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هاي  و بویژه سال 80 دهۀمربوط به مورد بررسی  هاي سرياي در ارتباط با  دوره حقوق بین
  .باشد می 1386الی  1381
نسلی، عایدات نفت و مشتقات آن، مخارج  اي، حقوق بین دوره حقوق بین :هاي کلیدي واژه

  .عمل بودجه دورةاي،  سرمایه
  

  مقدمه
 نیست، بلکه درآمدآن  فروش از حاصل عواید و است اي سرمایه کاالي نفت"

 و هاي حاضر نسل به که است ملی دارایی یک نیز ذخایر و شده محسوب واگذاري دارایی
 یک به باید و کند هزینه خود براي را ملی حق ندارد دارایی نسل حاضر. دارد تعلق یندهآ

 براي نفتی از منابع حق ندارند ها بنابراین، دولت. شود تبدیل ها نسل تمام براي ملی سرمایۀ
 این که .شود می نسلی محسوب  بین دارایی نفت .کنند برداري  بهره خود جاري هاي هزینه

نابودکند،  و مصرف خود عمر طول در را زیرزمینی دارایی بداند محق را خود نسل فعلی
 به ،است زیرزمینی دارایی چون که است این مهم نفت و صحیح کاربرد. نیست صحیح

شود  استفاده نسلی دارایی بین یک عنوان و به شود تبدیل روي زمینی و دارایی ماندگار
  ").1391 ،مصلحت نظاممرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص (

هاي زیرزمینی نفت و گاز به  ریزي براي تبدیل عواید حاصل از فروش سرمایه برنامه
ها و مانند آن،  زیرساخت توسعۀزمینی، از بزرگراه و جاده گرفته تا  هاي روي انواع سرمایه

اقتصادي کشور، گام بزرگی در راستاي  توسعۀعالوه بر تأثیر مناسب بر شتاب گرفتن روند 
زمانی مشخص،  برهۀطور که در  به عبارت دیگر، همان. شود نسلی تلقی می عدالت بین

ها و مناطق مختلف کشور از اهمیت برخوردار است،  وجود عدالت در بین ساکنان مکان
دون تردید، ب. تر، به مفهوم عدالت در طول زمان نیز توجه نمود عمیق الیۀتوان در یک  می

 ،بنابراین. هاي آینده نیز تعلق دارد ثروت زیرزمینی نفت و گاز، عالوه بر نسل فعلی، به نسل
ترین حالت ممکن، نسل فعلی تمام ذخایر نفتی کشور را به  اگر فرض کنیم که در بدبینانه

رساند و تمام عواید حاصل هم براي امور روزمره صرف شود، چنین فرآیندي دقیقاً بفروش 
ریزي در  مقابل، برنامه نقطۀدر . معادل تضییع حق نسل بعد توسط نسل فعلی خواهد بود
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هاي دیگر و  گذاري راستاي تبدیل ثروت زیرزمینی حاصل از فروش نفت به انواع سرمایه
  .شود نسلی قلمداد می تر عدالت بین تحقق هر چه بیش منزلۀهاي روي زمینی، به  ثروت

جاري  بودجۀید ناشی از فروش نفت و مشتقات آن در عدم امکان استفاده از عوا
هاي قبل و پس از انقالب اسالمی  از نکات مهم و کلیدي در اسناد باال دستی سال ،کشور
کید شده که مخارج جاري کشور از محل أمهم ت نکتۀهمواره بر این  فوقدر اسناد  .است

نفت و مشتقات آن اساساً مین و منابع حاصل از فروش أدرآمدهاي مالیاتی و غیرنفتی ت
چهار  دورةهاي منتخب حداکثر براي دو  در ایران دولت. اي شود صرف مخارج سرمایه

افق زمانی کوتاه مدت  ها دولت ،گیرند، از این رو مجریه را به عهده می قوةساله مسئولیت 
-بین رعایت حقوقبا  ،هاي اقتصادي مربوط است این افق زمانی تا جایی که به بحث. دارند

صالح  ،آید خیز است، هر دولتی که سر کار می ایران کشوري نفت. مغایرت دارداي  دوره
حداکثر از منابع نفتی، حداکثر درآمد را  استفادةاش ممکن است این باشد که با  سیاسی

رضایت  ،طریق  ساالنه منظور و مصرف کند تا از اینبودجۀها را در  تحصیل، و این درآمد
اکم بر مصرف اي ح دوره بین  پیروي از چنین سیاستی با رعایت حقوق. مردم را جلب کند

کید قرار گرفته است، أکه در اسناد باال دستی مورد ت) نفت و مشتقات آن(منابع طبیعی 
بنابراین، ارزیابی روند تخصیص و مصرف عواید ناشی از فروش منابع طبیعی . مغایرت دارد

الزم به  .رسد اي بیش از پیش ضروري به نظر می به مخارج سرمایه) ت آننفت و مشتقا(
اما بین  ،موضوع فوق یکی از مباحث مشترك بین حسابداري و اقتصاد استذکر است که 

از . اي اختالف نظر وجود دارد دیدگاه حاکم بر این دو حوزه در مورد مخارج سرمایه
و زیربنایی، مخارج مربوط به آموزش و  هاي ثابت افزون بر دارایی ،دیدگاه اقتصادي

  . شود اي محسوب می بهداشت و درمان نیز مخارج سرمایه
  

  آن ءهاي کلی درباره و دیدگاه 1اي دوره حقوق بین
باشد، که در  اي، یکی از مباحث مشترك بین حسابداري و اقتصاد می دوره حقوق بین

در نظام . شود یاد می 2نسلی حقوق بیننسلی و یا  اقتصاد از آن تحت عنوان عدالت بین
اي بر این موضوع  دوره حسابداري و گزارشگري مالی بخش عمومی مفهوم حقوق بین
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تأکید دارد که شهروندان در جایگاه تأمین کنندگان منابع دولت باید بهاي خدماتی را که 
ها نباید به مالیات  اند، در همان دوره تأمین کنند و این هزینه جاري دریافت کردهدورةدر 

مفهوم . منتقل شود) هاي آینده یا حتی به مالیات دهندگان در سال(هاي آینده  دهندگان نسل
معتقدند که در ) 2010(اسمیت و دوکسی . دارد 3متعادلبودجۀاي ریشه در  دوره حقوق بین

قوانین و مقررات مالی و استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالی اغلب کشورها به 
اغلب این قوانین بر این مطلب . متعادل تنظیم نمایند بودجۀها توصیه شده است که  دولت
اي از طریق خرید و  هاي سرمایه کنند که منابع مالی مورد نیاز براي تملک دارایی میتأکید 

اي از این منابع از محل  بخش در خور مالحظه. شود یا احداث، به اَشکال مختلف تأمین می
درآمدهاي عمومی و بخش دیگر، از طریق استقراض و در برخی کشورها از محل وجوه 

  .شود اي، یعنی نفت و مشتقات آن، تأمین می ي سرمایهها حاصل از واگذاري دارایی
هاي مربوط به تملک  ها و پروژه در ایران منابع مالی مورد نیاز براي اجراي طرح

اي، نظیر نفت و  هاي سرمایه اي و زیربنایی، از محل واگذاري دارایی هاي سرمایه دارایی
هاي مالی، نظیر انتشار و فروش  هاي بلندمدت ناشی از واگذاري دارایی مشتقات آن و بدهی

 شود اي هستند، تأمین می دوره ها و اعتبارات داخلی که داراي اثر بین اوراق مشارکت و وام
اي، شهروندان و نمایندگان قانونی  دوره به لحاظ رعایت حقوق بین). 1386باباجانی، (

اي و استقراض  سرمایههاي  ها، خواستار مصرف منابع مالی حاصل از واگذاري دارایی آن
ها  اي و اجراي طرح هاي سرمایه هاي مربوط به تملک دارایی ها و پروژه مدت، در طرح بلند

هاي بلندمدت که  وام بهرةبه بیان دیگر، اگر اصل و . باشند هاي عمرانی زیربنایی می و پروژه
ها  جراي طرحاي و ا هاي سرمایه براي تأمین مالی مخارج مربوط به تحصیل و تملک دارایی

هاي عمرانی صورت گرفته است، به نحوي از محل عوارض و مالیات پرداختی  و پروژه
ها حداکثر تا پایان عمر مفید دارایی مستهلک  بدهی هاي بعد بازپرداخت شود که کل سال

به همین دلیل، تأمین منابع مالی مورد نیاز . یابد اي تحقق می دوره گردد، مفهوم حقوق بین
اي و زیربنایی از طریق استقراض بلندمدت با منشاء داخلی  هاي سرمایه ک داراییبراي تمل
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هاي  ها و پروژه هاي مناسب براي اجراي طرح یا خارجی، توجیه منطقی داشته و یکی از راه
  .)1386 باباجانی،( شود اي زیربنایی کشورها تلقی می سرمایه

 یک شمارةمفهومی  بیانیۀدر  ریشه اي از دیدگاه حسابداري دوره منشاء حقوق بین
با عنوان اهداف   (GASB)٤ت تدوین استاندارهاي حسابداري دولتی ایاالت متحدهأهی

اي با مفهوم  دوره این هیأت، حقوق بین شدةمفهومی یاد بیانیۀدر . گزارشگري مالی دارد
 160و  159در بندهاي ). 2009آت مور؛ (خورد  مسئولیت پاسخگویی عمومی پیوند می

هاي ایالتی و  اي بررسی و اشاره شده که در اغلب قوانین دولت دوره بیانیه، مفهوم حقوق بین
 اغلب این قوانین بر این مطلب تأکید دارد که. متعادل تجویز شده است بودجۀمحلی، تنظیم 

متوازن و متعادل تنظیم کنند و حق ندارند  بودجۀنهادهاي بزرگ بخش عمومی باید 
به . هاي جاري برسانند کنند، به مصرف هزینه وجوهی را که از طریق استقراض تأمین می

عبارت دیگر، براساس این مفهوم، نهادهاي بخش عمومی مکلفند منابع مالی اي را که 
اي نمایند که  هاي سرمایه خرید و یا احداث داراییکنند، منحصراً صرف  استقراض می

در چنین . بازپرداخت کامل وجوه استقراضی باشد دورةها برابر با  حداقل عمر مفید آن
 بهرةزمان با پرداخت مالیات و عوارض، براي بازپرداخت اصل و  حالتی، شهروندان هم

شوند و از این  مند می نیز بهرهاي  هاي سرمایه وجوه استقراضی، از منافع و مزایاي دارایی
متعادل آن  بودجۀهیأت معتقد است مقصود از  .یابد اي تحقق می دوره حقوق بین طریق،

خود را به نسل آینده  دورةهاي بلندمدت  است که نسل حاضر نباید بار پرداخت بدهی
 عهدةبه  کنند، به بیان دیگر، شهروندان نباید بهاي خدماتی را که دریافت می. انتقال دهد

اخیراً، براي بیان این مفهوم ). GASB ،1987(هاي آینده محول کنند  مالیات دهندگان سال
الملل،  این در حالی است که در عرف بین شود، نیز استفاده می"نسلی حقوق بین"ءاز واژه

نسلی فراتر از آن است که  شود و مفهوم حقوق بین سال تخمین زده می 30هر نسل حدود 
از این رو، هیأت معتقد است که به کارگیري . مالی بتواند آن را تحقق بخشدگزارشگري 

  . نسلی است تر از مفهوم حقوق بین اي از دیدگاه حسابداري مناسب دوره حقوق بین
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که در بین مراجع تدوین استاندارد، براي نخستین بار  یادآوري این نکته ضروري است
GASB بیانیۀاین هیأت عالوه بر دو . اي نمود دوره اقدام به معرفی مفهوم حقوق بین 

نیز به تبیین جایگاه  68و  53،60، 48، 34، 11 شمارةهاي  ، در بیانیه4و  1 شمارةمفهومی 
سایر مراجع  ،ت یاد شدهأعالوه بر هی .گزارشگري مالی پرداخته استاي در  دوره حقوق بین

 (FASAB) ٥سابداري دولت فدرالت رایزنی استاندارهاي حأاز جمله هی ،تدوین استاندارد

در مطالعات نیز  (IFAC PSC) 6المللی حسابداران بخش عمومی فدراسیون بین کمیتۀو  
  .اند انجام شده، به بیان موضوع پرداخته

  

  پژوهش  پیشینۀ
تعریفی عملیاتی از  هنوز هیچ یک از مراجع تدوین استاندارهاي حسابداري دولتی

گیري  اي را اندازه دوره اي ارائه نکرده که بتوان به کمک آن حقوق بین دوره حقوق بین
این موضوع . نمود و به تبع آن به ارزیابی ایفاي مسئولیت پاسخگویی حاکم بر آن پرداخت

جدید در مباحث  گیرد که حقوق تصریح شده یک موضوع نسبتاً جا نشأت می از آن
حسابداري است و بخش محدودي از ادبیات حسابداري دولتی را به خود اختصاص داده 

هاي ارزیابی  در ایران نیز هر چند تحقیقات اندکی حتی با تکیه بر تعیین شاخص .است
نظر  ها چنین به هاي غیرانتفاعی صورت پذیرفته است، اما با مراجعه به آن عملکرد سازمان

 اي دوره گیري رعایت حقوق بین هاي اندازه تحقیقی جهت تعیین شاخص رسد که می
 به مخارج سرمایه) نفت و مشتقات آن(حاکم بر مصرف عواید ناشی از فروش منابع طبیعی 

، )1386(اي در دولت صورت نپذیرفته است، و تنها برخی از پژوهشگران مانند پورسعید 
اند، به اختصار به بیان موضوع  که ارائه کرده در مقاالتی)1386(زنوز  و )1388(باباجانی 
بر تخصیص و مصرف  با استناد به اسناد باالدستی، ها، در این مقاالت و گزارش. اند پرداخته

اي و ارتباط آن با  به مخارج سرمایه) نفت و مشتقات آن(عواید ناشی از فروش منابع طبیعی 
  . ه استنظري تأکید شد جنبۀاي، از  دوره رعایت حقوق بین
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  هاي پژوهش فرضیه
سنوات پس از  بودجۀعمل  دورةاز دیدگاه حسابداري، روند تخصیص منابع در  :1 فرضیۀ

بیانگر حرکت به سمت رعایت تخصیص و مصرف عواید ، انقالب اسالمی ایران
  .است اي به مخارج سرمایه) نفت و مشتقات آن(ناشی از فروش منابع طبیعی 

عمل دورةاز دیدگاه حسابداري، تأمین منابع مالی مخارج جاري دولت در  :2 فرضیۀ
نفت و (از محل منابع طبیعی ، سنوات پس از انقالب اسالمی ایرانبودجۀ

روندي کاهشی داشته و در جهت تخصیص بیشتر عواید ناشی از ) مشتقات آن
 حرکت کرده اي به مخارج سرمایه) نفت و مشتقات آن(فروش منابع طبیعی 

  .است
سنوات پس از  بودجۀعمل  دورةاختالف بین منابع و مصارف مالی دولت در  :3 فرضیۀ

روندي کاهشی ) نفت و مشتقات آن(از محل منابع طبیعی ، انقالب اسالمی ایران
نفت (و در جهت رعایت تخصیص و مصرف عواید ناشی از فروش منابع طبیعی 

  .حسابداري داشته استاي از دیدگاه  به مخارج سرمایه) و مشتقات آن
  

  شناسی پژوهش روش
هاي کاربردي است؛ زیرا با هدف  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهش

طرح این پژوهش، از نوع شبه تجربی و . ها صورت گرفته است گیري از نتایج یافته بهره
ها و اطالعات مورد نیاز، از روش  آوري داده رویدادي است و به منظور جمع پس

، جهت ارزیابی روند تخصیص و مصرف پژوهشدر این  .اي استفاده شده است کتابخانه
در طول  اي از دیدگاه حسابداري عواید ناشی از فروش منابع نفت و گاز به مخارج سرمایه

هاي  اي ومراجعه به سازمان کتابخانه مطالعۀ، طی یک هاي بعد از انقالب اسالمی سال
، آن ها وجود داشتکه براي محقق امکان دسترسی به  هاي موجود شاخص کلیۀمرتبط، 

کارگیري الگوهاي مناسب و با استفاده از اطالعات ه با ب ادامهدر  .آوري گردید جمع
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مورد  یاد شدهکل کشور و گزارش تفریغ بودجه، روند  بودجۀ ساالنۀصورتحساب عملکرد 
  . گرفتقرار  و ارزیابی بررسی
  

  جامعه و نمونه آماري پژوهش
ها در  اي که اطالعات آن ها و موسسات دولتی این مطالعه صرفاً شامل وزارتخانه

کل کشور و گزارش تفریغ بودجه قرار دارد،  بودجۀ ساالنۀحساب عملکرد  صورت
در . باشد مجریه به عنوان بخش دولتی می قوةآماري این تحقیق صرفاً  جامعۀلذا، . باشد می

گزارش تفریغ  1391تا  1361اجراي قانون تفریغ بودجه تاکنون به صورت مستمر و از سال 
ها  بودجه توسط دیوان محاسبات تهیه شده است، که در این تحقیق از اطالعات این گزارش

تا  1357حقیق از سال زمانی ت دورةبنابراین، با توجه به این موضوع، . استفاده شده است
  .سال در نظر گرفته شده است 35یعنی  1391

  

  ها روش تجزیه و تحلیل داده
  :ها به روش زیر عمل شده است براي آزمون فرضیه

فولر تعمیم  -دیکی  آمارةکار رفته در پژوهش، از ه براي بررسی مانایی متغیرهاي ب .الف
  استفاده شده، و   (ADF)٧یافته

اي حاکم بر مصرف عواید حاصل از  دوره روند تحقق حقوق بیندر بخش ارزیابی  .ب
در  ،و سپس  (OLS)٨ابتدا از آزمون حداقل مربعات معمولی فروش نفت و مشتقات آن،
ت، که آیا روند تخصیص منابع در طی زمان باثبات بوده اس در ادامه براي تشخیص این

که ثبات تخصیص منابع را ارزیابی  (ARCH)از آزمون رگرسیون ناهمسان شرطی 
  .کند، استفاده شده است می

  

  کار رفته در پژوهشه بررسی مانایی متغیرهاي ب
 جایی که متغیرهاي استفاده شده در روش تخمینی حداقل مربعات معمولی از آن

(OLS)  فرضیۀها و آزمون  متغیرها با استفاده از آمارهباید مانا باشند، الزم است مانایی این  
کار رفته در  به معرفی متغیرهاي به 1 شمارةابتدا در جدول از این رو، . مربوطه انجام شود
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هاي زمانی استفاده شده در این  براي بررسی مانایی سري ،، و سپسپرداختهپژوهش 
  .خواهد شد استفاده(ADF)  فولر تعمیم یافته -دیکی  آمارةپژوهش، از 

  
  کار رفته در پژوهش متغیرهاي به. 1 شمارةجدول 

 تعریف  نام متغیر
LNNAFT  سنوات پس از انقالب  بودجۀعمل  دورةدر لگاریتم درآمدهاي نفتی دولت

 اسالمی ایران
LNJARI  سنوات پس از انقالب  بودجۀعمل  دورةدر لگاریتم مخارج جاري دولت

 اسالمی ایران
LNOMRANI  سنوات پس از انقالب  بودجۀعمل  دورةدر اي دولت  مخارج سرمایه لگاریتم

 اسالمی ایران
NOOMRANI بودجۀعمل  دورةاي دولت در  اختالف بین منابع مالی و مصارف سرمایه 

 ) نفت و مشتقات آن(سنوات پس از انقالب اسالمی ایران، از محل منابع طبیعی 

 

متغیرهاي استفاده شده در پژوهش حاضر از براي بررسی مانایی  ADF نتایج آزمون
نشان  2 شمارةکه جدول  گونه همان .ه شده استئارا 2 شمارة دیدگاه حسابداري در جدول

فولر تعمیم یافته محاسباتی براي کلیه متغیرها بزرگتر از  - دیکی آمارةدهد، چون مقدار  می
گیریم که متغیرها در  جه میکینون شده است، لذا نتی مقدار بحرانی این آماره از جدول مک

  .باشند سطح مانا می
  

  ADF آمارةنتایج آزمون مانایی متغیرها از دیدگاه حسابداري با استفاده از  .2 شمارة جدول
 ADFآزمون  شمارة مقدار محاسباتی براي آماره نام متغیر

LNNAFT 2018/2 

LNJARI 3041/3 

LNOMRANI 7228/2 

NOOMRANI 2731/5 
: به ترتیب عبارتند از% 10و % 5، %1در سطح معناداري ) 1996( کینون بحرانی جدول مکمقادیر * 

  - 6109/1و  -9510/1، -6347/2
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  هاي پژوهش یافته
  اول ۀآزمون فرضی نتیجۀ

اي دولت از دیدگاه  روند درآمدهاي نفتی و مخارج سرمایه 1 شمارةدر نمودار 
 .رسم شده است، سنوات پس از انقالب اسالمی ایران بودجۀعمل  دورةحسابداري در 

داري بین امورد بررسی، تفاوت معن دورةشود، در طول  گونه که مالحظه می همان
تفاوت فوق . اي دولت از دیدگاه حسابداري وجود دارد درآمدهاي نفتی و مخارج سرمایه

در این اي  دوره حقوق بینبسیار زیادتر شده، که این موضوع بیانگر تضییع  80 دهۀویژه در ب 
  .باشد زمانی می دورة

 -1391اي دولت از دیدگاه حسابداري براي دوره  روند درآمدهاي نفتی و مخارج سرمایه. 1 شمارةنمودار 
1357 

  
  

اي از دیدگاه  مخارج سرمایهبین  رابطۀبرآورد انجام شده براي بررسی  نتیجۀ
سنوات پس از انقالب اسالمی  بودجۀعمل  دورةدولت در  و درآمدهاي نفتی حسابداري

  .است ورده شدهآ 3 شمارة ، در جدولایران

0

2E+11

4E+11

6E+11

8E+11

1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395

الغ 
مب

- 
یال

ر ر
هزا

سنوات پس از انقالب اسالمی ایران ءعمل بودجه ءدوره

نفتی درآمدهاي   اي سرمایه مخارج
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 دورةبراي  دولت و درآمدهاي نفتی اي از دیدگاه حسابداري مخارج سرمایهبین  رابطۀ .3 شمارة جدول

1391 - 1357  
 سطح معناداري tآمارة  خطاي استاندارد  ضریب  متغیر

9686/17 مقدار ثابت  6062/5  2051/3  0031/0  

LNNAFT  3292/0  1084/0  0357/3  0048/0  

AR(1)  9688/0  0400/0  2142/24  0000/0  

9828/0 ضریب تعیین     
1399/2 دوربین واتسون     

  

 اطمینان ضرایب در سطح کلیۀدهد،  نشان می ایویوزافزار  گونه که خروجی نرم همان
ن نیز ودوربین واتس آمارةست و ا نیز باال(R2)  ضریب تعیین الگو .باشد میدار امعن 95%

برآورد  نتیجۀچنین،  هم. باشد هاي الگو می همبستگی بین باقیمانده عدم وجود خود بیانگر
نسبت به درآمدهاي نفتی اي از دیدگاه حسابداري  مخارج سرمایهدهد که کشش  نشان می

بوده و % 32، به طور متوسط برابر سنوات پس از انقالب اسالمی ایران بودجۀعمل  دورةدر 
آن صرف % 32این بدان معنی است که با افزایش یک درصدي درآمدهاي نفتی حدود 

 ،لذا. باشد پایینی می شده است که رقم نسبتاًاي از دیدگاه حسابداري  مخارج سرمایه
سنوات پس از  بودجۀعمل دورةروند تخصیص منابع در گیري کرد که  توان نتیجه می

انقالب اسالمی ایران، بیانگر حرکت به سمت عدم رعایت تخصیص و مصرف عواید ناشی 
عدم رعایت  ،اي و در نتیجه به مخارج سرمایه) نفت و مشتقات آن(از فروش منابع طبیعی 

  بوده استاي  دوره حقوق بین
  

  دوم فرضیۀآزمون  نتیجۀ
مخارج جاري از دیدگاه بین  رابطۀبررسی  منظور انجام شده به برآورد نتیجۀ
سنوات پس از انقالب اسالمی  بودجۀعمل  دورةدولت در  و درآمدهاي نفتیحسابداري 

  . باشد می 4 شمارة جدولبه شرح  ،ایران
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     دورةبراي  دولت و درآمدهاي نفتی مخارج جاري از دیدگاه حسابداريبین  رابطۀ .4 شمارة جدول
1391 - 1357  

 سطح معناداري tآمارة  استانداردخطاي   ضریب  متغیر

6879/5 مقدار ثابت  2214/1  6568/4  0001/0  

LNNAFT 7768/0  0514/0  1019/15  0000/0  

MA(1) 6397/0  1584/0  0393/4  0003/0  

MA(2) 5198/0  1579/0  2904/3  0025/0  

9718/0 ضریب تعیین     
0294/2 دوربین واتسون     

  

نسبت به  مخارج جاري از دیدگاه حسابداريدهد که کشش  برآورد نشان می نتیجۀ
، به طور سنوات پس از انقالب اسالمی ایران بودجۀعمل  دورةدولت در  درآمدهاي نفتی

بوده و این بدان معنی است که با افزایش یک درصدي درآمدهاي نفتی % 77متوسط برابر 
که رقم بسیار باالیی  شده است مخارج جاري از دیدگاه حسابداريآن صرف % 77حدود 

 دورةمین منابع مالی مخارج جاري دولت در أروند تاین امر بیانگر آن است که . باشد می
) نفت و مشتقات آن(سنوات پس از انقالب اسالمی ایران، از محل منابع طبیعی  بودجۀعمل 

افزایشی و در جهت عدم رعایت تخصیص و مصرف عواید ناشی از فروش منابع طبیعی 
  .اي بوده است به مخارج سرمایه) و مشتقات آن نفت(

  

  سوم فرضیۀآزمون  نتیجۀ

اي دولت از  اختالف بین منابع مالی و مصارف سرمایهروند  2شمارة در نمودار
سنوات پس از انقالب اسالمی ایران، از محل منابع  بودجۀعمل  دورةدیدگاه حسابداري در 

دهد،  نشان می 2 شمارة گونه که نمودار همان .ارائه شده است )نفت و مشتقات آن(طبیعی 
اي دولت از  اختالف بین منابع مالی و مصارف سرمایهروند مورد بررسی،  دورةدر طول 
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اختالف . افزایشی بوده است) نفت و مشتقات آن(دیدگاه حسابداري از محل منابع طبیعی 
بسیار زیادتر شده، که این موضوع بیانگر آن است که در این دوره  80 دهۀفوق بویژه در 

اي شده و  سهم کمتري از عواید ناشی از فروش منابع نفت و گاز صرف مخارج سرمایه
  .بخش اعظم آن به مصرف مخارج جاري رسیده است

  

حسابداري از محل منابع  روند اختالف بین منابع مالی و مصارف سرمایه اي دولت از دیدگاه. 2 شمارةنمودار 
  1357 - 1391 دورةبراي ) نفت و مشتقات آن(طبیعی 

  
  
  
  

اي دولت از  اختالف بین منابع مالی و مصارف سرمایهبراي بررسی چگونگی روند 
سنوات پس از انقالب اسالمی ایران، از محل منابع  بودجۀعمل  دورةدیدگاه حسابداري در 

کنیم تا وضعیت آن در طول  می برازشآن را بر متغیر زمان ) نفت و مشتقات آن(طبیعی 
نشان داده شده  5 شمارة در جدولبرآورد انجام شده  نتیجۀ. بررسی مشخص شود دورة
  .است
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اي دولت از دیدگاه حسابداري از محل منابع  اختالف بین منابع مالی و مصارف سرمایه .5 شمارة جدول
 1357 - 1391 دورةبراي ) نفت و مشتقات آن( طبیعی

 سطح معناداري tآمارة  خطاي استاندارد  ضریب  متغیر

-73/4 مقدار ثابت  94/3  1981/1-  2400/0  

TREND 00/5  90/1  6324/2  0131/0  

MA(1) 6718/0  083/0  0931/8  0000/0  

MA(2) 9227/0  0421/0  8892/21  0000/0  

7418/0 ضریب تعیین     
6899/1 دوربین واتسون     

اختالف بین منابع مالی و مصارف روند  ،دهد که در طول زمان برآورد نشان می نتیجۀ
رو به  )نفت و مشتقات آن(اي دولت از دیدگاه حسابداري، از محل منابع طبیعی  سرمایه

اي دولت در  اختالف بین منابع مالی و مصارف سرمایه ،به عبارت دیگر. افزایش بوده است
نفت و (سنوات پس از انقالب اسالمی ایران، از محل منابع طبیعی  بودجۀعمل  دورة

روندي افزایشی و در جهت عدم رعایت تخصیص و مصرف عواید ناشی از ) مشتقات آن
عدم رعایت  ،اي و در نتیجه به مخارج سرمایه) نفت و مشتقات آن(فروش منابع طبیعی 

  .بوده استاي  دورهحقوق بین
  

براي بررسی  (ARCH9/GARCH10) ناهمسانی واریانس شرطیاستفاده از الگوهاي 
  کار رفته در پژوهشه هاي ب نوسانات موجود در واریانس شرطی سري

هاي موجود در  توان ناهمسانی می، با استفاده از الگوهاي ناهمسانی واریانس شرطی
ها یا  که در چه سال کردواریانس شرطی سري مورد بررسی را استخراج و مشخص 

نظر وجود داشته و  هایی ناهمسانی و نوسانات بیشتري در واریانس شرطی سري مورد دوره
ها، واریانس شرطی از نوسانات و تالطم کمتري برخوردار بوده  ها یا بازه در کدام سال

توان نتیجه  مشخص گردید، می هاي مختلف رفتار سري در زمانکه  پس از این .است
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ناهمسانی و نوسانات بیشتري در واریانس شرطی که هایی  ها یا دوره سال گرفت که در آن
  . اي رعایت نگردیده است دوره ، حقوق بیننظر وجود داشته سري مورد

  

  روند زمانی تغییر درآمدهاي نفتی
رطی این سري زمانی که با استفاده از الگوهاي ناهمسانی واریانس واریانس شي الگو

  .است شده دهآور 6 شمارة در جدولشرطی الگوسازي شده، 
 1357- 1391 دورةبراي واریانس ناهمسان شرطی سري زمانی درآمدهاي نفتی دولت  يالگو .6 شمارةجدول 

 سطح معناداري Zآمارة  خطاي استاندارد  ضریب  متغیر

 1461/0 4535/1 2375/0 3453/0 ثابتمقدار 

ARCH(1)  5942/0 1481/0 0124/4 0001/0 

  
فوق، سري زمانی مربوط به واریانس شرطی متغیر درآمدهاي  يبا استفاده از الگو

گونه که نمودار  همان .رسم شده است 3 شمارة نفتی استخراج و شکل آن نیز در نمودار
نفت، درآمدهاي نفتی دولت روند   با افزایش شدید قیمت 60دهۀاز ابتداي  دهد، نشان می

به بعد، به دلیل  1363از سال . ادامه یافت 63صعودي به خود گرفت، و این روند تا سال 
عدم تعادل بین عرضه و تقاضاي نفت در بازار جهانی، بهاي نفت کاهش یافت، کاهش 

ترین مشکالت  سابقه با یکی از کمقیمت نفت به همراه کاهش صادرات آن، اقتصاد ایران را 
هاي دفاعی کشور همراه با  جنگ تحمیلی و ضرورت تأمین هزینهادامۀ. ارزي مواجه ساخت

هاي وارده بر اقتصاد کشور بابت نوسان شدید  هاي مداوم سالیانه و شوك کسري بودجه
قتصادي هاي ا با رکود شدید فعالیت 1364- 1367هاي  قیمت نفت، اقتصاد ایران را طی سال

هاي  این در حالی بود که کمبود منابع درآمدي دولت و کاهش شدید قیمت. مواجه نمود
 1367به طوري که در سال  ،سنگینی انجامید بودجۀنفت در بازارهاي جهانی به کسري 

  .)1390 ،ارباب افضلی( رسید %50میزان کسري بودجه به حدود 
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  1 - 1391 دورةبراي  واریانس ناهمسان شرطی سري زمانی درآمدهاي نفتی دولت. 3 شمارةنمودار 

  
  

آغاز شده بود،  70 ۀاول ده نیمۀنفت در بازارهاي جهانی که از   به دنبال کاهش قیمت
اپک به منظور برقراري تعادل بین عرضه و تقاضاي جهانی نفت و ایجاد ثبات  1374در سال 

در قیمت آن، اقدام به برگزاري چندین اجالس کرد و این امر سبب افزایش بیشتر 
به خاطر بحران در کشورهاي جنوب شرق آسیا و  1376در سال . هاي نفت گردید قیمت

 .ادامه یافت 1377سقوط کرد و تا سال کاهش قابل توجه نفت در این منطقه، قیمت نفت 
به دلیل هماهنگی اعضاي اوپک در تنظیم بازار جهانی  قیمت نفت 70 دهۀهاي آخر  در سال

و همراه با تغییر و تحوالت به وجود آمده  80 دهۀاما از اواسط . نفت دوباره افزایش یافت
براي مثال، . گردید در بازار جهانی نفت، درآمدهاي نفتی با یک جهش بلند دیگر روبرو

 دالر افزایش یافت 39دالر به  28از هر بشکه  1385سال  بودجۀسهم درآمدهاي نفتی در 
  .)1390،ارباب افضلی(
  

 ۀعمل بودج ةدر دور از دیدگاه حسابداري اي مخارج سرمایهروند زمانی تغییر 
  سنوات پس از انقالب اسالمی ایران

در اي دولت از دیدگاه حسابداري  مخارج سرمایه واریانس شرطی سري زمانی يالگو
که با استفاده از الگوهاي ناهمسانی  سنوات پس از انقالب اسالمی ایران بودجۀعمل  دورة

 يبا استفاده از الگو .است شده دهورآ7 شمارة در جدولواریانس شرطی الگوسازي شده، 
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اي دولت از دیدگاه  سرمایهمخارج یاد شده، سري زمانی مربوط به واریانس شرطی متغیر 
  .نشان داده شده است 4شمارة استخراج و شکل آن نیز در نمودارحسابداري 

 

ي اي دولت از دیدگاه حسابدار مخارج سرمایهواریانس ناهمسان شرطی سري زمانی  يالگو .7شمارة جدول
  1357 - 1391 دورةبراي 

 سطح معناداري Zآمارة  خطاي استاندارد  ضریب  متغیر

 1644/0 3905/1 2549/0 3544/0 ثابتمقدار 

ARCH(1)  6327/0 1743/0 6307/3 0003/0 

ARCH(2) 2187/0- 81/1 0625/12- 0000/0 

نفت به   رغم افزایش قیمت ، علی50 دهۀدر اواخر  دهد که نشان می 4 شمارةنمودار 
موسوم دلیل بروز انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی ایران و عراق که به شوك دوم نفت 

بلکه  ،متغیرهاي کالن اقتصادي نه تنها تحت تأثیر افزایش قیمت نفتی قرار نگرفت ،شد
هاي  اي و رکود فعالیت علل کاهش رشد مخارج سرمایه. روند کاهشی به خود گرفت

  :  )1390 ،ارباب افضلی(ها عبارتند از  اقتصادي طی این سال
، بخش صنایعهاي بیمه و  ها، شرکت نکبه دنبال پیروزي انقالب اسالمی و ملی شدن با .1

و مخارج یافت دولتی شدیداً بزرگ شده و به دنبال آن مخارج جاري دولت افزایش 
  . اي رو به کاهش گذاشت سرمایه

تحریم اقتصادي ایران توسط کشورهاي غربی موجب کاهش درآمدهاي ارزي کشور  .2
  .  ا کاهش داداي ر خود مخارج سرمایه ءگردید که این امر نیز به نوبه

نفت و بازیابی مجدد بازارهاي صادراتی نفت   با افزایش شدید قیمت 60 دهۀاز ابتداي 
روند صعودي  ،ایران، اقتصاد کشور به تدریج به رونق نسبی دست یافت و متغیرهاي کالن

آغاز  70 دهۀاول  نیمۀنفت در بازار جهانی که از   به دنبال کاهش قیمت. به خود گرفتند
باعث گردید که اپک به منظور برقراري تعادل بین عرضه و تقاضاي جهانی نفت  ،شده بود

نفت   این امر سبب افزایش بیشتر قیمت. و ایجاد ثبات در قیمت آن اقداماتی را انجام دهد
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باعث افزایش رشد مخارج  1375و  1374هاي  گردید، و افزایش قیمت نفت در سال
  .شد %45متوسط ساالنه اي به طور  سرمایه

اي دولت از دیدگاه حسابداري براي  واریانس ناهمسان شرطی سري زمانی مخارج سرمایه. 4 شمارةنمودار 
 1357 - 1391 دورة

  
  

اي تحت تأثیر بهبود قیمت نفت روند  ، باز هم مخارج سرمایه70 دهۀهاي آخر  در سال
نیز تداوم داشت  80 دهۀهاي ابتدایی  صعودي به خود گرفت که این روند در سال

و همراه با تغییر و  80 دهۀاز اواسط ). هاي مختلف سال ،بانک مرکزي سالیانۀ هاي گزارش(
تحوالت به وجود آمده در بازار جهانی نفت، درآمدهاي نفتی با یک جهش بلند دیگر 

  .اي شد روبرو گردید که این امر باعث افزایش رشد مخارج سرمایه
  

سنوات  بودجۀعمل دورةجاري از دیدگاه حسابداري در  مخارجمانی تغییر روند ز
  پس از انقالب اسالمی ایران

تا  اسالمی بعد از انقالب ،دولتسري زمانی مخارج جاري واریانس شرطی  يالگو
در جدول  ه،با استفاده ازالگوهاي ناهمسانی واریانس شرطی الگوسازي شدکه  1391سال 

  .آورده شده است 8 شمارة
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 مخارج جاري دولت از دیدگاه حسابداريواریانس ناهمسان شرطی سري زمانی  الگوي .8 شمارةجدول 
  1357 - 1391 دورةبراي 

 سطح معناداري Zآمارة  خطاي استاندارد  ضریب  متغیر

 1588/0 4090/1 0858/0 1209/0 مقدار ثابت
ARCH(1)  6587/0 3164/0 0813/2 0374/0 

  

مخارج جاري الگو، سري زمانی مربوط به واریانس شرطی متغیر این با استفاده از 
نشان داده شده  5 شمارة در نمودارنیز شکل آن  از دیدگاه حسابداري استخراج ودولت 

  .است
 دورةواریانس ناهمسان شرطی سري زمانی مخارج جاري دولت از دیدگاه حسابداري براي . 5 شمارةنمودار 

1391 - 1357 

  
  

  متیقرغم افزایش  ي اول پس از انقالب، بهها سالشود، طی  طور که مالحظه می همان
افزایش قیمت نفت قرار نگرفت، بلکه  ریتأثنفت، متغیرهاي کالن اقتصادي نه تنها تحت 

  متیقافزایش شدید ا ب 60 دهۀاین در حالی است که از ابتداي . روند آن نیز کاهشی شد
به تدریج به رونق نسبی ن بازارهاي صادراتی نفت ایران، اقتصاد ایراد نفت و بازیابی مجد

ادامه  1363دست یافت و متغیرهاي کالن روند صعودي به خود گرفت و این روند تا سال 
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 يها متیقزمان با وقوع شوك سوم نفتی که کاهش شدید  به بعد، هم 1363از سال . یافت
ي ها سالتحوالت کاهش قیمت نفت طی  .ت، بهاي نفت کاهش یافتنفت را به دنبال داش

، ارباب افضلی( ي اقتصادي گردیدها تیفعالباعث حاکم شدن رکود شدید بر  64- 67
1390(.  

در کشور توسعه، اقدامات مهمی  سالۀپنج  برنامۀبا پایان یافتن جنگ و آغاز نخستین 
به سمت تعادل نسبی در  اقتصاد کشورصورت گرفت که مجموع این اقدامات سبب گردید 

ي نفت در بازارهاي جهانی که از ها متیقکاهش  به دنبال. ي اساسی حرکت کندها بخش
آغاز شده بود، اقدامات انجام شده توسط اپک سبب افزایش بیشتر  70 دهۀاول  نیمۀ

 باعث 1375و  1374ي ها سالکه افزایش قیمت نفت در  طوري ه، بي نفت گردیدها متیق
شد و متغیر مخارج جاري کاهش رشد داشته، % 6متوسط ساالنه  به طور GNPافزایش رشد 

  .بوده است% 32، 1375که در سال  طوري به
هماهنگی اعضاي اوپک در تنظیم بازار  لیبه دلقیمت نفت 70 دهۀي آخر ها سالدر 

  متیقبهبود  ریتأثباز هم متغیرهاي اقتصادي ایران تحت . جهانی نفت، دوباره افزایش یافت
نیز تداوم  80 دهۀهاي ابتدایی  نفت روند صعودي به خود گرفت که این روند در سال

آمده در بازار جهانی  به وجودو همراه با تغییر و تحوالت  80 دهۀاما از اواسط . داشت
نفت، درآمدهاي نفتی با یک جهش بلند دیگر افزایش یافت و این موضوع باعث گردید تا 

  .ي قبل تجربه کنندها سالاکثر متغیرهاي کالن، رشد بسیار زیادي را نسبت به 
  

  تعیین نقاط شکست ساختاري براي متغیرهاي پژوهش 
که در اي  دوره یت حقوق بینمبین عدم رعا براي تعیین نقاط شکست ساختاري

از  ،مورد بررسی پژوهش حاضر اتفاق افتاده است زمانی هاي هاي مختلف در سري سال
افزار از توابع مختلفی براي مشخص  این نرم. استفاده شده است Rافزار  نویسی در نرم کد

به چند ها را  داده بدین معنا که. کند ها استفاده می هاي ساختاري در داده نمودن شکست
هاي خاصی که توسط محقق در  توابع و الگوریتم ، سپس با استفاده ازکند تقسیم می بخش
  یا نقاط عدم رعایت حقوق بین ترین نقاط شکست مهم ،شود کار گرفته می هب R برنامۀ
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با استفاده از معیار  ،در نهایتافزار یاد شده،  نرم. کند را در هر بخش پیدا میاي  دوره
. نماید ترین و معنادارترین این نقاط را نیز مشخص می مهم  (BIC)بیزین -اطالعاتی شوارتز

رفته در  کاره هاي زمانی ب ترین نقاط شکست ساختاري مربوط به هر یک از سري مهم
  .به شرح زیر استپژوهش همراه با نمودار مربوطه 

  

  درآمدهاي نفتی نقاط شکست ساختاري براي سري زمانی
، 1366هاي  دهد که در سال تعیین نقاط شکست ساختاري نشان می برنامۀنتایج اجراي 

افزون بر این، معیار . شکست ساختاري روي داده است 1386و  1381، 1376، 1371
هاي ساختاري مربوط به  ترین شکست دهد که مهم نشان می (BIC)بیزین  -اطالعاتی شواتز

سري زمانی درآمدهاي نفتی و  6 شمارة در نمودار. باشد می 1386و  1380هاي  سال
  .مشتقات آن همراه با معنادارترین نقاط شکست ساختاري آن رسم شده است

  

براي  Rسري زمانی درآمدهاي نفتی همراه با معنادارترین نقاط شکست ساختاري آن در  .6شمارة نمودار
 1357 - 1391 دورة

  
  

اي دولت از دیدگاه  سري زمانی مخارج سرمایه نقاط شکست ساختاري براي
  حسابداري

اي  دهد که شکست ساختاري مربوط به سري زمانی مخارج سرمایه نتایج نشان می
و  1381، 1380، 1376، 1374، 1371، 1366هاي  دولت از دیدگاه حسابداري در سال
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هاي  مربوط به سالها  ترین آن معنادار BICرخ داده، که بر طبق معیار اطالعاتی  1386
همراه با  ،سري زمانی مخارج فوق 7 شمارة در نمودار. است 1386و  1381، 1374

  .ترین نقاط شکست ساختاري آن رسم شده است مهم
  
اي دولت از دیدگاه حسابداري همراه با معنادارترین نقاط شکست  سري زمانی مخارج سرمایه .7شمارة نمودار

 1357 - 1391 دورةبراي Rساختاري آن در 

  
  

مخارج جاري دولت از دیدگاه  سري زمانینقاط شکست ساختاري براي 
  حسابداري
 دولتمخارج جاري دهد که شکست ساختاري مربوط به سري زمانی  نشان می نتایج

که رخ داده،  1383و  1378، 1376، 1373، 1368، 1361هاي  در سال از دیدگاه حسابداري
بوده  1383شکست ساختاري مربوط به سال نقطۀافزار، با معنادارترین  طبق خروجی نرم

شکست  نقطۀهمراه با معنادارترین  مخارج فوقسري زمانی  8 شمارة در نمودار. است
  .ساختاري آن رسم شده است
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همراه با معنادارترین نقاط شکست  از دیدگاه حسابداريدولت مخارج جاري سري زمانی  .8 شمارة نمودار
  1357 -1391 دورةبراي  Rساختاري آن در 

  
  
  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه
هاي  رغم سیاست آن، علی با توجه به ماهیت نفتی اقتصاد کشور و تداوم وابستگی به

هاي اخیر از سوي دیگر و  سو و بروز موج جدید شوك قیمتی در سال اعالم شده از یک
ها و نوسانات ناشی از آن به اقتصاد ملی، جاي داشت ابعاد این  ثباتی انتقال بیاحتمال 

روند تخصیص و مصرف عواید ناشی از  بدین منظور،. موضوع مورد بررسی قرار گیرد
اي از دیدگاه حسابداري در  سرمایه مخارجبه ) نفت و مشتقات آن(فروش منابع طبیعی 

نتایج  .قرار گرفت ارزیابینظري و عملی مورد از ابعاد  دولت جمهوري اسالمی ایران
، با سنوات پس از انقالب اسالمی ایران بودجۀعمل  دورةدهد که در  برآوردها نشان می

اي از دیدگاه  مخارج سرمایهآن صرف % 32افزایش یک درصدي درآمدهاي نفتی حدود 
مورد  دورةافزون بر این، در طول  .باشد پایینی می که رقم نسبتاً شده استحسابداري 

اي دولت از دیدگاه حسابداري از  اختالف بین منابع مالی و مصارف سرمایهروند بررسی، 
بوده، که این موضوع بیانگر آن است  رو به افزایش) نفت و مشتقات آن(محل منابع طبیعی 

مخارج  فروش منابع نفت و گاز صرفکه در این دوره سهم کمتري از عواید ناشی از 
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اي شده و بخش اعظم آن به مصرف مخارج جاري رسیده است که این امر در  سرمایه
نفت و مشتقات (جهت عدم رعایت تخصیص و مصرف عواید ناشی از فروش منابع طبیعی 

 دورةدر این اي  دوره حقوق بینتضییع  دهندة نشان ،اي و در نتیجه به مخارج سرمایه) آن
  .باشد زمانی می

 هاي سريهر یک از رفتار  با استفاده از الگوهاي ناهمسانی واریانس شرطیدر ادامه 
که براي شد استخراج و مشخص  سنوات پس از انقالب بودجۀعمل  دورةدر مورد بررسی 

اي  دوره حقوق بینهایی  ها یا دوره در چه سال هاي موجود در پژوهش هر یک از سري
یا نقاط اوج  نقاط شکست ساختاري Rافزار  نرمسپس، به کمک . رعایت نگردیده است

مورد بررسی  زمانی هاي هاي مختلف در سري که در سالاي  دوره حقوق بینعدم رعایت 
ترین شکست ساختاري یا  دهد که مهم نتایج نشان می .، مشخص گردیداتفاق افتاده است

مربوط به هاي مورد بررسی  سريدر ارتباط با اي  دوره حقوق بیناوج عدم رعایت نقطۀ
مشخص  ،زمانی فوق دورةبا بررسی . باشد می 1386الی  1381هاي  و بویژه سال 80دهۀ

که در ي نفت در بازارهاي جهانی ها متیق شدیدافزایش به دلیل گردید که این امر 
نفت و (و باعث افزایش منابع مالی دولت از محل منابع طبیعی  هاي فوق رخ داده سال

، وابستگی عواید ناشی از فروش منابع نفت و گازبا افزایش . باشد شده، می) مشتقات آن
سهم نفت در بودجه و  و عمالًمی یابد  دولت به فروش نفت افزایش بودجۀمستقیم 

ها از منابع عمومی دولت،  پایین بودن سهم مالیات .کند درآمدهاي دولت افزایش پیدا می
ها و ثروت ملی و  بودجه و فروش دارایینویسی به معناي کسري  طبق استانداردهاي بودجه

  .استاي  دوره حقوق بینعدم رعایت  ،در نتیجه
اي  دوره حقوق بینپیشنهادهاي گوناگونی توسط پژوهشگران در مورد رعایت 

از منظر این پژوهش که روند رعایت حقوق یاد شده مبتنی بر . تاکنون ارائه شده است
ه، بیانگر این واقعیت است که این روند امیدوار اخیر ارزیابی شد دهۀاطالعات واقعی سه 

کننده نبوده و متناسب با افزایش وجوه حاصل از فروش نفت و مشتقات آن، وابستگی 
از این رو، پیشنهادي که قابل بیان . جاري کشور به این منابع نیز افزایش یافته است بودجۀ
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مین منابع مالی أمالیاتی و تهمانا اصالح نظام مالیاتی کشور و جلوگیري از فرار  ،است
جاري از محل درآمدهاي غیر نفتی است تا شرایط الزم براي تبدیل منابع مالی  بودجۀ

صندوق  اساسنامۀ چنین، هم. هاي مولد فراهم شود حاصل از فروش ثروت ملی به دارایی
است، ها با منابع طبیعی ایجاد شده  ملی که در نتیجه تجارب گذشته از رفتار دولت توسعۀ

هاي تعیین شده مورد  کارگیري در محله اگر به معنی واقعی رعایت شود و منابع آن براي ب
 یندههاي آ در سالاي  دوره حقوق بینتواند شرایط را براي رعایت  می ،استفاده قرار گیرد

  .و روند آن را بهبود بخشدسازد فراهم 
هادي براي اصالح ساختار در راستاي پیشنهادهاي مختلفی که بیان شده، راهکار پیشن

نفت و (تخصیص و مصرف عواید ناشی از فروش منابع طبیعی مناسب دولت جهت 
سازمان برنامه و بودجه یا قبل و احیاي  رویۀبازگشت به  اي سرمایه مخارجبه ) مشتقات آن

الزم به ذکر است که . باشد مینام امروزي آن معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي، 
این  وظیفۀجاري نیست و نقش و بودجۀسازمان برنامه و بودجه، تدوین و نظارت بر  وظیفۀ

خود یعنی عمران کشور بازگردد تا درآمد نفت را در عمران و  اولیۀسازمان باید به تعریف 
در صورت تحقق این امر وزارت امور اقتصادي و دارایی  .کند کشورمصرفتوسعۀ

بودجه براي  تهیۀجاري کشور و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت بودجۀ تهیۀمسئولیت 
کشور را بر عهده خواهند گرفت، و درآمد ناشی از فروش توسعۀکشور و مدیریت توسعۀ

نسلی مصرف  گذاري بلندمدت و بین در مسیر سرمایه) نفت و مشتقات آن(منابع طبیعی 
  .خواهد شد

  

  آینده هاي پژوهشپیشنهاد براي 
اي حاکم بر مصرف عواید حاصل از  دوره روند تحقق حقوق بین پژوهش فوق،در  .الف

بررسی و ارزیابی  فروش نفت و مشتقات آن در دولت جمهوري اسالمی ایران مورد
قبل از انقالب  دورةروند فوق براي شود تا در تحقیق دیگري  پیشنهاد می. قرار گرفت

گیرد، نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار  )ملی شدن صنعت نفت دورةاز (اسالمی ایران 
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تا مشخص گردد که وضعیت حقوق یاد شده از زمان ملی شدن صنعت نفت تاکنون 
 . چه تغییراتی داشته و از چه روندي برخوردار بوده است

اي حاکم بر مصرف  دوره روند تحقق حقوق بینشود تا در تحقیق دیگري  پیشنهاد می .ب
خیز نیز مورد  در سایر کشورهاي نفتمشتقات آن عواید حاصل از فروش نفت و 

سپس، نتایج حاصله با هم مقایسه شود تا مشخص گردد . گیردبررسی و ارزیابی قرار 
خیز به  اي یاد شده در ایران نسبت به سایر کشورهاي نفت دوره که وضعیت حقوق بین

 .باشد چه صورت می
 

 ها یادداشت
1. Interperiod Equity    
2. Intergenerational Equity   
3. Balanced Budgets    
4. Government Accounting Standards Board 
5. Federal Accounting Standards Advisory Board  
6. Public Sector Committee of the International Federation of Accountants 
7. Augmented Dickey Fuller   
8. Ordinary Least Square 
9. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
10. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
 
References 
Arbab Afzali, M., (1390), Asymmetry effects of oil income on macro-economic 

variables in Iran, Master’s Thesis, Institute for humanities and cultural studies, 
Economics Institute [In Persian]. 

Attmore, R., (2009), Inter-period equity: what it is and why it matters; Journal of 
Government Financial Management, 58(2), 8-9. 

Babajani, J., (1386), Accounting and Governmental Controls of Financial, Allameh 
Tabataba’i University Inc, Sixth edition [In Persian]. 

Babajani, J., (1388), Accounting and Accountability in Public Sector (papers), 1st 
edition, Termeh, Inc [In Persian]. 

Economics Research Vic-Chancellor of Expediency Discernment Council Strategic 
Research Center, (1391), Management of Oil Resources and Oil Projects 
Finance, Strategic report, No. 11: 156 [In Persian].  

Farahani Fard, S., (1386), Intergeneration equity in utilizing natural resources, 
Islamic Economics, 7(25): 125-156 [In Persian]. 



   33 /1394بهار/ 20ش / سال ششم/ مجلۀ دانش حسابداري

Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB), (2012), FASAB Handbook 
of Federal Accounting Standards and Other Pronouncements, as Amended, 
p.47. 

Governmental Accounting Standards Board (GASB), (1987), Objectives of 
Financial Reporting; Concepts Statement, No.1; Paragraphs 56 to 61, May. 

Governmental Accounting Standards Board (GASB), (1999), Basic Financial 
Statements-and Management's Discussion and Analysis-for State and Local 
Governments; Statement No. 34, June. 

Governmental Accounting Standards Board (GASB), (2007); Elements of Financial 
Statements; Concepts Statement, No. 4; Paragraphs 27 to 63, June. 

Governmental Accounting Standards Board (GASB); (1990); Measurement Focus 
and Basis of Accounting-Governmental Fund Operating Statements; Statement 
No. 11, May. 

Governmental Accounting Standards Board (GASB); (2010); Accounting and 
Financial Reporting for Service Concession Arrangements, Statement No. 60, 
November. 

Hadizenooz, B., (1386), Optimum algorithm of oil incomes consumption, Rahbord, 
46: 231-254 [In Persian]. 

Marks, B. and Raman, k., (1996); The behavior of interperiod equity-related 
performanace measures over time; Accounting Horizons; 10(4), 52-66. 

Porsaeed, Y., (1386), Environment sustainability from Islam perspective, Jahad 
Farhang, 9(34): 244-262 [In Persian]. 

Public Sector Committee of the International Federation of Accountants (IFAC 
PSC); (1996); Definition and Recognition of Revenues; Study 9. 

Public Sector Committee of the International Federation of Accountants (IFAC 
PSC), (2000), Government Financial Reporting, Study 11, May. 

Smith, S. and Doxey, R., (2010), An intergenerational equity approach to the costs 
and benefits of war; Journal of Business and Educational Leadership, 2, 27-33. 

 
                                                             

 
 
6. 
7. 8. 
9 
10. 
12. 
 

  

 


