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حسها     بهه  یاقتصاد یگذار استیسجهت  ازیمورد ن یها داده نیتر مهماز  هیسرما یو موجود یگذارهیسرما یرهایمتغ
 یاقتصهاد  یزیه ربرنامهه  الزامهات  از رهها یمتغ نیه ا از یعملکهرد  اطالعهات  و آمار داشتن اریدر اخت راستا نیا در. ندیآ یم

مسهوول آمهار    یتوسه  نهادهها   کهه  یاسهتان  سهو   همچهون  یمله فراتهر از سهو     یدر سهووح  ژهیو به. شود یم محسو 
 یهها  روشچهارچو    در شهده مقاله حاضر تالش  در ازین نیا به ییپاسخگو یراستا در. شوند یم دیکشور تول یاقتصاد

آن اقهدا    نیگزیجها  یرهها یمتغ یمعرفه و  یاسهتان  هیسهرما  ینسبت به محاسبه شاخص موجود ه،یسرما یبرآورد موجود
 یاسهتان  صهورت   بهه  هیسهرما  یموجهود  ریه متغمحاسبه  جهت یروش د،یتابع تول ینظر یبر مبان دیتأک بامنظور  نیبد. شود
 بهه  کیه مربهو  بهه ههر     یهها  داده و شهنهاد یپرابوهه   نیا در زین نیجانش ریمتغ دو گرید یسو از و شده یاتیو عمل یمعرف

 تواننهد  یمه  یاسهتان  ساتیمقا کردن سریاز م جدا آمده دست به جی. نتااست شده ارائه 9381-19 دوره یبرانمونه  صورت 
 یهها  لیه تحلو  یگهذار  هیسهرما و  انهداز  په   ،یرشد اقتصاد ،ییو کارا یور بهرهچون  ییها حوزهدر  یدر موالعات کمّ

 .ندیآ کار هب ستانده -داده
 .JEL:C66 ،E26 ، H6بندی  طبقه

 .رانیا ،یاستان یها داده ،یگذار هیسرما ه،یسرما یموجودواژگان کلیدی: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 61/93/9318 پذیرش: تاریخ  91/99/9317 دریافت: تاریخ *
وری  های فضهای ماهازی در ارتقهای بههره     ی از قابلیتریگ بهرهارزیابی اثر »مقاله حاضر مستخرج از طرح تحقیقاتی  **

 ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.ها طرحاز ماموعه « در اقتصاد ایران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             1 / 23

mailto:mozayani@modares.ac.ir
http://qjfep.ir/article-1-640-fa.html


 8938، تابستان 62، سال هفتم، شماره اقتصاديهاي مالی و  سیاست فصلنامه 8

 مقدمه .1

 زمینه در شده ارائه یها مدل. اکثر است اقتصادی رشد عوامل نیتر مهماز  سرمایه نظری، دیدگاه از

...  و هها  نووکالسهیک  یزا درون رشد یها مدل سولو، دومار، -هارود رشد مدل نظیر اقتصادی رشد

منظهور   شود یم یگذار هیسرماصحبت از  که ی. هنگامدارند خاص یدیتأک سرمایه نقش اهمیت بر

 تخصیص خود یآن یها یازمندین به را خود یها تیفعال از حاصل یدیعاتما  آن است که اقتصاد 

 و بسه   امکهان  آینهده  در بتوانهد  تها  کند یا هیسرما کاالهای تولید صرف را آن از قسمتی و نداده

 فکهری  مکاتب دیدگاه از یگذار هیسرما برای زیادی تعاریف. کند ایااد را کاالها تولید گسترش

 :کرد اشاره ریبه شرح ز مورد چند به توان یم ها آن بین از که دارد وجود اقتصاددانان و مختلف

 یها  کاالهها  تولیهد  بهرای  یا هیسرما کاالهای آن در که یندیفرا از است عبارت یگذار هیسرما 

 .روند یم کار به دیگر خدمات

 در غیره و ها ساختمان وسایل، و کار ابزار ،آالت نیماش موجودی کردن  اضافه یگذار هیسرما 

 سهال  ابتهدای  در آن موجهودی  از بیشهتر  سال پایان در سرمایه موجودی اگر. است زمان طول

 ایهن  بهر . اسهت  شده اندوخته سال ابتدای از که است یا هیسرما کننده انیب اختالف این باشد،

 کهه  اقتصهادی  بنگاه یک سرمایه موجودی مقدار تغییر از است عبارت یگذار هیسرما اساس،

 .شود یم نیز سرمایه افزایش یا و سرمایه جایگزینی شامل تغییرات این

 در. اسهت  تولیهد  ینهد افر در اسهتفاده  مهورد  ثابهت  یهها  نههاده  در تغییر یگذار هیسرما درواقع،

 مفید عمر با فیزیکی یها هیسرما موجودی در تغییر را یگذار هیسرما توان یم محدود بسیار تعریفی

 بیه ترت نی. بهد غیهره  و هها  ساختمان آالت، نیماش تاهیزات، مانند؛ گرفت نظر در سال یک از بیش

 یها  و تداو  حفظ، برای اقتصادی نیعامل که مخارجی نوع هر از بود خواهد عبارت یگذار هیسرما

 .کنند یم صرف تولید ظرفیت افزایش

 در یگهذار  هیسهرما  گهروه  سهه  بهه  یا هیسهرما  کاالههای  ماهیهت  حیه   از یگهذار  هیسهرما 

از  .شهود  یم یبند طبقه انبار موجودی در یگذار هیسرما و ساختمان در یگذار هیسرما آالت، نیماش
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 3   یراندر اقتصاد ا استانی سطح در سرمایه موجودي برآورد

 
 

9جبرانهی  یگذار هیسرما گروه دو به یگذار هیسرما گرید یمنظر
6خهالص  یگهذار  هیسهرما  و 

 قابهل  

 جبهران  بهرای  کهه  اسهت  یگذار هیسرما مخارج از بخش آن جبرانی یگذار هیسرما. است تفکیک

 شود یم اناا  ها ساختمان و آالت نیماش تعمیرات و آالت نیماش)استهالك(  ثابت سرمایه مصرف

 ظرفیهت  خالص یگذار هیسرما گرید ی. از سوکند یم حفظ را سرمایه موجودی و تولید ظرفیت و

 افهزایش  سهرمایه  موجهودی  جدیهد،  آالت نیماشه  تحصهیل  و خریهد  بها  و دههد  یم افزایش را تولید

 یگهذار  هیسهرما  (،ی)جبرانه  جهایگزین  یگهذار  هیسهرما  و خهالص  یگهذار  هیسرما ماموع .ابدی یم

3ناخالص
 بهه اسهت کهه    یزیخالص آن چ یگذار هیسرمافوق،  فیقالب تعر در. دهند یم تشکیل را 

 ریه متغ کی عنوان  به) هیسرما یموجود. شود یماضافه  هیسرما ی)ساالنه( به موجود یادوار صورت 

شهده   مستهلک تواند یمشده در بستر زمان است که  خالص اناا  یها یگذار هیانباره( ماموع سرما

 .4شوند نیگزیجا ،یجبران یگذار هیسرما لهیوس  و به

نها  بهرده    دیه بهه عنهوان نههاده تول    هیاز سرما دیهمچون تابع تول یاقتصاد جیرا اتیدر ادب آنچه

 دیتول هیاول یها نهاده عنوان  بهکار  یرویاست که در کنار ن هیسرما یناظر به موجود عمدتاً شوند یم

 یدر خصهوص موضهوعات   لیه و تحل یکمّ اسباتراستا هرگونه اناا  مح نی. در اشوند یممحسو  

 وستهی. لذا پاستموجود در اقتصاد  هیاز حام سرما یو ... مستلز  آگاه یرشد اقتصاد د،یتول چون

مختلهف   کهات یقتصاد با تفکدر ا هیسرما یدر حوزه اقتصاد برآورد موجود یاز اقدامات آمار یکی

 کیه در سو  کالن و بهه تفک  هیسرما یآمار موجود رانیو ...( است. در اقتصاد ا یا منوقه ،ی)بخش

مهورد   یو موالعهات  یگذار استیس یمحاسبه و توس  نهادها رب  یذ یآمار یتوس  نهادها یبخش

 بهه تاکنون  یدر سو  استان هیسرما یاطالعات مربو  به موجود نهیدر زم اما؛ ردیگ یماستفاده قرار 

                                                           
1. Replacement Investment 

2. Net Investment 

3. Gross Investment 

اقتصهادی )طهرح    عمده های بخش ثابت در سرمایه مصرف و سرمایه موجودی برآورد (.9319. هژبرکیانی، کامبیز )4

 پژوهشی( پژوهشکده آمار.
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 هها  یارذگه  استیدر س توانند یاطالعات نم نینشده است. حال آنکه ا دیتول یا داده یرسم صورت 

 یهها  حهوزه در  یکمّه  موالعهات و  هها  یبررسه در  و افتهه یکاربرد  اریبس( یا منوقه) یدر سووح استان

 هیسهرما  یمربو  به موجود یها داده دیتول یریپذ امکان یبررس. رندیگ قرار استفاده مورد زین یعلم

منظور پ  از مقدمه حاضر در بخهش   نیدستور کار مقاله حاضر قرار دارد. بد در ها استاندر سو  

هدف فهوق   یموجود در راستا یها روشاز  یریگ بهره یریپذ امکان وموضوع  اتیادب یبررس دو 

در سهو    رانیه در اقتصهاد ا  هیسرما یبرآورد موجود به سو  بخش در. ردیگ یمدستور کار قرار  در

 است. افتهیاختصاص  یریگ اهینتو  یبند جمعبه  یانی. بخش چهار  و پاشود یمپرداخته  یاستان

 شده( و مطالعات انجام سرمایه موجودی برآورد یها روشموضوع ) اتیبر ادب مروری .2

 زیر کلی گروه دو قالب در را موضوع اتیدر ادب ثابت سرمایه موجودی برآورد یها روش توان یم

6و 9کرد یبند دسته
: 

 توابهع  تخمهین  از سهرمایه  موجهودی  برآورد برای که هستند موالعاتی و ها روش شامل :اول گروه

 :کرد تقسیم زیر دسته سه به توان یم را موالعات از گروه نیا .کنند یم استفاده تولید

 بر اساس سپ  و کرده برآورد را تولید توابع ابتدا ییها روش و فروض اتخاذ با که یموالعات -الف

 که است تحقیقاتی شامل گروه این واقع در. کنند یم محاسبه را سرمایه موجودی زمانی سری ،آن

 خصوصیات با تولیدی تابع تولید، تابع در سرمایه موجودی متغیر یجا به روابوی کردن جایگزین با

                                                           
دوره زمانی  برای کشاورزی بخش در سرمایه موجودی زمانی سری (. برآورد9387) پور، مرتضی . اقتباس از: تهامی9

 .29 شماره ،92 سال توسعه. و . فصلنامه اقتصاد کشاورزی83-9338

اند که در دستور کار موالعهه   ه موضوعات مرتب  با موجودی سرمایه پرداخته. الز  به ذکر است موالعات دیگری نیز ب6

(، محمهدزاده  9387( و تیموری و خلیلیهان ) 9314فرد و همکاران ) توان به موالعه: اکبری حاضر نیست. به عنوان مثال می

امهل مهرثر بهر موجهودی     ( اشاره کرد که )به ترتیب( به بررسهی عو 9313(، شهیدی و یاوری )9381قراملکی ) و رهنمای

وری موجودی سرمایه، اثر موجودی سرمایه بر دیگر متغیرها و یا ارتبا  میان موجودی سرمایه با دیگهر   سرمایه و یا بهره

 اند. متغیرها پرداخته
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 را اسهتنادی  قابهل  زمهانی  سهری  ،آمده دست به پارامترهای طبق و کنند یم برآورد را آماری مولو 

 شهود  یمه مشهاهده   هها  آنفوق در  کردیرو که موالعاتی از. کنند یم محاسبه سرمایه موجودی برای

 ؛کرد ( اشاره9384و  9384) یآباد ( و شاه9329) کردبچه و صدیقی موالعه به توان یم

 ایهن  از آنگهاه  و بهرآورد  را سهرمایه  موجودی ابتدا فنونی، و فروض از استفاده با که یموالعات - 

 )تابع برازش بهترین انتخا  از پ  و کرده استفاده تولید توابع تخمین برای سرمایه موجودی سری

 و کهرده  اسهتخراج  را سهرمایه  موجهودی  مولهو   زمهانی  سری (،مولو  خصوصیات دارای تولید

 و( 9384) نشها   و امینهی  بهه  تهوان  یمه  حهوزه  ایهن  موالعهات  جملهه  از. انهد  داده قهرار  استفاده مورد

 ؛کرد اشاره (9388) همکاران و شرافتمند

 و تولیهد  تهابع  بهرآورد  آن در که شود یممشاهده  زین یسوم کردیرو فوق، کردیرو دو ادامه در -ج

 عنهوان  بهه  پایهه  سهال  در سرمایه موجودی و ردیگ یم صورت زمان هم صورت به سرمایه موجودی

 .کرد اشاره (9379) سلوانی موالعه به توان یمرابوه  نیا در. شود یم تلقی پارامتر یک

 یها  و مختلف تعاریف و فرضیات گرفتن نظر در با که هستند موالعاتی و ها روش شامل :دوم گروه

در  .کننهد  یمه  بهرآورد  را سهرمایه  موجودی ارزش اقتصادی، نظریات و رشد الگوهای از استفاده با

 و دارند اول گروه به نسبت بیشتری تنوع ثابت سرمایه موجودی ارزش برآورد یها روش گروه نیا

 موالعهات  تعهداد  بهه  تقریبهاً  کهه  گفهت  توان یم رشد الگوهای و اقتصادی اتینظر تنوع به توجه با

 چههار ادامه بهه   در. است شده معرفی سرمایه موجودی ارزش برآورد روش زمینه این در شده اناا 

 :شود یمموالعات اشاره  نینمونه از ا

 موجهودی  ارزش بهرآورد  برای تولید به سرمایه نسبت روش از که است موالعاتی اول دسته -الف

( و 9317) یشهشهان ،(9321) ذالنوربه موالعه  توان یمخصوص  نیکه در ا اند کرده استفاده سرمایه

 کرد؛ اشاره( 9372زاده ) باستان

 رشهد  مهدل  همچهون  یاقتصهاد  یهها  مهدل که از الگوها و  شوند یم یموالعات شامل دو  دسته - 

 انهد  کردهاستفاده  سرمایه موجودی... جهت برآورد و فریدمن دائمی درآمد فرضیه دومار، -هارود
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 همکهاران  و ینه یام( و 9376) دانها   ی(، رئ9326) یخوانساربه موالعه  توان یمخصوص  نیدر ا که

 کرد؛( اشاره 9377)

 ارزش بهرآورد  بهرای  خالص یگذار هیسرما روندنمایی روش از که است موالعاتی سو  دسته -ج

 مهازار  عهر   و کالنتهری  موالعهه  بهه  تهوان  یمه  هها  آن جمله از که اند کرده استفاده سرمایه موجودی

 ؛کرد ( اشاره9379) انیبغز( و 9382) انصاری و نژاد زراء ،(9379)

9 روش یا پیوسته موجودی از روش چهار دسته  -د
PIM  سازمان که مورد توصیه اند کردهاستفاده 

 موجهودی  روش ،ذکرشهده  یهها  روش بهین  در. هسهت  زین 6یآسیای یور بهره سازمان و متحد ملل

از ایهن روش اسهتفاده کهرده     هیبرآورد سرما برای زین یکه بانک مرکز دارد یا ژهیو جایگاه پیوسته

 یرازیشه  خداپرسهت (، 9376به قهارون )  توان یمروش  نیشده با ا موالعات اناا  نیتر مهم ازاست. 

 .کهرد  اشهاره ( 9313و بهپور ) استادزاده( و 9381) همکاران، و یسالم ،(9387) پور تهامی ،(9371)

 شود. میاشاره  یشتریب لیروش با تفص نیابه ادامه  در

 مشخص یا هیسرما کاالی یک استهالك که است استوار اصل این بر پیوسته موجودی روش

 عمهر  یهها  سال کلیه برای ساالنه استهالك شده تنزیل ارزش جمع که شود محاسبه نحوی به باید

 .باشهد  (اولیه یگذار هیسرما ارزش یا) کاال خرید ارزش با برابر نظر، مورد یا هیسرما کاالهای مفید

 نسهبتاً  زمهانی  دوره یهک  طهی  سهرمایه  تشهکیل  بایهد  ابتدا پیوسته موجودی روش یریکارگ به برای

. شود مشخص مفید عمر سرمایه، نوع هر برای و تفکیک یا هیسرما کاالهای انواع برحسب طوالنی

 تهر  مفصهل  هها  آن مفیهد  عمهر  برآورد و تر قیدق یا هیسرما کاالهای تفکیک هرقدر که است بدیهی

 مفید عمر برابر سه یا دو ساختمان مفید عمر معموالً .بود خواهد تر قیدق نیز استهالك برآورد باشد،

 گرفته صورت کشورها در یمستقل موالعات رابوه نیا در. شود یم گرفته نظر در آالت نیماش انواع

 (.9314 ،یبینقو  یانیهژبرک) است

                                                           
1. Perpetual Inventory Method 

2. Asian Productivity Organization (APO) 
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 موجهودی  بهر اسهاس روش   هیسهرما  یدر گزارش خود جهت محاسبه موجود 9یمرکز بانک

 جمهع  حاصهل  از هیسهرما  یموجود روش، نیا در. کند می  یتشر گونه نیمحاسبه را ا ندیفرا پیوسته

 موابق. شود یم برآورد ها آن دیمف عمر گرفتن نظر در با و شده یداریخر یها ییدارا یجار ارزش

 ییدارا دیمف عمر یها سال یبرا ساالنه ثابت هیسرما مصرف یجار ارزش جمع حاصل روش، نیا با

 یمهرثر  نقهش  ثابت یها ییدارا دیمف عمر لذا. باشد برابر مذکور ییدارا دیخر یجار ارزش با دیبا

 کهه  است آن بر فرض روش نیا در .دارد ثابت یها هیسرما مصرف و هیسرما یموجود برآورد در

 یکاالهها  از و شهده  لیتبهد  هیسهرما  یموجهود  بهه  دوره همهان  یانتهها  در دوره، هر هیسرما لیتشک

 توجهه بها   .شود یم یبردار هرهب )ثابت استهالك نرخ با( یمشخص زانیم به سال هر در زین یا هیسرما

مورح شده است  گونه نیا یتوس  بانک مرکز سرمایه یموجود برآورد فوق مراحل حاتیبه توض

 و ساختمان» و« زاتیتاه و آالت نیماش» گروه دو به مشهود ثابت یها ییدارا نخست مرحله که در

 هها  یهی دارا دیمف عمر و ثابت هیسرما لیتشک ارقا  از استفاده با سپ  ،شوند یم کیتفک «ساتیتأس

 مختلف یها بخش در مذکور گروه دو کیتفک به هیسرما یموجود اقتصاد، مختلف یها بخش در

بهه عمهر    توجه با و یخو روش به ثابت هیسرما مصرف و( 9383 سالثابت ) یها متیق به یاقتصاد

 ثابهت  یها متیق به هیسرما یموجود ارقا  بعد، مرحله در .دنشو یم برآورد ثابت یها ییدارا دیمف

 بهه  یاقتصهاد  مختلهف  یهها  بخهش  در یگهذار هیسهرما  یضهمن  شهاخص  از اسهتفاده  بها  9383 سهال 

 .شوندیم برآورد یجار یها متیق

ثابت، ارقا   یها هیسرما مصارف و خالص هیسرما یموجود از یواقع برآورد ارائه منظور به

مهذکور   یهها  سال هیسرما لی( از تشک9321( و زلزله رودبار )9311-27مربو  به خسارات جنگ )

دوره  یط یتوس  بانک مرکز یاقتصاد مل یها بخش هیمحاسبات موجود سرما جی. نتااند شدهکسر 

 گونهه  همهان شده اسهت.   منعک  (6)و  (9) جداولقالب  درو ثابت  یجار یها متیق به 19-9313

                                                           
 .9313-19ایران  اقتصاد در سرمایه ، موجودی9313. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 9

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             7 / 23

http://qjfep.ir/article-1-640-fa.html


 8938، تابستان 62، سال هفتم، شماره اقتصاديهاي مالی و  سیاست فصلنامه 81

 نهرخ » و «هیسهرما  دیه مف عمهر » :یاساسه  پهارامتر  دو داشتن روش مستلز  نیا شود یمکه مالحظه 

 است( هیسرما از استفاده )نرخ «هیسرما استهالك

 ريال میلیارد -جاري يها متیق به خالص سرمايه موجودي. 1جدول 

 

 ريال میلیارد -جاري يها متیق به خالص سرمايه موجودي. 1جدول  ادامه

 

13531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372فعاليت / سال

2323734707437098091,0501,3631,5111,8972,4712,4382,0502,2633,4364,3185,0657,5129,55414,267کشاورزي

3965929001,4831,3651,5401,8652,3042,4803,1534,0863,9433,4193,5865,5086,3328,32811,28712,93219,350نفت و گاز

4266851341661852152482763183873964484825476759201,5392,0633,310معدن 

3946087951,2281,5501,7392,0262,3992,7283,0553,7953,8013,9164,0234,9065,9738,02311,48815,68323,728صنعت

3214776181,1971,5501,7592,0972,6473,2513,8885,0005,3386,2956,7678,1409,85813,72117,75923,76140,358آب، برق و گاز

1632312623284644785145937768671,0551,1571,5371,4591,2951,3131,5181,7812,7844,645ساختمان

5247458981,3431,6031,8162,2022,7263,1653,8094,9965,2925,6056,0097,6668,60213,04518,06824,56038,852حمل و نقل

1091672634205165596668009281,0761,3711,4261,5881,6901,9882,4222,9053,8054,5786,674ارتباطات

1,9863,2564,2837,0786,4257,80910,68914,15215,99822,35431,16032,64529,51534,43554,99566,41397,899121,624158,582196,318مستغالت

1,3732,1442,6794,3164,7965,6127,0378,8629,85511,87615,46415,53313,90414,92821,14825,59639,77451,66371,382106,927ساير خدمات

5,5398,65811,25318,27119,14522,30628,36136,09440,96852,29369,78571,96868,27775,641109,629131,502191,199246,526325,878454,431جمع

1373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391فعاليت / سال

19,25527,04036,56945,32151,12865,45380,45295,896121,490148,612187,444231,644312,418379,929519,560551,285629,650802,0641,225,105کشاورزي

23,53032,54845,30855,97564,88581,97297,325110,074200,304225,822263,142304,301336,290373,315425,405477,085508,161576,7741,231,983نفت و گاز

4,3656,0907,7299,2229,91212,10314,98423,88733,16243,03551,44365,10180,52197,549116,737130,370144,711168,793240,955معدن 

31,57045,61262,74580,902109,546155,402217,165262,770341,770423,923517,480631,154758,741896,8231,101,6431,172,3671,304,4121,501,3302,458,904صنعت

60,80286,989121,835148,568151,083175,669201,855208,810245,188289,019350,804417,929509,396623,991838,168872,947992,8281,226,0491,845,607آب، برق و گاز

8,46811,14211,06115,15114,09016,09618,17416,62317,70422,02027,42335,01944,45753,46066,53675,55282,866102,446178,946ساختمان

56,00080,314111,564133,168155,285193,956245,775262,703331,763417,548534,857649,253781,582943,9611,222,7321,320,3691,517,1881,872,7442,690,689حمل و نقل

8,27111,00514,56118,75225,53937,01346,29254,49766,73175,62597,635117,526143,022164,597200,472204,651218,045256,135382,651ارتباطات

270,939392,177591,065592,132625,039781,851956,0301,186,6351,537,2361,880,9172,187,3752,335,9282,979,1744,239,5675,415,8955,524,4025,925,5147,979,22812,540,876مستغالت

149,051218,942318,534371,988421,215537,493661,833744,626946,3821,133,6211,365,4771,556,0361,941,1882,545,0203,328,9713,474,3383,884,4525,008,1807,831,956ساير خدمات

632,252911,8601,320,9721,471,1801,627,7212,057,0082,539,8862,966,5213,841,7304,660,1425,583,0786,343,8907,886,78810,318,21213,236,12213,803,36815,207,82719,493,74430,627,672جمع
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 81   یراندر اقتصاد ا استانی سطح در سرمایه موجودي برآورد

 
 

 ريال میلیارد -1131 سال ثابت يها متیق به خالص سرمايه موجودي. 2جدول 

 

 ريال میلیارد -1131 سال ثابت يها متیق به خالص سرمايه موجودي. 2جدول  ادامه

 

 یاستان هیسرما یموجود برآورد .3

 وستهیپ یموجود روشاز  یریگ بهره یریپذ امکان یبررس .3-1

 یریگ اندازه یبرا هیاول یها روشاز  یکیو  میرمستقیغروش  نیتر متداولکه مورح شد  گونه همان

در سهال   9تیبار توس  گلهد اسهم   نیکه اول است (PIM) وستهیپ یروش موجود ه،یسرما یموجود

 ایه در کل اقتصهاد   هیسرما یاز موجود یروش، برآورد قابل قبول نیمورح شد. با استفاده از ا 9113

 .دیآ یمبه دست  یاقتصاد یها بخش کیبه تفک

                                                           
1. Gold smith 

13531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372فعاليت / سال

48,20757,28166,84473,11778,04682,07785,58588,76988,15188,73589,11487,93481,69181,67180,66884,06980,90688,59494,05599,809کشاورزي

95,401104,828141,417161,457175,819180,327174,241174,037175,430183,758189,124175,669166,204151,415145,286140,359138,690139,152137,030135,366نفت و گاز

13,81117,69722,53825,93527,47127,54627,40026,78926,11026,27926,59925,78524,54323,59922,74422,23522,15528,17631,30835,246معدن 

129,588167,813218,689253,152269,058270,301267,440260,892247,357241,802243,832230,549203,511191,604182,502182,351183,648203,963226,462234,637صنعت

82,284102,512137,330176,053197,364201,841206,572215,655225,122237,690249,810254,665253,244253,468253,043255,940255,853271,476279,842295,318آب و برق و گاز

42,45655,05860,97359,95356,42852,16849,21448,16649,34552,02554,18654,55849,94145,14140,58536,92034,26240,75643,11141,314ساختمان

131,949152,841176,409193,315207,248211,277216,844220,672221,575230,029243,958249,834237,998234,963230,969237,899239,536255,762270,108275,441حمل و نقل

40,37349,64261,19972,79582,23680,76181,17880,19279,51580,19782,74083,25280,65478,93273,68469,07262,61461,28760,15757,402ارتباطات

545,665616,822748,397849,213972,0901,071,3271,170,4661,238,6171,313,8941,434,1171,523,5131,606,1651,700,8061,781,9331,813,0541,841,3971,814,5741,849,7491,883,2091,905,108مستغالت

360,719435,206520,409602,299672,592714,082748,322772,908772,210781,157803,106791,158731,843721,799703,434718,268736,212782,077829,294863,847ساير خدمات

1,490,4541,759,7002,154,2052,467,2872,738,3532,891,7063,027,2623,126,6993,198,7083,355,7893,505,9823,559,5683,530,4353,564,5233,545,9683,588,5093,568,4503,720,9923,854,5753,943,487جمع

1373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391فعاليت / سال

103,857107,258113,148118,418122,691132,669140,722150,716161,914173,301187,444204,347218,736233,741252,052268,932285,721305,883312,337کشاورزي

136,158137,229147,200156,044164,490181,015197,321217,988230,491243,732263,142286,071302,228322,509342,772365,276365,335351,457342,802نفت و گاز

35,82834,74333,39231,86930,33828,62528,14334,44137,97244,17751,44358,19164,45369,67073,53879,35785,29891,07390,189معدن 

235,779236,732244,312261,337292,653319,290347,886385,526427,581468,206517,480562,489602,529633,892664,388693,157726,699759,276753,937صنعت

302,912309,161313,182318,110319,549319,536321,085325,672333,910342,706350,804364,660376,151390,591408,202427,743446,687462,276465,164آب و برق و گاز

37,83134,60332,95630,82527,74425,07922,97822,35821,92023,93327,42331,05834,45836,60538,95640,51642,23142,90241,768ساختمان

278,492278,331282,605292,645307,491324,449345,015383,066425,715478,687534,857589,114641,085685,772738,053796,355868,409958,298985,387حمل و نقل

54,73254,34654,35460,41769,11271,83074,95282,86486,29291,42597,635105,786114,589116,926117,623116,707113,101111,819108,345ارتباطات

1,924,1151,935,3441,958,2931,976,8741,986,6762,000,2372,018,7122,052,3072,099,0562,144,6812,187,3752,231,0092,263,8942,342,6572,441,3592,538,1072,638,3342,731,7612,819,314مستغالت

891,086916,095960,1781,006,6741,046,2381,086,9071,133,7941,188,7291,249,0361,307,8611,365,4771,422,3321,484,8211,559,0501,650,6341,741,1761,844,2901,955,2992,019,976ساير خدمات

4,000,7914,043,8424,139,6214,253,2124,366,9814,489,6354,630,6094,843,6685,073,8885,318,7095,583,0785,855,0586,102,9456,391,4146,727,5787,067,3267,416,1067,770,0457,939,219جمع
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بهه   دیه با یا هیسرما یکاال کیاصل استوار است که استهالك  نیبر ا وسته،یپ یموجود روش

 دیعمر مف یها سال یشده( استهالك ساالنه برا لیمحاسبه شود که ماموع ارزش حال )تنز ینحو

 رابوهه  کاال یبرا یعنی( باشد؛ هیاول یگذار هیسرماکاال )ارزش  دیبرابر با ارزش خر ادشده،ی یکاال

 :باشد برقرار ریز

   
 9

9   9
 

 6
 9   9  9   6 

   
  

 9   9  9   6   9     
 

9 سهال،   n دیه کاال با عمهر مف  دیحال خر رزشا    :رابوه نیا در که اسهتهالك سهاالنه       

 دیروش، ابتدا با نیاستفاده از ا یعمر کاال است. برا یها سال( در طول لی)تنز ودس نرخ  9    و

 کیه تفک یا هیسهرما  یبر حسب انواع کاالها یطوالن نسبتاً یدوره زمان کی یط شده لیتشک هیسرما

شود  کیتفک تر قیدق یا هیسرما یکاال چهدر نظر گرفته شود. هر یدیهر کاال، عمر مف یشده و برا

 گهروه خواهد بود. استهالك هر تر قیدق زیباشد، برآورد استهالك ن تر نانهیب واقع دیو برآورد عمر مف

حاصل از آن ادغا   جیبرآورد شده و سپ  نتا سالهر یو برا کیبه تفک دیبا یا هیسرما یاز کاالها

. بهرآورد اسهتهالك در   دیه بهه دسهت آ   یبخش اقتصاد کیاز کل استهالك در  یشود. تا برآورد

مورد نظر عمهر   یصورت است که چنانچه کاال نیبه ا زین یا هیسرما یاز انواع کاالها کیمورد هر

 .دیآ یمبه دست  ریاز رابوه ز tال کاال در س نیسال داشته باشد، استهالك ا nمعادل  یدیمف

   
   9
 

 
   6
 

   
    

 
 (

9
 
)∑    

 

  9
 

و  هیسهرما  لیتشک    9    6          در سال  یا هیسرما یاستهالك کاال   رابوه  نیا در

n است یا هیسرما یکاال دیمف عمر. 

 لیتشهک  نهدارد،  سهال  همهان  در یاسهتهالک  خهاص،  سال کی در هیسرما لیتشک نکهیا فرض با

)به اندازه  هرسال، در ثابت هیسرما
9
 
استدالل و بها در نظهر    نی. با همشود یمدر سال بعد مستهلک  (

کهامالً   tسهال   انیه قبهل از آن در پا  یهها  سهال و  t-nدر سهال   هیسهرما  لیتشهک  ریمقهاد  نکهه یگرفتن ا

 هیسهرما  لیبرابر با ماموع تشک ،tسال  انیدر پا یا هیسرما یکاال یموجود نکهیا شود، یممستهلک 

 :دیآ یمبه دست  ریز اهینت ،(یجبر یساز ساده ی)با اندکقبل است  یها سالثابت ناخالص در 
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   ∑(
   

 
)                       9    9

 

  9
 

 .شود میبرآورد  میروش استهالك با استفاده از روش خ  مستق نیا در

در  هیسهرما  یموجهود  نی(، همواره به هیسرما یموجود لی)رابوه تعد ریرابوه ز گر،یطرف د از

 برقرار است: یمتوال یها سال

    9       9    
  

   ∑ 9            9
 

  9       

  9

  9
 

9     دهنده اسهتهالك،   نشان pرابوه  نیا در
 

 یهها  سهال ثابهت ناخهالص در    هیسهرما  لیتشهک   

کهه از روابه     گونه همان. هستند tو سال  هیدر سال پا هیسرما یموجود بیبه ترت    و    مختلف، 

 یبرآورد موجهود  برای یاصل یرهایاز متغ یکی هیدر سال پا هیسرما یموجود شود یمفوق مشاهده 

از  یکه ی(  هیه در سهال پا  هیسهرما  یموضهوع )نبهود اطالعهات موجهود     نیه بعهد اسهت. ا   یها در سال

 ییهها  روشموضهوع   اتیه رابوهه در ادب  نیه است. در ا هیسرما یدر برآورد موجود یمشکالت اصل

 شود. میاشاره  ها به آن در ادامه که شدهمورح 

 هها،  راه نیه از ا یکه یوجهود دارد.   یمختلفه  یها راه هیدر سال پا هیسرما یبرآورد موجود یبرا

 یاری. بسه دیه آ یمبه دست  هیسرما یموجود میاست که از مشاهده مستق یاستفاده از آمار و اطالعات

 یموجهود بهرآورد   ی( بهرا میروش )مشهاهده مسهتق   نیه که در گذشهته از ا  افتهی توسعه یاز کشورها

 هیه در سال پا هیسرما یآمده به عنوان موجود دست امروزه از اطالعات به کردند، یاستفاده م هیسرما

 کها، یآلمهان، نهروژ، ژاپهن، آمر    ا،یاسترال ن،یبه آرژانت توان یمکشورها  نیا . از جملهکنند میاستفاده 

 .کردچک و بلغارستان اشاره  یهندوستان، جمهور  ،یانگل

 ،وجهود دارد  هیه در سهال پا  هیسهرما  یکه در رابوه با برآورد موجهود  ییها روش ریجمله سا از

اسههت. در روش  دیههبهه تول  هیسههاالنه و روش نسهبت سههرما  یگههذار هیسهرما رفتههار  یروش الگوسهاز 

 کیه در آن سال نزد یگذار هیسرمااست که  یسال هیساالنه، سال پا یگذار هیسرمارفتار  یالگوساز

سهاالنه موجهود باشهد،     یگهذار  هیسرما یزمان یاساس، اگر آمار مربو  به سر نیبه صفر است. بر ا
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 یرا بههر رو یرشهد مناسههب  یالگههو تهوان  یمههمعلههو  نباشهد،   هیه اول هیسههرما یموجهود  نکهههیهرچنهد ا 

را کهه   یبرآورد شده، زمهان  یبا استفاده از پارامترها و کردساالنه موجود اعمال  یها یگذار هیسرما

بهه عنهوان    را سهال  آن در هیسرمابه صفر است مشخص کرد و مقدار  کینزد یگذار هیسرمادر آن 

 قرار داد. هیسال پا یموجود

به  ه،یسرما یبرآورد موجود اهیو درنت هیسال پا نییروش، دقت در تع نیاست که در ا واض 

وابسهته اسهت. بها     یگهذار  هیسهرما  یزمهان  یسر یمناسب برا یزمان یدقت در مشخص کردن الگو

است کهه بها آن نهرخ،     یدر درجه اول، نرخ رشد یروند زمان یالگو نییهدف از تع نکهیتوجه به ا

 یعنی تر عقب یها سالشود. لذا  کیدر آن به صفر نزد یگذار هیکرد که مقدار سرما نییرا تع یسال

 یهها  سهال صهورت، چنانچهه    نیه . در اهسهتند  یشهتر یب تیه اهم یدارا ه،یبه سال پا کینزد یها سال

 یبهرا  هها  سال نیدارد از هم  یباشند، ترج یگذار هیسرمااز نظر روند  یشتریثبات ب یدارا تر، عقب

 ساالنه استفاده شود. یگذار هیسرما یروند زمان یالگو  یتصح

 از اسهتفاده  با ه،یپا سال در هیسرما یموجود محاسبه منظور به د،یتول به هیسرما نسبت روش در

 :دیآ یمبه دست  ریبه صورت رابوه ز دیبه تول هینسبت سرما 9دومار -هارود رشد یالگو
 

 ⁄

  
 ⁄

 
 

 
 

 در آن  که
 بهازار،   متی( به قیدرآمد ناخالص مل ای) دیبه تول انداز پ نسبت  ⁄ 

نسهبت   ⁄ 

  و  دیبه تول هیسرما
صهورت بها محاسهبه     نیاست. بد ینرخ رشد درآمد ناخالص مل کننده انیب ⁄ 

به عنوان  یدر هر سال ی)درآمد( ناخالص مل دیو استفاده از آمار مربو  به تول دیبه تول هینسبت سرما

 (.9381و همکاران،  ی)سالم کردرا در آن سال برآورد  هیسرما یموجود توان یم ه،یسال پا

آمهده اسهت    زیه شهده ن  موضوع و موالعات متعدد اناا  اتیادب در و شدکه مشاهده  گونه همان

 یداشتن موجود اریمنو  به در اخت زیاز هر چ شیپ یدر سو  استان وستهیپ یبرآورد روش موجود

نهرخ   ایه و  هیر مربهو  بهه طهول عمهر اقهال  سهرما      در کنهار اطهالع از آمها    هیه سال پا کیدر  هیسرما

                                                           
1. Harrod- Domar 
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بهه اسهتهالك در    مربهو   اطالعهات  فهروض  یبرخه  با بتوان دیشااست.  یاستهالك در سو  استان

 هیسهرما  یبدون شک اطالعات مربو  بهه موجهود   اماداد؛  میتعم یرا به سووح استان آن یسو  مل

شهده   اناها   یهها  یریگیپاست که با توجه به  یساز هیشب رقابلیغ ها استاندر سو   هیسال پا کیدر 

 نشده و وجود ندارد. دیتول یدر سو  استان رانیدر اقتصاد ا یآمار نیچن

در سهو    وسهته یپ یبا استفاده از روش موجهود  هیسرما یآمار موجود دیتول عمالً بیترت نیبد

 یدر سو  اسهتان  هیسرما یموجود یها محاسبه داده یاست برا ستهیشا لذا. ستین ریپذ امکان یاستان

 اریه در اخت بهرای منظهور   نی. بهد ردیدر دستور کار قرار گ گرید یکردهایرو موضوع اتیمرور ادب با

 ریه ز کهرد یرو دوآن  یبهرا  ینیجانشه  ایو  یاستان صورت  به هیسرما یداشتن آمار مربو  به موجود

 است: تصورقابل 

 دیتول تابع کردیاز رو یریگ بهره. 3-2

اسهتفاده از   ه،یسهرما  یمحاسهبه موجهود   یکردهها یاز رو یکی شدمورح  نیاز ا شیکه پ گونه همان

به  دیاز تول انداز پ سهم  مینسبت از تقس نیصورت که ا نیاست. بد دیاز تول هیسهم سرما اینسبت 

در  هیسهرما  یموجهود  ریبه مقهاد  یابیمشابه جهت دست یکردی. با روشود میمحاسبه  دینرخ رشد تول

 یکهه توسه  بانهک مرکهز     یمله  در سو  یبخش هیسرما یموجود ریبا استفاده از مقاد یسو  استان

ضهر  سههم اسهتان در ارزش افهزوده بخهش مهورد نظهر در         از حاصل ،(6و  9 جدول) شدهبرآورد 

 کیهر کیبه تفک یاستان هیسرما یارزش موجود ،یبخش مورد نظر در سو  مل هیسرما یموجود

 است. یضرور ریرابوه ذکر دو نکته به شرح ز نی. در ادیآ یمبه دست  یاقتصاد یها بخشاز 

چنانچهه سههم اسهتان در ارزش     هها  اسهتان  انیم زیمتما یها لیپتانسو  ها تفاوتنظر به  هنکیا ابتدا

 تیه قابل جینتها  رد،یه عمهل قهرار گ   یو مبنها  محاسبه تر یجزئ یها ربخشیز کیبه تفک یافزوده بخش

دو اسهتان در بخهش    تیه نمونهه عمهده فعال   عنهوان   بهه  دیخواهند داشهت. چهرا کهه شها     شتریاعتماد ب

دو اسهتان در   نیه در ا انیدر جر یها تیفعال بیاحتمال وجود دارد که ترک نیا اماباشد؛  یکشاورز

 نیه بهوده و ا  تیه حائز مز التینحو که استان اول در بخش ش نیمتفاوت باشد. بد یبخش کشاورز

در بخهش   گهر یآن داشهته باشهد و اسهتان د    یارزش افزوده بخهش کشهاورز   در یبخش سهم باالتر
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 هها  اسهتان تا حد امکان سهم  شود یمتالش  کردیرو نیدر ا لیدل نی. بدیدار دا  ای یمحصوالت باغ

 تها  شهود  عیه تام ماهدداً مازا محاسهبه و   صورت  بهممکن  یها ربخشیز تادر ارزش افزوده بخش 

 هیسهرما  یدر بهرآورد موجهود   هها  آنکهالن   دیه در ساختار تابع تول ها استان انیموجود م یها تفاوت

مختلهف کشهور    یهها  استانتشابه  فرض شیروش مستلز  پ نیا یاجرا نکهیا گرید نکته. شود لحاظاستان 

کشهور در   یهها  استاندر  هیسرما یور بهرههماهنگ  راتییتغ زیو ن یبخش صورت  به هیسرما یور بهرهدر 

بهه   دیه اسهتفاده از تهابع تول   بها  یاسهتان  هیسهرما  یحاصل از محاسبه موجهود  جینتااست.  یدوره مورد بررس

 .است شده داده نشان (3)قالب جدول  در 9381-19 دوره ینمونه برا صورت

 نیگزیجا یرهایمتغاز  یریگ بهره. 3-3

اسهتفاده   توان یمکشور  یها استاندر  ها هیسرما یموجود دیبا فرض عد  امکان تول کردیرو نیا در

 کهرد یرو نیدر ا واقع در. داد قرار کار دستور در را( 9)به عنوان انتخا  دو  نیگزیجا یرهایاز متغ

تهالش   ،سهت ین سهر ی( می)در سهو  اسهتان   هیسهرما  یمربو  به موجود یها داده دیتول نکهیبا فرض ا

 یموجهود  ریه را بها متغ  یهمهاهنگ  نیشتریکه ب رندیقرار گ استفاده مورد و انتخا  ییها داده شود یم

خهاص   بهه صهورت  راسهتا   نیه ا درباشهند.   داشته یحداقل آهنگ نوسانات مشابه ایداشته و  هیسرما

 :داد شنهادیپ ریرا به شرح ز ریدو متغ توان یم

دولت  یدر قالب بودجه عمران یاستان یا هیسرما یها ییداراتملک  اعتبارات ریمتغ از استفاده -الف

. بها  اسهت  گرفتهه  قهرار  اسهتفاده  مهورد  زین( 9316) همکاران و یآقائ توس  کردیرو نیا. (4 جدول)

 یدولت یها یگذار هیآن سرما قیاز مصاد یکیتوجه به سهم قابل توجه دولت در اقتصاد کشور که 

کهه در قالهب بودجهه     یدولته  یهها  یگهذار  هیسرما انیجر رود یمانتظار  ،است یدر سو  اقتصاد مل

 متعاقبهاً و  افتهه ی صیتخصه  هها  اسهتان بهه   یا هیسرما یها ییداراساالنه و تحت عنوان اعتبارات تملک 

                                                           
1. Second Best 
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 راتییو تغ نوسانات آهنگ بتواند( 6انباره ریمتغ کینه  و) 9انیجر ریمتغ کی عنوان  به ابدی یمتحقق 

 ؛را نشان دهد هیسرما یدر موجود اادشدهیا

 هها  استانکشور به  یاعتبار مرسساتو  ها بانکتوس   ییاعوا التیمانده تسه ریاز متغ استفاده - 

 بهه سهبب   هها  اسهتان بهه   یمهال  منهابع  ورود انیه از جر تیه حکا یا گونهه  بهه  زیه ن ریمتغ نیا(. 1)جدول 

 یها داده االمکان یحت که یا گونه دقت شود به دیبا ریمتغ نیاستفاده از ا در امادارد؛  یگذار هیسرما

مثال مشاهده  عنوان  به. چرا که ندشده در استان مورد نظر باش نهیشده مربو  به اعتبارات هز انتخا 

در تههران   خود یدفتر مرکز قیقرار دارد، از طر ها استاناز  یکیکه در  یدیواحد تول کی شود یم

 یگهذار  هیسهرما  ربه   یذو در واحهد مهذکور در اسهتان     دکنه  یمه  یاقدا  به اخذ وا  از منهابع بهانک  

 .باشد شده لحاظ تهران به مربو  یبانک اعتبارات آمار در وا  نیا بسا چه آنکه حال. دینما یم

( بهر  هیه سهال پا  کیه در  هیسهرما  یفهوق )فهارا از موجهود    ریه دو متغ دیه تأکاست عمده  یهیبد

است؛ بهه   استوار یدر سووح استان دیجد یها یگذار هیسرما یریو به تعب هیسرما یموجود راتییتغ

 راتییه چنانچهه تغ  ه،یه سهال پا  عنهوان   به یبا فرض گرفتن سال قبل از دوره مورد بررس گریعبارت د

 نیگزیفوق به عنوان جا یرهایاز متغ توان یم ،باشد نظر مد یدوره مورد بررس یط هیسرما یموجود

 تهابع  کردیرو بر یمبتن یاستان هیسرما یموجود بودن اریاخت در به توجه با است یهیبد. کرداستفاده 

 چندان موجه نخواهد بود. نیجانش عنوان  بهفوق  ریاستفاده از دو متغ ،(3)جدول  دیتول

 هیسهرما  یو نوسانات موجهود  ها تفاوت یخوب مذکور به یرهایمتغ نکهیاز ا نانیاطم جهت حال

موجهود در   یهها  تیه بها واقع  ها آنالز  است نسبت به انوباق  ،دهند یمکشور نشان  یها استانرا در 

 :ردیگ یمدر دستور کار قرار  ریبه شرح ز کردیمنظور دو رو نی. بدکردحاصل  نانیاطم ها استان

است کهه   هیسرما یموجود عنوان  به شده یگردآور یرهایخود متغ یداخل یهماهنگ یبررس -الف

 یهمگ ریسه متغ نیمضمون که چنانچه قرار است که ا نی. بدمیکن یم ادی یدرون یاز آن به هماهنگ

 نکهیا ای هستند؟هماهنگ  گریکدیبا  رهایمتغ نیا نوسانات ایآ کنند تیحکا یرونیب تیواقع کیاز 

                                                           
1. Flow 

2. Stock 
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 هها  آناعتمهاد بهه    بیضر شود یمموضوع باع   نیدارند که ا گریکدیبا  ییها تفاوترابوه  نیدر ا

 یهمبستگ شدمذکور محاسبه و مشاهده  یرهایمتغ انیم یهمبستگ بیمنظور ضر نی. بدابدیکاهش 

 یهها  یهی دارا تملک)سرجمع(  ریو تابت با متغ یجار یها متیقکل به  هیسرما یموجود ریمتغ انیم

 هیسهرما  یموجهود  ریه متغ انیم یدرصد و همبستگ 14و  81 بی( به ترتی)اعتبارات عمران یا هیسرما

توسه    ییاعوها  یهها  سهپرده و  التیتسهه  مانهده )سهرجمع(   ریو تابت با متغ یجار یها متیقکل به 

 کهه  دارند آن از تیحکا بیضرا نیادرصد است.  13و  18 بیبه ترت یاعتبار مرسساتو  ها بانک

شهان( در   و نحهوه محاسهبه   ها آناز  کیهر  تیدر ماه یذات یها تفاوت رغم یعل) مذکور یرهایمتغ

 گریکدیبا  ییباال یاست هماهنگ هیسرما یکه همان موجود یخارج تیواقع کی فیتوص یراستا

 ؛دارند

در سهووح   یرونه یب یهها  تیه واقع گهر یبا د رهایمتغ نیو ارتبا  ا یهماهنگ یدو  بررس کردیرو - 

بهه اقهال     یرابوه با توجه به دسترسه  نی. در امیکن یم ادی یرونیب یاست که از آن به هماهنگ یاستان

 نیتهر  مناسهب  رسهد  یمه بهه نظهر    هیسرما یمرتب  با موجود ریمتغ افتنی زیو ن یدر سو  استان یآمار

اسهت. انتظهار    یاقتصادی در سووح اسهتان  یها تیمصرف واسوه رشته فعال ریراستا متغ نیدر ا ریمتغ

هر بخش( و  یها ستاندهو  ها داده یحلقه واس  ورود عنوان  بهحام مصارف واسوه ) انیم رود یم

 دیه تول نهد یدر فراسهتانده   اهاد یکهه مناهر بهه ا    دیه تول یهها  نههاده از  یکی عنوان  به هیسرما یموجود

در  یهها  منظور )با اسهتفاده از داده  نیوجود داشته باشد. بد ییباال یدر بستر زمان هماهنگ ،شود یم

 ،«صهنعت »منتخهب شهامل    یهها  بخهش در  یمصارف واسوه در سووح استان انیم ی( همبستگاریاخت

 ،(دیه )بهه روش تهابع تول   دشدهیتول هیسرما یبا موجود «تأمین آ ، برق و گاز طبیعی»و  «ساختمان»

درصد در نوسهان اسهت.    19و  14، 18معادل  بیبه ترت یهمبستگ بیضر که شدمحاسبه و مشاهده 

 یبهرا  دشهده یاز قابل اعتمهاد بهودن ارقها  تول    تیحکا تواند یمفوق  یهمبستگ بیضر یباال ریمقاد

 یدر سووح اسهتان  دیحاکم بر ساختار تول یرونیب یها تیواقعآن با  یو انوباق نسب هیسرما یموجود

 باشد. دیدر قالب تابع تول ها آنکشور و امکان استفاده از 
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 69   یراندر اقتصاد ا استانی سطح در سرمایه موجودي برآورد

 
 

 ادیه  یرونه یو ب یدرونه  یبهه عنهوان همهاهنگ    هها  آناز  و شهد  مورحبه آنچه که در باال  توجه با

 یارقا  به دست آمده تحهت عنهوان موجهود    ینسبت به هماهنگ توان یمکه  رسد یم. به نظر کردیم

در  هها  آناز  و کهرده اعتماد  ها، استانموجود در  یها تیواقعبا  ،(آن نیگزیجا یرهایمتغ و) هیسرما

 .گرفتبهره  یمحاسبات کمّ

 الير اردیلیم –يجار متیبه ق دیتابع تول کرديروشده بر اساس  محاسبه یاستان. موجودي سرمايه 11جدول 

 1111 1111 1131 1133 1131 1131 1131 سال

 1171217111811 117,1171,1811 ,117211732181 1173117111811 1172117121811 1171137211811 1733171338,2 كشور كل

 آذربايجان

 شرقی
21171118,3 11171118,1 ,1171128,3 ,117111811 11,71118,1 112713281, 1711171,1813 

 آذربايجان

 غربی
1117,1,83, 131712,813 2,17113821 2117113811 21,7112831 ,1171,3811 1,17,11821 

 811,,12171 1317111811 1,37211811 1,1713,811 1217131832 ,11711181 ,11713381 اردبیل

 7111812,,271 171117111823 ,111713381 3117211812 31,7111821 1117131823 1171,1811, اصفهان

 2217132811 2117131812 1117111811 11171,3811 11171,1813 1217,13811 337,11811 ايالم

 ,,1713171,18 1117213811 37131831,, 11171118,3 11171228,1 2117,3,831 1117211811 بوشهر

 371,37111811 ,17111711181 711373,3812, 171117113812 171117111811 ,27131711181 171117111811 تهران

 و چهارمحال

 بختیاري
,37111811 127321813 3,711181, 117112823 1127113811 1117111821 2237121811 

 171137311811 172,17212812 1127,128,1 1117,11812 1327113811 1127111811 1,7113811, خراسان

 171317,23833 27111711,811 171217212813 171117121811 173317223811 171217131811 172117121831 خوزستان

 2337131813 1117,118,1 1117211811 3811,,12,7 1127213811 ,3171,181 11711,811 زنجان

 2317112813 1117112811 1137311812 1137111811 1117111811 137111813 117111812 سمنان

و  سیستان

 بلوچستان
1171118,2 127121811 1217111832 1,,7131813 1317,13812 2117131811 ,2172118,1 

 172,1811,,17 3,27111821 11,7122811 1117131812 122711,811 1371,3811, 1237,31811 فارس

 1173138,3, 2117312811 2117311811 21,7211831 11171,1813 1117131812 1137113811 قزوين

 12171118,1 1317111812 1,17131811 112711,811 1217111811 127123821 117113811 قم

 1117211811 1117131813 1,17112811 1117131813 121711,813 117211811 1173,1811 كردستان

 1117131831 1117313811 217121831, 11,7,11821 1217111812 2317312811 2217,11811 كرمان

 1117221812 1127113812 21,73,3811 2217111813 1117111811 ,1,1711381 1117111811 كرمانشاه

و  كهگیلويه

 راحمديبو
1117111811 1117111831 1,17,11813 2317111813 1117111821 ,,,7,1,821 ,127121811 

 1137111811 2217111832 1317131811 1317111821 1117231811 ,12,711181 117111811 گلستان

 1117131811 1137321812 1117212811 1217111831 ,2117,3181 2217311811 11,7113811 گیالن

 133712,813 2217111811 13,71,1832 1117311811 1,17113811 1117311811 ,11711381 لرستان

 171117113811 ,111711181 1217123811 1127112811 ,11711,81, 12171,1821 2117113811 مازندران

 1317123811 1127111813 2337,13813 2117131813 2117,21811 21171328,1 1117111833 مركزي

 11,7111821 117,11811, 2127311812 2137112833 21371118,3 113723,8,1 1137111811 هرمزگان

 1,72118,1, 2317211812 211731,811 2117,11811 1117321812 1,1711,811 1117112811 همدان

 11,7111811 1117111811 2117,11813 1117,118,1 11171,38,1 12171,28,1 11171,1813 يزد

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            17 / 23

http://qjfep.ir/article-1-640-fa.html


 8938، تابستان 62، سال هفتم، شماره اقتصاديهاي مالی و  سیاست فصلنامه 61

 الير ونیلیم -ها ( استانی)عمران يا هيسرما يها يیبر عملکرد اعتبارات تملک دارا یمبتن يگذار هيسرما. آمار ,جدول 

  9381 9382 9387 9388 9381 9319 9319 

 141733 6719198 3991988 6869996 6816377 6691611 6966197 یشرق آذربایاان

 171994 3988887 6663422 9236612 6967121 6798746 6299919 یغرب آذربایاان

 299668 9684937 9989918 781413 9617879 9161922 9436329 اردبیل

 9978967 3141933 3666429 3962142 3919299 6694363 9787196 اصفهان

 292619 9419949 148998 9967217 9619112 9479981 9192198 ایال 

 9719874 3211742 6784917 6616143 3917177 6988381 6319996 بوشهر

 6993976 1781262 4297232 3148261 3213949 3487968 6349764 تهران

 498728 9391827 114964 864729 9699112 9931143 9912121 یبختیار  و  چهارمحال

 3273383 1968978 7397786 4291861 1666749 2974674 1431994 خراسان

 3916979 1963413 8663112 7164983 1144439 2813277 7729736 خوزستان

 9941713 9862213 9942131 818812 9911979 9911131 9691316 زناان

 318987 9637811 9947884 9928689 9918634 9993943 889829 سمنان

 9476414 1996291 6219349 6976997 6899111 3311149 6119791 بلوچستان و سیستان

 9713129 1963118 4111718 4928493 3292142 3469788 6116169 فارس

 486762 9396294 9998399 9623399 9914299 119689 169648 قزوین

 9981913 6724988 9361191 169283 9669311 9399188 711143 قم

 9617491 4996119 6271923 9779191 9269219 9218931 9711919 کردستان

 9421942 4138671 3746931 3112113 2413179 3324962 6882771 کرمان

 9311812 4979761 6364999 6999379 6943482 6983914 6792949 کرمانشاه

 799149 9197997 9437432 9967192 9289477 9341497 9684644 بویراحمد و کهگیلویه

 192979 9881641 9393777 9999331 9449938 9118341 9221641 گلستان

 9961362 6618941 9722699 9321116 3424711 9192216 9212879 گیالن

 9671899 6318899 6129211 9178946 6619964 9267993 6986484 لرستان

 9618979 4469489 9771984 9242189 3161362 6991387 9278287 مازندران

 193386 9487177 9783318 9339183 9731913 9689271 9639419 یمرکز

 9329248 3984128 6323124 6989144 6199899 6442979 6924438 هرمزگان

 217917 6463817 6921179 9313471 9117979 9119614 9469314 همدان

 271426 9899829 9294867 9421883 9268429 9193486 9687179 یزد
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 61   یراندر اقتصاد ا استانی سطح در سرمایه موجودي برآورد

 
 

 الير اردیلیم -ها استاناعطاشده در  التیبراساس تسه يگذار هيسرما آمار. 1جدول 

 1111 1111 1131 1133 1131 1131 1131 سال

 1171217111811 117,1171,1811 ,117211732181 1173117111811 1172117121811 1171137211811 1733171338,2 كشور كل

 آذربايجان

 شرقی
2117111811 2117211831 1317,11812 ,117111813 ,,17221811 1,17111811 3,17121811 

 آذربايجان

 غربی
1117111812 2137111811 2127111812 2117111811 21371,1833 1117111811 1117312821 

 2,17111831 1117111812 1137321811 1217111812 12171,1811 137112812 1,7111813 اردبیل

 131722,812 1317121811 1117111823 ,111712181 127131831, اصفهان
17111711181

3 
171,17111811 

 112721,811 1137111821 ,1171,181 317111811 ,31711,81 117111812 171,3811, ايالم

 2,17111821 1127111821 1117111811 1117311811 1117113811 117111811 117121811 بوشهر

 137111713,813 1171217113831 3711,7111812 171117311811 17,11711,8,1 171127311811 711171,1811, تهران

 و چهارمحال

 بختیاري
117111811 117132811 317231811 3171118,1 1117111813 1127111812 21,7111811 

 172317231811 7321811,,3 1117,11831 1217132832 11,7,11811 1117112811 811,,11171 خراسان

 1117111811 317213811, 7121811,,, 17311811,, ,171,181,, 11172,1813 21,7111831 خوزستان

 2117111811 11171,2811 11371118,1 12172118,1 1127111812 117111813 137111811 زنجان

 21171,1831 1117112821 1117131811 12,7111811 11171138,1 1117113813 327111813 سمنان

 و سیستان

 بلوچستان
1173,18,1 1173,381, 117111811 117,,2812 11,7111811 12171,1811 1127111812 

 1117111812 1,27113812 1117211811 117112811, 117131811, 1317111823 21,7212821 فارس

 ,1,1713281 22,711,811 1117311811 1,17111812 1117211811 2831,,1117 117113821 قزوين

 21,7121811 1117111811 1,17111821 11,7121811 1117311832 31711,811 1,7211811 قم

 2117121821 ,113711181 1137231811 1117111821 11,7113811 3171,1811 11732,832 كردستان

 11,71118,1 237131813, 1,17111812 1137121811 2127111811 ,,21171,18 1117111811 كرمان

 117322811, 2137113811 ,212723181 2,17213811 2,17,11811 1117111811 ,11371,381 كرمانشاه

 كهگیلويه

 وبويراحمد
11711282, ,1713,81, 117111811 117111811 117311821 317,31811 1217111811 

 2171,1811, ,231713181 2,171118,1 1821,,2117 1117131812 1,17,11821 1117111812 گلستان

 ,112711281 137121811, 112723,821 1217,238,1 2117,31812 2117111812 11,7111833 گیالن

 1227111811 2217113811 1127211811 1117311831 11171318,3 1117111811 117112812 لرستان

 ,17112711181 ,11271,381 1,17111811 12171,3811 ,12,71,183 117111811, 2137111811 مازندران

 11171118,3 2117111811 1117111813 11173,2811 ,111711183 ,121711181 821,,1171 مركزي

 ,,12172118 2217121811 ,1117,2181 1117311813 1,17111813 ,1117,1182 1,7112813 هرمزگان

 21271,38,2 11,7213811 1812,,1137 1,172118,3 1127131823 1117111811 117112811 همدان

 11711,811, ,213712381 22271118,1 2137113811 2117112811 1117111811 12173118,3 يزد
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 8938، تابستان 62، سال هفتم، شماره اقتصاديهاي مالی و  سیاست فصلنامه 62

 یریگ جهینتو  یبند جمع .4

در  یرشهد اقتصهاد   نهه یدر زم یگذار استیس یرهایمتغ نیتر مهماز  یکی عنوان  به هیسرما یموجود

صهورت کهه    نیمواجهه اسهت. بهد    هها  تیمحهدود  یبا برخ ها دادهبه  یو دسترس یاز نظر آمار رانیا

 دیه تول یبخشه  کیبه تفک زیو ن یدر سو  مل هیسرما یمربو  به موجود یها در کشور داده هرچند

 یبررسههوجههود نههدارد.  یدر سههو  اسههتان هیسههرما یدر خصههوص موجههود یآمههار امهها؛ شههود یمهه

 موالعهه  کهار  دسهتور  درراسهتا   نیه موجهود در ا  یکردهها یرو یمعرفه  وآمار  نیا دیتول یریپذ امکان

رابوه در  نیشده در ا و موالعات اناا  ینظر یمبان بر یمرور ضمن منظور نیبد. گرفت قرار حاضر

 تهابع  بهر  یبتنه م کهرد یموضهوع تنهها رو   اتیموجود در ادب یها روش انیم از که شدمشاهده  ،کشور

محاسهبه   نهه یدر زم وسهته یپ یچون روش موجهود  ییها روش یشدن است و حت یاتیعمل قابل دیتول

 دیه تهابع تول  کردیبا استفاده از رو بیترت نی. بدستندیقابل استفاده ن رانیدر ا یاستان هیسرما یموجود

 دوره ینمونهه بهرا   بهه صهورت   ران،یه در اقتصاد ا یدر سو  استان هیسرما ینسبت به برآورد موجود

اقدا  به  نیجانش ریدو متغ عنوان  به نکهیا ضمن. ستین دارای پیشینهتاکنون  که شد اقدا  ،19-9381

 التیو تسه یا هیسرما یها ییاعتبارات تملک دارا ریمربو  به دو متغ یها داده یآور و جمع یمعرف

 ریمتغ یبرا نیگزیجا عنوان  به توانند ینم که شد یدر سو  استان یو اعتبار یبانک مرسسات ییاعوا

و  یبهرآورد  یرهها یمتغ شهد مشهاهده   نیهمچنه . رنهد یمهورد اسهتفاده قهرار گ    یگهذار  هیسرما انیجر

برخهوردار   یاعتمهاد کهاف   تیه قابلحاکم بر اقتصاد کشهور از    یانوباق با شرا نظراز  شده یآور جمع

جههت   ییمبنها  عنهوان   بهه  ،یو دانشهگاه  یدر موالعات علمه  یریگ بهرهاز  یجدا توانند یمو  هستند

و  یاسهتان  یها حوزهدر  یگذار استیسو  یزیر برنامه زیکشور و ن یها استان یقیتوب ساتیاناا  مقا

 .رندیمورد استفاده قرار گ رب  یذ یتوس  نهادها یا منوقه
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 61   یراندر اقتصاد ا استانی سطح در سرمایه موجودي برآورد

 
 

 منابع

 در هیسهرما  یزمهان  یسهر   محاسبه در نینو یکردیرو» (.9313) بهپور سجادو  نیحس یعل استادزاد،

 یسهاز  مهدل  قاتیتحق. «(9338-81) کیژنت تمیالگور از استفاده با یبازگشت تمیالگور روش: رانیا
 .978-949صص  .98شماره . 1دوره  .یاقتصاد

 یبررس» (.9314) یجناب دیامو  فرحناز اران،یشهر محمد؛ ،آباد قاسم ینیالد قطب ن؛یحس فرد، یاکبر

 و رشهد  یها پژوهش. «رانیا یکشاورز یها ربخشیز هیسرما یموجود رشد بر یمال سرکو  ریتأث
 .14-83صص  .98شماره . 1دوره . یاقتصاد توسعه

 در هیسرما یموجود یور بهره بر مرثر عوامل یبررس» (.9387) انیلیخل صادقو  هیسم ،یموریت ریام

 .78-17صص  .29. شماره توسعه و یکشاورز اقتصاد .«رانیا یکشاورز بخش

 رانیا اقتصاد در هیسرما یموجود یزمان یبرآورد سر» (.9384) محمد نشاط یو حاج رضایعل ،ینیام

 فروردین و اردیبهشت. .19 شماره. وبودجه فصلنامه برنامه. «9338-89 یزمان دوره یط

 یزمان یسر یآمارها برآورد» .(9377) یپوراصفهان یصفار مسعودو  دیمج ،ی؛نهاوند رضایعل ،ینیام

. پیهاپی  8و  7شماره  .بودجه و یزیر . برنامه«رانیا یاقتصاد یها بخش در هیسرما یموجود و اشتغال

 .39-6 صص .36

 رشهد  بهر  یانسهان  هیسهرما  ریتأث یبررس» (.9316) باقری دهیفر و هیمهد زاده، یرضاقل د؛یمج ،ییآقا

 شهماره . 91دوره  .یعهال  آموزش در یزیر برنامه و پژوهش فصلنامه .«رانیا یها استان در اقتصادی

 .46-69 صص .9

-74 دوره یطه  رانیه ا در آن یبهازده  نهرخ  و هیسهرما  یموجود محاسبه» (.9372) نیحس، زاد باستان

 .969-66 صص .یاقتصاد -یاسیس اطالعات. «9338

 .«9313-19 ایران اقتصاد در سرمایه یموجود». (9313) رانیا یاسالم یجمهور یمرکز بانک

. «(9338-12) یعمده اقتصهاد  یها بخش ریدر ز هیسرما یموجود برآورد» (.9379) آلبرت ان،یبغز

 .یبهشت دیشه دانشگاه .ارشد یکارشناس نامه انیپا

 دوره برای کشاورزی بخش در سرمایه موجودی زمانی سری برآورد» (.9387) مرتضی پور، تهامی

 .29 شماره .92 سال .توسعه و یاقتصاد کشاورز فصلنامه. «9338-83 یزمان
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 8938، تابستان 62، سال هفتم، شماره اقتصاديهاي مالی و  سیاست فصلنامه 68

 و (9338-29) یها سال در کشور اقتصاد در سرمایه ذخیره برآورد» (.9326) زهرا خوانساری، حسن

 .وبودجه برنامه سازمان .«9343-29 یها سال طی در اقتصادی مختلف یها بخش بین آن تفکیک

– یاسه یس اطالعهات  «.9341-79 هیسهرما  یموجهود  بهرآورد » .(9371) لی  جل ،یرازیش   خداپرست

 .919-16 صص. یاقتصاد

 اقتصهادی  توسهعه  اول برنامهه  در یگهذار  هیسهرما  سهازگاری  تحلیهل » (.9321) نیحس   دیس ذالنور،

 .توسعه و برنامه .هستاد و داده الگوی از استفاده .«ایران اسالمی جمهوری اجتماعی

 .«9312-21 ایهران  در ملهی  یهها  هیسهرما  یوسهو  سهمت  و یریه گ شکل»(. 9376) فریبرز دانا، رئیس

 .61 شماره .ایران ملی صنایع سازمان یگذار هیسرما شرکت تحقیقی گزارش

 بهزر  اسهتان   عیصهنا  در هیسهرما  یور بههره  یریگ اندازه». (9382) انصاری الهه و منصور زراءنژاد،

 .4شماره .4دوره .اقتصادی یها یبررس فصلنامه .«خوزستان

 یربخشهها یدر ز هیسهرما  یموجهود  بهرآورد » (.9381) صدرکاظم  دیزهره و س ،یشعبان اهلل؛ بیحب ،یسالم

. سهال  یاقتصهاد  یها پژوهش فصلنامه. «توسعه یها آن در برنامه یریگ شکل یو چگونگ رانیا یکشاورز

 .926-933صص  .9. شماره 99

 .ارشهد  کارشناسهی  نامهه  انیه پا.«ایران کشاورزی بخش تولید تابع برآورد» (.9379) منصور سلطانی،

 .یاقتصاد علو  دانشکده .بهشتی شهید دانشگاه

. یاقتصاد یجستارها. «رانیا اقتصاد معادن و عیصنا بخش رشد منابع» .(9384) ابوالفضل ،یآباد شاه

 .86-18صص  .4. شماره 6دوره 

. دوره یاقتصهاد  یجسهتارها . «ایران اقتصاد خدمات بخش رشد منابع» (.9384) ابوالفضل ،یآباد شاه

 .3. شماره 6

 (.9388) یباغس تان  اکب ر  یو عل   نیحس   بش رآبادی،  یمهراب   مس عود؛  فر، یونیهما به؛یحب شرافتمند،

 .911-949صص  .9شماره . 3دوره . «رانیا کشاورزی های ربخشیز در هیسرما موجودی برآورد»

 . انتشارات دانشگاه تهران.آن یکاربردها و رانیا یاقتصادسنا یالگو (.9317) احمد ،یشهشهان

 و یخهارج  یگهذار  هیسهرما  ه،یسهرما  یموجود ،یمال توسعه» (.9313) یاوری کاظمو  آمنه ،یدیشه

 .(6)پیاپی  9شماره . 6دوره . یاقتصاد شرفتیپ یگذار استیس. «رانیا در یاقتصاد رشد
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 63   یراندر اقتصاد ا استانی سطح در سرمایه موجودي برآورد

 
 

 در سهرمایه  موجهودی  بهرآورد  و تولیهد  تهابع  الگهوی » (.9329) کردبچه محمد و کوروس صدیقی،

 .کهالن  اقتصهاد  و یزیر برنامه دفتر بودجه. و  برنامه سازمان. «9341-18 ایران اقتصاد غیرنفتی بخش

 .تهران.ارزشیابی و یزیر برنامه معاونت

ههای   یی نسهبی اسهتان  اارزیهابی کهار  » (.9316)الهی  حامد و سارا شمس  طاهری، ؛اسماعیل طهماسبی،

های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سو  و چهار  توسعه )رویکرد تحلیهل پوششهی    کشور در شاخص

 .923-983 صص. 64. شماره راهبرد فرهنگ. «ها( داده

. رونهد . «9316-79 رانیه ا یاقتصهاد  یهها  بخش هیسرما یموجود برآورد». (9376) معصومه قارون،

 .91 و 94 شمارهپاییز و زمستان. 

 و یداخله  هیسرما یموجود ریتأث یبررس» (.9381) یقراملک یرهنما نیغالمحسو  زیپرو محمدزاده،

 .4. شماره یاقتصاد یگذار استیس. «رانیا بزر  و متوس  عیصنا در افزوده ارزش بر یخارج

 یهها  روش ییاکهار  یبررسه  و هیسرما موجودی برآورد» (.9314) یبینق محمد و زیکامب ،یانیهژبرک

 و )رشهد  اقتصهادی  یهها  پژوهش فصلنامه .رانیا اقتصادی عمده یها بخش در آن محاسبه مختلف
 6 شماره .پانزدهم سال. (داریپا توسعه

عمهده   یهها  در بخشبرآورد موجودی سرمایه و مصرف سرمایه ثابت »(. 9319) زیکامب ،یانیهژبرک

 .( پژوهشکده آماری. )طرح پژوهش«اقتصادی
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