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مراحل عملی سنجش تولید ناحالص داخلی

ترین شاخص عملکرد یک نظام اقتصادي و مبین قدرت و بنیه اقتصادي جامعه میزان تولید متداول
.است

  براي سنجش توان تولیدي یک جامعه نمی توان مقدار کاالها و خدمات مختلف را با واحدهاي مختلف
. با یکدیگر جمع کرد

 ریالی(براي جمع بندي کاالها و خدمات مختلف می توان از واحدي همگن و جمع پذیر که همان ارزش (
.کاالهاست استفاده کرد

در این روش قیمت هر کاال به عنوان ضریب اهمیت هر کاال در کل ارزش تولید به کار می رود.
 جمع ارزش محصوالت تولید شده در یک نظام اقتصادي به عنوان شاخص عملکرد اقتصادي داراي

.اشکال  دوباره شماري و یا چندباره شماري است

ترین شاخص عملکرد یک نظام اقتصادي و مبین قدرت و بنیه اقتصادي جامعه میزان تولید متداول
.است

  براي سنجش توان تولیدي یک جامعه نمی توان مقدار کاالها و خدمات مختلف را با واحدهاي مختلف
. با یکدیگر جمع کرد

 ریالی(براي جمع بندي کاالها و خدمات مختلف می توان از واحدي همگن و جمع پذیر که همان ارزش (
.کاالهاست استفاده کرد

در این روش قیمت هر کاال به عنوان ضریب اهمیت هر کاال در کل ارزش تولید به کار می رود.
 جمع ارزش محصوالت تولید شده در یک نظام اقتصادي به عنوان شاخص عملکرد اقتصادي داراي

.اشکال  دوباره شماري و یا چندباره شماري است
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آشنایی با حسابداري ملی

ارزش تولیدکاال
ریال500000: ریال 500کیلو گندم، هر کیلو 1000

ریال800000: ریال800تبدیل گندم به آرد، هر کیلو 

ریال1000000:                  تبدیل آرد به نان
ارزش تولیدات این جامعه چقدر است؟

ریال است نشان دهنده 2.300.000که معادل ) گندم، آرد، نان(جمع ارزش محصوالت در مراحل مختلف 
.میزان فعالیت اقتصادي انجام شده نیست

.    ارزش گندم سه بار به حساب آمده است

ارزش تولیدکاال
ریال500000: ریال 500کیلو گندم، هر کیلو 1000

ریال800000: ریال800تبدیل گندم به آرد، هر کیلو 

ریال1000000:                  تبدیل آرد به نان
ارزش تولیدات این جامعه چقدر است؟

ریال است نشان دهنده 2.300.000که معادل ) گندم، آرد، نان(جمع ارزش محصوالت در مراحل مختلف 
.میزان فعالیت اقتصادي انجام شده نیست

.    ارزش گندم سه بار به حساب آمده است
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آشنایی با حسابداري ملی

انجام می گیردزنجیره ايهاي اقتصادي به صورت علت دوباره شماري این است که فعالیت.

 ارزش افزودهبراي جلوگیري از بروز این مشکل در سنجش تولید در یک نظام اقتصادي از مفهوم
.استفاده می شود

ارزش افزوده عبارت است از ارزشی که به محصول در حین انجام یک مرحله تولیدي افزوده می شود.

 ریال500.000: ارزش افزوده تولید گندم

800.000–500.000=300.000:  ارزش افزوده تولید آرد 

1000.000–800.000= 200.000:ارزش افزوده تولید نان
)شاخص مناسب عملکرد یک نظام اقتصادي(:هاي تولیديجمع ارزش افزوده فعالیت

1000.000 =200.000 +300.000 +500.000

انجام می گیردزنجیره ايهاي اقتصادي به صورت علت دوباره شماري این است که فعالیت.

 ارزش افزودهبراي جلوگیري از بروز این مشکل در سنجش تولید در یک نظام اقتصادي از مفهوم
.استفاده می شود

ارزش افزوده عبارت است از ارزشی که به محصول در حین انجام یک مرحله تولیدي افزوده می شود.

 ریال500.000: ارزش افزوده تولید گندم

800.000–500.000=300.000:  ارزش افزوده تولید آرد 

1000.000–800.000= 200.000:ارزش افزوده تولید نان
)شاخص مناسب عملکرد یک نظام اقتصادي(:هاي تولیديجمع ارزش افزوده فعالیت

1000.000 =200.000 +300.000 +500.000



آشنایی با حسابداري ملی

هاي اقتصادي با دو روش قابل محاسبه استارزش افزوده فعالیت.

تفریق ارزش کاالهاي واسطه اي مورد استفاده در تولید یک کاال از ارزش : روش اول
.محصول تولید شده

محاسبه مبالغ پرداختی به عوامل تولید : روش دوم
، زمین ، وام بانکی یا سرمایه )ساختمان و ماشین آالت(نیروي کار، سرمایه  : عوامل تولید عبارتند از

.نقدي

پرداختی به این عوامل نیز به صورت مزد، حقوق، سود، اجاره، بهره یا سود بانکی

هاي اقتصادي با دو روش قابل محاسبه استارزش افزوده فعالیت.

تفریق ارزش کاالهاي واسطه اي مورد استفاده در تولید یک کاال از ارزش : روش اول
.محصول تولید شده

محاسبه مبالغ پرداختی به عوامل تولید : روش دوم
، زمین ، وام بانکی یا سرمایه )ساختمان و ماشین آالت(نیروي کار، سرمایه  : عوامل تولید عبارتند از

.نقدي

پرداختی به این عوامل نیز به صورت مزد، حقوق، سود، اجاره، بهره یا سود بانکی
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:  محاسبه ارزش افزوده بنگاه براساس صورت درآمد و هزینه

دریافتها                                                 پرداختها            
18000هزینه مواد واسطه اي اولیه    100000فروش محصول

20000مزد و حقوق                             
20000اجاره                                        

5000هزینه استهالك                         
5000هزینه بهره بانکی 

32000سود                                       
---------------------------------------------------------------

100000100000
روش اول: 18000-100000= 82000

روش دوم: 20000+ 20000+ 5000+ 5000+ 32000= 82000

:  محاسبه ارزش افزوده بنگاه براساس صورت درآمد و هزینه

دریافتها                                                 پرداختها            
18000هزینه مواد واسطه اي اولیه    100000فروش محصول

20000مزد و حقوق                             
20000اجاره                                        

5000هزینه استهالك                         
5000هزینه بهره بانکی 

32000سود                                       
---------------------------------------------------------------

100000100000
روش اول: 18000-100000= 82000

روش دوم: 20000+ 20000+ 5000+ 5000+ 32000= 82000
حسن درگاھی    - آموزش مبانی اقتصاد 

www.hassan-dargahi.com



آشنایی با حسابداري ملی

هاي فوق ارزش افزوده واحدهاي تولیدي و خدماتی رشته هاي مختلف تولیدي و  از طریق روش
.خدماتی محاسبه و با یکدیگر جمع می شود و ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي بدست می آید

هاي مشابهی را انجام  یک بخش اقتصادي عبارت است از مجموعه واحدهاي تولیدي که فعالیت
.می دهند

معدن، صنعت، (هاي اقتصادي در حسابهاي ملی ایران شامل کشاورزي، نفت، صنایع و معادن بخش
.استخدماتو)برق و گاز و آب، ساختمان

هاي فوق ارزش افزوده واحدهاي تولیدي و خدماتی رشته هاي مختلف تولیدي و  از طریق روش
.خدماتی محاسبه و با یکدیگر جمع می شود و ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي بدست می آید

هاي مشابهی را انجام  یک بخش اقتصادي عبارت است از مجموعه واحدهاي تولیدي که فعالیت
.می دهند

معدن، صنعت، (هاي اقتصادي در حسابهاي ملی ایران شامل کشاورزي، نفت، صنایع و معادن بخش
.استخدماتو)برق و گاز و آب، ساختمان
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اجزا و شمول آن:  تولید ناخالص ملی

 در تولید ناخالص ملی ارزش مجموع تولید کاال و خدمات نهایی است که توسط یک نظام اقتصادي
.تولید می شود) یک سال، یک فصل و یا یک ماه(یک دوره زمانی معین 

 تمام واحدهاي تولیدي و خدماتی طی دوره زمانی  جمع ارزش افزوده تولید ناخالص ملی بر مبناي
.مورد نظر محاسبه می شود

  به طور کلی کاالها و خدماتی در احتساب ارزش افزوده و در نتیجه تولید ناخالص ملی منظور
.و معامله قرار گیرنددر بازار مورد مبادله می شوند که 

 ارزش تولید خانگی در حسابداري ملی منظور نمی شود: مثال.
علیرغم قاعده کلی فوق استثناهایی وجود دارد.

 در تولید ناخالص ملی ارزش مجموع تولید کاال و خدمات نهایی است که توسط یک نظام اقتصادي
.تولید می شود) یک سال، یک فصل و یا یک ماه(یک دوره زمانی معین 

 تمام واحدهاي تولیدي و خدماتی طی دوره زمانی  جمع ارزش افزوده تولید ناخالص ملی بر مبناي
.مورد نظر محاسبه می شود

  به طور کلی کاالها و خدماتی در احتساب ارزش افزوده و در نتیجه تولید ناخالص ملی منظور
.و معامله قرار گیرنددر بازار مورد مبادله می شوند که 

 ارزش تولید خانگی در حسابداري ملی منظور نمی شود: مثال.
علیرغم قاعده کلی فوق استثناهایی وجود دارد.
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اجزا و شمول آن:  تولید ناخالص ملی

مبادله هایی که در تولید ناخالص ملی به حساب نمی آیند:
مبادله  کاالهایی که در دوره مورد نظر تولید نشده اند
مبادله کاالهایی که غیر مشروع و یا غیر قانونی باشند
پرداخت هاي انتقالی

هایی که در مبادله ها وارد نمی شوند اما در تولید ناخالص ملی به حساب می آیندفعالیت:
تولید محصوالت کشاورزي که مورد مصرف کشاورز است
ارزش معادل اجاره خانه هایی که مسکونی مالکین است
کارمزد احتسابی

مبادله هایی که در تولید ناخالص ملی به حساب نمی آیند:
مبادله  کاالهایی که در دوره مورد نظر تولید نشده اند
مبادله کاالهایی که غیر مشروع و یا غیر قانونی باشند
پرداخت هاي انتقالی

هایی که در مبادله ها وارد نمی شوند اما در تولید ناخالص ملی به حساب می آیندفعالیت:
تولید محصوالت کشاورزي که مورد مصرف کشاورز است
ارزش معادل اجاره خانه هایی که مسکونی مالکین است
کارمزد احتسابی
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درآمد و تولید ناخالص ملی: روابط حسابداري ملی

GDP به قیمت عوامل(یا تولید ناخالص داخلی  = (
کارمزد احتسابی-جمع ارزش افزوده  بخشهاي مختلف اقتصادي 

GDPبه قیمت بازار(یا تولید ناخالص داخلی= (
خالص مالیاتهاي غیر مستقیم+  تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل 

 سوبسیدها-مالیاتهاي غیر مستقیم = خالص مالیاتهاي غیر مستقیم
GNP خالص درآمد عوامل تولید داخلی از خارج+ تولید ناخالص داخلی =یا تولید ناخالص ملی
 پرداختی به  -دریافتی عوامل تولید داخلی از خارجیان = خالص درآمد عوامل تولید داخلی از خارج

عوامل تولید خارجی در داخل

GDP به قیمت عوامل(یا تولید ناخالص داخلی  = (
کارمزد احتسابی-جمع ارزش افزوده  بخشهاي مختلف اقتصادي 

GDPبه قیمت بازار(یا تولید ناخالص داخلی= (
خالص مالیاتهاي غیر مستقیم+  تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل 

 سوبسیدها-مالیاتهاي غیر مستقیم = خالص مالیاتهاي غیر مستقیم
GNP خالص درآمد عوامل تولید داخلی از خارج+ تولید ناخالص داخلی =یا تولید ناخالص ملی
 پرداختی به  -دریافتی عوامل تولید داخلی از خارجیان = خالص درآمد عوامل تولید داخلی از خارج

عوامل تولید خارجی در داخل
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درآمد و تولید ناخالص ملی: روابط حسابداري ملی

 هزینه استهالك سرمایه-تولید ناخالص ملی = تولید خالص ملی

 درآمد ملی(National Income) =تولید ناخالص ملی به  =  تولید خالص ملی به قیمت عوامل
هزینه استهالك سرمایه-خالص مالیاتهاي غیر مستقیم –قیمت بازار 

 درآمد ملی تقسیم بر تعداد جمعیت= درآمد سرانه

 هزینه استهالك سرمایه-تولید ناخالص ملی = تولید خالص ملی

 درآمد ملی(National Income) =تولید ناخالص ملی به  =  تولید خالص ملی به قیمت عوامل
هزینه استهالك سرمایه-خالص مالیاتهاي غیر مستقیم –قیمت بازار 

 درآمد ملی تقسیم بر تعداد جمعیت= درآمد سرانه
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هزینه ناخالص ملی: روابط حسابداري ملی

در این بخش حسایهاي ملی از دیدگاه مصرف . در بخش قبل حسایهاي ملی از دید تولید مورد توجه قرار گرفت
.کاالها و خدمات تولید شده مورد بررسی قرار می گیرد

پنج نوع استفاده مختلف براي کاالها و خدماتی که در یک نظام اقتصادي تولید می شود، وجود دارد.
 خصوصیبخشهزینه مصرف ...  ): مانند خوراك، پوشاك، مسکن، خدمات درمانی (یا توسط مردم مصرف می شود
 هزینه مصرف دولتی): کاالها و خدمات مورد استفاده در ادارات دولتی(یا توسط بخش دولتی مصرف می شود
 هزینه ): ایجاد ساختمان و تأسیسات جدید(یا توسط مردم و دولت براي سرمایه گذاري از آنها استفاده می شود

سرمایه گذاري
صادرات منهاي واردات(: یا به طور خالص صادر می شوند(
و یا به ذخیره هاي انبار اضافه می شود

در این بخش حسایهاي ملی از دیدگاه مصرف . در بخش قبل حسایهاي ملی از دید تولید مورد توجه قرار گرفت
.کاالها و خدمات تولید شده مورد بررسی قرار می گیرد

پنج نوع استفاده مختلف براي کاالها و خدماتی که در یک نظام اقتصادي تولید می شود، وجود دارد.
 خصوصیبخشهزینه مصرف ...  ): مانند خوراك، پوشاك، مسکن، خدمات درمانی (یا توسط مردم مصرف می شود
 هزینه مصرف دولتی): کاالها و خدمات مورد استفاده در ادارات دولتی(یا توسط بخش دولتی مصرف می شود
 هزینه ): ایجاد ساختمان و تأسیسات جدید(یا توسط مردم و دولت براي سرمایه گذاري از آنها استفاده می شود

سرمایه گذاري
صادرات منهاي واردات(: یا به طور خالص صادر می شوند(
و یا به ذخیره هاي انبار اضافه می شود
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هزینه ناخالص ملی: روابط حسابداري ملی

 هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار  =
+  هزینه مصرف خصوصی =تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار 

+  هزینه مصرف دولتی 
+  تشکیل سرمایه ناخالص داخلی 
+  خالص صادرات کاالها و خدمات 

هاي انبارتغییر در ارزش موجودي

GDPm = C + G + I + (X – M) + Dinv

 هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار  =
+  هزینه مصرف خصوصی =تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار 

+  هزینه مصرف دولتی 
+  تشکیل سرمایه ناخالص داخلی 
+  خالص صادرات کاالها و خدمات 

هاي انبارتغییر در ارزش موجودي

GDPm = C + G + I + (X – M) + Dinv
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GNPنکات مهم در کاربرد 

در استفاده از اجزاي حسابهاي ملی باید به ارقام به قیمت جاري و به قیمت ثابت توجه داشت.

 اگرچهGNP ملی است ولی نشان ) یا درآمد و یا هزینه(شاخصی براي اندازه گیري محصول
.دهنده توزیع درآمدها و یا هزینه ها بین گروه هاي مختلف جمعیتی نیست

GNP هزینه هاي انسانی و زیست محیطی را منظور نمی کند و شاخص جامعی براي نشان
.دادن رفاه جامعه نیست

 به جهت اختالف در اجزا و شمولGNP در مقایسات بین المللی باید به درستی بکار برده ،
.   شود
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