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مسیرهای فرابودجه ای



ساختار حاکمیتی ایران و روابط موجود بین ساختار سیاسی و اقتصادی



تغییرات ترازنامه ای شبکه بانکی در اثر عملیات فرابودجه ای

مطالبات از دولت

مطالبات از بخش غیر دولتی

سایر دارایی ها

سرمایه ها

بدهی به بانک مرکزی

سپرده ها

مطالبات از بانک مرکزی

دارایی ها 
بدهی ها و حقوق صاحبان 

سهام

ترازنامه شبکه بانکی

ترازنامه شبکه بانکی بعد از عملیات فرابودجه ای ترازنامه شبکه بانکی قبل از عملیات فرابودجه ای

مطالبات از دولت

مطالبات از بخش غیر دولتی

سایر دارایی ها
سرمایه ها

بدهی به بانک مرکزی

سپرده ها

مطالبات از بانک مرکزی

دارایی ها 
بدهی ها و حقوق صاحبان 

سهام

ترازنامه شبکه بانکی



تغییرات ترازنامه ای بانک مرکزی در اثر عملیات فرابودجه ای

خالص بدهی های دولت

خالص بدهی 
شرکت های دولتی

خالص سایر اقالم

بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی

سرمایه و ذخایر

اسکناس و مسکوکات

سپرده و ذخایر بانک ها

خالص دارایی های خارجی

مصارف پایه پولیمنابع پایه پولی 

ترازنامه بانک مرکز

ترازنامه بانک مرکزی بعد از عملیات فرابودجه ای

خالص بدهی های دولت

خالص بدهی
شرکت های دولتی

خالص سایر اقالم

بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی

سرمایه و ذخایر

اسکناس و مسکوکات

سپرده و ذخایر بانک ها

خالص دارایی های خارجی

مصارف پایه پولیمنابع پایه پولی 

ترازنامه بانک مرکز

ترازنامه بانک مرکزی قبل از عملیات فرابودجه ای



تغییرات ترازنامه ای بانک مرکزی در اثر فرایند تسویه بدهی

خالص بدهی های دولت

خالص بدهی 
شرکت های دولتی

خالص سایر اقالم

بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی

سرمایه و ذخایر

اسکناس و مسکوکات

سپرده و ذخایر بانک ها

خالص دارایی های خارجی

مصارف پایه پولیمنابع پایه پولی 

ترازنامه بانک مرکز

ترازنامه بانک مرکزی بعد از فرایند تسویه بدهی

خالص بدهی های دولت

خالص بدهی 
شرکت های دولتی

خالص سایر اقالم

بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی

سرمایه و ذخایر

اسکناس و مسکوکات

سپرده و ذخایر بانک ها

خالص دارایی های خارجی

مصارف پایه پولیمنابع پایه پولی 

ترازنامه بانک مرکز

ترازنامه بانک مرکزی قبل از فرایند تسویه بدهی



تغییرات ترازنامه ای شبکه بانکی در اثر فرایند تسویه بدهی

هیترازنامه شبکه بانکی بعد از فرایند تسویه بد

مطالبات از دولت

مطالبات از بخش غیر دولتی

سایر دارایی ها
سرمایه ها

بدهی به بانک مرکزی

سپرده ها

مطالبات از بانک مرکزی

دارایی ها 
بدهی ها و حقوق صاحبان 

سهام

ترازنامه شبکه بانکی

مطالبات از دولت

مطالبات از بخش غیر دولتی

سایر دارایی ها

سرمایه ها

بدهی به بانک مرکزی

سپرده ها

مطالبات از بانک مرکزی

دارایی ها 
بدهی ها و حقوق صاحبان 

سهام

ترازنامه شبکه بانکی

هیترازنامه شبکه بانکی قبل از فرایند تسویه بد



عملیات فرابودجه ای

عملیات فرابودجه ای چیست؟

کردنپنهانبرایتالشدهنده نشان می تواندساالنه،بودجهکسریوبدهیتغییراتمیانتفاضلبزرگومثبتمقادیر:فرابودجه
درارفعالیت هااینردپایوکردهمنتقلعمومییادولتینهادهایشرکت ها،بهراخودمخارجمی توانددولت.باشددولتمخارج
.(IMF،2015)نگذارد جابهبودجهکسری

:شناسایی مقادیر فرابودجه ای

.میزان کسری بودجه را نمایش می دهد)۱(معادله ی 

.خالص بدهی دولت را نمایش می دهد)۲)معادله 

𝑑ⅇ𝑓ⅈ𝑐ⅈ𝑡𝑡 = 𝑅𝑒𝑣ⅇ𝑛𝑢𝑒𝑡 − 𝐸𝑥pⅇ𝑛𝑠𝑒𝑡 −𝑁ⅈ𝑓𝑎𝑡 (۱)

(۲)𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑡−1 − 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑡 = 𝑑ⅇ𝑓ⅈ𝑐ⅈ𝑡𝑡



𝐼𝑁𝐹𝑡 = 𝛽0 + 𝛾1𝐺𝑀2 𝑡 + 𝛾7𝑃𝑂𝐿𝐼𝑇𝑌𝑡 + 𝛾8𝐺𝐶 𝑡 + 𝛾9GBP𝐵 𝑡 + 𝛾10GBG𝐵 𝑡 + 𝛾11GBS𝑃𝐵 𝑡 + 𝛾6𝑂𝐼𝐿𝑃𝑡 + 𝜀 𝑡

INF

GM2

OILP

GC

𝑮𝑩𝑷𝑩

𝑮𝑩𝑮𝑩

𝑮𝑩𝑺𝑷𝑩

تورم

نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول

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

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

نرخ رشد بدهی دولت به بانک های خصوصی 

نرخ رشد بدهی دولت به بانک های دولتی

نرخ رشد بدهی دولت به بانک های خصوصی شده

نرخ رشد ساالنه درآمدهای نفتی دولت

𝑷𝑶𝑳𝑰𝑻𝒀

مدل تخمین



نرخ رشد ساالنه درآمدهای نفتی دولت

نرخ رشد بدهی دولت به بانک های خصوصی شده

نرخ رشد بدهی دولت به بانک های دولتی

نرخ رشد بدهی دولت به بانک های خصوصی 

نرخ تورم

نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول

متغیرها
احتمال t آماره

درجه انباشتگی
ADF مقدار آماره

𝐈 𝟎

𝐈 𝟎

𝐈 𝟎

𝐈 𝟎

𝐈 𝟎

𝐈 𝟎

0/01۸۹

GM20/0265

۳/26۸2۳۷-

0/0006

0/0264 ۳/144۸۳5-

۳/141۷22-

0/0000

4/۳5۳۳15-

10/۸05۹۳-0/0000

5/۷46۳۷۷-

GBPB

GBGB

GBSPB

OILP

INF

ADF نتایج آزمون ریشه واحد



ثبات سیاسی

کنترل فساد

متغیرها
احتمال t آماره

درجه انباشتگی
ZA مقدار آماره

𝐈 𝟎

𝐈 𝟎

0/0610

GC0/01

4/۷۸۹06۹-

5/406۸25-

𝑃𝑂𝐿𝐼𝑇𝑌

(ZA) نتایج آزمون ریشه واحد زیوت ـ اندریوز



(تورم به عنوان متغیر وابسته)مدل 

J-statistic = ۱۴/۳۷۶۸۹

Prob (J-statistic) = ۰/۸۵۲۸۷۲

Instrument rank = ۲۹

GMM نتایج آزمون سارگان آرالنو ـ باند مدل



GMM روش
متغیرها

|P>|z Z Std.Error Coef

0/0001 ۴/1۹۸۸۶1- 0/1۸۸۳21 0/۷۹0۷۳5- 𝑃𝑂𝐿𝐼𝑇𝑌 ثبات سیاسی

0/0۹۹5 1/۶۷15۸2- 0/11۳51۷ 0/1۸۹۷52- GC کنترل فساد

0/0000 ۶/10۷0۴5 0/0۷۳۸۶1 0/۴510۷0 GM2 نرخ رشد ساالنه عرضه گسترده پول

0/0۶۹1 1/۸۴۸۶۸۶ 0/010۴۴۴ 0/01۹۳0۷ GBPB نرخ رشد بدهی دولت به بانک های خصوصی 

0/001۹ ۳/2۴0۳۸2 0/020۹2۹ 0/0۶۷۸1۹ GBGB نرخ رشد بدهی دولت به بانک های دولتی

0/02۳۴ 2/۳2۳00۷ 0/000۸۸۳ 0/002052 GBSPB نرخ رشد بدهی دولت به بانک های خصوصی شده

0/00۶۹ 2/۷۹۳00۶- 0/000۶۳۷ -0/001۷۷۸ OILP نرخ رشد ساالنه درآمدهای نفتی دولت

= 0/5۸۳5۷۶
J – statistic = 1۴/۳۷۶۸۹

Prob(J – statistic) = 0/۸52۸۷2
Instrument rank = 2۹

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

𝑅2



نتیجه گیری و پیشنهاده ها

ی شودمتصویبوارائهمجلسبهدولتتوسطبودجهالیحهقالبدرسالهرکهآنچهمی رسدنظربه
همینبه.استبودجهقانوندرمطرحویژگی هایفاقدونبودهبرخوردارالزمشمولوجامعیتاز

بودجه ایردیف هایدروبودجهقوانیندرکهاستشدههزینه هاییپرداختبهمکلفدولتجهت
بهرمنجتهعداتنوعاینکهمی گیردشکلدولتفرابودجه ایتعهداتراستاهمیندر.استنیامده

.می شوددولتهزینه هایدرشفافیتعدموناکارایی

عهداتتوهزینه هاتمامشفاف سازیابتدا،کشوردربودجهمدیریتبرایاقداماتمهمترینازیکیلذا
صورتدرکهاستغیرضرورهزینه هایحذفومربوطهقوانیناصالحسپسوبودهفرابودجه ای

نبودهحذفقابلکههزینه هاییازبخشآنبرایو،دولتهزینه هایوتعهداتمجموعدربازنگری
.شودمطرحبودجه  ردیف هایدر

نتیجه گیری



...ابِتشکرِازِحسنِتوجهِشام


