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چگونه مى توانىم مىزان فعالىت هاى اقتصادى را در سطح ىک جامعه 
اندازه گىرى کنىم؟

در هر جامعه اى سالىانه مقادىر زىادى کاال و خدمت تولىد و مصرف مى شود. مىزان 
تولىد کاال و خدمات در هر جامعه، به نوعى نشان دهندٔه قدرت اقتصادى آن جامعه و نىز 
سطح زندگى مردم آن است؛ زىرا تولىد بىش تر به معناى درآمد و مصرف بىش تر و در نتىجه، 
رفاه بىش تر است. دولت ها سعى مى کنند با به کارگىرى سىاست هاى گوناگون، تولىد کاالها 
و خدمات را در جامعه افزاىش دهند. پس، افزاىش مقدار تولىد کاال و خدمات در جامعه، 

از عالئم موفقىت دولت در عرصٔه اقتصاد است.
پس، باىد با روش مناسبى مىزان تولىد و رفاه در جامعه اندازه گىرى شود تا بتوان 
دربارٔه موفقىت ىا عدم موفقىت سىاست ها بحث کرد؛ همان طور که مى بىنىد، در مطالعات 
اقتصادى به ىک سرى شاخص ها نىاز دارىم که با استفاده از آن ها، وضعىت اقتصادى ىک 

کشور و مىزان تغىىرات در آن را در طول زمان اندازه گىرى و مقاىسه کنىم.
حسابدارى ملى شاخه اى از مطالعات اقتصادى است که با ارائٔه شاخص هاى متنوع 
به بررسى و اندازه گىرى مىزان فعالىت هاى اقتصادى در سطح ملّى مى پردازد؛ مثالً، مىزان 

فصل 

آشناىى با شاخص های اقتصادی

2
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اندازه گىرى، تصوىرى  و  بررسى  اىن  تولىد کاال و خدمات را در جامعه محاسبه مى کند. 
روشن از اقتصاد ارائه مى دهد.

موارد مورد بررسى در حسابدارى ملّى عبارت اند از: سطح زندگى و درآمد مردم، 
مىزان پس انداز و سرماىه گذارى و نىز تغىىرات اىجاد شده در هر کدام از آن ها به واسطٔه 
اجراى بعضى سىاست هاى اقتصادى دولت؛ بدىن ترتىب، به کمک حسابدارى ملّى مى توان 
تأثىر به کارگىرى سىاست هاى اقتصادى مختلف را بر سطح زندگى مردم و رشد اقتصادى 

جامعه سنجىد؛ به همىن دلىل، مى توان گفت حسابدارى ملّى اهمىت بسىارى دارد.

   تولىد مّلى و اندازه گىری آن
 ىکى از مهم ترىن متغىرهاىى که حسابدارى ملّى به مطالعٔه آن مى پردازد، مىزان کّل 
تولىد کاال و خدمات در جامعه ىا »تولىد کل« است. اىن  که جامعه اى در طول ىک سال 
چه مقدار کاال و خدمت تولىد مى کند، اهمىت زىادى دارد؛ زىرا نشان دهندٔه قدرت و توان 
اقتصادى آن جامعه، سطح رفاه و درآمد اعضاى آن، مىزان پس انداز و سرماىه گذارى و 

در نهاىت، امکان پىشرفت آن جامعه در آىنده است.
از دىدگاه حسابدارى ملّى فعالىت تولىدى عبارت است از فعالىتى که به تهىٔه کاال و 
خدمات موردنىاز مردم بپردازد، ىا ارزش کاالها و خدماتى را که از قبل تهىه شده است، 

افزاىش دهد.
براى مثال، تولىد محصوالت کشاورزى اعم از غالت، صىفى جات، سبزىجات و … 
فعالىت تولىدى محسوب مى شوند. هم چنىن، از نظر حسابدارى ملّى حمل اىن کاالها به 
بازار و سپس عرضٔه اىن محصوالت به خرده فروشى ها )مغازه ها(، تولىد محسوب مى شود؛ 
زىرا مردم به اىن خدمت نىاز دارند و اگر انجام نشود، هر مصرف کننده باىد کاالى موردنظر 
خود را با زحمت زىاد از مراکز عمده فروشى تهىه کند. عالوه بر اىن، فعالىت مؤسساتى که 
به     عرضٔه  مىوه و سبزىجات بسته بندى شده مى پردازند نىز فعالىت تولىدى محسوب مى شود. 
درست است که آن ها کاالىى تولىد نمى کنند اّما خدمات تولىد مى کنند و با فعالىت خود 



 22  

»تولىداشکال مختلف دارد اّما در حسابدارى مّلى همۀ اىن 
اشکال با ىک ترازو و ىک معىار سنجىده مى شوند: پول«

)پاک کردن سبزىجات به طرىق بهداشتى، بسته بندى و …( بر ارزش کاالهاىى که دىگران 
تولىد کرده اند، مى افزاىند.

ـ در اىن تعرىف فعالىت هاى خدماتى نىز  ـ برخالف مفهوم مصطلح تولىدـ  بدىن ترتىبـ 
با عنوان »تولىد« شناخته مى شوند؛ زىرا اىن فعالىت ها بخشى از نىاز مردم را تأمىن مى کند و 
مردم حاضرند براى درىافت اىن خدمات پول بپردازند؛ پس، همان گونه که تولىد محصوالت 
کشاورزى در مزرعه ىک فعالىت تولىدى است، حمل آن به مراکز مصرف و عرضٔه آن در 

سطح جامعه نىز کار تولىدى به حساب مى آىد.
با اىن حال، در حسابدارى ملّى فقط آن دسته از فعالىت هاى تولىدى )اعم از تولىد 
کاال ىا خدمات( در محاسبه و سنجش منظور مى شوند که داراى چهار شرط زىر باشند:

1ــ از بازار عبورکنند؛ ىعنى، تولىدکننده آن ها را در مقابل درىافت پول به مصرف کننده 
تحوىل دهد؛ پس اگر فردى براى تعمىر لوازم خانگى خود به تعمىرکار پول بپردازد، ىک 
فعالىت تولىدى صورت گرفته است و ارزش آن محاسبه مى شود اّما اگر خودش آن ها را 
تعمىر کند، محاسبه اى انجام نمى گىرد. با اىن شرط، فعالىت تولىدى زنان در مزرعه ها در 
تولىد کل کشور محاسبه مى شود ولى فعالىت تولىدى اىشان در خانه و کاالها وخدماتى که 
به صورت غذا، بهداشت و تربىت فرزندان تولىد مى کنند، در تولىد کل کشور محاسبه نمى شود!

خدمات  ىا  کاال  تولىد  به  فعالىت هاىى  که  2ــ 
که  را  کاالهاىى  دىگر،  به عبارت  شوند؛  منتهى  »نهاىى« 
تولىدکنندگان تولىد و به بازار عرضه مى کنند، ىا توسط 
مى رسد  مصرف  به  و  شده  خرىدارى  مصرف کنندگان 
)کاالهاى نهاىى(، ىا ساىر تولىدکنندگان آن ها را خرىدارى 
مى کنند و براى تولىد کاالهاى دىگر مورد استفاده قرار 
ارزش  که  آن جا  از  واسطه اى(.  )کاالهاى  مى دهند 
کاالهاى واسطه اى در بطن کاالهاى نهاىى است، پس 
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در محاسبٔه تولىد کّل جامعه باىد از محاسبٔه ارزش کاالهاى واسطه اى صرف نظر کرده و 
فقط کاالهاى نهاىى را محاسبه کنىم؛ در غىر اىن صورت، ارزش کاالهاى واسطه اى در 
واقع دوبار محاسبه شده است؛ ىک بار به صورت بخشى از ارزش کاالهاى نهاىى و ىک 

بار هم به صورت مستقل.
3ــ تولىد در محدودۀ مکانى معىنى صورت گىرد؛ به اىن معنا که اگر مثالً هدف، محاسبٔه 
»تولىد داخلى« باشد باىد کلىٔه خدمات و کاالهاى تولىد شده در داخل کشور در طول ىک سال 
ــ چه تولىد مردم خود آن کشور و چه تولىد خارجى هاى مقىم آن کشور ــ محاسبه شود. 
بر اىن اساس، تولىد آن گروه از مردم کشور که در خارج اقامت دارند، محاسبه نمى شود اّما 
اگر منظور محاسبٔه »تولىد ملّى« باشد، باىد ارزش همٔه خدمات و کاالهاىى که مردم ىک کشور 
در طول ىک سال ــ چه در داخل کشور و چه خارج از کشور  ــ تولىد کرده اند، محاسبه 
شود. بدىهى است در اىن جا تولىد خارجى هاى مقىم کشور محاسبه نمى شود؛ به عبارت 
دىگر، تولىد ملّى دربرگىرندٔه همٔه فعالىت هاى تولىدى اى است که توسط ىک ملت در ىک سال 
انجام مى گىرد؛ خواه درکشور خودشان ساکن باشند ىا در خارج از کشور؛ در حالى  که تولىد 
داخلى دربرگىرندٔه همٔه فعالىت هاى تولىدى است که در داخل ىک کشور ــ ىعنى در محدودٔه 
مرزهاى جغرافىاىى آن کشور ــ انجام مى گىرد؛ خواه توسط مردم همان کشور باشد و خواه 

توسط خارجىانى که در آن کشور مقىم اند.
4ــ قانونى و مجاز باشد؛ فعالىت هاى غىرقانونى نظىر قاچاق و مانند آن که به اقتصاد 
اىن  از  سو  ىک  از  زىرا،  نمى شود؛  محاسبه  کشور  تولىد  جزِء  است،  معروف  زىر زمىنى 
فعالىت ها اطالع دقىقى در دست نىست و از سوى دىگر، محاسبٔه آن ها نوعى مشروعىت 

دادن به آن ها تلقى مى شود.

ـ   1 فعالىت 7   ـ

محاسبه  مّلی  درحسابداری  که  می گیرد  انجام  فعالیت هایی  نوع  چه  شما  منطقهٔ  در 
نمی شود؟ علل این امر را به بحث بگذارید .
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مفهوم استهالک
بخشى از سرماىه هاى ىک کشور 
از قبىل ماشىن آالت، ساختمان ها، راه ها 
تولىدى  فعالىت هاى  در  که  آن  نظاىر  و 
مرور  به  مى گىرند،  قرار  استفاده  مورد 
زمان فرسوده مى شوند و از بىن مى روند؛ 
بنابراىن، باىد منابع و امکاناتى را صرف 
ىا  تعمىر  ىعنى  فرسودگی،  اىن  جبران 
دىگر،  بىان  به  کنىم؛  آن ها  جاى گزىنى 
سال  ىک  طول  در  جامعه  تولىد  کّل  از 
باىد قسمتى را به هزىنه هاى جاى گزىنى 
اختصاص  شده  فرسوده  سرماىه هاى 
دهىم؛ بدىن ترتىب، اگر کّل تولىد جامعه 
هزىنه هاى  مقدار  به  توجه  بدون  را 
جاى گزىنى محاسبه کنىم، آن را »تولىد 
هزىنه هاى  اگر  اّما  مى نامىم،  ناخالص« 
و  دهىم  قرار  توجه  مورد  را  استهالک 
کنىم،  محاسبه  آن ها،  بدون  را  تولىدات 
پس،  مى نامىم.  خالص«  »تولىد  را  آن 
فرق تولىد خالص و ناخالص اىن است 
که براى محاسبٔه تولىد خالص، هزىنه هاى 

استهالک )قسمتى از تولىد جامعه که صرف جاى گزىنى سرماىه هاى فرسوده مى شود( در 
نظر گرفته نمى شود اّما در تولىد ناخالص، اىن هزىنه نىز محاسبه مى شود؛ به عبارت دىگر:
تولىد خالص مّلى )ىا داخلى( = هزىنۀ استهالک  - تولىد ناخالص مّلى )ىا داخلى(
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تولىد ناخالص مّلى
مهم ترىن  از  ىکى  مى شود،  نامىده   1»G.N.P .« اختصار  به  که  ملّى  ناخالص  تولىد 
شاخص هاى اقتصادى جامعه است که مىزان باالى آن، بىانگر قدرت اقتصادى و تولىدى 
بىش تر و باال بودن بهره ورى آن کشور و استفادٔه بهىنه از همٔه عوامل تولىد خود است. در 
برخى موارد از اىن شاخص به عنوان درجٔه پىشرفت هر ملت و سطح زندگى اعضاى آن نىز 

استفاده مى شود. اىن شاخص مهم را بدىن   صورت تعرىف مى کنىم:
که  نهاىى  کلىٔه کاالها و خدمات  پولى  ارزش  از  ملّى عبارت است  ناخالص  »تولىد 

اعضاى ىک ملت در طول ىک سال تولىد کرده اند.«
بدىهى است اگر از اىن رقم، مقدار استهالک را کنار بگذارىم، تولىد خالص ملّى 

به دست می آىد.

 تولىد ناخالص داخلى
 تولىد ناخالص داخلى شاخص مهّم دىگرى است که وضعىت اقتصادى جامعه را نشان 
مى دهد. اىن شاخص را که به اختصار » . G.D.P«2 نامىده اند، به اىن صورت تعرىف مى شود:
»تولىد ناخالص داخلى عبارت است از ارزش پولى کلىٔه کاالها و خدمات نهاىى که 

در طول ىک سال در محدودٔه مرزهاى جغرافىاىى ىک کشور تولىد مى شود.«
داخلى،  ناخالص  تولىد  و  ملّى  ناخالص  تولىد  دو شاخص  مى بىنىد،  که  همان طور 
در تعرىف با هم تفاوت دارند اّما در عمل، جز در مورد برخى کشورها که نىروى کار و     
سرماىه هاى زىادى از آن ها در خارج از مرزهاىشان کار مى کنند )مثل لبنان( ىا مهاجرت  
بسىار و نىز ورود سرماىٔه باالىى به کشور خود دارند )مثل هنگ کنگ(، معموالً مقدار اىن 
از وضعىت  اقتصادى  تحلىل هاى مختلف  انجام  براى  نزدىک است.  هم  به  دو شاخص 

کشورها، از ىکى از اىن دو شاخص استفاده مى شود.
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این  رقم  به  توجه  با   . است  شده  تولید  سال  یک  مدت  در  زیر  کاالهای   ، کشوری  در 
تولیدات ، تولید ناخالص و خالص داخلی این کشور را محاسبه کنید .

40 تن از قرار هر تن 200،000 ریال موادّ غذایی 
350 دستگاه از قرار هر دستگاه 2,000,000 ریال ماشین آالت 

5000 عدد از قرار هر عدد 20,000 ریال پوشاک 
40,000,000 ریال خدمات ارائه شده 

استهالک در هر سال5,000,000 ریال

ـ   1 فعالىت 8    ـ

درآمد مّلى
شاخص دىگرى که در بررسى و تحلىل شراىط اقتصادى کشورها مورد توجه قرار 
مى گىرد و اهمىت خاصى دارد، »درآمد ملّى« است. اىن شاخص نىز مانند تولىد ناخالص 
ملّى و تولىد ناخالص داخلى، نشان دهندٔه مىزان تواناىى و قدرت اقتصادى هر جامعه و سطح 

زندگى و رفاه آن است.
درآمد ملّى دربرگىرندهٔ مجموع درآمدهاىى است که در طول سال نصىب اعضاى جامعه 
درآمد صاحبان  )دستمزدها(،  حقوق بگىران  درآمد  از:  عبارت اند  درآمدها  اىن  مى شود. 
سرماىه )قىمت خدمات سرماىه(، درآمد صاحبان امالک و مستغالت )اجاره(، درآمد صاحبان 

مشاغل آزاد و سودى که نصىب شرکت ها و مؤسسه ها مى شود.

شاخص های سرانه
با تقسىم کردن برجمعىت  باال را مى توان   هر ىک از شاخص هاى مطرح شده در 
به صورت سرانه مطرح کرد؛ براى مثال، با تقسىم درآمد ملّى به جمعىت کشور، درآمد سرانه 
به دست مى آىد. با توجه به تفاوت چشم گىر جمعىت کشورهاى مختلف، محاسبٔه شاخص ها 
ـ که عبارت از سهم متوسط هر فرد جامعه در مىزان تولىد ىا درآمد آن جامعه  به صورت سرانهـ 
است ــ مى تواند معىار بهترى براى مقاىسٔه سطح زندگى و رفاه افراد جوامع مختلف باشد.
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1ــ دربارهٔ اصطالح »عوامل تولىد« در فصل اول از بخش دوم کتاب، با عنوان »تولىد« بحث خواهىم کرد

محاسبۀ تولىد کّل جامعه
تولىد کّل جامعه را با روش هاى گوناگون مى توان محاسبه کرد. براى بررسى و مقاىسٔه 

اىن روش هاى مختلف، ابتدا تصوىرى ساده از اقتصاد جامعه ارائه مى کنىم.
اىن تصوىر شامل دو عضو است: نخست، خانوارها که مصرف کنندهٔ کاالهاى مختلف 
و درعىن حال، مالک عوامل تولىدند1 و دوم، بنگاه هاى اقتصادى که وظىفٔه تولىد و عرضٔه 
کاالها و خدمات را به عهده دارند؛ به بىان دىگر، بنگاه هاى اقتصادى با عنوان اشخاص 
ـ که اشخاص حقىقى اند ــ خرىدارى مى کنند و در  حقوقى، عوامل تولىد را از خانوارها ـ
مقابل، مبلغى با عنوان مزد، سود و اجاره به صاحبان اىن عوامل تولىد مى پردازند. البته باىد 
توجه داشت که قسمتى از محصوالت بنگاه هاى اقتصادى را بنگاه هاى دىگر خرىدارى 
مى کنند و به صورت کاالهاى واسطه اى به مصرف مى رسانند. در نمودار 1، همىن تصوىر 

ساده از اقتصاد نشان داده شده است.
در نمودار 1،چهار مسىر نشان داده شده است؛ مسىر اوّ ل، جرىان عوامل تولىد را 
از سوى خانوارها به بنگاه هاى اقتصادى نشان مى دهد. همان طور که قبالً گفتىم، خانوارها 
مالک عوامل تولىدند و بنگاه هاى اقتصادى اىن عوامل را از آن ها خرىدارى کرده و طّى 

فعالىت هاى خود از آن استفاده مى کنند.
به سوى خانوارها  بنگاه هاى اقتصادى  مسىر دوم، جرىان پولى است که از سوى 

روان است.
بنگاه هاى اقتصادى، سهم عوامل تولىد را متناسب با قىمت آن ها به صورت مزد، سود 

و اجاره به خانوارها مى پردازند.   اىن مسىر، درآمد خانوارها را نشان مى دهد.
مسىر سوم، جرىان کاالها و خدمات از سوى بنگاه هاى اقتصادى به خانوارهاست. 
بنگاه هاى اقتصادى کاال و خدمات موردنىاز خانوارها را تهىه و به آن ها عرضه مى کنند.

مسىر چهارم، جرىان پولى است که از طرف خانوارها به سوى بنگاه هاى اقتصادى 
روان است. خانوارها کاالها و خدمات مصرفى خود را از بنگاه هاى اقتصادى تهىه مى کنند 
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      عوامل تولىد
 )کار، سرماىه و زمىن(

بنگاه هاى
اقتصادى

خانوار ها

     کاالها وخدمات
)3(

)1(

)2(

)4(
وجوه پرداختى براى کاالها و خدمات

 نمودار 1

وجوه پرداختى به  عوامل تولىد )مزد  ،  سود واجاره(

و در مقابل آن، پولى را متناسب با قىمت کاالها و خدمات به بنگاه ها مى پردازند.

البته همان گونه که قبالً گفتىم، نمودار 1، تصوىر بسىار ساده و خالصه  شده اى از 
فعالىت هاى اصلى ىک اقتصاد است که فقط بخشى از واقعىت ها را در عرصٔه اقتصاد 
در    بر مى گىرد؛ براى مثال، در اىن نمودار جاىگاه دولت و نقش آن مشخص نشده است.

با اىن حال، همىن تصوىر ساده مى تواند به ما در درک مسائل اقتصادى کمک 
کند؛ براى مثال، با دىدن نمودار متوجه مى شوىم که با سه روش زىر مى توان ارزش کّل 
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تولىدات جامعه را محاسبه کرد:
1ــ در روش اوّ ل، کّل پولى که از طرف خانوارها به سمت بنگاه ها جرىان پىدا مى کند، 

محاسبه مى شود )مسىر شمارٔه 4(.
اىن مقدار پول، نشان دهندهٔ ارزش کّل کاالها و خدماتى است که خانوارها خرىدارى  و 
مصرف کرده اند؛ زىرا در مقابل خرىد اىن کاالها و خدمات از بنگاه ها، مبالغى به آن ها پرداخت 
شده است؛ بنابراىن، اگر هزىنه هاى مصرفى تمام خانوارها را با هم جمع کنىم، تولىد کّل 
جامعه به دست مى آىد )البته در قالب همان نمودار ساده اى که مطرح کرده اىم(. اىن روش 

محاسبٔه تولىد کل، »روش هزىنه اى« نام دارد.
2ــ در روش دوم، کّل پولى که از طرف بنگاه ها به سمت خانوارها جرىان مى ىابد )مسىر 
شمارٔه 2(، محاسبه مى شود. اىن مقدار، نشان دهندٔه ارزش پولى کلىٔه عوامل تولىدى است 
که در جرىان تولىد به کار گرفته مى شوند؛ به بىان دقىق تر، هم زمان با فعالىت هاى تولىدى در 
سطح جامعه، مقدارى درآمد اىجاد مى شود که معادل ارزش پولى کاالها و خدماِت تولىد 

شده است.
اىن درآمد، بىن صاحبان عوامل تولىد ــ که در جرىان تولىد نقش دارند ــ تقسىم 
مى شود؛ پس، حاصل جمع درآمد تمامى خانوارها در سطح جامعه )مزد، اجاره و سود( 

نشان دهندٔه کّل درآمدى است که بر اثر فعالىت تولىدِى جامعه اىجاد شده است.
هم چنىن، اىن درآمد معادل حاصل جمع ارزش پولى کاالها و خدمات تولىد شده در 

جامعه است. اىن روش در محاسبٔه تولىد کل »روش درآمدى« نام دارد.
3ــ عالوه بر دو روش ىاد شده، روش سومى نىز براى محاسبٔه تولىد کّل جامعه وجود 
دارد که »روش تولىد« ىا »روش ارزش افزوده« نامىده مى شود. براى توضىح اىن روش، 

بهتراست ابتدا مفهوم ارزش افزوده را توضىح دهىم و بگوىىم که:
معموالً خدمات و کاالهاىى که در نهاىت، خانوارها از آن استفاده مى کنند، مراحل 
مختلفى را طى مى کنند؛ مثالً، براى تولىد پوشاک اىن مراحل طى مى شود: تولىد پنبه، 
تولىد نخ از پنبه، تولىد پارچه از نخ و در نهاىت، تولىد پوشاک از پارچه. مى توان گفت که 
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در هر مرحله، بر ارزش محصول اولىه افزوده شده و محصول تحوىل مرحلٔه بعدى مى شود 
و اىن کار، تا مرحلٔه نهاىى ادامه مى ىابد.

با توجه به مثال باال، ارزش تولىد شده در هر ىک از مراحل مزبور را اىن گونه بىان 
کارگاه هاى  به  رىال   500 ارزش  به  را  خود  تولىدى  پنبٔه  واحد  هر  کشاورزان  مى کنىم: 
رىسندگى مى فروشند.کارگاه هاى رىسندگى، اىن مقدار پنبه را به مقدارى نخ تبدىل مى کنند 
و آن را به ارزش 1500 رىال به کارگاه هاى پارچه بافى مى فروشند.کارگاه هاى پارچه بافى 
نىز نخ را به پارچه تبدىل مى کنند و آن را به مبلغ 3000 رىال به کارگاه هاى تولىد پوشاک 
مى فروشند. در اىن کارگاه ها پارچه به پوشاک تبدىل مى شود و سرانجام به مبلغ 5000 

رىال به دست مصرف کنندگان مى رسد.
همان گونه که مى بىنىد، هر تولىدکننده مقدارى بر ارزش محصول اولىه مى افزاىد و 
آن را به مرحلٔه بعد منتقل مى کند. در مراحل ىاد شده، به ترتىب 500 ، 1000 ، 1500 و 
2000 رىال بر ارزش محصول افزوده شده است؛ براى مثال، ارزش افزودٔه کارگاه تولىد 
پوشاک 2000 رىال است؛ زىرا معادل 3000 رىال پارچه را به 5000 رىال پوشاک تبدىل 

کرده است.
حال براى محاسبٔه ارزش کّل تولىد کاالها و خدمات نهاىى، مى توان ارزش افزوده ها 
را با هم جمع کرد. در مثال ذکر شده، اىن حاصل جمع برابر با 5000 رىال است. نکتٔه جالب 
اىن است که رقم 5000 رىال برابر با ارزش پوشاک تولىد شده است؛ ىعنى، چه ارزش پولى 
کاالها و خدمات نهاىى )پوشاک( را محاسبه کنىم و چه مقدار ارزش افزوده در هر مرحله 
از تولىد را محاسبه و با هم جمع کنىم، به جوابى واحد مى رسىم؛ به اىن ترتىب، ارزش تولىد 
کّل جامعه عبارت از مجموع ارزش افزودٔه بخش هاى مختلف اقتصاد است. در واقع، 
اگر تولىد کّل جامعه را از طرىق هر ىک از سه روش ىاد شده محاسبه کنىم، به جواب هاى 
ىکسانى مى رسىم؛ از اىن رو، براى جلوگىرى از اشتباه، حداقل دو روش را براى محاسبه 

به کار مى گىرند و جواب ها را مقاىسه مى کنند.
آخرىن نکته اى که باىد به آن توجه کرد، اىن است که چون در عمل، عوامل و روابط 
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اقتصادى بسىار پىچىده اند، پس محاسبٔه شاخص هاى تولىد کل در ىک جامعه نىز پىچىدگى 
خاصى دارد که در اىن جا امکان بررسى تفصىلى و دقىق آن وجود ندارد.

مفهوم محاسبه به قىمت جاری و قىمت ثابت
ـ اعم از تولىد  با توجه به مطالبى که گفتىم، شاخص هاى نشان دهندٔه تولىد کّل جامعهـ 
ناخالص ملّى، تولىد ناخالص داخلى و … ــ برحسب واحد پول ملّى سنجىده مى شوند؛ 
زىرا نمى توان مثالً دو تن سىب، بىست تن گندم و 1000 جلد کتاب را با هم جمع کرد اّما 
مى توان ارزش آن ها را برحسب پول محاسبه و حاصل جمع آن ها را معلوم کرد؛ بدىن ترتىب، 
مى توان مىزان تولىد جامعه را در سال هاى مختلف با هم مقاىسه کرد؛ مثالً ممکن است مىزان 
تولىد کل در طّى سه سال متوالى به ترتىب 1000 ، 1100 و  1250 هزار مىلىارد رىال باشد.
با توجه به ارقام ىاد شده، آىا تولىد کّل اىن کشور در طول سه سال گذشته افزاىش ىافته 
است؟ پاسخ اىن است که هر چند اىن ارقام ظاهرًا افزاىش را نشان مى دهند اّما نمى توان 
آن را حتماً به حساب افزاىش تولىد کّل کشور گذاشت. ارقام محاسبه شده براى هر سال، 
در اصل حاصل ضرب مقدار کاالهاى تولىد شده در قىمت هر واحد از آن کاالهاست.

پس، افزاىش از 1000 رىال به 1100 رىال ممکن است به دلىل افزاىش مقدار تولىد 
ىا افزاىش قىمت هر واحد کاال ىا هر دوی آن ها باشد؛ به عبارت دىگر، اگر جامعه دچار تورم 
باشد، مقدار تولىد کّل محاسبه شده هر سال رقم بزرگ ترى را نشان مى دهد؛ در حالى که 

اىن رقم بزرگ، به معناى افزاىش تولىد نىست.
پاىه« انتخاب کرده و  براى رفع اىن مشکل، مى توان سال معىنى را به عنوان »سال 
ارزش تولىدات هر سال را برحسب قىمت کاالها و خدمات در سال پاىه )نه سال جارى( 
محاسبه کرد؛ بدىن ترتىب، اثر تغىىرات قىمت در محاسبٔه تولىد کل از بىن مى رود و تغىىرات 

موجود فقط نشان دهندٔه تغىىر مىزان تولىد کاالها و خدمات خواهد بود.
در مثال مطرح شده در باال، اگر سال اوّ ل را سال پاىه در نظر بگىرىم، ممکن است 
مقدار تولىد جامعه در سه سال موردنظر برحسب قىمت هاى سال اوّ ل، به ترتىب 1000 ، 
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1070 و 1140 رىال باشد؛ در اىن صورت، مى توان نتىجه گرفت که از 100 رىال افزاىش 
تولىد کّل در سال دوم )نسبت به سال اوّ ل( براساس محاسبٔه سابق، 70 رىال آن ناشى از 

افزاىش مقدار تولىد و 30 رىال آن ناشى از افزاىش قىمت هاست.
بر اىن اساس، تولىدکل در سال دوم به قىمت جارى برابر با 1100 رىال و به قىمت 
ثابت )با در نظر گرفتن سال اوّ ل به عنوان سال پاىه(، برابر با 1070 رىال است؛ بنابراىن، 
براى ارزىابى وضعىت اقتصادى کشور با محاسبٔه تولىد کل به قىمت ثابت، آمار و اطالعات 

مطمئن ترى به دست مى آىد.
اىن دقت  و توجه، فقط منحصر به محاسبٔه تولىد جامعه نىست بلکه اقتصاددانان در 
محاسبٔه ساىر شاخص هاى اقتصادى مثل مىزان صادرات، واردات، مصرف و … نىز از 

متغىرهاى با قىمت ثابت استفاده مى کنند.

1ــ دلیل اهمیت مطالعهٔ حسابداری مّلی را بیان کنید .
2ــ فعالیت تولیدی چیست؟

3ــ چرا در اندازه گیری تولید کّل جامعه ، ارزش کاالهای واسطه ای محاسبه نمی شود؟
4ــ برای محاسبٔه فعالیت های تولیدی در حسابداری مّلی چه شرایطی الزم است؟

5  ــ چرا هر ساله باید درصدی از تولیدات جامعه را بابت استهالک کاالهای سرمایه ای 
کنار گذاشت؟

6  ــ کدام یک از دو شاخص درآمد مّلی و درآمد سرانه در مقایسهٔ بین جوامع نقش و 
اهمیت بیش تری دارد؟ به چه دلیل؟

7ــ برای محاسبهٔ ارزش کّل تولیدات جامعه چه روش هایی وجود دارد؟ نام ببرید .
8   ــ آیا برای محاسبهٔ ارزش کّل تولیدات جامعه استفاده از یک روش کافی است؟ چرا؟

9ــ روش ارزش افزوده را در محاسبهٔ ارزش کل تولیدات جامعه شرح دهید .
10ــ برای جلوگیری از اشتباه ناشی از افزایش قیمت در محاسبهٔ تولید کّل جامعه ، 

چه باید کرد؟

پرسش


