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 چکیده
های  این مطالعه، آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه ثابت به تفکیک بخش  در

ب وبرق، ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، کشاورزی، نفت وگاز، صنعت و معدن، آ
های ثابت  بر مبنای قیمت 1381-1338ارتباطات، مستغالت و سایر خدمات در دوره 

های استهالک سرمایه ثابت نیز به   نرخ،این عالوه بر.  تخمین زده شده است1376سال 
 برآورد های استهالک تخمین زده شده با نرخ. های مذکور برآورد شده است تفکیک بخش

 و سایر مطالعات نیز 1377قبلی در مطالعه امینی، صفاری پور و نهاوندی در سال 
هماهنگی داشته و تفاوت چندانی با آن ندارد ولی مقادیر مطلق ارزش موجودی سرمایه 
ثابت متفاوت با مطالعات قبلی است که دلیل آن اختالف در سال پایه و تفاوت موجود در 

 .باشد  می1376 و سال 1361های ثابت سال  های ملی به قیمت های محاسبه حساب روش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی و کارشناس دفتر اقتصاد  *

 ریزی کشور کالن سازمان مدیریت و برنامه
 ریزی کشور صاد کالن سازمان مدیریت و برنامه کارشناس دفتر اقت ∗∗



 ...برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران 54

 مقدمه. 1

موجودی سرمایه . باشد ترین عوامل در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، سرمایه می یکی از مهم
ای مختلف است که با یک واحد مشترک تبدیل و با هم جمع  به مفهوم مجموع کاالهای سرمایه

 .شوند می
ریزی و سیاستگذاری نیاز به استفاده از آمارهای موجودی سرمایه  تصادی و برنامهدر مطالعات اق

های موجودی سرمایه   دادهنبودایران، به دلیل   در حالی که در کشورهای در حال توسعه نظیر. است
سنجی با مشکالت های اقتصاد صورت سری زمانی قابل اعتماد، برآورد تابع تولید با استفاده از روش به
های خام برای برآورد تابع تولید مورد  راوانی روبه رو بوده، به طوری که در اکثر مطالعات، روشف

به عبارت دیگر، به جای استفاده از متغیر موجودی سرمایه، فرمول تعدیل . استفاده قرار گرفته است
عالوه . اند ده کردهگذاری استفا  و بدین وسیله از متغیر سرمایه،شده سرمایه را در تابع تولید جایگزین

گذاری و  وری سرمایه و کل عوامل و برآورد توابع سرمایه های بهره این، برای محاسبه شاخص بر
کر است، اطالعات مربوط به شایان ذ. اشتغال نیز به آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه نیاز است

جود است، ولی به دلیل ایران مو  های ملی گذاری ثابت ناخالص داخلی در چارچوب حساب سرمایه
های ثابت، موجودی سرمایه ثابت به سادگی قابل  مشکالت محاسباتی در مورد استهالک سرمایه

 . باشد استخراج نمی
های متداول برآورد موجودی سرمایه در کشورهای در حال توسعه اجماالً  این مطالعه روش  در
 بخش نُهوجودی سرمایه ثابت به تفکیک های آماری م  و سپس روش مناسب برای برآورد داده،بررسی

. گردد می محاسبه 1381-1338و نهایتاً آمارهای موجودی سرمایه ثابت برای دوره شود  میمعرفی 
های ملی و سال پایه تغییر کرده است و  های محاسبه حساب های اخیر روش قابل توجه است، در سال

های اقتصادی مورد تجدید نظر قرار  برآورد آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش
های  های اقتصادی براساس قیمت برآورد مجدد موجودی سرمایه ثابت بخشه اینکه گرفته است، نتیج

 .رسد ه نظر می و جدیدترین آمارهای موجود ضروری  ب1376ثابت سال 
 

 های برآورد موجودی سرمایه   مروری بر برخی از روش.2

با . گیرد های متداول برآورد موجودی سرمایه مورد بررسی قرار می یکها و تکن این بخش، روش  در
 :بندی کرد این زمینه را به دو گروه زیر تقسیم  توان مطالعات انجام شده در ، میها این بررسیتوجه به 
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 گروه اول، مطالعاتی است که با استفاده از نظریات اقتصادی، الگوهای رشد، شرایط تعادل و .2-1
 .اند تلف، موجودی سرمایه را برآورد کردهتعاریف مخ

های غیرمستقیم استفاده   گروه دوم،  مطالعاتی است که در برآورد موجودی سرمایه از روش.2-2
این شیوه، پس از جایگزینی متغیرهای مناسب به جای موجودی سرمایه و با اتخاذ فروض  در. اند کرده

پس از برآورد تابع تولید و با استفاده از پارامترهای . زندپردا هایی به برآورد تابع تولید می و  تکنیک
 . کنند دست آمده، موجودی سرمایه را محاسبه می هب

 
 گروه اول. 2-1

 :توان به سه دسته تقسیم بندی نمود این گروه مطالعات را می
ی سرمایه به برآورد موجود 1این دسته از مطالعات، با استفاده از روش نسبت سرمایه به تولید ) الف

ایران، ذوالنور و شهشهانی به کار گرفته   این شیوه در مطالعات سازمان ملل، بانک مرکزی  .پردازند می
  .شده است

 این گروه نسبت سرمایه به تولید است که مستلزم فروض الگوی رشد  اساس اکثر مطالعات
 : توسعه غیر واقعی هستنداین فروض در کشورهای درحال  اما به دالیل مختلف.  دومار است-هارود 

اگر چه در . انداز و نسبت سرمایه به تولید ثابت است  فرض شده است که میل متوسط به پس.1
 .کنند میها تغییر  این نسبت  ها ثابت باشند ولی در بلندمدت این نسبت  کوتاه مدت ممکن است

 توسعه همواره برقرار گذاری به ویژه در کشورهای در حال انداز و سرمایه فرض برابری پس. 2
 .باشد نمی

گذاری طبق الگوی  فرض ثابت بودن نسبت سرمایه به تولید مستلزم آن است که فرآیند سرمایه. 3
شتاب نئوکالسیک و براساس تابع تولید لئونتیف شکل گرفته باشد، در حالی که مشخص نمایی تابع 

 .تری است  محکمیلتولید بدین صورت برای کشورهای در حال توسعه مستلزم دال
 درصد در نظر گرفته شده است، 4اشکال عمده در روش ذوالنور آن است که نرخ استهالک برابر 

های آماری بانک مرکزی خالی از اشکال نیست   استخراج نرخ استهالک از دادهۀو از آنجا که نحو
 .باشد سری زمانی موجودی سرمایه قابل اعتماد نمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Capital-Output Ratio Method 
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گذاری خالص به  جود دارند که با استفاده از روش روند نمایی سرمایه دسته دومی از مطالعات و)ب
این روش در مطالعات عرب مازار و کالنتری به کار گرفته شده   .اند برآورد موجودی سرمایه پرداخته

 .است
های آماری استهالک  گذاری از داده  محاسبه سرمایه برایدر مطالعات کالنتری و عرب مازار نیز

ایران نظیر   همچنین با توجه به وقوع حوادث غیر عادی در اقتصاد. ده استشاستفاده بانک مرکزی 
ود رشد یکنواخت و ثابت در وقوع انقالب اسالمی، بروز جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی، وج

 ،Ko موجودی سرمایه به دست آمده برای سال پایه ، دیگرسویاز . گذاری مورد تردید است سرمایه
گذاری روند   بعدی به دست آمده، و اگر سرمایههای گذاری سال نرخ رشد سرمایهبراساس تخمین 

این   در ضمن فرض تلویحی. آمد ای به دست نمی داشت چنین نتیجه دیگری غیر از روند نمایی می
برداری  هر دوره، در انتهای دوره مورد نظر به بهره گذاری در روش آن است که واحدهای پولی سرمایه

پس از گذاری  در حالی که برخی از اقالم سرمایهشود،  عنی به موجودی سرمایه تبدیل میرسد، ی می
 .رسد برداری می چند سال به بهره

 موجودی سرمایه را برآورد PIM١1 دسته سوم از مطالعات با استفاده از روشسرانجام اینکه )ج
ایران   وسط اکثر کشورها و از جملهاین روش به پیشنهاد سازمان ملل متحد، به طور تقریبی ت  .اند کرده

ایران و   های اقتصاد معصومه قارون در برآورد موجودی سرمایه بخش. مورد استفاده قرار گرفته است
 2.اند این روش استفاده نموده بانک مرکزی برای برآورد استهالک، از

 : نیز به شرح زیر استPIMانتقادات وارده بر روش 
تهالک تشکیل سرمایه ثابت با استفاده از روش خط مستقیم برآورد شده این روش میزان اس   در.1
های عمر مفید یک کاالی  این روش به خاطر استفاده از درصدهای ثابت برای کلیه سال . است

ای  این روش الزم است از ابتدا عمر مفید کاالهای سرمایه  در. ای خاص مورد انتقاد است سرمایه
ها و کمبود اطالعات،  سیسات و ساختمانأآالت، ت توجه به  تنوع ماشینحال آنکه با . مشخص باشد

های اقتصادی و یا کل اقتصاد با مشکالت  ای در هر یک از بخش تعیین عمر مفید کاالهای سرمایه
 . فراوانی همراه است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Perpetual Inventory Method 

 .1381بغزیان، : این سه گروه رک به  برای اطالع از شرح کامل مطالعات انجام شده در. 2
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 سال در نظر 40 و 18ایران به ترتیب   آالت و ساختمان در اقتصاد  معموالً عمر مفید ماشین.2
 به بعد موجود 1338گذاری به صورت مستند از سال  اینکه آمارهای سرمایه  با توجه به. شود گرفته می
ید مربوط به سال آ دست میه این روش ب  آالت که از ولین برآورد موجودی سرمایه ماشیناست، لذا ا

 تعدیل ۀش، رابطاین رو  اینکه در   با توجه بهبنابراین. باشد  می1377 و برای ساختمان سال 1355
های  آالت برای سال  امکان برآورد موجودی سرمایه ماشینهنتیجدر ، 1موجودی سرمایه مفهومی ندارد

 . وجود ندارد1377 و برای ساختمان قبل از 1355قبل از 
ها مستهلک  گ بسیاری از سرمایهبه علت وقوع جن. این روش در شرایط جنگ کاربرد ندارد . 3
 . میزان استهالک بدون در نظر گرفتن خسارات جنگ مقدور نخواهد بودشوند و لذا تعیین می

. دهد ه دست نمیهای اقتصادی ب گونه برآوردی از نرخ استهالک برای زیر بخش این روش هیچ. 4
 و بنابراین موجودی استآالت و ساختمان  تنها نرخ استهالک محاسبه شده بر اساس عمر مفید ماشین

آالت و ساختمان در هر زیر بخش، حتی با  دون اطالع از عمر مفید ماشینسرمایه در هر زیر بخش ب
 . این روش، قابل محاسبه نخواهد بود  استفاده از

این روش برای برآورد   ایران از  های ملی اینکه در حساب  ر و با عنایت بهوذکمبا توجه به نکات 
 سری زمانی استهالک از دقت ،ست استفاده شده ا1366-1353های ثابت در دوره  استهالک سرمایه

 .کافی برخوردار نیست
 
  گروه دوم.2-2

ترتیب  بدین. نمایند این گروه از مطالعات برای برآورد موجودی سرمایه از تابع تولید استفاده می
طی به جای موجودی سرمایه صورت که تخمین تابع تولید از طریق جایگزین کردن رواب

 به دست آمده از پارامترها، موجودی سرمایه برآورد خواهد سپس بر اساس تخمین. گیرد می
این گروه مطالعات، مشخص نمایی تابع تولید، در دقت برآورد موجودی سرمایه بسیار  در. شد
 2.ثر استؤم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، فصل سوم1371بغزیان، به .  رک.1
 .1373به امینی، . ای مختلف تابع تولید  رکه برای کسب اطالع بیشتر دربارۀ با فرم. 2
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 کردبچه، -روش غیرمستقیم برآورد موجودی سرمایه در مطالعات صدیقی، دادخواه، صدیقی
، کوپاهی، سلطانی و خبازان مورد 2مونتیل-الهیری-اکه  ،1 دادخواه، باهر، اکافه-زاهدی

 مونتیل و کوپاهی از تابع تولید -الهیری-هاک  در الگوی اکافه، باهر،3.استفاده قرار گرفته است
تابع . ب ثابت استفاده شده استی از تابع تولید با ضرامذکورکاب داگالس و در سایر مطالعات 

ثیرات أدهد و ت تری می مل محدودکننده تولید نقش مهمب ثابت، تنها به یک عایتولید با ضرا
یابد که لزوماً  میبنابراین برآوردها به سمت خاصی سوق . گیرد ها را نادیده می سایر نهاده

داگالس نیز وضعیت مشابهی وجود  -در مورد تابع تولید کاب. برآوردهای مطلوب نخواهند بود
ادی های اقتص ابع تولید کل اقتصاد و یا بخشدر صورتی که فرم تابعی مناسب برای ت. دارد
 داگالس نتایج مطلوبی به بار - داگالس نباشند، استفاده از فرم تابعی کاب-صورت کاب به

 .نخواهد آورد
، آلبرت بغزیان به معرفی روش دیگری برشمردهبا توجه به انتقادات وارده بر مطالعات 

  4:استپرداخته که خالصه روش کار آن به شرح زیر 
ایران را طی   های اقتصادی و کل اقتصاد محقق در مرحله اول، تولید بالقوه در فعالیت

های  خط روند اوج« و »روند تولید واقعی« با تلفیقی از روش 1356-1338های  سال
های زمانی که  این روش، ابتدا تولید بالقوه برای دوره  طبق.  برآورد نموده است»شده تعدیل

در . ده استشد منظمی داشته، براساس بهترین روند تولید بالفعل برآورد تولید واقعی رون
هایی که تولید روند منظمی نداشته است، ابتدا بر اساس روند زمانی به دست آمده، ارقام  دوره

با نیز  و »های تعدیل شده خط روند اوج«تولید بالقوه محاسبه گردیده و سپس با توجه به روش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. ECAFE 
٢ .Haque, Lahiri and Montiel 

، کوپاهی )1360(، صدیقی و کردبچه )1370(، سلطانی )1369(خبازان : برای اطالع بیشتر رجوع کنید به. 3
 ،)1359(، توفیق )1370(

 Baher (١٩٨١), Dadkhah (١٩٨۴), Dougherty (١٩٧٢), Haque (١٩٩٠), Kouros (١٩٧۵). 
 ).1377(پور و نهاوندی  به امینی، صفاری. رک. 4
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، باالترین اختالف هستند از نقاط برآورد شده کمتر از مقادیر واقعی تولید اینکه برخی  توجه به
ده و تمامی مقادیر شبین تولید بالقوه برآورد شده و تولید بالفعل طی دوره مورد  نظر محاسبه 

 در حقیقت تنها یک نقطه در ،به عبارت دیگر. یابند این اختالف افزایش می  بالقوه به میزان
 .گردد  اوج انتخاب میطول دوره، نقطه

 بارهاین   در. ه استشددر مرحله دوم، استخراج رابطه محاسباتی موجودی سرمایه بررسی 
 مورد t انجام پذیرفته و هنوز در زمان vگذاری ناخالص که در زمان  میزان مانده هر سرمایه

این    کهمحسوب گردیده و فرض شده tگیرد، جزء موجودی سرمایه در زمان  استفاده قرار می
.  تاکنون، یعنی پیوسته با یک نرخ استهالک ثابت مستهلک شده استvگذاری از زمان  سرمایه

vvtگذاری در سال  معرف کل سرمایه vIچنانچه   :  باشد، خواهیم داشت≤,
 

 

 زمان
گذاری  سرمایه

 ناخالص انجام شده
 استهالک

 گذاری سرمایه
گذاری  یهسرما

 مانده خالص باقی

   ام(v)تا انتهای سال 
v)ابتدای سال   ۱+   ام(
v)ابتدای سال  ۲+  ام(
v)ابتدای سال  ۳+  ام(
. 
. 
. 
 ام(t-۱)ابتدای سال 
  ام(t)ابتدای سال 

Iv 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0 
0 

PIv 
P (۱-P) Iv 

. 

. 

. 

P(۱-P)(t-v-۱). Iv

P (۱-P)(t-v).Iv 

Iv 

Iv 

(۱-P) Iv 
(۱-P)۲ Iv 

. 

. 

. 

(۱-P)(t-v-۱). Iv 
(۱-P)(t-v).Iv 

 
ام می باشد، بنابراین در )v(گذاری ناخالص  انجام شده در طول سال   سرمایه vIاینکه  با توجه به

گذاری خالص به ابتدای سال  ، سرمایهvIبدین ترتیب، به میزان . ، هیچ استهالکی نداردvزمان 
)v+۱ (در جریان تولید، استهالک گذاری این میزان سرمایه  کارگیری شود، که با به منتقل می 
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v( تا ابتدای سال هنتیجدر شود و  گذاری شروع می سرمایه  vIPگذاری  ام، استهالک سرمایه)+۲
 :توان نوشت ده می روند استهالک ذکر شبراساس. خواهد بود

v
vt IPtvK .)١(),( ١−−−= ) 1(                                                                                

گذاری انجام  ام از سرمایه)t(مانده در ابتدای سال  گذاری باقی ، خالص سرمایه K(v,t)که در آن 
. دهد سال نشان می) t-v(را طی  vI)منفی(، فرم گسسته رشد )1(رابطه  .باشد ام می)v(شده در سال 
 :این رابطه به صورت زیر است  فرم پیوسته

v
vtp IetvK .),( )١( −−−= )2 (                                                                                   

های  گذاری هکردن مانده سرمای  را از طریق جمعtتوان موجودی سرمایه در ابتدای سال  حال می
)انجام شده طی گذشته دور   : بنابراین خواهیم داشت. دست آورده ام را ب(t- ۱) تا انتهای سال −∞(

( ) dveIdvtvKK
t vtp

v

t

t ..,
١ )١)١

∫∫
−

∞−

−−−−

∞−
== )3(                                                        

حال برای برآورد موجودی سرمایه . است tدر ابتدای سال میزان موجودی سرمایه  tK که در آن
از آنجا که رابطه مذکور برای هر بخش اقتصادی .  مشخص باشندP و vI، الزم است )7(از رابطه 

 :هر بخش را طی مراحل زیر برآورد کردtKتوان  صادق است، می
 .دشو انتخاب می) ها و کل اقتصاد بخش در (ثابت ناخالصسرمایه تشکیل  بهترین روند زمانی )الف
با . یدآ دست میه ب P برحسب tK ،)7( پس از تعیین بهترین روند و جایگزینی آن در رابطه )ب

٢.٠٠٢.٠احتساب  ≤≤ Pگردد های مختلف موجودی سرمایه برآورد می  سری. 
تولید (  معرف حداکثر تولید ممکنQرا در نظر بگیرید که در آن   Qt=f(Lt ,Kt)د  تابع تولی)ج
های زمانی مختلف  با توجه به سری. است tسرمایه در زمان  در حالت اشتغال کامل کار و) بالقوه

های تابعی  لید در فرمو اشتغال، تابع تو) که در مرحله اول برآورد شد(موجودی سرمایه، تولید بالقوه 
 آن سری زمانی در نهایتده و شبرآورد )  داگالس-متعالی، لگاریتمی متعالی، دبرتین و کاب( مختلف

موجودی سرمایه که بهترین برازش را برای تابع تولید حاصل نماید، در نظر گرفته شده و نرخ 
 . شود گرفته میاستهالک متناظر با آن به عنوان برآورد مطلوب نرخ استهالک در نظر 
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براساس برآوردهای متعدد از روندهای مختلف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی برای همه 
vهای اقتصادی وکل اقتصاد، روند نمایی، یعنی  بخش

v eII α
 به عنوان بهترین روند تشکیل =°

، محاسبه نرخ استهالک با این نوع تابع  گرفته شده، ولی به دلیل فرم خاص سرمایه ناخالص در نظر
از آنجا که روند درجه سوم یعنی . سترو هجو با مشکالت جدی روبو استفاده از روش جست

٣
١vaaIv +=  از نظر برازش بعد از روند نمایی قرار دارد، بنابراین از روند درجه سوم برای برآورد °

 پس ،به عبارت دیگر. ایه استفاده شده استنرخ استهالک و از روند نمایی برای برآورد موجودی سرم
توان بر اساس روند  از محاسبه نرخ استهالک با استفاده از روند درجه سوم، موجودی سرمایه را می

 :نمایی به صورت زیر برآورد کرد

α

α
α

+
===

−−
°−−−−

∞− °

−

∞−

−−− ∫∫ P
eIeeIdveIK

t
vtpvtt vtp

vt

)١(
)١١)١ )١( .. )4 (                               

٣از آنجا که روند درجه سه،
١vaaIv += ، تشکیل سرمایه ثابت a در مقطعی از زمان،  ،°

ناخالص را منفی ثابت سرمایه تشکیل  نیز مقدار aهای قبل از  و در سال کند ناخالص را صفر می
. شودروع ش) −∞ونه از گذشته بسیار دور یعنی  ( a از سال د بای tK لذا موجودی سرمایه ،کند می

 :توان رابطه موجودی سرمایه را به دو جزء تقسیم کرد از این رو، می

∫ ∫
∫

∞−

− −−−−−−

−

∞−

−−−

+=

=
a t

a

vtp
v

vtp
v

t vtp
vt

dveIdveI

dveIK
١ )١()١(

١ )١(

....

..
)5(                                               

 :آید به دست مینتیجه این مقدار انتگرال اول صفر فرض شده و از رابطه فوق 

dveIK
t

a

vtp
vt ∫

− −−−=
١ )١(. )6  (                                                                             

٣طبق روند درجه سه، 
١vIv αα += این روند بر حسب نرخ  ، موجودی سرمایه متناظر°

 :، عبارت خواهد بود ازpاستهالک نامشخص،

[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]Eat
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Eat
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E
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)١(که در آن  −−−= atPeE  ٣و

١ˆ
ˆ
α
α oa یه فرمول محاسبه موجودی سرما) 7(رابطه .  است=−

گذاری ناخالص منفی  هایی که سرمایه گذاری ناخالص با حذف سال طبق روند درجه سه برای سرمایه
 .باشد  می (v<a)،دشو می
 
  روش مناسب برآورد موجودی سرمایه انتخاب.3

های  های استهالک طی سال  آلبرت بغزیان نرخۀعرفی شداین تحقیق ابتدا با استفاده از روش م  در
 و سپس با استفاده از رابطه تعدیل گردد برآورد می 1338 و موجودی سرمایه در سال 1338-1356

های جنگ تحمیلی،  موجودی سرمایه و با احتساب خسارات وارده بر موجودی سرمایه طی سال
قابل توجه است، به دلیل عدم . شود زده می  تخمین 1381-1339های  موجودی سرمایه برای سال

، 1383-1382های  های اقتصادی طی سال گذاری به تفکیک بخش های آماری سرمایه انتشار داده
 تعدیل ۀشایان ذکر است، رابط. ها وجود ندارد این سال  امکان تخمین دقیق موجودی سرمایه برای

 : ر است به صورت زی1381-1339های  موجودی سرمایه برای سال

tt١-tt DAM-Ip)K-(١K +=                                                                  )8(  

در ) 1376های ثابت سال  به قیمت( میزان خسارات وارده بر موجودی سرمایه tDAMکه در آن 
ای کشور را بر حسب  نات سرمایه برآورد خسارات وارده بر امکا2 و 1 جدول 1.باشد  میtسال 
هر بخش ای  که خسارات وارده بر امکانات سرمایه دهد  نشان می1376های جاری و ثابت سال  قیمت

 .ذاری بخش مربوط به قیمت ثابت تبدیل شده استگ کننده سرمایه با استفاده از شاخص تعدیل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گذاری انجام شده در هر دوره در انتهای همان دوره به  شود سرمایه طور ضمنی فرض میه  در این فرمول ب.1

این فرمول در بسیاری . گیرد که در دنیای واقعی با یک وقفه این امر صورت می رسد در حالی برداری می بهره
 پاسخی نظریاز مطالعات تجربی مورد استفاده قرار گرفته و اشکال ذکر شده بر آن وارد است که به لحاظ 

 .ه نشده است و در تحلیل نتایج باید احتیاط نمودئبرای آنها ارا
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 های اقتصادی  برآورد موجودی سرمایه بخش.4

 است ابتدا توابع روندهای های اقتصادی الزم سرمایه به تفکیک بخشبرای برآورد موجودی 
گذاری  نتایج حاصل از تخمین توابع سرمایه. زده شود  گذاری به تفکیک بخشی تخمین سرمایه
 :است های اقتصادی در دو فرم نمایی و درجه سوم به شرح زیر بخش

 

 بخش کشاورزی . 1
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 بخش نفت و گاز. 2
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 بخش صنعت و معدن. 3
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 بخش آب و برق . 4
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 بخش ساختمان. 5
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 1.استافتاده   بیانگر متغیر مجازی مشاهده یا مشاهدات دورDروابط فوق متغیر  در
های مختلف و به  های مختلف موجودی سرمایه برای بخش پس از تخمین معادالت فوق، سری

٢.٠٠٢.٠ازای مقادیر  ≤≤ p ر پارامترمقادی ضمن در جدول زیردر  .ده استش محاسبهa در 
 .ارائه شده است) 6(رابطه 
 

â  ٠α̂  ١α̂     
 ١ یکشاورز ٠٫۴٢۵ ۶۶۴٫٢٨٩ ١١٫۶٠-

 ٢ گاز و  نفت ٠٫٩۴۶ ٨٩٧٫١٢٩ ٩٫٨٢-

 ٣ ومعدن  صنعت ١٫۵۵٣ ١۴٣١٫٣۵۶ ٩٫٧٣-

 ۴  و برقآب ۶۶٢.١ ۴۵۴٫٣٣۶ ۶٫۴٩-

 ۵ ساختمان ٠٫٨٢٨ ٩٩٠٫٣۴٨ ١١٫٧٨-

 ۶  و نقلحمل ١٫٣۵۵ ٢٢٩۶٫٧۶١ ١١٫٩٢-

 ٧ ارتباطات ٠٫۶٨٠ ۴۵٫٣۶٨ ۴٫٠۵۶-

 ٨ مستغالت ٢٫٢۶٣ ٢٩٠٠٫١۴۴ ١٠٫٨۶-

 ٩  خدماتسایر ۴٫۶٩٣ ٢٠۴۶٫٧٩٣ ٧٫۵٨-

 
 شد محاسبه  توضیح دادههای اقتصادی مطابق روشی که قبالً در مرحله دوم تولید بالقوه بخش

 .گردیده است
های  های موجودی سرمایه، اشتغال، تولید بالقوه و بالفعل بخش هم شدن سریابنابراین با فر

 -کاب(های تابعی مختلف  اقتصادی در فرمهای  اقتصادی، توابع تولید بالفعل و بالقوه هر یک از بخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Outlier 
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ی مختلف موجودی سرمایه تخمین ها و به ازای سری) داگالس، متعالی، لگاریتمی متعالی و دبرتین
 :نتایج حاصل از تخمین عبارتند از. زده شد و بهترین فرم تابعی انتخاب گردید

 

 بخش
 

متغیر 
 وابسته

بهترین فرم 
 تابع تولید

 نرخ استهالک
 مطالعه حاضر

 نرخ استهالک
 [٢]مطالعه قبلی

۵%۵%/٧ P=%٩/۵ داگالس-کاب تولید بالفعل کشاورزی. 1 ≤≤ P 
 ۶%=P/٩ P=%٢/۶ متعالی تولید بالقوه نفت و  گاز. 2

    صنعت و. 3
 معدن    

 ۴%=P/١ P=%٧/۴ داگالس-کاب تولید بالفعل

 ۴%=P/٨ P=%٩/٣ متعالی تولید بالقوه آب و برق. 4
%٨/٧%٩/٧ داگالس-کاب تولید بالقوه ساختمان. 5 ≤≤ P٨/٧%۶/٧% ≤≤ P

%۵/۴%٧/۴ متعالی تولید بالفعل حمل و نقل. 6 ≤≤ P٣/۴%=P 
 P=%٣/٣ P=%۶/٣ متعالی تولید بالقوه ارتباطات. 7
%٣%١/٣ متعالی تولید بالفعل مستغالت . 8 ≤≤ P - 

%٧/٣%٣/۴ داگالس-کاب تولید بالفعلسایر خدمات. 9 ≤≤ P١/۴%=P 

  
های  نرخ. استنرخ استهالک تخمین زده شده برای هر بخش اقتصادی به ترتیب جدول فوق 

 صنعت و درصد، 2/6نفت و گاز  درصد، 9/5های کشاورزی  مین زده شده برای بخشاستهالک تخ
در مورد بخش . دست آمده استه  درصد ب6/3 درصد و ارتباطات 9/3 درصد، آب و برق 7/4معدن 

شود که با مطالعه قبلی  عنوان برآورد نهایی در نظر گرفته میه  درصد ب8/7ساختمان، نرخ استهالک 
گذاری در بخش ساختمان فقط از نوع  قابل توجه است به دلیل اینکه سرمایه. ردنیز هماهنگی دا

ها کم بوده و  آالت، تجهیزات و ابزار و لوازم کسب و کار است، لذا عمر مفید این نوع سرمایه ماشین
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 1/3 درصد، مستغالت 4نرخ استهالک بخش حمل و نقل حدود . باشد نرخ استهالک آنها باال می
ترین نرخ استهالک مربوط  شود، پایین همانگونه که مالحظه می. است درصد 4 خدمات درصد و سایر

باشد که  سیسات میأهای این بخش از نوع ساختمان و ت به بخش خدمات مستغالت است، زیرا سرمایه
 .باشد عمر مفید باالیی دارند و بالطبع نرخ استهالک آنها پایین می

توان موجودی سرمایه هر یک از  می) 7(و یا ) 4(ک در رابطه با جایگزین کردن  مقدار نرخ استهال
موجودی ) 8(پس از آن با استفاده از رابطه . دست آورده ب 1338های اقتصادی را برای سال  بخش

 .دشو  محاسبه می1381-1339های  سرمایه برای سال
ک تلفیقی برای دست آمده برای هر بخش اقتصادی، نرخ استهاله با استفاده از نرخ استهالک ب
ه بخش اقتصادی گیری موزون هندسی برای نُ ترین روش میانگین کل اقتصاد از طریق مناسب

 :شود صورت ذیل محاسبه می به

٩ ٩
١

ˆ

٩
١
١ˆ

−

= 





∏=

I
IPP i
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 .دست آمده برای هر بخشه   نرخ استهالک بP̂:که در آن
−









I
I i :گذاری گذاری ناخالص بخش به کل سرمایه م سرمایهمیانگین حسابی سه. 

Π :ُه بخش استحاصل ضرب برای ن. 
شایان ذکر .  برآورد شده است درصد69/3فرمول نرخ استهالک کل اقتصاد حدود این با توجه به 

 75/3  و نهاوندی و در مطالعه امینی، صفاری پور درصد6/3این نرخ معادل   است، در مطالعه بغزیان
که برآوردهای نرخ  دهد بنابراین، نتایج مطالعات انجام شده نشان می. زده شده بود  تخمیندرصد

 . قرار دارد درصد75/3 تا  درصد6/3استهالک برای کل اقتصاد بسیار نزدیک بوده و در محدوده 
. ده است ترسیم ش1381-1338در خاتمه نمودارهای روند موجودی سرمایه ثابت در دوره 

گاز، صنعت و معدن، ساختمان و سایر خدمات  های کشاورزی، نفت و موجودی سرمایه ثابت در بخش
ای روندی نزولی داشته و در  دلیل خسارات زیاد وارد شده برامکانات سرمایهه  ب1367-1359در دوره 

ی موجودی در مورد بخش نفت و گاز روند کاهش. ها نیز نرخ رشد آن کاهش یافته است سایر بخش
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 این وضعیت به طور 1381 ادامه یافته و در مورد بخش ساختمان تا سال 1372سرمایه ثابت تا سال 
دلیل ارقام بسیار پایین اعالم ه های مذکور ب کاهش موجودی سرمایه ثابت بخش. نوسانی وجود دارد

ت که از این های ثابت توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اس گذاری شده در خصوص سرمایه
 .  جای تردید داردنظر

ه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از اعتبار الزم ئبنابراین، اگر آمار و ارقام ارا
های ثابت انجام شده تکافوی استهالک  گذاری توان نتیجه گرفت که سرمایه برخوردار باشد، می

ین موضوع در صالحیت کارشناسان مطلع و اظهارنظر در خصوص ا. های ثابت را نداشته است سرمایه
های ساختمانی و حسابداری درآمد و تولید ملی  های نفت و گاز، فعالیت نظر در زمینه فعالیت صاحب
 .است

 
 گیری نتیجه. 5

ایران چه از حیث روش محاسبه و چه از سال پایه دستخوش   های ملی های اخیر حساب در سال
ناپذیر کرده   اجتناب1376های ثابت سال  س قیمتسرمایه را براساتغییراتی شده که محاسبه موجودی 

ه که الزم است برآورد موجودی شدنظر  آمارهای سری زمانی اشتغال نیز تجدیددر این،  عالوه بر. است
های  ، در مطالعه حاضر سعی شده است ابتدا روشبارهاین   در. مورد تجدید نظر قرار گیردنیز سرمایه 

 و ها  و کاربرد مورد بررسی قرار گیرند و نقصنظریهرآورد موجودی سرمایه از لحاظ متداول مختلف ب
شایان ذکر است، مشکل . خورد بیان شود ها که در مطالعات به چشم می این روش  مشکالت استفاده از

در های ثابت و  های آماری قابل اعتماد در زمینه استهالک سرمایه این مطالعات فقدان داده  عمده اکثر
سپس . های اقتصادی است ها چه در کل اقتصاد و چه در سطح بخش نتیجه نرخ استهالک سرمایه

 .ید آ دسته تری ب  مطرح شده است که برآوردهای دقیقاین مشکالت  روشی مناسب برای رفع
 و فروض کمتر 1356-1338های  های آماری سال در مطالعه حاضر ابتدا با استفاده از داده

 تخمین 1338های استهالک پرداخته شده و سپس موجودی سرمایه  سال  ه برآورد نرخکننده بمحدود
برآورد انجام شده در خصوص نرخ استهالک کل اقتصاد با مطالعات قبلی هماهنگی . زده شده است

های   درصد و برای بخش7/3نرخ استهالک کل اقتصاد حدود . داشته و تفاوت ناچیزی با آنها دارد
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 درصد، 9/3برق  درصد، آب و 7/4معدن   درصد، صنعت و2/6گاز  رصد، نفت و د9/5 کشاورزی
 درصد 1/3 درصد، مستغالت 6/3درصد، ارتباطات  6/4نقل و انبارداری  ، حمل و درصد8/7ساختمان 

 تعدیل موجودی ۀاین مطالعه، با استفاده از رابط  در.  درصد تخمین زده شده است4و سایر خدمات 
در برآورد موجودی سرمایه به .  برآورد شده است1381-1339های  رمایه سالسرمایه، موجودی س

ای کشور در طول جنگ  ، از برآوردهای خسارات وارده بر امکانات سرمایه1376های ثابت سال  قیمت
این که آمارهای   با توجه به. تحمیلی و جدیدترین آمارهای سری زمانی اشتغال استفاده شده است

 بانک مرکزی را 1383-1382های  های اقتصادی برای سال خالص به تفکیک بخشگذاری نا سرمایه
 .، لذا از برآورد موجودی سرمایه برای دوره مذکور اجتناب شده استنکردهمنتشر 
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