
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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تورم کننده آن درو نقش تعیینبودجه  يکسر
1مصطفى سمیعى نسب

چكيده
دهه گذشته درگير آن بوده، كسري مداوم و فزاينده بودجه است. اين متغيريك بيش از  درهايي كه اقتصاد كشور يكي از چالش

هاي مختلف از جمله تأثيرگذاري بر نقدينگي و به دنبال آن، تشديد تورم مزمن، كاهش رشد اقتصادي و اشتغال، كاهشاز كانال
ثباتي در بازارهاي مالي، بر هم خوردن تخصيص منابع مالي و... موجبات تنزل امنيت اقتصادي را فراهمسطح رفاه عمومي، بي

درهاي پولي حاكي از تأثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم كسري بودجه بر بخش پولي است. براي مثال، آورد. بررسي كلمي
ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي رشد داشته، اما رشد، بدهي دولت، هم به بانك مركزي و هم به بانك1357-1400دوره 

روند مشابه بدهيبه بعد، بيشتر از بدهي به بانك مركزي بوده است.  1386ها و مؤسسات اعتباري از سال بدهي دولت به بانك
نقدينگي است. تبديلاي نيز تاييدكننده تاثير كسري بودجه دولت بر تورم از كانال ها به بانك مركزي و تسهيالت تبصرهبانك

چندباره درآمدهاي دالري نفت به ريال و در برخي از موارد تغيير نرخ تسعير ارز براي تبديل اين درآمدها به منظور تامين كسري
هاي خارجي بانك مركزي شده و از اين طريق بر نقدينگي و تورم تاثيربودجه نيز منجر به تأثيرگذاري بر جزء خالص دارايي

توان به گنجاندنهاي آماري ازجمله راهكارهاي پيشنهادي براي كنترل كسري بودجه ميوجه به نتايج حاصل از بررسيدارد. بات
هاي جاري صرفاً از محلداري كل، تأمين هزينههاي غيررسمي با خزانهكسري بودجه و پيامدهاي آن در قانون، ادغام خزانه
هاي مختلف در بودجه و... اشاره كرد.استفاده از آن در پوششدرآمدهاي عمومي، حذف كامل درآمدهاي نفت يا 

.هاكسري بودجه، تورم، بدهي دولت به بانك مركزي، بدهي دولت به بانك واژگان كليدي:

مقدمه
مدت و عموماًبرنامه كوتاهبودجه عمومی هر كشور، 

هاياي است كه اجراي درست آن از شاخصسالهيك

شود. در واقع،موفقیت اقتصادي دولت شمرده می

ترین ابزارهاي دستیابی به هدفمهميكي از بودجه 

خصوص درثبات اقتصادي است. این ابزار به

كشورهایی كه از مشكالتي ازجمله كمبود تقاضا و
گذاري، ناتوانی بخش خصوصیمایهعرضه، كمبود سر

اند، نقشهاي جدید و... مواجهدر تأمین فناوري

كه در این كشورها،طوريكند؛ بهتري ایفا میپررنگ

ها اغلب از سیاست كسري بودجه با هدفدولت

تحريك اقتصاد و سوق دادن آن به سمت مسیر بهینه

ستكنند. این در حالی است كه اگر این سیااستفاده می

كنندههاي تحريكهاي تولید و دیگر سیاستبا ظرفیت
كند،تنها ركود را برطرف نمی، نهرشد هماهنگ نباشد

آورد و آثار نامساعدي بربلكه تورم شدیدي به بار می

گذارد.متغیرهاي كالن اقتصادي بر جا می

ریزي در بیش از دههآنچه در مورد روند بودجه

، حاكي از آن است كهگذشته در ایران مشاهده شده

تنها وظیفه تثبیت اقتصاد را ایفا نكرده،بودجه دولت نه

.1 استادیار دانشكده معارف اسالمی و اقتصاد و رییس انديشكده اقتصاد سیاسی امنیت و دفاع دانشگاه امام صادق علیهالسالم، تهران، ایران
msamieenasab@gmail.com 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

ماهنامه «امنیت اقتصادى» مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره پنجم (پیاپى 100)، مرداد 1401، صص 53-68

54

هاي بسیار شدیدي نیز به همراه داشته است؛بلكه تورم

زیرا از سویی با توجه به وضعیت روابط سیاسی كشور

از كشورها، امكان تأمین این كسري با قرض با دیگر

به ركود رج میسر نبوده و از سوي دیگر، با توجهخا

عمیق حاكم بر اقتصاد، بخش خصوصی نیز امكان

رو با وجود. ازاینبه دولت را نداشته است قرض

ممنوع بودن استقراض دولت از بانك مركزي در قانون،

تبدیل درآمدهاي در عمل شاهد استقراض در پوشش

هاي باالتر بهقیمتارزي حاصل از صادرات نفت به 

هادرآمدها به ریال، الزام بانكریال، تبدیل چندباره این 

به خرید اوراق قرضه دولتی و تحمیل تسهیالت

ایم كههاي گذشته و... بودهها در سالتكلیفی به بانك

نتیجه آن در افزایش بسیار شدید نقدینگی و رشد

شود.شتابان تورم مشاهده می

باید توجه داشت كه ادامه این روند در

امنیت پیامدهاي نویسی و اجراي بودجهبودجه

تواناقتصادي زیادي به همراه دارد كه از آن جمله می

تر شدن ركود تورمی، كاهش هرچه بیشتربه مزمن

قدرت خرید و رفاه عمومی، كاهش توانایی دولت در

هاي حمایتی، كاهش توانایی دولت درارائه كمك

ثباتی درو بی هاي زیرساختی، نااطمینانیگذاريسرمایه

الن اقتصاد و در پی آن، كاهشفضاي ك

هاي مولد و... اشاره كرد. بنابراین، كنترلگذاريسرمایه

روند كسري بودجه و تأمین آن از طریق سیستم بانكي

هاي جدیدبسیار حائز اهمیت است و از ورود شوك

كند. در حال حاضرو شدیدتر به اقتصاد جلوگیري می
ی اثرگذاركسري بودجه بر متغیرهاي مختلف بخش پول

كه در برخی از اظهارنظرها، تأثیرگذاريدرحالیاست 

بودجه بر نقدینگی صرفاً از كانال پایه پولی مورد توجه

گیرد. این موضوع موجب ایجاد انحرافقرار می

هاگذاريبرداشت از موفقیت یا عدم موفقیت سیاست

هاي اثرگذاري منفی. در این گزارش، كانالشودمی

خصوص در بخش پولیر اقتصاد ــ بهكسري بودجه ب

مورد واكاوي قرار می گیرد.ــ

ـ ردپاي كسري بودجه در متغيرهاي پولي1
هاي تأثیرگذاري كسريپیش از پرداختن به كانال

بودجه دولت بر متغیرهاي پولی الزم است تا روند

كسري بودجه جاري و حقیقی دولت مورد بررسی
، این روند نشان داده1شماره در نمودار  قرار گیرد.

اند كه روندشده است. برخی كارشناسان مدعی

نویسی دولت رو به بهبود است و آنچه دربودجه

هاي دولت مشاهدهمورد كسري بودجه و هزینه

شود، ناشی از تأثیر گریزناپذیر تورم و افزایشمی

ها و نمود یافتن آن در متغیرهايسطح عمومی قیمت

طوراست. این در حالی است كه همانجاري بودجه 

شود، اگر اثر تورم ازكه در نمودار مشاهده می

تري ازكسري بودجه خارج شود، تصویر شفاف

واقعیت مخرب كسري بودجه دولت بر نقدینگی و

توان گفتشود. مطابق این نمودار، میتورم ارائه می

به بعد، دولت با تكيه 1380طور كلي از دهه كه به

كسري بودجه اداره شده است با وجود آنكه دربر 
هاياز جمله تحریم -هاي شدیداین دهه تحریم

وجود نداشته است. مقدار این كسري -شدید نفتی

به بیشترین میزان 1387و  1385هاي حقیقی در سال

ها وموازات تشدید تحریمخود رسیده است. به



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

رم کسرى بودجه و نقش تعیین کننده آن در تو
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هاي نفتی، كسري حقیقی بودجه تاكاهش رانت

به بعد، كسري 1391دي مدیریت شد، اما از سال ح

بودجه حقیقی دولت مدام تشدید شد و در

1385از بیشترین مقدار خود در سال  14001سال

دیگر، اگر فرض كنيم در اینعبارتپیشی گرفت. به

هاي دولت افزایش نداشته است،ها هزینهسال

رغم كاهش عمده درآمدهاي دولت،توان گفت بهمی

بسیارهاي دولت یا بدون تغییر باقی مانده یا نههزی

كمتر از درآمدها كاهش داشته است و این
نویسی است.دهنده ناكارایی روند بودجهنشان

(ميليارد ريال) 1357ـ1400كسري بودجه جاري و حقيقي دولت در دوره ـ روند 1نمودار 

مأخذ: بانك مركزي.

يكي از اجزاي نقدینگی، پایه پولی و يكي از
اجزاي پایه پولی، بدهی دولت به بانك مركزي است.

دیگر، هرچه كسري بودجه دولت بیشترعبارتبه

باشد، بدهی دولت به بانك مركزي و متعاقب آن، پایه

یابد.  بدین ترتیب، اثر كسري بودجهپولی افزایش می

نده نقدینگیفزاینده دولت از طریق ضریب فزای

موجب تشدید حجم نقدینگی و بدتر شدن وضعیت

شود. این موضوع در نمودارتورم در اقتصاد می

بینی است.پیش 1400. مقدار كسري بودجه جاري و حقیقی سال 1

طور كه در ایننشان داده شده است. همان 2شماره 

شود، روند كسري بودجه و بدهینمودار مشاهده می

دولت به بانك مركزي خالف جهت هم است، اما

ریباً مشابهیقدر مطلق شیب (سرعت افزایش) تق

هاي آخر دوره مورد. براي مثال، در سالدارند

موازات افزایش پرشتاب كسري بودجه،بررسی، به

بدهی دولت به بانك مركزي و در پی آن، پایه پولی

افزایش یافته است. تقریباً مشابهیبا شیب 
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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(ميليارد ريال) 13571ـ1400هي دولت به بانك مركزي در دوره ـ روند كسري بودجه و بد2نمودار 

مأخذ: بانك مركزي.

، روند بدهی دولت به سیستم3در نمودار شماره 

بانكي به تفكيك بدهی به بانك مركزي و بدهی به
ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي نشان دادهبانك

شود،طور كه در نمودار مشاهده میهمانشده است. 

حجم بدهی دولت به سیستم بانكي از روندي نمایی

كه ادامه روند فعلی، اینطوريكند؛ بهپیروي می
هاي فزاینده افزایش خواهد داد. اینرا با نرخ بدهی

آغازشده و تا سال 1389رشد فزاینده بدهی از سال 

گر، در حدوددیعبارتادامه یافته است. به 1400

دهه گذشته كه درآمدهاي نفتی با محدودیت مواجه

جاي اقدامات اصالح ساختاري ازشده، دولت به

بانك مركزي براي تأمین مالی خود استفاده كرده
،3است. نكته شایان توجه دیگر در نمودار شماره 

ها وتغییر سهم بدهی دولت به بانك مركزي، بانك

سال  11. 1 .1400ماه

از كل بدهی آن بهمؤسسات اعتباري غيربانكي 

سیستم بانكي است. بر اساس این نمودار، در دوره

مورد بررسی، بدهی دولت هم به بانك مركزي و هم

ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي رشدبه بانك

ها و مؤسساتداشته، اما رشد بدهی دولت به بانك

به بعد بیشتر از بدهی به بانك 1386اعتباري از سال 

كه شاخص بدهی دولتطوريبه مركزي بوده است؛
ها نسبت به بدهی دولت به بانك مركزي ازبه بانك

افزایش 1392در سال  2/2، به 1385در سال  9/0

، به دلیل بحران1396یافت. این شاخص در سال 

شدهمؤسسات اعتباري و خط اعتباري تخصیص داده

رسیده 6/3ها جهش داشته و به براي تسویه سپرده

هاسال آخر دوره، بدهی دولت به بانك 3است. در 

برابر بدهی آن به 8/2تا  5/2و مؤسسات اعتباري 
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

رم کسرى بودجه و نقش تعیین کننده آن در تو
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، این نسبت1400بانك مركزي بوده است. در سال 

اندكي كاهش یافت كه دلیل اصلی آن، افزایش بدهی
دولت به بانك مركزي بیش از افزایش بدهی دولت

ها و مؤسسات اعتباري بود. اثر این شاخصبه بانك

گونه تفسیر كرد كه گاهتوان اینبر نقدینگی را می

جاي قرض از بانك مركزي به قرض ازدولت به

ها برايآورد مانند الزام بانكسیستم بانكي رو می

خرید اوراق دولتی در سالیان گذشته. این موضوع

ها از بانك مركزي منجربه افزایش قرض بانك

.شودمی

ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و نرخ رشد آن درـ روند بدهي دولت به سيستم بانكي، بانك مركزي، بانك3نمودار 
13521ـ1400دوره 

مأخذ: بانك مركزي.

هاي دیگركانالتسهیالت تكليفي از جمله 

تاثیرگذاري دولت بر نقدینگی و تورم است. منظور

از تسهیالت تكليفي، تسهیالتی است كه با يك یا چند

ها هماهنگیمورد از ضوابط اعتباري رایج بانك

ها بر اساس مصوبات مقاماتینداشته باشد و بانك

گونهخارج از سیستم بانكي، مسئول اعطاي این

سال  11. 1   .1400ماه

واقع، بخش عمده این تسهیالتتسهیالت باشند. در 

ها تكلیفاز سوي بندهاي بودجه دولت به بانك

هاياند (مانند وام ازدواج، وام حمایت از بنگاهشده

وكارها در دوران كرونازودبازده، وام حمایت از كسب
ها هستند.ها موظف به پرداخت آنو...) و بانك

ياین تسهیالت مازاد بر روند عادي اعطا ازآنجاكه
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بدهي دولت به بانك ها و موسسات اعتباري
بدهي دولت به بانك مركزي
بدهي دولت به بانك ها و موسسات اعتباري نسبت به بدهي دولت به بانك مركزي



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ناچارها بهها هستند، بانكتسهیالت از سوي بانك

از بانك مركزي رو آورند كه ممكن است به قرض
ها به بانكاین موضوع خود را در افزایش بدهی بانك

كند؛ ضمن اينكه ممكن استمركزي نمایان می
تغییر درها (حتی بدون قدرت خلق پول توسط بانك

.1پایه پولی) را افزایش دهد

هاي تجاري، تخصصي و غيردولتي ازاي و سهم بانكها به بانك مركزي، تسهيالت تبصرهـ روند بدهي بانك4نمودار 
1375ـ1399اي در دوره كل تسهيالت تبصره

مأخذ: بانك مركزي.

شود،مشاهده می 4 شماره در نمودارطور كه همان

ايها به بانك مركزي و تسهیالت تبصرهبدهی بانك

در دوره مورد بررسی روندي تقریباً مشابه داشتند.

توان به دیگر موارديبین این دو نمودار را میفاصله 

ها از بانك مركزيكه موجب افزایش قرض بانك

اوراق ها به خریدشود ازجمله موظف كردن بانكمی

هاي اخیر نسبت داد. همچنین،سال قرضه دولتی در

شود، گرچهطور كه در این نمودار مشاهده میهمان

.1400، یابی تورمریشه. براي مطالعه بیشتر ر.ك به: بشخور، 1

هاي تجاريهاي ابتداي دوره عمدتاً بانكدر سال

موظف به پرداخت این تسهیالت بودند، از سال

ها كاهش و در مقابل،به بعد، سهم این بانك 1388
هايیق بانكبخش عمده این تسهیالت از طر

هاي غیردولتی پرداخت شده است.تخصصی و بانك

این موضوع خود حاكي از دخالت دولت در سیستم

بانكي و حتی دخالت در نحوه تخصیص منابع مالی
هاي غیردولتی است.بانك

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

0/0

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

0/8

0/9

1/0

يال
رد ر

يليا
م

صد
در

سهم بانك هاي تجاري از تسهيالت تبصره اي سهم بانك هاي تخصصي از تسهيالت تبصره اي
سهم بانك هاي غيردولتي از تسهيالت تبصره اي بدهي بانك ها به بانك مركزي
كل تسهيالت تبصره اي



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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هاي دیگر تأثیر كسري بودجه بر پایهازجمله كانال

هايپولی، تأثیر بر ارزش ریالی خالص دارایی

عنوان يكي از اجزاي پایهی بانك مركزي بهخارج

در دهه گذشته، 1پولی است. مطابق جدول شماره 

50تا  30وابستگی مستقیم بودجه به نفت بین حدود 

). این وابستگی1399جز سال درصد بوده است (به

هاي گذشته به دلیلسبب شده است كه در سال

اينوسانات در میزان صادرات یا قیمت نفت، درآمده

هايدولت نیز دچار نوسان و دولت با كسري بودجه

كارشناسان معتقدند، دولت عمده مواجه شود.
هاي اخیر، براي جبران بخشی ازخصوص در سالبه

كسري بودجه خود به تبدیل چندباره درآمدهاي
دالري نفت به ریال و در برخی از موارد، تغییر نرخ

تأثر از نرخ ارزتسعیر ارز براي تبدیل این درآمدها، م

یشغیررسمی اقدام كرده كه درنهایت، منجر به افزا

پایه پولی و در پی آن، نقدینگی و تورم شده است.

1389ـ1400هاي ـ كسري بودجه و سهم درآمدهاي نفتي از بودجه دولت در سال1 جدول

سهم  سال
(درصد)

كسري بودجه دولت
  سهمسال(ميليارد ريال)

  (درصد)
كسري بودجه دولت

(ميليارد ريال) 
1389  53  52118  1395  34  255490  
1390  51  52324  1396  35  272270  
1391  43  45546  1397  38  354618  
1392  46  883564  1398  39  1224000  
1393  39  128315  1399  13  2100000  
1394  37  181551  1400  27  6470000  

مĤخذ: قانون بودجه و بانك مركزي.

، روند نرخ ارز غیررسمی و نرخ5در نمودار شماره 

مركزي به ریالهاي خارجی بانك داراییتبدیل خالص 
نشان داده شده است. با توجه به اينكه بخش عمده

هاي خارجی بانك مركزي همان درآمدهاي نفتیدارایی

شود، ایناري میصورت طال یا ارز نگهداست كه به

هانمودار تصویري از روند تغییر نرخ تسعیر این دارایی

طور كه در اینهمانكند. را با انحراف كم ارائه می

ها متأثرشود، نرخ تسعیر این دارایینمودار مشاهده می

از نرخ ارز غیررسمی است و هر دو روندي تقریباً مشابه

درصدي درآمدهاي32دارند. همچنین، به دلیل افزایش 

، نرخ تسعیر ارز برآوردي1400ماه سال  9نفتی در 

شده درناندكي كاهش یافته؛ هرچند از نرخ تسعیر تعیی

توان تأثیرگذاري بر جزءبودجه بیشتر است. بنابراین، می

هاي خارجی بانك مركزي را نیز يكيخالص دارایی

هاي تأثیرگذاري كسري بودجه بر نقدینگیدیگر از كانال

و تورم دانست.

مدت وايجاد انضباط مالي در ميانراي ب
احكام قانوني وضع شود. براي بلندمدت

الزام دولت به موازنه مثبت يا مثال،
يا 5كسري بودجه صفر در ميانگين 

قانوني مربوط به الزاماتساله از ديگر 7
.موضوع كسري بودجه است



تدبیر اقتصاد

شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه

ماهنامه «امنیت اقتصادى» مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره پنجم (پیاپى 100)، مرداد 1401، صص 53-68

60

هاي خارجي بانك مركزي در دورهتسعير خالص داراييـ روند نرخ ارز غيررسمي و برآورد نرخ 5نمودار 
(ريال) 13571ـ1400

مأخذ: بانك مركزي.

حتی اگر فرض شود كهبنابراین، در مجموع 

طور مستقیم بر بدهی دولت به بانككسري بودجه به

ازمركزي و درنتیجه، پایه پولی تأثیر نداشته است، 

طریق غیرمستقیم ازجمله تأثیرگذاري بر خالص

ها بههایی خارجی، تأثیرگذاري بر بدهی بانكدارایی

بانك مركزي، تأثیرگذاري بر قدرت خلق پول
ها به خرید اوراق مالی دولتی و...بانك ها، الزامبانك

دهد.كند و تورم را افزایش مینقدینگی را متأثر می

همچنین، باید توجه داشت كه این كسري بودجه از

سمت فشار تقاضا و عرضه نیز موجب تشدید تورم

ها خارج از چهارچوب اینپرداختن به آنشود كه می

ارهاي، سازوك6گزارش است. در نمودار شماره 

است. 1400ماه سال  11هاي خارجی مربوط به ماه اول، آمار خالص دارایی 9. آمار صادرات نفتی مربوط به 1

تأثیرگذاري كسري بودجه بر متغیرهاي اقتصادي و

تفصیل نشان داده شد.پولی و در نهایت تورم به
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نرخ ارز غیررسمی برآوردي از نرخ تسعیر خالص دارایی هاي خارجی بانك مركزي

ايهاي سرمايهسهم اعتبارات تملك دارايي
نسبت به بودجه عمومي در دهه گذشته همواره

درصد در 27روند نزولي داشته و از حداكثر 
1400درصد در سال  12، به حدود 1392سال 

رسيده است. اين موضوع سبب تضعيف
زيرساختارهاي كشور و تضعيف هرچه بيشتر

وار، كاهش بيشترتوليد و در فرايندي زنجيره
شود.درآمدهاي دولت و افزايش بيشتر تورم مي



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

رم کسرى بودجه و نقش تعیین کننده آن در تو
                 تدبیر اقتصاد
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تأثيرگذاري كسري بودجه بر تورم سازوكارهايـ 6نمودار 

ـ مالحظات امنيت اقتصادي2
هاي مختلف نقدینگی را تحتاز كانالكسري بودجه 

دهد. این موضوع درنهایت، با ایجادتأثیر قرار می

هاي اقتصاد، امنیتحوزهدر بسیاري از  ثباتیبی

دهد. پیامدهاي منفی رونداقتصادي را كاهش می

اند از:فزاینده كسري بودجه بر اقتصاد عبارت

تشديد تورم مزمن در اقتصاد:  ترینيكي از مهمـ

رشد فزاینده كسري بودجه با توجه به تأمین پیامدهاي

آن از طریق سیستم بانكي، افزایش نقدینگی و متعاقب

،7آن، افزایش تورم افزایش است. در نمودار شماره 

هاروند معكوس كسري بودجه و سطح عمومی قیمت

شود.خوبی مشاهده میبه

افزايش كسري بودجه دولت

از موجب افزايش قرض
شودبانك مركزي مي

افزايش پايه پولي

افزايش نقدينگي

ازموجب افزايش قرض 
شودسيستم بانكي مي

اگر ناشي از افزايش
هاي جاريهزينه

باشد

اگر موجب كاهش
هاي عمرانيهزينه

شود

ها وعدم ترميم زيرساخت
هايايجاد زيرساخت

جديد

مازاد تقاضا در بازار
كاالها، خدمات و مالي

كاهش توليد

افزايش تورم

افزايش خالص بدهي
افزايش قدرت خلق مركزيدولت به بانك 

هاپول توسط بانك



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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1357ـ1400) در دوره 1395ها (به قيمت ثابت سال د معكوس كسري بودجه و سطح عمومي قيمتـ رون7نمودار 

مأخذ: بانك مركزي.

تشديد ركود و كاهش اشتغال:  در شرایط تورمیـ

یابد؛ زیرا همه یاقدرت خرید آحاد جامعه كاهش می

شوند.افزایش قیمت مواجه میبخش عمده كاالها با 

در چنین شرایطی، تقاضا براي كاالها و خدمات

یابد. این كاهش تقاضا در بلندمدت ازكاهش می

شود وسویی منجر به تضعیف هرچه بیشتر تولید می

از سوي دیگر، منجر به اتخاذ سیاست افزایش

هاي دولت (براي تقویت تقاضا) و درنتیجه،هزینه

شود. این فرایند درجه و تورم میتشدید كسري بود

هايبلندمدت و در صورت عدم اتخاذ سیاست

حمایتی از تولید، موجب تعمیق هرچه بیشتر ركود

شود.تورمی و تعدیل نیروي كار می

نوسانات گسترده در ديگر بازارهاي مالي:  درـ

كه عمدتاً شوندهشرایط انتظارات منفی خودتقویت
هاست،فسارگسیخته قیمتحاصل از رشد مداوم و ا

موجی از بدبینی نسبت به آینده اقتصاد و قدرت خرید

رو افرادگیرد. ازایناندازها شكل مییا ارزش پس

اندازهاي خود به دیگربراي حفظ ارزش درآمد یا پس

 آورند.بازارها رو می

تشديد كسري بودجه دولت:  هايركود فعالیتـ

ستانی ناكارا به میزاندر كنار سیستم مالیات اقتصادي

زیادي سهم درآمدهاي مالیاتی دولت را در بودجه

كند.دهد و كسري بودجه را تشدید میكاهش می
همچنین، با افزایش تورم و كاهش قدرت خرید، افراد

شوند.هاي معیشتی دولت میبیشتري نیازمند حمایت

دهد.هاي دولت را نیز افزایش میاین موضوع هزینه

اي باطل به افزایش مداوم تورمت در چرخهاین وضعی

 شود.و كاهش درآمد دولت منجر می

كاهش توانايي سيستم مالي در تأمين نياز ـ
طور كه گفته شد، درهمانها: نقدينگي بنگاه

شرایط كسري بودجه، دولت در تمام اركان بخش

هايپولی حتی نحوه تخصیص منابع بانك
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كسري بودجه سطح عمومی قیمت ها



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

رم کسرى بودجه و نقش تعیین کننده آن در تو
                 تدبیر اقتصاد
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كند. این موضوع ازخصوصی نیز اعمال نفوذ می
برد وسویی تخصیص بهینه منابع را از بین می

سیستم بانكي را با افزایش ریسك و خطر

عكند و از سوي دیگر، منابورشكستگی مواجه می

موجود را از دسترس بخش خصوصی خارج

وكارها براي دستیابیكند. در این شرایط كسبمی
كنند كهمانده با هم رقابت میبه منابع اندك باقی

ممكن است به افزایش سود تسهیالت منجر شود.
موجب تقویت افزایش نرخ تورم همچنین،

تضعیف ماندگاري بازانه وهاي سفتهفعالیت

هاكاهش توان اعتباردهی بانكرو زایناها و سپرده

شود.می

تأثير كسري بودجه بر هزينه روندهاي عمراني: ـ

فزاینده كسري بودجه موجب شده است كه

هاي جاريهاي عمرانی دولت به نفع هزینههزینه

طور كه در نموداربه میزان زیادي كاهش یابد. همان

شود، سهم اعتبارات تملكمشاهده می 8شماره 

اي نسبت به بودجه عمومی درهاي سرمایهدارایی

دهه گذشته همواره روند نزولی داشته و از حداكثر

درصد در 12، به حدود 1392درصد در سال  27

رسیده است. این موضوع سبب تضعیف 1400سال 

زیرساختارهاي كشور و تضعیف هرچه بیشتر تولید

ايوار، كاهش بیشتر درآمدهو در فرایندي زنجیره

شود.دولت و افزایش بیشتر تورم می

(درصد) 1390ـ1400هاي اي نسبت به بودجه عمومي در سالهاي سرمايهـ سهم اعتبارات تملك دارايي8نمودار 

مأخذ: الیحه بودجه.

كاهش توانايي دولت در تأ مين وظايفـ
حاكميتي خود ازجمله امنيت و بهداشت:

طور كه گفته شد، كسري بودجه موجبهمان

شود. تشدید تورم نیز به تشدیدتشدید تورم می

انجامد؛ زیرا به دلیل تضعیفكسري بودجه می

بیشتر بخش تولید، درآمدهاي دولت را محدودتر
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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كند. با تعمیق هرچه بیشتر ركود تورمی، سطحمی
ازپیش كاهش و وظایف دولت برايبیش رفاه

پذیر (براي مثالحمایت از اقشار فقیر و آسیب

یابد. در اینهاي بهداشتی) افزایش میحمایت

شرایط، به دلیل كاهش منابع درآمدي، دولت یا قادر

به حمایت از این اقشار نیست و موجبات

شود یا اینكه مجبوراعتراضات اجتماعی فراهم می

هاي حمایتی بدون داشتن منابعسیاستبه اجراي 

ها و درنتیجه،شود. این موضوع هزینهكافي می

كند. این وضعیتكسري بودجه را تشدید می
هاي برقراري امنیت از سوي دولت نیزدرباره هزینه

صادق است؛ بدین معنی كه كاهش سطح رفاه

اجتماعیـعمومی  موجب افزایش جرائم اقتصادي

یجه، هزینه تحمیلی بر دولت را برايشود و درنتمی

دهد. در شرایطی كهمبارزه با این جرائم افزایش می

منابع درآمدي دولت محدود و دولت مدام با كسري

هاي امنیتی بهبودجه مواجه است، افزایش هزینه

معنی تشدید كسري بودجه و تكرار چرخه كسري

 تورم خواهد بود.ـبودجه

ارائه راهكارها
شد، كسري بودجه دولت اگرطور كه گفته همان

هاي حمایتی تولید نباشد،هماهنگ با دیگر سیاست

خصوصطیف وسیعی از متغیرهاي اقتصادي به

دهد. اینتأثیر خود قرار میمتغیرهاي پولی را تحت 

امنیت اقتصادي زیادي به همراه دارد. روند پیامدهاي

هاي مالی دولتگذاريبنابراین، الزم است تا سیاست

نویسی و اجراي آن اصالح شود تا درایند بودجهو فر

مرحله نخست، روند كسري فزاینده متوقف و در

ها جبران شود. در این راستا،مرحله دوم، این كسري

شود.اقدامات پیشنهادي زیر توصیه می

گنجاندن كسري بودجه و پيامدهاي آن در قانون: ـ
يكسرـ 1، در قانون مشخص شودبدین معنی كه باید 

مین مالی كردأتوان تبودجه دولت را با چه ابزاري می

(فروش اوراق مالی در بازارهاي داخلی و خارجی،

هاي داخلی و خارجی،تسهیالت دریافتی از بانك

هاي دولت یا ذخایرها و فروش یا تبدیل داراییوام

بودجه دولت تا چه میزان ـ2، نسلی)منابع بین

عنوان درصدي از(بهتواند كسري داشته باشد می

ایجاد انضباط مالی درراي بـ 3و  بودجه عمومی)

احكام قانونی وضع شود. براي مدت و بلندمدتمیان
الزام دولت به موازنه مثبت یا كسري بودجه مثال،

قانونی الزاماتساله از دیگر 7یا  5صفر در میانگین 

لبته اجراي؛ امربوط به موضوع كسري بودجه است

نهاد دولت، 3قانون در گروي استقالل  كاراي این

بانك مركزي و دیوان محاسبات است.

در شرايط تورمي قدرت خريد آحاد جامعه
يابد؛ زيرا همه يا بخش عمدهكاهش مي
شوند.زايش قيمت مواجه ميكاالها با اف

در چنين شرايطي، تقاضا براي كاالها و
يابد. اين كاهش تقاضاخدمات كاهش مي

در بلندمدت از سويي منجر به تضعيف
.شودهرچه بيشتر توليد مي



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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ادغام خزانه داري كل:هاي غيررسمي با خزانهـ
اند از:عبارت هاي موازيترین خزانهمهمبرخی از 

هاي دولتی، صندوق توسعه ملیهاي شركتحساب

گاهی ها. همچنین،یارانه و سازمان هدفمندي

هايهاي دستگاهتخصیص اعتبارات در حساب

همهنخست باید  ،بنابراین .كنداجرایی رسوب می

شامل منابع هدفمندي و صندوق توسعه منابع عمومی

هاي خزانههاي دولتی در حسابملی و شركت

نفع نهایی صورتها به ذيمتمركز شود و پرداختی

رداري كل كشور دمنابع خزانهدوم،  .1گیرد

شودگذاري هاي تجاري سپردههایی در بانكحساب

نفع نهاییها به ذيها از این حسابو تمام پرداختی

بر تعلق سود بهافزون . بدین ترتیب،صورت گیرد

تواند درداري كل كشور میمانده این منابع، خزانه

از اینهاي ابتدایی سال ماهویژه در مواقع ضروري به

نفع نهایی و ممنوعیت هرگونه پرداختاستقرار كامل نظام پرداخت به ذي نیز بر 1400 مصوب تیراصالح ساختار بودجه كل كشور،  . در قانون1
تأكيد شده است. نفع نهاییبه غیرذي

در این صورت نیازي به و دها استقراض كنبانك

استقراض از بانك مركزي و انتشار پول پرقدرت

نیست.

تأمين هزينه هاي جاري صرفاً از محلـ
بلندمدت درها برنامه دولت درآمدهاي عمومي:

یعنی باشد؛ بودجه عملیاتی كسري كامل حذف باید

عمومی درآمدهاي محل از جاري ايههزینه تمام

و نفت و در آمدهاي حاصل از فروش تأمین شود

هاي مولدبه ایجاد سرمایه ايسرمایه هايدارایی

اختصاص یابد.

استفاده از انتشار اوراق مالي براي حوادث ـ
با توجه به اینكه انتشار اوراق مالی در واقع غيرمترقبه:

هاي بعدنوعی بدهی است كه دولت باید در سال

ري ازبرداها را بازپرداخت كند، بهترین راه بهرهآن

درمین كسري بودجه أبراي ت هاآنانتشار این اوراق، 

،زلزله، سیل مانند وقوع شرایط و موارد خاص

...كرونا و گیريهایی مانند همهسالی، بحرانخشك

است.

با وجود ممنوع بودن استقراض دولت از
بانك مركزي در قانون، در عمل شاهد

تبديل درآمدهاي ارزي استقراض در پوشش
هاي باالترقيمتحاصل از صادرات نفت به 

درآمدها بهبه ريال، تبديل چندباره اين 
ها به خريد اوراق قرضهريال، الزام بانك

دولتي و تحميل تسهيالت تكليفي به
.ايمهاي گذشته و... بودهها در سالبانك

جاي قرض از بانكگاه دولت به
مركزي به قرض از سيستم بانكي رو

ها برايآورد مانند الزام بانكمي
ساليان گذشتهخريد اوراق دولتي در 

هااين موضوع به افزايش قرض بانك
.شوداز بانك مركزي منجر مي



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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حذف كامل درآمدهاي نفت يا استفاده از آن در ـ
این كار دو فایده هاي مختلف در بودجه:پوشش

واقعی و پایدار جایگزین منابعنخست، منابع  .دارد

شود و امكان كنترل كسري بودجهثبات بودجه میبی

باشود كه یابد، دوم، این امكان فراهم میافزایش می

قوانین وضع هاي فعلی قانونی یااستفاده از ظرفیت

استفاده مستقیم از عواید نفتی در بودجه دولت، جدید

منوع و منتفیم كامالً هاي جاريبراي هزینه كمدست

.شود

اصالح ساختاري بودجه منظور از اصالحات :ـ

تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت ،ساختاري بودجه

و نیزدرآمدهاي غیرنفتی  دیگر ها ومالیات از محل

هاست. در این راستا،سازي آنها و شفافكنترل هزینه

توان موارد زیر را مد نظر قرار داد.می

یاتی و اجراي مالیات بر مجموعاصالح نظام مال

ستانی براي كاهشدرآمد و تقویت سیستم مالیات

هاي بااليخصوص در دهكفرارهاي مالیاتی به

گو به سیستمدرآمدي و نهادهاي غیرپاسخ

ستانی، توجه به دیگر انواع درآمدها ازجملهمالیات

هاي دولت و درآمد حاصل ازمولدسازي دارایی

كاالها، لزوم تعیین مصارف اوراق مشاركتترانزیت 
و استقراض از بانك مركزي براي ایجاد انضباط و

كاران،ها، تأیید بدهی دولت به پیمانهدفمند كردن آن
ها بهها با تبدیل آنها، بانك مركزي و شركتبانك

اوراق بدهی، اصالح قوانین پایه بودجه، اصالح

ندوق توسعهمأموریت، ساختار مالی و حكمراني ص

ملی و... .

مديريت هزينه هاياي بودجه و دوري از بودجهـ
هاي دولتی،وري پایین دستگاهبهره غيرشفاف:

روند فزاینده كسري تراز عملیاتی دولت، كاهش

مین كسري بودجهأاثرگذاري درآمدهاي نفتی در ت

ناي مالیدولت در مقایسه با گذشته، تشدید تنگ

كشيدن تعهدات سنگین دوش دولت ناشی از به
اجتماعی و اقتصادي برجامانده از گذشته و

دهندگانناگزیري دولت از فشار مضاعف بر مالیات

بخش رسمی اقتصاد براي جبران كسري بودجه،

هريك زنگ خطري است كه لزوم مدیریت

بین،دراین. كندهاي دولتی را گوشزد میهزینه

ها نخستین اولویتی است كه باید مدشفافیت هزینه

هرگونه شفافیت در درآمدها ونظر قرار گیرد. 

هاي دولت، زمینه كاهش اتالف منابع مالیهزینه

درآمدها و در واقع، اگركند. عمومی را فراهم می

هاي اجرایی با تفصیل و جزئیاتهاي دستگاههزینه

دسترس عموم باشد، بیشتري منتشر شود و در

طور طبیعی امكان پایش و نظارت عمومی بربه

و دولت یابدعملكرد مالی دولت افزایش می

هاي اخير،خصوص در سالدولت به
براي جبران بخشي از كسري بودجه خود
به تبديل چندباره درآمدهاي دالري نفت
به ريال و در برخي از موارد، تغيير نرخ
تسعير ارز براي تبديل اين درآمدها، متأثر
از نرخ ارز غيررسمي اقدام كرده كه

يش پايه پولي وادرنهايت، منجر به افز
در پي آن، نقدينگي و تورم شده است.



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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                 تدبیر اقتصاد

67

این موضوع موجب افزایش .گو خواهد شدپاسخ

گذاري در زمینه چگونگینظم و بهبود قانون

خودخوديبه و شودكرد منابع مالی دولت میخرج

.استثر ؤهاي دولت مدر بهبود مدیریت هزینه

هاي اجرایی وگري دستگاهیله مهم دیگر، تصدئمس

منظور از بزرگ بودن بزرگ بودن بدنه دولت است.

دولت، زیاد بودن تعداد كاركنان دولتی نیست، بلكه

وجود نهادهاي موازي و غیرضروري و در برخی

موارد خارج از چهارچوب قانون اساسی است كه

جه دولتهاي زیاد بر بودموجب تحمیل هزینه

شود. تأمین مالی این نهادهاي موازي تا قبل ازمی

دهه اخیر به دلیل دسترسی راحت دولت به

عنوان معضلی در مدیریتدرآمدهاي نفتی به

هاي دولت مطرح نبود، اما در دهه گذشتههزینه

هاي اخیر كه دسترسی بهخصوص در سالبه

شدت محدود شده، الزم است تادرآمدهاي نفتی به

ها را تأمینر ساختارهاي نهادهایی كه دولت آند

كند، تجدیدنظر شود؛ بدین ترتیب كهمالی می
نهادهاي غیرضروري منحل و نهادهاي ضروري و

داراي حوزه فعالیت مشترك در هم ادغام شوند.

تواند منابعش را صرف تقویتهمچنین، دولت می

بخش خصوصی و بخشی از وظایف خود را به این

ذار كند. بدین ترتیب، ضمن تعدیلبخش واگ

هاي خود، بر درآمدهاي مالیاتیبخشی از هزینه

افزاید.خود نیز می

تفكيك بودجه ارزي از بودجه ريالي:  راهبرديـ

یافته براي هدایت درآمدهايكه كشورهاي توسعه

اند،هاي خود در پیش گرفتهناشی از فروش ثروت

وخرج جاريجدا كردن مسیر این درآمدها از دخل

هاي ذخیره ارزيتشكيل و تقویت صندوق. است

ترین ابزار در این زمینه است كه كشور نروژمهم

ترین نمونه موفق آن است. درآمدهايمعروف

ارزي ناشی از فروش ثروت پس از تجمیع در این

در ،اقتصاد داخلی سرازیر شدن بهبدون  ،صندوق

برافزونشود تا گذاري میامور زیربنایی سرمایه

هاي بعديكنترل آثار تخریبی، منافع آن براي نسل

در كشور ما نیز صندوق ذخیره هم باقی بماند.

نامارزي كه بعدها به صندوق توسعه ملی تغییر 

تنها عملكرد، اما نهبراي این كار تأسیس شد ،داد

این صندوق چندان شفاف و قابل ارزیابی نیست،

اساسنامه خود، بهجاي عمل مطابق بلكه به

هاي اخیر به يكي از منابع اصلیخصوص در سال

تأمین كسري بودجه دولت تبدیل شده است.

بنابراین، براي اجراي مؤثر این راهكار و

خورده حسابجلوگیري از تكرار تجربه شكست

ـ1ذخیره ارزي و صندوق توسعه ملی الزم است، 

رابطه ارز حاصل از فروش ثروت (مانند نفت،

گاز، مواد معدنی و...) با بانك مركزي قطع شود

تا مانع از فشار دولت براي تأمین كسري بودجه

ـ باید تمام این2از طریق بانك مركزي شود، 

اي ثبت و هموارهدرآمدهاي ارزي در سامانه

روز باشد تا همه مردم بتوانند بر میزان اینبه

ـ3ها نظارت كنند و كرد آندرآمدها و نحوه خرج

صورت ارزي باشد و تنهادرآمدهاي ارزي به

صرف ایجاد یا تقویت زیرساختارهاي اقتصادي

شود.



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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مديريت يكپارچه خزانه كل و مصارف جاري ـ
منابع طبیعی مانند نفت و گاز دارایی  دولت:

اي هستند و نباید در امور جاري هزینهسرمایه

اي (فروششوند، بلكه واگذاري دارایی سرمایه

اي (مانندباید در قبال تملك دارایی سرمایهنفت) 

.آهن) صورت پذیرداحداث نیروگاه، سد و راه

توان بهبراي این كار، مدیریت بودجه ارزي را می

نهاد متولی توسعه پایدار (سازمان برنامه با سازوكار

جدید) و تنظیم و تخصیص بودجه جاري و ریالی

كل سپرد باداري را به نهاد متولی بودجه و خزانه
این قید كه بودجه ریالی عمرانی نیز به علت ارتباط

بر ریزي آن مبتنیآن با امور توسعه و لزوم برنامه

سند ملی آمایش سرزمین، به نهاد متولی امر توسعه

شود.میسپرده 

اند از:راهكارهاي پیشنهادي دیگر عبارت

 قانون محاسبات عمومی و 24 حذف ماده

یب حكم قانونی جدیدتبصره آن و تصو

بر ممنوعیت هرگونه استقراض مستقیم ومبنی

.غیرمستقیم دولت از بانك مركزي

ساختاراي براي اصالح تهیه برنامه

در راستايها ها و وزارتخانهسازمان

برخی از واگذاري ،هاسازي آنكوچك

به بخش خصوصی با اولویت هافعالیت

هایی كه به بيكاري كاركنانحذف برنامه

بندي واولویت و شوددولت منجر نمی

.هاي دولتموریتأبازآرایی م

منابع
 هاي آماري بانك مركزي.داده

 ) یابی تورمریشه). 1400بشخور، مرجانه .

.138تدبیر، شماره امنیت اقتصادي پژوهشكده 

 .لوایح بودجه

اين تسهيالت مازاد بر روند عادي ازآنجاكه
ها هستند،اعطاي تسهيالت از سوي بانك

از ناچار ممكن است به قرضها بهبانك
بانك مركزي رو آورند كه اين موضوع خود

ها به بانكرا در افزايش بدهي بانك
كند؛ ضمن اينكه ممكنمركزي نمايان مي

ها (حتياست قدرت خلق پول توسط بانك
.تغيير در پايه پولي) را افزايش دهدبدون 


