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 چكیده

 

 و دارن د راوانف  مالی منابع به نیاز اقتصادی مختلف هایعرصه در پیشرفت منظور به توسعه حال در کشورهای مقدمه:

 ح ال در ورهایکش  در وی ژه ب ه مالی تأمین بحثم ،از این رو .ندکنمی استفاده آن تأمین برای گوناگونی هایروش از

 ب ر ول تد م الی ت أمین ت أيیر بررس ی ب ه پ ژوه  ای ن درب ر ای ن اس ا  . اس ت برخوردار چندان دو اهمیت از توسعه

  . شودمی پرداخته نسلی یحسابدار

 ه ایدهدا. اس ت یهمبس ت  یفیتوص  نوع از روش و تیماه نظر از و یکاربرد هدف لحاظ از پژوه  نیا روش پژوهش:

-1392زم انی  ب ازه درای ران  آم ار مرک ز آم اری هایسالنامه و مرکزی بانک اقتصادی تحوالت هایگزارش از پژوه  این

 .شد آزمون افتهیمیتعم گشتاور روش از استفاده با پژوه  یهاهیفرض. است شده آوریجمع 1376

 روشف  و خ دمات از حاص ل درآم د دول ت، مالکیت از حاصل درآمد که است آن از یحاکپژوه   نتایج ها:یافته

 ه ایدارایی ریواگ ذا ای،س رمایه هایدارایی واگذاری مالیاتی، درآمدهای خسارات، و جرایم از حاصل درآمد کاال،

 رابط ه ام ا دارد ایمالحظ هقاب ل اي ر نس لی یحس ابدار ب ر یخ ارجه ای بانک ازدول ت  استقراض و ارز فروش مالی،

 .شدن مشاهده نسلی یحسابدار با داخلی بانکی نظام از استقراض و دولت متفرقه درآمدهای بین یدارمعنی

 اس ا  ب رنه را بودج ه س اال اق الم از کدام هر  یافزا ای کاه به منظور ایجاد تعادل نسلی، دولت باید  گیری:نتیجه

مختلف  مالی تأمین ابعمن از ینسل تعادل جادیابرای  توانندیم هادولتبرای این منظور  تعیین کند. ینسل یحسابدار نظام

 ،خس ارات و ج رایم از حاص ل درآم د ک اال، ف روش و خ دمات از حاص ل درآم د دولت، مالکیت از حاصل درآمد)

 ازدول ت  اضاس تقر و ارز ف روش م الی، ه ایدارای ی واگ ذاری ای،س رمایه هایدارایی واگذاری مالیاتی، درآمدهای

 .ندکن استفاده داخلی بانکی نظام از استقراض و متفرقه درآمدهای یاستثنا به( یخارجهای بانک
 

 .نسلی حسابداری دولت، یمال تأمینی، عموم بخ  بودجه: کلیدی هایواژه
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 مقدمه

 
 قرن آخر دهه در که است ایرویه نسلی حسابداری

دو پژوه   در همکاران و اورباخ وسیله به گذشته

 بر نسبی مالی بار لیتحم گیریاندازه برایمتفاوت، 

نتایج  .(2و  1) افتی تکاملو توسعه  مختلف یهانسل

 بخ  افزای علت که  نشان دادآنان های پژوه 

طی دوره  در آینده هاینسل برای هامالیات از عظیمی

 رفاه برای را مکفی ایبودجه تا د،گیرمی شکلفعلی 

 بر این اسا  .ندک تأمین کنونی هاینسل اجتماعی

 که هستند مدعی نسلی، حسابداری طرفداران

 نامتعادلی به توجهی حسابداری متعارف هایروش

 این که دارند عقیده آنان. ندارد هانسل میان نسبی

در این  (.3) برود بین از باید و نیست عادالنه ینامتعادل

 هانسل میان نسبی نامتعادلی که هاییروشیکی از میان 

، شودمی هاپرداختبین  تعادلموجب را برطرف و 

ولت در بخ  عمومی مالی د تأمیناستفاده از نوع 

که دولت چ ونه باید  این است. به عبارت دی ر،

تا فشار  ،کندرا در طول زمان تأمین مالی  خود مخارج

نباشد و تعادل بین  آیندهی هاپرداختها و بر دوره

رعایت شود، از اهمیت خاصی برخوردار  هاپرداخت

 این نسلیحسابداری  اصلی هدفتوان گفت میاست. 

 در بودجه توازن فکر به فقط نباید هادولت که است

 دنباش داشته نیز ن ریآینده باید بلکه باشند مدتکوتاه

 اقتصادی، توسعه پنجم برنامه قانون 8٤ ماده .(3)

-139٤) ایران اسالمی جمهوری فرهن ی و اجتماعی

 تأکیدها نسل پرداخت نیب تعادل رعایت بر نیز( 1389

 رویکرد رسدیم نظره ب مبنا بر این. (٤) است هکرد

 یمال یزیربرنامه یبرا یدیمف ابزار ،ینسل یحسابدار

 .باشد کشور در یمال یهااستیس لیتحل و مدتدراز

 دولت مالی تأمین هایروش از ایعمده بخ  که چرا

 هایدارایی واگذاری طریق از مالی هایسیاست و

 و طبیعی منابع عنوان به (گاز و نفت مانند) ایسرمایه

 همه به متعلقاین منابع  که شودانجام می ملی سرمایه

 ست.ا هانسل

و ها ایجاد تعادل نسبی میان نسلبا وجود تأکید بر 

 ایران دولت حاضر حال دراهمیت حسابداری نسلی 

 استفاده بودجه کسری از مالی وضعیت گزارش ری در

کسری بودجه، بدون توجه به  باید گفت که اما کندمی

تواند یک این که چ ونه تعریف شده است، نمی

 زیرا (.5) ارزیابی مناسب از سیاست نسلی فراهم کند

های بخ  عمومی بدهی افزای کسری بودجه با 

امین در در این راستا، حسینی (.6شود )تشدید می

کرد. های نسلی را ارائه ای از حسابمجموعه پژوهشی

به عنوان جای زینی برای ها حساباین مجموعه 

که از نظر اقتصادی قراردادی  بودهکسری بودجه 

ی خالص ارزش فعلی دهندهها نشان. این حساباست

( اما 5) های موجود به دولت استهای نسلپرداخت

های گذشته، از در پژوه  حاضر بر خالف پژوه 

درآمدهای دولت به عنوان سازوکاری برای تنظیم 

حسابداری نسلی و تعادل بودجه نسلی استفاده شده و 

هدف آن مطالعه اير تأمین مالی از  ،به عبارت دی ر

در  های آینده است.سوی دولت بر تعادل نسلی دوره

ادامه، پس از بیان مبانی نظری و پیشینه پژوه ، 

شود. پس از آن پژوه  ارائه می ها و روشفرضیه

های پژوه  تشریح شده و بخ  آخر مقاله به یافته
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 گیری و پیشنهادها اختصاص دارد.بیان نتیجه

 

   ینظر یمبان
های دولت تیها و فعالبرنامه همه ان ریبودجه نما

 ملی اقتصاد در توسعه یاتیمهم و ح اریبوده و نق   بس

 اتیعمل یسند مال نیتر( و به عنوان مهم7) کندیم فایا

های ب ه ه دف یابیرا در دست یدولت، نق  مهم

در این  (.8) های درازمدت توسعه کشور داردبرنام ه

 حسابداری ،مدت مالیدراز ریزیبرنامه راستا، برای

 ارزیابی آن، هدف که است جامع و نو روشی نسلی

 است مالی بار گیریاندازه و فعلی هایمشیخط يبات

. (2 و 1) دنشومتحمل میآینده  و فعلی هاینسل که

جدیدی است  و فن رویکرد یحسابداری نسل ،چنینهم

های نسل وسیله بههای مالی تحمل شده سیاست بارکه 

 نمونه،به عنوان  .(2) کندگیری میرا اندازه آینده

 و هاهزینه و هادرآمد نیبچه در کشوری چنان

 ساختار باشد، داشته وجود توازن دولت ایهبدهی

 زین ندهیآ در است ممکنکشور  آن اتیمال یکنون

 یهایبده و هانهیهز اگر اما باشد موفق و داشته تداوم

 نامتوازنی با باشد، ی آن دولتدرآمدها از  یب دولت

 جبران یبرابر این اسا  . شودیم مواجه بودجه در

 اتیمال باید اهای آتی یدر بودجه دولت، نسل ینامتوازن

 خود رفاه زانیم از که نای ای و کنند پرداخت را یشتریب

 قرار توجه مورد را امر نیا ینسل یحسابدار .بکاهند

 یترعیوس دید دیبا هادولت که کندیم انیب و داده

 یهااستیس و هابرنامه جادیا با و داشته ندهیآ به نسبت

 انتقال از مخارج انجام و هااتیمال اخذ در درست

 نیا. کنند یریجلوگ ندهیآ یهانسل به یمال یسربارها

 که انجام شود یگوناگون یهاوهیش به تواندیم موضوع

 کاه  ها،اتیمال نرخ  یافزا به توانیم جمله آن از

به  .(9) کرد اشاره وریافزای  بهره ای و دولت مخارج

 ییاهاتیمال خود اتیح طول در افراداین صورت که 

 درآمد، بر اتیمالشامل ) کنندیم پرداخت دولت به را

 حقوق،مالیات بر  ،ییدارابر  مالیات ه،یسرمامالیات بر 

 دولت از را ییایمزا و( غیره و میرمستقیغ اتیمال

 و یپزشک ،یاجتماع تیامنشامل ) کنندیم افتیدر

 اگر ،(غیره و یبازنشست  یایمزا آموزش، سالمت،

 از  یب کشور کی در افراد یافتیدر یایمزاارزش پولی 

 نامتعادلی دهنده، نشانباشد هاآن یپرداخت یهااتیمال

 در های زیادیپژوه  .(3است ) دولت بودجه در

انجام  نسلی های مختلف، پیرامون حسابداریکشور

 در هانتایج این پژوه  (.10-16و  3، 1است ) شده

 و توجهقابل بسیار را نسلی نامتعادلی کشور 17 از بیشتر

 ایتالیا، کشورهای ژاپن، .دهدمی نشان کنندهن ران

 که با هستنداز جمله کشورهایی  برزیل و هلند آلمان،

و  1حسابداری نسلی مواجه هستند )ی شدید در نامتعادل

 این بار مالی وقتی که کشور، پنج این در .(11-1٤

 شود،می گیریاندازه عمر طول از درصد یک عنوانبه

 مالی نسلبار  از باالتر %75 حداقل آینده بار مالی نسل

 بی  آینده بار مالی نسل ژاپن، و ایتالیا در. کنونی است

 . فعلی است برابر بار مالی نسل دو از

 آینده نسل برابر در که مالی بارهای گیریاندازه در

به  های خالصمالیات تر،دقیق طوره ب یا )و دگیرمی قرار

 انتقالی هایپرداخت پس از کسر پرداختی مالیاتمعنای 

بر این اسا   پایه نسلی هایحساب فرض( دریافتی

 است که مالیات پرداختی به وسیله نسل فعلی در
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در فرض  ،در واقع. (2) کندتغییر نمی زندگی ماندهباقی

 مالیات و دائمی و فوری افزای  های نسلی پایه،حساب

 تعادل وضعیت یک به رسیدن برای هاهزینه کاه 

 هایتیمحدود اما (1شود )گرفته می نظر در نسلی

 خواهد این مبینهای مختلف در نسلدولت  ایبودجه

 و فعلی یهانسل اتیمال هایپرداخت خالص که بود

 بتواند که باشد ایگونهبهباید  (فعلی ارزش با) ندهیآ

 نیچنهم و تأمین را دولت ندهیآ مصرف فعلی ارزش

 ناتوانی. باشد دولت هیاول خالص ونید پرداخت به قادر

 تنظیم در دولت قصور معنای به محدودیت این حل در

های مختلف نسل برای هابدهی و هادارایی زمانهم

 این از نادرست ولی معمول یتعبیر .(3) شودمی تلقی

 داللت مذکور محدودیت که است آن محدودیت

 شرط تنها ،واقع در. دارد مالی بدهی پرداخت بر ضمنی

 هایپرداخت طریق از بدهیتسویه  که است این الزم

 برای این منظور .شود انجامآینده  و فعلی هاینسل

 و هااتیمال قیطر از که یمبالغ یازا به دیبا هادولت

 یهااستقراض کاالها، فروش و خدمات عوارض،

جرایم  ها،ییدارا انواع یواگذار ارز، فروش ،یبانک

 خدمات د،کننیم افتیدر مردم از و غیره یرانندگ

 را خدمات ارائه و دهکر ارائه حاضر نسل یبرا یحداقل

در این صورت  که چرا نده نکنند.یآ یهانسل به موکول

اما کند یم پرداخت یفعل نسل را خدمات نهیهز

 در نتیجه،. کنندیم افتیدر یندهآ یهانسل را خدمات

 يیرأآینده ت هاینسل بر دولت فعلی مالیهای سیاست

افزای  درآمد از محل  نمونه،به عنوان . دارد

در منجر به رفاه دولت و مردم  ی نسل فعلیهامالیات

 حال زمان در دولت اگر ،بنابراین (.9شود )میآینده 

 کاه  را دولت هایهزینه یا و نکند تسویه را تعهدات

 هاینسل هاهزینه و تعهدات این جبران برای ندهد،

های وامچنین، هم .بپردازند بیشتری مالیات باید آینده

های تأمین مالی دولت خارجی به عنوان یکی از شیوه

 هایبیشترین کاربرد را در جبران تعهدات و هزینه

ولی سؤال اصلی این است که کدام  (.10) دولت دارد

های تأمین مالی دولت بر تعادل نسلی مؤير یک از شیوه

نامتعادلی  که با کشورهایی خواهد بود. به عبارت دی ر،

در  عمده اند به چه تغییراتنسلی مواجه بزرگ

نتایج  .نیاز دارند تعادل به رسیدن برای های مالیسیاست

دهد که توازن و برابری در های پیشین نشان میپژوه 

های مردم و مزایای دریافتی آنان مناسب میزان پرداختی

تواند با تنظیم میزان (. بنابراین، دولت می18و  17است )

الی تا های خود از مجرای سازوکارهای تأمین مدریافتی

 گام بردارد. بودجه در تعادل جادیاحد نسبی در راستای 

 هادولت مالی ینأمت متعارف و شده شناخته هایروش

 متفاوت هاآن اقتصادی ساختارهای به توجه با جهان در

جه دبو شاملهای تأمین مالی روش به طور کلی امااست 

ها و استقراض داخلی و خارجی، عمومی دولت، بانک

این . (18گذاری خارجی است )سرمایهبور  و 

سازوکارها در بخ  عمومی دولت ایران عبارت است 

درآمد حاصل از  ،درآمد حاصل از مالکیت دولتاز 

جرایم و درآمد حاصل از  ،خدمات و فروش کاال

های واگذاری دارایی یاتی،مال یدرآمدها خسارت،

 و خارجی و داخلی هایقراضاست ،ایسرمایه و مالی

که در تعادل حسابداری نسلی نق  بسزایی  فروش ارز

در واقع، نامتعادلی ناشی از ناکارآمدی در  .(9دارد )

تر یا های تأمین مالی دولت و دریافت کماتخاذ شیوه
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ی پی  گفته است. با این سازوکارهابیشتر از حد 

 به هاروش این از بخشی که داشت توجه دیبا وجود،

 پرداختی های مالیهزینه و منجر پول عرضه  یافزا

 بر اضافی فشار باعث مخارج، نیا مالی مینأتبرای 

 هایبدهی  یافزا به عنوان نمونه، شد. خواهد جامعه

 لیقب از اقتصادی نامساعد آيار ن ی،ینقد  یافزا و ملی

 دولت سرانجام که داشت خواهد همراهرا به  تورم

 مالی بار همراه به هااستقراض این از حاصل بدهی

 خواهد منتقل آینده هاینسل به های مالی آن راهزینه

 در یتعادل یهااستیس از یکبنابراین، ی. کرد

ها و رسیدن به يبات از هزینه کاه  ،ینسل یحسابدار

خدمات به  و کاالها طریق افزای  فوری قدرت خرید

های انجام پژوه است. به عنوان نمونه،  وسیله مردم

( 20میالدی، ژاپن ) 1997( در سال 19شده در ایتالیا )

( در 2میالدی و ایاالت متحد آمریکا ) 1996در سال 

ها باید، دولتاین  نهیهزنشان داد که  میالدی 1995سال 

با این  کاه  یابد. %19و  %26، %53میزان  به ترتیب، به

های دولت، به تنهایی حسابداری وجود کاه  هزینه

های دولت از دهد. بدهینسلی را تحت تأيیر قرار نمی

دی ر مواردی است که در تعادل نسلی، نق  بسزایی 

 در دولت هایتواند داشته باشد اما این نظر که بدهیمی

نسلی است یا خیر، اشتباه  نامتعادلی مسئول اول درجه

از جمله کشورها  از بسیاری در واقعی علتاست. 

و رشد  سالخورده جمعیت افزای ایاالت متحد آمریکا 

های پرداخت شکل به انتقالی هایپرداخت زیاد

 سالمتی )بهداشتی(های مراقبت هایهزینه و بازنشست ی

های بازنشست ی و های بیمهپرداخت(. بنابراین، 2)است 

خورده کشور در تأمین اجتماعی به جمعیت سال

 درازمدت عاملی ايرگذار بر حسابداری نسلی است. 

 

 ژوه نه پپیشی
 ال وی نییتب بهدر پژوهشی  یحاجیها و گل

به آنان  پژوه  .پرداختند ینسل یحسابدار یمفهوم

بر  ینسل یکه تمرکز حسابدار داشتنکته توجه  نیا

بر  یپرداختهای اتیمال دولت وهای نهیهز یلیبار تحم

عناصر  چنین،هم. استمختلف  یسنهای گروه

بر حسابداری  زیدولت ن یمالهای یچون بده ی رید

با ارائه  حاجیها و گلینسلی مؤير است. نتایج پژوه  

 موردچه در  آننشان داد که  مفهومی ال وییک 

های داشتن داده اریاختدر  مهم است ینسل یحسابدار

 ،آمار مردم از نظر سن حداقل شاملو مناسب  درست

از  یانتقالهای افتیو در یپرداختهای اتیمال ،تیجنس

 یو محاسبه ارزش فعل ینیب یدولت در هر سال و پ

 .(21) استدولت  یندهمخارج آ

 کاربرددر پژوهشی به موضوع  جامعی و همکاران

 و درآمدها بررسی در نسلی حسابداری رویکرد

آنان  پژوه  یهایافتهند. پرداخت ایران دولتهای هزینه

های نهیهز دهندهپوش  ،یعمومهای درآمد که نشان داد

 ینفت منابع مصرف در ،نیچنهم. ستین دولت یعموم

در  نامتعادلی و نشده تیرعا ینسل عدالت کشور،

 .(11) است %9/66 با برابر ینسلهای حساب

 حسابداریبه بررسی در پژوهشی  امینحسینی

 و تحلیل و تجزیه برای روشیبه عنوان  نسلی

 ) ( دانش اه الزهرا مالی مدتدراز ریزیبرنامه

 از یامجموعهخود  پژوه وی در  .پرداخت

 دهندهنشان که است هکرد ارائه را ینسل یهاحساب
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 به موجود یهانسل یهاپرداخت یفعل ارزش خالص

 نشان داد که امینحسینیپژوه  نتایج . است دولت

تری ی کماتیمال خالص بار %٤/106ی آینده هاپرداخت

 .(5) داردنسل فعلی  به نسبت

 نیتدو و یطراح به یپژوهشدر  دینویدیجمش

 جینتا. پرداخت رانیا در ینسل یحسابدار ال وی

 داد نشان نسلی حسابداریال وی  رییبکارگ از حاصل

 نرخ و( 1389) هیپا سال هایداده گرفتن درنظر با که

 لیتنز نرخ و %6 زانیم به تولید ناخالص داخلی رشد

 اردیلیم هزار 890 مبلغ به ینسل نامتعادلی کی ،%17

چنان. دارد وجود %9/66 ینسل ینامتعادل نسبت و الیر

 در دولت، مصرفی مخارج جای به آموزش مخارج چه

 ینامتعادل نیا رد،یگ قرار انتقالی هایپرداخت فیرد

 ینامتعادل نسبت و الیر اردیلیم هزار 150 مبلغ به نسلی

 ،ال و نیا هایافتهی اسا  بر. رسدمی %7/35 به نسلی

 شامل مالی مشیخط در اساسی راتییتغ باید دولت

 تأمین نظام اصالح و انتقالی هایپرداخت و هااتیمال

 در نسلی تعادل تا کند جادیا بازنشست ی و اجتماعی

 . (15) دشو برقرار رانیا

 رانییا-اسالمی ال وی پژوهشیدر  ایندییتوح

 ریپذانیپا عییطب منابع از برداریبهره در نسلی نیب عدالت

 وی. را بررسی کرد (رانیا نفت منابع موردی مطالعه)

 دگاهید و غربی نیمتفکر دگاهید ازرا  نسلی نیب عدالت

 بین عدالت رابطه و داده قرار بحث مورد اسالمی و فقهی

 کی پژوه  نیا در. دکر انیب ار داریپا توسعه با نسلی

 ریپذانیپا عییطب منابع از مندیبهره مورد در یینها ال وی

 .(18) شد معرفی نسلی بین عدالت تحقق برای

 در لیتنز نرخ محاسبهبه  پژوهشیدر  نژادملکی

 با رانیا عمومی بخ  هایطرح برای مختلف یهانسل

ژوه  نتایج پ. پرداخت اسالمی هایآموزه بر تکیه

 لیتنز نرخ محاسبه هایروش که وی نشان داد

 اصلی روش چهار کلی طوربه و است متنوع اجتماعی

 حیترج نرخ. 1 شامل اقتصادی جیرا اتیادب در

 ،سرمایه اجتماعی فرصت هزینه نرخ. 2 ،زمان اجتماعی

برای  ایهیسا متیق. ٤ و نرخ دو نیا وزنی نیان یم. 3

 .(22) محاسبه آن ذکر شده است

در پژوهشی به بررسی  همکاران و ورباخا

 یابیارز یبرا دارمعنی روش به عنوان نسلیحسابداری 

حاکی از آن آنان پژوه  . نتایج پرداختند یمال استیس

 که است مبالغی ان رینما تنها نه نسلی حسابداریکه  بود

 پرداختی حتی بلکه پرداخت خواهند فعلی هاینسل

 و جاری استیس فرض با) زین را ندهیآ هاینسل

های مختلف( در نسل دولت ایبودجه هایتیمحدود

در پژوه   همکاران و اورباخ .(3) کندمشخص می

 از استفاده با نسلی تعادل بررسی به زالندنو در یدی ر

نتایج پژوه  آنان حاکی از . پرداختند نسلی حسابداری

 وجود تصور کی شده نییب یپ بودجه درآن بود که 

 چرا. دهدمی نشان منطقی را هااتیمال کاه  که دارد

 به نسبت تریکم مالی بار باآینده  نسل نیمتولد که

 کشور ن،یا بر افزون. شوندمی مواجه فعلی نیمتولد

 عضو اتحادیه اروپا یهارکشوریسا با سهیمقا در زالندنو

 .(1) است برخوردار بهتری طیشرا از

کوراک در کتابی با عنوان های نتایج پژوه 

در کشور کانادا « تأمین مالی دولت و حقوق نسلی»

جز استقراض از پنج هنشان داد که درآمدهای دولت ب

معروف این کشور بر حسابداری نسلی مؤير بانک 
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 (.23است )

در پژوهشی به بررسی  کارانمه و آبلت

نتایج پژوه  آنان . پرداختند ایاسترال نسلی هایحساب

 هایسال برای ایاسترال نسلی هایحساب که نشان داد

 %2/32 با برابر نامتعادلی  رانیبمیالدی  1995-199٤

 به دولت خالص هایپرداخت چنین،هم. است

 منابع عیتوز در اصلی عامل نیترمهم تر،مسن هاینسل

 . (2٤) است ایاسترال در هانسل نیب

 با نسلی حسابداری» عنوان با نکیهبنتایج پژوه  

 نشان «هلند کشور در وریبهره رشد بر بازتابی آيار

 در را دولت بودجه کسری زانیم نسلی نابرابری که داد

 بدهی نسبت و داد خواهد  یافزا %9 تا 2020 سال

. بود خواهد % تولید ناخالص داخلی20 از  یب دولت

 رشد با تواندمی هانسل نیب نابرابری کاه  چنین،هم

 .(25) شود تیتقو باالتری وریبهره

 عنوان بادر پژوهشی  هاسچنرافل و کوفیکاتل

 نسلی نامتعادلی بررسی به «جهان در نسلی حسابداری»

نشان  آناننتایج پژوه  . پرداختند جهان کشور 22 در

 کشورها نیا در ینسل تعادل به دنیرس یهاراهداد که 

 در کاه  دولت، هایخرید کاه  به وابسته

 و هامالیات در افزای  دولت، یانتقال هایپرداخت

 گرفتن نظر در فرض دو با درآمد بر مالیات در افزای 

 نظر در و دولت مصرف عنوان به آموزش هایهزینه

 هایپرداخت عنوان به آموزش هایهزینه گرفتن

 .(12) است سنی هایگروه بین توزیع قابل و انتقالی

با عنوان  همکاران و کاردارلیوه  نتایج پژ

 نیادر  که داد نشان «ایتانیبر در نسلی حسابداری»

 نیا کمی وجود دارد و نسلی نامتعادلی کشور

 سهیمقا در کشور نیا اما است رشد حال در نامتعادلی

 ژاپن و آلمان کا،یامر مانند صنعتی کشورهای ریسا با

 . (19) دارد بهتری طیشرا

 حسابداری بررسی به پژوهشیدر  همکاران و گال

. پرداختند مجارستان در مستمری نظام اصالح و نسلی

 گرانیب کشور نیا مستمری نظام در نسلی هایحساب

 طور بهمیالدی  1997 سال اصالحی بسته که است آن

 عوامل توسعه و شده دیتول مالی تن  داریمعنی

 نیا با. داده است کاه  را نهادی و شناختیتیجمع

 نرخ و ال و عوامل ییایپو بهآینده در  ینامتعادل وجود

 .(17) داردی بست  وریبهره رشد

 به نسلی حسابداری استفاده ازدر پژوهشی با  ستیف

 بودجه بر شناختیتیجمع هایمشخصه رییتغ تأيیر بررسی

 بانتایج پژوه  وی نشان داد که . پرداختآینده  عمومی

 ندیفرآ مالی، هاینظام اصالح برای فشار  یافزا به توجه

 اصلی مانع توانمی را اروپا در شناختیتیجمع در سن

 راتییتغ چنین،هم. دانست اجتماعی یهانهیهز توسعه

 رفتاری و اجتماعی راتییتغموجب  شناختیتیجمع

 ییهایورود تواندمی نسلی حسابداری ،لذا. شد خواهد

 مجموع برای شناختیتیجمعهای ینیب یپ مانند

 .(26)کند  ارائه گروه هر یهاپرداخت

 مالی تیموقع بررسی بهدر پژوهشی  اورباخ

 نسلی حسابداری از استفاده با جنوبی کره مدتدراز

 چهچنان نتایج پژوه  وی نشان داد که. پرداخت

 انتخاب موجود هاینسل مورد در مناسبی مشیخط

 خواهند مواجه نییسن  مالی بار باآینده  هاینسل نشود،

 برای اجتماعی تأمین مهیب و هااتیمال میتنظ ،لذا. شد

 جادیا و است ضروری دولت مدتدراز بودجه تعادل
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 مستمری نظام در بزرگی اصالحات ازمندین نسلی تعادل

 .(27) است عمومی

 بررسی بهدر پژوهشی  همکاران و یکارتمک 

پژوه   یهاافتهی. ندپرداخت ایتانیبر در نسلی هایحساب

 نده،یآ در شناختیتیجمع راتییتغ که آنان نشان داد

. داشت خواهد دنبالبه را ایگسترده ایبودجه آيار

 تا دابی  یافزا %6 حدود تا دیبا هااتیمال چنین،هم

 رییتغ نیا اير ،البته. برسد دارییپا به ایتانیبر مالی طیشرا

  یافزا و مسن افراد ریم و مرگ نرخ کاه  جهت به

 .(16) افتی خواهد کاه  آنان، زندگی به دیام

 

 پژوه های فرضیه
مالی  تأمین رابطه بین هدف پژوه  حاضر بررسی

بر اسا  مبانی . استبخ  عمومی و حسابداری نسلی 

مالی بخ  عمومی از  تأمیننظری و پیشینه پژوه  

 حاصل درآمد، درآمد حاصل از مالکیت دولتطریق 

 وجرایم  از حاصل درآمد، کاال فروش و خدمات از

 ،مالیاتی آمدهای، درمتفرقه درآمدهای، خسارات

 ایهدارایی واگذاری، ایسرمایه هایدارایی واگذاری

 و ارز فروش، داخلی بانکی نظام از استقراض، مالی

رود میسر خواهد شد و انتظار می خارج از استقراض

مالی بخ  عمومی در حسابداری نسلی  تأمینکه 

ه بهای پژوه  این اسا  فرضیه د. برکنتعادل برقرار 

 .تدوین شدشرح زیر 

حسابداری بر حاصل از مالکیت دولت درآمد  .1

 است. مؤيرنسلی 

بر  حاصل از خدمات و فروش کاالدولت درآمد  .2

 است. مؤيرنسلی حسابداری 

بر  و خساراتجرایم  حاصل ازدولت درآمد  .3

 است. مؤيرنسلی حسابداری 

 مؤيرنسلی حسابداری بر  دولت درآمدهای متفرقه .٤

 است.

 مؤيرنسلی حسابداری بر  دولت اتییمال یدرآمدها .5

 است.

های واگذاری داراییحاصل از دولت درآمد  .6

 است. مؤيرنسلی حسابداری بر  ایسرمایه

 های مالیواگذاری داراییحاصل از دولت درآمد  .7

 است. مؤيرنسلی حسابداری بر 

بر  بانکی داخلی نظاماز  دولت استقراض .8

 است. مؤيرنسلی حسابداری 

حسابداری بر  فروش ارزحاصل از دولت درآمد  .9

 است. مؤيرنسلی 

 مؤيرنسلی حسابداری بر  از خارج دولت استقراض .10

 است.

 
 روش پژوهش

 
 هایگزارشاین پژوه  از طریق مراجعه به های داده

های آماری و سالنامه مرکزی بانک اقتصادی تحوالت

این پژوه  از  .است شدهگردآوری  مرکز آمار ایران

نظر ماهیت و روش از نوع  کاربردی و از لحاظ هدف

ها از ب رای آزمون فرضیه و استهمبست ی  توصیفی

است.  های سری زمانی استفاده شدهداده رویکرد

برای بررسی  افتهیمیگشتاور تعم استفاده از روش

هایی که از مشاهدات یک پدیده در طول زمان داده

. هدف تجزیه (28)است  د بسیار متداولآیمیدست هب
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ال و کردن های سری زمانی، نخست و تحلیل داده

زمانی که منجر به مشاهده سری است دفی تصا یندآفر

بر زمانی بینی مقادیر آینده سری پی سپس د و شومی

های فرضیه ،در نتیجه گذشته آن است.اطالعات مبنای 

و  یافتهگشتاورهای تعمیم رویکرداز با استفاده پژوه  

 . شد آزمون 12سخه ن Stata افزارنرم بکارگیری

 

 آماری جامعه
 ی اقتصادبخ  عموم پژوه جامعه آماری این 

 سریمطالعه حاضر  آماری محیط ،. در واقعاست رانیا

تا  1376از ابتدای سال  ایران کشور ملی هایداده زمانی

 موضوعی قلمروسال است.  17به مدت  1392پایان سال 

 و اقتصاد ایهرشت بین حوزه در عام طوربه پژوه 

 و طراحی هب که ،دارد قرار بخ  عمومی حسابداری

 .پردازدمی ایران در نسلی حسابداری ال وی تدوین

 
 ال وتبیین ریاضی 

 مالی بخ  عمومی و تأمین رابطه بینبررسی  برای

از  متغیر وابسته تأخیرییک ، حسابداری نسلی

 رگرسیونی رابطهطرف راست  به نسلیحسابداری 

دهد را بر این قرار می ض. این راهکار فردشووارد می

ممکن است تحت  نسلیحسابداری  که مقادیر فعلی

ی بدارحساپایدار زمانی  یال وتأيیر مقادیر قبلی باشد. 

 :استدر زیر  1شماره رابطه نسلی به شرح 

AGt = α + γAGt−1 + βXt + £t               1رابطه  
 

عبارت : α حسابداری نسلی، :AGt رابطهاین در 

 :β حسابداری نسلی با یک وقفه زمانی،  :AGt−1، يابت

: tاندیس  ،بردار متغیرهای مستقل :Xt،  بردار ضرایب

 یا ی رگرسیونیعبارت خطا :£t و ،دهنده سالنشان

که  به دلیل این رابطهاین در  .استمانده جز خطاء باقی

از طریق  یا طرف سمت راست رابطه، رگرسورها

 نشده ابت مشاهده، با ايرات ي£tو  tGA-1 بینهمبست ی 

به سمت پایین  tXβهمبسته هستند، برآوردهای 

توان نتیجه گرفت، می دلیل. به همین استدار تورش

دار دولت، به سمت باال تورشمالی  تأمینبرآوردهای 

میل به  1شماره سمت راست رابطه  ،یعنی د بود.خواه

میل به تورش باال دارد.  آنتورش پایین و سمت چپ 

شود افزودن متغیر وابسته تأخیری باعث می بنابراین،

 حداقل )مانندهای سنتی زنندهتخمینکه استفاده از 

 (تصادفیو ايرات  ايرات يابت ،یمعمول مربعات

مشکل  لبرای ح های مختلفی. روشمناسب نباشد

یکی . وجود دارد 1شماره تورش چپ و راست رابطه 

ی حل این مشکل، استفاده از های موجود براحلاز راه

هایی که است. از روش های متغیر ابزاریزنندهتخمین

گیرد، مورد استفاده قرار میمتغیر ابزاری برای محاسبه 

زننده تخمین(. 29) است افتهیمیتعم گشتاور روش

ارهای کتوان از راهرا می (30و )ندرسون و هسیاآ

 ایيانویههای ال و که دانست افتهیمیتعم گشتاور روش

 . کندمیها ارائه زنندهبرای بهبود بازده تخمین را

بلوندل و  و( 32) رو بوو ونآرال ،(31) و و باندنآرال

 روشبا استفاده از  مختلفیهای پژوه ( 33)باند 

 پژوهش راناین اند. انجام داده افتهیمیتعم گشتاور

ای ایستا در آستانه یال وهای برآوردها و تفسیر

را توسعه دادند و روش تخمین و  هانسنهای داده

روش ارائه شده . (3٤) آزمون جدیدی را ارائه کردند

یک معادله صورت است که  به این هانسنبه وسیله 
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حذف  مالی تأمینهای روش آيارتا  ،هاولیه پیشنهاد شد

به صورت  توانمیرا  1شماره  رابطهشود. بنابراین، 

 :زیر نوشت

 2رابطه 
AGt − AGt−1 = β(AGt−1 −  AGt−2) + β(Xt −
Xt−1) + (£t − £t−1)                                  

 

متغیرهای توضیحی و خطای  بین همبست یبه دلیل 

 یال وبا استفاده  2شماره رابطه  برآوردرگرسیونی، 

دار خواهد بود. به تورشمعمولی حداقل مربعات 

یافت  یباید برای متغیرهای توضیحی ابزارهمین دلیل 

را برآورده کنند. گزینه طبیعی  £tکه شرط متعامد با 

(. 03است ) یابزار ریمتغ، روش برآورد tGAبرای 

 ر اسا ، بیابزار ریمتغبرای بهبود کارایی برآوردگر 

، را tGAدار توان مقدار وقفهمی آرالنو و باند پژوه 

 ، مورد توجه قرار دادtGA-1به عنوان ابزار اضافی برای 

 روشهای ابزاری کامل توان ماتریسمی ،. سپس(31)

 ، را به شرح رابطهtGA-1برای  افتهیمیتعم گشتاور

 ایجاد کرد. i2W(c)و  i1W(c) در قالب 3شماره 

 3رابطه 

AGji(c) 0 0

AGji1(c),
W1i(c) = 0 0

AGji2(c)

AGji1(c), AGji2(c),
0 0

AGjiT - 2(c)

i = 1, ..., N; t = 1, 2

 

 به صورتتوان را می 3شماره رابطه  یال و

 بیان کرد. ٤شماره ماتریس رابطه 
 ٤رابطه 

AGi,t = Z1(C)Ѳ1 + Z2(C)Ѳ2 + Z3(C)Ѳ3

+ Z4(C)Ѳ4 + Z5(C)Ѳ5

+ Z6(C)Ѳ6 + Z7(C)Ѳ7

+ Z8(C)Ѳ8 + Δ£ = Z(C)Ѳ + Δ£ 

 tXمتغیرهای  *1Kبر اسا  این فرض که بردار 

ی متغیرهاتوان ماتریس زا هستند، میبرون £tنسبت به 

را به صورت یک ماتریس  Z(C)مرتبط با  ابزاری

 ل داد. یتشک (5شماره رابطه )

W(C) = |
W1(1)
WN(1)

|                             5رابطه        
 

 هایفرضهای گشتاوری و با بکارگیری شرط

های گشتاوری نظیر ال ورگرسیونی رویکردهای 

0£]=Δ[X(C)£، )N£Δ,…,£1Δ£=(Δ  و)£tΔ,…,£3Δ(£Δ 

ر ، یک برآوردگcای آستانهتوان برای تعیین مقدار می

ه ب 6شماره به شرح رابطه  افتهیمیتعم گشتاور روش

 دست آورد.
 6رابطه 

Ѳ(c) = [z(c)w(c)v(c) − 1w(c) z(c)]  −
1 [z(c) w(c)v(c)  − 1w(c)ΔL]                

در دو توان را می افتهیمیتعم گشتاوربرآوردگر 

دست هحالت همسانی واریانس و ناهمسانی واریانس ب

حسابداری نسلی که  یال ودر  £tاگر  ،د. ابتداآور

تبیین  1376-1392برای کشور ایران در بازه زمانی

شده، مستقل و واریانس همسان باشد، برآوردگر 

توان به سادگی در یک را می افتهیمیتعم گشتاور روش

دست ه (. برای سنج  اعتبار ب30) مرحله محاسبه کرد

های به نامدو آزمون  افتهیمیتعم گشتاور روشآمده از 

و آزمون همبست ی سریالی باید اجرا  آزمون سارگان

و  یابزار یرهایمتغمعتبربودن  شود. آزمون سارگان

آزمون همبست ی سریالی وجود همبست ی سریالی 

مرتبه دوم در جمالت خطای تفاضلی مرتبه اول را 

 الیهمبست ی سری آزموندر (. 30-32)کند آزمون می

اهمیت در نظر گرفتن اولین  و ال وای( اعتبار )زنجیره

فرضیه  نشدنرد .شودبررسی میتأخیر متغیر وابسته 
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همبست ی  نبودفرض  دهندهنشانصفر هر دو آزمون، 

 ،چنین. هماست یابزار یرهایمتغسریالی و معتبربودن 

استفاده  گلوبر-آزمون فارار خطی ازشف همک برای

 شد.

 
 پژوه  یال و

پژوه  که مرتبط با های برای بررسی فرضیه 

درصد تعادل مالی دولت بر شاخص  تأمینبررسی اير 

 رگرسیونی چند متغیره به شرح یال واست، از  نسلی

 .دشاستفاده  7شماره رابطه 

 7رابطه 
AGt = α0 + α1IFGOt + α2RFSASOGt

+ α3RFFADt + α4OIt

+ α5TRt + α6TOCAt

+ α7TOFAt + α8BFDBSt

+ α9EXt + α10FBt + εt 

 که در این رابطه:

 tGA: نسلی حسابداری،   

tIFGO: درآمد حاصل از مالکیت دولت، 

tRFSASOG : درآمد حاصل از خدمات و فروش

  ،کاال

tRFFAD :و خساراتجرایم  درآمد حاصل از،   

tOI :درآمدهای متفرقه، 

tTR :یاتیمال یدرآمدها، 

tTOCA: ایسرمایههای واگذاری دارایی، 

tTOFA :مالیهای واگذاری دارایی،  

tBFDBS:  بانکی داخلی نظاماستقراض از، 

tEX :فروش ارز، 

tFB :و ستقراض از خارجا  

tε : ال وخطای. 

 پژوه های متغیر
شامل متغیرهای این پژوه  نحوه سنج  

 .شده است تشریحوابسته و مستقل در ادامه  متغیرهای

 

 متغیر وابسته

پژوه  این متغیر وابسته  نسلی: حسابداری

این  با (2و همکاران )ورباخ ا .استنسلی  حسابداری

تعادل باشد،  درهمیشه باید فرض که بودجه دولت 

حساب نسلی مربوط به نسل آینده به معتقدند که 

این اسا   بر شود.صورت یک حقوق مازاد نمایان می

و  ورباخابه پیروی از نسلی  حسابداریبرای سنج  

هایی ارزش فعلی خالص مالیاتنخست  (،2همکاران )

 تا بودجه دولت در ،پرداخت کندکه نسل آینده باید 

 :محاسبه شددر زیر  8شماره  ، به شرح رابطهتعادل باشد

A + B = C + D                                  8رابطه 

A که نسل حاضر اتی خالص مالی فعلی: ارزش

 ،کندپرداخت می

B :آینده باید  نسلکه اتی مالیخالص  فعلی ارزش

  ،پرداخت کند

 C :و دولت ی مخارجفعل ارزش 

D :دولت هاییدارای ارزش خالص. 

 پژوه داخلی، در های پژوه بین این رابطه در  

مورد استفاده قرار گرفته و در این ( 9) یزدیکرباسی

و انتقاالت  یعنوان حسابداری نسل بهآن پژوه  از 

یزدی ها نام برده شده است. کرباسیمربوط به نسل

را به طور کلی مشخص دانسته و  C و A، Bمتغیرهای 

و  باشدمعتقد است که باید برابر با ارزش فعلی 

مانده رابطه شناسایی کرده را به عنوان باقی Dچنین هم
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بر این اسا  مطابق با روش محدودیت صفر  است.

. این ه استشد هاپرداختاقدام به برآورد تعادل بین 

و همکاران ست ینظیر هاگ هاپژوه  سایررابطه در 

است. نحوه سنج   گرفته شدهکار بنیز ( 35)

به نسلی بر اسا  روش محدودیت صفر  حسابداری

 است:در زیر  9شرح رابطه شماره 

 9رابطه 
NFG + [NOLD + NYOUNG + NNEW] = G + W       

 

 که در آن:

FGN: آینده هایهای نسلارزش فعلی خالص مالیات، 

NEW+ N YOUNGN+  OLDN:  ارزش فعلی خالص

 ،حاضر های نسلمالیات

G: و ارزش فعلی مخارج دولت 

W: (هایبده -ها دولت )داراییهای ییخالص دارا. 

 آیندههای ارزش فعلی خالص مالیات محاسبه برای

اگر ارزش فعلی خالص  ،اشاره کرد که باید به این نکته

 حاضر، ارزش فعلی مخارج دولت و های نسلمالیات

به راحتی  ،باشد مشخصهای دولت ییخالص دارا

 هاییی را که نسلهاتوان ارزش فعلی خالص مالیاتمی

بر این اسا ، مطابق  .کردمحاسبه  را دنآینده باید بپرداز

 خالص فعلی ارزش( 2) و همکارانورباخ ا یال و با

در زیر  10شماره شرح رابطه به  ندهیآ هایمالیات

 :شودمحاسبه می

B = A − (C + D)  10رابطه                                   

 :رابطهکه در این 

A: خالص مالیات، 

C: و مخارج دولت 

D: .خالص يروت دولت 

خالص  تفاضل: این متغیر از (A) خالص مالیات

 به شرح رابطه ی انتقالی دولتهاپرداختمالیات از 

 آید:دست میهبدر زیر  11شماره 

 11رابطه 
A =  Tax Net −  Transitional Payments      

 

 رابطه: نکه در ای

Tax Netو : خالص مالیات 

Transitional Payments :دولت یانتقال یهاپرداخت. 

 شود.می گیریاندازهاین دو متغیر به شرح زیر 

جمع خالص مالیات دولت از خالص مالیات: 

آید. دست میه ب مستقیم و غیرمستقیم هایمالیات

 مالیات مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات

مل شایات بر يروت و مالیات غیرمستقیم بر درآمد، مال

ر بات مالیات بر واردات، مالیات بر ارزش افزوده، مالی

های انتقالی پرداخت ،چنینکاال و خدمات است. هم

دولت شامل مزایای بازنشست ی و از کار افتادگی، 

 که)عوض های بالها و کمکهای بیکاری، یارانهبیمه

 شودمی (دهددولت به صورت یک طرفه به افراد می

 هایهای ملی، گزارشز حسابکه این اطالعات ا

سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشست ی کشور، 

تحوالت اقتصادی بانک مرکزی  هایگزارش

 .شده است ارائه 1شماره جدول در  آوری شده وجمع

 به طور متوسط مشخص شد کهبررسی انجام شده  در

در حدود  1376-138٤های سالکل مالیات دولت در 

 %1در حدود  1385-1392های رشد و در سال ٤1%

 داشته است. رشد

های مربوط به داده :دولت یانتقال یهاپرداخت

  2های انتقالی دولت به شرح جدول شماره پرداخت
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 )میلیارد ریال(     مالیاتخالص : 1 جدول    

 سال
مالیات بر 

 مددرآ
مالیات اشخاص 

 حقوقی
مالیات بر 

 ثروت
جمع مالیات 

 مستقیم
مالیات بر 
 واردات

مالیات کاال 
 و خدمات

مالیات ارزش 
 افزوده

جمع مالیات 
 مستقیمغیر

 6ر6/291 0 2ر٤/002 ٤ر2/289 11ر053 6/710 6ر8/857 3ر٤8٤/6 1376
 11ر5/٤87 0 6ر3/969 ٤ر2/518 12ر3/676 6/855 7ر6/923 3ر1/897 1377
 23ر7/681 0 17ر8/756 5ر9/92٤ 16ر58٤ 1ر153 10ر6/0٤8 5ر1/383 1378
 17ر6/000 0 8ر٤/907 8ر2/093 19ر6/58٤ 1ر٤55 11ر5/295 683٤ 1379
 18ر2/798 0 6ر6/957 11ر6/8٤0 22ر٤/986 1ر911 12ر9/371 8ر7/703 1380
 22ر٤/539 0 6ر1/130 16ر3/٤09 28ر1/0٤7 2ر6٤7 17ر3/152 8ر6/2٤7 1381
 559ر2/390 0 10ر3/66٤ 22ر9/٤00 32ر7/033 2ر650 20ر7/375 9ر3/008 1382
 675ر3/060 0 9٤3ر7 33ر3/087 ٤1ر9/896 ٤ر096 26ر5/027 11ر773 1383
 571ر8/798 0 1٤ر7/590 35ر1/95٤ 8٤ر9/029 ٤ر317 6٤ر9/٤59 15ر253 138٤
 686ر6/٤65 0 1٤ر3/123 39ر3/806 97ر3/691 5ر378 72ر7/861 19ر٤51 1385
 322ر6/006 0 16ر7/662 ٤8ر9/818 126ر7/333 7ر762 92ر8/610 25ر961 1386
 72ر9/588 2ر8/٤٤8 13٤ر51 56ر1/689 167ر5/152 7ر771 127ر2/79٤ 31ر588 1387
 91ر7/005 16ر٤/15٤ 12ر9/296 62ر٤/55٤ 209ر8/029 7ر802 167ر9/299 33ر928 1388
 115ر5/779 20ر٤/897 16ر8/995 77ر3/886 168ر5/7٤8 11ر133 116ر2/500 ٤1ر116 1389
 139ر9/033 32ر9/701 27ر2/٤02 78ر8/929 220ر6/٤17 12ر913 157ر6/892 ٤9ر612 1390
 1٤6ر8/888 5٤ر8/128 16ر1/357 76ر9/٤02 2٤8ر8/277 15ر89٤ 169ر7/705 62ر678 1391
 216ر8/366 103ر7/201 32ر٤/767 80ر7/397 277ر7/882 21ر8٤6 179ر3/969 76ر068 1392

 
 )میلیارد ریال(       های انتقالی دولتپرداخت: 2جدول      

 سال
های کمک

 بالعوض
ی مزایای بازنشستگ

 و از کار افتادگی
 یارانه

های بیمه
 بیكاری

ی هاپرداختجمع 
 انتقالی دولت

خالص درآمد 
 دولت

 602ر3/1٤9 50ر3/٤٤1 6/3٤0 28ر6/978 1٤ر5/098 7ر6/023 1376
 (27ر٤/69٤) 51ر2/858 ٤/500 29ر1/٤87 1٤ر5/529 7ر2/3٤1 1377
 (13ر6/210) 53ر3/٤76 7/536 30ر2/2٤8 15ر9/066 7ر5/62٤ 1378
 (19ر3/650) 56ر5/235 ٤/613 31ر6/7٤2 16ر2/056 7ر3/823 1379
 (17ر1/078) 58ر7/862 6/893 32ر5/500 17ر5/523 7ر1/9٤5 1380
 (11ر٤/76٤) 62ر9/350 1ر9/119 35ر5/208 18ر3/002 8ر3/020 1381
 526ر٤56 6٤ر9/967 1ر2/975 36ر2/308 18ر5/5٤2 8ر1٤2 1382
 5/9٤2/6٤6 70ر7/01٤ 2ر7/580 39ر35/676 18ر3/920 8ر837/٤ 1383
 570ر7/929 8٤ر7/898 2ر2/885 ٤٤ر8/297 26ر5/170 11ر2/5٤5 138٤
 6٤1ر٤/228 1٤2ر5/928 3ر5/885 60ر6/599 3٤ر7/586 ٤3ر7/856 1385
 320ر50٤ 127ر3/836 ٤ر1/880 62ر9/861 ٤6ر6/271 13ر7/822 1386
 (67ر9/٤03) 307ر3/1٤5 5ر9/822 213ر717 60ر5/79٤ 26ر9/810 1387
 115ر5/92٤ 18٤ر111 7ر8/800 66ر2/932 80ر5/659 28ر5/718 1388
 ٤ر8/917 279ر2/610 9ر7/522 131ر6٤0 95ر2/٤33 ٤3ر3/01٤ 1389
 29ر3/655 329ر2/796 11ر6/٤75 950/167 111ر7/1٤0 39ر9/229 1390
 38ر2/023 357ر٤/1٤3 11ر9/857 325/136 1٤6ر6/639 62ر9/320 1391
 15ر865 ٤78ر5/38٤ 12ر9/967 ٤5٤/228 195ر1/069 ٤1ر5/893 1392
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 هایگزارش ،ملی هایحسابها از است. این داده

و  اجتماعی مینأت سازمان ،کشور بازنشست ی صندوق

 های تحوالت اقتصادی بانک مرکزیگزارش

شده است. در بررسی انجام شده مشخص  آوریجمع

 های انتقالی دولت درشد که به طور متوسط پرداخت

 %1در حدود  1385-1392و  1376-138٤های سال

  رشد داشته است.

دولت شامل دفاع عمومی،  مخارجمخارج دولت: 

نظم و امنیت عمومی، امور اقتصادی، حفاظت از 

بهداشت و محیط زیست، مسکن و تسهیالت شهری، 

رفاه آموزش و درمان، امور تفریحی و فرهن ی، 

های ملی ایران در که از حساباست اجتماعی 

کل بودجه قانون چنین بانک مرکزی و هم تارنمای

 جدولعات آن به شرح و اطال دست آمدهه بکشور 

 .است 3شماره 

خالص يروت دولت: خالص يروت دولت اشاره به 

های عمومی از کسر بدهیهای مالی دولت پس دارایی

در زیر  12شماره به شرح رابطه  که دولت دارد

 :شودمحاسبه می

 12رابطه 
D = Government Financial Assets– 

Government Public Debts                          
 

 که در این رابطه:

Government Financial Assets :های مالی دارایی

 و دولت

Government Public Debts :های عمومی بدهی

 .دولت

متغیرهای اقتصادی خالص يروت و  گردآوریبرای 

های ملی و های حسابهای دولت، از دادهدارایی

نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 و همکاران اورباخ یمطابق با ال واستفاده شده است. 

(، متغیرهای این رابطه باید به ارزش خالص فعلی 2)

را  آیندهات خالص مالی فعلیارزش تا بتوان  دشوتبدیل 

با استفاده از ارزش فعلی  کرد. محاسبهدر این رابطه 

 :محاسبه شددر زیر  13شماره رابطه 

Rt/(1 + i)t                                         13رابطه 
 

 که در این رابطه:

t دریافت مالیات یا وقوع درآمد: زمان، 

iو : نرخ تورم 

tR: مبلغ مالیات. 

 فعلیارزش فعلی خالص مالیات نسل برای محاسبه 

های نرخ تورم در سالاز و ارزش فعلی مخارج دولت 

ی ارزش فعل واستفاده  13شماره  رابطهدر  1382-1376

 3شماره  جدولهای آینده به شرح خالص مالیات نسل

 هایحساباز  3شماره  جدول هایداده .محاسبه شد

 نماگرهای، مرکزی بانک تارنمای در ایران ملی

 چنینهم واسالمی  جمهوری مرکزی بانک اقتصادی

های بررسی. است دست آمدهبه کشورکل  بودجهقانون 

ارزش فعلی به طور متوسط نشان داد که انجام شده 

در حدود  1376-138٤های مالیات نسل آینده در سال

 %1٤در حدود  1385-1392هال رشد و در سال %26

 رشد داشته است.

 

 های مستقلمتغیر
 نیتأم پژوه  نیا مستقل ریمتغ: دولت یمال نیتأم

 منابع دولت بودجه، قانون بر منطبق. است دولت یمال
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 )میلیارد ریال( خالص ثروت و ارزش فعلی مالیات نسل آینده ،عمومی مخارج یا مصارف: 3جدول 

 سال
مخارج  ایمصارف 

 دولت یعموم
دارایی 

 مالی
بدهی 
 دولت

خالص ثروت 
 دولت

نرخ تورم 
 )درصد(

میانگین نرخ 
 تورم دوره

ارزش فعلی مالیات 
 آینده هاینسل

  3/17 ٤ر1/859 6ر7/201 11ر8/060 71ر9/379 1376
 
 
 
9/1٤ 

 
 
 

 11ر38/878
 5ر٤/222 1/18 ٤ر9/796 9ر3/8٤٤ 1٤ر2/6٤1 79ر901/٤ 1377
 9ر85/0٤5 1/20 9ر5/016 7ر7/619 16ر2/636 10٤ر6/818 1378
 (1ر3/7٤9) 6/12 (1ر3/751) 26ر3/395 2٤ر6٤٤ 125ر375/٤ 1379
 (19ر6/790) ٤/11 (19ر6/790) ٤9ر8/857 30ر2/067 152ر3/670 1380
 ٤1ر٤63 8/15 ٤1ر٤63 ٤ر5/770 ٤6ر5/233 275ر3/503 1381
 ٤7ر8/655 6/15 ٤7ر9/655 3ر٤٤3 51ر9/098 395ر55٤/٤ 1382
 56ر٤/055 2/15 56ر5/055 3ر2/302 59ر7/357 ٤59ر92٤/٤ 1383
 100ر1/079 ٤/10 100ر1/079 3ر6/192 103ر7/271 537ر859 138٤
  9/11 127ر1/85٤ 9ر923 137ر1/777 5٤8ر571 1385

 
 
 
7/20 

 
 

 127ر1/85٤
 1٤8ر3/532 ٤/18 1٤8ر٤/532 10ر8/660 159ر2/193 639ر٤51/7 1386
 (117ر093) ٤/25 (117ر093) 325ر625 208ر٤/532 863ر٤85/3 1387
 (٤07ر0٤7) 8/10 (٤07ر0٤7) 65٤ر822 2٤7ر9/77٤ 892ر8/132 1388
 (666ر083) ٤/12 (666ر083) 985ر625 319ر٤/5٤2 1ر179ر6/897 1389
 271ر3/895 5/21 271ر٤/895 11ر235 283ر٤/130 1ر5٤5ر1/870 1390
 250ر3/٤67 5/30 250ر٤/٤67 98ر575 3٤9ر٤/0٤2 19ر٤٤2ر1/699 1391
 370ر2/715 7/3٤ 370ر3/715 8ر56٤ 379ر3/279 2ر10٤ر7/381 1392

 

 و عمومی درآمدهای شامل) درآمدها از را خود

 هایدارایی واگذاری ،(ختصاصیا درآمدهای

. کندمی تأمین مالی هایدارایی واگذاری و ایسرمایه

 درآمد شامل دولت مالی تأمین منابع پژوه  این در

 و خدمات از حاصل درآمد دولت، مالکیت از حاصل

 خسارات، وجرایم  از حاصل درآمد کاال، فروش

 واگذاری از یناش درآمد مالیاتی، درآمدهای

 واگذاری از یناش درآمد ای،سرمایه یهادارایی

 نظام از استقراض از یناش درآمد مالی، یهادارایی

 یناش درآمد ارز، فروش از یناش درآمد داخلی، بانکی

 شده نییتع متفرقه درآمدهای و خارج از استقراض از

های مربوط به این متغیرها از طریق کلیه داده .است

های تحوالت اقتصادی بانک مرکزی و گزارش

 است.دست آمده سالنامه آماری مرکز آمار ایران به

 از حاصل درآمد: دولت مالکیت از حاصل درآمد

 دولت یعموم یهادرآمد جمله از دولت مالکیت

 درآمد عنوان با کشور کل بودجه قانون در که است

 از حاصل درآمد نیا. شودمی منظور عمومی

 .است دولت مالکیت و انحصارات

درآمد  از خدمات و فروش کاال: حاصلدرآمد 

از است حاصل از خدمات و فروش کاال عبارت 

و فروش کاال و ارائه  درآمدی که از سهم صادرات

  د. شومیخدمات عاید دولت 

درآمد حاصل  و خسارات:جرایم  درآمد حاصل از

، درآمدی است که دولت از و خساراتجرایم  از

رانندگی و انواع خسارات های جریمهطریق 
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 . آوردمیدست هبمحیطی زیست

: درآمدهای متفرقه اشاره به درآمدهای متفرقه

 ها، فروش دخانیات و اراضی و غیره دارد. عوارض

درآمدهای مالیاتی عبارت  :درآمدهای مالیاتی

است از انواع درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم که 

دولت از انواع مشاغل و اشخاص حقیقی و حقوقی 

 . کندمیدریافت 

: ایسرمایه یهادارایی واگذاری از یناش درآمد

 عبارت یاهیسرما یهاییدارا یواگذار از یناش درآمد

 اینشده تولید یا شده تولید یهادارایی فروش از است

 و کاال تولید فرآیند در سال یک از بی  مدت طی که

 نفت فروش شامل و شوداز آن استفاده می خدمات

 و فروش تأسیسات، و هاساختمان فروش خام،

 و تجهیزات و آالتماشین فروش اراضی، واگذاری

 .است ایسرمایه یهادارایی سایر واگذاری و فروش

 درآمد: مالی یهادارایی واگذاری از یناش درآمد

 از است عبارت یمال یهاییدارا یواگذار از یناش

 را دولت اختیار در یهادارایی که ستدهایی و داد کلیه

 نعنوا به بیشتر و ندارد درآمد ماهیت و دهدمی کاه 

 تهشناخ دولت استقراضی منابع یا اعتبار تأمین منابع

 از وصولی مشارکت، اوراق فروش شامل و شودمی

 از برگشتی و دولتی یهاشرکت واگذاری محل

 .است گذشته یهاسال هایپرداخت

 :بانکی داخلی نظاماستقراض از  درآمد ناشی از

به  اشاره بانکی داخلی نظاماستقراض از  درآمد ناشی از

 د.داخلی دارهای میزان تسهیالت دریافتی دولت از بانک

این نوع درآمد به  :فروش ارز درآمد ناشی از

ی هاروشمبادالت ارزی و فدرآمدهای حاصل از 

 خارجی با ارز اشاره دارد.  

 زدرآمد ناشی ا: از خارج استقراض درآمد ناشی از

دولت های اشاره به میزان دریافتیاستقراض خارجی 

 مرزی دارد.رونبهای از بانک

های سازوکارهای مربوط به مبالغ هر یک از داده

در  1376-1392در بازه زمانی  تأمین مالی دولت

  .استارائه شده  ٤شماره  جدول

 

 هایافته

 
ه ارائ 5نتایج برآورد ال وی پژوه  در جدول شماره 

 سارگان آزموننتایج  مزبور،طبق جدول  شده است.

ء دهد که متغیرهای ابزاری با اجزانشان می (5٤6/0)

اعتبار کل اخالل همبست ی ندارد که این نتیجه 

کند. یید میأرا ت شده استفاده یابزار یرهایمتغ

 دوم مرتبه یخودهمبست  نتایج آزمون ،چنینهم

بین همبست ی سریالی دهد که نشان می (،739/0)

مورد وجود ندارد و متغیرهای  یابزار یرهایمتغ

ایج است. نتمعتبر  افتهیمیتعم گشتاور روشاستفاده در 

ه بین ک استی از آن کحانیز لوبر گ-آزمون فارار

در  ندارد.خطی وجود همی متغیرهای توضیحی ال و

ه، امدر اد یید است.أاعتبار نتایج ال و مورد ت ،نتیجه

 ه شده است.های پژوه  ارائنتایج آزمون فرضیه

 

 پژوه  یهاهیفرض آزمون جینتا

 5شماره  جدولدر نتایج ارائه شده طور که همان

 ریمتغ یشده برا محاسبه داریمعنیمقدار  دهدنشان می

 تر از سطح خطایکم درآمد حاصل از مالکیت دولت
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 )میلیارد ریال(   دولت مالی مینأت هایروش: 4جدول         

 سال

درآمد 
حاصل از 
مالكیت 
 دولت

درآمد 
حاصل از 
خدمات و 
 فروش کاال

درآمد 
حاصل از 
جرایم و 
 خسارات

درآمدهای 
 متفرقه

 هایدرآمد
 مالیاتی

واگذاری 
 هایدارایی
 ایسرمایه

خالص 
واگذاری 

 هایدارایی
 مالی

استقراض از 
نظام بانكی 

 داخلی
 فروش ارز

استقراض از 
 خارج

 191 7ر٤58ر755 ٤8ر202 16ر2/301 21ر3/701 17ر6/3٤٤ 5ر2/822 19 2ر٤90/8 1/218 1376
 7/135 7ر585ر٤78 66ر336 17ر3/3٤٤ 22ر9/619 2٤ر8/163 2ر1/057 135 3ر291 1ر٤9٤/2 1377
 15٤ 8ر585ر685 69ر5/209 2/927 ٤٤ر2/3٤٤ ٤0ر7/265 2ر3/016 2/315 ٤ر9/003 1ر370/٤ 1378
 175 9ر658ر695 67ر8/053 3ر8/980 59ر2/79٤ 36ر2/585 2ر8/٤٤1 3٤3 5ر075/٤ ٤01/2 1379
 9/228 8ر57٤ر587 72ر8/189 2ر9/570 72ر٤/333 ٤1ر6/78٤ ٤ر9/523 6/391 5ر9/1٤0 1ر6/303 1380
 1/28٤ 9ر856ر٤57 128ر5/938 37ر6/168 103ر8/182 50ر5/586 2ر1/325 7/901 ٤ر7/130 ٤ر9/029 1381
 3/73 9ر586ر5٤7 1٤3ر٤/839 ٤٤ر5/187 129ر8/030 65ر9/098 3ر8/8٤2 1ر5/227 5ر9/023 3ر6٤3/٤ 1382
 5/283 8ر568ر578 1٤8ر7/723 ٤9ر2/229 151ر٤13 8٤ر2/٤21 3ر٤/51٤ 1ر٤/82٤ 5ر3/79٤ 8ر1/033 1383
 1/622 9ر856ر858 135ر5/79٤ 60ر٤/853 187ر5/29٤ 13٤ر٤/57٤ 1ر2/897 2ر3/068 9ر8/638 52ر2/196 138٤
 2/669 857ر857 160ر3/269 1٤7ر٤31 182ر2/797 151ر9/620 ٤ر8/015 2ر8/523 7ر1/97٤ 25ر9/697 1385
 1ر8/228 85٤ر587 188ر6/723 96ر7/0٤1 17٤ر8/791 191ر3/815 5ر3/980 3ر9/9٤٤ 10ر1/325 87ر8/299 1386
 6/8٤9 585ر٤78 206ر9/925 209ر767 216ر7/636 239ر٤/7٤1 8ر2/319 ٤ر7/08٤ 11ر3٤7 116ر8/769 1387
 6/927 785ر٤57 28٤ر٤/906 166ر798 158ر3/613 300ر5/035 1٤ر1/102 ٤ر7/697 12ر6/988 13٤ر2/722 1388
 5/298 857ر٤85 ٤68ر8/928 52ر3/118 ٤35ر3/780 28٤ر528 7ر5/٤75 ٤ر961 17ر8/931 69ر9/391 1389
 ٤/508 685ر878 ٤88ر3/٤66 52ر8/323 569ر7/908 359ر5/٤51 82ر7/916 8ر2/082 21ر5/627 72ر5/392 1390
 1ر8/132 785ر987 698ر7/989 ٤5ر5٤6 ٤2ر٤/852 395ر6/166 36ر2/٤60 11ر76٤ 27ر6/125 97ر7/686 1391
 1ر6/5٤1 859ر586 885ر1/521 88ر5/353 612ر6/066 ٤9٤ر5/2٤9 59ر5/918 17ر893 ٤6ر3/221 99ر8/101 1392

  

 

 : نتایج تخمین الگوی پژوهش5جدول 
 دارییمعن tآماره  نماد متغیر

 tIFGO  (32/26 ) 0019/0 درآمد حاصل از مالکیت دولت
 tRFSASOG (78/119  ) 0076/0 درآمد حاصل از خدمات و فروش کاال

 tRFFAD (17/27) 0003/0 درآمد حاصل از جرایم و خسارات
 095/0 (8/6٤) tOI درآمدهای متفرقه
 tTR (8/167 ) 00٤5/0 درآمدهای مالیاتی
 21   0016/0/tTOCA 8٤ ایهای سرمایهواگذاری دارایی
 (00٤1/0) tTOFA  (61/19  ) های مالیواگذاری دارایی

 (3887/0)   ٤/tBFDBS 23 داخلی بانکی نظام از استقراض
 tEX 21/32     (0011/0) ارز فروش

 (0000/0)     tFB 15/9٤ استقراض از خارج
 tBG 676/0  (0059/0)-1 نسلیحسابداری وقفه زمانی 

  739/0     09/1      خودهمبست ی مرتبه دوم

  5٤6/0          سارگان
  j        18/1آماره 

  00/0       گلوبر-رفارا آزمون
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 درآمد حاصل از مالکیت دولتاست. از این رو،  %5

دارد و در نتیجه،  داریبر حسابداری نسلی تأيیر معنی

چنین، ضریب شود. همفرضیه اول پژوه  تأیید می

( نشان -2/5) درآمد حاصل از مالکیت دولتمتغیر 

 ،درآمد حاصل از مالکیت دولتبا افزای  دهد که می

 .برعکسنسلی کاه  خواهد یافت و حسابداری 

درآمد  ریمتغ یشده برا محاسبه داریمعنیمقدار 

تر از ی دولت کمحاصل از خدمات و فروش کاال

درآمد حاصل از  ،بنابراین. است %5سطح خطای 

نسلی حسابداری ی دولت بر خدمات و فروش کاال

دارد و در نتیجه، فرضیه دوم پژوه   داریمعنیتأيیر 

درآمد حاصل از ضریب متغیر  ،چنینشود. هممییید أت

 دهد( نشان می-9/3ی دولت )خدمات و فروش کاال

درآمد حاصل از خدمات و فروش  با افزای  که

نسلی کاه  خواهد یافت و حسابداری  ،ی دولتکاال

 ریمتغ یشده برا محاسبه داریمعنیمقدار . برعکس

از تر دولت کم و خساراتجرایم  درآمد حاصل از

 درآمد حاصل از ،. از این رواست %5 سطح خطای

نسلی تأيیر حسابداری دولت بر  و خساراتجرایم 

یید أدارد و در نتیجه فرضیه سوم پژوه  ت داریمعنی

 درآمد حاصل ازضریب متغیر  ،چنینشود. هممی

با  که دهدمی نشان( -5/7دولت ) و خساراتجرایم 

 ،دولت خساراتو جرایم  درآمد حاصل از افزای 

دچار آینده نسلی کاه  پیدا کرده و نسل حسابداری 

 داریمعنیمقدار  تری خواهد بود.فشار مالی کم

بیشتر  درآمدهای متفرقه دولت ریمتغ یشده برا محاسبه

 درآمدهای متفرقه ،بنابراین. است %5از سطح خطای 

ندارد و در  داریمعنینسلی تأيیر حسابداری دولت بر 

با  ،شود. البتهمین تأییدنتیجه، فرضیه چهارم پژوه  

درآمدهای توان گفت که اطمینان، می %90احتمال 

 نسلی تأيیر ضعیفی دارد.حسابداری دولت بر  متفرقه

 یدرآمدها ریمتغ یشده برا محاسبه داریمعنیمقدار 

. از این است %5تر از سطح خطای دولت کممالیاتی 

نسلی تأيیر حسابداری دولت بر مالیاتی  یدرآمدها ،رو

یید أدارد و در نتیجه، فرضیه پنجم پژوه  ت داریمعنی

مالیاتی  یدرآمدهاضریب متغیر  ،چنینشود. هممی

 یدرآمدها با افزای  که دهدمی نشان( -٤/٤دولت )

نسلی کاه  خواهد یافت و حسابداری ، دولتمالیاتی 

 ریمتغ یشده برا محاسبه داریمعنیمقدار  .برعکس

تر دولت کم به وسیله ایسرمایههای واگذاری دارایی

واگذاری  ،بنابراین. است %5از سطح خطای 

حسابداری دولت بر  لهیوس به ایهای سرمایهدارایی

دارد و در نتیجه، فرضیه ششم  داریمعنینسلی تأيیر 

ضریب متغیر  ،چنینشود. همیید میأپژوه  ت

دولت  لهیوس به ایهای سرمایهواگذاری دارایی

واگذاری میزان  با افزای  که دهدمی نشان( ٤3/5)

حسابداری ، دولت به وسیله ایهای سرمایهدارایی

مقدار  .و برعکس نسلی هم افزای  خواهد یافت

واگذاری  ریمتغ یشده برا محاسبه داریمعنی

تر از سطح خطای دولت کم لهیوس به مالیهای دارایی

 به مالیهای واگذاری دارایی ،. از این رواست %5

دارد  داریمعنینسلی تأيیر حسابداری دولت بر  لهیوس

شود. یید میأو در نتیجه، فرضیه هفتم پژوه  ت

 به مالیهای واگذاری داراییضریب متغیر  ،چنینهم

میزان  با افزای  که دهدمی نشان( -5/٤دولت ) لهیوس

حسابداری ، دولت لهیوس به های مالیواگذاری دارایی
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مقدار  .و برعکس نسلی کاه  خواهد یافت

 نظاماستقراض از  ریمتغ یشده برامحاسبه داریمعنی

 %5 دولت بیشتر از سطح خطای لهیوس به بانکی داخلی

 به بانکی داخلی نظاماستقراض از در نتیجه، . است

ندارد  داریمعنینسلی تأيیر حسابداری دولت بر  لهیوس

مقدار شود. مین تأییدو فرضیه هشتم پژوه  

 لهیوس به فروش ارز ریمتغ یشده برا محاسبه داریمعنی

 ،بنابراین. است %5 داریمعنیتر از سطح دولت کم

نسلی تأيیر حسابداری دولت بر  لهیوس به فروش ارز

یید أفرضیه نهم پژوه  ت ،در نتیجه دارد. داریمعنی

 لهیوس به فروش ارزضریب متغیر  ،چنینشود. هممی

 به فروش ارز با افزای  که دهدمی نشان( 83/5) دولت

و  یابدنسلی هم افزای  میحسابداری دولت،  لهیوس

 ریمتغ یشده برامحاسبه داریمعنیمقدار . برعکس

تر از سطح دولت کم لهیوس به استقراض از خارج

 به استقراض از خارج ،. از این رواست %5خطای 

دارد  داریمعنینسلی تأيیر حسابداری دولت بر  لهیوس

شود. یید میأو در نتیجه، فرضیه دهم پژوه  ت

 لهیوس به استقراض از خارجضریب متغیر  ،چنینهم

استقراض  با افزای  که دهدمی نشان( 85/12دولت )

 نسلی نیز افزای حسابداری ، دولت لهیوس به از خارج

 . و برعکس خواهد یافت

 

 گیری نتیجه

 

که  دارد ادیز تیاهم برای جوامعیحسابداری نسلی 

ترین آل باشند و کممدت ایدهدرازخواهند در می

. ی مختلف خود داشته باشندهاپرداختتبعیض را بین 

مدت و هدایت عوامل درازریزی با برنامههدف این 

پژوه  به در این . شودمیسر میدرست به شکلی  مؤير

که توجه اشاره شد حسابداری نسلی  موردکلیاتی در 

 متفاوت دارد. یهاپرداختزیادی به تعادل مالی بین 

عواملی که ممکن است به هر طریقی بر تعادل  ،سپس

مالی  تأمین يیرأت و شد تشریح داشته باشد تأيیرنسلی 

بخ  عمومی بر حسابداری نسلی مورد بررسی قرار 

نشان داد که تکیه دولت  پژوه  حاضرگرفت. نتایج 

خدمات و فروش ، از مالکیت دولت ناشیدرآمد بر 

درآمدهای ، و خساراتجرایم  کاال، درآمد حاصل از

نسلی اير  بر تعادلمالی های واگذاری داراییو مالیاتی 

چه چنان دارد. به عبارت دی ر، داریمعنیمنفی و 

استفاده از این منابع تأمین کنونی های در دوره هادولت

در  رکیب جمعیتت فشار مالی ازرا افزای  دهند،  مالی

اگرچه دولت د. شومیکاسته  ای نه چندان دورآینده

مالی بیان شده،  تأمینی هاروشپندارد، با می

فشاری که  اما دهددرآمدهای خود را افزای  می

جمعیت فعلی باید متحمل شود، با آسایشی که 

پیشین منتفع  یهاپرداختناشی از  ی آیندههاپرداخت

توان . با توجه به این نتایج میاستد، نابرابر شومی

یک  درآمد حاصل از مالکیت دولتکه  کرداذعان 

صورت افزای  این  بر بودجه بوده و در مؤيرعامل 

های آینده نسبت به منبع درآمد دولت، فشار مالی نسل

درآمد حاصل با افزای   دهد.نسل فعلی را کاه  می

 مصرفی مخارجت ، حساسیت تغییرااز مالکیت دولت

در  ،چنینهم یابد.کاه  می انتقالی هایتپرداخ و

حاصل از خدمات و فروش صورت افزای  درآمد 

حاصل از مالیاتی دولت و درآمد  های، درآمدکاال
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گویی دولت پاسخ به وسیلهمالی های واگذاری دارایی

به  .یابدهای آینده افزای  مینسل فعلی در برابر نسل

درآمد حاصل از خدمات و با افزای   ،عبارت دی ر

کاه  آینده ، فشار مالی احتمالی بر نسل فروش کاال

که افزای   کردتوان ادعا می یابد. بر این اسا می

های دولت ناشی از موارد بیان شده، سبب درآمد

نسلی شده و افزای  هر کدام از حسابداری کاه  

د، سبب بر دی ر مزایایی که دار افزون هادرآمداین 

کشور های تحقق اقتصاد مقاومتی و کاه  وابست ی

خواهد آینده نسل فعلی و نسل  برایها به دی ر کشور

افزای  این منابع درآمدی، سبب افزون بر این، شد. 

ای های سرمایهوری به دلیل کاه  داراییافزای  بهره

نسلی  تعادلینامشود. این پدیده ریشه در کشور می

مناسب ریزی برنامهبرای این منظور  باید و کشورشته دا

بیشترین نق  را در تعیین  . چرا که دولتداشته باشد

 های مختلفنسلهای بار نسلی بودجه در پرداخت

بر اسا  دارد. عکس این پدیده هم صادق است. 

، ایهای سرمایهواگذاری دارایی نتایج پژوه  حاضر

های داختپربر فشار  استقراض از خارجو  ارز فروش

از بار نسلی دوره فعلی  اما کندرا تشدید می آینده

ای و فروش ارز های سرمایهکاهد. واگذاری داراییمی

های خارجی، وضعیت مالی گرفتن وام از بانک و

درازمدت  آياربه دلیل  اما دهدنسلی فعلی را بهبود می

 های آیندهبر پرداخت مالی تأمینهای این نوع روش

باید یک تعادل بین  ،بنابراینکند. فشار وارد می

های متفاوت و های فعلی دولت از محلدریافتی

آن وجود داشته باشد. به عنوان  های آیندهپرداخت

علی های داخلی نه بر دوره فبانک از استقراض ،نمونه

موجب  نتیجه درو  گذارد و نه بر نسل آیندهاير می

در بین درآمدهای  ،چنین. همشودتعادل نسلی می

مؤير بر  یمتفرقه دولت عامل هایدرآمددولت 

از ناحیه این درآمد )از بابت و  نیستحسابداری نسلی 

های آینده نسبت به نسل بر نسلافزای  یا کاه ( 

. استقراض دولت از شودنمی وارد فشار مالیفعلی 

مالی  تأمین هایروشهای خارجی یکی از بانک

ی از وجوه استقراضکه  دلیل اینه ب .دولت است

مصرف  ی دولتدر بودجه عموم های خارجیبانک

شود و در مقابل مند میفعلی از آن بهره نسلد، شومی

باید به فکر بازپرداخت آن باشند. در  آینده هاینسل

واگذاری و  به وسیله دولتفروش ارز صورت افزای  

ی در گویی نسل فعلدولت پاسخ ایهای سرمایهدارایی

فشار  نتیجه و در یابدهای آینده افزای  میبرابر نسل

نظر به این  یابد.افزای  میمالی احتمالی بر نسل آینده 

تأيیر که پژوه  حاضر برای نخستین بار به بررسی 

ی در بخ  نسل یدولت بر حسابدار یتأمین مال

نشدن تدوین دلیل هبچنین عمومی ایران پرداخته و هم

 و هخاورمیان ایهکشور در نسلی حسابداری ال وی

مشابهی در این مورد  پژوه  ایران ترازمه ایهکشور

 هامکان مقایسو  انجام نشده )چه خارجی و چه داخلی(

 وجود اه هپژو سایر نتایج با  هپژو این نتایج

نتایج  نتایج پژوه  حاضر با با این وجود رد.ندا

( همسو است. کوراک 23) های کوراکپژوه 

مین مالی دولت تأ»کتاب را در  های خودنتایج پژوه 

که استقراض  کندمی بیانچنین  این «و حقوق نسلی

تواند نمی کانادا بزرگ کشور دولت از پنج بانک

دی ر درآمدهای دولتی  اماشود  ینسل تعادلموجب 
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 د. نق  بسزایی داردر تعادل نسلی  ویهر کدام به نح

 
 پیشنهادها

 های اول، دوم، سوم،بر اسا  نتایج آزمون فرضیه

درآمد حاصل از مالکیت پنجم و هفتم پژوه  

درآمد حاصل از خدمات و فروش کاال، ، دولت

و خسارات، درآمدهای جرایم  درآمد حاصل از

های مالی باعث کاه  مالیاتی و واگذاری دارایی

بنابراین، پیشنهاد شود. میتعادل در بودجه نسلی 

 به شکلی عادالنه،اخذ درآمد از این منابع  شودمی

 از این ایبه گونه در مقابلانجام و  مندشفاف و قانون

به  را جامعه رفاه افزای  شود کهاستفاده  منابع مالی

تر کمکاه  بی  از حد یا افزای   .دنبال داشته باشد

 و بر رفاه آوردمی منابع بر نسل فعلی فشاراز حد این 

 رخنافزای   ،افزاید. به عنوان نمونهمی های آیندهنسل

 بار بر نسل فعلی شده و از مالی مالیات منجر به فشار

کاهد. عکس این قضیه هم صادق می نسل آینده مالی

ه های مالیاتی منجر به رفادلیل نرخاست. کاه  بی

 افزاید.می نسل کنونی شده و بر فشار مالی نسل آینده

 ششم، نهم و دهمی هاهیفرض آزمون جینتا اسا  بر

ارز و  ای، فروشهای سرمایهواگذاری دارایی

کند و تعادل نسلی را رعایت می استقراض از خارج

 ،شود. بنابراینمنجر به تعادل در حسابداری نسلی می

ای استفاده به گونه منابع مالیاین از شود پیشنهاد می

در بودجه دولت نشود و  نامتعادلیشود که منجر به 

ها به سمتی پی  رود که طی یک مدت معقول، برنامه

های متفاوت تعادل بین بودجه دولت در پرداخت

واگذاری بر باید دولت  برای این منظوربرقرار شود. 

ارز و استقراض از خارج  ای، فروشهای سرمایهدارایی

حساسیت  مالی با تأمینمتمرکز شده و با دی ر منابع 

 .کندبرخورد 

های نتایج حاصل از آزمون فرضیه به صورت کلی

پژوه  نشان داد که درآمدهای دولت )به استثنای 

های چهارم و هشتم پژوه  در مورد فرضیه

 بانکی نظام از استقراض و دولت متفرقه درآمدهای

دارد.  داریمعنینسلی تأيیر حسابداری بر ( داخلی

های بنابراین، برای کاه  فشار مالی بر پرداخت

ها و اندازگویی و رسیدن به چشمآینده، افزای  پاسخ

چنین افزای  های درازمدت کشور و همبرنامه

ریزی وری دولت این منابع مالی باید با برنامهبهره

ها و ی برنامهیایکامل و جامع افزای  یابد تا منجر به پا

 که نیا به نظر چنین،نده شود. همیفعلی در آهای طرح

 منابع ریسا و گاز و نفت غنی منابع دارای رانیا کشور

 توانمی نسلی حسابداری نظام استقرار با است عییطب

 هایلنس حقوق عییتض و منابع نیا هرویبی مصرف از

 هست( زین آنان به متعلق منابع نیا )کهآینده 

 اقتصادی ایهبحرانافزون بر این، . کرد رییجلوگ

 هعلی بر شده اعمال ایهتحریم و دنیا سراسر در اخیر

 بحرانه ب تبدیل نزدیک آینده در است ممکن ایران

 و اهفرصت برخی نابودی آن تبع هب و مهم اقتصادی

 با شودمی ادهپیشن ،لذا .مالی شود ایهموقعیت

 هب بیشتر هتوج و نسلی حسابداری نظام بکارگیری

 بروز از مدتدراز عمومی مالی ایهگذاریهسرمای

 رکشودر  اقتصادی بحران تداوم و هبودج کسری

یک  بند در هک اینه ب نظر ،چنینهم .شود جلوگیری

 ایران، عمومی بخ  مالی گزارش ری نظری یمهمفا
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 عمومی بخ  در مالی اساسی گزارش ری دفه

 در گوییپاسخ هوظیف ایفای برای بخ  این هب کمک

 تدوین هکمیت هب است، بیان شده ملت برابر

 ادهپیشن بخ  عمومی حسابداری ایهاستاندارد

را  نسلی حسابداری نتایج و نسلی محاسبات شود،می

 گزارش ری و مالی ایهصورت از بخشی عنوانه ب

مسئولیت  هوسیل ینه اب تا ند،هد قرار عمومی بخ 

 هب .دشو تقویت مردم برابر در دولت گوییپاسخ

 نماینده عنوانه ب اسالمی شورای مجلس نمایندگان

خواهی که برای پاسخدشومی ادهپیشن ایران هجامع کل

خود در مورد محاسبات نسلی و نتایج حسابداری نسلی 

 تا مردان قوانین و مقررات تدوین کنندساالنه از دولت

 حفظ و برقرار کشور در نسلیبین عدالت طریقاز این 

 .دشو

 

 های آیندهبرای پژوشپیشنهاد 

 :شودموارد زیر به پژوهش ران آینده پیشنهاد می

ای حسابداری نسلی در کشورهای بررسی مقایسه .1

خیز( در ایجاد تعادل )نفت حاشیه خلیج فار 

 نسلی. 

بر ارزیابی يبات  نسلی حسابداریبررسی تأيیر  .2

 ریزی مالی.مالی و اقتصادی کشور و برنامه

ریزی بر نظام بودجه نسلی حسابداریبررسی تأيیر  .3

 دولت.

 نسلی حسابداریاط بین تبتورم بر ار بررسی تأيیر .٤

 .دولت های تأمین مالیروش و

 و مالیات پرداخت نظام تغییر تأيیربررسی  .5

 بر حسابداری نسلی. انتقاالت دریافت

 یدارحساببررسی تأيیر فرار مالیاتی بر ارتباط بین  .6

 های تأمین مالی دولت.و روش نسلی

 لیقب از بازنشست ی نظام اصالح تأيیربررسی  .7

 شدناتیمال مشمول بازنشست ی، سن اه ک

ارتباط بین  بر موارد ریسا و بازنشست ی حقوق

 های تأمین مالی دولت.و روش نسلی حسابداری

های دولت تحلیل کمی و کیفی درآمدها و هزینه .8

 با رویکرد حسابداری نسلی.

 
 پژوه  هایمحدودیت

های مالی دولت به صورت شفاف داده افشا نشدن

و  های ملیاطالعات کامل از حساب نکردنو ارائه

 1385از سال  ویژهبه عمل آمارهای مالی دولت،دستور

 برایاطالعات مورد نیاز  نبودبه بعد و به تبع آن 

ال وهای حسابداری سایر محاسبه متغیرهای مورد نیاز 

 برای رهای پژوه  حاضنسلی از محدودیت

تاکنون  هک نای هنظر ب ،چنینهم .بودها ری دادهگردآو

به صورت  نسلی حسابداری مورد در هشیپژو چهی

 هنیزم نای دری چ کتابهی و انجام نشده رانای در کمی

 ایدهیمبانی نظری با مشکالت عد نیتدو نشده نیتدو

 .دبو همواج
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