للِاٌلِر ْ ْمِح ِِنِاٌ ِلر ِح ِِْیِ
ب ِْس ِمِاٌ ِِ
تاثیر بیثباتی سیاسی بر تورم با تاکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی:

مطالعه موردی ایران
دکتر حسین توکلیان
دکتر رضا طالبلو
شقایق عباسعلی

بهار 1401

مسیرهای فرابودجهای

ساختار حاکمیتی ایران و روابط موجود بین ساختار سیاسی و اقتصادی

تغییرات ترازنامهای شبکه بانکی در اثر عملیات فرابودجهای
ترازنامه شبکه بانکی

ترازنامه شبکه بانکی

داراییها

بدهیها و حقوق صاحبان
سهام

داراییها

بدهیها و حقوق صاحبان
سهام

مطالبات از بانک مرکزی

بدهی به بانک مرکزی

مطالبات از بانک مرکزی

بدهی به بانک مرکزی

مطالبات از دولت

سپردهها

مطالبات از دولت

سپردهها

مطالبات از بخش غیر دولتی
سایر داراییها

سرمایهها

مطالبات از بخش غیر دولتی
سرمایهها
سایر داراییها

ترازنامه شبکه بانکی قبل از عملیات فرابودجهای

ترازنامه شبکه بانکی بعد از عملیات فرابودجهای

تغییرات ترازنامهای بانک مرکزی در اثر عملیات فرابودجهای
ترازنامه بانک مرکز

منابع پایه پولی

مصارف پایه پولی

خالص داراییهای خارجی
اسکناس و مسکوکات
خالص بدهیهای دولت

ترازنامه بانک مرکز
منابع پایه پولی
خالص داراییهای خارجی

مصارف پایه پولی
اسکناس و مسکوکات

خالص بدهیهای دولت

خالص بدهی
شرکتهای دولتی

خالص بدهی
شرکتهای دولتی
سپرده و ذخایر بانکها

بدهی بانکها به
بانک مرکزی
خالص سایر اقالم

بدهی بانکها به
بانک مرکزی

سپرده و ذخایر بانکها

سرمایه و ذخایر
خالص سایر اقالم

ترازنامه بانک مرکزی قبل از عملیات فرابودجهای

سرمایه و ذخایر

ترازنامه بانک مرکزی بعد از عملیات فرابودجهای

تغییرات ترازنامهای بانک مرکزی در اثر فرایند تسویه بدهی
ترازنامه بانک مرکز
منابع پایه پولی
خالص داراییهای خارجی

مصارف پایه پولی
اسکناس و مسکوکات

خالص بدهیهای دولت

خالص سایر اقالم

منابع پایه پولی
خالص داراییهای خارجی

مصارف پایه پولی
اسکناس و مسکوکات

خالص بدهیهای دولت

خالص بدهی
شرکتهای دولتی

بدهی بانکها به
بانک مرکزی

ترازنامه بانک مرکز

سپرده و ذخایر بانکها

خالص بدهی
شرکتهای دولتی

سپرده و ذخایر بانکها

بدهی بانکها به
بانک مرکزی
سرمایه و ذخایر

ترازنامه بانک مرکزی قبل از فرایند تسویه بدهی

خالص سایر اقالم

سرمایه و ذخایر

ترازنامه بانک مرکزی بعد از فرایند تسویه بدهی

تغییرات ترازنامهای شبکه بانکی در اثر فرایند تسویه بدهی
ترازنامه شبکه بانکی

ترازنامه شبکه بانکی

داراییها

بدهیها و حقوق صاحبان
سهام

داراییها

بدهیها و حقوق صاحبان
سهام

مطالبات از بانک مرکزی

بدهی به بانک مرکزی

مطالبات از بانک مرکزی

بدهی به بانک مرکزی

مطالبات از دولت

سپردهها

مطالبات از دولت

سپردهها

مطالبات از بخش غیر دولتی
مطالبات از بخش غیر دولتی

سرمایهها
سرمایهها

سایر داراییها

سایر داراییها

ترازنامه شبکه بانکی قبل از فرایند تسویه بدهی

ترازنامه شبکه بانکی بعد از فرایند تسویه بدهی

عملیات فرابودجهای چیست؟
عملیات فرابودجهای
فرابودجه :مقادیر مثبت و بزرگ تفاضل میان تغییرات بدهی و کسری بودجه ساالنه ،میتواند نشان دهنده تالش برای پنهان کردن
مخارج دولت باشد .دولت میتواند مخارج خود را به شرکتها ،نهادهای دولتی یا عمومی منتقل کرده و ردپای این فعالیتها را در
کسری بودجه به جا نگذارد (.)2015 ،IMF

شناسایی مقادیر فرابودجهای:
)(۱

𝑡𝑎𝑓𝑑ⅇ𝑓ⅈ𝑐ⅈ𝑡𝑡 = 𝑅𝑒𝑣ⅇ𝑛𝑢𝑒𝑡 − 𝐸𝑥pⅇ𝑛𝑠𝑒𝑡 − 𝑁ⅈ

معادلهی ) (۱میزان کسری بودجه را نمایش میدهد.

)(۲
معادله ( (۲خالص بدهی دولت را نمایش میدهد.

𝑡𝑡𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑡−1 − 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑡 = 𝑑ⅇ𝑓ⅈ𝑐ⅈ

مدل تخمین
𝑡 𝜀 𝐼𝑁𝐹𝑡 = 𝛽0 + 𝛾1 𝐺𝑀2 𝑡 + 𝛾7 𝑃𝑂𝐿𝐼𝑇𝑌𝑡 + 𝛾8 𝐺𝐶 𝑡 + 𝛾9 GBP𝐵 𝑡 + 𝛾10 GBG𝐵 𝑡 + 𝛾11 GBS𝑃𝐵 𝑡 + 𝛾6 𝑂𝐼𝐿𝑃 𝑡 +

INF

تورم

GM2

نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول

𝒀𝑻𝑰𝑳𝑶𝑷

شاخص ثبات سیاسی (دامنه این متغیر بین  0تا )10

GC

شاخص کنترل فساد (دامنه این متغیر بین  0تا )100

𝑩𝑷𝑩𝑮

نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای خصوصی

𝑩𝑮𝑩𝑮

نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای دولتی

𝑩𝑷𝑺𝑩𝑮
OILP

نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای خصوصی شده
نرخ رشد ساالنه درآمدهای نفتی دولت

نتایج آزمون ریشه واحد ADF
مقدار آماره ADF

متغیرها

آماره t

درجه انباشتگی
احتمال

نرخ تورم

INF

-۳/26۸2۳۷

0/01۸۹

𝟎 𝐈

نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول

GM2

-۳/141۷22

0/0265

𝟎 𝐈

نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای خصوصی

GBPB

-۳/144۸۳5

0/0264

𝟎 𝐈

نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای دولتی

GBGB

-4/۳5۳۳15

0/0006

𝟎 𝐈

نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای خصوصی شده

GBSPB

-5/۷46۳۷۷

0/0000

𝟎 𝐈

نرخ رشد ساالنه درآمدهای نفتی دولت

OILP

-10/۸05۹۳

0/0000

𝟎 𝐈

نتایج آزمون ریشه واحد زیوت ـ اندریوز )(ZA

مقدار آماره ZA

متغیرها

آماره t

درجه انباشتگی

احتمال

ثبات سیاسی

𝑌𝑇𝐼𝐿𝑂𝑃

-4/۷۸۹06۹

0/0610

𝟎 𝐈

کنترل فساد

GC

-5/406۸25

0/01

𝟎 𝐈

نتایج آزمون سارگان آرالنو ـ باند مدل GMM

مدل (تورم به عنوان متغیر وابسته)

J-statistic = ۱۴/۳۷۶۸۹
Prob (J-statistic) = ۰/۸۵۲۸۷۲
Instrument rank = ۲۹

نتایج حاصل از تخمین الگو به روش  GMMبرای مدل (تورم به عنوان متغیر وابسته)
روش GMM

متغیرها

Coef

Std.Error

Z

|P>|z

ثبات سیاسی

𝑌𝑇𝐼𝐿𝑂𝑃

-0/۷۹0۷۳5

0/1۸۸۳21

-۴/1۹۸۸۶1

0/0001

کنترل فساد

GC

-0/1۸۹۷52

0/11۳51۷

-1/۶۷15۸2

0/0۹۹5

نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول

GM2

0/۴510۷0

0/0۷۳۸۶1

۶/10۷0۴5

0/0000

نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای خصوصی

GBPB

0/01۹۳0۷

0/010۴۴۴

1/۸۴۸۶۸۶

0/0۶۹1

نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای دولتی

GBGB

0/0۶۷۸1۹

0/020۹2۹

۳/2۴0۳۸2

0/001۹

نرخ رشد بدهی دولت به بانکهای خصوصی شده

GBSPB

0/002052

0/000۸۸۳

2/۳2۳00۷

0/02۳۴

نرخ رشد ساالنه درآمدهای نفتی دولت

OILP

-0/001۷۷۸

0/000۶۳۷

-2/۷۹۳00۶

0/00۶۹

𝑅2 = 0/5۸۳5۷۶
J – statistic = 1۴/۳۷۶۸۹
Prob(J – statistic) = 0/۸52۸۷2
Instrument rank = 2۹

نتیجهگیری و پیشنهادهها

نتیجهگیری
به نظر میرسد آنچه که هر سال در قالب الیحه بودجه توسط دولت به مجلس ارائه و تصویب میشود
از جامعیت و شمول الزم برخوردار نبوده و فاقد ویژگیهای مطرح در قانون بودجه است .به همین
جهت دولت مکلف به پرداخت هزینههایی شده است که در قوانین بودجه و در ردیفهای بودجهای
نیامده است .در همین راستا تعهدات فرابودجهای دولت شکل میگیرد که این نوع تهعدات منجر به
ناکارایی و عدم شفافیت در هزینههای دولت میشود.
لذا یکی از مهمترین اقدامات برای مدیریت بودجه در کشور ،ابتدا شفافسازی تمام هزینهها و تعهدات
فرابودجهای بوده و سپس اصالح قوانین مربوطه و حذف هزینههای غیرضرور است که در صورت
بازنگری در مجموع تعهدات و هزینههای دولت ،و برای آن بخش از هزینههایی که قابل حذف نبوده
در ردیفهای بودجه مطرح شود.

ابِتشکرِازِحسنِتوجهِشام...

