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مصرف واقعیومخارج مصرفیمصرف نهایی ،جایگاه مصرف در حسابهاي ملی و تفاوت
تهیه و تنظیم: عزیزاله فرهادي

مقدمه1

=.محصول ناخالص داخلی به روش هزینه از رابطه حسابداري زیر بدست می آید ∗ + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ − ∗
، صادرات ∗دولتیتشکیل سرمایهو ∗خصوصی ، تشکیل سرمایه  ∗، مخارج مصرف نهایی دولت ∗خصوصی  که در آن مخارج مصرف نهایی  

شامل مخارج مصرف نهایی خانوار و   ∗مخارج مصرف نهایی خصوصی   در این رابطه باشد. 	می∗و واردات کاال و خدمات∗کاال و خدمات

می باشد.NPISHsدر خدمات خانوارمخارج مصرف نهایی موسسات غیر انتفاعی

ساس نظریات اقتصادي ، متغیر    مخارج مصرفی در نظام حسابداري محصول ناخالص داخلی با تعاریف مختلفی ارائه شده است.کینز آن را      Cبر ا
ن را تابعی از درآمد ملی توصیف می کند به نحوي که کل هزینه هاي خانوار بجز سرمایه گذاري در ساختمان را مخارج مصرفی  می شناسد و آ       

در نظر می گیرد.این درحالی است که مطابق نظریه مصرف دائمی فریدمن مصرف تابعی از درآمد دائمی است و کاالهاي بادوام نیز می بایست به
بســتگی به 2APCو میل متوســط به مصــرف 1MPCمیل نهایی به مصــرفاندازه عمر پیش بینی شــده مســتهلک شــود.بنابراین محاســبه 

بع در تااز طرف دیگر ) مصرف دارد و همانطوریکه اشاره شد در هر الگوي مصرف، تعریف مصرف نیز ممکن است متفاوت باشد.        model(يالگو

ست.اثابت يهامتیدرآمد به قهمان یدر تابع مصرف، درآمد واقعگر،یعبارت د. بهشودیدر نظر گرفته میصورت واقعدرآمد بهنز،یمصرف ک
صرف و عوامل مختلف (متغ نیرابطه ب صرف نام رهایم ست؛ اما درآمد،    ریمتغنیترو درآمد، مهمشود یمدهی)، تابع م صرف ا یلواژه ککیتابع م

ست و م  شت توانیا شت؛ به یمتفاوتيهابردا سب ،یصورت درآمد مطلق، دائم بهتوانیدرآمد را مگریعبارت داز آن دا ... ویدر طول زندگ،ین
.)1379(گرجی, شودیارائه میمتفاوتاتینظررها،یتعبنیاز اکی؛ که با توجه به هرنمودریعبت

1 Marginal propensity to consume

2 Average propensity to consume



مصرف و نظام حسابهاي ملی2

و مصرف سرمایه ثابتییمصرف نها،.مصرف واسطهمینوع مصرف دارسه، (SNA2008)یمليبر اساس نظام حسابها

سطه مصرف منظور از  ستفاده کامل ،وا شد در حالی که  يدوره حسابدار کی(کاال و خدمت) در دیتولانیاز کاال و خدمات در جر3ا مصرف می با

شود.یاستفاده میو گروهيفردتیبه منظور رضایو گروهيکه توسط خانوار فردیشامل کاال و خدمات،یینها
دراثر کهاستثابتيهاییدارايموجوديجارارزشاز کاهشعبارتد،یتولينهیازهزیبخشعنوانبهدر واقعمصرف سرمایه ثابت(استهالك)

تادگ  ،یکیزیفرفتننیاز ب مد اف فاده تی مالک تحت يها ییدردارایمعمولوحوادثيعاد یاز  ــت نده ی تولکی ومورد اسـ يهوردکی درطولدکن
مصـــرفافتدیماتفاقندرتبهکهیعیطبعیفجارینظییاســـتثناعیاوقایدراثرجنگرفتهنیازبثابتيهاییدارا. ارزشدیآیمدیپديحســـابدار

.شودینممحسوبثابتيهیسرما
مصــرفبه عبارت دیگر تفاوت مصــرف نهایی با مصــرف واقعی در.در جدول زیر دیده می شــودمصــرف واقعی با مصــرف نهایی خانوار ارتباط 

احتسابی می باشد.

4مصرف نهایی خانوار

6مصرف احتسابی5مصرف واقعی

کاالهاي تولید شده براي خود مصرفیغذا و نوشیدنی

اجاره احتسابی براي خانوارهاي مالکپوشاك

درآمد غیر نقديکاالهاي بادوام

بیمهکاالهاي خانگی

خودرو، دوچرخه و..

فیزیم
اجاره

آموزشبهداشت و 

سایر خدمات

3 Used up

4 Final Consumption Expenditure

5 actual consumption

6 Imputed consumption



اغلب مصرف نهایی خانوار شامل مصرف واقعی است(خرید نقدي کاالو خدمات).اما در کشورهایی که بخش کشاورزي وسیعی دارند ممکن است 
خانوار رسیده درصد کل هزینه مصرف نهایی 20بررسی آمارها نشان می دهد این رقم حتی به تولید کند.خانوار بیشتر مایحتاج خود را خودکه 

از خانوارها مالک منزل مسکونی اجاره احتسابی سهم بسیار باالیی را در مخارج خانوار دارد به خاطر اینکه بخش بیشتري از طرف دیگر است.

باشند.	می

صرف واقعی  ارتباط  صرفی  با م صرف      مخارج م شود به عنوان مثال م شاهده نمود.همانطوریکه مالحظه می  ساس جدول زیر م را نیز می توان بر ا
تامین می شود.مصرف کاال و خدماتی است که توسط دولت واقعی خانوار و مخارج مصرفی خانوار با هم تفاوت دارند و این تفاوت در 

مخارج مصرفی
مصرف واقعی

خانوار دولت

مصرف فردي
مصرف فردي که توسط خانوار خریداري شده 

)ICاست(
مصرف فردي خانوار که توسط دولت 

)TCخریداري یا تامین مالی شده است(
=مصرف واقعی خانوار

IC + TC

مصرف جمعی
مصرف جمعی دولت که توسط دولت تامین 

)CCمالی شده است(

=مصرف واقعی دولت

CC

مخارج 

مصرفی
IC TC+CC

IC + CC + TC

مخارج مصرف واقعی

خانوار

تامین شده فرديمخارج مصرف 
توسط خانوار

تامین شده فرديمخارج مصرف 
توسط دولت

دولت

توسط جمعی مخارج مصرف
دولت
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