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شناسايي ساختار بدهي دولت به بانک مرکزي در
ايران و مقايسه آن با استانداردهاي بينالمللي
سيد مهرزاد ميربهاري



چکيده
محدوديت اعتباري که دولت ميتواند از بانک مرکزي دريافت کند ،عنصر اصلي استقالل بانک مرکزي است .در اين پژوهش ،پس

از مررفسي

مدل ماستريخت که يک مدل ايدهال براي محدودکردن اعتبار بانک مرکزي به دولت است ،کشور فرانسه به عنوان الگوي عملي رابطه دولست
با بانک مرکزي  ،مورد بررسي قرار گرفته است .در ادامه ،چارچوب قانوني رابطه بخش دولتي با بانک مرکزي که به صورت تساريخي از
بانک شاهنشاهي شروع و به بانک ملي و مرکزي ختم ميشود ،بررسي شده و سپ

 ،ساختار بدهي دولت و شرکتها و مؤسسسات

دولتي به بانک مرکزي و تمام اجزاي آن مورد تحليل قرار گرفته است .در انتها ارقام مربوط به پايه پولي و بدهي بخش دولتسي بسه
بانک مرکزي و قوانين مربوط به کنترل و کاهش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي بررسي شده است.

واژگان کليسسدي:

ساختار بدهي دولت به بانک مرکزي ،بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي ،مدل ماستريخت  ،اعتبسار بانسک مرکسزي بسه

دولت.
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 .4مقدمه
بررسي تاريخ اقتصادي جوامع بشري نشان ميدهد هدت تدا پدش
مختلف ،دولتها نق

از ايجداد ناداد باندر مرهدري در هشدورهاي

انتشار پول را بر عا ه داشتن و با سوء استفاده از امتشداز انتشدار پدول ،هدر زمدان هدت بدا

هاه

درآم و يا همبود وجوه در خرانت روبترو ميش ن  ،بدت سشاسدت شد

افراي

ش ي حجم پول در گردش ،بت تورم دامن ميزدن  .برجستتترين نمونت تاريخي اين سشاسدت مربدوب بدت

دوران انحطاب و زوال امپراطوري رم است .در ايران نشر هاه
محتواي فلري آناا و هاه

در عشدار پدول متوسد شد ه و بدا

ارزش واقعي مسكوهات از طريق دسدت بدردن در

رسمي و "قانوني" طال و يا نقره خدال

موجدود در مسدكوهات در دوران پادشداهان

قاجار ،امري عادي تلقي ميش ؛ بت طوري هت مق ار نقره موجود در قران از  9/2گرم در دوران فتحعليشداه بدت
4/989گرم در دوران ناصرال ين شاه هاه
پس از پش اي

يافت.

2

صنعت بانك اري و در پي آن ايجاد بانر مرهري ،روابط بدشن دولدت و باندر مرهدري از

اهمشت زيادي برخوردار ش  .دولتها هت بت خاطر در دست داشتن قوه مجريت و متكفد بدودن بدار هريندتهداي
بودجتاي ،تماي بت خرج هردن منابع مالي بت مشران بش

از درآم ها داشتن  ،همواره بر بانرهاي مرهدري بدراي

دريافت وام فشار وارد هرده و توجت زيادي بت اثرات تورمي ناشي از اين امر ن اشتن .
مح ودهردن اعطاي اعتبار بانر مرهري بت دولت و استقالل اين بانر از ق رت سشاسي در چشدماند از
تاريخي ،مربوب بت دوران بشن جنگ جااني اول و دوم است .مرايداي ناشدي از اسدتقالل باندر مرهدري و يدا بدت
عبارتي ج ايي دولت از بانر مرهري در زمان بشن جنگ جااني اول و دوم هامالً آشكار ش  .در آن زمدان در پدي
تغششرات سشاسي و اتمام دوران استان ارد طال ،مديبايسدت وعدعشت بسدشاري از باندرهداي مرهدري هشدورهاي
اروپايي مطابق با تغششرات ج ي  ،تع ي ميش  .هشورهاي جاان هدت بدا عواقدو پدولي ناشدي از تدممشن هسدري
بودجت دوران جنگ جااني اول روبترو بودن  ،بت اين توافق جمعي رسش ن هدت محافتدت باندرهداي مرهدري از
ق رتهاي سشاسي و هنترل ش ي اعطاي اعتبار بانر مرهري بت دولت ميتوان بدت نفدع ثبدات قشمدتهدا باشد .

______________________________________________________
 .در دوران قاجار ست نوع مسكوک در هشور رواج داشت :تومانهاي طاليي ،قرانهاي نقرهاي و شداهي مسدي .هدر تومدان (ده هدرار
دينار) برابر  1قران بود و هر قران برابر  21شاهي و هر شاهي برابر  01دينار بدود .دو شداهي را صد ديندار و چادار شداهي را يدر
عباسي ميخوان ن .
 .2قبادي و رئشسدانا.) 938( .
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اصول توافق جمعي يادش ه در قوانشن بانر مرهري هشورهاي اتري  ،بلغارسدتان ،اسدتوني ،يوندان و مجارسدتان
منعكس ش و در سالهاي بع بت قوانشن بانرهاي مرهري تع ادي ديگر ازهشدورهاي جادان بدتويدهه در اروپدا،
گسترش يافت.
در دهتهاي اخشر همانن سالهاي جنگ جااني ،استقالل بانر مرهري با توجدت بدت تحدوست سشاسدي
عم هاي هت رخ داده ،بار ديگر مطرح ش ه است .نخستشن رخ اد ،سقوب اقتصادهاي با برنامتريدري متمرهدر بدود
هت در پي آن قوانشن بانك اري ج ي براي هشورهاي همونشستي پشششن ت وين ش و بر اساس آن اقتصداد ايدن
هشورها بت اقتصاد بازار تب ي ش  .مسملت دوم ،اتحاديت اروپا بود هت بدراي ايجداد آن مديبايسدت قدانون ج يد ي
براي بانر مرهري اروپايي ت وين ميش و قوانشن بانر مرهري هشورهايي هت عضو اتحاديدت اروپدايي مديشدون
نشر تغششر مييافت .در اين خصوص نشر استقالل بانر مرهري بت صدورت محد وديتهداي رسدمي در خصدوص
اعطاي اعتبار بانر مرهري بت دولت ،صورت عملي بت خود گرفت.
استقالل بانر مرهري از ق رتهاي سشاسي معموسً بت عنوان راهحلي براي مصون مان ن از اثرات منفدي
ناشي از فعالشت دولتهايي ارائت ش ه است هت تماي بت خرج هردن بدش

از مندابع مدالي در دسدترس را دارند .

دولتها در جوامع دمكراتشر براي انتخاب مج د سدعي مديهنند از طريدق افدراي
بتدست آورن ؛ حتي اگر اين افراي
ميتوان اين گراي

موقدت تولشد  ،محبوبشدت

از طريق رش قشمتها بدتدسدت آيد  .در نتشجدت ،اسدتقالل باندر مرهدري

دولت را خنثي هن .

مح وديت اعتباري هت دولت ميتوان از بانر مرهري دريافت هن  ،عنصر اصلي استقالل باندر مرهدري
است .عالوه بر مح وديت اعتبار بانر مرهري بت دولت باي عناصر ديگري همچون استقالل مالي ،ترهشدو ،نحدوه
انتخاب و م ت زمان م يران آن و نحوه هنترل ابرارهاي ديگر سشاستي همچدون ندرخ تنريد و سدپرده قدانوني،
م نتر قرار گشرد .با اين همت ،مح وديت اعطداي اعتبدار بدت باندر مرهدري داراي اهمشدت اساسدي در رابطدت بدا
مجموعت عناصري است هت استقالل بانر مرهري را تضمشن مديهند  ،زيدرا در شدرايط عدادي ،دريافدت اعتبدار
توسط دولت از بانر مرهري نسبت بت راههاي ديگر تممشن مالي براي دولدت مريدت دارد ،زيدرا تسداشالت باندر
مرهري با نرخ سود همتري از نرخ بازار در اختشار دولت قرار ميگشرد.

______________________________________________________
 .در برخي از هشورها (مانن ايران) ،نرخ سود تساشالت اعطايي بانر مرهري بت دولت ،صفر درص است.
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مح ود هردن ب هي دولت بت بانر مرهري بت عنوان يكي از مؤلفتهاي اصلي استقالل باندر مرهدري از
دولت نق

بسشار مامي در زمشنت ناي ش ن بانر مرهري بت ه ف اصلي خود (ثبات قشمتها) دارد.
با توجت بت اهمشت اين موعوع در اين مقالت ،سعي ميشود با توجت بت معشارهاي بشنالمللدي در خصدوص
دولتي بدت باندر مرهدري و ارائدت يدر نموندت از

رابطت دولت با بانر مرهري و نشر شناسايي ساختار ب هي بخ

رابطت دولت با بانر مرهري (هشور فرانست) ،عرورت اصالح سشستم تممشن مالي دولت ،بش

از پدش

مشدخ

شود.
 .2مدل ماستريخت
ير م ل براي مح ودهردن اعتبار بانر مرهري بت دولت ،م ل ماستريخت است هدت هشدورهاي اتحاديدت اروپدا
براي تنتشم ارتباب بشن بانر مرهري اروپايي و بانرهاي مرهري ملي از ير سوي و دولتهداي اتحاديدت اروپدا از
سوي ديگر از آن استفاده ميهنن  .اين ير م ل اي هال از رابطت مالي بانر مرهري و دولت است.
جدول  .4مدل ماستريخت -محدوديتهايي که براي اعتبار بانک مرکزي به دولت در پيمان ماستريخت در نظرگرفته
شده است.

4

ابزار

ميزان کنترل

سررسيد

سقف

نرخ بهره

اعافت برداشت

ممنوع

دد

دد

دد

وام و پش پرداخت با زمان پرداخت ثابت

ممنوع

دد

دد

دد

خري اوراق باادار (بازار اولشت)

ممنوع

دد

دد

دد

خري اوراق باادار(بازار ثانويت)

اختشاري

ب ون مح وديت

ب ون سقف

ب ون مح وديت

توافقات بازخري (ريپو)

اختشاري

ب ون مح وديت

ب ون سقف

ب ون مح وديت

توديع سپرده دولت نرد بانر مرهري

اختشاري

دد

ب ون سقف

ب ون مح وديت

اين م ل براي هشورهايي با سشستم مالي توسعتيافتت هت در آن دولتها دسترسي بت مندابع مدالي
مختلف دارن  ،داراي عملشات بازار باز واقعي هستن و اوراق قرعت درجدت يدر بخد

خصوصدي و دولدت

جانششن نردير يك يگرن  ،مناسو است .در هشورهايي هت بازار توسعت يافتت مدالي ن ارند  ،ممكدن اسدت
نوعي از دسترسي مح ود بت تساشالت مستقشم بانر مرهري ،مجاز شمرده شود.

______________________________________________________
1. Cottarelli. (1993).
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خصوصدي و دولدت جانشدشن نرديدر يكد يگر

نشستن  ،سزم است اعتبار ششرمستقشم را نشر مح ود نمود ،زيرا در صورتي هدت اوراق قرعدت درجدت يدر
بخ

خصوصي و دولت جانششن نردير يك يگر باشن (بت اين معنا هت سزم نشست دولت براي فدروش

اوراق خود نرخ باستري از بخ

ششر دولتي بپردازد) ،دولت انگشرهاي بدراي دريافدت تسداشالت بدتطدور

ششرمستقشم از بانر مرهري ن ارد ،زيرا هرينت شقوق مختلف تممشن مالي براي دولت يكسان است .ايدن
مسملت در مواردي هت نرخهاي تساشالت ششرمستقشم ،بت صورت دستوري پايشنتر از نرخهاي بازار باشد
نشر صادق بوده و سزم است اعتبار ششرمستقشم را مح ود نمود .در صورت اعمال سقف بدراي تسداشالت
ششرمستقشم ،اين سقف باي بت صورت ج اگانت از سقف تساشالت مستقشم اعمال شود.
با توسعت بازارهاي پولي و مالي ،نشاز دولت بت استفاده از تساشالت مستقشم بانر مرهري هاه
ميياب  ،بنابراين ،باي تساشالت يادش ه همگام با رون توسعت بازارهداي پدولي و مدالي هداه

يافتدت و

سرانجام بت صفر برس و مح وديتهاي اعمال ش ه در خصوص تساشالت ششرمستقشم نشر حذف شود.
مح ودهردن ب هي دولت بت بانر مرهري ب ون مس ود هردن راههاي ششرمسدتقشم اعطداي وام
بت دولت هام نشست .مشخ ترين نمونت اين امر بانرها بوده هت از بانر مرهري وام دريافدت هدرده و
اين وام را بت دولت اعطا مينماين  .از اين رويت در هشورهاي در حال توسعتاي هت دولدت سدام بداسيي
در اقتصاد دارد ،بسشار استفاده ميشود.
ممانعت از رويت پش گفتت هار مشكلي است ،زيرا نميتوان بانرها را از دسترسي بت تسداشالت
بانر مرهري محروم هرد؛ اما اگر تساشالت بانر مرهري از طريق ابرارهاي بازار (مانن مراي ه اعتباري)
صورت گشرد و بانرها مجبور باشن نرخ بازار را براي تساشالت دريافتي بپردازن  ،اين مشك قاب حد
است .در اين صورت بانكي هت خواهان دريافت تساشالت بدراي دولدت اسدت ،بايد ندرخهداي بداستري
پرداخت نماي هت اين امر جذابشت تساشالت يادش ه را براي دولت هاه

ميده .

تساشالتي هت بانر مرهري در هشورهاي در حال توسدعت بدراي طدرحهداي توسدعتاي بدا ندرخ
ترجشاي ميپردازد و استفادههنن ه اين تساشالت شرهتهايي هستن هت تحدت هنتدرل و يدا مالكشدت
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دولت قرار دارن  ،بت مانن اعطاي تساشالت مستقشم بت دولت است ،در نتشجدت ،بدراي تقويدت سشاسدت
پولي باي بانر مرهري از اين مسئولشت معاف شود.
در خصوص هشورهايي هت بانر مرهري موظف است دريچت خودهار تنري مج د براي بانرها
براي حمايت از بخ هايي از اقتصاد هت از تساشالت تكلشفي دولت استفاده ميهنن  ،قرار ده نشر بايد
توجت نمود هت تممشن مالي اين پروژهها باي از طريق بودجت دولت صورت گشرد و بانر مرهري نباي در
اين زمشنت دخالت نماي .
وامهاي ارزي منبع اصلي تممشن مالي هشورهاي در حال توسعتاي هستن هت بازارهاي مدالي داخلدي
مح ودي دارن  .اگر تمام ريسرها و هرينتهاي عملشاتي مرتبط با وامهاي ارزي برعا ه دولت باش  ،تا زمداني
هت وامهاي ارزي سررسش نش ه باش  ،اين وامها نباي در سقف مربوب بت ب هي بخ

دولتي احتسداب شدود.

در زمان سررسش وامهاي يادش ه در صورتي هت بانر مرهري وام را بازپرداخت نماي  ،مبلغ يادشد ه بايد در
سقف مربوب بت ب هي بخ

دولتي لحاظ شود .در صورتي هدت بادره پرداختدي بدت وام ارزي از سدوي باندر

مرهري از باره دريافتي از تساشالت اعطايي بت دولت بششتر باش  ،مابتالتفاوت نشر باي در سقف بد هي دولدت
لحاظ شود .در صورت هاه

نرخ ارز و ععشف ش ن پول ملدي ،در زمدان سررسدش بد هي ارزي و پرداخدت

توسط بانر مرهري ،مبلغ پرداختي باي در سقف ب هي دولت لحاظ شود .در صورتي هدت دولدت بخواهد بدا
وثشقت طال و يا ارز از بانر مرهري وام دريافت نماي  ،بانر مرهري نباي بت اعتبار آن هدت وثشقدت طدال و يدا ارز
دارد ،بش

از سقف تعششنش ه بت دولت وام اعطا نماي ؛ زيرا اثدرات تدورمي ناشدي از بد هي دولدت بدت باندر

مرهري توسط وثشقت طال و يا ارز قاب جبران نشست.
در خصوص اعمال سقف در رابطت با ب هي دولت بدا باندر مرهدري دو رويكدرد وجدود دارد؛ در
رويكرد اول ،داراييهاي داخلي پايت پولي نميتوان از درص مشخصي از داراييهاي خارجي پايدت پدولي
تجاوز نماي  .در رويكرد دوم ،سقف ب هي دولت بت بانر مرهري بت صورت درص ي از درآم هاي دولدت
در سال گذشتت تعششن ميشود.

______________________________________________________
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 .9ارائه الگوي عملي رابطه دولت با بانک مرکزي -فرانسه
بت عنوان ير الگوي موفق رابطت دولت با بانر مرهري ميتوان بت بانر مرهري فرانست اشاره هرد .بانر
مرهري فرانست در ژانويت سال 999

بت صورت ير جرء از سشستم اروپايي بانرهاي مرهري )(ESCB

درآم  .يكي از اه اف مام اين بانر بنابر پشمان ماستريخت ،ثبات قشمتهاست .باندر مرهدري فرانسدت
تصمشماتي را هت توسط هشمت م يره بانر مرهري اروپايي اتخاذ ميشود ،اجرا مينماي  .اين بانر عالوه
بر نتارت بر بازار پول و عملكرد درست و بي خطر سشستم پرداخت ،مسئول فروش اوراق بادادار دولدت
نشر هست .در فرانست ،وزي ر امور اقتصادي و دارايي و صنايع مسئول نتارت بر بازارهاي مدالي اسدت .در
پايان دسامبر هر سال ،پارلمان بت وزير امور اقتصادي و دارايدي مجدوز دريافدت وامهداي هوتداهمد ت و
بلن م ت را براي تممشن مالي دولت ميده  .اين مجدوز بد ون سدقف بدوده و شدام تعشدشن سررسدش
ب هيها نشست .پارلمان نشر مشران هسري بودجت را مشخ

ميسازد .نكتت مام آن است هت در فرانست

بت خرانتداري ق رت هاملي در زمشنت م يريت ب هي دولت داده ميشود.
مؤسست خرانت داري فرانست 2هت زيرمجموعت وزارت دارايي فرانست است ،در ابت ا بت صورت اداره
خرانتداري و م يريت ب هي فعالشت ميهرد هت بع ها بت صورت ير مؤسست مستق تغششر شك داد.
ه ف اين مؤسست م يريت ب هي و حسابهاي دولت نرد بانر مرهري فرانست بت صورتي اسدت
هت براي مالشاتدهن گان ،همترين هرينت را داشتت باش  .وظايف اين مؤسست بت شرح زير است:
 پش بشني نشاز نق ينگي دولدت و مد يريت وامهداي سررسدش شد ه (مربدوب بدت واحد
خرانتداري)،
 معامالت مربوب بت م يريت ب هي دولتي (واح بازار باز)،
 تميش رسمي معامالت ،هنترل ريسرهاي مالي و عملشاتي ( واح هنترل ريسر و پشتشباني)،
 م يريت باشنتسازي (واح تحقشقات عملشاتي)،
 آگاهي استراتهير در خصوص اقتصاد و جريانهاي مالي جااني (واح اقتصاد هالن)،
 آگاهي رقابتي ،ارايت اطالعات و اسناد،

______________________________________________________
1. European System of Central Bank
2. Agence France Tresor
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 اطالعرساني بت جامعت مالي (واح اطالعات)،
 ايجاد منابع انساني و فني سزم.
يكي از وظايف مؤسست خرانتداري فرانست ،م يريت حساب خرانت نرد بانر مرهري فرانسدت اسدت.
جريانهاي حساب خرانت بت شرح زير است:
 1 درص مربوب بت درآم هاي مالشاتي ،هرينتهاي عملشاتي و سرمايتاي است.
 02 درص مربوب بت تممشن مالي مج د دولت است هت شام انتشدار و بازپرداخدت اوراق بادادار
دولتي و پرداخت بارههاست.


 9درص مربوب بت سپردهگذاري مؤسسات دولتي نرد حسابهاي خرانت است.

 حساب خرانت شام  9هرار حساب مستق است.
اه اف مؤسست خرانتداري فرانست بت شرح زير است:
 .دولت را قادر سازد هت در هر شرايطي ،احتشاجات مالي خود را مرتفع سازد.
 .2بر اساس ماده  1پشمان اتحاديت اروپا هت هرگونت اعافت برداشدتي از سدوي دولدت از باندر
مرهري فرانست را ممنوع هرده است ،عم نماي .
 .9در پايان روز مان هاي هت بش

از  11مشلشون يورو نباش  ،نرد بانر مرهري فرانست داشتت باش .

ابرارهايي هت براي تحقق اين اه اف در اختشار مؤسست خرانتداري فرانست قرار دارد ،بت شرح زير است:
 .بانر اطالعاتي هت شام ه معامالت بر اساس نوع آن ،معامالت آتي هت وقوع آن حتمدي
است و پش بشني آماري فعالشتهاي ديگر است،
 .2اعالم معامالت نق ي توسط واح هاي ذيربط،
 .9سشستم اعالم خرانتداري .اين سشستم هامپشوتري بت هر ذيحساب در هر نقطت فرانست اين
امكان را مي ده هت معامالت مربوب بت درآم ها و هرينتهاي آيند ه خدود را بدت مؤسسدت
خرانتداري فرانست اعالم نماي .
ابرارهاي م يريت فعال نشر بت شرح زير است:

______________________________________________________
1. Treasury Announcement System
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 .پش بشني جريانهاي نق ينگي باعث ميشود هت جريان انتشار اوراق باادار هوتاهمد ت هدت
در هر هفتت صورت ميگشرد ،بابود ياب .
 .2تع يالت روزانت شام
-

سپردهگذاري و استقراض در بازار بشن بانكي،

-

توافقات بازخري اوراق باادار،

-

وام و استقراض از خرانتداري هشورهاي ديگر اروپايي.

ه ف از ابرارهاي يادش ه هاه

اتكا بر استقراض و سرمايتگذاري با باترين نرخ باره است.

م يريت ب هي دولت در فرانست از ير الگوي م رن پشروي ميهن  .بر اساس اين الگدو ،هريندت
تممشن مالي ب هي دولت هنترل ميشود ،بازار ب هي دولت براي سرمايتگدذاران توسدعت مدييابد  ،اوراق
باادار با سررسش هاي مختلف ارائت مدي شدود ،از نقد ينگي اوراق قرعدت منتشرشد ه اطمشندان حاصد
ميشود و شفافشت هام براي اين بازار ارائت ميشود.
همچنشن ،بشن دسسن اولشت ،بانر مرهدري فرانسدت و دولدت ،موافقدتنامدتاي درخصدوص اوراق
باادار دولت وجود دارد و آيشننامتاي نشر ناظر بر فعالشتهاي دسسن اولشت است .بر اساس اين آيشننامت،
وظايف دسسن اولشت اوراق باادار دولت بت شرح زير است:
-

در تمام مراي هها شرهت نماين ،

-

بت نق ينگي اوراق قرعت دولت همر نماين ،

-

در جلستهايي هت با مؤسست خرانتداري فرانست برگرار ميشود ،شرهت نماين ،

-

اطالعات آماري را ارائت دهن .

معشارهاي انتخاب دسسن اولشت نشر بت شرح زير است:


سالمت مالي،



معاملت در بازار ثانويت و داشتن تشم هاري فعال در پاريس،



تطابق با مقررات مربوطت.
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بتطور خالصت مؤسست خرانتداري فرانست با دقت ،وجوه در اختشار دولت را در چدارچوب مندافع
مالشاتدهن گان ،م يريت مينماي  .م يريت اين مؤسست بت صورتي است هت با توجت بدت حجدم عتدشم
دريافتها و پرداختها (حساب خرانت شام  9هرار حساب مستق است) ،هشچگونت اعافت برداشدتي از
بانر مرهري خرانت ن ارد و مان ه حسابها در پايان روز نرد بانر مرهري ،بش

از ير مبلدغ مشدخ

نشست.
از سوي ديگر ،م يريت ب هي دولت فرانست نشر داراي سشستم بسشار هارايي است ،بت صورتي هت
پاسخ داده ميشود ،همچنشن ،بدا اسدتفاده از يدر الگدوي بسدشار

نشازهاي مالي دولت در موع مشخ

مكانشره و با استفاده از آخرين ابرارهاي مالي ،نشازهاي مالي دولدت بدا همتدرين ندرخ بادره از بازارهداي
داخلي و بشنالمللي تممشن ميشود.

4

 .1ساختار بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در ايران
براي شناسايي ساختار ب هي بخ

دولتي بت بانر مرهري ابت ا بت ادبشات و پشششنت پدهوه هدا اشداره

ميشود ،سپس ،چارچوب قانوني رابطت بخ
اجراي ب هي بخ

دولتي با بانر مرهري مورد بررسي قرار گرفتت و در انتادا

دولتي مورد تحلش قرار ميگشرد.

 .4-1ادبيات و پيشينه پژوهش
با توجت بت بررسيهاي بت عم آم ه ،پهوه هايي هت در ايدران انجدام شد ه اسدت ،در قالدو اهد اف و عنداوين
ديگري بوده هت در آن چارچوب ،ب هي دولدت بدت باندر مرهدري را مدورد بررسدي قدرار دادهاند  .چكشد ه ايدن
پهوه ها بت صورت زير است:
الف) شاهري ( ) 981عمن بررسي تمام عوام مؤثر بر رش نق ينگي ،بت بررسي رون ب هي دولدت بدت
بانر مرهري و دسي آن پرداختت است .در اين پهوه

اشاره ش ه است؛ ب هي دولت بت بانر مرهري در پدش

از انقالب از سال  943شروع بت رش نمود و در سالهاي پش

از پشروزي انقالب اسدالمي ،ايدن رشد تشد ي

______________________________________________________
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يافت و در سال  901بت  9درص رسش  .دسي اين رش در سالهاي پش

از انقالب اسالمي عمد تاً ناشدي از

سوء م يريت دستگاههاي پولي بوده است .پس از پشروزي انقالب اسالمي و با شروع جنگ تحمشلي ،دولت بدراي
تممشن هسري بودجت از منبع پولي هردن آن استفاده ميهن  .از سال  930تا  938بدت دلشد هداه
نفت ،هسر بودجت دولت و در نتشجت ب هي دولت بت بانر مرهري افراي
ب هيهاي خارجي ،ب هيهاي دولت بت ش ت رو بت افدراي

قشمدت

مييابد  .از سدال  912بدا بازپرداخدت

مديگدذارد .در سدال  982پدس از سشاسدت تدر

نرخيهردن ،ب هيهاي دولت با رش  9درص ي همراه است؛ اما از سال  989بت بع رشد بد هي دولدت روند
نرولي ميگشرد .در سال  980ب هي دولت بار ديگر رون صعودي بت خود مديگشدرد .مطدابق نتشجدت بدتدسدت
آم ه ،اگر چت قرار بود از طريق اجراي برنامتهاي تع ي از سال  938هسر بودجت دولت هاه

يابد  ،ولدي ايدن

امر رخ ن اد و اين نشانتاي از ع م موفقشت برنامتهاي تع ي اقتصادي در ايران است .
ب) ان ستا ( ) 983در پهوه

خود با ارايدت بد هي بخد

 989نسبت ب هي دولت بت تولش ناخال

دولتدي بدت باندر مرهدري در دوره - 901

داخلي را محاسبت هرده است .وي اشاره مينماي هت اين شداخ

توجت بت اين هت ارتباب بشن استقراض و مامترين شاخ

بدا

ظرفشت اقتصادي در سطح هالن را مدورد توجدت قدرار

ميده  ،ميتوان بت نحوي ظرفشت تحم ب هي را نشان ده ؛ بتطوري هت هر چت ايدن نسدبت همتدر باشد بدر
هاه

اهمشت نسبي استقراض در اقتصاد هالن دسلت دارد و دولت در بازپرداخت استقراض ملدي بدا مشدكالت

همتري روبترو است .اين نسبت همواره در دوره  989 - 901در حال رش بوده است ،بدتطدوري هدت حد اق
اين نسبت در سال  901برابر  1/ 9درص و ح اهثر در سال  989برابدر  09/9درصد بدوده و نشداندهند ه
رش فراين ه اين نسبت است.
ج) احم ي ( ) 918بت بررسي رابطت تممشن هسري بودجت دولت با حجدم نقد ينگي پرداختدت و عندوان
ميهن  ،رابطت مستقشم بشن افراي

در خال

ب هي دولت بت بانر مرهري (تممشن هسري بودجت دولدت توسدط

بانر مرهري ) و حجم نق ينگي بتروشني قاب مشاه ه است؛ ب ين صدورت هدت در سدالهداي ، 931 ، 930
 914 ، 912 ، 911و  911افراي

تممشن هسري بودجت توسدط باندر مرهدري بدت ترتشدو ، 34/9 ، 00/9

 09/91 ، 1 0/ ، 1 /2و  41/10درص نسبت بت سال پشششن خود افراي

داشتت هدت در نتشجدت آن حجدم

نق ينگي نشر بت ترتشو  91/0 ،94/2 ،24/3 ،29/8 ، 9/و  21/درص افدراي

نشدان مديدهد  .همچندشن ،بدا
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نق ينگي ،تورم نشر افراي

افراي

نشان ميده هت تميش هنن ه اين مطلدو اسدت هدت تدممشن هسدري بودجدت

دولت توسط بانر مرهري ،موجو افراي

تورم ميشود.

د) همشجاني ( ) 914در پهوهشي بت تحلش و بررسي خال
پرداختت است .براساس اين پهوه

از انقالب ،خال

در پش

چن اني در رش پايت پولي ن اشتت است و خال
خال

افراي

مطالبات باندر مرهدري از بخد

مطالبدات باندر مرهدري از بخد

دولتدي

دولتدي سدام

داراييهاي خارجي مادمتدرين عامد بدوده اسدت .در واقدع ،بدا

داراييهاي خارجي بانر مرهري هت بت سبو سرازير شد ن ارزهداي حاصد از فدروش نفدت بدت

هشور بوده است ،از سام خال
سال  903دولت با اق ام بت افراي

ب هيهاي بخ

دولتي بت بانر مرهري در پايدت پدولي هاسدتت شد ه اسدت .در

حقوق و دستمرد هارمن ان خود سعي هرد تا بت وسشلت انگشرههداي مدادي از

بحرانهاي موجود در هشور بكاه هت اين امر بت افراي
ش  .مامترين عوام رش خال

ب هيهاي بخ

خال

ب هيهاي بخ

دولتي بت باندر مرهدري منجدر

دولتي بت بانر مرهري در سالهاي پدس از انقدالب عبارتند

از:
-

ملي هردن بسشاري از صنايع خصوصي،

-

اعالم ششر قانوني بودن وامگشري از خارج در قانون اساسي،
اثرهاي آن،

-

شروع جنگ تحمشلي و پش اي

-

اعمال تحريم اقتصادي علشت هشور.

 .2-1چارچوب قانوني رابطه بخش دولتي با بانک مرکزي
نخسددتشن بانددر مرهددري ايددران ،بانددر شاهنشدداهي ايددران بددود هددت در س دال  231هجددريشمسددي
( 889مشالدي) بت موجو امتشازي هت از سوي ناصرال ين شاه بدت بدارون جولشدوس دورويتدر (مؤسدس
خبرگراري رويتر) اعطا ش  ،بتوجود آم  .در فص سوم امتشاز نامت يادش ه ،حق انحصاري نشر اسكناس
بت بارون دورويتر اعطا ش  .بت موجدو فصد ششدم امتشازنامدت ،باندر شاهنشداهي قبدول هدرد هدت در
پرداختهاي خرانت ،چت در ايران و چت در خارجت ،تساشالتي فراهم آورد و در قبال هر خد متي از ايدن
نوع هت رجوع شود ،حقي با توافق مممورين دولت دريافت دارد .بنابراين ،پدس از تشدكش باندر ،وجدوه
متعلق بت خرانت در حسابهاي مخصوص تمرهريافتت و انتقال وجوه دولتي بت وسيات ،هت پششتر توسدط
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صرافان ايراني صورت ميگرفت ،بت بانر محول ش  .عواي ادارات و مالاسجداره گمرهدات و درآمد هاي
مالشاتي نشر از همشن طريق بت مرهر فرستاده ميش .
تمرهر حسابهاي دولت و وجوه خرانت در بانر شاهنشاهي و دخالت مؤسست يادشد ه در تمدام
نق و انتقاست هشوري و لشكري ،از جملت پرداخت حقوق مممورين دولدت و افدراد ارتد  ،بدت تد ري
اسباب استشالي بانر را بر امور مالي هشور فراهم ساخت .درباره رابطت بانر شاهنشاهي با دولت ايدران
باي عنوان نمود هت استفاده دولت و خرانت مملكت از مؤسست يادش ه در صورتي مشسر بود هت متضمن
سود قاب توجاي براي بانر باش و در ششر اين صورت ،نتر بت اين هت بانر شاهنشاهي يدر مؤسسدت
خصوصي بود ،هرگر گرهي از هار دولت ايران نميگشود .بانر شاهنشاهي ايران با همشن نام ،تدا بامدن
 921از حقوق ديگر امتشاز نامت بارهمن بود و از آن تاريخ هت م ت شصت سالت امتشاز منقضي ش  ،تدا
مرداد ماه  99ب ون امتشاز و حقوق خاص بت نام "بانر انگلشس در ايران و خاورمشانت" بت فعالشت خود
در ايران ادامت داد.
دومشن بانك ار مرهري ايران ،بانر ملي ايران بود هت بت لحاظ اهمشت اين بانر در اقتصاد هشور
و پش اي

بانر مرهري فعلي ايران از ب نت بانر ملي ،ساختار اين بانر با دقت بششتري مدورد بررسدي

قرار ميگشرد .سيحت "قانون اجازه تمسشس بانر ملي ايران" در جلست مدورخ  4ارديباشدت مداه سدال
 913بت تصويو ناايي رسش  .پس از آن هت در  3آبانماه سال  913قانون"اجازه استخ ام متخص
بانكي از اتباع سويس يا آلمان" بت تصويو مجلس شوراي ملي رسش  ،دهتر "هورت لشند ن بدالت" هدت
پششتر رياست بانر اعتبارات صوفشت را بر عا ه داشت ،بت خ مت بانر دعوت و بت رياسدت آن گمدارده
ش  .اساسنامت بانر ملي ايران در 91خرداد سال  911بت تصويو هشئت وزيران و در  4تشرماه همان
سال بت تصويو همشسشون قوانشن مالشت مجلس شوراي ملي رسش .
يكي از وظايف اساسي بانر ملي ايران انجام عملشات بدانكي خراندت دولدت و صدن وق ادارات و
بنگاههاي دولتي و شارداريها و نگاه اري محاسبات آناا بود .پس از تشكش اين بانر ،هارهاي مربوب
بت خرانت و مؤسسات وابستت بت دولت و شارداريها ،در اين مؤسست تمرهر يافت .بانر ملي ايران بابدت
عملشات مربوب بت مؤسسات عمومي ،هارمردي هت با نتر وزير دارايي تعششن ميش (ماده  98اساسدنامت
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سال  ) 9 1و مشمول تعرفت بانر نبود ،دريافت ميهرد .بانر ملي ايران بت سپردههاي ثابدت دولدت و
مؤسسات عمومي و بت مان ه حسابهاي خرانت ،باره پرداخت ميهرد.
بت موجو قانون اجازه تمسشس بانر ملي ايران (مداده  ،)3باندر از قدرض يدا مسداع ه دادن بدت
دولت يا وزارتخانتها يا ادارات و دواير دولتي و بل ي ،ب ون تصويو مجلس شوراي ملدي ،مندع شد  .در
تبصره ذي اين ماده ،اجازه داده ش ه است هت شارداريهاي قانوني ،تدا  91درصد از عايد ات سداسنت
خود از بانر وام بگشرن  .دولت هت پش

از تشكش بانر ملي ايدران ،در مواقدع بحدران مدالي ناچدار بدت

بانرهاي خارجي متوس ميش و جر با شرايط سنگشن اقتصادي و مضر بدت اسدتقالل سشاسدي هشدور
نميتوانست احتشاجات خود را مرتفع سازد ،پس از بتوجود آم ن بانر ملي ايران ،بتهنگام عدرورت بدا
هسو مجوز قانوني از بانر ملي ايران وام دريافت ميهرد.
نرخ باره وامهايي هت بانر ملي ايران در اختشار دولت و مؤسسات عمومي ميگذاشدت ،معمدوسً
 9يا  4درص بوده است ،ولي در برخي از موارد بت  3درص و گاه بت  2درص نشر رسش ه است.
پس از م تي هت از فعالشت بانر ملي ايران گذشت ،عرورت تمرهدر فعالشدتهدايي هدت وظشفدت
بانر مرهري است ،بش

از پش

احساس ش و بر همشن اساس مقرر ش هدت باندر مرهدري رأسداً بدت

عنوان ير نااد مستق شروع بت هار نماي و از بانر ملي ج ا شود .سيحت قانوني تمسشس بانر مرهري
ايران هت پس از چاارسال مطالعت در  28آذر  998بت مجلس شوراي ملي تق يم ش ه بود در 1خدرداد
 999بت تصويو همشسشونهاي مشترک مجلسشن رسش و بت مرحلت اجرا درآم و آقاي ابراهشم هاشاني
بت عنوان نخستشن رئشس ه بانر مرهري انتخاب ش .
پس از ايجاد بانر مرهري در سال  ، 999رابطت بخ

دولتي با بانر مرهري بت صورت مد ون

در قانون بانكي و پولي (مصوب  ) 999لحاظ ش  .چارچوب قانوني رابطت بخ

دولتي با بانر مرهدري

براساس قانون پولي و بانكي هشور مصوب سال  90هت پس از قانون بانكي و پدولي سدال  ، 999بدت
مورد اجرا گذاشتت ش  ،بت شرح زير است:

______________________________________________________
 .تاريخچت سي سالت بانر ملي ايران.
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بنابر ماده  2قانون پولي و بانكي هشور ،بانر مرهري جماوري اسالمي ايران بت عنوان بانكد ار
دولت موظف بت انجام وظايف زير است:
الف) نگاه اري حسابهاي وزارتخانتها و مؤسسات دولتي و وابسدتت بدت دولدت و شدرهتهداي
دولتي و شارداريها و همچنشن مؤسساتي هت بش

از نصدف سدرمايت آنادا متعلدق بدت وزارتخاندتهدا و

مؤسسات دولتي و وابستت بت دولت و شرهتهاي دولتي و يا شارداريها هستن و انجام هلشدت عملشدات
بانكي آناا در داخ و خارج از هشور؛
ب) فروش و بازپرداخت اص و باره انواع اوراق قرعت دولتي و اسناد خراندت ،بدت عندوان عامد
دولت و واگذاري اين عاملشت بت افراد و يا مؤسسات ديگر؛
ج) نگاه اري هلشت ذخاير ارزي و طالي هشور؛
د) نگاه اري وجوه ريالي صن وق بشنالمللي پول و بانر بشنالمللي تدرمشم و توسدعت و شدرهت
مالي بشنالمللي و مؤسست بشنالمللي توسعت و مؤسسات مشابت يا وابستت بت اين مؤسسات؛
ه) انعقاد موافقتنامت پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و مدالي و بازرگداني و ترانريتدي بدشن
دولت و هشورهاي ديگر.
تبصره  :وزارتخانتها و شارداريها و شرهتهاي دولتي و مؤسسات يادش ه در بن "الف" ايدن
ماده مكلفن وجوهي را هت در اختشار دارن  ،منحصراً نرد بانر مرهري نگاه اري نماين و هلشت عملشدات
بانكي خود را منحصراً توسط بانر مرهري انجام دهن و اطالعاتي هت باندر مرهدري در انجدام وظدايف
خود از آناا بخواه  ،در اختشار آن بگذارن .
تبصره  :2وزارتخانت و شرهتها و مؤسساتي هت بت موجو قوانشن خاص ،مجاز بت انجام عملشدات
بانكي وسشلت بانرهاي ديگر هستن  ،مشمول مفداد بند "الدف" و قسدمت اول تبصدره يدر ايدن مداده
نخواهن بود.
بنا بر ماده  9قانون پولي و بانكي ،بانر مرهري داراي اختشارات زير است:
 .پرداخت وام و اعتبار بت وزارتخانتها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني،
 .2تضمشن تعا ات دولت و وزارتخانتها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني،
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 .9پرداخددت وام و اعتبددار و تضددمشن وام و اعتبددارات اعطددايي بددت شددرهتهدداي دولتددي و
شارداريها و همچنشن بت مؤسسات وابستت بت دولت و شارداريها با تممشن هافي،
 .4تنري مج د براتها و اسناد بازرگاني هوتاهم ت بانرهدا و دادن اعتبدار بدت باندرهدا بدا تدممشن
هافي،
 .0خري و فروش اسدناد خراندت و اوراق قرعدت دولتدي و اوراق قرعدت صادرشد ه از سدوي
دولتهاي خارجي يا مؤسسات مالي بشنالمللي معتبر،
 .3خري و فروش طال و نقره،
 .1افتتاح و نگاه اري حساب جاري نرد بانرهاي خارج و يا نگاه اري حسداب باندرهداي
داخ و خارج نرد خود و انجام هلشت عملشات مجاز بانكي ديگدر و تحصدش اعتبدارات در
داخ و خارج بت حساب خود يا بت حساب بانرهاي داخ .
تبصره  :پرداخت وام و اعتبار و تضمشن وام و اعتبدارات اعطدايي بدت وزارتخاندتهدا و مؤسسدات
دولتي ،موهول بت تضمشن وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
تبصره  :2آيشننامتهاي مربوب بت اجراي اين ماده ،بت تصويو شوراي پول و اعتبار خواه رسش .
 .9-1اجزاي بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي
براي بررسي ب هي بخ

دولتي بت بانر مرهري ،بخ

دولتي بت دولت و شرهتها و مؤسسات دولتدي

تفكشر ش ه است هت در زير هر ير بت صورت ج اگانت مورد بررسي قرار ميگشرن .
 .4-9-1بدهي دولت به بانک مرکزي
ب هي دولت بت بانر مرهري در قالو سفتتهاي پشتوانت ،اوراق باادار و اسدناد خراندت ،هسدري حسداب
ذخشره تعا ات ارزي ،اعتبارات اعطايي از مح مداده 32قدانون محاسدبات عمدومي ،سداير اعتبدارات و
تنخواهگردان خرانت بررسي ميشود.

______________________________________________________
 .قانون پولي و بانكي.
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الف) سفتههاي پشتوانه
بنا بر بن الف ماده  0قانون پولي و بانكي هشور ،بانر مرهري باي برابدر صد درصد اسدكناسهداي منتشدر
ش ه همواره داراييهايي بت شرح زير بت عنوان پشتوانت در اختشار داشتت باش :
 .طال .2 ،ارز .9 ،اسناد و اوراق باادار.
بنابر ماده  8قانون يادش ه ،اسناد و اوراق باادار دولتي موعوع اين قانون عبارت است از:
الف) اسناد و اوراق قرعت دولتي يا تضمشن ش ه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروب
بر اين هت اجازه انتشار يا تضمشن آن قانوناً تحصش ش ه باش .
ب) مطالبات بانر مرهري از وزارتخانتها و مؤسسات دولتي و شارداريها و مؤسسدات وابسدتت
بت دولت و يا وابستت بت شارداريها هت بتطور بازرگاني اداره ميشون  ،مشروب بر اين هت اين مطالبدات
از سوي وزارت اموراقتصادي و دارايي تضمشن ش ه باش .
مطابق با مواد قانوني پش گفتت ،بانر مرهري سفتتهاي دولت را بت عنوان پشتوانت در ترازنامدت
خود نگاه اري مينماي .
ب)کسري حساب ذخيره تعهدات ارزي
پش

از يكسانسازي نرخ ارز در سال  ، 912اشخاص حقشقي و حقوقي بدراي واردات هاسهداي سدرمايتاي و

مصرفي ،با نرخهاي جاري آن زمان اق ام بت گشاي

اعتبار مينمودن  .در رابطت با اعتبارات اسنادي هت پدش

از يكسانسازي نرخ ارز گشاي يافتت يا منابع ارزي آن از خطوب فاينانس و ريفاينانس تممشن شد ه بدود و در
نتشجت بازپرداخت ارزي آناا پس از زمان يكسانسازي نرخ ارز محقق ميشد  ،مسدملت مابدت التفداوت ندرخ ارز
مطرح ميش  .بت اين صورت هت پدس از يكسدانسدازي ندرخ ارز و در هنگدام بازپرداخدت اعتبدارات اسدنادي
ميبايست معادل ريالي ارز با نرخ پس از يكسانسازي نرد بانرها و بانر مرهري توديع ميش ؛ در حالي هدت
پش

از يكسانسازي نرخ ارز ،مشتري فقط معادل ريالي ارزش اعتبارات اسنادي براساس ندرخ ارز پششدشن را

پرداختت بود و يافتن منبع تممشنهنن ه مابتالتفاوت نرخ ارز بت صورت ير مشك مطدرح شد  .در ايدن رابطدت
راهكارهاي مختلفي بت شرح زير پششنااد ش ه بود:

221

فصلنامه روند ،سال بيست و دوم ،شماره  ،07تابستان 4931

 .دريافت مابت التفاوت ريالي نرخ گشداي

اعتبدار پدش

و پدس از يكسدان سدازي ( 101ريدال) از

مشتريان،
 .2پرداخت مابت التفاوت مورد نتر توسط بانر مرهري يا بانرها،
 .9تممشن مابت التفاوت توسط دولت.
سرانجام ،آيشننامدت اجرايدي بند "ج" تبصدره  29قدانون بودجدت سدال  910مدورد تصدويو
قرارگرفت .بر اساس مفاد اين آيشننامت ،بانرهاي عام موظف ش ن تا در موارد زير ،مابتالتفداوت ندرخ
ارز (تفاوت مبالغ وصولي پشششن با نرخ شدناور ارز) را از مشدتريان خدود دريافدت و بدت باندر مرهدري
جماوري اسالمي ايران پرداخت نماين :
 .اعتبارات اسنادي هت براي واردات هاسهاي سرمايتاي تولش ي در سالهاي پشششن بدراي
بخ

ششردولتي افتتاح هرده بودن .

 .2اعتبارات اسنادي هاسهاي سرمايتاي تولش ي مربوب بت شرهتهاي دولتي هت محصوست
تولش ي آناا فاق قشمت تثبشتي بوده است.
 .9اعتبارات اسنادي هاسهاي مصرفي و مواد اولشت مربوب بت بخ

ششردولتي و شرهتهداي

دولتي هت هاسي مربوطت در سال  914و سالهداي پدس از گمرهدات هشدور تدرخش
ش ه بود.
 .4اعتبارات اسنادي دستگاههاي اجرايي هت بت تميش سازمان برنامت و بودجت ،اعتبدار ريدالي
سزم در ج اول قانون بودجت سال  910ه هشور بت نرخ شناور ارز بدراي آنادا منتدور
ش ه و بت تصويو رسش ه بود.
همچنشن ،هاسهاي موعوع اعتبارات اسنادي بت شرح زير از پرداخت مابت التفاوت نرخ ارز معاف
تشخش

داده ش ن :
 .اعتبارات اسنادي وزارتخانتها و مؤسسات دولتي هت هم ارز ريالي آناا بت ندرخ شدناور در
ج اول قانون بودجت سالهاي پشششن و سال جاري منتور نش ه بود.
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 .2اعتبارات اسنادي مربوب بت طرحهداي عمراندي شدرهتهداي دولتدي و مؤسسدات ديگدر
عمومي من رج در ج اول قوانشن بودجت سالهاي پشششن هت هم ارز ريالي ن اشتن .
 .9اعتبارات اسنادي مربوب بت مؤسسات خشريت و عامالمنفعت با تشخش

همشتتاي متشك

از وزير امور اقتصادي و دارايي ،رئشس سازمان برنامت و بودجت و رئشسه بانر مرهدري
هت بر اجراي آيشننامت نتارت داشتن .
 .4اعتبارات اسنادي مربوب بت هاسهاي مصرفي و مواد اولشت هت پش
مربوطت وارد و از گمرهات هشور ترخش

از سال  ، 914هاسي

ش هبودن .

بر اساس آيشننامت يادش ه ،شبكت بانكي هشور باي طبق شرايطي هت بت تصويو شوراي پدول و
اعتبار ميرسش مالت سزم تا م ت پن سال را براي تمديت مابت التفاوت نرخ ارز در اختشار شدرهتهداي
دولتي و بخ

ششردولتي (موارد ششرمعاف) موعوع اين مصوبت قرار ميداد.

تممشن مالي اعتبارات اسنادي هت از پرداخت مابتالتفاوت ندرخ ارز معداف شد ه بودند  ،از محد حسداب
ذخشره تعا ات ارزي صورت گرفتت است .ب ينروي ،بر اساس يكي از قسمتهاي بن "ج" تبصدره  29سدال
 ، 910بانر مرهري مجاز ش تا معادل وجوه دريافتي بابت پش

دريافت اعتبارات اسنادي ،مان ه حسداب

ذخشره تعا ات ارزي را در دفاتر بانر ب هكار نماي  .اين مجوز در سالهاي بع نشر در قانون بودجت لحداظ
ش  .در نتشجت ،با توجت بت همبود وجوه واريرش ه بت اين حساب در مقايست بدا مابدتالتفداوتهداي ناشدي از
حجم ب هيهاي ارزي سررسش ش ه ،حساب يادش ه از همان ابت ا با هسدري مواجدت شد  .ماند ه هسدري
حساب ذخشره تعا ات ارزي هت تممشنهنن ه مابتالتفاوتهاي معاف بوده و بانر مرهدري عاد هدار تدممشن
آن بوده است ،ب هي دولت بت بانر مرهري محسوب ميشود.
ج) اوراق بهادار و اسناد خزانه
دولت در سالهاي پشششن براي تممشن مالي مبادرت بت انتشار اوراق قرعت هرده بدود هدت بخشدي از آن
توسط بانر مرهري و بخشي از آن توسط بانرها خري اري ش  .آنچت هت با عنوان اوراق باادار و اسدناد

______________________________________________________
 .هشش

بانوسي.) 918( .
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خرانت در ترازنامت بانر مرهري نشان داده ميشود ،مربوب بت اوراق قرعت خري اريشد ه توسدط باندر
مرهري است .اين اوراق سررسدش شد ه اسدت ،ولدي هندوز از سدوي دولدت بازپرداخدت نشد ه اسدت.
گفتنياست هت بانر مرهري در سالهاي  919و  981اوراق قرعت نرد بانرهدا را خريد اري نمدوده
است .از سوي ديگر ،افراي

 0111مشلشارد ريال سال 981مربدوب بدت مداده  99قدانون برنامدت سدوم

توسعت هشور است .بر اساس مفاد اين ماده ،بت دولت اجازه داده ش ه است هت ح اهثر تدا مبلدغ 0111
مشلشارد ريال بتمنتور تقويت پايت سرمايت بانرها ،اوراق مشارهت ويهه منتشر نماي  .در اين راستا و بدر
اساس آيشننامت اجرايي ماده پش گفتت هت در تاريخ  919/3/ 3بدت تصدويو هشدمت وزيدران رسدش ه
است ،دولت در تشرماه سال 981بت مشران 0111مشلشارد ريال اوراق مشارهت ويهه منتشدر هدرد .باندر
مرهري نشر براساس بن  9آيشننامت اجرايي مصوب هشمت وزيران ،اين اوراق را از دولت خريد اري و بدت
عنوان ب هي دولت در ذي اوراق باادار و اسناد خرانت ثبت نمود .سپس ،وجوه يادش ه بت خرانت واريدر و
مجموع آن بت عنوان سام دولت در افراي

سرمايت بانرها بت بانرها پرداخت ش  .اين وجوه از سدوي

بانرها در حساب ويهه نرد بانر مرهري قرار گرفت و بانرها بر اساس آيشننامت اجرايدي مديبايد هدر
سالت از مح سود ساسنت خود نسبت بت بازپرداخت بخشي از مبلغ اوراق اق ام مينمودن .
د) اعتبارات اعطايي از محل ماده  22قانون محاسبات عمومي
بر اساس ماده  32قانون محاسبات عمومي ،وزارتخانتها و مؤسسات دولتي و شرهتهداي دولتدي در صدورتي
ميتوانن براي خ مات و هاسهاي وارداتي مورد نشاز خود اق ام بت افتتاح اعتبار اسنادي نماين هدت تدا معدادل
ه مبلغ اعتبار و حقوق و عوارض گمرهي و سود بازرگاني و هرينتهداي ديگدر ذيدربط ،تدممشن اعتبدار هدرده
باشن  .درمورد آن قسمت از هاسها و خ مات موعوع اين ماده هت بت موجدو قراردادهداي منعقد ه باداي آن
باي بتت ري و يا بت طور يكجا در سالهاي بع بت فروشن ه پرداخت شود ،افتتاح اعتبار اسنادي توسدط باندر
مرهري ب ون پش

دريافت باداي هاسهدا و خد مات يادشد ه بدا تعاد سدازمان برنامدت و بودجدت مشدعر بدر

پش بشني اعتبار سزم در بودجت سالهاي مربوطت مجاز خواه بود.
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ه) بدهي دولت به بانک مرکزي بابت يكسانسازي نرخ ارز در سال4934
پس از يكسانسازي نرخ ارز در سال  98و تج ي ارزيابي داراييها و ب هيهاي ارزي باندر مرهدري،
مشخ

ش هت دولت بابت يكسانسازي نرخ ارز بت بانر مرهري برابر  2 8 /8مشلشارد ريدال بد هكار

است .علت اصلي ايجاد اين ب هي ،وجود حساب داراييهاي متفرقت بانر مرهري بودهاست .شايان ذهدر
است تا پش

از يكسانسازي نرخ ارز در سال  ، 98بانر مرهري بخشي از ارز را بت نرخ بداستر از ندرخ

رسمي (هت برابر 101ريال براي هر دسر بود) در سطح نرخ واريرنامتاي خري اري و معادل ريدالي آن را
بت خرانت وارير مينمود هت در واقع مابتالتفاوت نرخ رسدمي ارز تدا ندرخ واريرنامدتاي ارز ،بد هي دولدت
محسوب ميش و باي پس از فروش ارز يادش ه در بازار توسط بانر مرهري اين ب هي تسويت ميشد .
ولي بت علت ع م هش

بازار ،بانر مرهري قادر بت فروش همت ارزهاي يادش ه در بازار نش  .در نتشجت،

اختالف مشان نرخ رسمي ارز خري اريش ه و نرخ واريرنامتاي در حسابي با عنوان "حقاسمتشداز خريد
ارز" در سرفص "داراييهاي متفرقت" ثبت ش هت در واقدع بد هي دولدت محسدوب مديشد  .پدس از
يكسانسازي نرخ ارز در سال  ، 98مان ه حساب "حق اسمتشاز خريد ارز" (حد ود 48هدرار مشلشدارد
ريال) پس از تع ي بابت درآم ناشي از تج ي ارزيابي ترازنامت بانر مرهري در رابطت با يكسانسدازي
نرخ ارز در سال ( 98ح ود 93هرار مشلشارد ريال) هت صرف هاه

ب هي دولت بابت حساب "حدق

اسمتشاز خري ارز" ش  ،بت عنوان ير قلم ب هي با عنوان ب هي دولت بابدت يكسدانسدازي ندرخ ارز در
سال  98بت مشران  2 8 /8مشلشارد ريال در ترازنامت بانر مرهري ثبت ش .
و) اعتبارات ديگر
بانر مرهري طبق قانون پولي و بانكي داراي اختشار اعطاي وام و اعتبار بت وزارتخانتها و مؤسسدات دولتدي بدا
مجوز قانوني بوده و بر اين اساس بت دولت وام و اعتبار اعطا هرده است .يكي از اين موارد ،اسدتقراض دولدت از
بانر مرهري بود هت بت منتور پوش

هسري بودجت از سال  908شروع و تا سال  911بت طور متوالي بدت

موجو درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي و تعا و تضمشن سازمان برنامت و بودجت وقت استمرار يافتدت
است .اين تساشالت هت ب ون سود و هارمرد بوده و تماماً سررسش گذشتت شد ه هدت در ناايدت ،قراردادهداي
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مربوب بت اعطاي تسداشالت يادشد ه تم يد شد ه اسدت .عدالوه بدرآن ،در رابطدت بدا تنخدواه گدردان قدانون
ه فمن هردن يارانتها نشر تساشالتي بت دولت پرداخت ش ه است.
ز) تنخواه گردان خزانه
دولت بر اساس بودجتهاي مصوب ساسنت متكف مخارج جاري و سرمايتگذاري است و تممشن مالي اين
مخارج نشر باي از طريق درآم هاي دولت صورت گشرد .از آنجدا هدت ممكدن اسدت در برخدي از مواقدع
درآم هاي ماهانت دولت تكافوي مخارج دولت را در آن ماه ننماي  ،مجلس شوراي اسالمي هر سدالت بدت
دولت مجوز ميده تا سقف خاصي از حساب خود نرد بانر مرهري اعافت برداشت نماي  ،ولي بدت هدر
صورت در پايان سال مان ه اين حساب باي صفر باش  .در واقع ،دولت باي در پايان سال بد هي از ايدن
بابت بت بانر مرهري ايجاد نكن .
سقف تنخواه گردان خرانت در سالهاي اخشر بت شرح زير بوده است:
جدول  .2سقف تنخواهگردان خزانه

(ميلياردريال)

4901

4902

4900

4903

4903

4937

از  4934تا کنون

2011

9111

9111

4111

4111

4111

 9درص بودجت عمومي دولت

نكتت مام در اين رابطت آن است هت در طدول سدال ،باندر مرهدري از ايدن طريدق بدت دولدت
تساشالت هوتاهم ت اعطا مينماي و اگرچت در پايان سال مان ه اين تساشالت صفر است ،ولي درعمد
در بقشت ماههاي سال منابع بانر مرهري تا سقفهاي يادش ه ميتوان بت اين تساشالت اختصاص يابد .
گفتنياست براسداس مداده

قدانون تنتدشم بخشدي از مقدررات مدالي دولدت ،از سدال  ، 98مشدران

تنخواهگردان خرانت ح اهثر تا ست درص ( )٪3بودجت عمومي دولت تعششن ش ه است.
 .2-9-1بدهي شرکتها و مؤسسات دولتي به بانک مرکزي
ب هي شرهتها و مؤسسات دولتي با عناوين مابتالتفاوت نرخ ارز ،اعتبدارات اعطدايي از محد مداده 32
قانون محاسبات عمومي و ساير اعتبارات اعطايي بررسي ميشود.
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الف) بدهي شرکتها و مؤسسات دولتي بابت مابهالتفاوت نرخ ارز
همانطور هت پششتر نشر ذهر ش  ،قسمتي از اعتبارات اسنادي هت از پرداخت مابتالتفاوت معاف نش هان
(در رابطت با يكسانسازي نرخ ارز در سال  ،) 912مربوب بت شرهتها و مؤسسات دولتي است .در ايدن
رابطت بانر مرهري بت برخي شرهتهاي دولتي تساشالت با نرخ ترجشحي اعطا هرده است.
ب) اعتبارات اعطايي از محل ماده  22قانون محاسبات عمومي
همانطور هت پششتر نشر ذهر ش  ،بانر مرهري بابت مجوز ماده  32قانون محاسبات عمومي تسداشالتي
بت شرهتها و مؤسسات دولتي اعطا هرده است.
ج ) اعتبارات ديگر اعطايي
بانر مرهري بر اساس ماده  9قانون پولي و بانكي هشور ميتوان بت شرهتهاي دولتي و شارداريهدا
و همچنشن مؤسسات وابستت بت دولت و شارداريها ،وام و اعتبار اعطا نماي  .بر همشن اساس ،شرهتها
و مؤسسات دولتي از بانر مرهدري اعتبدار دريافدت هدردهاند  .در همدشن رابطدت ،باندر مرهدري بابدت
تنخواهگردان قانون ه فمن هردن يارانتها ،تساشالتي بت شرهتهاي دولتي پرداخت نموده است.
 .1بررسي اثر تسهيالت ارائهشده به بخش دولتي بر رشد نقدينگي
با توجت بت رش پايت پولي ،نق ينگي و تورم در سالهاي پشششن ،اين نكتت مشخ

ميشود هت تورم هت

در سالهاي  988و  989در سطوح پايشني قرار داشت با رش پايت پدولي و در نتشجدت نقد ينگي ،بدا
افراي

مواجت ش ه و در سال  992بت باسترين سطح يعني  94/1درص رسش ه است.
بررسي سام عوام بر رش پايت پولي نشر مشخ

بانر مرهري در رش پايت پولي با افراي

ميهن هت سام خال

داراييهاي خدارجي

مواجت ش ه و از  99/9واح درص در سدال  981بدت 99/2

واح درص در سال  992رسش ه ،سپس ،هاه يافتت و بت  -1/9واح درص در سدال  999رسدش ه
است .سام خال

مطالبات بانر مرهري از بخ

بت  0/3واح درص درسال  99افراي
در سال  999رسش ه است.

دولتي در رش پايت پولي نشر از  - 1/8واحد درصد

يافتت ،سپس ،با هاه

مواجت ش ه و بت  -1/0واح درصد
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بررسي مان ه ب هي بخ
افراي

دولتي بت بانر مرهري نشدر نشداندهند ه آن اسدت هدت رشد آن بدا

مواجتش ه و از  - /در سال  981بت  49/3درص در سال  99رسدش ه ،سدپس ،بدت /9

درص در سال  992هاه

مواجت ش ه و بت 2 /3

يافتت است؛ ولي در سال  999بار ديگر با افراي

درص رسش ه است .در اين مشان ،رش ب هي شرهتها و مؤسسات دولتدي بدت باندر مرهدري در سدال
 991بت رهورد  02/1درص رسش ه ،بتطوري هت مان ه ب هي شرهتهدا و مؤسسدات دولتدي از ماند ه
ب هي دولت فراتر رفتت است.
نكتت بسشار مامي هت باي بت آن توجت هرد ،آن است هت بت علت رش سپردههاي بخ
نرد بانر مرهري ،سام خال
برداشت بخ

ب هي بخ

دولتدي

دولتدي از رشد پايدت پدولي منفدي اسدت ،ولدي در صدورت

دولتي از سپردههاي خود نرد بانر مرهري ،سام خال

دولتي از رش پايت

ب هي بخ

پولي بت ش ت افراي يافتت و پايت پولي با رش ش ي ي روبترو خواه ش  ،بت بشان ديگر ،پتانسش رشد
پايت پولي در اثر رش ي هت در ب هي بخ

دولتي رخ داده است ،وجود دارد.

جدول  .9رشد پايه پولي  ،نقدينگي و تورم

(درصد)

4930

4933

4933

4937

4934

4932

4939

پايه پولي

41/3

/9

9/1

/4

21/3

2 /4

1/1

نقدينگي

0/9

29/9

20/2

21/

91/1

98/8

22/9

تورم

20/4

1/8

2/4

2 /0

91/0

94/1

0/3

جدول  .1سهم عوامل مؤثر در رشد پايه پولي

(درصد)

4934

4932

4939

4930

4933

4933

4937

99/2

-1/9

خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي

99/9

1/2

-3/3

9/4

2/1

-1/0

خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي

- 1/8

/4

0/1

-8/3

0/3

-1/1

مطالبات بانک مرکزي از بانکها

21/9

- 9/

23/3

2/9

9/2

/1

2 /3

خالص ساير اقالم

9/3

-9/3

- 2/1

- 2/9

1/

-82/8

-2/0

پايه پولي

41/3

/9

9/1

/4

21/3

2 /4

1/1
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جدول  .1بدهي بخش دولتي و سپردههاي بخش دولتي نزد بانک مرکزي
بدهي بخش دولتي
رشد
بدهي دولت
رشد
بدهي شرکتهاا و
مؤسسات دولتي
رشد
سپردههاي بخاش
دولتي
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(ميليارد ريال-درصد)

4930

4933

4933

4937

4934

4932

4939

91209/9

94909/1

222344/2

2 8918/1

9 4212/

949991/

420330/1

- /

9/3

30/1

- /1

49/3

/9

2 /3

9 429/4

92221/0

19192/2

99838/1

9 3 4/1

0821 /9

89082/0

-3/3

1/9

81/3

-40/8

41/2

21/9

3/1

98890/9

4219 /0

493 2/1

20141/1

82301/4

9 308/8

242182/0

4/0

1/1

3/

02/1

43/

4/9

23/9

2412 1/9

89931/9

2930 1/1

292121/0

238214/3

9 218/9

992498/1

 . 2بررسي قوانين و مقررات مربوط به کاهش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي
بر اساس ماده  39قدانون برنامدت سدوم توسدعت هشدور ( ،) 919 - 989دولدت مكلدف شد تدا سيحدت
بودجتهاي ساسنت را بت نحوي ت نتشم نماي هت هسري احتمالي از طريق اسدتقراض از باندر مرهدري و
سشستم بانكي هشور تممشن نش ه باش  .اگرچت ب هي دولت بابت تدممشن هسدري بودجدت در سدالهداي
برنامت با افراي

روبترو نش ه است ،ولي ب هي دولت بابدت يكسدان سدازي ندرخ ارز در سدال  98بدت

مشران  2 8 /8مشلشارد ريال افراي

يافت.

بر اساس بن ”ب“ ماده  9قانون برنامت چادارم توسدعت هشدور ( ،) 984- 988تدممشن هسدري
بودجت از طريق استقراض از بانر مرهري و سشستم بانكي ممنوع ش  .در برنامت چاارم توسدعت هشدور،
دولت بتصورت مستقشم بابت تممشن هسري بودجت خود استقراعي از بانر مرهري يا باندرهدا ن اشدتت
است ،ولي استقراض دولت از بانر مرهري بت منتور پوش

هسري بودجت از سدال  908شدروع و تدا

سال  911بت طور متوالي بت موجدو درخواسدت وزارت امدور اقتصدادي و دارايدي و تعاد و تضدمشن
سازمان برنامت و بودجت وقت استمرار يافتت است .با توجت بت وارير نش ن اقساب مربوطدت در سدالهداي
گذشتت ،مبلغ يادش ه در واقع مان ه ب هي دولت بابدت اعتبدارات اعطدايي باندر مرهدري بدراي تدممشن
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هسري بودجت سنواتي ه هشور است .با توجت بت صفر درص ي بودن سود متعلقت بت اعتبارات اعطدايي
بابت هسري بودجت سنواتي دولت ،اين ب هي باز پرداخت نش ه است .
بر اساس جرء ير بن ”ج“ از ماده  1قانون برنامت چاارم توسعت هشدور مقررشد ”بدتمنتدور
تممشن رش اقتصادي و هنترل تورم و بابود بارهوري منابع مالي سشسدتم بدانكي ،دولدت مكلدف اسدت
ب هي خود بت بانر مرهري و بانرها را در سالهاي برنامت چاارم با منتورهردن مبدالغ بازپرداخدت در
بودجتهاي سنواتي هاه

ده  “.بت همشن منتور ،بر اساس پششنااد مشترک وزارت امدور اقتصدادي و

دارايي ،سازمان م يريت و برنامتريري هشور و بانر مرهري مصوبت شدماره /28042ت 92813ه مدورخ
 984/0/ 1موعوع آيشننامت اجرايي چگونگي بازپرداخت ب هيهاي دولت بت بانر مرهري و همچنشن
مصددوبت ش دماره /31991ت 9499هددد مددورخ  980/1/ 1موعددوع آي دشننامددت چگددونگي بازپرداخددت
ب هيهاي دولت بت بانرها بت تصويو هشمت وزيران رسش  .بر اساس آمار عملكرد ب هي بخ
بانر مرهري در دوره برنامت چاارم توسعت هشور ،ب هي دولت بت بانر مرهري با هداه
بود ،ولي ب هي شرهتها و مؤسسات دولتي بت بانر مرهري با افدراي
ب هي بخ

دولتي بت بانر مرهري با افراي

دولتي بت

همدي روبدترو

مواجدت شد هدت در نتشجدت آن

روبترو بوده است.

در قانون برنامت پنجم توسعت هشور ( ،) 991- 994مادهاي در خصوص هاه

ب هي دولت بت

بانر مرهري در نتر گرفتت نش ه است.
 .0نتيجهگيري
دولتها در جوامع دمكراتشر براي انتخاب مج د سعي مديهنند از طريدق افدراي
بتدست آورن ؛ حتي اگر اين افراي
ميتوان اين گراي

موقدت تولشد محبوبشدت

از طريق رش قشمتها بدتدسدت آيد  .در نتشجدت ،اسدتقالل باندر مرهدري

دولت را خنثي هن .

مح وديت اعتباري هت دولت ميتوان از بانر مرهري دريافت هن  ،عنصر اصلي استقالل باندر مرهدري
است .مح وديت اعطاي اعتبار بت بانر مرهري داراي اهمشت اساسي در رابطت بدا مجموعدت عناصدري اسدت هدت
استقالل بانر مرهري را تضمشن ميهن  ،زيرا در شرايط عادي ،دريافدت اعتبدار توسدط دولدت از باندر مرهدري
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نسبت بت راههاي ديگر تممشن مالي براي دولت مريت دارد ،زيرا تساشالت بانر مرهري بدا ندرخ سدود همتدري از
نرخ بازار در اختشار دولت قرار ميگشرد.
مح ودهردن ب هي دولت بت بانر مرهري بت عنوان يكي از مؤلفتهاي اصلي اسدتقالل باندر مرهدري از
دولت نق

بسشار مامي در زمشنت ناي ش ن بانر مرهري بت ه ف اصلي خود (ثبات قشمتها) دارد.
با توجت بت تجربشات جااني و الگوي هشورهاي پششرفتت ،اگر خواهان دستشابي بدت هد ف ثبدات

قشمتها هستشم ،سزم است دولت مكلف شود در ير دوره زماني مشخ  ،تممشن مالي از بانر مرهدري
را هاه

داده و بت صفر برسان و براي م يريت هسري بودجدت خدود و تدممشن مدالي آن بدا اسدتفاده از

ابرارهاي مالي ،بخ

سازمان خاصي را در داخ وزارت امور اقتصادي و دارايي بدتوجدود آورد .وظشفدت

اين سازمان تممشن مالي هسري بودجت دولت از طريق ابرارهاي مالي (مانن اوراق مشارهت) است.
بت عنوان مثال در اين رابطت ميتوان بت م يريت ب هي دولت در فرانست هت از ير الگوي م رن
پشروي ميهن  ،اشاره نمود .بر اساس اين الگو ،هرينت تممشن مالي ب هي دولدت هنتدرل مديشدود ،بدازار
ب هي دولت براي سرمايتگذاران توسعت ميياب  ،اوراق باادار با سررسش هاي مختلف ارائدت مديشدود ،از
نق ينگي اوراق قرعت منتشرش ه اطمشنان حاص ميشود و شفافشت هام براي اين بازار ارائت ميشدود.
بانر مرهري فرانست با استفاده از خ مات مؤسست خرانتداري فرانست ،سعي نمدوده اسدت تدممشن مدالي
هسري بودجت دولت را بت باترين وجت انجام ده  .نكتت جالو توجت در اين رابطت آن است هدت بدترشدم
هسري بودجت دولت و ب هي انباشتت دولت ،بانر مرهري فرانست بت هشچ وجت اجازه اعافت برداشدت بدت
دولت ن اده است .نكتت مامي هت در عملكرد مؤسست خرانتداري فرانست وجود دارد ،آن اسدت هدت ايدن
مؤسس ت با هارايي باس ،تمام درآم ها و مخارج روزانت دولت را بت نحوي پش بشني مدينمايد هدت عدمن
تممشن هسري بودجت احتمالي دولت در هر مقطع زماني ،در پايان هر روز مان ه مثبتي در حسدابهداي
خود نرد بانر مرهري فرانست حفظ مينماي .
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