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  مفاهيمتعاريف و 
  

ي آار، سـرمايه، آاالهـا و خـدمات تحـت آنتـرل و      هاي نيرو فرايندي است آه با استفاده از داده :توليد اقتصادي
  .يردگ منظور توليد آاالها و خدمات ديگر انجام مي مسئوليت يك واحد نهادي، به

  
محـدودتر از حــــد    ،هاي ملي مرز توليد در سيستم حساب و حد :هاي ملي توليد اقتصادي از ديدگاه حساب

و اي انجـام شـده توسـط خانوارهـا آـه خـدمات شخصـي        هـ  داليلـي، آن دسـته از فعاليـت    به. و مرز آلي آن است
  .شود هاي ملـي توليد محسوب نمي آنند، در سيـستم حسـاب براي مصرف نهايي خود توليـد ميرا خانگي 

  
هـا و   ها، تقبـل بـدهي   قابليت تملك دارايي ،اقتصادي است آه با استفاده از حقوق خود يموجوديت :واحد نهادي

از  ،هـا  آاملي از حسـاب  هتواند مجموع ها را دارد و مي صادي و مبادله با ساير موجوديتهاي اقت اشتغال به فعاليت
بندي  طبقهزير بخش  ۵واحدهاي نهادي در قالب . هاي مربوط به خود را تهيه آند ها و بدهي دارايي هجمله ترازنام

  :شوند مي
  هاي مالي شرآت -١
  هاي غير مالي شرآت -٢
  دولت -٣
  اعي در خدمت خانوارهامؤسسات غير انتف -۴
  خانوارها -۵
  

هـا   هـا تقاضـا و امكـان ايجـاد حـق مالكيـت، وجـود دارد و مالكيـت آن         اشيايي فيزيكي هستند آه براي آن :آاالها
  . تواند از طريق مبادله در بازار، از يـك واحـد نهـادي بـه واحد نهـادي ديگر منتقل شود مي

  
خـدمات داراي  . گيـرد  هـا بـر اسـاس سـفارش انجـام مـي       يـد آن هـاي نـاهمگني هسـتند آـه تول     سـتانده  :خدمات

خريـد و فـروش خـدمات از    . هـا وجـود داشـته باشـد     موجوديت مستقلي نيستند آه امكان ايجاد حق مالكيت بر آن
  .گيرد يند همزمان صورت مياها جدا نيست و اين دو فر توليد آن

  
هاي اقتصادي واحدهاي توليدي مقـيم   اليتنهايي فع همحصول ناخالص داخلي، نتيج :محصول ناخالص داخلي

مـد محاسـبه   آمحصول ناخالص داخلي بـه سـه روش توليـد، هزينـه و در    . زماني معين است هيك آشور در يك دور
  .شود مي

  
  .هاي نهادي است مدهاي تخصيص يافته به بخشآمجموع در :مد مليآدر
  

تفاوت بين ارزش سـتانده و مصـرف   . يد استارزش افزوده، ارزش اضافي ايجاد شده در جريان تول :ارزش افزوده
ثابـت از ارزش   هپـس از آسـر مصـرف سـرماي    . گوينـد  واسطه در هر فعاليت اقتصادي را ارزش افـزوده ناخـالص مـي   

  .آيد ص به دست ميلخا هناخالص، ارزش افزود هافزود
   

شـود و بـراي    توليـــد مـي  هر واحد توليدي، مجمــوع آاالهـــا و خدماتي است آه در آن واحـــد   هستاند :ستانده
حسابداري به صورت ناتمام يـا آـار    هسهمي از آاالها و خدمات آه تا پايان دور. گيرد استفاده در دسترس قرار مي

 هآاالها و خدماتي آه در يك واحد در دور .آيد جزو ستانده واحد به حساب مي ،در جريان ساخت باقي مانده باشد
آن واحـد   هجزو ستاند ،شود يندهاي توليـــد آن واحد مصرف مياوره در ديگر فرحسابداري معين توليد و در همان د

خـود   توليـد شـده بـراي    هبـازاري، ستانـــد   هستانــد: شــود ستـانــده به سه دسته تقسيم مي. دگرد منظور نمي
  .هاي غير بازاري تشكيل سرمايه به حساب خود و ساير ستانده مصرفي نهايي و

  
  .ثابت است هسرماياالها و خدمات مصرف شده در جريان توليد، به استثناي مصرف ارزش آ :مصرف واسطه

  
آـه  اسـت  هاي ثابت  ثابت، عبارت از آاهش ارزش جاري موجودي دارايي همصرف سرماي :ثابت همصرف سرماي
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اسـتفاده  هاي تحت مالكيت و مـورد   در اثر از بين رفتن فيزيكي، از مد افتادگي عادي و حوادث معمولي، در دارايي
هاي توليد است ولي مصـرف   ثابت جزو هزينه همصرف سرماي. آيد حسابداري، پديد مي هيك توليد آننده در يك دور
جنـگ يـا حـوادث     ههـاي ثابـت تخريـب شـده در نتيجـ      اين هزينه شامل ارزش دارايـي . شود واسطه محسوب نمي

  .شود ميآيند، از قبيل بالياي طبيعي عمده ن استثنايي آه به ندرت پيش مي
  

در داخـل قلمـرو    ،ق اقتصادييشود آه داراي مرآز عال يك واحد نهادي وقتي مقيم تلقي مي :واحد نهادي مقيم
  .اقتصادي آشور باشد

  
شود  قلمرو اقتصادي يك آشور، عبارت از مرزهاي جغرافيايي است آه توسط دولــت اداره مي :قلمرو اقتصادي

قلمـرو اقتصـادي شـامل بنـدهاي زيـر نيـز       . جا شوند توانند آزادانه جابه ها مي افراد، آاالها و سرمايه ،و در داخل آن
  :باشد مي
هـاي سـاحلي و فـالت قـاره آـه انحصـار حـق مـاهيگيري و اسـتخراج و           هاي داخلـي، آب  هوايي، آب همحدود -الف
  .برداري از نفت و ساير معادن آن متعلق به آشور مورد بحث است بهره
براي اهداف سياسي، نظامي  ،هاي سياسي ساير نقاط جهان آه طبق موافقتنامهقلمرو سياسي آشور در  -ب
هـاي   هـاي نظـامي، پايگـاه    هـا، پايگـاه   هـا، آنسـولگري   باشد نظيـر سـفارتخانه     ساير اهداف، اجاره يا تملك شده و

  .مهاجرت يا اطالعات و نظاير آن هعلمي، ادار
هـاي سـاحلي اداره    هـاي واقـع درآرانـه    آـه توسـط بنگـاه    هـايي  همناطق آزاد، انبارهاي گمرآي يا آارخانـ   -

  .باشند شوند و تحت مقررات گمرآي آشور مورد نظر مي مي
  

ق اقتصادي بـه شـمار مـي رود آـه     ييك آشور در صورتي براي يك واحد نهادي مرآز عال :ق اقتصادييمرآز عال
هاي  هايي براي توليد و يا ساختمان هايي چون واحدهاي مسكوني، محل در قلمرو آن آشور داراي محل ،آن واحد

براي مــدتي طـوالني يـا نامحـدود،      ،هاي اقتصادي در مقياس قابـل مـالحظه به فعاليت ،ها ديگر بوده و در آن محل
  . اشتغال داشته باشد

  
هـا بابـت درامـد     دريـافتي  هخالص درامد عوامل توليد از خارج، حاصل موازنـ  :خالص درامد عوامل توليد از خارج

هـاي غيـر مقـيم بـه خـارج       ها بابت درامد نيروي آـار و سـرمايه   و پرداختي ،هاي مقيم از خارج وي آار و سرمايهنير
  .باشد مي

  
  .شود آل، واردات آاالها و خدمات و خالص ماليات بر واردات نتيجه مي هاز مجموع ستاند ،آل هعرض :آل هعرض

  
حدهاي نهادي به دولت است آه به صـورت نقـدي و غيـر    هاي اجباري و بالعوض وا ها، پرداخت ماليات :ها ماليات

از اين جهت است آه دولت در مقابل دريافـت ماليـات از    ،ها اطالق صفت بالعوض به ماليات. گيرد نقدي انجام مي
ند هر چند آه با دريافت ماليات، منابع مـالي خـود را   آ يك واحد نهادي، خدمتي را به صورت فردي به آن ارائه نمي

اعم از تك تك افـراد يـا آـل جامعـه      ،دهد و با استفاده از اين منابع، آاالها و خدماتي را براي ساير واحدهاافزايش 
  .فراهم آورد

  :شوند آلي تقسيم مي هها به دو دست ماليات     
  ماليات بر توليد و واردات -
  غيره  مد، ثروت واماليات بر در -
  

اند يا  اند، فروخته شده بر آاالها و خدمات، در زماني آه توليد شدهآه  استمالياتي  :ماليات بر توليد و واردات
  .گيرد اند، تعلق مي اند و يا ازخارج وارد شده به مصارف ديگري رسيده

هاي  است آه در سيستـم حساب "غير مستقيم"هاي  سنتي ماليات هماليات بر توليد و واردات، منطبق با واژ     
   .شد آار برده مي ملي سابق به

   :شوند تر تقسيم مي ماليات بر توليد و واردات به دو گروه جزيي    
  ماليات بر محصول -
  هاي بر توليد ساير ماليات -



 

 ايران
آمار

كز 
مر

ماليات بر محصول، ماليات تعلق گرفته بر يك واحد آاال يا خدمت اسـت آـه بـه صـورت مبلـغ       :ماليات بر محصول
مـت يـك واحـد آـاال يـا خـدمت مبادلـه شـده تعيـين          مشخصي براي هر واحد مقدار آاال يـا درصـد مشخصـي از قي   

  :استانواع ماليات بر محصول به شرح زير . شود مي
ماليات تعلـق گرفتـه برآاالهـا و خـدمات اسـت آـه در مراحـل مختلـف         : (VAT) ـ ماليات از نوع ماليات ارزش افزوده

الزم به ذآر . شود ي پرداخت ميآل آن توسط خريدار نهاي، نهايتدر ولي  شود هاي اقتصادي اخذ مي توسط بنگاه
  . ندارد صداقن نوع ماليات در ايران مـاست آه اي

عبـارت ازماليـات تعلـق گرفتـه بـر آاالهـا اسـت آـه هنگـام عبـور از مرزهـاي            : ـ ماليات و حقوق گمرآي بـر واردات 
گرفتـه بـر    همچنـين شـامل ماليـات تعلـق     ،ايـن نـوع ماليـات   . شـود  قابل پرداخت مي ،گمرآي يا مرزهاي اقتصادي

  .شود خدماتي است آه توسط توليد آنندگان غير مقيم به واحدهاي نهادي مقيم ارائه مي
شـود و هنگـام خـروج از     اقتصادي خارج مـي  قلمرو ماليات تعلق گرفته برآاالهايي است آه از: صادرات ـ ماليات بر

  .گردد مرز قابل پرداخت مي
لـق گرفتـه بـر خـدماتي اسـت آـه بـه واحـدهاي غيـر مقـيم ارائـه            اين نوع ماليات همچنـين شـامل ماليـات تع        
هـايي هسـتند آـه بـر آاالهـا و خـدمات تعلـق         به طور آلي ماليات بر محصول، واردات و صادرات، ماليات. شود مي
  .شوند خدمت قابل پرداخت مي هآاال يا ارائ هگيرند و در اثر توليد، فروش، انتقال، آراي مي

  
يـرد آـه يـك بنگـاه در     گ هـايي را در بـر مـي    ماليات تمامي ،هاي بر توليد ساير ماليات :يدهاي بر تول ساير ماليات

ايـن نـوع مـاليـات، مـاليــات بــر    .، موظف به پرداخت آن است)به غير از ماليات بر محصول(اشتغال به توليد  هنتيج
نظـر از   رد و ماليـاتي اسـت آـه صـرف    گيـ  مدهاي دريافت شده توسط بنگاه را در بر نميآسـود يا ماليات بر ساير در

هاي ثابت و نيروي آـار بـه آـار گرفتـه شـده در       سوددهي توليد، قابل پرداخت است، نظير ماليات بر زمين، دارايي
  .ها و مبادالت ويژه فرآيند توليد يا فعاليت

  
 "هاي مستقيـــم  الياتم"سنتي  همنطبق با واژ ،مــد، ثروت و غيرهاماليات بر در :مد، ثروت و غيرهاماليات بر در

مـد  اهـا شـامل ماليـات بـر در     ايـن ماليـات  . شـــد  هاي ملي سابق به آـار بـرده مـي    است آه در سيـستم حسـاب
  .باشد مي آنهـا، ماليات بر ثروت و امثال  مد شرآتااشخاص، ماليات بر در

  
اقتصـادي اسـت آـه بـر      هـاي  هاي جاري و بالعوض واحدهاي دولتي به بنگـاه  يارانه، پرداخت ):سوبسيد(يارانه 

ها و يا مقدار يا ارزش آاالها يا خدمات توليد شده، فروخته شده يا وارد شده  هاي توليدي آن اساس ميزان فعاليت
  . تعلق گيرد ،آاالهاي وارد شده نيز يارانه ممكن اسـت بر توليدات داخلي يا بر. شود ها، تعيين مي توسط آن

  : شود آلي تقسيم مي هها به دو دست مشابه ماليات ،يارانه
  يارانه بر محصول -
  ها بر توليد ساير يارانه -
  

گيـرد و بـه صـورت مبلـغ      اي است آه بر يك واحد آاال يـا خـدمت توليـد شـده تعلـق مـي       يارانه :يارانه بر محصول
  . استاال يا به صورت درصد مشخصي از يك آاال يا خدمت، قابل پرداخت آ مشخصي براي يك واحد

  
در اثر اشتغال بـه توليـد دريافـت     ،هاي مقيم هايي است آه بنگاه عبارت از تمامي يارانه :ها بر توليد ساير يارانه

  .آنند، غير از انواع يارانه بر محصول مي
  

  . شود نتيجه مي ،تقاضاي آل، از مجموع تقاضاي نهايي و تقاضاي واسطه :تقاضاي آل
  

، مصـرف نهـايي مؤسسـات غيـر انتفـاعي در      هـا خانوارتقاضاي نهايي، از مجموع مصرف نهايي  :تقاضاي نهايي
ثابـت ناخـالص، تغييـر موجـودي انبـار و صـادرات، نتيجـه         ه، مصـرف نهـايي دولـت، تشـكيل سـرماي     هاخدمت خانوار

  .شود مي
  

آـه   اعـم از ايـن   ،مصرف آاالها و خدمات توسط خانوارهـاي مقـيم اسـت    ههزين :هامصرف نهايي خانوار ههزين
  .داخل قلمرو اقتصادي يا در خارج از آن صورت گرفته باشددر ي مذآور، ها هزينه
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طـور   خـدماتي را بـه   انتفاعي هسـتند آـه آاالهـا و    غير مؤسسات :مؤسسات غيرانتفاعي درخدمت خانوارها

  .آنند مي   خانوارها ارائه  نيست، به دار قيمتي آه از نظر اقتصادي معني  به مجاني يا
  

مصـارف نهـايي مؤسسـات غيـر      ههزينـ  :اعي در خدمت خانوارهامصرف نهايي مؤسسات غير انتف ههزين
مصارف نهايي دولت، حاصـل تفاضـل دريـافتي ناشـي از فـروش آاالهـا و        هانتفاعي در خدمت خانوارها مانند هزين
هـا   آن همات ارائه شـد خداين مؤسسات آه برابر ارزش  هستاند. است ذآورخدمات، از ارزش ستانده مؤسسات م

  .شود مي ها حاصل توليد آن ههزين هدهند م تشكيلجمع اقال است،از
  

نـوع منحصـر بـه فـرد موجوديـت       ،هاي ملي سازمان ملـل، واحـدهاي دولتـي    طبق تعريف سيستم حساب :دولت
بـراي   ،ييـ شوند و داراي اختيار قانونگذاري، قضايي يا اجرا طريق فرآيند سياسي ايجاد مي حقوقي هستند آه از

اصـلي دولـت بـه عنـوان يـك واحـد نهـادي،         هوظيفـ . باشـند  منطقـه مشـخص مـي   ساير واحـدهاي نهـادي در يـك    
از طريـق اخـذ    ،مسئوليت فراهم آردن آاالها و خدمات براي جامعه به طور آلي و بـراي خانوارهـا بـه طـور فـردي     

ي، دولـت داراي  اي اقتصـاد ه فعاليتدر جريان . مد و ثروت استاها و نيز توزيع مجدد در مداماليات و آسب ساير در
اي است آه بخش اعظم توليـداتش را   توليدآننده ،به عبارت ديگر دولت. آننده است دو نقش توليد آننده و مصرف

البته وظيفه فراهم آردن آاالهـا و خـدمات بـراي جامعـه، توليـد ايـن نـوع آاالهـا و خـدمات را          . آند خود مصرف مي
هـا از توليـد    ال دولت به توليدآاالها و خدمات به جاي خريد آنميزان اشتغ. آند توسط واحدهاي دولتي ايجاب نمي

  .آنندگان بازاري، يك انتخاب سياسي است
  

مصرف نهايي دولت بر روي طيف وسيعي از آاالها و خدمات، بـه دو صـورت    ههزين :مصرف نهايي دولت ههزين
  : شود زير ايجاد مي

آاالهـا و خـدماتي اسـت آـه      توليـد  ههـا، هزينـ   ين نوع هزينها: غير بازاري ههاي مربوط به توليد ستاند هزينه -الف
دار نيسـت، فـراهم    تصـادي معنـي  قا براي خانوارها به طور مجاني يا به قيمتي آه از نظر ،توسط واحدهاي دولتي

  .شود مي
آاالهـا و خـدماتي    ،ممكن است دولت: توليدآنندگان بازاريهاي مربوط به توليد آاالها و خدمات توسط  هزينه -ب

نقــش واحـدهاي دولتـي در ايـن رابطـه، محـدود بـه        . را خريداري آند و به طور مجاني در اختيار خانوارها قرار دهد
واحـدهاي  . اسـت هـا بـه خانوارهـا بـه صـورت انتقـاالت غيـر نقـدي          پرداختي بابت خريد آاالها و خدمات و توزيع آن

هـاي ايجـاد شـده     هزينهدهند و  ي چنين آاالها و خدماتي انجام نميگونه عملياتي بر رو دولتي در اين حالت هيچ
  .شود توسط دولت براي خريد اين نوع آاالها و خدمات، به عنوان مصرف نهايي تلقي مي

  
جمع مصـرف نهـايي خصوصـي و آن بخـش از      مصرف فردي واقعي، عبارت است از حاصل: مصرف فردي واقعي

  .باشد مصارف نهايي دولت آه فردي مي
  

مصرف جمعي واقعي، عبارت از حاصل تفاضـل مصـرف نهـايي دولـت از مصـرف نهـايي        :مصرف جمعي واقعي
  . استفردي آن 

  
  : باشند هاي زير مي آاالها و خدماتي هستند آه داراي ويژگي :آاالها و خدمات فردي

همچنـين زمـان تحصـيل     توسط يك خانوار يا عضوي از آن خانوار و ،الف ـ بايد مشاهده و ثبت تحصيل آاال يا خدمت 
  . آن آاال يا خدمت، امكان پذير باشد

ماننـد   ،آـاال يـا خـدمت باشـد و اقـدامات الزم بـراي دسترسـي بـه آن را انجـام دهـد           هب ـ خانوار بايد خواهان تهيـ  
  . مراجعه به يك بيمارستان يا حضور در مدرسه 

يـا احتمـاًال توسـط گـروه آوچـك و       ،ا يـك فـرد  پ ـ آاال يا خدمت بايد طوري باشد آه تحصيل آن توسط يك خـانوار يـ   
  .محدودي از افراد، مانع از تحصيل آن توسط ساير خانوارها يا افراد شود

  
طور فـردي تصـاحب آـرد پـس اآثـر آاالهـا، بـه مفهـومي آـه در           توان به بسياري از آاالها را مي :خدمات جمعي

آن بـه آـل    هع مشخصي از خدمات وجـود دارد آه ارائاز طرف ديگر، انوا. شود، فردي هستند آار برده مي جا به اين
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  :هاي اين نوع خدمات به طور خالصه به شرح زير است ويژگي. يردگ طور جمعي صورت مي جامعه به
جامعه يا بخش معيني از جامعه، نظير افراد يـك   توان به طور همزمان به هر يك از افراد خدمات جمعي را مي -الف

  .منطقه خاص،  ارائه آرد
آننده يا حرآت خاصـي از طـرف    استفاده از ايـن نوع خدمات غير ارادي است و نيازي به موافقت افراد استفاده -ب
  .داردنها  آن
خدمات جمعي به يك خـانوار، از ميـزان خـدمات در دسـترس افـراد ديگـر آن جامعـه يـا بخشـي از جامعـه            هارائ -پ

  . آاهد و در تحصيل آن رقابت وجود ندارد نمي
تـأمين امنيـت و دفـاع، حفـظ قـوانين و      : عبـارت اسـت از   هعمـد ، بـه طـور   جمعي تهيه شده توسـط دولـت   خدمات

  . انتظامات، وضع قوانين و اجراي آن، حفظ بهداشت عمومي، حفاظت از محيط زيست، تحقيق و توسعه و مانند آن
  

مصرف نهايي خانوار و  هاي هاي ملي، جداول تفصيلي هزينه در سيستم حساب : )٢(اي هاي وظيفه بندي طبقه
هـا در قـالــب    شود، توصيه شـده است آــه ايـن هـزينــه    ارائه مي  ISICبندي آه در قالب طبقه دولت، عالوه بر اين

هـاي ملــي، بــراي        باي در سيــستم حســا   بنـدي وظيفــه   طبقــه . اي نيــز ارائــه شــود    هاي وظيفــه  بنـدي طبقـه
، دولــت و مؤسســات غيـــر انتفـــاعي در خــدمت خانوارهــا و نيــز بــراي هــابنــــدي ســه بخــش نهــادي خانوار طبـــقه
  .آنندگان پيشنهاد شده است توليد

، وظيفـه و يـا   مـذآور  بنـدي  ، ايـن اسـت آـه طبقـه    شـود  ميناميده  "اي وظيفه "بندي  آه اين نوع طبقه  علت اين   
گران، براي رسيدن به آن هدف يا منظور  آند آه اين گروه از مبادله تعيين مي) به مفهوم هدف يا منظور(نقشي را 
  : بندي زير استفاده شده است در اين فصل سالنامه از دو طبقه. نمايند ايفا مي
  نهايي  هاي مصرف نهايي و مصرف  بندي هزينه براي طبقه )٣((COICOP) برحسب منظور  بندي مصارف فردي ـ طبقه
  .هاخانوار  واقعي
  .هاي مصرف نهـايي و مصـرف نهايي واقعي دولت بندي هـزينه  طبقه  براي )۴((COFOG)بندي وظايف دولت  ـ طبقه

  
هـاي   ثابت ناخالص، عبارت است از ارزش آل تحصـيل دارايـي   هتشكيل سرماي :ثابت ناخالص هتشكيل سرماي
ن، بـه  حسابداري معي ههاي ثابت در طول يك دور منهاي فروش يا انتقال مجاني دارايي ،آنندگان ثابت توسط توليد
. هـاي ثابـت توليـد نشـده، اضـافه شـده اسـت        چه آـه توسـط واحـدهاي نهـادي بـه ارزش دارايـي       اضافه ارزش آن

آه از يك جـريان توليد به عنوان ستانده به دسـت   استهاي ملمـوس و غيـر ملموسي  ييهاي ثـابت، دارا ييدارا
  بـه آارگرفتـه   ،سـال  از يـك  تـر  بـيش زمـاني   هوريند توليدات ديگر بـراي د اآمده است و به طور مستمر و مداوم در فر

  . شود مي
  

 هآـه در دور اسـت  هاي توليـد شـده بـه صـورت آاالهـا و خـدماتي        موجودي انبار عبارت از دارايي :موجودي انبار
ايـن  . شـود  هـاي بعـد نگهـداري مـي     منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مصارف در دوره قبل به هجاري يا دور
شامل مواد و ملزومات، آار در جريان ساخت، آاالهاي ساخته شده و آاالهاي به منظور فروش مجدد  ها موجودي

ارزش تغيير موجودي انبار، بـه صـورت ارزش موجـودي انبـار تحصـيل شـده توسـط بنگـاه، منهـاي ارزش          . باشد مي
  . شود حسابداري ثبت مي همصرف آن در طول دور

  
تهاتري و يا اهداي آاالها و خدمات، توسط واحدهاي مقيم  هفروش، معامل صادرات، عبارت از :صادرات و واردات

خــدمات، توســط  تهــاتري و يــا اهــداي آاالهــا و هواردات، عبــارت از خريــد، معاملــ. بــه واحــدهاي غيــر مقــيم اســت
  .است واحدهاي غير مقيم به واحدهاي مقيم

  
 تفـاوت آـل صـادرات و واردات آاالهـا و     از ،خـدمات  خـالص صـادرات آاالهـا و    :خالص صادرات آاالها و خـدمات 

  . آيد دست مي خدمات به
  

هـاي مهـم مبـادالت اسـت آـه در چـارچوب        حساب آاالهـا و خـدمات يكـي از حسـاب     :حساب آاالها و خدمات
. دهـد  اين حساب، آل منابع و آل مصارف آاالها و خـدمات را نشـان مـي   . بيني شده است مرآزي سيستم پيش
هـا از مصــرف واســطه، مصـرف نهـايي، تشكيــل        از ستانده و واردات و آل مصـارف آن  ،تآل منابع آاالها و خدما

منهـاي  (آن قسـمت از ماليـات   . ثابت ناخالص، تغييرات مــوجودي انبــار و صــادرات تشـكيل شـده اسـت      هسـرماي
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اد ثبـت  گـذاري سـتانده وارد نشـده اسـت، در طـرف منـابع حسـاب آـل اقتصـ          بر محصـول نيـز آــه در ارزش   ) يارانه
االها و خدمات ـاب آسهاي ح يكي از ويژگي. ه فعاليت خاصي وارد نمي شودـشود و در حساب بخش يا رشت مي

  .با هم برابر هستند) نه براي هر مبادله(به طور آلي، تراز بودن آن است يعنـي آل منابع و مصارف 
  

هـاي   شده است آـه يكـي از آميـت    به منـظور دستيابي به ارزش افزوده طراحي ،حسـاب تـوليد :حساب توليد
ينـد توليـد   امبـادالت مربوط به فر تماميدر نتيجه، اين حساب . هاي ملي است بمهم در سيستم حسا هترازآنند

را در ) مصــرف واسـطه  (و مصارف آاالها و خدمات بـراي توليـد   ) ستانده(حاصل توليد  ،گيرد بلكه فقط را در بر نمي
سـتانده را بـه    ،بـه ايـن ترتيـب حسـاب توليـد     . يـرد گ ثابت را در بر نمي هسرماي ، آاهش مصرف واسطه. گيرد مي بر

آن ارزش افزوده اسـت آـه هـم     هآند و آميت تراز آنند عنوان منابع و مصرف واسطه را بـه عنوان مصارف ثبت مي
 هسـرماي  آن به صورت خـالص، مصـرف   هشود آـه براي ارائ گيري مي به صورت ناخالص و هم به صورت خالص اندازه

اين آميت به محصول ناخالص داخلي و محصول خالص  ،در آل اقتصـاد. شود ثابت در قسمت منابع از آن آسر مي
خالص ماليات  هبه عالو ،هاي اقتصادي به قيمت پايه رشته فعاليت هشود آه برابر با ارزش افزود داخلي مربوط مي

به  ،ت توليدآنندهـادي به قيمـهاي اقتص رشته فعاليت هزوديا ارزش اف) محصول ماليات منهاي يارانه بر(بر محصول 
  .است ات بر وارداتـخالص مالي هالوـع
  

بـا   ممسـتقي بـه طـور   حساب ايجاد درامد از نقطه نظر توليدآننـده، مبـادالت تـوزيعي را آـه      :مداحساب ايجاد در
داخلي و ) خالص(اد، محصول ناخالص منابع اين حساب را در آل اقتص. آند يند توليد در ارتباط هستند، ثبت ميافر

. دهـد  تشـكيل مـي   ،منهاي يارانه بر توليد و واردات ،مصارف آن را جبران خدمات آارآنان و ماليات بر توليد و واردات
  . ط استـي يا درامد مختلـمازاد عمليات ،اين حساب هآميت ترازآنند

  
ات آمـاري اسـت آـه بـه صـورت جـامع و       اي از اطالعـ  مجموعـه  ،اي هـاي منطقـه   حساب :اي هاي منطقه حساب

به طور زماني معين آه  همشخص را براي يك دور ههاي اقتصادي يك منطق آمي و منظم فعاليت ههدفمند، مطالع
هـاي ملـي در آـل آشـور بـه       نقشـي را آـه حسـاب    ،به عبارت ديگر. سازد پذير مي امكان ،يك سال است معمول

مباني نظري . دار است عهده ،اهميت و آاربرد را در سطح منطقه همان نقش ،اي هاي منطقه حساب ،عهده دارد
 "SNA93"هـاي ملـي    هاي ملي، مبتني بر آخرين ويرايش سيستم حساب اي، همانند حساب هاي منطقه حساب
  . شود اي را باعث مي مسائل ويژه ،اي با اين تفاوت آه تبديل سطح جغرافيايي ملي به منطقه ،است

  
اي، آـل قلمـرو اقتصـادي آشـور بـه تعـدادي منطقـه و يـك فرامنطقـه           هاي منطقـه  حسابدر  :اي هـقلمرو منطق
  .      شود تقسيم مي

  
ايـن تعريـف بايـد بـه     . تعريـف مشخصـي از منطقـه ممكـن نيسـت      هبـدون ارائـ   ،بندي اقتصاد ملي منطقه :منطقه
گونـه مرزبنـدي    ر منطقـه داراي آن مناطق، اقتصاد ملي حاصل شود و ثانيًا ه تمامياي باشد آه اوًال از ادغام  گونه

  . منظور شده باشد ،نهايت هر بخش از منطقه فقط يكبار و تنها در يك منطقهدر مشخصي باشد آه 
  

يـك از   تـوان آن را بـه هـيچ    هـايي از قلمـرو اقتصـادي آشـور اسـت آـه نمـي        اين قسمت شامل بخش :فرامنطقه
  : مناطق نسبت داد و موارد مختلف آن به شرح زير است

المللي آه آشور نسبت به آن داراي حقوق انحصاري است و  هاي بين هاي فالت قاره و آن قسمت از آب ـ آب لفا
  . گيرد توسط واحدهاي مقيم مورد استفاده قرار مي

هاي سياسي براي اهداف سياسي، نظامي،  موافقتنامه   قلمرو سياسي آشور در ساير نقاط جهان آه طبق -  ب
  . هاي نظامي و نظاير آن ها، پايگاه گري ها،آنسول باشد، نظير سفارتخانه اجاره يا تملك شده علمي و ساير اهداف،

  
يـك   طـور معمـول   بـه  ـ  زمـاني  هآشـور را در يـك دور    اين جداول ساختار آل سيستم توليد :ستانده -جداول داده

  . دهد مي  نشان ـ سال
  

در سيســتم . آنــد آاالهــا و خــدمات ارائــه مــيجــدول عرضــه، اطالعــاتي را دربــاره منشــاء تهيــه  :جــدول عرضــه
بـا جـدول مصـرف در يـك جهـت طراحـي        اسكلت جدول عرضه به داليلي )SNA ٩٣( ١٩٩٣هاي ملي سال  حساب
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در سطرهاي جدول عرضـه،  . گيرند ها قرار مي ها در ستون شده است يعني محصوالت در سطرها و رشته فعاليت
براي تعديل دو قلم  در ضمن دو سطر ديگر. شود نشان داده مي CPCبندي  انواع مختلف محصوالت براساس طبقه

بر روي واردات و ديگري براي خريدهاي مستقيم افراد مقـيم از   c.i.f/f.o.bيكي براي تعديل . اطالع مورد نياز است
  :دشو هاي اين جدول حاوي سه نوع اطالع است آه در زير به اختصار شرح داده مي خارج آشور، بنابراين ستون

 ISICبنـدي   ها براساس طبقـه  آنند، رشته فعاليت ها برحسب محصوالتي آه توليد مي ستانده رشته فعاليت -الف
  .شود بندي ِمي طبقه CPCو محصوالت براساس 

  واردات به تفكيك آاالها و خدمات -ب
تون بـراي ماليـات   يـك سـ   ،هاي حمل و نقل و بازرگـاني  اقالم تعديل آننده يعني يك ستون اضافي براي افزوده -پ

الزم به ذآر است جدول ارائه شده در ايـن   c.i.f/f.o.bمنهاي سوبسيد بر محصول و يك ستون اضافي براي تعديل 
توانند  مي تر بيشآه عالقمندان در صورت نياز به اطالعات ) ستون ١۵سطر و  ١٧(باشد  مي ١٧×١۵فصل در ابعاد 

  . مراجعه فرمايند  www.sci.org.irبه سايت اينترنتي مرآز آمار ايران 
f.o.b: free on board-c.i.f: cost, insurance and freight 

  
جـدول مصـرف اطالعـاتي را در زمينـه مصـارف متعـدد آاالهـا و خـدمات و سـاختار هزينـه رشـته            : جدول مصرف

  . اين جدول از سه ربع زير تشكيل شده است. دهد ها ارائه مي فعاليت
I- هربع مربوط به مصارف واسط  

II- ربع مربوط به مصارف نهايي 
III - ربع مربوط به مصارف ارزش افزوده 

  . باشد ربع چهارم اين جدول، سفيد مي
ها  بندي شده در ستون هاي طبقه فعاليت اين جدول مصارف واسطه به قيمت خريدار به تفكيك رشته Iدر ربع      

هر ستون، آـل مصـارف واسـطه    سرجمع . شود بندي شده در سطرها نشان داده مي و برحسب محصوالت طبقه
  .دهد ها را به قيمت خريدار نشان مي هر يك از رشته فعاليت

هـا نشـان    هاي مصرف نهايي، تشكيل سرمايه ناخالص و صادرات را به قيمت خريدار در سـتون  ، هزينه IIربع       
هـاي مصـرف نهـايي     هزينه. شوند ها برحسب محصوالت، در سطرها تفكيك مي دهد به طوري آه هر يك از آن مي
امل مصرف نهايي خانوار، مؤسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوارها و دولت بـوده و تشـكيل سـرمايه ناخـالص     ش

  . باشد شامل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و موجودي انبار مي
  .دهد جمع هر ستون آل مصرف نهايي در هر يك از موارد مزبور را به قيمت خريدار نشان مي       

هـاي مربـوط بـه اقـالم ارزش      به عبارت ديگـر هزينـه   يا هاي توليد آننده غير از مصارف واسطه ، هزينه IIIربع        
  :مصارف اصلي ارزش افزوده عبارتند از. دهد افزوده را نشان مي

  جبران خدمات آارآنان - 
ير ماليـات  ل و سـا ماليات منهاي سوبسيد بر توليد و واردات آه مشتمل بر ماليات منهاي سوبسيد بـر محصـو   - 

 .باشد منهاي سوبسيد بر توليد مي
 مصرف سرمايه ثابت - 
 صمازاد عملياتي يا درامد مختلط خال - 

هاي رشته  ريق جمع ارزش افزودهـاز ط ًاـمسقيم) GDP(ا استفاده از جدول مصارف، محصول ناخالص داخلي ـب     
ربوط به اقالم ارزش ـع مـدر رب. تـه اسـبل محاسباـا از يك طرف و جمع تقاضاهاي نهايي از طرف ديگر قـه تـفعالي

شود آـه لزومـًا مربـوط     يـت مـاتريس، ثبـافزوده معموًال سه نوع اطالع اضافي نيز در سه سطر جداگانه خارج از م
ل ـــ تشكي: د ازـــ ارتنـالم عبـن اقـ ـايـ . ي بهتـر اسـت در ايـن قسـمت نشـان داده شـود      ـبه اين قسمت نيسـت ولـ  

ا ـهـ  اليتـه فعــاي ثابت هر يك از رشتـه يـودي دارائـوجـا، مـه تـاليـه فعــك از رشتـر يـناخالص هه ثابت ـايـرمـس
  )ار هفتگيــات آـاعـوًال سـمعم(ار ـهاي نيروي آ و داده

هاي صادرات، مصرف نهايي و تشكيل  توان هر يك از ستون در صورت لزوم و دسترسي به اطالعات مورد نياز مي   
  :اي زير ارائه آردزالص را در ربع مربوط به تقاضاي نهايي به تفكيك اجسرمايه ناخ

  .صادرات به تفكيك آاالها و خدمات   -
  .هاي مصرفي فردي مصرفي جمعي و هزينه    هاي  هاي مصرف نهايي دولت به تفكيك هزينه هزينه   -
 .نهاي مصرف اشياء گرانبهامتحصيل   تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، تغييرات موجودي انبار و    -    

باشـد آـه    رشته فعاليت مـي  ١۵محصول در  ١٧يعني  ١٧×١۵جدول مصرف ارائه شده در سالنامه آماري در ابعاد 



 

 ايران
آمار

كز 
مر

توانند به سايت اينترنتـي مرآـز آمـار ايـران بـه آدرس       تر مي گستردهعالقمندان در صورت نياز به اطالعات در سطح 
www.sci.org.ir مراجعه فرمايند.  

  
وع تراز حساب جـاري، حسـاب سـرمايه و اشـتباهات آمـاري      ــــها، از مجم تـرداخـپ هـمـوازن: ها پرداخت هازنمـو

  . شود نتيجه مي
  

  . آيد از مجموع تراز بازرگاني، تراز خدمات و انتقاالت به دست مي ،تراز حساب جاري :تراز حساب جاري
  

  .آيد و واردات آاالها به دست مياز تفاوت ارزش صادرات  ،تراز بازرگاني :تراز بازرگاني
  

ا بابت خدمات دريافت شـده،  ه ه و پرداختيدها بابت خدمات ارائه ش از تفاوت دريافتي ،دماتـتراز خ :تراز خدمات
  .آيد مي به دست

 


