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1. طرح مسئله و اهمیت آن

یکی از اصول کلی در نظام های حسابداری کالن و بخشی در تراز نمودن هزینه و درآمد 
جامعه، آن است که GDP به روش هزینه، مبنای تعدیل GDP به روش درآمد قرار می گیرد. 
تحقق اصل مذکور منوط به پذیرش دو فرض اساسی است؛ اواًل در مقابل هزینه، احتمااًل 
درآمدی وجود دارد که به صورت پسماند تراز می شود و ثانیًا نهادها مالکان اصلی عوامل تولید 
هستند لذا بنگاه های تولیدی به جای پرداخت به عنوان جبران خدمات عوامل تولید، به طور 
مستقیم به نهادهای جامعه پرداخت می کنند. پذیرفتن اصل فوق به همراه دو فرض مذکور، 
ضمن آنکه یکی از محدودیت های اساسی این نوع نظام حسابداری محسوب می شود، صرفًا 
قادر است که تصویر رفاه مادی جامعه را بر حسب رشد اقتصادی و ستانده به دست دهد. در 
واقع، به کارگیری این رویکرد عماًل کارکرد نهادها )از جمله صندوق بازنشستگی کشوری( 
و به ویژه نقش مردم را در نظام اقتصادی به حاشیه می راند. ماتریس حسابداری اجتماعی، 
ضمن برطرف نمودن نارسایی های نظام حسابداری موجود، بررسی کارکرد نهادهای اجتماعی 

و نقش مردم را در قالب رفاه اجتماعی امکان پذیر می سازد.
صندوق بازنشستگی کشوری از معدود نهادهایی است که ارتباط تنگاتنگی با خانوارهای 
بازنشسته تحت پوشش صندوق به صورت پرداخت مستمری بازنشستگی در نظام اقتصادی 
کشور دارد. این ارتباط به صورت انتقاالت جاری بین نهادی در ماتریس حسابداری اجتماعی 
در نظر گرفته می شود که در ظاهر امر تنها منبع درآمدی خانوارهای مذکور به شمار می رود. 
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در حالی که برخی از سرپرستان این خانوارها در مشاغل خویش فرما مشغول به کار هستند 
که درآمدهای حاصل از آن، در قالب درآمد مختلط ناخالص منظور می گردد. همچنین، این 
از  یکی  دارند.  نیز  ناخالص  مختلط  درآمد  بدون  ناخالص  عملیاتی  مازاد  از  خانوارها سهمی 
بازنشسته  انواع درآمدهای خانوارهای  کانون های توجه پژوهش حاضر، نحوه منظور کردن 
از عوامل تولیدی )ارزش افزوده( در ماتریس تخصیص و دریافتی های آنها از سایر نهادها در 

ماتریس انتقاالت است.
از دیگر کانون های اصلی توجه پژوهش حاضر، شناسایی نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی 
کشوری در ساختار اقتصاد ایران در قالب تحلیل های اقتصادی و اجتماعی است. برای این منظور 
ابتدا دو سناریو در نظر گرفته شده است. نخست، نهاد صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان 
یک متغیر برون زا لحاظ شده که ضرایب فزاینده مستخرج از آن به »ضرایب فزاینده حسابداری 
قدیم« معروف است. دوم، نهاد صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان متغیر درون زا در نظر 
گرفته شده است و ضرایب فزاینده حاصل از آن منعکس کننده »ضرایب فزاینده حسابداری 
جدید« می باشد. تفاوت بین آن دو، معیاری برای شناسایی نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی 
کشور در ساختار اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است. در این راستا سه سطح از تحلیل در 
این طرح صورت گرفته است. نخستین سطح، تحلیل ضرایب فزاینده حسابداری کالن است 
که در آن کارکرد نقش و اهمیت »خدمات صندوق بازنشستگی کشوری« به عنوان یک فعالیت 
اقتصادی در رشد )افزایش تولید(، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادهای جامعه بررسی گردید. 
دومین سطح از تحلیل ها، تجزیه ضرایب فزاینده حسابداری جدید به سه جزء اثرات انتقالی، 
اهمیت  و  نقش  از  امکان شناخت  تجزیه،  این  است که  بسته  اثرات حلقه  و  باز  اثرات حلقه 
فعالیت های تولید، عوامل تولید و نهادها در زنجیره های تولیدی را فراهم می سازد. سطح سوم از 
تحلیل ها، تحلیل مسیر ساختاری است که در آن ضرایب فزاینده کالن در مسیرهای مختلف با 
جزئیات بیشتری تجزیه شده اند و بدین ترتیب کارکرد فعالیت های تولید، عوامل تولید و نهادها را 

در ساختار اقتصاد هم برای تحلیل گر و هم برای سیاست گذار شفاف تر می کند.
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2. اهداف و سوأالت اصلی طرح

هدف اصلی طرح حاضر، محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 است که از طریق 
آن امکان دستیابی به چند هدف فرعی فراهم می شود که عبارتند از:

شفاف سازی منابع درآمدی »خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی  ●
کشوری« و »خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری«.

پرداخت های  ● و  »دریافت ها  ویژه  به  نهادی  بین  انتقاالت  از  جامع  تحلیلی  ارائه 
خانوارهای  پرداخت های  و  »دریافت ها  نهادها«،  سایر  از/به  بازنشسته  خانوارهای 
شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری از/به سایر نهادها« و »دریافت ها 

و پرداخت های صندوق بازنشستگی کشوری از/به سایر نهادها«.
واکاوی نقش و جایگاه صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران از دو  ●

منظر »فعالیت  اقتصادی« و »نهاد« در قالب تحلیل های اجتماعی و اقتصادی

در راستای اهداف مذکور، پرسش های محوری که در این طرح پژوهشی به دنبال پاسخ 
بدان ها هستیم به قرار زیر هستند:

منابع درآمدی خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری از  ●
چه محل هایی است و کارکرد آن ها در توالی حساب ها چگونه است؟

منابع درآمدی خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری از چه  ●
محل هایی است و کارکرد آن ها در توالی حساب ها چگونه است؟

نقش و جایگاه صندوق بازنشستگی کشوری از دو منظر »ارائه دهنده خدمات به  ●
اجتماعی  رفاه  و  اقتصادی  رشد  بر  نهاد«  »یک  و  اقتصادی«  بخش  یک  عنوان 

چیست؟
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3. پایه های آماری، نحوه محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی و تمایز آن 
با SAMهای پیشین

ماتریس حسابداری اجتماعی محاسبه شده در این طرح، دست کم از سه منظر دارای نوآوری 
به  است  نموده  ارائه  افزوده  ارزش  ماتریس  برای  جدیدی  طبقه بندی  اینکه  نخست  است. 
طوری که بردار ارزش افزوده به چهار بردار »جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری«، »جبران خدمات سایر کارکنان«، »درآمد مختلط ناخالص« و »مازاد 
اهداف  با  متناسب  اینکه،  دوم  است.  شده  تفکیک  مختلط«  درآمد  بدون  ناخالص  عملیاتی 
تحقیق، خانوارها نیز به سه دسته »خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
کشوری«، »خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری« و »سایر خانوارها« 
تفکیک شده اند. انجام چنین تفکیکی، ارائه تحلیل هایی در خصوص منابع درآمدی و نحوه 
درآمدی هر یک از گروه خانوارها را به راحتی میّسر می سازد. سوم اینکه برای نخستین بار، 
صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از زیرمجموعه های دولت عمومی در یک سطر 
و ستون مستقل در حساب نهادهای ماتریس حسابداری اجتماعی در نظر گرفته شده است 
از بخش های  به عنوان یکی  نیز  بازنشستگی کشوری«  بر آن، »خدمات صندوق  و عالوه 
اقتصادی در حساب تولید منفک شده است. چنین تفکیک هایی امکان بررسی نقش و جایگاه 

صندوق بازنشستگی کشوری را در قالب تحلیل های اقتصادی و اجتماعی فراهم می سازد.
به منظور محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی در طرح پژوهشی حاضر، دو رویکرد »از 
باال به پایین« و »از پایین به باال« معرفی شده است. رویکرد نخست، آمارهای در سطح 
کالن )و بعضًا آمارهای تفصیلی( را مبنای کار قرار می دهد که سرعت باالتر و هزینه کمتر 
برای جمع آوری داده ها، از مهم ترین مزایای این رویکرد است. اما در این روش، امکان رفع 
مشکالت مربوط به »جمع کنترل« وجود ندارد و از دقت و اعتبار کمتری برخوردار است. در 
مقابل، رویکرد دوم از داده های جامع و تفصیلی استفاده می کند که بعضًا با داده های کالن 
ناسازگار و متناقض اند. هر چند به کارگیری این رویکرد موجب اعتباربخشی باالتر و ترسیم 
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دقیق تر تصویر اقتصادی می شود لکن به شدت هزینه بر و زمان بر می باشد. در طرح حاضر به 
دلیل ضرورت ایجاد سازگاری و هماهنگی حساب ها و زیرحساب های SAM، فرآیند محاسبه 

ماتریس حسابداری اجتماعی به رویکرد »از باال به پایین« نزدیک تر است.
همانطور که در جدول )1( قابل مشاهده است، ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی 
دارای پنج حساب اصلی است که هر حساب با یک ردیف و ستون نشان داده می شود. از 
در  است  هر حساب  فروش  درآمدهای  یا  درآمدها  کننده  منعکس  هر سطر  منظر سطری، 
اصل  اساس  بر  می دهد.  نشان  را  حساب  آن  مخارج  یا  هزینه ها  ستونی،  منظر  از  حالی که 
بدین  باشد.  برابر  )سرجمع ستون(  با کل هزینه  )سرجمع سطر(  درآمد  باید کل  حسابداری 
ترتیب کاماًل مشخص است که تدوین یک SAM مستلزم برآورد 5 حساب اصلی منطبق با 
توالی حساب ها است که مشتمل بر »حساب تولید«، »حساب درآمد عوامل تولید«، »حساب 
نهادها«، »حساب انباشت« و »حساب دنیای خارج« می باشد. هر یک از این حساب ها نیز به 
نوبه خود دارای زیرحساب هایی هستند که در این طرح تالش شده است تا با مجموعه جامعی 

از اطالعات، هر یک از آن ها برآورد شوند.
سطر و ستون »حساب تولید« در جدول )1(، اجزای حساب تولید مشتمل بر یک- ستانده 
فعالیت های اقتصادی، دو- اجزای ماتریس ارزش افزوده )مشتمل بر جبران خدمات کارکنان، 
بین  واسطه ای  مبادالت  ماتریس  سه-  ناخالص(،  مختلط  درآمد  و  ناخالص  عملیاتی  مازاد 
فعالیت های اقتصادی، بردارهای هزینه واسطه ای و تقاضای واسطه ای هر یک از فعالیت های 
خانوارها،  مصرفی  مخارج  بر  )مشتمل  نهایی  تقاضای  ماتریس  اجزای  چهار-  و  اقتصادی 
تشکیل سرمایه ناخالص ثابت، مخارج مصرفی دولت، خالص صادرات، تغییر در موجودی انبار 
و اشتباهات آماری( است. الزم به ذکر است که 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.
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جدول )1(. ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی بر حسب پنج حساب

حساب تولید عوامل تولید نهادها
انباشت )تشکیل 

سرمایه(
حساب 

دنیای خارج
جمع 
ورودی

حساب تولید
مصرف 
واسطه

 
مصرف نهایی 

نهادها

تشکیل سرمایه 
و تغییر در 

موجودی انبار و 
اشتباهات آماری

صادرات  تقاضای کل

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 
جاری بین نهادها

 
دریافتی 
نهادها از 
دنیای خارج

جمع درآمد 
نهادها

انباشت 
)پس انداز(

 
پس انداز ناخالص 

نهادها
  

جمع 
پس انداز

حساب دنیای 
خارج

واردات

پرداخت 
درآمد عوامل 

تولید به 
خارج

پرداختی نهادها 
به خارج از کشور

مازاد تراز ارزی  
جمع درآمد 
از دنیای 

خارج

جمع خروجی عرضه کل
جمع هزینه 
عوامل تولید

جمع هزینه 
نهادها

جمع 
سرمایه گذاری

جمع هزینه 
دنیای خارج
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همانطور که در جدول )1( مالحظه می شود »حساب عوامل تولید« از منظر سطری منعکس 
از خارج است که مجموع آن دو،  تولید  ارزش افزوده و دریافت درآمد عوامل  کننده ماتریس 
»جمع درآمد عوامل تولید« را نشان می دهد. از منظر ستونی، نیز این حساب منعکس کننده دو 
جزء »ماتریس تخصیص درآمد عوامل تولید« و »پرداخت درآمد عوامل تولید به خارج است که 
مجموع آن دو، بیانگر »جمع هزینه عوامل تولید« است. از منظر سطری، »حساب نهادها« به 
سه جزء »ماتریس تخصیص«، »ماتریس انتقاالت« و »بردار دریافتنی نهادها از دنیای خارج« 
قابل تفکیک است. از منظر ستونی نیز مشتمل بر »مصرف نهایی نهادها«، »ماتریس انتقاالت«، 

»پس انداز خالص نهادها« و »بردار پرداختنی نهادها به دنیای خارج« می باشد.
چهارمین حساب همان »حساب انباشت« است که مشتمل 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. »حساب 
دنیای خارج« به عنوان پنجمین حساب اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی، از منظر ستونی 
مشتمل بر اقالم »بردار صادرات«، »بردار درآمد دریافتنی عوامل تولید از خارج از کشور« 
و »بردار دریافتی نهادها از دنیای خارج« می باشد 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 تحت عنوان »مازاد )کسری( تراز تجاری« نیز در حساب دنیای 

خارج وجود دارد که نقش ترازکننده را ایفا می کند.
برای برآورد 5 حساب  اصلی و زیرحساب های آن، عمده آمارهای مورد استفاده عبارتند از:

بردار ارزش افزوده فصلی فعالیت های اقتصادی در سال 1395. ●
نسبت ستانده به ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در سال 1394. ●
جدول داده-ستانده فعالیت در فعالیت سال 1390 مرکز آمار ایران. ●
نتایج طرح آمارگیری از بنگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سال 1395. ●
نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1395. ●
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گزارش عملکرد بودجه کشور در سال 1395. ●
سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال 1395. ●
بانک  ●  1395 سال  اقتصاد  نهادی  بخش های  تفکیک  به  ایران  ملی  حساب های 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی. ●
داده های خام طرح هزینه و درآمد خانوار در سال 1395. ●
نتایج طرح آمارگیری از دامداری های کشور در سال 1395. ●
نتایج طرح سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی کشور در سال 1395. ●
گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران در خصوص صادرات و واردات کاالها. ●
ترازنامه اقتصادی سال 1395 منتشر شده توسط بانک مرکزی. ●
سالنامه آماری عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری در سال های مختلف. ●

4. تجزیه و تحلیل کّمی ماتریس حسابداری اجتماعی با تأکید بر نقش 
صندوق بازنشستگی

در اینجا تالش می شود تا مهم ترین نکات مرتبط با ماتریس حسابداری اجتماعی که برای طرح 
حاضر محاسبه شده است، ارائه گردد. الزم به یادآوری است که ماتریس حسابداری اجتماعی 
مشتمل بر 33 بخش اقتصادی )که خدمات صندوق بازنشستگی از بخش خدمات عمومی، 
انتظامی و دفاعی تفکیک شده است(، 4 عامل تولید )خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی، خدمات سایر کارکنان، درآمد مختلط و مازاد عملیاتی(، 6 نهاد )خانوارهای بازنشسته 
تحت پوشش صندوق بازنشستگی، خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی، سایر 
خانوارها، شرکت ها، صندوق بازنشستگی کشوری، دولت(، حساب انباشت و حساب دنیای خارج 
در مجموع به ابعاد 45 * 45 سطر و ستون می باشد که پیوست گزارش حاضر است. الزم به 
ذکر است که 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 
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همچنین بعضاً با حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی نیز مقایسه گردد.

مشاهده اول- جهت گیری اکثر تولیدات در اقتصاد ایران به سمت مصارف نهایی: جهت گیری 

اکثر تولیدات در اقتصاد ایران به سمت مصارف نهایی است به طوری که تقاضای واسطه ای و 
تقاضای نهایی به ترتیب 36.6 و 63.4 درصد از تقاضای کل کشور را در سال 1395 تشکیل 
می دهند. این بدین معناست که از هر 1000 ریال تقاضای کل در اقتصاد، 366 ریال آن مربوط به 
تقاضای واسطه ای و 634 ریال آن مربوط به تقاضای نهایی است. این در حالی است که براساس 
SAM مرکز پژوهش های مجلس این دو نسبت برابر با 33 و 67 درصد است. طبق حساب های 

نهادی سال 1395 بانک مرکزی نیز این ارقام به ترتیب 36.9 و 63.1 درصد می باشند.

جدول )2(. 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

36.9%33%36.6%سهم تقاضای واسطه ای از تقاضای کل
63.1%67%63.4%سهم تقاضای نهایی از تقاضای کل

مأخذ: یافته های تحقیق 

بخش های  سطح  در  کل  تقاضای  از  نهایی  تقاضای  و  واسطه ای  تقاضای  سهم  البته 
 68 از  بیش  در سال 1395،  به طوری که  می کند  ارائه  را  متفاوتی  بسیار  تصویر  اقتصادی، 
واسطه ای  تقاضای  به  مربوط  غیرفلزی  معدنی  فرآورده های  بخش  از  کل  تقاضای  درصد 
تأمین  دفاعی،  عمومی،  اداره  بخش  واسطه ای  تقاضای  حالی که  در  است  بوده  بخش  این 
اجتماعی و خدمات شهری حدود 4 درصد از کل تقاضای این بخش را به خود اختصاص داده 
است. بخش خدمات صندوق بازنشستگی کشوری نیز هیچ تقاضای واسطه ای ندارد و تمامی 
خدمات ارائه شده توسط این بخش به مصرف نهایی می رسد. در نمودار )1( سهم تقاضای 
نهایی از تقاضای کل در هر یک از بخش های اقتصادی نشان داده شده است. همانطور که 
مشاهده می شود سهم تقاضای نهایی از تقاضای کل در زیربخش های خدماتی کشور بالنسبه 

باالتر است چرا که خدمات ارائه شده توسط این بخش ها عمومًا مصرف واسطه ای ندارد.
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نمودار )1(. سهم تقاضای نهایی از تقاضای کل در هر یک از بخش های اقتصادی در سال 1395

مأخذ: یافته های تحقیق
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مشاهده دوم؛ کاهش وابستگی بخش های اقتصادی به واردات: بر اساس ماتریس حسابداری 

اجتماعی سال 1395، سهم تولید داخلی و واردات از عرضه کل اقتصاد به ترتیب 89.6 و 10.4 
درصد بوده است. این در حالی است که در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز 
پژوهش های مجلس دو سهم مذکور به ترتیب 87.6 و 12.4 درصد بوده است. حساب های 
نهادی بانک مرکزی در سال 1395 نیز حکایت از سهم 88.4 و 11.6 درصدی برای هر یک از 
دو سهم فوق الذکر دارد. این آمارها حکایت از آن دارد که 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.

جدول )3(. 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

88.4%87.6%89.6%سهم ستانده داخلی از عرضه کل
11.6%12.4%10.1%سهم واردات از عرضه کل

مأخذ: یافته های تحقیق 

الزم به ذکر است سهم ستانده داخلی از عرضه کل که شاخصی از خودکفایی است در 
سطح بخش های اقتصادی متفاوت است به طوری 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.
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نمودار )2(. سهم ستانده داخلی از عرضه کل هر یک از بخش های اقتصادی در سال 1395

مأخذ: یافته های تحقیق
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اجتماعی  ماتریس حسابداری  از ستانده: طبق  مشاهده سوم- کاهش سهم ارزش افزوده 

سال 1395، سهم هزینه های واسطه ای و ارزش افزوده از ستانده کشور به ترتیب برابر با 40.6 
و 59.4 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. بر اساس ماتریس حسابداری 
و 62.4 درصد   37.6 ترتیب  به  ارقام  این  پژوهش های مجلس  مرکز  اجتماعی سال 1390 
است. همچنین حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی نیز حکایت از سهم 36.9 و 63.1 
درصدی دو سهم مذکور 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 )4(. 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

36.9%37.6%40.6%سهم هزینه واسطه ای از ستانده
63.1%62.4%59.4%سهم ارزش افزوده از ستانده

مأخذ: یافته های تحقیق 

البته تصویر متفاوتی از سهم هزینه واسطه ای و ارزش افزوده از ستانده کشور در سطح 
بخش های اقتصادی وجود دارد. 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 
بالنسبه  کاالمحور«  »بخش های  در  ستانده  از  ارزش افزوده  بالعکس، سهم  و  است  محور« 
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 ستانده این بخش به »ارزش افزوده« 
اختصاص دارد. در نمودار )3(، سهم ارزش افزوده هر یک از بخش های اقتصادی از ستانده 

همان بخش ارائه شده است.
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نمودار )3(. سهم ارزش افزوده از ستانده هر یک از بخش های اقتصادی در سال 1395

مأخذ: یافته های تحقیق
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مازاد  به ضرر  و  ناخالص  درآمد مختلط  نفع  به  درآمد  تابعی  توزیع  مشاهده چهارم-تغییر 

عملیاتی ناخالص: در سال 1395، نسبت سهم جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق 

بازنشستگی 4.4 درصد، جبران خدمات سایر کارکنان 17.1 درصد، درآمد مختلط ناخالص برابر 
با 27.3 درصد و مازاد عملیاتی ناخالص به کل ارزش افزوده 51.2 درصد است. تفسیر سهم های 
مذکور بدین 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 ناخالص بدون درآمد مختلط ناخالص است. 
ارقام سال 1390 مندرج در ماتریس حسابداری اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس حکایت 
از سهم 19، 26 و 55 درصدی برای جبران خدمات کارکنان، درآمد مختلط ناخالص و مازاد 
عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط ناخالص دارد. بر اساس حساب های نهادی سال 1395 

بانک مرکزی نیز این ارقام به ترتیب 25.6، 28 و 46.4 درصد می باشد.

جدول )5(. 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 

از ارزش افزوده
%17.1

28%26%27.3%سهم درآمد مختلط از ارزش افزوده
سهم مازاد عملیاتی ناخالص از 

ارزش افزوده
%51.2%25%46.4

مأخذ: یافته های تحقیق 
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الزم به ذکر است که 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 پوشش صندوق بازنشستگی کشوری از 
از  ارزش افزوده در بخش آموزش دولتی و خصوصی مشاهده می شود که حدود 76 درصد 

ارزش افزوده این بخش را به خود اختصاص داده است. 
بر اساس نمودار )4(، بیشترین سهم جبران خدمات سایر کارکنان از ارزش افزوده متعلق 
به بخش »اداره امور عمومی، دفاعی، تأمین اجتماعی و خدمات شهری« است که سهم 64 
درصدی از ارزش افزوده این بخش را در اختیار دارد. سهم جبران خدمات سایر کارکنان در 
درآمد  سهم  است.  صفر  به  نزدیک  گازطبیعی«،  و  نفت خام  »استخراج  بخش  ارزش افزوده 
مختلط از ارزش افزوده نیز در طیف وسیعی قرار دارد به طوری که از 82 درصد برای بخش 
»کشاورزی« تا صفر درصد برای بخش »استخراج نفت خام و گازطبیعی«، »خدمات صندوق 
عملیاتی  مازاد  سهم  می گیرد.  قرار  دولتی«  مددکاری  و  »بهداشت  کشوری«،  بازنشستگی 
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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نمودار )4(. سهم اجزای ارزش افزوده از کل ارزش افزوده در هر یک از بخش های اقتصادی در سال 1395

مأخذ: یافته های تحقیق
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مشاهده پنجم- سهم باالی سایر خانوارها و شرکت ها در توزیع نهادی درآمد: کمتر از یک 

درصد )حدود 0.8 درصد( از ارزش افزوده ناخالص ایجاد شده 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 5.3، 52.8، 39، 0.2 و 1.9 درصد از کل ارزش افزوده ناخالص را نصیب خود نموده اند.

نمودار )5(. سهم هر یک از نهادها از تخصیص ارزش افزوده ناخالص در سال 1395

مأخذ: یافته های تحقیق

مشاهده ششم- نسبت باالی انتقاالت به GDP: »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 17.5 درصد برآورد شده است. دلیل این تفاوت قابل مالحظه، 
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پایه های آماری نسبتاً گسترده ای است که در فرآیند محاسبه ماتریس انتقاالت در طرح حاضر استفاده 
شده است. از منظر دریافتی )یا درآمدی(، 6.3، 1.1، 27.9، 12.4، 5.8 و 46.4 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 6 نهاد فوق الذکر به ترتیب 0.3، 2.2، 33.9، 21.9، 

5.8 و 35.9 درصد از کل انتقال به سایر نهادها را انجام داده اند.

نمودار )6(. سهم دریافتی هر یک از نهادها از انتقاالت

مأخذ: یافته های تحقیق
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نمودار )7(. سهم پرداختی هر یک از نهادها از انتقاالت

مأخذ: یافته های تحقیق

نهاد  انتقاالت:  ماتریس  در  کشوری  بازنشستگی  صندوق  پراهمیت  نقش  هفتم-  مشاهده 

بر  مهمی  نقش  انتقاالت،  ماتریس  در  عمومی  دولت  همانند  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
عهده دارد. اواًل خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی می بایستی رقم 27.551 
میلیارد ریال بابت کسورات بازنشستگی )سهم نیروی کار( به صندوق بپردازند که پرداخت 
آن ریشه در جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق دارد. این رقم، حدود 28 درصد 
پرداختی های انتقالی خانوارهای تحت پوشش صندوق بازنشستگی را تشکیل می دهد. ثانیًا 
دولت نیز ملزم است رقم 231.137 میلیارد ریال به صندوق بپردازد که 41.327 میلیارد ریال 
آن بابت کسورات بازنشستگی )سهم کارفرما(، 157.724 میلیارد ریال آن بابت کمک دولت 
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بیمه   حق  مابه التفاوت  بابت  آن  ریال  میلیارد   32.086 و  بازنشستگی  حقوق  پرداخت  برای 
انتقالی از سایر طرح ها از حق بیمه انتقالی به سایر طرح ها می باشد. مجموع انتقاالت پرداختی 
دولت به صندوق بازنشستگی نیز حدود 14.4 درصد کل انتقاالت پرداختی دولت را تشکیل 
می دهد. کل انتقاالت دریافتنی صندوق بازنشستگی در سال 1395 برابر با 258.688 میلیارد 
ریال است که 10.6 درصد آن )27.551 میلیارد ریال( را از خانوارهای شاغل تحت پوشش 
از دولت دریافت نموده  را  بازنشستگی و 89.4 درصد آن )231.137 میلیارد ریال(  صندوق 
است. 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 هشتم- سهم باالی انتقاالت دریافتنی از مجموع درآمدهای خانوارهای بازنشسته 

تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری: منابع درآمدی کل خانوارهای بازنشسته تحت 

پوشش صندوق بازنشستگی در سال 1395 حدود 396.991 میلیارد ریال برآورد شده است 
که 28.9 درصد آن )114.473 میلیارد ریال( ناشی از مشارکت آن ها در تولید از محل درآمد 
بابت  مختلط و مازاد عملیاتی بدون درآمد مختلط، 71 درصد آن )282.050 میلیارد ریال( 
انتقاالت دریافتنی از نهادها و 0.1 درصد )468 میلیارد ریال( بابت انتقاالت دریافتنی از دنیای 
خارج است. الزم به ذکر است که 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.
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نمودار )8(. سهم هر یک از اجزای درآمدی خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق از کل 
درآمدهای آن ها

مأخذ: یافته های تحقیق

از مجموع درآمدهای خانوارهای شاغل تحت  باالی جبران خدمات  مشاهده نهم- سهم 

پوشش  تحت  شاغل  خانوارهای  درآمدی  منابع  کشوری:  بازنشستگی  صندوق  پوشش 

صندوق بازنشستگی در سال 1395 حدود 796.494 میلیارد ریال است که 77.4 درصد آن 
)616.365 میلیارد ریال( مربوط به جبران خدمات کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
کشوری است، 16.3 درصد آن )130.033 میلیارد ریال( مرتبط با سهم آن ها از مازاد عملیاتی 
و 6.2 درصد آن )49.157 میلیارد ریال( بابت انتقاالت دریافتنی از نهادها و 0.1 درصد آن 

)939 میلیارد ریال( بابت انتقاالت دریافتنی از دنیای خارج است.
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نمودار )9(. سهم هر یک از اجزای درآمدی خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق از کل 
درآمدهای آن ها

مأخذ: یافته های تحقیق

اساس  بر   GDP از  کل  پس انداز  سهم   :GDP از  پس انداز  سهم  کاهش  دهم-  مشاهده 

ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 حدود 34 درصد است. این در حالی است که طبق 
بر اساس  تقریبًا 37 درصد و  این نسبت  بانک مرکزی در سال 1395،  حساب های نهادی 
ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی حدود 
27 درصد می باشد. همانطور که مشاهده می شود اختالف قابل مالحظه ای بین نسبت پس انداز 
به GDP در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 و حساب های نهادی بانک مرکزی 
در سال 1395 وجود ندارد. الزم به ذکر است که 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، ممکن است به دلیل مغایرت آمارهای انتقاالت بین 

نهادی در گزارش های مذکور باشد.
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بر اساس محاسبات صورت گرفته در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، »دولت« 
که  حالی  در  است  روبرو  منفی  پس انداز  با  که  است  نهادی  تنها  ریالی،  میلیارد   -1488 با 
بازنشستگی«،  صندوق  پوشش  تحت  بازنشسته  »خانوارهای  یعنی  جامعه  دیگر  نهاد  پنج 
»شرکت ها«  خانوارها«،  »سایر  بازنشستگی«،  صندوق  پوشش  تحت  شاغل  »خانوارهای 
میلیارد  هزار   2 و   5054 ،1032 ،61  ،88 با  ترتیب  به  بازنشستگی کشوری«،  و »صندوق 
ریال، پس اندازی مثبت دارند. نرخ متوسط پس انداز کل خانوارها در ایران 11.9 درصد است. 
پوشش  تحت  شاغل  خانوارهای  بازنشستگی،  صندوق  پوشش  تحت  بازنشسته  خانوارهای 

صندوق بازنشستگی و سایر خانوارها به ترتیب نرخ پس انداز 22.1%، 7.7% و 11.8% دارند.

مشاهده یازدهم- نقش مهم درآمدهای نفتی در پوشش کسری بودجه دولت: 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 توسط بانک مرکزی منتشر شده است »خالص 
واگذاری دارایی های مالی« که معادل »خالص وام گیری« دولت است 288 هزار میلیارد ریال )یا 
29 هزار میلیارد تومان( است. دلیل این اختالف قابل مالحظه )اختالف بیش از 5 برابری( ریشه 
در دو موضوع اساسی دارد. اواًل »درآمدهای حاصل از فروش نفت و گازطبیعی« در ماتریس 
حسابداری 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 نظر گرفتن 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.
1. الزم به ذکر است که در حساب های نهادی بانک مرکزی، مشخص نیست که صندوق توسعه ملی می بایستی ذیل 

دولت طبقه بندی شود یا شرکت های مالی.
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سال  اجتماعی  حسابداری  ماتریس  در  کشور:  ارزی  تراز  بودن  مثبت  دوازدهم-  مشاهده 

 GDP 1395، تراز ارزی کشور مثبت بوده و 248.759 میلیارد ریال است که حدود 2 درصد
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 
تفاوت  حاضر،  طرح  در  محاسباتی  ارقام  می شود،  مشاهده  که  همانطور  و  است  بوده  ریال 

چندانی با حساب نهادی بانک مرکزی ندارد.
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5. یافته ها و مشاهدات اساسی مستخرج از محاسبات ضرایب فزاینده حسابداری 
و تحلیل مسیر ساختاری

هزینه  ● سهم  ستانده،  سهم  لحاظ  به  کشوری  بازنشستگی  صندوق  خدمات  اندازه 
واسطه و سهم ارزش افزوده نسبت به ارقام مشابه کل اقتصاد در ماتریس حسابداری 
درصد سهم  نمونه،  عنوان  به  است.  بسیار کوچک  تفصیلی سال 1395  اجتماعی 
ستانده، هزینه واسطه ای و ارزش افزوده خدمات صندوق بازنشستگی کشوری به 
ارقام متناظر کل اقتصاد به ترتیب 0.08 درصد، 0.09 درصد و 0.07 درصد است. لذا 
می بایستی نتایج، تحلیل ها و مشاهدات به دست آمده با توجه به سهم مذکور مورد 

قضاوت قرار گیرد
نتایج سطح اول از تحلیل ها که از تفاوت بین ضرایب فزاینده حسابداری جدید و  ●

قدیم حاصل شده است، حاکی از آن است که خدمات صندوق بازنشستگی کشوری 
از منظر اقتصادی به طور متوسط منجر به 0.30 درصد افزایش تولید در کل خواهد 
شد و از منظر اجتماعی نیز موجب افزایش درآمد عوامل تولید و درآمد نهادها به 

ترتیب به میزان 0.30 درصد و 1.0 درصد خواهد گردید.
آشکار  ● نهادها  سایر  به  دولت  انتقالی  اثرات  آن،  در  که  حالتی  در  محاسبات  نتایج 

می شود، نشان می دهد که تفاوت ها بین ضرایب فزاینده حسابداری جدید و ضرایب 
فزاینده  درصد ضرایب  افزایش 1.32  است.  زیر  به شرح  قدیم  فزاینده حسابداری 
مصرف، افزایش 1.34 درصد ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولیدی از منشأ نهادی و 
1.77 درصد ضرایب فزاینده انتقاالت بین نهادی. نتایج به طور کلی نشان می دهند 
که اهمیت ارکردی نهادی 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  ●

به خدمات صندوق آشکارتر  نهادی نسبت  اهمیت کارکردی  اثرات حلقه بسته،  و 
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نشان می دهد، حال  را  بخشی  بین  فزاینده  اساسًا ضرایب  انتقالی  اثرات  می گردد. 
آن که دو اثر دیگر نقش و اهمیت نهادها را برجسته می کند. به عنوان نمونه نتایج 
نشان می دهند که اثرات انتقالی سه بخش تولید فرآورده های نفتی، تولید فلزات پایه 
و تولید خودرو و وسائط نقلیه موتوری بیشتر از دو اثر دیگر است، حال آن که عکس 
اقتصادی  بخش های  سایر  و  کشوری  بازنشستگی  صندوق  خدمات  مورد  در  آن 

مشاهده می گردد. 
در ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی سال 1395، صندوق بازنشستگی کشوری  ●

نیستند.  خدمات  و  کاالها  نهایی  مصرف کننده  مختلف،  دالیل  به  شرکت ها  و 
ضرایب فزاینده کالن مصرف نهادی مذکور ارقامی به ترتیب 1.5313 میلیارد ریال 
را  ارقام  منشأ  نمی توانند  ضرایب  این  که  می شود  ظاهر  ریال  میلیارد   0.0296 و 
مشخص نمایند. 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 حاکی از آن است که نخست هر دو اثر اولیه و مستقیم برابر با صفر است 
و دوم اثرات حلقه باز که در آن تعامل نهادها با عوامل تولید برجسته تر می شود وزن 
اثرات حلقه بسته دارد که درآن مبادالت واسطه ای بین بخشی  بیشتری نسبت به 

نقش بیشتری را ایفا می کند.
در سطح سوم از تحلیل ها، تحلیل مسیر ساختاری در قالب سه سناریو مبنای سنجش  ●

صندوق بازنشستگی کشوری از دو منظر نهادی و فعالیت تولیدی قرار گرفت. این سه 
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سناریو عبارتند از تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان قطب مبدأ بر 
سایر بخش های اقتصادی به عنوان قطب های مقصد، تأثیر خدمات صندوق بازنشستگی 
کشوری به عنوان قطب مبدأ بر رده های مختلف عوامل تولیدی به عنوان قطب های 
مقصد و تأثیر صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان قطب مبدأء به نهادهای داخلی 
جامعه )خانوارهای بازنشسته و خانوار های شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
کشوری(. از میان سه سناریو مورد اشاره فقط سناریو سوم، یعنی تأثیر خدمات صندوق 
بازنشستگی کشوری بر خانوارهای بازنشسته تحت پوشش است که صندوق به طور 

همزمان از دو منظر خدمات و نهاد در پنج مسیر زیر پدیدار می گردد.

مسیر اول:

مسیر دوم: 
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مسیر سوم: 

مسیر چهارم: 

مسیر پنجم: 

بازنشستگی کشوری،  افزایش خدمات صندوق  اول،  در مسیر  مثال  عنوان  به 
افزایش  افزایش می دهد.  را  کارکنان تحت پوشش صندوق  درآمد جبران خدمات 
درآمد در عوض، درآمد اضافی برای خانوارهای شاغل تحت پوشش صندوق فراهم 
موجب  کسورات  طریق  از  پوشش صندوق  تحت  شاغلین  درآمد  افزایش  می کند. 
طریق  از  صندوق  درآمد  افزایش  آن،  تبع  به  و  می گردد  صندوق  درآمد  افزایش 
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انتقاالت، درآمدهای بیشتری را نصیب خانوارهای بازنشسته می کند. سایر مسیرها 
نیز به همین ترتیب قابل تفسیر می باشند.

6. پیشنهادهایی برای مطالعات آتی

رویکردهای ماتریس حسابداری اجتماعی در نیم قرن اخیر متناسب با تغییرات اقتصاد جهانی و 
ظهور نظریه های جدید متحول شده است. به لحاظ روش شناسی، رویکردهای ماتریس حسابداری 
اجتماعی به سه گروه کلی »رویکرد مقداری«، »رویکرد قیمتی« و »رویکرد محدودیت عرضه« 
قابل طبقه بندی هستند. در طرح حاضر صرفاً جنبه هایی از رویکرد مقداری ماتریس حسابداری 
اجتماعی در قالب »رویکرد مقداری ضرایب فزاینده حسابداری قدیمی و جدید«، »تجزیه ماتریس 
ضرایب فزاینده کالن به سه اثرات انتقالی، اثرات حلقه باز و اثرات حلقه بسته« و »رویکرد مقداری 
تحلیل مسیر ساختاری« مورد بررسی قرار گرفت. لذا می توان با استفاده از سایر رویکردها، مطالعات 

تکمیلی دیگری را نیز انجام داد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود.
بررسی آثار و تبعات 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 و تبعات حذف نرخ های ارز ترجیحی دارو و سایر کاالهای اساسی بر شاخص  ●
قیمت ها و رفاه خانوارها به ویژه خانوارهای بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی.

بررسی آثار و تبعات شوک افزایش نرخ ارز بر شاخص قیمت های بخش های مختلف  ●
اقتصادی و پیامدهای آن به ویژه رفاه خانوارهای شاغل و بازنشسته تحت پوشش 

صندوق بازنشستگی.
بررسی آثار و تبعات تغییر کسورات سهم کارفرما یا نیروی کار بر وضعیت درآمدی  ●

صندوق بازنشستگی و آثار آن بر رشد اقتصادی و توزیع تابعی و نهادی درآمد.
خانوارهای  ● رفاه  بر  دارویی  محصوالت  عرضه  محدودیت  تبعات  و  آثار  بررسی 

بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی.
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