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  چکیده

 يقابـل اسـتفاده بـرا    ياز الگوها یکیاست.  یراناقتصاد ا یبر بخش واقع یمال هاي یانمقاله سنجش آثار جر یناهدف 

اسـت کـه    یـن ا پـژوهش  یراستا، سوال اساس یناست. در ا یمال یاجتماع يحسابدار یسماتر يآثار، الگو ینسنجش ا

 دهـد؟  یقرار م یررا تحت تاث یدتول یندهفزا یبچگونه ضرا یاجتماع يحسابدار یسدر چارچوب ماتر یمال یانبسط جر

 یاجتمـاع  يحسابدار یسو ماتر1378در سال  یرانا (SAM) یاجتماع يحسابدار یسمنظور با استفاده از ماتر ینراي اب

 ینـده فزا یبو ضـرا  SAM اقتصـاد در چـارچوب   یبخـش واقعـ   ینـده فزا یبمستخرج از آن، ابتدا ضـرا  (FSAM) یمال

 هـاي  یـان جر ياثرگذار یزانمحاسبه شده و سپس به منظور سنجش م FSAM در چارچوب یو مال یتوامان بخش واقع

   .استشده ارائه  FSAM و SAM یندهفزا یبضرا ینب اي یسهمقا یلتحل یکاقتصاد  یبر بخش واقع یمال

 ) در2اسـت،   SAM ینـده فزا ضـرایب  از تـر  بـزرگ  FSAM یندهفزا ضرایب ها، حساب تمام ) در1 دهند ینشان م نتایج

FSAM يپس از بخش کشـاورز  یمال يگر واسطه هاي یتاز اقالم برونزا، بخش فعال یک واحد در هر یک یقبا تزر 

 یـن ا ینهمچنـ  .کنـد  یمـ  یجـاد در کـل اقتصـاد ا   عـه جام یداخل يو نهادها یدعوامل تول يدرآمد را برا یشافزا یشترینب

 توانـد  یدر درآمـد مـ   یشافـزا  یـزان م یـن که اکند  می یجادکار را در اقتصاد ا یرويدر درآمد ن یشافزا یشترینبخش ب

اقتصـاد در   یو رشـد روزافـزون بخـش مـال     یمال گري واسطهي ها یتبه سمت فعال یدحرکت عوامل تول یلاز دال یکی

 یازهـاي ن ینبـه منظورتـام   یـدي تول هاي یتکه فعال دهند می نشان آمده دست ) محاسبات به3باشد.  یواقع شبا بخ یاسق

 يبـه نهادهـا   يکمتـر  یـاس خود در مق یمال یازهايوابسته هستند و به منظور رفع ن یبه نظام بانک یاديخود تا حد ز یمال

نظـام   یران،ا یمال یاجتماع يحسابدار یسماتر یدگاهبه دست آمده از د یجبا توجه به نتابنابراین اتکا دارند.  یهبازار سرما

  .محور است بانک یرانبر اقتصاد ا حاکم یمال
 

  .JEL: C68, D53 بندي طبقه

  .يرشد اقتصاد ی،مال یاجتماع يحسابدار یساقتصاد، ماتر یو مال یارتباط بخش واقع ها: کلیدواژه

   

                                                                                                              
   پست الکترونیکی:، اقتصاد دانشگاه الزهرا  یاردانش *

fbazzazan@alzahra.ac.ir 
   پست الکترونیکی: نویسنده مسئول، ،شناس ارشد اقتصاد دانشگاه الزهراکار **

seifishahpar@gmail.com    
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  مقدمه -1

-مـدل  هاي مختلف اقتصادي در سطوح کالن از امروزه جهت بررسی موضوعات و سیاست

الگـوي مـاتریس حسـابداري     ،هـا که یـک نمونـه از ایـن مـدل     شود میهاي مختلفی استفاده 

  اجتماعی است. 

توان به بررسـی  اي است که با استفاده از آن میماتریس حسابداري اجتماعی پایگاه داده

اجتماعی نظیر رشد اقتصادي و مسائل مربوط به توزیع درآمد -همزمان موضوعات اقتصادي

ا کمک آن ارتباط متقابل میـان متغیرهـاي مختلـف اقتصـادي (تولیـد، درآمـد،       پرداخت و ب

. در بسیاري از موارد کردمصرف و تشکیل سرمایه) را در قالب یک ماتریس واحد مالحظه 

اجتماعی و  -هاي اقتصادي سیاستگذاري ها وریزياز ماتریس حسابداري اجتماعی در برنامه

اقتصـاد اسـتفاده    هاي ساختاري یکمیان ویژگی اط موجودنیز به منظور تجزیه و تحلیل ارتب

  )1387(بانک مرکزي،  .شودمی

به شکل گسـترده توسـط سیاسـتگذاران و اقتصـاددانان بـه منظـور        یادشدهالگوي  اگرچه

تـوان  مـی  و بـا اسـتفاده از آن   گیردوار درآمد ملی مورد استفاده قرار میتحلیل جریان دایره

 از تـر عمیـق  منظـوردرك  بـه  امـا  کـرد،  تحلیـل  را واقعـی  اقتصـاد  التمبـاد  و هافعالیتتمام 

واقعـی   هـاي حسـاب  ملـی،  اقتصـاد  ینـدهاي آفر از کاملی تصویر ارائه و اقتصاد کل عملکرد

 تـا  شـود  نظرگرفتـه  در نیـز  اقتصـادي  نهادهاي بین مالی جریان که است و الزم نیستند کافی

شـود.   ارائـه  همزمـان  صورت به اقتصاد مالی و واقعی هايبخش از جامع و شفاف تصویري

شـود، ضـروري   ارائه می SAMوار درآمد ملی که در  بنابراین به منظور تکمیل جریان دایره

(وانـگ و   شـوند. ادغـام   SAMهـاي مـالی نیـز بـا چـارچوب      رسـد کـه حسـاب   به نظر مـی 

  )2009همکاران، 

یان نهادهاي داخلی جامعه هاي مالی مهاي مالی یک ابزار مهم براي تحلیل جریانحساب

، بنـابراین  و همچنین ارزیابی روابط مالی میان نهادهاي داخلـی و سـایر نقـاط جهـان هسـتند     

هــاي مــالی در چــارچوب مــاتریس حســابداري اجتمــاعی مــالی، بــا حســاب SAMتکمیــل 

ــانرا اطالعــات الزم  ــین   در مــورد جری ــان نهادهــاي داخلــی جامعــه و همچن هــاي مــالی می
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مالی و منابع تامین مـالی آنهـا را در یـک چـارچوب جـامع و      هاي مالی و غیرگذاري سرمایه

    )2012(هوبک، . کندسازگار فراهم می

توان عملکرد بازار مـالی و  ) میFSAMبا استفاده از ماتریس حسابداري اجتماعی مالی (

-دهیهـا و بـ  نقش آن را در توزیع درآمد ملی نشان داد. تجزیه وتحلیل ساختارسبد دارایـی 

را  تواند ماهاي نهادهاي داخلی جامعه در چارچوب ماتریس حسابداري اجتماعی مالی، می

-به طور کلی بر اسـاس سیسـتم  کند. در شناساندن نوع سیستم مالی حاکم بر جامعه رهنمون 

نظـام   -توان دو نوع نظام مالی را از یکدیگر بازشناخت: الـف هاي مالی حاکم بر اقتصاد می

  محور. نظام مالی بانک -مالی بازارمحور، ب

نظام مالی بازار محور: در نظام مالی متکی بـه بـازار سـهام و اوراق بهـادار، بخـش       -الف

هاي اقتصـادي از طریـق بـازار سـرمایه و انتشـار اوراق      اي از نیازهاي مالی بنگاه قابل مالحظه

محور، مـالی بـازار  هاي  طور کلی در نظام به شود. میبهادار به جاي استقراض از بانک تامین 

نقـش   ،کنند. در این نظام مـالی می تري ایفابازارهاي سرمایه، اوراق بهادار و سهام نقش مهم

مدت و ارائه خدمات بانکداري تجـاري  هاي کوتاهبه اعطاي وام بیشترپذیر  هاي سپردهبانک

  )1390فر،  (ازوجی و تمنایی .شودمحدود می

هـا بـراي تـامین نیـاز مـالی      محور: در نظام مالی متکی به بانک بنگـاه  نظام مالی بانک -ب

هـا داراي نقشـی تقریبـا     اند. در این نظام مالی، بانـک خود تا حد زیادي به نظام بانکی وابسته

دهنـد و  مدت را در اختیـار مشـتریان قـرار مـی    و بلندهاي کوتاه انحصاري هستند و انواع وام

گـذاري و  ی هم به شکل بانکداري تجاري و هم به صورت بانکـداري سـرمایه  خدمات بانک

  . (همان)شودتخصصی به عموم عرضه می

توان نشان داد که سرمایه مالی چگونه بین نهادهاي مختلف در می FSAMبا استفاده از  

اندازهاي نهادهاي مختلـف در اقتصـاد از طریـق سیسـتم     یابد و چگونه پساقتصاد جریان می

گـذاري بیشـتر، تولیـد و درآمـد      مالی به بخش مولد اختصاص داده شده و منجر بـه سـرمایه  

کننـدگان   اندازکننـدگان و اسـتفاده  در واقع سیستم مالی در مرکز تقـاطع پـس   .شودبیشتر می

  .نهایی از وجوه موجود در اقتصاد، قرار دارد
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ارهاي کاال، کار و بـازار  عمومی اقتصاد بین باز ماتریس حسابداري اجتماعی مالی، تعادل

بنابراین یکی از الگوهایی است که در سنجش آثار و تبعات همزمـان  ، دهدمالی را نشان می

  اجتماعی و مالی تغییر در متغیرهاي کالن اقتصادي داراي کاربرد است.  -اقتصادي

این پژوهش براي نخستین بار با استفاده از ماتریس حسابداري اجتماعی مالی مستخرج از 

SAM  پـردازد.  به سنجش آثار جریانات مالی بر بخش واقعی ایران مـی  1378ایران در سال

در چـارچوب مـاتریس    مـالی  جریـان  در این راستا سوال اساسی پژوهش این است که بسط

 بـراي ایـن  دهـد؟  یب فزاینده تولید را تحت تـاثیر قـرار مـی   حسابداري اجتماعی چگونه ضرا

 فزاینـده  ، ابتدا ضـرایب 1378منظور با استفاده از ماتریس حسابداري اجتماعی ایران در سال 

بخش واقعی اقتصاد در چارچوب ماتریس حسـابداري اجتمـاعی محاسـبه شـده و سـپس بـا       

سـازي  و مـدل 1378سـال   SAMاز استفاده از ماتریس حسابداري اجتماعی مـالی مسـتخرج   

ــه، ضــرایب  ــده صــورت گرفت ــاتریس    فزاین ــالی در چــارچوب م ــش واقعــی و م ــان بخ توام

  حسابداري اجتماعی مالی محاسبه شده است. 

کنـد، درونــزا بــودن  را از یکـدیگر مجــزا مــی  FSAMو  SAMآنچـه ضــرایب فزاینــده  

ایـن مطالعـه ابتـدا     جریانات مالی در چارچوب ماتریس حسابداري اجتماعی مالی اسـت. در 

دهیم که با درونزا شدن جریانات مالی ضرایب فزاینده بخش واقعی اقتصاد چگونـه  نشان می

بـه   FSAMکنند و سپس با بررسی ضـرایب فزاینـده محاسـبه شـده در چـارچوب      تغییر می

بررسـی جریانــات مــالی و سـاختار مــالی اقتصــاد ایـران در چــارچوب مــاتریس حســابداري    

  پردازیم.یم اجتماعی مالی

بخـش دوم بـه    :اسـت  شده سازماندهی بخش 5در به منظور تحقق اهداف پژوهش، مقاله

ارائه پیشینه تحقیق و مطالعـات تجربـی انجـام شـده اختصـاص یافتـه اسـت. در بخـش سـوم          

و ساختار کلی ماتریس حسابداري اجتماعی ایـران در سـال    FSAMهاي نظري الگوي  پایه

 نتـایج  هاي آماري بـه تجزیـه و تحلیـل   بیان پایه چهارم ضمن ارائه خواهند شد. بخش 1378

  است. شده ارائه گیري نتیجه پنجم بخش در نهایت و در پرداخته
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  پیشینه تحقیق -2

هاي ماتریسی در تالش براي ترکیب آمارهـاي  به طور کلی مطالعاتی که با استفاده از روش

دسته اول  ؛توان به دو دسته تقسیم کردهاي کمی اقتصادي هستند را میجریان وجوه با مدل

هاي ترازنامه جریـان وجـوه را بـه    گیرند و حسابمستقیما آمارهاي جریان وجوه را بکار می

) از پیشگامان ایـن  2003و1983(2) و کلین 1986(1استون  .کنندیک ماتریس مربع تبدیل می

ادغـام   SAMارچوب هاي جریان وجوه را بـا چـ  دسته از مطالعات بودند. دسته دوم حساب

  ) از پیشگامان این دسته از مطالعات است.1985( 3رو .سازندمی FSAMکنند و یک می

هاي مالی بر بخش واقعـی اقتصـاد   از آنجایی که هدف این پژوهش، سنجش آثار جریان

از این رو در ایـن تحقیـق، دسـته دوم از ایـن مطالعـات،       ،است FSAMایران در چارچوب 

    گیرد.مورد پژوهش قرار می

بـراي نخسـتین بـار     هاي مالی بـا چـارچوب مـاتریس حسـابداري اجتمـاعی      تعمیم جریان

) مطرح شد. رو در مطالعه خود به بررسی اثرات توسعه سیستم مـالی روي  1985توسط رو (

هـاي مـالی    جریـان  هب SAMکند که تعمیم می بیان گونهپردازد و اینبخش واقعی اقتصاد می

دنبال او و به جهت پرورش  کند. بهبه درك نقش سیستم مالی در رشد اقتصادي کمک می

  کند.  ارائه می FSAM) یک چارچوب منسجم براي تدوین 1991( 4ایده وي، روبینسون

ناحیـه یـورو را    FSAMاولین  1999هاي سال ) با استفاده از داه2004( 5جلما و همکاران

 کردنـد تدوین کردند. آنها چارچوبی را فراهم  ،شودشناخته می 6EAAM که به اختصار با

که بخش واقعی و مالی ناحیه یـورو را بـه خـوبی در یـک سیسـتم منسـجم اقتصـادي نشـان         

دالت مالی ناحیه تحلیل ساختار اقتصادي و گسترش مبا منظورتجزیه وتواند به دهد و می می

  یورو مورد استفاده قرار گیرد.  

                                                                                                              
1. Stone 
2. Klein 
3. Roe 
4. Robinson 
5. Jellema 
6. Euro Area Accounting Matrix 
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پرداخته و بـا   FSAMچین به تدوین  2002هاي ) در مطالعه خود با استفاده از داده2008( 1لی

هاي مالی را دراقتصاد چین مورد بررسی قرار داده است. او همچنـین  کمک این ماتریس، جریان

ــه تحلیــل ضــرایب فزاینــده   پرداختــه و ســپس یــک تحلیــل  FSAMو  SAMدر ایــن مطالعــه ب

دهـد کـه   اي بین این دو دسته از ضرایب فزاینده انجام داده است. نتـایج تحقیـق نشـان مـی     مقایسه

ها (تولید، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادهـاي داخلـی جامعـه)    ضرایب فزاینده در همه حساب

فزایش در ضـرایب فزاینـده در   کند که این ا است. لی بیان می SAMبیشتر از ضرایب فزاینده در 

FSAM هـاي مهـم از ایـن پـس    اندازهاي نهادي و کانـال  وسیله پس دهنده اثرات القایی بهنشان -

  هاست. گذاري فیزیکی بنگاهاندازها به سوي سرمایه

سـتانده  -هاي مالی ودرآمدي بـا مـاتریس داده  ) با ادغام جریان2011( 2النگ و همکاران

اند. نویسـندگان در ایـن مطالعـه     کانادا تدوین کرده 2004براي سال  FSAM و SAMیک 

را  FSAMو SAMبه منظور ارزیابی میزان ارتباط بخش واقعـی و مـالی، ضـرایب فزاینـده     

به طـور   FSAMدهد که ضرایب فزاینده در . نتایج تحقیق نشان میکردندمحاسبه و مقایسه 

  است.  SAMدرصد بیشتر از ضرایب فزاینده در  4متوسط 

ــاراند ــا2013( 3اکــیال و همک ــتفاده ) ب ــال  FSAM از اس ــایی   2009س ــه شناس ــین ب فیلیپ

و  و پیشین پسین پیوندهاي هايشاخص اند. در این مطالعه هاي کلیدي اقتصاد پرداخته بخش

دهند که بخـش بازرگـانی،   است. نتایج نشان می شده محاسبه افزوده ارزش فزاینده ضرایب

هـاي تولیـدي   خابرات) ارتباط قابل تـوجهی بـا سـایر بخـش    ونقل و بخش ارتباطات (محمل

هـا، عنصـري حیـاتی و ضـروري بـراي دسـتیابی بـه رشـد         ساختیردهد زدارند که نشان می

  اقتصادي پایدار است. 

و  FSAM) در مطالعه خود به بررسی ساختار کلی چـارچوب  2009(4وانگ و همکاران

انـد کـه   ناحیه تقسیم کرده 3ماتریس را به  اند. آنها چارچوب کلیمفاهیم نظري آن پرداخته

بخش مالی  :اندازها و ناحیه سومپس تغییر و تحوالت :حقیقی، ناحیه دوم SAM :ناحیه اول

                                                                                                              
1. Li 
2. Leung and Secrieru 
3. Dakila et al. 
4. Wong et al. 
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که در چارچوب تحلیـل   اند کردههمچنین در این مطالعه تاکید  دهد.اضافه شده را نشان می

به شدت مورد نیاز است  هاي ماتریس حسابداري اجتماعی، وجود حساب سرمایه مجزامدل

انـداز را بـه خـوبی    گـذاري و پـس  توان ارتباط بین سـرمایه چراکه با معرفی جریان وجوه می

گذاري به خوبی نشان داد و میزان دسترسی کارگزاران اقتصادي مختلف را به وجوه سرمایه

  .  کردمشخص 

ــز توســط اســالن  ــادي و2006( ) واحــد وایزاکــی2005( مطالعــات دیگــري نی ســالم  ) ای

) بـه ترتیـب بـراي کشـورهاي ترکیـه، پاکسـتان،       2012هوبک ( و )2008)، هرناندز (2014(

  صورت گرفته است. FSAMزمینه تدوین  تونس، کلمبیا، لوکزامبورگ در

که مورد توجه طیف  SAMدهد که بر خالف الگوي سوابق مطالعاتی در ایران نشان می

تـوان بـه مطالعـات    سـت کـه از جملـه آنهـا مـی     وسیعی از پژوهشگران در ایران قرار گرفته ا

بـانوئی و   )،1384)، بـانوئی ( 1383مـازار یـزدي (   )، بانوئی و عـرب 1382ی و همکاران (ئبانو

فریــدزاد و همکــاران  )،1390)، پرمــه و دیگــران (1389)، حیــدري و پرمــه (1389مــومنی (

، الگوي ماتریس حسابداري اجتمـاعی مـالی   کرد) اشاره 1394)، خالقی و همکاران (1391(

  تاکنون مورد مطالعه پژوهشگران در داخل قرار نگرفته است. 

با توجه به اینکه ماتریس حسابداري اجتماعی مالی قابلیت بازنمایی هر دو بخش واقعی و 

را در نشـان دادن   SAMمالی را به صورت توامان در یک سیسـتم دارد و نارسـایی الگـوي    

بـراي اولـین بـار بـه      کند این مطالعه در تالش است کهقایی بخش مالی برطرف میاثرات ال

  بررسی ماتریس حسابداري اجتماعی مالی و کاربردهاي آن در اقتصاد ایران بپردازد. 

هاي واقعـی   چارچوب جامعی ازحساب ماتریس حسابداري اجتماعی مالی از آنجایی که

مالی اقتصاد به طور همزمان ارائـه   ار بخش واقعی وو مالی را به منظور تجزیه و تحلیل ساخت

این  چراکه از ریزان اقتصادي باشد تواند ابزار مفیدي براي سیاستگذاران و برنامهکند، میمی

هـا  بـر بخـش   هاي مشوق رشد کـه آثـار سـوء کمتـري     توانند در خصوص سیاستطریق می

  هاي مناسبی دست یابند.  داشته باشد به تحلیل
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هاي سرمایه در ماتریس حسابداري اجتماعی مـالی قابلیـت بـه    اسازي حسابهمچنین جد

روزرسانی اطالعات مربوط به عملکـرد بخـش مـالی و بخـش واقعـی اقتصـاد را نیـز ایجـاد         

هاي پولی و مـالی  اتخاذ سیاست کند. در حقیقت با استفاده از این الگو، سیاستگذاران در می

با  عالوه بر این،ز دانش بیشتري برخوردار خواهند بود. ها اشوك براي تثبیت بازار در مقابل

اشـکال مختلـف نگهـداري ثـروت نهادهـا (پـول، سـرمایه         FSAMتوجه بـه اینکـه الگـوي    

تواننـد بـا اسـتفاده از    سیاستگذاران مـی  ،دهدهاي مالی) را به خوبی نشان می فیزیکی، دارایی

(وانـگ و   هادهـا ارزیـابی کننـد   هـا را روي ثـروت واقعـی ن   این الگو اثرات اجراي سیاسـت 

  .)2009همکاران، 

  

  ماتریس حسابداري اجتماعی مالی -3

  ساختار ماتریس حسابداري اجتماعی مالی - 3-1

. انـد  کـرده بنـدي   ناحیه اصـلی تقسـیم   3را در  FSAM) چارچوب 2009وانگ و همکاران (

اصــلی  ناحیــه 3ســاختار کلــی مــاتریس حســابداري اجتمــاعی مــالی را کــه در  ) 1(جــدول 

ناحیه اول به مـاتریس حسـابداري اجتمـاعی حقیقـی بـدون       ؛دهدبندي شده، نشان می تقسیم

انـداز  و تحـوالت پـس   اي اشـاره دارد. ناحیـه دوم تغییـر   انداز و کاالهاي سرمایهحساب پس

دهـد و در  نهادها مشارکت هر واحد نهادي را در تشکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص نشـان مـی     

  فی مالی ماتریس حسابداري اجتماعی نشان داده شده است. ناحیه سوم بخش اضا

به تشکیل سـرمایه ثابـت    SAMاندازهایی را که در ، پسFSAMحساب سرمایه در

وسـیله ابزارهـاي مـالی تجمیـع و     اختصاص داده نشده و از سیستم نشت شـده اسـت بـه    

گـذاري و   سـرمایه گردانـد و جریـان جدیـدي از    باز مـی  سیستمتجهیز کرده و مجدد به 

 وجـوه  انتقـال  طریـق  کند، بنابراین حساب سـرمایه از تامین مالی را در اقتصاد ایجاد می

ها بنگاه مالی منابع کمبودهاي و رفع مالی وجوه متقاضیان به اندازکنندگان پس از مازاد

شود و به این صورت میان بخش گذاري بیشتر، تولید و درآمد بیشتر می منجر به سرمایه

 و هـا  دارایـی  انـواع  مبـادالت حساب مـالی  کند. قعی و مالی اقتصاد ارتباط ایجاد میوا
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را  خارج دنیاي و نهادي واحدهاي بینهمچنین  و نهادي واحدهاي بین مالی هاي بدهی

  کند.می ثبت

هاي مالی را در کل اقتصاد ها و پرداخت) دریافت1نواحی هاشورخورده در جدول (

 در هاي مالیها و پرداختدریافت برابري که حائز اهمیت است،اي دهد. نکتهنشان می

 در نهـادي  واحد یک هاي بدهی که شودمی ناشی آنجا از برابري این .است اقتصاد کل

کـل اقتصـاد بایـد     در نتیجـه  در شـود مـی  محسـوب  دیگر نهاد هاي مالی دارایی حقیقت

وجود ضرورت ایـن برابـري بـراي    هاي مالی برابر باشد. با  هاي مالی با پرداختدریافت

کل اقتصاد، لزومی به این برابري براي هر واحد نهادي نیست، از ایـن رو کسـري مـالی    

شان است باید توسط نهادهایی که دارایـی آنهـا   نهادهایی که بدهی آنها بیش از داریی

   بیش از بدهی آنهاست، تامین شود.

اي یـک واحـد نهـادي بیشـتر از     ت سرمایهاگر پس انداز ناخالص و انتقاال ،به عنوان مثال

بـه   .گذاري مالی این واحد نهادي مثبت اسـت اي آن باشد، خالص سرمایه هاي سرمایه هزینه

کننده وجوه براي سایر واحدهاي نهـادي اقتصـادي    تامین نامبردهواحد نهادي  ،عبارت دیگر

گـذاري   خـالص سـرمایه  انداز باشد،  اي بیشتر از پسهاي سرمایه است. در صورتی که هزینه

کننده وجوه مازاد سایر واحـدهاي   نظر استفادهبوده و در نتیجه واحد نهادي موردمالی منفی 

  نهادي اقتصاد است.

 محسـوب  يهر نهـاد اقتصـاد   يبرا ینکل اقتصاد و همچن يبرا اي یهکه اصل پا زیر رابطه

 یبخش واقعـ  یاتملحاصل از ع يکسر یانهاد مازاد  یکاست که  این دهنده نشان شود، یم

 ینتـام  یـا داده  یصتخص یمنعکس شده با استفاده از کدام ابزار مال یهکه در حساب سرما را

  )1387 ،ي(بانک مرکز .استکرده  یمال
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  انداز) +پساي یه(خالص انتقاالت سرما - گذاري یه= سرمایمال هاي پرداخت - یمال هاي یافتدر

  FSAMساختار کلی الگوي  - )1جدول (

  
  Wong et al. (2009)منبع: 

  

  1378 سال در ایران اقتصاد اجتماعی حسابداري ماتریسساختار -3-2

هـاي  ، چـارچوب منسـجمی از حسـاب   1378ل سـا  در ایـران  اجتمـاعی  حسابداري ماتریس

 یـک  صـورت  بـه  توسـط بانـک مرکـزي   هاي مالی اقتصاد ایران است کـه  واقعی و حساب

 از اسـتفاده  بـا  هاي واقعی در این ماتریس. حساباست شده تدوین و تهیه آماري ماتریس

هـاي مـالی بـا اسـتفاده از     و حسـاب  در این سـال  ملی هاي و حساب مصرف-عرضه جداول

که توسط بانک مرکزي انجام شده،  محاسبات صورت گرفته در حساب جریان وجوه ایران

  برآورد شده است. 

نشـان   1به صورت خالصه در ضـمیمه   1378ماتریس حسابداري اجتماعی ایران در سال 

 و سطر و است ستون و سطر 210 داراي و بوده مربع این ماتریس به صورتداده شده است. 
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 و اقتصـادي  هـاي  فعالیـت  .دهـد  مـی  را نشـان  متنـاظر  هـاي  سـتون  و سطرها جمع 210 ستون

حسـاب   10قالـب   ایـن سـال در   مختلـف در  نهادهـاي مبادالت جاري صورت گرفته توسط 

 نیـز  اقـالم  تمام و است ریال میلیارد ماتریس این در ها حساب ازیک  واحد هراند. ئه شدهاار

هـاي  فعالیت )2خدمات،  و ) کاالها1 ها شامل:این حساب. است جاري هاي قیمت حسب بر

  توزیــع ثانویــه درآمــد، )5) تخصــیص درآمــد اولیــه، 4، درآمــد عوامــل تولیــد )3تولیــدي، 

تشکیل سرمایه ثابـت ناخـالص،    )9 حساب مالی، )8 حساب سرمایه، )7مصرف درآمد،  )6 

  . استدنیاي خارج  )10

نفت وگاز،  )3 ،) دولت2) خانوارها، 1 :است به این صورت نهادي هاي بخش بندي طبقه

هـا و   بانـک ، سـایر  مرکـزي  بانـک  مـالی (شـامل   هـاي  ) شـرکت 5غیرمـالی،   هاي ) شرکت4

. (بانک خارج ) دنیاي6بیمه)،  هاي شرکت و هاي مالی گري واسطه سایر اعتباري،موسسات 

  )1387مرکزي، 

پـول نقـد و    )1عبارتنـد از:   1378ایران در سـال   SAMکار برده شده در ابزارهاي مالی ب

 ) خـالص 5 ،هـاي مشـابه  )سـهام و دارایـی  4، هـا وام )3 ،جز سـهام اوراق بهادار ب )2 ،هاسپرده

 هـاي حسـاب  ) سـایر 6 ،بازنشسـتگی  هـاي  صـندوق  و عمـر  بیمـه  ذخـایر  از خانوارهـا  دارایـی 

  (همان). مخصوص برداشت وحق پولی ) طالي7 و پرداختنی /دریافتنی

  

  هاي آماري و تجزیه و تحلیل نتایج  پایه -4

در مـاتریس حسـابداري   دهـی آنهـا   ي سـازمان هاي آماري و نحوهپایه -4-1

 1378مالی سال  اجتماعی

 فزاینـده  ضـرایب  محاسـبه  و حسـابداري اجتمـاعی مـالی    مـاتریس  کـردن  عملیاتی منظور به

SAM وFSAM است گرفته انجام زیر مراحل:  

 واسـطه  مصـارف ) سـتون ( تولیـد   و حسـاب ) سـطر (خدمات  و کاالها حساب تقاطع در -1

ارائه شده و در تقاطع حساب کاالها  112×53با ابعاد جذب)  اقتصادي (ماتریس هاي فعالیت

دي اقتصـا  هاي فعالیت توسط شده تولید کاالهايخدمات (ستون) و حساب تولید (سطر)  و
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نشان داده شده است. به منظور عملیاتی کـردن   53×112(ماتریس ساخت یا ستانده) با ابعاد 

نهایی بخش در بخـش   ماتریس به جذب و ساخت هايماتریس ابتدا مورد بررسی،ماتریس 

بخـش   8شد و سپس بـه   تبدیل Excel افزار نرم وسیلهه ب 53×53به ابعاد  با تکنولوژي بخش

) 6 ،) تــامین انــرژي5 ،) صـنعت 4 ،ســایر معــادن )3 ،نفــت و گـاز  )2 ،کشــاورزي )1اصـلی:  

  .شد) خدمات تجمیع 8 و گري مالیهاي واسطه) فعالیت7 ،ساختمان

ها در ماتریس حسـابداري اجتمـاعی ایـران در    اشاره شد در توالی حسابگونه که همان -2

هـاي تخصـیص درآمـد اولیـه،     ، پس از حساب ایجاد درآمـد بـه ترتیـب حسـاب    1378سال 

حساب توزیع ثانویه درآمد و حساب مصرف درآمد برآورد و محاسبه شده اسـت کـه ایـن    

افـزوده ایجـاد شـده نشـان      ها نحوه به دست آمدن درآمـد قابـل تصـرف را از ارزش   حساب

به این صورت که در تقاطع ایجـاد درآمـد درسـتون و تخصـیص درامـد اولیـه در        ،دهند می

سطر، درآمد خالص ایجاد شده (مجموع ارزش افزوده و خـالص دریـافتی عوامـل تولیـد از     

خارج) ثبت شده است. در تقاطع تخصیص درآمد اولیه در ستون و توزیع ثانویه درآمـد در  

رآمد ملی یا درآمد اولیـه (مجمـوع خـالص مالیـات بـر محصـول، درآمـد ایجادشـده         سطر د

توسط نهادهاي مختلف و خالص درآمدهاي مالکیت دریافتی و پرداختی از دنیـاي خـارج)   

درج شده است. در تقاطع توزیع ثانویه درآمد در ستون و مصرف درآمد در سـطر، درآمـد   

(خـالص   قـاالت جـاري دریـافتی و پرداختـی    قابل تصرف (مجموع درآمد ملی و خـالص انت 

انتقاالت دریافتی و پرداختی از دنیاي خارج)) برآورد شده است. در ستون مصـرف درآمـد   

نحوه تخصیص درآمد قابل تصرف به مصرف نهایی و پس انداز و در سطر مصرف درآمد، 

ر سـه  بنـابراین رقـم ارزش افـزوده در هـ     درآمد قابل تصرف به دست آمده درج شده است.

 طـور مضـاعف  ه ستون تخصیص درآمـد اولیـه، توزیـع ثانویـه درآمـد و مصـرف درآمـد بـ        

  محاسبه شده است. 

با در نظـر گـرفتن مالحظـات    جهت اصالح، اغلب ماتریس حسابداري اجتماعی اولیه را 

ستون تخصیص درآمـد   3کنند به نحوي که ستون حساب جاري جایگزین بازتولید می فوق
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 سـطر  3ه درآمد و مصرف درآمد شده و سـطر حسـاب جـاري جـایگزین     اولیه، توزیع ثانوی

   شود.می تخصیص درآمد اولیه، توزیع ثانویه درآمد و مصرف درآمد

بـه نحـوي کـه     شـود در ستون حساب جاري نحوه تخصیص درآمد قابل تصرف ثبت می

هـاي تولیـدي در سـطر،    تقاطع حساب جاري در سـتون و حسـاب فعالیـت    مصرف نهایی در

تقاطع حساب جـاري در سـتون بـا حسـاب سـرمایه نهـادي در سـطر، انتقـاالت          انداز در پس

جاري در تقاطع حساب جاري در سـتون بـا حسـاب جـاري در سـطر و در نهایـت مجمـوع        

انتقاالت پرداختی و درآمد مالکیت پرداختی به دنیاي خـارج در تقـاطع حسـاب جـاري در     

دسـت  ه . در سطر حساب جاري نحـوه بـ  شودستون و حساب دنیاي خارج در سطر درج می

شـود بـه ایـن صـورت کـه مجمـوع خـالص مالیـات بـر          آمدن درآمد قابل تصرف ثبـت مـی  

هاي تولیدي در ستون و حساب جـاري در سـطر، خـالص    محصول در تقاطع حساب فعالیت

درآمد ایجاد شده در تقاطع ایجاد درآمـد در سـتون بـا حسـاب جـاري در سـطر، انتقـاالت        

طع حساب جاري در سـطر بـا حسـاب جـاري در سـتون و در نهایـت مجمـوع        جاري در تقا

انتقاالت دریافتی و درآمد مالکیت دریافتی از دنیاي خارج در تقاطع حساب جاري در سطر 

 شود.و حساب دنیاي خارج در ستون درج می

و حـق برداشـت    پولی دارند (طالي طرفه یک ماهیت مخصوص برداشت و حق پولی طالي - 3

. شـود  نمـی  مـالی منظـور   بـدهی  هیچگونـه  آنهـا  قبـال  در کـه  هسـتند  مالی هاي داراییمخصوص 

مبادلـه   اسـت و  مرکـزي  هـاي  بانک بین طال فروش و خرید شامل پولی طالي به مربوط مبادالت

 مـی  صـورت  یافتـه  سـازمان  بازارهـاي  در یـا  مرکزي هاي بانک بین دوجانبه ترتیبات با مطابق آن

 ثابـت  سـرمایه  تشـکیل  دولـت،  هـاي  حسـاب  همـراه  ))، از ایـن رو بـه  1387مرکزي،گیرد (بانک 

 .شودمی نظرگرفته در هاحساب سایر قالب در خارج دنیاي و حساب ناخالص

) 2 تولیـدي،  هـاي فعالیـت  )1 اصـلی:  حسـاب  شـش  بـا  مـاتریس  یک نهایی ماتریس 

 )6 مــالی و حســاب )5 ســرمایه، حســاب )4 جــاري، حســاب )3 تولیــد، درآمــد عوامــل

  است. ها سایرحساب
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  سازي مدل - 4-2

 توان چارچوب ماتریس حسابداري اجتماعی مالی را دربراساس توضیحات ارائه شده می

هاي درونزا شامل دو زیر   حساب نشان داد. )2(هاي درونزا و برونزا در جدول قالب حساب

حساب  )2تولید، ) حساب 1 که شامل 1هاي طرف واقعی اقتصادحساب -حساب است: الف

 )1که شامل  2هاي طرف مالی اقتصاد حساب -حساب جاري است. ب )3عوامل تولید، 

هاي دولت، دنیاي خارج، تشکیل  حساب مالی است. حساب )2 و حساب سرمایه (نهادي)

هاي برونزا سرمایه ثابت ناخالص، طالي پولی و حق برداشت مخصوص نیز در قالب حساب

  ارائه شده است. 
  

  هاي درونزا و برونزاچارچوب ماتریس حسابداري اجتماعی مالی در قالب حساب - )2( جدول

 درآمدها

 

  هاهزینه  

 هاي درونزاحساب هاي برونزاحساب  

 هاي طرفحساب کل

  واقعی اقتصاد

(S)  

هاي طرف حساب

  مالی اقتصاد

(F)  

هاسایرحساب  
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  منبع: نتایج پژوهش

                                                                                                              
1. Real Side of Economy (Li, 2008) 
2. Financial Side of Economy (Li, 2008) 
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  :هستندبیانگر مفاهیم زیر  )2(هاي جدول  درایه

SS

T 
  .کندرا آشکار می اقتصاد واقعیطرف هاي متقابل میان حسابماتریس مبادالت : 

SF

T 
را  اقتصـاد مـالی   طرف هاي واقعی از حسابطرف هاي هاي حساب: ماتریس دریافت

  دهد.نشان می
FS

T 
را  اقتصـاد  واقعیطرف هاي مالی به حسابطرف  هاي حساب هايماتریس پرداخت: 

  .کندارائه می

FF

T 
کند.اقتصاد را بیان میمالی  طرف هايماتریس مبادالت متقابل میان حساب: 

   
S

X : متغییرهـاي کـالن    واقعـی اقتصـاد   برونزا درطـرف  هاياقالم تزریقی حسابماتریس)

  کند.آشکار میرا  سیاستی نظیر صادرات و مصرف دولت)
F

X : متغییرهـاي کـالن    اقتصـاد  مـالی طرف  حساب هاي برونزا دراقالم تزریقی ماتریس)

  است. هاي مالی از دنیاي خارج) سیاستی نظیر دریافت و پرداخت
S

Lدهد.نشان می اقتصاد واقعیبرونزا را درطرف هاي حسابهاي : ماتریس اقالم نشتی  
F

L : کندهاي برونزا را در طرف مالی اقتصاد ارائه میحساب هاياقالم نشتیماتریس. 

:R کند.برونزا را بیان می هاي برونزا باماتریس مبادالت میان حساب  

Sهايماتریس

Y وF

Y  هـاي درونـزا در طـرف واقعـی و در     به ترتیب جمع درآمد حسـاب

Sهـاي  دهد. ماتریسطرف مالی اقتصاد را نشان می

Y  وF

Y        نیـز بـه ترتیـب جمـع هزینـه

کنـد. همچنـین   هاي درونزا در طرف واقعی و در طرف مـالی اقتصـاد را آشـکار مـی    حساب

Lهاي ماتریس

Y وL

Y     هـا را در کـل   هـاي سـایر حسـاب   به ترتیب جمـع درآمـد و هزینـه

  دهد.اقتصاد نشان می
ماتریس ضرایب مستقیم و ماتریس معکـوس لئونتیـف بـه صـورت      )2(با توجه به جدول 

  .شودمحاسبه می )2) و (1(

)1(               
SS SF

FSAM

FS FF

A A
A

A A
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)2 (           
S SS SF S S

F FS FF F F

Y A A Y X
Y A A Y X

       
        
              

  

  

) نشان 3(ماتریس معکوس لئونتیف به صورت رابطه  ،ها به منظور ساده شدن تجزیه و تحلیل

  داده شده است.

)3(            
SS SF

FS FF
FSAMI A

 
 

  
 
  



  

    

)4 (             
SS SFS S

FS FFF F

Y X
Y X

 
 

    
    
        

  

    

SS

یـا   بر افزایش تولیـد  : اثر افزایش یک واحد از اقالم تزریقی در طرف واقعی اقتصاد را

  دهد.هاي واقعی نشان میحساب درآمد


FS

انـداز یـا    بر افزایش پـس  : اثر افزایش یک واحد از اقالم تزریقی در طرف واقعی اقتصاد را

  کند. هاي طرف مالی اقتصاد را ارائه میهاي مالی) حساب یدر دارای( گذاري سرمایه


SF

تولیـد یـا    : اثر افزایش یک واحد از اقالم تزریقی طـرف مـالی اقتصـاد را بـر افـزایش     

  دهد.هاي طرف واقعی اقتصاد نشان میدرآمد حساب


FF

انـداز یـا   طرف مالی اقتصاد را برافزایش پـس  تزریقی: اثر افزایش یک واحد از اقالم 

  دهد.نشان می هاي طرف مالی اقتصادهاي مالی) حساب یدر دارایگذاري( سرمایه

افزایش یـک واحـد    مطالعه حاضر در تالش است که آثار و تبعات مستقیم و غیر مستقیم

ظیـر صـادرات و   (متغییرهـاي کـالن سیاسـتی ن    از اقالم تزریقـی را در طـرف واقعـی اقتصـاد    

انـداز و   و افـزایش پـس  واقعـی   هاي طرفحساب بر افزایش تولید یا درآمد مصرف دولت)

بنـابراین   ،هاي طرف مالی اقتصاد محاسـبه کنـد  هاي مالی) حساب ییگذاري (در دارا سرمایه

SX    وF
X   در ایـن   )5(شود و از منظر محاسبه و تحلیل نتایج، رابطـه  فرض می

  گیرد.پژوهش مورد استفاده قرار می
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  تجزیه و تحلیل نتایج - 4-3

 بـه منظـور   انجام شده اسـت.  EXCELوسیله نرم افزار ه ها بتجزیه و تحلیل داده این پژوهش در

هـاي مـالی بـر بخـش واقعـی اقتصـاد ایـران، ابتـدا بـا اسـتفاده از           جریـان سنجش میزان اثرگذاري 

بخـش واقعـی اقتصـاد در چـارچوب      فزاینـده  ، ضـرایب 1378ماتریس حسابداري اجتماعی سال 

ماتریس حسابداري اجتماعی محاسبه شده و سپس بـا اسـتفاده از مـاتریس حسـابداري اجتمـاعی      

توامـان بخـش    فزاینـده  ت گرفتـه، ضـرایب  و مدلسازي صور1378سال  SAMمالی مستخرج از 

واقعی و مالی در چـارچوب مـاتریس حسـابداري اجتمـاعی مـالی محاسـبه شـده و یـک تحلیـل          

  .است شده ارائه FSAM و SAM فزاینده ضرایب اي بینمقایسه

  

 SAMمحاسبه ضرایب فزاینده  -1- 4-3

 چـارچوب مـاتریس  بخـش واقعـی اقتصـاد در    مـاتریس ضـرایب فزاینـده     محاسـبه به منظور 

  :شدهاي درونزا و برونزا به صورت زیر شناسایی و مشخص  حسابداري اجتماعی حساب

  : هاي درونزا حساب

 درآمـد  کـار،  نیـروي  درآمـد ) حساب ایجـاد درآمـد کـه بـه تفکیـک      2 ،حساب تولید )1

شـامل:  ) حسـاب جـاري (  3 اسـت،  لیـد  تـو  بـر  هـاي  مالیـات  سـایر  و عملیاتی مازاد مختلط،

  هاي غیرمالی). وگاز، شرکتخانوار، نفت 

  هاي برونزا:حساب

  ). ها (دولت، دنیاي خارجسایر حساب )3 و ) حساب مالی2) حساب سرمایه، 1 



  1394، زمستان 59شماره  ،پانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال  18

 

 

از آنجـایی کـه هـدف     ارائـه شـده اسـت.    )3در جدول ( SAMماتریس ضرایب فزاینده 

فقـط بـه    در ایـن بخـش   اسـت  FSAM بررسی و تحلیل نتایج مربوط بـه  پژوهشاصلی این 

  ت.اکتفا شده اس SAMارائه نتایج محاسبه ضرایب فزاینده 
  

  

  

  

  

  

  

  SAMماتریس ضرایب فزاینده  - )3( جدول

   
هاي تولیدي عالیتف  
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   کشاورزي       6
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 معادنسایر         

 صنعت  6 9  59  9  

 تامین آب،برق،گاز 5   6 5  5  5

 ساختمان 6        

 مالیفعالیتهاي اسطه گري   5     6  

 خدمات  9  5 69 65 9  69

 کل  69 5  5   5
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 9  ردرآمدنیروي کا    5 9 6 

 درآمدمختلط   5      5

 مازادعملیاتی  5  6 6 59 5  6

 هاي برتولید خالص سایرمالیات         

 کل  9   5 56  5
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 6  خانوار 6  9   9 

 نفت وگاز 5 6  9     9

 شرکت هاي غیرمالی 6  9   6 6  

 کل 6     5  6

  منبع: نتایج پژوهش
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   FSAM فزاینده ضرایب محاسبه و تحلیل -4-3-2

  پژوهش مدل ارائه شده در این ري اجتماعی مالی وماتریس حسابدامفاهیم نظري توجه به با 

 برونـزا بـه شـرح زیـر     هـاي دررونـزا و   حسـاب  ،FSAM فزاینـده  ضـرایب  محاسـبه  منظور به

  تعیین شده است: شناسایی و

 درآمـد  )حساب ایجاد درآمد که بـه تفکیـک  2 ،حساب تولید)1 : هاي درونزا حساب -الف

حسـاب   )3تولیـد اسـت،    بـر  هـاي  مالیات سایر و عملیاتی مازاد مختلط، درآمد کار، نیروي

حسـاب   )4هـاي مـالی)،   هـاي غیرمـالی، شـرکت   شرکت وگاز،خانوار، نفت شامل: جاري (

  هـاي مـالی)،  هـاي غیرمـالی، شـرکت   وگـاز، شـرکت  خـانوار، نفـت   شـامل:  سرمایه نهـادي ( 

و  سـهام  هـا، سـهام، وام  جـز ب بهـادار  اوراق هـا،  سـپرده  و نقـد  پـول شـامل:  ( حساب مـالی  )5

 دریـافتنی  هاي حساب سایر وبازنشستگی  هاي صندوق و عمر بیمه ذخایر هاي مشابه، دارایی

  پرداختنی).   و

هـا کـه شـامل تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص، دنیـاي         حساب : سایرهاي برونزاحساب -ب

  است.حق برداشت مخصوص  خارج، دولت، طالي پولی و

هـاي ضـرایب   الگـوي مـاتریس حسـابداري اجتمـاعی مـالی در خصـوص مـاتریس       نتایج 

فزاینده تولید، ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولیـد، ضـرایب فزاینـده درآمـدهاي نهادهـاي      

انـدازهاي نهادهـاي داخلـی جامعـه و ضـرایب فزاینـده       داخلی جامعه، ضرایب فزاینـده پـس  

گـزارش شـده اسـت. ابتـدا بـه       )4( جـدول در  هـاي تولیـدي،   تخصیص منابع مالی به فعالیت

اي  به تحلیل ضرایب فزاینـده یـک بخـش پرداختـه و سـپس بـه تحلیـل مقایسـه        نمونه  عنوان

    پردازیم.ها میبخش

  

  تحلیل ضرایب فزاینده یک بخش تولیدي (بخش کشاورزي)   -4-3-3

 بخــش کشــاورزي را بــه طــور نمونــه در نظــر  ،FSAMبــه منظــور تحلیــل ضــرایب فزاینــده 

 ،شـود  مشاهده مـی  )4(طور که در ماتریس ضرایب فزاینده تولید در جدول همان گیریم. می

 در هر یـک از اقـالم تزریقـی طـرف واقعـی اقتصـاد       ریال) میلیارد (یک یک واحد افزایش
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غیرمسـتقیم   بـه طـور مسـتقیم و    (متغییرهاي کالن سیاستی نظیر صادرات و مصـرف دولـت)  

شـود. از  می اقتصاد کل توسط بخش کشاورزي در تولید ،تولید واحد 18/3موجب افزایش 

 و غیرمسـتقیم  مستقیم طور به باید واحد 49/1، یادشدهاین میزان افزایش تولید توسط بخش 

در بخش صنعت تولید شود واحد  6/0در بخش خدمات، واحد  91/0کشاورزي،  بخش در

  ارائه شده است).  )4( ها در جدول(نتایج مربوط به سایر بخش

هاي تولیـدي بـر درآمـد ایجـاد شـده      آثار و تبعات اجتماعی ناشی از توسعه و گسترش بخش

توسط هر بخش، در ماتریس ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولید گزارش شـده اسـت. همـانطور    

مجموع درآمـدهاي ایجـاد شـده توسـط بخـش کشـاورزي در       دهد، که نتایج ارائه شده نشان می

و  11/1شـود و   واحـد عایـد نیـروي کـار مـی      4/0که از ایـن میـزان    واحد است 03/2کل اقتصاد 

  یابد.   ترتیب به درآمد مختلط و مازاد عملیاتی تخصیص می به واحد 52/0

هـا بـر    هاي توسـعه و گسـترش بخـش   مستقیم سیاستآثار و تبعات مستقیم و غیرهمچنین 

نهادي نشـان داده   –هاي داخلی جامعه در قالب توزیع درآمد ساختاري افزایش درآمد نهاد

بخـش کشـاورزي در مجمـوع بـا      ،شود میمشاهده  )4(گونه که در جدول شده است. همان

تواند بیشترین درآمـد را بـراي نهادهـاي داخلـی جامعـه ایجـاد کنـد. آثـار و         می واحد 18/2

هـا در   هـاي توسـعه و گسـترش بخـش    سیاسـت تبعات مالی مسـتقیم و غیرمسـتقیم ناشـی از    

مــاتریس ضـرایب فزاینــده   وداخلـی جامعـه   انـداز نهادهــاي  مـاتریس ضـرایب فزاینــده پـس   

  هاي تولیدي منعکس شده است. تخصیص منابع مالی به فعالیت

 هاي نهادهـاي داخلـی جامعـه   زانـدا از ماتریس ضرایب فزاینـده پـس  دست آمده  نتایج به

انداز انجام شده توسـط نهادهـاي داخلـی     مجموع پسدر بخش کشاورزي دهد که نشان می

بـا توجـه بـه نتـایج ارائـه شـده در مـاتریس         همچنین .است(میلیارد ریال)  واحد 83/0جامعه 

 هاي تولیدي که آثار و تبعـات مـالی ناشـی از   ضرایب فزاینده تخصیص منابع مالی به فعالیت

شـود  مشـاهده مـی   دهد،طرف واقعی اقتصاد نشان مییک واحد اقالم تزریقی را در  افزایش

-گذاري در دارایـی  واحد سرمایه 48/0که بخش کشاورزي به منظور افزایش تولید، مستلزم 

   هاي مالی، براي تامین منابع مالی مورد نیاز است.
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  هااي بخشتحلیل مقایسه - 4-4

 دهند که:نشان می )4(مشاهدات ارائه شده در جدول 

 1378دهنـد کـه در سـال    نشان می نتایج به دست آمده از ماتریس ضرایب فزاینده تولید -1

و قبـل از بخـش   تولیـد در کـل اقتصـاد در رتبـه اول     بخش ساختمان از لحاظ توان افـزایش  

هایی کـه دولـت    برخی از سیاستبه  توان اي را می علت چنین مشاهده کشاورزي قرار دارد.

نسـبت   ،در جهت گسترش بخش مسکن داشته اسـت  1378ال و طی س 1377اواخر سال  در

و افـزایش   77هاي اعتباري متعددي از جملـه ادامـه طـرح اسـکان     در این سال، سیاست داد.

سقف تسهیالت اعطایی و تسهیل در معـامالت مسـکن جهـت تحـرك بخشـیدن بـه بخـش        

در  70همچنین خشکسـالی کـه در نیمـه دوم دهـه      ساختمان و مسکن به اجرا درآمده است.

تواند عامل کاهش توان افـزایش تولیـد بخـش کشـاورزي در سـال      می ،ایم ایران شاهد بوده

  )1378( ترازنامه بانک مرکزي،  .باشد یادشده

هاي پژوهش حاضر را که بر مبناي مـاتریس   یافته تا حدودي )1384نتایج مطالعه بانویی (

کند. بـانویی در مطالعـه خـود ضـرایب     تایید می ،است 1378مالی سال حسابداري اجتماعی 

هاي حسـابداري اجتمـاعی   بر اساس ماتریس هاي اصلی اقتصاد کشور رافزاینده تولید بخش

مورد مقایسه قرار داده است. نتایج این مطالعه حاکی  1379و  1375، 1352، 1349هاي سال

هاي در سایر سال .مان در رتبه اول قرار داردکه بخش ساخت 1379جز سال ن است که باز آ

بخش کشاورزي از لحاظ توان افزایش در تولید کل اقتصاد، در رتبه اول قرار  مورد مطالعه،

  گیرد.می

واحد، کمتـرین میـزان    77/1توسعه و گسترش بخش استخراج نفت خام وگاز طبیعی با  -2

  کند.  افزایش را در تولید کل اقتصاد ایجاد می

) صنعت نفت و گـاز، از صـنایع   1مورد بخش نفت و گاز دو نکته حائز اهمیت است: در 

(بـا دقـت در ضـرایب فزاینـده درآمـد       بر اسـت  ) بخش نفت و گاز سرمایه2. استتک  هاي

واحـد بیشـترین    12/1شود که مازاد عملیاتی در این بخش با میزان عوامل تولید، مشاهده می
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ها به خود اختصـاص داده اسـت کـه    بخش تمام(درآمد سرمایه) را در  مقدار مازاد عملیاتی

  ). استبر بودن بخش نفت و گاز  دهنده سرمایه نشان

 ایـن  علت پایین بودن ضرایب فزاینده تولید در بخش نفت و گاز وابسـتگی شـدید تولیـد   

اي اي است و از آنجایی که صـنعت کشـور بـه انـدازه    اي و سرمایهبخش به کاالهاي واسطه

بـه منظـور افـزایش تولیـد در      از این رورشد نکرده است که بتواند این نیازها را تامین کند، 

این بخش از تولیدات داخلی کمتـر اسـتفاده شـده و تولیـد ایـن بخـش وابسـتگی شـدید بـه          

  اي وارداتی دارد. کاالهاي سرمایه

مـاتریس ضـرایب    ودست آمده از ماتریس ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولیـد  نتایج به 

  دهند که:نشان مینهادهاي داخلی جامعه فزاینده 

واحـد،   77/1و  03/2ترتیـب بـا    مـالی بـه   گـري  واسـطه  هـاي  بخش کشاورزي و فعالیـت  -1

همچنـین ایـن دو بخـش    اند. کردهرا براي عوامل تولید در کل اقتصاد ایجاد بیشترین درآمد 

هـاي داخلـی جامعـه در کـل     را بـراي نهـاد   واحد بیشـترین درآمـد   91/1و  18/2 به ترتیب با

  .  اند کردهاقتصاد ایجاد 

 گـري واسـطه  هاي که بخش فعالیتشود  می مشاهده ،دست آمدهه با توجه به نتایج ب

هاي سـاختمان، کشـاورزي و   به ترتیب بعد از بخشلی از نظر میزان افزایش در تولید ما

میـزان افـزایش درآمـد بـراي عوامـل      گیرد اما از جهت صنعت در مرتبه چهارم قرار می

تولید و نهادهاي داخلی جامعه بعد از بخش کشاورزي بیشترین افزایش در درآمد را در 

   .کند اقتصاد ایجاد می

دهند که این بخش بیشترین افـزایش  نشان می )4( دست آمده در جدوله همچنین نتایج ب

کنـد کـه ایـن میـزان افـزایش در      یواحد) را در اقتصاد ایجاد م 62/0در درآمد نیروي کار (

گـري مـالی   هاي واسطهتواند یکی از دالیل حرکت عوامل تولید به سمت فعالیتدرآمد می

بخـش   ،به عبارت دیگـر  .باشدرشد روزافزون بخش مالی اقتصاد در قیاس با بخش واقعی و 

ها و درآمدهاي اشخاص حاصل معامالت مالی است نه حاصل رشـد   عایدات شرکتاعظم 

  یعنی افزایش تولید و بهبود متناظر با آن در اشتغال. ،بخش واقعی اقتصاد
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  FSAM: ماتریس ضرایب فزاینده 4جدول

 
هاي تولیدي فعالیت  

   
    5 6  

ت
الی

فع
 

ي
ید

ول
ي ت

ها
 

 9  کشاورزي 5 9     

 نفت وگاز         

 معادن         

 صنعت  6   6 5 9 5 5

 انرژيتامین  5   6 5  5  5

 ساختمان 6        

 هاي اسطه گري مالی فعالیت  5     6  

 خدمات  9  5  66 9 5 69

 کل
 

  9  55   5
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ولی
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وام

دع
آم

در
 

 9  درآمدنیروي کار(مقیم داخل)    5 5 6 

 مختلط درآمد        5 5

 عملیاتی مازاد  5  6 65 6 59  6

 هاي برتولید خالص سایرمالیات         

 کل
 

     5  6
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ي 
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   خانوار 6  99  9 5 

 نفت وگاز 5 6 5 9     

 شرکت هاي غیرمالی 6  5  9   5 9

 شرکت هاي مالی    5 6 5 6  6

 کل
 

 6  5   9 
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   خانوار      5 

 نفت وگاز 9 6      9 

 شرکت هاي غیرمالی  6 6  9 6  5 9

 شرکت هاي مالی  9   5  6  6

 کل
 

 9 6  6   5
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 5  پول نقد وسپرده ها       

 بجزسهام اوراق بهادار         

 وام ها         

 هاي مشابه سهام ودارایی 5        

 خالص دارایی خانوار از ذخایر بیمه عمر 6        

 سایرحسابهاي دریافتنی/پرداختنی  6 6 6  5 6  

 کل  5 9    5 5

  منبع: نتایج پژوهش
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  FSAM و SAM فزاینده اي ضرایبتحلیل مقایسه - 4-5

 .اسـت  شـده  ارائـه  FSAM و SAM فزاینده ضرایب اي بیندر این بخش یک تحلیل مقایسه

سـوال  ایـن  بسـتر مناسـبی بـراي پاسـخ بـه       FSAMو  SAMاي ضرایب فزاینده تحلیل مقایسه

چـارچوب مـاتریس حسـابداري اجتمـاعی     در  مـالی  جریان بسطکند که پژوهش فراهم می

   دهد؟چگونه ضرایب فزاینده تولید را تحت تاثیر قرار می

واحـد   یک ارزش افزایش با را FSAM و SAM فزاینده ضرایب میان تفاوت )5( جدول 

 جـدول  بـه  توجـه  با .دهدمی نشانتزریقی طرف واقعی اقتصاد  اقالم در )میلیارد ریال(یک 

 درآمـد  تولیـد،  عوامـل  درآمد تولید،(ها حساب همه در فزاینده ضرایب که شود می مشاهده

 تفـاوت  ایـن  اسـت کـه   SAM بیشـتر از الگـوي   FSAMالگـوي   در) جامعه داخلی نهادهاي

   .است اقتصاد در مالی جریانات مهم بیانگر نقش

کنند هاي تولیدي ابتدا به عوامل تولید (کار و سرمایه) پرداخت میفعالیت SAM در چارچوب

و پس از در نظر گرفتن انتقاالت بین نهادي و درون نهادي درآمدهاي نهادهـاي داخلـی جامعـه،    

وار درآمد  منظور تکمیل جریان دایره به FSAM اما در الگوي ،شودیند چرخه تولید کامل میآفر

-رمایهکنند جریان جدیدي از س اندازهاي خود را به بازارهاي مالی منتقل میملی، عواملی که پس

 سیسـتم،  در مـالی  جریانات درونزا شدن به عبارت دیگر با .کنندتامین مالی را ایجاد می گذاري و

 در و نشده داده ناخالص اختصاص ثابت سرمایه تشکیل به که جامعه داخلی نهادهاي اندازهاي پس

SAM در  مجدد اند، شده نادیده گرفتهFSAM داده بازگشـت  سیسـتم  بـه  بازارهاي مالی وسیلهه ب 

 و رفـع  مـالی  وجـوه  متقاضـیان  بـه  اندازکننـدگان  پـس  از مـازاد  وجـوه  انتقـال  طریـق  از و شودمی

  دهد. می افزایش را تولید سطح ها،بنگاه مالی منابع کمبودهاي

نسبت به ضـرایب فزاینـده تولیـد     FSAMمیزان رشد ضرایب فزاینده تولید  )5(در جدول 

SAM هاي مالی بر بخش میزان کمی اثرات القایی جریاندهنده گزارش شده است که نشان

 98/4بخش نفت و گاز با  شود،مشاهده می )5(طور که در جدول واقعی اقتصاد است. همان

درصد رشد، بیشترین اثرات القایی مالی را به خود تخصیص داده است. با توجه به مـاتریس  

بـا افـزایش    شـود کـه  اهده مـی ) مشـ )4(هاي تولیدي (جدول تخصیص منابع مالی به فعالیت 
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(متغییرهاي کالن سیاسـتی نظیـر   در هر یک از اقالم تزریقی طرف واقعی اقتصاد یک واحد 

واحـد   58/0بخش نفت وگاز به منظور افـزایش تولیـد، مسـتلزم     صادرات و مصرف دولت)

مـام  تهاي مالی براي تامین منابع مالی است که بیشترین رقـم را در  گذاري در دارایی سرمایه

یادشـده  افـزایش تولیـد در بخـش     بنـابراین  هاي اقتصاد به خود اختصاص داده اسـت، بخش

هاي مالی بیشتري اسـت کـه ایـن امـر     گذاريهاي اقتصاد مستلزم سرمایهنسبت به سایر بخش

   تواند یکی از دالیل اثرات القایی مالی قابل توجه در این بخش باشد.می

درصد  17/0د که بخش کشاورزي با دهنشان می همچنین) 5(نتایج ارائه شده در جدول 

به خود اختصاص داده است. علت این مشاهده را  رشد، کمترین میزان اثرات القایی مالی را

بـه   با توجه به نتایج ارائه شده در ماتریس ضرایب فزاینده تخصـیص منـابع مـالی    تواننیز می

  ) تشریح کرد. )4((جدول  هاي تولیديفعالیت

در هـر یـک از اقـالم تزریقـی طـرف      با افـزایش یـک واحـد     ضریب فزایندهاتریس در م

گـذاري   واحد سرمایه 48/0بخش کشاورزي به منظور افزایش تولید، مستلزم  ،واقعی اقتصاد

هاي مالی براي تامین منابع مالی است و از این جهـت رتبـه سـوم را در میـان همـه      در دارایی

کـاربر  بـا وجـود    بخش به منظور افـزایش تولیـد  ، به همین جهت این هاي اقتصاد داردبخش

  . استهاي مالی نسبتا زیادي نیز  گذاري بودن، نیازمند سرمایه

باال بودن توان افزایش تولید در بخش کشاورزي (رتبه دوم در ماتریس ضـرایب فزاینـده   

نشاندهنده عـدم   واندتتولید) از یک سو و کمترین اثرات القایی مالی از سوي دیگر (که می

تواند یک تناقض آشکار در اقتصاد  تخصیص متناسب اعتبارات مالی به این بخش باشد) می

پتانسیل باالي بخش کشـاورزي در افـزایش تولیـد کـل و ایجـاد      با وجود یعنی  ،کشور باشد

جـود  گذاري و بازار مالی کارآمد براي تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه ارزش افزوده باال،

هاي مناسب جهت اصالح سـاختار بازارهـاي مـالی و اعتبـاري     اتخاذ سیاست ، بنابراینندارد

  .رسدگذاري در این بخش ضروري به نظر می کشور در بخش کشاورزي و توسعه سرمایه
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  FSAMو  SAMمقایسه ضرایب فزاینده  - )5(جدول 

  

 کشاورزي   نفت وگاز
  سایر

  معادن
  ساختمان  تامین انرژي  صنعت

  هاي فعالیت

  گري مالی واسطه 
  خدمات

ت
الی

فع
ي

ید
ول

ي ت
ها

  

SAM  69 5  5   5

FSAM    9  55   5

 درصد رشد  9      5

رآ
د

د
ولی

ل ت
وام

 ع
مد

 

SAM   9   5 56  5

FSAM      5  6

 درصد رشد   9 5 6 99  

عه
ام

ج
ی 

خل
دا

ي 
ها

اد
نه

د 
آم

در
 

SAM  6     5  6

FSAM   6  5   9 

6  درصد رشد  6 9 9  9 5

  منبع: نتایج پژوهش 

  

   FSAMررسی ساختارمالی ایران در چارچوب ب - 4-6

ماتریس ضرایب فزاینده تخصیص منابع مـالی بـه   با استفاده از تجزیه و تحلیل در این قسمت 

هـا اسـت بـه     تبعـات مـالی توسـعه و گسـترش بخـش      هاي تولیدي که ناشی از آثار وفعالیت

    .پردازیمایران از دیدگاه ماتریس حسابداري اجتماعی مالی میبررسی ساختار مالی 

هاي با توجه به نتایج ارائه شده در ماتریس ضرایب فزاینده تخصیص منابع مالی به فعالیت

را در یک واحد اقـالم تزریقـی    افزایش که آثار و تبعات مالی ناشی از ))6((جدول تولیدي

هاي تولیدي به منظور افزایش شود که فعالیتمی دهد، مشاهدهنشان می طرف واقعی اقتصاد

 که سایر هاي مالی در کل اقتصاد هستندگذاري در دارایی واحد سرمایه 66/3تولید، مستلزم 

 ابزارهـاي  مقـدار را در  بیشـترین  واحـد  43/1مجموع بـا   در پرداختنی/ دریافتنی هايحساب

و  اعتبـارات  شامل پرداختنی، /دریافتنی هايحساب داده است. سایر اختصاص خود مالی به
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 در واقـع . است مطالبات و سایر عمومی غیرمالی بخش و مطالبات تجاري هايپرداخت پیش

 نهـادي  واحـدهاي  مـالی  و مبـادالت  دولتـی  نهـادي  واحـدهاي  و دولـت  میان مالی مبادالت

 /دریـافتنی  هـاي در سـایر حسـاب   آنها پوششتحت  فرعی هايو شرکت موسسات با دولتی

 دولتـی  هايفعالیت گستردگی با توجه بهکه  )1383بانک مرکزي، ( شود می درج پرداختنی

 خـود  بـه  را اي مالحظـه  قابـل  رقـم  پرداختنـی  /هـاي دریـافتنی  سایر حسـاب  ایران اقتصاد در

  است.  داده اختصاص

 اند قرار گرفتههاي بعدي واحد در رده 94/0و 01/1با  ترتیب به وام و هانقد و سپرده پول

واحـد) رقـم   06/0بهـادار (  و اوراقواحـد)   21/0سهام ( به نسبت توجهی قابل صورت به که

  . اند بیشتري را به خود اختصاص داده
  

  هاي تولیديماتریس ضرایب فزاینده تخصیص منابع مالی به فعالیت - )7(جدول 

 
 کشاورزي

نفت 

  وگاز

  سایر

  معادن
  صنعت

تامین 

  انرژي
  ساختمان

هاي  فعالیت

گري   واسطه

  مالی

  کل  خدمات

پول نقد و 

  ها سپرده
5        

بجز  اوراق بهادار

 سهام
        6

 ها وام         9

سهام و 

 هاي مشابه دارایی
        

 خالص دارایی

خانوارها از 

 ذخایر بیمه عمر

        

 هاي سایرحساب

 دریافتنی/

 پرداختنی

6 6 6  5 6   

 کل  5 9    5 5 66

  نتایج پژوهشمنبع: 
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 هاي تولیدي بهکه فعالیت دهدنشان می وام و هانقد و سپرده پول فزاینده ضرایب بودن باال

 وابسته هستند پول بازار و نهادهاي بانکی نظام به زیادي حد تا خود مالی نیازهاي منظورتامین

از  .اتکا دارنـد  سرمایه بازار نهادهاي به کمتري در مقیاس خود مالی نیازهاي منظور رفع و به

 ایــران بــر اقتصــاد مــالی حــاکم نظــام دیــدگاه مــاتریس حســابداري اجتمــاعی مــالی ایــران، 

  . محور است بانک

در چارچوب ماتریس حسـابداري اجتمـاعی مـالی، تنهـا بـا تجزیـه و        شود خاطر نشان می

تحلیـل  هاي نهادهاي داخلی جامعه و همچنین تجزیه و بدهی ها وسبد دارایی تحلیل ساختار

توان به بررسی نوع سیستم مالی حاکم بر جامعه پرداخت و این مـدل در  ضرایب فزاینده می

هاي دیگري که براي بررسی سیستم مالی حاکم بر اقتصاد یک کشـور   گیري شاخصاندازه

  .نارسایی دارد، و جود دارد

  

  گیرينتیجه -5

ایـران   )FSAM( بار به بررسی ماتریس حسابداري اجتماعی مالی نخستینبراي  پژوهش این

تـوان نشـان داد کـه    مـی  FSAM. بـا اسـتفاده از   در اقتصاد پرداخته اسـت و کاربردهاي آن 

انـدازهاي  یابد و چگونه پـس سرمایه مالی چگونه بین نهادهاي مختلف در اقتصاد جریان می

مالی بـه بخـش مولـد اختصـاص داده شـده و      نهادهاي مختلف در اقتصاد از طریق بازارهاي 

شـود و میـان بخـش واقعـی و مـالی      گذاري بیشتر، تولید و درآمد بیشـتر مـی   منجر به سرمایه

  کند.  اقتصاد ارتباط ایجاد می

عمومی اقتصاد بین بازارهاي کاال، کار و بـازار   تعادل ماتریس حسابداري اجتماعی مالی،

از الگوهایی است که در سنجش آثار و تبعات همزمـان   بنابراین یکی ،دهدمالی را نشان می

   .اجتماعی و مالی تغییر در متغیرهاي کالن اقتصادي داراي کاربرد است -اقتصادي

ایران در  SAMاین پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداري اجتماعی مالی مستخرج از 

پـردازد. در ایـن راسـتا    مـی  به سنجش آثار جریانات مالی بر بخش واقعـی ایـران   1378سال 

در چـارچوب مـاتریس حسـابداري     مـالی  جریـان  سوال اساسی پژوهش این است که بسـط 



  29... يکاربردها و یرانا یمال یاجتماع يحسابدار یسماتر

 
 

 

 

 

خالصــه نتــایج و دهــد. مــیاجتمــاعی چگونــه ضــرایب فزاینــده تولیــد را تحــت تــاثیر قــرار 

  مشاهدات به شرح زیر است:

 گـري واسـطه  هـاي  که بخش فعالیتشود  میمشاهده  ،دست آمدهه با توجه به نتایج ب -1

امـا از جهـت میـزان     ،گیـرد مالی از نظر میزان افزایش در تولید در جایگاه چهـارم قـرار مـی   

افزایش درآمد براي عوامل تولید و نهادهاي داخلی جامعه بعد از بخش کشاورزي بیشـترین  

کنـد. همچنـین ایـن بخـش بیشـترین افـزایش در       افزایش در درآمد را در اقتصـاد ایجـاد مـی   

 کند که این میزان افزایش در درآمـد ) را در اقتصاد ایجاد می62/0ي کار مقیم (درآمد نیرو

رشـد  گري مـالی و  هاي واسطهتواند یکی از دالیل حرکت عوامل تولید به سمت فعالیتمی

بخـش اعظـم    ،به عبارت دیگـر  .باشدروزافزون بخش مالی اقتصاد در قیاس با بخش واقعی 

نه حاصل رشد بخـش   است اص حاصل معامالت مالیها و درآمدهاي اشخ عایدات شرکت

  یعنی افزایش تولید و بهبود متناظر با آن در اشتغال. ،واقعی اقتصاد

دهـد کـه   مـی  نشـان  FSAM و SAMاي میـان ضـرایب فزاینـده    نتایج تحلیل مقایسه -2

 داخلـی  نهادهـاي  درآمـد  تولیـد،  عوامـل  درآمـد  تولیـد، (ها حساب همه در فزاینده ضرایب

 در مـالی  جریانـات  شدن درونزا بااست.  SAM بیشتر از الگوي FSAMالگوي  در) جامعه

 اختصـاص  ناخالص ثابت سرمایه تشکیل به که جامعه داخلی نهادهاي اندازهاي پس سیستم،

 بـه  مالی بازارهاي وسیلهه ب FSAMدر  مجدد اند،شده گرفته نادیده SAM و در نشده داده

 متقاضیان به اندازکنندگان پس از مازاد وجوه انتقال طریق از و شودمی داده بازگشت سیستم

  دهد.می افزایش را تولید سطح ها،بنگاه مالی منابع کمبودهاي رفع و مالی وجوه

 هـاي تولیـدي  تخصیص منابع مـالی بـه فعالیـت    با توجه به نتایج ارائه شده در ماتریس -3

تزریقـی طـرف واقعـی اقتصـاد، بخـش      شود که با افزایش یـک واحـد در اقـالم    مشاهده می

گـذاري هـاي مـالی    کاربر بودن، نیازمنـد سـرمایه   با وجودبه منظور افزایش تولید  کشاورزي

. باال بودن توان افزایش تولید در بخش کشاورزي (رتبـه  استواحد) نیز  48/0( نسبتا زیادي

 17/0( مـالی  دوم در ماتریس ضرایب فزاینده تولیـد) از یـک سـو و کمتـرین اثـرات القـایی      

نشاندهنده  تواند(که می ) از سوي دیگرSAMنسبت به  FSAMدرصد رشد ضرایب فزاینده 
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تواند یـک تنـاقض آشـکار در     عدم تخصیص متناسب اعتبارات مالی به این بخش باشد) می

پتانسیل باالي بخش کشاورزي در افـزایش تولیـد کـل و     با وجودیعنی  ،اقتصاد کشور باشد

گـذاري   بازار مالی کارآمد براي تامین منابع مالی مورد نیاز سـرمایه  ده باال،ایجاد ارزش افزو

هـاي مناسـب جهـت اصـالح سـاختار بازارهـاي مـالی و        اتخاذ سیاست بنابراین وجود ندارد

گذاري در این بخش ضـروري بـه نظـر     اعتباري کشور در بخش کشاورزي و توسعه سرمایه

  .رسدمی

 هـاي ماتریس ضرایب فزاینده تخصیص منابع مالی بـه فعالیـت  دست آمده در  به نتایج -4

نسـبت بـه   به طور قابل تـوجهی   ،ها و وامسپرده فزاینده پول نقد و ضرایبدهند که نشان می

 پول فزاینده ضرایب هاي مشابه و همچنین اوراق بهادار بیشتر است. باال بودن سهام و دارایی

 خـود  مالی نیازهاي منظورتامین به هاي تولیديفعالیت که دهدنشان می وام و ها سپرده نقد و

 مـالی  نیازهاي رفع منظور و به هستند وابسته پول بازار و نهادهاي بانکی نظام به زیادي حد تا

تـوان نتیجـه گرفـت    مـی  بنابراین .دارند اتکا سرمایه بازار نهادهاي به کمتري مقیاس در خود

 ایـران  بـر اقتصـاد   مـالی حـاکم   نظام مالی ایران،که از دیدگاه ماتریس حسابداري اجتماعی 

  . محور است بانک

در چارچوب ماتریس حسابداري اجتماعی مالی، تنها با تجزیـه و   شود که خاطر نشان می

هاي نهادهاي داخلی جامعه و همچنین تجزیـه و تحلیـل   ها و بدهیتحلیل ساختارسبد دارایی

مالی حاکم بر جامعه پرداخت و این مـدل در  توان به بررسی نوع سیستم ضرایب فزاینده می

گیري شاخص هاي دیگري که براي بررسی سیستم مالی حاکم بر اقتصاد یک کشـور  اندازه

  .نارسایی دارد ،و جود دارد
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    منابع

  فارسی -الف

 یمـال  هـاي  گري اثرات توسعه واسطه یبررس« )، 1390فر ( ییتمنا یماس و ینعالءالد ی،ازوج

خودهمبسـته بـا وقفـه     يبـا اسـتفاده از الگـو    یبـی ترک یکـرد رو یران،ا يبر رشد اقتصاد

  .108-70، صص 6، شماره فصلنامه پول و اقتصاد ،»(ARDL) یعیتوز

  .1378 یاجتماع يحسابدار یسماتر یران،ا یاسالم يجمهور يانک مرکزب

 یاجتمـاع  يحسـابدار  یسگـزارش مـاتر  «)،1387( یـران ا یاسـالم  يجمهـور  يانک مرکـز ب

  .ياقتصاد ي، اداره حسابها»1378در سال  یراناقتصاد ا

 ید(حساب تول یرانا یمل يگزارش حسابها«)، 1388( یرانا یاسالم يجمهور يبانک مرکز

 یملـ  يحسـابها   یسـتم اقتصـاد براسـاس س   ينهـاد  يها بخش یکبه تفک یتا حساب مال

  .ياقتصاد يها ، اداره حساب)«1993

-1376یـران وجـوه ا  یـان کتاب حساب جر«)، 1383( یرانا یاسالم يجمهور يبانک مرکز

  .ياقتصاد يها ، اداره حساب»1351

 ياقتصـاد  هاي¬یلتحل«)، 1382محمدپور ( یکامل و یمهربان ياکبر ، ساراصغرا یعل ی،ئبانو

 يصـنعت و خـدمات در الگـو    ي،کشـاورز  هـاي ¬بخـش  یندهفزا یبضرا یو اجتماع

، 42-41، شـماره  و توسـعه  ياقتصاد کشـاورز فصلنامه  ،»یاجتماع يحسابدار یسماتر

  .51-27صص 

 یـع رشـد و و توز  ینـده فزا یبضـرا  يهـا  یلتحل« )، 1389( فرشاد مومنیاصغر و  یعل بانویی،
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