقمی و دائمی تنها باید ســیاســت پولی انبســاطی خفیفبه تورم تک

 گونه است چرا به کنترل بلندمدت نقدینگی موفق نشده است؟این
ــواالت، برخی از اقتصــاددانان و در را ــارجنت و واالسس آندر پاســخ به این س   3ها س

ـــان می1981( ـــه) نش ـــتدهند که ریش ـــیاس کارانه و هاي مالی اهمالهاي پولی تورم به س
ـــهل نه برمیس قاعدهانگارا مند کردن بودجه دولت گردد و از این رو، مهار تورم در گرو 

  
1- Friedman and Schwartz 

ویند که تورم گکنند و میها منتســب میســیار متفاوتی از علتتورم را به انواع ب«کند: در این زمینه فریدمن بیان می -2
انداز موردنظر مردم است یا این که ناشی از فشار دستمزدها توسط کارگران گذاري بر پسناشی از فزونی میزان سرمایه

با افزایش  ایی همگامداران، یا زاییده ناتوانی ما در افزایش تولید مواد غذاست یا  فشار سود توسط کارفرمایان و سرمایه
ــد. هر یک از این عوامل اگر  ــیحات ممکن اســت به یک معنی صــحیح باش تولید کاالهاي دیگر اســت. البته این توض
موجب افزایش حجم پول شـــوند، تورم به بار خواهد آورد، اما اگر به افزایش حجم پول منجر نشـــوند، تورمی در کار 

سیاست درآمدي] ابدا مهم نیست. براي کنترل قیمت، فقط و «[کند که یهمچنین در جاي دیگري بیان م». نخواهد بود
 ).2007(به نقل از نلسون، » فقط سیاست پولی الزم است

3- Sargent and Wallace 
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که  دهند) نشان می1994( 3) و سیمز1995، 1994( 2)، وودفورد1991( 1است. در ادامه، لیپر
اســت و ارزش پول به انتظارات جامعه از وضــعیت مالی  -و نه پولی-تورم یک پدیده مالی

 اي است.دولت بستگی دارد؛ پس مجدد مهار تورم نیازمند اصالحات بودجه

در همین راســتا، مقاله حاضــر با فراتحلیل کیفی، نقش کســري بودجه در تورم متوســط 
ـــاختار این مقاله در ادامه به این ید قرارمیمزمن اقتصـــاد ایران را تبیین و مورد تاک دهد و س

صــورت اســت که در بخش دوم چارچوب نظري ارتباط کســري بودجه و قیمت به طور به 
ــریح می ــبت جامع تش ــوم، مطالعهنس ــود. در بخش س هاي تجربی انجام گرفته براي ایران ش

سري بو شوند. بخش چهارم به تحلیل نظري و تجربی نقشبندي و مرور میطبقه دجه در ک
سرانجام مقاله با جمعپیش صاص دارد و  سط ایران اخت شدن تورم متو و  بنديرانی و مزمن 

 رسد.پیشنهادهاي سیاستی به پایان می

 
 چارچوب ارتباط کسري بودجه و تورم -2

) 1مقاله و کتاب در زمینه روابط میان کســري بودجه و تورم، شــکل ( 110با مطالعه و مرور 
ــــد ـــتخراج ش  زیربخش  5کــه در همین ابتــدا گزارش و در ادامــه جزئیــات آن طی  اس

 شود.تشریح می

  
1- Leeper 
2- Woodford   
3- Sims 
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 بندي کامل ادبیات مرتبط با کسري بودجه، پول و تورمدسته -1شکل 

 پژوهش هاي یافتهماخذ: 
 
 کسري بودجه و پول -2-1

سه محور  -رابطه علت کنش «، »فرضیه تسلط مالی«معلولی میان کسري بودجه و پول حول 
ستقل«و » مالی دولت و واکنش پولی بانک مرکزي سط یافت» چارچوب پولی غیرم ست. ب ه ا

ها، این اســت که مقام مالی با ســیاســت کســري بودجه به طور آگاهانه یا وجه مشــترك آن
قام پولی  تار م نه بر رف ها مان را ناآگا ـــیر ذخیره پول طی ز ته و در نتیجه مس ـــ گذاش  تاثیر 

 کند.تعیین می
دهند که جریان نقدینگی و ) نشان می2-1: 1981سارجنت و واالس ( فرضیه تسلط مالی: -

ـــطح قیمت ـــت. اگر مقام مالی به طور به دنبال آن، س ها نتیجه تعامل مقام مالی و پولی اس
قام پولی مجبور خواهد بود که به اندازه شـــکاف مســـتقل در مورد بودجه تصـــمیم گیرد، م

کسـري بودجه دولت و تقاضـاي عمومی براي اوراق قرضـه، خلق پول کند. براي نمونه، در 
تر از نرخ رشــد اقتصــادي باشــد، ذخیره حقیقی شــرایطی که نرخ بهره اوراق قرضــه بزرگ

 )3-2 زیربخش( قیمت سطح مالی نظریه: 1990 دهه
 

 ):2-2 زیربخش( 1950 دهه            ):              1-2 زیربخش( 1980 دهه
 شدید بسیار هايتورم                                      مالی تسلط فرضیه

 رشد براي تورمی مالی تأمین                              پولی واکنش و مالی کنشِ
 مالی سرکوب                              غیرمستقل پولی چارچوب

 تورم                                                                      پول                                                                بودجه کسري      
 

 معکوس علیت                  ):4-2 زیربخش( 1970 دهه

 تانزي-الیورا اثر

 
 تورمی مالی تأمین حقیقی آثار): 5-2 زیربخش( 2000 دهه
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اد به ي شده به تولید اقتصدارکند و نسبت اوراق نگهتر از اندازه اقتصاد رشد میاوراق سریع
ـــبت نمیتدریج افزایش می د، مقام نهایت افزایش یابتواند تا بییابد. از آنجایی که این نس

شد جهت بازپرداخت اصل و بهره اوراق بدهی به حق سرانجام مجبور خواهد   الضربپولی 
 ). 2004و نیپلت،  1996؛ دوتسی، 1981روي آورد (سارجنت و واالس، 

ـــارجنت و و ـــان می1990( 1درازن و همکاران) و 6-5: 1981االس (س که ) نش دهند 
شروع فرآیند تورمی حال حاضر باشد.هاي آینده میسیاست انتظارات عموم از  تواند دلیل 

دهی به انتظارات نرخ باالتر خلق پول موجب افزایش قیمت عدم توزان مالی دولت با شــکل
صورت گرجاري می ست مالی شود بدون آنکه خلق پولی  سیا شد. پس هنگامی که  فته با

رم را تواند تواعتماد باشــد (درآمد صــفر از مالیات تورمی)، مقام پولی می مســئوالنه و قابل
ضبط ست مالی غیرمن سیا ضعیت دولت داللت می 2پایین نگه دارد، اما اگر  شد، و کند که با

 رد.ورمی استفاده خواهد کمقام پولی دیر یا زود براي تامین مالی کسري بودجه از مالیات ت
صـــرفنظر از آنکه اقتصـــاد در شـــرایط  کنش مالی دولت و واکنش پولی بانک مرکزي: -

تسلط و یا عدم تسلط مالی باشد، رفتار بانک مرکزي به دالیل گوناگون در راستاي کسري 
ساز می شورهاي دردولت هم ستند، حالشود. این دالیل که به ویژه در ک شهود ه سعه م تو

تند از: تعدیل نرخ بهره، ناسازگاري زمانی، نسبت بدهی، فشارهاي سیاسی، نظام مالیاتی عبار
 ناکارآمد و مخارج اضطراري.

) 1998( 6) و برومنت1981(  5)، لوي1981(  4)، هامبورگر و زویک1978( 3نیســـکانن
شان می شار بر نرخ بهره مین سیاست کسري بودجه دولت موجب ف یجه شود در نتدهند که 

 هاي نرخ بهره را تعدیل کند. کند با پولی کردن بدهی، تکانهبانک مرکزي تالش می

  
1- Drazen et al. 
2- Profligate Fiscal Policy 
3- Niskanen 
4- Hamburger and Zwick 
5- Levy 
6- Berument 
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کنند که در بازي ) بیان می1990( 2) و هان و زلهارســت1987( 1پرتپاپاداکیس و ســیگل
نک مرکزي، اولی نرخ تورم انتظاري و دومی نرخ تورم واقعی را تعیین پویاي میان مردم و با

ستفاده از تورممی سازگاري زمانی، دولت با ا شده، بینیهاي پیشکند. پس در چارچوب نا ن
ـــتر در بالاي خود را کاهش میهاي بهرهارزش حقیقی بدهی ). 1992، 3دهد (جزئیات بیش

شورهاي درحال سعه بازارهمچنین در ک هاي دولت را ندارد. سرمایه قدرت جذب بدهی تو
ــبت بدهی به تولید از حد معینی فراتر رود، بانک مرکزي مجبور به پولی  بنابراین، هرگاه نس

 شود.کردن بدهی دولت می
کنند که ترتیبات قانونی نامناســـب، عدم اســـتقالل ) بحث می1990هان و زلهارســـت (

ـــدن تاثیر هاي تجاري بعملکردي بانک مرکزي و بانک ا مالکیت دولتی امکان عملیاتی ش
) بیان 1998کنند. برومنت (فشـــارهاي مقامات ســـیاســـی بر بانک مرکزي را دو چندان می

توســـعه به دالیلی از قبیل ظرفیت مالیاتی کوچک، وقفه کند که در کشـــورهاي درحالمی
ریق مالی از ط آوري مالیات، گرایش به تامینمالیاتی طوالنی و عدم کفایت دولت در جمع

مالیات تورمی بیشتر است. عالوه بر این، با توجه به اینکه نسبت پول به تولید در این کشورها 
ـــت، بانک هاي مرکزي باید خلق پول و تورم باالیی را ایجاد کنند تا بتواند منابع پایین اس

 مالی مورد نیاز دولت را تامین کنند.
شر سریع در کن) بحث می1998( 5) و کلیک1982( 4فی ند که نظام مالیاتی امکان تعدیل 

شـــود، رو میبرابر تغییرات را ندارد، بنابراین، هرگاه دولت با یک مخارج اضـــطراري روبه
 توسعه که نوساناتآورد. به این ترتیب، در کشورهاي درحالالضرب روي میالجرم به حق

 گیرد.الضرب بیشتري صورت میمخارج بیشتر است، حق

  
1- Protopapadakis and Siegel 
2- Haan and Zelhorst 
3- Ball 
4- Fischer 
5- Click 
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گالی1990(  1کاراندراوي و هم کاران1994(  2)،  )، آکتش و 2009(  3)، کوان و هم
ـــن و 2011( 6)، بایترز و همکاران2011( 5)، بادرودین و همکاران2010( 4همکاران )، آیس

ستند که تاثیرگذاري کسري بودجه بر پول را ) از جمله پژوهش2013( 7هونر هاي تجربی ه
 اند.هاي بیان شده تایید کردهاز کانال

ــتقل: تمام قوانین و ترتیبات رســمی و غیررســمی بانک مرکزي،  - چارچوب پولی غیرمس
انک گیرندگان بدرجه استقالل بانک مرکزي و همچنین رویه و روال اقتصاددانان و تصمیم

ست پولی نامیده می سیا ). با توجه به این 2013، 8شود (پارکینمرکزي و دولت، چارچوب 
ستر نهادي در ت ست. در تعریف، نقش ب سلم ا سري بودجه بر بانک مرکزي م اثیرگذاري ک

مشهود چارچوب پولی، یعنی استقالل بانک مرکزي و ساختار اقتصاد سیاسی  ادامه دو جنبه
 شود.الضرب اشاره میحق

کنند که استقالل بانک مرکزي به سیاسی و اقتصادي ) بیان می1993( 9آلسینا و سامرس
س سیا ستقالل  سیاستقابل تقسیم است. ا شاره دارد که قدرت دوی به تعیین اهداف  لت ها ا

در انتصاب یا انتخاب اعضاي کمیته سیاست پولی بر آن تاثیرگذار است. استقالل اقتصادي 
ســري گردد و تحت تاثیر پولی کردن کبه توانایی اســتفاده از ابزارهاي ســیاســت پولی برمی

 بودجه است. 
ـــتلوا هان2007( 10کورس ـــیکن و  ـــورهاي ) بحث می8199( 11) و س که در کش کنند 

توسعه، بانک مرکزي به طور قانونی مستقل است، اما در عمل استقالل ندارد. در این درحال
کسري کشورها، تمایز روشنی میان بخش خصوصی و دولتی نیست و به همین دلیل یک شبه

  
1- Deravi et al. 
2- Gulley  
3- Kwon et al. 
4- Aktas et al. 
5- Badarudin et al. 
6- Bywaters et al. 
7- Aisen and Hauner 
8- Parkin 
9- Alesina and Summers 
10- Korosteleva 
11- Sikken and Haan 
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ــالحات، درجه ب ــرعت پایین اص ــهم باالي مالکیت دولت، س  االيبودجه نیز وجود دارد. س
شبهمداخالت دولت در اقتصاد و فعالیت ی اي از قبیل اعتبارات مستقیم و ترجیحبودجههاي 

ــتند. در نتیجه هاي تحت تملک دولت از جمله ویژگیبه بنگاه ــورها هس هاي دیگر این کش
 استفاده از مالیات تورمی فراگیر است.

الضــرب و مالیات دومین جنبه مشــهود چارچوب پولی، ارتباط ســاختار ســیاســی با حق
ست. کاکیرمن و همکاران شان می2006( 2) و بون1992( 1تورمی ا ها در دهند که دولت) ن

آمد توسعه به طور آگاهانه نظام مالیاتی ناکارثبات کشورهاي درحالنظام سیاسی قطبی و بی
به حقرا حفظ می تا بتوانند  ـــن و ویگاکنند  ) و برگرن و 2008( 3الضـــرب بپردازند. آیس

الضــرب در این کشــورها معلول گیرند که اســتفاده زیاد از حق) نتیجه می2013( 4کارانهم
نظام سیاسی کمتر دموکراتیک، سطح پایین آزادي اقتصادي، سطح پایین اعتماد اجتماعی و 

ــترســی به تامین مالی بین ســطح پایین ــتالمللی اســت. به طور مشــخصدس ریســی و تر، پیس
شر و 2011( 5همکاران شان می2013( 7) و نولیواس و ولتین2012( 6مارکوت)، هیل دهند ) ن

سخگویی  ستم انتخاباتی و پا سی سم،  ستقالل بانک مرکزي و قدرت مهار تورم به فدرالی که ا
 دمکراتیک بستگی دارد. 

شان میمطالعه ي هاتوسعه به دالیل ویژگیدهند که در کشورهاي درحالهاي یادشده ن
تاثیرگذاري کســري بودجه بر پول  -که مزمن نیز هســتند-اقتصــادي، ســیاســی و اجتماعی 

 تر است.تر و بادوامبزرگ
 
 تامین مالی تورمی و تورم -2-2

یار شدید هاي بسارتباط پول حاصل از تامین مالی کسري دولت با تورم ابتدا به واسطه تورم
  
1- Cukierman et al. 
2- Bohn 
3- Aisen and Veiga 
4- Berggren et al. 
5- Pistoresi et al. 
6- Hielscher and Markwardt 
7- Nolivos and Vuletin 
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بار یه مورد توجه قرار گرفت. در این  ـــ مان و روس عد از جنگ جهانی اول در آل   1ه کینزب
یان می1923( که حتی ضـــعیف) ب ند  لتک خت ترین دو ها هم همواره راهی براي پردا

). این 1993، 2هایشــان، یعنی چاپ پول دارند (به نقل از دورنبوش و فیشــرصــورتحســاب
ـــه محور  ـــدیدتورم«ارتباط در قالب س ـــیار ش ضـــرورت تامین مالی تورمی در «، »هاي بس
 شود.شرح داده می» ب مالیسرکو«و » کشورهاي در حال توسعه

)، 1931( 3تورونی -هاي برسکاینیتحلیل این نوع تورم با پژوهش هاي بسیار شدید:تورم -
شد. آن1956( 5) و بایلی1956( 4کیگان شد برون) آغاز  زاي پول ها بر پایه دو فرض نرخ ر

ـــدید و هزینهو انتظارات تطبیقی، نقش خلق پول در تورم ـــیار ش را  اهی آنهاي رفهاي بس
ـــارجنت و واالس (تحلیل می ـــارجنت (1973کردند. اما س ) با فرض 1982و  1977) و س

شان دادند که عرضه پول درون سنتی بانتظارات عقالیی ن ه زا است و به این ترتیب رویکرد 
 تدریج کنار رفت. 

) و 2004(  7یرز و وزکوئز)، گوتی1989(  6در چــارچوب رویکرد جــدیــد، کیگــل
شدید یک فرآیند پویاي ) نشان دادند که تورم2011و  2010، 2007( 8سوکیک هاي بسیار 

نابودي می به  که در آن تراز حقیقی پول رو  ـــتند  یدار و انفجاري هس پا رود. از این رو، نا
ست تامین مالی تورمی نمی ست سیا سیا شد.  »ریز اجتماعی خیراندیشبرنامه«تواند نتیجه  با

کم کسري  ها افزایشمالی بسیار سختگیرانه تاکید دارند. به نظر آنها به سیاست این مطالعه
بودجه ممکن است موجب انتقال اقتصاد به یک مسیر ناپایدار تورمی شود در حالی که مهار 

 توجه در کسري بودجه و حتی حذف تامین مالی تورمی است.تورم نیازمند کاهش قابل
ي هاگذاريه: به نظر برخی، لزوم ســرمایهتوســعتامین مالی تورمی در کشــورهاي درحال -

  
1- Keynes 
2- Dornbusch and Fischer 
3- Bresciani-Turroni 
4- Cagan 
5- Bailey  
6- Kiguel 
7- Gutiérrez and Vázquez 
8- Sokic 



 161    1398پاییز / 80/ شماره چهارموهاي اقتصادي ایران/ سال بیستفصلنامه پژوهش

الضـــرب پول و به دنبال آن دولتی و عدم منابع درآمدي کافی براي دولت، اســـتفاده از حق
شورهاي درحال سعه قابل توجیه میپذیرش تورم متوسط را براي ک ) 1965( 1کند. ماندلتو

هاي دولت صــرف یافتی) در1956) و بایلی (1956هاي کیگان (کند که در مطالعهانتقاد می
وي با فرض اینکه منابع تامین مالی تورمی  شــوند. از این رو،اي نمیتولید کاالهاي ســرمایه

گذاري شــود، تاثیر مثبت مالیات تورمی بر رشــد اقتصــادي را در چارچوب صــرف ســرمایه
 گیرد. دومار نتیجه می -مدل هارود
الضــرب، گذاري درآمدهاي حقه) نشــان داد که با فرض ســرمای1973و  1967( 2مارتی

ـــتفاده از آن مفید و  تبعات مالیات تورمی و زیان رفاهی آن همچنان پابرجا خواهد بود و اس
دل نشده و مبینیکند که اگر تورم پیش) بحث می1978منطقی نیست. عالوه بر این، مارتی (

شود، هزینه شد. یشتهاي مالیات تورمی به مراتب برشد نئوکالسیک در نظر گرفته  ر خواهد 
ـــت منابع و توزیع مجدد نامطلوب درآمد تورم پیش ـــده موجب تخصـــیص نادرس بینی نش

دومار، رشد اقتصادي براساس حاصلضرب مخارج -همچنین در مدل رشد هارود 3شود.می
شد نئوکالسیک، وري متوسط تعیین میحقیقی دولت در بهره شود در حالی که در مدل ر

سبت مخارج به د ین، کننده رشد است. بنابراوري متوسط تعیینرآمد در بهرهحاصلضرب ن
تحقق یک سطح رشد مشخص در مدل نئوکالسیک، نیازمند افزایش شدیدتر مخارج و در 

 هاي رفاهی بیشتر است.نتیجه هزینه
توانند با کاهش مالیات توســعه میدهد کشــورهاي درحال) نیز نشــان می1971فریدمن (

بیشتري از نشر انحصاري اسکناس دست یابند. وي معتقد است که تورمی به صفر به درآمد 
ـــب ـــادي با آزادي کس ـــعه اقتص ـــت، بلکه توس وکار و تورم نه مطلوب و نه ضـــروري اس

سطح پایین مالیات، سرمایه ضروري،  صی، پایبندي دولت به ایفاي وظایف  صو گذاري خ
  
1- Mundell 
2- Marty 

ــا و ونچرا ( -3 ــان دادند که تورم و مالیات تورمی همانند یک نرخ مالیاتی کاهنده عمل می2002ارس کنند و زیان ) نش
ست: رفاهی شتر ا شتري از  -1شان براي خانوارهاي با درآمد پایین به دالیل زیر بی صد بی خانوارهاي با درآمد پایین در

خانوارهاي با درآمد پایین درصـد بیشـتري از دارایی خود را به صـورت  -2دهند. مالت خود را با پول نقد انجام میمعا
 درصد قابل توجهی از خانوارهاي با درآمد پایین، حساب جاري یا کارت اعتباري ندارند. -3کنند. داري مینقد نگه
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ــاد و تهیه یک چارچوب پولی ثاب ــت. خودداري دولت از مداخله در اقتص ت قابل تحقق اس
اند ) نیز نشان داده1990) و دورنبوش و همکاران (1990( 2)، برونو و فیشر1974( 1آورنهیمر

الضرب، خطر افتادن در دام تورمی باال افزایش که با تامین مالی کسري بودجه از طریق حق
 یابد، از این رو، این روش تامین مالی منطقی نیست.می
) ســـرکوب مالی را به صـــورت 1973( 4) و شـــاو1973( 3کینونمک ســـرکوب مالی: -

یاتمجموعه مال هاي کمی و کیفی در ها و کنترلها، محدودیتاي از قوانین، تنظیمات، 
ــیله آنبازارهاي مالی تعریف کرده اي هها مانع عملکرد کاراي واســطهاند که دولت به وس

ـــاددانان تا قبل از دهه مالی می ـــود. اقتص ـــرکوب مالی  میالدي به 1970ش چهار دلیل از س
ـــد تا این رویه تغییر کندحمایت می  5کردند، اما پیامدهاي مخرب این مداخالت موجب ش

 ).1995مارتین، -اي-(روبینی و ساال
سوب می ست مالیات تورمی مح سیا تعیین  -1شود؛ سرکوب مالی از دو جهت مکمل 

ــمین می ــمی تض ــتوري نرخ بهره اس ــت تورمی موجبدس ــیاس کاهش نرخ بهره  کند که س
وضــع و تحمیل الزامات ذخایر  -2هاي دولت شــود. حقیقی و کاهش ارزش حقیقی بدهی

ـــتموجب می ـــیاس مالیات تورمی افزایش یابد. در واقع، دولت با س پایه  ـــود که  هاي ش
شود و سرکوب سعه مالی  سازي مالی عمل کرده تا مانع تو کننده بخش مالی برخالف آزاد

و کورســتلوا و  2007الیات تورمی اســتفاده بیشــتري ببرد (کورســتلوا، در نتیجه بتواند از م
 ). 2010السون، 

  
1- Auernheimer 
2- Bruno and Fischer  
3-. McKinnon 
4- Shaw 

ها به دلیل ضرورت اعمال قوانین ضدربا مجبور به مداخله در تعیین نرخ بهره هستند. دولت -1تصور بر این بود که:  -5
دولت بهتر از بازار  -3شــود. پول توســط مقامات پولی فراهم می با کنترل ســیســتم بانکی امکان کنترل بهتر عرضــه -2

با پایین نگه داشتن نرخ بهره، کاهش هزینه بدهی دولت  -4اري را انجام دهد. گذانداز و سرمایهتواند تخصیص پسمی
) هنوز معتقدند که مداخالت در بازارهاي مالی نه تنها موجب بهبود 1994یابد. البته افرادي مانند اســتیگلیتز (کاهش می

صادي میبازارهاي مالی می شکست ) بیان می1997ي (شود، اما چنانچه فراشود، بلکه موجب بهبود عملکرد اقت کند، 
 بازار به معناي موفقیت دولت نیست و دالیل بسیاري در رد این نظریات وجود دارد.
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)، دولت تمایل دارد که از شـــهروندان خود مالیات تورمی b1981طبق نظر ســـارجنت (
ـــط دولت هاي خارجی جلوگیري کند. بگیرد و در عین حال از تحمیل مالیات تورمی توس

ــرما ــو، مانع تحرك س ــناور میبنابراین، از یک س ــود و از یه و حاکمیت رژیم نرخ ارز ش ش
سطه شبیه و رقیبالمللی که داراییهاي مالی داخلی و بینسوي دیگر، فعالیت وا پول  هاي 

هاي خصوصی به سمت پول هاي بخشکند تا سبد داراییدهند، محدود میداخلی ارائه می
 داخلی هدایت شود.

سیا -هاي تجربی راگمطالعه و  2001( 3)، کاتائو و ترونس2001( 2قارتی)، 1999( 1مار
ستیو2005 ستلوا (2005( 4)، کری ستو و باترز ،)2008( 5هنري و همکاران)، 2007)، کور   6با

باجو2013( 7)، لین و چو2010(   10) و انگوین2014( 9)، دال2014( 8روبیو و همکاران -)، 
ـــري بودجـه بر تورم را در بلنـدمـدت و یـا کوتـاه2015(  مـدت ) تـاثیر تـامین مـالی کس

   اند.تایید کرده
 
 هاواسطه کسري بودجه بر سطح قیمتتاثیر بی -2-3

سپس وودفورد () تاثیر بی1991لیپر ( ، 1994واسطه کسري بودجه بر قیمت را مطرح کرد و 
ـــیمز (1995 ـــطح قیمتنظ) آن را تحت عنوان 1994) و س ) در مقابل FTPL( 11ریه مالی س

 نظریه مقداري پول کامل کردند. 
را به ترتیب براساس عدم وابستگی و وابستگی  12و منفعل هاي فعال) سیاست1991لیپر (

  
1- Ruge-Murcia 
2- Ghartey 
3- Catão and Terrones 
4- Christev 
5- Henry et al. 
6- Bassetto and Butters 
7- Lin and Chu 
8- Bajo-Rubio et al. 
9- Dhal 
10- Nguyen 
11- Fiscal Theory of the Price Level  
12- Active and Passive 
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ــان می ــدن تابع قیمت، حداقل به بدهی دولت تعریف کرده و نش ــخص ش دهد که براي مش
لت اي بودجه دوراي حفظ توازن بین دورهیک مقام باید به طور فعال عمل کند. همچنین ب

ساس، لیپر ( شان می1991باید حداقل یک مقام به طور منفعل عمل کند. بر این ا دهد که ) ن
سیاست مالی بدون مکانیسم سیاست پولی منفعل،  سیاست مالی فعال و  هاي پولی در حالت 

 گذارد. ها تاثیر میبر سطح قیمت
به 1995و  1994در ادامه، وودفورد ( ) محوریت نظریه مقداري پول در تعیین قیمت را 

ـــیده و در عوض تراز بودجه را در مرکز نظریه تعیین قیمت قرار می ه دهد. وي بچالش کش
ــاره می ها اگر فقط نظریه مقداري در برخی مدل -1کند؛ دو چالش نظریه مقداري پولی اش

هاي بازار پول نظریه مقداري بر دارایی -2شود. ها نامعین میپول مبنا باشد، تابع سطح قیمت
الی را هاي جدید مهاي بازارهاي مالی و جانشینمتمرکز است و بنابراین تحوالت و پیشرفت

کند که تورم بیش از آنکه یک پدیده ) ادعا می1994دهد. بر این اساس، سیمز (پوشش نمی
عموم در مورد ســیاســت  پولی باشــد، یک پدیده مالی اســت و ارزش پول اعتباري به عقاید

 مالی بستگی دارد.
در مجموع، در رویکرد نظریه مقداري پول، تراز بودجه یک محدودیت در نظر گرفته 

شوكمی ستفاده از مخارج و مالیات آن را در برابر  اما  کرد.ها تعدیل میشد که دولت با ا
ـــرط تعادل (مانند نظریه م FTPLرویکرد  ـــت که تراز بودجه یک ش قداري پول) معتقد اس

ست و به همین دلیل تغییر در کسري بودجه و یا بدهی ستهاي دولت میا قیم تواند به طور م
و  2000، 1موجب تغییر در قیمت براي حفظ شـــرط تعادلی شـــود (کریســـتیانو و فیتزگرالد

 ).2002، 2باستو
 
 بازخوردهاي تورم بر کسري بودجه و پول -2-4

 شــود. بازخوردهاي تورم دره و حجم پول توصــیف میدر اینجا تاثیر تورم بر کســري بودج

  
1- Christiano and Fitzgerald 
2- Bassetto 



 165    1398پاییز / 80/ شماره چهارموهاي اقتصادي ایران/ سال بیستفصلنامه پژوهش

  4) و تانزي1971( 3)، دوتان1967( 2) مطرح شـــد، ســـپس الیورا1963( 1ابتدا توســـط الول
وف شد. معر» تانزي-اثر الیورا«) بازخورد تورم بر کسري بودجه را بسط دادند که به 1977(

) بازخورد تورم بر پول را مطرح کردند که با 1977) و سارجنت (1973سارجنت و واالس (
 شود.شناخته می» 5علیت معکوس«نام 

لت امکان د-اثر الیورا - حا ـــري بودجه دو  بازخورد تورم بر کس افزایش  -1ارد؛ تانزي: 
شود که این حالت به طور عمده مختص کشورهاي قیمت ها موجب افزایش کسري بودجه 
ها موجب کاهش افزایش قیمت -2شــود. تانزي نامیده می-توســعه اســت و اثر الیورادرحال

   6کینافتد و اثر پاتینیافته اتفاق میکســري بودجه شــود که معموال در کشــورهاي توســعه
   شود.گفته می

ــریع1967الیورا ( ــت که به دالیلی از قبیل افزایش س ــه ب) معتقد اس ا تر مخارج در مقایس
سیت کمتر و با تاخیر قیمت درآمد، جمع ساس درآمدهاي گذشته و حسا آوري مالیات بر ا

هاي ) نیز به وقفه1977شود. تانزي (خدمات عمومی، تورم موجب افزایش کسري بودجه می
دهد کند. وي نشان میه قانونی و وقفه تاخیر در پرداخت) اشاره میآوري مالیات (وقفجمع

هاي مالیاتی طوالنی است و کشش درآمدي نظام مالیاتی توسعه، وقفهحالدر کشورهاي در
ـــوكنیز کوچک ـــت در نتیجه درآمد حقیقی دولت با ش هاي تورمی کاهش تر از یک اس

) 2001) و کاتائو و ترونس (1990کاران (یابد. عالوه بر موارد یاد شــده، دورنبوش و هممی
ـــبد  ـــایت و اطاعت مالیاتی کمتر (به دلیل کاهش اعتبار نهادهاي عمومی)، تغییر س به رض
ــرانجام وقفه زمانی میان تنظیم  ــمت کاالهاي با بار مالیاتی کمتر و س مصــرفی خانوارها به س

 بودجه دولت و تخصیص آن اشاره دارند.
دهند که تورم موجب کاهش ها نشــان میي، بعضــی از مطالعهتانز -در مقابل اثر الیورا

) انتظار این است که در کشورهاي 1977شود. براي مثال، طبق نظر تانزي (کسري بودجه می
  
1- Lovell 
2- Olivera 
3- Dutton 
4- Tanzi 
5- Reverse Causation 
6- Patinkin 
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سعه سري بودجه تو شش و وقفه مالیاتی کوتاه، تاثیر تورم بر ک یافته به دلیل نظام مالیاتی باک
 یافته،کنند که در کشورهاي توسعه) بحث می1200( 2) و هینمن1988( 1منفی باشد. ارباس

هاي روهدهندگان به گمالیاتشود که نظام مالیاتی تصاعدي است، بنابراین، تورم موجب می
ایه مالیاتی و همچنین پ مدآنســبت مالیات به درمنتقل شــوند. پس با نرخ نهایی مالیاتی باالتر 

. تاثیر منفی شوداسمی و حقیقی) بیشتر مییابد و در نتیجه درآمد مالیاتی دولت (افزایش می
ـــري بودجه می ـــط تورم بر کس تواند از حیث مخارج هم اتفاق افتد. این اثر اولین بار توس

ـــو1993پاتینکین ( ـــط وي و کاردوس ـــد. 1998( 3) مطرح و توس ) به طور تجربی تایید ش
مزد و قوق و دســتترین دالیل آن عبارتند از: کاهش نرخ بهره حقیقی، تعدیل با وقفه حمهم

 هاي حقیقی دولت.کاهش بدهی
مقام  زا نیست، بلکهدومین بازخورد گویاي این است که حجم پول برون علیت معکوس: -

طبق  4شـــود.کند که خود موجب دامن زدن به تورم میپولی براســـاس تورم، خلق پول می
ــارجنت و واالس (مطالعه ــارجنت (1973هاي س ) تورم 1977( 5) و آقولی و خان1977)، س

ست، زیرا  شد پول  نرخ عموم از اتانتظارعلت گرنجري خلق پول ا تورم تحت تاثیر نرخ ر
   .شودتعیین میمحدودیت بودجه دولت  است که آن نیز تحتینده آ
 
 آثار حقیقی تامین مالی تورمی کسري بودجه -2-5

ـــري بودجه، افزایش تولید و  یکی از ادعاهاي اصـــلی در حمایت از تامین مالی تورمی کس
رشد اقتصادي است. به همین دلیل، در اینجا تاثیرپذیري بخش حقیقی اقتصاد از تامین مالی 

شــود. در مجموع، هاي تعادل عمومی شــرح داده میهاي رشــد و مدلتورمی در قالب مدل
هند که شــک و تردید بســیاري در مورد آثار مطلوب تامین مالی دها نشــان میاین مطالعه

  
1- Erbas 
2- Heinemann 
3- Cardoso  

یره تواند ارتباط میان ذخره کرده اســـت. به نظر وي، تورم باال می) نیز به جنبه دیگري از این ارتباط اشـــا1992بال ( -4
 تري را موجب شود.ثبات کند و خطاهاي کنترل پولی بزرگپولی و ابزار سیاستی بانک مرکزي را بی

5- Aghevli and Khan 
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 ر است.گیري بیشتهاي رفاهی تامین مالی تورمی نسبت به مالیاتتورمی وجود دارد و هزینه
ـــد:تامین مالی تورمی در مدل - ـــاال1991و  1990بارو ( هاي رش مارتین -اي-)، بارو و س
هاي رشــد نئوکالســیک اضــافه را به مدل) ســیاســت مالی 1999( 1) و نلر و همکاران1992(

گیري موجب انحراف بازار نشده و کنند. اگر مالیاتها چهار حالت را تحلیل میکردند. آن
شود، رشد اقتصادي افزایش می صرف مخارج مولد  گیري یابد. در مقابل، اگر مالیاتمنابع 

ــود، اثر نهایی بر رشــد اقتصــادي مبهم اســت. اگر مالی گیري انحراف اتموجب انحراف ش
صرف مخارج غیرمولد شود، اثري بر رشد اقتصادي نخواهد  نداشته، اما منابع حاصل از آن 

سرانجام اگر مالیات شت.  شوند، دا صرف مخارج غیرمولد  شده و  ها موجب انحراف بازار 
 شود.موجب کاهش رشد اقتصادي می

تورم و رشـــد دهد که رابطه بلندمدت معکوســـی میان ) نشـــان می2000( 2تســـوکیس
سپینوزا صادي وجود دارد. در مقابل، ا شد درون2002( 3وگا و ییپ-اقت شامل ) با مدل ر زا 

الضــرب تاثیري بر رشــد اقتصــادي ندارد. همچنین دهند که حقهاي مالی نشــان میواســطه
ــد اقتصــادي  ــپرده قانونی، موجب کاهش رش افزایش پایه مالیات تورمی از طریق افزایش س

ـــود. پــالوکــمی )، 2005(  6)، آدام و بوان2005(  5)، گیلمن و کجــاك2003(  4انگــاسش
زا نشــان دادند آثار هاي رشــد درون) در چارچوب مدل2010و  2009( 7فوجیســاکی و مینو

ست. ارهارت و همکاران شن و دقیق نی شد درون2014( 8تامین مالی تورمی رو زا ) با مدل ر
 شود. قتصادي میدهند که کسري بودجه موجب کاهش رشد انشان می

مدل - ـــن ( هاي ادوار تجاري حقیقی:تامین مالی تورمی در  ـــان 1991کولی و هانس ) نش
دهند که اگر مالیات تورمی با مالیات بر درآمد نیروي کار و سرمایه جایگزین شود، رفاه می

  
1- Kneller et al. 
2- Tsoukis 
3- Espinosa-Vega and Yip 
4- Palokangas 
5- Gillman and Kejak 
6- Adam and Bevan 
7- Fujisaki and Mino 
8- Ehrhart et al. 
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گیرند که تورم موجب خروج ) نتیجه می1996( 1یابد. دوتســـی و آیرلندجامعه افزایش می
ـــرمایه از بخش تولید کاال و ورود آننیرو ها به بخش مالی و در نهایت کاهش ي کار و س

صادي می شد اقت ضرب می) با این فرض که حق2007( 2شود. هو و همکاراننرخ ر تواند ال
ــان می ــد، نش دهند که مالیات تورمی، رفاه را کاهش داراي پیامد خارجی مثبت تولیدي باش

 دم استفاده از مالیات تورمی است.خواهد داد و سیاست بهینه، ع
ندلس کا جه قرار می2008(  3مک  یاســــت خلق پول را مورد تو هد؛ ) دو نوع از ســـ  د

ل تواند در قالب بیمه بیکاري، بازنشــســتگی و این قبیهاي انتقالی به خانوارها که میپرداخت -1
سیستم مالی است و بر نرخ هاي مالی که یک نوع یارانه به ها به واسطهپرداخت -2موارد باشد. 

ــان میگذارد. آنتوانند از بانک مرکزي وام گیرند، تاثیر میها میاي که بانکبهره دهند ها نش
که ارتباط پول با تولید به چگونگی تزریق پول بســـتگی دارد. تزریق پول به خانوارها با ایجاد 

هاي مالی ســـتقیم پول به واســـطهمالیات تورمی، تنها پیامدهاي منفی دارد؛ در حالی که تزریق م
 نامد.شود که وي آن را سوبسید تورمی میموجب افزایش تولید، مصرف و رفاه می

 
 هاي مرتبط با اقتصاد ایرانمطالعه -3

 76اند (شــامل مطالعه که به طور خاص در مورد اقتصــاد ایران انجام گرفته 83در این بخش 
یج شــوند تا از نتابندي و مرور مین انگلیســی)، طبقهمطالعه به زبا 7مطالعه به زبان فارســی و 

 را  1396-1351ها دوره زمانی ها براي تحلیل اقتصـــاد ایران اســـتفاده شـــود. این مطالعهآن

 اند. شامل شده
شدههایی که در این مطالعهها و یا هدففرضیه مورد قابل تفکیک  11اند به ها پوشش داده 

ستند. توزیع فراوانی این بر سیه ست. همان طور 2هاي تجربی در نمودار (ر شده ا ) آورده 
شکل (شود تقریبا تمامی شاخهکه مشاهده می شده در  هاي داخلی ) در مطالعه1هاي مطرح 

 اند، بنابراین، امکان ارائه یک تحلیل جامع وجود دارد. پوشش داده شده
  
1- Dotsey and Ireland 
2- Ho et al. 
3- McCandless 
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 رضیههاي اقتصاد ایران براساس فتوزیع فراوانی مطالعه -2نمودار 

 پژوهشهاییافتهماخذ: 
 

ـــاره مطالعه3در نمودار ( ـــده ) توزیع فراوانی مبانی نظري مورد اش هاي داخلی آورده ش
ست. مطالعه شکلهاي داخلی تقریبا به طور یکنواختی به همه جنبها شته و 1( هاي  ) توجه دا

با وجود ســـهم باالي  -1اند. البته دو نکته در این باره قابل ذکر اســـت؛ آن را پوشـــش داده
هاي رشد که آثار مالیات تورمی ها در زمینه آثار حقیقی کسري بودجه، ادبیات مدلمطالعه

شد  شته با شد این مدل–را در خود دا سیار رایج 2000ها از و چنانچه بیان   -اندشده به بعد ب
ها به در موارد به نســبت زیادي، مطالعه -2خورد. هاي داخلی کمتر به چشــم میدر مطالعه

اند که چندان ها اســتفاده کردههاي آنو از مدل هاي بســیار شــدید ارجاع دادهادبیات تورم
 1سنخیتی با ماهیت تورم متوسط مزمن ایران ندارد.

 
  

شدید است، نتیجه 1956ها  براساس مدل کیگان (براي نمونه، برخی مطالعه -1 ) که مربوطه به تامین مالی تورمی بسیار 
شـــده ایران از نرخ تورم حداکثرکننده درآمد کمتر بوده اســـت. این در حالی اســـت که اند که نرخ تورم تجربهگرفته

ر بود این اند. از این رو، بهترم حداکثرکننده درآمد بیشــتر دانســتهشــده ایران را از نرخ توبرخی دیگر، نرخ تورم تجربه
ـــورهاي درحالمطالعه مالی در کش ـــاس ادبیات مربوط به تامین  ـــعه و تجربه تورمها براس ـــط توس  هاي مزمن متوس

 گرفت.انجام می
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 اي اقتصاد ایران بر اساس مبانی نظريهتوزیع فراوانی مطالعه -3نمودار 

 پژوهشهاي یافتهماخذ: 
 

شان می4نمودار ( صد مطالعه 83دهد. ) توزیع فراوانی روش پژوهش را ن ساس در ها برا
درصــد به  27هاي ســري زمانی و درصــد به روش 57روش اقتصــادســنجی انجام گرفته که 

 درصد است.  17ها روش اند. سهم سایرهاي اقتصادسنجی کالسیک تکیه داشتهروش
گذاري میان مقام مالی و پولی همان طور که در بخش دوم بیان شد، نحوه تعامل و قاعده

ـــتر مورد توجه قرار گیرد. تعیین ـــت تئوري بازي بیش ـــت، بنابراین، الزم اس کننده تورم اس
ـــفانه تنها یک مطالعه با محوریت نظریه بازي  ام انج -)1395محمودنیا و همکاران (-متاس
ـــت. عالوه بر این، تعداد اندکی از مطالعه ـــلطه مالی و کیفیتگرفته اس  ها به ابعاد کیفی س

ـــهبازي غیاثی و همکاران (اي پرداختههاي بودجهگذاريقاعده ) و روحانی و 1394اند. ش
ـــه1397ابوحمزه ( ـــلطه مالی و همچنین مومنی و همکاران هاي بودجه) در زمینه ریش اي س

ـــمی و1390( قاس قاعده1394) و ابراهیمی و همتی (1394مهاجري ( )،  گذاري ) در زمینه 
ـــتر مورد توجه مالی و پولی، نمونه ـــتند که باید بیش ـــمندي از رویکرد کیفی هس  هاي ارزش

 قرار گیرند.
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 هاي داخلی براساس روش انجام پژوهشتوزیع فراوانی مطالعه -4نمودار 

 پژوهشهاي یافتهماخذ: 
 

دهد. صــددرصــد هاي مورد بررســی را نشــان می) توزیع فروانی نتایج فرضــیه5نمودار (
عه طال جام م تاثیر پول بر تورم ان ـــپس  ـــري بودجه بر پول و س تاثیر کس که در مورد  هایی 
ري بر هایی که در زمینه تاثیر مســتقیم کســاند. مطالعهها را تایید کردهاند، این فرضــیهگرفته

ـــت یافته قیمت انجام گرفته، اند. در مورد تاثیر برخی به تاثیر مثبت و برخی تاثیر منفی دس
ـــري بودجه،  ـــد اثر الیوا 75تورم بر کس ـــري بودجه) را که -درص تانزي (تاثیر مثبت بر کس
ها اثر درصــد مطالعه 25اند. در مقابل توســعه اســت، تایید کردهمختص کشــورهاي درحال

ـــري ب هاي واند با انگیزهتاند که میودجه) را نتیجه گرفتهپاتینکین (تاثیر منفی تورم بر کس
شته باشد. سیاسی دولت ها درصد مطالعه 50ها براي خلق پول و مالیات تورمی همخوانی دا

هاي حقیقی اقتصــــاد ایران  جه بر متغیر ـــري بود یاســــت کس ـــ عات منفی س ثار و تب  به آ

 اند.صحه گذاشته
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 اخلی براساس نتیجههاي دتوزیع فراوانی مطالعه -5نمودار 

 پژوهشهاي یافتهماخذ: 
 

کسري بودجه به طور مستقیم و غیرمستقیم  -1این بررسی دو نتیجه کلی به همراه دارد: 
ها مطالعه-2(از دریچه پول) نقش جدي در تورم متوسط مزمن اقتصاد ایران ایفا کرده است. 

ــیده ــباع رس ــگدر این زمینه به یک اش ــت که پژوهش اد ران تالش خود را بر ابعاند و بهتر اس
ـــب میان نهاد مالی با نهاد پولی متمرکز کیفی و کمی نحوه قاعده گذاري براي تعامل مناس

ند. پژوهش بانکی، کن لت، قوانین  جه، عملکرد دو کاوي قوانین بود با وا ید  با نده  هاي آی
سازي و پیشعملکرد بانک مرکزي، طراحی بازي سناریو قواعد ج بینی نتایهاي متنوع براي 

 ... راه را براي اصالحات مالی و پولی روشن کنند. جدید و
 
 تحلیلی بر تورم متوسط مزمن اقتصاد ایران -4
 تحلیل نظري تورم متوسط مزمن -4-1

ــتی مهار تورم تا به  ــیاس ــه تورم و ارائه الزامات س ــاد کالن به منظور تحلیل ریش ادبیات اقتص
ـــت. رویکرد اول که بیش از یک قرن قدمت  امروز دو رویکرد متفاوت را دنبال کرده اس

ست بر نظریه مقداري پول، یعنی  صاد کالن ا شته و تفکر غالب اقت تکیه دارد  دا
تولید کل  ها و ســطح عمومی قیمت ســرعت گردش پول،  حجم پول،  (که در آن 
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شرط تغییرات قیمتاقتصاد است) ابراین، تورم ها است. بن. طبق این رویکرد تغییرات پولی، 
که از دهه  بل رویکردي  قا میالدي مطرح شـــده بر برابري  1990ماهیت پولی دارد. در م

شرط تع ∞بودجه دولت، یعنی  ادلی تکیه دارد (که در به عنوان 
. نرخ بهره اســـت) کســـري بودجه و  ها، ســـطح عمومی قیمت بدهی دولت،  آن 

ها تاثیر رویکرد اخیر معتقد است که شرط تعادل مالی دولت به طور مستقیم در تعیین قیمت
 دارد و بنابراین، ماهیت تورم مالی است. 

ش شرح داده  هاي هر دو رویکرد که از د، مطالعهبه هر حال، آن چنان که در بخش دوم 
شه1931تورونی (-برسکاینی مطالعه سطح ) آغاز و تا نظریه جدید و مناق برانگیز نظریه مالی 

صحه می) ادامه میFTPLقیمت ( و  هاي متوسطگذارند که تورمیابند، همگی بر این قضیه 
ن نیروي انضباط به عنوااي دارند. در واقع سیاست مالی غیرمسئوالنه و بیباالتر، منشا بودجه

 کند. محرکه خلق پول و تورم عمل می
لزي سکه فکند از زمان رم باستان که چاپ پول کاغذي جایگزین ) بیان می2006لوي (

ــد تا هزینه ــی تفاوتش ــود، تاریخ گواهی داده بررس هاي زمانی و هاي دولت تامین مالی ش
ــوري در نرخ هاي تورم نیازمند واکاوي رفتار مالی دولت و نظام مالی دولت اســت. در کش

ستا،  شر و همکاران (همین را ستفاده از داده) 2002فی مقطعی و هاي در یک مطالعه جامع با ا
شور  161ی سري زمان شامل می 45که بیش از ک شاهده را  که گیرند شد، نتیجه میهزار م

 ر ادامهکند و درا ایفا می کمکی نقش، سیاست پولی کشدمی را ماشه تورم عدم توازن مالی
  .یابدمی تداومهاي خودش یهاي موقت و پویایبه وسیله شوك متوسط تورم

ــت پول ــیاس ــتگی دارد؛ اینکه کدام مقام پس مهار تورم به هماهنگی میان س ی و مالی بس
ـــتورالعمل و نظم را بر دیگري تحمیل می  کند و نوع هماهنگی را تعیین(مالی یا پولی) دس

کند. از این رو، دو حالت قابل تصــور اســت؛ حالت اول رژیم تســلط پولی اســت که با می
بودجه  ویبچارچوب پولی مســتقل و قوي، مقام پولی بازیگر مســلط اســت و تنظیم و تصــ

سیاست پولی مستقل را فراهم می ی آورد، یعنی مقام مالدولت طوري است که امکان بقاي 
سلط پولی در کشورهاي توسعه ها اي آنیافته که نهادهاي پولی و بودجهپیرو است. رژیم ت
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شتوانه  به حد کافی به بلوغ رسیده، برقرار است. در این کشورها تراز مالی دولت به عنوان پ
یرات ترازهاي حقیقی پول براســاس رژیم تورمی پایین شــکل گرفته، بنابراین، یک تورم تغی

سیاستی (مانند تورمکنند و اقتصاد از مبادلهسطح پایین را تجربه می مند اري) بهرهبیک -هاي 
ولی گذاري پشود. حالت دوم، رژیم تسلط مالی است که تراز مالی دولت امکان سیاستمی

ر قابل تبرد. این رژیم به دو حالت خاصآگاهانه و یا ناآگاهانه از بین می مســـتقل را به طور
ست؛  سلط مالی با تورم -1تفکیک ا شدید (کوتاهت سلط مالی با  -2مدت) و هاي گذرا و  ت

 تورم تعادلی متوسط و مزمن (بلندمدت). 
یاسی س -هاي گذرا و شدید اغلب به دلیل رخدادهاي اقتصاديرژیم تسلط مالی با تورم

افتد. این حالت در کشــورهاي هاي ســنگین و... اتفاق میمانند جنگ، انقالب، بحران بدهی
ـــعه ـــده، اما بعد از مدتی به دلیل چارچوب توس ـــه و اتریش) تجربه ش یافته (آلمان، فرانس
اي مناسب به رژیم تسلط پولی با تورم پایین تغییر کرده است. این رژیم در کشورهاي بودجه

صاد دولتی و ناکارآمديتوحالدر ساختار اقت شتهسعه به دلیل  سلط شده به رژیم تهاي انبا
مالی بلندمدت با تورم تعادلی متوسط و مزمن ختم شده است. در این حالت، نهادهاي پولی 
و مالی همگی متناسب رژیم مربوطه عمل کرده و انتظارات (تطبیقی یا عقالیی) نیز متناسب 

گیرد. در نتیجه تورم در یک محدوده متوسط متناسب با وضعیت ها شکل میبا عملکرد آن
 گیرد.مالی دولت و پارامترهاي ساختاري در نوسان قرار می

هاي نظري و تجربی نشان داده که اگر رژیم تسلط مالی مبنا باشد، اقتصاد در یک مطالعه
صل ست پولی و یاجمع منفی به دام میبازي با حا سیا صال افتد. در این حالت،  حات حتی ا

جانبه (مانند استقالل بانک مرکزي) موثر نخواهد بود، بلکه الزم است قواعد مالی پولی یک
دولت در بازي اقتصاد کالن تغییر یابد. به سخن دیگر، استقالل بانک مرکزي به عنوان یک 

ضمین می سئول کامل توازکند تا خزانهمزیت نهادي، اولین حرکت مقام پولی را ت  نداري م
-بودجه شود، اما نباید از این استقالل انتظار بیش از حد داشت، چراکه تنها یک شرط الزم 

ـــت. پس مهار تورم الجرم باید با اعمال محدودیت بر بازي مربوط به رفتار  -و نه کافی اس
هاي بســیار شــدید آلمان، اتریش، لهســتان و مالی دولت دنبال شــود. براي نمونه، پایان تورم
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ستان ح صل دو عمل به هممجار ست مالی و ایجاد ا سیا سته و هماهنگ دگرگونی رژیم  واب
 بانک مرکزي مستقل با تعهد به رد اعتباردهی بدون وثیقه به دولت بوده است.

ـــارجنت ( ـــخنرانی جایزه نوبل خود با تحلیل 2012به عنوان یک نمونه دیگر، س ) در س
شکل شاره می گیري و تغییر نهادها در آمریکا بهتاریخی روند  سی ا سا کند که پنج درس ا

ماهنگی  نده و آخرین آن ه ظاري آی هاي انت مد حد درآ لت در  ـــتقراض دو اولین آن اس
دهد که در آمریکا ابتدا سیاست ) نشان می2012هاي مالی و پولی است. سارجنت (سیاست

ون نمالی صحیح بنیان گذاشته شد و سپس در اواخر قرن هیجدهم (بعد از تغییر و تحوالت قا
اســاســی آمریکا) تصــمیمات ســیاســت پولی به طور کامال ســاده و شــفافی به انتخاب اندازه 

 1الضرب محدود شد.ها و نرخ حقسکه
ـــارجنت (جالب ـــیري از رویکردهاي پول2012تر آنکه س ئه ) تفس گرایی فریدمن ارا

ــازگار با الزمات بودجهمی ــارجنت (کند که س ــت. به نظر س )، 2012اي براي مهار تورم اس
ئه مسیر را اراتراز و همفریدمن در حل مساله هماهنگی سیاست پولی و مالی، دو رویکرد هم

)، مقام پولی با استفاده از عملیات بازار باز صددرصد 1953کرده است. در رویکرد فریدمن (
کند تا مســئولیت رشــد پول به مقام مالی واگذار شــود، ســپس بدهی دولت را خریداري می

شود که مقام مالی، بودجه را در طول ادوار تجاري متوازن ل رشد پول توصیه میبراي کنتر
شابه در رویکرد فریدمن ( سئولیت کنترل پول براي مقام پولی حفظ 1960کند. به طور م )، م

ستفاده از قاعده نرخ رشد ثابت پول، خود را به تامین درصد کمی از می شود و این مقام با ا
 کند.کسري بودجه متعهد می

 
 اقتصاد ایران» تورم متوسط مزمن«تحلیل تجربی  -4-2

سرمایه -ساختار مخارج سه تراز عملیاتی،  د که شواي و مالی تفکیک میدرآمد دولت به 
اي اســت و به عنوان کســري بودجه در آن تراز مالی برابر مجموع تراز عملیاتی و ســرمایه

 تراز و جاري مخارج از لیاتیما درآمد اختالف عملیاتی ترازشود. دولت در نظر گرفته می
  

 شود.) نامیده میFree Coinageکنند که ضرب رایگان سکه و یا سیستم پولی آزاد (الضرب را صفر میدر واقع حق -1
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دولت ایران، همواره در تراز  اســـت. عمرانی مخارج از نفتی درآمدهاي اختالف یهماســـر
سرمایه سري و در تراز  ست. عملیاتی ک شته ا شی معمول طور بهاي مازاد دا سر از بخ   يک

ــر تراز زادما با عملیاتی بودجه ــري عنوان تحت آن ندهماباقی و جبران، یهماس   جهبود کس
تراز مالی (برداشــت از موجودي حســاب ذخیره ارزي،  از نشــدهبینیپیش و شــدهبینیپیش

   شود.می لیما مینهاي دولتی، اوراق مشارکت و ...) تاوصولی از محل واگذاري شرکت
، عالوه بر تورم مزمن اقتصاد ایران، کسري بودجه عملیاتی نیز از )6( نمودار براساس

آید. این کســري بودجه مزمن از دو حیث اقتصــاد ایران به شــمار می هاي مزمنمعضــل
ـــلی  ـــت؛ از حیث درآمدي باید انواع مالیات منبع اص ـــیر اس درآمد و مخارج قابل تفس
درآمد دولت باشــد، اما طبق قانون اســاســی ایران، بخش نفت و گاز در انحصــار دولت 

شود. سهم ولت محسوب میدرآمدهاي حاصله، منبع مهم درآمدي د است و از این رو،
سایر درآمدها در دوره   13و  36، 51به ترتیب  1396-1358درآمدهاي نفتی، مالیات و 

درصد بوده که نشانگر  18و  41، 41به ترتیب  1390درصد بوده است. این ارقام در دهه 
ــت. ــاختار درآمدي دولت اس در همین دوره، انحراف معیار  1ناچیز بودن تحوالت در س

ـــ به ترتیب قیمت اس خام  با  32و  30می و حقیقی نفت  که همراه  دالر در ســـال بوده 
ــتخراج و صــادرات نفت ایران (به دلیل انقالب، جنگ و تحریم ها) تغییرات ناگهانی اس

بنابراین، نوســانات  2نوســانات بســیار زیاد درآمدهاي نفتی دولت را موجب شــده اســت.
ار ها موجب ســـاختناپذیري آنو انعطافدرآمدهاي نفتی، ناکافی بودن منابع مالیاتی 

 شده است. درپیهاي مالی پیدرآمدي نامتعادل و کسري
 

  
 هاي مختلف انجام شده است.هاي بانک مرکزي در سالهاي گزارشمحاسبات بر اساس داده -1
) تهیه شده و سپس انحراف معیار محاسبه BPپی (از شرکت بی» میانگین ساالنه قیمت نفت خام در جهان«اطالعات  -2

 شده است.
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 1396-1358کسري بودجه عملیاتی، مازاد تراز سرمایه و نرخ تورم طی دوره  -6نمودار 

 پژوهشهاي یافتهماخذ: 
 

ــهم مخارج جاري و عمرانی به ترتیب  1358-96از حیث مخارج، طی دوره   25و  75س
ست. این ارقام طی دهه  صد بوده ا شان 17و  83به ترتیب  1390در صد بوده که ن دهنده در
. دالیل سیاسی و اجتماعی (انقالب، جنگ، سیستم 1بدتر شدن ساختار مخارجی دولت است

الوصــول براي دولت موجب حکومتی و نگرش دولتمردان) و وجود درآمدهاي نفتی ســهل
ــافزایش بی ــده اس ــیرویه بودجه ش ــیاس اجتماعی  -ت. همچنین کاهش مخارج یا از نظر س

هاي داراي منافع ویژه منتفی خواهد شـــد. عالوه بر این، پذیرفته نیســـت و یا با فشـــار گروه
هاي وابسته به حاکمیت به تدریج انباشته شده و امکان کاهش بودجه هاي بخشناکارآمدي

کند. بنابراین، مخارج دولت یک مدت را منتفی میها بدون تحمل زیان رفاهی کوتاهآن
روند افزایشـــی مداوم به خود گرفته که هنگام افزایش درآمدهاي نفتی به شـــدت منبســـط 

 شود در حالی که با کاهش درآمدها، امکان کاهش آن وجود ندارد.می
ساختار بودجه نامناسب، تامین مالی این کسري ت شده نیز با مشکالهاي مزمنعالوه بر 

براساس ادبیات اقتصادي، تامین  شود.ه بوده که در ادامه به مواردي اشاره میاي همراعدیده
ستقراض خارجی انجام می ستقراض داخلی و ا رد؛ گیمالی کسري بودجه از دو روش کلی ا

ر هاي تجاري و تخصصی و داستقراض داخلی به سه نوع استقراض از بانک مرکزي، بانک
  

 هاي مختلف انجام شده است.ک مرکزي در سالهاي بانهاي گزارشمحاسبات براساس داده - 1
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ستقراض خارجی نیز بها) تفکیک میکنهایت بخش خصوصی داخلی (غیر از بان ه شود. ا
المللی پول و بانک جهانی)، المللی (مانند صــندوق بینســه نوع اســتقراض از نهادهاي بین

 شود. هاي خارجی و بخش خصوصی خارجی تقسیم میدولت
المللی آن در اجراي تعهدات اســتقراض خارجی به دو عامل تمایل کشــور و اعتبار بین

 هاي ســیاســی بســیار براي اســتفاده ازبعد از انقالب به دلیل نگرش و تنشبســتگی دارد. 
بازارهاي مالی خارجی، امکان و اراده جدي وجود نداشـته به طوري که سـهم اسـتقراض از 

 بخش خارجی در تامین مالی کسري بودجه اغلب کمتر از یک درصد بوده است. 
یجه صی قوي وجود نداشته در نتدر زمینه استقراض داخلی با توجه به اینکه بخش خصو

ـــتقراض مداوم و بی ـــت. در این بخش دولتی به اس قید و بند از بخش پولی روي آورده اس
میان، درجه پایین استقالل بانک مرکزي، بازار غیرمتشکل پولی، نبود ابزارهاي پولی مناسب 

ـــترده، نقش کمکی را ایفا کر حتی  ده وو فقدان یک بازار بورس اوراق بهادار فعال و گس
 اند. پیامدهاي تورمی تامین مالی کسري بودجه را تشدید کرده

ـــل و 1370و  1360هاي در دهه ـــتم بانکی متوس ـــیس ـــتقیم به س ، دولت به طور مس
) 1379قانون برنامه سوم توسعه (» 69«کرد، اما در ماده هاي درآمدي را تامین میکاستی

سایر برنامه ستقراض ممنوع و در  شد. در ماده هاي این نوع ا سعه نیز تکرار  قانون » 2«تو
 اي درهبه منظور برقراري انضــباط مالی و بودج«برنامه چهارم توســعه آمده اســت که: 

زي جمهوري کســـري بودجه از طریق اســـتقراض از بانک مرکتامین  هاي برنامهســـال
سیستم بانکی ممنوع  توسعه، قانون برنامه پنجم » 117« طبق ماده ». استاسالمی ایران و 

ستقراض محل از دولت بودجه کسري تامین« ستم و مرکزي بانک از ا   ممنوع بانکی سی
تامین  1380ها از دهه از این رو، دولت». اســــت عد راهکارهاي دیگري را براي  به ب

دهد که تغییرات پولی همچنان تابع اند، اما شــواهد نشــان میکســري بودجه پیش گرفته
ــیاســت ــال اخیر  10اي دولت اســت. براي نمونه، در هاي بودجهس وصــولی از محل «س

شرکت ست. روش تریناز عمده» هاي دولتیواگذاري  سري بودجه بوده ا هاي تامین ک
ع هاي داراي منافبه دلیل ناتوانی و نبود رغبت بخش خصـــوصـــی و همچنین نفوذ گروه
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شرکت صاحب این  ها با اعطاي اعتبارات بانکی و به دبنال آن، ها، واگذاريویژه براي ت
 )). 7افزایش خلق پول همراه شده است (نمودار (

 

 
 1395-1386هاي دولتی و نرخ رشد بدهی دولت طی دوره تواگذاري شرک -7نمودار 

 پژوهش (بانک مرکزي)هاي یافتهماخذ: 
 

)). 8(نمودار ( اندها نیز به خلق پول از طریق فشار بر سیستم بانکی منتهی شدهسایر روش
ساب ذخیره ارزي از دیگر روش شت از ح صلی دولت در دهه بردا براي تامین  1380هاي ا

ــعه، ماده » 60«کســري بودجه بوده اســت. طبق ماده  ــوم توس قانون برنامه » 1«قانون برنامه س
تواند با رعایت شــرایط و قانون برنامه پنجم توســعه، دولت می» 85«ه چهارم توســعه و ماد

ــاب ذخیره ارزي تامین مالی کند.  ــري بودجه را از طریق حس الزامات مندرج در قانون، کس
بانکی و در نتیجه افزایش نقدینگی  ـــتم  ـــیس ـــت موجب افزایش ذخایر ارزي س  این برداش

 1شده است.
صــندوق توســعه ملی، برداشــت از آن و همچنین هاي اخیر، عدم افزایش ســهم در ســال

  
هاي خارجی بانک مرکزي و درآمد ارزي حاصل از فروش نفت به بانک مرکزي فروخته و در نتیجه خالص دارایی -1

ــونقدینگی افزایش می ــاب ذخیره ارزي براي جلوگیري از انتقال ش ــازوکار حس ــتا، س تی به هاي نفیابند. در همین راس
هاي خارجی بانک مرکزي، نقدینگی جدید و طراحی شــد که با برداشــت موجب افزایش خالص داراییاقتصــاد ایران 

 ).1389و نیلی و همکاران،  1392شود (هادي زنوز، کرد دولت میاعتبارات ریالی براي هزینه
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ـــرکت گذاري ش جایگزین دو روش قبلی (وا ـــالمی  مالی اس هاي دولتی و فروش اوراق 
ــده ــاب ذخیره ارزي) ش ــت از حس ــب بازدهی برداش ــالمی به دلیل عدم تناس اند. اوراق اس

ــود اوراق و همچنین ناکارآمديمدت پروژهکوتاه  به تعویقهاي اجرایی، الجرم تنها ها با س
هاي انجامند. در واقع، خلق پول براي تامین اصل و سود این اوراق در ساللزوم خلق پول می

 هاي عمومیآتی خود را نشان خواهد داد. البته فروش اوراق اسالمی براي تامین مالی بخش
 در راستاي تامین 1389هاي دولتی نیز استفاده شده است. براي نمونه، تنها در سال و شرکت

ـــار  ـــکن مهر، مجوز انتش ـــارکت طرح «هزار میلیارد ریال  70منابع مالی طرح مس اوراق مش
دو برابر  1389شد به طوري که اوراق مشارکت سال  صادر مسکن بانک توسط» مسکن مهر

 است.  1388سال  تا کل آمار تجمعی اوراق مشارکت
 

 
 1395-1386دوره هاي دولتی و نرخ رشد بدهی دولت طی واگذاري شرکت -8نمودار 

 پژوهش (بانک مرکزي)هاي یافتهماخذ: 
 

ست که حتی بعد از دهه  ستم بانکی به عنوان آخرین نهاد  1380شواهد گویاي آن ا سی
ست و به این  سري بودجه و یا تبدیل بدهی دولت به پول مبادرت ورزیده ا به پولی کردن ک

نشده، سیطره بخش مالی دولت بر بخش پولی شده و اصالحهاي بودجه مزمنترتیب کسري
 الی را به همراه داشته است. سازي بخش پولی با بخش مو هم

 و ممنوعیت اســـتقراض دولت از بانک مرکزيبا وجود  در واقع باید اذعان داشـــت که
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ر دهد که این مساله اتفاق افتاده است. بهاي متعدد نشان میشواهد و پژوهش، سیستم بانکی
نزد ســیتم بانکی که اغلب بدون بازپرداخت اصــل و هاي دولت حســاب بدهیاین اســاس، 

ست افزایش یافته و بانک شته تا باسود ا شت از بانک مرکزي  ها را وا دا ضافه بردا ن را آا
مونه از آنجایی . براي نیابدنقدینگی افزایش میبه دنبال  پایه پولی وجبران کنند. بنابراین، 
سی شنا سب با پرداخت که به دلیل کار صله از طرح هدفمندي متنا ست، منابع حا هاي نادر

ستقراض از بانک مرکزي روي آورد. البته این  هايیارانه شد، دولت به ا انرژي به خانوارها ن
، زدههاي بحرانمســاله تحت عناوین دیگري از قبیل حمایت از موســســات مالی و شــرکت

. نیز .. هاي دولتی با نرخ بهره پایین، تخصــیص ارز با نرخ رســمی واعطاي وام به شــرکت
 ). 1389و موسوي جهرمی و زایر،  1392 ممکن است شدت یابد (هادي زنوز،

ضعف صاد ایران به دلیل  ساب همچنین در اقت هاي خزانه و بانک مرکزي در نظارت، ح
صد صفر (نرخ ذخیره قانونی  شده و صد) در عمل براي حسابدرمانده  هاي دولتی اعمال ن

ی را هاي دولتها امکان اعطاي تســهیالت و خلق پول از حســابرســوب این وجوه در بانک
 ).1397ها به همراه داشته است (روحانی و ابوحمزه، براي بانک

سرمایه) تاکید می سري بودجه عملیاتی در مقابل مازاد تراز  ساختار بودجه (ک شود که 
شکل سب مازاد م صفر، افزایش متنا سري بودجه ثابت و یا  ست به طوري که با فرض ک زا ا

ـــري بودجه عملیاتی نیز موجب افزایش نقدینگی می ـــرمایه و کس ـــوند. در واقعتراز س ، ش
ـــري بودجه عملیاتی (ب ه عنوان مثال، به دلیل افزایش مخارج جاري) و افزایش افزایش کس

فت) هر دو موجب افزایش  یل افزایش قیمت ن به دل ثال،  به عنوان م یه ( ما ـــر مازاد تراز س
 شوند. نقدینگی می

حاصـــل از آن به  ارزي درآمدهاي شـــود، می صـــادر نفت که براي نمونه، هنگامی
صندو سهم  سر  شده و پس از ک شرکت نفت واریز  ساب  شرکت ملی ح سعه ملی،  ق تو

 خزانه ردوا -تبدیل دالر به ریال توسـط بانک مرکزي-نفت  و... مابقی به صـورت ریالی 
ابد یافزایش می مرکزي بانک ارزي ذخایر شود. در نتیجه از یک طرف، خالصدولت می

ـــپرده  یبده مرکزي، خالص بانک نزد دولتی بخش هايو از طرف دیگر، با افزایش س
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به  کاهش میدولت   یجادا پولی پایه در یابد. پس در این مرحله تغییريبانک مرکزي 
ـــود، اما با هزینهنمی ـــپردهش   بانک مرکزي نزد دولت بدهی هاي دولتی، خالصکرد س

ســت ا شــود. بنابراین، ممکنمنبســط می پولی که در نتیجه پایه کرد خواهد پیدا افزایش
ــري ــا از پول بودجه، خلق حتی با کاهش کس ــتوانه  منش ذخایر ارزي بانک مرکزي به پش

 درآمدهاي نفتی اتفاق افتد.
ار یابد و انتظالبته بخشــی از ارز حاصــل از فروش نفت جهت واردات تخصــیص می

ـــاله در دوره ـــت که ذخایر ارزي بانک مرکزي افزایش نیابد. منتها این مس  هاياین اس
ــاي واردات را افزایش می ــو، تقاض ــوي دیگر، موجب  دهد ورونق نفتی از یک س از س

سطح درآمد نفتی می شتر دولت به  ستگی بی وجه ها، دولت بدون تشود. در این دورهواب
صاد مبادرت می صاد به تزریق منابع نفتی به اقت تها با کاهش ورزد. منبه ظرفیت جذب اقت

شته و در  ضاي واردات و مخارج دولت وجود ندا سریع تقا درآمد نفتی، امکان کاهش 
ـــریع ذخایر ارزي نتیجه به  ـــه ارز و -دلیل احتمال تخلیه س و در نتیجه محدودیت عرض

فشــار بر بازار ارز افزایش یافته و نرخ ارز افزایش  -تداوم تقاضــاي ارز در ســطح قبلی
ـــري از جهت افزایش نرخ ارز، می ـــاله به همرا تمایل دولت به جبران کس یابد. این مس

 .1اهد شدموجب افزایش نقدینگی و در نهایت تورم خو
نتیجه آنکه سـاختار بودجه به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم (از طریق سـرکوب بیشـتر نرخ 

ــتم بانکی و در پی آن نقدینگی میبهره حقیقی) موجب افزایش دارایی ــیس ــود. با هاي س ش
رابري اسـاس ترازهاي برابري پول، ب افزایش نقدینگی، جریان فعل و انفعالت بخش پولی بر

ــبی تعدیل ــر آغاز میقدرت خرید نس ــده و برابري تورمی فیش ــود که افزایش قیمت رش ا ش
ها دو پیامد به همراه دارد؛ اول آنکه با کاهش قدرت خرید دهد. این افزایش قیمتنتیجه می

قدینگی، دســــت هان و تبعیضن تامین پن ندازي دولت براي   ردم و بخشآمیز بودجه از ما
ـــري  تبعیت) به خوبی 9خورد. نمودار (خصـــوصـــی رقم می با تاخیر مالیات تورمی از کس

  
 ) مراجعه کنید.1392براي جزئیات بیشتر به هادي زنوز ( -1
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  1دهد.بودجه عملیاتی دولت را نشان می
 

 
 1396-1358مالیات تورمی و کسري بودجه عملیاتی طی دوره  -9نمودار 

 پژوهش  (بانک مرکزي)هاي یافتهماخذ: 
 

ـــتر در کوتاه ـــرکوب مالی بیش ـــت که مالیات تورمی با س و  مدتدومین پیامد آن اس
ـــرکوب مالی). براي نمونه، تورم در بلندمدت همراه می ـــود (مکملی مالیات تورمی و س ش

شتر نرخ بهره کوتاه سرکوب بی ستوري موجب  سمی د مدت به دلیل ثابت ماندن نرخ بهره ا
 )). 10زند (نمودار (عتبارات بانکی دامن میشود که به افزایش تقاضاي احقیقی می

 

  
سبه مالیات تو -1 شد، حقحق اگر رمی وجود دارد؛ دو روش کلی براي محا ضرب با صورت ال ضرب حقیقی به  ال

 رد اول:. در رویکپایه پولی است ها و سطح عمومی قیمت شود که در آن محاسبه می 
تورمی مالیات

. 

 ):نرخ تورم رشد تولید و  ضریب فزاینده پول،  حجم پول،  بر اساس تئوري مقداري (رویکرد دوم،  در
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 1396-1358مالیات تورمی و سرکوب نرخ بهره طی دوره  -10نمودار 

 پژوهش (بانک مرکزي)هاي یافتهماخذ: 
 

ــا تکانه ــاختار بودجه ایران منش ــط پس س ــه تورم متوس هاي اولیه تورمی و همچنین ریش
پولی  بر سیستم بانکی و فعل و انفعالت بخش مزمن اقتصاد ایران است. این ساختار با سیطره

هاي مرور شـــده، در حالی که طبق مطالعه ؛دهدها را افزایش میبه طور دائم ســـطح قیمت
ت و یا مدکند که کاهش کوتاهســرانجام تبعات نامطلوب آن بر بخش حقیقی ســرایت می

ـــرمایه ـــت.  به همین دلیل اگذاري و تولید از جمله آنبلندمدت س صـــالحات مالی ها اس
 شرط امکان کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران است.پیش

 
 گیريبندي و نتیجهجمع -5

پژوهش در مورد  83مطالعه نظري و تجربی خارج از کشــور و نتایج  110در این مقاله با مرور 
صاد  سط مزمن اقت ساختار بودجه دولت در تداوم نرخ تورم متو صاد ایران، تحلیلی از نقش  اقت

شان می شد. این تحلیل ن ساختار بودجه (کسري بودجه، کسري عملیاتی، ایران داده  دهد که 
استمرار افزایش نقدینگی و همچنین  هاي تامین مالی) نیروي محرکهسرمایه و روشمازاد تراز 

سـرکوب دائمی نرخ بهره در دوره بعد از انقالب بوده اسـت. از این رو، جایگزینی اسـتراتژي 
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هاي پولی مستلزم تغییر استراتژي 2براي اقتصاد ایران در عوض استراتژي بقامحور 1رشدمحور
است. این اصالحات مالی باید قواعد حاکم بر بودجه و همچنین رویه  -هاو نه سیاست-و مالی
بانک مرکزي را دچار تحوي جدي کند  -مجلس -مابین دولت گیري و تعامالت فیتصــمیم

ست سیا صورت،  ضدتورمی بیگذاريدر غیر این  اثر خواهد بود و انتقال به رژیم تورم هاي 
 واجه خواهد شد. پایین پایدار همانند گذشته با شکست م

شود. ترین پیشنهادهاي سیاستی به صورت خالصه اشاره میبر این اساس، برخی از مهم
سیع و  صالحات باید و شاره کرد؛ نخست، ا ست به دو نکته حائز اهمیت ا قبل از آن، الزم ا

) 123: 1390هاي پولی و مالی باشــد. در همین راســتا، مومنی و همکاران (فراتر از ســیاســت
ــی به نظام مالی دولت، زمانی که از «کنند: می بیان ــامان بخش ــالحات جزئی در زمینه س اص

ساختار بودجه شکل میدرون همین  باشد  آمیزتواند موفقیتگیرد در مرحله اجرا نمیریزي 
صمیم سی در نظام ت سا ست یک تحول ا صورت پذیردو الزم ا صیص منابع  . »گیري و تخ

صالحات بودجهشود تالش براي عدوم، تاکید می ست کملیاتی کردن ا ه اي منوط به این ا
 نخست پیشنهاد اول مورد توجه قرار گیرد تا در ادامه سایر پیشنهادها موضوعیت یابند. 

 لزوم توجه به تحلیل اقتصادسیاسی از ساختار بودجه -1

 شناسی اسناد بودجه از نگاه اقتصادسیاسیآسیب -

 ریزي از نگاه اقتصادسیاسیبودجهشناسی رویه فرآیند آسیب -

 هاي حل تضاد منافعهاي داراي منافع ویژه و طرح و بررسی مکانیزمشناسایی گروه -

 هاگیريها و متعاقباً تصمیملزوم تغییر نگاه پژوهش -2

 »  کسري بودجه«به جاي تاکید بر » ساختار کسري بودجه«توجه به  -

هاي بودجه و تحلیل کیفی الیحه» نقدینگی«به جاي  »اي نقدینگیپشتوانه بودجه«توجه به  -
 هاي سلطه مالیساالنه به منظور حذف مواد، بندها و تبصره

سناریوهاي ممکن در تعامل دولتمنديتحلیل انواع قاعده - بانک مرکزي با -مجلس-ها و 
صرف بر اصالحاها (توجه به اصالحات بودجهاستفاده از تئوري بازي  تاي به جاي تمرکز 

  
1- Growth-oriented Strategy 
2- Survival-oriented Strategy 
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 جانبه پولی) یک
 نویسی تراز عملیاتیتوجه به موارد زیر در بودجه -3

 االجراتدوین راهنماي صادقانه و دوراندیشانه بودجه عملیاتی در یک سند فرادست و الزم -

تقدم درآمد بر مخارج، یعنی لزوم ایجاد یک واحد درآمد جاري دائمی قبل از هر واحد  -
 افزایش مخارج جاري

هاي تکلیفی براي ســیســتم بانکی (به اســتثناي تامین منابع از درآمدهاي تبصــره ممنوعیت -
 پایدار دولت)

 کرد درآمدهاي حاصل از منابع طبیعیاصالح نحوه تخصیص و هزینه -4

تعیین سقف ریالی استفاده از درآمد نفت در اسناد فرادست (ممانعت از امکان تامین منابع  -
 وب در بودجه) با افزایش قیمت ارز و نفت مص

درصــد ســهم صــندوق توســعه ملی و عدم امکان  3الزامات ســخت براي افزایش ســاالنه  -
 ارزي و همچنین عدم امکان انتقال وجوه صندوق به سیستم بانکی داخلی-برداشت ریالی

 هاي دولت با حساب ذخیره ارزي، صندوق توسعه ملی و...ممنوعیت امکان تهاتر بدهی -

 مخارج عملیات اجرایی تعهد شده به سایر مخارج حاکمیت اصل تقدم -
 حاکمیت اصل تخصیص بهینه در عملیات اجرایی جدید -

 شفافیت در قواعد و پاسخگویی براي عملکرد  -5

 تعیین و تصویب همزمان منابع مصرفی و درآمدي در بودجه بدون امکان انتقال -

 هابازده آن شفافیت قانونی در تعهد دولت نسبت به اوراق اسالمی و -

 مرکزي گذاري در سایه بانکگیري شوراي سیاستتالش براي شکل -

 کاهش سهم مقامات دولتی در شواري پول و اعتبار -

 هاي خارجی بانک مرکزيسازي داراییپیگیري امکان سیاست خنثی -6
 ها و سایر موسسات مالی به بانک مرکزيهاي دولتی از بانکانتقال سپرده -
 داريهاي مدیریت نقدینگی خزانهآیندها و ضعفبهبود فر -
عدم تحمیل اوراق  - هادار و  ثانویه اوراق ب بازار  به  بانک مرکزي  محدود کردن عملکرد 
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 اسالمی به بانک مرکزي و سیستم بانکی

 هاي بانک مرکزي و سیستم بانکیدر ترازنامه» هاخالص سایر دارایی«دهی جزء سامان -

 ها.بانک مدیریت و هاي مالکیتقاعدهبر  بازنگري -

 
  



  متوسط مزمن اقتصاد ایراناي در مهار تورم فراتحلیل کیفی نقش اصالحات بودجه   188

 منابع
ــایه. 1394مریم( ،ابراهیمی، ایلناز و همتی ــت پولی در س ــیاس ــوراي س ). نقش و کارکرد ش

 .62-37، 11، شماره 3 دوره ،سیاست مالی و اقتصادي
سالمی بیدگلی، غالمرضا، محمودي سبحانی، ا رابطه  ). بررسی1391سیدمحسن( ،وحید و 

دانش . 87تا  57ســالهاي  ایران طی در تورم و نقدینگی دولت، بودجه کســري بین
 .133-111، 48، شماره 12 دوره ،حسابرسی

سماعیل صغر(نیا، علیا صاد ایران. 1376ا   مجله برنامه و بودجه،). تعیین مالیات تورمی در اقت
 .74-47، 14و  13، شماره 2دوره 

 مالی سلطه تجربی ). تحلیل1394ان(کامر ،بهزاد و نیکی اسکویی ،اصغرپور، حسین، سلمانی
ساختاري.  خودتوضیح رویکرد :ایران اقتصاد در  ،گذاري اقتصاديسیاستبرداري 

 .162-133، 13، شماره 7 دوره
). بررسـی پایداري مالی در 1391مریم( ،اله و بهشـتیشـمس ،افشـاري، زهرا، شـیرین بخش

 .54-27، 45، شماره 12 دوره ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصاديایران. 

ــعزاده، کریم داییو  میمر زاده،کریم دایی ،يبدیم یامام ارتباط تورم و رشــد ). 1392(دیس
-133، 75، شــماره 20 دوره مجلس و راهبرد،. اقتصــادي با کســري بودجه عمومی

152. 

 لیپو سیاستهاي میان دینامیک رابطه ). بررسی1396سیما(، فرآهنگري، عبدالمجید و تمنایی
 .205-187، 23، شماره 6 ، دورهایران کاربردي اقتصادي مطالعاتایران.  در مالی و

ــــادي، ـــري زمـانی اقتص ـــالمی ایران، بـانـک اطالعـات س   بـانـک مرکزي جمهوري اس
http://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx. 

 .هاي مختلف. سالخالصه تحوالت اقتصادي کشوربانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 

 ). اثرات1396علیرضا( ،حسین و کازرونی ،حسین، پناهی ،برادران خانیان، زینب، اصغرپور
ــیون در بودجه کســري بر تورم نامتقارن هاي ریهنظکوانتایل.  ایران: رویکرد رگرس

 .194-169، 3، شماره 4 ، دورهکاربردي اقتصاد
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ـــه1377(بهرامی، جاوید ـــی مقایس ـــري ). بررس اي عملکرد راههاي مختلف تامین مالی کس
پژوهشــنامه بودجه دولت در شــرایط کاهش درآمدهاي ناشــی از صــادرات نفت. 

 .2-26، 9، شماره 3دوره ، بازرگانی

اهنامه م). پیامدهاي تامین مالی کسري بودجه از طریق انتشار پول جدید. 1377بیدآباد، بیژن(
 .22-12، 73 شماره ،دهاي اقتصاتازه

نرخ بهینه رشــد نقدینگی در اقتصــاد ایران در ). 1388اســماعیل( ،صــفرزاده تقوي، مهدي و
صادفی کینزي جدید چارچوب الگوهاي صلنامه ). DSGE( تعادل عمومی پویاي ت ف
 .104-77، 9، شماره 3 دوره ،مدلسازي اقتصادي

ودجه، رشد پول و تورم در ایران: به ). بررسی ارتباط بین کسري ب1380پور، انوشیروان(تقی
 .132-105، 66و  65 شماره، 6، دوره مجله برنامه و بودجهروش معادالت همزمان. 

شمخال صمیمی، احمد و  شید( ،جعفري  سی اهمیت و عوامل موثر بر مالیات 1376ر ). برر
 .156-125، 50 ، شماره32دوره  ،مجله تحقیقات اقتصادي تورمی در ایران.

سی رابطه بلندمدت ). 1385سرو(خ ،عزیزيحمد و م ،علیزاده حمد،ا، صمیمیجعفري  برر
ـــري بودجه و عملکرد اقتصــــاد کالن در ایران یل نظري و تجربی یک: کس   .تحل

 .46-25، 4، شماره 6 ، دورهپژوهشهاي رشد و توسعه پایدار

ستفاده از رهیافت 1395تبار، فوزیه(جیحون صاد ایران با ا ). آزمون تجربی تورم بدهی در اقت
ARDL .172 -151، 20، شماره 5، دوره مطالعات اقتصادي کاربردي ایران. 

سرور و نجاتی سه،  وري بر رشد هاي عمومی و بهره). اثر بدهی1396مهدي( ،چهرازي مدر
 .28-7، 19، شماره 5 ، دورهاقتصادي سیاست مالی واقتصادي در ایران. 

ـــادمهريحاج ناجی میدانی ،، فالحیمحمدطاهر ،امینی، مهدي، احمدي ش  ،محمدعلی و 
تاکید بر 1394اکبر(علی با  قدینگی در اقتصـــاد ایران  ـــري بودجه بر ن تاثیر کس  .(
سیستم بانکی. زایی داراییدرون سیاستپژوهشهاي  ، 23، دوره هاي اقتصاديها و 
 .166-131، 75 شماره

ـــادمهريحاج ناجی میدانی ،محمدطاهر، فالحی ،امینی، مهدي، احمدي ش  ،محمدعلی و 
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ـــري بودجه و مالیات تورمی بر اجزاي طرف b1395اکبر(علی ـــی تاثیر کس ). بررس
، 16 ، دورههاي اقتصــادي (رشــد و توســعه پایدار)پژوهشتقاضــا در اقتصــاد ایران. 

 .84-57، 4شماره 
هدحاج یدانی، امینی، م ناجی م طاهر و  مد مدي شــــادمهري، مح مدعلی، اح ي، فالحی مح

صاد ایران: رویکرد تابع 1396اکبر(علی ساختار کسري بودجه بر نقدینگی در اقت ). تاثیر 
 .172-145، 17، شماره 9، دوره گذاري اقتصاديسیاستواکنش بانک مرکزي. 

ـــادمهري ،امینی، مهدي، فالحیحاج  ،اهر و ناجی میدانیمحمدط ،محمدعلی، احمدي ش
ساختار بودجهa1395اکبر(علی اي دولت، فعل و انفعالت بخش پولی ). ارتباط میان 

 .70-41، 1، شماره 51 ، دورهتحقیقات اقتصاديو تورم در اقتصاد ایران. 
ـــفیبهار و  ،حافظی بررســـی تاثیر کســـري بودجه بر پس انداز در ). 1386خالد( ،امیر یوس

، 15وره ، دپژوهشها و سیاستهاي اقتصادي .آزمون برابري ریکاردویی«اقتصاد ایران 
 .81-51، 44شماره 

سینی ضاقلیح سب، ابراهیم و ر شه1389زاده، مهدیه(ن سی ری هاي مالی تورم در ایران (با ). برر
 .70-43، 1، شماره 10، دوره هاي اقتصاديفصلنامه پژوهشتاکید بر کسري بودجه). 

آوري و فرار مالیاتی در هاي جمع). برآورد ســهم وقفه1396مجید(خاندانی، حســین و صــامتی، 
 .97-65، 84، شماره 25، دوره هاي اقتصاديها و سیاستپژوهشایجاد شکاف مالیاتی. 

سعید و موتمنى، مانی( خیابانى، ناصر، کریمى   ایران دولت مالى پایدارى ). بررسى1391پتانالر، 
 .89-73، 1، شماره 17، دوره ریزي و بودجهبرنامهچندجانبه.  روش همجمعى با

الضرب ). تعیین حدآستانه سهم حق1390انگیزان، سهراب، سهیلی، کیومرث و خالویی، الهه(دل
ـــد اقتصـــادي  GDPپول از    مورد کاوي تجربی ایران«با در نظر گرفتن تاثیر آن بر رش
 .149-119، 1، شماره 11، دوره فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي. 1345-1386

دي و کسـري (مازاد) بودجه بر ثباتی اقتصـاتاثیر بی). 1390سـجاد( ،بصـیرمجید و  ،دالوري
، 19 دوره ،)توسعه سابق دانش ومالی ( پولی، اقتصاد دوفصلنامه. رشد اقتصادي ایران

 .189-169 ،3شماره 



 191    1398پاییز / 80/ شماره چهارموهاي اقتصادي ایران/ سال بیستفصلنامه پژوهش

). رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و 1388ربیعی، مهناز و بیدآباد، بیژن(
 .96-67، 9، شماره 32، دوره اقتصاديپژوهشنامه توسعه نظریه مقداري پول). 

هاي باال و مالیات تورمی در اقتصاد بررسی رابطه بین حجم پول تورم. )1378(رحمانی، ایرج
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.پایان دهه اخیر). ایران (طی دو

  مالیات رابطه از یلی). تحل1391عبدالصمد( ،حسین  و رحمانی ،نژادرحمانی، تیمور، عباسی
 .35-9، 15، شماره 20 دوره ،مالیات پژوهشنامهایران.  در اقتصادي رشد و تورمی

ــیدعلی و ابوحمزه ). تحلیل و نقد فرآیندهاي مدیریت نقدینگی 1397داریوش( ،روحانی، س
 .256-219، 74، شماره 23 دوره هاي اقتصادي ایران،خزانه دولت در ایران. پژوهش

هاي مالی دولت و ). عدم تعادل1384ســامتی، مرتضــی، صــامتی، مجید و جعفري، غالمحســین(
 .116-95، 24، شماره 7، دوره هاي اقتصادي ایرانفصلنامه پژوهشنرخ تورم در ایران. 

). بررســـی اثر تورمی تانزي بر عملکرد نظام 1396مهســـا( ،ســـپهردوســـت، حمید و باروتی
 .40-1، 72، شماره 22 دوره ،اقتصادي ایران هايپژوهشمالیاتی در ایران. 

ــپهردوســت، حمید، معبودي ــا(، رضــا و باروتی ،س کننده ). بررســی عوامل تعیین1396مهس
سري بودجه. پس صاد کالنانداز ملی با تاکید بر ک شنامه اقت شماره 12 ، دورهپژوه  ،
23 ،33-57. 

دي و تورم در ایران طی الضرب پول بر رشد اقتصا). بررسی اثر حق1380(سلگی، معصومه
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.. پایان1377-1342هاي سال

یاوري مانی، یونس،  ـــل حابی ،س ـــ ـــغرپور ،کاظم ، س ـــین( ،بهرام و اص ). اثرات 1396حس
ـــادي در ایران. مدت و بلندمدت بدهیکوتاه ـــد اقتص مطالعات هاي دولت بر رش

 .107-81، 18، شماره 5 ، دورهاقتصادي کاربردي ایران
شید( صاد بخش عمومی ایران. پایان1374شمخال، ر سی ). مالیات تورمی و اقت شنا نامه کار

 ارشد، دانشگاه مازندران، مازندران.

سی، سلطه مالی بر 1394صمد( ،سیدعلی و عزیزنژاد ،روحانی شهبازي غیاثی، مو ). تحلیل 
سنواتی.  صاد ایران: مطالعه موردي قوانین بودجه  ست پولی در اقت ستسیا هاي سیا
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 .28-7، 12، شماره 3 ، دورهمالی و اقتصادي
). تاثیر مالیات تورمی بر رشد 1396صادقی، بهنام، احمدپور برازجانی، محمود و دیانتی، مجتبی(

 .16-1، 99، شماره 25، دوره شاورزي و توسعهاقتصاد کبخش کشاورزي ایران. 
). 1393شعله( ،کاظم و باقري پرمهر ،سیدهادي، یاوري ،صباغ کرمانی، مجید، موسوي نیک

ــاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل  ــی اثر حاکمیت مالی بر نرخ تورم اقتص بررس
 .26-1، 1، شماره 14 دوره ،پژوهشهاي اقتصادي). DSGEعمومی پویایی تصادفی (

). تله انتظارات ناشــی از 1395ســکینه( ،مهرحســین و اوجی ،حســین، مرزبانصــمدي، علی
سیاست سلطه مالی در ایران. اعمال  صالحدیدي پولی با تاکید بر  هاي پژوهشهاي 

 .276-251، 28، شماره 9 ، دورهبانکی-پولی
 قتصــاد). تاثیر کســري بودجه دولت بر رشــد حجم پول و تورم در ا1376صــمیمی، عســگر(

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.پایان ).1374:4-1360:1ایران (

  بر بودجه کســري ). تاثیر1391حنیفه( ،احمد و امیري ،صــمیمی جعفري طهماســبی، بهمن،
 .50-25، 49، شماره 12 ، دورهدانش حسابرسیایران.  اقتصاد در حقیقی ارز نرخ

 . جستارهاي اقتصادي،1383-1354تورم در ایران:  ). کسري بودجه و1385عزیزي، فیروزه(
 .446-419 ،6، شماره 3 دوره

ها فصلنامه سیاست). عوامل موثر بر مالیه تورمی: تحلیل نظري. 1384عسگري، محمدمهدي(
 .107-77، 36 ، شماره13دوره  ،و پژوهشهاي اقتصادي

ـــگري، محمدمهدي و کمیجانی یه تورمی و میزان 1383اکبر( ،عس مال یل ).  نه آن: تحل بهی
 .172-137، 42شماره ، 10 دوره ،نامه مفیدنظري. 

). بررسی کسري بودجه و فرآیند تورمی در ایران با کاربرد رویکرد 1385راد، عباس(علوي
VAR .267-258، 226 شماره ،اقتصادي-اطالعات سیاسی. 

پژوهشنامه ران.  ). عوامل موثر بر کسري بودجه در ای1382آزاده( ،فرحبخش، ندا و محرابیان
 .171-157، 1، شماره 3دوره  ،اقتصادي

ـــري در ایران). 1390ندا( ،بخشفرح ســـداهللا وا فرزین وش، ـــیه ي دو کس .  آزمون فرض
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 .148-125، 11 ، شماره6دوره  ،پژوهشنامه علوم اقتصادي

بررسی اثر تورم بر ). 1382حمود(م ،محمودزادهسین و ح ،اصغرپورسداهللا، ا وش،فرزین
دوره  ،تحقیقات اقتصـــادي. اي و درآمدي در ایرانکســـري بودجه از بعد هزینه

 .150-115 ،63، شماره 38

سهیلی صادقی ،فالحتی، علی،  سبکیومرث و  ضه پول در ). درون1396شبنم( ،ن زایی عر
 .21-1، 13، شماره 24 ، دورهاقتصاد پولی و مالیایران و پیامدهاي آن. 

سا( ،قاسمی، محمد و مهاجري سیاست1394پری گذاري مالی در ). قواعد مالی مناسب براي 
 .84-59، 2، شماره 20 دوره ،برنامه و بودجهایران. 
سار سیاست پولی1389اکبر( ،ا و کمیجانیقبادي،  ارزي و بدهی دولت -). تبیین رابطه میان 

صادي در ایران.  شد اقت صاد بینو تاثیر آن بر تورم و ر ، 21 رهدو ،المللمطالعات اقت
 .21-1، 37شماره 

بررســی تاثیر مخارج ). 1385(مســعود، شــیرازيو  ریمک ،یانئاســالملومحمدعلی،  ،قطمیري
تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشــد اقتصــادي: مورد ایران دولتی و منابع 

 .36-5، 1، شماره 3 دوره ،اقتصاد مقداري ).1346-82(

بع االضرب پول با استفاده از تخمین ت). سنجش حق1376اصغر(نیا، علیکمیجانی، اکبر و اسماعیل
 .39-1، 50، شماره 32، دوره مجله تحقیقات اقتصاديتقاضاي پول در اقتصاد ایران. 

گذاري پولی تحت سـلطه مالی و تورم ). سـیاسـت1391حسـین( ،کمیجانی، اکبر و توکلیان
هدف ضــمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویاي تصــادفی براي اقتصــاد ایران. 

 .117-87، 8 شماره، 2دوره  ،سازي اقتصاديتحقیقات مدل

هانی، یزدان( با 1394کمیجانی، اکبر و گودرزي فرا ـــاد ایران  مالی دولت در اقتص یداري  پا  .(
 .  26-3، 2، شماره 11، دوره هاي اقتصاديمطالعات و سیاستانباشتگی. رویکرد مدل هم

ــري بودجه ). 1391( ویدا ،کمیجانی، اکبر و ورهرامی برآوردي از نقش عوامل موثر بر کس
 .42-27، 64، شماره 21 ، دورهراهبرد. در ایران

.  82-1358). نگاهی به تعاریف کسري بودجه و روند آن در ایران دوره 1384المعی، بهزاد(
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 .104-61، 47، شماره 12 دوره ،مجلس و پژوهش

ـــري بودجه و تقاضـــاي پول در ایران. 1387محمدزاده، پرویز( ـــی رابطه بین کس ). بررس
 .72-41، 28، شماره 8دوره  ،پژوهشنامه اقتصادي

صفهانی، ،نیا، داود، انجوردا، جکوبمحمودي ستجردي م،رحی داللی ا شی د سول و  ،بخ ر
ـــتراتژي ). تقابل1395مجید( ،فخار   چارچوب در مرکزي بانک و دولت بین اس

ـــیلی بازیهاي از غیرهمکارانه (کاربردي و بازیهاي همکارانه   هدرج خطی دیفرانس
 .121-83، 24 ، شماره6، دوره اقتصادي مدلسازي تحقیقاتدوم). 

صومه( ،مرادي، محمدعلی و تاجیک خاوه ضاي پول و حق1389مع ضرب در ایران: ). تقا ال
 .67-41، 4، شماره 10 دوره ،فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي. 86-1342

سعید، باقري پرمهر ). بررسی درجه تسلط 1390سیدهادي(، شعله و موسوي نیک ،مشیري، 
ــادفی پویا.  ــاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویایی تص ــت مالی در اقتص ــیاس س

 .90-69، 5، شماره 2 دوره ،هاي رشد و توسعه اقتصاديپژوهش

). بررســی ارتباط کســري بودجه دولت و تورم در اقتصــاد ایران. 1377خانی، علی(معروف
 د، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.نامه کارشناسی ارشپایان

 فصــلنامه. ریکاردو در تابع مصــرف ایران-آزمون نظریه بارو). 1390محمدرضــا( ،منجذب
  . 10-1، 2، شماره 11 دوره ،پژوهشهاي اقتصادي

ـــن، علی بانیمهرآرا، محس ـــویري ،نژاد مهر ندان س هدي( ،ابراهیم و خ ). تورم و 1394م
هاي پژوهشاصالحات اقتصادي براي کنترل آن: با رویکرد اصالح واحد پول ملی. 

 .399-379، 25، شماره 8 ، دورهبانکی-پولی
بررسی اثر کسري بودجه دولت بر مصرف و ). 1387یگانه و زایر، آیت( موسوي جهرمی،
صی در ایرانگذاري سرمایه صو صادي. بخش خ شهاي اقت صلنامه پژوه ، 8، دوره ف
 . 19-1، 3شماره 

طاهري ـــا و  ـــنی، رض ـــوي محس مالی دولت ایران. 1388حامد( ،موس پایداري  ). ارزیابی 
 .137-123، 41شماره  ،13، دوره هاي اقتصاد ایرانپژوهش
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سطوح منحی 1390موسوي محسنی، رضا و نوروزي، هایده( ). برآورد تجربی مالیات تورمی و 
 .64-39، 3، شماره 11، دوره پژوهشنامه اقتصاديالفر: مطالعه مورد اقتصاد ایران. 

  کسري بودجه مدتکوتاه و بلندمدت ). اثرات1392ابوالقاسم( ،موالیی، محمد و گلخندان
راهبرد  فصلنامه. )خارجی هايبدهی متغیر در نظر گرفتن با( ایران اقتصادي رشد بر

 .115-95 ،5، شماره 2 دوره ،اقتصادي

صري شاد، نا ضا و گالب ،مومنی، فر ساختار مالی دولت: 1390سمانه( ،علیر صالح در  ). ا
 .129-17، 28-27، شماره 8 ، دورهاقتصاد و جامعهبازخوانی یک الگوي بومی. 

ـــعود، مهران بهنیا  ـــب در مواجهه با 1389آرش( ،و علویان قوانینینیلی، مس ). رویکرد مناس
 .3-1، 3شماره ، 2 ، دورهفصلنامه پول و اقتصادتورم مزمن ایران. 

بازار پول و اعتبار در ایران و پیامدهاي آن بر 1392هادي زنور، بهروز( ). ارزیابی عملکرد 
دن و کشـــاورزي رشـــد اقتصـــادي. نوین طراحان آزاد. اتاق بازرگانی، صـــنایع، معا

 خراسان رضوي.

-67هاي تامین کســـري بودجه و تاثیر آنها بر تورم (مورد ایران ). راه1370هادیان، ابراهیم(
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.). پایان1357

). بررسی رابطه بین کسري بودجه و تقاضاي 1380حمیدرضا( ،هژبر کیانی، کامبیز و حالفی
جوســیلیوس و خودباگشــتی با -هاي جوهانســندر اقتصــاد ایران: کاربرد روش پول

 .40-3، 61و  60، شماره 5، دوره مجله برنامه و بودجهوقفه توزیعی. 

سی رابطه میان حجم پول، تورم1379هژبر کیانی، کامبیز و رحمانی، ایرج( هاي باال و مالیات ). برر
 .65-41، 7، شماره 3، دوره اي اقتصاد ایرانهفصلنامه پژوهشتورمی در اقتصاد ایران. 

ـــاد ایران (1382پور، محمد(وطن ـــی عوامل موثر بر مالیات تورمی در اقتص -1380). بررس
 .176-157، 11و  10 ، شماره3دوره  ،پژوهشنامه اقتصادي ).1340
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