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پیشگفتار موسسه
صندوق های بازنشسـتگی به عنوان »نهادهایی دارای چند کسـب وکار محوری« در تعامل و پیوندی دوسویه با 
اقتصـاد کالن قرار دارند و از مسـیرهای مختلف بر فرایندهای اقتصـادی تأثیرگذار بوده و از روندهای اقتصادی 
تأثیر می پذیرند. از سویی دیگر این صندوق ها بنابر مأموریت تعریف شده کارکردهای مشخص و تعیین کننده ای 
در حوزه »اجتماعی« داشته و در نتیجه عرصه  وسیعی پیش روی صندوق های بازنشستگی گسترده شده است. در 
این چارچوب، اداره این صندوق ها دارای پیچیدگی های ویژه ای بوده و تصمیم گیری درخصوص مسائل مختلف 
آن نیازمند اطالع از »روابط متقابل میان صندوق با دیگر شاخص ها« است. به بیان دیگر با توجه به پیوند عمیق 
و دامنه وسیع فعالیت صندوق ها، به نظر می رسد برای سیاست گذاری اثربخش و کارا، »شناسایی رابطه متقابل 

صندوق با شاخص های کلیدی« امری ضروری است.
یکی از ابزارهایی که امکان چنین مهمی را فراهم کرده و زمینه شناسایی روابط متقابل صندوق با متغیرهای 
کلیدی اقتصادی و اجتماعی را به دست می دهد، »ماتریس حسابداری اجتماعی )SAM(« است. این ماتریس 
با در نظر گرفتن »کلیه« فعالیت ها یا بخش های اقتصادی- اجتماعی و با اسـتفاده از محاسـبات بسیار سنگین 
و پیچیـده آمـاری، رابطـه متقابـل هر یک از فعالیت ها/ بخش هـا را در قالب اعداد شناسـایی کرده و در نتیجه 
»تصویری آماری و کمی از روابط متقابل میان فعالیت ها و سایر حساب های اقتصاد« به دست می دهد. به این 
ترتیب در صورت تهیه و تدوین این ماتریس می توان آثار و تبعات تغییر در یک حسـاب بر سـایر حسـاب ها را 

شناسایی کرد.
مؤسسـه راهبردهای بازنشسـتگی صبا این افتخار را داشت در راستای مأموریت تعیین شده و در چارچوب 
زمینه هـای علمـی بـرای اتخـاذ سیاسـت ها«، در سـال 1398 طرحی پژوهشـی را به تهیـه ماتریس  »تدارک 
حسابداری اجتماعی با تأکید بر صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص دهد. این طرح با مدیریت جناب آقای 
دکتر علی اصغر بانوئی )عضو هیئت علمی دانشـگاه عالمه طباطبایی(، از صاحبنظران برجسـته و شـناخته شده 



نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی10

در سطح بین المللی به انجام رسیده و طی آن ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 به ابعاد 45×45 شامل 
فعالیت اقتصادی و حاوی یک بخش مستقل خدمات صندوق بازنشستگی کشوری تدوین شده است.  33

شایان توضیح و تأکید است در کنار دیگر نوآوری های انجام شده در این ماتریس، برای نخستین بار، صندوق 
بازنشستگی کشوری با عنوان »خدمات صندوق بازنشستگی کشوری« و زیرمجموعه ی دولت عمومی در یک 
سطر و ستون مستقل در حساب تولید ماتریس حسابداری اجتماعی در نظر گرفته شده و عالوه بر آن، به عنوان 
یک نهاد در حسـاب نهادها منظور شـده است. به این ترتیب، چنین تفکیک هایی امکان بررسی نقش و جایگاه 

صندوق بازنشستگی کشوری را در قالب تحلیل های اقتصادی و اجتماعی فراهم می سازد.
با سپاس و قدردانی از تالش ارزنده ای که گروه پژوهشی زیرنظر استاد گرامی جناب آقای دکتر بانوئی انجام 
داده اند، امید است چاپ این اثر زمینه پژوهش های عمیق تر را فراهم کند. همچنین این مؤسسه پذیرای نقدها و 

پیشنهادهای خوانندگان گرامی می باشد.

مؤسسه راهبرد های بازنشستگی صبا



مقدمه
طرح مسئله، سؤاالت، اهداف و سازماندهی مطالب

در نظام حساب های ملی، تولیدکنندگان )فعالیت ها یا بخش های اقتصادی( به جای پرداخت به عوامل تولیدی، به 
طور مستقیم به نهادهای داخلی جامعه، مانند گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها، شرکت ها و دولت پرداخت 
می کنند با فرض اینکه »نهادهای داخلی جامعه مالکان اصلی درآمد عوامل تولیدی هستند«. فرض مذکور را در 
قرن هجدهم نخسـتین بار »کنه«1، که به تابلوی کنه معروف اسـت، در تحلیل ساختار اقتصاد آن زمان فرانسه 
استفاده کرد )Pyatt and Round, 1979(. به کارگیری فرض مذکور که امروزه نیز بر نظام های حسابداری موجود 

سایه افکنده است، دو نارسایی اساسی دارد:
نخست اینکه، امکان تفکیك توزیع درآمد عوامل تولید )توزیع درآمد کارکردی( و توزیع درآمد نهادی وجود 
ندارد. دوم اینکه، نقش و اهمیت توالی حسـاب ها در یك سـاختار به هم پیوسـته نظام اقتصادی ناقص است. دو 
محدودیت مذکور در عمل، شناخت نقش اقتصادی و اجتماعی و همچنین کارکرد نهادها را در ساختار اقتصادی 
ناممکن می کند؛ زیرا با توجه به اهمیت توالی حساب ها، تولیدکنندگان ابتدا به عوامل  تولیدی پرداخت می کنند، 
سـپس عوامل  تولیدی با اسـتفاده از واژه »تخصیص« درآمد خود را به نهادها تخصیص می دهند و نهادها هم 
پس انداز، سرمایه گذاری و مصرف می کنند؛ به این ترتیب توالی حساب ها در سیکل تولیدی ساختار اقتصاد کامل 
می شود. ماتریس حسابداری اجتماعی قابلیت منظور کردن این سیکل تولیدی را دارد. هرچند ماتریس حسابداری 
اجتماعی تالش می کند تصویر واقع بینانه تری را از شناخت و کارکرد اقتصادی و اجتماعی نهادهای داخلی جامعه 
در قالب توالی حسـاب ها به دسـت دهد، با این حال کارکرد مسـئله تخصیص درآمد عوامل تولیدی به نهادهای 
داخلی جامعه برجسته نمی شود. کانون توجه گزارش حاضر فقط برجسته کردن تلقی از مسئله تخصیص نیست، 
بلکـه بـا ارائه طبقه بندی های جدید از جبران خدمات به دو جزء جبران خدمات کارکنان تحت پوشـش صندوق 
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نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی12

بازنشستگی کشوری و جبران خدمات دیگر کارکنان کشور و همچنین طبقه بندی خانوارها به سه جزء خانوارهای 
بازنشسـته تحت پوشـش صندوق بازنشستگی کشوری، خانوارهای شـاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
کشـوری و دیگر خانوارها درکنار تفکیك دولت عمومی و نهاد صندوق بازنشسـتگی کشـوری، نقش و اهمیت 
کارکرد اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری را در قالب ماتریس حسابداری از دو منظر در ماتریس 

حسابداری اجتماعی مورد توجه قرار می دهد.
نخست از منظر فعالیت اقتصادی با عنوان »خدمات صندوق بازنشستگی کشوری« به صورت یك سطر و 
ستون مستقل در کنار دیگر فعالیت های اقتصادی در حساب تولید در نظر گرفته می شود. دوم کارکرد آن به منزله 
نهادی که زیرمجموعه دولت عمومی اسـت، در انتقال و هدایت منابع به ویژه کسـورات از حسـاب عوامل  تولید 
به ماتریس تخصیص و در نهایت به ماتریس انتقاالت در نظر گرفته می شـود. واکاوی نقش و اهمیت کارکرد 

صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران حول دو پرسش محوری زیر تجزیه و تحلیل می شود:
پرسـش اول- آیا تفاوت قابل مالحظه ای بین کارکرد نهادها در ماتریس حسـابداری اجتماعی متعارف و 

تعمیم یافته در ارتباط با تلقی از تخصیص درآمد عوامل تولیدی به نهاد وجود دارد یا خیر؟
 پرسش دوم- آیا طبقه های جدید از جبران خدمات کارکنان از یك سو و خانوارها از سوی دیگر در ارتباط 
با خانوارهای تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی می توانند مبنای شناسایی کارکرد اقتصادی و اجتماعی 

صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرند؟

در پاسخ به پرسش فوق، گزارش حاضر سه هدف کلی زیر را دنبال می کند:
بررسی اجمالی زوایای گوناگون واژه »اجتماعی« در ماتریس حسابداری اجتماعی و نسبت آن با نقش   -

و اهمیت کار کرد نهادها؛
بررسـی توالی حسـاب ها از منظر توالی حسـاب ها با توجه به فرض حاکم در نظام حساب های ملی و   -
بررسی توالی حساب ها در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی با تأکید بر نقش و اهمیت کارکرد صندوق 

بازنشستگی کشوری.
محاسـبه ماتریس حسـابداری اجتماعی سـال 1395 به ابعاد 45×45 سـطر و ستون. در این ماتریس،   -
33 فعالیـت اقتصـادی حاوی یك بخش مسـتقل خدمات صندوق بازنشسـتگی کشـوری، چهار رده 
عوامل تولیدی مانند جبران  خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، جبران  خدمات 
سایر کارکنان، درآمد مختلط ناخالص و مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط ناخالص وجود دارد 
و نهادهای داخلی جامعه به شش نوع طبقه بندی می شوند: خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق 
بازنشسـتگی کشوری، خانوار های شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، دیگر خانوارها، 
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شرکت ها، دولت عمومی و صندوق بازنشستگی کشوری. افزون بر آن، دو سطر و ستون مستقل برای 
حسـاب انباشـت )پس انداز( و حساب دنیای خارج در ماتریس حسابداری اجتماعی در نظر گرفته شده 
 اسـت که با توجه به مسـئله، پرسـش ها و اهداف، مطالب پژوهش حاضر در پنج فصل مشـخص زیر 

سازماندهی می شوند.

در فصل اول ضمن ارائه تعریف جامع از ماتریس حسابداری اجتماعی، وجوه اشتراک و افتراق آن نسبت به 
سایر نظام های حسابداری موجود در ارتباط با نقش مردم و کارکرد نهادها در رفاه اجتماعی نسبت به رفاه مادی 

حول دو پرسش کلی زیر واکاوی می شود:
پرسـش اول: چـه محدودیت هایی در نظام های حسـابداری کالن و بخشـی موجود وجـود دارند که میزان 

انعطاف پذیری این نظام ها را در تحلیل های مردم محور محدود می کنند؟ 
پرسش دوم: چه رویکردی باید انتخاب شود تا انعطاف پذیری الزم و کافی را در شفاف کردن محدودیت های 
موجود و به ویژه ابعاد اجتماعی آن داشـته باشـد؟ در پاسـخ به دو پرسـش مطرح شـده، مطالب فصل 
اول سه محور کلی زیر را بررسی می کند که عبارتند از: تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان 
انعطاف پذیری آن در تحلیل های اقتصادی و اجتماعی نسـبت به دیگر نظام های حسـابداری موجود، 
موارد کلیدی انعطاف پذیری ماتریس حسـابداری اجتماعی و مروری اجمالی بر رابطه بین نظریه ها و 

ظهور ماتریس حسابداری اجتماعی و چشم انداز آتی آن. 

مطالـب فصـل اول بسـتر واکاوی نقش و اهمیت توالی حسـاب ها در شـناخت کارکرد نهادهـا در ماتریس 
حسابداری اجتماعی متداول و بسط یافته را با تأکید بر طبقه بندی جدید عوامل  تولیدی و نهادها در ارتباط با مسئله 
بازنشستگی خانوارها و تأکید بر نقش و اهمیت کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری فراهم می کند. کانون توجه 
مطالب فصل دوم بررسـی جنبه های گوناگون این موضوعات حول سـه هدف کلی و دو سـؤال محوری مطرح 

شده گزارش است:
هدف اول، بررسی توالی حساب های سنتی T است که در آن منابع و مصارف به عالوه یك قلم ترازکننده 
در قالب پنج حساب اصلی جامعه )تولید، عوامل تولید، نهادها، انباشت و دنیای خارج( در نظر گرفته می شود. سپس 
ضمن برجسته کردن نارسایی های توالی حساب های سنتی، شکل ماتریسی توالی حساب ها در کنار محاسبه آن 
آورده می شـود. دومین هدف، به کارگیری پایه های آماری حسـاب های نهادی سال 1395 بانك مرکزی ایران و 
چگونگی سـازماندهی این نوع پایه های آماری در توالی حسـاب های سـنتی T و شکل ماتریسی حساب هاست. 
سومین هدف، شناسایی نقش و اهمیت کارکرد نهادها با تأکید بر کارکرد صندوق  بازنشستگی کشوری در قالب 

ماتریس حسابداری اجتماعی متداول و بسط  یافته است.
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در راسـتای دو پرسـش محوری گزارش در کنار سـه هدف کلی، مطالب فصل دوم پنج محور زیر را بررسی 
می کند. این محورها عبارتند از: مرور اجمالی بر توالی حساب های سنتی و ماتریسی، تحلیل آماری توالی حساب های 
سنتی T و شکل ماتریسی بر اساس گزارش حساب های نهادی سال 1395 بانك مرکزی، محدودیت های توالی 
حساب های سنتی T و ارائه شکل ماتریسی توالی حساب ها، ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی متداول و 
بسط  یافته با تأکید بر کارکرد نهادها و تحلیل آماری کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ماتریس حسابداری 

اجتماعی بسط  یافته سال 1395 ایران.
بررسـی کّمی مطالب دو فصل پیشـین به پایه های آماری یکپارچه و منسـجمی، مانند ماتریس حسابداری 
اجتماعی نیاز دارد که تاکنون بحث نشده است. فصل سوم با دو هدف کلی تالش می کند این موضوع را پوشش 
دهد؛ هدف اول تشریح مبسوط پایه های آماری، جمع آوری و نحوه تعدیل آنها در ماتریس حسابداری اجتماعی 
تفصیلی سـال 1395 اقتصاد ایران اسـت و دومین هدف تحلیل آماری ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی با 
تأکید بر کارکرد صندوق بازنشسـتگی کشـوری در سـاختار اقتصاد ایران است. در راستای تحقق دو هدف فوق، 
مطالب فصل سوم در چهار محور تأکید می کند که عبارتند از: ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی، رویکردهای 
متـداول در تدویـن ماتریس حسـابداری اجتماعی، پایه های آمـاری، نحوه جمع آوری آمـار و اطالعات و فرآیند 
محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی سال 1395 و تحلیل آماری ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی 

سال 1395 با تأکید بر کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری.
شناخت رویکردهای ماتریس حسابداری اجتماعی و نحوه الگوسازی آن در تحلیل های کّمی کارکرد صندوق 
بازنشسـتگی کشـوری موضوعاتی هستند که تاکنون به آنها توجه نشده است. این موضوعات در کنار دو هدف 
اصلی زیر در فصل چهارم ارائه می شوند که اولین هدف شناسایی نقش و اهمیت کارکرد اقتصادی و اجتماعی 
صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است. این موضوع در قالب دو سناریو 
صورت می گیرد؛ در نخسـتین سـناریو صندوق بازنشستگی کشوری همانند سایر حساب های برون زای متعارف 
ماتریس حسـابداری در نظر گرفته می شـود و در دومین سـناریو، صندوق بازنشسـتگی کشوری در حساب های 
درون زا منظور می شـود که تفاوت بین دو سـناریو مالک کارکرد اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشسـتگی در 
ساختار اقتصاد در نظر گرفته می شود. دومین هدف شناسایی کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در قالب تحلیل 
مسـیر سـاختاری اسـت. برای این منظور مطالب فصل حاضر سه محور کلی را مورد توجه قرار می دهد: مروری 
اجمالی بر انواع رویکردهای کلی و زیر رویکردهای ماتریس حسـابداری اجتماعی در نیم قرن گذشـته، سـاختار 
کلی ماتریس حسابداری اجتماعی بر حسب حساب های درون زا و برون زا، نتایج حاصله و تحلیل های آن. خالصه 

مطالب و یافته های اساسی طرح محورهای فصل پنجم را تشکیل می دهند.
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مقدمه
یک اصل کلی در نظام حسابداری موجود کالن )1SNA( و بخشی )داده- ستانده( در تراز کردن هزینه و درآمد 
وجود دارد و آن، این است که به علت نبود آمار و اطالعات در طرف درآمد، هزینه )GDP به روش هزینه( مبنای 

تعدیل درآمد )GDP به روش درآمد( قرار می گیرد. پذیرش این اصل مشروط به دو فرض کلی زیر است: 
در مقابـل هزینـه احتمااًل درآمدی وجود دارد که به صورت یک قلم ترازکننده در سـطح کالن منظور  ـ 

می شود.
نهادهای داخلی جامعه مالکان اصلی درآمد عوامل تولید هستند و به این ترتیب فعالیت های اقتصادی به  ـ 
جای پرداخت به خدمات عوامل تولیدی، به طور مستقیم به نهادها پرداخت می کنند که با واقعیت های 
اقتصادی سازگار نیست. در واقع فرض مذکور فرض اول را تسهیل می کند، یعنی از تفاضل بین هزینه 
کل و هزینه واسطه ای کل فعالیت ها، ارزش افزوده کل )GDP( به عنوان یک کمّیت ترازکننده به دست 
می آید که مالکان اصلی آن، نهادهای جامعه هستند. تحت این فرض با معلوم بودن هزینه کل، برابری 

GDP روش درآمد به منزله یک کمّیت ترازکننده با هزینه کل تضمین می شود.

پذیرش اصل کلی در کنار دو فرض فوق، فقط تصویر رفاه مادی جامعه2 را برحسب ستانده یا رشد اقتصادی به 
دست می دهد که در قالب واژه های »ترازنامه اقتصادی3«،»ترازنامه کاالیی4«، »مرکزیت کاالیی5« یا به طورکلی 
نگاه »رشد محور« آشکار می شود. به کارگیری این واژه ها، تحلیل نقش مردم و نهادهای جامعه مانند نیروی کار، 

خانوارها، سرمایه  اجتماعی و رفاه  اجتماعی را در حاشیه قرار می دهد.
بـرای برون رفـت از این مسـئله، یکی از اهداف بنیادی ماتریس حسـابداری اجتماعی، شفاف سـازی طرف 
1- System of National Accounts
2- Material Welfare of Society
3- Economic Balance Sheet
4- Commodity Balance Sheet
5- Comodity Center
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درآمدی عوامل تولید و درآمد نهادهای جامعه است. این شفاف سازی نه فقط اصل کلی و دو فرض حاکم بر آن 
را در نظام های حسابداری موجود مبتنی بر »تولید محور1« برطرف می کند؛ بلکه همچنین نقش مردم، نهادهای 
جامعه و سرمایه اجتماعی را در قالب »مردم محور2« برجسته می کند. در واقع، منظور کردن همزمان رفاه مادی 
و رفاه اجتماعی دو بعد اساسـی ماتریس حسـابداری اجتماعی اسـت که در نظام مند کردن آمارهای اقتصادی و 

اجتماعی و پایه نظری ریشه دارد.
بررسی زوایای گوناگون دو بعد فوق حول این پرسش محوری صورت می گیرد: »چه نوع محدودیت هایی 
در نظام های حسـابداری موجود وجود دارند که میزان انعطاف پذیری این نظام ها را در تحلیل های مردم محور 

محدود می کنند؟«
مطالب این فصل حول پرسش محوری فوق در چهار بخش زیر سازماندهی می شود:

در بخش اول، ضمن ارائه تعریف جامع از ماتریس حسابداری اجتماعی، وجوه اشتراک و افتراق آن با   -
نظام های حسابداری موجود در ارتباط با نقش مردم و کارکرد نهادها در رفاه اجتماعی نسبت به رفاه 

مادی نیز برجسته می شود.
تعریف فوق ضمن ایجاد بسـتر شـناخت از انواع محدودیت های نظام های حسـابداری موجود، به یک   -
پرسـش دیگر دامن می زند: »چه رویکردی بایسـتی انتخاب شـود تا انعطاف پذیری الزم و کافی را در 
برطـرف سـاختن محدودیت های موجـود و به ویژه ابعاد اجتماعی آن داشـته باشـد؟« واکاوی زوایای 

گوناگون مطالب فوق در بخش دوم ارائه می شود. 
اما یکی از دالیل اصلی پرسـش مطرح شـده، ظهور دیدگاه های نوین توسـعه اقتصادی، مانند »رشد   -
همراه با توزیع درآمد«3، »نیازهای اساسـی«4 و نظریه »انسـان مدارانه« در دهه هفتاد میالدی به بعد 
بـوده  اسـت که نظام های حسـابداری موجود در تأمیـن نیازهای آماری آن عاجـز بوده اند. زمزمه های 
ناخشنودی از GDP و نحوه برون رفت از آن نه فقط در اواخر قرن بیستم )دهه 1970 میالدی(، بلکه 
همچنین به بهترین شـکل در قرن بیسـت ویکم نیز بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته اسـت ]1[. بررسی 
جنبه های گوناگون این مسئله که در واقع یکی از ابعاد اساسی ماتریس حسابداری اجتماعی به شمار 
می رود، حول یک پرسـش زیر در بخش سـوم آورده می شـود. خالصه مطالب و مشاهدات در بخش 

پایانی فصل حاضر ارائه خواهد شد.

1- Production Oriented
2- People Oriented
3- Growth with Distribution
4- Basic Needs



1-1- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی؛ وجوه اشتراک و افتراق آن با نظام های 
حسابداری موجود

در گزارشـی که از اوایل قرن بیسـت ویکم گروه رهبری ماتریس حسـابداری اجتماعی اتحادیه اروپا با عنوان 
»کتاب راهنمای ماتریس های حسـابداری اجتماعی و حسـاب های کار« در سـال 2003 منتشـر کرد، تعریف 
جامعی از ماتریس حسـابداری اجتماعی را به  صورت زیر ارائه می کند: »ماتریس حسـابداری اجتماعی در واقع 
یک نوع نظام حسـابداری جامع اسـت که در آن، روابط متقابل بین آمارهای اقتصادی و آمارهای اجتماعی در 
 European Commission,( »در قالب یک ماتریس نظام مند می شوند )یک دوره مشـخص )معمواًل یک سـاله

.)Leadership Group SAM, 2003

از تعریف فوق می توان سه تفسیر کلی زیر را برداشت کرد که وجوه اشتراک و تمایز آن را با دیگر نظام های 
حسابداری موجود آشکار می کند:

نخستین تفسیر  -
به کارگیری داده های اقتصادی1 نظام مند شده کالن )حساب های ملی( و بخشی )داده- ستانده( در کنار   
نظام مند کردن داده های اجتماعی )آمارهای مردمی(2 مانند گروه های اقتصادی و اجتماعی نیروی کار 

و خانوارها در یک کشور است ]2[.
علت آن اسـت که نظام های آماری موجود، مانند نظام حسـاب های ملی و بخشـی به شـکل جدول   
داده- سـتانده به خوبی می توانند آمارهای کالن و بخشـی اقتصادی را در دوره مشـخص یک سـاله 
نظام منـد کننـد. حال آنکه به دالیل مختلف این نوع نظام هـا به آمارهای اجتماعی )آمارهای مردمی( 
ماننـد طبقه بنـدی تفصیلی گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها، نیروی کار و کارکرد آنها در نظام 
اقتصادی حساسیتی ندارند. نمونه بارز آن گسستگی سرشماری نفوس و مسکن، سرشماری هزینه و 
1- Economic Statistics
2- People Statistics
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درآمد خانوارها، حسـاب های نیروی کار1، حسـاب های بخش های نهادی هسـتند که به تازگی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در دوره 1375-1395 به  صورت حساب T و در قالب توالی حساب ها 

منتشر کرده است )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 1398(.
دومین تفسیر  -

ارتبـاط نظام مند کـردن آمارهـای اقتصادی و اجتماعی بـا نظریه های اقتصادی اسـت. در این مورد   
نظام هـای حسـابداری موجود اساسـاً پایه هـای آماری دیدگاه های رشـد محور با فـرض »رخنه به 
پایین2« را تأمین کرده اند ]3[ که به عقیده برخی از پیشـگامان توسـعه اقتصادی مانند دادلی سیرز3، 
پال اسـتریتن4، جوزف استیگلیتز5، آمارتیاسـن، محبوب الحق6 و کیت گریفین7 فقط می توانند شرط 
الزم توسعه اقتصادی را در راستای پیوند با رفاه مادی فراهم کنند؛ ولی قادر به تحقق شرط کافی 
]4[؛ زیرا نقش مردم، کارکرد نهادهای جامعه و به تبع آن رفاه اجتماعی را در یک نظام  نخواهند بود
اقتصادی در حاشـیه قرار می دهند. شـرط الزم و کافی در صورتی محقق می شود که رفاه مادی در 
کنـار رفـاه اجتماعی به طـور همزمان موردتوجه قرار گیرد که به آن نگاه و رویکرد انسـان مدارانه به 

اقتصاد گفته می شود )بانوئی، 1380(.
تفسیر سوم  -

از نظـر تاریخـی ادبیات موجود این واقعیت را بیان می کند که نخسـت تغییرات اقتصادی و اجتماعی   
اتفاق می افتند، سپس متناسب با آن  تغییرات، نظریه ها ظهور می کنند و پس از آن داده های اقتصادی، 
اجتماعی و زیست محیطی نظام مند می شوند. تبیین این نوع نظریه ها موجب شد متخصصان آماری، 
نظام های حسابداری را به دو گروه تقسیم کنند: گروه اول نظام های حسابداری مرکزی8 است که به 
شـکل نظام حسـاب های ملی )SNA( و شاید بخشی به شکل جدول داده- ستانده در جهان متداول 
است. گروه دوم انواع حسابداری اقماری مانند حسابداری غذا9، حسابداری کار10، حسابداری خانوارها11، 

1- Labour Accounts
2- Trikle Down
3- Dudly Seers
4- Paul Streeten
5- Joseph Stiglitz
6- Mahbub ul Haq
7- Keit Griffin
8- Core Accounts
9- Food Accounting
10- Labor Accounts
11- Household Accounts
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حسابداری سبز1، حسابداری آب2، حسابداری نهادها3، حسابداری اطالعات4، حساب سالمت5و ماتریس 
حسابداری اجتماعی6 هستند.

به لحاظ تاریخی و در مقایسه با دیگر حساب های اقماری، ماتریس حسابداری اجتماعی بعد از نظام حسابداری 
کالن و بخشی، یکی از قدیمی ترین حساب های اقماری در جهان به شمار می رود که از میانه دهه 1960 میالدی، 
مورد توجه پژوهشگران در جهان قرار گرفته است. ماتریس مذکور حاوی سه مؤلفه بنیادی است که آن را نسبت 

به دیگر حساب های اقماری برجسته می کند:
تنها نظام حسـابداری اقماری اسـت که در آن واژه »اجتماعی« برجسـته می شـود. تبیین این واژه در   -1
آمارهای مردمی و نحوه تفکیک تفصیلی خانوارها از یک  طرف و جمعیت فعال از طرف دیگر ریشـه 
دارد و انتظار می رود متناسب با ساختار اقتصادی و اجتماعی هر کشور طبقه بندی شود. برای نمونه، در 
ماتریس های حسـابداری اجتماعی آمریکا و آفریقای جنوبی، خانوارها و جمعیت فعال بر حسـب رنگ 
پوسـت به دو گروه سـیاه و سـفید، در عراق به سـه گروه شیعه، سـنی و کرد، در مالزی به چهار گروه 

مسلمان، بودایی، هندی و مسیحی طبقه بندی می شوند ]5[.
ماتریس حسابداری اجتماعی قابلیت این را دارد که نظریه اقتصاد کالن و نظریه اقتصاد خرد را پیوند بزند.  -2

سازگاری و هماهنگی با توالی حساب ها از حساب تولید، عوامل تولید به نهادها و پیوند آن با حساب   -3
سرمایه و حساب مالی در نظام اقتصادی از ارکان ماتریس حسابداری اجتماعی به شمار می رود.

1-1-1- چهار چالش اساسی نظام های حسابداری موجود و محدودیت های آن ]6[
تغییرات اوضاع اقتصاد جهانی و ظهور پدیده هایی همچون مشکالت اجتماعی، مسائل زیست محیطی و به تازگی 
اقتصاد خدمات محور، چالش های اساسی را پیش  روی نظام های حسابداری موجود قرار می دهدکه در این بخش 

چهار چالش اساسی برجسته می شود.

چالش اول
اسـتیون کیونینـگ7 رئیس وقت مرکز آمار هلند کـه پژوهش های ارزنده ای دربـاره ناکارآمدی نظام های 
1- Green Accounting
2- Water Accounting
3- Institutional Accounts
4- IT Accounts
5- Healt Accounts
6- Social Accounting Matrix
7- Steven Keuning
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حسـابداری موجود در زمینه مسـائل اقتصادی- اجتماعی و زیسـت محیطی انجام داده است، چهار تحول 
بنیادی را با توجه به تحوالت اقتصادهای ملی و جهانی، که چالش های اصلی و آتی نظام های حسابداری 
موجـود بـه شـمار می آیندـ فهرسـت می کند که عبارتنـد از: تمرکززدایی )از باال به پایین(، جهانی  شـدن 
اقتصـاد ]7[، ظهـور اقتصـاد خدمات و از همه مهم تر افزایش تعامل سیاسـت های اقتصـادی و اجتماعی- 

زیست محیطی ]8[. 

چالش دوم
گزارش اقتصاددانان منتقد به نظریه اقتصاد متعارف، مانند جوزف اسـتیگلیتز و آمارتیاسـن و فیتوسی است. 
این اقتصاددانان در گزارش ارزشـمندی، نشـان می دهند که ِصرِف توجه به تولید که در GDP ریشـه دارد، 
پاسخگوی همه جانبه وضعیت کنونی اقتصاد جهانی نیست و به این ترتیب ترتیب به گذار از نظام اندازه گیری 
متعارف موجود )اندازه گیری تولید( به اندازه گیری رفاه مردم نیاز است، به  گونه ای  که مسئله پایداری نیز برای 

.)Stiglitz, et. al. 2009( نسل آتی مورد توجه قرار گیرد
برای این منظور آنها 10 توصیه را به شرح زیر فهرست می کنند:

مقدم بودن توجه به هزینه و درآمد خانوارها بر تولید برای ارزیابی رفاه مادی؛   -1
توجه به چشم انداز خانوار ها؛ گزارش مذکور تصریح می کند به طورکلی درآمد و مصرف خانوارها، معیار   -2
سنجش استاندارد زندگی مادی شهروندان قرار می گیرد. در این گزارش مشخص می شود با به کارگیری 
آمارهای نظام حساب های ملی در بعضی از کشورهای OECD، درآمد واقعی خانوارها رشدی متفاوت 
و کمتر از رشد درآمد سرانه داشته است. منظور کردن انواع پرداخت ها در بخش های گوناگون اقتصادی، 
ماننـد پرداخت هـای گوناگون خانوارها به دولت، دراختیار قرار دادن بهره مندی های اجتماعی دولت به 
خانوارها و پرداخت سود وام های خانوارها به شرکت های مالی در کنار منظور کردن خدماتی، مانند یارانه 
مراقبت های سالمت و خدمات آموزشی )که عوامل مهمی در هزینه و درآمد خانوار به شمار می روند( 

می توانند چشم انداز خانوارها را در نظام اقتصادی بهتر نمایان کند. 
منظور کردن هزینه و درآمد در کنار ثروت؛  -3

اهمیت دادن بیشتر به توزیع درآمد، مصرف و ثروت؛  -4
گسترش معیار اندازه گیری درآمد به فعالیت های غیر بازاری؛  -5

توجه به کیفیت زندگی متناسب با اهداف، قابلیت ها و وضعیت مردم؛  -6
ضرورت ارزیابی تفصیلی نابرابری ها از طریق شاخص های کیفیت زندگی در تمام ابعاد؛  -7
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طراحی سرشـماری ها باید به گونه ای باشـد که امکان ارزیابی پیوند بین کیفیت زندگی هر شخص را   -8
فراهم کند. این اطالعات باید در اتخاذ سیاست گذاری ها در زمینه های مختلف استفاده شوند. 

مراکـز آمـاری باید اطالعات مورد نیاز را در جهت تجمیع ابعاد گوناگون کیفیت زندگی فراهم کنند تا   -9
امکان ساختن شاخص ها فراهم شود.

ارزیابی پایداری، مستلزم تعریف مشخص نماگرهای پولی و فیزیکی است.  -10

 از 10 توصیه فوق، حداقل پنج توصیه به رابطه بین درآمد و ثروت و مصرف خانوارها با ساختار تولید مربوط 
می شود؛ مسئله ای که کانون توجه ماتریس حسابداری اجتماعی نیز قرار گرفته است. 

چالش سوم
این چالش به یکی از اقتصاددانان برجسته محیط زیست به نام »هوکسترا« مربوط می شود که ضمن تأیید 
توصیه های پیشـنهادی در گزارش اسـتیگلیتز و همکاران، زوایای گوناگون نارسایی هایGDP را حول یک 
پرسش محوری بررسی می کند: »چرا اقتصاددانان فکر می کنند اقتصادها باید نامحدود رشد کنند ولی در عین 
حال می پذیرند که GDP معیار مناسب برای سنجش زندگی بهتر1 نیست؟« در پاسخ به پرسش مطرح شده، 
او ذهنیت خود را در عبارت زیر خالصه می کند: »در اوایل سال 2000 میالدی زمانی که در دفتر حساب های 
ملی مرکز آمار هلند مشغول به کار شدم، مسئله GDP و نارسایی آن در حوزه سنجش زندگی بهتر مشغله 
 GDP ذهنی من شده بود. این مشغله ذهنی فرصتی برای من فراهم کرد تا نگاه ویژه ای به میزان مقبولیت
در رسانه ها، پژوهشگران و جامعه داشته باشم. او ادامه می دهد نهاد آماری هلند، به جزGDP آمارهای متنوع 
دیگری مانند حسـاب های محیط زیسـتی و آمارهای اجتماعی )آمارهای مردمی( تولید می کند؛ ولی میزان 
اسـتقبال از GDP قابل مقایسـه با دیگر اطالعات نیسـت و سـپس از عبارت »جرج ارول« استفاده می کند 
که همه آمارها برابر هستند؛ ولی بعضی از آمارها برابرتر از سایر آمارها هستند. » GDPخط مقدم آمارهای 
جهانی« قرار می گیرد. هرچند قادر به توضیح منطقی نیستم؛ ولی متعجبم که چرا جامعه در مقایسه با سایر 
آمارها این همه اشتیاق نسبت به GDP از خود نشان می دهد« )Hoekstra,2019,P.I( .او ضمن ارائه دالیل 
 GDP در جوامع، نظریه تخریب نوآورانه2 شومپیتر3 را مبنای تداوم و ماندگار GDPمتعدد نسبت به مقبولیت
در جهان قرار می دهد. در این زمینه وی مشـاهده می کند که سـال 2030 نقطه عطف جایگزینی GDP با 

4SGNA ]9[ خواهد بود که وی پیشنهاد می دهد. 
1- Well-being
2- Creative Destruction
3- Schumpeter
4- System of Global and National Accounts
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چالش چهارم
چالش آخر مربوط به »جفری راند« یکی از اقتصاددانان انگلیسـی و متخصص به نام حسـاب های ملی و 
به ویژه ماتریس حسابداری اجتماعی است که در پژوهش های اخیر خود درباره تجربه کشورهای غنا و اکوادور 
مشاهده می کند که حتی اگر نظام های حسابداری ملی تجدید نظر شده سال 1993 به طور کامل اجرا شود، 
نمی تواند محدودیت های اصلی مسـائل اجتماعی را که اساسـاً مشکالت اساسی کشورهای در حال  توسعه 

.]10[ )Round, 2003( است، باز کند

1-1-2- محدودیت های نظام حسابداری موجود و چگونگی برون رفت از آن
هرچند چهار چالش مذکور زوایای گوناگون محدودیت های کلی نظام حسـابداری موجود را برجسـته می کنند، 
ولی نمی توانند گره های محدودکننده آن را مشـخص  کنند. شناسـایی محدودیت ها و چگونگی برون رفت از آن 
حول یک پرسـش کلی امکان پذیر می شـود: »چه نوع محدودیت هایی در این نوع نظام حسـابداری وجود دارند 
که میزان انعطاف پذیری آن را در بررسی های هم زمان اقتصادی )رفاه مادی( و ابعاد اجتماعی توزیع درآمد )رفاه 
اجتماعی( محدود می کند؟« در پاسخ به پرسش مطرح شده، پژوهشگران نظام حساب های ملی و به ویژه ماتریس 

حسابداری اجتماعی ]11[ را با سه پرسش اساسی زیر روبه رو می کنند:
چه رویکردی باید انتخاب شـود تا انعطاف پذیری الزم را در برطرف کردن محدودیت های نظام های  الف: 

حسابداری موجود، به ویژه ابعاد اجتماعی آن داشته باشد؟
آمار و اطالعاتی را که ماهیت اجتماعی )آمارهای مردمی( دارند، می توان همانند آمارهای نظام شـده  ب: 
اقتصادی به شکل حساب های ملی در قالب یک نظام آماری یکپارچه، منسجم و جامعه نظام مند کرد؟
آیا پس از نظام مند کردن آمارهای اجتماعی در کنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی در یک کشور، این  ج: 
آمارها با آمارهای متناظر کشورهای دیگر همانند حساب های ملی یا جدول داده- ستانده قابل مقایسه 

خواهند بود یا نه؟

نخستین محدودیت
نظام حسابداری موجود را می توان در پیشگفتار ارزشمند »ریچارد استون« معمار اصلی حساب های ملی مدرن 
در کتاب »پیات« و »رو« با عنوان »ماتریس حسـابداری اجتماعی برای برنامه ریزی اقتصادی: مطالعه موردی 
سـریالنکا« جسـت وجو کـرد )Pyatt and Roe, 1977(. وی بـا مراجعـه بـه کتاب گریگوری کینـگ1 با عنوان 

1- Gregory King
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»مشاهدات طبیعی و سیاسی دولت«، وضعیت آن زمان انگلستان که در سال 1696 میالدی )چهار و نیم قرن 
پیش( منتشـر شـده بود، مشـاهده می کند که کینگ برای نخسـتین بار موضوع دانش ثروت1 و دانش مردم2 در 
 .)Stone,1976,p-xvi( کشـور را به منزله دو بعد دانش سیاسـی3 در شناخت سیاسـت های دولت توصیه می کند
مراد از دانش ثروت، داده های GDP است که رفاه مادی جامعه را نشان می دهد و مراد از دانش مردم، داده های 
مردمی است که بیان کننده رفاه اجتماعی است. ماتریس حسابداری اجتماعی تالش می کند به هر دو مورد به طور 

هم زمان توجه کند.
استون ادامه می دهد وجه مشترک قابل مالحظه ای بین آرای پژوهشگران اجتماعی امروزی با پژوهش گروه کوچک، 

ولی خالق بیش از چهار و نیم قرن پیش وجود دارد. استون سپس می پرسد بین این دوره چه اتفاقی افتاده است؟
او سه دلیل اساسی را برای غفلت از اهمیت دانش ثروت و دانش مردم در این دوره مطرح می کند:

دلیل اول: این گروه کوچک مانند کینگ، پتی4، داونانت5 وگرانت6 به ندرت معلم بودند و حرفه ای به جز علوم 
اقتصادی داشتند و به این ترتیب آرای آنها برای زمان طوالنی مورد توجه قرار نگرفت.
دلیل دوم: فقدان داده های مورد نیاز عامل دیگر تداوم این نوع پژوهش ها بوده است و

دلیل سوم، وجود فلسفه  نظریه اقتصاد غالب یا بازار آزاد بود که تأکید فراوانی بر گسترش نظریه اقتصادی 
داشـت و به ندرت مشـوق ایجاد نظام آماری جامعه بوده اسـت. مشـاهدات کلی ریچارد اسـتون در مطالب 
پیشـگفتار این اسـت که کتاب پیات و رو تالش می کند دانش ثروت و دانش مردم را برای نخسـتین بار در 

قالب یک نظام آماری یکپارچه و منسجم پیوند زند ]12[.

دومین محدودیت و نقطه عطف
نظام حسابداری موجود در سخنرانی ریچارد استون در مراسم اهدای جایزه نوبل به او در سال 1984 میالدی چنین 
بیان کرده است: »از مدت ها پیش تالش های توزیع درآمد، اشتغال و تحلیل های اجتماعی مربوط به آنها انجام گرفته 
بود؛ ولی به علت فقدان طبقه بندی تفصیلی گروه های اقتصادی و اجتماعی نیروی کار و خانوارها و بررسی هم زمان 
ابعاد اقتصادی و اجتماعی آنها نظیر توزیع درآمد، اشتغال، بیکاری و فقر و همچنین ایجاد سازگاری و هماهنگی این 
مجموعه با ساختار نظام مند شده تولید، عماًل امکان پذیر نشد؛ زیرا نظام مند کردن کلیه آمارهای اقتصادی منحصراً به 
متغیرهای کالن اقتصادی معطوف شد. طبیعی است که چنین نظام حسابداری نمی توانست پاسخگوی بسیاری از 
1- Knowledge of Wealth
2- Knowledge of People
3- Political Knowledge
4- Petty
5- Davnant
6- Graunt
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.)Stone,1997,P.19( »مسائل هم زمان اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد
این نوع مشاهدات در کنار دیگر عوامل مانند جهانی شدن اقتصاد، اهمیت نقش خدمات و به ویژه نهادها موجب 
شد تا نظام حسابداری ملی تجدید نظر شده سال 1993 سازمان ملل متحد چهار ویژگی را نسبت به نظام حسابداری 
پیشـین )SNA 1968( مـورد توجه قرار دهد که عبارتنـد از: جامع بودن، انعطاف پذیر بودن، تعاریف و مفاهیم جدید 
و گسـترش آمارهای اقتصادی ]13[. هرچند نظام های حسـاب های ملی تجدید نظر شده سـال های 1993 و 2008 
تالش می کنند خود را با چهار ویژگی با تغییرات اقتصاد جهانی وفق دهد، با این  حال هنوز حساسیت الزم را نسبت 
بـه آمارهـای مردم و ابعاد اجتماعـی آن ندارند )Van DeVen,2017(. بنابراین، با توجه به سـه چالش کلیدی و پنج 
محدودیت اساسی به نظر می رسد، نظام های حسابداری موجود نمی تواند انعطاف پذیری الزم و کافی را در تأمین ظهور 
دیدگاه های نوین توسعه اقتصادی داشته باشد. در چارچوب این دیدگاه ها رشد، توزیع درآمد و سیاست گذاری مرتبط 
به آن توصیه می شود که در واقع دو رکن اصلی هدف هر برنامه توسعه در کشورهای در حال  توسعه به شمار می رود. 
اینکه ماتریس حسـابداری اجتماعی چگونه  می تواند پایه های آماری و سیاسـت گذاری های هم زمان رشد و 
عدالت اجتماعی را، که دو هدف کلی هر برنامه توسـعه اسـت، تأمین می کند. به سـه تجربه زیر بسنده می شود: 
نخستین تجربه برنامه پنج ساله پنجم پیش از انقالب ایران است . در این زمینه از نظر تاریخی ایران نخستین گروه 
از کشورهای در حال  توسعه به شمار می رود که طراحی و کاربست SAM را در تحلیل ها و سیاست گذاری های 
رشد و ابعاد اجتماعی آن در برنامه پنج ساله پنجم قبل از انقالب در قالب سؤال محوری زیر در دستور کار خود 
قرار داده بود . رابطه بین تزریق بی محابای درآمد نفتی با شکاف درآمدی چگونه خواهد بود؟ سؤال دوم، آیا تزریق 

بی محابای درآمدهای نفتی به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در ایران منجر خواهد شد؟
در پاسخ به دو پرسش فوق، دو ماتریس حسابداری اجتماعی به ترتیب در سال های 1352 و 1356 از سوی 
کارشناسان ارشد سازمان بین المللی کار به رهبری گراهام پیات و با همکاری سازمان برنامه وبودجه ایران طراحی 
شد. یافته های کلی نشان می دهد، اتخاذ سیاست های تزریق بی محابای درآمدهای نفتی نه فقط شکاف درآمدی 

.)Pyatt,1973,2001(  را افزایش می دهد؛ بلکه همچنین مشکل بیکاری را حل نخواهد کرد
دومین تجربه کاربسـت SAM در تحلیل هم زمان اقتصادی و اجتماعی در برنامه پنج سـاله سـوم کشـور 
اندونزی است . از میانه دهه 1970میالدی تاکنون مرکز آمار کشور اندونزی هشت ماتریس حسابداری اجتماعی 
)1975، 1980، 1985، 1990، 1995، 2000، 2005 و 2010( را تهیه و منتشر کرده است . تجربه تدوین هشت 
SAM در این کشور زمینه  ای را فراهم کرد تا تجربه الزم و کافی در زمینه طبقه بندی تفصیلی عوامل تولید و 

خانوارها پیدا کند ؛ به گونه ای  که در چارچوب این نوع طبقه بندی و انسجام آن با ساختار تولید و مصرف توانستند از 
آن در سیاست های اقتصادی برنامه خود، که همان رشد و عدالت اجتماعی بوده است، استفاده کنند . برای نمونه، 
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محور اصلی در برنامه پنج ساله سوم، بهبود عدالت اجتماعی بوده است و برای تحقق آن هشت مسیر مشخص 
در نظر گرفته شده بود ؛ از جمله تأمین نیازهای اساسی برای همه مردم، ایجاد فضای فرصت های مساوی برای 
آموزش و خدمات درمانی )که یکی از وجوه اصلی و کیفیت زندگی در نظریه آمارتیاسـن اسـت(، ارزیابی توزیع 
درآمد، ایجاد امکان دسترسی به اشتغال و فرصت های شغلی، ایجاد امکان فرصت های مساوی کسب وکار، ایجاد 
فضای مناسب مشارکت در توسعه به ویژه برای جوانان و زنان، ایجاد توازن در توسعه منطقه ای و بهبود در امور 
قضایی . باتوجه به هشت مسیر فوق، گروه های اقتصادی و اجتماعی نیروی کار بر مبنای معیارهای جغرافیایی، 
جنسیت و همچنین براساس  طبقه بندی مشاغل بین المللیISCO( 1( به 40 رده شغلی مشخص تفکیک شدند. 
افـزون بر آن، بر اسـاس سـه معیـار اصلی جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی، در مجمـوع خانوارها به 42 گروه در 

.)Keuning,1989,1996,2012( ماتریس حسابداری اجتماعی سال1990  طبقه بندی شدند
سومین تجربه، تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی در کشور مالزی است که از دهه 1970، تدوین حسابداری 
اجتماعی را در دسـتور کار خود قرار داده اسـت . یکی از ویژگی های کلیدی ماتریس حسـابداری اجتماعی کشـور 
 Pyatt and(  مالزی نحوه  طبقه بندی خانوارها از منظر عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی در این کشـور اسـت
Round,1984( . این نوع  طبقه بندی ها که در واقع واژه »اجتماعی« را در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

و مذهبی در ماتریس حسـابداری اجتماعی تداعی می کند، مورد تأیید ریچارد اسـتون، معمار اصلی  حسـاب های 
ملـی نیـز قرار گرفته اسـت ؛ به گونه ای که وی در یکـی از مقاالت خود، این نحوه  طبقه بندی ها را چنین توصیف 
می کند: »از نقطه نظر  طبقه بندی وضعیت اقتصادی و اجتماعی اقشـار مختلف جامعه، به نظر می رسـد که گروه 
تحقیق سازمان بین المللی کار موفقیت بیشتری نسبت به تجربه بعضی از کشورهای در حال  توسعه )مانند ایران و 
سریالنکا( در زمینه  طبقه بندی گروه های گوناگون خانوارها و انسجام آنها با سایر حساب ها در ماتریس حسابداری 
اجتماعی داشته است . با توجه به تجربه تدوین SAM و میزان آمار و اطالعات موجود در مالزی، ابتدا خانوارها بر 
مبنای معیار جغرافیایی به خانوارهای شهری و روستایی تفکیک شد، سپس برای هر یک از دو  طبقه بندی مذکور 
خانوارها بر مبنای فرهنگی و مذهبی، چهار گروه خانوارهای مسـلمان، خانوارهای هندو، خانوارهای مسـیحی و 
خانوارهای بودایی در نظر گرفته شد . پس از آن بر مبنای جنسیت و سن، هر یک از چهار گروه به چهار زیرگروه 
دیگر  طبقه بندی شده و در مجموع 32 گروه خانوارها با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در 
ماتریس حسابداری اجتماعی مالزی در نظر گرفته شدند )Stone, 1986( . این نوع پایه های آماری زمینه ای را فراهم 
کرد تا تحلیلگران مالزیایی دو هدف کلیدی رشد و ابعاد توزیع درآمد را بین گروه های نژادی و قومی در برنامه های 

.)Yousof Saari,et. al,2015 ,2014( پنج ساله مالزی در دوره 1970 تا 2000 تجزیه وتحلیل کنند

1- International Standard Clasification of Occupation
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سومین محدودیت
وظیفه نظام های حسابداری موجود، مانند حساب های ملی در سطح کالن و نظام حسابداری بخشی جدول داده- 
ستانده، سازمان دهی یا به عبارتی نظام مند کردن آمارهای کالن و بخش اقتصادی است. این نوع نظام حسابداری 
حساسیتی به جمعیت )آمارهای مردمی( ندارد و به این ترتیب صرفاً می توانند پاسخگوی نیازهای آماری آن دسته 
از دیدگاه های اقتصادی باشند که به دیدگاه های »رشد محور« یا »تولید محور« معروف است )بانوئی، 1380(. در 
این نوع دیدگاه، اصل افزایش GNP یا ثروت جامعه است و آثار اجتماعی »رخنه به پایین1« به صورت ضمنی و 
البته به طورخوش بینانه در نظر گرفته می شود. از آنجا که رشد یا افزایش ثروت و تحقق عدالت اجتماعی دو هدف 
اصلی هر برنامه توسعه در کشورهای در حال  توسعه به شمار می روند )برای توضیح بیشتر به یادداشت شماره 13 نگاه 

کنید(، طبیعی است که نظام های حسابداری موجود پاسخگوی همه جانبه دو هدف مذکور نباشند.

چهارمین محدودیت
تدوین نظام های حسابداری کالن و بخشی مبتنی به دو روش »هزینه« و »تولید« است و درآمد جامعه )درآمد 
عوامـل تولیـد یا درآمد نهادها( به علت فقدان آمار و اطالعات همواره به صورت یک کمّیت ترازکننده محاسـبه 
می شـود ]14[. مادامی که درآمد عوامل تولیدی یا درآمد نهادهای جامعه به صورت یک کمّیت ترازکننده منظور 
می شـود، نه تنها شناسـایی درآمد گروه های اقتصادی و اجتماعی نیروی کار محدود می شـود، بلکه منابع درآمد 

گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها نیز در نظام اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.

پنجمین محدودیت
منظور کردن کمّیت ترازکننده سبب می شود کارکرد نهادهای جامعه در نظام اقتصادی به درستی منعکس نشود. 
نمونه بارز آن مسئله تخصیص درآمد عوامل تولیدی به نهادهای داخلی جامعه در ماتریس تخصیص است. در 
حساب های ملی فرض می شود که نهادهای داخلی جامعه )گروه های اقتصادی اجتماعی خانوارها، شرکت ها و 
دولت( مالکان اصلی درآمد عوامل تولیدی )جبران خدمات کارکنان، درآمد مختلط و مازاد عملیاتی بدون درآمد 
مختلط( هستند. در چارچوب این فرض، فعالیت های تولیدی به جای پرداخت به عوامل تولیدی، به طور مستقیم 
به نهادها پرداخت می کنند که به دو دلیل با واقعیت نظام اقتصادی سـازگار نیسـت: نخسـت آنکه فعالیت های 
اقتصادی به طور مستقیم به عوامل تولید به صورت جبران خدمات کارکنان )درآمد شاغالن دارای کارفرما(، درآمد 
مختلط )درآمد شاغالن خویش فرما( و درآمد سرمایه )درآمد سرمایه فیزیکی و درآمد سرمایه طبیعی( به صورت 

1- Trickle down Effect
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مازاد عملیاتی بدون درآمد مختلط پرداخت می کنند. دوم آنکه تخصیص این نوع درآمد به نهادهای جامعه می تواند 
نقطه شروع کارکرد نهادها را با توجه به پرسش زیر در نظام اقتصادی مشخص کند: »تخصیص توسط چه کسی 
یـا چـه نهادی«. در وضعیت متعارف، تخصیـص درآمد عوامل تولیدی به نهادهای داخلی جامعه بدون نیابتی یا 
بدون واسطه ای تشریح خواهد شد. برای نمونه، درآمد نیروی کار شاغل دارای کارفرما )جبران خدمات کارکنان( 
و درآمـد شـاغالن بـدون کارفرما )درآمد مختلط( مسـتقیماً به خانوارها تخصیص می یابد . مـازاد عملیاتی بدون 
درآمد مختلط به هر سه نهاد اختصاص می یابد . در این زمینه گزارش  حساب های نهادی بانک مرکزی در دوره 
1393- 1375 نشان می دهد، جبران خدمات و درآمد مختلط به طور مستقیم به خانوارها تخصیص داده  می شود . 
خانوارهای ایرانی به طور متوسط مالک 19 درصد، شرکت ها به طور متوسط مالک حدود 78 درصد و دولت به طور 
متوسط مالک حدود 3 درصد از کل مازاد عملیاتی بدون درآمد مختلط هستند . با معرفی طبقه بندی جدید از جبران 
خدمات کارکنان به جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و جبران خدمات دیگر 
کارکنان از یک سو و خانوارها به خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، خانوارهای 
شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور و سایر خانوارها از سوی دیگر، مسئله نیابتی یا واسطه ای در زمینه 

تخصیص جبران خدمات کارکنان پدیدار می شود.

1-1-3- تعیین رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی
چهار چالش اساسی در کنار پنج محدودیت کلیدی نظام های حسابداری موجود که در بخش های پیشین برجسته 
شد، شناسایی انواع محدودیت های نظام های حسابداری موجود است که میزان انعطاف پذیری آن را در بررسی 
هم زمان اقتصاد و ابعاد اجتماعی توزیع درآمد محدود می کند؛ اما به راستی چه رویکردی باید انتخاب شود تا بتواند 

انعطاف پذیری الزم را در برطرف کردن محدودیت های موجود به ابعاد اجتماعی آن داشته باشد؟
در پاسخ به پرسش مطرح شده، پژوهشگران باید رویکردی را انتخاب کنند که حداقل دو مؤلفه کلی را تأمین 
کند: نخستین مؤلفه چگونگی ایجاد پیوند بین نظام حسابداری کالن و نظام حسابداری بخشی است. به این دلیل 
پژوهشگران این نوع نظام حسابداری را حسابداری میانه1 نامیده اند )Keuning, 1989(. دومین مؤلفه شفاف سازی 
کمّیت ترازکننده ارزش افزوده و پیوند آن با نهادهای داخلی جامعه و ابعاد اجتماعی آن است. شفاف سازی کمّیت 
ترازکننده، یعنی حساسیت به طرف درآمدی جامعه که به لحاظ تاریخی در مشاهدات گریگوری کینگ ریشه دارد 
و برای نخستین بار برای انگلستان با این پرسش اساسی مطرح شده  بود که »سهم هر شخص در ثروت جامعه 

.)Pyatt and Thorbecke,1976,p.66 چقدر است؟« )به نقل از

1- Meso Accounting
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پرسـش مطرح شـده که در واقع پیوند بین دانش ثروت و دانش مردم را در شـناخت اتخاذ دانش سیاسـتی 
دولت در آرای گریگوری کینگ تداعی می کند، پس از گذشت چهار و نیم قرن، دو پیامد اساسی برای نظام های 
حسابداری موجود در اواخر قرن بیستم داشته است: نخستین پیامد، توجه به رویکرد درآمدی نظام های حسابداری 
موجود و پیوند آن به ابعاد گوناگون اجتماعی و توزیع درآمد است و دومین پیامد می تواند کارکرد نهادها را در نظام 

اقتصادی مشخص کند.
با مشخص شدن رویکرد درآمدی نسبت به کمّیت ترازکننده که معمواًل ماهیت کالن دارد )نظیر ارزش افزوده 
و اجـزا تفکیک شـده آن مانند جبـران خدمات و مازاد عملیاتی( و می توان آنهـا را به یک تاریک خانه نظام های 

حسابداری موجود تشبیه کرد، یکی از محدودیت های اساسی این نوع نظام حسابداری پدیدار می شود ]15[.
باز کردن منافذی برای تابیدن نور به این تاریکخانه دسـت کم می توانسـت پنج دسـتاورد اساسی زیر برای 

تحلیلگران از یک سو و سیاست گذاران از سوی دیگر داشته  باشد.
دستاورد اول: طبقه بندی تفصیلی گروه های اقتصادی و اجتماعی نیروی کار، هزینه و درآمد خانوارها   -
با خصوصیات فرهنگی، نژادی، قومی و دیگر معیارهای متعارف طبقه بندی در کنار ساختار تولید که 

می توانست منشأ برطرف کردن یکی از محدودیت های نظام های موجود باشد.
دستاورد دوم: تفکیک درآمد شاغالن غیر مزد و حقوق بگیر )خویش فرمایان( به صورت درآمد مختلط.   -
یکی از کارکردهای درآمد مختلط در ماتریس حسابداری اجتماعی، تحلیل بازار کار است؛ زیرا جبران 

خدمات کارکنان نمی تواند کلیه شاغالن دارای کارفرما و بدون کارفرما را پوشش دهد.
دسـتاورد سـوم: تفکیک تفصیلی گروه های اقتصادی و اجتماعی نیروی کار از یک سو و طبقه بندی   -
تفصیلی خانوارها از سوی دیگر خود می تواند زمینه مشارکت مردم در توسعه را در قالب نگاه انسان مدارانه 

به اقتصاد فراهم کند ]16[.
دسـتاورد چهارم: طبقه بندی ارزش افزوده بسـتر تعیین شناسـایی یکی از منابع اصلی درآمد نهادها   -
)گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها(، شـرکت ها )شـرکت نفت، شرکت های مالی و شرکت های 

غیرمالی( و دولت را در قالب ماتریس تخصیص درآمد فراهم می کند ]17[.
دستاورد پنجم: طبقه بندی تفصیلی گروه های گوناگون عوامل تولیدی از یک سو و طبقه بندی تفصیلی   -
گروه های اقتصادی و اجتماعی به خانوارها از سـوی دیگر، دو نوع توزیع درآمد را دامن می زند: نوع اول 
توزیع ساختاری درآمد عوامل تولید و نوع دوم توزیع ساختاری درآمد نهادی. طبیعی است که نادیده گرفتن 
این نوع طبقه بندی ها و نسبت آنها با پایه های نظریه اقتصادی کالسیکی و نئوکالسیکی، سبب می شود 

پیوند آنها با مسئله فقرزدایی در سطح بخش های گوناگون اقتصادی به آسانی امکان پذیر نباشد ]18[.



1-2- موارد انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی نسبت به دیگر نظام های 
حسابداری

اگر در یک تعریف کلی و نسبتاً فنی، نظام مند کردن آمارهای اجتماعی در کنار آمارهای نظام مند شده کالن و 
بخشی در چارچوب پایه های نظری اقتصادخرد و کالن در قالب یک ماتریس را نظام حسابداری میانه یا ماتریس 
حسـابداری اجتماعی معرفی کنیم، آنگاه می توان موارد انعطاف پذیری آن را در قلمرو اجتماعی نسـبت به دیگر 

نظام های حسابداری موجود به صورت زیر برجسته کرد:

1-2-1- پوشش آمارهای اقتصادی و اجتماعی
وظیفه حساب های ملی، نظام مند کردن آمارهای اقتصادی، مانند مصرف کل، سرمایه گذاری کل، تولید و درآمد 
کل جامعه است. وظیفه نظام حسابداری بخشی نظام مند کردن آمارهای اقتصادی در سطح بخش های اقتصادی 
اسـت. حال آنکه ماتریس حسـابداری اجتماعی افزون بر منظور کردن آمارهای کالن و بخشـی نظام مند شده، 
آمارهای اجتماعی را با تفکیک تفصیلی گروه های اقتصادی و اجتماعی نیروی کار و خانوارها در قالب یک نظام 
به هم پیوسـته و منطقی پوشـش می دهد. دلیل آن شـاید این است که بعضی از پژوهشگران ، تمرکز بر آمارهای 
 Malan, 2000, Round, 2003,( مردمی1 یا آمارهای توزیعی2 را به ماتریس حسابداری اجتماعی نسبت می دهند

.)European Commission, Leadership Group SAM, 2003

1-2-2- منطق نظام حسابداری، ربط آن با مفهوم اجتماعی و فراتر از آن
بر اساس منطق حسابداری، جمع اقالم ورودی )جمع درآمد( هر حساب باید با جمع اقالم خروجی حساب متناظر 
)جمع هزینه( آن در یک دوره حسابداری برابر باشد. نظام حسابداری کالن فقط می تواند کل درآمد و هزینه جامعه 
1- People Oriented Statistics
2- Distribution Statistics
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را تضمین کند. تحت این شرایط به علت فقدان آمار و اطالعات، هزینه مبنای تعدیل درآمد آن هم به صورت یک 
کمّیت ترازکننده استفاده می شود. چنین نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای مختلف جامعه 
مانند خانوارها، شرکت و دولت را تضمین کند. از سوی دیگر، نظام حسابداری بخشی برابری ورودی و خروجی 
بخش های مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شـکل ممکن امکان پذیر می کند؛ ولی همانند نظام حسـابداری 
کالن، درآمد عوامل تولیدی به ویژه درآمد سـرمایه فیزیکی و درآمد منابع طبیعی )مانند اجاره زمین( در سـطح 
بخش های گوناگون اقتصادی همواره به صورت یک کمّیت ترازکننده محاسـبه می شـود و به این ترتیب امکان 
برابری درآمد عوامل تولید )درآمد نهادهای جامعه( با هزینه آنها همانند حساب های ملی در سطح کالن تضمین 
می شود؛ اما این نوع نظام حسابداری بخشی نیز همانند حسابداری کالن نمی تواند برابری درآمد تک تک نهادهای 
جامعه را با هزینه آنها تضمین کند که علت آن به ماهیت این نوع نظام حسابداری برمی گردد که حساسیتی به 

اقالم ورودی و خروجی تک تک نهادهای جامعه ندارد.
به منظور پیوند بین ساختار تولید با درآمد و مصرف خانوارها، پژوهشگران نظام شبه حسابداری اجتماعی در 
میانـه دهـه 1970 میالدی را معرفی کردند. این نوع الگوها که به الگوهای تعمیم یافته داده- سـتانده یا الگوی 
میازاوا1 معروف  هسـتند، تالش می کنند مصرف و درآمد خانوارها را در کنار سـاختار تولید درون زا کنند. درون زا 
کردن هزینه خانوارها و درآمد آنها مبتنی بر فرضی است که در نظام حساب های ملی متداول است؛ یعنی فقط 

خانوار ها مالک اصلی عوامل تولید )ارزش افزوده( هستند.
هرچنـد به کارگیـری ایـن نوع الگوها در سـنجش هم زمان رشـد و توزیع درآمد نسـبت بـه دیگر نظام های 
حسابداری مزیت دارد، با این  حال در تراز برابری هزینه و درآمد نهادها عاجز است ]19[. این نقیصه در ماتریس 

حسابداری اجتماعی برطرف می شود.

1-2-3- پیوند منطقی ماتریس حسابداری اجتماعی و نظریه های اقتصاد کالن و خرد
راگلز )Ruggles,1994( و راگلز و راگلز )Ruggles and Ruggles,1986( از کارشناسان برجسته نظام حسابداری، 
ضمن بررسی جنبه های نظری و پیوند منطقی ماتریس حسابداری اجتماعی، نظریه های اقتصاد کالن و خرد را در 
ارتباط با طبقه بندی تفصیلی هزینه و درآمد گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها، مشاهده می کنند که اقتصاد 
خرد اساساً روی تصمیم گیری رفتار واحدهای خرد و در قالب رویکرد تعادل جزئی با فرض ثبات سایر عوامل استوار 
است. در چارچوب این فرض، پیوند منطقی بین طبقه بندی تفصیلی هزینه و درآمد گروه های اقتصادی و اجتماعی 
خانوارها با ساختار تولید به  آسانی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، اقتصاد کالن و نظام حسابداری مرتبط با آن 

1- Miyazawa
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اساسـاً روی جنبه های کالن اقتصادی تأکید می کند و حساسـیتی به طبقه بندی تفصیلی هزینه و درآمد خانوارها 
ندارد. هرچند این نوع نظام حسابداری و الگوهای مرتبط با آن به طور ضمنی می پذیرد که تغییرات کلی و کالن 
جامعه ناشی از تغییرات جزئی است، با این  حال به صورت یک جعبه سیاه و با فرض »رخنه به پایین« الینحل باقی 

می ماند. گفتنی است، یکی از مزیت های ماتریس حسابداری اجتماعی برطرف کردن این مسئله است.

1-2-4- پایه های نظری معیارهای طبقه بندی ارزش افزوده و خانوارها و مفهوم اجتماعی آن ها
در بخش پیشین حساسیت ماتریس حسابداری اجتماعی نسبت به طبقه بندی عوامل تولید و طبقه بندی تفصیلی 
گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها برجسـته شـده اسـت. حال پرسـش اساسـی این اسـت که آیا این نوع 
طبقه بندی ها پایه های نظری اقتصادی دارد یا خیر؟ در پاسخ به پرسش مذکور ابتدا رابطه بین طبقه بندی درآمد 
عوامل تولید )ارزش افزوده( با نظریه اقتصادی پرداخته می شود و سپس معیارهای طبقه بندی خانوارها با نظریه 

اقتصادی ارائه می شود.

الف( رابطه بین طبقه بندی ارزش افزوده با دیدگاه های اقتصادی
حساب عوامل تولید و طبقه بندی آن به سه دلیل نقش اساسی را در ماتریس حسابداری اجتماعی ایفا می کند:

دلیل اول: انتخاب رویکرد درآمد ماتریس حسابداری اجتماعی در ارتباط با پرسشی است که حدود450   -
سـال پیش »گریگوری کینگ« مطرح کرده بود: »سـهم هر شـخص در ثروت جامعه چقدر است؟« 
در چارچـوب معیارهـای طبقه بندی، ادبیات موجود نشـان می دهد، تحلیلگـران اقتصادی از دو مکتب 
اقتصادی مشخص استفاده می کنند: نخستین مکتب اقتصاد کالسیکی قرون هجدهم و نوزدهم است 
که در آن جامعه از منظر منزلت جایگاه اقتصادی و اجتماعی به سـه طبقه »کارگر«، »سـرمایه دار« و 
»زمین دار« تقسیم می شود. درآمد هر یک از آنها به درآمد عوامل تولید معروف است و در واقع سه جزء 
ارزش افزوده را تشکیل می دهند: درآمد نیروی کار، درآمد سرمایه و درآمد منابع طبیعی )زمین( به شکل 
اجاره. معیار دیگر طبقه بندی، جامعه طبقاتی کارل مارکس است که در آن جامعه سرمایه داری از منظر 
منزلت اقتصادی و اجتماعی به دو طبقه »کارگر« و »سرمایه دار« تقسیم می شود. در این مورد ادبیات 
موجود نشـان می دهد، فقط تعداد معدودی از پژوهشـگران مانندکالدور1، پاسینیتی2 و کالکی3 از معیار 
طبقه بندی کارل مارکس با رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی در تحلیل های خود استفاده کرده اند. 

1- Kaldor
2- Pasinetti
3- Kalecki
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دیگر تحلیلگران، طبقه بندی متعارف عوامل تولید اقتصاد کالسیک را مبنای تحلیل خود قرار می دهند 
.)Cavalcanti,2001(

دلیل دوم: همان طور که در بخش های پیشـین اشـاره شده است، طرف درآمدی نظام های حسابداری   -
موجود به صورت یک کمّیت ترازکننده در نظر گرفته می شود. طبیعی است که این قلم کمّیت ترازکننده 
را نمی توان به توزیع درآمد، جمعیت فعال، اشتغال، فرصت های شغلی و مسائل اجتماعی مرتبط کرد. 
پیش نیاز اساسـی این نوع تحلیل ها تفکیک اجزای ارزش افزوده در حسـاب عوامل تولید در ماتریس 
حسابداری اجتماعی است. در چارچوب اقتصاد کالسیک، درآمدهای عوامل تولید )ارزش افزوده( به دو 
گروه کلی تقسـیم می شـوند که عبارتند از: درآمد عوامل تولید نیروی کار و درآمد عوامل تولید غیر از 

نیروی کار.
درآمد عوامل تولیدی نیروی کار را متناسـب با سـاختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قومی و نژادی   
می توان بر حسب معیارهای جغرافیایی )شهری و روستایی(، جنسیت )زن و مرد(، سطح سواد، ملیت 
)بومی و غیربومی( رنگ پوست )سیاه و سفید(، قومیت و مذهب )مسلمان، مسیحی، بودایی و غیره( هر 

کشور با توجه به آمارهای موجود به تفصیلی ترین شکل ممکن طبقه بندی کرد. 
درآمدهای عوامل تولیدی غیر از نیروی کار عبارت اسـت از: سـرمایه )منابع فیزیکی( و زمین )منابع   
 طبیعی(. متأسفانه، به علت نبود آمار و اطالعات درآمد شاغالن بدون کارفرما، در قالب درآمد مختلط 
جـزء عوامـل تولید غیر از نیروی کار و در مجموع با عنوان مازاد عملیاتی در نظام حسـابداری موجود 
در نظـر گرفتـه می شـود و نماینـده چهار گروه عوامل تولیدی اسـت کـه عبارتند از: مالکیـت دارایی، 
 Kenuing,1985,Hansonand( درآمد اجاره اشـخاص، سـود شـرکت ها، درآمد مختلط و اجاره زمین
Robinson,1991(. دربـاره نحـوه منظـور کردن رانت یا اجاره زمین در مـازاد عملیاتی ناخالص بدون 

درآمد مختلط و مالکیت آن، گزارش حساب های نهادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک 
مرکـزی جمهمـوری اسـالمی ایران، 1398( تصریـح می کند که رانت زمین یا رانـت منابع طبیعی در گروه 

درآمد دارایی های تولید نشـده مشـهود1 جای می گیرد و یکی از اجزای مازاد عملیاتی به شمار می رود . 
در واقع، منظور از رانت زمین اجاره دریافتی مالکان زمین نیز گونه ای از مالکیت است که به ازای در 
اختیار گذاردن زمین قابل دریافت است و نحوه ثبت آن نیز تعهدی است و  می تواند به صورت نقدی یا 
کاالیی با عنوان سهم محصول و نظایر آن پرداخت شود که در این صورت میزان آن بر اساس ارزش 
محصول به قیمت های پایه برآورد  می شود . گفتنی است، رانت زمین شامل آب ها و رودخانه های موجود 

1- Income of Unobserved Non-Produced Assets
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در محدوده آن نیز می شود . 
دلیل سوم: برخالف نظام های حسابداری موجود، در ماتریس حسابداری اجتماعی، حساب عوامل تولید   -
به مثابه پل ارتباطی بین حساب تولید و حساب نهادهای داخلی جامعه عمل می کند؛ زیرا از یک  سو به 
منزله عوامل تولید نیروی کار و غیر از نیروی کار درآمدهایی به صورت ارزش افزوده دریافت می کنند و 
از سوی دیگر این درآمدها به منزله یکی از منابع اصلی درآمدی و در قالب ماتریس تخصیص به صورت 
غیر نیابتی )غیرواسطه ای( و در بعضی مواقع نیابتی یا واسطه ای به نهادهای داخلی جامعه تخصیص 
داده می شود ]19[. به این ترتیب می تواند نه فقط کارکردهای نهادهای داخلی جامعه را برجسته کند؛ 
بلکـه همچنین توزیع سـاختاری درآمد نهادی، پس انداز و انباشـت نهادهـا و در نهایت پیوند آنها را با 

حساب مالی در نظام اقتصادی فراهم کند.

ب( رابطه بین پایه های نظری و معیارهای طبقه بندی گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها
در بخـش پیشـین مشـاهده کردیـم که طبقه بنـدی عوامل تولید در قالب »سـهم هر شـخص در ثروت جامعه 
چقدر اسـت« دارای پشـتوانه نظری اقتصاد سیاسی کالسیکی اسـت. هرچند نگاه عمیق تر به وضعیت هزینه و 
درآمد خانوارها از اصول اقتصاد خرد پیروی می کند، با این  حال به نظر نمی رسد که انواع معیارهای طبقه بندی 
خانوارها از پایه نظری اقتصادی مسـتحکمی برخوردار باشـد. بنابراین به یک اعتبار می توان گفت، هدف اصلی 
از به کارگیـری معیارهـای طبقه بندی خانوارها، برجسـته کردن مفهوم اجتماعی و فراتـر از آن فرهنگی، قومی، 
نژادی و تا حدودی سیاسی است که به هدف و انتخاب معیارهای طبقه بندی هزینه و درآمد هر جامعه بستگی 
داشـته  باشـد؛ مسئله ای که برخالف نظام های حسـابداری موجودی، کانون توجه ماتریس حسابداری اجتماعی 
اسـت. در این مورد ادبیات موجود نشـان می دهد، سـه معیار کلی زیر برای طبقه بندی خانوارها به کار می روند 

.)Round,1988,Stone,1985,Ruggels,1994(

1- معیار جغرافیایی یا منطقه ای
این نوع طبقه بندی برای کشورهای در حال  توسعه بسیار اهمیت دارد؛ زیرا اگر هدف بررسی کّمی ساختار تولید 
و دوگانگی اقتصادی باشد، در این صورت طبقه بندی خانوارها برحسب خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی 
می تواند از اهمیت باالیی برخوردار باشد؛ زیرا در بیشتر کشورهای در حال  توسعه گروه های فقیر جمعیت بیشتر در 
مناطق روستایی زندگی می کنند که درآمد سرانه کمتری در مقایسه با گروه های شهری دارند. تحلیل های کّمی 
توزیع درآمد در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی می تواند دامنه نابرابری گروه های شهری و روستایی را که در 



نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی 36

واقع جنبه های دیگر دوگانگی است، آشکار کند.

2- معیار عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی
هدف اصلی از معیار طبقه بندی هزینه و درآمد خانوارها در ماتریس حسـابداری بررسـی آثار و پیامدهای رشـد 
اقتصادی )افزایش تولید( بر درآمد طیف گسـترده ای از گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارهایی اسـت که بر 
مبنای عوامل یادشده طبقه بندی شده اند. در این زمینه بعضی از کشورها متناسب با ساختار اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی خود تالش کردند در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی خود، به عوامل اجتماعی، فرهنگی 
و مذهبی توجه کنند. نمونه بارز آن، آمریکا و آفریقای جنوبی بر مبنای رنگ پوست )سیاه و سفید(، مالزی بر مبنای 

مذهب و فرهنگ )مسلمان، بودایی، هندی و مسیحی( و عراق بر اساس قومیت )سنی و شیعه و کرد( است.

3- معیار اقتصادی
در ایـن مـورد ماتریـس حسـابداری اجتماعی پیشـنهاد می کند که معیار دارایی مناسـب ترین معیـار طبقه بندی 
خانوارهاسـت؛ اما به کارگیری این معیار بدون اشـکال نیسـت و در واقع ممکن اسـت مشـکالت عدیده ای را در 
مرزبندی گروه های گوناگون خانوارها ایجاد کند. یکی از این مشکالت نبود آمار و اطالعات مورد نیاز است. بروز 
چنین مشکالتی در زمینه طبقه بندی خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری کمتر است؛ زیرا خانوارهای 
روستایی را می توان بر اساس مالکیت زمین )اندازه زمین یا ماهیت اجاره ای و تعداد دام و غیره( به تفصیلی ترین 
شکل ممکن طبقه بندی کرد. حال آنکه چنین معیاری را نمی توان درباره خانوارهای شهری به کار گرفت. از این 
رو در طبقه بندی گروه های خانوارهای شهری، به جای معیار دارایی، معمواًل هزینه و درآمد خانوارها، بر حسب 
پنجک، دهک، بیستک یا صدک در نظر گرفته می شود. البته انتخاب معیار درآمد به جای دارایی برای خانوارهای 
شـهری نیـز محدودیت هایی دارد که یکی از این محدودیت ها ماهیت آمـاری هزینه و درآمد خانوارهای موجود 
است. در این مورد همه آمارهای موجود در زمینه هزینه و درآمد خانوارها، توزیع درآمد را بر حسب واحد آماری 
»نهاد« نه »فرد« به دسـت می دهند. در چنین حالتی، چنانچه معیار مذکور مبنای تحلیل اقتصادی و اجتماعی 
توزیع درآمد قرار گیرد، بر محدودیت های تحلیل های کّمی و کیفی اقتصاد رفاه دامن خواهد زد. دومین محدودیت 
معیار مذکور این اسـت که شناسـایی گروه های هدف امکان پذیر نیسـت، رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی 

پیشنهاد می کند که معیارهای سرپرست خانوارها یا شغل خانوارها مبنای تحلیل قرار گیرد.
در ایـن بخـش ضمن ارائه تعریف ماتریس حسـابداری اجتماعی، نحوه نظام مند کـردن آمارهای اجتماعی 
را در کنار آمارهای نظام مند شـده، حول یک پرسـش کلی و اساسـی زیر بررسی شده  است. پرسش کلی درباره 
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محدودیت های نظام های حسـابداری موجود در برجسـته کردن »رفاه اجتماعی« و انتخاب رویکرد مناسـب در 
برون رفت از این محدودیت ها بوده است. بررسی زوایای گوناگون پرسش مذکور مستلزم شناسایی محدودیت های 
اساسی نظام های حسابداری موجود و نارسایی آنها در بررسی های هم زمان رفاه اقتصادی و ابعاد اجتماعی توزیع 
درآمد )رفاه اجتماعی( بوده است. افزون بر آن، نظام مند کردن آمارهای اجتماعی در کنار آمارهای اقتصادی و قابل 
مقایسه بودن این نوع نظام حسابداری از یک کشور به کشور دیگر، پرسش دیگری بود که پیش روی تحلیلگران 
قرار گرفته بود. درباره انتخاب رویکرد، رویکرد درآمدی با پرسش»سهم هر شخص در ثروت جامعه چقدر است؟« 
را مبنای ورود به تحلیل رفاه اجتماعی قرار داده اند؛ اما انتخاب این رویکرد خالی از اشکال نیست و در واقع یک 
چالش جدی بین پژوهشـگران ایجاد کرده اسـت . در این مورد ادبیات موجود نشـان می دهد، دو نوع رویکرد در 
محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی وجود دارند . گروهی از رویکرد از باال به پایین با عنوان »اطالعات کمتر 

بهتر از اطالعات بیشتر« طرفداری  می کنند .  به کارگیری این رویکرد مزیت هایی دارد که عبارتند از: 
سـازگاری و هماهنگی بیشـتر با حسـاب ها، زیر حسـاب ها و در نهایت تراز کردن ماتریس حسابداری   -1

اجتماعی .
معمواًل از جدول  داده- ستانده بهنگام شده استفاده می شود.   -2

به کارگیری این رویکرد به زمان و هزینه کمتری نیاز دارد .  -3
ارقام کالن  حسـاب های ملی که نهادهای رسـمی منتشـر می کنند، بدون هیچ گونه ابهام یا پرسشـی   -4

پذیرفته  می شود . 
در این مورد به علت  به کارگیری روش جمع کنترل، انتظار می رود متغیرهای کالن  حساب های ملی با   -5

متغیرهای کالن حسابداری اجتماعی سازگار و هماهنگی کامل داشته باشد .
تحلیل های مقایسـه ای این نوع ماتریس های حسـابداری اجتماعی در یک کشور با سری های زمانی   -6

 حساب های ملی هماهنگی و سازگاری دارد .

گروه دیگر از رویکرد پایین به باال با عنوان »اطالعات بیشتر بهتر از اطالعات کمتر است« حمایت می کنند .  
به کارگیری رویکرد مذکور محاسنی به شرح زیر دارد: 

سازگاری و هماهنگی حساب ها و زیر حساب ها مبتنی بر پرسش نامه، سرشماری ها و میدانی است و   -1
به تالش بیشتر در سازگاری و هماهنگی نیاز دارد . ارقام حاصله از  به کارگیری رویکرد مذکور نسبت به 

 حساب های ملی واقعی تر است .
جدول  داده- ستانده آماری را توصیه  می کند .  -2

به کارگیری رویکرد مذکور به زمان و هزینه بیشتری نیاز دارد .  -3
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از آنجا که میزان پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی در این رویکرد بیشتر است و ارقام کالن حاصله   -4
در این رویکرد با ارقام متناظر  حساب های ملی سازگاری و هماهنگی ندارد ، طرفداران این رویکرد دیگر 

ارقام کالن  حساب های ملی را به عنوان یک »تقدیس« )Sacrosanct( نگاه  نمی کنند . 
در مقایسه با رویکرد پیشین و تحلیل های مقایسه ای، ماتریس های حسابداری اجتماعی مستخرج از   -5
این رویکرد با سـری های زمانی  حسـاب های ملی به آسانی امکان پذیر نیست . برای اطالع بیشتر این 

مباحث به )Thorbecke,2003( مراجعه کنید. 

عالوه بر آن، از آنجا که هدف اصلی تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی، تبیین ساختار اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و برجسته کردن کارکرد نهادها در کشور است، طبیعی است که برخالف نظام های حسابداری موجود، 
امکان مقایسـه ماتریس حسـابداری اجتماعی یک کشـور با کشور دیگر به آسـانی امکان پذیر نیست، مگر آنکه 
به صورت استاندارد تجمیع شود. برای نمونه، برخی کشورها خانوارها را برحسب رنگ پوست، شهری و روستایی 
طبقه بندی می کنند. این در صورتی است که دیگر کشورها چنین طبقه بندی را ندارند. تحت این شرایط و برای 
مقایسه میان نظام های اقتصادی مختلف، الزم است خانوارها به دو دسته خانوارهای شهری و روستایی تجمیع 
شوند. مطالب فوق زوایای گوناگون پایه های آماری اقتصادی و اجتماعی و چگونگی نظام مند کردن آنها در تبیین 
مفهوم اجتماعی را که نخسـتین بعد اساسـی ماتریس اجتماعی است، برجسـته می کند؛ اما ماتریس حسابداری 
اجتماعی بعد دیگری نیز دارد و آن، رابطه بین نظریه ها و ظهور ماتریس حسابداری اجتماعی در جهان است ]20[. 

در ادامه به طور اجمالی این موضوع بررسی می شود.



1-3- مرور اجمالی بر رابطه بین نظریه ها و ظهور ماتریس حسابداری اجتماعی و 
چشم انداز آتی آن

مطالب این بخش حول یک پرسـش زیر سـازمان دهی می شوندو آن اینکه، آیا نظریه ها پیش از نظام مند کردن 
آمار و اطالعات پدیدار می شوند یا نظام مند کردن آمار و اطالعات پیش از نظریه ها؟

پرسـش مطـرح شـده دو بخش دارد: بخش نخسـت، نظریه ها متناسـب با وضعیت اقتصـادی، اجتماعی و 
محیط زیسـتی مطرح شـده و سپس متناسـب با آن آمار و اطالعات نظام مند می شود. بخش دوم درست عکس 
آن را بیان می کند. چنانچه پرسش مذکور را مالک تجربه تاریخی ظهور ماتریس حسابداری اجتماعی در جهان 
قرار دهیم، مشـاهده می کنیم که قسـمت اول پرسـش همواره یک قاعده بوده و هسـت، حال آنکه قسمت دوم 
مورد استثنا است و از نظر انتخاب رویکرد، در ظهور ماتریس حسابداری اجتماعی مصداق می یابد که در رویکرد 
درآمدی »گریگوری کینگ« ریشه دارد که حدود 450 سال پیش در قالب پرسش »سهم هر شخص از ثروت 

جامعه چقدر است؟« مطرح کرده بود.
با توجه به این پرسش، از نظر تاریخی رابطه بین نظریه ها، نظام مندکردن، وضعیت کنونی و چشم انداز آتی 
ماتریس حسابداری اجتماعی، آمار و اطالعات را می توان به چهار دوره مشخص تقسیم کرد؛ دوره پیش از دهه 

1930، دوره 1930 تا 1950و دوره 1950 تا 2000 و دوره2000 تاکنون.

1-3-1- دوره پیش از دهه1۹3۰ میالدی
چنانچه پرسـش مطرح شـده را مالک مشـاهدات این دوره قرار دهیم، مشـخص می شـود پیش از دهه 1930، 
اندیشـمندان علوم اقتصادی اساسـاً به پیشـبرد نظریه ها توجه کرده اند. نمونه بارز آن ظهور نظریه های اقتصاد 
کالسـیک و نئوکالسـیکی در قرون هجدهم، نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. از آنجا که این نوع نظریه ها به 
اهمیت آمار و اطالعات و به طورکلی اقتصاد کاربردی حساسیتی نداشتند، جمع آوری آمار و اطالعات و نظام مند 
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کردن آنها نیز مسکوت باقی  ماند. نظر دو اندیشمند برجسته با زمینه های گوناگون اقتصادی در خور توجه است:
نخستین نظر مربوط به »ریچارد استون« در پیش گفتار کتابی با عنوان »ماتریس حسابداری اجتماعی مطالعه 
موردی سریالنکا« است که پیات و رو در سال 1976 میالدی نقش و اهمیت ماتریس حسابداری اجتماعی را در 
پیوند دانش ثروت و دانش مردم در سیاست گذاری های دانش سیاسی دولت می دانند که حدود 450 سال پیش 

»گریگوری کینگ« و »پتی« معرفی کردند.
این نوع تالش ها تنها پیش از پذیرش و ظهور دیدگاه های نوین اقتصادی کالسیک و نئوکالسیک صورت 
نگرفته بود، بلکه به دالیل گوناگون تا اواخر قرن بیستم )دهه 1970 میالدی( نیز از آن غفلت شده بود. ریچارد 
استون یکی از دالیل اصلی غفلت طوالنی این مسئله را وجود فلسفه اقتصاد غالب )اقتصاد بازار( می داند که کانون 

.)Stone, 1976( توجه خود را بر گسترش نظریه های اقتصادی معطوف کرده بود
 دومیـن مشـاهده، برخـالف ریچارد اسـتون که منشـأ پیونـد بین دانش ثـروت و دانش مـردم را در تحقق 
سیاست گذاری های دانش سیاسی دولت در گریگوری کینگ و ویلیام پتی می داند، آمارتیاسن فقط دانش ثروت 
و چگونگی نظام مند کردن آن را به شـکل اولیه و خام GNP امروزی از سـوی کینگ و پتی برجسـته می کند. 
وی برای تبیین نظریه اقتصاد انسان مدارانه خود ضمن مراجعه به سیر تاریخی تحوالت فکری اقتصادی، نشان 
می دهد اقتصاد دو منشأ دارد که هر دو نیز به گونه ای با سیاست ارتباط داشته اند. یکی از این دو منشأ به اخالق 
نظر داشته که ریشه آن دست کم به ارسطو می رسد. آمارتیاسن با نگاه متفاوت نشان می دهد، در این تفکر نه فقط 
موضوع اقتصاد با ثروت جامعه پیوند دارد، بلکه با غایت های انسانی نیز مرتبط است. در این مورد هرچند ارسطو 
درباره نقش دولت در مسائل اقتصادی بحث می کند، این مطالب را نیز فراموش نمی کند که غایت دولت شهر 
همانا زندگی با سـعادت اسـت. منشـأ دوم رویکرد »اقتصاد مهندسی1« است که وی آن را »اقتصاد لجستیک2« 
معرفی می کند. آمارتیاسن نشان می دهد، اساس رویکرد مذکور را اندیشمندان غیر علوم اجتماعی، مانند گریگوری 
کینگ و ویلیام پتی معرفی کردند و به حق باید آنها را پیشتاز علم اقتصاد عددی به شمار آورد. مطالعات آنها بیشتر 
ماهیت لجستیکی داشته تا غایت انسانی که با عالقه خود آنها به علوم طبیعی و مکانیکی بی ارتباط نبودند ]22[.

1-3-2- دوره 1۹5۰-1۹3۰ میالدی
 BOS, 2017,Aukrust,( .این دوره به نظام مند کردن آمارهای اقتصادی به شکل کالن و بخشی معروف است

 .)1986,Vanoli, 2014

مراد از نظام مند کردن آمارهای کالن و بخشـی آن اسـت که در مقایسـه با دوره پیشـین، پشـتوانه نظریه 
1- Engineering Economics
2- Logistic Economics
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اقتصادی دارد. از یک سـو آمارهای کالن نظام مند شـده از نظریه کالن کینزی برخوردار اسـت و از سوی دیگر 
آمارهای بخشی نظام مند شده لئونتیف تالش می کند بخشی از نظریه تعادل عمومی والراس را به صورت کّمی 
بیان کند. بنابراین در مقایسه با دوره پیش از دهه1930 میالدی، مشاهده می شود که با وجود پیشرفت نظریه های 
متعدد اقتصادی از یک  سو و توسعه آمار و اطالعات پراکنده بدون پشتوانه نظریه اقتصادی از سوی دیگر، هنوز 
خأل اقتصاد کاربردی بیش از پیش احساس می شد. هرچند کینز تالش کرد این خأل را در سطح کالن پر کند و 
لئونتیف با معرفی جدول داده- ستانده خود موفق شد تئوری های موجود را با آمار و اطالعات منسجم و یکپارچه 
آشتی دهد، اما این نوع پایه های آماری نظام مند شده و الگوهای مرتبط با آن قابلیت تحلیل ها و سیاست گذاری 
کوتاه مدت داشـتند. جان تینبرگن نیز موفق شـد با معرفی الگوی اقتصادی سـنجی کالن مسـئله تحلیل های 

بلندمدت ادوار تجاری را تجزیه  و تحلیل کند ]23[. 
ماتور )Mathur,1968( و شاکل )Shackle,1967( درباره نقش و اهمیت داده- ستانده و رابطه آن با نظریه 
محض قبل از دهه 1930 میالدی چنین مشـاهده می کنند: »نظریه های ظریف اما غیرعملی و غیرکاربردی و 
همچنین فقدان پژوهش های کاربردی مدون همواره به منزله یک مسئله جدی در عرصه اقتصادی قبل از دهه 
1930 احساس شده بود. هدف اصلی تجزیه  و تحلیل لئونتیف این بود که شکاف موجود را پر کند. در این مورد 
زمانی که نظریه پردازان، مشـغول ایجاد جعبه های خالی با هدف گسـترش نظریه های تجسمی و غیر عملی در 
عرصه اقتصاد بودند، تجربه گرایان1 سـعی داشـتند بیشـتر از ابزارهای پیچیده آماری بدون پشتوانه دیدگاه قوی 
اقتصادی استفاده کنند. لئونتیف به طور ماهرانه ای موفق شد با استفاده از یک برنامه عملی این دو دسته را به هم 
آشتی دهد و همچنین اهمیت اقتصاد کاربردی را به تفصیلی ترین شکل ممکن معرفی کند. بنابراین، ظهور الگوی 
کالن کینز در میانه دهه 1930 میالدی از یک سـو و جدول داده- سـتانده که برای اولین بار قوانین ماتریس 
جبری را در همان دهه وارد اقتصاد کرده بود و از سـوی دیگر در کنار تجربیات و تالش های پراکنده و مغفول 
مانده گذشته مانند تالش های گریگوری کینگ، ویلیام پتی و فرانسوا کنه در خصوص حساب های ملی، زمینه و 

بستر مناسب را برای محاسبه سیستم حسابداری اقتصاد نوین فراهم کرد ]24[.

1-3-3- دوره 1۹7۰-1۹5۰ میالدی
تالش های دوره پیشین، نه فقط مورد استقبال نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی 
کار، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی اتحادیه اروپا قرار گرفت، بلکه مورد پذیرش 
بیشتر کشورهای جهان پس از جنگ جهانی دوم نیز بود ]25[. اما با وجود این نوع تالش ها، کانون توجه این نوع 

1- Empircists
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پایه های آماری و الگوهای مرتبط به آن تحلیل مسائلی بود که کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا با آن مواجه بودند. 
نمونه بارز آن الگوهای کالن کینز و چند بخشی لئونتیف بود که نه تنها بر مدیریت تقاضای اقتصاد تأکید داشتند؛ 
بلکه قلمرو کاربردهای آنها اساساً بر تحلیل های تولید محور بودند که در دیدگاه های رشد محور ریشه داشتند و به 

این ترتیب به عملکرد اقتصادی کشورها بر مبنای GDP و متغیرهای مرتبط با آن توجه می کردند.
اینکه چرا این نوع پایه های آماری و الگوهای مرتبط به آن در مسـئله رشـد در کنار فرض ضمنی رخنه به 

پایین حساس بوده اند، سه دلیل دارد:
نخستین دلیل آن است که کلیه دیدگاه های اقتصادی در دوره مذکور سعی داشتند مسائلی را تحلیل کنند که 
اقتصادهای اروپا و آمریکا با آن مواجه بودند و به این ترتیب نظام های آماری متناسب با این نوع دیدگاه ها شکل 
گرفته بود. کشورهای درحال  توسعه به علت مستعمره و شبه مستعمره بودن جایگاه خاصی در اقتصاد بین الملل 
نداشتند. دومین دلیل آن است که اقتصاد کاربردی دهه 1930 و پس از آن، منبعث از تالش های پراکنده گذشته 
اقتصادی بودند که آمارتیاسن برنده جایزه نوبل در سال 1998 آنها را »رویکرد مهندسی« یا »رویکرد لجستیکی 
اقتصاد«1 می نامد و معتقد است، اقتصاد اخالق یا به تعبیری نگاه انسان مدارانه به اقتصاد همواره زیر سایه قرار 
گرفته است ]26[. سومین دلیل را می توان از مشاهده دو نفر از نامدارترین پایه گذاران ماتریس حسابداری اجتماعی 
در جهان، یعنی گراهام پیات و جفری راند مطرح کرد: »در آن زمان ساختار دولت رفاه در بریتانیا طوری شکل 
گرفته بود که هرگونه نگرانی را درباره مسائل مربوط به فرصت های شغلی و توجه به اقشار آسیب پذیر برطرف 
می کرد. در نتیجه محور اصلی بیشـتر روی رشـد اقتصادی معطوف می شـد و به این ترتیب کانون توجه بیشـتر 

.)Pyatt and Round , 1978,p.13( »تجزیه  و تحلیل های کمی ساختار صنعتی بود
مطالب فوق نشان می دهد، در مقایسه با دوره پیش از دهه 1930، در دوره 1930 تا 1950 نظام مند کردن 

آمار و اطالعات اساساً در جهت تأمین نظریه های اقتصادی متداول بوده است.

1-3-4- دوره 2۰۰۰-1۹7۰ میالدی
این دوره به طورکلی به دوره ظهور دیدگاه های نوین توسـعه اقتصادی معروف اسـت. یکی از دالیل بنیادی در 
کتاب ارزشمند دیانا هانت چنین توصیف شده است: »دهه 1960 به طورکلی دهه توسعه نام گرفت؛ اما با وجود 
آن، یک دهه بعد نگرانی هایی در غیاب فاحش اثر »رخنه به پایین« از فرآیند رشد ظهور کرد« )هانت، ترجمه آزاد 

برمکی، 1386،ص 395(.

غیـاب فاحـش اثر رخنه به پایین با وجود رشـد اقتصادی قابل قبول در کشـورهای جهـان نه فقط تردید در 

1- Logestic Approach
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نارسایی نظام های حسابداری موجود را هدف قرار می دهد؛ بلکه کانون توجه پژوهشگران و تحول در نگاه توسعه 
است. این تحول به طورکلی به رشد همراه با توزیع درآمد معروف است ]27[. از سوی دیگر، کیت گریفین و کری 
مک کنلی در مقدمه کتاب شـان ناخشـنودی خود را از کارکرد نظام های حسـابداری موجود در پوشـش نقش و 
اهمیت مردم، چنین بیان می کنند: »دانش اقتصاد هر چند بسی مایه دلسردی و ناکامی نیز بوده، اما همواره در 
اندیشه انسان و رفاه بوده است. آثار اقتصاددانانی نظیر اسمیت، کارل مارکس و جان مینارد کینز گواه روشنی بر 
این مدعاست. حال موضوع این است که اقتصاد توسعه با راهی که -تا به امروز نیز- پیش گرفته به بد فرجامی 
رسیده، یعنی ماهیت و غایت انسانی خود را از دست داده است و این بیراهه تأسف بار نتیجه آن است که با دل 
مشغول شدن در سنجش حساب های ملی از خود زندگی انسان غافل مانده است. از تأکیدی که اکنون بر توسعه 
انسـانی در سـالیان اخیر مطرح شـده است، در واقع اعتراضی به این غفلت توجیه ناپذیر و بی توجهی نابخشودنی 

است«)کیت گریفین تری مک کنلی، ترجمه غالمرضا خواجه پور، 1377،ص 15(.
به  موازات مشـاهدات فوق، آمارتیاسـن در تحقیقات گسـترده خود همواره نشان می دهد، رشد وسیله و فقط 
شرط الزم است، ولی کافی نیست. شرط الزم و کافی در نظر گرفتن نقش و اهمیت مردم در کنار رشد است. سن 

با ارائه نظریه قابلیت ها1 و استحقاق های2 انسانی تالش می کند زوایای مختلف این مسئله را توضیح دهد ]28[.
ادبیات موجود در دوره مورد بررسی نشان می دهد، طیف وسیعی از پژوهشگران تالش کردند نظریه جدید 
رشد همراه با توزیع درآمد را به صورت کّمی تجزیه  و تحلیل کنند. از نظر روش شناسی و پوشش آماری، این نوع 

پژوهش را می توان در سه گروه کلی زیر طبقه بندی کرد :
گروه اول، پژوهشگران تالش کردند بدون اصالح اساسی در نظام های حسابداری موجود، مسئله توزیع   -
درآمد و ابعاد اجتماعی مرتبط به آن را تجزیه  و تحلیل کنند. پایه های آماری هزینه و درآمد خانوارها در 
کنار به کارگیری رویکرد تعادل جزئی اساس این نوع پژوهش ها را تشکیل می دهد. مالحظات مربوط 
به ساختار تولید و روابط متقابل آنها با درآمد و هزینه خانوارها، اساساً خارج از قلمرو این نوع تحلیل ها 
قرار می گیرند. به جای آن ضریب جینی و منحنی لورنز و غیره که امروز به »رویکرد آماری به فقر3« 

 .)Pyatt, 2003( معروف است، ارکان اصلی این نوع پژوهش ها را تشکیل می دهد
گروه دوم، این گروه با اصالح و تعمیم نظام حسابداری بخشی، پیوند بین توزیع درآمد و ساختار تولید   -

و مصرف را در قالب نظریه رشد و توزیع درآمد بررسی می کند. 

1- Capability
2- Entitlement
3- Statistical Approach to Poverty
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از نظر روش شناسی این نوع پژوهش به دو گروه تقسیم می شود:
گروه الف: پژوهش هایی هستند که با همکاری سازمان بین المللی کار در چارچوب الگوی داده- ستانده   -
تعمیم یافته در دهه 1970 میالدی به بعد برای تجزیه وتحلیل سیاست گذاری های هم زمان اقتصادی 
و اجتماعی کشورهای درحال  توسعه استفاده شده است ]29[. در این نوع الگوها تالش می شود اثرات 
توزیع و بازتوزیع درآمد بر ساختار تولید و متغیرهای کالن اقتصادی، مانند اشتغال و واردات با ثابت در 

نظر گرفتن تقاضای نهایی تجزیه  و تحلیل شود ]30[.
یکی از نارسایی های اساسی به کارگیری این نوع الگوها، نادیده گرفتن تغییرات روابط متقابل ساختار   

تولید مصرف و توزیع درآمد ناشی از اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات تقاضای نهایی است.
گـروه ب: پژوهش هایی هسـتند که در الگوی میازاوا ریشـه دارنـد )Miyazawa, 1976(. در این نوع   -
الگوهـا نـه فقط درآمد و مصـرف خانوارها همانند روابط متقابل بین بخشـی درون زا می شـوند؛ بلکه 
برخالف الگوهای گروه الف، بخش تقاضای نهایی متغیر است و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها را 

می توان در ساختار تولید و درآمد به صورت کمی سنجید ]31[.

امـا معرفـی گـروه دوم الگوهـا و زیرگروه های آنها در سـنجش نظریه های جدید توسـعه اقتصادی هر چند 
مزیت هایی در مقایسه با نظام های حسابداری و تحلیل هم زمان رشد و توزیع درآمد دارند، ولی دو نارسایی اساسی 
دارند. نخستین نارسایی نامشخص بودن نوع توزیع درآمد است. در این مورد ادبیات موجود نشان می دهد، از منظر 

نظریه های اقتصادی دو نوع کلی توزیع درآمد وجود دارد: توزیع درآمد آماری و توزیع ساختاری درآمد. 
توزیع سـاختاری درآمد در ماتریس حسـابداری اجتماعی خود دو نوع دارد: »توزیع درآمد سـاختاری عوامل 
تولید« و »توزیع درآمد ساختاری نهادی« )Pyatt, 2003(. الگوهای گروه دوم مشخص نمی کنند که کدام یک از 
دو نوع توزیع درآمد ساختاری را مورد توجه قرار می دهند. دومین نارسایی، نادیده گرفتن تخصیص درآمد عوامل 
تولید به نهادها در قالب ماتریس تخصیص اسـت که نقش کلیدی در تفکیک توزیع درآمد سـاختاری به توزیع 
سـاختاری درآمد عوامل تولید و توزیع سـاختاری درآمد نهادها دارد )Pyatt, 2001(. برطرف کردن دو نارسـایی 
و همچنین تحلیل های تفصیلی ظهور نظریه های رشد همراه با توزیع در دهه 1970 به بعد به پایه های آماری 
یکپارچه نظام مند شـده اقتصادی و اجتماعی نیاز داشـت؛ به گونه ای که مسئله رفاه مادی در کنار رفاه اجتماعی 
به طور هم زمان مورد توجه قرار گیرد. بنابراین گروه سـوم پژوهش ها اساسـاً درباره تدوین ماتریس حسـابداری 
اجتماعی و نحوه کاربسـت آن در تحلیل ها، برنامه ریزی ها و سیاسـت گذاری های هم زمان اقتصادی و اجتماعی 
است. در واقع، تدوین این نوع نظام حسابداری یکی از ارزشمندترین نظام حسابداری جامع در دهه 1970 میالدی 
به شـمار می رود. در مراحل اولیه کاربرد ماتریس حسـابداری اجتماعی در تحلیل و سیاسـت گذاری ها، دو هدف 
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بنیادی برنامه های میان مدت کشورهای در حال  توسعه با حمایت سازمان بین المللی کار بوده است )نگاه کنید به 
تجربه ایران، اندونزی و مالزی در یادداشت شماره 13(. عالوه بر سازمان بین المللی کار، بانک جهانی نیز از دهه 
1980 در قالب راهبرد کاهش فقر، سنجش سطح زندگی1 و پیوند آن با توزیع درآمد و فقر را در دستور کار خود 
قـرار داد )Deaton,2003(. الزمـه به کارگیری این راهبرد سـازگاری و هماهنگی آمارهای خرد و کالن در قالب 
ماتریس حسابداری اجتماعی است که اریک تربک2این نوع سازگاری و هماهنگی را در صورتی عملیاتی می داند 

.]32[ )Thorbecke, 2003( که رویکرد از پایین به باال مبنای تحلیل قرار گیرد
مطالب فوق ما را به دو مشاهده کلی سوق می دهد:

نخسـتین مشـاهده: ظهور ماتریس حسـابداری اجتماعی در ایـن دوره اساسـاً در تأمین نظریه های   -
نوین اقتصادی رشـد همراه با توزیع درآمد بوده اسـت که در واقع منتقدان اصلی ناکارآمدی نظام های 

حسابداری به شمار می آیند. 
دومین مشـاهده: حساسـیت ماتریس حسابداری اجتماعی نسـبت به تفکیک توزیع ساختاری درآمد   -
)توزیع درآمد عوامل تولید و توزیع ساختاری درآمد نهادی(و پیوند آن به ابعاد اجتماعی است که یکی از 
مزیت های آن به شمار می رود، زیرا بدون تفکیک دو نوع توزیع درآمد تحلیل کمی رویکرد ساختاری 

به فقر در مقابل رویکرد آماری به فقر در قالب رویکرد تعادل عمومی امکان پذیر نیست ]33[.

حال این پرسش محوری پیش روی ما قرار می گیرد که دو مشاهده فوق چه پیامدهایی به همراه داشته است؟ 
یکی از پیامدها، توجه به مسئله توزیع درآمد در گزارش SNA1993 است که سازمان ملل متحد برای اولین بار 
با مشارکت چهار نهاد بین المللی )سازمان بین المللی  کار، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری 

اقتصادی اتحادیه اروپا( به آن توجه کرد. در این مطالعه برای اولین بار توزیع درآمد در قالب توالی حساب ها به:
حسـاب توزیع اولیه درآمد )حسـاب عوامل تولید( که پیوند بین حسـاب تولید و حساب عوامل تولید را   -
آشکار می کند. این حساب خود مشتمل بر دو زیر حساب مستقل است: حساب ایجاد درآمد و حساب 
تخصیص درآمد اولیه. هدف اصلی از تفکیک به کارگیری واحد تحلیل )نفر- شـغل، نهاد( در کارکرد 

نهادها در نظام اقتصادی است؛
حساب توزیع ثانویه درآمد نقدی ؛   -

حساب توزیع ثانویه درآمد غیر نقدی؛  -
حساب مصرف درآمد که در نهایت چگونگی درآمد قابل تصرف نهادهای جامعه، مانند خانوارها، دولت   -

در ارتباط و مصرف و پس انداز را به دست می دهد ]34[، دسته بندی می شوند.
1- Living Standard Measurment Study
2- Erik Thorbecke
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هدف اصلی ارائه توالی حساب ها و تفکیک انواع توزیع درآمد در واقع طراحی ماتریس حسابداری اجتماعی 
بود که برای اولین بار در یک فصل مستقل مورد توجه SNA1993 قرار گرفت.

1-3-5- دوره 2۰۰۰ تا کنون
چنانچه پرسـش محوری این بخش را مبنای ارزیابی این دوره قرار دهیم، به سـه مشـاهده کلی خواهیم رسـید 
که در واقع چالش های آتی نظام های حسابداری موجود و به ویژه ماتریس حسابداری اجتماعی به شمار می رود. 
نخسـتین چالش، سـنجش رفاه اجتماعی )Social Welfare( یا سنجش زندگی بهتر )Well-being( است. از 
 SNA 1993 ، SNA1968 ،SNA 1953 به ترتیب SNA دهه 1950 تاکنون، سازمان ملل متحد چهار گزارش
SNA 2008 ، متناسب با تغییرات اقتصاد جهانی اصالح و منتشر کرده است. با وجود این اصالحات و بهبود در 

نظام آماری جهانی، SNA 2008 به صراحت اذعان می کند هیچ گونه ادعایی مبنی بر اینکه GDP معیار مناسب 
سـنجش رفاه اجتماعی یا سـنجش زندگی بهتر اسـت، ندارد. ناگفته پیداست که به علت فقدان آمار و اطالعات 
هنوز در قرن بیست ویکم، »رشد« معیار تقریبی رفاه در نظر گرفته می شود. در این مورد »ون دی وان« در مقاله 
اخیر خود با عنوان »چالش های کنونی و آتی سیستم حساب های ملی« پیوند خرد و کالن را در چهار قلمرو کلی 

فهرست می کند:
1-  جهانی شدن و مسئله گسستگی فرایند تولید جهانی1؛

اقتصاد دانش بنیان؛  -2
تغییر تمرکز از تولید به درآمد و ثروت )Wealth(؛  -3

تغییـر در تمرکز بیشـتر به وجوه درآمد، مصرف و ثروت بیـن گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها   -4
.)Van De Ven, 2017, P. 6(

از چهار چالش فوق، موارد سه و چهار، چالش هایی هستند که ماتریس حسابداری اجتماعی به آنها حساسیت 
زیادی دارد. دومین چالش، عقب افتادگی آمارهای نظام مند شده نسبت به توسعه نظریه های اقتصادی در این دوره 
است که نمونه بارز آن ظهور نظریه های جدید تجارت بین الملل در ارتباط با گسستگی فرایند تولید جهانی است 

.)Baldwin, 2006, Grossman and Rossi-Hansberg, 2008(

در مقایسـه با نظریه های سـنتی تجارت بین الملل که کانون توجه خود را بر »تجارت در محصوالت2« قرار 
می دهنـد، در نظریه هـای جدید تجارت بین الملل »تجارت در کارکرد3« اسـاس تحلیل قرار می گیرد. پایه های 

1- International Fragmentation of Production Process
2- Trade in Products
3- Trade in Task
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آمـاری اولـی آمارهای تجارت جهانی موجود اسـت که در آن فقط مبـادالت تجاری دوجانبه مبنای تحلیل قرار 
می گیـرد. حـال  آن  کـه آزمون و کّمی کردن نظریه هـای جدید به پایه های آماری یکپارچه و نظام مند شـده ای 
نیاز دارد تا بتواند گسسـتگی فرایند تولید جهانی را بسـنجد. بنابراین، ظهور تدوین جدول داده- سـتانده جهانی 
)WIOD( در قـرن بیسـت ویکم نـه تنها نیازهای آمـاری نظریه های جدید تجارت بین الملـل را تأمین می کند؛ 
بلکه می تواند زنجیره های ارزش افزوده را در قالب گسستگی فرایند تولید به صورت کّمی محاسبه کند. بنابراین 
مراد از »تجارت در کارکرد« به طور ضمنی، برجسته کردن نقش و اهمیت مبادالت واسطه ای درون کشوری و 

.)Dietzenbacher, et. al. 2013( بین کشوری است
اینکه ماتریس حسـابداری اجتماعی چگونه می تواند این نوع نظریه ها را تأمین کند، چالشـی دیگر است که 

پیش روی ماتریس حسابداری در قرن بیست ویکم قرار دارد.
چالش سـوم؛ ناکارآمدی نظام های حسـابداری موجود در سنجش »پایداری« و »کیفیت زندگی« در »نظریه 
استحقاق ها و قابلیت های انسانی« آمارتیاسن و توسعه پایدار متحول شده »بوم شناختی« ریشه دارد که به لحاظ 
تاریخی، آمارتیاسن ظهور اقتصاد را ناشی از دو منشأ می داند: یکی اقتصاد خالق که منشأ ارسطویی دارد و دیگر 
اقتصاد مهندسـی. اقتصاد لجسـتیکی که در آرای 450 سـال پیش گریگوری کینگ ریشـه دارد، دانش ثروت را 
در قالب GDP آن زمان برجسـته می کند. آمارتیاسـن نشـان می دهد، با وجود گزارش های تجدید نظر نظام های 
 .)Stiglitz, et. al. 2009( حساب های ملی هنوز تعمیم آن به آمارهای مردمی و مسائل اجتماعی نارسایی هایی دارد
اینکه ماتریس حسابداری اجتماعی چگونه می تواند پایه های آماری این نوع نظریه ها را در قرن بیست و یکم تأمین 
کند، چالش دیگر ماتریس حسابداری اجتماعی به شمار می رود ]35[. »هوکسترا« یکی از نامدارترین اقتصاددانان 
محیط زیست در فصل نهم کتاب خود با عنوان »حساب های توزیع جهانی )GDA(« با تأکید بر پرسش محوری 
»ماتریس حسابداری اجتماعی کجا رفت؟1« ضمن تأکید بر افزایش نابرابری توزیع درآمد و ثروت در اواخر قرن 
بیسـتم و اوایل قرن بیسـت ویکم، می پرسد که چرا مسئله توزیع درآمد در SNA 1993 برجسته شده است، حال 
آنکه در SNA 2008 این تأکید نه فقط تقلیل یافته، بلکه در کمال ناباوری حتی کلمه »نابرابری2« در هیچ جای 
گزارش حدود 900 صفحه ای SNA 2008 به کار برده نشده است )Hokestra, 2019(. او همچنین نشان می دهد، 
معرفی ماتریس حسـابداری اجتماعی در حد چند صفحه در بخش آخر فصل 28 برجسـته می شـود. وی دو دلیل 

اساسی را برای غفلت از این مسئله مهم مطرح می کند:
تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی، یک نوع نظام حسابداری گسترده برای کل اقتصاد است که تعداد   -1

معدودی از کشورها توانایی و حتی تمایل به تولید آن به صورت نهادینه دارند.
1- Global Distribution Account (GDA): Where Did The SAM Go?
2- Inequality
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با توجه به اینکه اهداف بنیادی نظام های حسابداری و چگونگی اجزای آن ماهیت جهانی دارد، توجه   -2
به اهمیت ماتریس حسابدای اجتماعی ممکن است دالیل دیگری داشته باشد.

برای نمونه، تجدید نظر در SNA 2008 قبل از بحران مالی جهانی 2008 نهایی شد. بحران مذکور خود بستر 
مناقشه را بین اقتصاددانان فراهم کرد. غفلت از این مسئله در واقع یک اتفاق عجیب و فرصت از دست رفته برای 
 SNA 2008 اسـت؛ زیرا موضوع تمایل در نابرابری و نیاز به داده های توزیعی پس از نهایی شـدن SNA 2008

افزایش یافته بود. مشاهدات نهایی هوکسترا در زمینه نقش و اهمیت آتی ماتریس حسابداری در تحلیل این مسئله 
امیدوارکننده است؛ به گونه ای که به عقیده او به احتمال بسیار زیاد در SNA تجدید نظر شده آتی، این مسئله را 

در حساب کانونی یا در حساب اقماری مورد توجه قرار خواهد داد.



1-4- خالصه مطالب و مشاهدات
مطالب این فصل با اهداف و پرسـش های مشـخص در چهار بخش سـازماندهی شـده اند. نخستین بخش ارائه 
تعریف جامع از ماتریس حسـابداری اجتماعی با هدف ارائه تعریف جامع، شناسـایی وجوه اشـتراک و افتراق آن 
با نظام های حسـابداری موجود مانند نظام حسـابداری کالن و بخشـی اسـت. در این مورد مشاهده می شود که 
نظام های حسـابداری موجود به دالیل گوناگون اساسـاً ماهیت تولیدمحور یا رفاه مادی محور در کنار داده های 
اقتصادی نظام مندشده کالن و بخشی داشته و فقط تأمین کننده نظریه های رشدمحور با فرض رخنه به پایین بوده 
است و به این ترتیب نقش و اهمیت مردم، ابعاد اجتماعی، رفاه اجتماعی و به ویژه کارکرد نهادها در نظام اقتصادی 
در حاشیه قرار  گرفته است. منظور کردن هم زمان رفاه مادی )دانش ثروت( در کنار رفاه اجتماعی )دانش مردم(، 
پژوهشـگران را با یک پرسـش محوری مواجه کرده اسـت: »چه نوع محدودیت هایی در نظام های حسـابداری 

موجود وجود دارند که میزان انعطاف پذیری آن را در تحلیل های مردم محور محدود می کند؟«
پرسش محوری فوق، خود به سه پرسش اساسی دامن زده است:

چه رویکردی باید انتخاب شود تا بتواند انعطاف پذیری الزم و کافی را در برطرف کردن محدودیت های   -1
موجود و به ویژه ابعاد اجتماعی آن داشته باشد؟

آیا آمار و اطالعاتی که ماهیت اجتماعی )آمارهای مردمی( دارند، می توان همانند آمارهای نظام مندشده   -2
اقتصادی به شکل حساب های ملی در قالب یک نظام آماری یکپارچه، منسجم و جامع نظام مند کرد؟

آیا پس از نظام مندکردن آمارهای اجتماعی در کنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی در یک کشور، این   -3
آمارها با آمارهای نظام مندشده کشور دیگر همانند نظام حساب های ملی یا جدول داده- ستانده قابل 

مقایسه خواهند بود یا خیر؟

کانون توجه مطالب بخش دوم فصل حاضر، واکاوی پرسش محوری و سه پرسش اساسی فوق بوده است. 
برای این منظور ضمن بررسی چالش های اساسی نظام های حسابداری و شناسایی محدودیت های آنها و تعیین 
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رویکرد، ما را به چند مشاهده کلی زیر رهنمود داده است. نخستین مشاهده، انتخاب رویکرد درآمدی است که 
گریگوری کینگ حدود 450 سـال پیش با پرسـش »سـهم هر شـخص در ثروت جامعه چقدر اسـت؟« مطرح 
کرده بود. دومین مشاهده، انتخاب رویکرد مذکور نه فقط محدودیت های نظام های حسابداری موجود را برطرف 
می کند، بلکه قابلیت نظام مندکردن آمارهای مردمی )رفاه اجتماعی( را در کنار آمارهای نظام مندشده اقتصادی 
دارد. سومین مشاهده، در مقایسه با سایر نظام های حسابداری موجود مانند نظام حساب های کالن و بخشی که 
قابل مقایسـه بین کشـورها هستند، ماتریس حسابداری اجتماعی به علت منظور کردن ابعاد اجتماعی، فرهنگی، 

مذهبی و قومی در یک کشور با کشور دیگر قابل مقایسه نیست.
مطالب بخش دوم فقط جنبه های نظام مندکردن آمارهای اقتصادی و اجتماعی ماتریس حسابداری اجتماعی 
را برجسته می کند. اینکه انسجام آمارهای اقتصادی و اجتماعی ماتریس حسابداری اجتماعی چه پشتوانه نظری 
اقتصادی دارد و چالش های آتی آن چگونه اسـت، پرسـش هایی اسـت که کانون توجه مطالب بخش سوم قرار 
می گیرد. در راسـتای پرسـش فوق مطالب این بخش به پنج دوره مشـخص تقسـیم می شود: دوره پیش از دهه 
1930 میـالدی، دوره 1950-1930 میـالدی، دوره 1970-1950 میالدی، دوره 2000-1970 میالدی و دوره 
2000 تا کنون. در چارچوب این مطالب مشـاهده می شـود که فقط در دوره پیش از 1930 نظام مند کردن آمار 
بدون پشتوانه نظری اقتصادی بوده است، حال آنکه در دیگر دوره ها ابتدا با توجه به شرایط، نظریه ها مطرح شده 

و سپس متناسب با آن آمار و اطالعات نظام مند شده اند.



یادداشت ها
در سـال 2008 رئیس جمهوری فرانسـه، نیکوالس سـارکوزی نارضایتی خود را از نارسـایی های پایه های آماری اقتصادی و   ]1[
اجتماعی مطرح کرد. برای رفع آن از جوزف استیگلیتز، آمارتیاسن و ژان پال فیتوسی درخواست کرد کمیته ای برای این منظور 
تشکیل و مسئله را بررسی کنند. کمیته  مذکور گزارشی با عنوان »سنجش عملکرد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی« با تأکید بر 
محدودیت های GDP تهیه کرد. گزارش مذکور ایده های اصلی کتابی با عنوان »جایگزینی GDP تا 2030« را فراهم آورد 
که هوکسترا در سال 2019 منتشر کرد. برای اطالعات بیشتر محدودیت های GDP و نارسایی آن در تبیین ابعاد اجتماعی به:                    

مراجعه کنید. 
برای اطالعات تفصیلی زوایای گوناگون این تفسیر به )Round, 2001 and 2003( مراجعه کنید.   ]2[

مراد از »رخنه به پایین« آن است که رفاه مادی مقدم بر رفاه اجتماعی است . در چارچوب این نظریه با افزایش GDP )رفاه   ]3[
مادی( سرریزهای آن به طورخودکار به رفاه اجتماعی منجر  می شود . 

بـرای اطالعات بیشـتر از زوایای این موضوع به بانوئی )1380(، گریفین-تـری مک کنلی )ترجمه غالمرضا خواجه، 1377(   ]4[
مراجعه کنید. 

برای اطالع بیشتر این نوع طبقه بندی ها در ماتریس های حسابداری اجتماعی کشورهای مذکور به بانوئی و مؤمنی )1389(،   ]5[
)Khan (1999,2007), Yousof Saari;et,al, (2015), Keuning (1996)، Debowics (2016 مراجعه کنید. 

مطالب این بخش البته با اضافات بر مبنای چارچوب کلی مقاله بانوئی و عرب مازار یزدی )1383( تنظیم شده است .   ]6[
ادبیات موجود نشـان می دهد آمارهای موجود مانند آمارهای بین المللی تجارت نمی توانند گسسـتگی فرآیند تولید ناشـی از   ]7[
جهانی شدن در نظریه های جدید تجارت بین الملل را تأمین کنند که پژوهشگران برای رفع این مسئله، جدول  داده- ستانده 
جهانی را طراحی کردند. برای اطالع بیشتر از این موضوع به )Dietzenbacher,et,al, (2013), Jason (2014 مراجعه کنید. 

مشاهده مذکور مبتنی بر منابع زیر است:  ]8[
Keuning (1988,1997,1998), Santos (2018), Hawkins and Hunt (2018) and …

سیستم  حساب های جهانی و ملی )SGNA( شامل 5 زیر حساب به هم پیوسته است:  ]9[
از پنج زیر حسـاب، سـه حساب به عنوان حساب های مرکزی در نظر گرفته می شـوند . حساب های محیط زیست،  حساب های 
اقتصادی و  حساب های اجتماعی .دو زیرحساب دیگر  حساب های اقماری هستند که عبارتند از:  حساب های توزیعی و جهانی 
و  حسـاب های کیفیت . برای اطالعات بیشـتر از چگونگی کارکرد این حسـاب ها و همچنین وجه اشتراکات و وجه تمایزات با 

)Hoekstra, 2019( .نماگرهای توصیه شده در گزارش استیگلیتز و همکاران به فصل پنجم کتاب هوکسترا مراجعه کنید
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اجرای کامل SNA 1993 که  در گزارش حسـاب های نهادی بانک مرکزی جمهوری اسـالمی ایران آمده اسـت، به شـش   ]10[
مرحله مشخص تقسیم  می شود . مرحله اول: محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس دو روش تولید و هزینه به قیمت های 
جاری و ثابت . مرحله دوم: مرحله اول به عالوه اقالم الزم برای محاسبه درآمد ناخالص ملی و دیگر مبادالت با دنیای خارج . 
مرحله سـوم: مرحله دوم به عالوه تهیه حسـاب تولید برای بخش های نهادی و نیز تهیه حسـاب تولید تا حسـاب مالی برای 
بخـش نهـادی دولت عمومی . مرحله چهارم: مرحله سـوم به عالوه تهیه  حسـاب های توزیع اولیـه و ثانویه درآمد و نیز تهیه 
حساب مصرف و درآمد برای اقتصاد ملی و بخش های نهادی . مرحله پنجم: مرحله چهارم به عالوه حساب سرمایه و حساب 
مالی برای اقتصاد ملی و بخش های نهادی . مرحله ششم: مرحله پنجم به عالوه تهیه سایر حساب ها و حساب ترازنامه برای 

اقتصاد ملی و بخش های نهادی.
سوأالت مذکور بر مبنای منابع زیر استخراج شده اند:  ]11[

Stone (1986,1976 and 1997), Keuning (1996), Round (2003), European Commision Leadership 

Group SAM (2003), Pyatt and Round (1984) 

در دهه های 60 و 70 میالدی اوج شکوفایی و تدوین برنامه های میان مدت پنج ساله در کشورهای در حال  توسعه بوده است .   ]12[
بنابراین، بیشـتر ادبیات موجود درباره کاربرد ماتریس حسـابداری اجتماعی همواره در ارتباط با برنامه ریزی بوده اسـت . برای 

اطالعات بیشتر این پژوهش به )Pyatt and Round (1988,1977), Pyatt and Thorbecke (1976 مراجعه کنید. 
این چهار ویژگی را  می توان در موارد زیر خالصه کرد:   ]13[

گزارش نظام های  حسـاب های ملی سـال 1993 و تجدید نظر شـده آن در سـال 2008 میالدی را سازمان ملل متحد   -1
بـا همـکاری چهار نهاد بین المللی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سـازمان بین المللی کار و سـازمان همکاری 

اقتصادی اروپا و کمیسیون آماری اروپا تهیه کرده است . 
نقش و اهمیت توالی حساب ها در قالب ماتریس توجه شده است ؛ برای نمونه در این توالی حساب ها توزیع درآمد به چند   -2
نوع تجزیه می شود ؛ مانند ایجاد درآمد، تخصیص درآمد اولیه، توزیع ثانویه درآمد توزیع مجدد درآمد و مصرف درآمد . 

این موضوعات در بخش دوم به تفصیل بررسی می شود. 
توجه به  حساب های نهادی؛  -3

در گزارش تجدید نظر شده سال 1993 یک فصل مستقل به اهمیت ماتریس حسابداری اجتماعی اختصاص می یابد .   -4
اهمیت این مسئله در گزارش بعدی سال 2008 و کتاب راهنمای تدوین ماتریس عرضه و مصرف سال 2019 سازمان 

ملل متحد برجسته می شود. برای اطالع بیشتر از این موضوعات به )UN (2009,2019 مراجعه کنید. 
توضیح بیشتر کمّیت ترازکننده درآمد جامعه در فصل دوم با عنوان »نقش و اهمیت توالی حساب ها« در قالب نقش و توالی   ]14[

حسابهای سنتی T و توالی حساب های ماتریسی در فصل بعدی به تفصیل ارزیابی خواهد شد.
جبران خدمات کارکنان و مازاد عملیاتی ناخالص دو جزء کلی ارزش افزوده در نظام های حسابداری موجود را تشکیل می دهند .   ]15[
چنانچه آمارهای جبران خدمات کارکنان در دسترس باشد، مازاد عملیاتی ناخالص یک کمّیت ترازکننده در نظر گرفته می شود . 

کمّیت ترازکننده شامل درآمد مختلط سرمایه فیزیکی و درآمد منابع طبیعی )اجاره زمین( است . 
این نکته در بخش بعدی و در قالب یک پرسش محوری زیر بررسی خواهد شد: »آیا نظریه ها قبل از نظام مند کردن آمار و   ]16[

اطالعات پدیدار می شوند یا نظام مند کردن آمار و اطالعات قبل از نظریه؟«
گزارش  حسـاب های نهادی بانک مرکزی جمهوری اسـالمی ایران مشـخص  می کند که سهم دولت از مازاد عملیاتی بدون   ]17[
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درآمد مختلط حدود 3 درصد است . رقم مذکور مشخص  می کند، این نسبت سهم اجاره زمین در بخش نفت خام و گاز طبیعی 
نیست . اجاره زمین در بخش مذکور که در مازاد عملیاتی بدون درآمد مختلط منظور شده، به شرکت نفت اختصاص می یابد . با 
توجه به نحوه تخصیص، فرض بر این است که مالکیت اصلی اجاره زمین در بخش نفت خام و گاز طبیعی شرکت نفت است . 
اینکه کارکرد نهاد مذکور در انتقال منابع و پیوند آن با مسئله بین نسلی در نظام اقتصادی چگونه عمل می کند، موضوع بسیار 

مهمی است که به تالش جداگانه ای نیاز دارد . 
این مسئله نخستین بار با تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی در ایران و سپس سریالنکا در قالب توزیع درآمد کارکردی و   ]18[

.)Pyatt, 2001( توزیع درآمد نهادی و مقایسه آن با الگوی میازاوا ظهور کرد
بـرای اطالع بیشـتر از زوایای این موضوعات به بانویـی و محمودی )ب-1381،الف-1381(، داروغـه و همکاران )1388( و   ]19[

)Miyazawa (1976 مراجعه کنید . 

در واقع، مراد از رانت منابع زیرزمینی مالکیت دارایی های زیرزمینی مانند ذخایر مواد معدنی یا سوخت های فسیلی )زغال سنگ، 
نفت و گاز( هستند و با توجه به حقوق مشخص شده در قانون یا قراردادهای بین المللی می شود. مالکان خصوصی یا دولتی این 
ذخایر  می توانند اجازه بهره برداری از آن را برای مدتی معین به سایر نهادها واگذاری کرده و در قبال آن اجاره یا رانت دریافت 
کنند که در واقع حق امتیاز بهره برداری است . اینکه رانت منابع طبیعی در توالی حساب ها چگونه منظور می شود و نقش نهادها 
در توزیع آن نظام اقتصادی چگونه است، در  حساب های نهادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران چنین بیان شده است: 
»فعالیت های بخش نفت، معادن و جنگل داری از فعالیت هایی هستند که با منابع طبیعی سر و کار داشته اند و بابت حق  امتیاز 
بهره برداری، مبالغی را به مالک می پردازند . در تمامی این موارد مالک دولت است و در نتیجه ارقام بهره مالکانه یا رانت )که 
جزئی از مازاد عملیاتی اسـت( به عنوان دریافتی دولت ثبت می شـود. دولت ایران بابت فروش نفت خام صادرات درآمد نسـبتًا 
هنگفتی دارد که همه ساله در بودجه دولت منعکس  می شود . دولت مالک منابع زیرزمینی نفت است و در این گزارش، مطابق 
با توصیه SNA فرض شده است که بخش مهمی از درآمد شرکت نفت از محل صادرات نفت که به حساب خزانه دولت واریز 
می شـود، باید بهره مالکانه یا رانت دریافتی دولت محسـوب گردد« )بانک مرکزی جمهوری اسـالمی ایران، 1385، ص52(. 
تحت این شرایط انتظار می رود که سهم دولت از مازاد عملیاتی بدون درآمد مختلط در گزارش بیشتر از 3 درصد باشد . حال 
آنکه این سهم در دوره 1393-1375 به طور متوسط حدود 3 درصد است . به نظر می رسد، رانت زمین در بخش نفت خام و 
گاز طبیعی به شرکت نفت تخصیص داده می شود . اینکه کارکرد نهاد دولت یا شرکت نفت به صورت نیابتی یا غیرنیابتی در 

این تخصیص چگونه است، مسئله ای است که به تالش جداگانه ای نیاز دارد.
مراد از غیر نیابتی یا بی واسطه آن است که درآمد عوامل تولیدی مستقیم به نهادهای داخلی جامعه )در چارچوب این فرض که   ]20[
نهادهای جامعه مالکان اصلی عوامل تولیدی هستند( اختصاص می یابد ؛ اما نگاه دقیق تر به کارکردها نهادها همواره این طور 
نیسـت . برای نمونه، وقتی خانوارها به دو گروه خانوارهای بازنشسـته و سـایر خانوارها  طبقه بندی  می شود، مسئله نیابتی یا با 
واسطه نهادهایی همچون دولت و صندوق بازنشستگی کشور در چگونگی تخصیص یا انتقاالت به خانوارها بازنشسته اهمیت 

پیدا می کند . این مسئله در فصل بعدی به تفصیل تشریح خواهد شد .
پایه سوم ماتریس حسابداری اجتماعی، انواع رویکردهای آن در قالب ضرایب فزاینده است که مبنای تحلیل برنامه ریزی ها و   ]21[
سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد. به لحاظ تاریخی و از منظر روش شناسی، تحول در رویکردهای ماتریس 

حسابداری اجتماعی به چهار دوره تقسیم می شود:
1980-1970: دوره ماتریس ضرایب فزاینده اولیه؛  -1
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در همین دوره، رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری؛  -2
1990-1980: دوره ماتریس ضرایب فزاینده با ثبات قیمت و تحلیل مسیر ساختاری و  -3

1990 تاکنون: ظهور رویکرد میکروسکوپی ضرایب فزاینده تجزیه شده. بررسی تفصیلی این رویکردها در فصل چهارم   -4
تشریح خواهد شد.

آمارتیاسن در پیشبرد نظریه های انسان مدارانه به اقتصاد در چارچوب قابلیت ها و استحقاق های انسانی به صور مختلف به دو   ]22[
منشأ اقتصاد اشاره  می کند که برای اطالع بیشتر به )Sen (1999,1986,1979 مراجعه کنید.

]23[  هرسه الگوی کالن کینز، الگوی داده- ستانده لئونتیف و الگوی اقتصادسنجی کالن تینبرگن در سال 1936 میالدی معرفی 
شد. اینکه معرفی این الگوها در یک سال به طور تصادفی بوده است یا عوامل دیگر دخیل بوده اند، به تالش جداگانه ای نیاز 

دارد . برای اطالع بیشتر از این موضوعات به )BOS (2017 مراجعه کنید. 
ریچارد اسـتون، یکی از اقتصاددانان برجسـته انگلیس و بنیان گذار نظام نوین اقتصادی و همچنین برنده جایزه نوبل در سال   ]24[
1984 میالدی، یکی از دانشجویان پرکار جان مینارد کینز بوده است . وی با الهام از دیدگاه کالن کینزی و با استفاده از قوانین 
ماتریس جبری جدول  داده- ستانده لئونتیف، نه فقط تفکر اولیه نظام  حساب های ملی را به شکل امروزی پایه ریزی کرد؛ بلکه 
موفق شـد توالی حسـاب ها به شـکل ماتریسی را به عنوان جایگزین  حساب های سنتی T نیز معرفی کند. توالی حساب ها به 
شکل ماتریسی اساس سیستم  حساب های ملی سال 1993 را تشکیل می دهد . برای اطالعات بیشتر در این زمینه به بانوئی 

)1375 و 1376( و Rugluss,1994 و Aukrust,1986 مراجعه کنید. 
برای نمونه سازمان ملل متحد از دهه پنجاه میالدی تاکنون متناسب با تغییرات اقتصاد جهانی چهار گزارش سیستم  حساب های   ]25[
ملی را به ترتیب در سال های1953، 1968،1993 و 2008 منتشر کرد. افزون بر آن، به موازات انتشار این گزارش ها، سازمان ملل 
متحد از دهه 1970 میالدی تاکنون چهار گزارش تفصیلی راهنمای تدوین جدول  داده- ستانده و کاربرد های آن را به ترتیب در 

سال های 1973، 1999 و 2019 منتشر کرد. برای اطالع بیشتر این موضوعات به بانوئی و همکاران )1394( مراجعه کنید.
پژوهشـگران برجسـته ای همچون آمارتیاسن، جوزف اسـتیگلیتز، محبوب الحق، کیت گریفین، دادلی سیرز و پال استرتن در   ]26[
تحقیقات گسـترده خود بارها ناکارایی GDP و نظریه های مرتبط با آن را در عملکرد و ارزیابی های اقتصادی کشـورهای در 
حال  توسعه در قالب رویکردهای ترازنامه اقتصادی )رفاه مادی( و ترازنامه انسانی )رفاه اجتماعی( بررسی کرده اند. به عقیده این 
اندیشمندان، آن دسته از الگوهایی که بر ترازنامه اقتصادی تأکید فراوانی دارند، در تحلیل های توزیع درآمد و مسائل اجتماعی 
مرتبط با آن ناتوان هسـتند . بنابراین، مناسـب است برای تحلیل ساختار کشورهای گوناگون ترازنامه های اقتصادی و انسانی 
,Stiglitz,et. al. (2009), Sen (1983,1986( به طور هم زمان مورد توجه قرار گیرند . برای اطالع بیشـتر از این مباحث به
)Streeten (1981), Seers (1979,1972 و )Hag (1988 کیت گریفین- تری مک کنلی )ترجمه غالمرضا خواجه پور،1377( 

مراجعه کنید. 
عالوه بر آن مسئله ناکارآمدی نظام های حسابداری موجود در پوشش مسائل زیست محیطی در قالب توسعه پایدار وجه دیگر   ]27[

از نگاه جدید به توسعه متعارف و متداول است . بررسی زوایای گوناگون این موضوع به تالش جداگانه ای نیاز دارد . 
دادلی سـیرز یکی از پیشـگامان توسعه اقتصادی، ناخشـنودی خود را از منظر ناکارآمدی GDP در تحلیل ساختار اقتصادی و   ]28[

اجتماعی مطرح می کند. برای اطالع بیشتر این موضوع به )Seers (1972, 1979 مراجعه کنید.
سازمان بین المللی کار یکی از نهادهای بین المللی است که همواره ناخشنودی خود را در ناکارآمدی GNP و الگوی مرتبط با   ]29[
آن در تحلیل های توزیع درآمد، اشتغال، بیکاری و فقر مطرح کرده است . این نهاد در اوایل دهه 1970 میالدی، با تشخیص 
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این نکته که رشد اقتصادی به رخنه به پایین منجر نخواهد شد و اغلب با افزایش نابرابری و احتمااًل فقر همراه خواهد بود، 
در جسـت وجو برای یافتن اسـتراتژی نوین توسـعه بود . مجموعه این تالش ها به استراتژی نوینی با عنوان »اشتغال، درآمد و 
برابری« در قالب یک برنامه کلی تر »برنامه اشتغال جهانی« منجر شد. هدف اصلی طرح مذکور یاری رساندن به دولت های 
عضو در ترسـیم خطوط کلی راه های خاصی بود که برنامه ریزان و تصمیم گیران سیاسـی کشـور را در امر کاهش بیکاری و 
اشتغال ناقص از طریق بهبود در ایجاد فرصت های تولیدی درآمدزا توانا می کرد. در میان مسائلی که در برنامه1WEP مورد 
توجه دقیق تر قرار گرفته بود،  می توان جمعیت، توسـعه روسـتایی، تکنولوژی مناسـب، توزیع درآمد، مهاجرت و تقسـیم کار 

بین المللی را نام برد. برای اطالع بیشتر به ژاک لوکایون و همکاران )مترجم احمد اخوی، 1373( مراجعه کنید. 
و   Paukert,et . al . (1980,1976( بـه:  الگوهـا  نـوع  ایـن  کاربـردی  و  نظـری  جنبه هـای  بیشـتر  اطـالع  بـرای   ]30[ 

)Ghosh and Sengupta (1984 و توفیق )1371( مراجعه کنید. 

بعضـی از پژوهشـگران موفـق شـدند الگـوی متعـارف میـازاوا را بـا جمعیـت پیونـد زننـد . بـرای اطـالع بیشـتر زوایـای   ]31[
 متفـاوت ایـن نـوع الگوهـا و کاربردهـای آنهـا در سـطح اقتصـاد ملـی و منطقـه ای بـه: )Madden and Batey (1983 و

)Batey and Madden (1999 مراجعه کنید. 

یکی دیگر از کاربردهای SAM، تأمین کننده الگوهای CGE در تحلیل های مختلف نظیر اثرات اقتصادی و اجتماعی تعدیل   ]32[
سـاختاری، خصوصی سـازی، جهانی شـدن اقتصاد و به ویژه سیاسـت های مالی در این دوره و حتی در قرن بیست ویکم است. 

بررسی زوایای این موضوع به تالش  جداگانه ای نیاز دارد . 
 Economic Systems برای اطالع زوایای بیشتر به مقاالت ویژه نامه با عنوان »تحلیل های حسابداری و فقر توزیع درآمد« در  ]33[

Research,Vol,15,No. 2,2003 مراجعه کنید. 

بررسی زوایای مختلف توالی حساب ها در قالب حساب سنتی T و شکل ماتریسی و محاسن و معایب آنها با تأکید بر کارکرد   ]34[
نهادها به تفصیل در بحث دوم تشریح خواهد شد . 

 SNA 1993 35[  توضیح این نکته ضروری است که حساسیت ماتریس حسابداری اجتماعی به »کیفیت زندگی« از زمان انتشار[
مورد توجه متخصصان آماری و پژوهشـگران ماتریس حسـابداری اجتماعی قرار گرفته اسـت. برای نمونه، نه فقط در فصل 
مستقل معرفی ماتریس حسابداری اجتماعی در SNA 1993 به این مسئله تأکید می کند، بلکه در بخش ماتریس حسابداری 
اجتماعـی SNA 2008 نیـز ابعـاد این چالش را به صورت زیر برجسـته می کند: »به منظور تبییـن تصویر جامعه از رابطه بین 
خانوارهـا و بـازار کار، بـه مجموعـه ای از داده های احتمالی زیر نیاز اسـت: الـف- انواع موجودی مرتبط بـا مبادالت ماتریس 
حسـابداری اجتماعی مانند اندازه و ترکیب جمعیت گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها از یک سـو، نیروی کار بالقوه و 
ظرفیـت تولیـدی بخش های اقتصادی از سـوی دیگر. ب- در منظور کردن نقش و اهمیت خویش فرمایان )شـاغالن بدون 
کارفرما( مناسب است که از داده های مالکیت دارایی مانند زمین کشاورزی، کاالهای بادوام مصرفی و داده های دارایی مالی 
استفاده شود. ج- پیوند با شاخص های اقتصادی و اجتماعی غیرپولی که در واقع بخشی از وجوه کیفیت زندگی را بیان می کند، 
مانند امید به زندگی، مرگ و میر اطفال، سواد بزرگساالن، تغذیه، دسترسی به امکانات بهداشت و آموزش عمومی و وضعیت 

.)United Nations, 2009, P. 520( پناهگاه بر حسب گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها

1- .World Employment Programme
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فصـل دوم

لی حساب ها در شناسایی  نقش و اهمیت توا
کارکرد نهادها در ماتریس حسابداری اجتماعی 
یافته در ساختار ساده یا متداول و بسط 
یران اقتصاد ا





مقدمه
در فصل پیشین گفته شد، سال 1993 به چند دلیل، نقطه عطف بازنگری نظام های حسابداری موجود به  شمار 
می رود. از یک ســو، ظهور دیدگاه های نوین توسعه اقتصادی با رویکرد »رشد همراه با توزیع درآمد«، نیازهای 
اساسی1، قابلیت ها و استحقاق های2 انسانی و از سوی دیگر نارضایتی پژوهشگران نامدار توسعه اقتصادی )جوزف 
استیگلیتز3، آمارتیاسن4، دادلی سیرز5، پال استریتن6 و محبوب الحق7، گراهام پیات8، اریک تربک9 و جفری راند10( 
از ناکارآمدی GDP سبب ظهور ماتریس حسابداری اجتماعی در دوره 2000-1970 شد؛ همچنین بستر بازنگری 
سیســتم حساب های ملی سال 1993 ســازمان ملل متحد را فراهم کرد؛ به گونه ای که این مسئله در سیستم 
حســاب های ملی سال 2008 با تمرکز بیشــتری مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این بازنگری ها، تفکیک 
فرایند حســاب درآمد عوامل تولید و پیوند آن با حساب درآمد نهادهای جامعه است. افزون بر آن، جهانی شدن 
اقتصاد موجب شــد سیستم حساب های ملی ســال 1993 تأکید ویژه ای به نقش و اهمیت نهادهای جامعه در 
قالب حساب های نهادی کند. این تأکید با حساسیت بیشتری در سیستم حساب های ملی تجدید نظر شده سال 
2008 میالدی مورد توجه قرار گرفت. از نظر تاریخی، توالی حساب ها در نظام اقتصادی به دو صورت نشان داده 
می شود: نخستین شکل آن،  که در دوره 1990-1970 متداول بوده است، به  توالی حساب های سنتی11 معروف 
است و از آن به حساب T نیز یاد می شود. به  طور کلی، کارکرد توالی این نوع حساب ها تولید محور است. دومین 

1- Basic Needs
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3- Joseoh Stiglitz
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5- Dudley Seers
6- Paul Streeten
7- Mahbub Ul Haq
8- Graham Pyatt
9- ErikThorbecke
10- Jeffrey Round
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شکل آن، ارائه ماتریسی توالی حساب هاست که نقش و انعطاف پذیری آن، نخستین بار در سیستم حساب های 
ملی ســال 1993 برجسته شده است. ارائه شکل ماتریسی توالی حساب ها در رویکرد »لئونتیف« ریشه دارد که 

.)Shackle, 1967( برای اولین بار قوانین ماتریسی را در میانه دهه 1930 وارد عرصه اقتصاد کرد
ماتریس حسابداری اجتماعی یکی از قدیمی ترین حساب های اقماری به شمار می آید که با شکل ماتریسی 
توالی حســاب ها سازگاری و هماهنگی دارد. بنابراین، یکی از پیش نیازهای شناخت ساختار ماتریس حسابداری 
اجتماعی و تعمیم آن به بخش مالی و مسئله کیفیت زندگی1 و همچنین پایداری2، شناخت شکِل ماتریسِی توالی 
حساب های کالن جامعه است. ناگفته پیداست که ارائه شکل ماتریسی توالی حساب ها نسبت به توالی حساب های 

سنتی، چندین مزیت دارد:
نخستین مزیت حذف اقالم مضاعف ورودی و خروجی در حساب T است.  -

دومین مزیت به کارگیری چند واحد تحلیل در یک حساب و زیرحساب است.  -
سومین مزیت پیوند آن با ماتریس حسابداری اجتماعی و تعمیم ماتریس حسابداری اجتماعی به مسائل   -

کیفیت زندگی و پایداری جامعه است.
چهارمین مزیت شناسایی کارکرد نهادها به تفکیک هر حساب است. این کارکردها می تواند در شکل   -

ساده ماتریس حسابداری اجتماعی و نوع بسط یافته آن، متفاوت باشد.

نمونه بارز آن،  که در این فصل بررسی می شود، تخصیص درآمد عوامل تولید به نهادهای جامعه )خانوارها، 
شــرکت ها و دولت عمومی( در ماتریس تخصیص اســت. در زمینه تخصیص درآمد عوامل تولید به نهادهای 
جامعه )خانوارها، شــرکت ها و دولت عمومی( در ماتریس حســابداری اجتماعی ساده فرض متداول »نهادهای 
جامعه مالکان اصلی عوامل تولید هســتند« مبنای تخصیص درآمد عوامل تولید به نهادهای داخلی جامعه قرار 
می گیرد. با طبقه بندی جدید عوامل تولیدی )جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری 
و جبران خدمات ســایر کارکنان( از یک سو و طبقه بندی نهادهای داخلی جامعه )خانوارهای بازنشسته صندوق 
بازنشستگی کشوری، خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، سایر خانوارها، شرکت ها، 
صندوق بازنشســتگی کشوری و دولت عمومی( از سوی دیگر نه فقط به بازنگری فرض مذکور نیاز دارد، بلکه 
کارکرد صندوق بازنشســتگی کشوری به شــکل نیابتی در هدایت منابع عوامل تولیدی )کسورات( به ماتریس 
تخصیص و سپس در ماتریس انتقاالت در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته برجسته می شود. مسئله 
فوق حول یک پرســش محوری بررسی می شــود: آیا تفاوت قابل مالحظه ای بین کارکرد نهادها در ماتریس 
حسابداری اجتماعی متداول و بسط یافته وجود دارد؟ برای فهم توالی حساب ها و سپس شناخت کارکرد نهادها در 
1- Quality of Life
2- Sustainability
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ارتباط با پرسش مطرح شده الزم است هر تحلیلگری بداند هر جامعه چند حساب اصلی دارد. از منظر SNA 1 هر 
جامعه چهار حساب اصلی دارد؛ از جمله حساب تولید، حساب نهادها، حساب انباشت )پس انداز( و حساب دنیای 
خارج. در ماتریس حســابداری اجتماعی، جامعه پنج حساب دارد و حساب عوامل تولید که در SNA به دالیل 
گوناگون نادیده گرفته می شود، نقش کلیدی را در توزیع درآمد و همچنین پیوند بین توالی حساب ها ایفا می کند. 

بنابراین مراد از حساب های اصلی، پنج حساب مذکور در ماتریس حسابداری اجتماعی است.
در راستای مشاهدات فوق، مسئله اصلی فصل حاضر آن است که به کارگیری توالی حساب های سنتی T در 
مقایسه با توالی حساب های ماتریسی، نمی تواند کارکرد نهادها را در نظام اقتصادی آشکار کند. بررسی زوایای 

این مسئله در کنار پرسش مطرح شده حول سه هدف کلی سازماندهی می شود؛
نخستین هدف بررسی اجمالی توالی حساب های سنتی T است که در آن منابع و مصارف به عالوه یک   -
قلم ترازکننده در قالب پنج حساب اصلی و زیر حساب های آن )مانند تفکیک حساب عوامل تولید به 
دو زیرحساب ایجاد درآمد و تخصیص درآمد اولیه و تفکیک حساب نهادها به حساب های توزیع ثانویه 
درآمد، توزیع مجدد درآمد غیرنقدی و مصرف درآمد( مشخص می شوند. سپس ضمن برجسته کردن 

نارسایی های آن، شکل ماتریسی توالی حساب ها در کنار محاسن آن برجسته می شوند.
دومین هدف، به کارگیری پایه های آماری حسـاب های نهادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   -
اسـت که حسـاب های نهادی را فقط در قالب حسـاب T منطبق بر پنج حسـاب اصلی در ماتریس 
حسابداری اجتماعی در دوره 1395-1375 به دست می دهد. یکی از نوآوری های مطالب این فصل، 
تبدیل حسـاب های T به شـکل ماتریسـی توالی حساب های سـال 1395 اقتصاد ایران و پیوند آن به 

ماتریس حسابداری اجتماعی است که در گزارش بانک مرکزی از آن غفلت شده است.
سومین هدف، شناسایی ساختار کلی کارکرد نهادها با تأکید بر کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در   -
قالب ماتریس حسـابداری اجتماعی متداول و بسـط یافته اسـت. تحقق این هدف با به کارگیری آمارهای 
حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در کنار جدول دادهـ  ستانده بهنگام 
شده سال 1395 از دو منظر مورد توجه قرار می گیرد: نخست، صندوق بازنشستگی کشوری همانند دیگر 
فعالیت های اقتصادی در جدول دادهـ  ستانده بهنگام شده سال 1395 تفکیک می شود ]1[. دوم به عنوان 
یک نهاد در چگونگی انتقال منابع از درآمد عوامل تولید )ارزش افزوده( به ماتریس تخصیص و سپس به 
ماتریس انتقاالت به صورت نیابتی مورد توجه قرار می گیرد این مسئله یکی دیگر از نوآوری های این فصل 
به شمار می رود. تبیین کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد در صورتی امکان پذیر است 

1- System of National Accounts
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که ماتریس بسط یافته حداقل سه مؤلفه کلی به شرح زیر داشته باشد:
دولت به دو نهاد دولت عمومی و صندوق بازنشستگی تجزیه شده است.  -

خانوارها نیز متناسـب با اهداف تحقیق به سـه دسـته خانوارهای بازنشسـته تحت پوشـش صندوق   -
بازنشستگی، خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی و سایر خانوارها طبقه بندی شده اند.

جبران خدمات کارکنان نیز به دو دسـته جبران خدمات کارکنان تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی   -
کشوری و جبران خدمات سایر کارکنان تقسیم شده است.

بررسی سه هدف فوق حول یک پرسش محوری زیر تجزیه  و تحلیل می شود. آیا تفاوت قابل مالحظه ای در 
کارکرد نهادها در ماتریس حسابداری اجتماعی ساده و بسط یافته در رابطه با تخصیص درآمد و انتقاالت جاری 
بین نهادها وجود دارد؟ مطالب این فصل در شش بخش مشخص سازماندهی می شوند. مرور اجمالی بر توالی 
حساب های سنتی T و شکل ماتریسی توالی پنج حساب اصلی جامعه و زیر حساب های آنها در بخش اول تشریح 
می شود. در بخش دوم ضمن شناسایی محدودیت های توالی حساب های سنتی T، نحوه برون رفت از آن در قالب 
ساختار ماتریسی بررسی می شود. متناسب با مطالب بخش های پیشین، تحلیل آماری توالی حساب های سنتی و 
سپس تعمیم آن به شکل ماتریسی آن با استفاده از آمار و اطالعات حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در بخش سوم آورده می شود. بررسی زوایای گوناگون شکل ماتریسی توالی حساب ها 
نه تنها بستر تعمیم آن به ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی و شناخت آن را فراهم می کند؛ بلکه شناخت 
کارکرد نهادها به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری در ماتریس حسابداری اجتماعی ساده و بسط یافته در ارتباط 
با درآمد عوامل تولید، تخصیص درآمد عوامل تولیدی به نهادهای داخلی جامعه و انتقاالت بین نهادی را نیز برای 
تحلیلگران به دست می دهد. کانون توجه بخش چهارم بررسی موضوعات فوق است. مطالب بخش پنجم نسبت 
به بخش های پیشین بیشتر ماهیت کاربردی دارد. به این معنا که با استفاده از آمار و اطالعات موجود حساب های 
نهادی سال 1395 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، جدول دادهـ  ستانده بهنگام شده سال 1395 کارکرد 
و نقش نهادها به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری در تخصیص درآمد عوامل تولیدی به نهادهای داخلی جامعه 
و انتقاالت بین نهادی به صورت کمی را در ماتریس حسابداری اجتماعی کالن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 

خالصه مطالب و مشاهدات نیز در بخش ششم آورده می شود.



2-1- مرور اجمالی بر توالی حساب های سنتی و ماتریسی
در مقایسه با نظام های حسابداری موجود، ماتریس حسابداری اجتماعی مشخص می کند که هر جامعه )کشور، 
استان، شهر و روستا( مستقل از درجه توسعه یافتگی پنج حساب اصلی دارد؛ از جمله حساب تولید، حساب عوامل 
تولید، حســاب نهادها، حساب انباشت و حســاب دنیای خارج. در طبقه بندی تفصیلی تر، پنج حساب اصلی در 

.)Postner, 1995( ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت حساب های زیر طبقه بندی می شوند
حساب تولید1 شامل حساب محصول و حساب فعالیت، حساب عوامل تولید یا حساب توزیع اولیه درآمد شامل 
حساب ایجاد درآمد2 و حساب تخصیص درآمد اولیه3، حساب نهادها شامل حساب توزیع ثانویه درآمد4، حساب 
توزیع مجدد درآمد غیرنقدی5 و حساب مصرف درآمد6، حساب انباشت7 شامل حساب سرمایه و حساب مالی8 و 
حساب دنیای خارج9 که به صورت حساب مجزا ثبت می شود. از نظرحسابداری اقالم ثبت شده در ورودی ها )منابع( 
و خروجی ها )مصارف( هر حساب تراز نیستند. بنابراین یک قلم ترازکننده در هر حساب مبنای تراز قرار می گیرد. 
قلم ترازکننده به صورت پل ارتباطی میان دو حساب عمل می کند. همچنین اقالم ترازکننده حساب ها را می توان 

به صورت خالص یا ناخالص بیان کرد که تفاوت آنها در مصرف سرمایه )استهالک سرمایه10( است. 
جداول )2-1( تا )2-11( به ترتیب اقالم ورودی )منابع( و خروجی )مصارف( 11 حساب و زیرحساب های آن 

را در قالب توالی حساب های سنتی T آشکار می کند ]2[.

1- Production Account
2- Generation of Income
3- Primary Distribution of Income
4- Secondary Distribution of Income
5- Redistribution of Income
6- Use of Income
7- Accumulation Account
8- Financial Account
9- The Rest of the World Account
10- Depreciation of Capital
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جدول )2-1( اقالم منابع و مصارف حســاب تولید را نشــان می دهد و کمّیت ترازکننده آن، تولید ناخالص 
داخلی )GDP( یا ثروت جامعه است که به عنوان ورودی و یا منابع به حساب توزیع اولیه درآمد )حساب عوامل 
تولید( منتقل می شود. به منظور پیوند بین توزیع درآمد عوامل تولید و توزیع درآمد نهادها، حساب مذکور به زیر 

حساب های ایجاد درآمد و تخصیص درآمد عوامل تولید طبقه بندی می شود.

جدول )2-1(. حساب تولید

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

ستانده
خالص مالیات ها بر محصول

مصرف واسطه
تولید ناخالص داخلی 

جداول )2-2( و )2-3( به ترتیب اقالم ورودی )منابع( و خروجی )مصارف( دو حساب مذکور را آشکار می کند. 
برای نمونه، در طرف منابع جدول )2-2(، تولید ناخالص داخلی کشور )GDP( است. حال آنکه مصارف جدول 
مذکــور در واقع توزیع ثروت را بین عوامل تولیدی مانند نیروی کار )جبران خدمات کارکنان و درآمد مختلط( و 
سرمایه )درآمد سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی( و خالص مالیات بر تولید و واردات آشکار می کند. کمّیت ترازکننده 

حساب مورد بررسی در سه حالت امکان پذیر است:
حالت اول: به علت فقدان آمار و اطالعات، فقط ارزش افزوده )GDP( به مثابه کمّیت ترازکننده در نظر   -

گرفته شود. در این صورت ، منابع و مصارف حساب مذکور در سطح کالن برابر خواهد بود. 
حالت دوم: معمواًل ارزش افزوده در حساب های ملی به دو جزء کلی تفکیک می شود: جزء اول جبران   -
خدمـات کارکنـان و جزء دوم مازاد عملیاتی ناخالص اسـت که شـامل درآمد مختلط، درآمد سـرمایه 
فیزیکـی، درآمد منابع طبیعی، اسـتهالک سـرمایه و خالص مالیات می شـود. تحت ایـن حالت، مازاد 

عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط ]3[ به عنوان کمّیت ترازکننده منظور می شود.
حالت سـوم: چنانچه ارزش افزوده به تفکیک جبران خدمات کارکنان، درآمد مختلط و مازاد عملیاتی   -
ناخالص بدون درآمد مختلط در دسترس باشد، مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط به عنوان یک 
کمّیت ترازکننده در حساب مذکور در نظر گرفته می شود. گفتنی است، در این گزارش، حالت سوم، مبنای 
محاسـبه ماتریس حسابداری اجتماعی سـال 1395 قرار می گیرد. جدول )2-3( اقالم ورودی )منابع( و 
خروجی )مصارف( حساب تخصیص درآمد اولیه را نشان می دهد. درباره حساب مذکور و با توجه به واژه 
»تخصیص« توضیح دو نکته ضروری به نظر می رسد: نکته اول: کلیه اقالم خروجی در حساب ایجاد 
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درآمد در جدول )2-2( به عنوان اقالم ورودی به عالوه قلم درآمد دریافتنی از دنیای خارج را در برمی گیرد. 
نکته دوم: تخصیص درآمد عوامل تولید )حسـاب ایجاد درآمد( در جدول )2-2( به حسـاب تخصیص 
درآمد اولیه در جدول )2-3( در چارچوب فرض حاکم در نظام حساب های ملی »نهادها مالکان اصلی 
عوامـل تولیدی هسـتند« امکان پذیر می شـود. از منظـر کارکرد نهادها، این نـوع تخصیص حداقل دو 
نارسایی دارد: نخست آنکه فرض می شود این نوع تخصیص به صورت غیرنیابتی یا غیرواسطه ای است. 
دوم آنکه در جدول )2-3( مشخص نمی شود که چه نهادهایی این نوع درآمدها دریافت می کنند. جدول 

)2-3( نشان می دهد، درآمد ملی ناخالص، کمّیت ترازکننده این حساب به شمار می رود.

جدول )2-2(. حساب ایجاد درآمد

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

تولید ناخالص داخلی
جبران خدمات کارکنان )درآمد شاغالن دارای کارفرما(

 درآمد مختلط ناخالص )درآمد شاغالن خویش فرما
یا بدون کارفرما(

خالص مالیات بر تولید و واردات
مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط  

جدول )2-3(. حساب تخصیص درآمد اولیه

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط
درآمد مختلط ناخالص
جبران خدمات کارکنان

خالص مالیات بر تولید و واردات
درآمد دریافتنی عوامل تولید از دنیای خارج

درآمد پرداختنی به عوامل تولید خارجی
درآمد ملی ناخالص

در توالی حساب ها، درآمد ملی ناخالص ]4[ یک قلم ترازکننده در حساب تخصیص درآمد اولیه و قلم خروجی 
حســاب مذکور است که نقطه شــروع توزیع ثانویه درآمد )توزیع نقدی( و توزیع مجدد درآمد غیرنقدی به شمار 
می رود. هدف اصلی دو حساب توزیع ثانویه درآمد و توزیع مجدد درآمد غیرنقدی، محاسبه درآمد قابل تصرف جامعه 
و درآمد قابل تصرف تعدیل شده نهادهای داخلی جامعه در کنار منظور کردن انواع انتقاالت نقدی و غیرنقدی بین 
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نهادی است. جداول )2-4( و )2-5( به ترتیب اقالم ورودی )منابع( و اقالم خروجی )مصارف( حساب های توزیع 
ثانویه درآمد و توزیع مجدد درآمد را نشان می دهد. همان طور که در جداول )2-4( و )2-5( مشخص می شود، در 
محاسبه درآمد قابل تصرف ناخالص و درآمد قابل تصرف تعدیل شده  ناخالص که در واقع کمّیت های ترازکننده این 
حساب ها به شمار می روند، سه نوع کلی انتقاالت بین نهادی در نظر گرفته می شود: نوع اول مالیات های جاری 
دریافتنی و پرداختنی بر درآمد و ثروت نهادهای داخلی جامعه است که فقط انتقاالت نقدی بین نهادی است. نوع 
دوم بیشتر ماهیت رفاهی دارد؛ مانند سهمیه های دریافتنی و پرداختنی تأمین اجتماعی، بهره مندی های دریافتنی 
و پرداختنی تأمین اجتماعی به جز انتقاالت نقدی و نوع سوم سایر انتقاالت پرداختنی و دریافتنی جاری نقدی بین 
نهادی است ]5[. جدول )2-5( سه نوع انتقاالت غیرنقدی مانند بهره مندی های تأمین اجتماعی غیرنقدی، کمک 
اجتماعی غیرنقدی و انتقاالت کاالها و خدمات فردی غیربازاری را مشخص می کند که از طریق آنها، درآمد قابل  
تصرف تعدیل شــده ناخالص به مثابه یک کمّیت ترازکننده در قلم خروجی حساب توزیع مجدد درآمد غیرنقدی 
ظاهر می شود ]6[. درآمد قابل  تصرف ناخالص پیوند میان پس انداز ناخالص نهادهای داخلی جامعه، حساب انباشت 

و سپس پیوند آن به حساب مالی و در نهایت به حساب دنیای خارج را فراهم می کند. 

جدول )2-4(. حساب توزیع ثانویه درآمد

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

درآمد ملی ناخالص
مالیات های جاری دریافتنی بر درآمد و ثروت

سهمیه های دریافتنی تأمین اجتماعی
بهره مندی های دریافتنی تأمین اجتماعی به جز انتقاالت اجتماعی 

غیرنقدی
سایر انتقاالت دریافتنی جاری

مالیات های جاری پرداختنی بر درآمد و ثروت
سهمیه های پرداختنی تأمین اجتماعی

بهره مندی های پرداختنی تأمین اجتماعی به جز انتقاالت اجتماعی 
غیرنقدی

سایر انتقاالت پرداختنی جاری
درآمد قابل تصرف ناخالص

جدول )2-5(. حساب توزیع مجدد درآمد غیرنقدی

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

درآمد قابل تصرف ناخالص
بهره مندی های تأمین اجتماعی غیرنقدی

کمک اجتماعی غیرنقدی
انتقاالت کاالها و خدمات فردی غیربازاری

بهره مندی های تأمین اجتماعی غیرنقدی
کمک اجتماعی غیرنقدی

انتقاالت کاالها و خدمات فردی غیربازاری
درآمد قابل تصرف تعدیل شده ناخالص
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جداول )2-6( تا )2-11( به ترتیب اقالم ورودی، خروجی و کمّیت ترازکننده حساب مصرف درآمد، حساب انباشت 
)که خود به دو زیر حساب سرمایه و مالی تفکیک می شود( و در نهایت حساب دنیای خارج را آشکار می کند. جدول 
)2-6( اقالم ورودی و خروجی حساب مصرف درآمد را آشکار می کند. حساب مذکور مشخص می کند که درآمد قابل 
 تصرف نهادهای جامعه به چه صورت هزینه می شود. بخشی از این درآمد را خانوارها و دولت عمومی مصرف می کنند 

و الباقی با عنوان پس انداز ناخالص جامعه به عنوان یک کمّیت ترازکننده در حساب مذکور منظور می شود ]7[. 

جدول )2-6(. حساب مصرف درآمد

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

درآمد قابل تصرف ناخالص
تعدیل ناشی از تغییر دارایی خانوارها در صندوق های بازنشستگی

هزینه مصرف نهایی )خانوارها و دولت عمومی(
تعدیل ناشی از تغییر دارایی خانوارها در صندوق های بازنشستگی 

پس انداز ناخالص

»پس انداز« بســتر ایجاد ظرفیت تولیدی بخش های گوناگون و پیوند آن با حساب مالی را فراهم می کند. 
جداول )2-7( و )2-8( به ترتیب اقالم ورودی، خروجی و کمّیت ترازکننده حساب سرمایه و حساب مالی را نشان 
می دهند. حساب سرمایه در جدول )2-7( اولین حسابی است که تغییر در ارزش دارایی های واحدهای نهادی را 
منعکس کرده اســت. این حساب ارزش دارایی های غیرمالی مورد تقاضا در مبادالت واسطه از سوی واحدهای 
نهادی مقیم و نیز تغییر در ارزش ویژه حاصل از پس انداز و انتقاالت ســرمایه ای را ثبت می کند. کلیه تغییرات 
در بدهی ها و ارزش ویژه در ســمت راست این حســاب و کلیه تغییر در دارایی ها یا ارزش دارایی های غیرمالی 
به دست آمده یا مصرف شده در سمت چپ این حساب قرار خواهد گرفت. این دارایی ها ممکن است خریداری شده 
یا به فروش رفته یا در نتیجه انتقاالت سرمایه ای غیرنقدی یا مبادله پایاپای کسب یا واگذار شده باشند. کمّیت 
ترازکننده این حساب،خالص وام دهی/وام گیری است که با تراز جاری خارجی در حساب دنیای خارج برابر است.

جدول )2-7(. حساب سرمایه

تغییر در دارایی هاتغییرات در بدهی ها و ارزش ویژه

پس انداز ناخالص
خالص انتقاالت سرمایه ای دریافتنی )دریافتنی منهای پرداختنی(

تغییر در ارزش ویژه ناشی از پس انداز و انتقاالت سرمایه ای

تشکیل سرمایه ناخالص )تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عالوه 
تغییر در موجودی انبار(

خالص تحصیل اشیاء قیمتی
خالص تحصیل دارایی های تولید نشده غیرمالی

اشتباهات و ازقلم افتادگی ها
خالص وام دهی/وام گیری
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جدول )2-8( توالی حساب سرمایه با حساب مالی را نشان می دهد. در جدول مذکور همه مبادالت دارایی ها 
و بدهی های مالی میان واحدهای نهادی و واحدهای نهادی داخلی و دنیای خارج ثبت می شود. طرف چپ این 
حساب خالص تغییر در دارایی های مالی و سمت راست حساب نیز خالص تغییر در بدهی های مالی ثبت می کند. 
قــدر مطلق تفاوت میان خالص تغییر در بدهی های مالی و دارایی های مالی برابر با خالص وام دهی/وام گیری با 
عالمت مخالف است. دارایی های مالی هفت مورد را شامل می شود: طالی پولی و حق برداشت مخصوص، پول 
در گردش و ســپرده ها، اوراق بهادار به جز سهام، وام ها، سهام، حقوق سهامداران، سهام صندوق سرمایه گذاری، 
طرح بیمه، بازنشستگی و ضمانت های استاندارد، ذخایر فنی بیمه و سایر حساب های دریافتنی و پرداختنی. خالص 
وام دهی/ وام گیری، در واقع تفاوت میان مصارف و منابع مالی مانند ارز و ســپرده ها، اوراق قرضه، سهام و سایر 

اوراق بهادار، وام ها و نظیر این موارد است که در حساب مالی ثبت می شود.

جدول )2-8(. حساب مالی

تغییر در دارایی های مالیتغییر در بدهی های مالی

خالص تحصیل بدهی های مالی
1)SDR( طالی پولی و حق برداشت مخصوص

پول در گردش و سپرده
اوراق بهادار به جز سهام

وام
سهام

حقوق سهامداران، سهام صندوق سرمایه گذاری، طرح بیمه، 
بازنشستگی و ضمانت های استاندارد

ذخایر فنی بیمه2
سایر حساب های دریافتنی/ پرداختنی

خالص وام دهی/ وام گیری

خالص تحصیل دارایی های مالی3
)SDR( طالی پولی و حق برداشت مخصوص

پول در گردش و سپرده
اوراق بهادار به جز سهام

وام
سهام

حقوق سهامداران، سهام صندوق سرمایه گذاری، طرح بیمه، 
بازنشستگی و ضمانت های استاندارد 

ذخایر فنی بیمه
سایر حساب های دریافتنی/ پرداختنی

در واقع، پیوند بین حســاب مالی با حســاب دنیای خارج آخرین توالی حساب ها در نظام اقتصادی به شمار 
می آید. در حســاب دنیای خارج کلیه مبادالت بین واحدهای نهادی مقیم و غیرمقیم و همچنین موجودی های 
دارایی و بدهی های مرتبط به آن را نشان می دهد.  اقالم ورودی )منابع( دنیای خارج، اقالم خروجی یا هزینه ای 
کشــور مورد بررسی محسوب می شوند و اقالم ورودی کشور مورد بررسی، به عنوان اقالم خروجی یا هزینه ای 
1- Special Drawing Rights (SDR)
2- Insurance Technical Reserves
3- Net Accquisition of Financial Assets
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سایر کشورها ثبت می شوند. از این رو اگر کمّیت ترازکننده در این حساب مثبت باشد، مازاد برای سایر کشورها و 
کسری برای کشور مورد بررسی ثبت می شود و بالعکس. حساب دنیای خارج در SNA 1993 به تفصیلی ترین 

شکل ممکن به سه زیر حساب طبقه بندی می شود:
حساب مبادالت جاری خارجی؛ الف- 

حساب درآمد اولیه خارجی؛ ب- 
حساب سرمایه خارجی. ج- 

جداول )2-9( تا )2-11( به ترتیب اقالم ورودی، خروجی و همچنین کمّیت های ترازکننده آنها را نشــان 
می دهد. حساب مبادالت جاری خارجی و حساب درآمد اولیه خارجی، حساب های جاری دنیای خارج را تشکیل 
می دهند و حساب سوم حساب سرمایه دنیای خارج است که هر یک به تفصیل در ذیل در قالب حسابداری سنتی 

بررسی خواهند شد.

الف- حساب مبادالت جاری خارجی
در جدول )2-9( حساب واردات کاالها و خدمات از دیگر کشورها و صادرات کاالها و خدمات به دیگر کشورها به 
ترتیب به عنوان منابع و مصارف ثبت می شوند. در این حساب کمّیت ترازکننده که حاصل تفاوت میان صادرات و 
واردات کاالها و خدمات است، تراز خارجی کاالها و خدمات است که به زیر حساب بعدی منتقل می شود. مثبت 
بودن تراز خارجی، به معنای این است که میزان صادرات کشور مورد بررسی از میزان واردات کشور مذکور بیشتر 

بوده است و بالعکس.

جدول )2-9(. حساب مبادالت جاری خارجی

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

صادرات کاالها و خدماتواردات کاالها و خدمات
تراز خارجی کاالها و خدمات

ب- حساب درآمد اولیه خارجی
جدول )2-10( حســاب درآمدهای اولیه خارجی اقــالم مربوط به منابع درآمد از خارج یا پرداختی به منظور جبران 
خدمــات کارکنان به دنیای خارج و دیگر انتقــاالت دریافتنی و پرداختنی به دنیای خارج را لحاظ می کند. بنابراین، 
اقالم این حساب که در هر دو طرف منابع و مصارف ثبت می شوند، عبارتند از: جبران خدمات کارکنان )دریافتنی و 
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پرداختنی دنیای خارج(، مالیات ها منهای یارانه ها بر تولید و واردات، درآمد مالکیت، مالیات های جاری بر درآمد و ثروت، 
سهمیه ها و بهره مندی های تأمین اجتماعی، تعدیل ناشی از تغییر دارایی خانوارها در صندوق های بازنشستگی و سایر 
انتقاالت جاری دریافتنی و پرداختنی از حساب دنیای خارج. قلمی که در حساب های نهادی بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران با عنوان منابع و مصارف کمّیت ترازکننده این حساب منظور شده است، تراز جاری خارجی است. 

جدول )2-10(. حساب درآمدهای اولیه خارجی

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

تراز خارجی کاالها و خدمات
جبران خدمات دریافتنی کارکنان

مالیات های دریافتنی منهای یارانه ها بر تولید و واردات
درآمد مالکیت دریافتنی

مالیات های جاری دریافتنی بر درآمد و ثروت
سهمیه ها و بهره مندی های دریافتنی تأمین اجتماعی

تعدیل ناشی از تغییر دارایی خانوارها در صندوق های بازنشستگی
دیگر انتقاالت دریافتنی جاری

جبران خدمات پرداختنی کارکنان
مالیات های پرداختنی منهای یارانه ها بر تولید و واردات

درآمد مالکیت دریافتنی
مالیات های جاری پرداختنی بر درآمد و ثروت

سهمیه ها و بهره مندی های پرداختنی تأمین اجتماعی
تعدیل ناشی از تغییر دارایی خانوارها در صندوق های بازنشستگی

دیگر انتقاالت پرداختنی جاری
تراز جاری خارجی

ج- حساب سرمایه خارجی
حساب سرمایه خارجی یکی از زیر حساب های دنیای خارج است که در آن، همه انتقاالت و دریافت و پرداخت هایی 
که ماهیت ســرمایه ای دارند، ثبت می شــوند. تراز خارجی از حساب درآمد اولیه به منزله پل ارتباطی به منابع این 
حساب منتقل می شود. منابع دیگر حساب سرمایه خارجی عبارتند از: انتقاالت سرمایه ای دریافتنی و تغییر در ارزش 
خالص ناشی از پس انداز و انتقاالت سرمایه ای. انتقاالت سرمایه ای پرداختنی و خالص واگذاری دارایی های غیرمالی 
غیرتولیدی نیز مصارف حساب مذکور را تشکیل می دهند. آخرین کمّیت ترازکننده در اقتصاد و خاتمه دهنده حساب ها، 

خالص وام دهی/وام گیری است که از تفاوت میان مصارف و منابع حساب دنیای خارج حاصل شده است.

جدول )2-11(. حساب سرمایه خارجی

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

تراز جاری خارجی
انتقاالت سرمایه ای دریافتنی

تغییر در ارزش خالص ناشی از پس انداز و انتقاالت سرمایه ای

انتقاالت سرمایه ای پرداختنی
خالص واگذاری دارایی های غیرمالی غیر تولیدی

خالص وام دهی/وام گیری



2-2- محدودیت های توالی حساب های سنتی T و ارائه شکل ماتریسی توالی حساب ها
توالی حســاب های سنتی T هرچند محاســنی دارد؛ ولی با محدودیت هایی نیز مواجه است که در اینجا هفت 

محدودیت برجسته می شود ]8[:
محدودیـت اول: مسـئله حسـابداری مضاعف یعنی اینکه هـر قلم ورودی )منابع( در یک حسـاب در   -
طرف مقابل حسـاب به عنوان قلم خروجی )مصارف( لحاظ می شـود. به کارگیری توالی حسـاب ها به 
شـکل ماتریس نه تنها اقالم ورودی و خروجی حسـاب ها را به نصف تقلیل می دهد؛ بلکه پیوندهای 
 European( منطقـی توالـی حسـاب ها را در نظام اقتصادی در حـد یک صفحه به نمایش می گـذارد

.)Commission, Leadership Group SAM, 2003

محدودیت دوم: توالی حساب های سنتی T قابلیت به کارگیری چند واحد تحلیل را به طور هم زمان در یک   -
حسـاب یا زیرحسـاب های آن ندارد. در این وضعیت، شناسایی کارکرد نهادها در توالی حساب ها در نظام 
اقتصادی به آسانی امکان پذیر نیست. توالی حساب ها به شکل ماتریسی و تعمیم آن به ماتریس حسابداری 
اجتماعی این محدودیت را به شـکل »چند بازیگر1« و »چند فعالیت2« برطرف می کند. برای نمونه، در 
چارچوب ماتریسی، بررسی رابطه میان تولید، ایجاد درآمد، توزیع درآمد و مصرف درآمد حداقل به چهار واحد 
آماری مختلف نیاز دارد. این واحدها عبارتند از واحد محصوالت، واحد بنگاه یا فعالیت، واحد عوامل تولید 
)نفر-شغل( و واحد نهادها ]9[. تحلیل و بررسی ارتباط میان حساب های مذکور در هر ساختاری به جز ساختار 
ماتریسـی، مسـتلزم یکسان سازی واحدهای آنهاست.در صورتی  که در قالب ماتریسی، تشخیص و تمایز 
بیش از یک نوع واحد آماری در یک سیستم حسابداری امکان پذیر می شود. مسئله مذکور با عنوان »چند 
بازیگری« مطرح می شود به این مفهوم که در ساختار ماتریسی می توان بیش از یک نوع واحد آماری را در 
نظر گرفت. همچنین در هر حساب می توان بیش از یک طبقه بندی از واحدهای آماری را مورد استفاده قرار 
1- Multiple Actoring
2- Multiple Sectoring
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داد؛ به  گونه ای  که در حساب تولید )تحت شرایطی که حساب تولید با استفاده از جداول عرضه و مصرف 
تدوین گردد( فعالیت ها با استفاده از کدهای ISIC 1 و کاالها بر اساس کدهای 2CPC طبقه بندی شده اند 
و با وجود اینکه بر اساس سیستم های گوناگون طبقه بندی می شوند؛ اما به صورت یکپارچه و منسجم در 
 .)Keuning, 1996( قالب یک ماتریس تدوین می شوند. این مسئله با عنوان »چند فعالیتی« بیان می شود
در شکل ماتریسی نه تنها فعالیت های اقتصادی منظور شده بر اساس ISIC با یکدیگر متفاوت هستند؛ بلکه 
طبقه بندی و تفکیک تفصیلی بخش های نهادی به ویژه خانوارها و نیروی کار نیز با یکدیگر متفاوت است. 
از این رو مالحظه می شود برخالف جدول دادهـ  ستانده که از یک طبقه بندی خاص پیروی می کنند، چنین 

مسئله ای در ساختار ماتریسی مذکور صدق نمی کند )بانوئی و همکاران، 1378(.
محدودیت سـوم: محدودیت سـازگاری و هماهنگی با ماتریس حسـابداری اجتماعی. در مقایسـه با   -
توالی حساب های سنتی T، توالی حساب ها به شکل ماتریسی، کاماًل سازگار و هماهنگ با ماتریس 
حسابداری اجتماعی است؛ زیرا توالی حساب های سنتی T فقط اقالم ورودی و خروجی کالن در هر 
حساب را آشکارمی کند. حال آنکه توالی حساب ها به شکل ماتریسی نه فقط اقالم ورودی و خروجی 
هر حسـاب را در سـطح کالن مشخص می کند، بلکه قابلیت انعطاف پذیری در طبقه بندی فعالیت ها، 

محصوالت، عوامل تولید و نهادها به تفصیلی ترین شکل ممکن را دارد.
محدودیت چهارم: محدودیت الگوسـازی. توالی حسـاب های سنتی T را به  خودی  خود نمی توان در   -

انواع الگوسازی ها مورداستفاده قرار داد، مگر ارائه شکل ماتریسی آن.
محدودیت پنجم: در مقایسه با توالی حساب های سنتی T، توالی حساب ها به شکل ماتریسی و تعمیم آن   -
 United( به ماتریس حسابداری اجتماعی، امکان پیوند آن با واحدهای فیزیکی در قالب توسعه پایدار را دارد
Natons, 2003, United Nations, 1993(. در راسـتای مزیت هـای چند بازیگری و چند فعالیتی، امکان 

ارتباط مسائل محیط زیستی با واحدهای آماری گوناگون با سایر حساب ها در ماتریس نیز فراهم شده است 
و این مسـئله در گزارش 3United Nations, 2003 به تفصیل بررسـی شـده است. ماتریس حسابداری 
اجتماعی محیط زیستی مفهومی بسیار پیچیده تر و گسترده تر از ماتریس حسابداری اجتماعی دارد؛ یعنی 
ارتباط معناداری از عناصر ارزشی و غیرارزشی را در قالب یک ماتریس ایجاد می کند. در این راستا، پیوند میان 
عناصر آالینده محیط زیست )که با واحد تن بیان می شود( و سایر واحدهای آماری در ماتریس حسابداری 
اجتماعی برقرار شده است. کانون توجه گزارش مذکور واکاوی زوایای گوناگون مسئله پایداری در یک نظام 

منسجم و یکپارچه است که به سیستم حسابداری محیط زیست و اقتصادی )SEEA4( معروف است.
1- International Standard Industrial Classification
2- Central Product Classification
3- United Nation
4- System for Integrated Environmental and Economic Accounting
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محدودیت ششـم: در مقایسـه با توالی حساب های سـنتی T، ارائه شکل ماتریسی توالی حساب ها و   -
تعمیم آن به ماتریس حسابداری اجتماعی و کیفیت زندگی امکان پذیر می شود ]10[.

محدودیت هفتم: مسـئله شناسـایی کارکرد نهادها با تأکید بر کارکرد صندوق بازنشسـتگی. یکی از   -
محدودیت های توالی حسـاب های سـنتی T این است که انعطاف پذیری الزم و کافی را در شناسایی 
کارکرد نهادها در ساختار اقتصاد ندارد. تبدیل این حساب ها به شکل ماتریسی و تعمیم آن به ماتریس 
حسـابداری اجتماعی نه فقط کارکرد نهادها را در نظام اقتصادی برجسـته می کند، بلکه قابلیت تحلیل 

این نوع کارکردها را در شرایط نیابتی و غیرنیابتی آشکار می کند.

با توجه به هفت محدودیت در توالی حساب های سنتی T، ارائه آن به شکل ماتریسی و تعمیم آن به ماتریس 
حسابداری اجتماعی مسئله ای است که در گزارش حساب های نهادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به آن 
توجه نشده است. برجسته کردن این مسئله و سپس شناسایی کارکرد نهادها، به ویژه تمرکز بر نقش نیابتی و واسطه ای 

صندوق بازنشستگی خود یکی دیگر از نوآوری های مطالب این فصل است و در بخش بعدی تشریح می شود.

2-2- 1- شکل ماتریسی توالی حساب ها
جدول )2-12( شکل ماتریسی توالی حساب ها را در سطح کالن و با توجه به پنج حساب اصلی )11 حساب و 

زیرحساب های آن( در ماتریس حسابداری اجتماعی به دست می دهد.
در یک نگاه کلی جدول زیر چندین مزیت نسبت به توالی حساب های سنتی T دارد که عبارتند از:

اولیـن مزیـت این نوع از توالی حسـاب ها نسـبت به توالی حسـاب های سـنتی T آن اسـت که همه   -1
حسـاب های اقتصادی و همچنین روابط میان آنها در یک جدول به نمایش گذاشـته می شـوند که در 

واقع کل نظام اقتصادی را نشان می دهد.
اقالم ثبت شـده در شـکل ماتریسـی یا تعداد درایه ها در جدول )2-12(، حداقل نصف اقالم متناظر   -2

موجود در توالی حساب ها به شکل حسابداری سنتی T است.
با توجه به جدول زیر همه حسـاب های اصلی جامعه با واحدهای آماری مختلف، مانند واحد فعالیت یا   -3
ISIC در حساب تولید، واحد نهادها برای نهادهای جامعه، واحد اشتغال )نفر-شغل( برای حساب عوامل 

تولید می توانند پیوند منطقی داشته باشند. این تفاوت میان واحدهای آماری خللی در ساختار یا تحلیل ها 
ایجاد نمی کند.

برخالف توالی حساب های سنتی T که امکان واکاوی کارکرد نهادها )خصوصاً نیابتی یا غیرنیابتی بودن کارکرد   -4
صندوق بازنشستگی( را محدود می کند، شکل ماتریسی توالی حساب ها این محدودیت را برطرف می کند ]11[. 
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جدول )2-12(. ساختار ماتریسی توالی حساب ها در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی

توزیع ثانویه درآمد تخصیص درآمدایجاد درآمدتولیدحساب ها
)انتقاالت نقدی(

توزیع مجدد
تشکیل سرمایه مصرف درآمد)انتقاالت غیر نقدی(

جمعدنیای خارجمالیناخالص

مصرف نهایی دولت مصرف واسطهتولید
عمومی و خانوارها

تشکیل سرمایه 
ناخالص و تغییر 

در موجودی انبار و 
اشتباهات آماری

جمع درآمد تولیدکنندگانصادرات

درآمد دریافتنی از ارزش افزودهایجاد درآمد
جمع درآمد عوامل تولیددنیای خارج

جمع درآمد نهادها در تخصیص درآمدتخصیص درآمد
تخصیص درآمد

توزیع ثانویه درآمد
دریافتنی نهادها از انتقاالت نقدیدرآمد ملی)انتقاالت نقدی(

دنیای خارج
جمع درآمد نهادها در 

توزیع ثانویه درآمد

 توزیع مجدد
درآمد غیرنقدی

درآمد قابل  تصرف 
انتقاالت غیر نقدیناخالص

جمع درآمد نهادها در 
توزیع مجدد درآمد 

غیرنقدی

درآمد قابل  تصرف مصرف درآمد
تعدیل شده  ناخالص

جمع درآمد قابل  تصرف 
نهادها

تغییر در بدهی های 0پس انداز نهادهاتشکیل سرمایه ناخالص
جمع سرمایهمالی

تغییر در دارایی های مالی
جمع درآمد حساب مالیمالی

درآمد پرداختنی به دنیای وارداتدنیای خارج
خارج

جمع پرداختنی نهادها به 
دنیای خارج

خالص وام دهی/ 
جمع درآمد دنیای خارجوام گیری

جمع هزینه نهادها در جمع هزینه عوامل تولیدجمع هزینه تولیدکنندگانجمع
تخصیص درآمد

هزینه نهادها در توزیع 
ثانویه درآمد

جمع هزینه نهادها در 
توزیع مجدد درآمد 

غیر نقدی
جمع هزینه حساب جمع پس اندازجمع هزینه نهادها

مالی
جمع هزینه دنیای 

-خارج
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جدول )2-12(. ساختار ماتریسی توالی حساب ها در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی

توزیع ثانویه درآمد تخصیص درآمدایجاد درآمدتولیدحساب ها
)انتقاالت نقدی(

توزیع مجدد
تشکیل سرمایه مصرف درآمد)انتقاالت غیر نقدی(

جمعدنیای خارجمالیناخالص

مصرف نهایی دولت مصرف واسطهتولید
عمومی و خانوارها

تشکیل سرمایه 
ناخالص و تغییر 

در موجودی انبار و 
اشتباهات آماری

جمع درآمد تولیدکنندگانصادرات

درآمد دریافتنی از ارزش افزودهایجاد درآمد
جمع درآمد عوامل تولیددنیای خارج

جمع درآمد نهادها در تخصیص درآمدتخصیص درآمد
تخصیص درآمد

توزیع ثانویه درآمد
دریافتنی نهادها از انتقاالت نقدیدرآمد ملی)انتقاالت نقدی(

دنیای خارج
جمع درآمد نهادها در 

توزیع ثانویه درآمد

 توزیع مجدد
درآمد غیرنقدی

درآمد قابل  تصرف 
انتقاالت غیر نقدیناخالص

جمع درآمد نهادها در 
توزیع مجدد درآمد 

غیرنقدی

درآمد قابل  تصرف مصرف درآمد
تعدیل شده  ناخالص

جمع درآمد قابل  تصرف 
نهادها

تغییر در بدهی های 0پس انداز نهادهاتشکیل سرمایه ناخالص
جمع سرمایهمالی

تغییر در دارایی های مالی
جمع درآمد حساب مالیمالی

درآمد پرداختنی به دنیای وارداتدنیای خارج
خارج

جمع پرداختنی نهادها به 
دنیای خارج

خالص وام دهی/ 
جمع درآمد دنیای خارجوام گیری

جمع هزینه نهادها در جمع هزینه عوامل تولیدجمع هزینه تولیدکنندگانجمع
تخصیص درآمد

هزینه نهادها در توزیع 
ثانویه درآمد

جمع هزینه نهادها در 
توزیع مجدد درآمد 

غیر نقدی
جمع هزینه حساب جمع پس اندازجمع هزینه نهادها

مالی
جمع هزینه دنیای 

-خارج





2-3- تحلیل آماری توالی حساب های سنتی T و شکل ماتریسی بر اساس گزارش 
حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی

T 2-3-1- تحلیل آماری حساب های سنتی
همان طور که در بخش پیشین اشاره کردیم، گزارش حساب های نهادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
توالی حساب ها را فقط در قالب حساب های سنتی T ارائه می دهد. متناسب با ساختار جداول )2-1( تا )11-2(، 
آمارهای ســال 1395 در گزارش بانک مرکزی در قالب حســاب های ســنتی T در جداول )2-13( تا )22-2( 

سازماندهی می شوند.

جدول )2-13(. حساب تولید سال 1395 )میلیارد ریال به قیمت جاری(

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

ستانده )به قیمت پایه( 20.805.736
خالص مالیات ها بر محصول 387.175

جمع 21.192.911

مصرف واسطه 7.685.763
 تولید ناخالص داخلی 13.507.148

جمع 21.192.911

جدول )2-14(. حساب ایجاد درآمد سال 1395 )میلیارد ریال به قیمت جاری(

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

تولید ناخالص داخلی 13.507.148
جمع 13.507.148

جبران خدمات کارکنان 3.356.416
درآمد مختلط ناخالص3.671.451

خالص مالیات بر تولید و واردات 518.066
مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط 5.961.216

جمع 13.507.148



نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی84

جدول )2-15(. حساب تخصیص درآمد اولیه سال 1395 )میلیارد ریال به قیمت جاری(

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط 5.961.216
 درآمد مختلط ناخالص 3.671.451
جبران خدمات کارکنان 3.357.527

خالص مالیات بر تولید و واردات 518.066
درآمد دارایی های دریافتنی 6.601.242

جمع 20.109.502

درآمد دارایی های پرداختنی6.562.050
درآمد ملی ناخالص 13.547.452

جمع 20.109.502

جدول )2-16(. حساب توزیع ثانویه درآمد سال 1395 )میلیارد ریال به قیمت جاری(

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

درآمد ملی ناخالص 13.547.452
مالیات های جاری دریافتنی بر درآمد و ثروت 287.770

سهمیه های دریافتنی تأمین اجتماعی 1.173.929
بهره مندی های دریافتنی تأمین اجتماعی

به جز انتقاالت اجتماعی غیرنقدی 882.657
سایر انتقاالت دریافتنی جاری 437.022

جمع 16.328.830

مالیات های جاری پرداختنی بر درآمد و ثروت 287.770
سهمیه های پرداختنی تأمین اجتماعی  1.173.929

بهره مندی های پرداختنی تأمین اجتماعی
به جز انتقاالت اجتماعی غیرنقدی 88.2657
سایر انتقاالت پرداختنی جاری 438.242
درآمد قابل تصرف ناخالص 13.546.233

جمع16.328.830

جدول )2-17(. حساب توزیع مجدد درآمد غیرنقدی سال 1395 )میلیارد ریال به قیمت جاری(

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

درآمد قابل تصرف ناخالص 13.546.233
بهره مندی های تأمین اجتماعی غیرنقدی 160.699

کمک اجتماعی غیرنقدی 0
انتقاالت کاالها و خدمات فردی غیربازاری 226.006

جمع 13.932.938

بهره مندی های تأمین اجتماعی غیرنقدی 160.699
کمک اجتماعی غیرنقدی 0

انتقاالت کاالها و خدمات فردی غیربازاری 226.006
درآمد قابل تصرف تعدیل شده ناخالص 13.546.233

جمع 13.932.938
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جدول )2-18(. حساب مصرف درآمد سال 1395 )میلیارد ریال به قیمت جاری(

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

درآمد قابل تصرف ناخالص 13.546.233
تعدیل ناشی از تغییر دارایی خانوارها

در صندوق های بازنشستگی 0

جمع 13.546.233

هزینه مصرف نهایی 8.597.985
تعدیل ناشی از تغییر دارایی خانوارها

در صندوق های بازنشستگی 0 
پس انداز ناخالص 4.948.248

جمع 13.546.233

جدول )2-19(. حساب سرمایه سال 1395 )میلیارد ریال به قیمت جاری(

تغییر در دارایی هاتغییرات در بدهی ها و ارزش ویژه

پس انداز ناخالص 4.948.248
خالص انتقاالت سرمایه ای دریافتنی 

)دریافتنی منهای پرداختنی( 0

جمع: تغییر در ارزش ویژه ناشی از پس انداز
و انتقاالت سرمایه ای 4.948.248

تشکیل سرمایه ناخالص )تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عالوه 
تغییر در موجودی انبار( 5.102.828

خالص تحصیل اشیاء قیمتی 0
خالص تحصیل دارایی های تولید نشده غیرمالی 0

اشتباهات و ازقلم افتادگی ها 403.242-
خالص وام دهی/وام گیری 248.661

جمع 4.948.248

جدول )2-20(. حساب مالی سال 1395 )میلیارد ریال به قیمت جاری( ]12[

تغییر در دارایی های مالیتغییر در بدهی های مالی

خالص تغییر بدهی های مالی
پول در گردش و سپرده
اوراق بهادار به جز سهام

وام
سهام و دارایی های مشابه

ذخایر فنی بیمه 1
سایر حساب های پرداختنی 

خالص وام دهی/ وام گیری 248.661
جمع 248.661  

خالص تحصیل دارایی های مالی 2 5.248.661
طالی پولی و حق برداشت مخصوص

پول در گردش و سپرده
اوراق بهادار به جز سهام

وام
سهام و دارایی های مشابه

ذخایر فنی بیمه
سایر حساب های دریافتنی/ پرداختنی

جمع 248.661

1. Insurance Technical Reserves
2. Net Accquisition of Financial Assets
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جدول )2-21(. حساب دنیای خارج سال 1395 )میلیارد ریال به قیمت جاری(

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

صادرات کاالها و خدمات 2.946.412واردات کاالها و خدمات 2.736.834
تراز خارجی کاالها و خدمات 209.577-

جدول )2-22(. حساب درآمد اولیه و انتقاالت جاری دنیای خارج سال 1395 )میلیارد ریال به قیمت جاری(

اقالم خروجی )مصارف(اقالم ورودی )منابع(

تراز خارجی کاالها و خدمات209.577-
جبران خدمات دریافتنی کارکنان 13.512

درآمد مالکیت دریافتنی 42.779
سایر انتقاالت دریافتنی جاری 1.219

جبران خدمات پرداختنی کارکنان 14.623
درآمد مالکیت پرداختنی 81.971
تراز جاری خارجی 248.661-

جداول )2-13( تا )2-22( به ترتیب اقالم ورودی )منابع( و اقالم خروجی )مصارف( و همچنین کمّیت های 
ترازکننده هر حساب را نشان می دهد. با نگاه اجمالی به جداول فوق مشاهده می شود:

در جدول )2-13( کمّیت ترازکننده در حسـاب تولید، GDP اسـت و ارزش آن در سـال 1395 برابر با   -1
13.507.148 ریال است.

در جدول )2-14( مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط، کمّیت ترازکننده در حساب ایجاد درآمد   -2
است و رقم آن برابر با 6.479.282 میلیارد ریال است که حدود 48 درصد GDP کشور است.

درآمد ملی ناخالص به عنوان یک کمّیت ترازکننده در حساب تخصیص درآمد برابر با 13.547.451   -3
میلیارد ریال است و بیشتر از GDP کشور است. علت تراز مثبت درآمد مالکیت دریافتنی و پرداختنی 
از/ به دنیای خارج اسـت. به عبارت دیگر، خالص درآمد مالکیت دریافتنی از دنیای خارج مثبت رقم 

خورده است.
درآمد قابل  تصرف ناخالص و درآمد قابل  تصرف تعدیل شده  ناخالص به عنوان کمّیت های ترازکننده از   -4
حساب های توزیع ثانویه درآمد و توزیع مجدد درآمد غیرنقدی به ارزش 13.546.232 میلیارد ریال با 

هم برابرند. رقم مذکور 0.3 درصد بیشتر از GDP کشور است.
پس انداز ناخالص نهادهای داخلی جامعه در حساب مصرف درآمد )جدول 2-18( برابر با 4.948.247   -5

میلیارد ریال است که حدود 37 درصد GDP کشور را تشکیل می دهد.
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2-3-2- تبدیل توالی حساب های سنتی T به شکل ماتریسی
جدول )2-23( ساختار ماتریسی توالی حساب ها را نشان می دهد که بر مبنای اطالعات جداول )2-13( تا )2ـ22( 

سازماندهی شده است ]13[.

جدول )2-23(. ساختار ماتریسی کالن توالی حساب های ایران در سال 1395 )میلیارد ریال به قیمت جاری(
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7.685.7638.597.9854.699.5862.946.41223.929.745تولید

13.507.14896.59413.603.742ایجاد درآمد

13.547.45113.547.451تخصیص درآمد

توزیع ثانویه
)انتقاالت نقدی(

13.547.4512.781.37816.328.829

توزیع مجدد درآمد 
غیرنقدی

13.546.233386.70413.932.936

13.546.23313.546.233مصرف درآمد

تشکیل
سرمایه ناخالص

4.948.2484.948.247

2.736.83456.2911.219248.6613.043.005دنیای خارج

23.929.74513.603.74213.547.45116.328.82913.932.93613.546.2324.948.2473.043.005جمع

منبع: حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

تفسیر اجمالی سطر و ستون های جدول )2-23( به صورت زیر ارائه می شود:
میزان مصرف واسطه که تقاطع حساب تولید با تولید است برابر با 7.685.763 میلیارد ریال و هزینه های مصرفی نهایی در حساب مصرف درآمد 
برابر با 8.597.985 میلیارد ریال است. تشکیل سرمایه ناخالص نیز شامل اجزای زیر می شود که به ترتیب 32 درصد و 68 درصد از کل ارزش 

ستانده را تشکیل می دهند:
تشکیل سرمایه ناخالص= تشکیل سرمایه ثابت ناخالص+ تغییر در موجودی انبار+ اشتباهات آماری

 4699586 = 2663745+2439084-403242
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میزان صادرات و واردات کاالها و خدمات بر اساس حساب دنیای خارج به ترتیب برابر با 2.946.412 و 2.736.834 
میلیارد ریال است. در این راستا، رقم ارزش افزوده )تولید ناخالص داخلی( به عنوان کمّیت ترازکننده ستون حساب تولید 

به دست می آید که دقیقاً معادل رقم ثبت شده در حساب تولید و برابر با 13.507.148 میلیارد ریال است. 
حســاب بعدی ایجاد درآمد اســت که در تقاطع سطر حساب ایجاد درآمد و دنیای خارج درآمد پرداختنی به 
دنیای خارج و در ستون تقاطع ایجاد درآمد و دنیای خارج درآمد دریافتنی از دنیای خارج ثبت می شود. از آنجا که 
حساب دنیای خارج در حساب های نهادی از منظر کشورهای خارجی ثبت شده است، درآمد پرداختنی ثبت شده 
از منظر دنیای خارج به منزله درآمد دریافتنی برای کشور مورد بررسی )در اینجا ایران( است و بالعکس. در این 

راستا، درآمد دریافتنی و پرداختنی دنیای خارج به ترتیب شامل اجزای زیر می شوند:

درآمد پرداختنی به دنیای خارج =جبران خدمات پرداختنی به دنیای خارج +درآمد مالکیت پرداختنی
56291=13512+42779

درآمد دریافتنی از دنیای خارج= جبران خدمات دریافتنی از دنیای خارج +درآمد مالکیت دریافتنی
96594= 14623+81971

با منظور کردن سرجمع سطری حساب ایجاد درآمد در جمع ستون حساب ایجاد درآمد، رقم تقاطع حساب 
ایجاد درآمد در ستون و تخصیص درآمد در سطر به دست می آید. در چارچوب فرض سیستم حساب های ملی 
از آنجا که نهادها صاحبان اصلی عوامل تولید هستند، رقم مذکور بدون نیابت یا بدون واسطه به نهادهای جامعه 

اختصاص می یابد. رقم مذکور از اجزای زیر تشکیل شده است:

تخصیص درآمد =جبران خدمات کارکنان +مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط+
درآمد مختلط ناخالص+خالص مالیات بر تولید و واردات+ درآمد مالکیت دریافتنی -درآمد مالکیت پرداختنی
13547451= 3356416+6479282+3671451+518066+6601242-6562050

از آنجا که میزان درآمد مالکیت دریافتنی از دنیای خارج بیشــتر از درآمد مالکیت پرداختنی به دنیای خارج 
است؛ از این رو میزان درآمد اختصاص داده شده به نهادهای جامعه از میزان تولید ناخالص داخلی )ارزش افزوده( 
 )GNP1( بیشتر است. در این راستا، میزان ارزش افزوده برابر با 13.507.148 و ماتریس تخصیص در سطح کالن

برابر با 13.547.451 میلیارد ریال است. تفاوت این دو برابر است با:
13547451-13507148=40303

ایــن رقم برابر با تفاوت میان درآمد مالکیــت دریافتنی و پرداختنی دنیای خارج و همچنین جبران خدمات 

1- Gross National Product
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دریافتنی و جبران خدمات پرداختنی از دنیای خارج است که برابر است با:
خالص درآمد مالکیت دریافتنی= درآمد مالکیت دریافتنی- درآمد مالکیت پرداختنی

39193= 6601242- 6562050

  جبران خدمات– جبران خدمات دریافتنی از دنیای خارج =خالــص جبران خدمات دریافتنی از دنیای خارج
پرداختنی به دنیای خارج

1111= 14623-13512
لذا رقم تفاوت میان ارزش افزوده و ماتریس تخصیص در سطح کالن برابر است با:

40303= 39193+1111
در راستای تراز کردن حساب تخصیص درآمد، سرجمع سطری حساب مذکور را در جمع ستون این حساب 
قرار می دهیم. رقم حاصل از پسماند، که تقاطع حساب توزیع ثانویه درآمد در سطر و تخصیص درآمد در ستون به 
دست می آید، درآمد ملی است که میزان آن دقیقاً برابر با میزان ماتریس تخصیص است. در سطر حساب توزیع 
ثانویه درآمد و تقاطع با حساب توزیع مجدد درآمد در ستون انتقاالت نقدی قرار می گیرد که اقالم آن برابر است با:

انتقاالت نقدی =مالیات های جاری دریافتنی بر درآمد و ثروت+سهمیه های دریافتنی تأمین اجتماعی+بهره مندی های 
دریافتنی تأمین اجتماعی به جز انتقاالت اجتماعی غیرنقدی+ سایر انتقاالت دریافتنی جاری

2781378=287770+1173929+882657+437023
تفاوت میان سایر انتقاالت دریافتنی جاری و سایر انتقاالت پرداختنی جاری در تقاطع حساب دنیای خارج در 
سطر و حساب توزیع ثانویه در ستون با عنوان سایر انتقاالت دریافتنی جاری که در حساب دنیای خارج نیز ثبت 

شده است، ثبت می شود؛ از این رو سایر انتقاالت دریافتنی جاری برابر است با:
438242-437023 =1219

از قرار دادن سرجمع سطری حساب توزیع ثانویه درآمد در جمع ستونی حساب مذکور، رقم پسماند از تقاطع 
حســاب توزیع مجدد درآمد در سطر و حساب توزیع ثانویه در ستون تحت عنوان درآمد قابل تصرف ناخالص به 
دست می آید که میزان آن برابر با 13.546.233 میلیارد ریال است. در سطر حساب توزیع مجدد درآمد و تقاطع 

با حساب توزیع مجدد درآمد در ستون، انتقاالت غیرنقدی ثبت می شود که از اجزای زیر تشکیل شده است: 

انتقاالت غیرنقدی= بهره مندی های اجتماعی غیرنقدی+ انتقال کاالها و خدمات غیرفردی بازاری
386704=160699+226006
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با قرار دادن ســرجمع سطری حساب توزیع مجدد درآمد در جمع ستونی این حساب رقم پسماند از تقاطع 
حساب مصرف درآمد در سطر و توزیع مجدد درامد در ستون تحت عنوان درآمد قابل تصرف تعدیل شده ناخالص 
به دست می آید که میزان آن دقیقاً برابر با درآمد قابل تصرف ناخالص است. از قرار دادن میزان درآمد قابل تصرف 
تعدیل شده ناخالص در سرجمع ستونی حساب مصرف درآمد، میزان پس انداز ناخالص به عنوان کمّیت ترازکننده 
به دســت می آید که در تقاطع حساب تشکیل سرمایه ناخالص در سطر و حساب مصرف درآمد در ستون ثبت 

می شود؛ از این رو بر این اساس درآمد قابل تصرف یا به مصرف نهایی می رسد یا پس انداز می شود:

 پس انداز ناخالص+ هزینه مصرفی نهایی=درآمد قابل تصرف تعدیل شده ناخالص
13546233=8597985+4948248

در حساب تشکیل سرمایه ناخالص در سطر و تقاطع این حساب با حساب تشکیل سرمایه ناخالص و حساب 
مالی در ستون به ترتیب انتقاالت سرمایه ای و تغییر در بدهی های مالی ثبت می شود. گزارش حساب های نهادی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به دلیل فقدان آمار و اطالعات، انتقاالت سرمایه ای بین نهادها را منظور 
نمی کند. همچنین آمار و اطالعات تغییر در دارایی ها و بدهی های مالی نیز در گزارش حساب های نهادی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال 1395 ثبت نشده است؛ از این رو حساب مالی در جدول )2-23( بررسی 

نمی شود؛ اما اجزا این حساب به شکل زیر است:
تغییر در بدهی های مالی= پول نقد و ســپرده +اوراق بهادار+وام ها+ سهام و دارایی های مشابه+ ذخایر فنی 

بیمه+ سایر حساب های پرداختنی
تغییر در دارایی های مالی= طالی پولی و حق برداشت مخصوص+ پول نقد و سپرده+ اوراق بهادار+وام ها+ 

سهام و دارایی های مشابه+ ذخایر فنی بیمه+سایر حساب های دریافتنی
با منظور کردن سرجمع سطری حساب تشکیل سرمایه ناخالص )پس انداز( در سر جمع ستونی حساب مذکور، 
رقم پسماند در تقاطع حساب دنیای خارج در سطر و تشکیل سرمایه به دست می آید که رقم آن برابر با 248.661 
میلیارد ریال است. رقم مذکور به منزله آخرین کمّیت ترازکننده که خالص وام دهی/وام گیری است، ثبت می شود. 
حساب دنیای خارج که آخرین حساب جامعه است، در سطر و ستون تراز بوده و تمامی اقالم منابع و مصارف آن 

در سطر و ستون حساب مشخص شده است.
بر اساس جدول )2-23( مشاهده می شود سهم پس انداز، تقاضای نهایی، سرمایه گذاری، صادرات و واردات 

به GDP به ترتیب برابر با 37 درصد، 63 درصد، 35 درصد، 22 درصد و 20 درصد است.



 2-4- سـاختار کلی ماتریس حسـابداری اجتماعی سـاده و بسـط یافته با تأکید
بر کارکرد نهادها

 T در بخش پیشین مشاهده کردیم که ارائه شکل ماتریسی توالی حساب ها  نسبت به توالی حساب های سنتی
حداقل هفت مزیت دارد. افزون بر آن، در راســتای تدقیق کارکرد نهادها به شکل غیرنیابتی )غیرواسطه ای( یا 
نیابتی و واســطه ای در تخصیص درآمد عوامل تولید به نهادها و در نهایت کارکرد آنها در انتقاالت بین نهادی 
برای هر تحلیلگری الزم است که دو نوع ماتریس حسابداری اجتماعی را مورد توجه قرار دهد. نوع اول ماتریس 
حســابداری اجتماعی متداول یا ساده است. در چارچوب این ماتریس، درآمد عوامل تولیدی به نهادهای جامعه 
مبتنی بر فرض »نهادها مالکان اصلی عوامل تولید هستند« تخصیص می یابد. در چارچوب این فرض تخصیص 
درآمد عوامل تولید به نهادهای داخلی جامعه بدون نیابتی یا بدون واســطه ای است. با طبقه بندی جدید جبران 
خدمات کارکنان )جبران خدمات کارکنان تحت پوشــش صندوق بازنشستگی کشوری و جبران خدمات دیگر 
کارکنان( از یک  ســو و نهادهای داخلی جامعه )خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری، خانوارهای 
شاغل تحت پوشــش صندوق بازنشستگی کشوری، سایر خانوارها، شرکت ها، صندوق بازنشستگی کشوری و 
دولت عمومی( از ســوی دیگر، مسئله کارکرد نهادها به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباط با هدایت 
منابــع در ماتریس هــای ارزش افزوده، تخصیص و انتقاالت بین نهادی اهمیــت می یابد. یکی از دالیل اصلی 
شناســایی این کارکرد، تعریف جبران خدمات کارکنان و اجزای آن است که در سیستم نظام حساب های ملی 
ســال 2008 میالدی سازمان ملل متحد به صورت زیر فهرست می شود: مزد و حقوق، حق بیمه های اجتماعی 
کارفرمایان مانند حق بیمه های بازنشستگی واقعی کارفرمایان، حق بیمه های غیربازنشستگی کارفرمایان، حق 
بیمه های بازنشستگی احتسابی کارفرمایان و حق بیمه های غیربازنشستگی احتسابی کارفرمایان. بنابراین، حق 
بیمه های بازنشســتگی واقعی و احتسابی کســورات جبران خدمات کارکنان است که به صندوق بازنشستگی 

کشوری تعلق می گیرد. کانون توجه مطالب بخش حاضر، برجسته کردن این موضوع است.
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2-4-1- کارکرد نهادها در ماتریس حسابداری اجتماعی ساده یا متداول
مراد از ماتریس حســابداری اجتماعی متداول یا ساده، ماتریس حسابداری اجتماعی است که در آن، تخصیص 
درآمد عوامل تولیدی به نهادهای داخلی جامعه بدون نیابتی یا بدون واسطه ای است. یعنی اینکه دولت عمومی 
به  منزله یک نهاد سیاست گذاری یا حتی زیرمجموعه آن مانند نهاد صندوق بازنشستگی کشور یا سازمان تأمین 
اجتماعی، هیچ نقشی در فرایند تخصیص درآمد عوامل تولیدی به نهادهای جامعه مانند گروه های اقتصادی و 

اجتماعی، خانوارها و شرکت ها ندارد.
تحت این شرایط، کارکرد واژه تخصیص در صورتی امکان پذیر است که فرض زیر مبنای تخصیص درآمد 
عوامل تولید به نهادهای داخلی جامعه قرار گیرد: »نهادها مالکان اصلی عوامل تولیدی هستند« ]14[. به گونه ای 
که جبران خدمات و درآمد مختلط بدون نهاد نیابتی یا نهاد واســطه ای به طور مستقیم به گروه های اقتصادی 
و اجتماعــی خانوارها اختصاص می یابد و مازاد عملیاتی ناخالــص بدون درآمد مختلط نیز بدون نیابتی و بدون 
واسطه ای به گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها، شرکت ها و دولت عمومی تخصیص داده می شود. بنابراین 
مشخص می شود هیچ نهادی )دولت عمومی، سازمان بازنشستگی کشور یا حتی سازمان تأمین اجتماعی( نقشی 
در تخصیص درآمد ایفا نمی کند و این تخصیص بدون نیابتی یا بدون واســطه ای است. جدول )2-24( ساختار 

کلی ماتریس حسابداری اجتماعی ساده یا متداول را آشکار می کند.
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جدول )2-24(. ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی متداول یا ساده در قالب پنج حساب اصلی
با تفکیک ارزش افزوده و حساب نهادها

حساب تولیدحساب ها

نهادهاعوامل تولید
انباشت

)تشکیل 
سرمایه(

حساب 
دنیای 
خارج

جمع ورودی جبران 
خدمات

درامد 
مختلط

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

دولت شرکت هاخانوارها
عمومی

مصرفحساب تولید
مصرف نهایی واسطه

نهادها

تشکیل سرمایه 
و تغییر در 

موجودی انبار 
و اشتباهات 

آماری

جمع درآمد صادرات 
تولیدکنندگان

عوامل تولید

جبران خدمات 
کارکنان

  

درآمد 
دریافتنی 
از دنیای 

خارج

جمع درآمد 
عوامل تولید

درامد مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

دها
نها

خانوارها

ماتریس تخصیص درآمد 
عوامل تولید به گروه های خانوار

ماتریس انتقاالت جاری
 بین نهادها

دریافتنی 
نهادها 

از دنیای 
خارج

جمع درآمد 
خانوارها

جمع درآمد شرکت ها
شرکت ها

دولت 
عمومی

جمع درآمد 
دولت عمومی

انباشت
)پس انداز(

استهالک 
جمع پس انداز  پس انداز نهادها سرمایه

حساب
دنیای خارج

واردات از 
پرداختنی نهادهادرآمد پرداختنی به دنیای خارجدنیای خارج

جمع درآمد از  مازاد تراز ارزیبه دنیای خارج
دنیای خارج

جمع هزینه جمع خروجی
جمع هزینه عوامل تولیدتولیدکنندگان

جمع 
هزینه 
خانوارها

جمع 
هزینه 
شرکت ها

جمع 
هزینه های 

دولت 
عمومی

جمع 
سرمایه گذاری

جمع 
هزینه 
دنیای 
خارج
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جدول )2-24( همانند جدول )2-12( قابل تبدیل به پنج حساب اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی )نگاه 
کنید به یادداشــت شــماره 10( اســت؛ به گونه ای که کلیه طبقه بندی ها از نوع طبقه بندی متداول است. نکته 
تأمل برانگیز در این نوع طبقه بندی ها این است که مسئله بدون نیابتی و بدون واسطه ای را نمی توان به ماتریس 
انتقاالت بین نهادی تعمیم داد؛ زیرا انتقاالت بین نهادی، بازتوزیع ثروت جامعه یا سیاست های رفاهی را آشکار 
می کند. از یک  سو اهمیت مالیات ها بر درآمد و ثروت است که نقش دولت عمومی را در سیاست های بازتوزیع 
نشــان می دهد و از ســوی دیگر عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، مانند خمس و زکات است که به نوعی 

می تواند نقش خانوارها در بازتوزیع درآمد در نظام اقتصادی را نشان دهد.
با توجه به ساختار کلی جدول )2-24( و توالی حساب ها در قالب پنج حساب اصلی و زیرحسا ب های آن و 
به ویژه طبقه بندی متداول ارزش افزوده و حساب نهادها، ماتریس حسابداری اجتماعی ایران در شرایط متعارف 
در سال 1395 با استفاده از آمار و اطالعات حساب های نهادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در جدول 
)2-25( سازماندهی می شود. جدول )2-25( مشخص می کند فقط حساب ارزش افزوده و حساب نهادها تفکیک 

 شده است. 
در ارتباط با اقالم بین نهادی در ماتریس انتقاالت در گزارش حســاب های نهادی بانک مرکزی، چهار قلم 
مشتمل بر مالیات بر درآمد و ثروت، سهمیه های تأمین اجتماعی، بهره مندی های تأمین اجتماعی نام برده شده 
است. فقط منابع و مصارف سایر انتقاالت به صورت حساب T ارائه نمی شود حال آنکه منابع و مصارف سه قلم 
دیگر به صورت حساب T ارائه می شود و به این ترتیب می توان شناسایی کرد که کدام نهاد به کدام نهاد پرداخت 

یا کدام نهاد از کدام نهاد دریافت می کند. این اقالم عبارتند از:
مالیات جاری بر درآمد و ثروت: شامل مالیات های موضوعه بر درآمد خانوارها و شرکت هاست. مالیات   -
بر درآمد شامل مالیات بر درآمد افراد یا خانوارها، مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات بر عواید سرمایه ای 
است. سایر مالیات های جاری نیز شامل مالیات های جاری بر سرمایه و مالیات های جاری متفرقه است 
که مالیات های جاری برسرمایه عبارتند از: مالیات های جاری بر زمین و ساختمان )شامل آن دسته از 
مالیات های زمین و ساختمان که در فرایند تولید دخیل هستند، نمی شود( به عالوه مالیات های جاری 
بـر ثـروت خالص و مالیات جاری بـر دارایی های دیگر )نظیر جواهـرات( و مالیات های جاری متفرقه 
عبارتند از: مالیات ثابت سـرانه )بر مقدار مشـخصی از دارایی های پولی افراد بالغ یا خانوارها بر اساس 
وضعیت افراد وضع می شود(، مالیات بر مخارج، پرداختی خانوارها بابت دریافت پروانه های خاص مانند 
پروانه استفاده از خودرو، قایق و پروانه شکار و مالیات بر معامالت و مراودات بین المللی نظیر عوارض 

فرودگاهی خروج، سرمایه گذاری خارجی و نظایر آن.
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سهمیه های تأمین اجتماعی: سهمیه های تأمین اجتماعی پرداختی های منظم و دوره ای خانوارها به   -
مؤسسات ارائه کننده بیمه تأمین اجتماعی است. به این معنا که هنگام بروز حوادث یا ایجاد وضعیت 
خاص )نظیر بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی و بیماری( از مقرری ها و مزایای آن بهره مند شوند. 
سهمیه های تأمین اجتماعی شامل دو جزء است: یک جزء را کارفرما به نیابت از کارکنان خود به بیمه 
تأمین اجتماعی پرداخت می کند که بخشـی از جبران خدمات کارکنان در حسـاب ایجاد درآمد اسـت. 
جزء دیگر نیز شـامل بخشـی از حقوق و دسـتمزد کارکنان شاغل است که بابت بیمه تأمین اجتماعی 
به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کنند. مجموع دو جزء مذکور، سهمیه تأمین اجتماعی کارکنان 

شاغل تلقی می شود.
بهره مندی های تأمین اجتماعی: بهره مندی تأمین اجتماعی پرداخت هایی است که یک مؤسسه ارائه   -
کننده خدمات تأمین اجتماعی به خانوارها صورت می دهد و این پرداخت ها مشـروط به پرداخت های 

قبلی این خانوارها تحت عنوان سهمیه تأمین اجتماعی است.
سایر انتقاالت: یک قلم دیگر با عنوان »سایر انتقاالت« در گزارش حساب های نهادی بانک مرکزی   -
جمهوری اسالمی ایران وجود دارد که به دالیل مختلف اقالم ورودی )منابع( و اقالم خروجی )مصارف( 
آن مشخص نیست. این اقالم عبارتند از: دریافتی مؤسسات بیمه )به جز بیمه عمر( و مطالبات از این 
مؤسسـات کـه بـا عنوان مصارف خانـوار و منابع دولت عمومی ثبت می شـود؛ ولـی به طورکلی دیگر 
انتقاالت شامل انتقاالت جاری بین خانوارها )مانند خمس، زکات، کفاره و هدایای نقدی(، جریمه های 
نقـدی، مبالـغ پرداختی بابت بلیط بخت آزمایی و نظایر آن ثبت می شـود. اقـالم مذکور در قالب یک 
رقم کالن ثبت می شود و مشخص نمی کند که چه نهادی به چه نهادی پرداخت یا دریافت می کند. 
پرسـش این اسـت که چگونه این اقالم در ماتریس انتقاالت در ماتریس حسـابداری اجتماعی کالن 

توزیع می شود؟ نحوه توزیع اقالم مذکور در جدول )2-25( تشریح می شود.
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جدول )2-25(. ماتریس حسابداری اجتماعی ساده یا متداول )بدون لحاظ صندوق بازنشستگی(
سال 1395 ایران در قالب پنج حساب اصلی با تفکیک ارزش افزوده و حساب نهادها )میلیارد ریال به قیمت جاری(

تولیدحساب ها
توزیع ثانویه )انتقاالت نقدی(تخصیص درآمدایجاد درآمد

دولتشرکت هاخانوارهادولتشرکت   هاخانوارهامازاد عملیاتیدرآمد مختلطجبران خدمات

7.685.763تولید

ایجاد درآمد

3.356.416جبران خدمات

3.671.451درآمد مختلط

6.479.282مازاد عملیاتی

تخصیص درآمد

3.357.5273.671.4512.722.916خانوارها

1.655.011شرکت ها

2.140.547دولت

توزیع ثانویه 
)انتقاالت نقدی(

9751894339.1045.766805.829خانوارها

1655011265.42700شرکت ها

2.140.547901.265448.82215.166دولت )خالص مالیات(

توزیع مجدد

9.396.798خانوارها

1.465.849شرکت ها

2.683.586دولت

مصرف درآمد

خانوارها

شرکت   ها

دولت

سرمایه

ثابت+ خانوارها
موجودی+  
خطاهای  

آماری
شرکت ها

دولت

مالی

42.7791.219-2.736.83413.512دنیای خارج

23.929.7463.371.0393.671.4516.561.2539.751.8941.655.0112.140.54710.902.5931.920.4383.505.800جمع
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جدول )2-25(. ماتریس حسابداری اجتماعی ساده یا متداول )بدون لحاظ صندوق بازنشستگی(
سال 1395 ایران در قالب پنج حساب اصلی با تفکیک ارزش افزوده و حساب نهادها )میلیارد ریال به قیمت جاری(

تولیدحساب ها
توزیع ثانویه )انتقاالت نقدی(تخصیص درآمدایجاد درآمد

دولتشرکت هاخانوارهادولتشرکت   هاخانوارهامازاد عملیاتیدرآمد مختلطجبران خدمات

7.685.763تولید

ایجاد درآمد

3.356.416جبران خدمات

3.671.451درآمد مختلط

6.479.282مازاد عملیاتی

تخصیص درآمد

3.357.5273.671.4512.722.916خانوارها

1.655.011شرکت ها

2.140.547دولت

توزیع ثانویه 
)انتقاالت نقدی(

9751894339.1045.766805.829خانوارها

1655011265.42700شرکت ها

2.140.547901.265448.82215.166دولت )خالص مالیات(

توزیع مجدد

9.396.798خانوارها

1.465.849شرکت ها

2.683.586دولت

مصرف درآمد

خانوارها

شرکت   ها

دولت

سرمایه

ثابت+ خانوارها
موجودی+  
خطاهای  

آماری
شرکت ها

دولت

مالی

42.7791.219-2.736.83413.512دنیای خارج

23.929.7463.371.0393.671.4516.561.2539.751.8941.655.0112.140.54710.902.5931.920.4383.505.800جمع



نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی98

ادامه جدول )2-25(. ماتریس حسابداری اجتماعی ساده یا متداول )بدون لحاظ صندوق بازنشستگی(
سال 1395 ایران در قالب پنج حساب اصلی با تفکیک ارزش افزوده و حساب نهادها )میلیارد ریال به قیمت جاری(

حساب ها
سرمایه               مصرف درآمدتوزیع مجدد

جمعدنیای خارجمالی
دولت عمومیشرکت هاخانوارهادولت عمومیشرکت هاخانوارهادولت عمومیشرکت هاخانوارها

1.716.5091.626.3552.689.369383.8622.946.41223.929.745-6.881.476تولید

ایجاد درآمد

14.6233.371.039جبران خدمات
3.671.451-درآمد مختلط

مازاد عملیاتی ناخالص 
81.9716.561.253بدون درآمد مختلط

تخصیص درآمد
9.751.894خانوارها
1.655.011شرکت ها

2.140.547دولت عمومی

توزیع ثانویه 
)انتقاالت نقدی(

10.902.593خانوارها
1.920.438شرکت ها

دولت عمومی
3.505.800)خالص مالیات(

توزیع مجدد
386.7059.783.503خانوارها
1.465.849شرکت ها

2.683.586دولت عمومی

مصرف درآمد
9.783.5039.783.503خانوارها
1.465.8491.465.849شرکت ها

2.296.8812.296.881دولت عمومی

سرمایه

ثابت+خانوارها
موجودی+
خطاهای
آماری

2.902.02602.902.026
1.465.84901.465.849شرکت ها
دولت 
580.3720580.372عمومی

1.223.520196.510248.662-1.275.672مالی
248.6623.043.007دنیای خارج

9.783.5031.465.8492.683.5869.783.5031.465.8492.296.8812.902.0261.465.849580.372248.6623.043.005جمع
منبع: حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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ادامه جدول )2-25(. ماتریس حسابداری اجتماعی ساده یا متداول )بدون لحاظ صندوق بازنشستگی(
سال 1395 ایران در قالب پنج حساب اصلی با تفکیک ارزش افزوده و حساب نهادها )میلیارد ریال به قیمت جاری(

حساب ها
سرمایه               مصرف درآمدتوزیع مجدد

جمعدنیای خارجمالی
دولت عمومیشرکت هاخانوارهادولت عمومیشرکت هاخانوارهادولت عمومیشرکت هاخانوارها

1.716.5091.626.3552.689.369383.8622.946.41223.929.745-6.881.476تولید

ایجاد درآمد

14.6233.371.039جبران خدمات
3.671.451-درآمد مختلط

مازاد عملیاتی ناخالص 
81.9716.561.253بدون درآمد مختلط

تخصیص درآمد
9.751.894خانوارها
1.655.011شرکت ها

2.140.547دولت عمومی

توزیع ثانویه 
)انتقاالت نقدی(

10.902.593خانوارها
1.920.438شرکت ها

دولت عمومی
3.505.800)خالص مالیات(

توزیع مجدد
386.7059.783.503خانوارها
1.465.849شرکت ها

2.683.586دولت عمومی

مصرف درآمد
9.783.5039.783.503خانوارها
1.465.8491.465.849شرکت ها

2.296.8812.296.881دولت عمومی

سرمایه

ثابت+خانوارها
موجودی+
خطاهای
آماری

2.902.02602.902.026
1.465.84901.465.849شرکت ها
دولت 
580.3720580.372عمومی

1.223.520196.510248.662-1.275.672مالی
248.6623.043.007دنیای خارج

9.783.5031.465.8492.683.5869.783.5031.465.8492.296.8812.902.0261.465.849580.372248.6623.043.005جمع
منبع: حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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با توجه به اقالم ورودی )منابع( و اقالم خروجی )مصارف( سه نوع انتقاالت مانند مالیات جاری بر درآمد و 
ثروت، بهره مندی و سهمیه های تأمین اجتماعی و سایر انتقاالت در حساب T بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران، نحوه منظور کردن آنها در ماتریس انتقاالت به صورت زیر عمل شده است:

مالیات جاری بر درآمد و ثروت از سوی خانوارها و شرکت ها )تجمیع شرکت های مالی، شرکت های غیرمالی 
و شـرکت نفت( به نهاد دولت عمومی و به ترتیب در محل تقاطع سـتون های خانوارها و شـرکت ها با سطر 

دولت عمومی ثبت می شود که ارقام آن )میلیارد ریال به قیمت جاری( برابر است با:
الیات جاری بر درآمد و ثروت پرداختنی از سوی خانوارها به دولت عمومی= 168.304  -
مالیات جاری بر درآمد و ثروت پرداختنی از سوی شرکت نفت به دولت عمومی= 532  -

مالیات جاری بر درآمد و ثروت پرداختنی از سوی شرکت های مالی به دولت عمومی= 10.516  -
مالیات جاری بر درآمد و ثروت پرداختنی از سوی شرکت های غیرمالی به دولت عمومی= 108.419  -

سهمیه های پرداختنی تأمین اجتماعی را تنها نهاد خانوارها به دولت عمومی و شرکت های مالی )شامل بانک 
و بیمه( پرداخت می کنند و به ترتیب در محل تقاطع ستون خانوارها و سطرهای دولت عمومی و شرکت ها 

ثبت می شود که ارقام آن )میلیارد ریال به قیمت جاری( برابر است با:
سهمیه های تأمین اجتماعی پرداختنی از سوی خانوارها به دولت عمومی= 1.073.104  -

سهمیه های تأمین اجتماعی پرداختنی از سوی خانوارها به شرکت های مالی= 100.825  -

سهمیه های تأمین اجتماعی پرداختنی از سوی خانوارها به ازای دریافت بهره مندی های تأمین اجتماعی از 
نهادهای مذکور است؛ از این رو ارقام بهره مندی های دریافتنی تأمین اجتماعی از سوی خانوارها )میلیارد ریال 
به قیمت جاری( از نهادهای دولت عمومی و شرکت های مالی به ترتیب در محل تقاطع ستون های دولت 

عمومی و شرکت ها و سطر خانوارها ثبت می شود که ارقام آن )میلیارد ریال به قیمت جاری( برابر است با:
بهره مندی های تأمین اجتماعی پرداختنی از سوی دولت عمومی به خانوارها= 773.744  -

بهره مندی های تأمین اجتماعی پرداختنی از سوی شرکت های مالی به خانوارها= 108.912  -
بر اساس آمار و اطالعات فوق ماتریس انتقاالت بین نهادی قبل از انجام RAS به شکل زیر است:
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RAS جدول )2-26(. ساختار ماتریس انتقاالت بین نهادی قبل از

دولتشرکت هاخانوارماتریس انتقاالت بین نهادی

108.912773.744 خانوار

100.82500شرکت ها

 1.241.408119.466دولت

در ماتریس انتقاالت بین نهادی فوق بر اساس آمار و اطالعات حساب های نهادی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در سال 1395هر یک از ارقام به شرح زیر هستند:

رقم 100.825 میلیارد ریال برابر با سـهمیه های دریافتنی تأمین اجتماعی شـرکت های مالی است که   -
خانوارها به این شرکت ها انتقال داده اند. 

رقـم 1.241.408 میلیـارد ریال از دو جزء مالیات های پرداختنی خانوارها به دولت به میزان 168.304   -
میلیارد ریال و سهمیه های دریافتنی تأمین اجتماعی به میزان 1.073.104 میلیارد ریال که خانوارها به 

دولت انتقال داده اند، تشکیل شده است.
رقم 108.912 میلیارد ریال برابر با سهمیه های پرداختنی تأمین اجتماعی شرکت های مالی به خانوارها   -

است که شرکت های مالی به خانوارها انتقال داده اند.
رقم 119.466 میلیارد ریال برابر با سرجمع انتقال مالیات های پرداختنی از سوی شرکت های مالی به   -
میزان 10.516 میلیارد ریال، شرکت های غیرمالی به میزان 108.419 میلیارد ریال و شرکت نفت به 

میزان 532 میلیارد ریال به نهاد دولت عمومی است.
رقـم 773.744 میلیـارد ریـال نیز برابر با بهره مندی هـای پرداختنی تأمین اجتماعـی به جز انتقاالت   -

اجتماعی غیرنقدی از سوی دولت عمومی به خانوارهاست.

 گزارش حساب های نهادی بانک مرکزی رقم سایر انتقاالت بین نهادی را برابر با 437.022 میلیارد ریال برآورد
 می کند. رقم مذکور مشخص نمی کند چه نهادی از/به چه نهادی دریافت/پرداخت می کند. بنابراین، رقم کالن 
که شامل انتقاالت بین نهادی می شود، بر مبنای مقادیر اولیه در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی و با استفاده از روش RAS، ماتریس انتقاالت بین نهادی برای سال 1395 به نحوی 
تعدیل شد که رقم »سایر انتقاالت« در درایه های ماتریس انتقاالت توزیع شده است. ارقام مذکور در جدول )25-2( 
و در تقاطع حســاب  توزیع ثانویه )انتقاالت نقدی( در سطر و ستون در یک ماتریس با ابعاد 9*9 نشان داده شده 
اســت. سرجمع این ماتریس با مقدار متناظر آن در سطح کالن، که در جدول )2-23( مشخص شده است، برابر 
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است. گزارش حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران آمارهای انتقاالت نهادهای 
داخلی جامعه به صورت دریافتنی از دنیای خارج و پرداختنی به دنیای خارج را به دست نمی دهد؛ از این رو میزان 

1219 میلیارد ریال انتقاالت به دنیای خارج، از سوی نهاد دولت عمومی به دنیای خارج انتقال داده شده است.
مقایسه ارقام کالن جدول )2-23( با ارقام متناظر در جدول )2-25( به شرح زیر است:

کمّیت ترازکننده در حسـاب تولید، GDP اسـت و ارزش آن برابر با 13.507.149 میلیارد ریال اسـت.   -1
گفتنی است، این رقم با رقم متناظر در جدول )2-23( برابر است.

مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط، کمّیت ترازکننده در حسـاب ایجاد درآمد اسـت و رقم آن   -2
برابر با 6.479.282 میلیارد ریال اسـت که حدود 48 درصد GDP کشـور است. همچنین سهم درآمد 
مختلط که برابر با 3.671.451 میلیارد ریال است، حدود 27 درصد از GDP کشور را تشکیل می دهد. 

هر دو سهم مذکور با سهم متناظر در جدول )2-23( نیز برابرند.
درآمد ملی ناخالص به منزله یک کمّیت ترازکننده در حسـاب تخصیص درآمد برابر با 13.547.451   -3
میلیـارد ریـال اسـت. میزان درآمد ملی بیشـتر از GDP اسـت که به دلیل تراز مثبـت جبران خدمات 
دریافتنی از دنیای خارج و جبران خدمات پرداختنی به دنیای خارج و درآمد مالکیت دریافتنی و درآمد 

مالکیت پرداختنی از و به دنیای خارج است. 
درآمد قابل تصرف ناخالص و درآمد قابل تصرف تعدیل شده ناخالص به عنوان کمیت های ترازکننده از   -4
حساب های توزیع ثانویه درآمد و توزیع مجدد درآمد غیرنقدی به ارزش 13.546.232 میلیارد ریال با 

هم برابرند. همچنین این رقم با رقم متناظر در جدول )2-23( برابر است.
پس انداز ناخالص نهادهای داخلی جامعه در حساب مصرف درآمد )جدول 2-23( برابر با 4.948.247   -5
میلیارد ریال است که 37 درصد GDP کشور را تشکیل می دهد. همچنین رقم مذکور با رقم متناظر 

در جدول )2-23( برابر است.
آمار و اطالعات حسـاب مالی )تغییر در دارایی های مالی و تغییر در بدهی های مالی( در حسـاب های   -6
نهادی سال 1395 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ثبت نشده است؛ از این رو همان طور که در 
توضیحات جدول )2-23( ذکر شد، میزان تغییر در بدهی های مالی صفر در نظر گرفته شده و میزان 
تغییر در دارایی های مالی از طریق پسماند برابر با 248.661 میلیارد ریال ثبت می شود که این میزان 

برابر با خالص وام دهی/ وام گیری است.
رقم خالص وام دهی/ وام گیری برابر با 248.661 میلیارد ریال است که با رقم متناظر در جدول )23-2(   -7

برابر است.
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2-4-2- کارکـرد نهادها در ماتریس حسـابداری اجتماعی بسـط یافتـه )با لحاظ صندوق 
بازنشستگی کشوری(

مراد از ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته، ماتریسی است که کارکرد نهادهای داخلی جامعه )دولت عمومی 
و یا صندوق بازنشستگی کشور( در تخصیص درآمد عوامل تولیدی به نهادها )خانوارهای بازنشسته( در ماتریس 
تخصیص و همچنین در انتقاالت بین نهادی به صورت نیابتی یا واسطه ای در نظام اقتصادی پدیدار می شود. این 

مسئله زمانی اهمیت پیدا می کند که به سه نکته مهم توجه شود:
مفهوم واژه تخصیص است ]15[. 1ـ 

طبقه بنـدی جدیـد جبران خدمـات کارکنان از یک طرف و نهادهای داخلی جامعه در ارتباط با مسـئله  2ـ 
کسورات )حق بیمه های واقعی و احتسابی بازنشستگی کارفرمایان( در جبران خدمات کارکنان است و

شناسایی نظام مالی و نحوه پرداخت مزایای صندوق بازنشستگی کشوری است. 3ـ 

درباره نظام مالی و نحوه پرداخت مزایای صندوق بازنشستگی کشوری، ادبیات موجود نشان می دهد سه نوع 
سیستم تأمین مالی وجود دارد:

سیستم Pay As You Go( PAYG( یا سیستم توازن درآمد با هزینه.  -1
سیستم Fully Funded System( FFS( یا سیستم مبتنی بر اندوخته گذاری کامل و  -2

.)Partially Funded System( PFS سیستم اندوخته گذاری جزئی  -3

در سیستم PAYG کارگران نسل جاری بر مبنای درآمدشان حق بیمه می پردازند و این حق بیمه ها به 
مصرف مســتمری بازنشستگان کنونی می رسد. به کارگران بیمه پرداز نیز اطمینان داده می شود که هرگاه واجد 
شرایط شدند، از مستمری متناسب با طول دوره بیمه پردازی و حق بیمه ای که پرداخته اند، برخوردار خواهند شد؛ 
اما در سیستم FFS حق بیمه دریافت شده از افراد با همکاری و مسئولیت خود آنان، سرمایه گذاری می شود و در 
پایان دوره بیمه پردازی )هنگامی که این افراد واجد شرایط دریافت مستمری شوند( مستمری هر فرد بر اساس 
مانده حســاب او، با احتساب حق بیمه پرداخت شده، سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری ها و با کسر هزینه های 
صندوق تعیین می شود. سیستم سوم یا اندوخته گذاری جزئی نیز مابین دو سیستم قبلی عمل می کند؛ به گونه ای 
که این سیستم بخشی از درآمدها را به پرداخت هزینه ها و بخشی دیگر را به سرمایه گذاری اختصاص می دهد. بر 
 PAYG اساس توضیحات فوق و با توجه به کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق مذکور از طریق نظام

یا توازن هزینه- درآمد تأمین مالی می کند.
 همچنین سیســتم پرداخت در صندوق های بازنشستگی دو نوع است: یکی سیستم مبتنی بر مزایای معین
Defined Benefit( DB( و دیگری سیســتم مبتنی بر حق بیمه معین DC )Defined Contribution(. در 

سیســتم DB یا مزایای معین بر اساس یک فرمول که معمواًل تابع نرخ تورم است، سطح معینی از مستمری ها 
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)معمواًل متناســب با دستمزدهای زمان اشــتغال فرد بیمه شده( از قبل برای همه بیمه شدگان واجد شرایط تعهد 
می شــود، بدون آنکه ارتباط مســتقیمی بین مقدار حق بیمه پرداخت شده به وسیله هر فرد با مقدار دریافتی های 
او برقرار باشــد. به بیان دیگر، اعضای صندوق حساب جداگانه ندارند و حقوق آنها در قبال صندوق تابع سال های 
پرداخت حق بیمه و سطح حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه است. در این سیستم ها، مخاطرات )ریسک( 
ناشی از تورم و نوسان های اقتصادی به صندوق یا دولت منتقل می شود؛ اما در سیستم های مبتنی بر حق بیمه 
معین DC حق بیمه از نظر فنی تعیین می شود، اما مقدار مستمری از قبل تعهد نمی شود، بلکه مستمری کاماًل به 
وجوه اندوخته شده در حساب او، با احتساب سود و زیان و با کسر هزینه های اداری صندوق، بستگی خواهد داشت. 
در این سیستم ها، مخاطرات ناشی از تورم و نوسان های اقتصادی به خود شخص منتقل می شود. صندوق های بیمه 
اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در کشور ما از نوع DB هستند که برخی از آنها به صورت بدون اندوخته 
و برخی دیگر با اندوخته گذاری جزئی فعالیت می کنند؛ یعنی مســتمری فرد پیش از زمان بازنشستگی مشخص 

است و هر مخاطره ای که شامل صندوق شود، به دولت و صندوق باز می گردد و نه فرد بازنشسته )خندان، 1394(.
با طبقه بندی جدید ضروری است چند گام زیر رعایت شود:

ارزش افزوده در شرایط متداول که در نظام حسابداری کالن سال 1395 موجود است، به دو جزء کلی  گام اول: 
جبران خدمات کارکنان و مازاد عملیاتی ناخالص تفکیک می شود.

ارزش افزوده به سه جزء جبران خدمات کارکنان، درآمد مختلط ناخالص و مازاد عملیاتی ناخالص بدون  گام دوم: 
درآمد مختلط تجزیه می شود؛ اما این نوع طبقه بندی ها را نمی توان مبنای شناسایی کارکرد نهادها در 

ارتباط با کسورات و بازنشستگی قرار داد و به این ترتیب به طبقه بندی جدید نیاز دارد. 
گام سوم: جبران خدمات کارکنان به دو جزء جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری 

و جبران خدمات سایر کارکنان تجزیه می شود. 
گام چهارم: طبقه بندی جدید از خانوارها و نهادها ایجاد می شود؛به گونه ای  که خانوارها به سه گروه خانوارهای 
بازنشسـته تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی کشـوری، خانوارهای شـاغل تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری و سایر خانوارها طبقه بندی می شوند. از آنجا که صندوق بازنشستگی کشوری ذیل 
دولت عمومی قرار می گیرد، به منظور بررسی کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در هدایت منابع در 
ارتباط با کسورات و مسئله بازنشستگی، دولت عمومی به دو جزء صندوق بازنشستگی کشوری و دولت 
عمومی تفکیک می شود. با توجه به گام های چهارگانه فوق، ارزش افزوده در مجموع به چهار رده جبران 
خدمات کارکنان تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی کشوری، جبران خدمات سـایر کارکنان، درآمد 
مختلط ناخالص و مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط تقسیم می شود و نهادهای داخلی جامعه 
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درمجموع به شش گروه خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، خانوارهای 
شـاغل تحت پوشـش صندوق بازنشستگی کشوری، سـایر خانوارها، شرکت ها، صندوق بازنشستگی 

کشوری و دولت عمومی در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 تفکیک می شوند.

با در نظر گرفتن صندوق بازنشســتگی کشور همانند نهاد ســازمان تأمین اجتماعی )زیرمجموعه دولت 
عمومی( ]16[، این صندوق می تواند در تخصیص درآمد عوامل تولیدی به نهادهای داخلی جامعه و همچنین در 
انتقاالت بین نهادها به ویژه برای خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری نقش بسزایی ایفا کند. در 
مقایسه با ماتریس حسابداری اجتماعی متداول یا ساده که در آن نهاد دولت عمومی و زیرمجموعه های آن مانند 
صندوق بازنشســتگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی تحت فرض متداول نظام حساب های ملی که اساسًا 
ماهیت غیرنیابتی یا غیرواســطه ای دارند و در عمل هیچ نقشی در تخصیص درآمد عوامل تولید به نهادها ایفا 
نمی کنند ]17[، با طبقه بندی جدید از جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری از یک  
سو و نهادها از سوی دیگر کارکرد نهادها )صندوق بازنشستگی کشور و دولت عمومی( ]18[ در تخصیص درآمد 
عوامل تولیدی به نهادها در ماتریس تخصیص و همچنین نقش آنها در انتقال درآمد از درآمد عوامل تولید به 
انتقاالت در ماتریس انتقاالت بین نهادی آشکار می شود. جداول )2-27(، )2-28( و )2-29( به ترتیب کارکرد 
صندوق بازنشستگی کشوری را در هدایت منابع از درآمد عوامل تولیدی، تخصیص و انتقاالت نشان می دهند.

جدول )2-27( ماتریس ارزش افزوده را نشان می دهد که در آن درآمد عوامل تولیدی به چهار گروه جبران 
خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، جبران خدمات سایر کارکنان، درآمد مختلط ناخالص 
و مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط تفکیک  شده است. جدول )2-27( مشخص می کند منشأ تخصیص 
درآمد عوامل تولید به نهادهای داخلی جامعه از درآمد عوامل تولید )ارزش افزوده( اســت. به عبارتی نقطه شروع 
کارکرد نیابتی و واسطه ای صندوق بازنشستگی کشوری از ارزش افزوده آغاز می شود. به این معنا که ابتدا سهم 
هر یک از رده های عوامل تولیدی در GDP یا ثروت کشور با نمادهای M ،A ،W و N که به ترتیب عبارتند از 
جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری،جبران خدمات سایر کارکنان، درآمد مختلط 
 W ناخالص و مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط، مشخص شده است. جدول )2-27( مشخص می کند
جبران خدمات کارکنان )درآمد شاغلین دارای کارفرمای دولتی( تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است 
که شامل کسورات نیز می شوذ. درآمدهای تفکیک شده عوامل تولید در جدول )2-27( به ماتریس تخصیص در 

جدول )2-28( تحت شرایط زیر تخصیص داده می شود:
درآمد جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی )W( به طور مستقیم به خانوارهای   -1

شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص داده می شود.
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جبران خدمات سایر کارکنان به سایر خانوارها اختصاص می یابد. جبران خدمات سایر کارکنان شامل   -2
خالص درآمد عوامل تولید از دنیای خارج )درآمد دریافتنی عوامل تولید از دنیای خارج- درآمد پرداختنی 

به عوامل تولید دنیای خارج( است.
همان طـور کـه اشـاره شـد، فرض می شـود کـه درآمد مختلـط ناخالص )شـاغالن بـدون کارفرما یا   -3
خویش فرمایان( فقط متعلق به نهاد خانوارهاست و سایر نهادهای داخلی جامعه از درآمد مختلط سهمی 
نخواهنـد داشـت. افـزون بر اصل مذکور، در این طرح فـرض دیگری مبنای تخصیص درآمد مختلط 
ناخالص به نهاد خانوارها قرار گرفته است. در طرح حاضر فرض شده است که درآمد مختلط تنها متعلق 
به دو دسته از خانوارها )خانوارهای بازنشسته و سایر خانوارها( است و به این ترتیب نهادهای دیگر 
مانند خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت ها، دولت و حتی صندوق 
 C و B بازنشسـتگی کشـوری هیچ سهمی از درآمد مختلط ندارند. در نتیجه درآمد مذکور با نمادهای
به ترتیب به خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری و سایر خانوارها تعلق می گیرد )جدول 

2-28، ستون 3(.
ستون 4 جدول )2-28( مشخص می کند مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط که با نماد N در   -4
جدول )2-27( نشان داده شده بود، با نمادهای K ،F ،E ،J ،D و G بدون نیابتی یا واسطه ای به همه 

نهادهای جامعه تخصیص داده می شود. 

توجه داشته باشیم که O مقدار کسورات درآمدی شاغالن تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است. 
این میزان کســورات را خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی 
کشوری و دولت عمومی به ترتیب با نمادهای Z و X انتقال می دهند؛ یعنی در گام اول کل کسورات را خانوار 
شــاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی کشــوری و دولت عمومی انتقال 
می دهد و در گام بعدی نماد X را دولت به عنوان ســهم کارفرما به صندوق بازنشســتگی کشوری انتقال داده 
خواهد داد؛ از این رو نماد O خود مشتمل بر دو نماد است، به  صورتی  که O=X+Z. به عبارت دیگر، در این رابطه 
X و Z به ترتیب ســهمی از کسورات اســت که از سوی کارفرما )دولت عمومی( و خانوار شاغل تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی کشوری در ماتریس انتقاالت انتقال داده می شود. از منظر 
سیاست گذاری و کارکرد نهادی، تخصیص یا انتقال O حاوی دو مؤلفه کلی است: نخستین مؤلفه می تواند مسئله 
بین نسلی را بیان کند. دومین مؤلفهکارکرد نهاد صندوق بازنشستگی کشور در تخصیص یا انتقال مقدار O است 

که ما آن را نیابتی یا واسطه ای معرفی کرده ایم. 
عالوه بر آن، ســتون )4( جدول )2-28( مشــخص می کند نهاد صندوق بازنشستگی کشوری سهمی به 
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مقدار K از مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط دارد. K در واقع مقدار سود سرمایه ای است که صندوق 
بازنشستگی کشوری در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می کند. سؤال این است که آیا خانوارهای 
بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری سهمی از سود سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 

دارند؟ پاسخ به پرسش مطرح شده را می توان در ماتریس انتقاالت بین نهادی جست وجو کرد.
ماتریس انتقاالت بین نهادی در جدول )2-29( حداقل سه مؤلفه کلی دارد که آن را با سایر ماتریس ها در 
ماتریس حســابداری اجتماعی متمایز می کند. نخستین مؤلفه- همواره یک ماتریس مربع است، به گونه ای که 
سطرها و ستون های آن را نهادهای جامعه تشکیل می دهند. دومین مؤلفه- بازتوزیع ثروت جامعه را بیان می کند 
که به نوعی سیاســت گذاری های رفاه جامعه را منعکس می کنند و نهادهای داخلی جامعه به ویژه دولت، نقش 
بسزایی در این نوع سیاست گذاری ها دارند. اقالم انتقاالت مانند مالیات بر ثروت و درآمد، یارانه ها، بهره مندی های 
اجتماعی و ســهمیه های اجتماعی خود مؤید این نوع سیاست گذاری هاســت. مؤلفه سوم- اقالم انتقاالت مانند 
خمس و زکات، نذورات، کفاره، هدایا و غیره که در عوامل فرهنگی و مذهبی ریشــه دارد، خود می تواند بیانگر 
نوع دیگر از بازتوزیع درآمد به شمار رود. عالوه بر آن، جدول )2-29( نشان می دهد صندوق بازنشستگی کشور 
 P منبع دوم کمک های مالی دولت عمومی است که با .)O=X+Z( از چهار منبع درآمد دارد. منبع اول، کسورات
مشخص شده است. منبع سوم، خالص حق بیمه انتقالی از سایر طرح ها از دولت به صندوق بازنشستگی کشوری 
)حق بیمه انتقالی دریافتی از سایر طرح ها- حق بیمه انتقالی پرداختی به سایر طرح ها( تحت نماد )Y( است که 
با توجه به سالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری از منابع درآمدی صندوق بازنشستگی کشوری محسوب 
می شود. منبع چهارم- سایر درآمدها )Q(. در نهایت پرداخت های انتقالی صندوق بازنشستگی کشور به خانوارهای 
بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور است که از چهار منبع زیر تغذیه می شود: یک- از کسورات 
)O=X+Z(، دو- از کمک های مالی دولت )P( سه- خالص حق بیمه انتقالی از سایر طرح ها از دولت به صندوق 

)Y( چهار- از ســایر درآمدها )Q(. یکی از انواع سایر درآمدها از محل سود دریافتی ناشی از سرمایه گذاری هایی 

اســت که صندوق در هلدینگ ها و سایر فعالیت ها و شــرکت ها انجام داده است. از آنجا که سود مذکور ناشی 
از ســرمایه گذاری نهاد صندوق بازنشستگی کشوری است، این سود به طور مستقیم به خانوارهای بازنشسته 

صندوق بازنشستگی کشوری تعلق نمی گیرد؛ اما یکی از منابع تأمین درآمد بازنشستگان به شمار می رود.
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جدول )2-27(. ساختار کلی ماتریس ارزش افزوده
در ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته

ماتریس ارزش افزوده

W جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

A جبران خدمات سایر کارکنان

M درآمد مختلط ناخالص

N مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط

جدول )2-28(. ساختار کلی کارکرد نهادها در ماتریس تخصیص
در ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته

)4(
مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط 

)3(
درآمد مختلط 

ناخالص

)2(
جبران خدمات 
سایر کارکنان

)1(
جبران خدمات کارکنان 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

ماتریس تخصیص

D B - - خانوارهای بازنشسته تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی کشوری

J - - W`
خانوارهای شاغل تحت پوشش
صندوق بازنشستگی کشوری

E C A - سایر خانوارها

F - - - شرکت ها

K - - - صندوق بازنشستگی کشوری

G - - - دولت عمومی
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جدول )2-29(. ساختار کلی کارکرد نهادها در ماتریس انتقاالت جاری بین نهادها
در ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته

)6(
دولت

عمومی

)5(
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

)4(
شرکت ها

)3(
سایر 

خانوارها

)2(
خانوارهای

شاغل تحت
پوشش صندوق 

بازنشستگی کشوری

)1(
خانوارهای

بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی کشوری

ماتریس انتقاالت جاری
میان نهادها

O+P+Q+Y

خانوارهای بازنشسته
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر خانوارها

شرکت ها

X+P+Y Z
 صندوق بازنشستگی

کشوری

X دولت عمومی

در راســتای مطالب و مشاهدات فوق، ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی با تفکیک عوامل تولید و 
نهادها در حالت بسط یافته در جدول )2-30( نشان داده می شود.
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جدول )2-30(. ساختار کلی کارکرد نهادها در ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته
با تفکیک عوامل تولید و نهادها

حساب تولیدحساب ها

نهادهاعوامل تولید

انباشت
)تشکیل سرمایه(

حساب
دنیای خارج

جمع ورودی

جبران خدمات 
کارکنان تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جبران خدمات 
سایر کارکنان

درآمد مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون
درآمد مختلط 

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

شرکت هاسایر خانوارها
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

دولت
عمومی

                                  مصرف نهایی نهادها مصرف واسطهحساب تولید

تشکیل سرمایه
و تغییر در موجودی 

انبار و اشتباهات 
آماری

ستاندهصادرات

عوامل 
تولید

جبران خدمات
کارکنان تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

   ارزش افزوده
درآمد 

دریافتنی از 
دنیای خارج

جمع درآمد
عوامل تولید

جبران خدمات
سایر کارکنان

درآمد مختلط
ناخالص

مازاد عملیاتی ناخالص 
بدون درآمد مختلط 
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حساب تولیدحساب ها

نهادهاعوامل تولید

انباشت
)تشکیل سرمایه(

حساب
دنیای خارج

جمع ورودی

جبران خدمات 
کارکنان تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جبران خدمات 
سایر کارکنان

درآمد مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون
درآمد مختلط 

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

شرکت هاسایر خانوارها
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

دولت
عمومی

                                  مصرف نهایی نهادها مصرف واسطهحساب تولید

تشکیل سرمایه
و تغییر در موجودی 

انبار و اشتباهات 
آماری

ستاندهصادرات

عوامل 
تولید

جبران خدمات
کارکنان تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

   ارزش افزوده
درآمد 

دریافتنی از 
دنیای خارج

جمع درآمد
عوامل تولید

جبران خدمات
سایر کارکنان

درآمد مختلط
ناخالص

مازاد عملیاتی ناخالص 
بدون درآمد مختلط 
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حساب تولیدحساب ها

نهادهاعوامل تولید

انباشت )تشکیل 
سرمایه(

حساب
دنیای خارج

جمع ورودی
جبران خدمات 
کارکنان تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جبران خدمات 
سایر کارکنان

درامد مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط 

خانوارهای 
بازنشسته

تحت پوشش 
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

سایر
خانوارها

شرکت ها
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

دولت
عمومی

نهادها

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش

صندوق بازنشستگی 
کشوری

                                        ماتریس انتقاالت جاری بین نهادهاماتریس تخصیص درآمد عوامل تولید به گروه های خانوار 

دریافتنی 
نهادها از 

دنیای
خارج

جمع درآمد
خانوارهای بازنشسته 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش

صندوق بازنشستگی 
کشوری

جمع درآمد
خانوارهای شاغل تحت 

پوشش صندوق بازنشستگی 
کشوری

جمع درآمدسایر خانوارها
سایر خانوارها

جمع درآمدشرکت ها
شرکت ها

صندوق بازنشستگی 
کشوری

جمع درآمد صندوق 
بازنشستگی کشوری

جمع درآمددولت عمومی
دولت عمومی

ادامه جدول )2-30(. ساختار کلی کارکرد نهادها در ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته
با تفکیک عوامل تولید و نهادها



حساب تولیدحساب ها

نهادهاعوامل تولید

انباشت )تشکیل 
سرمایه(

حساب
دنیای خارج

جمع ورودی
جبران خدمات 
کارکنان تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جبران خدمات 
سایر کارکنان

درامد مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط 

خانوارهای 
بازنشسته

تحت پوشش 
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

سایر
خانوارها

شرکت ها
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

دولت
عمومی

نهادها

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش

صندوق بازنشستگی 
کشوری

                                        ماتریس انتقاالت جاری بین نهادهاماتریس تخصیص درآمد عوامل تولید به گروه های خانوار 

دریافتنی 
نهادها از 

دنیای
خارج

جمع درآمد
خانوارهای بازنشسته 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش

صندوق بازنشستگی 
کشوری

جمع درآمد
خانوارهای شاغل تحت 

پوشش صندوق بازنشستگی 
کشوری

جمع درآمدسایر خانوارها
سایر خانوارها

جمع درآمدشرکت ها
شرکت ها

صندوق بازنشستگی 
کشوری

جمع درآمد صندوق 
بازنشستگی کشوری

جمع درآمددولت عمومی
دولت عمومی
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حساب تولیدحساب ها

نهادهاعوامل تولید

انباشت
)تشکیل سرمایه(

حساب
دنیای خارج

جمع ورودی
جبران خدمات 
کارکنان تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جبران خدمات 
سایر کارکنان

درآمد مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط 

خانوارهای 
بازنشسته

تحت پوشش 
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

سایر
خانوارها

شرکت ها
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

دولت
عمومی

انباشت
)پس انداز(

استهالک
                                   پس انداز نهادها سرمایه

 جمع 
پس انداز

حساب
دنیای خارج

واردات
                                پرداختنی نهادهادرآمد پرداختنی به دنیای خارجاز دنیای خارج

 مازاد تراز ارزی                                به خارج از کشور
جمع درآمد

از دنیای خارج

جمع هزینه عوامل تولیدستاندهجمع خروجی

جمع
هزینه

خانوارهای 
بازنشسته
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

جمع
هزینه

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جمع
هزینه سایر
خانوارها

جمع
هزینه 
شرکت ها

جمع
هزینه 

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جمع 
هزینه های 

دولت
عمومی

جمع
سرمایه گذاری

جمع
هزینه
دنیای
خارج

جمع کل

ادامه جدول )2-30(. ساختار کلی کارکرد نهادها در ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته
با تفکیک عوامل تولید و نهادها
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حساب تولیدحساب ها

نهادهاعوامل تولید

انباشت
)تشکیل سرمایه(

حساب
دنیای خارج

جمع ورودی
جبران خدمات 
کارکنان تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جبران خدمات 
سایر کارکنان

درآمد مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط 

خانوارهای 
بازنشسته

تحت پوشش 
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

سایر
خانوارها

شرکت ها
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

دولت
عمومی

انباشت
)پس انداز(

استهالک
                                   پس انداز نهادها سرمایه

 جمع 
پس انداز

حساب
دنیای خارج

واردات
                                پرداختنی نهادهادرآمد پرداختنی به دنیای خارجاز دنیای خارج

 مازاد تراز ارزی                                به خارج از کشور
جمع درآمد

از دنیای خارج

جمع هزینه عوامل تولیدستاندهجمع خروجی

جمع
هزینه

خانوارهای 
بازنشسته
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

جمع
هزینه

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جمع
هزینه سایر
خانوارها

جمع
هزینه 
شرکت ها

جمع
هزینه 

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جمع 
هزینه های 

دولت
عمومی

جمع
سرمایه گذاری

جمع
هزینه
دنیای
خارج

جمع کل





2-5- تحلیل آماری کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ماتریس حسابداری 
اجتماعی بسط یافته سال 1395 ایران

در بخش پیشین مبانی نظری مسئله کارکرد نیابتی یا واسطه ای صندوق بازنشستگی کشوری و دولت عمومی 
در ارتبــاط با طبقه بندی جدید درآمد عوامل تولیدی و نهادها و همچنین نحوه تخصیص درآمد عوامل تولیدی 
به نهادهای جامعه و ســپس پیوند آن به انتقاالت با تأکید بر کارکرد صندوق بازنشســتگی کشور به ترتیب در 
جداول )2-27(، )2-28( و )2-29( بررســی شد. کانون توجه بخش حاضر، تحلیل آماری برآورد اولیه ماتریس 
حســابداری اجتماعی بسط یافته کالن سال 1395 است. جدول پیوســت )1( که در پیوست آورده شده است، 
ماتریس حسابداری اجتماعی کالن سال 1395 کشور را نشان می دهد و از منظر تفکیک عوامل تولید و نهادها 

متناظر با ساختار جدول )2-30( است. 
همان طور که در جدول 2-27 نشان داده شد، شناسایی کارکرد صندوق بازنشستگی در تخصیص و پیوند آن 
به انتقاالت از تفکیک عوامل تولیدی )ارزش افزوده( آغاز می شود. کل ارزش افزوده ناخالص در جدول پیوست)1(، 
برابر با 14.046.493 میلیارد ریال است. از این میزان ارزش افزوده، سهم جبران خدمات کارکنان تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی کشور )حاوی کسورات( 616365 میلیارد ریال )5 درصد(، سهم جبران خدمات سایر کارکنان 
2.407.624 میلیارد ریال )17 درصد(، سهم درآمد مختلط ناخالص 3.830.338 میلیارد ریال )27 درصد( و سهم 
مازاد عملیاتی ناخالــص بدون درآمد مختلط 7.192.166 میلیارد ریال )51 درصد( اســت. این ارقام در جدول 
)2-27( به ترتیب با نمادهای M ،A ،W و N مشــخص شــده اند. حال اگر درصد ارقام فوق را با ارقام متناظر 
حساب های نهادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در دوره 1395-1375 مقایسه کنیم، مشاهده می کنیم 
که متوسط درصد ســهم جبران خدمات کارکنان )جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
کشــوری به عالوه جبران خدمات سایر کارکنان(، متوسط درصد سهم درآمد مختلط ناخالص و متوسط درصد 
سهم مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط در دوره مذکور به ترتیب 23 درصد، 27 درصد و 50 درصد است. 



نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی118

بنابراین اگر جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور را با جبران خدمات سایر کارکنان 
جمع کنیم، درصد سهم های خروجی از جدول پیوست )1( به درصد متوسط ارقام در گزارش حساب های نهادی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بسیار نزدیک است. ممکن است این پرسش مطرح شود که چگونه و بر چه 
اساسی جبران خدمات کارکنان به دو جزء جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و 
جبران خدمات سایر کارکنان تفکیک  شده است؟ یا اینکه روش محاسبه و تفکیک درآمد مختلط از مازاد عملیاتی 

ناخالص چگونه بوده است؟ پاسخ این پرسش ها به تفصیل در فصل سوم تشریح خواهند شد.
در جدول )2-27( مشــخص شد، W جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری 
حاوی کســورات است. میزان کسورات بازنشستگی برابر با 68.878 میلیارد ریال است. حال این پرسش مطرح 
می شــود که کســورات 68.878 میلیارد ریال با حفظ تراز سطر و ستون حســاب تولید چگونه باید در ماتریس 
حســابداری اجتماعی منظور شود؟ در پاســخ به این پرسش می توان گفت، رقم مذکور بر اساس تعریف جبران 
خدمات از منظر SNA 1993 جزئی از جبران خدمات کارکنان تحت پوشــش صندوق بازنشستگی کشوری به 
شمار می آید؛ اما رقم کسورات در ماتریس انتقاالت را کارفرما )دولت عمومی( و خانوارهای شاغل تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال خواهند داد. همان طور که پیشتر بررسی شد، 
در گام اول، کل کســورات به ترتیب به میزان 27.551 میلیارد ریال و 41.327 میلیارد ریال از سوی خانوارهای 
شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی کشوری و دولت عمومی انتقال داده 
می شــود و ســپس در گام بعدی دولت عمومی میزان 41.327 میلیارد ریال را به صندوق بازنشستگی کشوری 
9 درصد از کل کسورات برابر با 

22.5
انتقال خواهد داد. به عبارت دیگر، پس از گام اول در ماتریس انتقاالت سهم 

 از کل کسورات 
13.5
27.551 میلیارد ریال را خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سهم 22.5

برابر با 41.327 میلیارد ریال را کارفرما )دولت عمومی( به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال می دهد.

جدول )2-31(. ماتریس ارزش افزوده در برآورد اولیه ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته سال 1395 
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

ماتریس ارزش افزوده

W= 616.365 جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

A=2.407.624 جبران خدمات سایر کارکنان

M= 3.830.338 درآمد مختلط ناخالص

N= 7.192.166 مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط 
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در جدول پیوست )1( مشخص می شود عوامل تولید داخلی مبادالتی به صورت پرداختنی و دریافتنی به/ از 
دنیای خارج دارند. با توجه به حساب های ملی سال 1395 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، میزان جبران 
خدمــات دریافتنی کارکنان از دنیای خارج 14.623 میلیارد ریال، درآمد مالکیت دریافتنی 81.971 میلیارد ریال، 
جبران خدمات پرداختنی به دنیای خارج 13.512 میلیارد ریال و درآمد مالکیت پرداختنی به دنیای خارج 42.779 
میلیارد ریال ثبت شده است. درباره نحوه منظور کردن درآمدهای دریافتنی و پرداختی عوامل تولید از/ به دنیای 
خارج و پیوند آن با ماتریس تخصیص به صورت زیر عمل شده است. نخست- فرض شده است فقط رده عوامل 
تولیدی سایر کارکنان )جبران خدمات سایر کارکنان( از/ به دنیای خارج مبادله دارند و به این ترتیب ارقام مذکور 
به درآمد آنها منظور شده است. دوم- درآمدهای دریافتنی و پرداختنی مالکیت از دنیای خارج به درآمدهای مازاد 
عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط منظور شده است. سوم- درآمد اختصاص یافته به نهادها با احتساب خالص 

درآمدهای دریافتنی و پرداختنی عوامل تولید مبنای تخصیص قرار گرفته است.
با توجه به مشاهدات فوق و همچنین مبانی نظری جدول )2-28( درآمد عوامل تولید در ماتریس تخصیص 

به صورت زیر به نهادهای جامعه تخصیص داده می شود:
جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری )616.365 میلیارد ریال=W(که به   -1
طور مستقیم و بدون واسطه به خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص 

داده می شود.
بخشـی از جبـران خدمات سـایر کارکنان به صورت خالص جبران خدمـات دریافتنی از دنیای خارج   -2
است که از مابه التفاوت جبران خدمات دریافتنی از دنیای خارج و جبران خدمات پرداختنی به دنیای 
خـارج )13512-14623=1111 میلیـارد ریال( به دسـت می آید. از این رو میـزان درآمد اختصاص 
یافته به سایر خانوارها )A( برابر با سرجمع جبران خدمات سایر کارکنان )2.407.624 میلیارد ریال( 
به اضافه خالص جبران خدمات دریافتنی از دنیای خارج )1111 میلیارد ریال( اسـت که برابر اسـت 
با 2.408.735 میلیارد ریال=A. این میزان نیز به طور مسـتقیم و بدون واسـطه به سـایر خانوارها 

اختصاص داده می شود.
همان طور که اشاره شد، درآمد مختلط به خانوارهای بازنشسته و سایر خانوارها تعلق دارد و سایر نهادها   -3
هیچ سـهمی از این درآمد را به خود اختصاص نخواهند داد. در نتیجه، درآمد مذکور با توجه به سـهم 
 B=جمعیتی دو خانوار مذکور از سـرجمع جمعیت دو خانوار به ترتیب به میزان 53.625 میلیارد ریال
به خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری و 3.776.713 میلیارد ریال=C به سایر خانوارها 

اختصاص داده می شود.
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سـرجمع مـازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمـد مختلط )N( به اضافه خالـص درآمد مالکیت دریافتنی   -4
از دنیـای خـارج )درآمـد مالکیت دریافتنـی از دنیای خارج- درآمد مالکیت پرداختنـی به دنیای خارج( 
بدون نیابتی یا واسـطه ای به همه نهادهای جامعه تخصیص داده می شـود. در این راسـتا، میزان مازاد 
عملیاتی اختصاص داده شـده به خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به 
میزان 60.848 میلیارد ریال=D ، خانوارهای شـاغل تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی کشوری به 
میزان 130.033 میلیارد ریال=J ، سـایر خانوارها به میزان 1.255.391 میلیارد ریال=E، شـرکت ها به 
میزان 5.495.832 میلیارد ریال=F، صندوق بازنشسـتگی کشـوری بر اساس آمار و اطالعات صندوق 
بازنشسـتگی در سـال 1395 به میزان 23.373 میلیارد ریال=K و دولت عمومی به میزان 265.881 

میلیارد ریال=G ثبت می شود. 

 جدول )2-32(. ماتریس تخصیص در برآورد اولیه ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته سال 1395
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

)4(
مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

)3(
درآمد مختلط 

ناخالص

)2(
جبران خدمات 
سایر کارکنان

)1(
جبران خدمات 
کارکنان تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

ماتریس تخصیص

D= 60.848 B= 53.625 - -
خانوارهای بازنشسته 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

J= 130.033 - - W= 616.365
خانوارهای شاغل

تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

E= 1.255.391 C= 3.776.713 A= 2.408.735 - سایر خانوارها

F= 5.495.832 - - - شرکت ها

K= 23.373 - - - صندوق بازنشستگی 
کشوری

G= 265.881 - - - دولت عمومی
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این پرسش مطرح می شود که کسورات بازنشستگی چگونه به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال می یابد؟
پاسخ به این پرسش با توجه به ساختار ماتریس انتقاالت بین نهادی که در جدول )2-29( بررسی شد و همچنین 
جدول پیوســت )1(، واکاوی می شود. پرداخت انتقالی صندوق بازنشستگی کشور به خانوارهای بازنشسته تحت 

پوشش صندوق بازنشستگی کشور از چهار منبع تأمین می شودد )ارقام میلیارد ریال(: 
)X+Z= 41.327+27.551=68.878( از کسورات  -1

)P= 157.724( از کمک های مالی دولت  -2
خالص حق بیمه انتقالی از سایر طرح ها )Y= 35.352-3.260= 32.092( و  -3

.)Q= 568( از سایر درآمدها  -4

میزان انتقاالت دولت نیز با استفاده از آمار و اطالعات صندوق بازنشستگی کشوری شامل سه بخش می شود: 
کمک های انتقالی دولت به صندوق به میزان 157.724 میلیارد ریال.  -1

سـهمی از کسـورات که دولت به عنوان کارفرما به صندوق بازنشسـتگی می پردازد، به میزان 41.327   -2
میلیارد ریال.

خالص حق بیمه انتقالی از سایر طرح ها به میزان 32.092 میلیارد ریال که از دولت عمومی به صندوق   -3
بازنشستگی کشوری انتقال داده می شود.

همچنین سایر درآمدهای صندوق از مابه التفاوت حقوق پرداختی به خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی 
کشوری که با استفاده از آمار و اطالعات صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1395 ثبت شده است و برابر با 
259.256 میلیارد ریال اســت و سرجمع سایر منابع درآمدی دیگر صندوق  به دست می آید که میزان آن برابر 

.Q=است با 568 میلیارد ریال
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جدول )2-33(. ماتریس انتقاالت جاری بین نهادی در برآورد اولیه ماتریس حسابداری اجتماعی
بسط یافته سال 1395 )میلیارد ریال به قیمت جاری(

)6(
دولت عمومی

)5(
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

)4(
شرکت ها

)3(
سایر 

خانوارها

)2(
خانوارهای 

شاغل تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

)1(
خانوارهای 
بازنشسته 
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

ماتریس انتقاالت 
جاری میان نهادها

 O+P+Q+Y=
259.256

خانوارهای بازنشسته 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر خانوارها

شرکت ها

X+P+Y=
41.327+157.724+32.092

= 231.137
Z= 27.551

صندوق بازنشستگی 
کشوری

 X= 41.327 دولت عمومی

ارقام انتقاالت دولت به خانوارها نیز در اینجا شامل یارانه های انتقال یافته به نهادهای خانوارها و انتقاالت دولت 
به صندوق بازنشستگی کشوری است که در بندهای فوق بررسی شد. در این راستا میزان کل یارانه نقدی انتقال 
یافته به خانوارها 431.907 میلیارد ریال است که با استفاده از سهم جمعیتی هر یک از خانوارها از کل جمعیت، قابل 
تفکیک است. بنابراین، میزان یارانه انتقال یافته به خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری، خانوارهای 
شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سایر خانوارها به ترتیب 18.171 میلیارد ریال، 38.832 میلیارد 
ریال و 374.903 میلیارد ریال ثبت می شود. همچنین بر اساس آمار و اطالعات حساب های نهادی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در ســال 1395، دولت افزون بر یارانه، بهره مندی های پرداختنی تأمین اجتماعی به جز 

انتقاالت اجتماعی غیرنقدی را فقط به سایر خانوارها به میزان 773.744 میلیارد ریال انتقال می یابد.
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در این راستا، انتقاالت خانوارهای بازنشسته و سایر خانوارها )شامل خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری و سایر خانوارها( به خانوارها با استفاده از آمار و اطالعات هزینه و درآمد خانوارها در سال 
1395 به دســت آمده اســت. همچنین میزان انتقاالت خانوارها به دولت نیز انتقاالت خانوارهای شاغل تحت 
پوشــش صندوق بازنشستگی کشوری و سایر خانوارها به ســایر نهادهای جامعه نیز با استفاده از نسبت سهم 
جمعیت دو خانوار مذکور به سرجمع جمعیت دو خانوار منفک شده است. در این راستا، میزان انتقاالت جاری نقدی 
خانوارهای بازنشســته به خانوارهای بازنشسته، شرکت ها و دولت عمومی به ترتیب 41 میلیارد ریال، 1 میلیارد 
ریال و 11.296 میلیارد ریال منظور شده است. همچنین، میزان انتقاالت جاری نقدی خانوارهای شاغل تحت 
پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به ترتیب به خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری 
9 درصد از کل 

22.5
533 میلیارد ریال، به شرکت ها 5 میلیارد ریال، به صندوق بازنشستگی کشوری )برابر با سهم 

کســورات 68.878 میلیارد ریال( برابر با 27.551 میلیارد ریال و به دولت 69402 میلیارد ریال ثبت شده است. 
میزان انتقاالت خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به دولت شامل دو جزء است: 

کل کسورات یک بار از سوی خانوارهای شاغل به ترتیب 27.551 میلیارد ریال و 41.327 میلیارد ریال   -1
به صندوق بازنشسـتگی کشـوری و دولت انتقال می یابد و در مرحله دوم میزان کسورات انتقال یافته 
به دولت عمومی توسـط دولت عمومی در ماتریس انتقاالت به صندوق بازنشسـتگی کشـوری انتقال 
می یابد. لذا جزء اول انتقاالت خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به دولت 

عمومی همان سهم کسورات کارفرما )دولت عمومی( به میزان 41.327 میلیارد ریال است.
عالوه بر کسورات، خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری مشابه با دیگر خانوارها   -2
بایـد به دولت عمومی مالیات پرداخت کنند. خانوارهای شـاغل تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی 
کشـوری به دولت عمومی دو نوع مالیات پرداخت می کنند که عبارتند از: مالیات بر حقوق و دسـتمزد 
به میزان 25.321 میلیارد ریال و مالیات بر ثروت و مسـتغالت به میزان 2.754 میلیارد ریال. در این 
راستا، میزان انتقاالت سایر خانوارها به سایر خانوارها 5.142 میلیارد ریال ثبت می شود. میزان انتقاالت 
جاری نقدی سـایر خانوارها به شـرکت ها 553.806 میلیارد ریال اسـت که با توجه به آمار و اطالعات 
حساب های نهادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال 1395 شامل سهمیه پرداختنی تأمین 

اجتماعی سایر خانوارها به شرکت )شرکت های مالی(به میزان 553.754 میلیارد ریال است.

همچنین انتقاالت جاری نقدی سایر خانوارها به دولت عمومی 956.105 میلیارد ریال است که حاوی اجزای 
زیر می شود: 

تعدادی از سـایر خانوارها، خانوارهایی هسـتند که سـهمیه پرداختنی تأمین اجتماعی خود را به صورت   -1
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خویش فرما و به میزان 641.703 میلیارد ریال به دولت )تأمین اجتماعی( انتقال می دهند.
تعدادی از سایر خانوارها کارفرما دارند که سهمیه پرداختنی تأمین اجتماعی آنها 168.534 میلیارد ریال   -2

است که به دولت عمومی انتقال داده می شود.
مالیات پرداختی سایر خانوارها به دولت که شامل سه جزء مالیات بر مشاغل به میزان 39.291 میلیارد   -3
ریال، مالیت بر ثروت و مستغالت به میزان 30.998 میلیارد ریال و مالیات بر حقوق و دستمزد به میزان 

75.579 میلیارد ریال است.

ســایر حساب ها در جدول پیوست )1( نیز بر اســاس آمار و اطالعات حساب های نهادی سال 1395 بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ثبت شده اند.

پس از تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی در جدول پیوست )1( در شرایط غیرمتعارف چندین مشاهده کلی 
به صورت زیر قابل فهرست است:

مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط در حساب ایجاد درآمد 7.192.166 میلیارد ریال است که   -1
حدود 51 درصد از GDP کشور را تشکیل می دهد.

درآمد مختلط ناخالص برابر با 3.830.338 میلیارد ریال اسـت که حدود 27 درصد از GDP کشـور را   -2
تشکیل می دهد.

درآمـد قابل تصرف ناخالص و درآمد قابل تصرف تعدیل شـده ناخالص به عنـوان کمیته ای ترازکننده از   -3
حساب های توزیع ثانویه درآمد و توزیع مجدد درآمد غیرنقدی به ارزش 14.085.576 میلیارد ریال با 

هم برابرند. رقم مذکور 0.3 درصد بیشتر از GDP کشور است.
پس انداز ناخالص نهادهای داخلی جامعه در حساب مصرف درآمد برابر با 4.769.282 میلیارد ریال است   -4
که 34 درصد GDP کشور را تشکیل می دهد و در مقایسه با ارقام متناظر در جداول )2-23( و )25-2( 

حدود 3 درصد کاهش یافته است.
رقم خالص وام دهی/ وام گیری برابر با 248.759 میلیارد ریال به دست آمده است که از ارقام متناظر   -5

در جداول )2-23( و )2-25( برابر با 248.661 میلیارد ریال بیشتر رقم خورده است.



2-6- خالصه مطالب و مشاهدات
فصل حاضر با محوریت پاســخ به دو مســئله اساسی تدوین شده است؛ مسئله نخســت آن است که »آیا به 
کارگیری توالی حساب های سنتی T در مقایسه با توالی حساب های ماتریسی می تواند کارکرد نهادها را در نظام 
اقتصادی آشکار کند؟« در این فصل با ادله های متعددی نشان داده می شود، کاربست توالی حساب های سنتی 
T در گزارش حساب های نهادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نمی تواند نقش و کارکرد نهادها به ویژه 
صندوق بازنشســتگی کشوری را در ساختار اقتصاد مشخص کند. پاسخ منفی به پرسش نخست مسئله دوم را 
شــکل می دهد که برای برون رفت از محدودیت توالی حساب های سنتی T، »آیا ماتریس حسابداری اجتماعی 
متداول قادر است تصویر شفاف و دقیقی را از کارکرد نهادها در رابطه با تخصیص درآمد و انتقاالت جاری بین 
نهادی ارائه دهد یا الزم است شکل بسط یافته ای از ماتریس حسابداری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد؟«. مراد 
از ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته، ماتریسی است که از طبقه بندی های جدید جبران خدمات کارکنان، 
خانوارها و نهادها در ارتباط با کسورات و بازنشستگی مبنای شناسایی کارکرد نهادها به ویژه صندوق بازنشستگی 
کشوری در ساختار اقتصاد ایران قرار گرفته است. به این معنا که اواًل جبران خدمات کارکنان به دو رده جبران 
خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و جبران خدمات سایر کارکنان تفکیک شده است. 
ثانیاً خانوارها به ســه گروه خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری، خانوارهای شاغل تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی کشوری و سایر خانوارها طبقه بندی می شوند. ثالثاً صندوق بازنشستگی کشوری نیز از دولت 
عمومی منفک شده است. مهم ترین مشاهدات و یافته های کلی در پنج بخش فصل حاضر به شرح زیر هستند:

مشاهده اول
از نظر تاریخی، توالی حساب ها در نظام اقتصادی به دو صورت »توالی حساب های سنتیT« و »توالی   -
حساب ها به صورت ماتریسی« ارائه شده است که نخستین شکل آن در دوره 1990-1970 رایج بوده و 
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نوع دوم نیز در SNA1993 و SNA 2008 با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است.

مشاهده دوم
در توالی حساب های سنتی T، پنج حساب اصلی مشتمل بر حساب تولید، حساب عوامل تولید، حساب   -
نهادها، حسـاب سـرمایه و حسـاب مالی وجود دارد که هر یک از آنها نیز به نوبه خود زیرحساب هایی 
دارند. هر حسابی نیز منابع )اقالم ورودی( و مصارفی )اقالم خروجی( دارد؛ اما از نظر حسابداری، منابع 
و مصارف در تراز با یکدیگر قرار نمی گیرند و به همین دلیل »یک قلم ترازکننده« در هر حساب معرفی 
می شود که آن حساب را به تراز می رساند. توالی حساب های سنتی T با وجود برخورداری از مزیت ها 
و محاسنی، با یکسری محدودیت های جدی نیز روبه روست که به معرفی رویکرد دوم توالی حساب ها 

به شکل ماتریسی دامن زده است که این محدودیت ها به قرار زیر هستند. 

T جدول )2-34(. محدودیت های اساسی توالی حساب های سنتی

توضیحاتمسئله یا محدودیت

یعنی هر قلم ورودی )منابع( در یک حساب در طرف مقابل حساب، به عنوان قلم خروجی حسابداری مضاعف
)مصارف( لحاظ می شود.

ناتوانی به کارگیری چند واحد تحلیل در یک 
حساب به طور هم زمان

بروز این محدودیت ســبب می شود شناسایی کارکرد نهادها در توالی حساب ها در نظام 
اقتصادی به سادگی امکان پذیر نباشد.

ناسازگاری و ناهماهنگی با ماتریس حسابداری 
اجتماعی

توالی حســاب های سنتی T فقط اقالم ورودی و خروجی کالن در هر حساب را 
آشکار می کند و فاقد انعطاف پذیری در طبقه بندی فعالیت ها، محصوالت، عوامل 

تولید و نهادها به صورت تفصیلی است.

توالی حساب های سنتی T را به خودی خود نمی توان در انواع الگوسازی ها به کار گرفت.ناتوانی الگوسازی

عدم امکان پیوند توالی حســاب های ســنتی با 
واحدهای فیزیکی

توالی حساب های ســنتی T، امکان پیوند با واحدهای فیزیکی در قالب توسعه 
پایدار را ندارد و با اســتفاده از آن نمی توان ارتباط مســائل زیست محیطی را با 

واحدهای آماری گوناگون با سایر حساب ها برقرار کرد.

امکان ناپذیر بودن پیوند توالی حساب ها با کیفیت 
زندگی

توالی حســاب های سنتی به شکل T قابلیت بررسی کیفیت زندگی را ندارد در 
حالی که نوع ماتریسی توالی حساب ها به راحتی قابل تعمیم به ماتریس حسابداری 
اجتماعی است که از طریق آن، کیفیت زندگی و تحلیل آن امکان پذیر می شود.

ناتوانی در شناســایی کارکــرد نهادها به ویژه 
صندوق بازنشستگی کشوری

توالی حساب ها به صورت سنتی T انعطاف پذیری الزم در شناسایی کارکرد نهادها 
)به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری( در ساختار اقتصاد را ندارد.
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مشاهده سوم
رویکرد دوم توالی حسـاب ها که همان شـکل ماتریسی اسـت می تواند محدودیت های برشمرده شده   -
توالی حساب های سنتی T را رفع کند. این رویکرد با توجه به جدول )2-33( چند مزیت مهم دارد که 

عبارتند از:
ارائه یک تصویر یکپارچه و جامع از همه حساب های اقتصادی و روابط میان آنها در قالب یک جدول  -1
T مرتفع کردن مسئله حسابداری مضاعف و حذف اقالم مضاعف ورودی و خروجی در حساب  -2

برقراری پیوند منطقی بین همه حساب های اصلی جامعه با واحدهای آماری متفاوت و امکان پذیر   -3
بودن واکاوی کارکرد نهادها، به ویژه کارکرد و نقش صندوق بازنشستگی کشوری

پیوند آن با ماتریس حسابداری اجتماعی و تعمیم ماتریس حسابداری اجتماعی به مسائل کیفیت   -4
زندگی و پایداری جامعه.

مشاهده چهارم
ناتوانی توالی حساب های سنتی T درباره ارائه تصویر شفاف از کارکرد نهادهای جامعه از یک سو و عدم   -
امکان پیوند این نوع از توالی حساب ها با ماتریس حسابداری اجتماعی از سوی دیگر موجب شده است 
تا در این طرح، توالی حساب ها از نوع ماتریسی با تمرکز بیشتری دنبال شود. در واقع، توالی حساب های 
ماتریسـی، ایـن امکان را فراهم می کند تـا آمارهای موجود را در قالب ماتریس حسـابداری اجتماعی 
نظام منـد کـرد؛ اما این مسـئله  وجود دارد که با توجـه به اهداف طرح حاضر، آیا ماتریس حسـابداری 
اجتماعی مرسـوم یا متداول )سـاده( می تواند نقش و کارکرد نهادها به ویژه صندوق بازنشسـتگی را 
برجسته کند یا الزم است ماتریس حسابداری اجتماعی به نحوی بسط یابد تا بتوان ایفای نقش نیابتی 
یا واسطه ای بودن صندوق بازنشستگی را به صورت دقیق و شفاف دنبال کرد؟ پاسخ به این پرسش با 

دو مشاهده بعدی مرتبط است.

مشاهده پنجم
ماتریس حسابداری اجتماعی متداول یا ساده، ماتریس حسابداری اجتماعی است که در آن، تخصیص   -
درآمد عوامل تولیدی به نهادهای جامعه بدون نیابتی یا بدون واسـطه ای اسـت. یعنی دولت عمومی 
به منزله یک نهاد سیاسـت گذاری یا حتی زیرمجموعه آن مانند نهاد صندوق بازنشسـتگی کشـور و 
سازمان تأمین اجتماعی، هیچ نقشی در فرایند تخصیص درآمد عوامل تولیدی به نهادهای جامعه مانند 



نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی128

گروه های اقتصادی و اجتماعی، خانوارها و شرکت ها ندارد. تحت این شرایط، کارکرد واژه تخصیص در 
صورتی امکان پذیر است که فرض حاکم زیر در حساب ها پذیرفته شود: »نهادها مالکان اصلی عوامل 
تولیدی هسـتند«. به گونه ای  که جبران خدمات و درآمد مختلط بدون نهاد نیابتی یا نهاد واسـطه ای 
مستقیماً به گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها اختصاص می یابد و مازاد عملیاتی ناخالص بدون 
درآمد مختلط نیز بدون نیابتی و بدون واسطه ای به گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها، شرکت ها 
و دولت عمومی تخصیص داده می شود. بنابراین مشخص می شود هیچ نهادی )دولت عمومی، سازمان 
بازنشستگی کشور یا سازمان تأمین اجتماعی( در تخصیص درآمد نقشی ایفا نمی کند و این تخصیص 
بدون نیابتی یا بدون واسطه ای است. به این ترتیب، این نوع ماتریس نمی تواند تصویر شفاف و دقیقی 
از کارکرد نهادها در نظام اقتصادی ارائه دهد و برای دسـتیابی به اهداف طرح پژوهشـی حاضر، الزم 

است ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته تدوین شود.

مشاهده ششم
ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته، ماتریسی است که نقش نهادها )دولت عمومی و یا صندوق   -
بازنشسـتگی کشـور( در تخصیص درآمد عوامل تولیدی به نهادها )خانوارهای بازنشسته( در ماتریس 
تخصیص و همچنین در انتقاالت بین نهادی به صورت نیابتی یا واسـطه ای در نظام اقتصادی پدیدار 
می شـود. تدویـن این ماتریـس به طبقه بندی جدید جبـران خدمات کارکنان تحت پوشـش صندوق 
بازنشسـتگی کشـوری از یک  سـو و طبقه بندی جدید خانوارها و دولت عمومی در ارتباط با مسـئله 
کسورات و بازنشستگیاز سوی دیگر نیاز دارد. از این  رو به منظور شناسایی کارکرد صندوق بازنشستگی 
و دولت عمومی در ساختار اقتصاد ایران، جبران خدمات کارکنان در ناحیه ارزش افزوده به دو جزء جبران 
خدمات کارکنان تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی کشوری و جبران خدمات سایر کارکنان تجزیه 
شـده اسـت. متناسب با آن ابتدا چهار رده کلی نهادها، یعنی خانوارها، شرکت ها، صندوق بازنشستگی 
کشوری و دولت در نظر گرفته می شود. سپس خانوارها به سه گروه خانوارهای بازنشسته تحت پوشش 
صندوق بازنشسـتگی کشوری، خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سایر 
خانوارها طبقه بندی می شوند. تحت این شرایط با در نظر گرفتن صندوق بازنشستگی کشور همانند نهاد 
سازمان تأمین اجتماعی )زیرمجموعه دولت عمومی(، می تواند در تخصیص درآمد عوامل تولیدی به 
نهادهای جامعه و انتقاالت بین نهادها به ویژه برای خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری 

نقش بسزایی ایفا کند.
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مشاهده هفتم
در فصـل حاضـر، حسـاب های نهادی بانک مرکزی در سـال 1395و همچنین جدول دادهـ  سـتانده   -
بهنگام شده سال 1395مبنای ارائه ساختار کلی کارکرد نهادها در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی 
متـداول قرار گرفته اسـت و ضمن برجسـته کـردن محدودیت های این نوع ماتریس، شـمای کلی از 
ماتریس حسـابداری اجتماعی بسـط یافته با تفکیک عوامل تولید و نهادها ارائه شـده اسـت. در انتها 
نیز کانون توجه فصل حاضر روی تحلیل آماری برآورد اولیه ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته 
کالن سـال 1395 اسـت. در ارتباط با کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری، چگونگی انتقاالت منابع 
)کسـورات بازنشسـتگی( در ماتریس انتقاالت بین نهادی مورد توجه قرار گرفته است. یافته های کلی 

نشان می دهند: 
میزان کسورات )68.878 میلیارد ریال( یکی از منابع درآمدی صندوق بازنشستگی کشوری در   -1
راسـتای تأمین درآمد خانوارهای بازنشسـته کشوری اسـت که بر اساس SNA 1993 جزئی از 
درآمد شاغالن تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به شمار می آید و این رقم در ماتریس 
انتقاالت را خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی 
کشوری و دولت )سهم کارفرما( انتقال می دهند و در گام بعدی دولت، کسورات سهم کارفرما را 

به صندوق بازنشستگی انتقال خواهد داد.
با توجه به ماتریس انتقاالت بین نهادها میزان کل درآمد بازنشستگان که صندوق بازنشستگی   -2
کشوری به خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری انتقال می دهد، 259.256 میلیارد 
ریال است که از این میزان، 68.878 میلیارد ریال را کسورات خانوارهای شاغل تحت پوشش 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری، 231.137 میلیارد ریال را انتقـاالت دولت عمومی به صندوق 
بازنشسـتگی کشـوری و 568 میلیارد ریال را سـایر درآمدهای صندوق بازنشسـتگی کشوری 

تشکیل می دهد.
با توجه به نتایج فوق و مباحث مطرح شده در گزارش حاضر، درآمد خانوارهای بازنشسته صندوق   -3
بازنشسـتگی کشـوری به طور مسـتقیم به این خانوارها اختصاص نمی یابد. مهم ترین کارکرد 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری نقش نیابتی یا واسـطه ای در تأمین درآمد بازنشستگان صندوق 
بازنشستگی کشوری است که منابع مورد نیاز برای تأمین حقوق و مزایای بازنشستگی را دریافت 
و به عنوان واسطه به خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری در ماتریس انتقاالت بین 

نهادها انتقال می دهد.
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در جدول پیوسـت )1( مشـخص شـده اسـت خانوارهای بازنشسته همانند سـایر خانوارها از دو   -4
منبع کلی درآمد کسب می کنند. یک- از درآمد عوامل تولیدی که شامل دو جزء درآمد مختلط 
بـه میـزان 53.625 میلیارد ریـال و مازاد عملیاتی بدون درآمد مختلط به میزان 60.848 میلیارد 
ریال است و در ماتریس تخصیص درآمد عوامل تولید به نهادها آشکار می شود. دو- از ماتریس 
انتقاالت بین نهادها به نحوی که شامل چهار جزء انتقاالت بین خانوارهای بازنشسته کشوری به 
میزان 41 میلیارد ریال، سهمیه پرداختنی تأمین اجتماعی از سوی شرکت های مالی به خانوارهای 
بازنشسـته به میـزان 4582 میلیارد ریال، حقـوق و مزایای بازنشسـتگی انتقال یافته از صندوق 
بازنشستگی کشوری به خانوارهای بازنشسته کشوری به میزان 259.256 میلیارد ریال و یارانه 

انتقال یافته از دولت به خانوارهای بازنشسته کشوری به میزان 18.171 میلیارد ریال است.



یادداشت ها
چگونگـی تفکیـک خدمـات ایـن نهاد که یکـی از زیربخش های تأمین اجتماعـی اجباری در ISIC. REV. 4 را تشـکیل   ]1[

می دهد، به تفصیل در فصل سوم تشریح خواهد شد.
مطالب این بخش بر اساس گزارش هایSNA1993 و SNA2008 و بانوئی و همکاران )1378( تنظیم شده است.  ]2[

واژه درآمد مختلط در سیستم حساب های ملیSNA, 1993( 1993( با صفت »خالص« استفاده شده است. این در صورتی   ]3[
اسـت که در حسـاب های نهادی بانک مرکزی جمهوری اسـالمی ایران، آمار و ارقام به صورت ناخالص ثبت شـده  و با نام 
»درآمد مختلط ناخالص« اسـتفاده شـده اسـت؛ از این رو ما در این گزارش با اسـتناد به حسـاب های نهادی بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی واژه را به صورت »درآمد مختلط ناخالص« به کار می بریم.
با توجه به سیسـتم حسـاب های ملی SNA, 1993( 1993(، درآمد ملی برابر اسـت با GDP به عالوه تفاضل دریافتنی و   ]4[

پرداختنی از/ به دنیای خارج.
گزارش حساب های نهادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با توجه به آمارهای موجود کشور فقط سه نوع انتقاالت   ]5[
بین نهادی را برآورد می کند. گفتنی است، در مقایسه با نوع اول و دوم انتقاالت، ماهیت سایر انتقاالت مشخص نیست. 

گفتنـی اسـت، در گزارش حسـاب های نهـادی بانک مرکزی جمهوری اسـالمی ایران، اقـالم ورودی و خروجی انتقاالت   ]6[
غیرنقدی بین نهادی با هم برابر است. تحت این وضعیت، برابری اقالم ترازکننده یعنی درآمد قابل تصرف ناخالص با درآمد 

قابل تصرف تعدیل شده  ناخالص تضمین می شود.
در این حسـاب یک قلم ورودی و خروجی تعدیل ناشـی از تغییر دارایی خانوارها در صندوق های بازنشسـتگی در نظر   ]7[
گرفته می شـود. نخسـت به علت فقدان آمار و اطالعات در ایران، در عمل هرچند در گزارش حسـاب های نهادی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران قلم مذکور نادیده گرفته می شود؛ اما گزارش مذکور، نقش و اهمیت قلم فوق را چنین 

توضیح می دهد:
در نظـام حسـاب های ملی سـال 1993، ذخایـر صندوق های بازنشسـتگی خصوصی به عنوان مایملـک خانوارهای عضو   
در نظـر گرفتـه می شـود. بنابراین پرداخت های خانوارها بابت سـهمیه بازنشسـتگی به صنـدوق و دریافت های آنها بابت 
بهره منـدی را نبایـد انتقـاالت بین واحدهای نهادی مختلـف قلمداد کرد. در واقع، در این مورد باید آنها را تملک و صرف 
دارایی های مالی به شمار آورد. بنابراین، چگونگی ثبت مبادالت مربوط به صندوق های بازنشستگی خصوصی با صندوق 
بازنشسـتگی که تحت برنامه تأمین اجتماعی اسـت، تفاوت دارد. اگرچه دریافت و پرداخت های صندوق های بازنشستگی 
بابت سـهمیه ها و بهره مندی های بازنشسـتگی در حسـاب توزیع ثانویه درآمد ثبت می شـود؛ اما الزم است برای اطمینان 



نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی132

از اینکه تفاوت دریافت ها و پرداخت های این صندوق در حسـاب پس انداز خانوارها منعکس نمی شـود، مقادیر سـهمیه و 
بهره مندی هـای ثبـت شـده در حسـاب توزیع ثانویه درآمد به صورت معکوس در حسـاب مصرف درآمـد یا مصرف درآمد 
تعدیل شـده ثبـت شـود؛ از ایـن رو تعدیل الزم برابر اسـت با ارزش کل سـهمیه های اجتماعی قابـل پرداخت به صندوق 
بازنشسـتگی خصوصـی بعـالوه ارزش کل سـهمیه های تکمیلـی قابل پرداخت از محـل درآمد مالکیت دارنـدگان اوراق 
بیمـه )دارنـدگان حقوق مربوط به بازنشسـتگی( منهای کارمزد خدمـات مربوطـه، ارزش کل پرداختی های صندوق های 
بازنشسـتگی خصوصـی بابت بهره مندی های بازنشسـتگی. میزان ایـن تعدیل برابر با تغییر در خالـص دارایی خانوارها از 
صندوق هـای بازنشسـتگی خواهـد بـود که باید بـه درآمد قابل تصرف یا درآمـد قابل  تصرف تعدیل شـده خانوارها، پیش 
از محاسـبه پس انـداز اضافـه شـود تا میزان پس انداز خانوارها بـا تغییر در خالص دارایی های خانـوار از ذخایر بیمه عمر و 

صندوق های بازنشستگی در حساب مالی سازگار شود.
  European،Keuning, 1996 ،)1378( مطالب این بخش با اسـتفاده از منابع زیر تنظیم شـده اسـت: بانوئی و همکاران  ]8[

.Commission, Leadership Group SAM , 2003

اینجا این پرسش مطرح می شود که چرا ماتریس حسابداری اجتماعی در به کارگیری انواع واحد تحلیل حساسیت دارد؟ دو   ]9[
:)European Commission, Leadership Group SAM, 2003ٍ) دلیل کلی برای این حساسیت وجود دارد

نزدیک شـدن هر چه بیشـتر به مسـئله همگنی و کاهش فروض اقتصادی. یعنی هر چه همگنی واحدهای تحلیل   -1
بیشتر باشد، فروض اقتصاد کمتر و هرچه غیرهمگنی بیشتر باشد، به تبع آن فروض اقتصاد بیشتر است. نمونه بارز 
این مسئله در رابطه با جداول متعارف یا جداول بر اساس جداول عرضه و مصرف پدیدار می شود؛ یعنی در جداول 
متقارن، شـدت همگنی واحد تحلیل محصول در محصول بیشـتر از همگنی فعالیت در فعالیت اسـت. این در حالی 
اسـت که در جداول مبتنی بر جدول عرضه و مصرف از بیش از یک نوع واحد تحلیل اسـتفاده می شـود و در نتیجه 

همگنی کاهش و فروض اقتصادی افزایش خواهد یافت.
به کارگیـری همگنـی و کاهـش فروض اقتصادی به این دلیل اسـت که تا حد ممکن حـرکات و تصمیم گیری های   -2

نهادهای جامعه را به طور یکنواخت در کانون تصمیم گیری اقتصادی مورد توجه قرار دهد.
همان طور که اشاره شد United Nations, 1993 یک دستورالعمل جهانی برای کشورهای عضو است که برای نخستین   ]10[
بار یک فصل مسـتقل به ماتریس حسـابداری اجتماعی اختصاص می دهد. در این فصل نه فقط پیوند ماتریس حسـابداری 

اجتماعی با توسعه پایدار برجسته می شود؛ بلکه انعطاف پذیری آن در تبیین کیفیت زندگی نیز مورد توجه قرار می گیرد.
یکی از محاسن جدول )2-12( آن است که قابل تبدیل به پنج حساب اصلی در ماتریس حسابداری اجتماعی در جدول زیر   ]11[
است. این در حالی است که عکس آن امکان پذیر نیست. دلیل اصلی این تبدیل آن است که جدول مذکور مبنای تحلیل 
در رویکردهای مختلف ماتریس حسابداری اجتماعی قرار می گیرد نه جدول )2-12(. بنابراین ساختار ماتریس حسابداری 

اجتماعی سال 1395که در فصل چهارم بررسی خواهد شد، به صورت زیر است:
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ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی بر حسب پنج حساب

انباشتنهادهاعوامل تولیدحساب تولید
)تشکیل سرمایه(

حساب
جمع ورودیدنیای خارج

مصرف نهایی  مصرف واسطهحساب تولید
نهادها

تشکیل سرمایه و 
تغییر در موجودی 
انبار و اشتباهات 

آماری
ستاندهصادرات 

عوامل تولید

جبران خدمات 
کارکنان

   
درآمد 

دریافتنی از 
دنیای خارج

جمع درامد 
عوامل تولید

درامد مختلط

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

 نهادها
ماتریس تخصیص  
درآمد عوامل تولید 
به گروه های خانوار

ماتریس انتقاالت 
 جاری بین نهادها

دریافتنی 
نهادها از 

دنیای خارج
جمع درآمد 

نهادها

انباشت 
)پس انداز(

استهالک 
جمع پس انداز  پس انداز نهادها سرمایه

حساب دنیای 
درآمد پرداختنی  خارج

به دنیای خارج
پرداختنی نهادها 
جمع درامد از  مازاد تراز ارزیبه خارج از کشور

دنیای خارج

جمع هزینهستاندهجمع خروجی
جمع هزینه جمع سرمایه گذاریجمع هزینه نهادهاعوامل تولید

دنیای خارج

آمار و اطالعات حساب مالی در حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تفصیل موجود نیست   ]12[
و تنها رقم خالص وام دهی/ وام گیری ثبت شده است. در این راستا میزان خالص تحصیل دارایی هایی مالی نیز در SAM کالن 

و با استفاده از تراز سطر و ستون حساب مالی به دست آمده است.
همانند یادداشت شماره )11(، جدول مذکور قابل تبدیل به پنج حساب اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی است. هدف اصلی   ]13[
از این تبدیل، به کارگیری رویکردهای گوناگون ماتریس حسـابداری اجتماعی در تحلیل ها و سیاسـت گذاری های اقتصادی و 

اجتماعی است.
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ماتریس حسابداری اجتماعی در قالب پنج حساب اصلی در سال 1395 )میلیارد ریال به قیمت جاری(

جمعدنیای خارجانباشتنهادهاعوامل تولیدتولیدحساب ها

7.685.7638.597.9854.699.5862.946.41223.929.745تولید

13.507.14896.59413.603.742عوامل تولید

13.547.451013.547.451نهادها

4.948.2474.948.247انباشت

2.736.83456.2911.219248.6613.043.005دنیای خارج

23.929.74513.603.74213.547.4514.948.247.23.043.005جمع

منبع: یافته های تحقیق با استفاده از حساب های نهادی بانک مرکزی در سال 1395

فرض مذکور نه فقط در حسـاب های ملی ریشـه دارد؛ بلکه در الگوهای تعمیم یافته داده  ـ سـتانده )الگوی میازاوا( اسـتفاده   ]14[
می شـوند؛ برای نمونه دردرون زا کردن مصرف خانوارها از یک سـو و درآمد نیروی کار از سـوی دیگر فرض می شـود که 

.)Miyazava, 1976, Pyatt, 2001( خانوارها مالکان اصلی عوامل تولیدی هستند
از نظر مفهومی واژه تخصیص و کارکرد آن را برای نخستین بار »آمیکاگش«1، که به الگوی عرضه محور گش معروف است،   ]15[
در میانه دهه 1950 میالدی معرفی کرد. در واقع الگوی مذکور یک الگوی بدیل تقاضامحور لئونتیف است. اولی اساساً برای 
کارکرد نهادها در نظام سوسیالیسـتی و مختلط طراحی می شـود، حال آنکه دومی با کارکرد نظام های اقتصادی سـرمایه ای 
سنخیت بیشتری دارد. در این گزارش مفهوم مذکور مبنای تحلیل قرار می گیرد. برای اطالع بیشتر از زوایای واژه تخصیص 

به Oosterhaven, 2019, Ghosh, 1958 و Oosterhaven, 1996 مراجعه کنید.
این مسئله را می توان به خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری تأمین اجتماعی تعمیم داد. با تفکیک خانوارها   ]16[
به خانوارهای بازنشسـته تحت پوشـش سـازمان تأمین اجتماعی، خانوارهای شاغل تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی 
و سـایر خانوارهـا، کارکـرد نهاد سـازمان تأمین اجتماعی و دولت عمومی به جز سـازمان تأمیـن اجتماعی همانند صندوق 
بازنشسـتگی کشـوری در تخصیص درآمد عوامل تولید به نهادها یا حتی در انتقاالت جاری بین نهادها تحت شـرایط زیر 
موضوعیت پیدا می کند: سـهمیه های تأمین اجتماعی به سـهمیه کارکنان و کارفرمایان )به نیابت و یا واسـطه از کارکنان( 
تقسیم می شود. در ایران برنامه سازمان تأمین اجتماعی به صورت نیمه متمرکز اداره می شود. به این معنا که سازمان تأمین 
اجتماعی به مثابه یک نهاد دولت عمومی فعالیت دارد و در کنار آن صندوق های بازنشستگی نیز می توانند جزئی از دولت 

عمومی باشند )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 1385(.
کارکرد غیرنیابتی و غیرواسـطه ای در ماتریس حسـابداری اجتماعی متداول به انتقاالت بین نهادی در ماتریس حسابداری   ]17[

1- Amica Ghos
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اجتماعی نیز موضوعیت پیدا می کند؛ زیرا بعضی از اقالم انتقاالت، مانند مالیات ها، یارانه ها و به ویژه بهره مندی های نقدی 
و غیرنقدی اجتماعی از دولت عمومی به گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها، نقش کلیدی را در سیاست های بازتوزیع 

درآمد و به تبع آن سیاست های رفاه اجتماعی جامعه ایفا می کند.
به نظر می رسـد با توجه به سـاختار اقتصاد ایران، نقشـی را که دولت عمومی و صندوق بازنشستگی کشوری در تخصیص   ]18[
درآمد عوامل تولیدی به نهادها و همچنین انتقاالت بین نهادی ایفا می کند، می توان به سازمان تأمین اجتماعی تعمیم داد. 
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پیوست یک
جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395

)میلیارد ریال به قیمت جاری(

تولیدحساب ها

تخصیص درآمد                           ایجاد درآمد

جبران خدمات کارکنان 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

جبران خدمات 
سایر کارکنان

درآمد مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

خانوارهای بازنشسته 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

9.694.648تولید

ایجاد درآمد

جبران خدمات کارکنان تحت پوشش
616.365صندوق بازنشستگی کشوری

2.407.624جبران خدمات سایر کارکنان

3.830.338درآمد مختلط ناخالص

مازاد عملیاتی ناخالص
7.192.166بدون درآمد مختلط

تخصیص 
درآمد

خانوارهای بازنشسته
53.62560.848صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
616.3650130.033صندوق بازنشستگی کشوری

2.408.7343.776.7131.255.391سایر خانوارها

5.495.832شرکت ها

23.373صندوق بازنشستگی کشوری

265.881دولت
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پیوست یک
جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395

)میلیارد ریال به قیمت جاری(

تولیدحساب ها

تخصیص درآمد                           ایجاد درآمد

جبران خدمات کارکنان 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

جبران خدمات 
سایر کارکنان

درآمد مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

خانوارهای بازنشسته 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

9.694.648تولید

ایجاد درآمد

جبران خدمات کارکنان تحت پوشش
616.365صندوق بازنشستگی کشوری

2.407.624جبران خدمات سایر کارکنان

3.830.338درآمد مختلط ناخالص

مازاد عملیاتی ناخالص
7.192.166بدون درآمد مختلط

تخصیص 
درآمد

خانوارهای بازنشسته
53.62560.848صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
616.3650130.033صندوق بازنشستگی کشوری

2.408.7343.776.7131.255.391سایر خانوارها

5.495.832شرکت ها

23.373صندوق بازنشستگی کشوری

265.881دولت
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ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

حساب ها

توزیع مجدد                    توزیع ثانویه )انتقاالت نقدی(

خانوارهای بازنشسته
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

خانوارهای بازنشسته 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

            تولید

ایجاد درآمد

جبران خدمات کارکنان تحت پوشش
            صندوق بازنشستگی کشوری

            جبران خدمات سایر کارکنان

            درآمد مختلط ناخالص

مازاد عملیاتی ناخالص
            بدون درآمد مختلط

تخصیص 
درآمد

خانوارهای بازنشسته
            صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
            صندوق بازنشستگی کشوری

            سایر خانوارها

            شرکت ها

            صندوق بازنشستگی کشوری

            دولت
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ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

حساب ها

توزیع مجدد                    توزیع ثانویه )انتقاالت نقدی(

خانوارهای بازنشسته
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

خانوارهای بازنشسته 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

            تولید

ایجاد درآمد

جبران خدمات کارکنان تحت پوشش
            صندوق بازنشستگی کشوری

            جبران خدمات سایر کارکنان

            درآمد مختلط ناخالص

مازاد عملیاتی ناخالص
            بدون درآمد مختلط

تخصیص 
درآمد

خانوارهای بازنشسته
            صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
            صندوق بازنشستگی کشوری

            سایر خانوارها

            شرکت ها

            صندوق بازنشستگی کشوری

            دولت



نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی140

ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

حساب ها

                                     مصرف درآمد
سرمایه)تشکیل سرمایه، 

انباشت و تغییر در 
موجودی انبار(

جمعدنیای خارج خانوارهای بازنشسته
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

شرکت هاسایر خانوارها
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

دولت

02.228.3284.520.5232.946.44326.477.908-119.383584.2206.384.362تولید

ایجاد درآمد

جبران خدمات کارکنان تحت پوشش
616.365-       صندوق بازنشستگی کشوری

14.6232.422.246       جبران خدمات سایر کارکنان

3.830.338-       درآمد مختلط ناخالص

مازاد عملیاتی ناخالص
81.9717.274.137       بدون درآمد مختلط

تخصیص 
درآمد

خانوارهای بازنشسته
114.473        صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
746398        صندوق بازنشستگی کشوری

7440838        سایر خانوارها

5.495.832        شرکت ها

23.373        صندوق بازنشستگی کشوری

265.881        دولت
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ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

حساب ها

                                     مصرف درآمد
سرمایه)تشکیل سرمایه، 

انباشت و تغییر در 
موجودی انبار(

جمعدنیای خارج خانوارهای بازنشسته
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

شرکت هاسایر خانوارها
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

دولت

02.228.3284.520.5232.946.44326.477.908-119.383584.2206.384.362تولید

ایجاد درآمد

جبران خدمات کارکنان تحت پوشش
616.365-       صندوق بازنشستگی کشوری

14.6232.422.246       جبران خدمات سایر کارکنان

3.830.338-       درآمد مختلط ناخالص

مازاد عملیاتی ناخالص
81.9717.274.137       بدون درآمد مختلط

تخصیص 
درآمد

خانوارهای بازنشسته
114.473        صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
746398        صندوق بازنشستگی کشوری

7440838        سایر خانوارها

5.495.832        شرکت ها

23.373        صندوق بازنشستگی کشوری

265.881        دولت
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ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

تولیدحساب ها

تخصیص درآمد                            ایجاد درآمد

جبران خدمات کارکنان 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

جبران خدمات 
سایر کارکنان

درآمد 
مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

توزیع ثانویه 
)انتقاالت 

نقدی(

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش
     114.473     صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
    746.398      صندوق بازنشستگی کشوری

   7.440.838       سایر خانوارها

  5.495.832        شرکت ها

 23.373         صندوق بازنشستگی کشوری

265.881         -دولت

حساب ها

توزیع مجدد                       توزیع ثانویه )انتقاالت نقدی(

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

شرکت ها
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

دولت

توزیع ثانویه 
)انتقاالت 

نقدی(

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش
صندوق بازنشستگی کشوری

41004.582259.25618.171

خانوارهای شاغل تحت پوشش
صندوق بازنشستگی کشوری

053309.79238.832

005.14294.5381.148.648سایر خانوارها

15553.80600شرکت ها

027.55100231.137صندوق بازنشستگی کشوری

11.29669.402956.105871.254166.126دولت



143 فصل دوم: نقش و اهمیت توالی حساب ها در شناسایی کارکرد نهادها در ماتریس...

ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

تولیدحساب ها

تخصیص درآمد                            ایجاد درآمد

جبران خدمات کارکنان 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

جبران خدمات 
سایر کارکنان

درآمد 
مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

توزیع ثانویه 
)انتقاالت 

نقدی(

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش
     114.473     صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
    746.398      صندوق بازنشستگی کشوری

   7.440.838       سایر خانوارها

  5.495.832        شرکت ها

 23.373         صندوق بازنشستگی کشوری

265.881         -دولت

حساب ها

توزیع مجدد                       توزیع ثانویه )انتقاالت نقدی(

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

شرکت ها
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

دولت

توزیع ثانویه 
)انتقاالت 

نقدی(

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش
صندوق بازنشستگی کشوری

41004.582259.25618.171

خانوارهای شاغل تحت پوشش
صندوق بازنشستگی کشوری

053309.79238.832

005.14294.5381.148.648سایر خانوارها

15553.80600شرکت ها

027.55100231.137صندوق بازنشستگی کشوری

11.29669.402956.105871.254166.126دولت
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ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395 
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

حساب ها

سرمایه                                  مصرف درآمد

دنیای مالی
جمعخارج

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

توزیع ثانویه 
)انتقاالت 

نقدی(

468396.991             خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری
939796.494             خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

10.2518.699.417             سایر خانوارها
7.1376.056.780             شرکت ها

0282.061             صندوق بازنشستگی کشوری
2.7612.342.824             دولت

تولیدحساب ها

تخصیص درآمد                            ایجاد درآمد
جبران خدمات کارکنان 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

جبران خدمات 
سایر کارکنان

درآمد مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

توزیع مجدد

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری
خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

سایر خانوارها
شرکت ها

صندوق بازنشستگی کشوری
دولت

مصرف درآمد

خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری
خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

سایر خانوارها
شرکت ها

صندوق بازنشستگی کشوری
دولت
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ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395 
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

حساب ها

سرمایه                                  مصرف درآمد

دنیای مالی
جمعخارج

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

توزیع ثانویه 
)انتقاالت 

نقدی(

468396.991             خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری
939796.494             خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

10.2518.699.417             سایر خانوارها
7.1376.056.780             شرکت ها

0282.061             صندوق بازنشستگی کشوری
2.7612.342.824             دولت

تولیدحساب ها

تخصیص درآمد                            ایجاد درآمد
جبران خدمات کارکنان 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

جبران خدمات 
سایر کارکنان

درآمد مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

توزیع مجدد

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری
خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

سایر خانوارها
شرکت ها

صندوق بازنشستگی کشوری
دولت

مصرف درآمد

خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری
خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

سایر خانوارها
شرکت ها

صندوق بازنشستگی کشوری
دولت
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ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

حساب ها

توزیع مجدد                   توزیع ثانویه )انتقاالت نقدی(

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

توزیع مجدد

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش
16.270          385.653صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
34.768         699.003 صندوق بازنشستگی کشوری

335.667        7.184.365  سایر خانوارها

        5.053.883   شرکت ها

       22.805    صندوق بازنشستگی کشوری

      739.867     دولت

مصرف درآمد

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش
     401.923      صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
    733.772       صندوق بازنشستگی کشوری

   7.520.032        سایر خانوارها

  5.053.883         شرکت ها

 22.805          صندوق بازنشستگی کشوری

353.162           دولت



147 فصل دوم: نقش و اهمیت توالی حساب ها در شناسایی کارکرد نهادها در ماتریس...

ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

حساب ها

توزیع مجدد                   توزیع ثانویه )انتقاالت نقدی(

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

سایر 
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

توزیع مجدد

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش
16.270          385.653صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
34.768         699.003 صندوق بازنشستگی کشوری

335.667        7.184.365  سایر خانوارها

        5.053.883   شرکت ها

       22.805    صندوق بازنشستگی کشوری

      739.867     دولت

مصرف درآمد

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش
     401.923      صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
    733.772       صندوق بازنشستگی کشوری

   7.520.032        سایر خانوارها

  5.053.883         شرکت ها

 22.805          صندوق بازنشستگی کشوری

353.162           دولت
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ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395 
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

حساب ها

سرمایه                          مصرف درآمد

دنیای مالی
جمعخارج خانوارهای بازنشسته 

تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر 
شرکت خانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

سایر 
شرکت خانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

توزیع مجدد

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش
401.923صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
733.772صندوق بازنشستگی کشوری

7.520.032سایر خانوارها

5.053.883شرکت ها

22.805صندوق بازنشستگی کشوری

739.867دولت

مصرف درآمد

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش
401.923صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
733.772صندوق بازنشستگی کشوری

7.520.032سایر خانوارها

5.053.883شرکت ها

22.805صندوق بازنشستگی کشوری

353.162دولت
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ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395 
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

حساب ها

سرمایه                          مصرف درآمد

دنیای مالی
جمعخارج خانوارهای بازنشسته 

تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر 
شرکت خانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

سایر 
شرکت خانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

توزیع مجدد

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش
401.923صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
733.772صندوق بازنشستگی کشوری

7.520.032سایر خانوارها

5.053.883شرکت ها

22.805صندوق بازنشستگی کشوری

739.867دولت

مصرف درآمد

خانوارهای بازنشسته تحت پوشش
401.923صندوق بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش
733.772صندوق بازنشستگی کشوری

7.520.032سایر خانوارها

5.053.883شرکت ها

22.805صندوق بازنشستگی کشوری

353.162دولت
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ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395 
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

تولیدحساب ها

تخصیص درآمد                                             ایجاد درآمد

جبران خدمات کارکنان
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

جبران خدمات سایر 
کارکنان

درآمد مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون درآمد 

مختلط

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

           پس انداز

      42.779-13.512-2.736.768دنیای خارج

26.477.908616.3652.422.2463.830.3387.274.137114.473746.3987.440.8385.495.83223.373265.881جمع

حساب ها

توزیع مجدد                                                      توزیع ثانویه )انتقاالت نقدی(

خانوارهای بازنشسته
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

شرکت هاسایر خانوارها
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

دولت
خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

پس انداز

      22.73143دنیای خارج

396.991796.4948.699.4176.056.780282.0612.342.824401.923733.7727.520.0325.053.88322.805739.867جمع

حساب ها

                                                                مصرف درآمد
سرمایه

)تشکیل سرمایه، انباشت
و تغییر در موجودی انبار(

جمعدنیای خارج خانوارهای بازنشسته صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش 
شرکت هاسایر خانوارهاصندوق بازنشستگی کشوری

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

1.488.4614.769.282-266.270114.783800.0035.053.88322.805پس   انداز

248.7593.064.592دنیای خارج

396.991796.4948.699.4176.056.780282.0612.342.8244.769.2823.064.592جمع
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ادامه جدول پیوست )1(: کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران در سال 1395 
)میلیارد ریال به قیمت جاری(

تولیدحساب ها

تخصیص درآمد                                             ایجاد درآمد

جبران خدمات کارکنان
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

جبران خدمات سایر 
کارکنان

درآمد مختلط 
ناخالص

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون درآمد 

مختلط

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

           پس انداز

      42.779-13.512-2.736.768دنیای خارج

26.477.908616.3652.422.2463.830.3387.274.137114.473746.3987.440.8385.495.83223.373265.881جمع

حساب ها

توزیع مجدد                                                      توزیع ثانویه )انتقاالت نقدی(

خانوارهای بازنشسته
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

شرکت هاسایر خانوارها
صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

دولت
خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

سایر
شرکت هاخانوارها

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

پس انداز

      22.73143دنیای خارج

396.991796.4948.699.4176.056.780282.0612.342.824401.923733.7727.520.0325.053.88322.805739.867جمع

حساب ها

                                                                مصرف درآمد
سرمایه

)تشکیل سرمایه، انباشت
و تغییر در موجودی انبار(

جمعدنیای خارج خانوارهای بازنشسته صندوق 
بازنشستگی کشوری

خانوارهای شاغل تحت پوشش 
شرکت هاسایر خانوارهاصندوق بازنشستگی کشوری

صندوق 
بازنشستگی 

کشوری
دولت

1.488.4614.769.282-266.270114.783800.0035.053.88322.805پس   انداز

248.7593.064.592دنیای خارج

396.991796.4948.699.4176.056.780282.0612.342.8244.769.2823.064.592جمع
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فصـل سوم

پایه های آماری ماتریس
ی اجتماعی )SAM( سال 1395 حسابدار
با تأکید بر  جایگاه و نقش
ی صندوق بازنشستگی کشور





مقدمه
در فصل اول، زوایای پایه های نظری در کنار پوشــش های اقتصادی و اجتماعی ماتریس حسابداری اجتماعی 
حول این پرســش محوری به تفصیل بررسی شده است: »چه محدودیت هایی در نظام های حسابداری موجود 
وجــود دارند که میزان انعطاف پذیری این نوع نظام ها را در تحلیل های مردم محور محدود می کنند؟« اما پیوند 
بین نظریه ها با ماتریس حســابداری اجتماعی، مســتلزم بررسی ساختار کلی این ماتریس در قالب پنج حساب 
اصلی جامعه است. شناخت پنج حساب جامعه در قالب دو نوع توالی حساب ها امکان پذیر است: توالی حساب های 
سنتی T و توالی حساب ها به شکل ماتریسی. کاربست دومی نسبت به اّولی محاسنی دارد؛ از جمله حذف اقالم 
مضاعف ورودی و خروجی حساب ها در توالی حساب های سنتی T و مهم تر از همه سازگاری و هماهنگی آنها با 
ماتریس حسابداری اجتماعی و تعمیم آن در زمینه های کیفیت زندگی و محیط زیست. یکی از کاربست های شکل 
ماتریسی توالی حساب ها، شناخت کارکرد نقش نهادها، مانند صندوق بازنشستگی کشوری در وضعیت متعارف و 
بسط یافته است که به مثابه یک مسئله، حول پرسش محوری زیر کانون توجه فصل دوم بوده است: »آیا تفاوت 
قابل مالحظه ای در کارکرد نهادها در ماتریس حســابداری اجتماعی متعارف و بسط یافته در رابطه با تخصیص 
درآمد و انتقاالت جاری بین نهادها وجود دارد یا خیر؟« تبیین کارکرد نهادها به صورت غیرنیابتی )غیرواسطه ای( 
یا به صورت نیابتی و واسطه ای در تخصیص درآمد و سپس به انتقاالت بین نهادی در صورتی امکان پذیر است 

که ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته از منظر طبقه بندی حاوی سه مؤلفه کلی باشد: 
دولت به دو نهاد دولت عمومی و صندوق بازنشستگی کشوری تفکیک شود.  -1

خانوارها به سـه طبقه خانوارهای بازنشسـته تحت پوشـش صندوق بازنشستگی کشوری، خانوارهای   -2
شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سایر خانوارها تقسیم شوند.

در ماتریس ارزش افزوده، جبران خدمات کارکنان نیز به دو دسته جبران خدمات کارکنان تحت پوشش   -3
صندوق بازنشستگی کشوری و جبران خدمات سایر کارکنان طبقه بندی شوند.
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در راســتای مسئله، ســؤال و همچنین طبقه بندی جدید، با اســتفاده از جدول بهنگام شده سال 1395 و 
آمارهای حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی ایران، کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ماتریس 
حســابداری کالن در فصل دوم به تفصیل بررسی شده است. تاکنون درباره پایه های آماری، جمع آوری آمار و 
اطالعات و نحوه تعدیل آنها در ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی سال 1395 بحث نشده است. فصل حاضر 
دو هدف کلی را برجسته می کند؛ نخستین هدف، تشریح مبسوط پایه های آماری، جمع آوری و نحوه تعدیل آنها 
در ماتریس حســابداری اجتماعی تفصیلی سال 1395 است و دومین هدف، تحلیل آماری ماتریس حسابداری 
اجتماعی تفصیلی با تأکید بر کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری است. برای این منظور مطالب فصل حاضر در 
پنج بخش مشخص سازماندهی می شود؛ در بخش اّول، ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی در قالب پنج 
حســاب کلی به اجمال تشریح می شود. هدف اصلی از بررسی اجمالی، انسجام توضیح پایه های آماری و نحوه 
تعدیل آنهاست. رویکردهای متداول تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی، مطالب بخش دوم را تشکیل می دهد. 
هدف اصلی از بررسی این رویکردها، آن است که مشخص شود کدام یک از رویکردها مبنای محاسبه ماتریس 
حســابداری اجتماعی تفصیلی سال 1395 قرار می گیرد. پایه های آماری، جمع آوری و نحوه تعدیل آنها مطالب 
بخش سوم را تشکیل می دهد. پس از آن در بخش چهارم، تحلیل آماری ماتریس حسابداری اجتماعی 1395 با 
تأکید بر کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری ارائه می شود. خالصه مطالب و مشاهدات نیز محور مطالب بخش 

پنجم را تشکیل می دهد.



3-1. ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی
چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی )SAM( برای نخستین بار در دهه 1950 به عنوان بسط حساب های ملی 
به منظور ادغام جنبه های اقتصادی و اجتماعی توســعه طراحی شــد )پیات و راند، 1985(. در دهه 1970 نیز از 
SAM برای سیاســت گذاری استفاده شد؛ زیرا مشخص شد توسعه اقتصادی اندازه گیری شده با GDP کاهش 

فقر را تضمین نمی کند و به ابزاری برای نظارت بر توزیع درآمد نیاز است. هم اکنون SAM، به منزله بخشی از 
سیستم حساب های ملی 1993، چارچوب مورد استفاده برای تدوین حساب های ملی در همه کشورها را منعکس 
می کند. SAM یک پایه آماری جامِع اجتماعی و اقتصادی اســت که از حسابداری دوطرفه1 برای ورود داده ها 
در قالب یک ماتریس مربع استفاده می کند. همچنین داده های مربوط به حساب های مالی و آمارهای مربوط به 

خانوار و سایر نهادها برای ایجاد حساب های زیر به کار گرفته می شود:
عرضه محصوالت از طریق واردات و تولید داخلی؛  -

ساختار تولید هر فعالیت اقتصادی؛  -
ایجاد درآمد برای عوامل تولید؛  -

توزیع مجدد درآمد بین نهادها، برای نمونه انتقاالت در بین گروه های مختلف خانوارها، انتقاالت دولت   -
به خانوارها، مالیات پرداختی از سوی خانوارها و شرکت ها به دولت و ...؛

ساختار تفصیلی مخارج خانوارها و سایر نهادها؛  -
پس انداز و سرمایه گذاری؛  -

معامالت با سایر کشورهای جهان، واردات و صادرات.  -

جدول )3-1(، ســاختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی با پنج حساب اصلی را نشان می دهد. همان طور 
که مشاهده می شود، هر حساب با یک ردیف و ستون نشان داده می شود. از منظر سطری، هر سطر درآمدها یا 
درآمدهای فروش هر حســاب را منعکس می کند؛ در حالی  که از منظر ستونی، هزینه ها یا مخارج آن حساب را 
1- Double-Entry Bookkeeping
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نشان می دهد. بر اساس اصل حسابداری باید کل درآمد )سرجمع سطر( با کل هزینه )سرجمع ستون( برابر باشد.

جدول )3-1(. ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی بر حسب پنج حساب

انباشتنهادهاعوامل تولیدحساب تولید
)تشکیل سرمایه(

حساب
جمع ورودیدنیای خارج

مصرف نهایی  مصرف واسطهحساب تولید
نهادها

تشکیل سرمایه و 
تغییر در موجودی انبار 

و اشتباهات آماری
تقاضای کلصادرات 

عوامل تولید

جبران خدمات کارکنان

   
دریافت درآمد 
عوامل تولید از 

خارج
جمع درآمد 
عوامل تولید

درامد مختلط

مازاد عملیاتی ناخالص 
بدون درآمد مختلط

 نهادها
ماتریس 

تخصیص درآمد 
عوامل تولید

ماتریس انتقاالت 
دریافتی نهادها  جاری بین نهادها

از دنیای خارج
جمع درآمد 

نهادها

انباشت 
پس انداز ناخالص  )پس انداز(

جمع پس انداز  نهادها

حساب دنیای 
وارداتخارج

پرداخت درآمد 
عوامل تولید به 

خارج
پرداختی نهادها به 

جمع درآمد از  مازاد تراز ارزیخارج از کشور
دنیای خارج

جمع هزینه عرضه کلجمع خروجی
جمع هزینه جمع سرمایه گذاریجمع هزینه نهادهاعوامل تولید

دنیای خارج

به این ترتیب، کاماًل مشــخص است که تدوین یک SAM مستلزم برآورد پنج حساب اصلی منطبق با توالی 
حساب هاست که عبارتند از: حساب تولید، حساب درآمد عوامل تولید، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب دنیای 
خارج. گفتنی است، در محور نخست از فصل دوم طرح حاضر، توضیحات مبسوطی درباره هر یک از حساب ها ارائه شده 
بود؛ از این رو در اینجا خوانندگان را به فصل دوم ارجاع می دهیم. اما موضوعی که در این فصل آن را بررسی می کنیم، 
آن است که اواًل برای محاسبه SAM، یا به عبارتی پر کردن آشیانه های هر یک از پنج حساب اصلی و زیرحساب های 
آنها، چه رویکردی باید مبنای کار قرار بگیرد؟ در بخش بعدی از این فصل تالش می کنیم ضمن تبیین رویکردهای 
موجود، دالیل انتخاب یکی از این رویکردها را برای محاسبه SAM سال 1395 در مطالعه حاضر تشریح کنیم. ثانیًا 

پایه های آماری و فرآیند محاسبه هر یک از این آشیانه ها را در بخش سوم از فصل حاضر بررسی خواهیم کرد.



3-2. رویکردهای متداول در تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی
به طور کلی، پژوهشــگران و متخصصان آماری در تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی )SAM( از دو رویکرد 
استفاده می کنند؛ »رویکرد از باال به پایین«1 و »رویکرد از پایین به باال«2. در رویکرد از باال به پایین، آمارهای 
کالن اقتصادی از حســاب های ملی موجود برای تولید بخش های اقتصادی، مصرف خانوارها و ... اســتخراج 
می شود و به منزله سرجمع سطرها و ستون های SAM لحاظ می شوند. چالش جدی این روش آن است که در 
صورت وجود ارقام تفصیلی برخی از سطرها و ستون ها، باید آنها را با ارقام کالن مستخرج از حساب های ملی، 
هماهنگ و سازگار کرد. در طول محاسبه SAM، باید ارقام کالن سطری و ستونی ثابت باقی بمانند، به این معنا 
که این ارقام به عنوان »جمع کنترل«3 به کار گرفته می شوند و سایر درایه های سطری و ستونی از طریق توزیع 

این ارقام کالن و با استفاده از سایر منابع و پایه های آماری، برآورد می شوند.
رویکرد از باال به پایین مبتنی بر دو فرض مهم است؛ درست بودن ارقام »جمع کنترل« مربوط به حساب های 
ملی )یا سایر منابع(، و درست بودن داده های بیرونی به کارگرفته شده برای توزیع سطری و ستونی ارقام مجموع 
کل. دقت و اعتبار هر دو مجموعه از عوامل فوق درباره اجزای مختلف SAM می تواند بســیار متفاوت باشد. با 
عنایت به مقادیر جمع کنترل ها، ارقام حساب های ملی برای ستانده فعالیت هایی نظیر معدن که صرفاً چند شرکت 
بزرگ در آن بخش فعالیت می کنند، می تواند دقیق تر باشد؛ زیرا اندازه گیری حجم و ارزش ستانده در آن بخش، 
نسبتاً ساده است. اما در مقابل، محاسبه ستانده خدمات حمل ونقل یا خدمات کسب وکار بسیار دشوار است؛ زیرا 
ستانده این بخش ها، فیزیکی نیست و این قبیل خدمات را متصدیان و مشاغل کوچک ارائه می دهند و اجرای 
طرح های سرشماری در آنها نیز بسیار گران و پرهزینه است؛ از این رو سرجمع ستانده برخی از بخش ها ممکن 
است چندان دقیق نباشند. برای توزیع سرجمع ستون ها نیز رویکرد رایج، استفاده از ضرایب هزینه ای یا ضرایب 

1- Top-Down Approach
2- Bottom-Up Approach
3- Control Totals
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نهاده ای سال های قبل است که مستلزم ثابت فرض کردن ترکیب و فناوری های تولید محصول1 در سال مبدأ و 
مقصد، ثبات قیمت های نسبی نهاده ها2 و ... است.

رویکرد از پایین به باال برای تدوین SAM عمدتاً روی »داده های اولیه یا خام«3 تمرکز می کند و به جای 
آنکه از »تراز نمودن مکانیکی«4 برای مرتفع کردن توازن نداشتن و ناسازگاری داده ها استفاده کند، بررسی های 
بیشتری روی همه داده های SAM انجام می دهد. در این رویکرد، داده های اولیه  یا خامی باید بررسی شود که 
با اســتفاده از آنها، حساب های ملی محاسبه شده است و به این ترتیب، صحت و اعتبار آن ها سنجیده می شود. 
افزون بر این، ممکن اســت محقق، داده های جدیدی را نیز جمــع آوری کند. اگر داده های جدید، »معتبرتر« و 
»جامع تر« باشند، احتمااًل همه ارقام حساب های ملی به نحوی تعدیل می شوند که با این داده های جدید، سازگار 
و هماهنگ باشــند. این ناســازگاری نیز از طریق ابزار مکانیکِی تراز کردن مرتفع نمی شود، بلکه باید تحقیقات 
جانبی روی هر یک از بخش های اقتصادی صورت گیرد تا این اختالف ها برطرف شوند. هنگامی که تفاوت های 
بین داده های خام و حساب های ملی قابل مالحظه است، استفاده از این رویکرد مرجح خواهد بود؛ اما اختالفات 

اندک و باقیمانده را می توان با روش های متداول تراز کردن برطرف کرد.5
در کتابچه راهنمای SAM منتشر شده از سوی کمیسیون اروپا، مزیت ها و کاستی های این دو رویکرد بحث 

شده که در جدول )3-2( به اختصار آمده است.

SAM جدول )3-2(. مزایا و معایب رویکردهای محاسبه

معایبمزایارویکرد

از باال به پایین
SAM را می توان به سرعت، با هزینه پایین و داده های 

نسبتاً اندک تدوین کرد.
مشــکالت مربوط به ارقام جمع کنتــرل را نمی توان 
اصالح کرد و در صورتی که این اختالفات زیاد باشــد، 
 ،SAM تجزیه و تحلیل های سیاســتی براساس این

چندان قابل اتکا نخواهد بود.

از پایین به باال
SAM به دست آمده از این رویکرد، اقتصاد واقعی را 
بهتر نمایش می دهد، ناسازگاری ها را می توان شناسایی 
و مرتفع کرد و همچنین با بررســی این ناسازگاری ها، 

حساب های ملی را می توان بهبود داد.

به شدت زمان بر بوده و تدوین آن پرهزینه است.

مأخذ: گزارش کمیسیون اروپا، 2003، صفحه 92.

1- Similarity of Product Mix and Technology
2- Relative Price of Inputs
3- Primary Data
4- Mechanical Balancing

5- این دیدگاه به طور مفصل تر در مطالعه توربک )2001( بحث شده است.
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به طور خالصه، در این کتابچه راهنما نشان داده شده است انتخاب بین رویکرد از باال به پایین و از پایین به 
باال در واقع، بدهـ  بستان میان سرعت/هزینه و دقت است. اگرچه کاربست رویکرد از پایین به باال سبب تدوین 
SAM دقیق تری می شود که برای کاربردهای سیاستی بسیار مناسب تر است؛ اما تدوین SAM با این رویکرد، 

بسیار زمان بر و هزینه بر است. بدیهی است در تدوین SAM باید بین منابعی که برای محاسبه ماتریس در دست 
است و سطح مطلوب از اعتبار و دقت، بدهـ  بستان کرد.

هــر چند به کارگیری روش از پایین به باال ســبب تدوین SAM معتبرتر و دقیق تری می شــود؛ اما عماًل 
به کارگیری این رویکرد برای محاســبه SAM با توجه به نامناســب بودن بنیه های آماری کشور، فقدان نهاد 
آماری مسئول و از همه مهم تر نهادینه نشدن تهیه جدول دادهـ  ستانده آماری از هر پنج سال یک بار در ایران، 
امکان پذیر نیست )بانوئی، 1389، بانوئی و مؤمنی، 1389(. همچنین به کارگیری رویکرد از پایین به باال برای محاسبه 
SAM در ایران، حداقل دو نارســایی دارد: اواًل زمان بر است و برای نمونه، تجربیات کشورهای مختلف نشان 

می دهد که به طور متوســط چهار تا پنج سال طول می کشد تا جداول آماری محاسبه شوند و در ایران نیز این 
مدت زمان حدود هفت سال است و ثانیاً پرهزینه است )پروین و بانوئی، 1393(.

با توجه به دو نارسایی مذکور و با توجه به ضرورت ایجاد سازگاری و هماهنگی حساب ها و زیرحساب های 
SAM، فرآیند محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی به دالیل زیر به رویکرد از باال به پایین نزدیک تر است.

نحـوه تـراز کـردن رویکرد از باال به پایین بر اسـاس »اطالعات کمتر بهتر از اطالعات بیشـتر« انجام   -
می شود. تحت این وضعیت، فرآیند سازگاری و هماهنگی انواع حساب های اصلی و زیرحساب های آن 
در مقایسـه با رویکرد از پایین به باال یا »اطالعات بیشـتر بهتر از اطالعات کمتر«، از فروض و لغزش 
کمتری برخوردار خواهد بود. برای نمونه، پیش نیاز اساسی به کارگیری رویکرد از پایین به باال، تهیه جدول 
دادهـ  سـتانده آماری اسـت. تحت این شـرایط ممکن اسـت ارقام کالن اقتصادی مستخرج از جدول، 
سـازگاری و هماهنگی با متغیرهای حسـاب های ملی نداشته باشند. به این ترتیب، سازگار و هماهنگ 
کردن این متغیرها، به آمارهای جانبی و فروض بیشتری نیاز دارد؛ اما کاربست رویکرد از باال به پایین، 
حساسیتی به جداول آماری داده ـ ستانده ندارد و می توان از جداول داده ـ ستانده بهنگام شده استفاده 
کرد. گفتنی است، یکی از ویژگی های اصلی جداول داده ـ ستانده بهنگام شده، سازگاری و هماهنگی 

کامل متغیرهای کالن حاصله از این نوع جداول با متغیرهای متناظر در حساب های ملی است.
در رویکرد از باال به پایین، تعداد کمتری از حساب ها در نظر گرفته می شوند. برای نمونه، حساب مالی و   -
شرح تفکیک شده آن به صورت جریان وجوه که پس از حساب انباشت آغاز می شود در SAM محاسبه 

شده با این رویکرد، لحاظ نمی شود.





3-3. پایه های آماری، نحوه جمع آوری آمارها و اطالعات و فرآیند محاسبه ماتریس 
حسابداری اجتماعی سال 1395

همان طور که در مقدمه اشــاره شد، تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی، مستلزم محاسبه پنج حساب است که 
برای برآورد هر یک از این حساب ها، گام های مشخصی را باید پیمود و پایه های آماری متناسب با این حساب ها 
را باید مورد اســتفاده قرار داد. در ادامه، ضمن تشریح فرآیند محاسبه هر یک از این حساب ها، پایه های آماری 

مرتبط با آنها نیز ارائه خواهد شد. 

3-3-1. پایه های آماری و فرآیند محاسبه حساب تولید
سطر و ستون حساب تولید در جدول )3-1(، اجزای حساب تولید مشتمل بر:

ستانده فعالیت های اقتصادی  -1
اجـزای ماتریـس ارزش افزوده )مشـتمل بر جبران خدمـات کارکنان، مازاد عملیاتـی ناخالص و درآمد   -2

مختلط ناخالص(
ماتریس مبادالت واسطه ای بین فعالیت های اقتصادی، بردارهای هزینه واسطه ای و تقاضای واسطه ای   -3

هر یک از فعالیت های اقتصادی 
اجزای ماتریس تقاضای نهایی )مشـتمل بر مخارج مصرفی خانوارها، تشـکیل سرمایه ناخالص ثابت،   -4

مخارج مصرفی دولت، خالص صادرات، تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری( است.

گفتنی اســت، در زمان تدوین این مطالعه، مرکز آمار ایران به دالیل نامعلوم، تاکنون حساب های ملی سال 
1395 را منتشر نکرده است و از این رو، حساب های ملی فصلی سال 1395، مبنای محاسبه حساب تولید قرار 
گرفته است. در جدول )3-3(، به طور خالصه، پایه های آماری مرتبط با هر یک از اجزای فوق را ارائه کرده و در 

ادامه، فرآیند محاسبه هر یک از این اجزا را تشریح کرده ایم.
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جدول )3-3(. پایه های آماری حساب تولید در سال 1395

پایه های آماری مرتبطاجزای حساب تولیدردیف

بردار ستانده1

بردار ارزش افزوده فصلی فعالیت های اقتصادی در سال 1395.  -1
نسبت ستانده به ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در سال 1394.  -2

جدول دادهـ  ستانده فعالیت در فعالیت سال 1390.  -3
سایر پایه های آماری با تأکید بر نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور در سال   -4
1395، نتایج طرح آمارگیری از بنگاه های صنعتی ده  نفر کارکن و بیشتر در سال های 1390 

و 1395، گزارش عملکرد بودجه کشور در سال 1395.

ماتریس ارزش افزوده2

بردار ارزش افزوده فصلی فعالیت های اقتصادی در سال 1395.  -1
نتایج طرح آمارگیری از بنگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشــتر، نتایج طرح آمارگیری از   -2

معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1395.
گزارش عملکرد بودجه کشور در سال 1395.  -3

حســاب های ملی ایران به تفکیک بخش های نهادی اقتصاد ســال 1395 بانک مرکزی   -4
جمهوری اسالمی ایران.

جدول داده ـ ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران.  -5
سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال 1395.  -6

ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.  -7

3

ماتریس مبادالت 
واسطه ای، بردارهای 
هزینه واسطه ای و 
تقاضای واسطه ای

بردار ستانده محاسبه شده در مطالعه حاضر.  -1
بردار ارزش افزوده فصلی تجمیع شده مرکز آمار ایران.  -2

بردار تقاضای واسطه ای در جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت سال 1390 مرکز   -3
آمار ایران. 

ماتریس مبادالت واسطه ای ســال 1390 مندرج در جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در   -4
فعالیت مرکز آمار ایران.

نتایج طرح آمارگیری از بنگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سال 1395.  -5
نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1395.  -6

ماتریس تقاضای4
نهایی

داده های خام طرح هزینه و درآمد خانوار در سال 1395  -1
نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1395، نتایج طرح آمارگیری از   -2
بنگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سال 1395، نتایج طرح آمارگیری از دامداری های 

کشور در سال 1395، نتایج طرح سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی.
گزارش عملکرد بودجه کشور در سال 1395.  -3

گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران درباره صادرات و واردات کاالها.  -4
ترازنامه اقتصادی سال 1395 منتشر شده از سوی بانک مرکزی.  -5

مأخذ: یافته های تحقیق
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3-3-1-1. محاسبه ستانده هر یک از فعالیت های اقتصادی
یکی از محدودیت های محاســبه حســاب تولید در زمان نگارش فصل حاضر، منتشر نشدن حساب های ملی 
ســاالنه مربوط به سال 1395 از ســوی مرکز آمار است؛ اما این به معنای این نیست که محاسبه ستانده سال 
1395 فعالیت های اقتصادی از طریق دیگر روش ها ناممکن اســت. خوشبختانه مرکز آمار ایران در حساب های 
ملی فصلی خود، ارقام مرتبط با ارزش افزوده 12 فعالیت اقتصادی را منتشر می کند که با استفاده از آنها و سایر 
پایه های آماری تکمیلی می توان به برآورد اولیه ای از ارقام ستانده فعالیت های اقتصادی دست یافت. پیش از آنکه 
نحوه برآورد ســتانده فعالیت های اقتصادی تبیین شود، ارائه مشاهداتی درباره بردار ارزش افزوده در حساب های 

ملی فصلی مفید خواهد بود.

مشاهده اول
بر خالف حسـاب های ملی سـاالنه مرکـز آمار ایران که اطالعـات هزینه واسـطه ای، ارزش افزوده و   -
ستانده را برای 72 رشته فعالیت  اقتصادی در بر دارد1، حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، صرفًا 
اطالعات ارزش افزوده 12 فعالیت اقتصادی را ارائه می دهد که عبارتند از: »کشاورزی«، »ماهی گیری«، 
»اسـتخراج نفـت خام و گازطبیعی«، »سـایر معادن«، »صنعـت«، »تأمین آب، بـرق و گاز طبیعی«، 
»سـاختمان«، »عمده فروشـی و خرده فروشـی، فعالیت های مربوط به تأمین جا و غذا«، »حمل ونقل، 
انبارداری، پسـت، اطالعات و ارتباطات«، »فعالیت های مالی و بیمه«، »مسـتغالت، کرایه و خدمات 
کسـب وکار و دامپزشـکی«، »اداره امـور عمومی و خدمات شـهری، آموزش، فعالیت هـای مربوط به 

سالمت انسان و مددکاری اجتماعی«.

مشاهده دوم
در حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، اطالعات 22 رشته فعالیت اقتصادی صنعتی از 72 فعالیت   -
اقتصـادی، در قالـب یک رشـته فعالیت صنعت تجمیع شـده اسـت و با توجه به آنکه یکـی از اهداف 
تحقیق حاضر، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در فعالیت های 
اقتصادی است، لذا تجمیع فوق الذکر از جمله محدودیت های آماری به شمار می رود؛ از این رو ضروری 
اسـت ارزش افزوده گروه صنعت حتی المقدور به زیربخش های صنعتی بیشتری تفکیک شوند تا بهتر 

بتوان کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری را در اقتصاد ایران بررسی کرد.
1- الزم به توضیح است که مرکز آمار ایران برای دوره 1394-1390، حساب های ملی را برای 83 بخش اقتصادی بر اساس طبقه بندی آیسیک 

Rev.4 نیز منتشر کرده است.
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مشاهده سوم
طبق حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، ارزش افزوده تعداد زیادی از رشته فعالیت های اقتصادی   -
در قالـب »اداره امـور عمومـی و خدمات شـهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سـالمت انسـان و 
مددکاری اجتماعی« گزارش شده است و تفکیک این رشته فعالیت به اجزای خردتر با توجه به اهداف 
تحقیـق حاضـر ضرورت دارد. در واقـع، بخش قابل مالحظه ای از کارکنـان دولتی که در حال حاضر 
تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی کشوری هستند، هر ساله بخشـی از درآمدهای خود را به عنوان 
کسورات به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز می کنند تا در دوره بازنشستگی بتوانند از حقوق 
بازنشستگی منتفع شوند؛ از این رو ضروری است رشته فعالیت  »اداره امور عمومی و خدمات شهری، 
آموزش، فعالیت های مربوط به سـالمت انسـان و مددکاری اجتماعی« را به زیربخش های بیشـتری 
تفکیک کرد تا بعداً بتوان پرداخت کسورات بازنشستگی کارکنان شاغل در این رشته فعالیت ها )نظیر 
آموزش دولتی یا بهداشت دولتی( را به صندوق بازنشستگی کشوری دنبال کرد. در چارچوب طبقه بندی 
بین المللی فعالیت های اقتصادی، صندوق بازنشستگی کشوری ابتدا در کد دو رقمی 14 با عنوان »اداره 
امـور عمومـی، دفاع و تأمین اجتماعی« منظور می شـود. در کد 3 رقمی 843 ذیل فعالیت های تأمین 
اجتماعی اجباری قرار می گیرد؛ به گونه ای که صندوق بازنشستگی کشوری با کد چهار رقمی 8430 

به عنوان یک فعالیت مستقل منظور می شود.

مشاهده چهارم
ارزش افزوده ایجاد شـده از سـوی صندوق بازنشستگی کشوری در حساب های ملی فصلی به صورت   -
تفکیک شـده ارائه نشـده اسـت. این در حالی اسـت که صندوق بازنشستگی با اسـتفاده از جمع آوری 
کسورات بازنشستگی )حق بیمه کارفرما و کارکنان(، بخشی از این منابع را سرمایه گذاری می کند تا در 
آینده بتواند حقوق بازنشستگی را به بازنشستگان تحت پوشش این صندوق بپردازد. از این رو الزم است 
به منظور ارائه تصویری شفاف از کارکرد صندوق بازنشستگی، این فعالیت اقتصادی را از بخش »اداره 
امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی« 

منفک کرد.
با توجه به نکات فوق و اهداف تحقیق حاضر تالش کرده ایم که ستانده 33 فعالیت  اقتصادی را از طریق سه 

روش زیر محاسبه کنیم:
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روش اول: محاسـبه نسبت ستانده به ارزش افزوده فعالیت  اقتصادی مورد نظر در سال 1394 و ضرب 
آن در ارزش افزوده سال 1395

برای آنکه بتوانیم ستانده هشــت فعالیت اقتصادی مشتمل بر »کشاورزی، باغداری، جنگلداری، پرورش دام و 
طیور«، »ماهی گیری«، »اســتخراج نفت  خام و گاز طبیعی«، »تأمین آب، برق و گاز طبیعی«، »ســاختمان«، 
»عمده فروشی، خرده فروشی، فعالیت های مربوط به تأمین جا و غذا«، »حمل ونقل، انبارداری، پست، اطالعات و 
ارتباطات«، »مستغالت، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی« را به دست آوریم، ارزش افزوده این فعالیت ها 
را در ســال 1395 در »نسبت ستانده به ارزش افزوده سال 1394« ضرب کرده ایم. در واقع، ستانده فعالیت های 
مذکور با این فرض محاسبه شده است که نسبت ستانده به ارزش افزوده بخش مورد نظر در سال 1394 با همین 

نسبت در سال 1395 برابر باشد.

روش دوم: استفاده از نتایج طرح های سرشماری و آمارگیری
برای محاســبه ستانده بخش معدن از نتایج آمارگیری معادن در حال بهره برداری کشور استفاده کرده و ارزش 
تولیدات معادن کشور در سال 1395 را به عنوان ستانده این بخش در نظر گرفته ایم. البته به منظور کنترل رقم 
به دســت آمده، ستانده بخش معدن را از طریق روش اول )ضرب »ارزش افزوده سال 1395 بخش معادن« در 
»نســبت ستانده به ارزش افزوده سال 1394«( محاسبه کرده و ستانده حاصل از دو روش را با یکدیگر مقایسه 
کرده ایم. نتیجه حاصل از این مقایسه نشان می دهد، تفاوت قابل مالحظه ای بین دو رقم مذکور وجود ندارد؛ از 
این رو رقم ارزش تولیدات مربوط به طرح آمارگیری معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1395 را به عنوان 

ستانده بخش معدن، منظور کرده ایم.

روش سـوم: تفکیک ارزش افزوده برخی از فعالیت های اقتصادی در آمارهای حسـاب های ملی فصلی و 
محاسبه ستانده فعالیت های زیرمجموعه آنها

همان طور که در مشاهدات ذکر شد، دستیابی به اهداف تحقیق مستلزم تفکیک سه رشته فعالیت اقتصادی به زیر 
فعالیت هایش است که این رشته فعالیت ها عبارتند از:

تفکیک گروه فعالیت »صنعت« به 17 زیر فعالیت این بخش که عبارتند از: »صنایع غذایی، آشامیدنی   -1
و دخانی«، »تولید منسـوجات«، »تولید پوشـاک«، »تولید چرم و فرآورده های وابسته«، »تولید چوب 
و فرآورده هـای چـوب و پنبـه و کاغذ و چاپ و تکثیر«، »تولیـد کک و فرآورده های حاصل از پاالیش 
نفت«، »تولید مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی«، »تولید دارو و فرآورده های دارویی شیمیایی و 
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گیاهی«، »تولید فرآورده های السـتیکی و پالستیکی«، »تولید سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی«، 
»تولید فلزات پایه«، »تولید محصوالت فلزی ساخته شده به جز ماشین آالت و تجهیزات«، »ساخت 
محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری«، »تولید تجهیزات برقی«، »تولید ماشین آالت و تجهیزات 
طبقه بندی نشده در جای دیگر«، »صنایع تولید خودرو و وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات و قطعات 
خودرو«، »تولید مبلمان و سایر وسایل طبقه بندی نشده و تعمیرات و نصب ماشین آالت و تجهیزات«. 

به منظور محاسبه ستانده هر یک از 17 فعالیت، چهار گام طی شده است. 
در گام نخسـت، از طریـق حاصـل ضرب »ارزش افـزوده فعالیت صنعت در سـال 1395« در   -
»نسـبت سـتانده به ارزش افزوده صنعت در سـال 1394«، سـتانده صنعت برای سـال 1395 

محاسبه شده است. 
در گام دوم، با اسـتفاده از نتایج طرح آمارگیری از بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن به باال در   -
سـال 1395، سـتانده بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن به باال در 17 زیرگروه صنعتی محاسـبه 
شـده اسـت. بدیهی اسـت ارقام به دست آمده در این مرحله، ستانده مربوط به 17 رشته فعالیت 
را منعکس نمی کند؛ چرا که ستانده بنگاه های صنعتی کمتر از 10 نفر کارکن در آن لحاظ نشده 
است. مابه التفاوت »ستانده بخش صنعت« از »مجموع ستانده بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن 
به باال در 17 رشـته فعالیت صنعتی« در سـال 1395، منعکس کننده ستانده بنگاه های صنعتی 

کمتر از 10 نفر کارکن به پایین است. 
در گام سـوم، به منظور تسـهیم این رقم مابه التفاوت کالن در بین 17 رشـته فعالیت صنعتی   -
کافی اسـت »سـهم بنگاه های صنعتی کمتر از 10 نفر کارکن در هر یک از 17 رشـته فعالیت« 
را از »مجموع ستانده بنگاه های صنعتی کمتر از 10 نفر کارکن« در سال 1390 محاسبه کنیم. 
محاسـبه این نسـبت به راحتی امکان پذیر است. کافی است ستانده بنگاه های 10 نفر کارکن و 
بیشتر در هر یک از 17 رشته فعالیت را در سال 1390 به دست آورده و از ستانده بخش متناظر 
کسر کنیم. رقم مابه التفاوت، ستانده بنگاه های کمتر از 10 نفر کارکن در آن رشته فعالیت خواهد 
بود. چنانچه مجموع سـتانده بنگاه های 10 نفر کارکن را در کلیه رشـته فعالیت های صنعت به 
دسـت آورده و نسـبت هر یک از سـتانده های انفرادی را به مجموع ستانده این بنگاه ها در سال 
1390 تقسـیم کنیم، قادر خواهیم بود سـتانده بنگاه های کمتر از 10 نفر کارکن را در هر یک از 
17 رشته فعالیت برای سال 1395 از طریق حاصل ضرب نسبت مذکور در ستانده کل بنگاه های 

صنعتی کمتر از 10 نفر کارکن سال 1395 محاسبه کنیم. 
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در گام چهارم، کافی است ستانده بنگاه های کمتر از 10 نفر کارکن و بنگاه های 10 نفر کارکن   -
و بیشتر را برای هر یک از 17 رشته فعالیت صنعتی جمع کنیم و به ستانده هر یک از 17 رشته 

فعالیت دست یابیم.

شکل )3-1(. فرآیند محاسبه ستانده 17 رشته فعالیت صنعتی در سال 1395

گام چهارم: محاسبه ستانده کل هر یک از 17 رشته فعالیت صنعتی در سال 1395
ستانده 10 نفر کارکن و بیشتر+ ستاده کمتر از 10 نفر کارکن= ستانده کل هر یک از 17 فعالیت صنعتی

گام دوم: محاسبه ستانده بنگاه های 10 نفر کارکن و بیشتر در هر یک از 17 رشته فعالیت صنعتی در سال 1395

گام اول: محاسبه ستانده صنعت در سال 1395

× )ارزش افزوده صنعت 95(= ستانده صنعت ستانده صنعت در سال 94
(ارزش افزوده صنعت در سال 94 (

گام سوم: محاسبه ستانده بنگاه های کمتر از 10 نفر کارکن در هر یک از 17 رشته فعالیت صنعتی در سال 1395

)ستانده بیشتر از 10 نفر کارکن- کل ستانده صنعت(= ستانده کمتر از 10 نفر کارکن
مشاهده بنگاه های کمتر از 10 نفر کارکن در هر یک از 17 فعالیت صنعتی در سال 90

(مجموع ستانده کمتر از 10 نفر کارکن در سال 90 (

تفکیک رشـته فعالیت »اداره امور عمومی و خدمات شـهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سالمت   -2
انسان و مددکاری اجتماعی« به پنج زیرفعالیت مشتمل بر »اداره امور عمومی، دفاعی، تأمین اجتماعی 
و خدمات شـهری«، »آموزش دولتی و خصوصی«، »بهداشـت دولتی و مددکاری دولتی«، »بهداشت 
خصوصی و مددکاری خصوصی« و »سـایر خدمات عمومی، اجتماعی، شـخصی و خانگی«. به این 
منظور در گام نخسـت، سـتانده کل رشـته فعالیـت »اداره امـور عمومی و خدمات شـهری، آموزش، 
فعالیت های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی« در سال 1395 و از طریق حاصل ضرب 
ارزش افزوده بخش مذکور در سـال 1395 در نسـبت »سـتانده به ارزش افزوده سال 1394« محاسبه 
شـده اسـت. پس از آن در گام دوم، سهم هر یک از بخش های پنج گانه مذکور از ستانده تجمیع شده 
گروه فعالیت »اداره امور عمومی و خدمات شـهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سـالمت انسان و 
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مددکاری اجتماعی« در سـال 1390 محاسـبه و با فرض »ثابت ماندن این نسبت ها در سال 1395«، 
ستانده و ارزش افزوده بخش مذکور در سال 1395 در پنج نسبت محاسبه شده برای سال 1390 ضرب 
شده است. به این ترتیب ارقام ستانده و ارزش افزوده به تفکیک هر یک از پنج رشته فعالیت خدماتی 

فوق الذکر به دست آمده است.
تفکیک فعالیت »اداره امور عمومی، دفاعی، تأمین اجتماعی و خدمات شهری« که مرحله قبلی محاسبه   -3
شده است، به دو رشته فعالیت که عبارتند از: »فعالیت  خدمات صندوق بازنشستگی کشوری« و »اداره 
امور عمومی، دفاعی، سایر فعالیت های تأمین اجتماعی و خدمات شهری«. منطق این نحوه تفکیک، در 
طبقه بندی آیسیک Rev.4 ریشه دارد که در آن، نهاد صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان زیر مجموعه 
تأمین اجتماعی اجباری قرار می گیرد. به این منظور با اسـتفاده از آمارهای مربوط به عملکرد صندوق 
بازنشسـتگی در سال 1395، ستانده و ارزش افزوده فعالیت های صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه 
شده و با استفاده از تفاضل ارقام ستانده و ارزش افزوده صندوق بازنشستگی از ستانده و ارزش افزوده کل 
اداره امور عمومی، دفاعی، تأمین اجتماعی و خدمات شهری، ارزش ریالی ستانده و ارزش افزوده »اداره 

امور عمومی، دفاعی، سایر فعالیت های تأمین اجتماعی و خدمات شهری« به دست آمده است.

3-3-1-2. محاسبه ماتریس ارزش افزوده هر یک از فعالیت های اقتصادی
همان طور که اشــاره شد، حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران در سال 1395، صرفاً ارزش افزوده 12 فعالیت 
اقتصادی را ارائه می کند که از دو منظر باید تفکیک شوند. اواًل با توجه به اهداف پژوهش باید ارزش افزوده این 12 
فعالیت را در 33 فعالیت اقتصادی گنجاند. ثانیاً به منظور تبیین توزیع درآمد عوامل تولیدی در سطح فعالیت های 
اقتصادی و تخصیص این درآمدها به نهادهای جامعه )خانوارها، شرکت ها، صندوق بازنشستگی و دولت در ماتریس 
حسابداری اجتماعی(، الزم است ارزش افزوده 33 فعالیت اقتصادی به چهار جزء جبران خدمات کارکنان شاغل تحت 
پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، جبران خدمات سایر کارکنان، درآمد مختلط ناخالص )درآمد خویش فرمایان 
یا شاغالین بدون کارفرما( و مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط )درآمد ناخالص سایر سرمایه( تفکیک شوند. 

برای برآورد اجزای ماتریس ارزش افزوده در سطح 33 فعالیت اقتصادی، گام های زیر طی شده است.

گام اول: تجمیـع جدول داده- سـتانده فعالیت در فعالیت سـال 1390 مرکز آمـار ایران به 33 فعالیت 
اقتصادی و محاسبه دو نسبت برای هر یک از فعالیت ها

جدول دادهـ  ســتانده ســال 1390 مرکز آمار ایران، ارزش افزوده ناخالص ایجاد شده در هر یک از فعالیت های 
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اقتصادی را به دو جزء کلی »جبران خدمات کارکنان« و »مازاد عملیاتی ناخالص و درآمد مختلط«1 تقسیم کرده 
اســت. با تقسیم هر یک از این دو جزء به ارزش افزوده ناخالص فعالیت اقتصادی می توان دو نسبت مشتمل بر 
»نسبت جبران خدمات کارکنان به ارزش افزوده« و »نسبت مازاد عملیاتی ناخالص و درآمد مختلط ناخالص به 

ارزش افزوده« را محاسبه کرد.

گام دوم: تفکیـک ارزش افزوده به دو جزء »جبران خدمات کارکنان« و »مازاد عملیاتی ناخالص و درآمد 
مختلط« برای 33 رشته فعالیت اقتصادی در سال 1395

با فرض یکســان بودن دو نســبت »جبران خدمات کارکنان به ارزش افزوده« و »مازاد عملیاتی ناخالص و درآمد 
مختلط به ارزش افزوده« در سال های 1390 تا 1395، می توان جبران خدمات کارکنان و مازاد عملیاتی ناخالص با 
درآمد مختلط در هر رشــته فعالیت در سال 1395 را از حاصل ضرب ارزش افزوده سال 1395 فعالیت مزبور در دو 
نسبت محاسبه شده برای سال 1390 به دست آورد. به علت فقدان آمار و اطالعات، این قاعده برای همه بخش های 
اقتصادی به استثنای زیربخش های صنعت و همچنین بخش سایر معادن به کار گرفته شده است. درباره زیربخش 
ســایر معادن، اطالعات مربوط به جبران خدمات کارکنان با اســتفاده از نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال 
بهره برداری کشور در سال 1395 استخراج شده است؛ اما برای زیربخش های صنعت، روش دیگری در پیش گرفته 
شده است. همان طور که می دانیم در طرح آمارگیری از بنگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر، تمامی هزینه های 
انجام شــده از سوی بنگاه ها مشتمل بر هزینه دستمزد کارکنان گزارش می شود. از این رو با توجه به طبقه بندی 
آیسیک، همه هزینه های پرداخت شده بابت کارکنان را برای 17 رشته فعالیت صنعتی تفکیک کرده ایم. البته ارقام 
به دســت آمده، کل جبران خدمات کارکنان برای این 17 رشته فعالیت صنعتی را نشان نمی دهد و الزم است به 
نحوی، جبران خدمات کارکنان توسط بنگاه های صنعتی کمتر از 10 نفر کارکن نیز برای سال 1395 محاسبه شوند. 
در این راستا، از اطالعات سال 1390 بهره برده ایم. اواًل جبران خدمات کارکنان در بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن 
و بیشتر را برای 17 رشته فعالیت در سال 1390 محاسبه کرده ایم. ثانیاً جبران خدمات کل کارکنان برای 17 رشته 
فعالیت صنعتی را، که در جدول داده-ستانده سال 1390 گزارش شده است، بر جبران خدمات کارکنان در بنگاه های 
صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر تقسیم کرده ایم. بدیهی است حاصل تقسیم فوق، عددی بیشتر از یک است. ثالثاً با 
ضرب نسبت مذکور در »جبران خدمات کارکنان بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر« در سال 1395، کل 

جبران خدمات کارکنان در 17 رشته فعالیت صنعتی در سال 1395 را به دست آورده ایم.

1- در جدول داده - ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، مصرف سرمایه ثابت )که همان استهالک است( در یک سطر جداگانه منظور شده است. 
به دلیل فقدان آمار و اطالعات محاسبه استهالک سرمایه در سطح 33 فعالیت اقتصادی در سال 1395، استهالک سرمایه در مازاد عملیاتی و 

درآمد مختلط منظور شده است. 
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گام سـوم: تفکیک »جبران خدمات کارکنان« در هر رشـته فعالیت در سـال 1395 به دو جزء »جبران 
خدمات کارکنان شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی« و »جبران خدمات سایر کارکنان«

با توجه به اینکه بخشــی از درآمد کارکنان شــاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به حساب این 
صندوق واریز می شــود، الزم اســت در راستای اهداف تحقیق، جبران خدمات کارکنان به دو جزء تقسیم شود؛ 
جبران خدمات آن دســته از کارکنانی که تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند و جبران خدمات 
ســایر کارکنان. با عنایت به اینکه فصل اول و ششــم قانون بودجه به ترتیب جبران خدمات کارکنان و رفاه 
اجتماعی است، لذا تالش شده است حقوق و دستمزد پرداختی به شاغالن دولتی حتی المقدور استخراج شود و 
سپس با کسر کردن ارقام استخراج شده از قانون بودجه از »جبران خدمات کارکنان«، به بردار »جبران خدمات 
سایر کارکنان« دست یافت. گفتنی است، کل آمار مستخرج از فصل جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی را 
نمی توان به عنوان جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص داد؛ زیرا بخشی 
از کارکنان دولت، تحت پوشــش صندوق مذکور نیستند. به همین منظور در ابتدا سرانه پرداختی به هر یک از 
کارکنان دولتی از طریق حاصل تقسیم کل پرداختی به کارکنان دولتی بر تعداد آنها محاسبه شده است و پس از 
آن، با ضرب نسبت مذکور در تعداد کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، مقدار جبران خدمات 

کارکنان تحت پوشش این صندوق به دست آمده است.

گام چهارم: تفکیک درآمد مختلط از »مجموع مازاد عملیاتی ناخالص و درآمد مختلط« در بخش های 33گانه 
در سال 1395

درآمد مختلط به آن دســته از درآمد عوامل تولید گفته می شــود که عامل نیروی کار با یک یا چند عامل تولید 
دیگر به صورت ترکیبی آن درآمد را کسب می کنند. در حساب های ملی و جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز 
آمار ایران، تنها درآمد پرداختی به کارکنان دارای کارفرما به صورت یک رقم کالن محاســبه می شود و با کسر 
ارزش افزوده از آن، مازاد عملیاتی ناخالص به همراه درآمد مختلط به منزله یک کمّیت ترازکننده به دست می آید؛ 
اما در این مطالعه الزم است به منظور شناسایی منابع مختلف درآمدهای خانوارها و به ویژه خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، درآمد مختلط از مازاد عملیاتی با درآمد مختلط تفکیک شوند. تفکیک 

این قلم به دالیل زیر، بسیار پیچیده و دشوار است:
در مقایسه با جدول سال 1380، در جدول داده- ستانده آماری سال 1390 فعالیت در فعالیت مرکز آمار   -
ایران، چنین تفکیکی به دالیل نامعلوم صورت نگرفته اسـت. ا، نمی توان با اسـتفاده از جدول مذکور، 
سهم درآمد مختلط از مجموع مازاد عملیاتی ناخالص و درآمد مختلط را در سال 1390 محاسبه کرد و 
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با فرض یکسان بودن نسبت ها در سال 1395 و 1390، سهم های محاسبه شده را مبنای برآورد درآمد 
مختلط بخش های اقتصادی قرار داد.

اسـتفاده از ماتریس حسـابداری اجتماعی سال 1390 منتشـر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس   -
که درآمد مختلط و مازاد عملیاتی ناخالص به صورت دو بردار مجزا گزارش شده اند، چندان قابل قبول 
نیست؛ زیرا مقایسه سهم درآمد مختلط از مجموع درآمد مختلط و مازاد عملیاتی در برخی از بخش های 
اقتصادی، شکاف قابل مالحظه ای با ارقام متناظر در حساب های نهادی بانک مرکزی دارد. برای نمونه، 
در ماتریس حسـابداری اجتماعی سـال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، سـهم درآمد مختلط بخش 
صنعت )به صورت تجمیع شده( از کل درآمد مختلط و مازاد عملیاتی حدود 15.67 درصد است. این در 
حالی است که حساب های نهادی بانک مرکزی، سهم نزدیک به 40.5 درصدی را برای بخش مذکور 
به دست می دهد و بر اساس طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن نیز این سهم بالغ بر 36 درصد 
است. به همین دلیل نسبت های قابل محاسبه از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 )به استثنای 

یک مورد که بعداً به صورت مفصل درباره آنها توضیح خواهیم داد( به طور کلی کنار گذاشته شده اند.
حساب های نهادی بانک مرکزی، صرفاً سهم درآمد مختلط از ارزش افزوده را برای 16 فعالیت اقتصادی   -
در سال 1395 ارائه می دهد. در حالی  که با توجه به اهداف پژوهش، اطالعات سهم درآمد مختلط برای 
33 فعالیت اقتصادی مورد نیاز است؛ از این رو امکان استفاده از حساب های نهادی بانک مرکزی صرفًا 
در حالت جدول تجمیع شده به 16 فعالیت اقتصادی قابل استفاده است، مگر آنکه از طریق روش هایی 

بتوان از این آمارها، استنباطی برای 33 فعالیت اقتصادی انجام داد.
در صفحه 31 گزارش تفصیلی حساب های نهادی بانک مرکزی که در خرداد 1398 منتشر شده، آمده   -
است: »... قسمت اعظم مازاد ایجاد شده توسط بخش نهادی خانوار، درآمد مختلط نامیده می شود زیرا 
غالباً در آن دسـته از فعالیت های تولیدی که خانوار در آن مشـارکت دارد، خانوار هم به عنوان کارفرما و 
هم به عنوان عرضه کننده کارکنان ظاهر می شود و تعیین جبران خدمات و سود به سادگی میسر نیست. 
به منظور تفکیک درآمد مختلط از نتایج به دست آمده در حساب تولید، به تفکیک بخش های نهادی، 
اطالعات مربوط به سرشـماری سـال های 1385 و 1390، آمار اشـتغال سـال های مختلف به تفکیک 
فعالیت ها و نظایر آن، استفاده شده است.« هر چند در این گزارش به صراحت ذکر شده است که مبنای 
محاسبه درآمد مختلط، به کارگیری آمارهای مربوط به سرشماری  است؛ ولی درباره نحوه محاسبه و فرآیند 
آن، هیچ صحبتی به میان نیامده است. نکته مهم دیگر آنکه مشخص نیست چرا بانک مرکزی در زمینه 

حساب های نهادی سال 1395، از سرشماری عمومی نفوس و مسکن همان سال استفاده نکرده است.
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-  آخرین سرشـماری عمومی نفوس و مسـکن برای سـال 1395 را مرکز آمار ایران انجام داده اسـت 
کـه طبقه بنـدی کارکنـان بـرای 22 رشـته فعالیت اقتصادی مشـتمل بر »کشـاورزی، جنـگل داری 
و ماهی گیـری«، »اسـتخراج معـدن«، »تولید صنعتی«، »تأمین بـرق، گاز، بخار هـوا و تهویه هوا«، 
»آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و تصفیه«، »ساختمان«، »عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر 
وسایل نقلیه«، »حمل ونقل و انبارداری«، »فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا«، »اطالعات 
و ارتباطات«، »فعالیت های مالی و بیمه«، »فعالیت های امالک و مستغالت«، »فعالیت های حرفه ای، 
عملی و فنی«، »فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی«، »اداره امور عمومی و دفاع، تأمین اجتماعی 
اجباری«، »آموزش«، »فعالیت های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی«، »هنر، سرگرمی 
و تفریـح«، »سـایر فعالیت هـای خدماتـی«، »فعالیت های خانوار بـه عنوان کارفرمـا، خودمصرفی«، 
»فعالیت های سازمان ها و هیئت های برون مرزی« و در نهایت »فعالیت های نامشخص و اظهار نشده« 
ارائه شده است. در تطابق با ابعاد بردار درآمد مختلط مورد نیاز این طرح در قالب 33 فعالیت اقتصادی، 
باید اشتغال برخی از فعالیت های اقتصادی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن را تجمیع کرد؛ در 
حالی که در زمینه برخی از فعالیت های اقتصادی، الزم است با استفاده از روش هایی، ارقام تجمیع شده 
را نیز تفکیک کرد. بدیهی است پاشنه آشیل به کارگیری داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

نیز در تفکیک ارقامی است که اطالعات تجمیع شده  آنها را در اختیار داریم.

با عنایت به توضیحات فوق، کاماًل واضح است که تفکیک درآمد مختلط از مجموع مازاد عملیاتی ناخالص و 
درآمد مختلط، با محدودیت های متعددی روبه روست. برای تفکیک و برآورد درآمد مختلط، گام های زیر طی شده 
و هم زمان از سه پایه آماری »سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 مرکز آمار ایران«، »حساب های 
نهادی بانک مرکزی در سال 1395« و »ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس« 

استفاده شده است.

مرحله اول: توزیع اشتغال در فعالیت های نامشخص و اظهارنشده
در سرشــماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، اشتغال کشور به دو گروه کلی اشتغال خصوصی )مشتمل 
بر بردارهای کارفرما، کارکن مســتقل، مزد و حقوق بگیر، کارکن فامیلی بدون مزد و حقوق بگیر، کارکن فامیلی 
با مزد و حقوق بگیر( و اشتغال عمومی و در قالب 22 فعالیت طبقه بندی شده است. فعالیت بیست ودوم با عنوان 
»فعالیت های نامشــخص و اظهارنشده« است که بر اساس طبقه بندی فعالیت های اقتصادی بر حسب کدهای 
آیسیک، چنین بخشی وجود ندارد و الزم است اشتغال حدود 3945 نفر )معادل با 0.008 درصد از کل اشتغال( 
نامشخص و اظهارنشده مربوط به این نوع فعالیت  را در سال 1395 بین 21 فعالیت اقتصادی دیگر توزیع کرد. به 
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همین منظور در ابتدا نسبت اشتغال در هر یک از 21 فعالیت اقتصادی به مجموع اشتغال به استثنای فعالیت های 
نامشــخص و اظهارنشــده محاسبه شده است که ماتریســی با ابعاد 21 فعالیت در شش طبقه وضعیت شغلی 
)پنج طبقه خصوصی و یک فقره عمومی( اســت. سپس این نسبت ها در سطر مربوط به اشتغال »فعالیت های 
نامشخص و اظهارنشده« ضرب شده است. ارقام به دست آمده نشان می دهد، چه مقدار از اشتغال های نامشخص 
و اظهارنشــده مربوط به هر یک از 21 فعالیت اقتصادی اســت. محاســبات موجود نشان می دهد، کشاورزی، 
جنگل داری و ماهی گیری حدود نیمی از مقدار اشتغال نامشخص و اظهارنشده را به خود اختصاص می دهد. 50 

درصد دیگر نیز بسته به نسبت های محاسبه شده، در سایر 20 فعالیت اقتصادی توزیع شده اند.

مرحله دوم: محاسبه »نسبت درآمد مختلط به مجموع درآمد مختلط با مازاد عملیاتی« یا محاسبه »نسبت 
شاغالن بدون کارفرما به کل جمعیت شاغل« به عنوان سنجه ای از سهم درآمد مختلط

همان طور که گفته شد، اوالً بر اساس حساب های نهادی بانک مرکزی در سال 1395، می توان »نسبت درآمد 
مختلــط به مجموع درآمد مختلط و مازاد عملیاتی« را برای 16 بخش اقتصادی محاســبه کرد. ثانیاً می توان 
»نسبت شاغالن بدون کارفرما به کل جمعیت شاغل« را بر اساس آمارهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
سال 1395 برای 21 فعالیت اقتصادی به دست آورد. در واقع، پس از آنکه سهم هر یک از فعالیت های اقتصادی 
از مقدار اشتغال نامشخص و گزارش نشده محاسبه شد، می توان مقدار اشتغال خصوصی و عمومی برای هر یک 
از 21 فعالیت اقتصادی طبقه بندی شده را از طریق مجموع اشتغال ثبت شده در طرح سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن و مقدار اشتغال نامشخص مرتبط با آن بخش به دست آورد. به بیان دیگر، برای هر یک از 21 فعالیت 
اقتصادی، شش درایه به دست می آید که سه درایه آن مرتبط با کارکنان دارای کارفرما و مزد و حقوق بگیر است و 
سه درایه آن مربوط به کارکنان بدون کارفرماست که منعکس کننده اشتغال خویش فرمایان بوده و معیار محاسبه 
درآمد مختلط خواهد بود. در این مرحله کافی اســت مجموع سه درایه مشتمل بر »کارکن مستقل«، »کارکن 

فامیلی بدون مزد« و »کارفرما« را به دست آورد و بر کل اشتغال آن فعالیت تقسیم کرد. 
به این ترتیب در مقابل ما دو نســبت وجود دارد که می توان از آنها برای تفکیک درآمد مختلط در برخی از 

رشته فعالیت ها به کار گرفت. در اینجا الزم است به دو نکته اشاره کرد:
بخش هـای اقتصادی تفکیک شـده در گزارش حسـاب های نهادی بانک مرکـزی، متفاوت از طرح   -1
سرشـماری عمومی نفوس و مسـکن مرکز آمار ایران است و نحوه انطباق رشته فعالیت ها در جدول 
)3-4( نشـان داده شـده اسـت. همان طور که مشخص اسـت، برخی فعالیت های اقتصادی در طرح 
سرشـماری عمومی نفوس و مسـکن به صورت تجمیعی ارائه شـده اند؛ در حالی که در حسـاب های 
نهـادی بانـک مرکزی، این فعالیت ها به طور مجزا گزارش شـده اند و بالعکس. برای نمونه، در طرح 
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سرشـماری عمومی نفوس و مسـکن، بخش »کشـاورزی، جنـگل داری و ماهی گیـری« به صورت 
یکجا و تجمیعی ارائه شـده اسـت؛ در حالی  که در حسـاب های نهادی بانک مرکزی، به دو بخش 
»کشـاورزی« و »ماهی گیری« منفک شـده اسـت. این در حالی  اسـت که بخش »تأمین آب، برق 
و گاز« در حسـاب های نهـادی بانـک مرکـزی به صورت تجمیعی گزارش شـده اسـت؛ اما در طرح 

سرشماری عمومی نفوس و مسکن، در قالب دو بخش مجزا آمده است.

جدول )3-4(. انطباق فعالیت های اقتصادی در حساب های نهادی و طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن

طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن
مرکز آمار ایران در سال 1395

حساب های نهادی بانک مرکزی ایران
در سال 1395

سهم درآمد مختلط از مجموع نام بخش های اقتصادی
سهم درآمد مختلط از مجموع نام بخش های اقتصادیدرآمد مختلط و مازاد عملیاتی

درآمد مختلط و مازاد عملیاتی

کشاورزی، جنگلداری
65 . 81%و ماهیگیری

67 . 90%کشاورزی

83 . 50%ماهیگیری

40 . 3%معدن
0%نفت

50 . 5%سایر معادن

48 . 40%صنعت02 . 36%صنعت

تأمین برق، گاز، بخار هوا
97 . 0%و تهویه هوا

61 . 8%آب، برق و گاز
آب رسانی، مدیریت پسماند، 

55 . 10%فاضالب و تصفیه

65 . 41%ساختمان25 . 31%ساختمان

عمده فروشی و خرده فروشی، 
عمده فروشی و خرده فروشی، 35 . 64%تعمیر وسایل نقلیه

93 . 66%خدمات تعمیرگاه ها

حمل ونقل، انبارداری16 . 67%حمل       ونقل و انبارداری
74 . 61%و ارتباطات

53 . 10%اطالعات و ارتباطات

فعالیت های خدماتی مربوط
19 . 33%هتل و رستوران52 . 33%به تأمین جا و غذا
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طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن
مرکز آمار ایران در سال 1395

حساب های نهادی بانک مرکزی ایران
در سال 1395

سهم درآمد مختلط از مجموع نام بخش های اقتصادی
سهم درآمد مختلط از مجموع نام بخش های اقتصادیدرآمد مختلط و مازاد عملیاتی

درآمد مختلط و مازاد عملیاتی

0%واسطه گری های مالی25 . 6%فعالیت های مالی و بیمه

64 . 73%فعالیت های امالک و مستغالت

خدمات مستغالت، کرایه
81 . 11%و فعالیت های کسب وکار

فعالیت های حرفه ای،
84 . 35%علمی و فنی

فعالیت های اداری
68 . 14%و خدمات پشتیبانی

اداره امور عمومی، دفاع،
اداره امور عمومی، دفاع،97 . 0%تأمین اجتماعی اجباری

0%تأمین اجتماعی

66 . 11%آموزش08 . 3%آموزش

فعالیت های مربوط به سالمت 
64 . 13%بهداشت و مددکاری اجتماعی78 . 6%انسان و مددکاری اجتماعی

16 . 24%هنر، سرگرمی و تفریح

خدمات عمومی، اجتماعی، 
68 . 70%شخصی و خانگی

52 . 53%سایر فعالیت های خدماتی

فعالیت های خانوار به عنوان 
48 . 13%کارفرما، خود مصرفی

فعالیت های سازمان ها
0%و هیئت های برون مرزی

مأخذ: محاسبات تحقیق

برخی رشته فعالیت ها نظیر صنعت در هر دو پایه آماری به صورت تجمیع شده حضور دارند؛ در حالی   -2
 که با توجه به اهداف پژوهش حاضر باید سهم درآمد مختلط زیربخش های آنها را محاسبه کرد.

مرحله سوم: محاسبه درآمد مختلط در 33 فعالیت اقتصادی در سال 1395
با توجه به محدودیت های موجود در پایه های آماری، ناگزیریم از سه نوع پایه آماری برای محاسبه درآمد مختلط 
بهره بگیریم. در مواردی که ســهم درآمد مختلط از مجموع مازاد عملیاتی ناخالص به همراه درآمد مختلط را 
می توانیم با استفاده از حساب نهادی بانک مرکزی یا در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن محاسبه کنیم، 
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از این دو پایه آماری استفاده خواهیم کرد و در سایر موارد، از سهم های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 
مرکز پژوهش ها به شرح زیر بهره خواهیم گرفت.

اسـتفاده از سـهم درآمـد مختلط از مجموع مـازاد عملیاتی ناخالص به همراه درآمد مختلط محاسـبه   -
شـده بر اسـاس حسـاب های نهادی سـال 1395 بانک مرکزی: برای محاسـبه درآمد مختلط شـش 
فعالیت اقتصادی مشـتمل بر »کشـاورزی«، »ماهی گیری«، »استخراج نفت و گاز«، »سایر معادن«، 
»مسـتغالت، کرایه، خدمات کسـب وکار«، »سـایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی« از 
پایه های آماری حساب های نهادی بانک مرکزی استفاده کرده ایم. سهم های مندرج در جدول )3-3(، 
در مجموع درآمد مختلط و مازاد عملیاتی ناخالص مرتبط با همان فعالیت ضرب شده و به این ترتیب، 

رقم مربوط به درآمد مختلط برای آن فعالیت به دست آمده است.
اسـتفاده از سـهم درآمـد مختلط از مجموع مـازاد عملیاتی ناخالص به همراه درآمد مختلط محاسـبه   -
شـده بر اسـاس طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 مرکز آمار ایران: تفکیک درآمد 
مختلط هشت فعالیت اقتصادی شامل »تأمین آب، برق و گاز طبیعی«، »ساختمان«، »عمده فروشی، 
خرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا«، »حمل ونقل، انبارداری، پست، اطالعات 
و ارتباطـات«، »فعالیت هـای مالـی و بیمـه«، »اداره امور عمومی، دفاعی، تأمیـن اجتماعی و خدمات 
شـهری«، »آموزش دولتی و خصوصی«، »بهداشـت و مددکاری خصوصی« با اسـتفاده از محاسبات 

مبتنی بر طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن بوده است.
اسـتفاده هم زمان از طرح سرشـماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 مرکز آمار ایران و ماتریس   -
حسابداری اجتماعی سال 1390 برای محاسبه زیربخش های صنعت: همان طور که گفته شد، در این 
طـرح، 17 زیربخش صنعت تفکیک شـده اند؛ اما یکی از محدودیت هـای آماری پیش   روی پژوهش، 
محاسبه درآمد مختلط در هر یک از این زیربخش هاست. اگر بخواهیم طرح سرشماری عمومی نفوس 
و مسـکن را مبنای محاسـبه قـرار دهیم، باید از مجموع درآمد مختلط و مـازاد عملیاتی ناخالص، 36 
درصد را به عنوان درآمد مختلط کل بخش صنعت در نظر بگیریم و بر اساس حساب های نهادی بانک 
مرکزی، این رقم به حدود 40.5 درصد می رسد. در اینجا ما از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
سال 1395 استفاده کرده ایم؛ زیرا تصویر دقیق تری از درآمد مختلط بخش صنعت در سال 1395 ارائه 
می دهد. با ضرب کردن 36 درصد در مجموع درآمد مختلط و مازاد عملیاتی ناخالص بخش صنعت، 
رقم 634 هزار میلیارد ریالی به عنوان درآمد مختلط بخش صنعت به دست می آید. حال این پرسش 
مطرح می شـود که چگونه می توان این رقم را بین 17 زیربخش صنعتی توزیع کرد؟ در این طرح دو 
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راهکار با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس در پیش گرفته 
شد که در نهایت راهکار دوم، با انجام یکسری تعدیالتی مبنای محاسبه قرار گرفت.

راهـکار اول: محاسـبه سـهم درآمـد مختلـط هر یـک از 17 زیربخـش صنعتـی از کل درآمد   -
مختلـط بخش صنعت در سـال 1390 و سـپس توزیع رقـم 634 هزار میلیارد ریالی بر اسـاس 
این سهم هاسـت. این راهکار مسـتلزم قبول این فرض اسـت که سهم درآمد مختلط هر یک از 
زیربخش های صنعتی از کل درآمد مختلط صنعت در سال 1395 دقیقاً مشابه سال 1390 است. 
همچنین کاربست این راهکار، این خطر را خواهد داشت که مازاد عملیاتی ناخالص )که از تفاضل 
رقم »مجموع درآمد مختلط و مازاد عملیاتی ناخالص« از »درآمد مختلط محاسبه شده« به دست 
می آید(، در بعضی از بخش ها مثبت یا صفر یا حتی منفی شود. با توجه به اینکه در فرآیند محاسبه 
با این روش، مازاد عملیاتی بخش های »منسـوجات«، »تولید محصوالت فلزی ساخته شده به 
جز ماشین آالت و تجهیزات«، »تولید مبلمان و تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات«، عددی 
منفی به دسـت می آمدند که به لحاظ اقتصادی هیچ مفهومی ندارد، بنابراین از این روش برای 

تفکیک درآمد مختلط زیربخش های صنعت استفاده نشد.
راهکار دوم: محاسبه نسبت درآمد مختلط به »مجموع درآمد مختلط و مازاد عملیاتی« در هر   -
یک از زیربخش های صنعت در سـال 1390 و سـپس ضرب آن در »مجموع درآمد مختلط و 
مازاد عملیاتی« هر یک از 17 بخش صنعت در سـال 1395. هنگامی که بر اسـاس این روش 
عمل می کنیم، مثبت بودن مازاد عملیاتی تضمین می شود؛ ولی رقم سرجمع درآمد مختلطی 
که با اسـتفاده از این روش به دسـت می آید، حدود 340 هزار میلیارد ریال اسـت که اختالف 
حـدود 300 هـزار میلیـارد ریالی با رقم کالن محاسـباتی مان دارد. دلیـل آن نیز کاماًل واضح 
اسـت؛ چرا که در ماتریس حسـابداری اجتماعی سـال 1390 مرکز پژوهش ها، سـهم درآمد 
مختلط بخش صنعت از مجموع درآمد مختلط و مازاد عملیاتی این بخش حدود 15.67 درصد 
اسـت؛ در حالی  که بر اسـاس طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن، این نسبت باید بیش 
از 36 درصد باشد )بالغ بر 2 برابر(. به همین دلیل، سهم های به دست آمده بر اساس ماتریس 
حسابداری اجتماعی سال 1390 باید به نحوی تعدیل شوند که اواًل حتماً کمتر از یک باشند 
)تا مثبت بودن مازاد عملیاتی تضمین شود( و ثانیاً سرجمع درآمد مختلط زیربخش های صنعت 

حدود 634 هزار میلیارد ریال باشد.
منظـور کـردن عدد صفر برای نسـبت درآمد مختلط به مجموع مازاد عملیاتـی و درآمد مختلط در دو   -
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فعالیت اقتصادی: تا به اینجا نحوه محاسبه درآمد مختلط 31 فعالیت از 33 فعالیت اقتصادی مشخص 
شـد. درباره دو بخش باقیمانده، یعنی »خدمات صندوق بازنشسـتگی کشوری« و »بهداشت دولتی و 
مددکاری دولتی«، فرض کرده ایم که کارکنان فعال در این بخش ها، مزد و حقوق بگیر هسـتند و نه 

خویش فرمایان که به نظر دور از واقعیت نیست.

مرحلـه چهارم: محاسـبه مـازاد عملیاتی ناخالص در هر رشـته فعالیت در سـال 1395 به صورت قلم 
ترازکننده

در مرحله چهارم، نحوه برآورد درآمد مختلط در هر یک از 33 رشــته فعالیت اقتصادی مشــخص شد. بدیهی 
است می توان مازاد عملیاتی را با استفاده از تفاضل »مجموع مازاد عملیاتی ناخالص و درآمد مختلط« از »درآمد 

مختلط« به صورت یک قلم ترازکننده یا پسماند محاسبه کرد.

3-3-1-3. محاسبه ماتریس مبادالت واسطه ای، بردار هزینه  واسطه ای و بردار تقاضای واسطه ای 
هر یک از فعالیت های اقتصادی

 GRAS محاســبه ماتریس مبادالت واسطه ای 33 فعالیت در 33 فعالیت با استفاده از روش رأس تعدیل شده
محاســبه شده اســت و در فرآیند محاسبه نیز از پنج نوع پایه های آماری بهره گرفته شده است که عبارتند از: 
»ماتریس مبادالت واسطه ای فعالیت در فعالیت سال 1390«، »ساختار هزینه ای خدمات صندوق بازنشستگی 
کشوری در ســال 1390«، »ساختار هزینه ای زیربخش های صنعت مستخرج از طرح آمارگیری از بنگاه های 
10 نفر کارکن و بیشــتر در ســال 1395« و »ساختار هزینه سایر معادن مستخرج از طرح آمارگیری از معادن 
در حال بهره برداری کشــور در سال 1395«، »بردار هزینه واسطه ای به دست آمده از طریق تفاضل ستانده از 
ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در ســال 1395«. به منظور محاسبه ماتریس مبادالت واسطه ای، گام های 

زیر طی شده است:

گام اول: تجمیع جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران در قالب 33 رشته فعالیت و محاسبه 
ماتریس ضرایب تکنولوژی برای 33 فعالیت

با توجه به اینکه ساختار هزینه ای بخش های اقتصادی )به استثنای زیربخش های صنعت و سایر معادن( در سال 
1395 در دسترس نیست، باید با ثابت فرض کردن ساختار هزینه ای بخش ها در طول سال های 1390 تا 1395، 
ماتریس مبادالت واســطه ای 33 فعالیت در 33 فعالیت را برای سال 1390 محاسبه و با استفاده از آن، ضرایب 

تکنولوژی را محاسبه کرد و مبنای برآورد ماتریس مبادالت واسطه ای سال 1395 قرار داد.
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گام دوم: برآورد ساختار هزینه ای بخش »خدمات صندوق بازنشستگی کشوری« در سال 1390
یکی از 33 رشته فعالیتی که در گام اول باید ضرایب تکنولوژی اش را به دست آورد، خدمات صندوق بازنشستگی 
است که چنین فعالیتی در جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران وجود ندارد. گفتنی است، در طبقه بندی 
آیسیک Rev.4، خدمات صندوق بازنشستگی کشوری در طبقه بندی تأمین اجتماعی اجباری قرار می گیرد. برای 
مشخص کردن ساختار هزینه ای فعالیت مذکور دو راهکار وجود دارد: راهکار اول، دسترسی به داده های موجود 
در پرسشنامه ای است که برای سال 1390، با همکاری صندوق و کارشناسان مرکز آمار ایران برای این فعالیت 
تکمیل شده است، که در مطالعه حاضر، راهکار اول در پیش گرفته شده است. راهکار دوم که در غیاب دسترسی 
به چنین اطالعاتی می توان به کار گرفت، آن است که به نسبت ستانده، بردار تقاضای واسطه ای بخش تأمین 
اجتماعی اجباری به دو بردار تفکیک شــود؛ بردار تقاضای واسطه ای »خدمات صندوق بازنشستگی کشوری« 
و بردار تقاضای واســطه ای »ســایر تأمین اجتماعی اجباری«. ذکر این نکته ضروری اســت که چون صندوق 
بازنشستگی، خدمتی به عنوان نهاده واسطه ای به فعالیت های اقتصادی ارائه نمی کند؛ لذا از منظر سطری، ارقام 

مندرج در سطر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری، معادل صفر در نظر گرفته می شود.

گام سوم: برآورد اولیه ماتریس مبادالت واسطه ای فعالیت در فعالیت سال 1395
با ضرب ماتریس ضرایب تکنولوژی 1390 در ستانده سال 1395، می توان به برآورد اولیه ای از ماتریس مبادالت 

واسطه ای در سال 1395 دست یافت.

گام چهـارم: تعدیل بـرآورد اولیه ماتریس مبادالت واسـطه ای از طریق گنجانـدن بردارهای تقاضای 
واسطه ای زیربخش های صنعت و بخش سایر معادن

همان طور که گفته شد ساختار هزینه ای )یا تقاضای واسطه ای( زیر بخش های صنعت و همچنین سایر معادن به 
ترتیب از طریق طرح های آمارگیری بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر و طرح آمارگیری از معادن در حال 
بهره برداری کشور در سال 1395 قابل استخراج است. درباره ساختار هزینه ای زیربخش های صنعتی باید به دو 
نکته مهم اشاره کرد که ضروری است در فرآیند استخراج تقاضای واسطه ای این زیربخش ها مدنظر قرار گیرد:

استفاده از نتایج طرح آمارگیری از بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر به منظور استخراج ساختار   -
هزینه ای در زیربخش های صنعتی، تصویر دقیقی از تقاضای واسطه ای کل در هر یک از زیربخش های 
صنعتی ارائه نمی دهد و الزم اسـت به نحوی، تقاضای واسـطه ای بنگاه های صنعتی کمتر از 10 نفر 
کارکن را نیز محاسبه کرد و با اعداد استخراج شده از طرح آمارگیری جمع بست. در توضیحات مربوط 
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به نحوه محاسـبه سـتانده و ارزش افزوده زیربخش های صنعتی به طور مبسـوط تبیین شد که چگونه 
می توان ارقام مرتبط با ستانده و ارزش افزوده بنگاه های صنعتی کمتر از 10 نفر کارکن را محاسبه کرد. 
برای به دست آوردن »تقاضای واسطه ای بنگاه های صنعتی کمتر 10 نفر کارکن« کافی است »نسبت 
ستانده بنگاه های صنعتی کمتر از 10 نفر کارکن به ستانده بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر« 
را در »بردار تقاضای واسـطه ای بنگاه های صنعتی10 نفر کارکن و بیشـتر« ضرب کرد. پس از آن، با 
محاسبه حاصل جمع دو بردار تقاضای واسطه ای مربوط به »بنگاه های صنعتی کمتر از 10 نفر کارکن« 
و »بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر« می توان به بردار تقاضای واسطه ای هر یک از 17 رشته 

فعالیت صنعتی دست یافت.
در طرح آمارگیری از بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، هزینه ها به دو دسته کلی قابل تقسیم    -
هستند؛ پرداختی هایی که محل هزینه کرد آن مشخص بوده و معلوم است به کدام یک از فعالیت های 
اقتصادی صورت گرفته است و پرداختی هایی که نامشخص بوده و عرضه کنندگان  کاالها و خدمات شان 
نامعلوم است. برای نمونه، پرداختی های بنگاه های فعال در تولید منسوجات بابت هزینه حمل ونقل باید 
به عنوان تقاضای واسطه ای بخش »تولید منسوجات« از بخش »حمل ونقل« ثبت شود؛ اما در مقابل، 
مشخص نیست پرداختی های صورت گرفته بابت مواد خام و اولیه را چگونه باید لحاظ کرد و به عبارتی، 
معلوم نیست بخش منسوجات برای خرید مواد خام و اولیه به کدام یک از بخش های اقتصادی هزینه 
می پردازد. از این رو مسـئله این اسـت که با این قبیل پرداختی ها چه باید کرد و آیا می توان راهکاری 
برای اختصاص این هزینه ها یافت یا خیر؟ پاسخ مثبت است. در ابتدا کافی است هزینه هایی را که منشأ 
آنها مشخص است، به بخش های مربوطه اختصاص داد و سایر هزینه ها با منشأ )فعالیت عرضه کننده( 
نامعلوم را جمع زد. سپس با استفاده از نسبت های محاسبه شده بر مبنای جدول داده-ستانده سال 1390 
)که در ادامه توضیح خواهیم داد( این هزینه های نامشـخص را توزیع کرد. برای محاسـبه آن نسبت ها 
در سـال 1390 نیز کافی اسـت مجموع هزینه های صورت گرفته از تمامی فعالیت های اقتصادی را به 
استثنای فعالیت هایی که ارقام آنها در سال 1395 مشخص است، به دست آورد و سپس با تقسیم تک 

به تک آن هزینه ها به مجموع هزینه ها، نسبت مربوطه را به دست آورد. 

گام پنجم: محاسبه بردار تقاضای واسطه ای تعدیل شده
هنگامی که برآورد اولیه از ماتریس مبادالت واسطه ای سال 1395 صورت گرفت و ساختار هزینه ای 17 زیربخش 
صنعت و 1 بخش مربوط به سایر معادن، در این ماتریس گنجانده شد، می توان مجموع سطری یا ستونی این 
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ماتریس را به دست آورد.
سـرجمع هر یک از سـتون های این ماتریس، ارقام هزینه واسـطه ای هر یک از بخش ها را به دسـت   -
می دهد که به استثنای زیربخش های صنعتی و بخش سایر معادن، ارقام به دست آمده متفاوت از بردار 

هزینه واسطه ای واقعی است که برای سال 1395 در اختیار است. 
سـرجمع هـر یک از سـطرهای ماتریـس مذکور، ارقام تقاضای واسـطه ای از هر یـک از فعالیت ها را   -

منعکس می کند.

بدیهی اسـت، مجموع ارقام ماتریس مبادالت واسـطه ای محاسـبه شده، متفاوت از مجموع کل هزینه های 
واسطه ای سال 1395 است. بر اساس محاسبات موجود، برآورد اولیه 9360 هزار میلیارد ریال است که باید 9694 
هزار میلیارد ریال باشـد؛ بنابراین، به اندازه 334 هزار میلیارد ریال کم برآوردی دارد. کافی اسـت که ارقام بردار 
تقاضای واسطه ای برآوردی را در »نسبت مجموع کل هزینه های واسطه ای واقعی سال 1395 به مجموع کل 
هزینه های واسـطه ای برآوردی سـال 1395« ضرب کرد و به این ترتیب، بردار تقاضای واسـطه ای تعدیل شده 

برای سال 1395 به دست می آید که مبنای استفاده از RAS تعدیل شده قرار می گیرد.

گام ششم: به کارگیری روش RAS تعدیل شده برای برآورد نهایی ماتریس مبادالت واسطه ای در سال 1395
در اینجا ما یک مقادیر اولیه مشــتمل بر »برآورد اولیه تعدیل شده ماتریس مبادالت واسطه ای«، »بردار تقاضای 
واسطه ای« را که از سرجمع سطری ماتریس مبادالت واسطه ای به دست آمده است و »بردار هزینه واسطه ای« را 
 RAS که از سرجمع ستونی ماتریس مبادالت واسطه ای محاسبه شده است، در اختیار داریم و باید با استفاده از روش
تعدیل شده، برآورد اولیه تعدیل شده ماتریس مبادالت واسطه ای را به ماتریس مبادالت واسطه ای تبدیل کنیم که 
مجموع هر یک از ســطرهای آن، »تقاضای واسطه ای تعدیل شده برای سال 1395« را به دست دهد و مجموع 
 RAS هر یک از ســتون های آن، ارقام »هزینه واسطه ای واقعی سال 1395« را ایجاد کند. دلیل استفاده از روش
تعدیل شده نیز آن است که ساختار هزینه ای 17 زیربخش صنعتی و همچنین بخش سایر معادن در سال 1395 در 
اختیار است. طی یک فرآیند تکراری 39 مرحله  ای، در نهایت ماتریس مبادالت واسطه ای برای سال 1395 محاسبه 
شده است که اختالف سرجمع سطری و ستونی آن با مقادیر هدف به صفر )تا هفت رقم اعشار( همگرا شده است.

3-3-1-4. محاسبه اجزای ماتریس تقاضای نهایی هر یک از فعالیت های اقتصادی
اجزای ماتریس تقاضای نهایی با توجه به اهداف طرح حاضر به مخارج مصرفی خانوارها )مشتمل بر خانوارهای 
بازنشســتگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی، خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی و سایر 
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خانوارها(، مخارج مصرفی دولت عمومی، مخارج مصرفی صندوق بازنشســتگی کشوری، تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در ماشــین آالت و تجهیزات، تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص در ساختمان، صادرات کاالها و خدمات، 
واردات کاالها و خدمات، تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تقسیم می شوند که در ادامه فرآیند محاسبه 

هر یک از بردارهای این ماتریس را توضیح خواهیم داد.

3-3-1-4-الف( نحوه برآورد مخارج مصرفی خانوارها
نتایج تفصیلی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 1395 مرکز آمار ایران، مبنای محاسبه بردارهای 
مصرف نهایی خانوارها و همچنین تفکیک آنها به ســه گروه خانوارهای بازنشســتگان تحت پوشش صندوق 
بازنشســتگی، خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی و ســایر خانوارها قرار گرفته است. فرآیند 

محاسبه در چهار گام زیر انجام شده است.

گام اول
 1 COICOP نتایــج طرح هزینــهـ  درآمد خانوارها، داده ها را به تفکیک مصارف فردی بر حســب طبقه بندی
به دســت می دهد. در حالی  که طبقه بندی حاکم بر فعالیت های اقتصادی در جدول دادهـ  ســتانده و ماتریس 
حســابداری اجتماعی، نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیت های اقتصادی تولید است که به کدهای آیسیک 

)ISIC( موسوم است. بنابراین ضروری است طبقه بندی COICOP به ISIC تبدیل شود.

گام دوم
تفکیک خانوارها به سه گروه خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی، خانوارهای شاغل تحت 

پوشش صندوق بازنشستگی و سایر خانوارها با توجه به اهداف تحقیق، ضروری است. 
برای تفکیک خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق، به داده های خام طرح هزینه درآمد خانوار   -
مراجعه شـده اسـت. بر اسـاس پرسشنامه طراحی شـده در این طرح، از خانوارها سؤال می شود که آیا 
حقوق بازنشستگی دریافت می کنند یا خیر؟ در صورتی که جواب مثبت باشد، اطالعات آنها می تواند به 
عنوان مصرف نهایی بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی قلمداد شود. البته باید به این نکته 
توجه کرد که ممکن است خانوار بازنشستگان، تحت پوشش صندوق بازنشستگی نباشند و مثاًل حقوق 
بازنشستگی خود را از سازمان تأمین اجتماعی و امثالهم دریافت کنند؛ از این رو برای تدقیق محاسبات، 

1- Classification of Individual Consumption by Purpose
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ارقام مصرف نهایی بازنشستگان باید با استفاده از نسبت »جمعیت بازنشستگان تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی به کل بازنشستگان کشور«، تعدیل شود.

به منظور تفکیک خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی نیز از داده های خام طرح هزینه   -
درآمد خانوارها اسـتفاده شـده است. بر اساس طراحی این پرسشنامه، از خانوارها سؤال می شود که آیا 
درآمدی از محل حقوق و دسـتمزد دارند یا خیر؟ درصورتی که جواب مثبت باشـد، از اطالعات مربوط 
به هزینه این خانوارها می توان برای برآورد مصرف نهایی خانوارهای شـاغل تحت پوشـش صندوق 
بازنشستگی، بهره گرفت. بدیهی است خانوارهای مزد و حقوق بگیر ممکن است ضرورتاً تحت پوشش 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری نباشـند. از این رو باید از طریق »نسبت جمعیت شاغل تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی کشوری به کل جمعیت مزد و حقوق بگیر«، ارقام مصرف نهایی خانوارهای شاغل 

را تعدیل کرد.
پس از تفکیک »خانوارهای بازنشسـته تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی کشوری« و »خانوارهای   -
شـاغل تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی« به راحتی می توان مصرف نهایی »سایر خانوارها« را به 
صورت قلم ترازکننده مصرف خانوارها به دسـت آورد. در واقع، با در اختیار داشـتن ارقام مصرف کل 
خانوارها و برآورد دو جزء از سه جزء آن، جزء سوم که همانا مصرف سایر خانوارهاست، به دست می آید.

گام سوم
 COICOP پس از تفکیک خانوارها به سه گروه، ماتریس هزینه های نهایی خانوارها بر حسب کدهای شش رقمی

استخراج شد.

گام چهارم
با انطباق کدهای شش رقمی COICOP با کدهای دو رقمی ISIC، ماتریس هزینه نهایی خانوارها در قالب سه 

نوع خانوار بر حسب کدهای آیسیک برای سال 1395 استخراج شد.

گفتنی اســت، در اســتخراج هزینه خانوارهای نمونه و تعمیم آن به هزینه خانوارهای جامعه، برخی اقالم 
به ویژه در ســتون مخارج مصرفی خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری صفر شده 
اســت. این به این معناست که خانوارهای بازنشسته ای که در نمونه گیری مرکز آمار ایران حضور داشته اند، آن 
قلم کاالها و خدمات را مصرف نکرده اند که با تعمیم رفتار مصرفی آنها به کل خانوارهای بازنشسته، عدد صفر 
حاصل شــده است. برطرف کردن این نارسایی از دو طریق امکان پذیر است: نخست، انجام نمونه گیری مجدد 
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که مســتلزم صرف زمان و منابع مالی اســت که عماًل خارج از توانمندی مطالعه حاضر است. دوم، استفاده از 
سهم جمعیتی که اعمال آن، مترادف با کنار گذاشتن فرض الگوی متفاوت مصرف انواع خانوارهاست. برای رفع 
این مشــکل، راهکار ترکیبی استفاده شده است؛ اواًل با استفاده از سهم جمعیتی، میزان کل مصرف خانوارهای 
بازنشسته و خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی و سایر خانوارها تا حدی تعدیل شده است. ثانیًا 
با استفاده از گزارش ارزشمند مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا1، سهم اقالم خوراکی، بهداشتی و مسکن از 
کل مصارف خانوارهای بازنشسته به تفکیک رشته  فعالیت های اقتصادی استخراج شده و از طریق ضرب کردن 
این سهم ها در مقدار مصرف کل خانوارهای بازنشسته، برخی از درایه های ستون مصرف خانوارها تکمیل شده 
اســت. درباره سایر درایه ها نیز »ســهم مصرف هر یک از کاالها و خدمات از کل مصرف خانوارها« بر اساس 
ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش ها محاسبه شده و ضمن کنترل این سهم ها با آمارهای 

سال 1395، تعدیل های مورد نیاز در برخی درایه ها اعمال شده است.

3-3-1-4-ب( نحوه برآورد مصرف نهایی دولت عمومی و صندوق بازنشستگی کشوری
هزینه های مصرف نهایی دولت روی طیف وسیعی از کاالها و خدمات و به دو صورت زیر انجام می شود.

هزینه های مربوط به تولید ستانده غیربازاری: این نوع هزینه ها، هزینه های تولید کاالها و خدماتی   -1
هسـتند کـه واحدهای دولتی برای خانوارها به طور رایـگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی دار 
نیسـت، فراهم می کنند. گفتنی اسـت، بخش عمده ای از هزینه های نهایی دولت را این نوع هزینه ها 
تشکیل می دهند. ارزش این هزینه ها برابر با ارزش احتسابی ستانده های غیربازاری تولید شده از سوی 
دولت منهای ارزش هرگونه دریافتی از فروش کاالها و خدمات است. ارزش ستانده احتسابی خدمات 
دولـت نیـز از طریق حاصل جمع هزینه های تولید، یعنی مصارف واسـطه ای، جبران خدمات کارکنان، 

خالص سایر مالیات های بر تولید و مصرف سرمایه ثابت اندازه گیری می شوند.
هزینه های مربوط به تولید کاالها و خدمات از سوی تولیدکنندگان بازاری: ممکن است دولت، کاالها   -2
و خدماتـی را خریـداری کرده یا به صورت رایگان در اختیار خانوارها قرار دهد. نقش واحدهای دولتی 
در ایـن رابطـه، بـه پرداختی بابت خرید کاالها و خدمات و توزیع آنهـا به خانوارها به صورت انتقاالت 
غیرنقدی محدود است. واحدهای دولتی در این حالت، هیچ گونه عملیاتی روی چنین کاالها و خدماتی 
انجام نمی دهند و هزینه های ایجاد شده از سوی دولت برای خرید این نوع کاالها و خدمات به عنوان 

مصرف نهایی تلقی می شود.
1- گزارش مذکور با عنوان »خانوارهای ســالمند چگونه هزینه می کنند؟ بررسی ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای دارای سرپرست 

سالمند در ایران« را غالمی و گالب در سال 1398 تهیه کرده اند.
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 پایه های آماری مورد اســتفاده برای محاســبه مخارج مصرفی نهایی دولت، قانون بودجه سال 1395 است که 
هزینه ها نیز به منظور تطابق و سازگاری با طبقه بندی حاکم بر حساب تولید به صورت کدهای آیسیک تبدیل 
شده اند. با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی، هزینه های مصرفی نهایی ندارد، لذا ارقام مندرج در بردار مربوط به 

هزینه های مصرفی صندوق، صفر خواهند بود. 

3-3-1-4-ج( نحوه برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مشتمل بر ماشین آالت و تجهیزات و ساختمان
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص عبارت است از: ارزش کل تحصیل دارایی های ثابت توسط تولیدکنندگان منهای 
فروش یا انتقال دارایی های ثابت در طول یک دوره حسابداری معین، به اضافه ارزش آنچه واحدهای نهادی به 
ارزش دارایی های ثابت تولید نشده، افزوده اند. دارایی های ثابت، دارایی های ملموس و غیرملموسی هستند که از 
یک جریان تولید به عنوان ستانده به دست آمده و به طور مستمر و مداوم در فرآیند تولید محصوالت دیگر برای 
دوره زمانی بیش از یک سال به کار گرفته می شوند. به این ترتیب، سرمایه گذاری ثابت به دو دسته کلی تشکیل 

سرمایه ثابت ملموس و تشکیل سرمایه ثابت غیرملموس طبقه بندی می شوند.
ذکر این نکته ضروری است که زمین و سایر دارایی هایی که مجدداً تولید نمی شوند، در تشکیل سرمایه به 
حساب نمی آیند و صرفاً میزان اضافه شده به این دارایی ها نظیر تسطیح اراضی، حصارکشی دور زمین و نظایر آن، 
تشکیل سرمایه ناخالص به شمار می آید. در واقع، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، میزان اضافه شده به موجودی 
سرمایه ساختمان ها، تجهیزات و ماشین آالت یا به عبارت دیگر، میزان اضافه شده به ظرفیت تولید محصوالت 

را اندازه گیری می کند.
به منظور محاسبه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آالت و تجهیزات، چهار گام زیر طی شده است:

گام اول
با استفاده از نتایج طرح های آمارگیری زراعت، باغداری ها، دامداری صنعتی و پرورش مرغ های گوشتی، تشکیل 
ســرمایه ثابت ناخالص در دارایی های پرورش یافته مربوط به دو فعالیت اقتصادی »کشاورزی، باغداری، دام و 
طیور و جنگل داری« و »ماهی گیری« محاســبه شده است. بدیهی است ارقام محاسبه شده در ستون تشکیل 

سرمایه در تجهیزات و ماشین آالت قرار می گیرند.

گام دوم
از طریق نتایج آمارگیری معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1395، میزان تشکیل سرمایه ثابت از طریق 
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این بخش استخراج شده و براساس کدهای آیسیک، طبقه بندی شده است. گفتنی است، تشکیل سرمایه ثابت 
بخش معادن، در ردیف این بخش قرار نمی گیرد, بلکه سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش، در ردیف 
بخش های »تولید محصوالت فلزی به جز ماشین آالت و تجهیزات«، »ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی 
و نوری«، »تولید تجهیزات برقی«، »تولید ماشــین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر«، »صنایع 
تولید خودرو و وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات و قطعات خودرو« و در نهایت بخش »مستغالت، کرایه و خدمات 

کسب وکار« قرار می گیرد.

گام سوم
بخش عمده ای از تشکیل سرمایه را بنگاه های صنعتی صورت می دهند که بخشی از آمار و اطالعات مربوط آنها 
را می توان از طریق طرح بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1395 استخراج کرد. سپس با توجه 
به ماهیت مخارج ســرمایه گذاری صورت گرفته، در قالب کدهای آیسیک و در شش بخش »تولید محصوالت 
فلزی به جز ماشــین آالت و تجهیزات«، »ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری«، »تولید تجهیزات 
برقی«، »تولید ماشــین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر«، »صنایع تولید خودرو و وسایط نقلیه 
موتوری و تجهیزات و قطعات خودرو« و »مستغالت، کرایه و خدمات کسب وکار« قرار می گیرند. گفتنی است، 
سرمایه گذاری های صورت گرفته در تحقیق و توسعه )R&D(، نرم افزارها، اکتشافات و ... در بخش خدمات کسب 

و کار طبقه بندی می شوند.

گام چهارم
برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بنگاه های صنعتی کمتر از 10 نفر کارکن به منظور تعدیل بردار تشکیل 
ســرمایه در ماشــین آالت و تجهیزات ضروری است. به همین منظور از بردار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 
ماشــین آالت و تجهیزات مندرج در جدول دادهـ  ستانده سال 1390 و طرح آمارگیری از بنگاه های صنعتی 10 
نفر کارکن و بیشتر استفاده شده است تا سهم هر یک از بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر و همچنین 
بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و کمتر از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آالت و تجهیزات در سال 
1390 برآورد شــود و با استفاده از این دو سهم، میزان تشکیل سرمایه ثابت توسط بخش های صنعتی در سال 

1395 تعدیل شده است.
در راستای محاسبه سرمایه گذاری در بخش ساختمان نیز با استفاده از طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری 
کشور، طرح آمارگیری از بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر و همچنین سرفصل تملک دارایی های سرمایه ای 
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از سوی دولت در قانون بودجه سال 1395، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان برآورد شده است.

3-3-1-4-د( نحوه برآورد بردار صادرات و واردات
مرکز آمار ایران با استفاده از آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران، آمار صادرات و واردات 
کاالها را بر حســب کدهای آیسیک در حســاب های ملی فصلی منتشر کرده است؛ اما این آمارها با سه نقص 

روبه رو هستند:
آمار و اطالعات گمرک که مبنای طبقه بندی صادرات و واردات از سـوی مرکز آمار ایران قرار گرفته   -
است، صرفاً کاالهایی را شامل می شود که از پایانه های گمرکی کشور صادر یا وارد شده است. با توجه 
به اینکه بخش عمده ای از صادرات ایران مشتمل بر نفت  خام و گاز طبیعی است که صادرات آنها از 
طریق پایانه های گمرکی صورت نمی گیرد؛ از این رو آمارهای مندرج در حساب های ملی فصلی مرکز 

آمار ایران، با کم برآوردی صادرات روبه روست.
گزارش های مرکز آمار ایران صرفاً آمارهای صادرات و واردات کاالها )مشتمل بر محصوالت کشاورزی   -
و صنعتی( را پوشش می دهد و تصویری درباره میزان صادرات و واردات خدمات کشور ارائه نمی کند.

آمار واردات کاالها از طریق پایانه های گمرکی شامل کاالهای قاچاقی نیست؛ لذا آمار واردات گمرک   -
و به تبع آن، آمارهای مستخرج شده مرکز آمار ایران، با مشکل کم برآوری روبه رو هستند.

با توجه به ســه نارسایی فوق، گزارش های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، به چند دلیل زیر مبنای 
برآورد واردات و صادرات کشور در سال 1395 قرار گرفته است. در گزارش های بانک مرکزی، اواًل صادرات نفت  
خام و گاز طبیعی در ارقام صادرات کشور لحاظ شده است. ثانیاً صادرات و واردات اقالم عمده خدماتی نیز گزارش 
شده است. ثالثاً به نظر می رسد بانک مرکزی، اقالم قاچاق را نیز در برآورد واردات کاال لحاظ کرده است. البته در 
گزارش های بانک مرکزی به صراحت عنوان نشده است که دلیل اختالف بیش از 600 هزار میلیارد ریالی واردات 
کاال در گزارش های این نهاد با ارقام مرکز آمار ایران چیست. وجود این تفاوت می تواند منبعث از دو دلیل باشد؛ 
اواًل لحاظ ارقام قاچاق از سوی بانک مرکزی و لحاظ نکردن آن از سوی مرکز آمار ایران و ثانیاً متفاوت بودن نرخ 
ارز استفاده شده در تبدیل ارقام دالری به ریالی. عالوه بر سه مزیت برشمرده شده در خصوص پایه های آماری 
بانک مرکزی درباره صادرات و واردات، یکی از دالیل دیگری که در این طرح از گزارش های بانک مرکزی برای 
برآورد صادرات و واردات استفاده شده، آن است که یکی از ابعاد هر مراوده تجاری ایران با دنیای خارج، بعد مالی 
است؛ از این رو انتظار می رود بانک مرکزی، داده های دقیق تری در خصوص تجارت خارجی در اختیار داشته باشد.

گفتنی است، مزایای برشمرده در زمینه پایه های آماری بانک مرکزی به این معنا نیست که هیچ محدودیتی 
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برای برآورد واردات و صادرات کشور وجود ندارد. بزرگ ترین محدودیتی که در برآورد این بردار با آن مواجه بودیم، 
آن است که اقالم صادرات و واردات ریالی )بر حسب فعالیت های اقتصادی( صرفاً تا انتهای سال 1394 در اختیار 
اســت و آنچه در سال 1395 می توان مورد استفاده قرار داد، اقالم کالن ریالی و اقالم دالری در سطوح خردتر 

است. در ادامه، فرآیند برآورد صادرات و واردات ریالی در سال 1395 تشریح شده است.

گام اول: استخراج ارقام دالری صادرات و واردات در گزارش بانک مرکزی
جدول )3-5(، اقالم موازنه پرداخت ها را به صورت دالری منعکس می کند که بانک مرکزی در ترازنامه اقتصادی 
سال 1395 آن را منتشر کرده است. در این گزارش، وضعیت صادرات و واردات کاالی کشور به صورت دو قلم 
عمده صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین واردات نفتی و غیرنفتی مشخص شده است؛ ولی اقالم دالری واردات 

و صادرات خدمات در طبقه بندی خردتر گزارش شده است.
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جدول )3-5(. ارقام واردات و صادرات کاالها و خدمات

میلیون دالروارداتمیلیون دالرصادرات

63.135واردات کاال83.978صادرات کاال

1,388گاز و فرآورده55,752نفت و گاز و فرآورده های نفتی

61,747سایر کاالها28,226کاالهای غیرنفتی

حساب کاال 20.843 میلیون دالر مازاد دارد.

16,001واردات خدمات10,060صادرات خدمات

2,453حمل و نقل3,754حمل و نقل

456الف- مسافر201الف- مسافر

1,224ب- بار3,295ب- بار

773ج- سایر258ج- سایر

9,437مسافرت3,713مسافرت

1,587الف- تجاری690الف- تجاری

7,849ب- شخصی3,023ب- شخصی

140خدمات ارتباطی58خدمات ارتباطی

1,315خدمات ساختمانی )فنی و مهندسی(1,397خدمات ساختمانی )فنی و مهندسی(

20خدمات بیمه44خدمات بیمه

393خدمات مالی به جز بیمه104خدمات مالی به جز بیمه

271خدمات کامپیوتری و اطالعاتی107خدمات کامپیوتری و اطالعاتی

131مالکیت معنوی و حق امتیازها12مالکیت معنوی و حق امتیازها

754سایر خدمات تجاری395سایر خدمات تجاری

218خدمات شخصی، فرهنگی و تفریحی190خدمات شخصی، فرهنگی و تفریحی

869خدمات دولتی287خدمات دولتی

حساب خدمات 5941 - میلیون دالر کسری دارد.

کل حساب جاری که همان خالص صادرات است 16.388 میلیون دالر مازاد دارد.

مأخذ: ترازنامه اقتصادی سال 1395، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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گام دوم: محاسبه اقالم کالن صادرات و واردات ریالی کاالها و خدمات
بانک مرکزی در حساب های ملی، کل صادرات ریالی کشور را به صورت 2,946,412 میلیارد ریال گزارش کرده 
است که رقم دالری آن در جدول )3-5( معادل 94,038 میلیون دالر است. با استفاده از آن به راحتی می توان 
دریافت، صادرات کاال 2,631,210 میلیارد ریال و صادرات خدمات نیز 315,202 میلیارد ریال است. درباره واردات 
نیز بانک مرکزی رقم 2,736,834 میلیارد ریالی را عالوه بر رقم 79,136 میلیون دالری گزارش کرده اســت 
که طبق جدول )3-5( می توان به رقم 2,183,456 میلیارد ریالی واردات کاال و 553,378 میلیارد ریالی واردات 
خدمات دســت یافت. به این ترتیب، ارقام کالن صادرات و واردات کاالها و خدمات مشــخص می شوند که در 
کنترل کردن مجموع اقالم بردارهای صادرات و واردات در سطح بخش های اقتصادی قابل استفاده خواهند بود.

گام سوم: مشخص کردن وضعیت صادرات نفت  خام، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و واردات این اقالم
حســاب کاال مشتمل بر تجارت کاالهای نفتی و غیرنفتی است. افزون بر این، در پانوشت دو جدول شماره 65 
ترازنامه اقتصادی سال 1395، تصریح شده است اقالم مندرج در حساب واردات نفت و گاز مشتمل است بر »نفت 
 خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی« که شــرکت های ملی نفت ایران، ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی، شــرکت های پتروشــیمی به صورت گمرکی و غیرگمرکی صادر می کنند. همان طور که در 
جدول )3-6( مشاهده می شود، صادرات کاال را می توان به دو جزء »نفت، گاز و فرآورده های نفتی« و »کاالهای 
غیرنفتی« طبقه بندی کرد و با توجه به اینکه بانک مرکزی، اقالم دالری این اجزا را ارائه می دهد، لذا با استفاده 
از قاعده تشــریح شده در گام دوم، می توان مقادیر ریالی آنها را نیز به دست آورد که در جدول زیر ارائه شده اند. 

دقیقاً همین روند را برای محاسبه مقادیر ریالی اجزای واردات کاال می توان در پیش گرفت.

جدول )3-6(. برآورد صادرات و واردات ریالی کاالها در قالب اجزای نفتی و غیرنفتی

میلیارد ریالمیلیون دالروارداتمیلیارد ریالمیلیون دالرصادرات

نفت و گاز و فرآورده های 
؟55,752نفتی

؟1,388گاز و فرآورده1,746,829
48,002

؟28,226کاالهای غیرنفتی
؟61,747سایر کاالها884,881

2,135,454

63.1352.183.456واردات کاال83.9782.631.210صادرات کاال

مأخذ: محاسبات تحقیق
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همان طور که مالحظه می شود صادرات نفت، گازطبیعی و فرآورده های نفتی و میعانات گازی در سال 1395 
معادل 1,746,829 میلیارد ریال است. این در حالی است که مرکز آمار در حساب های ملی فصلی خود دو رقم 
را گزارش کرده اســت: مجموع صادرات اســتخراج نفت و گاز برابر با 395,740 میلیارد ریال و مجموع کک و 
فرآورده های نفتی برابر با 131,197 میلیارد ریال که به این ترتیب جمع آنها برابر با 526,397 میلیارد ریال است. 
کاماًل واضح است که در مقایسه با رقم 1,746,829 میلیارد ریالی بانک مرکزی، رقم اعالمی مرکز آمار ایران به 
شدت کم برآوردی دارد. دلیل این کم برآوردی آن است که مرکز آمار صرفاً آمارهای گمرکی را منتشر می کند؛ 
در حالی  که بانک مرکزی به دلیل آنکه کنترل حساب خزانه را بر عهده دارد، کلیه صادرات غیرگمرکی را نیز در 

محاسبات لحاظ می کند.
در طرح حاضر، همه کم برآوردی مذکور در سلول صادرات بخش استخراج نفت و گاز درج شده است، زیرا 
اواًل نفت خام از پایانه های وزارت نفت صادر می شود که مشمول ثبت گمرکی نمی شود و ثانیاً گاز طبیعی نیز با 
خط لوله صادر می شود که ثبت گمرکی برای آن بی مفهوم است. پس صادرات بخش استخراج نفت  خام و گاز 
طبیعی معادل 1,615,632 میلیارد ریال و صادرات بخش کک و فرآورده های نفتی معادل 131,197 میلیارد ریال 

در نظر گرفته شده است.
در زمینه واردات کاالها نیز بحث مشابهی وجود دارد. طبق گزارش فصلی مرکز آمار ایران، واردات مربوط به 
بخش استخراج نفت و گاز طبیعی 15 میلیارد ریال و واردات کک و فرآورده های نفتی معادل 4,678 میلیارد ریال 
است. طبق محاسبات انجام شده بر حسب داده های بانک مرکزی، رقم کل برای این دو بخش 48,002 میلیارد 
ریال است که با دو رقم فوق به میزان 43,309 میلیارد ریال تفاوت دارد که بر اساس استدال ل های پیش گفته، 
باید این عدد را در ســلول واردات بخش اســتخراج نفت و گاز طبیعی منظور کرد. به این ترتیب واردات بخش 
اســتخراج نفت  خام و گاز طبیعی برابر 43,324 میلیارد ریال و واردات کک و فرآورده های نفتی معادل 4,678 

میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

گام چهارم: برآورد ارقام ریالی صادرات خدمات و واردات خدمات
همان طور که در جدول )3-5( مالحظه می شود اقالم واردات و صادرات خدمات، اواًل به صورت دالری گزارش 
شــده اند که با تبعیت از قاعده مطرح شده در گام دوم، می توان آنها را به صورت ریالی بیان کرد. ثانیاً این اقالم 
بر حسب طبقه بندی آیسیک نیستند که باید آنها را بر حسب کدهای آیسیک، طبقه بندی کرد. به استثنای قلم 
مربوط به »مسافرت«، مابقی اقالم را به راحتی می توان فعالیت اقتصادی متناظر را تعیین کرد. در جدول )7-3(، 

مقادیر ریالی صادرات و واردات خدمات و بخش اقتصادی متناظر با آن مشخص شده است.
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جدول )3-7(. محاسبه صادرات و واردات ریالی خدمات در سطح بخش های اقتصادی

بخش اقتصادی متناظر در طرح حاضر
واردات

)میلیارد ریال(
صادرات

)میلیارد ریال(
نام بخش ها در گزارش

ترازنامه اقتصادی بانک مرکزی

حمل  ونقل، انبارداری، پست، اطالعات و ارتباطات )بخش 25(

84,824 117,612 حمل ونقل

15,768 6,297 الف- مسافر

42,326 103,232 ب- بار

26,730 8,083 ج- سایر

هزینه تور و گشت 5% )کد 27(  -1
2- هزینه حمل و نقل 25% )کد 25(

3- هزینه اقامت 19% )کد 24(
4- هزینه خوراکی و دخانی 25% )کد 24 و 25 به صورت مساوی(

5- هزینه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی 3 درصد )کد 33(
6- هزینه های درمانی 3 درصد )کدهای 31 و 32(

7- هزینه های خرید سوغاتی 10 درصد )کدهای 5 و 24 به صورت 
مساوی(

8- هزینه های خرید کاال و لوازم 10 درصد )بخش 24(

326,331 116,328 مسافرت

54,878 21,618 الف- تجاری

271,418 94,710 ب- شخصی

حمل  ونقل، انبارداری، پست، اطالعات و ارتباطات )بخش 25( 4,841 1,817 خدمات ارتباطی

مستغالت، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزیشکی )بخش 27( 45,473 43,768 خدمات ساختمانی )فنی و مهندسی(

فعالیت های مالی و بیمه )بخش 26( 691 1,378 خدمات بیمه

فعالیت های مالی و بیمه )بخش 26( 13,590 3,285 خدمات مالی به جز بیمه

مستغالت، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی )بخش 27( 9,371 3,352 خدمات کامپیوتری و اطالعاتی

مستغالت، کرایه و خدمات کسب وکار و دا مپزشکی )بخش 27( 4,530 375 مالکیت معنوی و حق امتیازها

مستغالت، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی )بخش 27( 26,073 12,375 سایر خدمات تجاری

سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی )بخش 33( 7,538 5,952  خدمات شخصی، فرهنگی
و تفریحی

اداره امور عمومی، دفاعی، تأمین اجتماعی و خدمات شهری )بخش 28( 30,050 8,991 خدمات دولتی

مأخذ: محاسبات تحقیق
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گام پنجم: تعدیل بردار صادرات و واردات کاال
همان طور که در جدول )3-8( مشــاهده می شود بین رقم صادرات کاال )به استثنای نفت و گاز و فرآورده های 
نفتــی( بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حــدود 30,361 میلیارد ریال اختالف وجود دارد و رقم مرکز آمار با کم 
برآوردی روبه روســت. همچنین اختالف قابل مالحظه ای درباره رقم کالن واردات کاال وجود دارد و 603,550 
میلیارد ریال کم برآوردی در حســاب های ملی فصلی مرکز آمار مشاهده می شود. دو رقم مذکور که تا حدودی 
منعکس کننده تجارت غیررسمی )یا قاچاق( است، باید در بردارهای صادرات کاال و واردات کاال )به استثنای نفت 

و ...( توزیع شود.

جدول )3-8(. مقدار تفاوت در صادرات و واردات کاالهای غیرنفتی 

اختالف )کم برآوردی مرکز آمار(
)میلیون ریال(

بانک مرکزی
)میلیون ریال(

مرکز آمار ایران
)میلیون ریال(

30,361 2,631,210 2,600,849 صادرات کاالهای غیرنفتی

603,550 2,183,456 1,579,906 واردات کاالهای غیرنفتی

مأخذ: محاسبات تحقیق

سؤال این است که این کم برآوردی به ویژه در واردات کاالها را چگونه باید در بردارهای صادرات و واردات 
لحاظ کرد؟ به نظر می رسد دو راهکار وجود دارد:  راهکار اول: تسهیم به نسبت و راهکار دوم: برآوردی از حجم 
قاچاق. در جدول )3-9( میزان تعدیل واردات و صادرات کاال بر اســاس راهکار تسهیم به نسبت مشخص شده 
است. همان طور که مالحظه می شود در برخی بخش های اقتصادی )نظیر فلزات پایه( که شاید قاچاق کاال در آن، 
موضوعیت چندانی نداشته باشد، میزان تعدیل در بردار واردات بیش از حد به نظر می رسد. در واقع به کارگیری این 
راهکار به این معناست که بخش های اقتصادی با باالترین سهم در واردات، بیشترین سهم را در قاچاق کاالها 
به خود اختصاص می دهند که فرض چندان معقولی نیست؛ از این رو برای تعدیل در بردار واردات از این راهکار 

چشم پوشی کرده و صرفاً بردار صادرات کاال را با این روش تعدیل می کنیم.
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جدول )3-9(. مقدار تعدیل مورد نیاز در اقالم واردات و صادرات کاالهای غیرنفتی در راهکار اول

نام بخش های اقتصادی

نسبت صادرات هر 
یک از بخش ها به 
کل صادرات کاال 

استثنای نفت

نسبت واردات هر 
یک از بخش ها به 
کل واردات کاال به 

استثنای نفت

تعدیل 
صادرات کاال 

)میلیون ریال(

تعدیل
واردات کاال 
)میلیون ریال(

1344,02780,655 . 1330 . 0کشاورزي

000171171 . 0060 . 0ماهیگیري

00000 . 0000 . 0استخراج نفت و گاز طبیعي

0041,5402,508 . 0510 . 0سایر معادن

0792,93247,452 . 0970 . 0صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانی

0231,05413,922 . 0350 . 0تولید منسوجات

0042632,310 . 0090 . 0تولید پوشاک

001185473 . 0060 . 0تولید چرم و فرآورده هاي وابسته

تولید چوب و فرآورده هاي چوب وچوب پنبه و کاغذ،
04215125,516 . 0050 . 0چاپ و انتشار

00000 . 0000 . 0تولید کک و فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت

09811,20359,322 . 3690 . 0تولید موادشیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي

04017924,129 . 0060 . 0تولید داروها و فرآورده هاي دارویي، شیمیایي وگیاهي

0221,05513,354 . 0350 . 0تولیدفرآورده هاي الستیکي و پالستیکي

0141,6568,518 . 0550 . 0تولید سایر فرآورده هاي معدني غیرفلزي

0654,13839,274 . 1360 . 0تولید فلزات پایه

تولیدمحصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین آالت
02048511,796 . 0160 . 0و تجهیزات

10213361,390 . 0040 . 0ساخت محصوالت رایانه اي، الکترونیکي و موتوري

03833323,118 . 0110 . 0تولید تجهیزات برقي

167587100,883 . 0190 . 0تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده درجاي دیگر
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نام بخش های اقتصادی

نسبت صادرات هر 
یک از بخش ها به 
کل صادرات کاال 

استثنای نفت

نسبت واردات هر 
یک از بخش ها به 
کل واردات کاال به 

استثنای نفت

تعدیل 
صادرات کاال 

)میلیون ریال(

تعدیل
واردات کاال 
)میلیون ریال(

 صنایع تولید خودرو و وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات
13317980,498 . 0060 . 0و قطعات خودرو

 تولید مبلمان و سایر وسایل طبقه بندی نشده و تعمیرات
014918,258 . 0030 . 0و نصب ماشین آالت و تجهیزات

00001 . 0000 . 0تأمین آب ، برق و گاز طبیعي

1130,361603,550جمع کل

مأخذ: محاسبات تحقیق

بر اساس راهکار پیشنهادی دوم، باید مقدار قاچاق کاال را برآورد کرد. برآورد حجم قاچاق نیز به دلیل نبود 
آمارهای رسمی در این حوزه و همچنین اندک بودن مطالعات انجام شده در داخل کشور بسیار دشوار است. یکی 
از مطالعات ارزشمند منتشر شده در این حوزه، مقاله مزینی )1397( است که در این مقاله، دو روش برای محاسبه 

حجم کاالی قاچاق وارداتی به کشور معرفی شده است.

الف( روش اول- تجارت بین کشوری
این روش بر مبنای مقایسه آمارهای رسمی صادرات و واردات کشورهای طرف تجاری پایه گذاری می شود. در محاسبه 
قاچاق ورودی، آن بخش از محموله های تجاری که به صورت رسمی از کشور مبدأ )صادرکننده( به هدف ایران خارج 
می شود، اما در مبادی و آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود به عنوان قاچاق درنظر گرفته می شود. بدیهی است آن 
بخش از محموله های تجاری که به صورت غیررسمی از کشور مبدأ خارج شده و به صورت غیررسمی به ایران وارد 
می شوند، قابلیت محاسبه در روش بین کشوری را ندارند. کاالهای منتخب در این تحقیق، اقالم عمده قاچاق موجود در 
سبد مصرفی خانوار است که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرده و عبارتند از: لوازم آرایشی و بهداشتی، چای، 
برنج، پارچه، البسه، کیف و کفش، تلفن همراه، سیگار و دخانیات، طال و جواهر، اسباب بازی، لوازم خانگی، لوازم صوتی 
و تصویری، تجهیزات رایانه، تجهیزات پزشکی و لوازم یدکی خودرو. مزینی )1397( در این مقاله نشان داده است، بر 
اساس این روش، قاچاق برخی از کاالها )به ویژه تلفن همراه و برنج( منفی است. از آنجایی که منفی بودن قاچاق 

مفهومی ندارد؛ از این رو روش تجارت بین کشوری روش چندان مناسبی برای برآورد ارزش قاچاق نیست.
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ب( روش دوم- مصرف ظاهری
روش دوم معرفی شــده در مقاله مزینی )1397(، مصرف ظاهری است. این روش ماهیتاً یک روش حسابداری 
اســت و در آن برآورد خاصی صورت نمی گیرد؛ چرا که حجم قاچاق از مابه التفاوت عرضه کل )تولید به عالوه 
واردات( و تقاضای کل )مصرف به عالوه صادرات( با فرض ثبات در موجودی انبار محاســبه می شود. در مقاله 
مذکور میزان قاچاق صورت گرفته در سال 1393 با استفاده از روش مصرف ظاهری برآورد شده است. درست 
است که ارقام مطلق برآورد شده در این مقاله را نمی توان در این طرح به طور مستقیم استفاده کرد؛ اما می توان 
با طبقه بندی اقالم قاچاق در قالب کدهای آیســیک، ســهم هر یک از آنها از کل قاچاق را محاسبه کرد و رقم 
حدود 600 هزار میلیارد ریال کم برآوردی واردات را بین آن کدهای آیسیک توزیع کرد. در جدول )3-10(، سهم 
هر یک از اقالم قاچاق در سال 1393 و تناظر آن با کدهای آیسیک مشخص شده است و نهایتاً در ستون آخر 

جدول، برآوردی از واردات قاچاق برای سال 1395 به صورت ریالی ارائه شده است.

جدول )3-10(. برآورد حجم قاچاق کاالها در سال 1395

مقدار کل قاچاق
)میلیارد ریال(

سهم از قاچاق
درصد

شماره فعالیت اقتصادی 
در طرح حاضر نام فعالیت اقتصادی

5,482 %0 . 91 1 کشاورزي

35,680 %5 . 91 5 صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانی

109,719 %18 . 18 6 تولید منسوجات

155,136 %25 . 70 7 تولید پوشاک

36,033 %5 . 97 12 تولید داروها و فراورده هاي دارویي، شیمیایي وگیاهي

80,334 %13 . 31 17 ساخت محصوالت رایانه اي، الکترونیکي ونوري

63,419 %10 . 51 18 تولید تجهیزات برقي

48,673 %8 . 06 20  صنایع تولید خودرو و وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات
و قطعات خودرو

69,074 %11 . 45 21  تولید مبلمان و سایر وسایل طبقه بندی نشده و تعمیرات
و نصب ماشین آالت و تجهیزات

مأخذ: محاسبات تحقیق بر مبنای مقاله مزینی )1397(
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3-3-1-4- هـ( نحوه برآورد تغییرات در موجودی انبار و اشتباهات آماری
به منظور برقراری تراز ســطری، تغییرات در موجودی انبار و اشــتباهات آماری به عنوان یک قلم ترازکننده به 
صورت پســماند محاسبه می شود. برای برآورد این فقره در سطح هر یک از فعالیت های اقتصادی، کافی است 
ستانده آن فعالیت را از مجموع تقاضای واسطه ای و تقاضای نهایی )مشتمل بر مصرف خانوارها، تشکیل سرمایه 

ثابت ناخالص، مخارج مصرفی دولت و خالص صادرات( کسر کرد.

3-3-2. پایه های آماری و فرآیند محاسبه حساب عوامل تولید
همان طور که در جدول )3-1( مالحظه می شــود، حساب عوامل تولید از منظر سطری منعکس کننده ماتریس 
ارزش افزوده و دریافت درآمد عوامل تولید از خارج است که مجموع آن دو، »جمع درآمد عوامل تولید« را نشان 
می دهد. از منظر ستونی، این حساب دو جزء »ماتریس تخصیص درآمد عوامل تولید« و »پرداخت درآمد عوامل 
تولید به خارج« را منعکس می کند که مجموع آن دو بیان کننده »جمع هزینه عوامل تولید« است. در توضیحات 
مربوط به نحوه محاسبه حساب تولید، به تفصیل درباره فرآیند محاسبه ماتریس ارزش افزوده و پایه های آماری 
آن بحث شــد. همچنین از آنجایی که در حساب نهادها، به تفصیل درباره »ماتریس تخصیص« بحث خواهیم 
کرد؛ لذا در این قسمت، صرفاً روی پایه های آماری مربوط »دریافت عوامل تولید از خارج« و »پرداخت عوامل 

تولید به خارج« تمرکز می کنیم.
در حســاب های ملی ایران به تفکیک بخش های نهادی اقتصاد که بانک مرکزی منتشر می کند، دو رقم 
»جبــران خدمات دریافتنی کارکنــان« و »درآمد مالکیت دریافتنی« گزارش می شــود که مجموع این ارقام، 
»دریافت عوامل تولید از خارج از کشــور« را نشــان می دهد. با فرض آنکه کارکنان تحت پوشــش صندوق 
بازنشستگی نمی توانند خدمات نیروی کار خود را در خارج از کشور ارائه دهند، لذا رقم مربوط به »جبران خدمات 
دریافتنــی کارکنان« را به عنوان »جبران خدمات ســایر کارکنان« در نظر گرفته ایم. همچنین درآمد مالکیت 
دریافتنی نیز به عنوان »مازاد عملیاتی بدون درآمد مختلط« منظور شــده اســت؛ زیرا درآمد مالکیت عمدتاً به 
دلیل دریافتی بابت سود سهام یا اجاره امالک در خارج از کشور بوده است که ماهیتاً »مازاد عملیاتی« است و 

نه »درآمد مختلط«.
مشــابه با توضیحات فوق، بانک مرکزی دو رقم »جبران خدمــات پرداختنی کارکنان« و »درآمد مالکیت 
پرداختنی« را منتشر می کند که مجموع این دو نیز »پرداخت عوامل تولید به خارج از کشور« را منعکس می کند. 
رقم مربوط به »جبران خدمات پرداختنی کارکنان« را به عنوان »جبران خدمات سایر کارکنان« منظور کرده ایم و 
قلم مربوط به »درآمد مالکیت پرداختنی« را نیز به صورت »مازاد عملیاتی بدون درآمد مختلط« در نظر گرفته ایم.
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3-3-3. پایه های آماری و فرآیند محاسبه حساب نهادها
از منظر سطری، حساب نهادها به سه جزء »ماتریس تخصیص«، »ماتریس انتقاالت« و »بردار دریافتنی نهادها 
از دنیای خارج« قابل تفکیک اســت که در جدول )3-1( مشــخص شده است. از منظر ستونی نیز مشتمل بر 
»مصرف نهایی نهادهــا«، »ماتریس انتقاالت«، »پس انداز خالص نهادها« و »بردار پرداختنی نهادها به دنیای 
خارج« است. تمرکز اصلی این قسمت بر نحوه محاسبه اجزای حساب نهادها از منظر سطری است؛ زیرا از منظر 
ســتونی، درباره مصرف نهایی نهادها در حساب تولید به تفصیل بحث شده است و درباره بردار پس انداز خالص 
نهادها نیز در قسمت مربوط به حساب انباشت بحث خواهد شد. گفتنی است، »پرداخت نهادها به دنیای خارج« 
و »دریافت نهادها از دنیای خارج« در حساب های ملی ایران به تفکیک نهادهای اقتصاد وجود ندارد. البته خالص 
پرداختی نهادها به دنیای خارج به میزان 1219 میلیارد ریال در دست است که از تفاوت منابع و مصارف توزیع 
ثانویه درآمد قابل اســتحصال است. با توجه به اینکه در توضیحات مربوط به »حساب دنیای خارج« به تفصیل 
درباره نحوه محاسبه دریافت/پرداخت نهادها به/از دنیای خارج بحث خواهیم نمود لذا در این قسمت، صرفاً روی 

»ماتریس تخصیص« و »ماتریس انتقال« تمرکز می نماییم.

3-3-3-1. پایه های آماری و فرآیند محاسبه ماتریس تخصیص1
ماتریس تخصیص در ماتریس حسابداری اجتماعی، پل ارتباطی میان حساب تولید در جدول داده ـ ستانده و 
حساب نهادها مانند درآمد نهادها، پس انداز نهادها و مصرف نهادهاست. ارقام این ماتریس مشخص می کند 
که ســهم نهادهای جامعه )مشــتمل بر سه گروه خانوار، شــرکت ها، صندوق بازنشستگی و دولت( از درآمد 
عوامل تولیدی داخل کشور )مشتمل بر جبران خدمات دو گروه از کارکنان، درآمد مختلط و مازاد عملیاتی( و 
خالص درآمد عوامل تولید از خارج چقدر اســت. برای محاسبه ماتریس تخصیص، مهم ترین پایه های آماری 
مورد استفاده، مجموع درآمد عوامل تولید است که در واقع، همان جمع سطری حساب عوامل تولید است که 
در مرحله قبلی تبیین شــد. در فرآیند محاسبه اجزای این ماتریس باید از آمارهای جانبی نیز استفاده کرد که 
در ادامه تشــریح خواهد شد. در جدول )3-11(، ســاختار کلی ماتریس تخصیص ارائه شده است. هر یک از 
سطرهای ماتریس تخصیص نشان می دهد نهادهای جامعه از چه محل هایی درآمد کسب می کنند. همچنین 
هر یک از ستون های ماتریس تخصیص نشان می دهد، درآمد مربوط به هر یک از عوامل تولید، چگونه بین 

نهادها تخصیص می یابند.

1- هدف اصلی فصل حاضر از طرح، ارائه پایه های آماری محاســبه SAM اســت، لذا کارکرد نهادها در ارتباط با مسئله نیابتی و غیرنیابتی 
ماتریس تخصیص و انتقاالت به تفصیل در فصل پیشین بحث شده است و در اینجا مورد تأکید قرار نمی گیرد.
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جدول )3-11(. تصویری از ماتریس تخصیص

مازاد عملیاتی ناخالص 
بدون درآمد مختلط

درآمد 
مختلط

جبران خدمات 
سایر کارکنان

جبران خدمات کارکنان تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی کشوری

ü ü
خانوارهای بازنشسته تحت پوشش 

صندوق بازنشستگی

ü ü
خانوارهای شاغل تحت پوشش 

صندوق بازنشستگی

ü ü ü سایر خانوارها

ü شرکت ها

ü صندوق بازنشستگی کشوری

ü دولت

الف( نحوه تخصیص درآمد حاصل از جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی بین نهادها
کاماًل بدیهی است که کل درآمد حاصل از جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی صرفاً به 
»خانوارهای شــاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی« تخصیص می یابد و همان طور که در جدول )11-3( 

مشاهده می شود، مقدار تخصیص از این محل به سایر نهادها، معادل صفر خواهد بود.

ب( نحوه تخصیص درآمد حاصل از جبران خدمات سایر کارکنان بین نهادها
همان طور که در حساب عوامل تولید ذکر شد، جبران خدمات سایر کارکنان یا در داخل کشور محقق می شود یا 
»خالص جبران خدمات دریافتنی کارکنان از دنیای خارج« است که از طریق تفاضل »جبران خدمات دریافتنی 
کارکنان از دنیای خارج« از »جبران خدمات پرداختنی کارکنان به دنیای خارج« به دست می آید. مجموع دو رقم 
»جبران خدمات سایر کارکنان« که در ماتریس ارزش افزوده محاسبه شده بود و »خالص جبران خدمات دریافتنی 
کارکنان از دنیای خارج«، کاًل به یکی از نهادهاف یعنی »سایر خانوارها« اختصاص می یابد و همان طور که در 

جدول )3-11( مشاهده می شود، سایر درایه های مربوط به این ستون معادل صفر خواهد بود.

ج( نحوه تخصیص درآمد مختلط بین نهادها
همان طور که در فرآیند محاسبه درآمد مختلط در ماتریس ارزش افزوده بحث کردیم، فرض شد که درآمد مختلط 
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به آن دسته از شاغالنی تعلق دارد که کارفرما ندارند. بنابراین، شرکت ها، صندوق بازنشستگی و دولت هیچ سهمی 
از درآمد مختلط نخواهند داشــت و این درآمد صرفاً به گروه های خانوارها تعلق می گیرد؛ اما در اینجا سؤال آن 
است که درآمد مختلط به کدام یک از سه گروه خانوارها تعلق دارد؟ در غیاب آمارهای جانبی، فرض شده است 
که »خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری«، سهمی از این درآمد نداشته باشند1 و درآمد 
مختلط صرفاً بین دو گروه دیگر خانوارها، یعنی »خانوارهای بازنشســته تحت پوشش صندوق بازنشستگی« و 
»سایر خانوارها« تخصیص یابد. به منظور تخصیص درآمد مختلط بین دو گروه خانوار نیز از »سهم مصرف«2 

هر یک از دو گروه خانوارها از مصرف کل این دو گروه خانوار استفاده شد.

د( نحوه تخصیص مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط بین نهادها
مازاد عملیاتی ناخالص از دو جزء تشکیل می شود که عبارتند از: »مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط« که 
از ماتریس ارزش افزوده قابل استحصال است و »خالص درآمد مالکیت دریافتنی از دنیای خارج« که از تفاضل 
درآمد مالکیت دریافتنی از دنیای خارج و هزینه مالکیت پرداختنی به دنیای خارج به دست می آید. پایه های آماری 
مرتبط با این اجزا قباًل به طور کامل در »حساب تولید« و »حساب عوامل تولید« تبیین شد؛ لذا در اینجا صرفًا 

روی نحوه اختصاص این درآمد بین شش نهاد جامعه می پردازیم.
در گام نخست، با استفاده از آمارهای حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی، رقم مازاد عملیاتی   -
را بر اساس سهم هر یک از نهادها از مازاد عملیاتی به سه جزء »درآمد خانوارها«، »درآمد شرکت ها« 
و »درآمد دولت عمومی« تفکیک می کنیم. درآمد شرکت ها از مازاد عملیاتی بدون هیچ گونه تعدیلی 
در تقاطع سطر شرکت ها و ستون مازاد عملیاتی قرار می گیرد؛ اما درباره دو جزء دیگر باید تعدیالتی 

انجام داد.
در گام دوم، باید درآمد خانوارها از مازاد عملیاتی را به سه جزء »درآمد خانوارهای بازنشسته«، »درآمد   -
خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی« و »درآمد سایر خانوارها« تفکیک کنیم که به 
همین منظور از »سهم مصرف« هر یک از سه گروه خانوارها از کل مصرف خانوارها استفاده می کنیم. 
1- در فرآیند محاســبه، گزینه مقابل فرض مذکور نیز بررســی و فرض شد که درآمد مختلط به هر سه گروه خانوارها اختصاص یابد، ولی این 
نحوه تخصیص منجر به »منفی شدن پس انداز سایر خانوارها« می شد که از منظر شاخص های کالن، توضیح منطقی برای آن وجود نداشت. به 
همین دلیل، در برآورد نهایی ماتریس حسابداری اجتماعی، فرض مذکور اصالح شد و به طور کلی، هیچ سهمی از درآمد مختلط برای خانوارهای 

شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته نشد.
2- گزینه دیگر برای نحوه تخصیص درآمد مختلط، به کارگیری »سهم جمعیتی« هر یک از دو گروه خانوار از کل جمعیت این دو گروه است. 
در مقایسه با گزینه سهم جمعیتی، به نظر می رسد »سهم مصرف« دقیق تر باشد؛ چرا که ضرورتی ندارد گروه خانواری که جمعیت بیشتری دارد 
لزوماً درآمد مختلط بیشتری داشته باشد، اما چون مصرف تابعی از درآمد است، به نظر منطقی است که بپذیریم گروه خانواری با مصرف باالتر، 

سهم بیشتری از درآمد مختلط داشته باشد.
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با ضرب سـهم مصرف هر یک از سـه گروه خانوارها در درآمد کل خانوارها از مازاد عملیاتی، می توان 
سه درایه نخست ستون مازاد عملیاتی را نیز تکمیل کرد.

در گام سـوم، الزم اسـت درآمد دولت از مازاد عملیاتی را به دو جزء »درآمد صندوق بازنشسـتگی« و   -
»درآمد سایر دولت عمومی« تفکیک کرد. از آنجایی که در سالنامه های آماری صندوق بازنشستگی، 
مقدار کل درآمد صندوق بازنشسـتگی از محل سـرمایه گذاری ها مشخص شـده است، لذا این رقم را 
به عنوان مقدار کل دریافتی صندوق از مازاد عملیاتی در نظر می گیریم. بدیهی اسـت با کسـر کردن 
»درآمد صندوق از مازاد عملیاتی« از »کل درآمد دولت از مازاد عملیاتی« می توان به »درآمد سایر دولت 

عمومی از مازاد عملیاتی« دست یافت.

3-3-3-2. پایه های آماری و فرآیند محاسبه ماتریس انتقاالت
یکی از پاشــنه های آشیل در محاسبه ماتریس حســابداری اجتماعی، برآورد ماتریس انتقاالت است؛ زیرا بعضًا 
آمار رســمی برای برخی درایه های این ماتریس نمی توان پیدا کرد. ماتریس انتقاالت، یک ماتریس مربع است 
که درایه های روی قطر اصلی این ماتریس، انتقاالت درون نهادی هر یک از نهادها را منعکس می کند و سایر 
درایه های آن نیز انتقاالت بین نهادی را نشان می دهد. در مطالعه حاضر، ماتریس انتقاالت یک ماتریس شش در 
شش است؛ زیرا با توجه به اهداف تحقیق، شش نهاد برای جامعه در نظر گرفته شده است. سطرهای ماتریس 
انتقاالت، دریافتی هر یک از نهادها از خودش و سایر نهادها را نشان می دهد؛ در حالی  که ستون های ماتریس 
مذکور بیان کننده پرداختی هر یک از نهادها به خودش و سایر نهادهاست. به بیان دیگر، درآمد هر یک از نهادها 
هزینه نهاد دیگر را نشان می دهد. به علت فقدان آمار 16 درایه از 36 درایه ماتریس انتقاالت، صفر در نظر گرفته 

شده است که این درایه ها عبارتند از:
انتقاالت »خانوارهای بازنشسـته تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی« به »خانوارهای شـاغل تحت   -

پوشش صندوق بازنشستگی«؛
انتقاالت »خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی« به »سایر خانوارها«؛  -

انتقـاالت »خانوارهـای بازنشسـته تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی« به »صندوق بازنشسـتگی   -
کشوری«؛

انتقاالت »خانوارهای شـاغل تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی« به »خانوارهای بازنشسـته تحت   -
پوشش صندوق بازنشستگی«؛

انتقاالت »خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی« به »سایر خانوارها«؛  -
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انتقاالت »سایر خانوارها« به »خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی«؛  -
انتقاالت »سایر خانوارها« به »خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی«؛  -

انتقاالت »سایر خانوارها« به »صندوق بازنشستگی کشوری«؛  -
انتقاالت »شرکت ها« به »شرکت ها«؛  -

انتقاالت »شرکت ها« به »صندوق بازنشستگی کشوری«؛  -
انتقاالت »صندوق بازنشستگی کشوری« به »خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی«؛  -

انتقاالت »صندوق بازنشستگی کشوری« به »سایر خانوارها«؛  -
انتقاالت »صندوق بازنشستگی کشوری« به »شرکت ها«؛  -

انتقاالت »صندوق بازنشستگی کشوری« به »صندوق بازنشستگی کشوری«؛  -
انتقاالت »صندوق بازنشستگی کشوری« به »دولت«؛  -

انتقاالت »دولت« به »شرکت ها«.  -

با عنایت به موارد فوق، 20 درایه از 36 درایه ماتریس انتقاالت، غیرصفر است که باید درباره پایه های آماری 
و نحوه محاسبه هر یک از آنها توضیح داد. به منظور جلوگیری از تکرار مطالب، پایه های آماری ماتریس انتقاالت 

عبارتند از:
»تراز مالی دولت« در سال 1395 که ارقام مربوط به مالیات ها از آن استخراج شده است.  -1

سـالنامه آماری سـال 1395 صندوق بازنشسـتگی کشـوری که انتقاالت این نهاد به سـایر نهادها و   -2
همچنین دریافتی های این نهاد از سایر نهادها از آن استخراج می شود.

طرح هزینه- درآمد خانوارها در سال 1395 که از پایگاه مرکز آمار ایران گرفته شده است.  -3
گـزارش عملکـرد بودجه کشـور در سـال 1395 که از پایگاه سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور   -4

استخراج شده است.
حساب های ملی ایران به تفکیک بخش های نهادی سال 1395 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.  -5

در جــدول )3-12(، اقالمی که در هر یک از درایه هــای ماتریس انتقاالت قرار می گیرد و از مجموع آنها، 
انتقاالت هر یک از نهادها به نهادهای دیگر به دست می آید، ارائه شده است.
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جدول )3-12(. نحوه محاسبه انتقاالت هر یک از نهادها به نهادهای دیگر

اقالم منظور شدهدرایه ماتریس انتقاالت

انتقاالت خانوارهای 
بازنشسته به خانوارهای 

بازنشسته
مجموع اقالم زیر مبنای محاسبه هر یک از سه درایه مذکور قرار گرفته اند.

خمس؛  )1
زکات؛  )2

فطریه، کفاره، رد مظالم، نذر؛  )3
پرداخت انتقالی خانوارها به خانوارها؛  )4

انواع دیه پرداختی؛  )5
هزینه های مربوط به خسارات وارده.  )6

انتقاالت خانوارهای 
شاغل به خانوارهای 

شاغل

 انتقاالت سایر خانوارها
به سایر خانوارها

انتقاالت خانوارهای 
بازنشسته به دولت

چهار اقالم زیر در محاسبه هر یک از سه درایه مذکور مشترک هستند؛ اما جمع این چهار قلم، انتقاالت 
خانوار به دولت را منعکس نمی کند.

پرداخت به صندوق صدقات؛  )1
کمک به مساجد و کلیساها؛  )2

هدایای نقدی پرداخت شده به مؤسسات دولتی؛  )3
هزینه های پرداخت شده به زندان و سازمان های دولتی از سوی خانوارها.  )4

عالوه بر چهار قلم فوق، مالیات های پرداختنی و ســهمیه های پرداختی بابت تأمین اجتماعی نیز جزء 
انتقاالت خانوارها به دولت به شمار می آید که به نحو زیر عمل شده است.

1- مالیات مشــاغل )که از آمارهای تراز مالی دولت اســتخراج شده اســت( صرفاً بین »خانوارهای 
بازنشســته« و »سایر خانوارها« توزیع شده است. مبنای توزیع نیز سهم هر یک از این دو گروه خانوار 

از درآمد مختلط است.
2- مالیات ثروت و مالیات مستغالت و امالک )که از آمارهای تراز مالی دولت استخراج شده است( بین 
هر سه گروه خانوارها توزیع شده و به علت فقدان آمارهای جانبی، مبنای توزیع این مالیات، سهم هر 
یک از سه گروه خانوار از مصرف است. منطق مستتر در این فرض آن است که مصرف، تابعی از درآمد 

و ثروت است.
3- پرداختی بابت سهمیه های تأمین اجتماعی )که از حساب های ملی ایران به تفکیک نهادهای 
اقتصاد اســتخراج شده اســت( که صرفًا باید بین »خانوارهای بازنشســته« و »سایر خانوارها« 
توزیع شــود. زیرا همان طور که قباًل دیدیم خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
کشوری، صرفًا حق بیمه و ســهمیه های خود را به صندوق بازنشستگی پرداخت می کنند که در 
جای دیگری لحاظ می شــود. نحوه محاسبه ســهمیه های تأمین اجتماعی در هر یک از دو گروه 

خانوار چند مرحله دارد. 

انتقاالت خانوارهای 
شاغل به دولت
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اقالم منظور شدهدرایه ماتریس انتقاالت

انتقاالت سایر خانوارها 
به دولت

- در گام نخســت سهمیه های تأمین اجتماعی »شــاغالن با کارفرمای دولتی )که تحت پوشش 
صندوق بازنشســتگی نیستند(« را محاسبه می کنیم. برای این کار کافی است »کل جبران خدمات 
کارکنان دولتی« را از »جبران خدمات کارکنان تحت پوشــش صندوق« کسر کنیم. رقم به دست 
آمده را در 3. 0 ضرب می کنیم )یعنی 7 درصد ســهم نیروی کار و 23 درصد ســهم کارفرما( که 
عدد حاصل شده، مقدار سهمیه پرداختی سایر خانوارها به دولت )تأمین اجتماعی و سهم کارفرمای 

دولتی( را منعکس می کند.
- در گام دوم، سهمیه تأمین اجتماعی »شاغالن با کارفرمای خصوصی« را باید محاسبه کنیم. بدین 
منظور رقم »جبران خدمات ســایر کارکنان« را از »جبران خدمات کارکنان دولتی که تحت پوشــش 
صندوق نیســتند« کســر کرده و رقم به دســت آمده را در 3. 0 )که 7 درصد آن ســهم نیروی کار و 
23 درصد آن ســهم کارفرما است( ضرب می کنیم. این رقم »سهمیه تأمین اجتماعی شاغالن دارای 
کارفرمای خصوصی« است. چنانچه عدد به دست آمده را در هفت-سی ام ضرب کنیم، رقم »انتقاالت 
سایر خانوارها به دولت« بابت سهمیه تأمین اجتماعی سهم نیروی کار به دست می آید. به نحوه مشابه، 
ضرب رقم مذکور در بیست و سه-سی ام معکس کننده میزان »انتقاالت سایر خانوارها به شرکت ها« 
را منعکس می کند که در گام بعدی باید شرکت ها، این رقم را به عنوان سهمیه تأمین اجتماعی سهم 

کارفرما به دولت منتقل کنند.
- با توجه به اینکه ســهمیه های پرداختی به تأمین اجتماعی می تواند از طریق کارکنان مســتقل یا 
خویش فرمایان نیز پرداخت شــده باشــد، کافی است مابه التفاوت »ســهمیه های تأمین اجتماعی« از 
»ســهمیه های تأمین اجتماعی شــاغالن دارای کارفرما« را به دست آوریم که این رقم مثبت، همان 
»ســهمیه های تأمین اجتماعی شاغالن مســتقل یا خویش فرما« اســت. این رقم باید بین دو گروه 
»خانوارهای بازنشســته« و »سایر خانوارها« توزیع شــود که مبنای توزیع آن، »سهم درآمد مختلط« 
هر یک از دو گروه خانوار از کل درآمد مختلط اســت. اعداد حاصل شــده به ترتیب »پرداخت انتقالی 
خانوارهای بازنشســته به دولت )تأمین اجتماعی(« و »پرداخت انتقالی سایر خانوارها به دولت )تأمین 

اجتماعی(« را نشان می دهد.
4- از آنجایی که طبق تعریف SNA از جبران خدمات کارکنان، تمامی حق بیمه های پرداختی )صرف نظر 

از ســهم کارفرما و کارکن( جزئی از حقوق و دستمزد هســتند لذا »سهمیه پرداختی کارفرمای دولتی به 
صندوق بازنشســتگی« در درون جبران خدمات کارکنان تحت پوشــش صندوق بازنشستگی حضور دارد 
که باید آن را تفکیک کرده و به عنوان »انتقاالت خانوارهای شــاغل تحت پوشــش صندوق به دولت« 
منظور کرد. با توجه به سالنامه صندوق بازنشستگی، کل کسورات دریافتی در سال 1395 معادل 68878 
میلیارد ریال است که 27551 میلیارد ریال آن مربوط به سهم نیروی کار و 41327 میلیارد ریال آن، سهم 
کارفرمای دولتی بوده اســت. کافی است رقم 41327 میلیارد ریال به عنوان »انتقاالت خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق به دولت« ثبت شود و پس از آن نیز مجدداً دولت به عنوان کارفرما، این رقم را به 

صندوق بازنشستگی منتقل کند.
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اقالم منظور شدهدرایه ماتریس انتقاالت

انتقاالت خانوارهای 
بازنشسته به شرکت ها

هدایای نقدی پرداخت شده به مؤسسات غیردولتی: برای محاسبه این قلم، در ابتدا با استفاده از طرح هزینه-
درآمد خانوار، مقدار کل هدایای نقدی پرداخت شده تمامی خانوارها به مؤسسات غیردولتی استخراج شده 
است و براساس سهم جمعیتی، بین سه گروه خانوارها )مشتمل بر خانوارهای بازنشسته، خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سایر خانوارها( توزیع شده است. گفتنی است، در سال 1395 

سهم جمعیتی هر یک از سه گروه خانوار مذکور به ترتیب 2 . 4%، 9%، و 8 . 86%، است.

انتقاالت خانوارهای 
شاغل تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی 
کشوری به شرکت ها

هدایای نقدی پرداخت شــده به مؤسسات غیردولتی: مشــابه با توضیحات سطر قبلی، برای محاسبه 
این قلم، در ابتدا با استفاده از طرح هزینه-درآمد خانوار، مقدار کل هدایای نقدی پرداخت شده تمامی 
خانوارها به مؤسســات غیردولتی استخراج شده است و براساس سهم جمعیتی، بین سه گروه خانوارها 
)مشتمل بر خانوارهای بازنشسته، خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سایر 

خانوارها( توزیع شده است.

انتقاالت سایر خانوارها
به شرکت ها

1( هدایای نقدی پرداخت شده به مؤسسات غیردولتی: مشابه با دو سطر باال، برای محاسبه این قلم، در ابتدا 
با استفاده از طرح هزینه-درآمد خانوار، مقدار کل هدایای نقدی پرداخت شده تمامی خانوارها به مؤسسات 
غیردولتی اســتخراج شده است و براساس سهم جمعیتی، بین سه گروه خانوارها )مشتمل بر خانوارهای 
بازنشسته، خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سایر خانوارها( توزیع شده است.

2( ســهمیه تأمین اجتماعی ســهم کارفرمای خصوصی که توضیحات آن در قسمت »سهمیه تأمین 
اجتماعی شاغالن با کارفرمای خصوصی« به طور مبسوط ارائه شده است.

انتقاالت خانوارهای 
شاغل تحت پوشش 

صندوق بازنشستگی به 
صندوق بازنشستگی

کسورات پرداختی بابت حق بیمه بازنشستگی: رقم مربوط به این درایه از سالنامه آماری صندوق بازنشستگی 
استخراج شده است. گفتنی است، در سالنامه صندوق بازنشستگی کشوری، کل سهمیه پرداختی )مشتمل 
بر سهم کارفرما و نیروی کار( با عنوان »کسور دریافتنی« ارائه شده است که مقدار آن 68,878 میلیارد ریال 
است. با توجه به اینکه سهم نیروی کار و کارفرما به ترتیب 9 و 5 . 13 درصد است، کافی است که با توجه به 
هر یک از این سهم ها، مقدار سهم کسور پرداختی سهم نیروی کار )خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی( و سهم کسور پرداختی سهم کارفرما )یعنی کارفرمای دولتی( تفکیک شود. لذا 27,551 میلیارد 
ریال آن به عنوان »انتقاالت خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی 
کشوری« منظور شده است و مابقی آن نیز، یکی از اقالم انتقاالت دولت به صندوق بازنشستگی خواهد بود.

انتقاالت شرکت ها
به دلیل فقدان آمار و اطالعات، رقم درج شده در هر یک از این درایه ها، از یک قلم »بهره مندی های به خانوارهای بازنشسته

پرداختنــی تأمین اجتماعــی به جز انتقاالت غیرنقدی مربوط به شــرکت های مالی« اســت که از 
حساب های نهادی بانک مرکزی اقتباس شده است و رقم آن حدود 109 هزار میلیارد ریال است که 
بر اساس سهم جمعیت بین این سه گروه خانوار توزیع شده است. گفتنی است خانوارهای بازنشسته، 
شاغل و سایر خانوارها به ترتیب 2 . 4، 9 و 8 . 86 درصد از کل جمعیت کشور در سال 1395 را به خود 

اختصاص داده اند.

انتقاالت شرکت ها
به خانوارهای شاغل

انتقاالت شرکت ها
به سایر خانوارها
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اقالم منظور شدهدرایه ماتریس انتقاالت

انتقاالت شرکت ها
به دولت

1( مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی )اعم از دولتی و خصوصی(
2( سهمیه تأمین اجتماعی سهم کارفرما که نحوه محاسبه آن به طور مبسوط در توضیحات »سهمیه 
تأمین اجتماعی شاغالن دارای کارفرما« در ردیف مربوط به انتقاالت خانوارها به دولت ارائه شده است.

انتقاالت صندوق 
بازنشستگی به 

خانوارهای بازنشسته
حقوق و ســایر مزایای بازنشســتگی که آمارهای مرتبط با آن از سالنامه آماری صندوق بازنشستگی 

استخراج شده است.

انتقاالت دولت به 
خانوارهای بازنشسته

انتقاالت دولت به خانوارها مشتمل بر اقالم زیر است که سرجمع این انتقاالت بر حسب »سهم جمعیتی« 
هر یک از سه گروه خانوارها، بین آن ها توزیع شده است. گفتنی است، این اقالم از عملکرد بودجه دولت 

استخراج شده است.
1( یارانه های اعطایی بابت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها؛

2( برنامه اعطای بورسیه تحصیلی؛
3( برنامه ارتقای شاخص سالمت خانوارها؛

4( برنامه حمایت از کودکان و جوانان خانواده های نیازمند؛
5( برنامه ارتقای توانمندی زنان و تحکیم خانواده؛

6( برنامه توان بخشی دانش آموزان استثنائی؛
7( برنامه کمک به اشخاص حقیقی؛

8( برنامه سیاستگذاری در امور زنان و تحکیم خانواده؛
9( برنامه کمک به بیماری های خاص؛

10( برنامه ارائه خدمات امداد و نجات به آسیب دیدگان حوادث و سوانح؛
11( برنامه توسعه رفاه کودکان و نوجوانان خانوارهای نیازمند؛
12( برنامه کنترل و کاهش معلولیت های ناشی از حوادث کار؛

13( برنامه مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه.

انتقاالت دولت به 
خانوارهای شاغل

انتقاالت دولت
به سایر خانوارها

انتقاالت دولت
به صندوق بازنشستگی

انتقاالت دولت به صندوق بازنشستگی کشوری مشتمل بر سه رقم است که اعداد آن از سالنامه آماری 
صندوق بازنشستگی استخراج شده است. این سه رقم عبارتند از:
1( کسورات دریافتی )حق بیمه دریافتی( سهم کارفرمای دولتی؛

2( کمک دولت بابت پرداخت حقوق؛
3( مابه التفاوت »حق بیمه انتقالی از سایر طرح ها« از »حق بیمه انتقالی به سایر طرح ها«.

انتقاالت دولت به دولت

سهمیه پرداختنی کارفرمای دولتی به تأمین اجتماعی: به دلیل فقدان داده ها و اطالعات، یک قلم در این درایه 
منظور شده است و آن، »سهم پرداختی کارفرمای دولتی« به تأمین اجتماعی است. نحوه محاسبه آن هم به 
این شرح است که کل جبران خدمات کارکنان دولتی از گزارش عملکرد بودجه دولت در سال 1395 استخراج 
شده است و رقم مربوط به جبران خدمات کارکنان دولتی تحت پوشش صندوق بازنشستگی از آن کسر شده 
است. مابه التفاوت به دست آمده کل جبران خدمات کارکنان دولتی را نشان می دهد که تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی نیستند. سپس رقم حاصل شده )که در محاسبات طرح حاضر 722 هزار میلیارد ریال است( در 3 . 0 
)یعنی 7 درصد سهم نیروی کار و 23 درصد سهم کارفرما( ضرب شده است. سپس حاصلضرب به دست آمده 
که حدود 216 هزار میلیارد ریال است، باید تفکیک شده و سهمیه کارفرمای دولتی به دست آید که کافی است 
با توجه به سهم نیروی کار و کارفرما، این تفکیک صورت گیرد و بدین ترتیب از 216 هزار میلیارد ریال حدود 

166 هزار میلیارد ریال سهم کارفرمای دولتی و 50 هزار میلیارد ریال، سهم نیروی کار است.

مأخذ: یافته های تحقیق
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نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه شــود، آن اســت که جمع ســطری مربوط به هر یک از نهادها 
منعکس کننده درآمدهای کل نهادها از تخصیص ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد و انتقاالت سایر نهادها به 

نهاد مورد بررسی است.

3-3-4. پایه های آماری و فرآیند محاسبه حساب انباشت
همان طور که در جدول )3-1( مالحظه شــد، حساب انباشت مشــتمل بر دو بردار است؛ بردار ستونی تشکیل 
سرمایه ناخالص )مشتمل بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تغییرات در موجودی انبار( در هر یک از بخش های 
اقتصادی و بردار سطری پس انداز ناخالص نهادها. درباره بردار ستونی تشکیل سرمایه، قباًل در بخش مربوط به 
حساب تولید به تفصیل توضیحاتی ارائه شد. در اینجا کافی است از منظر سطری و درباره نحوه محاسبه پس انداز 

ناخالص هر یک از نهادها در قالب چند نکته زیر بحث کنیم. 
پس انداز هر یک از نهادها به صورت یک قلم ترازکننده و از طریق تفاضل »درآمد قابل تصرف« از   -

»مصرف هر یک از نهادها« به دست می آید. 
»درآمد قابل تصرف« هر یک از نهادها نیز از طریق تفاضل »مجموع درآمد هر یک از نهادها« )جمع   -
سـطری ماتریس تخصیص، انتقاالت و بردار دریافتی نهادها از دنیای خارج( از »انتقاالت هر یک از 

نهادها به خودشان، سایر نهادها و پرداخت آن ها به دنیای خارج« به دست می آیند. 
پرداخت نهادها به دنیای خارج، صرفاً شـامل انتقاالت شـرکت ها به دنیای خارج و انتقاالت دولت به   -
دنیای خارج می شود که در پایه های آماری حساب دنیای خارج تشریح خواهند شد. بنابراین انتقاالت 
چهار نهاد دیگر مشتمل بر خانوارهای بازنشسته، خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی، 

سایر خانوارها و صندوق بازنشستگی کشوری، صفر در نظر گرفته شده است.
دریافت نهادها از دنیای خارج نیز به نحو مشـابه در بخش مربوط به »حسـاب دنیای خارج« تشـریح   -

خواهد شد.

3-3-5. پایه های آماری و فرآیند محاسبه حساب دنیای خارج
طبق جدول )3-1(، حساب دنیای خارج از منظر ستونی مشتمل بر اقالم »بردار صادرات«، »بردار درآمد دریافتنی 
عوامل تولید از خارج از کشور« و »بردار دریافتی نهادها از دنیای خارج« است و از منظر سطری نیز شامل اقالم 
»بردار واردات«، »بردار هزینه پرداختنی عوامل تولید به خارج از کشور« و »بردار پرداختی نهادها به دنیای خارج« 
است. قلمی با عنوان »مازاد )کسری( تراز تجاری« نیز در حساب دنیای خارج وجود دارد که نقش ترازکننده را 
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ایفــا می کند. اقالم مربوط به بردارهای صادرات، واردات، درآمد دریافتنی عوامل تولید و هزینه پرداختی عوامل 
تولید به خارج در توضیحات مربوط به حساب های تولید و عوامل تولید تبیین شد. در اینجا الزم است درباره دو 
بردار »دریافتی نهادها از دنیای خارج« و »پرداختی نهادها به دنیای خارج« و همچنین یک رقم »مازاد یا کسری 

تراز تجاری« بحث کنیم.
بـردار پرداختـی نهادها بـه دنیای خارج: بردار پرداختی نهادها به خارج نیز مشـتمل بر شـش درایه   -
است که به علت فقدان آمار و اطالعات، رقم صفر برای چهار درایه آن منظور شده است. از دو درایه 
غیرصفر، درایه »پرداخت انتقالی شـرکت ها به دنیای خارج« با اسـتفاده از هزینه و درآمد شرکت های 
دولتی محاسبه شده است و مشتمل بر انتقاالت شرکت ها به نهادهای غیرمقیم است. همچنین رقم 
مربوط به »پرداخت انتقالی دولت به دنیای خارج« از طریق گزارش عملکرد بودجه دولت و با استفاده 
از برنامه های کمک دولت به سایر کشورها به دست آمده است. بدیهی است، اگر داده های رسمی یا 
جانبی برای پرداخت انتقالی خانوارها و شرکت های خصوصی به دنیای خارج وجود داشت، بر دقت ارقام 

مندرج در این بردار افزوده می شد.
بـردار دریافتی نهادها از دنیای خارج: داده رسـمی برای اجزای بـردار دریافتی نهادها از دنیای خارج   -
وجود ندارد. صرفاً بر اساس اطالعات مستخرج شده از حساب های نهادی بانک مرکزی می دانیم که 
خالص پرداختی نهادها به دنیای خارج، رقم 1219 میلیارد ریال است. با توجه به اینکه مجموع اجزای 
بردار پرداختی نهادها به دنیای خارج حدود 22,774 میلیارد ریال برآورد شده است، از این رو اگر خالص 
دریافتـی نهادهـا از دنیای خارج برابر با 21,555 میلیارد ریال باشـد، می تـوان به رقم خالص پرداختی 
مندرج در حساب های نهادی بانک مرکزی دست یافت. اما در اینجا با یک چالش روبه رو هستیم که 
رقم 21,555 میلیارد ریال دریافتی نهادها از دنیای خارج، یک رقم کالن است که ضروری است بین 
شش نهاد توزیع شود. از آنجایی که در سالنامه صندوق بازنشستگی کشوری، هیچ رقمی با این عنوان 
ثبت نشده است، درایه دریافتی صندوق بازنشستگی از دنیای خارج صفر منظور شده است. پس از آن، 
رقم 21,555 میلیارد ریال به نسبت »سهم درآمدی هر یک از 5 نهادها از مجموع درآمدهای آن ها« 

توزیع شده است.
درایه مازاد )کسری( تراز ارزی: این درایه از تفاضل »پس انداز نهادها« از »تشکیل سرمایه« به دست   -
، مثبت  ()()() MXTGIS −+−=− می آید که طبق رابطه معروف اتحاد GDP در کالن، یعنی 
بودن آن منعکس کننده »مازاد تراز ارزی« است و منفی بودن آن تفاضل نیز »کسری تراز ارزی« کشور 

را نشان می دهد.



3-4. تحلیل آماری ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی 1395 با تأکید بر کارکرد 
صندوق بازنشستگی کشوری

در اینجا تالش می شود مهم ترین نکات مرتبط با ماتریس حسابداری اجتماعی که برای طرح حاضر محاسبه 
شده اســت، ارائه شود. ذکر این نکته ضروری است که ماتریس حســابداری اجتماعی مشتمل بر 33 بخش 
اقتصادی )که خدمات صندوق بازنشســتگی از بخش خدمات عمومی، انتظامی و دفاعی تفکیک شده است(، 
چهار عامل تولید )خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی، خدمات سایر کارکنان، درآمد مختلط و 
مازاد عملیاتی(، شــش نهاد )خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی، خانوارهای شاغل تحت 
پوشش صندوق بازنشستگی، سایر خانوارها، شرکت ها، صندوق بازنشستگی کشوری، دولت(، حساب انباشت و 
حســاب دنیای خارج در مجموع به ابعاد 45 * 45 سطر و ستون است که پیوست گزارش حاضر است. تالش 
شده است که مشاهدات مرتبط ارقام کالن در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 با یافته های ماتریس 
حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و همچنین بعضاً با حساب های نهادی سال 1395 

بانک مرکزی نیز مقایسه شود.

مشاهده اول
جهت گیری بیشـتر تولیدات در اقتصاد ایران به سـمت مصارف نهایی اسـت؛ به گونه ای که تقاضای   -
واسـطه ای و تقاضای نهایی به ترتیب 6 . 36 و 4. 63 درصد از تقاضای کل کشـور را در سـال 1395 
تشـکیل می دهند. این به معنای این اسـت که از هر 1000 ریال تقاضای کل در اقتصاد، 366 ریال 
آن مربوط به تقاضای واسـطه ای و 634 ریال آن مربوط به تقاضای نهایی اسـت. این در حالی  اسـت 
که براسـاس SAM مرکز پژوهش های مجلس این دو نسـبت برابر با 33 و 67 درصد اسـت. طبق 

حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی نیز این ارقام به ترتیب 9. 36 و 1. 63 درصد هستند.
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جدول )3-13(. سهم تقاضای واسطه ای و تقاضای نهایی از تقاضای کل

SAM محاسبه شده در 
پژوهش حاضر سال 1395

SAM سال 1390
مرکز پژوهش های مجلس

حساب های نهادی
سال 1395 بانک مرکزی

9. 36%33%6. 36%سهم تقاضای واسطه ای از تقاضای کل

1. 63%67%4. 63%سهم تقاضای نهایی از تقاضای کل

مأخذ: یافته های تحقیق 

مشاهده دوم
سـهم تقاضـای واسـطه ای و تقاضای نهایی از تقاضای کل در سـطح بخش هـای اقتصادی، تصویر   -
بسیار متفاوتی را ارائه می کند؛ به گونه ای که در سال 1395، بیش از 68 درصد تقاضای کل از بخش 
فرآورده های معدنی غیرفلزی مربوط به تقاضای واسطه ای این بخش بوده است؛ در حالی  که تقاضای 
واسطه ای بخش اداره عمومی، دفاعی، تأمین اجتماعی و خدمات شهری حدود 4 درصد از کل تقاضای 
ایـن بخـش را به خود اختصاص داده اسـت. بخش خدمات صندوق بازنشسـتگی کشـوری نیز هیچ 
تقاضای واسطه ای ندارد و تمامی خدمات ارائه شده از طریق این بخش به مصرف نهایی می رسد. در 
نمودار )3-1( سهم تقاضای نهایی از تقاضای کل در هر یک از بخش های اقتصادی نشان داده شده 
است. همان طور که مشاهده می شود، سهم تقاضای نهایی از تقاضای کل در زیربخش های خدماتی 

کشور بالنسبه باالتر است؛ چرا که خدمات این بخش ها عموماً مصرف واسطه ای ندارد.
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نمودار )3-1(. سهم تقاضای نهایی از تقاضای کل در هر یک از بخش های اقتصادی در سال 1395

مأخذ: یافته های تحقیق

مشاهده سوم
بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395، سهم تولید داخلی و واردات از عرضه کل اقتصاد   -
بـه ترتیـب 6. 89 و 4. 10 درصـد بوده اسـت. این در حالی اسـت که در ماتریس حسـابداری اجتماعی 
سـال 1390 مرکـز پژوهش های مجلس دو سـهم مذکور بـه ترتیب 6. 87 و 4. 12 درصد بوده اسـت. 
حسـاب های نهادی بانک مرکزی در سـال 1395 نیز از سـهم 4. 88 و 6. 11 درصدی برای هر یک از 
دو سهم فوق الذکر حکایت دارد. این آمارها نشان می دهد، اتکای عرضه محصوالت به تولیدات داخلی 
طی سال های 1390 تا 1395 افزایش یافته است و سهم کمتری از محصوالت عرضه شده از محل 

واردات تأمین می شود.
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جدول )3-14(. سهم ستانده داخلی و واردات از عرضه کل

SAM محاسبه شده در 
پژوهش حاضر سال 1395

SAM سال 1390
مرکز پژوهش های مجلس

حساب های نهادی
سال 1395 بانک مرکزی

4. 88%6. 87%6. 89%سهم ستانده داخلی از عرضه کل

6. 11%4. 12%1. 10%سهم واردات از عرضه کل

مأخذ: یافته های تحقیق 

مشاهده چهارم
سـهم سـتانده داخلی از عرضه کل که شـاخصی از خودکفایی اسـت در سـطح بخش های اقتصادی   -
متفاوت است؛ به گونه ای که در بخش های »ساختمان«، »خدمات صندوق بازنشستگی« و »خدمات 
امـور عمومـی، دفاعـی، انتظامی، تأمیـن اجتماعی و خدمات شـهری« 100 درصد بـوده و در بخش 
ماهی گیری نزدیک به 100 درصد اسـت؛ اما در بخش تولید پوشـاک و سـاخت محصوالت رایانه ای، 

الکتریکی و نوری به ترتیب 21 و 24 درصد است.
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نمودار )3-2(. سهم ستانده داخلی از عرضه کل هر یک از بخش های اقتصادی در سال 1395

مأخذ: یافته های تحقیق

همان طور که در نمودار )3-2( مشــاهده می شــود، بخش های خدماتی خودکفاتر هستند که با نظریه های 
تجارت بین الملل مطابقت دارد؛ زیرا محصوالت در اقتصاد به »محصوالت قابل مبادله«1 و »محصوالت غیرقابل 
مبادله«2 طبقه بندی می شــوند که »محصوالت قابل مبادله«، تولیدات بخش های کاالمحور اقتصاد هستند که 
قابل تجارت بین کشوری است. در حالی  که محصوالت غیرقابل مبادله که »محلی محور«3 هستند سهم زیادی 

در تجارت بین کشوری ندارند. این مسئله درباره کشورهای متکی به منابع بیشتر نمایان می شود.

1- Tradable Goods
2- Non-Tradable Goods
3- Locally Oriented
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مشاهده پنجم
طبق ماتریس حسـابداری اجتماعی سـال 1395، سهم هزینه های واسطه ای و ارزش افزوده از ستانده   -
کشـور بـه ترتیـب 6. 40 و 4. 59 درصد اسـت؛ یعنی به ازای تولید هر 1000 واحد سـتانده در کشـور، 
406 ریـال هزینـه واسـطه ای و 594 ریال ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد می شـود. بر اسـاس ماتریس 
حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، این ارقام به ترتیب 6. 37 و 4. 62 درصد 
اسـت. همچنین حسـاب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی نیز از سـهم 9. 36 و 1. 63 درصدی دو 
سهم مذکور حکایت دارد. دلیل بروز این تفاوت بین ارقام ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 و 
حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی، پایه های آماری متفاوتی است که در محاسبه ماتریس 

حسابداری اجتماعی به کار گرفته شده است.

جدول )3-15(. سهم هزینه واسطه ای و ارزش افزوده از ستانده کشور

SAM محاسبه شده در 
پژوهش حاضر سال 1395

SAM سال 1390
مرکز پژوهش های مجلس

حساب های نهادی
سال 1395 بانک مرکزی

9. 36%6. 37%6. 40%سهم هزینه واسطه ای از ستانده

1. 63%4. 62%4. 59%سهم ارزش افزوده از ستانده

مأخذ: یافته های تحقیق 

مشاهده ششم
تصویر متفاوتی از سهم هزینه واسطه ای و ارزش افزوده از ستانده کشور در سطح بخش های اقتصادی   -
وجود دارد. قاعده کلی در سـطح بخش های اقتصادی آن اسـت که سـهم هزینه واسطه ای از ستانده 
در »بخش های کاالمحور« بالنسـبه بیشـتر از »بخش های خدمات محور« اسـت و بالعکس، سـهم 
ارزش افزوده از ستانده در »بخش های کاالمحور« بالنسبه کمتر از »بخش های خدمات محور« است. 
تنهـا بخـش اسـتثنا در اقتصـاد ایران، بخش اسـتخراج نفت خام و گاز طبیعی اسـت کـه بیش از 94 
درصد ارزش ستانده این بخش به »ارزش افزوده« اختصاص دارد. در بین بخش های اقتصادی، بخش 
»خدمات کسب   وکار« با سهم 90 درصدی ارزش افزوده از ستانده و بخش »تولید کک و فرآورده های 
نفتی« با سـهم 21 درصدی ارزش افزوده از سـتانده در دو سـر طیف قرار می گیرند. در نمودار )3-3(، 

سهم ارزش افزوده هر یک از بخش های اقتصادی از ستانده همان بخش ارائه شده است.



نمودار )3-3(. سهم ارزش افزوده از ستانده هر یک از بخش های اقتصادی در سال 1395

مأخذ: یافته های تحقیق

مشاهده هفتم
در سـال 1395، نسـبت سـهم جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی 4. 4 درصد،   -
جبران خدمات سـایر کارکنان 1. 17 درصد، درآمد مختلط برابر با 3. 27 درصد و مازاد عملیاتی به کل 
ارزش افـزوده 2. 51 درصد اسـت. تفسـیر سـهم های مذکور به این صورت اسـت که اگـر 1000 ریال 
ارزش افزوده در کل اقتصاد ایجاد شـود، 44 ریال آن به کارکنان تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی، 
171 ریال آن به سـایر کارکنان، 273 ریال آن به درآمد مختلط و 512 ریال آن سـهم مازاد عملیاتی 
بدون درآمد مختلط است. ارقام سال 1390 مندرج در ماتریس حسابداری اجتماعی مرکز پژوهش های 
مجلس از سـهم 19، 26 و 55 درصدی برای جبران خدمات کارکنان، درآمد مختلط و مازاد عملیاتی 
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بدون درآمد مختلط حکایت دارد. بر اساس حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی نیز این ارقام 
به ترتیب 6. 25، 28 و 4. 46 درصد است.

جدول )3-16(. سهم هر یک از اجزای ارزش افزوده از ارزش افزوده کشور

SAM محاسبه شده در 
پژوهش حاضر سال 1395

SAM سال 1390
مرکز پژوهش های مجلس

حساب های نهادی
سال 1395 بانک مرکزی

سهم جبران خدمات کارکنان
 تحت پوشش صندوق بازنشستگی

از ارزش افزوده
%4 .4

%19%25 .6
 سهم جبران خدمات سایر کارکنان

1. 17%از ارزش افزوده

28%26%3. 27%سهم درآمد مختلط از ارزش افزوده

4. 46%25%2. 51%سهم مازاد عملیاتی ناخالص از ارزش افزوده

مأخذ: یافته های تحقیق

مشاهده هشتم
سهم جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی از ارزش افزوده هر یک از بخش های   -
اقتصادی در 21 بخش از 33 فعالیت اقتصادی، صفر است. باالترین سهم جبران خدمات کارکنان تحت 
پوشـش صندوق بازنشسـتگی کشـوری از ارزش افزوده در بخش آموزش دولتی و خصوصی مشاهده 

می شود که حدود 76 درصد از ارزش افزوده این بخش را به خود اختصاص داده است.
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نمودار )3-4(. سهم اجزای ارزش افزوده از کل ارزش افزوده در هر یک از بخش های اقتصادی در سال 1395

مأخذ: یافته های تحقیق

بر اســاس نمودار )3-4(، بیشترین سهم جبران خدمات سایر کارکنان از ارزش افزوده به بخش »اداره امور 
عمومی، دفاعی، تأمین اجتماعی و خدمات شهری« تعلق دارد که سهم 64 درصدی از ارزش افزوده این بخش 
را در اختیار دارد. ســهم جبران خدمات سایر کارکنان در ارزش افزوده بخش »استخراج نفت خام و گازطبیعی«، 
نزدیک به صفر است. سهم درآمد مختلط از ارزش افزوده نیز در طیف وسیعی قرار دارد؛ به گونه ای که از 82درصد 
برای بخش »کشــاورزی« تا صفر درصد برای بخش »اســتخراج نفت  خام و گاز طبیعی«، »خدمات صندوق 
بازنشستگی کشوری«، »بهداشت و مددکاری دولتی« قرار می گیرد. سهم مازاد عملیاتی ناخالص از ارزش افزوده 
نیز از 99 درصد برای بخش »استخراج نفت خام و گازطبیعی« تا 4 درصد برای بخش »اداره امور عمومی، دفاعی، 

تأمین اجتماعی و خدمات شهری« گسترده شده است.
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مشاهده نهم
کمتـر از یـک درصد )حدود 8. 0 درصـد( از ارزش افزوده ناخالص ایجاد شـده در اقتصاد به خانوارهای   -
بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی تعلق دارد. سایر نهادها در اقتصاد شامل خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق بازنشستگی، سایر خانوارها، شرکت ها، صندوق بازنشستگی کشوری و دولت به 

ترتیب 3. 5، 8. 52، 39، 2. 0 و 9. 1 درصد از کل ارزش افزوده ناخالص را نصیب خود کرده اند.

نمودار )3-5(. سهم هر یک از نهادها از تخصیص ارزش افزوده ناخالص در سال 1395

مأخذ: یافته های تحقیق

مشاهده دهم
»نسبت انتقاالت بین نهادی به GDP« در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 حدود 32 درصد است.   -
این در حالی است که نسبت مذکور در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 حدود 5. 17 درصد برآورد 
شده است. دلیل این تفاوت قابل مالحظه، پایه های آماری گسترده ای است که در فرآیند محاسبه ماتریس 
انتقاالت در طرح حاضر استفاده شده است. از منظر دریافتی )درآمدی(، 3. 6، 1. 1، 9. 27، 4. 12، 8. 5 و 4. 46 
درصد از کل انتقاالت به ترتیب به »خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی«، »خانوارهای 
شـاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی«، »سـایر خانوارها«، »شرکت ها«، »صندوق بازنشستگی« و 
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»دولت« تعلق یافته است. از منظر پرداختی )هزینه ای( نیز هر یک از شش نهاد مذکور به ترتیب 3. 0، 2. 2، 
9. 33، 9. 21، 8. 5 و 9. 35 درصد از کل انتقال به سایر نهادها را انجام داده اند.

نمودار )3-6(. سهم دریافتی هر یک از نهادها از انتقاالت

نمودار )3-7(. سهم پرداختی هر یک از نهادها از انتقاالت

مأخذ: یافته های تحقیق
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مشاهده یازدهم
نهاد صندوق بازنشستگی کشوری همانند دولت عمومی در ماتریس انتقاالت، نقش مهمی بر عهده   -
دارد. اواًل خانوارهای شـاغل تحت پوشـش صندوق بازنشستگی باید رقم 27,551 میلیارد ریال بابت 
کسـورات بازنشسـتگی )سـهم نیروی کار( به صنـدوق بپردازند کـه پرداخت آن در جبـران خدمات 
کارکنان تحت پوشش صندوق ریشه دارد. این رقم حدود 28 درصد پرداختی های انتقالی خانوارهای 
تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی را تشکیل می دهد. ثانیاً دولت ملزم است رقم 231,137 میلیارد 
ریال به صندوق بپردازد که 41,327 میلیارد ریال آن بابت کسـورات بازنشسـتگی )سـهم کارفرما(، 
157,724 میلیـارد ریـال آن بابت کمک دولت برای پرداخت حقوق بازنشسـتگی و 32,086 میلیارد 
ریال آن بابت مابه التفاوت حق بیمه  انتقالی از سایر طرح ها از حق بیمه انتقالی به سایر طرح هاست. 
مجموع انتقاالت پرداختی دولت به صندوق بازنشستگی نیز حدود 4. 14 درصد کل انتقاالت پرداختی 

دولت را تشکیل می دهد.
مشاهده دوازدهم

کل انتقاالت دریافتنی صندوق بازنشستگی در سال 1395 برابر با 258,688 میلیارد ریال است که 6. 10  - 
درصد آن )27,551 میلیارد ریال( را از خانوارهای شـاغل تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی و 4. 89 
درصـد آن )231,137 میلیـارد ریال( را از دولت دریافت کرده اسـت. همچنین کل انتقاالت پرداختنی 
صندوق بازنشستگی 259,256 میلیارد ریال است که کل این رقم را به »خانوارهای بازنشسته تحت 

پوشش صندوق بازنشستگی« انتقال داده است.
مشاهده سیزدهم

منابع درآمدی کل خانوارهای بازنشسـته تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی در سـال 1395 حدود   -
396,991 میلیارد ریال برآورد شده است که 9. 28 درصد آن )114,473 میلیارد ریال( ناشی از مشارکت 
آنهـا در تولیـد از محل درآمد مختلـط و مازاد عملیاتی بدون درآمد مختلـط، 71 درصد آن )282,050 
میلیارد ریال( بابت انتقاالت دریافتنی از نهادها و 1. 0 درصد )468 میلیارد ریال( بابت انتقاالت دریافتنی 
از دنیای خارج اسـت. گفتنی اسـت، حدود 92 درصد از انتقاالت دریافتنی خانوارهای بازنشسـته تحت 
پوشـش صندوق بازنشسـتگی یا بیـش از 65 درصد منابـع درآمدی این خانوارهـا از محل »انتقاالت 

صندوق به این خانوارها« که همان حقوق و سایر مزایای بازنشستگی است، تأمین می شود.
مشاهده چهاردهم

منابع درآمدی خانوارهای شـاغل تحت پوشش صندوق بازنشسـتگی در سال 1395 حدود 796,494   -



225 فصل سوم: پایه های آماری ماتریس حسابداری اجتماعی )SAM( سال 1395

میلیارد ریال است که 4. 77 درصد آن )616,365 میلیارد ریال( مربوط به جبران خدمات کارکنان تحت 
پوشـش صندوق بازنشسـتگی کشوری است، 3. 16 درصد آن )130,033 میلیارد ریال( مرتبط با سهم 
آنها از مازاد عملیاتی و 2. 6 درصد آن )49,157 میلیارد ریال( بابت انتقاالت دریافتنی از نهادها و 1. 0 

درصد آن )939 میلیارد ریال( بابت انتقاالت دریافتنی از دنیای خارج است.
مشاهده پانزدهم

سهم پس انداز کل از GDP بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 حدود 34 درصد است.   -
این در حالی  است که طبق حساب های نهادی بانک مرکزی در سال 1395، این نسبت حدود 37 درصد 
و بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی حدود 
 GDP 27 درصد است. همان طور که مشاهده می شود اختالف قابل مالحظه ای بین نسبت پس انداز به
در ماتریس حسـابداری اجتماعی سـال 1395 و حساب های نهادی بانک مرکزی در سال 1395 وجود 
ندارد. گفتنی است، طبق حساب های نهادی بانک مرکزی در سال 1390، سهم پس انداز به GDP حدود 
46 درصد است که تفاوت بسیار زیادی با سهم مذکور در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز 

پژوهش های مجلس )یعنی 27( درصد دارد که دلیل این مقدار اختالف، مشخص نیست.
بر اسـاس محاسـبات صورت گرفته در ماتریس حسـابداری اجتماعی سال 1390، »دولت« به ترتیب 
بـا 1488- هـزار میلیـارد ریالی، تنها نهادی اسـت که با پس انداز منفی روبه روسـت؛ در حالی که پنج 
نهـاد دیگر جامعه، یعنی »خانوارهای بازنشسـته تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی«، »خانوارهای 
شـاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی«، »سایر خانوارها«، »شرکت ها« و »صندوق بازنشستگی 

کشوری«، به ترتیب با 88، 61، 1032، 5054 و 2 هزار میلیارد ریال پس اندازی مثبت دارند.
مشاهده شانزدهم

با تقسیم مقدار پس انداز هر یک از نهادها به درآمد قابل تصرف آنها می توان مقدار پس انداز متوسط را به   -
دست آورد. اواًل نرخ متوسط پس انداز کل جامعه 34 درصد است که تفاوت معنا داری با حساب های نهادی 
بانک مرکزی ندارد. گفتنی است، میل متوسط به پس انداز کل جامعه در کشورهای مختلف بین 20 درصد 
تا 40 درصد قرار دارد که از این منظر، میل متوسط به پس انداز در ایران نیز در این طیف قرار می گیرد. ثانیًا 
همان طور که در مشاهده قبلی اشاره شد، بخش عمده پس انداز را شرکت ها و پس از آن، خانوارها صورت 
می دهند و دولت، خالص قرض گیرنده اسـت. ثالثاً میل متوسـط به پس انداز خانوارها 9. 11 درصد اسـت. 
خانوارها در مجموع 1181 هزار میلیارد ریال پس انداز می کنند و درآمد قابل تصرف آنها نیز حدود 8269 
هزار میلیارد ریال است. با نگاهی به آمارهای درآمد قابل تصرف و پس انداز سه گروه خانوارها، می توان میل 
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متوسط به پس انداز را برای هر یک از سه گروه محاسبه کرد. میل متوسط به پس انداز خانوارهای بازنشسته، 
 خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی و سایر خانوارها به ترتیب 1. 22 درصد، 7. 7 درصد و

8. 11 درصد است.
مشاهده هفدهم

طبق یافته های حاصل از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395، دولت بیش از 1488 میلیارد ریال   -
)یا 149 هزار میلیارد تومان( پس انداز منفی داشته و خالص قرض گیرنده است. این در حالی  است که بر 
اساس گزارش مالی دولت در سال 1395 که بانک مرکزی منتشر کرد، »خالص واگذاری دارایی های 
مالی« )که معادل »خالص وام گیری« دولت است( 288 هزار میلیارد ریال )یا 29 هزار میلیارد تومان( 
اسـت. دلیـل این اختـالف قابل مالحظه )اختالف بیش از 5 برابری( دو موضوع اساسـی اسـت؛ اواًل 
»درآمدهـای حاصـل از فـروش نفت و گاز طبیعی« در ماتریس حسـابداری اجتماعی به عنوان درآمد 
شرکت ملی نفت و در حساب مربوط به »شرکت ها« و نه »دولت« ثبت شده است؛ زیرا در حساب های 
نهادی، شرکت ملی نفت ذیل شرکت ها طبقه بندی می شود نه دولت. بر اساس تراز مالی دولت، سهم 
دولت از درآمدهای نفتی حدود 743 هزار میلیارد ریال )یا 74 هزار میلیارد تومان( بوده است که با در 
نظـر گرفتـن آن به عنوان جزئی از درآمد دولت، مقدار خالص قرض گیری دولت به 745 هزار میلیارد 
ریال )یا 74 هزار میلیارد تومان( کاهش می یابد. ثانیاً سهم صندوق توسعه ملی1 از درآمدهای نفتی که 
حدود 380 هزار میلیارد ریال )یا 38 هزار میلیارد تومان( است، در حساب شرکت ها منظور شده است.

مشاهده هجدهم
در سال 1395، تراز ارزی کشور مثبت بوده و 248,759 میلیارد ریال است که حدود 2 درصد GDP کشور   -
است. بر این اساس کشور، خالص قرض دهنده به دنیای خارج است. طبق حساب های نهادی سال 1395 
بانک مرکزی، رقم خالص قرض دهی به دنیای خارج 248,661 میلیارد ریال بوده است و همان طور که 

مشاهده می شود، ارقام محاسباتی در مطالعه حاضر، تفاوت چندانی با حساب نهادی بانک مرکزی ندارد.

1- در حساب های نهادی بانک مرکزی، مشخص نیست که صندوق توسعه ملی باید ذیل دولت طبقه بندی شود یا شرکت های مالی.



3-5. خالصه مطالب و مشاهدات
فصل حاضر با محوریت دو هدف اصلی تدوین شده است. هدف اول آن است که »شرح مبسوطی از پایه های 
آماری، فرآیند جمع آوری داده ها، نحوه تعدیل آنها برای محاسبه هر یک از پنج حساب اصلی ماتریس حسابداری 
اجتماعی و زیرحساب های آن ارائه شود« و هدف دوم »تحلیل آماری ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی با 
تأکید بر کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری است«. مهم ترین یافته ها و نکات کلیدی فصل حاضر عبارتند از:

نکته اول
در تدویـن ماتریـس حسـابداری اجتماعـی دو رویکرد مشـخص »کل بـه جزء« و »جزء بـه کل« را   -
پژوهشگران و متخصصان آمار استفاده می کنند.. در رویکرد »کل به جزء«، آمار حساب های ملی مبنای 
کار قرار گرفته و پس از آن، حساب های اصلی و زیرحساب های ماتریس حسابداری اجتماعی متناسب 
با ارقام کالن محاسـبه می شـوند. در رویکرد »جزء به کل«، آمار و اطالعات پرسشنامه ای، طرح های 
آماری، سرشـماری ها در سـطح تفصیلی مبنای کار قرار گرفته و سپس با آمارهای کالن حساب های 
ملی سـازگار می شـوند. به کارگیری رویکرد »جزء به کل« با وجود محاسن متعدد، با محدودیت هایی 
روبه روست که عماًل امکان به کارگیری این رویکرد برای محاسبه SAM را منتفی می کند؛ زیرا بسیار 
هزینه بر و زمان بر است. رویکرد استفاده شده در مطالعه حاضر برای محاسبه SAM به رویکرد »کل 
به جزء« نزدیک تر اسـت؛ هر چند تالش شـده اسـت با اسـتفاده از آمارهای جانبی و نتایج طرح های 

سرشماری، بر دقت SAM محاسبه شده افزوده شود.
نکته دوم

حساب تولید که یکی از حساب های اصلی SAM است، در واقع همان جدول دادهـ  ستانده است. ناحیه   -
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مبادالت واسطه ای بین بخشی جدول با استفاده از روش رأس RAS تعدیل شده محاسبه شده است 
و ساختار هزینه ای زیربخش های صنعت و معدن نیز از طریق طرح های سرشماری کارگاه های صنعتی 
و معادن در حال بهره برداری به صورت برون زا در این ناحیه قرار داده شده است. در ناحیه دوم جدول، 
مصارف خانوارها بر اساس طرح هزینه ـ درآمد خانوار، مصارف نهایی دولت عمومی از طریق گزارش 
عملکرد بودجه دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از طریق گزارش عملکرد بودجه دولت و طرح های 
سرشـماری در حـوزه صنعت، معدن، دامـداری و مرغداری و جنگل داری، صـادرات و واردات از طریق 
آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی به دست آمده است و در نهایت بردار تغییر 
در موجودی انبار و اشتباهات آماری به صورت یک قلم ترازکننده محاسبه شده است. برای محاسبه ناحیه 
سوم جدول، یعنی ماتریس ارزش افزوده، در ابتدا بردار ارزش افزوده از طریق دو نسبت »جبران خدمات 
کارکنان به ارزش افزوده« و »مازادعملیاتی و درآمد مختلط به ارزش افزوده«1 به دو جزء تفکیک شـده 
است. سپس رقم »جبران خدمات کارکنان« با استفاده از گزارش عملکرد بودجه دولت در سال 1395 به 
دو جزء »جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی« و »جبران خدمات سایر کارکنان« 
تفکیک شده است. همچنین رقم »مازاد عملیاتی ناخالص و درآمد مختلط« از طریق سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن سال 1395، حساب های نهادی بانک مرکزی و بعضاً براساس SAM سال 1390 مرکز 
پژوهش های مجلس به دو جزء »مازاد عملیاتی ناخالص« و »درآمد مختلط ناخالص« تفکیک شده اند.

نکته سوم
حساب عوامل تولید که دومین حساب از پنج حساب SAM است، شامل »ماتریس درآمد عوامل تولید   -
از داخـل کشـور«، »بردار دریافتنی عوامل تولید از دنیای خـارج« و »پرداختنی به عوامل تولید دنیای 
خارج« می شـود. ماتریس درآمد عوامل تولید از داخل کشـور، همان ماتریس ارزش افزوده است که در 
پایه های آماری حساب تولید تشریح شد. بردارهای دریافتنی و پرداختنی عوامل تولید نیز با استفاده از 

حساب های نهادی بانک مرکزی در سال 1395 استخراج شده است.
نکته چهارم

حساب نهادها، سومین حساب از پنج حساب اصلی SAM است که با توجه به اهداف پژوهش به شش   -
نهاد تفکیک شده است. در حساب نهادها، باید دو ماتریس »تخصیص« و »انتقال« محاسبه شود و 
افـزون بـر آن، باید بردارهای انتقـاالت پرداختنی نهادها به دنیای خارج و انتقاالت دریافتنی نهادها از 

دنیای خارج محاسبه شود. 

1- این نسبت ها بر اساس حساب های ملی سال 1394 مرکز آمار ایران برای 33 بخش اقتصادی محاسبه شده اند.
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ماتریـس تخصیـص، همان درآمـد عوامل تولید از داخل کشـور و خالص درآمد آنها از خارج از کشـور   -
است که باید بین نهادها توزیع شود. درآمد مربوط به »جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی« صرفاً به »خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی« اختصاص یافته است. 
درآمد مربوط به »جبران خدمات سایر کارکنان« صرفاً به »سایر خانوارها« تخصیص یافته است. »درآمد 
مختلط« بین دو گروه خانوار مشتمل بر »خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی« و 
»سایر خانوارها« توزیع شده است. مازاد عملیاتی نیز در سه گام به نهادها اختصاص یافته است. در گام 
اول، سهم »خانوارها«، »دولت« و »شرکت ها« از مازاد عملیاتی بر اساس حساب های نهادی سال 1395 
بانک مرکزی محاسبه شده است. در گام دوم، رقم مربوط به خانوارها بر اساس سهم جمعیتی آنها به سه 
گروه خانوارها تفکیک شده است. در گام سوم نیز مازاد عملیاتی مربوط به دولت به دو قسمت »سهم 
صندوق بازنشستگی« و »سهم دولت« از مازاد عملیاتی تفکیک شده است که رقم اول بر اساس سالنامه 

آماری صندوق بازنشستگی قابل تفکیک است و رقم دوم به صورت پسماند محاسبه شده است.
ماتریس انتقال که پاشـنه آشـیل محاسـبه حساب نهادهاست، بر اساس طیف وسـیعی از آمارهای جانبی   -
محاسبه شده است. از جمله آمارهای به کار رفته در محاسبه این ماتریس، گزارش عملکرد بودجه دولت، تراز 
مالی دولت در سال 1395، هزینهـ  درآمد خانوارها، سالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری و ... است.

بـردار »انتقـاالت پرداختنـی نهادها به دنیای خارج« و »انتقاالت دریافتنـی نهادها از دنیای خارج« بر   -
اساس گزارش عملکرد شرکت های دولتی، گزارش عملکرد بودجه دولت و حساب های نهادی بانک 

مرکزی محاسبه شده است.
نکته پنجم

حساب انباشت که چهارمین حساب است، مشتمل بر دو بردار »تشکیل سرمایه« و »پس انداز ناخالص«   -
است. نحوه محاسبه بردار تشکیل سرمایه در حساب تولید تبیین شد. محاسبه پس انداز ناخالص هر یک 
از نهادها نیز از طریق تفاضل »درآمد قابل تصرف« از »مصارف« هر یک از نهادها قابل محاسبه است.

نکته ششم
حساب دنیای خارج، پنجمین حساب اصلی از SAM است که همه اجزای آن )شامل بردار صادرات،   -
درآمد عوامل تولید از دنیای خارج، دریافتنی نهادها از دنیای خارج به عنوان اقالم ستونی و همچنین 
واردات، پرداختی به عوامل تولید دنیای خارج و پرداختی نهادها به دنیای خارج به عنوان اقالم سطری( 
قباًل در چهار حساب اصلی دیگر توضیح داده شده است. تفاضل مجموع اقالم ستونی از اقالم سطری 
حساب دنیای خارج ممکن است مثبت یا منفی باشد. مثبت بودن آن نشان دهنده مازاد ارزی است که 
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خالص وام دهی به دنیای خارج را نشان می دهد و اگر مابه التفاوت مذکور، منفی باشد، منعکس کننده 
کسری ارزی و خالص وام گیری از دنیای خارج خواهد بود.

با توجه به نکات مذکور، ماتریس حســابداری اجتماعی ســال 1395 به صورت تفصیلی محاســبه شده است. 
مهم ترین یافته های حاصل از تحلیل SAM با تأکید بر کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری به قرار زیر است:

یافته اول
جهت گیری بیشـتر تولیدات در اقتصاد ایران به سـمت مصارف نهایی اسـت؛ به گونه ای  که تقاضای   -
واسـطه ای و تقاضای نهایی به ترتیب 6. 36 و 4. 63 درصد از تقاضای کل کشـور را در سـال 1395 

تشکیل می دهند.
یافته دوم

سهم ستانده داخلی و واردات از عرضه کل اقتصاد به ترتیب 6. 89 و 4. 10 درصد بوده است. همچنین   -
سـهم سـتانده داخلی از عرضه کل که شـاخصی از خودکفایی اسـت، در سـطح بخش های اقتصادی 
متفاوت است؛ به گونه ای  که در بخش های »ساختمان«، »خدمات صندوق بازنشستگی« و »خدمات 
امور عمومی، دفاعی، انتظامی، تأمین اجتماعی و خدمات شهری« 100 درصد بوده، اما در بخش تولید 

پوشاک و ساخت محصوالت رایانه ای، الکتریکی و نوری به ترتیب 21 و 24 درصد است.
یافته سوم

سهم هزینه های واسطه ای و ارزش   افزوده از ستانده کشور به ترتیب 6. 40 و 4. 59 درصد است؛ یعنی   -
به ازای تولید هر 1000 واحد ستانده در کشور، 406 ریال هزینه واسطه ای و 594 ریال ارزش افزوده در 
اقتصاد ایجاد می شود. قاعده کلی در سطح بخش های اقتصادی آن است که سهم هزینه واسطه ای از 
ستانده در »بخش های کاالمحور« بالنسبه بیشتر از »بخش های خدمات محور« است و بالعکس، سهم 
ارزش افزوده از ستانده در »بخش های کاالمحور« بالنسبه کمتر از »بخش های خدمات محور« است. 
تنها بخش استثنا در اقتصاد ایران، بخش استخراج نفت خام و گازطبیعی است که بیش از 94 درصد 
ارزش سـتانده این بخش به »ارزش افزوده« اختصاص دارد. در بین سـایر بخش های اقتصادی بخش 
»خدمات کسب وکار« با سهم 90 درصدی ارزش افزوده از ستانده و بخش »تولید کک و فرآورده های 

نفتی« با سهم 21 درصدی ارزش افزوده از ستانده در دو سر طیف قرار می گیرند.
یافته چهارم

نسبت سهم جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی، جبران خدمات سایر کارکنان،   -
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 درآمد مختلط و مازاد عملیاتی به کل ارزش افزوده در سال 1395 به ترتیب 4. 4، 1. 17، 3. 27 و 2. 51
درصد اسـت. تفسـیر سـهم های مذکور به این صورت اسـت که اگر 1000 ریال ارزش افزوده در کل 
اقتصاد ایجاد شود، 44 ریال آن به کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی، 171 ریال آن به سایر 

کارکنان، 273 ریال آن به درآمد مختلط و 512 ریال آن سهم مازاد عملیاتی است.
یافته پنجم

کمتـر از یـک درصد )حدود 8. 0 درصـد( از ارزش افزوده ناخالص ایجاد شـده در اقتصاد به خانوارهای   -
بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی تعلق دارد. سایر نهادها در اقتصاد شامل خانوارهای شاغل 
تحت پوشش صندوق بازنشستگی، سایر خانوارها، شرکت ها، صندوق بازنشستگی کشوری و دولت به 

ترتیب 3. 5، 8. 52، 39، 2. 0 و 9. 1 درصد از کل ارزش افزوده ناخالص را نصیب خود کرده اند.
یافته ششم

»نسبت انتقاالت نهادها به GDP« در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 حدود 32 درصد است.   -
از منظر دریافتی )یا درآمدی(، 3. 6، 1. 1، 9. 27، 4. 12، 8. 5 و 4. 46 درصد از کل انتقاالت به ترتیب به 
»خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی«، »خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی«، »سایر خانوارها«، »شرکت ها«، »صندوق بازنشستگی« و »دولت« تعلق یافته است. از 
 منظر پرداختی )یا هزینه ای( نیز هر یک از شـش نهاد مذکور به ترتیب 3. 0، 2. 2، 9. 33، 9. 21، 8. 5 و

9. 35 درصد از کل انتقال به سایر نهادها را انجام داده اند.
یافته هفتم

خانوارهـای شـاغل تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی بایـد 27,551 میلیـارد ریال بابت کسـورات   -
بازنشستگی )سهم نیروی کار( به صندوق بپردازند که این رقم، حدود 28 درصد پرداختی های انتقالی 
خانوارهای تحت پوشش صندوق بازنشستگی را تشکیل می دهد. همچنین دولت ملزم است 231,137 
میلیارد ریال به صندوق بپردازد که حدود 4. 14 درصد کل انتقاالت پرداختی دولت را تشکیل می دهد.

یافته هشتم
کل انتقاالت دریافتنی صندوق بازنشستگی در سال 1395 برابر با 258,688 میلیارد ریال است که 6. 10  - 
درصد آن )27,551 میلیارد ریال( را از خانوارهای شـاغل تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی و 4. 89 
درصـد آن )231,137 میلیـارد ریال( را از دولت دریافت کرده اسـت. همچنین کل انتقاالت پرداختنی 
صندوق بازنشستگی 259,256 میلیارد ریال است که کل این رقم را به »خانوارهای بازنشسته تحت 

پوشش صندوق بازنشستگی« انتقال داده است.
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یافته نهم
منابع درآمدی کل خانوارهای بازنشسـته تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی در سـال 1395 حدود   -
396,991 میلیارد ریال برآورد شده است که 9. 28 درصد آن )114,473 میلیارد ریال( در عوامل تولید 
ریشه دارد، 71 درصد آن )282,050 میلیارد ریال( بابت انتقاالت دریافتنی از نهادها و 1. 0 درصد )468 
میلیارد ریال( بابت انتقاالت دریافتنی از دنیای خارج اسـت. گفتنی اسـت، حدود 92 درصد از انتقاالت 
دریافتنی خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی یا بیش از 65 درصد منابع درآمدی 
این خانوارها از محل »انتقاالت صندوق به این خانوارها« که همان حقوق و سایر مزایای بازنشستگی 

است، تأمین می شود.
یافته دهم

سهم پس انداز کل از GDP بر اساس SAM محاسبه شده حدود 34 درصد است که تفاوت چندانی   -
با سهم 37 درصدی در حساب های نهادی بانک مرکزی در سال 1395 ندارد. نهاد »دولت عمومی« 
1488- هـزار میلیـارد ریـال با پس انداز منفی روبه روسـت. در حالی که پنج نهـاد دیگر جامعه، یعنی 
»خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی«، »خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق 
بازنشسـتگی«، »سـایر خانوارها«، »شرکت ها« و »صندوق بازنشستگی کشـوری«، به ترتیب با 88، 
61، 1032، 5054 و 2 هـزار میلیـارد ریـال، پس اندازی مثبت دارند. ذکر این نکته ضروری اسـت که 
میل متوسط به پس انداز کل جامعه 34 درصد است که با حساب های نهادی بانک مرکزی در تطابق 
بوده و در محدوده نرخ های متوسـط پس انداز کشـورهای جهان قرار می گیرد. همچنین نرخ متوسـط 
پس انداز خانوارها 9. 11 درصد اسـت و نرخ پس انداز برای سـه گروه خانوارها مشـتمل بر خانوارهای 
بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی، خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی و 

سایر خانوارها به ترتیب 1. 22 درصد، 7. 7 درصد و 8. 11 درصد است.
یافته یازدهم

در ماتریس حسـابداری اجتماعی سـال 1395 که در پیوست گزارش ارائه شده است، نقش »صندوق   -
بازنشستگی کشوری« به دو شکل پدیدار می شود. نخست به عنوان فعالیت با عنوان »خدمات صندوق 
بازنشستگی کشوری« در حساب تولید و دوم به عنوان یک نهاد در »حساب نهادها«. اّولی ساختار تولید 
یک فعالیت را آشـکار می کند؛ به گونه ای  که از منظر عرضه کننده، صرفاً عرضه کننده خدمات نهایی 
است و از منظر تقاضاکننده، ساختار هزینه و ارز ش افزوده دارد. دومی به عنوان یک نهاد ظاهر می شود 

و نقش اساسی در انتقاالت بین نهادی ایفا می کند.
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شناسایی نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی 
ی در قالب صندوق بازنشستگی کشور
ی ینده حسابدار ماتریس ضرایب فزا
ی و تحلیل مسیر ساختار





مقدمه
در فصل پیشــین به زوایای گوناگون محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی سال 1395 حول دو هدف 

کلی زیر پرداخته شد:
تشریح مبسوط پایه های آماری، جمع آوری آمار و اطالعات نهادها، انباشت و دنیای خارج در ماتریس   -1

حسابداری اجتماعی تفصیلی سال 1395؛
تحلیـل آمـاری ماتریس حسـابداری اجتماعـی با تأکید بر کارکرد صندوق بازنشسـتگی کشـوری در   -2

چگونگی هدایت منابع )کسورات( در ساختار اقتصاد ایران.

مطالب فصل سوم بستر شناسایی انواع رویکردها و زیر رویکردهای ماتریس حسابداری اجتماعی را فراهم 
می کند که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین هدف اصلی فصل حاضر بررسی اجمالی انواع رویکردها 
و زیر رویکردهای ماتریس حسابداری اجتماعی در جهت انتخاب زیر رویکرد مناسب در سنجش نقش و اهمیت 
صندوق بازنشســتگی کشور از دو منظر »ارائه خدمات« )فعالیت های تولیدی( و »نهاد« در رشد )افزایش تولید( 
توزیع درآمد عوامل تولیدی و توزیع درآمد نهادی در قالب دو سناریو زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در 
ســناریوی اول فرض می شود نهاد صندوق بازنشستگی کشوری در چارچوب طبقه بندی حساب های درون زا و 
برون زا، یک متغیر برون زاست. در سناریوی دوم فرض می شود صندوق بازنشستگی کشوری متغیر درون زاست. 
اّولی ضرایب فزاینده حسابداری قدیم و دومی با عنوان ضرایب فزاینده حسابداری جدید معرفی می شوند. طبیعی 
است که ضرایب فزاینده حسابداری جدید همواره بزرگ تر از قدیم هستند و بنابراین، تفاوت بین آن دو، مالک 
سنجش نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در رشد )افزایش تولید(، توزیع درآمد 

عوامل تولید و توزیع درآمد نهادی در ساختار اقتصاد ایران در نظر گرفته می شود.
در راستای هدف فوق، مطالب فصل حاضر در چهار بخش مشخص زیر سازماندهی می شود؛ مرور اجمالی 
بر انواع رویکردها و زیر رویکردهای ماتریس حسابداری اجتماعی در نیم قرن گذشته در جهت شناسایی رویکرد 
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مناســب با توجه به آمارهای موجود در بخش اّول تشریح می شــود. در بخش دوم ضمن بررسی ساختار کلی 
ماتریس حســابداری اجتماعی بر حسب حســاب های برون زا و درون زا و چالش های طبقه بندی آن، روش های 
انتخاب شده ارائه می شوند. متناسب با روش های انتخاب شده، نتایج حاصله و تحلیل ها در بخش سوم برجسته 

می شوند. بخش آخر نیز به خالصه مطالب و مشاهدات کلی اختصاص می یابد.



4-1. مروری اجمالی بر رویکردهای ماتریس حسابداری اجتماعی
ادبیات موجود نشان می دهد، متناسب با تغییرات اقتصاد جهانی و ظهور نظریه های جدید اقتصاد توسعه، رویکردهای 
ماتریس حسابداری اجتماعی در نیم قرن اخیر نیز متحول شده است. از نظر روش شناسی رویکردهای ماتریس 

حسابداری به سه گروه کلی طبقه بندی می شوند؛
رویکرد مقداری ماتریس حسابداری اجتماعی1،  -1

رویکرد قیمتی ماتریس حسابداری2 و  -2
رویکرد محدودیت طرف عرضه ماتریس حسابداری اجتماعی  -3

که در ادامه هر یک از آنها را توضیح خواهیم داد.

4-1-1. رویکرد مقداری ماتریس حسابداری اجتماعی
به طورکلی شــناخت از واژه »مقداری« در رویکرد مقداری را باید در فرض زیر جست و جو کرد. »در رویکردهای 
مقداری تقاضامحور، قیمت ها برون زا و ثابت ولی مقدار متغیر است« ]1[. به این معنا که اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
مقدار تقاضا )حساب های برون زا( با فرض ثبات تکنولوژی )حداقل در کوتاه مدت( را می توان بر تغییرات مقدار تولید، 
تغییرات اشتغال جدید، درآمد و نظایر آن مورد سنجش قرار داد. به کارگیری فرض مذکور در کارکرد رویکرد مقداری 
در سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی در صورتی امکان پذیر است که فرض شود فعالیت های تولیدی ظرفیت 
مازاد و منابع بالاستفاده دارند. به کار گیری این فرض کاماًل منطبق بر نظریه های اقتصاد کالسیکی است که دو 
شعبه بودن مقدار و قیمت پایه اساسی این نوع نظریه ها را تشکیل می دهد. به این معنی که کارکرد مقدار در این 

.)Seton,1993,Round-Holst and Sancho,1995( نوع نظریه ها مستقل از قیمت است
باتوجه به فروض و پایه های نظری فوق، کارکرد رویکرد مقداری ماتریس حسابداری را می توان در چهار زیر 
1- Quantitative Social Accounting Matrix Approaches
2- Price Social Accounting Matrix Approach
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رویکرد مقداری زیر طبقه بندی کرد: یک- زیر رویکرد ضریب فزاینده اولیه1 در دهه 1970 میالدی، زیر رویکرد 
ضریب فزاینده حسابداری و ثبات قیمت2 از سال 1979 میالدی تاکنون. تحلیل مسیر ساختاری3 از سال 1986 
میالدی تاکنون و ضرایب فزاینده مایکروسکوپی از سال 2006 میالدی تاکنون. مروری اجمالی بر هر یک از زیر 
رویکردهای مقداری فوق وجوه اشتراک  و افتراق  آنها را از منظر روش و کاربرد در سیاست گذاری های اقتصادی 

و اجتماعی برجسته می کند.

4-1-1-1. زیر رویکرد مقداری ضرایب فزاینده اّولیه
رویکرد مذکور ضمن برخورداری از دو فرض اساســی »مقدار متغیر و قیمت ها ثابت« و »ظرفیت اضافی در کنار 
منابع بالاســتفاده«، فرض  حاکم در نظام حساب های ملی، یعنی »نهادها مالکان اصلی عوامل تولید هستند« را 
اساس سازماندهی توالی حساب ها و به تبع آن الگوسازی ماتریس حسابداری در سنجش رابطه بین ساختار تولید و 
توزیع درآمد قرار می دهد )Pyatt,2001(. ماتریس های حسابداری اجتماعی سال های 1973 و 1956 میالدی ایران 
مبنای نخستین تجربه این نوع مدل ها در سیاست گذاری های کّمی اقتصادی و اجتماعی رابطه بین ساختار تولید 
و ابعاد اجتماعی توزیع درآمد، اشتغال و بیکاری قرار می گیرد ]2[. به کار گیری فرض مذکور در کنار نادیده گرفتن 
حساب عوامل تولید، حداقل دو چالش جدی بین ضرایب فزاینده مستخرج از آن و ضرایب فزاینده در الگوی میازاوا 
)Myazawa,1976( دامن زده اســت. دو چالش فوق در مقاله پیات )Pyatt,2001( به صورت زیر بیان می شــود. 

نخســتین چالش، ابهام درباره ماهیت توزیع درآمد در الگوی میازاوا است. الگوی مذکور مشخص نمی کند توزیع 
درآمد عوامل تولیدی است یا توزیع درآمد نهادی است. پیات ضمن بررسی ابعاد مختلف ساختار دو الگوی میازاوا و 
الگوی ضریب فزاینده اّولیه نشان می دهد ماهیت توزیع درآمد در الگوی میازاوا، توزیع درآمد عوامل تولیدی است، 
حال آنکه توزیع درآمد مستخرج از ماتریس حسابداری اجتماعی اّولیه از نوع توزیع درآمد نهادی است. دومین چالش 
توالی رابطه بین توزیع درآمد و ساختار تولید است. در این مورد پیات مشاهده می کند پیوند بین توزیع درآمد با ساختار 
تولید وجود ندارد؛ زیرا در الگوی میازاوا، انتقاالت بین نهادی نادیده گرفته می شود. نادیده گرفتن ماتریس انتقاالت 

بین نهادی خود موجب گسستگی بین درآمد نهادها، مصرف و ساختار تولید می شود ]3[.

4-1-1-2. زیر رویکرد مقداری ضرایب فزاینده حسابداری و ثبات قیمت 
تجربه ایران از یک ســو و چالش های روش شناسی توزیع درآمد با ساختار تولید بین ضرایب فزاینده اّولیه و الگوی 

1- Early Multipliers 
2- Accounting and Fixed Price Multipliers 
3- Structural Path Analysis
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میازاوا از سوی دیگر موجب شد ماتریس های حسابداری اجتماعی کامل تری برای کشور های سریالنکا، بوتسوانا و 
سوئیس در دهه 70 میالدی محاسبه شوند؛ به گونه ای که به جای چهار حساب ماتریس  حسابداری ایران، پنج حساب 
استاندارد در ماتریس حسابداری اجتماعی در نظر گرفته می شود. این حساب ها عبارتند از: حساب تولید، حساب عوامل 

.)Round,2003, Pyatt and Round, 1977,1985( تولید، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب دنیای خارج
این نوع ماتریس های حسابداری اجتماعی مبنای الگوسازی ضرایب فزاینده حسابداری قرار می گیرد که نخستین 
بار پیات و راند با عنوان »حسابداری و ضرایب فزاینده ثبات قیمت در ماتریس حسابداری اجتماعی« در فصلنامه 

.)Pyatt and Round, 1979( اقتصادی در سال 1979 میالدی منتشر کردند
به لحاظ روش شناســی و همچنین تحلیل های اقتصادی رویکرد مذکور حاوی چند مؤلفه است که آن را با 
ضرایب فزاینده اّولیه متمایز می کند. نخستین مؤلفه، منظور کردن سیکل کامل تولید در سنجش کارکرد ساختار 
اقتصاد در قالب سه حساب درون زا )تولید، عوامل تولید و نهادها( با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 
1972 کشور سریالنکاست. دومین مؤلفه، تفکیک توزیع درآمد عوامل تولید و توزیع درآمد نهادی در قالب زیر 
ماتریس های ضریب فزاینده درآمد عوامل تولید و ضریب فزاینده درآمد نهادهاست. سومین مؤلفه، محاسبه دو 
نوع ضرایب فزاینده ماتریس حسابداری اجتماعی است. نوع اّول، ضریب فزاینده متعارف حسابداری و نوع دوم 
ضرایب فزاینده ثبات قیمت. در اّولی کلیه ضرایب فزاینده )تولید، عوامل تولید و نهادها( ماهیت میل متوسط دارند 
و بنابراین کشــش آنها برابر با واحد در نظر گرفته می شود. حال آنکه در دومی به جای میل متوسط به مصرف 
خانوارها، میل نهایی به مصرف خانوارها جایگزین می شــود و به این ترتیب قانون انگل اثرات کشش درآمدی 
خانوارها با ثبات قیمت در نظر گرفته می شود که در مقایسه با ضرایب فزاینده حسابداری متعارف سنخیت بیشتری 
بــا واقعیت های اقتصادی دارد. چهارمین مؤلفه، تجزیه ضرایب فزاینده کالن به ســه جزء اثرات انتقالی درون 

حسابی1، اثرات حلقه باز2 و اثرات حلقه بسته3 است.

4-1-1-3. زیر رویکرد مقداری تحلیل مسیر ساختاری
از نظر روش شناســی و همچنین سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی، زیر رویکرد مقداری ضریب فزاینده 
حسابداری یا ضرایب فزاینده قیمت ثابت می توانند اثرات مستقیم و غیرمستقیم سیاست های اقتصادی و اجتماعی 
ناشی از تغییرات سه حساب اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی ]4[ را بر افزایش تولید )رشد(، درآمد عوامل تولید 
و درآمد نهادهای داخلی جامعه به صورت کالن و تجزیه شده آن مورد سنجش قرار دهند. اینکه این اثرات چه 

1- Transfer Effects 
2- Open Loop Effects
3- Close Loop Effects 
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مســیرهایی را در زنجیره های تولید طی می کنند و اثرات آن بر درآمد عوامل تولید و مصرف نهادها در مسیرها 
چگونه است، اطالعاتی به دست نمی دهند. به عبارت دیگر، این نوع تحلیل ها فقط تغییرات مقدار تولید و درآمد 
را از طریق اثرات همه جانبه و یا اثرات کل در قالب ماتریس های ضرایب فزاینده حسابداری و یا ماتریس های 
ضرایب فزاینده ثبات قیمت ناشی از تغییرات متغیرهای برون زای یک حساب را بر حساب دیگر به دست می دهند. 
حال آنکه رویکرد تحلیل مسیر ساختاری این قابلیت را دارد که اثرات یک حساب را به مثابه قطب مبدأ به سایر 
حساب ها به عنوان قطب های مقصد در مسیرها به صورت کّمی آشکار کند. طبیعی است که نادیده گرفتن زوایای 
این مسئله محدودیت هایی را هم برای تحلیلگر و هم برای سیاست گذار ایجاد می کند. دیفورنی و توربک1 با بسط 
ضرایب فزاینده ثبات قیمت پیات و راند2 به شکل تحلیل مسیر ساختاری موفق می شوند این حلقه مفقوده را در 

.)Defourny and Thorbecke,1984( سال 1984 میالدی برطرف کنند
از نظر مفهومی و تحلیلی، تحلیل مسیر ساختاری از چهار مفهوم و چهار تحلیل کلی برخوردار است. از نظر 
مفهومی عبارتند از: تأثیرگذاری، تأثیرگرافی، مسیر اولیه و حلقه و مدار. از نظر تحلیلی، تأثیر مستقیم در یک قوس، 

تأثیر مستقیم در مسیر اولیه، تأثیر کل و تأثیر همه   جانبه ]5[.
رشــد بخش های اقتصادی تأثیر مهم و تعیین کننده ای بر فقرزدایی جامعه دارند. این مهم پرسش را پیش 
روی توربک و جانگ3 قرار می دهد و آن، اینکه تأثیر کدام یک از بخش های اقتصادی بر فقرزدایی بیشتر است؟ 
در پاسخ به بررسی کّمی پرسش مطرح شده می توان گفت، آنها ابتدا ضرایب فزاینده ثبات قیمت را به دو جزء 
اثرات وابســتگی4 و اثرات توزیعی5 تجزیه می کنند. سپس اثرات توزیعی خود به سه مؤلفه اثرات انتقالی، اثرات 
توزیعی مستقیم و اثرات تولیدی بین بخشی تجزیه می شوند. پس از آن با استفاده از شاخص فقر FGT 6، سه 
عنصر تجزیه شده اثرات توزیعی مبنای محاسبه فقر و فقرزدایی در سطح بخش های اقتصادی قرار می گیرد ]6[.

4-1-1-4. زیر رویکرد مقداری ضرایب فزاینده مایکروسکوپی)خرد(
در مقایسه با سه زیر رویکرد مقداری ضرایب فزاینده، یعنی زیر رویکردهای ضرایب فزاینده اولیه، ضرایب فزاینده 
حســابداری ثبات قیمت و تحلیل مسیر ســاختاری که به اجمال در بخش های پیشین بررسی شد، زیر رویکرد 
مقداری ضرایب فزاینده مایکروسکوپی )خرد( در واقع بسط و تجزیه ضرایب فزاینده با جزئیات بیشتر است که 
در قرن بیست ویکم ابتدا پیات و راند معرفی کردند )Pyatt and Round ,2012( و سپس اقتصاددانان ایتالیایی به 
1- Defourny and Thorbecke
2- Pyatt and Round
3- Thorbecke and Jung
4- Interdependency Effects
5- Distribution Effects
6- Foster-Green-Thorbecke
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شکل تجزیه بیشتر آن را اصالح کردند ]7[.
معرفی ضرایب فزاینده خرد از یک سو و اصالح آن با جزئیات بیشتر از سوی دیگر توسط تحلیلگران ماتریس 
حسابداری اجتماعی در پاسخ به پرسش کلیدی زیر بوده است: به لحاظ روش شناسی و همچنین تحلیلی معرفی 

ضریب فزاینده خرد چه مزیت هایی نسبت به سه رویکرد پیشین دارد؟
نقطه شــروع واکاوی پرسش مطرح شــده را باید در ناتوانی انواع ضرایب فزاینده مستخرج در بخش های 
اقتصادی جست وجو کرد. به  طور کلی، ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری یا ضرایب فزاینده ثبات قیمت در قالب 
ماتریس حسابداری اجتماعی اساساً ماهیت کالن دارند و در تحلیل های اقتصادی و اجتماعی عملکرد بخش های 
اقتصادی در زنجیره های به  هم  پیوســته تولید، توزیع و مصرف ناتوان هستند. برای برون رفت از این مسئله، 
تحلیلگران ماتریس ضرایب فزاینده را به سه جزء اثرات انتقالی، اثرات حلقه باز و اثرات حلقه بسته کامل تجزیه 
می کنند؛ اما این نوع تجزیه هرچند نقش و اهمیت سه حساب اصلی درون زا )تولید، عوامل تولید و نهادها( را در 
اثرات انتقالی، اثرات حلقه باز و اثرات حلقه بسته در زنجیره های تولید آشکار می کند، بااین حال قابلیت شناسایی 
این اثرات را در مسیرها ندارد. اینکه این اثرات چه مسیرهایی را طی می کند و نقش فعالیت های تولیدی، عوامل 

تولید و نهادها در زنجیره های تولید چگونه است، اطالعاتی به دست نمی دهند.
برای برون رفت از این مســئله، تحلیلگران ماتریس حسابداری اجتماعی زیر رویکرد مقداری تحلیل مسیر 

ساختاری را معرفی کردند.
اما مســئله زیر رویکرد مقداری ضریب فزاینده خرد، شناسایی کارکرد ســه جزء ماتریس ضرایب فزاینده 
حسابداری یا ضرایب فزاینده ثبات قیمت است؛ یعنی از سه جزء اثرات انتقالی، اثرات حلقه باز و اثرات حلقه بسته، 
دو جزء اثرات انتقالی و اثرات حلقه بســته به ترتیب در ضرایب فزاینده تولید لئونتیف و ضرایب فزاینده ترکیبی 
تولید و مصرف لئونتیف- کینز ریشه دارند و به این ترتیب هویت داشته و قابل تفسیر هستند؛ اما اثرات حلقه باز 
که به طورکلی به ســایر اثرات معروف است )Stone,1985( هویت مشخص ندارند و شناسایی کارکرد و تفسیر 
آن به  آســانی امکان پذیر نیست. پیات و راند )Pyatt and Round,2006,2012( نشان می دهند اثرات حلقه باز 
نقش بسزایی در انتقال زنجیره های تولید، توزیع و مصرف دارد. برای این منظور، آنها نه فقط هر درایه ضرایب 
فزاینده درآمد خانوارها )تقاطع نهادها با فعالیت های اقتصادی( را به شکل یک ماتریس تجزیه می کنند، بلکه نحوه 
پیوند درایه تجزیه شده را به مسئله فقر و فقرزدایی مورد سنجش قرار می دهند. تجزیه هر درایه ماتریس ضرایب 
فزاینده خانوارها از سوی پیات و راند، بستر تجزیه جزئی در کنار تفسیر بیشتر اثرات حلقه باز از جانب اقتصاددانان 

ایتالیایی را فراهم کرد. آنها ابتدا نشان می دهند اثرات حلقه باز حاوی دو مؤلفه کلی زیر است:
انتقال دوسـویه )دوطرفه( در توزیع درآمد خانوارها دارد. از یک سـو اهمیت بخش های اقتصادی را در   -1
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شـکاف درآمدی گرو ه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها نمایان می کند و از سـوی دیگر مشـخص 
می کند خود خانوارها به طور غیرمستقیم چه نقشی در توزیع درآمد سایر خانوارها دارند.

شناسـایی انتقـال دوسـویه اثرات حلقه بـاز خود در صورتی امکان پذیر اسـت که به چهـار جزء اثرات   -2
مسـتقیم- مستقیم، اثرات مسـتقیم- غیرمستقیم، اثرات غیرمستقیم- مسـتقیم، اثرات غیرمستقیم- 
غیرمستقیم تجزیه شود. به  طور کلی، اّولی نقش یک بخش را بر توزیع درآمد خانوارها آشکار می کند. 
دومی ابتدا اثرات درآمدی توسعه یک بخش را بر سایر بخش ها و پس از آن بر درآمد خانوار مورد نظر 
تحلیل می کند و در نهایت اثرات غیرمستقیم تأثیر یک بخش بر سایر بخش ها و تأثیر آن بر درآمد سایر 

خانوارها را نمایان می کند.

4-1-2. رویکرد قیمتی یا هزینه ای ماتریس حسابداری اجتماعی
کاربــرد رویکرد مقداری و زیر رویکردهای آن در تحلیل ها و سیاســت گذاری های اقتصادی و اجتماعی زمانی 

امکان پذیر است که فروض کلی زیر مورد توجه قرار گیرند:
همواره مازاد ظرفیت در کنار منابع بالاستفاده در فعالیت های تولیدی وجود دارد.  -1

تکنولوژی تولید و همچنین منابع )عوامل تولید( در یک دوره مشخص حسابداری )معمواًل یک ساله(   -2
معلوم است و

قیمت هـا ثابـت و مقدار متغیر اسـت که در دو شـعبه بودن مقدار و قیمـت در پایه های نظری اقتصاد   -3
کالسـیکی ریشـه دارد؛ یعنی مقدار تولید، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادها، مسـتقل از قیمت تعیین 

می شوند و قیمت اساساً برون زا فرض می شود.

حال اگر دوگانه رویکرد مقداری مورد توجه گیرد، رویکرد هزینه ای به دســت می آید که در آن پیوند بین 
قیمت و هزینه )البته هزینه اولیه عوامل تولیدی( در چارچوب فروض اساســی فوق امکان پذیر می شــود. مراد 
از هزینه عوامل اولیه در واقع ضریب ارزش افزوده و اجزای تشــکیل دهنده آن، مانند هزینه پرداخت به عوامل 
تولیــدی مالیات ها و هزینه های واردات اســت )Dietzenbacher,1997(. بنابراین، از نظر تحلیلی، در رویکرد 
هزینه اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش یک واحد هزینه در هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن را می توان 
بر افزایش شاخص قیمت محصوالت و با فعالیت های تولید سنجید. به  طور کلی به رویکرد فشار هزینه تورم1 
معروف اســت )Miller and Blair,2009, Oosterhaven,2019(. رونالد هولست و سانچو در مقاله ای با عنوان 
»مدل سازی قیمت ها در ساختار ماتریس حســابداری اجتماعی« برای نخستین بار موفق شدند، مدل قیمتی 

1- Cost-Push Inflation 
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.)Ronald-Holst and Sancho,1995( لئونتیف را به ماتریس حسابداری اجتماعی تعمیم دهند
در این مقاله، آنها کارکرد ســازوکار قیمت را در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت زیر تشریح 
می کنند: »رابطه مقداری مدل ماتریس حسابداری اجتماعی که در آن تصویر تعمیم یافته از فرآیند ایجاد درآمد 
را نشان می دهد، مدل قیمت نیز مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی برای ارزیابی تفصیلی پیوند هزینه ای 
اســت که در آن انتشار هزینه ها ناشــی از روابط بین خانوارها، عوامل تولید و فعالیت های اقتصادی را نمایان 
می ســازد« )Ronald-Holst and Sancho,P.362(. آنها انتشار هزینه بین حساب های نهادها، عوامل تولید و 
فعالیت  های تولیدی را انتقال قیمت معرفی کرده و تفســیر این انتقال را در چارچوب سیکل تولیدی ماتریس 
حســابداری اجتماعی به صورت زیر بیان می کنند. تولیدکنندگان به کاالهای واســطه ای )مواد خام( و عوامل 
تولیدی که از ترکیب آنها ستانده حاصل می شود، پرداخت می کنند. عوامل تولید با استفاده از موهبت خانوارها 
خدمات نیروی کار و ســرمایه برای تولیدکنندگان فراهم می کنند. در نهایت خانوارها مصرف کنندگان ستانده 
فعالیت های تولیدی هستند. انتقاالت بین نهادی می تواند به مثابه توزیع هزینه در نظر گرفته شود که با مصرف 
پیونــد دارد. از منظــر پایه های نظری، آنها منطق پیوند بین مقدار و قیمت در چارچوب ماتریس حســابداری 
اجتماعی را به صورت زیر بیان می کنند. رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی از منظر تحلیلی و به ویژه از منظر 
رفاه خانوارها1 رویکرد مناسبی در تجزیه و تحلیل تشکیل قیمت و سازوکارهای انتقال قیمت در اقتصادهای با 
چسبندگی نهادها به شمار می رود. در این اقتصادها الزم نیست نحله فکری اقتصاد نئوکالسیکی مبنای تحلیل 
سازوکار عوامل تولید قرار گیرد و به جای آن به طور ضمنی قیمت به کاالها پیوند زده می شود و سپس اثرات 
آن به شــاخص هزینه زندگی خانوارها که بیان کننده رفاه خانوارهاســت، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 
به کارگیری این نوع سازوکار قیمت در کنار انتقال قیمت در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی قابل دفاع 
اســت؛ زیرا در دنیای واقعی اقتصاد، به سختی می توان سازوکار کامل قیمت را در نحله فکری نئوکالسیکی یا 
نحله فکری کالسیکی مشــاهده کرد. بنابراین تحلیل اجزای ساختاری جداگانه حداقل این مزیت را دارد که 
شناخت اضافی از سازوکار انتقال هزینه برای قیمت ها و داللت های آن در سیاست گذاری و رفاه جامعه را برای 
تحلیلگران و سیاســت گذاران به دست می دهد. با توجه به مشاهده فوق، ماتریس حسابداری اجتماعی اسپانیا 
مبنای محاسبه ماتریس انتقال قیمت2 سپس تجزیه آن به سه جزء پیوند ماتریس هزینه بین بخشی3، ماتریس 

هزینه حلقه باز4 و ماتریس هزینه حلقه بسته5 قرار می گیرد.

1- Household Endowment 
2- Price-Transmission Matrix
3- Interindustry Cost Linkage
4- Open-Loop Cost Matrix
5- Close-Loop Cost Matrix
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4-1-3. رویکرد محدودیت طرف عرضه یا رویکرد محدودیت ضرایب فزاینده ثبات قیمت
ضرایب فزاینده مســتخرج از زیر رویکرد مقداری حتی ضرایب فزاینده انتقال هزینه )قیمت( در رویکرد هزینه 
به طورکلی به »ضرایب فزاینده بدون محدودیت1« معروف هســتند )Thorbecke,1998(. به کارگیری ضرایب 
فزاینده بدون محدودیت در قالب دو فرض کلی امکان پذیر است. نخست، طرف عرضه اقتصاد محدودیت ندارد و 
دوم، همواره اقتصاد با مازاد ظرفیت تولیدی در کنار منابع نامحدود مواجه است؛ یعنی همه بخش های اقتصادی 
از کشــش پذیری کامل عرضه برخوردار هستند. در چارچوب این فرض اثرات مستقیم و غیرمستقیم برون زای 
تقاضا بدون هیچ محدودیتی سبب افزایش تولید و درآمد خواهد شد و در نتیجه به بیش برآوردی ضرایب فزاینده 
بخش ها دامن می زند. در واقع، معرفی رویکرد محدودیت طرف عرضه اقتصاد )رویکرد محدودیت ضرایب فزاینده 
قیمت ثابت( برطرف کردن یکی از فروض کلیدی رویکردهای ضرایب فزاینده بدون محدودیت است ]8[. در این 
رویکرد مشخص می شود، به کارگیری فرض کشش پذیری کامل در همه بخش های اقتصادی با در نظر گرفتن 
شرایط متعارف آنقدرها هم غیرواقعی نیست؛ ولی در شرایط ویژه می تواند غیرواقعی باشد. برای نمونه، طرفداران 
رویکرد مذکور مشاهده می کنند به کارگیری فرض مازاد ظرفیت و منابع بالاستفاده بخش کشاورزی در بسیاری 
از کشــورهای در حال توسعه واقعی نیست؛ یعنی بخش کشاورزی به دالیلی، مانند سیل و محدودیت های آب 
و زمین نمی تواند نیاز مستقیم و غیرمستقیم افزایش تقاضای نهایی را تأمین کند. به عالوه چه بسا ممکن است 
بعضی از بخش های صنعتی نیز نزدیک به ظرفیت تولیدی کار  کنند. طبیعی است که به کارگیری رویکردهای 
ضرایب فزاینده بدون محدودیت، سبب بیش برآوردی تولید و به تبع آن درآمد شود. پژوهشگران برای رفع این 
مسئله، رویکرد محدودیت ضرایب فزاینده را پیشنهاد می کنند. رویکرد مذکور که به رویکرد ترکیبی معروف است، 
دو نوع ضرایب فزاینده را مورد توجه قرار می دهد؛ نخست محدودیت ضرایب فزاینده برای بخش یا بخش هایی 
که با محدودیت طرف عرضه مواجه هستند و دوم برای سایر بخش های اقتصادی، ضرایب فزاینده متعارف مبنای 

تحلیل قرار می گیرد.
هدف اصلی از مرور اجمالی رویکردهای ماتریس حسابداری اجتماعی شناسایی رویکردها و زیر رویکردهای 
ماتریس حســابداری ســنجش نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار 
اقتصادی ایران قرار اســت. برای این منظور و با توجه به آمارهای موجود کشــور، زیر رویکرد مقداری ضرایب 
فزاینده متعارف ماتریس حســابداری اجتماعی ]9[ و زیر رویکرد مقداری تحلیل مسیر ساختاری مبنای تحلیل 

مطالعه حاضر قرار می گیرند.

1- Unconstrainted Multipliers 



4-2. بررسی اجمالی روش های زیر رویکردهای مقداری ضرایب فزاینده حسابداری 
و تحلیل مسیر ساختاری 

در به کارگیری زیر رویکردهای مقداری ضرایب فزاینده حسابداری و تجزیه آن به تحلیل مسیر ساختاری، الزم 
است که تحلیلگران ماتریس حسابداری اجتماعی به سه نکته کلی زیر توجه کنند:

نکته اّول: فـروض حاکـم بر ایـن رویکردها و به ویژه فرض وجـود مازاد ظرفیت تولید و منابع بالاسـتفاده به 
نظـر می رسـد که با توجه به وجـود ظرفیت های خالی در اقتصاد ایـران، به کارگیری فرض مذکور 

غیرواقعی نباشد.
نکته دوم: کلیه ضرایب در این رویکردها، از نوع ضریب متوسط هستند و بنابراین، کشش آنها برابر واحد است.

نکته سوم: شناسایی و تفکیک حساب های درون زا و حساب های برون زا در ماتریس حسابداری اجتماعی است. 
شناسـایی و تفکیک حسـاب های درون زا و بـرون زا برای همه رویکردها و زیـر رویکردهای ماتریس 
حسـابداری اجتماعی مصداق پیدا می کند. در این مورد به طور متعارف و اسـتاندارد، پنج حساب اصلی 
مشـتمل بر حسـاب تولید، حسـاب عوامل تولید و حساب های ماتریس حسـابداری اجتماعی در گروه 

حساب های برون زا منظور می شود ]10[.

4-2-1. روش مقداری ضرایب فزاینده حسابداری
شناخت کارکرد ضرایب فزاینده حسابداری، مستلزم شناخت ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی است 

که در آن حسا ب های درون زا و برون زا تفکیک شده باشد.
جداول )1-4( و )2-4( به ترتیب ســاختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی را بر حسب حساب های 

تجمیع شده درون زا و برون زا آشکار می کنند.
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جدول )4-1(. ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی بر حسب دو حساب درون زا و برون زا

جمعحساب های تجمیع شده برون زاحساب های تجمیع شده درون زا

TXYحسابهایتجمیعشدهدرونزا

L’XRYXحسابهایتجمیعشدهبرونزا

Y’XY’Xجمع

جدول )4-2(. ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی
بر حسب سه حساب استاندارد درون زا و یک حساب تجمیع شده برون زا

سه حساب استاندارد
حساب تجمیع 

جمعشده برون زا حساب 
تولید

حساب
عوامل تولید

حساب نهادها
بدون دولت عمومی

سه
حساب
استاندارد

tAA0tAIxAyAحسابتولید

TFA00xFyfحسابعواملتولید

0tIFtIIxIyIحسابنهادهابدوندولتعمومی

l’Al’Fl’Iحسابتجمیعشدهبرونزا

y’Ay’Fy’x Iجمع

T در جداول )1-4( و )2-4( یک ماتریس است و در واقع سه حساب اصلی و استاندارد ماتریس حسابداری 
: [ ]

ij
T t=      , , ,i j A F I= اجتماعی را نشان می دهد. به طوری که:

A وF و I به ترتیب بیانگر فعالیت )Activity(، عوامل تولید )Factor of Production(، و نهادهای داخلی 
جامعه )Domestic Institution( بدون دولت عمومی است.

 سه حساب برون زا است.
A

F

I

x
X x

x

 
 =  
 
 

X یک بردار ستونی 

Ix به ترتیب حساب های برون زا یا متغیرهای برون زای سه حساب اصلی تولید، عوامل تولید و  Fx و  Ax و 

نهادها را نشان می دهند. در حیطه اقتصاد کالن، اقالم تشکیل شده هریک از آنها )متغیرهای کالن سیاستی( به 
اقالم تزریقی معروف هستند. با توجه به ماهیت متغیرهای کالن سیاستی در هر یک از سه حساب اصلی می توان 
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سه سطح سیاست گذاری را مشخص کرد.
برای نمونه، اقالم تشکیل دهنده در xA عبارتند از: هزینه دولت، سرمایه گذاری و صادرات که ارتباط با اتخاذ 
سیاست های برون نگری و درون نگری دولت در رشد و توزیع درآمد اقتصاد دارد. xf  درآمد عوامل تولید از دنیای 
خارج است که اساساً با سیاست های دولت در ارتباط با مسئله اشتغال و بیکاری کشور یا به طورکلی بازار کار دارد. 
xI  انــواع انتقاالت دولت عمومی به نهادهای جامعه به ویژه گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها در ارتباط با 

مسئله بازتوزیع ثروت و رفاه جامعه دارد.

 یک بردار ستونی و در واقع درآمد سه حساب اصلی تولید )yA(، عوامل 
A

F

I

y
Y y

y

 
 =  
 
 

در جداول )1-4( و )4-2( 

تولید )yF( و نهادهای داخلی جامعه بدون دولت عمومی )yI( را نشان می دهد.
'( برداری سطری است و اقالم تشکیل دهنده آن به اقالم »نشتی ها« معروفند و در قلمرو  ' ' 'A F IL l l l=

سیاست های مالی دولت آن هم در چارچوب رویکرد هزینه )قیمت( ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده می شود ]11[.
در راستای توضیحات و مشاهدات فوق با توجه به ساختار جدول 4-2، رابطه کلی تراز تولیدی و تراز درآمدی 

سه حساب اصلی به صورت زیر بیان می شود.
n n n ny A y x= +                                                                                                           )1(

0به طوری که
, 0 0 ,

0

A AAA AI

n F n AF n F

IF III I

y xA A
y y A A x x

A Ay x

    
    = = =    

        

                                                            

همان طور که در بخش بررسی اجمالی زیر رویکرد مقداری ضریب فزاینده حسابداری اشاره کردیم، ماتریس 
An و درایه های آن ماهیت متوســط دارند و بنابراین کشــش درآمدی هریک از آنها برابر واحد است. به عنوان 

IFA به ترتیب ماتریس های ضرایب متوســط مســتقیم داده- ستانده،  AFA و   ، AIA
 ، AAA زیرماتریس های 

میل متوسط به مصرف گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوار ها، ماتریس ضرایب متوسط مستقیم عوامل تولید، 
ماتریس ضرایب متوســط مستقیم تخصیص و ماتریس ضرایب متوسط مستقیم انتقاالت بین نهادی را نشان 
nA حاوی دو مؤلفه کلی زیر است: نخست از نه درایه آن، فقط پنج درایه با هم تعامل منطقی  می دهد. ماتریس 
 ) IFA (، حساب نهادها ) AFA ( به حساب عوامل تولید ) AAA دارند و دوم، بیان کننده چرخه تولید از حساب تولید )

( و در نهایت به تولید ختم می شود. AIA ( به مصرف خانوارها ) IIA است و پس از گذار از انتقاالت بین نهادی )
برای اینکه بدانیم نحوه کارکرد این سیکل تولید در ساختار اقتصاد چگونه است، الزم است نخست رابطه )1( با 
.)Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011( توجه به سه حساب اصلی به شکل ماتریسی به صورت زیر بیان شود
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0
0 0

0

A A AAA AI

F AF F F

IF III I I

y y xA A
y A y x

A Ay y x

      
      = +      

            

                                                                         )2(

با اســتفاده از رابطه )2( رابطه تراز تولیدی یا تراز درآمدی برای هر یک از ســه حساب اصلی به صورت 
زیر نوشته می شود.

0A AA A AI I Ay A y A y x= + + +                                                                                   )2-1(
0 0F AF F Fy A y x= + + +                                                                                          )2-2(

0I IF F II I Iy A y A y x= + + +                                                                                     )2-3(
به منظور شــناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است روابط فوق به 

صورت زیر بازنویسی شوند:
1 1) ( 0 ) (A AA AI I AA Ay I A A y I A x− −= − + + −                                                              )2-4(

0 0F AF F Fy A y x= + + +                                                                                          )2-5(
1 10 ) ( ) (I II IF F II Iy I A A y I A x− −= + − + −                                                                  )2-6(

روابط )2-4( تا )2-6( می توانند مبنای شناخت سازوکار و کارکرد فرآیند ضرایب فزاینده سه حساب اصلی در 
قالب سه نوع سیاست گذاری قرار گیرند که در نمودار زیر نشان داده می شود.
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نمودار )4-1(. فرآیند ضریب فزاینده بین سه حساب درون زای ماتریس حسابداری اجتماعی

نمودار )4-1( ســازوکار فرآیند ضرایب فزاینده حســابداری سه حساب درون زا را با توجه به روابط )2-4( تا 
)2-6( در قالب سه نوع سیاست گذاری آشکار می کند. نقطه شروع، اتخاذ  سیاست های نوع اّول است که در آن 
اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش یک واحد مصرف دولت، سرمایه گذاری و صادرات را بر افزایش تولید )رشد( 
[. افزایش تولید در عوض تقاضا برای عوامل تولید )AAF( در کنار  1) (AA AI A x−− بخش ها آشــکار می کند ]

دریافتی عوامل تولید از دنیای خارج )سیاست گذاری نوع دوم( را فراهـم می کـند.
( افزایــش درآمد عوامل تولید در عوض افزایش درآمد نهادها را از دو طریق دامن  F AF F Fy A y x= + ( 
 1) (II IF II A A x−− می زند؛ نخســت از طریق برخورداری نهادها )نهادها مالکان عوامل تولیدی( که با پیوند 
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نشان داده می شود. بنابراین،
1 1) ( ) (I II IF I II Iy I A A x I A x− −= − + −                                                                        )3(

در نهایت ضلع ســوم مثلث از طریق الگوی مصرفی گروه هــای اقتصادی و اجتماعی خانوارها که با پیوند 
(1 )در واقع تولید بیشتر فعالیت های تولیدی است( با رابطه کلی زیر بسته می شود. (AA AII A A−−

1) (A AA AI I Iy I A A y x−= − +                                                                                    )4(
توضیحات فوق حداقل دو حسن کلی دارد؛ نخست می تواند بستر کاربرد سه نوع سیاست گذاری را با توجه به 
نمودار 1 فراهم کند و دوم، مشخص می کند نقش صندوق و اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری در کدام یک 

از سه نوع سیاست گذاری ها بیشتر است.
برای شناخت نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری در سه نوع سیاست گذاری ابتدا، رابطه کلی )1( 

به صورت زیر نوشته می شود:
1) (n n ny I A x−= −                                                                                                      )6(

1) (n n n n ny I A x M x−∂ = − ∂ = ∂                                                                                   )7(
(1 به ضرایب فزاینده حسابداری در زیر رویکرد مقداری ضرایب فزاینده حسابداری معروف  (n nM I A −= −

است. رابطه )6( مشخص می کند اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش ارزش یک واحد متغیرهای برون زای سه 
(1 بر افزایش تولید، افزایش درآمد عوامل تولید و افزایش درآمد نهادهای  (nI A −− حساب اصلی با فرض ثبات 

داخلی جامعه چگونه است. در نمودار 1 الزم است رابطه کلی )6( به شکل ماتریسی بیان شود.

A AAA AF AI

F FA FF FI F

IA IF III I

y xM M A
y M M M x

M A My x

∂ ∂    
    ∂ = ∂    

    ∂ ∂    

                                                                         )7(

رابطه )7( می تواند با توجه به نمودار )3-1( مبنای سه نوع سیاست گذاری زیر قرار گیرد.
الف- سیاست گذاری نوع اّول: اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش یک واحد متغیرهای برون زای حساب تولید 
∂Ax بر افزایش رشــد، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادهای داخلی جامعه. برای این منظور فرض می شــود 

0F باشد. Ix x∂ = ∂ =

A AA Ay M x∂ = ∂                                                                                                        )1-7(

F FA Ay M x∂ = ∂                                                                                                        )2-7(

I IA Ay M x∂ = ∂                                                                                                         )3-7(
ب- سیاست گذاری نوع دوم: اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش یک واحد درآمد عوامل تولیدی از دنیای خارج به 
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0A باشد. Ix x∂ = ∂ = ترتیب بر رشد، توزیع درآمد عوامل تولیدی و توزیع درآمد نهادی. در این مورد فرض می شود 

A AF Fy M x∂ = ∂                                                                                                        )4-7(

F FF Fy M x∂ = ∂                                                                                                        )5-7(

I IF Fy M x∂ = ∂                                                                                                          )6-7(
ج- سیاســت گذاری نوع ســوم: اثرات مستقیم و غیرمســتقیم افزایش یک واحد انتقاالت دولت یا صندوق 
بازنشستگی کشوری به خانوارهای بازنشسته به ترتیب بر رشد، توزیع درآمد عوامل تولیدی و توزیع درآمد نهادی. 

0A باشد. Fx x∂ = ∂ = در این مورد نیز فرض می شود 

A AI Iy M x∂ = ∂                                                                                                        )7-7(

F FI Iy M x∂ = ∂                                                                                                          )8-7(

I II Iy M x∂ = ∂                                                                                                          )9-7(
از منظر سیاست گذاری روابط فوق فقط تغییرات هریک از حساب های برون زا را به طور هم زمان بر تغییرات 
سه حساب اصلی تولید )رشد( توزیع درآمد عوامل تولیدی و توزیع درآمد نهادهای داخلی جامعه، به ویژه گروه های 
اقتصادی و اجتماعی خانوارها را نشــان می دهد. یکی از نارســایی های اساسی روابط فوق آن است که ضرایب 
فزاینده کالن مبنای سیاســت گذاری قرار می گیرد. بنابراین، این نوع ضرایب فزاینده مشخص نمی کنند نقش 
فعالیت های تولیدی، عوامل تولیدی و نهادها در زنجیره های تولید چگونه اســت. برای برون رفت از این مسئله، 

ضرایب فزاینده حسابداری به سه جزء قابل تجزیه است، یعنی: 
1) (n nM I A −= −                                                                                                                

3 2 1nM M M M=                                                                                                               
nM به سه جزء مشخص امکان شناسایی اثربخشی اتخاذ هر نوع سیاست گذاری را در زنجیره های  با تجزیه 
تولید برای تحلیل گر و سیاســت گذار فراهم می کند. برای این منظور الزم است نخست تعاریف کلی از ضرایب 

فزاینده تجزیه شده ارائه شود و دوم ساختار هریک از آنها مشخص شود.
1

1
1

1 1
1

2

) ( 0 0 ) ( 0 0
) ( 0 0 0 0

0 0 ) ( 0 0 ) (

AA

II

I A M AA
M I A I I

I A M II

−

−

−

 −  
   = − = =   

  −   

                )8(

 
 

  

  

  

2 2
2

2 2 2

2 2

) ( ) (
) ( ) ( ) (

) ( ) (

AI IF AI

FI FA AI

IF FA IF

I A A A I M AF M AI
M I A A A I A A M FA I M FI

M IA M IF IA A A I

      = + + = =          

    )9(
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1
3

3 1 1
3 3

1
3

) ( 0 0 ) ( 0 0
) ( 0 ) ( 0 0 ) ( 0

0 0 ) (0 0 ) (

AI IF FA

FA AI IF

IF FA AI

I A A A M AA
M I A I A A A M FF

M III A A A

−

− −

−

 −     = − = − =       −   

      )10(

0
0 0

0

AA AI

n AF

IF II

A A
A A

A A

 
 =  
 
 

به طوری که:                                                                                    




0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0

AA AI

n AF

II IF

A A
A A A A

A A

   
   = + = +   
   
                                                             

  

3 21 1 1
3 2 1 1) ( ) ( ) () (n nI A M M M M I A I A A I A− − −− = = = − + + −

                                      
3M  در روابط )8( تا )10( می توان به چند مشاهده کلی زیر رسید: 2M و   ، 1M با نگاه دقیق تر به 

3M  در ساختار اقتصاد با توجه به تعاریف 2M و   ، 1M 1- شناخت کارکردهای 
1M به  طور کلی به اثرات انتقالی درون حسابی تولید با تولید یا نهاد با نهاد معروف است؛ یعنی اینکه اثرات شوک 

از یک زیر حساب اصلی شروع و پس از اثر گذاشتن سایر زیرحساب ها بار دیگر به زیرحساب اصلی برمی گردد. 
(1 در رابطه )8( مشخص شده  (M AA نمونه آن ماتریس ضرایب فزاینده تولید لئونتیف اســت که به صورت 
1M فاقد اثرات سرریزی و اثرات بازخوردی با دو  اســت. بنابراین، با توجه به سه حساب اصلی، ضرایب فزاینده 

.)Round,1989,Miller and Blair,2009( حساب اصلی دیگر است
، درایه های آن غیرقطری  1M 2M به  طور کلی به سایر اثرات یا اثرات بین حسابی معروف است و برعکس 

هســتند؛ یعنی اثرات از یک حســاب شــروع و پس از اثر گذاشتن به حســاب دیگر بار دیگر به حساب اصلی 
برنمی گردد؛ از این رو به آن اثرات حلقه باز اطالق می شــود و فقط ماهیت اثرات ســرریزی دارند. برای نمونه، 
 مشخص می شود؛ یعنی  

2 ) ( AI IFM AF A A= درایه تقاطع حساب تولید با حساب عوامل تولید در رابطه )9( با 
( و نهادها هم کاال و خدمات نهایی تولید شــده   IFA ابتدا درآمد عوامل تولیدی به نهادها تخصیص می یابد )
فعالیت های تولیدی را مصرف می کنند. اینکه افزایش تولید ناشی از افزایش مصرف چه پیوندی با عوامل تولید 

2M مسکوت گذاشته می شود. دارد، مسئله ای است که در 
به  طور کلی به اثرات حلقه بسته کامل معروف است که با هر سه حساب تعامل منطقی دارد. برخالف  3M

3M اثرات سرریزی و بازخوردی را به طور هم زمان  که فقط اثرات سرریزی بین حساب ها را نشان می دهد،  2M
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3M نیز یک ماتریس قطری است. برای نمونه:  ، 1M در زنجیره های تولید آشکار می کند. همانند 
  

1
3 3) ( ) (AI IF FAM M AA I A A A −= = −                                                                               

( و نهادهای   IFA در رابطه )10( مشخص می کند فعالیت های تولیدی به عوامل تولیدی پرداخت می کند )
 .)  AIA جامعه نیز در نهایت کاالها و خدمات نهایی تولید شده از طریق فعالیت های تولیدی را مصرف می کنند )

سایر قطرهای اصلی ماتریس مذکور را می توان به همین صورت تفسیر کرد.

2- سنجش اهمیت بخش ها، عوامل تولیدی و نهادهای داخلی جامعه در زنجیره های تولید، توزیع و مصرف

4-2-2. زیر رویکرد مقداری تحلیل مسیر ساختاری
در بخش پیشــین نشــان دادیم بر مبنای رویکرد مقداری ضرایب فزاینده حسابداری می توان آثار سیاست های 
اقتصادی و اجتماعی تغییرات برون زای ســه حســاب اصلی SAM را روی افزایش تولید، درآمد عوامل تولید 
و درآمد نهادهای داخلی جامعه، به صورت کالن و تجزیه شــده در قالب ســه نوع سیاست گذاری استفاده کرد. 
یکی از نارســایی این نوع تحلیل ها این است که مقدار تولید یا درآمد از طریق اثرات همه جانبه یا اثرات کل در 
ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری ناشی از تغییرات متغیرهای برون زای یک حساب بر حساب دیگر به دست 
می آیند. اینکه این تغییرات چه مسیرهایی را طی می کند و فعالیت های تولید، عوامل تولید و گروه های اقتصادی 
و اجتماعــی خانوارها چه نقشــی در زنجیره های تولید دارند، اطالعاتی به دســت نمی دهد. این خود می تواند 
محدودیت های را هم برای تحلیلگر و هم برای سیاست گذار ایجاد کند. حسن به کارگیری تحلیل مسیر ساختاری 
این است که نه فقط می تواند مسیرهای مختلف تغییرات ناشی از متغیرهای برون زای یک حساب مانند تغییر در 
ســرمایه گذاری یا صادرات در حساب تولید را بر خود حساب تولید و سایر حساب ها را به خوبی نشان دهد؛ بلکه 
همچنین حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شوند، شفاف می کند. مراد از حلقه ها، مدارها 
و شبکه ها، اثرات زنجیره ای سیکل تولیدی در یک نظام پیچیده تولید است. بنابراین، برخالف ضرایب فزاینده 
تصویر کالن را در تحلیل های سیاستی به  دست  3M 2M و   ، 1M حســابداری و حتی تجزیه شده آن به شــکل 
می دهند، رویکرد تحلیل مسیر ساختاری، مسیرهای مختلف تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ناشی از تغییرات متغیرهای 
برون زا برحســب مدارها، حلقه یا حلقه های ایجاد شده در هر مسیر را نیز به خوبی شناسایی می کند. تحت این 
شرایط انتظار می رود به کارگیری زیر رویکرد مذکور بتواند جعبه های سیاهی را، که در زیر رویکرد مقداری ضرایب 

فزاینده حسابداری ایجاد می شود، باز کند ]11[.
قبل از بررسی روش شناسی تحلیل مســیر ساختاری، الزم است به بعضی از تعاریف و مفاهیم پایه ای در 

آن اشاره شود.
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4-2-2-1. تعاریف و مفاهیم پایه ای تحلیل مسیر ساختاری 
الف- تأثیرگذاری

آثار تغییرات یک واحد متغیر برون زای یک حســاب درون زا بر حساب دیگر درون زا را تأثیرگذاری می نامیم. در 
ijA نشان می دهیم. شکل )4-1( تأثیرگذاری حساب i ام بر حساب j ام را با یک قوس جهت دار و میزان آن را با 

شکل )4-1(.تأثیرگذاری حساب i بر حساب j در یک قوس

در این شکل i و  j نماینده دو حساب ماتریس حسابداری اجتماعی هستند که به ترتیب قطب مبدأ و مقصد 
nA است که در   یک عضو در سطر j ام و ستون i ام ماتریس متوسط ضرایب مستقیم 

  
jiA نامیده می شــوند. 

رابطه )1( تعریف شده است.

ب- تأثیر گرافیکی
ماتریس حسابداری اجتماعی شامل چندین حساب است و به طور منطقی با یکدیگر در تعامل هستند. هرگاه این 
تعامل های مذکور را همانند شــکل )4-1( در کنار هم نشان دهیم، گراف جهت داری از قوس ها ایجاد می شود. 
گراف مذکور آثار تغییرات یک واحد متغیر برون زای یک حساب را بر سایر حساب ها و کل اقتصاد نشان می دهد. 

این تأثیر که به تأثیر گرافی مرسوم است، در واقع همان ساختار اقتصاد است.

ج- تأثیرگرافی
یک مسیر اّولیه اجتماعی یکپارچه از چند قوس است؛ به گونه ای که مبدأ یا مقصد آن بیش از یک قوس نباشد. 
 yx ،xi و حاوی سه قوس j و y ،x ،i برای نمونه شکل )4-2( یک مسیر اولیه را نشان می دهد که از چهار قطب

و jy تشکیل شده است. توجه می کنیم که هر قوس یک مسیر اولیه است.
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شکل )4-2(. مسیر اولیه شامل چهار قطب و سه قوس

د- حلقه و مدار
هرگاه قطب مقصد و قطب مبدأ یک قوس به ترتیب قطب های مبدأ و مقصد مسیر اولیه دیگری باشند، یک حلقه 

ایجاد می شود. بنابراین حلقه یا حلقه ها یک قطب بر خودش را طی فرآیند تولید نشان می دهد.
اجتماعی از حلقه ها و مسیرهای اولیه حول یک مسیر اولیه داده شده بین دو قطب را یک مدار می نامیم، 
بنابراین مدار اثرات زنجیره ای ناشی از افزایش یک واحد متغیر برون زا از قطب مبدأ در چندین قطب دیگر را طی 

فرآیند تولید نشان می دهد. شکل )4-3( چند مسیر اولیه و حلقه و دو مدار را نشان می دهد.

شکل )4-3(. مسیر اولیه حاوی حلقه و مدار

در حالت کلی یک مدار ممکن است شامل چند مدار )موسوم به زیرمدار( باشد. در شکل )4-4( دو زیرمدار 
از مدار شکل زیر را نشان داده ایم.

شکل )4-4(. زیرمدارهایی از مدار شکل

 i که خود ناشی از اثر x بر خودش را طی دو حلقه نشان می دهد. اثر x شــکل )4-4( چگونگی تأثیر قطب
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است ممکن است اثرات زنجیره ای دیگری نیز ایجاد نماید. برای سهولت کار و همچنین اجتناب از افزایش حجم 
مطالب فصل حاضر از آنها صرف نظر می شــود. در عمل ممکن است همه مسیرها، مدار یا حلقه ایجاد نکنند. 

شکل )4-5( مسیرهای اولیه با مدار، بدون مدار و دارای یک حلقه را نشان می دهد.

شکل )4-5(. مسیرهای اولیه با مدار، بدون مدار و حلقه

به طوری که مشاهده می شود در این شکل سه مسیر اولیه که با شماره های 1، 2 و 3 مشخص شده اند، وجود دارد.
در مسیر شماره 1 چهار قطب  y ،x ،i و j  از طریق یک مسیر اولیه که سه قوس دارد، با هم در تعامل هستند. 

این مسیر یک مدار دو حلقه نیز ایجاد کرده است.
مسیر شماره 2 یک مسیر اولیه است که نشان می دهد سه قطب v ،i و j در تعامل هستند. در این مسیر اولیه 

هیچ مداری ایجاد نمی شود.
مسیر شماره 3 شامل یک مسیر اولیه است که نشان می دهد سه قطب  v ،i و j در تعامل هستند. این مسیر 

اولیه یک حلقه بسته ناقص در قطب v ایجاد کرده است.

4-2-2-2. جنبه های نظری تحلیل مسیر ساختاری و انواع تأثیر آن
با توجه به تعاریف و مفاهیم پایه ای، در رویکرد تحلیل مســیر ساختاری سه نوع تأثیر را می توان به صورت زیر 

فهرست کرد.

الف- تأثیر مستقیم در یک قوس
تأثیر تغییرات یک واحد از تزریقات از یک حساب برون زا بر تغییرات تولید و درآمد را که به ترتیب قطب های مبدأ 

و مقصد یک قوس اند، تأثیر مستقیم می نامیم.
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با توجه به شکل )4-1(، رابطه تأثیر مستقیم حساب i بر حساب j به صورت زیر بیان می شود.
) ( jiID i j A→ =                                                                                                 )11(

jiA عضو واقع در سطر j ام و ستون i ام ماتریس متوسط ضرایب مستقیم An در ماتریس  در رابطه فوق، 
حسابداری اجتماعی را نشان می دهد و ID نیز تأثیر مستقیم است.

ب- تأثیر مستقیم در یک مسیر اولیه
تأثیر مستقیم حساب i )قطب مبدأ( بر حساب j )قطب مقصد( در خالل یک مسیر اولیه حاوی چند قوس برابر 
است با حاصل ضرب تأثیرهای مستقیم در قوس هایی که آن مسیر را تشکیل می دهند. رابطه تأثیر مستقیم در 

مسیر اولیه شماره 1 در شکل )4-5( به صورت زیر بیان می شود.
) ( ) , , , ( xi yx jyID i j ID i x y j A A A→ = =                                                                 )12(

به همین ترتیب رابطه تأثیر مستقیم در دو مسیر اولیه شماره 2 و شماره 3 این شکل عبارتند از:
) ( ) , , ( si jsID i j ID i s j A A→ = =                                                                             )13(
) ( ) , , ( vi jvID i j ID i v j A A→ = = و )14(                                                                       

ج- تأثیر کل
طبیعی است که اثرات مستقیم در یک قوس یا در یک مسیر اولیه نمی توانند کلیه اثرات زنجیره ای حلقه ها و یا 
مدارهایی را که در هر قوس یا مسیر اولیه ایجاد می شوند، آشکار کنند. در واقع، در این مدارها و حلقه ها مسیرهای 
پیچیده  ســاختار اقتصاد را تشکیل می دهند؛ برای این منظور از تأثیر کل استفاده می شود. شناخت بهتر کارکرد 

پیچیده تأثیر کل و درک روابط ریاضی آن نیازمند تفسیر تفصیلی شکل )4-5( است.
از شــکل مذکور می توان مشاهده کرد تأثیر مستقیم قطب مبدأ i بر قطب مقصد y موسوم به اثرات اولیه 

. xi yxA A برابر است با 
اثرات اولیه اثرات دومی ایجاد می کنند که شــامل اثرات اولیه قطب y در خودش اســت. این اثرات طی دو 

حلقه yxy و yzxy بر y وارد می شوند. این اثرات را اثرات ثانویه i بر x می نامیم. مقدار این اثرات برابر است با:
xi yx xy xi yx zy xzA A A A A A A+                                                                                     )15(

مجدداً اثرات ثانویه طی دو حلقه مذکور بر y اثرات اولیه وارد می کنند، مجموع این اثرات که به اثرات سومی 
i بر y موسوم برابر است با:

2) ) ((xi yx yx xy zy xzA A A A A A+                                                                                          
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اثرات سوم بار دیگر از طریق دو قطب اثرات زنجیره ای چهارم و پنجم و الی آخر ایجاد می کنند، مجموع این 
اثرات زنجیره ای را می توان در قالب روابط ریاضی به صورت زیر بیان کرد:

1 2

3 1

) ( ) ( ) ( ...

{ ) (} { ) (}

{ ) (} ... { ) (}

xi yx xi yx yx xy xi yx zy xz

xi yx yx xy zy xz yx xy zy xz

yx xy zy xz xi yx yx xy zy xz

A A A A A A A A A A

A A I A A A A A A A A

A A A A A A I A A A A −

+ + + =

+ + + +

+ + + = − +

                               )16(

بنابراین، تأثیر کل i بر y به صورت زیر بیان می شود:
1) ( { ) (}xi yx yx xy zy xzIT i y A A I A A A A −→ = − +                                                          )17(

چنانچه بخواهیم اثرات کل مسیر 1 تا j را با توجه به شکل )4-3( در نظر بگیریم، الزم است اثر مستقیم در 
قوس jy نیز در نظر گرفته شود، بنابراین:

1) ( { ) (}xi yx yj yx xy zy xzIT i j A A A I A A A A −→ = − +                                                    )18(

د- تأثیر همه جانبه
در بخش های قبلی مشــاهده کردیم که تأثیر مســتقیم یک قوس، تأثیر مستقیم یک مسیر اولیه و تأثیر کل، 
می توانند مســیرهای مختلف را همراه با مدارها و حلقه های مربوطه ناشی از افزایش یک واحد مشخص اقالم 
تزریقی حساب مبدأ را بر حساب مقصد نشان دهند. عناصر ماتریس ضرایب حسابداری که در واقع نماینده تأثیر 
همه جانبه هســتند، نمی توانند میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری یک حساب را بر حساب دیگر به طور مستقل و 
مسیرهای زنجیره ای )مدارها یا حلقه ها( را که در این مسیرها ایجاد می کنند، نشان دهد؛ زیرا تأثیر همه جانبه قطب 
مبدأ i بر قطب مقصد j فقط در طول یک قوس امکان پذیر می شود. شکل )4-6( اثرات همه جانبه افزایش یک 

واحد قطب مبدأ را بر قطب مقصد نشان می دهد.

شکل )4-6(. اثرات همه جانبه در یک قوس

شکل فوق در واقع تأثیر همه جانبه )تأثیر کل( آثار سه نوع سیاست گذاری ناشی از تغییرات اقالم تزریقی را 
از قطب مبدأ i بر قطب مبدأ j بر اســاس ضرایب فزاینده حسابداری آشکار می کند. تحت این شرایط نمی توان 
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مسیرهای طی شده و مدارها و حلقه های ایجاد شده در هر یک از مسیرهایی را بر مبنای ماتریس ضرایب فزاینده 
 j می توان تغییرات حساب n n ny M x∂ = ∂ شناسایی کرد. توجه داشته باشیم که بر مبنای رابطه )6(، یعنی 

ام ناشی از تغییرات متغیرهای برون زا )اقالم تزریقات( در حساب i ام را به صورت زیر بیان کرد.

1 2 31
d

j
ji ji ji ji

i

ji ji

y
m n n n

x
m M

δ
δ

= = + + +

∈
                                                                               )19(

با توجه به شــکل )4-6(، اثرات همه جانبه i بر j در قالب رویکرد تحلیل مســیر ساختاری به صورت زیر 
نوشته می شود:

) ( jiIG i j m→ =                                                                                                  )20(
اثرات همه جانبه IG بر مبنای رویکرد تحلیل ساختاری و با توجه به شکل )4-5( در سه مسیر مشخص زیر 

3 را به دست می دهد. 2 1M M M M= طوری تجزیه می شود که سرجمع آنها در نهایت 

1 2 3

) ( ) , , , ( ) , , ( ) , , (
) ( ) ( ) (

jiIG i j m IT i x y j IT i s j IT i v j
IT i j IT i j IT i j

→ = = + +

= → + → + →
                                    )21(

که در آن:
1

1

2

1
3

) ( { ) (}
) (

) ( ) (

xi yx yj yx xy zy xz

si js

vi jv vv

IT i j A A A I A A A A
IT i j A A

IT i j A A I A

−

−

→ = − +

→ =

→ = −                                                          
بنابراین:

1 2 3) ( ) ( ) ( ) (IG i j ID i j M ID i j M ID i j M→ = → + → + →                                   )22(

که در آن:
 

1
1

2
1

3

{ [ ) (]}
1
) (

yx yx xy zy xz

vv

M I A I A A A A
M
M I A

−

−

= − − +

=

= −                                                                        
به ترتیب ضرایب فزاینده مدارهای مربوط به سه مسیر اولیه را نشان می دهند. رابطه )22( بیان می کند اثرات 
همه جانبه برابر با مجموع تأثیر کل سه مسیر است. تأثیر کل هر مسیر برابر با تأثیر مستقیم اولیه ضرب در ضرایب 

فزاینده مدارهای مربوط به آن مسیر است.





4-3- نتایج حاصله و تحلیل های آن با تأکید بر اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری 
در ساختار اقتصاد ایران

از منظر کاربردهای ماتریس حسابداری اجتماعی در تحلیل ها و سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی سه نکته 
در بخش 4-2 برجسته شده اند که عبارتند از:

(  و چگونگی کاربست آن در قالب سه نوع سیاست گذاری؛
nM ضرایب فزاینده حسابداری)  -1

3M در شناخت نقش و اهمیت فعالیت های تولیدی، عوامل تولید  2M و   ، 1M nM به سه جزء  تجزیه   -2
و نهادها به ویژه گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها در ساختار اقتصاد؛

تحلیل مسـیر سـاختاری در قالب اثرات یک حساب بر حساب دیگر در جهت شناخت نقش و اهمیت   -3
فعالیت های اقتصادی، عوامل تولیدی و نهادها در مسیرهای مختلف زنجیره های تولید.

متناسب با سه نکته فوق نتایج حاصله و تحلیل های آن با تأکید بر نقش و اهمیت نهاد صندوق بازنشستگی 
کشوری در ساختار اقتصاد ایران حول توضیح دو نکته و یک پرسش محوری ارائه می شوند:

کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری از دو منظر در ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی سال 1395   -1
در نظر گرفته می شـود. یک: به صورت یک فعالیت تولیدی با عنوان »خدمات صندوق بازنشسـتگی 

کشوری« و دو: به صورت یک نهاد مستقل که از دولت عمومی منفک شده است. 
طبقه بنـدی جدیـد جبران خدمات کارکنان کشـور بـه دو جزء جبران خدمات تحت پوشـش صندوق   -2
بازنشسـتگی کشـوری و سـایر جبران خدمات کشـور از یک طرف و خانوارها به سـه جزء خانوارهای 
بازنشسـته تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی کشـوری، خانوار های شـاغل تحت پوشش صندوق 

بازنشستگی کشوری و سایر خانوارها از طرف دیگر مبنای طبقه بندی قرار گرفته اند.

با یادآوری دو نکته فوق، این پرسـش محوری مطرح می شـود که چگونه می توان نقش و اهمیت صندوق 
بازنشستگی کشوری را در ساختار اقتصاد شناسایی و تجزیه و تحلیل کرد؟ بررسی زوایای این پرسش، پرسش 
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دیگری را مطرح می کند و آن، اینکه آیا صندوق بازنشسـتگی کشـوری در قالب طبقه بندی اسـتاندارد و متعارف 
حساب های درون زا و برون زا ماتریس حسابداری اجتماعی همانند دولت عمومی یک متغیر برون زاست یا می تواند 

ماهیت درون زایی نیز داشته باشد؟
  در پاســخ به دو پرســش مطرح شــده و با اســتفاده از پژوهش های اخیر یوســف ســاری و همکاران
)Yousef Saari, et.al, 2014,210( کــه دولت را به مثابه حســاب درون زا در نظر گرفته اند، تحلیل های نتایج 

در قالب دو ســناریو ارائه می شــوند: در سناریوی اول، صندوق بازنشستگی کشوری برون زا فرض می شود و در 
سناریوی دوم نهاد مذکور در گروه حساب های درون زا در نظر گرفته می شود.

طبیعی است با درون زا کردن سطر و ستون صندوق بازنشستگی کشوری در کنار حساب های درون زا ضرایب 
فزاینده جدیدی به دســت می آید که بزرگ تر از ضرایب فزاینده ای اســت که نهاد مذکور برون زا در نظر گرفته 
می شود ]12[. تفاوت بین دو ضریب فزاینده جدید و قدیم می تواند نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری 

در ساختار اقتصاد ایران را نشان دهد.
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4-3-1. نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری در ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری 
با تأکید بر دو نوع سیاست گذاری

جدول )4-3(. ضرایب فزاینده حسابداری جدید )صندوق بازنشستگی کشوری درون زا(

ضریب فزاینده 
نهادها

ضریب فزاینده 
عوامل تولید

ضریب فزاینده 
تولید فعالیت های اقتصادی/عوامل تولید/نهادها ردیف

1 .5727 1 .5165 2 .8578 کشاورزي 1

1 .6278 1 .5800 2 .7869 ماهي گیري 2

1 .1900 1 .1945 1 .4896 استخراج نفت و گاز طبیعي 3

1 .3445 1 .3275 2 .0395 سایر معادن 4

1 .3841 1 .3367 2 .8490 صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانی 5

0 .7277 0 .7023 1 .9666 تولید منسوجات 6

0 .3703 0 .3564 1 .3285 تولید پوشاک 7

1 .7089 1 .6468 2 .7853 تولید چرم و فرآورده هاي وابسته 8

1 .3437 1 .2965 2 .3987 تولید چوب و فرآورده هاي چوب وچوب پنبه و کاغذ و چاپ و انتشار 9

1 .2816 1 .2745 2 .6188 تولید کک و فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت 10

1 .2197 1 .2010 2 .5143 تولید موادشیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي 11

0 .8146 0 .8028 1 .8961 تولید داروها و فرآورده هاي دارویي شیمیایي وگیاهي 12

1 .2739 1 .2421 2 .6402 تولید فراورده هاي الستیکي و پالستیکي 13

1 .14393 1 .4049 2 .6319 تولید سایر فراورده هاي معدني غیرفلزي 14

1 .2433 1 .2183 2 .8007 تولید فلزات پایه 15

1 .4283 1 .3842 2 .8123 تولیدمحصوالت فلزي ساخته شده، به جزماشین آالت و تجهیزات 16

0 .3108 0 .3027 1 .3673 ساخت محصوالت رایانه اي، الکترونیکي و نوري 17

0 .8433 0 .8194 2 .2242 تولید تجهیزات برقي 18

0 .6551 0 .6367 1 .8267 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه   بندي نشده درجاي دیگر 19

0 .9136 0 .8893 2 .6736 صنایع تولید خودرو وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات و قطعات خودرو 20
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ضریب فزاینده 
نهادها

ضریب فزاینده 
عوامل تولید

ضریب فزاینده 
تولید فعالیت های اقتصادی/عوامل تولید/نهادها ردیف

0 .6848 0 .6611 1 .7192 تولید مبلمان و سایر وسایل طبقه بندی نشده و تعمیرات
و نصب ماشین آالت و تجهیزات 21

1 .3205 1 .3116 2 .0981 تأمین آب ، برق و گاز طبیعي 22

1 .4716 1 .4338 3 .0089 ساختمان 23

1 .5686 1 .5242 2 .3890 عمده و خرده فروشي، فعالیتهاي خدماتي مربوط به تأمین جا و غذا 24

1 .5070 1 .4636 2 .5473 حمل ونقل، انبارداري، پست، اطالعات و ارتباطات 25

1 .5640 1 .5247 2 .4931 فعالیت های مالی و بیمه 26

1 .2495 1 .2415 1 .6898 مستغالت، کرایه و خدمات کسب  وکار و دامپزشکی 27

1 .6246 1 .5679 2 .9263 اداره امور عمومي، دفاعی و تأمین اجتماعی و خدمات شهری 28

1 .5687 1 .5277 2 .6858 خدمات صندوق بازنشستگی کشوری 29

1 .7815 1 .7201 2 .8427 آموزش دولتی و خصوصی 30

1 .5429 1 .5058 2 .3682 بهداشت دولتی و مددکاری دولتی 31

1 .4117 1 .3889 2 .0979 بهداشت و مددکاری خصوصی 32

1 .5805 1 .5293 2 .6133 سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي 33

2 .1787 2 .0868 1 .8852 جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

2 .0088 1 .9280 1 .6106 جبران خدمات سایر کارکنان

2 .0198 1 .9338 1 .6202 درآمد مختلط ناخالص

1 .1966 1 .2044 0 .3544 مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط

1 .9973 0 .9764 1 .6660 خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری

2 .1787 1 .0868 1 .8852 خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

2 .0201 0 .9332 1 .6196 سایر خانوارها

1 .0366 0 .0171 0 .0296 شرکت ها

2 .8358 0 .8975 1 .5313 صندوق بازنشستگی کشوری

* * 1 * *) (−= − =n a ny I A M x منبع: ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی سال 1395 و با استفاده از رابطه  
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جدول )4-4(. ضرایب فزاینده حسابداری قدیم )صندوق بازنشستگی کشوری برون زا(

ضریب فزاینده 
نهادها

ضریب فزاینده 
عوامل تولید

ضریب فزاینده 
تولید فعالیت های اقتصادی/عوامل تولید/نهادها ردیف

1 .5641 1 .5137 2 .8532 کشاورزي 1

1 .6152 1 .5760 2 .7801 ماهي گیري 2

1 .1769 1 .1904 1 .4825 استخراج نفت و گاز طبیعي 3

1 .3332 1 .3239 2 .0334 سایر معادن 4

1 .3766 1 .3343 2 .8450 صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانی 5

0 .7240 0 .7011 1 .9646 تولید منسوجات 6

0 .3686 0 .3559 1 .3275 تولید پوشاک 7

1 .7004 1 .6441 2 .7807 تولید چرم و فرآورده هاي وابسته 8

1 .3368 1 .2943 2 .3950 تولید چوب و فرآورده هاي چوب وچوب پنبه و کاغذ و چاپ و انتشار 9

1 .2695 1 .2706 2 .6122 تولید کک و فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت 10

1 .2096 1 .1978 2 .5089 تولید موادشیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي 11

0 .8080 0 .8008 1 .8926 تولید داروها و فرآورده هاي دارویي، شیمیایي وگیاهي 12

1 .2655 1 .2394 2 .6356 تولید فراورده   هاي الستیکي و پالستیکي 13

1 .4297 1 .4018 2 .6267 تولیدسایر فراورده  هاي معدني غیرفلزي 14

1 .2342 1 .2154 2 .7958 تولید فلزات پایه 15

1 .4201 1 .3816 2 .8079 تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جزماشین آالت و تجهیزات 16

0 .3087 0 .3020 1 .3661 ساخت محصوالت رایانه اي، الکترونیکي و نوري 17

0 .8381 0 .8178 2 .2214 تولید تجهیزات برقي 18

0 .6510 0 .6354 1 .8245 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده درجاي دیگر 19

0 .9077 0 .8874 2 .6704 صنایع تولید خودرو و وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات و قطعات خودرو 20

0 .6813 0 .6600 1 .7173 تولید مبلمان و سایر وسایل طبقه بندی نشده و تعمیرات
و نصب ماشین آالت و تجهیزات 21

1 .3085 1 .3078 2 .0916 تأمین آب ، برق و گاز طبیعي 22
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ضریب فزاینده 
نهادها

ضریب فزاینده 
عوامل تولید

ضریب فزاینده 
تولید فعالیت های اقتصادی/عوامل تولید/نهادها ردیف

1 .4619 1 .4307 3 .0037 ساختمان 23

1 .5589 1 .5211 2 .3837 عمده و خرده فروشي، فعالیت هاي خدماتي مربوط به تأمین جا و غذا 24

1 .4978 1 .4607 2 .5424 حمل ونقل، انبارداري، پست، اطالعات و ارتباطات 25

1 .5535 1 .5214 2 .4875 فعالیت های مالی و بیمه 26

1 .2360 1 .2372 1 .6825 مستغالت، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی 27

1 .5987 1 .5597 2 .9123 اداره امور عمومي، دفاعی و تأمین اجتماعی و خدمات شهری 28

1 .5546 1 .5233 2 .6781 خدمات صندوق بازنشستگی کشوری 29

1 .7207 1 .7008 2 .8099 آموزش دولتی و خصوصی 30

1 .4964 1 .4911 2 .3431 بهداشت دولتی و مددکاری دولتی 31

1 .4004 1 .3854 2 .0919 بهداشت و مددکاری خصوصی 32

1 .5619 1 .5234 2 .6032 سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي 33

2 .0711 2 .0527 1 .8270 جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

2 .0005 1 .9254 1 .6060 جبران خدمات سایر کارکنان

2 .0114 1 .9312 1 .6157 درآمد مختلط ناخالص

1 .1838 1 .2004 0 .3475 مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط

1 .9879 0 .9734 1 .6610 خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری

2 .0711 1 .0527 1 .8270 خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

2 .0117 0 .9306 1 .6150 سایر خانوارها

1 .0363 0 .0170 0 .0294 شرکت ها
1) (−= −n ny I A x منبع: ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی سال 1395 و با استفاده از رابطه  
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جدول )4-5(. تفاوت بین ضرایب فزاینده جدید و قدیم

ضریب فزاینده 
نهادها

ضریب فزاینده 
عوامل تولید

ضریب فزاینده 
تولید فعالیت های اقتصادی/عوامل تولید/نهادها ردیف

0 .0086 0 .0027 0 .0046 کشاورزي 1

0 .0126 0 .0040 0 .0068 ماهي گیري 2

0 .0132 0 .0042 0 .0071 استخراج نفت و گاز طبیعي 3

0 .0113 0 .0036 0 .0061 سایر معادن 4

0 .0075 0 .0024 0 .0041 صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانی 5

0 .0038 0 .0012 0 .0020 تولید منسوجات 6

0 .0017 0 .0006 0 .0009 تولید پوشاک 7

0 .0085 0 .0027 0 .0046 تولید چرم و فرآورده هاي وابسته 8

0 .0069 0 .0022 0 .0037 تولید چوب و فرآورده هاي چوب وچوب پنبه و کاغذ و چاپ و انتشار 9

0 .0122 0 .0039 0 .0066 تولید کک و فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت 10

0 .0100 0 .0032 0 .0054 تولید موادشیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي 11

0 .0065 0 .0021 0 .0035 تولید داروها و فرآورده هاي دارویي، شیمیایي وگیاهي 12

0 .0084 0 .0027 0 .0046 تولید فراورده  هاي الستیکي وپالستیکي 13

0 .0096 0 .0030 0 .0052 تولیدسایر فراورده هاي معدني غیرفلزي 14

0 .0091 0 .0029 0 .0049 تولید فلزات پایه 15

0 .0082 0 .0026 0 .0044 تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین آالت و تجهیزات 16

0 .0021 0 .0007 0 .0011 ساخت محصوالت رایانه اي، الکترونیکي و نوري 17

0 .0052 0 .0017 0 .0028 تولید تجهیزات برقي 18

0 .0041 0 .0013 0 .0022 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده درجاي دیگر 19

0 .0059 0 .0019 0 .0032 صنایع تولید خودرو و سائط نقلیه موتوری و تجهیزات و قطعات خودرو 20

0 .0036 0 .0011 0 .0019  تولید مبلمان و سایر وسایل طبقه بندی نشده و تعمیرات
و نصب ماشین آالت و تجهیزات 21

0 .0120 0 .0038 0 .0065 تأمین آب ، برق و گاز طبیعي 22
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ضریب فزاینده 
نهادها

ضریب فزاینده 
عوامل تولید

ضریب فزاینده 
تولید فعالیت های اقتصادی/عوامل تولید/نهادها ردیف

0 .0097 0 .0031 0 .0053 ساختمان 23

0 .0098 0 .0031 0 .0053 عمده و خرده فروشي، فعالیت هاي خدماتي مربوط به تأمین جا و غذا 24

0 .0092 0 .0029 0 .0050 حمل و نقل، انبارداري، پست، اطالعات و ارتباطات 25

0 .0105 0 .0033 0 .0057 فعالیت های مالی و بیمه 26

0 .0135 0 .0043 0 .0073 مستغالت، کرایه و خدمات کسب  وکار و دامپزشکی 27

0 .0259 0 .0082 0 .0140 اداره امور عمومي، دفاعی و تأمین اجتماعی و خدمات شهری 28

0 .0141 0 .0045 0 .0076 خدمات صندوق بازنشستگی کشوری 29

0 .0608 0 .0193 0 .0328 آموزش دولتی و خصوصی 30

0 .0465 0 .0147 0 .0251 بهداشت دولتی و مددکاری دولتی 31

0 .0112 0 .0036 0 .0061 بهداشت و مددکاری خصوصی 32

0 .0186 0 .0059 0 .0100 سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي 33

0 .1077 0 .0341 0 .0581 جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

0 .0084 0 .0026 0 .0045 جبران خدمات سایر کارکنان

0 .0084 0 .0027 0 .0045 درآمد مختلط ناخالص

0 .0128 0 .0041 0 .0069 مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط

0 .0094 0 .0030 0 .0051 خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری

0 .1077 0 .0341 0 .0581 خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

0 .0084 0 .0027 0 .0045 سایر خانوارها

0 .0003 0 .0001 0 .0002 شرکت ها

2 .8358 0 .8975 1 .5313 صندوق بازنشستگی کشوری

منبع: ارقام با استفاده از تفاضل جداول )4-3( و )4-4( محاسبه شده اند.

جداول )4-3(، )4-4( و )4-5( به ترتیب ضرایب فزاینده حسابداری جدید، ضرایب فزاینده حسابداری قدیم و 
تفاوت آنها را آشکار می کنند. نگاه دقیق تر به نتایج جداول، ما را به مشاهدات کلی زیر سوق می دهد:
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مشاهده اول
متوسط ضرایب فزاینده تولید، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادهای داخلی جامعه مالک ارزیابی نقش   -
و اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری در کل اقتصاد قرار می گیرد. به لحاظ تفسیر مراد از متوسط آن 
است که اثرات مستقیم و غیرمستقیم متوسط افزایش یک میلیارد ریال سرمایه گذاری در چارچوب نوع 
اول سیاست گذاری به طور متوسط چه میزان افزایش تولید، افزایش درآمد عوامل تولید و افزایش درآمد 
نهادها در کل اقتصاد خواهد شد. در این مورد متوسط ضریب فزاینده تولید جدید و قدیم در کل اقتصاد 
به ترتیب برابر با 3633. 2 و 3567. 2 اســت. ارقام مذکور نشان می دهند اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
افزایش ارزش متوســط یک واحد )یک میلیارد ریال( سرمایه گذاری در اقتصاد، به طور متوسط سبب 
افزایش به ترتیب 3633. 2 واحد تولید و 3567. 2 واحد تولید در اقتصاد خواهد شد. بنابراین تفاوت بین 

قدیم و جدید برابر با 
درصد

 
−

× =
2. 2.3567( ) 100 0.30

2.3567
3633

خواهد بود. بنابراین، چنانچه متوســط ضرایب مالک ارزیابی صندوق بازنشستگی کشور قرار گیرد، 
مشاهده می شود که نقش 30. 0 درصدی در افزایش تولید کل اقتصاد خواهد داشت ]13[.

مشاهده دوم
مشــاهدات اول و دوم فقط وجه اقتصادی نقش و اهمیت صندوق بازنشســتگی کشوری را در سطح   -
کالن آشکار می کند. اینکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متوسط افزایش ارزش یک واحد سرمایه گذاری 
در کل اقتصاد، به طور متوسط چه میزان سبب افزایش درآمد عوامل تولیدی )GDP کشور( و اثرات آن 
بر افزایش درآمد نهادها چگونه خواهد بود، مسئله ای است که باید در ماتریس ضرایب فزاینده درآمد 

عوامل تولید و ماتریس ضرایب فزاینده درآمد نهادها جست وجو کرد. 
در این مورد ارقام جداول مورد بررسی نشان می دهند، متوسط افزایش ضرایب فزاینده جدید و قدیم 
درآمدها عوامل تولیدی ناشی از افزایش یک میلیارد ریال سرمایه گذاری به ترتیب 2283. 1 و 2244. 1 

است. تفاوت بین آن دو برابر است با:
درصد

 
−

× =
1.2283 1.2244( ) 100 0.30

1.2244

رقم مذکور نشان می دهد، نقش صندوق بازنشستگی کشور 30. 0 درصد افزایش GDP کشور خواهد بود.
یکی از محاســن ماتریس حســابداری آن اســت که درآمد عوامل تولیدی به نهادها تخصیص داده 
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می شود. ماتریس تخصیص بستر توزیع درآمد نهادی را فراهم می کند که به ماتریس ضرایب فزاینده 
درآمد نهادها معروف اســت که در ماتریس ضرایب فزاینده تولید ناشی از افزایش ارزش یک میلیارد 
ریال تقاضای نهایی حساب تولید ریشه دارد. در این مورد نتایج حاصله از جداول )4-3( و )4-4( نشان 
می دهند متوســط ضریب فزاینده جدید و قدیم درآمد نهاد به ترتیب 2597. 1 و 2475. 1 میلیارد ریال 
در کل اقتصاد است. تفاوت دو رقم مذکور می تواند مالک معیار نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی 

کشوری در افزایش درآمد نهادهای داخلی جامعه در نظر گرفته شود.

درصد
 

−
× =

1.2597 1.2475( ) 100 1.0
1.2475

مشاهده سوم
با توجه به مشاهدات اول و دوم، چنانچه معیار تفاوت در متوسط افزایش ضریب فزاینده تولید، متوسط   -
افزایش ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولیدی و همچنین متوسط افزایش ضریب فزاینده درآمد نهادها 
مالک سنجش نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد 
ایران قرار گیرند، مشــاهده می شود که از نظر اقتصادی به طور متوسط منجر به 30. 0 درصد افزایش 
تولید در کل اقتصاد خواهد شد. از منظر اجتماعی نیز به طور متوسط موجب افزایش 30. 0 درصد درآمد 

عوامل تولید و 0. 1درصد افزایش درآمد نهادهای جامعه می شود.

مشاهده چهارم
متوســط عملکرد کل اقتصاد از منظر ضرایب فزاینده جدید تولید، ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولید   -
و ضرایب فزاینده درآمد نهادهای داخلی جامعه به ترتیب برابر با 36. 2 واحد، 23. 1 واحد و 26. 1 واحد 
اســت. ارقام متناظر خدمات صندوق بازنشستگی کشــوری به ترتیب 69. 2 واحد، 53. 1 واحد و 67. 1 
واحد را نشان می دهند که بزرگ تر از ارقام متوسط کل اقتصاد هستند. کلیه نتایج و مشاهدات فوق در 

چارچوب سیاست گذاری نوع اول است که در نمودار )4-1( نشان داده شده  است.
نقش و اهمیت سیاســت گذاری انتقاالت جاری دولت و صندوق بازنشستگی کشوری به خانوارهای 
بازنشسته و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها بر رشد )افزایش تولید(، افزایش درآمد عوامل تولیدی و 
افزایش انتقاالت بین نهادی جامعه را باید در سیاست گذاری نوع سوم در نمودار )4-1( جست وجو کرد.

نتایج جــداول )4-6( و )4-7( ضرایب فزاینده مصرف، ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولید و ضرایب 
فزاینده انتقاالت بین نهادی جدید و قدیم را در چارچوب سیاست گذاری نوع سوم آشکار می کند.
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جدول )4-6(. ضرایب فزاینده جدید مصرف تولید، درآمد عوامل تولید از منشأ نهادی و انتقاالت بین نهادی

خانوارهای 
بازنشسته

خانوارهای
شاغل

سایر
متوسطجمعشرکت هاخانوارها

3001. 20041. 02965. 61960. 88521. 66601. 1تولید

7534. 01350. 01713. 93320. 08680. 97641. 0عوامل تولید

8082. 23271. 03667. 02011. 17872. 99732. 1نهادها

منبع: ماتریس ضرایب جدید فزاینده حسابداری سال 1395 با استفاده از روابط یادداشت ]12[

جدول )4-7(. ضرایب فزاینده قدیم مصرف تولید، درآمد عوامل تولید از منشأ نهادی و انتقاالت بین نهادی

خانوارهای 
بازنشسته

خانوارهای
شاغل

سایر
متوسطجمعشرکت هاخانوارها

2831. 13251. 02945. 61500. 82701. 66101. 1تولید

7434. 97370. 01702. 93060. 05270. 97341. 0عوامل تولید

7767. 10691. 03637. 01171. 07112. 98792. 1نهادها

منبع: ماتریس ضرایب جدید فزاینده حسابداری سال 1395 با استفاده از روابط 7-1 تا 3-7

با نگاه دقیق تر به نتایج جداول )4-6( و )4-7( می توان به مشاهدات کلی زیر رسید:

مشاهده اول
کلیه ضرایب فزاینده جدید در جدول )4-6( بزرگ تر از ضرایب فزاینده متناظر قدیم اسـت. بنابراین،   -
تفـاوت آن نقـش و اهمیت نهاد صندوق بازنشسـتگی کشـوری را در افزایش ضریب فزاینده مصرف 
نهادهای داخلی جامعه، افزایش ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولیدی و ضرایب فزاینده انتقاالت بین 

نهادی را برجسته می کند.

مشاهده دوم
از منظر سیاســت گذاری نوع سوم، مناسب ترین تفسیر متوســط افزایش یک میلیارد ریال انتقاالت   -



نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی274

دولــت به نهادهــای داخلی جامعه )خانوارهای بازنشســته( و اثرات مســتقیم و غیرمســتقیم آن 
 بر متوســط افزایش تولیــد، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادهای جامعه اســت که به ترتیب برابر با
3001. 1میلیــارد ریال، 7534. 0 میلیارد ریال و 8082. 1میلیارد ریال در کل اقتصاد اســت. حال آنکه 
متوسط ارقام متناظر ضرایب فزاینده  قدیم به ترتیب 2831. 1، 7434. 0و 7767. 1 میلیارد ریال را نشان 
می دهند. تفاوت بین آن می تواند مالک نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد 
ایران را در قالب سیاســت گذاری نوع سوم آشکار کند. برای نمونه، تفاوت در متوسط افزایش ضرایب 

فزاینده مصرف ناشی از متوسط افزایش یک میلیارد ریال انتقاالت دولت به خانوارها عبارت است از:

درصد
 

−
× =

1.3001 1.2831( ) 100 1.32
1.2831

ارقــام متناظر تفاوت در ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولید و درآمد نهادهای داخلی جامعه به ترتیب 
عبارتند از:

درصد
 

−
× =

0.7534 0.7434( ) 100 1.34
0.7434

درصد 
 

−
× =

1.8083 1.7767( ) 100 1.77
1.7767

حال اگر نتایج حاصل از سیاســت گذاری نوع اول را با ارقام متناظر سیاست گذاری نوع سوم مقایسه 
کنیم، مشاهده می شود نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری از منظر کارکرد نهادی بیشتر از 

نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری از منظر فعالیت تولیدی در ساختار اقتصاد ایران است.

4-3-2. نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ضرایب فزاینده تجزیه شده 
به منظور سنجش نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری در زنجیره های تولید، ماتریس ضرایب فزاینده 
حسابداری به سه جزء اثرات انتقالی، اثرات حلقه باز و اثرات حلقه بسته تجزیه می شود. قبل از تحلیل نتایج، الزم 

است به سه نکته کلیدی اشاره شود: 
 ، 1 2 3M M M M= نکتــه اول- به جای رویکرد ضرایب تجزیه1 ماتریس ضرایب فزاینده حســابداری، یعنی 

رویکرد جمع تجزیه2 مبنای محاسبه قرار می گیرد.

1- Multiplicative Multipliers
2- Additive Multipliers
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 ( ) ( ) ( )1 2 1 3 2 1n n n n n nM I M I M I M M I M M= + − + − + −                                                )8(
به کارگیری این رویکرد نسبت به رویکرد قبلی در تجزیه ماتریس ضرایب فزاینده حداقل دو حسن دارد: نخست، 

کلیه ضرایب فزاینده به شکل خالص و در قالب چهار جزء قابل تجزیه است:
)I( اثرات اولیه  -1

،( )1nM I− اثرات انتقالی خالص   -2
) و )2 1n nM I M− اثرات خالص حلقه باز   -3

. ( )3 1 2n n nM I M M− اثرات حلقه بسته خالص   -4

توجه داشته باشید که با ضرب رابطه مذکور و سپس جمع و تفریق، رویکرد ضرب تجزیه ضرایب فزاینده را 
به دست می دهد.

نکته دوم- نهاد صندوق به عنوان متغیر درون زا مبنای محاسبه قرار می گیرد.
نکته سوم- نتایج حاصله و تحلیل های آن با توجه به نمودار )4-1( در قالب دو نوع سیاست گذاری ارائه می شوند.
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جدول )4-8(. ضرایب فزاینده تجزیه شده تولید، درآمد عوامل تولید و نهادها ناشی افزایش یک واحد 
سرمایه گذاری در قالب سیاست گذاری نوع اول

الف- ضرایب فزاینده تجزیه شده تولید

CL
)4(

OL
)3(

TR
)2(

جمع
)1( MAA ردیف

1 .1568 0 .0000 0 .7010 2 .8578 کشاورزي 1

1 .1026 0 .0000 0 .6843 2 .7869 ماهي گیري 2

0 .3888 0 .0000 0 .1008 1 .4896 استخراج نفت و گاز طبیعي 3

0 .6739 0 .0000 0 .3656 2 .0395 سایر معادن 4

1 .0011 0 .0000 0 .8480 2 .8490 صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانی 5

0 .5329 0 .0000 0 .4338 1 .9666 تولید منسوجات 6

0 .2822 0 .0000 0 .0463 1 .3285 تولید پوشاک 7

1 .2793 0 .0000 0 .5061 2 .7853 تولید چرم و فرآورده هاي وابسته 8

0 .9875 0 .0000 0 .4112 2 .3987 تولید چوب و فرآورده هاي چوب وچوب پنبه و کاغذ و چاپ و انتشار 9

0 .5447 0 .0000 1 .0741 2 .6188 تولید کک و فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت 10

0 .6426 0 .0000 0 .8717 2 .5143 تولید مواد شیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي 11

0 .4223 0 .0000 0 .4738 1 .8961 تولید داروها و فرآورده هاي دارویي، شیمیایي وگیاهي 12

0 .8014 0 .0000 0 .8388 2 .6402 تولید فرآورده هاي الستیکي و پالستیکي 13

0 .8907 0 .0000 0 .7412 2 .6319 تولید سایر فرآورده هاي معدني غیرفلزي 14

0 .7188 0 .0000 1 .0820 2 .8007 تولید فلزات پایه 15

0 .9870 0 .0000 0 .8253 2 .8123 تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین آالت و تجهیزات 16

0 .1987 0 .0000 0 .1686 1 .3673 ساخت محصوالت رایانه اي، الکترونیکي و نوري 17

0 .5600 0 .0000 0 .6642 2 .2242 تولید تجهیزات برقي 18

0 .4339 0 .0000 0 .3928 1 .8267 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه   بندي نشده درجاي دیگر 19

0 .5905 0 .0000 1 .0831 2 .6736 صنایع تولید خودرو و وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات و قطعات خودرو 20

0 .5012 0 .0000 0 .2181 1 .7192 تولید مبلمان و سایر وسایل طبقه بندی نشده و تعمیرات و نصب 
ماشین آالت و تجهیزات 21
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CL
)4(

OL
)3(

TR
)2(

جمع
)1( MAA ردیف

0 .5773 0 .0000 0 .5208 2 .0981 تأمین آب ، برق و گاز طبیعي 22

0 .9388 0 .0000 1 .0701 3 .0089 ساختمان 23

1 .0333 0 .0000 0 .3557 2 .3890 عمده و خرده فروشي، فعالیت هاي خدماتي مربوط به تأمین جا و غذا 24

1 .0018 0 .0000 0 .5455 2 .5473 حمل ونقل، انبارداري، پست، اطالعات و ارتباطات 25

0 .9960 0 .0000 0 .4971 2 .4931 فعالیت های مالی و بیمه 26

0 .5412 0 .0000 0 .1486 1 .6898 مستغالت، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی 27

1 .2208 0 .0000 0 .7056 2 .9264 اداره امور عمومي، دفاعی و تأمین اجتماعی و خدمات شهری 28

1 .0175 0 .0000 0 .6683 2 .6858 خدمات صندوق بازنشستگی کشوری 29

1 .3625 0 .0000 0 .4802 2 .8427 آموزش دولتی و خصوصی 30

0 .9989 0 .0000 0 .3694 2 .3682 بهداشت دولتی و مددکاری دولتی 31

0 .7600 0 .0000 0 .3379 2 .0979 بهداشت و مددکاری خصوصی 32

1 .1246 0 .0000 0 .4886 2 .6133 سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي 33

منبع: ارقام با استفاده از رابطه )8( محاسبه شده اند.
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ب- ضرایب فزاینده تجزیه شده درآمد عوامل تولید

CL
)4(

OL
)3(

TR
)2(

جمع
)1( MFA ردیف

0 .6667 0 .8497 0 .0000 1 .5165 کشاورزي 1

0 .6355 0 .9445 0 .0000 1 .5800 ماهي گیري 2

0 .2242 0 .9703 0 .0000 1 .1945 استخراج نفت و گاز طبیعي 3

0 .3884 0 .9391 0 .0000 1 .3275 سایر معادن 4

0 .5770 0 .7597 0 .0000 1 .3367 صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانی 5

0 .3071 0 .3952 0 .0000 0 .7023 تولید منسوجات 6

0 .1626 0 .1938 0 .0000 0 .3564 تولید پوشاک 7

0 .7372 0 .9095 0 .0000 1 .6468 تولید چرم و فرآورده هاي وابسته 8

0 .5691 0 .7274 0 .0000 1 .2965 تولید چوب و فرآورده هاي چوب وچوب پنبه و کاغذ و چاپ و انتشار 9

0 .3141 0 .9604 0 .0000 1 .2745 تولید کک و فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت 10

0 .3704 0 .8306 0 .0000 1 .2010 تولید موادشیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي 11

0 .2434 0 .5594 0 .0000 0 .8028 تولید داروها و فرآورده هاي دارویي، شیمیایي وگیاهي 12

0 .4619 0 .7802 0 .0000 1 .2421 تولید فرآورده هاي الستیکي و پالستیکي 13

0 .5134 0 .8915 0 .0000 1 .4049 تولید سایر فرآورده هاي معدني غیرفلزي 14

0 .4143 0 .8040 0 .0000 1 .2183 تولید فلزات پایه 15

0 .5689 0 .8154 0 .0000 1 .3842 تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین آالت و تجهیزات 16

0 .1145 0 .1882 0 .0000 0 .3027 ساخت محصوالت رایانه اي، الکترونیکي و نوري 17

0 .3228 0 .4967 0 .0000 0 .8194 تولید تجهیزات برقي 18

0 .2501 0 .3866 0 .0000 0 .6367 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه   بندي نشده در جاي دیگر 19

0 .3403 0 .5490 0 .0000 0 .8893 صنایع تولید خودرو و وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات و قطعات خودرو 20

0 .2888 0 .3723 0 .0000 0 .6611 تولید مبلمان و سایر وسایل طبقه بندی نشده و تعمیرات
و نصب ماشین آالت و تجهیزات 21

0 .3328 0 .9788 0 .0000 1 .3116 تأمین آب ، برق و گاز طبیعي 22
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CL
)4(

OL
)3(

TR
)2(

جمع
)1( MFA ردیف

0 .5411 0 .8927 0 .0000 1 .4338 ساختمان 23

0 .5956 0 .9286 0 .0000 1 .5242 عمده و خرده  فروشي، فعالیت هاي خدماتي مربوط به تأمین جا و غذا 24

0 .5774 0 .8862 0 .0000 1 .4636 حمل ونقل، انبارداري، پست، اطالعات و ارتباطات 25

0 .5740 0 .9507 0 .0000 1 .5247 فعالیت های مالی و بیمه 26

0 .3120 0 .9294 0 .0000 1 .2415 مستغالت، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی 27

0 .7036 0 .8643 0 .0000 1 .5679 اداره امور عمومي، دفاعی و تأمین اجتماعی و خدمات شهری 28

0 .5864 0 .9414 0 .0000 1 .5278 خدمات صندوق بازنشستگی کشوری 29

0 .7855 0 .9346 0 .0000 1 .7201 آموزش دولتی و خصوصی 30

0 .5759 0 .9299 0 .0000 1 .5058 بهداشت دولتی و مددکاری دولتی 31

0 .4381 0 .9508 0 .0000 1 .3889 بهداشت و مددکاری خصوصی 32

0 .6482 0 .8811 0 .0000 1 .5293 سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي 33

منبع: ارقام با استفاده از رابطه )8( محاسبه شده اند.
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ج- ضرایب فزاینده تجزیه شده درآمد نهادها

CL
)4(

OL
)3(

TR
)2(

جمع
)1( MII ردیف

0 .6820 0 .8907 0 .0000 1 .5727 کشاورزي 1

0 .6500 0 .9778 0 .0000 1 .6278 ماهي گیري 2

0 .2293 0 .9607 0 .0000 1 .1900 استخراج نفت و گاز طبیعي 3

0 .3973 0 .9472 0 .0000 1 .3445 سایر معادن 4

0 .5901 0 .7940 0 .0000 1 .3841 صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانی 5

0 .3141 0 .4136 0 .0000 0 .7277 تولید منسوجات 6

0 .1663 0 .2040 0 .0000 0 .3703 تولید پوشاک 7

0 .7541 0 .9548 0 .0000 1 .7089 تولید چرم و فرآورده هاي وابسته 8

0 .5822 0 .7616 0 .0000 1 .3437 تولید چوب و فرآورده هاي چوب و چوب پنبه و کاغذ و چاپ و انتشار 9

0 .3212 0 .9604 0 .0000 1 .2816 تولید کک و فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت 10

0 .3789 0 .8408 0 .0000 1 .2197 تولید مواد شیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي 11

0 .2490 0 .5656 0 .0000 0 .8146 تولید داروها وفرآورده هاي دارویي، شیمیایي وگیاهي 12

0 .4724 0 .8015 0 .0000 1 .2739 تولید فرآورده هاي الستیکي وپالستیکي 13

0 .5251 0 .9142 0 .0000 1 .14393 تولید سایر فرآورده هاي معدني غیرفلزي 14

0 .4238 0 .8195 0 .0000 1 .2433 تولید فلزات پایه 15

0 .5819 0 .8464 0 .0000 1 .4283 تولیدمحصوالت فلزي ساخته شده، به جزماشین آالت و تجهیزات 16

0 .1171 0 .1937 0 .0000 0 .3108 ساخت محصوالت رایانه اي، الکترونیکي و نوري 17

0 .3301 0 .5132 0 .0000 0 .8433 تولید تجهیزات برقي 18

0 .2558 0 .3993 0 .0000 0 .6551 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه   بندي نشده درجاي دیگر 19

0 .3481 0 .5655 0 .0000 0 .9136 صنایع تولید خودرو و وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات و قطعات خودرو 20

0 .2954 0 .3894 0 .0000 0 .6848 تولید مبلمان و سایر وسایل طبقه بندی نشده و تعمیرات و نصب 
ماشین آالت و تجهیزات 21

0 .3404 0 .9801 0 .0000 1 .3205 تأمین آب ، برق و گاز طبیعي 22
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CL
)4(

OL
)3(

TR
)2(

جمع
)1( MII ردیف

0 .5534 0 .9182 0 .0000 1 .4716 ساختمان 23

0 .6092 0 .9594 0 .0000 1 .5686 عمده و خرده   فروشي، فعالیت هاي خدماتي مربوط به تأمین جا و غذا 24

0 .5906 0 .9163 0 .0000 1 .5070 حمل   ونقل، انبارداري، پست، اطالعات و ارتباطات 25

0 .5872 0 .9768 0 .0000 1 .5640 فعالیت های مالی و بیمه 26

0 .3192 0 .9303 0 .0000 1 .2495 مستغالت، کرایه و خدمات کسب  وکار و دامپزشکی 27

0 .7197 0 .9050 0 .0000 1 .6246 اداره امور عمومي، دفاعی و تأمین اجتماعی و خدمات شهری 28

0 .5998 0 .9689 0 .0000 1 .5688 خدمات صندوق بازنشستگی کشوری 29

0 .8034 0 .9781 0 .0000 1 .7815 آموزش دولتی و خصوصی 30

0 .5890 0 .9539 0 .0000 1 .5429 بهداشت دولتی و مددکاری دولتی 31

0 .4481 0 .9636 0 .0000 1 .4117 بهداشت و مددکاری خصوصی 32

0 .6630 0 .9175 0 .0000 1 .5805 سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي 33

منبع: ارقام با استفاده از رابطه )8( محاسبه شده اند.

جدول )4-8( ضرایب فزاینده تجزیه شــده ماتریس حسابداری اجتماعی را در قالب سیاست گذاری نوع 
اول نشان می دهد. نتایج جدول مذکور در سه جدول »الف«، »ب« و »ج« سازماندهی شده است و به ترتیب 
ضرایب فزاینده تجزیه شــده تولید، ضرایب فزاینده تجزیه شده درآمد عوامل تولید و ضرایب فزاینده تجزیه 
شده درآمد نهادها را آشکار می کنند. هریک از جداول مذکور حاوی چهار ستون است: ستون های اول هر سه 
جدول به ترتیــب ضرایب فزاینده کالن تولید، کالن درآمدهای عوامل تولید و کالن درآمد نهادهای داخلی 
جامعه را برای 33 بخش اقتصادی به دست می دهد. ردیف 29 جداول »الف« تا »ج« بخش خدمات صندوق 
 بازنشســتگی کشوری قرار دارد. ضرایب فزاینده تولید، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادها به ترتیب 6858. 2،

5278. 1 و 5688. 1 میلیارد ریال اســت. این یعنی افزایش یک میلیــارد ریال متغیر برون زا در بخش مذکور 
به طور مستقیم و غیرمستقیم سبب افزایش 6858. 2 تولید کل اقتصاد خواهد شد. این افزایش تولید در بخش 
مذکــور 5278. 1 میلیارد ریال درآمد اضافی برای عوامل تولید ایجاد می کند. درآمد اضافی برای عوامل تولید 
خود موجب افزایش 5688. 1 درآمد نهادهای جامعه خواهد شــد. ســایر ارقام بخش های دیگر را می توان به 
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همین صورت تفسیر کرد: ستون های TR )اثرات انتقالی خالص(، OL )اثرات حلقه باز خالص( و CL )اثرات 
حلقه بســته خالص( در جداول »الف« تا »ج«، به ترتیب تجزیه ضرایب فزاینده تولید، درآمد عوامل تولید و 
درآمد نهادهای داخلی را نشــان می دهند. هر تحلیلگر در تجزیه و تحلیل های ســتون های مذکور باید به دو 

قاعده کلی زیر توجه کند:
قاعده اول: چنانچه اثرات یک حســاب بر همان حساب مانند حساب تولید به حساب تولید در جدول »الف« 
مبنای تجزیه قرار گیرد، اثرات حلقه باز )OL( برابر با صفر و به این ترتیب تجزیه ضرایب فزاینده تولید فقط 
حاوی دو اثر TR و CL خواهد بود. برعکس آن سنجش اثر یک حساب بر حساب دیگر مانند جداول »ب« 
و »ج« اســت که به ترتیب اثر حســاب تولید بر عوامل تولید و اثر حســاب تولید بر نهادها را نشان می دهد. 
در هــر دو مورد TR صفر و تجزیه آنها تحت تأثیر دو اثــر OL و CL خواهد بود. برای نمونه، نتایج بخش 
خدمات صندوق بازنشســتگی کشــوری ردیف 29 جدول »الف« نشان می دهد، از کل ضرایب فزاینده تولید 
6858. 2 میلیارد ریال بخش مذکور، 6683. 0 واحد )25 درصد( ســهم اثرات انتقالی خالص اســت، 38 درصد 
سهم اثرات حلقه بسته خالص و الباقی اثرات اولیه )واحد( است که در نتایج آورده نشده است همچنین، ردیف 
29 در جــدول »ب« و »ج« به ترتیــب تجزیه ضرایب فزاینده عوامل تولید و درآمد نهادهای بخش خدمات 
بازنشســتگی کشوری را آشکار می کند. برای نمونه از 5278. 1 میلیارد ریال درآمد عوامل تولید، اثرات انتقالی 
خالص برابر با صفر اســت. OL برابر با 9414. 0 میلیارد ریال )62 درصد(، CL برابر با 5864. 0 میلیارد ریال 
)38 درصد( است. درباره تجزیه ضرایب فزاینده درآمد نهادها در بخش مورد بررسی )ردیف 29 در جدول ج( 
نتایج نشان می دهد نخست طبق قاعده مذکور TR برابر با صفر است. CL برابر با 9689. 0 میلیارد ریال است 
که 62 درصد از کل ضرایب فزاینده درآمد را تشــکیل می دهد. OL برابر با 5998. 0 میلیارد ریال و سهم آن 
38 درصد اســت. همان طور که می دانیم ضرایب فزاینده کالن از جمع اثرات انتقالی خالص، اثرات حلقه باز 
خالص و اثرات حلقه بسته خالص به دست می آید. برای نمونه، در رابطه با ضرایب فزاینده کالن تولید فعالیت 

خدمات صندوق بازنشستگی کشوری:
= + + +2.6858 1 0.6683 0 1.0175

با توجه به توضیحات فوق، مشــاهدات کلی از نتایج جدول )4-7( و جداول »الف« تا »ج« به صورت زیر 
فهرست می شوند: 

مشاهده اول
درباره ضرایب فزاینده تجزیه شــده تولید نتایج سی وسه بخش نشان می دهند به جز TR سه بخش   -
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تولید و فرآورده های نفتی، تولید فلزات پایه و صنایع تولید خودرو و وسایل نقلیه موتوری، درصد سهم 
TR ســایر بخش های اقتصادی کمتر از درصد سهم CL است. از منظر سیاست گذاری نتایج حاصله 

نشــان می دهند بخش مذکور پیوندهای واسطه ای بسیار قوی با ســایر بخش های اقتصادی دارند. 
بنابراین هر چند انتظار می رود وزن اثرات حلقه بسته خالص به دلیل اثر بازخوردی سه حساب اصلی 
درون زا دارای وزن بیشــتری نسبت به سایر اثرات باشند، ولی حداقل درباره سه بخش مذکور اینطور 

نیست؛ زیرا وزن عوامل تولید و نهادها که در CL مستتر است، بیشتر از سه بخش دیگر است. 
مشاهده دوم

دربــاره تجزیه ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولید در جدول »ب«، نتایج تصویر متفاوت از ســاختار   -
اقتصادی به دســت می دهد. نخست، طبق قاعده TR برای 33 بخش صفر است. دوم، درصد سهم 
اثرات حلقه باز که نمادی از اثرات ســرریزی اســت همواره بیشتر از اثرات بازخوردی است. دلیل آن، 

فقدان اثرات انتقالی خالص بین بخشی )TR( است.
مشاهده سوم

نتایج تجزیه ضرایب فزاینده درآمد نهادها در جدول »ج« تصویر همســو با مشــاهده دوم به دست   -
می دهد؛ به  گونه ای  که وزن اثرات حلقه باز در همه بخش های سی وسه گانه، بیشتر از وزن اثرات حلقه 
بسته است. اینکه این نوع نتایج یک قاعده است یا استثناء، مسئله ای است که به تالش جداگانه ای 

نیاز دارد.

جدول )4-9(. انواع ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب نوع سوم سیاست گذاری

الف- ضرایب فزاینده تجزیه شده مصرف نهادها از فعالیت های تولید

MAIضرایب فزاینده
)1(

TR
)2(

OL
)3(

CL
)4(

5837. 08230. 666101. 1خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

6673. 21780. 885201. 1خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

5735. 04610. 619601. 1سایر خانوارها

0105. 01910. 029600. 0شرکت ها

5365. 99480. 531400. 1صندوق بازنشستگی کشوری
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ب- ضرایب فزاینده تجزیه شده درآمد نهادها به عوامل تولیدی

MFIضرایب فزاینده
)1(

TR
)2(

OL
)3(

CL
)4(

3365. 63990. 976400. 0خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

3847. 70210. 086800. 1خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

3306. 60270. 933200. 0سایر خانوارها

0060. 01100. 017100. 0شرکت ها

3093. 58820. 897500. 0صندوق بازنشستگی کشوری

ج- ضرایب فزاینده تجزیه شده انتقاالت بین نهادی

MIIضرایب فزاینده
)1(

TR
)2(

OL
)3(

CL
)4(

9972. 000100. 99730. 1خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

1116. 067101. 17870. 2خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

9546. 065500. 02010. 2سایر خانوارها

0175. 019100. 03660. 1شرکت ها

9166. 919200. 83580. 2صندوق بازنشستگی کشوری

جــدول )4-9( نتایج انــواع ضرایب فزاینده و تجزیه شــده آنها را با توجه به نمــودار )4-1( در چارچوب 
سیاســت گذاری نوع سوم آشکار می کند. سیاســت گذاری نوع سوم اساساً مسئله انتقاالت جاری دولت به دیگر 
نهادها، مانند یارانه های کمک های تأمین اجتماعی و انتقاالت بازنشستگی را مورد توجه قرار می دهد. بنابراین، 
جداول »الف«، »ب« و »ج« اثرات مســتقیم و غیرمستقیم افزایش یک میلیارد ریال از این نوع انتقاالت دولت 
( و در  (FIM ، افزایش درآمد عوامل تولید از منشــأ نهادی  ) (IIM را بر افزایش انتقاالت جاری بین نهادی 
نهایت افزایش مصرف خانوارها که پیوند با افزایش تولید )رشد( بخش های اقتصادی دارد، نشان می دهد. این نوع 

سیاست ها به طورکلی به سیاست های توزیع و باز توزیع ثروت جامعه در ارتباط با رفاه معروف است.
ســطرهای جدول »الف« تا »ج« را پنج نهاد داخلی جامعه مانند خانوارهای بازنشســته تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری، خانوار های شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، سایر خانوارها، شرکت ها و 

صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل می دهد. هر یک از جداول از چهار ستون تشکیل شده است. ستون های 
اول ضریب فزاینده مصرف، ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولید و ضرایب فزاینده انتقاالت بین نهادی را نشان 

می دهند. هر یک از ضرایب فزاینده به OL  ،TR و CL تجزیه شده اند.
 با نگاه دقیق تر به نتایج جدول مذکور می توان چند مشاهده کلی از محاسن سه نوع ضرایب فزاینده تجزیه شده 

را به صورت زیر فهرست کرد:

مشاهده اول
جدول »الف« ضرایب فزاینده  مصرف و تجزیه شــده آن را نشــان می دهد. در ماتریس حسابداری   -
اجتماعی تفصیلی ســال 1395، شرکت ها و صندوق بازنشستگی کشوری مصرف نهایی ندارند و به 
این ترتیب متوسط میل به مصرف آنها در ماتریس ضریب مستقیم ماتریس حسابداری اجتماعی برابر 
با صفر اســت؛ ولی در جدول مورد بررسی ضرایب فزاینده مصرف شرکت ها و صندوق بازنشستگی 
کشوری برابر با 0296. 0 میلیارد ریال و 5314. 1 میلیارد ریال است. با تجزیه ارقام مذکور به چهار جزء 

می توان منشأ آنها را شناسایی کرد:
= + + +0.0296 0 0 0.0191 0.0105
= + + +1.5313 0 0 0.9948 0.5366

اثرات اولیه و اثرات انتقالی در هر دو مورد صفر اســت. نخســت ماتریس غیر قطری و دوم ضرایب 
مستقیم مصرف برابر با صفر است. بنابراین، ضرایب فزاینده  مصرف در هر دو مورد، در حلقه باز و اثرات 
حلقه بســته ریشــه دارد. وزن اثرات حلقه باز در هر دو مورد بیشتر از اثرات حلقه بسته است. یکی از 
دالیل آن، این است که در اثرات حلقه باز فقط عوامل تولیدی و نهادها نقش اساسی را در زنجیره های 
تولیدی دارند، حال آنکه در اثرات حلقه بسته سه حساب تولید، عوامل تولید و نهادها به طور هم زمان 

در تعامل هستند. 

مشاهده دوم
جدول »ج« ماتریــس ضرایب فزاینده انتقاالت بین نهادی را نشــان می دهد. ماتریس مذکور یک   -
ماتریس قطری است و انتظار می رود ستون OL صفر و ستون های TR و CL ارقام داشته باشند. به 
جز خانوارهای بازنشســته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که دارای TR نزدیک به صفر 

است، ارقام TR سایر نهادها نسبتاً معقول به نظر می رسد.

خدماتصندوقبازنشستگیکشوری



285 فصل چهارم: شناسایی نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق در قالب ماتریس...

صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل می دهد. هر یک از جداول از چهار ستون تشکیل شده است. ستون های 
اول ضریب فزاینده مصرف، ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولید و ضرایب فزاینده انتقاالت بین نهادی را نشان 

می دهند. هر یک از ضرایب فزاینده به OL  ،TR و CL تجزیه شده اند.
 با نگاه دقیق تر به نتایج جدول مذکور می توان چند مشاهده کلی از محاسن سه نوع ضرایب فزاینده تجزیه شده 

را به صورت زیر فهرست کرد:

مشاهده اول
جدول »الف« ضرایب فزاینده  مصرف و تجزیه شــده آن را نشــان می دهد. در ماتریس حسابداری   -
اجتماعی تفصیلی ســال 1395، شرکت ها و صندوق بازنشستگی کشوری مصرف نهایی ندارند و به 
این ترتیب متوسط میل به مصرف آنها در ماتریس ضریب مستقیم ماتریس حسابداری اجتماعی برابر 
با صفر اســت؛ ولی در جدول مورد بررسی ضرایب فزاینده مصرف شرکت ها و صندوق بازنشستگی 
کشوری برابر با 0296. 0 میلیارد ریال و 5314. 1 میلیارد ریال است. با تجزیه ارقام مذکور به چهار جزء 

می توان منشأ آنها را شناسایی کرد:
= + + +0.0296 0 0 0.0191 0.0105
= + + +1.5313 0 0 0.9948 0.5366

اثرات اولیه و اثرات انتقالی در هر دو مورد صفر اســت. نخســت ماتریس غیر قطری و دوم ضرایب 
مستقیم مصرف برابر با صفر است. بنابراین، ضرایب فزاینده  مصرف در هر دو مورد، در حلقه باز و اثرات 
حلقه بســته ریشــه دارد. وزن اثرات حلقه باز در هر دو مورد بیشتر از اثرات حلقه بسته است. یکی از 
دالیل آن، این است که در اثرات حلقه باز فقط عوامل تولیدی و نهادها نقش اساسی را در زنجیره های 
تولیدی دارند، حال آنکه در اثرات حلقه بسته سه حساب تولید، عوامل تولید و نهادها به طور هم زمان 

در تعامل هستند. 

مشاهده دوم
جدول »ج« ماتریــس ضرایب فزاینده انتقاالت بین نهادی را نشــان می دهد. ماتریس مذکور یک   -
ماتریس قطری است و انتظار می رود ستون OL صفر و ستون های TR و CL ارقام داشته باشند. به 
جز خانوارهای بازنشســته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که دارای TR نزدیک به صفر 

است، ارقام TR سایر نهادها نسبتاً معقول به نظر می رسد.

خدماتصندوقبازنشستگیکشوری
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4-3-3. نتایج تحلیل مسیر ساختاری با تأکید بر اهمیت صندوق بازنشستگی کشور
کلیه نتایج، تحلیل ها و مشاهدات در بخش پیشین تأثیر توسعه یک حساب بر سایر حساب ها را به طور همه جانبه 
مبنای تحلیل قرار داده است؛ اما اینکه تأثیر مذکور چه مسیرهایی را در زنجیره های تولید طی می کند و نقش و اهمیت 
فعالیت های تولید، عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در این مسیرها چگونه است، اطالعاتی به دست نمی دهد. این 
خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیلگران و هم برای سیاستگذاران ایجاد کند. در این قسمت تالش می شود 
با تحلیل نتایج تحلیل مسیر ساختاری با تأکید بر اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان فعالیت اقتصادی 
)خدمات صندوق بازنشستگی کشوری( از یک طرف و همچنین به عنوان نهاد از طرف دیگر محدودیت های مذکور 

را به لحاظ سیاست گذاری برطرف کند. برای این منظور تحلیل نتایج در قالب سه سناریو مشخص ارائه می شوند. 

سناریوی اول
تأثیر یک حساب به عنوان قطب مبدأ بر حساب های دیگر به عنوان قطب مقصد، مانند تأثیر خدمات   -
صندوق بازنشســتگی کشوری به عنوان قطب مبدأ بر سه بخش خدمات آموزش دولتی و خصوصی، 
بهداشت دولتی و مددکاری اجتماعی و اداره امور عمومی، دفاعی و تأمین اجتماعی به عنوان قطب های 

مقصد.
سناریوی دوم

تأثیر یک حساب تولید به عنوان قطب مبدأ بر حساب عوامل تولید به عنوان قطب مقصد مانند تأثیر   -
خدمات صندوق بازنشســتگی کشوری به عنوان قطب مبدأ بر جبران خدمات کارکنان تحت پوشش 
صندوق بازنشســتگی کشوری، جبران خدمات سایر کارکنان، درآمد مختلط ناخالص و مازادعملیاتی 

ناخالص بدون درآمد مختلف ناخالص به عنوان قطب های مقصد. 
سناریوی سوم

تأثیر یک حســاب تولید به منزله مبدأ بر نهادهای داخلی جامعــه به منزله قطب مقصد، مانند تأثیر   -
خدمات صندوق بازنشســتگی کشــوری به عنوان قطب مبدأ بر خانوارهای بازنشسته تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی کشوری و خانوار های شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان 
قطب های مقصد. گفتنی است، افزون بر سه سناریوی فوق سناریوهای دیگری هم می توانند مبنای 
تحلیل قرار گیرند. به کارگیری این ســناریوها بستگی به مسئله، اهداف و سیاست های نهاد پژوهشی 
صندوق بازنشستگی کشوری دارد. بنابراین توجه به سه سناریوی فوق فقط شناسایی کارکرد صندوق 

بازنشستگی کشوری در زنجیره های تولید به شکل مسیرهای مختلف است.
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سناریوی الف
تأثیر خدمات صندوق بازنشسـتگی کشـوری به عنوان قطب مبدأ به سـه بخش دیگر به عنوان 

قطب های مقصد
جداول )4-10( تا )4-12( در پیوست نتایج تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان قطب مبدأ 
را به ترتیب به سه بخش آموزش دولتی و خصوصی، بهداشت دولتی و مددکاری دولتی و اداره امور عمومی، 
دفاعی و تأمین اجتماعی آشــکار می کند. نتایج همه جداول در شش ســتون سازماندهی شده است. نتایج 
جدول )4-10(، تأثیر خدمات صندوق بازنشســتگی کشوری A29 را بر خدمات آموزش دولتی و خصوصی 
A30 نشــان می دهد. با توجه به ســتون2، اثــرات کل یا ضرایب فزاینده ناشــی از تأثیر خدمات صندوق 

بازنشســتگی کشوری بر خدمات آموزش دولتی و خصوصی برابر با 0229. 0 میلیارد ریال است. رقم مذکور 
مشخص می کند اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی صندوق بازنشستگی 
کشــوری موجب افزایش 0229. 0 میلیارد ریال تولیــد در بخش خدمات آموزش دولتی و خصوصی خواهد 
شــد. ستون های 1، 3 تا 6 تجزیه رقم ضرایب فزاینده کالن را به ترتیب در سه مسیر اولیه، اثرات مستقیم، 
ضرایب فزاینده و اثرات همه جانبه و درصد اثرات همه جانبه را به ضرایب فزاینده کل نشان می دهد. در این 
مورد چنانچه ارقام اثرات مســتقیم ستون 3 جدول در هر مسیر را با ارقام ضریب فزاینده که به صورت چند 
مدار و قوس در هر مســیر ایجاد می شــود. ضرب کنیم، حاصل آن، اثرات همه جانبه هر مســیر را به دست 

می دهد. برای نمونه:
، × =0.0029 1.5071 0.0044 ،        در مسیر 2،      × =0.0119 1.0514 0.0121 در مسیر 1، 
، × =0.0003 1.0526 0.0003 ،        در مسیر 4،      × =0.0003 1.5249 0.0005 در مسیر 3، 
. × =0.0002 1.7509 0.0003 ×    و    در مسیر 6،      =0.0002 1.5806 0.0003 در مسیر 5، 

به عنوان یک قاعده، ســرجمع اثرات همه جانبه همه مسیرها )ستون 5 جدول 4-10( اثرات کل یا ضریب 
فزاینده کالن برابر با 0179. 0 به دست می آید؛ یعنی:

+ + + + + =0.0121 0.0044 0.0005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0179
× از کل ضریب فزاینده را در مســیرها آشــکار می کند.  =

0.0179( 100 78.2)
0.0229

رقم حاصله فقط 2. 78 درصد 
نحوه تجزیه 2. 78 درصد در ستون 6 جدول نشان داده می شود. 77. 52 درصد از کل ضرایب فزاینده در مسیر 1 
متمرکز شده است... حال آنکه درصد سهم مسیرهای 2 و 3 به ترتیب 08. 19 و19. 2 درصد است. هم چنین هر 
یک از مسیرهای 4، 5 و 6 به ترتیب سهم 1.49، 1.40 و 1.33 درصد از اثرات کل را به خود اختصاص داده اند.

توضیحات فوق بستر چند مشاهده کلی زیر را فراهم می کند.
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مشاهده اول
اینکه چرا فقط 2. 78 درصد از کل ضرایب فزاینده در سه مسیر آشکار شده و الباقی 8. 21 درصد نادیده   -
گرفته می شــود؟ جواب آن است که مسیر یا مسیرهایی که درصد اثرات همه جانبه آنها به اثرات کل 
یک درصد و کمتر از آن بوده در نظر گرفته نشده است و بنابراین 8. 21 درصد از کل ضریب فزاینده، 

مربوط به مسیرهایی است که سهم آنها یک درصد و کمتر از یک درصد است.
مشاهده دوم

پرســش این است که به لحاظ سیاست گذاری انتخاب کدام یک از مسیرها مناسب تر است. تحلیلگر   -
برای پاسخ به پرسش مطرح شده باید به دو معیار توجه کند: نخستین معیار سهم بیشتر درصد اثرات 
همه جانبه به اثرات کل است. بنابراین انتخاب مسیر 1 در اولویت قرار می گیرد. معیار دوم، رابطه بین 
ضرایب فزاینده ناشــی از حلقه ها، مدارها و زمان است. در این مورد انتظار می رود هرچه وزن ضرایب 
فزاینده ناشــی از حلقه ها و مدارها در مســیر بیشتر باشد، زمان بری آن بیشتر و به این ترتیب کارایی 
سیاست گذاری را کمتر می کند. هرچند تعیین زمان مشخص در مبادالت الگوهای جدول دادهـ  ستانده 

و ماتریس حسابداری اجتماعی پاشنه آشیل به شمار می رود.
مشاهده سوم

رقم ضرایب فزاینده کالن )0229. 0 میلیارد ریال( فقط اثرات مســتقیم و غیرمســتقیم توسعه بخش   -
خدمات صندوق بازنشستگی کشوری را بر افزایش تولید در بخش خدمات آموزشی دولتی و خصوصی 
را برای سیاست گذاری آشکار می کند. با تجزیه رقم مذکور به مسیرهای گوناگون مشخص می شود، 
افزون بر فعالیت های تولیدی، عوامل تولید )جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
کشوری، جبران خدمات ســایر کارکنان و درآمد مختلط ناخالص( و خانوارهای شاغل تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی کشوری و سایر خانوارها هم نقشی در این فرآیند تولید دارند که باید مورد توجه 

قرار گیرند.

ارائــه تأثیرگرافی به خوبی نقش فعالیت هــای تولیدی، عوامل تولید و نهادها را در زنجیره های تولید در هر 
مسیر آشکار می کند.

برای نمونه، اثرات مســتقیم و غیرمستقیم افزایش یک میلیارد ریال خدمات صندوق بازنشستگی کشوری 
بر افزایش تولید خدمات آموزش خصوصی و دولتی در مسیر 4 )گراف 4-7( قابل شناسایی است. افزایش یک 
 میلیارد ریال تقاضای نهایی بخش خدمات صندوق بازنشستگی کشــوری )A29( نخست موجب درآمد اضافی
031.  0 میلیارد ریال برای کارکنان شــاغل تحت پوشش صندوق بازنشســتگی کشوری)F1( می شود؛ سپس 
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خانوار های شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری با فرض اینکخ نهادها مالکان اصلی عوامل تولید 
هستند، همان میزان درآمد اضافی را کسب می کنند. خانوارهای مذکور در عوض 04. 1 درصد از افزایش درآمد 
خود را مصرف کاالهای نهایی می کنند که بخش خدمات آموزش دولتی و خصوصی تولید می کند. با ضرب 3 

قوس در مسیر مورد بررسی اثرات مستقیم به صورت زیر به دست می آید:
× × =0.031 1.00 0.0104 0.0003

مسیر 1 حاوی یک قوس است و مبادالت واسطه ای بین دو بخش را آشکار می کند. رقم 0119. 0 مشخص 
می کند که افزایش ارزش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی بخش خدمات صندوق بازنشستگی کشوری موجب 
افزایش 0119. 0 میلیارد ریال تولید در بخش خدمات آموزشــی دولتی و خصوصی خواهد شد. همانند مسیر 4، 
مســیر 2 و 3 نیز سه قوس دارند. مسیر 2، نقش بخشی از کارکنان فعالیت صندوق بازنشستگی کشوری را که 
از جبران خدمات سایر کارکنان کسب درآمد می کنند، آشکار کرده است. در مسیر 2 نخست افزایش ارزش یک 
میلیارد ریال تقاضای نهایی، 317. 0میلیارد ریال جبران خدمات سایر کارکنان )F2( را افزایش می دهد. افزایش 
درآمد اضافی F2 موجب می شود درآمد سایر خانوارها به میزان 4. 99 درصد از رقم مذکور افزایش یابد. 9. 0 درصد 
از این افزایش درآمد خانوارها صرف مصرف خدمات می شــود که در بخش خدمات آموزش دولتی و خصوصی 
تولید شــده است. در مقایســه با نتایج جدول )4-11( و گراف )4-8( نتایج تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی 

کشوری A29 بر بهداشت دولتی و مددکاری دولتی A31 تصویر متفاوتی به دست می دهد.
تفاوت های مذکور عبارتند از:

ضرایب فزاینده کالن رقم 0234. 0 را به دست می دهد که بیشتر از رقم متناظر جدول پیشین است.  -1
رقم مذکور در نه مسـیر تجزیه می شـود؛ به گونه ای که مسـیر دو که یک قوس دارد، 08. 12 درصد از   -2

کل ضرایب فزاینده را ناشی از مبادالت واسطه ای دو بخش آشکار می کند.
سـرجمع های درصـد اثـرات همه جانبه به اثرات کل 6. 71 درصد اسـت و بنابرایـن الباقی 4. 28 درصد   -3

مسیرهایی هستند که درصد سهم آنها یک و کمتر از یک درصد است.

مسیرهای 5 و 6 )گراف 4-7( چهار قوس دارند؛ دو مسیر مذکور ابتدا اثرات افزایش یک واحد تقاضای نهایی 
در فعالیت خدمات صندوق بازنشستگی کشوری را بر یک فعالیت دیگر مشخص می کنند. برای نمونه، در مسیر 
6، افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی در فعالیت خدمات صندوق بازنشستگی کشوری سبب افزایش تولید 
فعالیت حمل و نقل و انبارداری، پســت و اطالعات و ارتباطات )A25( به میزان 062. 0 میلیارد ریال می شــود 
)این افزایش تولید در فعالیت A25 به دلیل تقاضای واسطه ای که فعالیت خدمات صندوق بازنشستگی کشوری 
)A29( از این فعالیت دارد، صورت می گیرد(. افزایش تولیدات در فعالیت حمل ونقل و انبارداری ســبب افزایش 
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درآمد مختلط )F3( به میزان 1. 31 درصد از رقم مذکور می شــود که 6. 98 درصد از این میزان به سایر خانوارها 
اختصاص داده می شود. از آنجا که خانوارها نیز مصرف کننده کاالها و خدمات هستند؛ 9. 0 درصد از افزایش درآمد 

سایر خانوارها سبب افزایش مصرف آنها از فعالیت آموزش دولتی و خصوصی می شود. 
نتایج جدول )4-12( و به تبع آن گراف )4-9( را می توان به همین صورت تفسیر کرد.

سناریوی ب
تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری A29  به عنوان قطب مبدأ به چهار رده عوامل تولید به 

)F4 ,F3, F2,F1( عنوان قطب های مقصد
جداول )4-13( تا )4-16( و گراف های متناظر با آنها تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان قطب 
مبدأ را به ترتیب بر جبران خدمات کارکنان تحت پوشــش صندوق بازنشستگی، جبران خدمات سایر کارکنان، 
درآمد مختلط ناخالص و مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلف را نشان می دهد. نگاه دقیق تر به نتایج جداول 

ما را به مشاهدات کلی زیر سوق می دهد.

مشاهده اول
اثرات کل )ضرایب فزاینده کالن( در ستون2 جداول به ترتیب 0632. 0، 4475. 0، 2962. 0 و 7210. 0   -
میلیارد ریال را نشان می دهند؛ یعنی اثر افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی صندوق بازنشستگی 
کشــوری موجب افزایــش 0632. 0 میلیارد ریــال جبران خدمات کارکنان تحت پوشــش صندوق 
بازنشستگی کشوری، 4475. 0 میلیارد ریال جبران خدمات سایر کارکنان، 2962. 0 میلیارد ریال درآمد 

مختلط و 7210. 0 میلیارد ریال مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط می شود.
مشاهده دوم

تجزیه ضرایب فزاینده درآمد کارکنان تحت پوشــش صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به تجزیه   -
درآمــد مختلط ناخالــص و همچنین مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمــد مختلط ناخالص به لحاظ 

سیاستگذاری به شش دلیل شفاف تر است.
دلیل اول

تجزیه ضریب فزاینده کالن جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری   -
در 8 مســیر آشکار می شــود. حدود 77. 50 درصد از کل ضرایب فزاینده درآمد کارکنان تحت 
 پوشــش صندوق بازنشستگی کشوری در مســیر 1 که یک قوس دارد، آشکار می شود. حدود
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18. 10 درصد آن در مسیری )مسیر 2( که حاوی دو قوس است، نشان داده می شود. توجه داشته 
باشید مسیر2 یک مسیر غیرمستقیم است؛ به این معنا که ابتدا اثرات افزایش یک میلیارد ریال 
تقاضای نهایی بخش خدمات صندوق بازنشستگی کشوری موجب افزایش 012. 0 میلیارد تولید 
در بخش خدمات آموزشــی دولتی و خصوصی خواهد شد. ســپس 9. 51 درصد از ارزش تولید 
ایجاد شده در بخش مذکور صرف پرداخت به کارکنان شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی 

کشوری می شود.
دلیل دوم

جدول )4-13( نشان می دهد، 36. 82 درصد از کل ضرایب فزاینده درآمد کارکنان شاغل تحت   -
پوشــش صندوق بازنشستگی کشوری در هشت مسیر آشکار می شود. مابقی سهم مسیرهایی 

است که درصد سهم آنها یک و کمتر از یک درصد است.
دلیل سوم

در فصل سوم گزارش حاضر بیان شد تعدادی از کارکنان خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   -
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و کسور پرداز به این صندوق نیستند و کسورات را 
به ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کنند؛ از این رو کارکنان مذکور از محل جبران خدمات 
سایر کارکنان، کسب درآمد می کنند. ضریب فزاینده کالن جبران خدمات کارکنان تحت پوشش 
صندوق بازنشســتگی کشوری برابر با 0632. 0 است و این در حالی است که رقم متناظر برای 
جبران خدمات سایر کارکنان برابر با 4475. 0 است. این به این معناست که به  طور کلی افزایش 
یک میلیارد ریال تقاضای نهایی بخش خدمات صندوق  بازنشســتگی  کشوری )A29( جبران 
خدمات ســایر کارکنان )F2( را نسبت به کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری 
)F1( به میزان بیشتری افزایش می دهد؛ زیرا در فعالیت خدمات صندوق بازنشستگی کشوری، 
تعداد کارکنان کســورپرداز به سازمان تأمین اجتماعی نسبت به شاغالن کسورپرداز به صندوق 

بازنشستگی کشوری بیشتر است.
دلیل چهارم

با توجه به جدول )4-14( تجزیه ضریب فزاینده کالن جبران خدمات ســایر کارکنان در چهار   -
مســیر آشکار می شــود. حدود 57. 78 درصد از کل ضریب فزاینده کالن جبران خدمات سایر 
کارکنان در مســیر 1 آشکار شده اســت. همچنین 24. 84 درصد از کل ضرایب فزاینده جبران 
خدمات سایر کارکنان در چهار مسیر مذکور آشکار شده است و مابقی سهم مسیرهایی است که 



نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی292

درصد سهم آنها یک و کمتر از یک درصد است.
دلیل پنجم

نتایج تجزیه ضرایب فزاینده کالن درآمد مختلط ناخالص و مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد   -
مختلط ناخالص )ســتون2( در جداول )4-15( و )4-16( نشان می دهند که نخست تجزیه آنها 
به ترتیب در 12مســیر و 9 مسیر آشکار می شــود. دوم، مسیر 1 در جدول )4-15( حدود 52. 10 
درصد از کل ضرایب فزاینده نشــان می دهد؛ حال آنکه مسیر متناظر جدول )4-16(، حدود 32 

درصد است.
دلیل ششم

ســرجمع درصد اثرات همه جانبه به اثرات کل در 12مسیر ستون 6 از جدول )15-4(، 44. 56   -
درصد از کل ضرایب فزاینده کالن را آشکار می کند، حال آنکه رقم مشابه در ستون 6 از جدول 

)4-16(، 41. 63 درصد را آشکار کرده است.

سناریوی ج
تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان قطب مبدأ بر خانوارهای بازنشسته و خانوارهای 

تحت پوشش به عنوان قطب های مقصد
نتایج جدول )4-17( و )4-18( تأثیر صندوق بازنشســتگی کشوری را به ترتیب بر درآمد خانوارهای بازنشسته 
و شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری آشکار می کنند. با نگاه دقیق تر به ارقام دو جدول می توان 

مشاهدات کلی زیر را فهرست کرد.

مشاهده اول
در مقایسه با نتایج جداول و گراف های پیشین، جدول )4-17( تنها جدولی است که کارکرد صندوق   -
بازنشســتگی کشــوری را از منظر فعالیت تولیدی و هم از منظر نهاد در زنجیره های تولیدی آشکار 

می کند.
مشاهده دوم

اثرات کل )ضرایب فزاینده( درآمد خانوارهای بازنشسته ناشی از سیاست های توسعه خدمات صندوق   -
بازنشستگی کشوری )افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی خدمات صندوق بازنشستگی کشوری( 
موجب افزایش 0152. 0 میلیارد ریال درآمد خانوارهای بازنشســته تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
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کشــوری خواهد شد. تجزیه آن با توجه به جدول )4-17( در 13 مسیر مشخص می شود. مسیرهای 
و 3 و 11 و 12 و 13 مسیرهایی هستند که نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری از دو منظر   2

آشکار می شود. این نقش به خوبی در گراف )4-14( نشان داده می شود.
مشاهده سوم

حدود 74. 12 درصد از اثرات همه جانبه و اثرات کل در مســیر 1 متمرکز شده است. با توجه به گراف   -
)4-14(، مســیر 1 که حاوی دو قوس است، مشخص می کند افزایش ارزش یک میلیارد ریال متغیر 
برون زای خدمات صندوق بازنشستگی کشوری )A29(، 0208. 0 میلیارد ریال مازاد عملیاتی ناخالص 
بــدون درآمد مختلط )F4( را افزایــش خواهد داد. 8. 0 درصد از افزایــش مازاد عملیاتی ناخالص به 
خانوارهای بازنشســته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشــوری )H1( اختصاص خواهد یافت. 
همچنین مسیری مانند مسیر 3 که در آن، کارکرد صندوق از منظر فعالیت پدیدار می شود، بیان کننده 
آن است که نخست خدمات صندوق بازنشستگی کشوری 208. 0 میلیارد ریال درآمد اضافی در مازاد 
عملیاتی بدون درآمد مختلط ایجاد می کند. 3. 0 درصد از درآمد اضافی ایجاد شــده در مازاد عملیاتی 
بدون درآمد مختلط به صندوق بازنشســتگی کشوری اختصاص داده می شود. 9. 91 درصد از افزایش 

درآمد صندوق بازنشستگی کشوری  متعلق به خانوارهای بازنشسته خواهد شد.
مشاهده چهارم

جدول )4-18( و به تبع آن گراف )4-15(، تأثیر خدمات بازنشستگی کشوری به عنوان قطب مبدأ را   -
بر درآمد خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری آشکار می کند. تجزیه ضریب 
فزاینده کالن درآمد خانوارهای شــاغل تحت پوشــش صندوق بازنشستگی کشوری در 11 مسیر 
 آشــکار شده است. مسیر 1 حدود 08. 42 درصد از نسبت اثرات همه جانبه به کل اثرات )0771. 0(
را به خود اختصاص می دهد. در مجموع، 11 مسیر مذکور حدود 96. 76 درصد از کل ضرایب فزاینده 

را آشکار می کند. 
با توجه به گراف )4-15(، مسیر 1 حاوی دو قوس است و با توجه به فرض حاکم، اثرات مستقیم آن برابر با 
031. 0 میلیارد ریال است و مستقیماً از طریق خدمات صندوق بازنشستگی کشوری به خانوار های شاغل تحت 

پوشش صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص می یابد.





4-4. خالصه مطالب و مشاهدات
هدف اصلی فصل حاضر ســنجش کارکرد اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی کشوری در ساختار 
اقتصاد ایران از دو منظر بوده اســت: نخســت از منظــر یک بخش اقتصادی در قالــب خدمات صندوق 
بازنشســتگی کشوری و دوم از منظر یک نهاد صندوق بازنشســتگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری 
اجتماعی. پس زمینه این نوع ســنجش، بررســی اجمالی رویکردها و زیر رویکردهای ماتریس حســابداری 
اجتماعی در جهت انتخاب مناسب ترین رویکرد با توجه به پایه های آماری موجود است. ساده ترین رویکرد در 
کنار آمار و اطالعات کمتر، زیر رویکرد مقداری ضرایب فزاینده حســابداری است که مبنای تحلیل در قالب 
دو ســناریوی کلی قرار می گیرد. در نخستین ســناریو فرض می شود صندوق بازنشستگی کشوری به منزله 
یک نهاد، همانند دیگر نهادها )دولت و غیره( متغیری برون زاســت. در سناریوی دوم، صندوق بازنشستگی 
کشوری در کنار سایر متغیرها و با حساب های درون زا ماتریس حسابداری اجتماعی، به عنوان متغیر درون زا 
معرفی می شود. در قالب دو سناریو، دو نوع ضرایب فزاینده حسابداری به دست می آیند که در این گزارش به 
ضرایب فزاینده حســابداری قدیم )صندوق بازنشستگی کشوری برون زا( و ضرایب فزاینده حسابداری جدید 
)صندوق بازنشســتگی کشوری درون زا( معرفی می شوند. طبیعی اســت با درون زا کردن صندوق، ضرایب 
فزاینده مســتخرج از آن همواره بزرگ تر از ارقام متناظر ضرایب فزاینده قدیم هســتند. تفاوت بین آن دو 
مالک ســنجش نقش و اهمیت کارکرد اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در رشد )افزایش 
تولید(، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادی در ســاختار اقتصاد ایران در نظر گرفته می شــود. ناگفته پیداست 
که خدمات صندوق بازنشســتگی کشوری به منزله یک فعالیت در کنار سایر فعالیت های تولیدی در هر دو 

سناریو همواره ماهیت درون زا دارد.
نتایج حاصله، تحلیل ها و مشاهدات در قالب سه محور زیر بررسی می شوند؛ نخستین محور تحلیل ضرایب 
فزاینده حسابداری کالن است که در آن کارکرد نقش و اهمیت خدمات صندوق بازنشستگی کشوری در رشد، 
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درآمــد عوامل تولید و درآمد نهادهای جامعه تجزیه و تحلیل می شــود. دومیــن محور تجزیه ضرایب فزاینده 
حســابداری جدید به سه جزء اثرات انتقالی، اثرات حلقه باز و اثرات حلقه بسته تقسیم می شود. یکی از محاسن 
اساسی تجزیه ضریب فزاینده، شناخت نقش و اهمیت فعالیت های تولید، عوامل تولید و نهادها در زنجیره های 
تولیدی است. سومین محور تحلیل مسیر ساختاری است که در آن ضرایب فزاینده کالن در مسیرهای گوناگون 
با جزئیات بیشتری تجزیه می شوند و به این ترتیب کارکرد فعالیت های تولید، عوامل تولید و نهادها را در ساختار 

اقتصاد هم برای تحلیلگر و هم برای سیاست گذار شفاف تر می کند.
در این راستا، یافته ها و مشاهدات کلی مطالب فصل حاضر عبارتند از:

مشاهده اول
کلیه نتایج و تحلیل ها و مشـاهدات مبتنی بر دو فرض بنیادی حاکم در زیر رویکرد مقداری ضرایب   -
فزاینده حسـابداری و سـه محور تحلیل آن اسـت. نخسـت آنکه محدودیت طرف عرضه وجود ندارد، 
اقتصاد با منابع بالاسـتفاده مواجه اسـت، مقدار متغیر و قیمت ها ثابت و برون زا هسـتند. دوم و از همه 

مهم تر، کلیه ضرایب همان ضرایب متوسط و دارای کشش واحد هستند.
مشاهده دوم

اندازه خدمات صندوق بازنشسـتگی کشـوری به لحاظ سـهم سـتانده، سـهم هزینه واسـطه و سـهم   -
ارزش افـزوده نسـبت بـه ارقـام مشـابه کل اقتصـاد در ماتریـس حسـابداری اجتماعی تفصیلی سـال 
1395 بسـیار کوچـک اسـت. بـرای نمونـه، درصـد سـهم سـتانده، هزینـه واسـطه ای و ارزش افزوده 
 صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری به ارقـام متناظر کل اقتصـاد به ترتیـب 08. 0درصـد، 09. 0 درصد و

07. 0درصد اسـت. بنابراین، الزم اسـت نتایج، تحلیل ها و مشـاهدات حاصله با توجه به سـهم مذکور 
قضاوت شود.

مشاهده سوم
نتایج الیه اول در چارچوب سیاست گذاری نوع اول نشان می دهد، خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   -
از منظـر اقتصـادی به طور متوسـط 30. 0درصد افزایـش تولید را در کل در پی خواهد شـد و از منظر 

اجتماعی )افزایش درآمد عوامل تولید و درآمد نهادها( به ترتیب افزایش 30. 0 درصد و 1درصد است.
مشاهده چهارم

نتایج در قالب سیاسـت گذاری نوع سـوم که در آن اثرات انتقالی دولت به سایر نهادها آشکار می شود،   -
نشان می دهد تفاوت ها بین ضرایب جدید و ضرایب قدیم به شرح زیر است:
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 افزایش32. 1 درصد ضرایب فزاینده مصرف، افزایش 34. 1درصد ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولیدی 
از منشأ نهادی و 77. 1 درصد ضرایب فزاینده انتقاالت بین نهادی. در مقایسه با مشاهده سوم، نتایج 
به طورکلی نشـان می دهند اهمیت کارکردی نهادی صندوق بازنشسـتگی کشـوری بیشتر از اهمیت 

خدمات صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران است.
مشاهده پنجم

با تجزیه ماتریس ضرایب فزاینده کالن به سه جزء اثرات انتقالی، اثرات حلقه باز و اثرات حلقه بسته،   -
اهمیت کارکردی نهادی نسـبت به خدمات صندوق آشـکارتر می شـود. اثرات انتقالی اساسـاً ضرایب 
فزاینده بین بخشی را نشان می دهد، حال آنکه دو اثر دیگر نقش و اهمیت نهادها را برجسته می کند. 
برای نمونه، نتایج نشان می دهند اثرات انتقالی سه بخش تولید فرآورده های نفتی، تولید فلزات پایه و 
تولید خودرو و وسـایل نقلیه موتوری بیشـتر از دو اثر دیگر اسـت، حال آنکه عکس آن درباره خدمات 

صندوق بازنشستگی کشوری و سایر بخش های اقتصادی مشاهده می شود.
مشاهده ششم

در ماتریس حسـابداری اجتماعی تفصیلی سـال 1395، صندوق بازنشسـتگی کشوری و شرکت ها به   -
دالیل گوناگون فاقد مصرف نهایی کاالها و خدمات هستند. ضرایب فزاینده کالن مصرف نهادهای 
مذکور ارقامی به ترتیب 5313. 1 میلیارد ریال و 0296. 0 میلیارد ریال ظاهر می شود؛ اما ضرایب مذکور 
نمی توانند منشأ ارقام را مشخص کنند. یکی دیگر از محاسن تجزیه ضرایب فزاینده، ریشه یابی رقم 

کالن به صورت زیر است:
= صندوق بازنشستگی کشوری + + +1.5313 0 0 0.9948 0.5365        

= شرکت ها + + +0.0296 0 0 0.0191 0.0105        
نتایج فوق نشـان می دهد، هر دو اثر اولیه و مسـتقیم برابر با صفر اسـت و اثرات حلقه باز که در آن 
تعامل نهادها با عوامل تولید برجسته تر می شود، وزن بیشتری نسبت به اثرات حلقه بسته دارد که در 

آن مبادالت واسطه ای بین بخشی نقش بیشتری را ایفا می کند.
مشاهده هفتم

در محور سـوم، تحلیل مسـیر سـاختاری در قالب سـه سناریو مبنای سـنجش صندوق  بازنشستگی   -
 کشـوری از دو منظر نهادی و فعالیت تولیدی قرار می گیرد. این سـه سناریو عبارتند از: تأثیر خدمات 
صندوق بازنشستگی کشوری به منزله قطب مبدأ به سایر بخش های اقتصادی به عنوان قطب های 
مقصد، تأثیر خدمات صندوق بازنشسـتگی کشـوری به عنوان قطب مبدأ بر رده های مختلف عوامل 
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تولیـدی بـه عنوان قطب های مقصد و تأثیر صندوق بازنشسـتگی کشـوری به منزلـه قطب مبدأ به 
نهادهای داخلی جامعه )خانوارهای بازنشسته و خانوار های شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
کشـوری(. در یک بخش از سـناریوی سـوم )مسیرهای 2 و 3 و 11 و 12 و 13( که در جدول 17-4 
و شـکل 4-14 نشـان داده شـده اسـت، تأثیر خدمات صندوق بازنشسـتگی کشـوری بر خانوارهای 
بازنشسـته تحت پوشـش صندوق از دو منظر خدمات و نهاد در پنج مسیر پدیدار می شود. مسیرهای 

مذکور در زیر نشان داده شده اند:

مسیر دوم:

خدمات صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جبران خدمات 
کارکنان تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش 

صندوق

نهاد صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

مسیر سوم: 

خدمات صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

نهاد صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

مسیر یازدهم:

نهاد صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خدمات صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جبران
خدمات سایر 

کارکنان

سایر
خانوارها

مستغالت،
کرایه و خدمات 

کسب وکار

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط
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مسیر دوازدهم:

خدمات صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

آموزش دولتی
و خصوصی

جبران خدمات 
کارکنان تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

نهاد صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

مسیر سیزدهم:

خدمات صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

مستغالت، کرایه 
و خدمات کسب 

و کار

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

نهاد صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری





یادداشت
دوگانه این رویکرد که به رویکردهای قیمت یا هزینه معروف اسـت، مقدار ثابت ولی قیمت ها و هزینه ها متغیر اسـت. برای   ]1[

اطالع بیشتر این موضوعات به:
Oosterhaven )2019,1996(, Dietzenbacher )1997(

مراجعه کنید.
پیات و راند در مقاله سال 1979 میالدی به این مسئله اشاره می کنند که فرض حاکم بر حساب های ملی در تابلوی اقتصادی   ]2[

قرن هجدهم کنه ریشه دارد. برای اطالع بیشتر این موضوعات به:
Pyatt, et.al. )1973(, Pyatt )1989(, Pyatt and Round )1979(

مراجعه کنید.
برای اطالع بیشتر زوایای مختلف الگوی میازاوا به:  ]3[

Miller and Blair )2009(, Miyazawa )1968, 1976(
مراجعه کنید.

از پنج حسـاب اصلی ) حسـاب تولید، حساب عوامل تولید، حسـاب نهادها، حساب انباشت و حساب دنیای خارج( سه حساب   ]4[
تولید، عوامل تولید و نهادها درون زا و دو حساب دیگر حساب های برون زا در الگوسازی ماتریس حسابداری اجتماعی در نظر 
گرفته می شود. بنابراین، مراد از سه حساب اصلی، حساب های درون زا هستند. این مسئله به تفصیل در بخش بعدی برجسته 

 خواهد شد.
توضیح بیشتر مفاهیم، تحلیل ها و موارد ذکر شده در بخش مربوط به مبانی نظری تحلیل مسیر ارائه خواهد شد.   ]5[

برای اطالع بیشتر پایه های نظری و چگونگی کاربست آن به:  ]6[
Thorbecke and Jung )1996(, Geandlei )2013(

مراجعه کنید.
برای اطالع بیشتر این موضوع به:  ]7[

)Bottiroli and Targetti Lendi )2008(, Bottiroli, et.al )2010
مراجعه کنید.

این رویکرد را پژوهشگران زیر در اوایل دهه 1990 میالدی معرفی کرده اند:  ]8[
Parikh and Thorbecke )1996(, Lewis and Thorbecke )1992( and Sadoulet and Janrry )1995(

به کارگیری زیر رویکرد ضرایب فزاینده ثبات قیمت و به تبع آن رویکرد قیمت یا هزینه و همچنین تحلیل مسیر ساختاری در   ]9[
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تحلیل های اقتصادی و اجتماعی نسبت به ضرایب فزاینده متعارف با توجه به پایه های نظری اقتصادی به واقعیت نزدیک تر 
اسـت. ولی به دلیل فقدان آمار و اطالعات کشـش درآمدی خانوارها در سـطح بخش های مختلف اقتصادی در سـال 1395، 

کاربست زیر رویکردهای فوق را در عمل غیر ممکن می کند. 
در اینجا توضیح این نکته ضروری است که نهاد صندوق بازنشستگی کشوری در ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی سال   ]10[
1395 از دو منظر ظاهر می شـود. نخسـت همانند سـایر فعالیت های تولیدی در حساب تولید به عنوان یک بخش مستقل با 
عنوان خدمات صندوق بازنشسـتگی کشـوری منظور می شـود و دوم به منزله نهادی که زیرمجموعه دولت عمومی است، در 
حسـاب نهادها در نظر گرفته می شـود. با توجه به طبقه بندی اسـتاندارد حسـاب های درون زا و برون زا در ماتریس حسابداری 
اجتماعی، اولی همواره ماهیت درون زا دارد. حال آنکه دومی با توجه به طبقه بندی استاندارد قاعدتاً باید برون زا در نظر گرفته 
شـود. در این مورد بعضی از پژوهشـگران این پرسـش را مطرح کردند که درون زا کردن هزینه و درآمد دولت در کنار سـایر 
حساب های درون زا چه مشکالتی را در محاسبه ضریب فزاینده به وجود می آورد؟ از آنجا که بعضی از درآمدهای دولت، مانند 
خالص مالیات ها ممکن اسـت در بعضی از درایه ها منفی باشـند، این موضوع سـبب ایجاد مشـکالتی در بعضی از درایه های 
ماتریس ضرایب فزاینده می شـود. به نظر می رسـد، با درون زا کردن هزینه و درآمد صندوق بازنشستگی کشوری این مشکل 
برطرف می شود. همچنین انتظار می رود تصویر واقع بینانه تری از نقش صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران 

به دست دهد. برای اطالع بیشتر این موضوعات به:
Yousef Saari; et.al. )2010,2014(

مراجعه کنید.
بررسـی زوایـای مختلف رویکرد هزینه )قیمت( و پیوند آن با شـاخص قیمت فعالیت ها و شـاخص هزینـه زندگی گروه های   ]11[
اقتصادی و اجتماعی خانوارها در چارچوب سیاست های مالی و رفاه خارج از حوصله گزارش حاضر است و به تالش جداگانه ای 

نیاز دارد. برای اطالع بیشتر این موضوعات به :
Defourny and Thorbecke )1984(, Khan )1999(, Khan and Thorbecke )1989(

بانوئی و همکاران )1383( مراجعه کنید.
یادآوری می شـود در بررسـی روش مقداری ضرایب فزاینده، کلیه روابط بر مبنای طبقه بندی استاندارد و متعارف حساب های   ]12[
درون زا و برون زا، صندوق بازنشستگی کشوری در گروه حساب های برون زا در نظر گرفته شده است. با درون زا کردن صندوق 

بازنشستگی کشور، رابطه جدید زیر به دست می آید:
  * * 1 * * *) (n n n nY I A x M x−= − =                                                                                                            )1(
 * * 1 * * *) (n n n n ny I A x M x−∂ − ∂ = ∂                                                                                                           )2(
 * * *

A AI Iy M x∂ = ∂                                                                                                                                 )3(
* * *
F FI Iy M x∂ = ∂                                                                                                                                  )4(
* * *
I II Iy M x∂ = ∂                                                                                                                                    )5(

* خواهد بود. 
n nM M> به طوری که 

توضیح این نکته ضروری اسـت که درصد سـهم سـتانده، هزینه واسـطه و ارزش افزوده بخش خدمات صندوق بازنشستگی   ]13[
کشوری به ارقام متناظر کل اقتصاد در ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی سال 1395 به ترتیب 08. 0 درصد، 09. 0 درصد 
و 07. 0 درصد است. بنابراین اندازه آن نسبت به کالن اقتصادی بسیار کوچک است. درنتیجه کلیه نتایج حاصله و مشاهدات 

باید با توجه به آن مورد قضاوت قرار گیرند.
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پیوست )1-4(
جدول )4-10(. تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر  خدمات آموزش دولتی و خصوصی

مبدأ  مسیرهای اولیه

)1(

مقصد  اثرات کل
)ضرایب 

 فزاینده کل(
)2(

 اثر مستقیم

)3(

ضرایب 
 فزاینده

)4(

اثرات
 همه جانبه

)5(=)3(×)4(

درصد اثرات 
همه جانبه

 به اثرات کل
)6(=)5(÷)2(

A29 → A30 0 .0229 0 .0119 1 .0154 0 .0121 52 .77
A29 → F2 → H3 → A30 0 .0029 1 .5071 0 .0044 19 .08
A29 → F4 → H3 → A30   0 .0003 1 .5249 0 .0005 2 .19
A29 → F1 → H2 → A30 0 .0003 1 .0526 0 .0003 1 .49
A29 → A24 → F3 → H3 → A30 0 .0002 1 .5806 0 .0003 1 .40
A29 → A25 → F3 → H3 → A30 0 .0002 1 .7509 0 .0003 1 .33

شکل )4-7(. تأثیر گرافی خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر خدمات آموزش دولتی و خصوصی

0 .0119 مسیر 1
0 .317 ×0 .994×0 .009 = 0 .0029 مسیر 2
0 .208 ×0 .173×0 .009 = 0 .0003 مسیر 3
0 .031 ×1 .00×0 .0104 = 0 .0003 مسیر 4

0 .055 ×0 .407×0 .986×0 .009 = 0 .0002 مسیر 5
0 .062 ×0 .311×0 .986×0 .009 = 0 .0002 مسیر 6
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جدول )4-11(.  تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر بهداشت دولتی و مددکاری دولتی
مبدأ  مسیرهای اولیه

)1(

مقصد  اثرات کل
)ضرایب

 فزاینده کل(
)2(

 اثر مستقیم

)3(

ضرایب 
 فزاینده

)4(

اثرات
 همه   جانبه

)5(=)3(×)4(

درصد اثرات 
 همه جانبه

 به اثرات کل
)6(=)5(÷)2(

A29 → F2 → H3 → A31 0 .0234 0 .0064 1 .5249 0 .0098 41 .80
A29 → A31 0 .0027 1 .0307 0 .0028 12 .08
A29 → F4 → H3 → A31 0 .0007 1 .5422 0 .0011 4 .80
A29 → F1 → H2 → A31 0 .0007 1 .0637 0 .0008 3 .24
A29 → A24 → F3 → H3 → A31 0 .0004 1 .5996 0 .0007 3 .07
A29 → A25 → F3 → H3 → A31 0 .0004 1 .7717 0 .0007 2 .92
A29 → A26 → F2 → H3 → A31  0 .0002 1 .9042 0 .0003 1 .43
A29 → A27 → F4 → H3 → A31 0 .0002 1 .5649 0 .0003 1 .29
A29 → A33 → F3 → H3 → A31 0 .0002 1 .5569 0 .0002 1 .02

شکل )4-8(. تأثیر گرافی خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر بهداشت دولتی و مددکاری دولتی
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0 .317×0 .994×0 .020=0 .0064 مسیر 1
0 .0027 مسیر 2

0 .208×0 .172×0 .020=0 .0007 مسیر 3
0 .031×1 .00×0 .023=0 .0007 مسیر 4

0 .055×0 .407×0 .9860×0 .020=0 .0004 مسیر 5
0 .062×0 .311×0 .986×0 .020=0 .0004 مسیر 6
0 .025×0 .018×0 .994×0 .020=0 .0002 مسیر 7
0 .075×0 .734×0 .172×0 .020=0 .0002 مسیر 8
0 .027×0 .282×0 .986×0 .020=0 .0002 مسیر 9

 جدول )4-12(. تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر اداره امور عمومی، دفاعی،
تأمین اجتماعی و خدمات شهری

مبدأ  مسیرهای اولیه

)1(

مقصد  اثرات کل
)ضرایب 

 فزاینده کل(
)2(

 اثر مستقیم

)3(

ضرایب 
 فزاینده

)4(

اثرات
 همه جانبه

)5(=)3(×)4(

درصد اثرات 
همه جانبه

 به اثرات کل
)6(=)5(÷)2(

A29 → A28 0 .0052 0 .0026 1 .0280 0 .0027 51 .79
A29 → F2 → H3 → A27 → A28 0 .0003 1 .5660 0 .0005 10 .22
A29 → A27 → A28 0 .0004 1 .1541 0 .0005 8 .78
A29 → F2 → H3 → A28 0 .0001 1 .5336 0 .0001 1 .84
A29 → A25 → A28 0 .0001 1 .2684 0 .0001 1 .80
A29 → F4 → H3 → A27 → A28  0 .0001 1 .5741 0 .0001 1 .16

شکل )4-9(. تأثیر گرافی خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر اداره امور عمومی، دفاعی،
تأمین اجتماعی و خدمات شهری
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0 .0026 مسیر 1
0 .317×0 .994×0 .205×0 .005=0 .0003 مسیر 2

0 .075×0 .005=0 .0004 مسیر 3
0 .317×0 .994×0 .0002=0 .0001 مسیر 4

0 .062×0 .001=0 .0001 مسیر 5
0 .208×0 .172×0 .205×0 .005=0 .0001 مسیر 6

 جدول )4-13(. تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر جبران خدمات کارکنان
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

مبدأ  مسیرهای اولیه

)1(

مقصد  اثرات کل
)ضرایب 

 فزاینده کل(
)2(

اثر
 مستقیم

)3(

ضرایب 
 فزاینده

)4(

اثرات
 همه جانبه

)5(=)3(×)4(

درصد اثرات 
همه جانبه

 به اثرات کل
)6(=)5(÷)2(

A29 → F1 0 .0632 0 .0310 1 .0350 0 .0321 50 .77
A29 → A30 → F1 0 .0062 1 .0407 0 .0064 10 .18
A29 → F2 → H3 → A31 → F1 0 .0023 1 .5462 0 .0036 5 .67
A29 → A33 → F1 0 .0025 1 .0583 0 .0027 4 .25
A29 → F2 → H3 → A30 → F1 0 .0015 1 .5326 0 .0023 3 .65
A29 → F2 → H3 → A27 → F1 0 .0014 1 .5526 0 .0021 3 .32
A29 → A27 → F1   0 .0016 1 .1505 0 .0018 2 .87
A29 → A31 → F1 0 .0010 1 .0521 0 .0010 1 .65

 شکل )4-10(.  تأثیر گرافی خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر جبران خدمات کارکنان
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری
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0 .0310 مسیر 1
0 .012×0 .519=0 .0062 مسیر 2

0 .317×0 .994×0 .020×0 .362=0 .0023 مسیر 3
0 .027×0 .093=0 .0025 مسیر 4

0 .317×0 .994×0 .009×0 .519=0 .0015 مسیر 5
0 .317×0 .994×0 .098×0 .021=0 .0014 مسیر 6

0 .075×0 .021=0 .0016 مسیر 7
0 .003 ×0 .362 =0 .0010 مسیر 8

جدول )4-14(. تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر جبران خدمات سایر کارکنان
مبدأ  مسیرهای اولیه

)1(

مقصد  اثرات کل
)ضرایب 

 فزاینده کل(
)2(

اثر
 مستقیم

)3(

ضرایب 
 فزاینده

)4(

اثرات
 همه جانبه

)5(=)3(×)4(

درصد اثرات 
 همه جانبه

 به اثرات کل
)6(=)5(÷)2(

A29 → F2 0 .4475 0 .3174 1 .1075 0 .3516 78 .57
A29 → A26 → F2 0 .0087 1 .3884 0 .0121 2 .70
A29 → A25 → F2 0 .0054 1 .3423 0 .0072 1 .61
A29 → A9 → F2 0 .0047 1 .3070 0 .0061 1 .36

شکل )4-11(.  تأثیر گرافی خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر جبران خدمات سایر کارکنان

0 .317 مسیر 1
0 .025×0 .349=0 .0087 مسیر 2
0 .062×0 .087=0 .0054 مسیر 3
0 .023×0 .202=0 .0047 مسیر 4
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جدول )4-15(. تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر درآمد مختلط ناخالص
مبدأ  مسیرهای اولیه

)1(

مقصد  اثرات کل
)ضرایب 

 فزاینده کل(
)2(

اثر
 مستقیم

)3(

ضرایب 
 فزاینده

)4(

اثرات
 همه جانبه

)5(=)3(×)4(

درصد اثرات 
همه جانبه

 به اثرات کل
)6(=)5(÷)2(

A29 → A24 → F3 0 .2962 0 .0225 1 .3872 0 .0312 10 .52
A29 → A25 → F3 0 .0193 1 .5272 0 .0294 9 .93
A29 → F2 → H3 → A24 → F3 0 .0118 1 .5677 0 .0184 6 .22
A29 → F2 → H3 → A1 → F3 0 .0096 1 .8612 0 .0178 6 .02
A29 → A27 → F3 0 .0074 1 .3821 0 .0103 3 .46
A29 → A33 → F3 0 .0077 1 .3224 0 .0102 3 .43
A29 → F2 → H3 → A27 → F3 0 .0064 1 .5299 0 .0097 3 .28
A29 → F2 → H3 → A5 → A1 → F3 0 .0045 2 .0044 0 .0091 3 .05
A29 → A9 → F3 0 .0053 1 .5287 0 .0081 2 .75
A29 → A1 → F3 0 .0049 1 .6388 0 .0080 2 .71
A29 → F2 → H3 → A25 → F3 0 .0045 1 .7363 0 .0079 2 .66
A29 → F2 → H3 → A5 → F3  0 .0043 1 .6505 0 .0072 2 .41

شکل )4-12(. تأثیر گرافی خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر درآمد مختلط ناخالص
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0 .055×0 .407=0 .0225 مسیر 1
0 .062×0 .311=0 .0193 مسیر 2

0 .317×0 .994×0 .091×0 .407=0 .0118 مسیر 3
0 .317×0 .994×0 .075×0 .403=0 .0096 مسیر 4

0 .075×0 .098=0 .0074 مسیر 5
0 .027×0 .282=0 .0077 مسیر 6

0 .317×0 .994×0 .205×0 .098=0 .0064 مسیر 7
0 .317×0 .994×0 .097×0 .362×0 .403=0 .0045 مسیر 8

0 .023×0 .230=0 .0053 مسیر 9
0 .012×0 .403=0 .0049 مسیر 10

0 .317×0 .994×0 .046×0 .311=0 .0045 مسیر 11
0 .317×0 .994×0 .097×0 .140=0 .0043 مسیر 12

جدول )4-16(. تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط
مبدأ  مسیرهای اولیه

)1(

مقصد  اثرات کل
)ضرایب 

 فزاینده کل(
)2(

اثر 
 مستقیم

)3(

ضرایب 
 فزاینده

)4(

اثرات
 همه جانبه

)5(=)3(×)4(

درصد اثرات 
همه جانبه

 به اثرات کل
)6(=)5(÷)2(

A29 → F4        0 .7210 0 .2079 1 .1095 0 .2307 32 .00
A29 → F2 → H3 → A27 → F4 0 .0475 1 .5345 0 .0729 10 .11
A29 → A27 → F4 0 .0554 1 .1763 0 .0652 9 .03

A29 → A22 → F4 0 .0214 1 .2586 0 .0269 3 .72

A29 → A24 → F4 0 .0139 1 .2684 0 .0176 2 .43
A29 → A25 → F4 0 .0120 1 .3520 0 .0162 2 .24
A29 → F2 → H3 → A24 → F4 0 .0073 1 .5807 0 .0115 1 .59
A29 → A26 → F4   0 .0067 1 .4041 0 .0094 1 .29
A29 → F2 → H3 → A22 → F4 0 .0043 1 .6987 0 .0073 1 .00
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شکل )4-13(. تأثیر گرافی خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط 

0 .208 مسیر 1
0 .317×0 .994×0 .205×0 .734=0 .0475 مسیر 2

0 .075×0 .734=0 .0554 مسیر 3
0 .036×0 .590=0 .0214 مسیر 4
0 .055×0 .251=0 .0139 مسیر 5
0 .062×0 .194=0 .0120 مسیر 6

0 .317×0 .994×0 .091×0 .251=0 .0073 مسیر 7
0 .025×0 .267=0 .0067 مسیر 8

0 .317×0 .994×0 .022×0 .590=0 .0043 مسیر9
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جدول )4-17(. تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر خانوارهای بازنشسته
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

مبدأ  مسیرهای اولیه

)1(

مقصد  اثرات کل
)ضرایب 

 فزاینده کل(
)2(

اثر
 مستقیم

)3(

ضرایب 
 فزاینده

)4(

اثرات
 همه جانبه

)5(=)3(×)4(

درصد اثرات 
همه جانبه

 به اثرات کل
)6(=)5(÷)2(

A29 → F4 →  H1 0 .0152 0 .0017 1 .1148 0 .0019 12 .74
A29 → F1 → H2 → H5 → H1 0 .0010 1 .0575 0 .0117 6 .84
A29 → F4 → H5 → H1 0 .0006 1 .1148 0 .0007 4 .50
A29 → F2 → H3 → A27 → F4 → H1 0 .0004 1 .5389 0 .0006 4 .02
A29 → A27 → F4 → H1 0 .0005 1 .1806 0 .0005 3 .59
A29 → A24 → F3 → H1 0 .0003 1 .3951 0 .0004 2 .88
A29 → A25 → F3 → H1 0 .0003 1 .5363 0 .0004 2 .72
A29 → F2 → H3 → A24 → F3 → H1  0 .0002 1 .5756 0 .0003 1 .70
A29 → F2 → H3 → A1 → F3 → H1 0 .0001 1 .8711 0 .0003 1 .65
A29 → A22 → F4 → H1 0 .0002 1 .2645 0 .0002 1 .48
A29 → F2 → H3 → A27 → F4 → H5 → H1 0 .0001 1 .5389 0 .0002 1 .41
A29 → A30 → F1 → H2 → H5 → H1 0 .0002 1 .0632 0 .0002 1 .37
A29 → A27 → F4 → H5 → H1 0 .0002 1 .1806 0 .0002 1 .26

 شکل )4-14(. تأثیر گرافی خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر خانوارهای بازنشسته
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری
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0 .208×0 .008=0 .0017 مسیر 1
0 .031×1 .00×0 .034×0 .919=0 .0010 مسیر 2

0 .208×0 .003×0 .919=0 .0006 مسیر 3
0 .317×0 .994×0 .205×0 .734×0 .008=0 .0004 مسیر 4

0 .075×0 .734×0 .008=0 .0005 مسیر 5
0 .055×0 .407×0 .014=0 .0003 مسیر 6
0 .062×0 .311×0 .014=0 .0003 مسیر 7

0 .317×0 .994×0 .091×0 .407×0 .014=0 .0002 مسیر 8
0 .317×0 .994×0 .075×0 .403×0 .014=0 .0001 مسیر 9

0 .036×0 .590×0 .008=0 .0002 مسیر 10
0 .317×0 .994×0 .205×0 .734×0 .003×0 .919=0 .0001 مسیر 11

0 .012×0 .519×1 .00×0 .034×0 .919=0 .0002 مسیر 12
0 .075×0 .734×0 .003×0 .919=0 .0002 مسیر 13

 جدول )4-18(. تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر خانوارهای شاغل
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

مبدأ  مسیرهای اولیه

 )1(

مقصد  اثرات کل
)ضرایب 

 فزاینده کل(
)2(

 اثر مستقیم

)3(

ضرایب 
 فزاینده

)4(

اثرات
 همه جانبه

)5(=)3(×)4(

درصد اثرات 
همه جانبه

 به اثرات کل
)6(=)5(÷)2(

A29 → F1 →  H2 0 .0771 0 .0310 1 .0468 0 .0324 42 .08
A29 → A30 → F1 → H2 0 .0062 1 .0526 0 .0065 8 .44
A29 → F4 → H2 0 .0037 1 .1452 0 .0043 5 .52
A29 → F2 → H3 → A31 → F1 → H2 0 .0023 1 .5582 0 .0036 4 .68
A29 → A33 → F1 → H2 0 .0025 1 .0703 0 .0027 3 .52
A29 → F2 → H3 → A30 → F1 → H2 0 .0015 1 .5447 0 .0023 3 .01
A29 → F2 → H3 → A27 → F1 → H2 0 .0014 1 .5589 0 .0021 2 .73
A29 → A27 → F1 → H2  0 .0016 1 .1566 0 .0018 2 .36
A29 → F2 → H3 → A27 → F4 → H2 0 .0008 1 .5616 0 .0013 1 .72
A29 → A27 → F4 → H2 0 .0010 1 .2031 0 .0012 1 .54
A29 → A31 → F1 → H2 0 .0010 1 .0637 0 .0011 1 .36
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شکل )4-15(. تأثیر گرافی خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بر خانوارهای شاغل
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

0 .031×1 .00=0 .031 مسیر 1
0 .012×0 .519×1 .00=0 .0062 مسیر 2

0 .208×0 .017=0 .0037 مسیر 3
0 .317×0 .994×0 .020×0 .362×1 .00=0 .0023 مسیر 4

0 .027×0 .093×1 .00=0 .0025 مسیر 5
0 .317×0 .994×0 .009×0 .519×1 .00=0 .0015 مسیر 6
0 .317×0 .994×0 .205×0 .020×1 .00=0 .0014 مسیر 7

0 .075×0 .020×1 .00=0 .0016 مسیر 8
0 .317×0 .994×0 .205×0 .734×0 .017=0 .0008 مسیر 9

0 .075×0 .734×0 .017=0 .0010 مسیر 10
0 .002×0 .362×1 .00=0 .0010 مسیر 11
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پیوست )2-4(

کد نام بخش
A1 کشاورزي
A2 ماهي گیري
A3 استخراج نفت و گاز طبیعي
A4 سایر معادن
A5 صنایع غذایی و آشامیدنی و دخانی
A6 تولید منسوجات
A7 تولید پوشاک
A8 تولید چرم و فرآورده هاي وابسته
A9 تولید چوب و فرآورده هاي چوب و چوب پنبه و کاغذ، چاپ و انتشار
A10 تولید کک و فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت
A11 تولید مواد شیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي
A12 تولید داروها و فرآورده هاي دارویي، شیمیایي وگیاهي
A13 تولید فرآورده هاي الستیکي و پالستیکي
A14 تولید سایر فرآورده هاي معدني غیرفلزي
A15 تولید فلزات پایه
A16 تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین آالت و تجهیزات
A17 ساخت محصوالت رایانه اي، الکترونیکي و نوري
A18 تولید تجهیزات برقي
A19 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده درجاي دیگر
A20 صنایع تولید خودرو، وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات و قطعات خودرو
A21 تولید مبلمان و سایر وسایل طبقه بندی نشده و تعمیرات و نصب ماشین آالت و تجهیزات
A22 تأمین آب ، برق و گاز طبیعي
A23 ساختمان
A24 عمده و خرده فروشي، فعالیت هاي خدماتي مربوط به تأمین جا و غذا
A25 حمل ونقل، انبارداري، پست، اطالعات و ارتباطات
A26 فعالیت های مالی و بیمه
A27 مستغالت، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی
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کد نام بخش
A28 اداره امور عمومي، دفاعی و تأمین  اجتماعی و خدمات شهری
A29 خدمات صندوق بازنشستگی کشوری
A30 آموزش دولتی و خصوصی
A31 بهداشت دولتی و مددکاری دولتی
A32 بهداشت و مددکاری خصوصی
A33 سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي
F1 جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری
F2 جبران خدمات سایر کارکنان
F3 درآمد مختلط ناخالص
F4 مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط
H1 خانوارهای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری
H2 خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری
H3 سایر خانوارها
H4 شرکت ها
H5 صندوق بازنشستگی کشوری



فصـل پنجم

ی یافته های اساسی جمع بند
تی لعات آ ی مطا ئه پیشنهادهایی برا و ارا





مقدمه
محوریت مطالعه حاضر، واکاوی نقش و اهمیت کارکرد صندوق بازنشســتگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران 
است؛ به همین منظور با بهره گیری از پایه های آماری جامع و منسجم، ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 
به تفصیلی ترین حالت ممکن محاســبه شده اســت. صرف  نظر از نکته گفته شده، در این ماتریس، 33 بخش 
اقتصادی، چهار عامل تولید و شش نهاد در نظر گرفته شده است و با ماتریس های حسابداری اجتماعی محاسبه 

شده قبلی، دست کم سه تفاوت اساسی دارد: 
از منظر حسـاب تولید، »خدمات صندوق بازنشسـتگی کشوری« به منزله یک بخش اقتصادی مجزا   -
و مسـتقل در این ماتریس حضور دارد. حضور بخش مذکور، این امکان را فراهم کرده اسـت تا تأثیر 
توسعه آن بر رشد اقتصادی، توزیع تابعی درآمد )توزیع درآمد بین عوامل تولید( و توزیع نهادی درآمد 

امکان پذیر شود.
از منظر حسـاب عوامل تولید، خدمات کارکنان به دو گروه »خدمات کارکنان تحت پوشـش صندوق   -
بازنشسـتگی« و »سـایر کارکنان« تفکیک شده اسـت تا امکان بررسی مبادالت مالی بین آنها با سه 
نهاد »صندوق بازنشسـتگی کشـوری«، »خانوارهای شـاغل تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی« 
و »خانوارهای بازنشسـته تحت پوشـش صندوق بازنشستگی کشـوری« در کنار ساختار تولید فراهم 
شود. چنین تفکیکی می تواند در انجام مطالعات آتی، نظیر تأثیر میزان کسورات پرداختی به صندوق 

بازنشستگی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد کمک کننده باشد.
از منظر حساب نهادها، »صندوق بازنشستگی کشوری«، »خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق« و   -
»خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق« تفکیک شده و سه نهاد از شش نهاد حاضر در ماتریس 
حسابداری اجتماعی را تشکیل می دهند. چنین تفکیکی می تواند در انجام مطالعات متعددی در زمینه 
آثار شوک های اقتصادی و سیاست های دولت یا تغییر راهبردهای صندوق بازنشستگی مفید واقع شود.
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با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی محاسبه شده برای سال 1395، نقش و اهمیت کارکرد اقتصادی و 
اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در اقتصاد ایران از دو منظر سنجیده شده است: نخست از منظر یک بخش 
اقتصادی در قالب خدمات صندوق بازنشستگی کشوری و دوم از منظر یک نهاد صندوق بازنشستگی کشوری 
در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی. پس زمینه این نوع سنجش، بررسی اجمالی رویکردها و زیر رویکردهای 
ماتریس حســابداری اجتماعی در جهت انتخاب مناســب ترین رویکرد با توجه به پایه های آماری موجود است. 
ساده ترین رویکرد در کنار آمار و اطالعات کمتر، زیر رویکرد مقداری ضرایب فزاینده حسابداری است که مبنای 
تحلیل در قالب دو سناریوی کلی قرار می گیرد. در نخستین سناریو فرض می شود صندوق بازنشستگی کشوری، 
همانند دیگر نهادها )دولت و ...( متغیری برون زاست. در سناریوی دوم، صندوق بازنشستگی کشوری در کنار دیگر 
متغیرها و با حساب های درون زا ماتریس حسابداری اجتماعی، به مثابه متغیر درون زا معرفی می شود. در قالب دو 
سناریو، دو نوع ضرایب فزاینده حسابداری به دست می آید که در این مطالعه به ضرایب فزاینده حسابداری قدیم 
)صندوق بازنشستگی کشوری برون زا( و ضرایب فزاینده حسابداری جدید )صندوق بازنشستگی کشوری درون زا( 
طبقه بندی شــده اند. طبیعی است که با درون زا کردن صندوق، ضرایب فزاینده مستخرج از آن همواره بزرگ تر 
از ارقام متناظر ضرایب فزاینده قدیم هستند. تفاوت بین آن دو مالک سنجش نقش و اهمیت کارکرد اقتصادی 
و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در رشد )افزایش تولید(، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادی در ساختار 
اقتصاد ایران در نظر گرفته می شود. افزون بر ضرایب فزاینده حسابداری قدیمی و جدید، تحلیل های ارائه شده 
در این مطالعه در دو سطح دیگر بسط یافته اند. اواًل به منظور شناخت از نقش و اهمیت فعالیت های تولید، عوامل 
تولید و نهادها در زنجیره های تولیدی، ضرایب فزاینده حسابداری جدید به سه جزء اثرات انتقالی، اثرات حلقه باز 
و اثرات حلقه بسته تجزیه  شده اند. ثانیاً در تالش برای شفاف تر کردن کارکرد فعالیت های تولید، عوامل تولید و 
نهادها در ساختار اقتصاد، از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری استفاده شده است که در آن ضرایب فزاینده کالن در 

مسیرهای مختلف با جزئیات بیشتری تجزیه شده اند.
پس از این مقدمه کلی، مطالب فصل حاضر در دو محور سازماندهی شده اند: در بخش نخست، خالصه ای 
اجمالی از مطالب و مشاهدات چهار فصل پیشین ارائه شده است و در بخش دوم، پیشنهادهایی برای مطالعات 

آتی ارائه شده است.



5-1. خالصه مطالب و مشاهدات اساسی
همان طور که در فصل نخست از مطالعه حاضر توضیح داده شد، یک اصل کلی در نظام حسابداری کالن موجود 
)SNA( و بخشی )داده-ستانده( در تراز کردن هزینه و درآمد، آن است که به دلیل نبود آمار و اطالعات درآمد، 
باید GDP به روش هزینه را مبنای تعدیل GDP به روش درآمد قرار داد. اصل مذکور مبتنی بر دو فرض است: 
اواًل انجام هر هزینه ای منوط به وجود درآمد اســت که به منزله قلم ترازکننده در ســطح کالن منظور می شود. 
ثانیاً نهادها، مالک اصلی عوامل تولید هستند؛ از این رو فعالیت های اقتصادی به جای پرداخت به عوامل تولید، 
به طور مستقیم درآمدها را به نهادها پرداخت می کنند. پذیرش اصل کلی و دو فرض مذکور، صرفاً تصویری از 
رفاه مادی جامعه بر حسب ستانده و رشد اقتصادی را ارائه می دهد و تحلیل نقش مردم و نهادهای جامعه از جمله 
صندوق بازنشستگی کشوری را بر رفاه اجتماعی در حاشیه قرار می دهد. راهکار برون رفت از مسئله فوق، محاسبه 
ماتریس حســابداری اجتماعی است که در آن، طرف درآمدی عوامل تولید و نهادهای جامعه شفاف می شود و 
نقش مردم، نهادهای جامعه و ســرمایه  اجتماعی برجسته می شود. به این ترتیب، ماتریس حسابداری اجتماعی 
قادر است با نظام مندسازی آمارهای اقتصادی و اجتماعی، رفاه مادی و رفاه اجتماعی را به طور هم زمان در نظر 
بگیرد؛ از این رو در فصل نخست، زوایای گوناکون توضیحات مذکور حول یک پرسش محوری سازماندهی شد 
که »چه نارسایی هایی در نظام های حسابداری موجود وجود دارند که میزان انعطاف پذیری آنها را در تحلیل های 
مردم محور محدود می کنند؟« در این راستا، ضمن ارائه تعریف جامع از ماتریس حسابداری اجتماعی، وجوه اشتراک 
و افتراق آن با نظام های حســابداری موجود در ارتباط با نقش مردم و کارکرد نهادها در رفاه اجتماعی نسبت به 
رفاه مادی برجســته شــد. پس از آن در زمینه این موضوع بحث شد که چه رویکردی می تواند انعطاف پذیری 
الزم و کافی را در مرتفع کردن کاستی های موجود و توجه ویژه به ابعاد اجتماعی داشته باشد. همچنین، تبیین 
دیدگاه های نوین توســعه اقتصادی نظیر »رشد همراه با توزیع درآمد« و »نظریه انسان مدارانه« در دهه 1970 
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میالدی و زمزمه های نارضایتی از GDP در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست ویکم از دیگر محورهایی بود 
که در فصل نخست از مطالعه حاضر پوشش داده شد. یافته ها و مشاهدات اساسی مرتبط با فصل اول را در چند 

محور زیر می توان به طور خالصه بیان کرد:
نظام های حسابداری موجود به دالیل گوناگون، صرفاً ماهیت تولید محور یا رفاه مادی دارند و صرفًا   -
تأمین کننده نظریه های رشدمحور با فرض رخنه به پایین هستند و نقش و اهمیت مردم، رفاه اجتماعی 

و کارکرد نهادها در نظام اقتصادی به حاشیه رانده شده است.
برای رفع محدودیت های اساسی نظام های حسابداری موجود، رویکرد درآمدی انتخاب شده است که   -
گریگوری کینگ حدود 450 سال قبل آن را مطرح کرده بود. این رویکرد نه تنها نارسایی های نظام های 
حسابداری را برطرف می کند؛ بلکه قابلیت نظام مند کردن آمارهای مردمی و رفاه اجتماعی را به موازات 

آمارهای نظام مند شده اقتصادی دارد.
با بررسـی پشـتوانه نظری نظام مند کردن آمار و اطالعات در پنج دوره مشـخص، مشـتمل بر »دوره   -
پیـش از دهـه 1930«، »1930 تـا 1950«، »1950 تا 1970«، »1970 تا 2000« و »2000 میالدی 
تاکنون«، مشاهده می شود که فقط در دوره پیش از 1930 نظام مند کردن آمارهای مختلف اقتصادی 
و اجتماعی بدون پشتوانه نظری است؛ در حالی که در سایر دوره ها، با توجه به وضعیت موجود نظریه ها 

مطرح شده اند و سپس به تناسب با آن، آمار و اطالعات نظام مند شده اند.

با توجه به توضیحات فوق، فصل دوم از مطالعه حاضر با محوریت پاسخ به دو مسئله اساسی تدوین شد: اواًل 
»آیا به کارگیری توالی حساب های سنتی T در مقایسه با توالی حساب های ماتریسی می تواند کارکرد نهادها را در 
نظام اقتصادی آشکار سازد؟«. اگر پاسخ به این پرسش منفی است، برای برون رفت از محدودیت توالی حساب های 
سنتی T، »آیا ماتریس حسابداری اجتماعی متداول قادر است تصویر شفاف و دقیقی را از کارکرد نهادها در رابطه 
با تخصیص درآمد و انتقاالت جاری بین نهادی ارائه دهد یا الزم است شکل بسط یافته ای از ماتریس حسابداری 

اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد؟«. مهم ترین مشاهدات و یافته های کلی فصل دوم به شرح زیر هستند:
از نظر تاریخی، توالی حساب ها در نظام اقتصادی به دو صورت »توالی حساب های سنتی T« و »توالی   -
حساب ها به صورت ماتریسی« ارائه شده است که نخستین شکل آن در دوره 1990-1970 رایج بوده 
و نوع دوم نیز در SNA1993 و SNA 2008 با حساسـیت بیشـتری مورد توجه قرار گرفته است. در 
توالی حساب های سنتی T، شش حساب اصلی مشتمل بر حساب تولید، حساب عوامل تولید، حساب 
نهادها، حساب سرمایه، حساب مالی و حساب دنیای خارج وجود دارد که هر یک از آنها به نوبه خود 
زیرحسـاب هایی دارنـد. هر حسـابی منابع )اقـالم ورودی( و مصارفی )اقالم خروجـی( دارد؛ اما از نظر 
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حسابداری، منابع و مصارف در تراز با یکدیگر قرار نمی گیرند و به همین دلیل »یک قلم ترازکننده« در 
هر حساب معرفی می شود که آن حساب را به تراز می رساند. 

توالی حساب های سنتی T با وجود برخورداری از مزیت ها، با یکسری محدودیت های جدی نیز روبه روست   -
که به معرفی رویکرد دوم توالی حساب ها به شکل ماتریسی دامن زده است. این محدودیت ها عبارتند از: 
»حسابداری مضاعف«، »ناتوانی در به کارگیری هم زمان چند واحد تحلیل در یک حساب«، »ناسازگاری 
با ماتریس حسابداری اجتماعی«، »ناتوانی در الگوسازی«، »ناممکن بودن پیوند توالی حساب های سنتی 
با واحدهای فیزیکی«، »امکان ناپذیری پیوند توالی حساب ها با کیفیت زندگی« و در نهایت »ناتوانی در 

شناسایی کارکرد نهادها در نظام اقتصادی به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری«.
رویکرد دوم توالی حساب ها که همان شکل ماتریسی است، می تواند محدودیت های برشمرده شده توالی   -
حسـاب های سـنتی T را رفع کند. این رویکرد از چند مزیت مهم برخوردار اسـت که عبارتند از: »ارائه 
تصویر یکپارچه و جامع از همه حساب های اقتصادی و روابط میان آنها در قالب یک جدول«، »مرتفع 
کردن مسـئله حسـابداری مضاعف و حذف اقالم مضاعف ورودی و خروجی در حساب T«، »برقراری 
پیوند منطقی بین تمامی حساب های اصلی جامعه با واحدهای آماری متفاوت و امکان پذیر بودن واکاوی 
کارکرد نهادها به ویژه کارکرد نقش صندوق بازنشستگی کشوری« و »پیوند آن با ماتریس حسابداری 

اجتماعی و تعمیم ماتریس حسابداری اجتماعی به مسائل کیفیت زندگی و پایداری جامعه«.
توالـی حسـاب های ماتریسـی، این امـکان را فراهم می کند تا آمارهـای موجـود را در قالب ماتریس   -
حسابداری اجتماعی نظام مند کرد؛ اما این مسئله  وجود دارد آن اس که ماتریس حسابداری اجتماعی 
مرسوم یا متداول )ساده( نمی تواند نقش و کارکرد نهادها به ویژه صندوق بازنشستگی را برجسته کند؛ 
زیـرا در ایـن نوع ماتریـس، تخصیص درآمد عوامل تولیدی به نهادهای جامعـه بدون نیابتی یا بدون 
واسـطه ای اسـت؛ یعنی دولت عمومی به منزله یک نهاد سیاست گذاری یا حتی زیرمجموعه آن مانند 
نهاد صندوق بازنشسـتگی کشـور و سـازمان تأمین اجتماعی، هیچ نقشـی در فرآیند تخصیص درآمد 
عوامـل تولیـدی به نهادهای جامعه مانند گروه های اقتصادی و اجتماعی، خانوارها و شـرکت ها ندارد. 
به این ترتیب، این نوع ماتریس نمی تواند از کارکرد نهادها در نظام اقتصادی تصویر شفاف و دقیقی 
ارائه دهد و الزم است ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته تدوین شود. تدوین ماتریس حسابداری 
اجتماعی بسـط یافته به طبقه بندی جدید جبران خدمات کارکنان تحت پوشـش صندوق بازنشستگی 
کشوری و طبقه بندی جدید خانوارها و دولت عمومی در ارتباط با مسئله کسورات و بازنشستگی نیاز 

دارد که جزئیات آن در فصل سوم مطالعه تشریح شده است.
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فصل ســوم با محوریت »تشریح مبسوط پایه های آماری، فرآیند جمع آوری داده ها، نحوه تعدیل آنها برای 
محاسبه هر یک از پنج حساب اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و زیرحساب های آن « و همچنین »تحلیل 
آماری ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی« با تأکید بر کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری سازماندهی شد. 
در ابتدای فصل ســوم، دو رویکرد مشــخص »کل به جزء« و »جزء به کل« در محاســبه ماتریس حسابداری 
اجتماعی تبیین و توضیح داده شــد که در رویکرد »کل به جزء«، آمار حساب های ملی مبنای کار قرار می گیرد 
و پس از آن، حســاب های اصلی و زیرحساب های ماتریس حسابداری اجتماعی متناسب با ارقام کالن محاسبه 
می شوند؛ اما در رویکرد »جزء به کل«، آمار و اطالعات پرسش نامه ای، طرح های آماری، سرشماری ها در سطح 
تفصیلی استفاده می شود و پس از آن سازگاری آن با آمارهای کالن حساب های ملی برقرار می شود. همچنین 
مشاهده کردیم که به کارگیری رویکرد »جزء به کل« با وجود محاسن متعدد، با محدودیت هایی روبه روست که 
عماًل امکان به کارگیری این رویکرد برای محاسبه SAM را منتفی می کند؛ زیرا بسیار هزینه بر و زمان بر است. 
از این رو، رویکرد »کل به جزء« برای محاسبه SAM تفصیلی سال 1395 به کار گرفته شده، هر چند تالش 
شده است با استفاده از آمارهای جانبی و نتایج طرح های سرشماری، بر دقت SAM محاسبه شده افزوده شود. 
اهّم آمارهای جانبی اســتفاده شده در محاسبه SAM عبارتند از: »حساب های ملی فصلی«، »حساب های ملی 
ایران به تفکیک بخش های نهادی اقتصاد«، »جدول دادهـ  ســتانده متقارن فعالیت  در فعالیت ســال 1390«، 
»هزینه و درآمد خانوارهای کل کشــور«، »گزارش عملکرد بودجه کشور«، »نتایج طرح آمارگیری از بنگاه های 
صنعتی ده نفر کارکن و بیشــتر«، »نتایــج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشــور«، »طرح آمارگیری 
از دامداری های کشور«، »نتایج سرشــماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی«، »سالنامه آماری صندوق 
بازنشستگی کشوری«، »سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395«، »ماتریس حسابداری اجتماعی سال 
1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ایران«، »آمارهای ثبتی گمرک در ارتباط با صادرات و واردات 

کاال«، »ترازنامه اقتصادی کشور در سال 1395«، »تراز مالی دولت« و نظایر آن. 
با توجه به نکات مذکور، ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 به صورت تفصیلی در فصل سوم محاسبه شده 
است. مهم ترین یافته های حاصل از تحلیل SAM با تأکید بر کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری به قرار زیر است:

جهت گیری بیشـتر تولیدات در اقتصاد ایران به سـمت مصارف نهایی اسـت؛ به  گونه ای  که تقاضای   -
واسـطه ای و تقاضای نهایی به ترتیب 6. 36 و 4. 63 درصد از تقاضای کل کشـور را در سـال 1395 
 تشـکیل می دهنـد. سـهم هزینه های واسـطه ای و ارزش افزوده از سـتانده کشـور به ترتیـب 6. 40 و

4. 59 درصد است؛ یعنی به ازای تولید هر 1000 واحد ستانده در کشور، 406 ریال هزینه واسطه ای و 
ریال ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد می شود.  594
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سهم ستانده داخلی و واردات از عرضه کل اقتصاد به ترتیب 6. 89 و 4. 10 درصد بوده است. همچنین   -
سـهم سـتانده داخلی از عرضه کل که شـاخصی از خودکفایی اسـت، در سـطح بخش های اقتصادی 
متفاوت است و از 100 درصد تا حدود 20 درصد در نوسان است. گفتنی است، شاخص خودکفایی در 

بخش »ارائه خدمات صندوق بازنشستگی کشوری« 100 درصد است.
نسبت سهم جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی، جبران خدمات سایر کارکنان،   -
 درآمـد مختلـط و مـازاد عملیاتـی به کل ارزش افزوده در سـال 1395 بـه ترتیـب 4. 4، 1. 17، 3. 27 و
2. 51 درصد است. تفسیر سهم های مذکور به این صورت است که اگر 1000 ریال ارزش افزوده در کل 
اقتصاد ایجاد شود، 44 ریال آن به کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی، 171 ریال آن به سایر 

کارکنان، 273 ریال آن به درآمد مختلط و 512 ریال آن سهم مازاد عملیاتی است.
کمتـر از یـک درصد )حـدود 8. 0 درصد( از ارزش افزوده ناخالص ایجاد شـده در اقتصاد به خانوارهای   -
بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی اختصاص می یابد. سایر نهادها در اقتصاد شامل خانوارهای 
شـاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی، سایر خانوارها، شرکت ها، صندوق بازنشستگی کشوری و 
دولت به ترتیب 3. 5، 8. 52، 39، 2. 0 و 9. 1 درصد از کل ارزش افزوده ناخالص را نصیب خود کرده اند.
»نسبت انتقاالت نهادها به GDP« در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 حدود 32 درصد است.   -
از منظـر دریافتـی )درآمـدی(، 3. 6، 1. 1، 9. 27، 4. 12، 8. 5 و 4. 46 درصـد از کل انتقاالت به ترتیب به 
»خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی«، »خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی«، »سایر خانوارها«، »شرکت ها«، »صندوق بازنشستگی« و »دولت« تعلق گرفته است. از 
منظر پرداختی )هزینه ای( نیز هر یک از شش نهاد گفته شده به ترتیب 3. 0، 2. 2، 9. 33، 9. 21، 8. 5 و 

9. 35 درصد از کل انتقال به سایر نهادها را انجام داده اند.
خانوارهای شـاغل تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی باید رقم 27.551 میلیارد ریال بابت کسـورات   -
بازنشسـتگی )سـهم نیروی کار( به صندوق بپردازند که این رقم، حدود 28 درصد پرداختی های انتقالی 
خانوارهای تحت پوشش صندوق بازنشستگی را تشکیل می دهد. همچنین دولت ملزم است رقم 231.137 

میلیارد ریال به صندوق بپردازد که حدود 4. 14 درصد کل انتقاالت پرداختی دولت را تشکیل می دهد.
کل انتقاالت دریافتنی صندوق بازنشسـتگی در سـال 1395 برابر با 258.688 میلیارد ریال است که   -
6 . 10 درصد آن )27.551 میلیارد ریال( را از خانوارهای شـاغل تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی 
و 4. 89 درصـد آن )231.137 میلیـارد ریـال( را از دولت دریافت کرده اسـت. همچنین کل انتقاالت 
پرداختنـی صنـدوق بازنشسـتگی 259.256 میلیارد ریال اسـت کـه کل این رقم را بـه »خانوارهای 
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بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی« انتقال داده است.
منابع درآمدی کل خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی در سال 1395 حدود 396.991   -
میلیارد ریال برآورد شـده اسـت که 9. 28 درصد آن )114.473 میلیارد ریال( در عوامل تولید ریشـه دارد، 
71 درصد آن )282.050 میلیارد ریال( بابت انتقاالت دریافتنی از نهادها و 1. 0 درصد )468 میلیارد ریال( 
بابت انتقاالت دریافتنی از دنیای خارج است. گفتنی است، حدود 92 درصد از انتقاالت دریافتنی خانوارهای 
بازنشسـته تحت پوشـش صندوق بازنشستگی یا بیش از 65 درصد منابع درآمدی این خانوارها از محل 

»انتقاالت صندوق به این خانوارها« که همان حقوق و سایر مزایای بازنشستگی است، تأمین می شود.
سـهم پس انداز کل از GDP بر اسـاس SAM محاسـبه شده حدود 34 درصد است که تفاوت چندانی   -
با سـهم 37 درصدی در گزارش حسـاب های نهادی بانک مرکزی در سـال 1395 ندارد. گفتنی است، 
میل متوسـط به پس انداز کشـورهای جهان در محدوده 20 تا 40 درصدی قرار دارد که نرخ پس انداز 
کل نهادهای جامعه در ایران نیز در این طیف قرار می گیرد. نهاد »دولت عمومی« 1488- هزار میلیارد 
ریـال بـا پس انداز منفی روبه روسـت؛ در حالی که پنج نهاد دیگر جامعه، یعنی »خانوارهای بازنشسـته 
تحت پوشش صندوق بازنشستگی«، »خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی«، »سایر 
خانوارها«، »شرکت ها« و »صندوق بازنشستگی کشوری«، به ترتیب با 88، 61، 1032، 5054 و 2 هزار 
میلیارد ریال، پس اندازی مثبت دارند. محاسبات نشان می دهد، میل متوسط به پس انداز خانوارها 9. 11 
درصد است و سه گروه خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی، خانوارهای شاغل تحت 
پوشش صندوق بازنشستگی و سایر خانوارها به ترتیب نرخ پس انداز 1. 22، 7. 7 و 8. 11 درصدی دارند.

مطالب ارائه شــده در فصل ســوم، بستر شناســایی انواع رویکردها و زیر رویکردهای ماتریس حسابداری 
اجتماعی را فراهم کرد که در ادبیات داخلی، چندان به آن توجه نشــده اســت. از این رو، در فصل چهارم، این 
موضوع به منظور انتخاب زیر رویکرد مناسب در سنجش نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی کشور از دو منظر 
»فعالیت های اقتصادی« و »نهاد« تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصله، تحلیل ها و مشاهدات در قالب سه سطح 
بررسی شــد. نخستین سطح، تحلیل ضرایب فزاینده حســابداری کالن بود که در آن کارکرد نقش و اهمیت 
»خدمات صندوق بازنشســتگی کشــوری« به منزله یک فعالیت اقتصادی در رشد، درآمد عوامل تولید و درآمد 
نهادهای جامعه بررسی شد. دومین سطح از تحلیل ها، تجزیه ضرایب فزاینده حسابداری جدید به سه جزء اثرات 
انتقالی، اثرات حلقه باز و اثرات حلقه بسته بود که این تجزیه، امکان شناخت نقش و اهمیت فعالیت های تولید، 
عوامل تولید و نهادها در زنجیره های تولیدی را فراهم می کند. سطح سوم از تحلیل ها، تحلیل مسیر ساختاری 
است که در آن ضرایب فزاینده کالن در مسیرهای گوناگون با جزئیات بیشتری تجزیه شده اند و به این ترتیب 
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کارکرد فعالیت های تولید، عوامل تولید و نهادها را در ساختار اقتصاد هم برای تحلیلگر و هم برای سیاست گذار 
شفاف تر می کند. در راستای مطالب فوق، یافته ها و مشاهدات کلی مطالب فصل چهارم عبارتند از:

هر چند اندازه خدمات صندوق بازنشستگی کشوری از نظر سهم ستانده، سهم هزینه واسطه و سهم   -
ارزش افزوده در مقایسه با ارقام مشابه کل اقتصاد در ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی سال 1395 
بسیار کوچک است. برای نمونه، درصد سهم ستانده، هزینه واسطه ای و ارزش افزوده خدمات صندوق 
بازنشستگی کشوری به ارقام متناظر کل اقتصاد به ترتیب 08. 0درصد، 09. 0 درصد و 07. 0درصد است. 
ولی سهم آن از منظر ضرایب فزاینده تولید، ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولید و ضرایب فزاینده درآمد 
نهادها تا حدودی قابل مالحظه اسـت؛ زیرا ضرایب فزاینده تولید، ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولید 
و ضرایب فزاینده درآمد نهادها در بخش خدمات صندوق بازنشستگی کشوری بزرگ تر از متوسط سه 

ضرایب فزاینده متناظر در کل اقتصاد است.
به منظور شناخت کارکرد اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران و با   -
توجه به ماهیت درون زا و برون زا بودن نهاد صندوق بازنشستگی کشوری، دو نوع ماتریس ضرایب فزاینده 
حسابداری جدید و قدیم محاسبه شد. تفاوت بین آن دو مالک کارکرد صندوق بازنشستگی در ساختار 
اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. یافته ها و مشاهدات کلی از تفاوت بین ضرایب فزاینده جدید و ضرایب 
فزاینده قدیم عبارتند از: نتایج سطح اول از تحلیل ها نشان می دهد خدمات صندوق بازنشستگی کشوری 
از منظر اقتصادی به طور متوسط سبب 30. 0درصد افزایش تولید در کل خواهد شد و از منظر اجتماعی نیز 
موجب افزایش درآمد عوامل تولید و درآمد نهادها به ترتیب به میزان 30. 0 درصد و 0. 1 درصد خواهد شد.
نتایج محاسبات در حالتی که در آن، اثرات انتقالی دولت به سایر نهادها آشکار می شود، نشان می دهد   -
تفاوت  بین ضرایب جدید و ضرایب قدیم به این شرح است: افزایش 32. 1 درصد ضرایب فزاینده مصرف، 
افزایش 34. 1درصد ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولیدی از منشأ نهادی و 77. 1 درصد ضرایب فزاینده 
انتقاالت بین نهادی. در کل نتایج نشان می دهد، اهمیت کارکردی نهاد صندوق بازنشستگی کشوری 

بیشتر از اهمیت خدمات صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران است.
با تجزیه ماتریس ضرایب فزاینده کالن به سه جزء اثرات انتقالی، اثرات حلقه باز و اثرات حلقه بسته،   -
اهمیت کارکردی نهادی نسـبت به خدمات صندوق آشـکارتر می گردد. اثرات انتقالی اساسـاً ضرایب 
فزاینده بین بخشی را نشان می دهد، حال آنکه دو اثر دیگر نقش و اهمیت نهادها را برجسته می کند. 
برای نمونه، نتایج نشـان می دهند اثرات انتقالی سـه بخش تولید فرآورده های نفتی، تولید فلزات پایه 
و تولید خودرو و وسایط نقلیه موتوری بیشتر از دو اثر دیگر است، حال آنکه عکس آن برای خدمات 
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صندوق بازنشستگی کشوری و دیگر بخش های اقتصادی مشاهده می شود. 
در ماتریس حسـابداری اجتماعی تفصیلی سـال 1395، صندوق بازنشسـتگی کشوری و شرکت ها به   -
دالیـل متعـدد، مصرف کننده نهایی کاالها و خدمات نیسـتند. ضرایب فزاینـده کالن مصرف نهادی 
مذکور ارقامی به ترتیب 5313. 1 میلیارد ریال و 0296. 0 میلیارد ریال ظاهر می شـود که این ضرایب 
نمی توانند منشأ ارقام را مشخص کنند. یکی دیگر از محاسن تجزیه ضرایب فزاینده، ریشه یابی منشأ 

رقم کالن به صورت زیر است:
= صندوق بازنشستگی کشوری + + +1.5313 0 0 0.9948 0.5365       

= شرکت ها + + +0.0296 0 0 0.0191 0.0105       
نتایج فوق نشـان می دهد، هر دو اثر اولیه و مسـتقیم برابر با صفر اسـت و اثرات حلقه باز که در آن   
تعامل نهادها با عوامل تولید برجسته تر می شود، وزن بیشتری نسبت به اثرات حلقه بسته دارد که درآن 

مبادالت واسطه ای بین بخشی نقش بیشتری را ایفا می کند.
در سـطح سـوم از تحلیل ها، تحلیل مسـیر سـاختاری در قالب سـه سـناریو مبنای سـنجش صندوق   -
 بازنشسـتگی  کشـوری از دو منظر نهادی و فعالیت تولیدی قرار گرفت. این سـه سـناریو عبارتند از: 
تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری به منزله قطب مبدأ بر سایر بخش های اقتصادی به مثابه 
قطب های مقصد، تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری به منزله قطب مبدأ بر رده های گوناگون 
عوامل تولیدی به مثابه قطب های مقصد و تأثیر صندوق بازنشستگی کشوری به منزله قطب مبدأ به 
نهادهای داخلی جامعه )خانوارهای بازنشسته و خانوار های شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
کشوری(. از میان سه سناریوی گفته شده فقط در سناریوی سوم که صندوق از دو منظر )خدمات( و 
نهاد در پنج مسیر)مسیرهای 2 و 3 و 11 و 12 و 13 در جدول 4-17 و شکل 4-13( قابل رؤیت است 

که در ادامه به تصویر کشیده شده است:

مسیر دوم:

خدمات صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جبران خدمات 
کارکنان تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای شاغل 
تحت پوشش 

صندوق

نهاد صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری
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مسیر سوم: 

خدمات صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

نهاد صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

مسیر یازدهم:

نهاد صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری

خدمات صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

جبران
خدمات سایر 

کارکنان

سایر
خانوارها

مستغالت،
کرایه و خدمات 

کسب وکار

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

مسیر دوازدهم:

خدمات صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

آموزش دولتی
و خصوصی

جبران خدمات 
کارکنان تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

خانوارهای 
شاغل تحت 

پوشش صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

نهاد صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری

مسیر سیزدهم:

خدمات صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

مستغالت، کرایه 
و خدمات کسب 

و کار

مازاد عملیاتی 
ناخالص بدون 
درآمد مختلط

نهاد صندوق 
بازنشستگی 

کشوری

خانوارهای 
بازنشسته تحت 
پوشش صندوق 

بازنشستگی 
کشوری





5-2. پیشنهادهایی برای مطالعات آتی
همان طور که در فصل چهارم به طور مبســوط تشریح شــد، رویکردهای ماتریس حسابداری اجتماعی در نیم 
قرن اخیر متناسب با تغییرات اقتصاد جهانی و ظهور نظریه های جدید متحول شده است. از نظر روش شناسی، 
رویکردهای ماتریس حسابداری اجتماعی به سه گروه کلی طبقه بندی می شود که عبارتند از: »رویکرد مقداری«، 
»رویکرد قیمتی« و »رویکرد محدودیت عرضه« . گفتنی است، در طرح حاضر تنها جنبه هایی از رویکرد مقداری 
ماتریس حســابداری اجتماعی در قالب »رویکرد مقداری ضرایب فزاینده حسابداری قدیمی و جدید«، »تجزیه 
ماتریس ضرایب فزاینده کالن به ســه اثرات انتقالی، اثرات حلقه باز و اثرات حلقه بســته« و »رویکرد مقداری 
تحلیل مسیر ساختاری« بررســی شده است؛ از این رو می توان با استفاده از دیگر رویکردها، مطالعات تکمیلی 

دیگری را انجام داد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود:
بررسی آثار شوک  قیمتی حامل های انرژی بر رشد اقتصادی و توزیع تابعی و نهادی درآمد با تأکید بر   -
رفاه خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی و خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق 

بازنشستگی؛
بررسی آثار شوک افزایش نرخ ارز بر شاخص قیمت های بخش های اقتصادی و پیامدهای آن، به ویژه   -

بر رفاه خانوارهای شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی؛
بررسی آثار تغییر کسورات سهم کارفرما یا نیروی کار بر وضعیت درآمدی صندوق بازنشستگی و آثار   -

آن بر رشد اقتصادی و توزیع تابعی و نهادی درآمد؛
بررسی آثار محدودیت عرضه محصوالت دارویی بر رفاه خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق   -

بازنشستگی.
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