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 يدهچک

مارهاي مالي در بودجه    آکارگيري روش   ا به   بمين مالي بودجه    أت  در ايران، شيوه   ١٣٨١از سال   
 اثر تأمين   . شده است  معرفي اگذاري دارايي و دارايي مالي     و ،عمليات جاري به وسيله سه تراز     
در دو زمينه    ٣روش رگرسيون به ظاهر نامرتبط     هبو تخمين   ها   با كمك داده  مالي اندازه دولت    

 براي اصالح ساختار در   ثر  ؤهاي م  شيوه تا    شده است  وردآ بر اي بر رشد   و سرمايه ه جاري   زاندا
ذاري دارايي  کاهش وابستگي عمليات جاري به تراز واگ      دهد    نتايج نشان مي   .شودمعرفي  ايران  

 دولت بايد براي    .دهد  و اقتصاد ايران را در مسير رشد قرار مي           مي کند  اندازه دولت را اصالح   
ن و اندازه اضافي جاري خود را بر        ياي تعي  ايهپ سال    براي اصالحات،   به اندازه مطلوب   رسيدن

ايه پيه و سياست تثبيت ساختاري براي بعد از سال          اپايه سياست تعديل ساختاري قبل از سال        پ
 .اصالح كند
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 مقدمه
ن و اثري كه بر     آين مالي   مأ نحوه ت  ،اندازه دولت  يرامون پديده رشد مخارج عمومي و     پدر سالهاي اخير    

 به  وسيله     و گذارد ثير مي أدر حالت كلي، دولت بر اقتصاد ت       . دارد، بحثهاي فراواني شده است      اقتصاد
 شو مخارج  ورد آديد مي پي را براي ساير بخشها       يرا اعمال و محدويتها     وضع قوانين، سياست خود    
 .اثرات زيادي بر اقتصاد دارد

مين مالي  أه سيستمي بايد ت   چست و اين سطح چگونه و با         سطح مناسب مخارج دولت چقدر ا      
ن بر اقتصادي ملي چگونه است؟ دولت        آمين مالي   أشود؟ و آثار سياسي و اقتصادي مخارج دولت و ت          

براي شناخت دقيق اندازه      . منابع اقتصادي نياز دارد       به حداقل مالكيتي بر      ٍدمين مالي خو   أبراي ت 
ي توجه به سطح معيني از مخارج دولت در يك مقطع خاص              ت كه به جا   سمطلوبروش مناسب اين ا   

در .  شود توجه به بررسي تحوالت مخارج دولت در طي زمان           ـ اندثرؤ كه فاقد نيروهاي پويا و م       ـ زماني
آيا رشد  توان بررسي نمود كه       است و بهتر مي     مطلوب ل اقتصادي يواقع چنين نگرشي در مطالعه مسا      

 ظاهري نامتناسب از    ،دولت مخارج    آيا ون مشكالتي را به همراه دارد       رسا بخش دولتي در اقتصاد آسيب    
مين أمانند ت است   نفع رسان      هاي دولت ، يا اينكه هزينه   وردآ ميل پديد مي   يك مركز ولخرج، ناكارا و بي      

 .دارد بر اقتصاد ي آثار مثبتوهاي بهداشت، آموزش و پرورش  مالي هزينه
رسان، سنجش اثر اندازه     رسان از اقتصاد نفع     تصاد آسيب يكي از مالكهاي جدي براي تفكيك اق        

توان به   مي را   بسياري از فعاليتهاي جاري دولت     . مين مالي آن بر رشد اقتصادي است       أدولت و نحوه ت   
 در هر صورت دولت و       ، با اندازه حداقل و مفيد تشكيل شود         ي تا دولت   كرد بخش خصوصي واگذار  

 پايدار  هاي اثر GNP و در تناسب با رشد       باشندم دهند كه مكمل      انجا بخش خصوصي بايد فعاليتهايي را    
 .و مثبت ايجاد كنند
است، اندازه دولت يكي از         در اقتصاد باال    ي عمومي و دولت    هايي كه سهم بخش    يدر اقتصادها 

 مخارج دولت  يكي از متغيرهاي تابع تقاضاي كل اقتصاد      .  سطح رشد است   ندهده متغيرهاي مهم توضيح  
كه  اين. ثر است ؤ سطح سرمايه و هم در قالب خريد كاالهاي مصرفي، بر اقتصاد ملي م               هم بر  است كه 

به طور  .  مهم است  باشد،اي    سرمايه  چه نسبتي  ي از مخارج مصرفي و     ت چه نسب  ،در كل مخارج دولتي   
هد ا اقتصاد دولتي اثر بيشتري بر رشد خو          ، كوچكتر باشد  جاري به كل   مخارج نسبت   قطع هر چه  

 بايد ابتدا به تحليل      ،رشد  اندازه دولت بر     اثر  سنجش براي. كند زه دولت را كاراتر مي     گذاشت و اندا  
سپس نحوه اثرگذاري اين اندازه بر رشد را        ؛  الگوي ساختاري بخش عمومي و دولت در اقتصاد پرداخت        

 .د تخمين ز،با مدل مشخص
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مين مالي حداقل   أچه نوع ت  ،  براي اقتصاد ملي  است كه   ال  ؤ به اين س   پاسخي  پاين تحقيق در   
 ؟هزينه را دارد

هاي بودجه    داده GFS٢مارهاي مالي آ و روش    SNA١ري  ااين مقاله براساس سيستم حسابد     
و   كرده تفکيک واگذاري دارايي و دارايي مالي       ، به سه تراز عملياتي    ۱۳۷۸ تا   ۱۳۵۸ از سال     را ايران

يزي و گزارش اقتصادي و     ر  سازمان مديريت و برنامه    ۱۳۸۰ تا   ۱۳۷۸هاي تفکيک شده     از داده 
توان عالوه بر مطالعه ساختار       با اين تفکيک مي   ترازنامه بانک مرکزي استفاده کرده است که          

با نگاه نوين به    مين بودجه و محدويت به وسيله کسري از منابع استقراض داخلي و خارجي               أت
 زينه تحميلي تحليل  مطالعه جريان مبادله از فروش دارايي به تراز عمليات جاري را با نظريه ه              

 . اثر اصالح ساختار بر رشد را سنجيد،نآ و عالوه بر كرد
 
 ظريمباني ن

 مروري بر پژوهش. ۱
مين مالي متعارف با دو تراز عملياتي و         أهنگامي که بحث اندازه دولت در ارتباط با ساختار ت           

 بودجه دولت   بحث محدويت ,  مورد تجزيه و تحليل و مطالعه قرار گيرد        ،اري دارايي مالي  ذواگ
مد و  آدر تغييرات   بنابراين. استمد  آ تغيير ثروت و در     ،ن بر رشد  آبيشتر پيرامون کسري واثر      

کارگيري ه  اما با ب   ؛واهد بود خ) مالي( مين مالي به  وسيله پول يا مالياتها       أبستگي به نوع ت   ثروت  
 نظريه بحث جديدي پيرامون       ،مارهاي مالي و تبديل دو تراز بودجه به سه تراز               آروش  
ازجمله استفاده رايگان از منابع تجديدنشدني توسط        نآهاي تحميلي و شکلهاي مختلف       هزينه
 . استارزيابي اقتصاددانان  مورد توجه و،دولت

 بيشتر به بررسي    ،پژوهشهايي که به محدويت بودجه و جبران کسري بودجه اشاره دارد            
ـ بودجه در کوتاه مدت   مد بلندمدت و عدم تعادل      آثيرگذاري بودجه بر سطح در    أت  که بر سطح     

ـ مد موثرند آثروت و در   تغيير  تعديل کسري يا    ٣).١٩٨٦يست  ر، ك ت.آت و آ  .جي( پردازد  مي  
سيلر ( شود  مد مي آمدن سطح تعادلي در    آمازاد بودجه به  وسيله اوراق بهادر موجب پايين             

در شرايط   ثبات و   با گيرد  مي انجامبودجه به کمک پول     ٍمين مالي   أدر الگوهايي که ت   . ٤)۱۹۷۰
بيلدر و  ( سود اورق بهادار است      ،و دليل اين امر    مين مالي به کمک اوراق بهادار ثباتي ندارد        أت
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 دولت و ميزان ثابت مالياتها براي تحليل سياستهاي کوتاه             يهاي برونزا  هزينه. ١)۱۹۷۳سولو  
له أ تا مس  كرددرونزا  هاي دولت و ميزان ماليات را بايد          در درازمدت هزينه   .مدت مناسب است  

با ثبات در بودجه    . ٢)۱۹۷۷آلن  (مين مالي به وسيله اوراق بهادار حل شود          أثباتي ناشي از ت    بي
هر قدر  .  بستگي به امکان جانشيني نسبي داراييهاي مختلف مالي دارد          ، اوراق بهادار  استفاده از 

کوهن و مک   . (ثبات است  اقتصاد داراي    ، بيشتر قابل جانشين شدن باشند     ،اوراق بهادار و پول   
مد آست که در   ا شرط الزم و کافي ثبات در اين شرايط اين          . ٣)١٩٧٨، فريدمن   ۱۹۷۸منامين  

 کننده هزينه دولت و نيز پرداختهاي بهره شود        مينأحاصل از ماليات به اندازه کافي بايد بتواند ت        
 چرا که   ،يابد ايش مي ثباتي افز   زمينه براي بي    وجود داشته باشد،  اما زماني که تراکم سرمايه        

 سطح  دستيابي افزايش ظرفيت توليدي را در پي دارد که خود منجر به               ،افزايش تراکم سرمايه  
 مهمترين  ، تراکم سرمايه و ثبات       بنابراين. ٤)۱۹۷۳هاياکاوا  (شود   مد مالياتي مي   آباالتر در 

نوفسكي ، برانسون و تر    ١٩٧٥نگر، استي ۱۹۶۹ مکينون(محورهاي پژوهش در اين زمينه است         
مين مالي به  وسيله بازار مالي و تراز         أبحث کسري بودجه بيشتر متوجه ت     . ٥)۱۹۷۷آلن   و   ١٩٧٦

هاي تحميلي  هزينهنظريه  بايد به  ،مين مالي بودجه از محل فروش دارايي      أ با ت  .دارايي مالي است  
 .توجه داشت

 
  درآمد ـرتبه بندي هزينه: مين مالي در اقتصادأساختار ت .۲

 براي   را  حداقل هزينه  ،مين مالي أ ت کدام شيوه . شود مين مالي مي  أهاي مختلفي ت   شيوه بودجه از 
 منابع   از يا منابع تجديدنايذير و  و  اخلي تجديديذير    د  منابع ازمد دولت   آ؟ در دارداقتصاد ملي   
نظر ارزش اقتصادي    كه هر يك از    شود  فراهم مي  )استقراض از داخل و خارج    (اي   غيربودجه
 . هستندمتفاوت

ي كه به  وسيله اخذ ماليات و عوارض، فروش خدمات بازاري و غيربازاري                  يدرآمدها
ترين و   مالياتها از گسترده  .  مي باشند شود، جزء منابع درآمدي تجديدپذير      قابل تجديد حاصل    

بدون  يعني دريافتهاي اجباري بخش عمومي،        هستند؛ترين منابع درآمدي تجديدپذير       عمومي
 مدآدر.  مي شود  انجامقي متقابل در قبال پرداخت ماليات، توسط دولت          ادعاي حقو هيچگونه  
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به  هاييداراساير   فروش   و فروش نفت و گاز، فروش ارز         راهاز   از منابع تجديدناپذير      حاصل
 آنهابندي ارزش اقتصادي     با توجه به رتبه     و نبوده ارزش اقتصادي اين منابع برابر       .دست مي آيد 

 .است نياز به حسابداري مستقل
اي از استقراض داخلي از بانك مركزي و بانكهاي تجاري و                منابع درآمدي غيربودجه  

 شيوه هايهر كدام از اين     . شود اض از مردم يا استقراض از خارج حاصل مي        رتخصصي يا استق  
 دولت نتواند مخارج خود را       چنانچه . اثرات متفاوتي بر بودجه و اقتصاد ملي دارند        ،مين مالي أت

مين مالي كند به استقراض از نظام بانكي          أ درآمدهاي تجديدپذير و تجديدناپذير ت      به  وسيله  
و  شده بدهي موجود انباشته      به شكل مين مالي   أ شيوه ت  اينبه مرور زمان     . شودمي  متوسل  

را  تورم   ،عرضه پول با افزايش   مين مالي   أ اين نوع ت   . شودميباعث افزايش بدهي ملي در اقتصاد       
 .دثر منفي بر اقتصاد دار و ا مي دهدافزايش

 بندي بودجه در شكل متعارف و روش اصالحي  مقايسه طبقه.۳
 تراز عمليات جاري از     GFSالمللي پول با اعمال روش       يشنهاد صندوق بين  پ ه ب ١٣٨١ سال   از

مد جاري و   آ تراز جاري از تفاضل هزينه جاري از در        . شده است  گذاري دارايي تفكيك  تراز وا 
 و تراز واگذاري     مي شود محاسبه ،مد فروش دارايي  آاضل هزينه عمراني از در    تراز سرمايه از تف   

 .دهد  استقراض از بازار مالي را نشان مي،مالي
 شكل  و در   است ماده ٢٠ فصل و  ٤طبقه بندي بودجه جاري در شكل متعارف داراي          

 رفاه  در اين روش  .  است كردهتغيير  ) ماده( قسمت   ٣٢فصل و    ٧ اين طبقه بندي به     ،اصالحي
 در  . داشت جايفصل اول   در  در شكل متعارف     اما    است مستقل  و  فصل ششم  اجتماعي در 

 اما در    شده  عنوان يك فصل مستقل تعريف       فصل هفتم به   ، ساير هزينه ها در   شكل اصالحي 
 در   است و   پرداخت هزينه ها انتقالي   ، شكل متعارف  ٤فصل  .  است ٢٠شكل متعارف جزء ماده     

عالوه بر آن  . تغيير يافت  )كمكهاي بالعوض ( ٥ و   )يارانه( ٤ مستقل   شكل اصالحي به دو فصل    
به  در شكل اصالحي      ولي  قرار داشت  ٤ماده  اجاره و كرايه در شكل متعارف در فصل دوم و            

 با هفت ماده    )هزينه هاي سرمايه اي ( فصل سوم    ،در شكل متعارف  . فصل سوم منتقل شده است    
خريد ساختمان، زمين و حقوق      ( ١٠ماده)  طرحها مطالعه و حق مشاوره براي     ( ٩شامل ماده 

 ١٢ ماده ) جهت ايجاد و تجهيز ساختمان       ،شامل خريد خدمات   ( ساختمان    ١١ ماده )انتفاعي
 مشاركت  ،وام( ١٤ ماده )شدني ن كاالهاي مصرف  ( ١٣ ماده )شامل ماشين آالت و تجهيزات عمده    (

ت و كمك براي       مشارك ،وام( ١٥  ماده و) و كمك براي سرمايه گذاري بخش عمومي         
هزينه هاي ( كه در شكل اصالحي فصل سوم  حالي  درمي باشد؛ )سرمايه گذاري بخش خصوصي



 ١٢٤  ١٣٨٣ـ بهار و تابستان ١٢و١١ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه

 که  ه شد منظور سود و كارمزد وامها جزء هزينه هاي مصرفي         ، كرايه ، فقط اجاره  )اموال و دارايي  
 .شده استن در شکل اصالحي به تملک دارايي و داراييهاي مالي تفکيک آبرخي موارد 
 ، در شکل اصالحي با ساختار متعارف       تملك داراييهاي سرمايه اي    سمت  طبقه بندي  نحوه

 مخارج مصرفي دولت     بهفصل اول طبقه بندي بودجه قديم           .داراي تفاوت زيادي است    
  وور شده استظبندي جديد تحت عنوان جبران خدمات کارکنان من  که در طبقه  ختصاص دارد ا

 به فصل ششم رفاه     ۱۹ تا   ۱۶ کمکها و مواد     ،بندي جديد  تفاوت فقط در اين است که در طبقه       
در .  تفاوتي وجود ندارد    ، اما از نظر ماهيت مصرفي بودن هزينه         ،اجتماعي منتقل شده است    

بندي   فقط اجاره به فصل سوم طبقه          ،بندي بودجه قديم    هاي اداري طبقه    فصل دوم هزينه   
 ،بندي جديد  فصل دوم طبقه  . ستان مصرفي   آاي    اما ماهيت هزينه   ،اصالحي منتقل شده است   

فصل سوم هزينه     در    .شود تحت عنوان استفاده از کاال و خدمات در حسابها تقويم مي                
اي   مخارج سرمايهشده است كه به تملک دارايي منتقل ۱۳ تا  ۹ مواد   ،بندي قديم  اي طبقه  سرمايه

  كه  منتقل شده است   اي به واگذاري مالي     هزينه سرمايه  ۱۵ و   ۱۴ مواد. هستندو عمراني دولت    
 ء نيز جز   ۱۸ن بازپرداخت وام ماده        آ عالوه بر . شود اي محسوب نمي     مخارج سرمايه   ءجز

ماري و  آها با استفاده از سالنامه        راج داده خبا كمك است  . شود حساب دارايي مالي تقويم مي     
 ).١مودار  ن(بندي جديد تبديل شده است        به طبقه  ي گانه قبل  ۲۰بندي    طبقه ،اليحه بودجه ساالنه  

ن نياز به   آ شکل اصالحي است که تفکيک دقيق         . گانه ۷بندي    مواد طبقه   ذيل تنها مشکل در  
احياناً       زماني مورد نياز است که محقق        اين هم  تفريغ بودجه دارد و       مراجعه به موافقتنامه و 

ري و  هاي کلي مخارج جا     داده ازاين مقاله    در   . بودجه بپردازد  فصلهاي مواردبخواهد به تحليل    
با  . استفاده شده است    ن را استخراج نموده    آ ۱۳۵۸اي دولت كه از سال         عمراني و سرمايه  

مخارج عمراني فصل اول طبقه بندي جديد         بندي قديم      طبقه ۱۱و  ۱۰ ،۹ موادمراجعه به    
الت و   آماشين(بندي جديد     فصل دوم طبقه   . راج است خ قابل است   ساختمان و تأسيسات   

فصل  .يد آدست مي ه  بندي قديم ب   طبقه ١١و ماده    ۱۲ از ماده    رتيبو فصل ششم به ت    ) تجهيزات
 توليدات کشاورزي و    ،تملک عوامل طبيعي  (بندي جديد     فصل سوم طبقه   ۱۱ تا   ۹ نيز در مواد     ۷

 و فصل چهارم     )اقالم گرانبها ( و فصل پنجم      )اي رايانه افزار دامي و اکتشافات معدني و نرم       
 در کاالهاي   ي كه داده هاي آن    و ساير اقالم   )دي استراتژيک جووافزايش موجودي انبار شامل م    (

اي  مقايسه) ۱(نمودار.  قابل تفكيك نيستند   يا برخي كه  ن وجود دارد    آهاي   مصرف نشدني داده  
 .دهد از دو ساختار و تفاوتها را نشان مي
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 مد در شکل متعارف و اصالحيآبندي سمت در  طبقه.۴
مد آبندي متعارف با اصالحي و نحوه تفکيک در         ي در طبقه  مدآاي از منابع در     مقايسه ۲ نمودار

هاي  توان با داده    به راحتي مي    .دهد اي و دارايي مالي را نشان مي         جاري و واگذاري سرمايه    
ماري و اليحه بودجه اين نمودار را         آهاي   منتشرشده در گزارش اقتصادي ترازنامه و سالنامه        

ريزي نماگرهاي اقتصادي تفکيک      يت و برنامه  بانک مرکزي و سازمان مدير     . استخراج نمود 
 .كرده اندراج خ است۱۳۷۸ها را از سال  داده
 ه مدليارا. ٥

 .است yتابع توليد از دو بخش تابع توليد دولتي و تابع توليد خصوصي با تابع توليد جمعي 
 

)١(                                                                                        ),( LccKYcY 1= 
)٢                                                                                     (),,( LcGGYYG 21= 
)٣                                                                                             (GYcYY += 
)٤                                                                                            (CLGLL += 

yG       توليد بخش دولتي و yC     توليد بخش خصوص است  .y  و متغير   داخلي    توليد ناخالص
 و  LC مخارج جاري دولت،      ١G دولت،) سرمايه اي(حجم مخارج عمراني     ۲G .وابسته است 

LG ني گكه با فرض هم   است   ترتيب حجم نيروي كار شاغل در بخش دولت و خصوصي              به
 براي   هستند، و تمامي متغيرها، متغيرهاي مستقل      است   L ابرنيروي كار شاغل در دو بخش، بر      
 . تقسيم مي كنيمy و بر  مي گيريممحاسبه نرخ رشد از تابع ديفرانسيل

)٥                                           ( 
 
)٦                          ( 
 
)٧                                                            ( 
 

اثر غيرمستقيم بر رشد     آن هم    كهاست   ١G  برابر با مخارج جاري دولت      ١dGزآن جايي كه  ا
) ٢G ( برابر با مخارج عمراني و سرمايه اي دولت       ٢dG.  مي كند دارد و اندازه جاري دولت را تعريف      

ا  دولت ر اثر مستقيم بر رشد دارد و اندازه عمراني،ر در حجم سرمايه دولتي ي كه به  وسيله تغي     است
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 ١٢٦  ١٣٨٣ـ بهار و تابستان ١٢و١١ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه

11.  است )It(  سرمايه گذاري خصوصي  CdK .تعريف مي كند  α=MPG    بازدهي نهايي اندازه
22،  جاري دولت  α=MPG           بازدهي نهايي اندازه سرمايه اي دولت و β=CMPK  بازدهي 

 .نهايي مخارج سرمايه اي خصوصي بر رشد را اندازه گيري مي كند
 از منابعي كه تأمين مالي مي شوند،        )٢G (ارج عمراني  و مخ  )١G (بررسي مخارج جاري  

معادله تأمين مالي اندازه    .  دولت و اثر كارآمدي بر اقتصاد دارند          بهينه نقش مؤثري در اندازه    
 .به دست مي آيدجاري و عمراني دولت از رابطه تعادلي زير 

)٨                                                               (             STOTRIGG ++=++ 21 
تفكيك ٣پس انداز بخش خصوصي   و ٢،درآمد فروش دارايي   ١،طرف درآمدي به درآمد جاري    

 .يد آبه دست ميي دو تراز عملياتي و واگذاري دارايي يدارادازه جاري و براي انو مي شود 
:1TRAG            01 =−TRG           11 =TRG / )٩          (                                        

:2TRAG            02 =−TRG           12 =TOG / )١٠      (                                         
 

به            دي اندازه جاري دولت با تراز عملياتي        شرايط كارآم  )٩(با توجه به رابطه     
 برابر              ست كه كشش درآمدي مخارج جاري دولت        ا شرط كارآمدي اين   . مي آيد دست
اندازه جاري دولت   و    است بر اقتصاد آثار منفي   فاقد   با اين فرض تأمين مالي دولت        شود واحد

 از تراز واگذاري دارايي و       حت تأثير مدل تأمين   يا فاقد مدل رفتاري و برون زاست يا اين كه ت         
 رابطه تأمين مالي اندازه جاري دولت در شرايط كسريبا  .مالي قرار نداردتراز واگذاري 

 اندازه اضافي جاري است كه از منابع تراز واگذاري دارايي يا تراز                دولت داراي      
   شود تعريف شكل زير    ن مالي به   تأمي  بايدرابطه بنابراينكند  مي مالي آن را تأمين مالي        

[ ] TOGNAMTOTRG )()( αα −−=++  تابعي از منابع     ،در اين رابطه اندازه جاري دولت      . 121
براي . است  واگذاري دارايي مالي منابع فروش دارايي و منابع غيربودجه اي،مرتبط درآمد جاري

ستفاده كند بايد   تراز عملياتي ا    بتواند از فروش دارايي براي جبران عدم تعادل            دولت اين كه
_________________________________________________________________________ 
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)(TO قسمتي از منابع فروش دارايي     α−1   عملي شدن اين اقدام    . كندبه تراز عملياتي منتقل     را
در اين حالت   . نيازمند جيره بندي مخارج عمراني و ايجاد مازاد در تراز واگذاري دارايي است             

 ، تراز عملياتي  بهه از تراز دارايي       مبادل مده و آدر         مازاد صورته تراز واگذاري دارايي ب   
     ه شكل                       با اين انتقال رابطه ب    که    مي كند مين مالي أاندازه کسري تراز عملياتي را ت      

منابع از محل   كسري  نياز است   شود،  ن اگر با اين انتقال رابطه فوق برابر واحد           .شود ميتبديل  
 بنابراين با تراز عملياتي بزرگتر از      .شودلي  مين ما أت )NAM(تراز واگذاري دارايي    غيربودجه اي  

 رفتاري تأمين مالي و      ه تابع يك معادل     بلکه ،واحد، اندازه جاري دولت متغير برون زا نبوده        
 .شود  زير تعريف مي به شكل ودرونزا

)١١                                                   ( 
YGدراين معادله    TRG،   اندازه جاري دولت   1/ مد جاري  آ نسبت مخارج جاري به در     1/

/)(،   مخارج جاري افزايش خواهد يافت     ،با افزايش اين نسبت     است که  جاري يا تراز  11 −YG 
 NAM١G ،مين مالي از مازاد تراز واگذاري دارايي        أت ٢TRAG١Gاندازه جاري دوره قبل،      

 نه کشش   ،در اين حالت  . باشد مي) استقرا ض از داخل يا خارج     (از واگذاري مالي    مين مالي   أت
. مدي دارايي مخارج عمراني   آ نه کشش در    و مدي مخارج جاري دولت برابر واحد است       آدر
 . شودمدي اندازه عمراني ميآمد اندازه جاري، باعث غير كارآمين مالي غيرکارأت

  مدل رفتاري   اندازه عمراني دولت فاقد            د شرايط مازا  تراز واگذاري دارايي در   با  
که براي افزايش مخارج     مگر اين  ،استمين مالي   أاز ت  و تابع متغيرهاي غير    برونزا   ،مين مالي أت

با در نظر    .مين مالي کند  أ اين مخارج را ت     ، واگذاري داراييهاي مالي   دولت به وسيله   ،عمراني
 زير تعريف   ه شكل مين مالي ب  أاني با متغير غير از ت      تابع رفتاري اندازه عمر    ،گرفتن اين مفاهيم  

 .شود مي
)١٢                                                                      ( 

مد آنسبت مخارج عمراني به در      ٢G/TOاندازه عمراني دولت،      ٢G/Yدر اين معادله     
 .وليد است نرخ رشد تΥ∗مد دارايي به توليد و آنسبت در TOY، دارايي

 تخريب سرمايه   .هستند برونزا   ،دو متغيير رشد نيروي کارو تخريب سرمايه زمان جنگ          
 و در بقيه سالها مشاهدات ديگري        است  اتفاق افتاده  ۱۳۶۷ تا   ۱۳۶۰زمان جنگ فقط در دوره      
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 ١٢٨  ١٣٨٣ـ بهار و تابستان ١٢و١١ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه

 يک قاعده قابل قبول در معادالت رشد و اقتصادسنجي          ،نيروي کار به عنوان متغير برونزا     . ندارد
 .است

 ورد مدلآروش بر ٥ـ١
 واريانسهاي گوناگون داشته و پسماند معادالت همبستگي متقاطع نداشته          ،اگر معادالت مختلف  

 معادالت را    ، روش رگرسيون به ظاهر نامرتبط مفيد و واريانس ناهمساني متقاطع                ،باشند
ايج  نت ،اگر محدوديتهاي متقاطع روي ضرايب معادالت وجود نداشته باشد            .کند تصحيح مي 

 روش سيستمي   ،اما با محدويتهاي متقاطع    .سيستمي يکسان است   حاصل از اين روشها با غير     
 رگرسيون به ظاهر نامرتبط قرينه سيستمي حداقل مربعات معمولي و تخمين به               .مفيدتر است 

اي   است که نخست معادالت به وسيله يک روش تخمين تک معادله           به اين روش   SURوسيله  
OLS   براي SUR از تخمينهاي ضرايب در اين تکرار اول پسماندهاي           .شود ن زده مي   تخمي

حساب ه  ب نگاه در تکرار دوم با    آ  مي شود، محاسبه شده و ماتريس کواريانس پسماندها تشکيل      
با رگرسيون به ظاهر      .شوند  ضرايب اصالح مي    ،وردن کواريانس بين پسماندهاي معادالت     آ

 اما با    ،شود خمين پس از دو تکرار متوقف مي          ت ، اگر همه معادالت خطي باشند       ،نامرتبط
 دوباره پسماندها محاسبه و     ،پس از دو تکرار   ،  رگرسيون به ظاهر نامرتبط تکراري و غير خطي       

 به  مي شود كه  تکرار    تا آنجا  سپس تخمين     ،شود ماتريس کواريانس پسماندها اصالح مي      
نمايي با اطالعات کامل     طور مجانبي روش حداکثر درست    ه  اين روش ب  . همگرايي دست يابد  

 رگرسيون به ظاهر نامرتبط سيستمي براي اندازه دولت و              روشورد از   آ بر ١جدول  . است
 .مين مالي را نشان مي دهدأمعادله رفتاري ت

 اصالح ساختار تأمين مالي اقتصاد ايران و سنجش اثراين اصالح بر رشد .٦
ر بر رشد   يي دهد و بازدهي خالص اين تغي     اقتصاد ايران به اصالح ساختار تأمين مالي پاسخ م        يا  آ

 ؟مثبت است
ساختار مطلوب براي دولت، تأمين مالي هر رتبه بندي مخارج از رتبه بندي درآمدي مرتبط             

مين مالي را بر رشد ايران       أابتدا اثر تغيير ت   براي طراحي يك ساختار و مدل اصالحي          . است
 معرفي  وجود دارد ان تعديل ساختاري    ن امک آ سپس استراتژي مطلوبي که بر پايه         مي سنجيم،

 .مي كنيم
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 در سالهاي  رشد اقتصادي ايران  ر  بودجه جاري ب  مين مالي   أت تغيير اثرگيري    اندازه ٦ـ  ١
١٣٧٤-١٣٨٠ 

مد و مخارج و استخراج سه تراز عملياتي و واگذاري دارايي و            آمدل اصالحي با تفکيک در    در  
مين ازمانده  أجاري را به جاي ت     اندازه تراز ) ١/٠(شود دولت     فرض مي  ،واگذاري دارايي مالي  

بلند با نرخ بهره     ) استفراض ازمردم (ذاري دارايي از محل منابع خارج از بودجه اي           تراز واگ 
 .كندمي  ذاريگ سرمايه   را ، تأمين مالي مي كند و منابع آزاد شده از تراز دارايي            مدت بازار پول  

فرضهاي زير، برآورد و دو جريان تأمين مالي با          با پيش  مين مالي   أتغيير ساختار ت  سنجش اين   
 زير  هاي ويژگي دارايمين مالي در شكل متعارف        أفرضهاي مدل ت    پيش .هم مقايسه مي شود   

 .است
هاي  هزينه)  نظير اينها  و  گاز ،شامل مالياتها و فروش نفت    (   مجموع درآمدهاي دولت   .١

 .كند جاري و عمراني دولت را تأمين مالي مي
ي ي ارزش اقتصادي درآمد برابر ارزش اقتصادي دارا         ،مديآبندي در   عدم رتبه  دليله  ب. ٢
كه ميزان كسري يا مازاد      ) G – T( با اين ساختار دولت فقط يك نوع تراز عملياتي              .است

 .مين مالي شودأاي ت از محل منابع غير بودجهبايد كند و كسري   مي كرده ارايهبودجه را تعريف
 و  هاي فصل يبه  وسيله جابجا   ) هزينه يا درآمد  ( بيني در بودجه   هر شوك غير قابل پيش    . ٣

 . شودانتقال تخصيص عمراني به تخصيص جاري متعادل مي مديريت تخصيص منابع از
 . با قبل تفاوت داردهابا اين ويژگيمين مالي در شكل اصالحي أهاي مدل تضفر پيشو 
مد فروش دارايي دولت    آدر مد جاري از  آمخارج جاري دولت از مخارج عمراني و در       . ١

 . شودتفكيك مي
سالهاي   تا از    مي شود راجخ است ١٣٥٨ـ١٣٨٠تراز عمليات جاري براي سالهاي        . ٢
 . استفاده شودمين ماليأاين تغيير ساختار ت  برآورد براي١٣٧٤ـ١٣٨٠
 ١٣٧٤ـ١٣٨٠سالهاي    تا از   مي شود راجخ است ١٣٥٨ـ١٣٨٠ي براي سالهاي    يتراز واگذاري دارا   .٣

 .استفاده شود اين تغيير ساختار برآوردي برا
 ، تا اثر ميزان تعديل      مي شود ي به تراز عملياتي محاسبه     ي تراز واگذاري دارا     از مبادله. ٤

 .شودورد آبر
  نتايج در  . استفاده شود  طرح سازي تا براي     مي شود  ضرايب استخراج  ،ورد مدل آبا بر  .٥
 .ستاه  نشان داده شد١٣٨٠ تا ١٣٧٤ براي سالهاي ۲جدول 



 ١٣٠  ١٣٨٣ـ بهار و تابستان ١٢و١١ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه

 و براي اندازه عمراني -٨/٠براي اندازه جاري دولت      ۲زده شده در جدول     تخمين  پارامتر  
را تراز جاري به تراز دارايي        ي  گ وابست ١/٠ دولت بايد     ،در فرض طرح  .  است ٢٤/١دولت  

  و استقراض اي ن را ازمنابع خارج از بودجه     آ،  مخارج جاري حفظ همان سطح    با  كاهش دهد و    
 .ندمين مالي كأت

 اطالعات ساختاري اندازه موجود و واقعي دولت، نسبت مخارج به               ٩ تا   ١ هايسطر
درآمد؛ انحراف ازاستاندارد اندازه جاري ، اندازه موجود و واقعي عمراني ، نسبت مخارج                    

ذاري گاستاندارد اندازه عمراني و انتقال مازاد تراز وا          مد دارايي و انحراف از     آعمراني به در  
 .دهد ز عملياتي را نشان ميدارايي به ترا

 از اندازه عمراني     درصد ۲/٧ بوده كه     درصد ٩/٦ اندازه عمراني موجود      ١٣٧٤در سال   
 ٤/٥ كه حدود      بوده  درصد ٧/٧ اندازه عمراني موجود      ١٣٧٥در سال   . استبندي شده    جيره

 و مقدار   درصد ٧ اندازه عمراني     ١٣٧٦ سال   در.  شده است  بندي از اين متغير جيره    درصد  
 اما اندازه    درصد ۳/٥ اندازه جاري عمراني      ١٣٧٧ در سال     . است درصد ۵/۵بندي شده    جيره

 درصد ۷/٥ اندازه عمراني جاري     ١٣٧٨در سال   . بوده است  درصد ۳/١بندي شده    عمراني جيره 
 اندازه عمراني  ١٣٨٠ و   ١٣٧٩ هايسال  در .بوده است  درصد ۵/٤بندي شده     اندازه جيره  ولي

 كه در سال    ه است  رسيد درصد ٦/٣و   درصد   ٤ به    به ترتيب  ه است و  ي داشت كاهش چشمگير 
بندي شده    جيره ، اندازه عمراني  درصد ٦/٧ به ميزان    ١٣٨٠در سال     و درصد ٣/٦  به ميزان  ١٣٧٩
 .است

 منابعي كه براي     ،هر سال  ١G/TR در شاخص     ١/٠ با نرخ تعديل      ١٠و٩ هايدر سطر 
 اندازه عمراني جديد ناشي از      ١٢، سطر    مي دهد  را نشان  آزاد شده است   افزايش مخارج عمراني  

  و كند گيري مي  رشد را اندازه    آثار اين اندازه بر    ١٢سطر  و  آزادسازي منابع تراز دارايي به توليد       
 ١٢سطر   .شودن شده اندازه عمراني ضرب       ي بايد در ضريب تعي     ،رشد ن آثار آن بر   يبراي تعي 

خالص نرخ رشد با توجه به توليد          اثر ١٥ و   ١٤ هايدهد درسطر  نتايج اين اندازه را نشان مي      
ر توليد حقيقي با توجه به شاخص ضمني توليد          ي اثر تغي  ، محاسبه و عالوه بر آن      ،حقيقي قبل 

 .براي توليد اسمي محاسبه شده است
 با اين فرض كه منابع آزاد شده به وسيله چاپ اوراق مشاركت تأمين مالي                 ١١در سطر   

دهد كه اگر     بابت اين استقراض نشان مي      را بدهي و پرداختي دولت   دست آمده   ه  ، مقادير ب  شود
 .كرد را اعالم  زيربندي و نتايج توان جمع  مي، مقايسه شود۱۶با سطر 



١٣١                                                               بر رشد اقتصادي در ايران مين مالي اندازه دولتأبررسي اثر ت

 رشد داشته   بر فيدي آثار مثبت و م    ١٣٨٠ تا   ١٣٧٤ هاير سال در ساختار تأمين مالي     يتغي. ١
 آثار مثبت بر    و رشد حقيقي    ،ريگذا  باعث افزايش سرمايه   ، چون اندازه عمراني دولت     است،

 .اشته باشدسطح اشتغال و توليد د
 . مثبت و پايدار است      ،ير استراتژي تأمين مالي    ي از تغ   به دست آمده   درآمد خالص    . ٢
توانست استقراض    مي ،گذاري جديد   توليد اسمي و حقيقي اضافه شده در اثر سرمايه           بنابراين

بلند مدت بازار    با نرخ بهره       را اي ابع غير بودجه  ناشي از تأمين مالي هزينه جاري از محل من          
 .پوشش دهدپولي 
 كه اين   مي شود مد جاري آدرافزايش درآمد در چرخه توزيع درآمد، باعث افزايش            . ٣

تواند موضوعي براي تحقيقات آتي        و مي  استگيري نشده     اندازه مذكورشاخص در جدول     
 .باشد

ي و هدايت آن به سمت        يسازي منابع دارا    اصالح ساختار تأمين مالي و آزاد         بنابراين
با توجه  . رشد، افزايش درآمد، رفاه و اشتغال دارد       گذاري آثار مثبت، پايدار و مستمر بر       سرمايه

 براي  سياستگذاري نوع    چه ،دهد به اينكه اقتصاد ايران به مدل اصالحي ياسخ مثبت نشان مي            
يشنهادي براي اصالح    پلوب   مط سياستگذاريست؟  ااصالح ساختار بودجه ايران مطلوب         

 . شودميمعرفي  زير به شرحساختار بودجه ايران 
 

  مطلوب براي اصالح ساختار مالي ايران  سياستگذاري٦ـ ٢
 زيرا هر رديف    ،مين مالي است  أترين شيوه ت    مطلوب ،شرايط تعادلي بودجه  دولت با    اندازه

اما با  . اضافي دولت صفر است    مين مالي و اندازه      أمدي مرتبط ت  آمخارج جاري از منابع در     
 در  . شودکسري اندازه جاري، مبادالت بين ترازها باعث جريان وجوه با هزينه فرصت منفي مي             

هاي اصالح ساختار اندازه دولت را بررسي         مين مالي شيوه  أ بايد با مدل مطلوب ت      حالتاين  
 :به شكلمين مالي أ با شرايط ت.کرد

)١٧                            (                                                                                 
 
)١٨                                                                                                            ( 

 
غاز اصالحات تعيين   سال پايه اي را براي آ      ل اصالحي مناسبي طراحي نمود كه      بايد مد 

براي (سال پايه بايد به طراحي دو سياست اصالحي، شامل سياست تثبيت ساختاري                  . كند
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 ١٣٢  ١٣٨٣ـ بهار و تابستان ١٢و١١ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه

براي طراحي سياستگذاري   (و سياست تعديل ساختاري     ) طراحي سياستگذاري بعد از سال پايه     
 .منتهي شود) قبل از سال پايه

 
 ل از سال پايه تأمين مالي قبسياستگذاريسياست تعديل ساختاري براي  ٦ـ ٣

تعديل ساختاري  اصالح  بايد سياست   تراز عمليات جاري منفي در اقتصاد ملي         رابطه  با وجود   
بی تعادلی  چون  . اعمال شود تا نسبت مخارج جاري به درآمد جاري دولت، برابر يك شود               

مخارج جاري با توقف جيره بندي مخارج سرمايه گذاري دولت به وسيله استقراض از منابع                 
به تراز واگذاري دارايي     مخارج جاري   وابستگي  و از طرفي     ودجه اي به تعادل مي رسد      غيٍرب

مي كند كه به دليل جيره بندي        زياد  شدت وابستگي اندازه جاري به فروش دارايي را                
به منابع خارج   مخارج جاري   و وابستگي   . سرمايه گذاري دولت آثار نامطلوبي به وجود مي آورد      

اثر منفي بررشد   ، به دليل افزايش بدهي ملي يا بدهي خارجي           اري مالي  تراز واگذ  از بودجه اي 
دولت، اثرات اندازه نامطلوب دولت در       جاري  بنابراين بايد با تعديل ساختاري اندازه         . دارد

  با يكي از           با شرايط ساختاري   تعديل ساختاري از اندازه   . مسير رشد پايدار را خنثي كرد     
مد جاري  آ در تعديل به  وسيله افزايش    . ۲ ؛ مخارج جاري  له كاهش تعديل به وسي  . ۱سه روش   

 .روش امكان پذير استدو  هرتعديل تلفيقي از  .۳و
  مخارج جاريتعديل به وسيله كاهش

مخارج جاري تابع ساختار اندازه دولت به طور عمده چسبيده  است و افزايش آن تابع مسير                   
مگر آنكه تعديل ساختاري به وسيله واگذاري       حركت قبلي، فاقد انعطاف و كاهش ناپذير است        

مخارج . بخشي از وظايف دولت به بخش خصوصي، موجب كاهش نرخ رشد مخارج شود               
تقريباً غيرممكن است                . جاري دولت وقتي از مقياس بندي باالتري برخوردار شود، كاهش آن 

نرخ تغييرات  ه  شواهد تجربي از اقتصاد ايران نشان مي دهد كه در طول دوره مطالعه، هموار                
بنابراين سياست  .  بيشتر است   ،مدآنرخ تغييرات در   ر مقايسه با      د  افزايشي و   مخارج جاري 

 اين نتايج را    ۵جدول  . ، سياست موفقي در اقتصاد ملي نيست       مخارج جاري اصالحي كاهش   
 در سالهاي ديگر مخارج جاري دولت        ١٣٦٨ و   ١٣٦٥،  ١٣٦٣نشان مي دهد و غير از سالهاي        

شواهد . به دليل شرايط تورم از مقياس بندي باالتري در هر دوره برخوردار است              و  ي  افزايش
واگذاري . تجربي نشان مي دهد امكان تعديل ساختاري از راه كاهش مخارج جاري وجود ندارد            

 .قسمتي از وظايف، نرخ رشد مخارج جاري را كاهش مي دهد
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 مد جاريآدرتعديل به وسيله افزايش 
در برنامه  .  است  درصد ٩/٧ حدود   ١٣٦٧ تا   ١٣٥٨  سالهاي  توليد براي  نسبت درآمد جاري به   

 ٢٤/٩ درصد كاهش يافته است و در برنامه دوم توسعه به                ٤٢/٦به  اول توسعه اين نسبت      
در تمام دوره ها نسبت     .  درصد رسيده است    ٧/٧به  درصد و در دو سال برنامه سوم توسعه           

 حد مطلوب اندازه    اگر. ير كشورها پايين است   در مقايسه با شاخص سا    مد جاري به توليد     آدر
توان شکاف وضع موجود از  مييريم، نظر بگ را برابر اندازه جاري دولت در    درآمد جاري دولت    

 مد جاري به توليد   آدربنابراين تعديل به  وسيله شاخص       . وضع مطلوب و اصالحي را نشان داد      
 .استيكي از منابع مؤثر براي تأمين مالي مخارج جاري دولت 

  تأمين مالي بعد از سال پايه سياستگذاريسياست تثبيت ساختاري براي  ٦ـ٤
 .گيردبدر نظر بايد اصالح ساختار، تغيير مخارج جاري دولت را تابعي از تغيير درآمد جاري 
 .مدل تأمين مالي براي اصالح ساختار، بعد از سال پايه به شكل زير است

)١٩                             (        [ ]TOGtTOtTRtTRGG )[()( αα −−=++∆+−+∆+ 121111 
 :رابطه تأمين مالي بعد از سال پايه عبارت است از

)٢٠                                                                       (          0111 =+∆−+∆ tTRtG 
 دولت  است و  تابع تأمين مالي به بعد از سال پايه، تفكيك شده              ٢٠ و   ١٩در رابطه هاي   

بندي براي اصالح     مد جاري را جيره    آ حتي قسمتي از افزايش در       ؛استاضافي  فاقد اندازه    
 . الگوي تثبيت ساختاري است اين همان مفهوم،گيرد ساختار قبل در نظر مي

 
  تثبيت ساختاري بعداز سال پايه اثرات سياستگذاري تأمين مالي

 قبل از سال پايه      اخص اندازه اضافي      در يك سطح معين تثبيت شده و ش             نسبت  . ١
 .براي اصالح ساختار استمالکي 
 .دو اثر ايجاد کنددولت بعد از سال پايه، مي تواند براي تأمين مالي .٢

ن را  آمدي بعد از سال پايه را هزينه نکند و قسمتي از            آ تمام منابع در    دولت : اثر اول  )الف
 دراين حالت قسمتي از انتقال مانده دارايي به         .نداستفاده ك براي اصالح ساختار قبل از سال پايه        

 افزايش  ،گذاري دولتي  بندي مخارج عمراني کاهش و سرمايه      کسري تراز عملياتي و ميزان جيره     
اين هزينه  ـ  مد  آ تمام فروش داراييهاي بعد از سال پايه بر پايه توازن در            اينعالوه بر   .يابد   مي
مد دارد آرشد و افزايش توليد و در  اثر مستمر برآن همكه  شود   گذاري تبديل مي    به سرمايه  سال

 . شودمد دولت  افزايش و اندازه اضافي دولت اصالح ميآو از اين ناحيه در
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 ١٣٤  ١٣٨٣ـ بهار و تابستان ١٢و١١ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه

 در اين حالت .کند مد جاري خود را هزينه مي آدولت بعد از سال پايه تمام در      :  اثر دوم  .ب
مد آ توليد و در   ،رشد) ثبيت ساختاري در ت (اين منابع     با .وابستگي به مانده تراز دارايي صفراست     

 .کند  ساختار اضافي خود را اصالح مي      ،مد جاري آ دولت به  وسيله افزايش در      .يابد افزايش مي 
 .تر از اثر دوم است  سريع، شتاب اصالح ساختار،در اثر اول

 
 يريگ نتيجه .٧

. دي داردسترش بيش ازحد مطلوب اندازه جاري دولت در ايران، اثر منفي بر رشد اقتصا           گ
ي شديد اين اندازه به درآمدهاي نفتي و كسري جاري دولت، باعث جيره بندي مخارج               گوابست

 را بر پايه    ١٣٨٠ تا   ١٣٥٨در اين مقاله داده هاي سالهاي      . عمراني و كاهش رشد مؤثر شده است      
 سهمبادله بين   . ذاري دارايي تفكيك شده است    گ تراز عمليات جاري و وا     سه   به   GFSروش  
 محاسبه و اثر سياست مالي دولت در انتقال فروش دارايي براي جبران كسري بودجه،                    تراز

 .برآورد شده است و نتايج نشان مي دهد
. اندازه جاري داراي اثر منفي و اندازه عمراني داراي اثر مثبت بر رشد اقتصادي است                . ١

 .ن كنددولت براي بهينه كردن اندازه جاري خود بايد مدل اصالحي مناسبي تدوي
دولت نيمي از اندازه جاري خود را با جيره بندي مخارج عمراني و انتقال مازاد دارايي                . ٢

تبديل دارايي به مخارج مصرفي در اقتصاد سبب زيان           . به تراز عملياتي، تأمين مالي مي كند      
 .اجتماعي منفي ملي مي شود

ت با دو سياستگذاري     تعديل ساختاري اندازه دولت بايد با تعيين سال پايه اصالحا            . ٣
با اين طرح كه    . سياستگذاري قبل از سال پايه با سياست تعديل ساختاري          ) الف. انجام شود 

با اصالح نظام    (دولت از راه تعديل مناسب در هزينه جاري و افزايش درآمدهاي مالياتي                   
اي اما دولت بر  . ي تأمين مالي اين مخارج به فروش دارايي را كاهش دهد              گوابست) مالياتي

سياستگذاري بعد از سال يايه بايد سياست تثبيت اقتصادي را از راه كنترل نرخ رشد مخارج                   
نرخ رشد مخارج جاري دولت بايد تابعي از نرخ رشد درآمد جاري دولت             . يردگمصرفي پيش   

هارم و پنجم توسعه اقتصادي، اندازه      ر برنامه چ  دچنين اهدافي    براي رسيدن به     دولت بايد . باشد
 .خود را كاهش دهداضافه 
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  منابع
پذير، كاربرد نظريه كنترل، ناشر       نظريه قيمت در اقتصاد و منابع پايان        ؛ مجيد ،احمديان. ١

 .٢٠ تا ١سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول صفحه ؤم
 .٢١ تا ٩ صفحه ١٣٧٣حرف اول، » الگويي پويا براي يك اقتصاد باز«آزاد، غالمرضا . ٢
 ، نماگرهاي اقتصادي، اداره بررسيهاي اقتصادي      ،زي جمهوري اسالمي ايران   بانك مرك . ٣

 .سالهاي مختلف
 . سالهاي مختلف،زارش اقتصادي و ترازنامهگ ؛ بانك مركزي.٤
 سياسي و   مجله » تئوريك تحليل و اصالح ساختارهاي جهاني       مباني« محسن   مسرت، .۵

 .١١٤-١٢٥ و ١٤١-١٤٢ صص ،اقتصادي
 اقتصادي بين    فعاليتهاي معيار اقتصادي تفكيك       ؛ادي و دارايي    امور اقتص   وزارت .۶
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بدون الگوي  متغير مستقل
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الگوي رفتاري اندازه 
 جاري

الگوي رفتاري جاري و 
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جاري  اندازه
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نسبت سرمايه 
-٣٤/٠) -٦/٥( به توليد )٣٥/٠) -٩/٥( -٣٤/٠) -٦/٥- 

نسبت سرمايه 
به توليد دوره 

 قبل
)٤٣/٠) ٢/٧( ٤/٠) ٠/٧( ٤٢/٠) ٠/٧ 
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  آثار تعديل اندازه جاري دولت بر رشد٢جدول 

 ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ متغير
اندازه . ١

موجود 
 جاري

٦/١٣  ٧/١٤  ٢/١٥  ٣/١٦  ٧/١٥  ٩/١٤  ٧/١٥  

اندازه . ٢
واقعي 
 جاري

٩/٧  ٨/٩  ٨/٨  ٤/٩  ٨/٧ ١١  ٦/٧  

 نسبت. ٣
TR /١ G ٧/١  ٥/١  ٧/١  ٧/١  ٤/١  ٩/١  ٢ 

انحراف .٤
ازاستاندارد 
 جاري

٧/٠  ٥/٠  ٧/٠  ٧/٠  ٤/٠  ٩/٠  ١ 

اندازه .٥
موجود 
 عمراني

٩/٦  ٧/٧  ٣/٥ ٧  ٧/٥  ٦/٣ ٤  

اندازه .٦
واقعي 
 عمراني

١/١٤  ١/١٣  ٥/١٢  ٨/٦  ٢/١٠  ٣/١٠  ٣/١١  

 نسبت.٧
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جيره .٨
بندي اندازه 

يعمران  
٢/٧-  ٤/٥-  ٥/٥-  ٥/١-  ٥/٤-  ٣/٦-  ٧/٧-  

 انتقال.٩
مازاد 

دارايي به 
 جاري

٣/١٣٤٩٤ 
)١/٧( 

٨/١٣٥٣٣ 
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  آثار تعديل اندازه جاري دولت بر رشد٢جدول 
 ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ متغير

منابع . ۱۱
ن از ميأت

 قرض
۲/۱۸۶۰  ۵/۲۵۳۵  ۳۰۰۰ ۸/۳۹۳۵  ۸/۶۰۲۴  ۴۹۵۳ ۶/۸۷۷۹  

ميزان . ۱۲
افزايش در 

اندازه 
 عمراني

۰۰۹/۰  ۰۱۰/۰  ۰۱۰/۰  ۰۱۲/۰  ۰۱۴/۰  ۰۰۹/۰  ۰۱۳/۰  

اثر . ۱۳
خالص 
 بررشد

۰۱۰۸/۰  ۰۱۲/۰  ۰۱۲/۰  ۰۱۴/۰  ۰۱۷/۰  ۰۱۹/۰  ۰۱۵/۰  

اثر . ۱۴
خالص بر 

توليد 
 حقيقي

 دميليار(
)ريال  

۱۴۴ ۱۶۷ ۵/۲۰۴  ۶/۲۱۲  ۳۵۲ ۳۲۸ ۴/۲۸۸  

اثر . ۱۵
خالص بر 
 توليد اسمي

۴/۱۹۵۸  ۲۸۳۹ ۸/۳۹۴۶  ۴۰۹۶ ۸۷۵۸ ۱/۱۰۲۳۸  ۱/۹۸۹۲  

 نسبت. ۱۶
 هفايد

دريافتي به 
 استقراض

۰۵/۱  ۱۱/۱  ۳۱/۱  ۰۴/۱  ۴۵/۱  ۰۶/۲  ۱۲/۱  

 هاي تحقيق  يافته:برگرفته از 
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 فصل اول: هزينه های كاركنان
 )۱(   ـ حقوق و دستمزد 

)۲(  ـ مزايا وکمکها   
 فصل دوم: هزينه های اداری

 
)۳...(      ـ هزينه سفرو ماموريت و  

 )۴(         ـ اجاره 
  )۵(         ـ خدمات قراردادی 
 )۶....(         ـ سوخت و آب و

 ) ۷(ی         ـ مواد ولوازم مصرف نشدن
 )۸(       ـ هزينه سری    

 
 فصل سوم: هزينه سرمايه ای -

 )۹(      ـ مطالعه برای ساختمان و تاسيسات
 )۱۰..(      ـ خريد ساختمان و زمين و

 )۱۱(      ـ ساختمان 
 )۱۲(      ـ ماشين آالت و تجهيزات

 )١٣(      ـ کاالی مصرف نشدنی 
عمومی ـ وام و مشارکت برای سرمايه گذاری          )۱۴(

۵(ـ وام و مشارکت برای سرمايه گذاری خصوصی              
 

 فصل چهارم: پرداختهای انتقالی
)۱۶(ـ کمک و اعانه به بخش عمومی  
)۱۷(ـ کمک و اعانه به بخش خصوصی 
پرداخت بهره   بازپرداخت وام و  )۱۸(ـ 
)۱۹(های انتقالی به کارکنان پرداخت   ـ  

 

 )۲۰ (بدهي -
 

 پرداخت
 هزينه ای

 تملک دارايي

 سرمايه ای

 تملک دارايي مالی

جبران خدمات : فصل اول
 کارکنان

استفاده از کاال و : فصل دوم
 خدمات

هزينه اموال و دارايی:فصل سوم  

 طبقه بندی تملک دارايي

 فصل هفتم: ساير

فاه اجتماعیر: فصل ششم   

کمک بالعوض: فصل پنجم   

 يارانه: فصل چهارم

 فصول ۷ گانه دارايی
تساختمان و مستحدثا:۱
 ماشين آالت و تجهيزات: ۲
ساير داريی ثابت: ۳
افزايش موجودی انبار:۴
اقالم گرانبها: ۵
زمين : ۶
های الزحمه کارکنان طرح و ساير دارايي      حق ۷

 توليد نشده

ی در شکل متعارف و اصالحی درايرانيبندی مخارج و تملک دارا  طبقه مقايسه۱ نمودار  
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 اتهاي        مال
 – ثروت -مدآدر - بر شرکتهاماليات 
  مصرف و فروش-واردات

 
 
 هامدهای حاصل از انحصارآدر

 ت دولتيومالک
دريافتی از موسسات انتفاعی ـ سود 

سهام ـ اجاره ساختمان دولتی ـ 
 مد از انحصاراتآسايردر

درآمد حاصل از خدمات و فروش 
 کاال

حق بيمه کمک های دريافتی درآمد 
 های انتقالی و متفرقه

 
 آمد نفت و گازدر

 نفت
 گاز

اصل و بهره وام ها و سود حاصل از 
سرمايه گذاری دولت در داخل و 

 خارج ازکشور 
  بهره وام در خارج از کشور-
  اصل وام در خارج از کشور-
 سود حاصله از سرمايه گذاری در -

 خارج از کشور
 وصولی بابت پرداخت اصل و بهره وام-

 گذشته 
 رمين اعتباأساير منابع ت

 استفاده از وام داخل
 ستفاده از وام خارج

 برگشتی از پرداخت های قبل 
 استفاده از تنخواه گردان

درآمد 
 جاری

مدهای آدر

 مالياتی

ساير 
مدهاآدر  

واگذاری 
داراييهای 
 سرمايه ای

 نفت خامـ مد نفت آدر
... ونفت کورهـ   

 فروش ارز

هايير دارايسا  

واگذاری 
دارايي های 

 مالی

  خارجی و وامالتهياستفاده از منابع و تس  
 استفاده از منابع داخلی- 
 دريافت وام از داخل -
  فروش اوراق مشارکت-
  وصولی از واگذاری شرکتهای دولتی -
  دريافت اصل وامهای داخلی دولت -
 ای سال های قبل  برگشتی ار پرداخت ه-
  استفاده از موجودی حساب ذخيره ارزی -
   ...) ساير حج و-

متعارف و اصالحي تارمدي در ساخآ مقايسه تنطيم منابع در۲ نمودار  
 

 

 

 


