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 نگاهي به اقتصاد
 
 

 مقدمه
اجتمـاعي و      عملکرد اقتصاد ايران طي پنج سال دوره برنامه سوم توسعه اقتـصادي،           

اهداف عمده مـوردنظر در ايـن برنامـه را تـا حـدود بـسيار                ) ۱۳۷۹-۸۳(فرهنگي کشور   
رغـم تحـوالت وسـيع در اقتـصاد جهـاني در ايـن دوره و                 علـي . زيادي تامين کرده است   

ويژه در منطقه  هها، ب  گذاري ازارهاي مالي عمده دنيا و افزايش ريسک سرمايهثباتي در ب بي
هاي اجرا شده در چارچوب برنامه سوم، ثبات نسبي را بـراي اقتـصاد               خاورميانه، سياست 

ر ايـن فرآينـد، تحـوالت منطقـه         البتـه د  . کشور طي ايـن دوره بـه ارمغـان آورده اسـت           
ناقشات سياسي ميان کشورهاي منطقه و به تبـع         فارس و حمله آمريکا به عراق و م        خليج

ـ                ويـژه نفـت خـام، در        هآن افزايش بهاي محـصوالت صـادراتي منطقـه خلـيج فـارس ، ب
 .اي داشته است آوردهاي مثبت بدست آمده طي برنامه سوم تاثير عمده دست

مقايسه عملکرد کالن اقتصاد کشور طي دوره برنامه سوم با اهداف تعيين شده در ايـن                
به قيمت ثابت سال  (مه حاکي از متوسط رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه             برنا

با هدف متوسط رشد اين شاخص در برنامه " باشد، که حدودا  درصد مي۵/۵به ميزان ) ۱۳۷۶
 .  درصد مطابقت دارد۶يعني ) ۱۳۷۸براساس سال پايه (سوم 

 درصد ۳/۹، معادل ۱۳۷۹-۸۳ي ها سالنرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص طي 
 ۱/۷سـوم، يعنـي      شده براي ايـن شـاخص در برنامـه         بوده که بسيار بيش از هدف تعيين      

بـه دليـل    " گذاري در کشور در ايـن دوره عمـدتا          رشد قابل توجه سرمايه   . باشد  درصد مي 
.  درصـد اسـت    ۳/۱۲خ رشـد سـاالنه      آالت بـا متوسـط نـر        گذاري در ماشين    رشد سرمايه 
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 درصد ۷۰خام و ميعانات گازي در تامين بيش از  يني جايگاه پايدار نفتب  کلي پيش طور  به
ي آينده و رشد قابل توجـه متوسـط قيمـت نفـت خـام               ها  سالمصرف انرژي جهان طي     

جـاري   ي اخير، زمينه را براي تقويت هرچه بيشتر ترازحساب        ها  سالصادراتي کشور طي    
 ناخالص ملي و    انداز  پسد سطح   بهبو, هاي کشور در حوزه تجارت خارجي      موازنه پرداخت 

 .ي برنامه سوم فراهم نمودها سالگذاري طي  رشد قابل توجه سرمايه" نهايتا
 

 )۱۳۷۹-۸۳( آمارهاي کالن منتخب براي دوره برنامه سوم
 )درصد(

 ۱۳۷۹۱۳۸۰۱۳۸۱*۱۳۸۲*۱۳۸۳
بـه(توليد ناخـالص داخلـي بـه قيمـت پايـه            

 ۸/۴ ۷/۶ ۵/۷ ۳/۳ ۰/۵ )۱۳۷۶هاي ثابت سال  قيمت

بـــه(تـــشکيل ســـرمايه ناخـــالص داخلـــي 
 ۵/۱۳ ۸/۱۳ ۶/۶ ۶/۱۰ ۶/۷ )۱۳۷۶هاي ثابت سال  قيمت

 ۰/۴۲ ۷/۳۹ ۹/۳۶ ۶/۳۵ ۲/۳۳سهم تشکيل سرمايه از توليد ناخالص داخلي
سـهم از توليـد(انـداز ناخـالص ملـي       نرخ پس 

 ۱/۴۲ ۱/۴۰ ۰/۳۹ ۶/۳۷ ۶/۳۸ )ناخالص داخلي

۲۸۴۶۱۲۳۹۰۴۲۸۲۳۷۳۳۹۹۱۴۴۴۰۳ )ميليون دالر(صادرات کاال 
۲۴۲۸۰۱۹۳۳۹۲۲۹۶۶۲۷۳۵۵۳۶۸۲۷  نفت و گاز-
 ۷۵۷۶ ۴۱۸۱۴۵۶۵۵۲۷۱۶۶۳۶  ساير-

۱۵۰۸۶۱۸۱۲۹۲۲۰۳۶۲۹۵۶۱۳۶۶۳۹ )ميليون دالر( فوب–واردات کاال 
 ۸۲۸۲ ۶۵۲۹۴۷۶۰۴۶۶۷۳۷۱۰ )ميليون دالر (١المللي تغيير در ذخاير بين

 ۲/۳۰ ۱/۲۶ ۱/۳۰ ۸/۲۸ ۳/۲۹ نقدينگي
 ۲/۱۵ ۶/۱۵ ۸/۱۵ ۴/۱۱ ۶/۱۲ تورم

هـــاي بالفعـــل خـــارجي در پايـــان بـــدهي
۷۹۵۳۷۲۱۴۹۲۵۰۱۲۱۰۰۱۵۶۶۵ )ميليون دالر(دوره

 . ارقام مقدماتي است*
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المللي شـامل تغييـر در حـساب ذخيـره ارزي و تغييـر در                 تغيير در ذخاير بين   ,  به بعد  ١٣٧٩از نيمه اول سال      -١
 .باشد المللي بانک مرکزي مي ذخاير بين
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 ۱۳۸۳تصوير کالن اقتصاد کشور در سال 
، اقتصاد ايران برخالف انتظارات اوليه با شتاب کمتري به روند رو به             ۱۳۸۳در سال   

 درصد  ۷/۶براساس ارقام مقدماتي رشد اقتصادي از       .  خود طي برنامه سوم ادامه داد      رشد
علت عمده کاهش نرخ رشـد      .  تقليل يافت  ۱۳۸۳ درصد در سال     ۸/۴، به   ۱۳۸۲در سال   

. دهاي کشاورزي، ساختمان و نفت جـستجو کـر          توليد را بايد درکاهش نرخ رشد فعاليت      
 درصـد   ۱/۵ معـادل    ۱۳۸۳ون نفت در سـال      داخلي بد همچنين نرخ رشد توليد ناخالص      

در ايـن سـال     . دهـد    کاهش نشان مـي    ۱۳۸۲ درصد سال    ۹/۵بود که در مقايسه با رشد       
 درصد و کمتـرين     ۵/۱۲بيشترين نرخ رشد مربوط به بخش صنعت با نرخ رشدي معادل            

 .باشد  درصد مي۹/۵نرخ رشد مربوط به بخش ساختمان با نرخ رشد منفي 
 

 بخش خارجي
 درصد رشد نسبت بـه      ۶/۳۰ و   ۹/۲۳، واردات و صادرات به ترتيب با        ۱۳۸۳ در سال 

تعـديل  .   ميليون دالر بـالغ گـشت      ۴۴۴۰۳ و   ۳۶۶۳۹دوره مشابه سال قبل به ترتيب به        
هـاي گونـاگون بـه        نسبي مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي، ارايـه تـسهيالت و تـشويق            

دات و صادرات و کاهش قابل توجـه        اي وار   صادرکنندگان، حذف تدريجي موانع غيرتعرفه    
 بوده ۱۳۸۳مبادالت خارجي کشور درسال  اسنادي موجب تسهيل  پرداخت اعتبارات پيش
با احتساب ( درصد افزايش ۳/۱۵اين دوره با  تعهدات خارجي کشور در همچنين کل. است
 . رسيد۱۳۸۳رد دالر در پايان سال  ميليا۰/۴۰به ) قطعي  هاي بدهي   هاي بهره هزينه

 

 حساب ذخيره ارزي
 و به منظور ايجاد ثبات در ميـزان         ١ اصالحي قانون برنامه سوم توسعه     ۶۰طبق ماده   

هاي حاصـل از     درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم و تبديل دارايي            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجــرا  بــه) ۱(عنــوان مــاده  تحــت) ۱۳۸۴-۸۸(توســعه  چهــارم چــارچوب قــانون برنامــه ايــن مــاده در  -١
 .آمد خواهددر
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گـذاري و فـراهم کـردن امکـان تحقـق             فروش نفت خام به ديگر انواع ذخـاير و سـرمايه          
 مازاد درآمدهاي   ۱۳۷۹دولت مکلف گرديد از سال      , شده در برنامه   يبين پيشهاي    فعاليت

ي شده اصالحيه جدول شـماره      بين  پيشارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام          
حـساب  "قانون برنامه سوم را در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزي تحت عنـوان           ) ۲(

 .مايدنگاهداري ن" ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام
درآمـد ارزي   , ي برنامـه سـوم    هـا   سـال چنانچه در طول    , اين ماده " ب"براساس بند   

) ۲(اصـالحيه جـدول شـماره       (کمتر از ارقام مندرج در برنامه       , حاصل از صدور نفت خام    
دولت مجاز به برداشت از اين حـساب در فواصـل زمـاني سـه               , بود مي) قانون برنامه سوم  

 .باشد ماهه مي
 

 قانون برنامه سوم توسعه) ۲(شماره اصالحيه جدول 
 )ميليون دالر(

 

 سال                                 
 ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۷۹۱۳۸۰ ۱۳۷۸ شرح   

۱۰۹۵۲۱۱۵۰۰۱۲۸۶۴۱۲۸۰۰۱۵۴۳۸۱۶۱۰۰ فروش نفت خام در قانون بودجه

 

معـادل  همين ماده به دولت اجازه داده شد که حـداکثر           " ج"به عالوه بر اساس بند      
گذاري و تامين بخشي از اعتبـارات مـورد            درصد از حساب ذخيره ارزي براي سرمايه       ۵۰

حمـل و نقـل و خـدمات        , کشاورزي, معدني, ي توليدي و کارآفريني صنعتي    ها  طرحنياز  
هـاي   فني مهندسي بخش غيردولتي که توجيه فني و اقتصادي آنها بـه تاييـد وزارتخانـه    

ي ايرانـي خـارج از      هـا   بانکريق شبکه بانکي داخلي و       از ط  ،تخصصي ذيربط رسيده است   
 .کشور به صورت تسهيالت با تضمين کافي اختصاص داده شود
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مصوب سـال   ,  اصالحي قانون برنامه سوم    ۶۰نامه اجرايي ماده      از آيين  "۳"طبق بند   
 در طول چهار ماه اول هر سال        ۱۳۸۰بانک مرکزي موظف گرديد از ابتداي سال        , ۱۳۷۹

 يادشده به   هاي  ماه لي صددرصد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام را در          معادل ريا 
حساب درآمد عمومي دولت واريز نمايـد و از مـاه پـنجم تـا تـامين سـقف مجـاز ايجـاد          

12(معادل ريالي   , تعهدات ارزي سال  
سقف مزبور را به حساب درآمد عمومي و بقيه را          ) 1

, پس از تـامين تمـام بودجـه سـاالنه         . اب ذخيره ارزي واريز نمايد    به صورت ارزي به حس    
 .گردد کليه مبالغ دريافتي به حساب ذخيره ارزي واريز مي

, يريـز  برنامههياتي مرکب از رئيس سازمان مديريت و , نامه اين آيين " ۸"طبق ماده   
يس يـ تخاب ريس کل بانک مرکزي و دو نفر نماينده به ان     ير, اقتصادي و دارايي  امور  وزير  

جمهور به عنوان امناي حساب ذخيره ارزي جهت حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در              
 :نامه به شرح ذيل تشکيل گرديد موارد تعيين شده در آيين

 .نامه  جهت استفاده از تسهيالت موضوع اين آيينها طرحنحوه تعيين اولويت  :الف
 .براساس پيشنهاد بانک مرکزيتعيين روش محاسبه و نرخ سود تسهيالت اعطايي  :ب
 .زمان بازپرداخت تسهيالت اعطايي :پ
 .گيري وصول مطالبات نحوه پي :ت
  .ي عاملها بانکي با ريز برنامهتعيين چارچوب قراردادهاي سازمان مديريت و  :ث
 .ي عاملها بانکتعيين کارمزد  :ج

 

ي نـرخ سـود      درصد باال  ۲نرخ سود براي تسهيالت به طور عام از محل اين حساب            
 .المللي تعيين گرديده است بازار بين بانکي ارزي در بازار بين

کلي حساب ذخيره ارزي براي کشوري همچون ايـران کـه يـک صـادرکننده                طور به
ثباتي و نوسان شديد درآمـدهاي         بي ،در اصل . داراي اهميت بسياري است   , باشد نفت مي 
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داخته اسـت و وجـود چنـين حـسابي       نفتي همواره ثبات اقتصادي کشور را به مخاطره ان        
نمـودن ثـروت ملـي و         تواند موجب کنترل هرچه بيشتر بر نحوه هزينه         عالوه بر آنکه مي   

المقـدور اقتـصاد      حتـي , هاي آينده باشـد     انداز براي نسل    ذخيره اين ثروت به صورت پس     
 .دارد هاي رکود و رونق در امان نگاه مي کشور را از چرخه

هـاي حـساب ذخيـره ارزي در     دهد که مانده دارايـي     ن مي هاي مقدماتي نشا   بررسي
 ميليـون دالر موجـودي      ۸۴۴۳ ميليون دالر بوده کـه شـامل         ۱۰۱۸۴, ۱۳۸۲پايان سال   

با توجه بـه منـابع      . باشد  ميليون دالر مطالبات بابت تسهيالت اعطايي مي       ۱۷۴۱نقدي و   
مانـده حـساب    گردد که     برآورد مي , ۱۳۸۳ورودي و خروجي به حساب مذکور طي سال         

 ميليـون   ۳۵۸۲که از اين مبلـغ      ,  ميليون دالر افزايش يابد    ۱۳۰۱۷در پايان اين سال به      
گـردد کـه      ي مـي  بينـ   پيشبه عالوه   . باشد  دالر آن مطالبات از بابت تسهيالت اعطايي مي       
.  ميليـون دالر باشـد     ۹۴۳۵ معـادل    ۱۳۸۳موجودي نقدي حساب مذکور در پايان سـال         

 و متقاضيان تسهيالت از محـل حـساب         ها  بانکاي منعقده بين    ارزش قرارداده همچنين  
 درصـد   ۱/۹۷ ميليون دالر بوده کـه       ۶۸۷۴ معادل   ۱۳۸۳ذخيره ارزي تا اسفند ماه سال       

 .آن به بخش صنعت تعلق داشته است
طور کلي تشکيل حساب ذخيره ارزي و اختصاص بخشي از منابع اين حساب بـه                هب

هـاي توليـدي و اشـتغال        سازي  موجبات ظرفيت , فرينيهاي توليدي و کارآ    گذاري  سرمايه
.  به حساب آيـد    انداز  پستواند يکي از اشکال       که مي , هاي آينده را فراهم نموده      براي نسل 

هـاي    به عالوه ساز و کار طراحي شده در اين حساب بـراي ثبـات در درآمـدها و هزينـه                   
رغـم   تر کشور علـي   يشي برنامه سوم به ثبات اقتصادي هرچه ب       ها  سالعمومي دولت طي    

نهايتـاً اخـذ    . نمايـد   المللي کمـک بـسياري مـي        سياسي پرنوسان بين   -شرايط اقتصادي   
گـذاري    ي سـرمايه  ها  طرحي عامل و بررسي صحيح      ها  بانکهاي قابل قبول از سوي        وثيقه

سـاز و کـاري     , چارچوب ايـن حـساب     الي و اقتصادي در   م, غيردولتي از نظر توجيه فني    



 

 تصادنگاهي به اق
 

١١

رويـه از ايـن       لذا برداشت مکرر و بي    . ي سود آور بوده است    ها  طرحبراي به اجرا درآوردن     
حساب و تبديل آن به ريال نه تنها داراي آثار سويي بر رشد نقدينگي و تـورم در کـشور                    

 .اندازد بلکه اهداف اوليه از تشکيل اين حساب را نيز به خطر مي, باشد مي
 

 حساب ذخيره ارزي
 )ميليون دالر(

  سال
۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ 

 مقدماتي
۱۳۸۳ 

 ۱۰۴۴۱ ۵۷۹۸ ۵۹۱۳ ۲۱۶۸ ۵۹۴۴ منابع
 ۹۴۴۹ ۵۴۳۶ ۵۱۲۹ ۸۱۴ ۰ مصارف

 ۹۴۳۵ ۸۴۴۳ ۸۰۸۲ ۷۲۹۸ ۵۹۴۴ پايان سال موجودي نقدي در
 ۳۵۸۲ ۱۷۴۱ ۷۰۵ ۱۴۲ ۰تسهيالت ارزي مطالبات مربوط به

 ۱۳۰۱۷ ۱۰۱۸۴ ۸۷۸۷ ۷۴۴۰ ۵۹۴۴ دارايي حساب ذخيره ارزي
 .ا.ا.کزي جاداره عمليات ارزي بانک مر: ماخذ

 
     هاي مختلف اقتصادي از مجموع قراردادهاي منعقده تا پايان سهم بخش

 ۱۳۸۳اسفند ماه 
 

 مبلغ کل قراردادها بخش اقتصادي
 )ميليون دالر(

 )درصد(سهم

 ۱/۹۷ ۶۶۷۷ صنعت
 ۱/۰ ۸ معدن

 ۱/۰ ۹ کشاورزي
 ۶/۱ ۱۱۱ حمل و نقل

 ۰/۱ ۶۹ خدمات فني و مهندسي
 ۱۰۰ ۶۸۷۴ جمع



 

 روند
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 وضعيت بودجه
، شاهد عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولتـي بـه             ۱۳۸۳در سال   

کـه در همـين دوره درآمـدهاي     باشـيم، در حـالي       درصد مي  ۴/۳۵ و   ۱/۵ترتيب به ميزان  

ال قبـل رشـد      درصد نسبت به دوره مـشابه سـ        ۴/۳۱طورکلي به ميزان     هعمومي دولت ب  

اي دولت در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال            هاي هزينه   با رشد پرداخت  . داشته است 

 بـا   ۱۳۸۳ درصـد، ترازعمليـاتي دولـت در پايـان بهمـن مـاه سـال                 ۱/۳۰قبل به ميزان    

 . ميليارد ريال کسري مواجه شد۸/۱۲۸۳۳۵

در ) وش نفـت  شامل فر (اي    هاي سرمايه  ي دارايي ر درصدي واگذا  ۳/۱۷عليرغم رشد   

 درصد بـيش از مقـدار       ۴/۰ و تحقق اين بخش از درآمدهاي دولت به ميزان           ۱۳۸۳سال  

نيـز در ايـن     ) هاي عمرانـي   پرداخت(اي    هاي سرمايه   مصوب و با وجود آنکه تملک دارايي      

 درصد عدم تحقق نسبت به ارقام مصوب بودجه روبرو گرديد، امـا مجمـوع               ۵/۳۵دوره با   

 .شد ريال کسري مواجه  ميليارد۰/۴۰۸۵۳ با ۱۳۸۳پايان سال  اي در ترازعملياتي و سرمايه
 

 بخش پولي
 نـسبت بـه پايـان سـال قبـل           ۱۳۸۳نقدينگي براساس آمارهاي مقدماتي در سـال        

بـا افـزايش    )  درصـد  ۱/۲۶(که نسبت به رشد سال قبل       ,  درصد رشد داشته   ۲/۳۰معادل  
کاهش سهم پول و افزايش سهم ترکيب نقدينگي حاکي از . قابل توجهي روبرو بوده است  

ترين دليل آن کاهش تورم و افزايش نرخ سود واقعي  پول در نقدينگي است که عمده شبه
 .باشد  ميها بانک

 واحـد درصـد از      ۰/۲۷هاي خارجي سيستم بانکي با سـهمي معـادل            خالص دارايي 

. باشـد   تـرين عامـل مـوثر در رشـد نقـدينگي کـشور مـي               رشد نقدينگي، همچنان عمده   



 

 تصادنگاهي به اق
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) ي آتي ها  سالبدون سود و درآمد     (مچنين مطالبات از بخش غيردولتي سيستم بانکي        ه

 ۱/۲۸داخلي سيستم بانکي معـادل   هاي   با سهم از رشد خالص دارايي۱۳۸۳نيز در سال   

 .دهد رشد نشان مي)  واحد درصد۵/۲۶(واحد درصد نسبت به سال گذشته 
 

کـاهش مجـدد نـرخ      , اين سال هاي اتخاذ شده در بخش پولي در          ترين سياست   مهم

 در اعطـاي    هـا   بانـک سود مورد انتظـار تـسهيالت بـانکي و افـزايش سـهم مـصارف آزاد                 

 ،  ۱۳۸۳براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار از ابتداي سـال           . تسهيالت بانکي بوده است   

 درصد از افزايش در مانده تسهيالت اعطايي        ۴۵ي کشور مجاز گرديدند تا معادل       ها  بانک

هـاي مختلـف      هـاي تعيـين شـده بـراي بخـش           بخش غيردولتي را خارج از سهم     خود به   

ي غيردولتي و موسسات اعتبـاري بـه دليـل          ها  بانکهمچنين  . اقتصادي اختصاص دهند  

ي سـود بـاالتر     هـا   نـرخ دور بودن از الزامات دولتي در اعطاي تسهيالت و برخـورداري از             

هـاي بخـش      ذب سـپرده  بـه موفقيـت چـشمگيري در جـ        ) ي دولتـي  هـا   بانکنسبت به   (

ي مزبور  ها  بانکهاي جذب شده توسط       اند، به طوري که سهم سپرده       ل شده يغيردولتي نا 

درصد  ۷ به   ۱۳۷۹ي سيستم بانکي در سال      هاي بخش غيردولت     درصد از کل سپرده    ۳از  

 . رسيده است۱۳۸۳در سال 
 

افــزايش خــالص .  درصــد افــزايش داشــته اســت۱/۱۸ پايــه پــولي ۱۳۸۳در ســال 

بيشترين سهم را در افـزايش پايـه        ) واحد درصد  ۸/۴۸(هاي خارجي بانک مرکزي       ييادار

خريد ارز از دولت توسط بانک مرکزي براي تامين منـابع       شته، که علت عمده آن      پولي دا 

ادامه اين روند و انبـساط پايـه        . باشد  ريالي بودجه و عدم فروش کامل آن در بازار ارز مي          

هـاي جـدي در    تواند اقتصاد کشور را بـا بحـران   ازدارنده، ميپولي و عدم اعمال اقدامات ب  

 .زمينه افزايش نقدينگي و تورم روبرو سازد



 

 روند
 

١٤
 

 عوامل موثر بر رشد پايه پولي
 

 سهم در رشد درصد تغيير مانده در پايان دوره
 )واحد درصد(

 

۱۳۸۲ ۱۳۸۳* ۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۲۱۳۸۳*
۱۳۸۳١ 

تعديلبعداز

 ۱/۱۸ ۱/۱۸ ۶/۷ ۱/۱۸ ۹/۱۲۸۷۱۰۰/۱۵۲۰۴۰۶/۷ پايه پولي*
هاي خـارجي  خالص دارايي  -

 بانک مرکزي
۶/۱۱۸۰۴۲۹/۱۸۰۸۴۳۰/۴۵۲/۵۳ ۶/۳۰۸/۴۸ ۸/۳۵ 

 خــالص مطالبــات بانــک-
 مرکزي از بخش دولتي

۳/۷۷۹۷۷ ۴/۶۶۲۲۴ ۶/۲-۱/۱۵-۸/۱-۱/۹- ۱/۹- 

 مطالبات بانـک مرکـزي از-
 ها بانک

۲/۲۳۵۴۲ ۰/۲۱۶۲۴ ۲/۳-۱/۸- ۶/۰-۵/۱- ۵/۱- 

 -۱/۷-۱/۲۰-۶/۲۰-۴/۲۸-۳/۳۷-۳/۱۱۶۶۵۲-۲/۹۰۸۵۱  خالص ساير اقالم-

 ۲/۳۰ ۱/۲۶۲/۳۰ ۲/۳۰ ۴/۵۲۶۵۹۶۵/۶۸۵۶۹۷۱/۲۶ نقدينگي*
هـــاي  خـــالص دارايـــي-

 ۸/۲۳ ۰/۲۷ ۲/۲۲۸۳/۰ ۷/۲۰۴۲۹۱۰/۲ ۷/۶۲۲۴۹ سيستم بانکي خارجي

هـــاي  خـــالص دارايـــي-
 ۴/۶ ۸/۲۵۲/۳ ۷/۴۶۴۳۴۶۸/۴۸۱۴۰۵۳/۳۰۷/۳ سيستم بانکي داخلي

 -۲/۱ -۲/۱-۱/۰ -۶/۹-۷/۰ ۹/۵۸۲۱۹ ۹/۶۴۴۱۱ خالص مطالبات از دولت
خالص مطالبات از موسـسات

 هاي دولتي و شرکت
۶/۶۱۲۷۴ ۸/۶۸۳۲۳ ۴/۴-۵/۱۱ ۷/۰-۳/۱ ۳/۱ 

 ۱/۲۸ ۵/۲۶۱/۲۸ ۷/۳۸۸۲۲۳۴/۵۳۶۱۵۰۹/۳۹۱/۳۸ مطالبات از بخش غيردولتي
 -۸/۲۱-۰/۲۵ ۱/۰-۸/۲۶۵ ۰/۱-۳/۱۸۱۲۸۸-۵/۴۹۵۶۳ خالص ساير اقالم

 . ارقام مقدماتي است*
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هاي خارجي پس از تعديل ارزيابي خالص دارايي -۱
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 وضعيت بورس
 نسبت  ۱۳۸۳تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال              

همچنـين  .  درصـد برخـوردار بـود      ۸/۵۵ و   ۱/۸۱به سال قبل به ترتيب از رشدي معادل         
 ۱۳۸۳در سـال    ) رشد شاخص قيمـت و بـازده      (گذاري در بورس      متوسط بازدهي سرمايه  

بـه ترتيـب از   ) کل، مـالي و صـنعت  (شاخص قيمت سهام .  درصد روبرو بود ۶/۱۳برابر با   
رشـد  .  درصد رشـد نـسبت بـه پايـان سـال قبـل برخـوردار گرديـد                 -۴/۸ و   ۴/۴۷ ،   ۴/۶

هـاي   گذاران از سهام شـرکت      دليل استقبال گسترده سرمايه    همالحظه شاخص مالي ب     قابل
ي هـا   بانـک گذاري غدير، ملي، پتروشيمي و صندوق بازنشـستگي و سـهام              زرگ سرمايه ب

 .غيردولتي بوده است
 

 نـسبت بـه سـال گذشـته حـاکي از بـروز              ۱۳۸۳کاهش شاخص صـنعت در سـال        
ـ   نااطميناني و افزايش ريسک سرمايه     اي   المللـي و منطقـه       بـين  مـسايل واسـطه    هگذاران ب

گذاري به خريد سهام با ريـسک کمتـر           يشتر سرمايه  موجب تمايل ب   مسايلاين  . باشد  مي
همچنين شاخص بازده نقدي سهام نسبت به پايان         .گذاري شده است    ي سرمايه ها  شرکت

 . درصد رشد داشته است۷/۶سال قبل 
 

 ها شاخص قيمت
 نرخ رشد دو شاخص عمده فروشي و توليد کننده نـسبت بـه سـال                ۱۳۸۳در سال   

کاهش داشته  ) نرخ تورم (اي کاالها و خدمات مصرفي      قبل افزايش و نرخ رشد شاخص به      
شـاخص عمـده    , در همين ارتباط متوسط شاخص بهاي کاالها و خدمات مـصرفي          . است

 نسبت به دوره مشابه سال قبل بـه ترتيـب      ۱۳۸۳فروشي و شاخص توليدکننده در سال         
, ۶/۱۵ بـه ترتيـب      ۱۳۸۲ارقام مـشابه در سـال        . درصد رشد داشت   ۸/۱۶ و   ۷/۱۴, ۲/۱۵
 . درصد بود۶/۱۵  و۱/۱۰
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ي رشـد فزاينـده     هـا   نرخنرخ رشد کاهنده شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي و           
 به مفهـوم کـاهش حاشـيه سـود     ۱۳۸۳فروشي در سال  کننده و عمده  هاي توليد   شاخص

(mark-up)   البته به دنبـال آغـاز رونـد رشـد          . فروشي در اين سال است       در سطح خرده
 و  ۱۳۸۳ پايـاني سـال      هـاي   مـاه در   و خـدمات مـصرفي       هـا الکافزاينده شـاخص بهـاي      

شواهد دال بر عدم تداوم روند کاهنده حاشيه سـود در سـطح    ,بيني تداوم اين روند  پيش
 . آتي استهاي ماهفروشي در  خرده

 بيـشتر ناشـي از      ۱۳۸۳افزايش شاخص بهاي کاالهـا و خـدمات مـصرفي در سـال              
, هـا  خـوراکي "و  "  سـوخت و روشـنايي     ,مـسکن "افزايش شـاخص بهـاي دو گـروه اصـلي           

 ۶/۳۱ و ۸/۳۸که ايـن دو گـروه اصـلي بـه ترتيـب              طوري هب. بود" ها و دخانيات   آشاميدني
 .درصد از تغييرات شاخص مذکور را به خود اختصاص دادند

 

 هاي قيمت رشد شاخص
)۱۰۰=۱۳۷۶( 

۱۳۸۲ ۱۳۸۳ 
 

درصدتغييرات شاخصدرصدتغييرات شاخص
ــا و   ــاي کااله ــدماتشــاخص به خ

 )CPI( مصرف
۲/۲۳۸ ۶/۱۵ ۵/۲۷۴ ۲/۱۵ 

 WPI(۹/۲۱۰ ۱/۱۰ ۹/۲۴۱ ۷/۱۴(فروشي  شاخص بهاي عمده

 PPI( ۸/۲۴۶ ۶/۱۵ ۳/۲۸۸ ۸/۱۶(شاخص بهاي توليدکننده 
 

دست آمـده طـي      هآوردهاي ارزنده ب    رغم دست  گردد که علي    در انتها خاطرنشان مي   
هـاي    همچنان کشور بـا چـالش     , اقتصادي ويژه در رابطه با ثبات     هب, مه سوم ي برنا ها  سال
پـايين بـودن حجـم صـادرات غيرنفتـي در           , همچون کند بودن رشد اقتصادي    , اي  عمده
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رشد , هاي اقتصادي و وابستگي درآمدهاي عمومي دولت به نفت          مقايسه با حجم فعاليت   
آثـار تبـديل آن بـه ريـال بـر            برداشـت مکـرر از حـساب ذخيـره ارزي و          , شديد واردات 

هـاي پـولي و       عدم امکان استفاده از ابزارهاي کارآمـد جهـت اعمـال سياسـت            , ينقدينگ
حجم باالي بدهي دولت به سيستم بانکي و , هاي خارجي سازي رشد خالص دارايي     خنثي

از . باشـد    و نهايتاً نرخ تورم دورقمـي و اسـتمرار آن روبـرو مـي              ها  بانکتسهيالت تکليفي   
ويژه در شرايط حـساس      هچهارم ب   ن شده در برنامه    الزم است در اجراي اهداف تعيي      ،اينرو

 .عمل آيد هاي نهايت تالش ب  منطقهالمللي و  هاي بين وجود انواع تنش کنوني و با



 

 ...هاي چهارم و پنجم دستورالعمل  مقايسه تطبيقي نسخه
 

١٩

 

 

های چهارم و پنجم دستورالعمل پردازش  مقايسه تطبيقی نسخه
 های خارجی برای اقتصاد ايران موازنه پرداخت

 

 

 ۱ جعفر مهدی زاده- ١محمدرضا کاوند
 

 

 دهـچکي
های تجاری و مالي به همراه ظهور ابداعات مالی و نيز توسـعه               گسترش آزادسازی 

 اطالعات بخش خـارجی را ايجـاد        های پردازش   تجارت خدمات لزوم بازنگری در شيوه     
ها ازطـرف     به همين دليل نسخه پنجم دستورالعمل پردازش تراز پرداخت        . نموده است 

ايـن دسـتورالعمل    . المللي پول به کشورهای عضو معرفـی گرديـده اسـت            صندوق بين 
هـای آمـاری بـويژه     ضمن پوشش الزامات مورد اشاره از هماهنگي الزم با ساير سيستم        

مقاله حاضر ضـمن    . باشد   نيز برخوردار مي    ٢های ملی   لعمل تهيه حساب  آخرين دستورا 
ها به معرفي  پرداخت هاي موجود در دستورالعمل چهارم پردازش تراز برشمردن کاستي

 تـراز   عالوه براين در پايـان مقالـه      . پردازد  ها مي   نسخه پنجم دستورالعمل تراز پرداخت    
گـذاری   های خارجی و وضـعيت سـرمايه        ختپردا شامل تراز (عمليات ارزی اقتصاد ايران     

 .  ارايه گرديده است۱۳۸۱قالب دستورالعمل جديد برای سال در) المللي بين
 

المللـي، نـسخه چهـارم و         گـذاری بـين     ها، وضعيت سرمايه    پرداخت تراز: های کليدی   واژه
 .پردازش، مبادالت خارجیپنجم دستورالعمل 

________________________________________________________ 
 .ايران های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمي سياست ها و محقق اداره بررسي  -١

2- System of national account (SNA)1993.  
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 هـمقدم
صادي يک کشور با جهان اطـراف در يـک دوره           ها، مبادالت اقت    جدول تراز پرداخت  
هاي اقتصادي هستند     اين مبادالت در واقع متاثر از جريان      . دهد  زماني معين را نشان مي    

که خود متضمن ايجاد، انتقال، مبادلـه و يـا حتـي زايـل شـدن يـک دارايـي اقتـصادي                      
 خـدمات،    االهـا، شـده بـر روي ک       مبادالت انجام   ها تمامي     بنابراين تراز پرداخت  . باشند  مي

اي و مـالی را در بـر          و معـامالت سـرمايه    ) هـاي بالعـوض    ماننـد کمـک   (درآمد، انتقاالت   
به دليل گسترش مبادالت تجاری ـ مالی، آزادسـازي بازارهـاي مـالي و ظهـور      . گيرد مي

افزون و چشمگير تجـارت خـدمات         ابداعات در زمينه ابزارهاي مالي و همچنين رشد روز        
کيفيت توليد اطالعات    المللي پول به عنوان نهاد ناظر بر        ، صندوق بين  الملل  در سطح بين  

آوري و  هاي متعددي را جهت بهبـود اسـتانداردهای جمـع      های ملی، دستورالعمل    حساب
انتشار آمار بخش خارجي کشورها ارايه نموده تا عـالوه بـر شـفافيت و گـسترش دامنـه                   

گذاري داخلی و مقايسه       زمينه سياست  المللي، از قابليت مناسبي در      پوشش مبادالت بين  
در همين جهـت پنجمـين دسـتورالعمل    . عملکرد حوزه خارجی کشورها برخوردار باشند  

نسخه تکميل شده چهـارمين دسـتورالعمل       ( ۱۹۹۳ سال ها در   تهيه جدول تراز پرداخت   
کـشورهای  . المللي پول به کـشورهاي عـضو معرفـي گرديـد       توسط صندوق بين  ) ۱۹۷۷(

هـای خـود را در مقـاطع        های مزبور، تـراز پرداخـت       گيری از دستورالعمل     بهره با عضو نيز 
 .نمايند زمانی ماهانه، فصلی و ساالنه تهيه و منتشر مي

های ايران همانند بسياری از کشورهای ديگـر هنـوز براسـاس نـسخه                 تراز پرداخت 
جه بـه مزايـای     با تو . گردد  ها تهيه و منتشر مي      چهارم دستورالعمل پردازش تراز پرداخت    

ها نسبت به نسخه چهارم آن، به مرور بـر   نسخه پنجم دستورالعمل پردازش تراز پرداخت     
در . گردد  کنند افزوده مي    های خود را منطبق با آن مي        تعداد کشورهايي که تراز پرداخت    

 توليـد آمارهـای ملـی و        ۱۹۹۳ايران نيز بانک مرکزی با بکـارگيری دسـتورالعمل سـال            
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بدين . باشد  های جديد پردازش اطالعات مي      آن، درصدد جايگزيني روش   اصالحات بعدی   
، اولـين تـراز     SNA1993هـای ملـی براسـاس         تهيه سری زمـانی حـساب      دليل پس از  

بـرای  ) المللـي   گذاری بـين    ها و وضعيت سرمايه     شامل تراز پرداخت  (عمليات ارزی کشور    
آمـار   و سـازگار بـا       هـا   قالب دسـتورالعمل پـنجم پـردازش تـراز پرداخـت            در ۱۳۸۱سال
آمـار   توجه به اهميت نتايج اين تغيير بـر        با. های واقعی و پولی توليد گرديده است        بخش

بخش خارجی کشور، مقالـه حاضـر بـا هـدف نـشان دادن تـصويری از دو دسـتورالعمل                    
. کشور تدوين شده است    ها و بررسي نتايج اجرای هر يک از آنها در           پردازش تراز پرداخت  

بنـدي نـسخه چهـارم دسـتورالعمل پـردازش تـراز              الـه، پـس از بيـان طبقـه        در ادامه مق  
های ناظر بر آن به معرفی نسخه پنجم دستورالعمل           ها و ذکر برخی از محدوديت       پرداخت

شـود و در نهايـت        های آن با نسخه چهارم پرداخته مـي         ها و تفاوت    پرداخت پردازش تراز 
 . گردد ان ارايه مينسخه پياده شده دستورالعمل پنجم در مورد اير

 

 ها پرداخت بندي نسخه چهارم پردازش تراز  طبقه-۱
های تراز حساب جاری،  ها در حال حاضر شامل سرفصل چارچوب تراز پرداخت

خالص حساب سرمايه، تغييرات نرخ ارز، از قلم افتادگی و اشتباهات آماری و تراز کل 
 .باشد مي) المللي تغيير در ذخاير بين(
 

 حساب جاری  تراز -۱-۱
الی کشور با دنيای خـارج را   م  غير  که مبادالت  های کشور   اين بخش از تراز پرداخت    

 .خدمات و انتقاالت تشکيل شده است کند از سه زيربخش تراز بازرگانی، تراز می منعکس
  تراز بازرگانی-الف

 رتراز بازرگانی يا تجاری کشور در برگيرنده کليـه مبـادالت کـااليي کـشور بـا سـاي             
بنـابراين  . شـود   باشد و از دو بخش صـادرات و واردات تـشکيل مـي              کشورهای جهان می  
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چنانچه کااليي به ساير کشورهای جهان فروخته يا از آنها خريداری شود به ترتيب تحت               
ايران صادرات  در  . گردد  ها ثبت مي    عنوان صادرات و واردات در اين بخش از تراز پرداخت         

دهند، بنـابراين بـه منظـور         صادرات را به خود اختصاص مي      ای از  نفت و گاز بخش عمده    
تر ترکيب صادرات، ارزش صادرات نفت و گاز کشور بـه طـور جداگانـه در                  انعکاس شفاف 

توجـه بـه اينکـه ارزش صـادرات کاالهـای غيرنفتـی              با. شود  زير بخش صادرات درج مي    
هـای     و نفـتکش   هـا   منتشره از سوی گمرک آمار صادرات از مناطق آزاد، فـروش کـشتی            

به پيمانکاران خـارجی فعـال در ايـران و قاچـاق             دست دوم، صادرات ملوانی، فروش کاال     
دهد، لذا ارزش اين اقالم بعد از استعالم و محاسـبه بـه آمـار گمـرک                   کاال را پوشش نمي   

 .گردد ها ثبت مي نفتی تراز پرداخت افزوده شده و تحت عنوان صادرات غير
گيـرد،    عديل روی آمار منتشره از سوی گمرک صورت می        در بخش واردات نيز دو ت     

 هزينـه حمـل و بيمـه کاالهـای     ،٢ FOB بـه   CIF١ اول برای تبديل ارزش واردات از 
تکميـل پوشـش آمـاری، ارزش        وارداتي از ارزش واردات گمرکی کسر و بعد بـه منظـور           

ی، کاالهای واردشـده بـه منـاطق آزاد، طـالی غيرپـولی واردشـده توسـط بانـک مرکـز                   
های خريداری شده توسط شرکت ملی نفتکش جمهوری اسالمی ايران، کاالهای             نفتکش

که از مبادی غيرگمرکی وارد شده بعد از اسـتعالم بـه              قاچاق و ساير اقالم واردات رسمي     
 .شود ارقام گمرک افزوده مي

  تراز خدمات-ب
از شش بخش   ها، مبادالت خدمات با دنيای خارج،         در شيوه فعلی تهيه تراز پرداخت     

گـذاری، سـاير خـدمات        کرايه حمل و بيمه، خدمات مسافری، مسافرت، درآمـد سـرمايه          
هـا از     ها و پرداخت    دولتی و ساير خدمات خصوصی تشکيل شده که در دو بخش دريافت           

________________________________________________________ 
1- Cost, Insurance and Freight.  
2- Free on Board. 
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کـشور و    دريافتی ناشی از جبران خـدمات نيـروی کـار درخـارج از            . اند  هم تفکيک شده  
درآمد حاصل از اعطـای حـق اسـتفاده از منـابع مـالی              خارجی،   پرداختی، به نيروی کار   

داخلی به خارجيان و هزينه پرداختی جهت استفاده از منابع مالی خـارجی نيـز در تـراز                  
  .شوند خدمات ثبت مي

 

   تراز انتقاالت-ج

ها را سرفصل انتقاالت    آخرين بخش از تراز حساب جاری نسخه چهارم تراز پرداخت         
انتقـاالت جـاری     .ش دولتی و غيردولتی تقسيم شده اسـت       دهد که به دو بخ      تشکيل می 

هـا و هـدايای ارسـالی از خـارج بـه داخـل کـشور و                   قبيل کمک  انجام شده طي دوره از    
برعکس، انتقاالت درآمدی ايرانيان ساکن خارج به داخل و همچنين خارجيان ساکن در             

بخـش دولتـی و يـا       کننده آنها     کننده و يا پرداخت    کشور به خارج برحسب اينکه دريافت     
 .گردد بخش غيردولتی باشد به طورخالص در اين سرفصل درج مي

 

   حساب سرمايه-۲-۱
مدت تـشکيل    های فعلی از دو بخش بلند مدت و کوتاه          حساب سرمايه تراز پرداخت   

خـالص تغييـرات    . انـد   بخـش دولتـی و سـاير تفکيـک شـده           شده که هرکدام به دو زيـر      
خارجی کشور از قبيل فاينانس، وام بانک جهانی، پيش های بلندمدت و ميان مدت  بدهی

هـای    قـسمت بـدهی    فروش نفت، اوراق قرضه و تامين مالی قراردادهای بيـع متقابـل در            
گذاری مستقيم خارجی در سرزمين اصـلی و منـاطق    بلندمدت دولتی و نيز اقالم سرمايه   

ب کوتاه مـدت    خالص تغييرات حسا  . گردد  حساب بلندمدت ثبت مي   "ساير"آزاد در قسمت  
مبادالت ارزی دولت در قالب  .باشد ها مي های دولتی و بانک های بخش مشتمل بر فعاليت

های بانکها و بانک مرکزی انعکاس يافته که به همراه مانـده       عمليات کارگزاری در حساب   
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درخـصوص  . شـوند   های تهاتر در سرفصل کوتاه مدت دولتی منعکس مي          تغييرات حساب 
های کـارگزاری و      اعم از حساب  (های ارزی آنها      رات مانده دارايي و بدهی    ها نيز تغيي    بانک

تـرين اقـالم آن اعتبـارات     در اين بخش ثبت شـده کـه مهـم   ) ها عمليات مالي خود بانک 
 .باشند ها مي های دارايي بانک اسنادی و تغييرات حساب

 

  تغييرات نرخ ارز -۳-۱
نسبت به ابتـدای    ( پايان يک سال     های ارزی کشور در     وضعيت مانده دارايي و بدهی    

های متقابـل اسـعار در بازارهـای          متاثر از مبادالت طي دوره و تغييرات برابری نرخ        ) دوره
هـای    مبـادالت تجـاری و مـالی طـي دوره در قالـب سرفـصل              . باشند  المللی مي   مالی بين 

ه آثـار  اما مقول. گردد ها ثبت مي جاری و حساب سرمايه تراز پرداخت مختلف اقالم حساب  
بايـد    تعهـدات قطعـي کـشور نيـز مـي      تغييرات نرخ برابری اسـعار بـر ذخـاير خـارجی و         

 .شده و خالص اثرات آن در اين سرفصل ثبت گردد محاسبه
 

  ازقلم افتادگی و اشتباهات آماری -۴-۱

که جمـع جبـری حـساب        اي باشد   بايد به گونه    ها مي   ثبت مبادالت در تراز پرداخت    
المللی کشور گردد، اما      نرخ ارز برابر با تغيير در ذخاير بين        و تغيير جاری، حساب سرمايه    

بنـابراين يـک ثبـت جداگانـه تحـت عنـوان           . افتد  در عمل اغلب، برابری مزبور اتفاق نمي      
از قلـم  . شـود  هـا افـزوده مـي     خالص از قلم افتادگی و اشتباهات آماری به تـراز پرداخـت           

کند و بـا توجـه        ها ايفا مي    پرداخت ه را در تراز   افتادگی و اشتباهات آماری نقش ترازکنند     
شود، تنها خالص ميزان بيش نمايي و يا کـم نمـايي              به اين که به صورت خالص ذکر مي       

دهد و ضرورتی ندارد که کشورها به خاطر نمايش بهبود  ها را نشان مي   ارقام تراز پرداخت  
توانـد بيـانگر      ن نيز مي  کوچک آ  کيفيت آمارها آن را کوچک نشان دهند، زيرا يک مقدار         
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بـه عنـوان    . هـا باشـد     پرداخـت  های مختلف تراز    وقوع خطاهای بزرگی در آمارهای بخش     
مثال، چنانچه اشتباهات آماری بزرگی در دوطرف بدهکار و بستانکار يک حساب و يا دو               

های روی دهد که از نظر مقدار مطلق به هم نزديک باشـند               حساب مختلف تراز پرداخت   
 . هات آماری ناشی از آن، رقم کوچکی خواهد بودخالص اشتبا

نمـايي اقـالم      نمـايي و بـيش      خالص از قلم افتادگی و اشتباهات آماری در نتيجه کم         
تجارت خارجی، پوشش آماری غيرجامع تجارت خارجی و انتقاالت مالی، ثبـت نادرسـت        

 چندگانـه  هـای  های اقتصادی، وجود نـرخ  ها و بنگاه عمليات حسابداری ارزی توسط بانک    
ثبت عمليات ارزی، عدم انطباق زمانی عمليات تجاری ـ مالي در روش حسابداری نقدی  

هـای    با توجه به اينکه اطالعات مورد نياز برای تهيه تراز پرداخـت           . باشد  مي... و تعهدی و  
شود تقريباً هميشه امکـان وقـوع يـک و يـا              آوری مي  کشور از منابع آماری مختلف جمع     

 .ای ياد شده وجود خواهد داشتترکيبی از خطاه
 

 )المللی تغيير درذخاير بين( تراز کل -۵-۱
های خارجی کشور می باشند که در کنترل  دارايي المللي آن بخشی از ذخاير بين

ها براساس روش فعلی تهيه تراز  اين گروه از دارايي. مستقيم مقامات پولي هستند
شامل موجودی (المللی پول، ارز  ينها شامل طالي آزاد، طالی نزد صندوق ب پرداخت

ها و موسسـات  ، حق برداشت مخصـوص، سهميه و سهام شرکت)صندوق ذخيره ارزی
 .باشد المللي و اوراق قرضه خارجی مي بين

 

 نسخه چهارم بر هاي ناظر  محدوديت-۲
های راهنمای چهارم پردازش اطالعات تراز  در اين بخش از مقاله برخی نارسايي

 .گيرد خارجی مورد بررسی قرار ميهای  پرداخت
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  عدم شفافيت -۱-۲

ها فاقد شـفافيت الزم در انعکـاس مبـادالت تجـاری و               برخی از اجزای تراز پرداخت    
در بخش تراز بازرگاني مجموعه آمـار گمـرک بـه منظـور پوشـش               . باشد  مالي اقتصاد می  

تعـديل   FOBبـه    CIFتـر مبـادالت کـااليی و همچنـين تبـديل ارزش واردات از               کامل
هـای فعلـی بـه     گردند، اما آثار تعديالت مزبور به طور مجزا در جـدول تـراز پرداخـت       مي

به عبارت ديگر تعديالت ناظر بر گـسترش آمـار تجـارت            . باشد  روشنی قابل مشاهده نمي   
غير گمرکی و تفکيک مبادالت کااليي از حوزه خدمات عليرغم آن که در روش فعلی بـه   

های اصـلی بـه صـورت مجـزا          ارگرفته ولی در قالب سرفصل    طور ضمنی مورد محاسبه قر    
بخش خدمات نيز مبادالت تنهـا درپـنج سرفـصل از هـم تفکيـک                در. يابند  انعکاس نمي 

های ديگر ازجمله مبادالت خـدمات        اند و امکان تشخيص مبادالت خدمات در زمينه         شده
ذاری و ارتباطـات    گـ   مهندسی، مالی، بازرگانی، خدمات نيروی کار، درآمد سـرمايه         فنی و 

اي کـه     های موجود نيز به خوبي تصريح نـشده، بـه گونـه             يک از سرفصل   هر. وجود ندارد 
 به عنوان نمونه اقالم سـاير . باشد ها معلوم نمي پرداخت دهنده آنها در تراز اجزای تشکيل

بازرگانی، ارتباطات، حقوقی، مـالی،     (دولتی طيف وسيعي از مبادالت       خدمات خصوصی و  
دهند ولي اجزای هيچ کدام به روشنی قابل تشخيص          تشکيل می  را...) هندسی و م فنی و 
های آن اعم از هوايي، دريـايي،         بخش نقل؛ سهم زير   يا در زمينه مبادالت حمل و      .نيست

 .باشد زميني و ريلی قابل تفکيک نمي
 

اول آن . باشـد  يت مـي دمحـدو  دارای دو های فعلی نيز حساب انتقاالت تراز پرداخت  
تنهـا بـه تفکيـک      کند و   عليرغم تصريح درست، به خوبي تفکيک نمي       وع انتقاالت را  که ن 

 انتقـاالت بـه صـورت خـالص انجـام           دوم اين که ثبت   . کند  خصوصی بسنده مي   دولتی و 
 .پرداختی وجود ندارد شود و در نتيجه امکان تبيين ميزان انتقاالت دريافتی و می
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مناسب اطالعات پايه به دليـل آن کـه         ها عليرغم دقت      پرداخت حساب سرمايه تراز  
نمايـد، امکـان تفکيـک        مبادالت مالی کشور را با دنياي خارج به شکل خالص ثبـت مـي             

ضمن اينکه تفکيک مبادالت مالی برحسب      . سازد  فراهم نمي  خروجی را  جريان ورودی و  
تواند    مي نيز) ساير ، بانکها و    مقام پولی، دولت  (و بخش    )گذاری و بدهی    انواع سرمايه (ابزار

هـا بـا دقـت و         هـا و دارايـي      به طور جامع تری انجام پذيرد، تا منشأ تغييـرات در بـدهي            
 . موشکافي بيشتری انعکاس يابد

 

هـا و     اقالم دارايـي   های برابری اسعار    تغييرات نرخ  اين اشاره شد   همانطورکه پيش از  
بدهي برحسب نوع    وتفکيک اقالم دارايي     اما. سازد  متاثر مي  های خارجی اقتصاد را     بدهي

چـارچوب فعلـی پـردازش تـراز         يـک الـزام مـالی بـوده کـه در           ابزارها و ذينفع آنها نيـز     
المللـي کـشور از اقـالم متعـددی تـشکيل             ذخاير بـين   .بينی نشده است    ها پيش   پرداخت

ها تنها تغيير مجموع اين ذخاير        پرداخت شود، اما در روش پردازش نسخه چهارم تراز        می
 شود و زمينـه ارزيـابي عملکـرد         درج مي ) المللي  در ذخاير بين  تغيير  (ز کل   تحت عنوان ترا  

 .سازد المللي محدود مي های بين نهادهای مختلف اقتصاد را درخصوص مديريت دارايي
 

 المللي  عدم پوشش کامل مبادالت تجاری ـ مالي بين-۲-۲

مفهـومی  های خارجي هم به لحاظ        پرداخت نسخه چهارم دستورالعمل پردازش تراز    
مبادالت کشور با دنيای خـارج را        بندي، امکان پوشش کامل آمار      وهم به لحاظ نوع طبقه    

هـای اخيـر تـالش گـسترده ای ازسـوی بانـک        برای رفع اين اشکال طي سـال . دهد  نمي
گـسترش دامنـه     زمينـه اعمـال تعـديالت الزم جهـت بـسط و            مرکزی انجام پذيرفته تا   

عمليـات مـالی ـ تجـاری      آمـار  اخـذ .  فـراهم گـردد  هـا  پرداخت تراز مبادالت مندرج در
ها، گردشگری، بازرگانی، نيروی کـار        های حمل و نقل، انرژی، ارتباطات، سفارتخانه        بخش

های مرزی، اطالعات قراردادهای مـستقيم   غير مقيم، عمليات مناطق آزاد، ويژه و بازارچه 
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رش پوشـش نظـام     خارجی، بيع متقابل و مشارکت مدنی بخشي از اصالحات جهت گست          
 .ها بوده است آماری تراز پرداخت

 

 آمارهای پولی های ملی و عدم سازگاری کامل با حساب-۳-۲
هـای فعلـی بـا دسـتورالعمل          پرداخـت  چارچوب پردازش آماری تـراز     بندي و   طبقه

به عنوان مثـال    . آمارهای پولی سازگاری الزم را ندارد      های ملی و    المللي تهيه حساب    بين
ها حساب درآمد بـه صـورت مجـزا وجـود نـدارد و                پرداخت  پردازش تراز  روش جاری  در

ايـن امـر    . گيرد  حساب خدمات قرار مي    مبادالت خارجی ناشی از درآمد عوامل توليد در       
ها و حساب خالص درآمد عوامـل         مقايسه بين حساب درآمد تراز پرداخت      امکان ارتباط و  

وه بـراين ناسـازگاری مفـاهيم نيـز         عـال . سـازد   مشکل مي  های ملی را دچار     توليد حساب 
به عنـوان نمونـه     . پولی می شود  ها از آمارهای      موجب جدايي هرچه بيشتر تراز پرداخت     

باشـد، در     غيـرمقيم مـي    پايه مفهوم مقيم و    های پولی بر    درحالی که ثبت اقالم حساب    
شـود    يانجام می شود، يعنی مبادالتی ثبت مـ        ها ثبت اقالم براساس نوع اسعار       تراز پرداخت 

غيـرمقيم در    جهت رعايـت مفهـوم مقـيم و        البته در . شود  های خارجی انجام مي     پول که با 
ای در بانـک     هـای اخيـر اقـدامات گـسترده         مجموعه آمار پولی طـي سـال       ها و   ترازپرداخت

 . مرکزی انجام شده است
 

 ها   نسخه پنجم دستورالعمل پردازش ترازپرداخت-۳
 

  اهداف تنظيم نسخه پنجم -۱-۳
و خدمات   گسترش مناسبات اقتصادي ميان کشورها به همراه گسترش تجارت کاال         

 ابزارهاي مالي ضرورت بازنگري در چهارمين دسـتورالعمل          نيز ظهور ابداعات در زمينه     و
هـدف اصـلي از   . ها و تدوين نسخه پنجم اين دستورالعمل را فـراهم سـاخت          ترازپرداخت
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شفافيت مبادالت مالي ـ   های آماری و وششگسترش پ تدوين نسخه پنجم دستورالعمل،
زمينـه   حوزه خارجي اقتصاد کشورها بوده تـا       های فعال در    نهاد تجاری برحسب ابزارها و   

المللي  هاي بين از حساب) کدگذاري شده(بندي شده  طراحي يک مجموعه منظم و طبقه     
ثر هماهنگي  هاي اساسي در نسخه پنجم، حصول به حداک         از ديگر اولويت  . را فراهم سازد  

بـوده کـه از آن جملـه    ) SNA 1993(هاي ملـي    حساب با آخرين دستورالعمل سيستم
، تفکيـک    ٢ از حساب انتقاالت جـاري      ١اي  توان به جداسازي حساب انتقاالت سرمايه       مي

هـای درآمـد از حـوزه مبـادالت خـدمات و مبـادالت ابزارهـای مـشتق از                     اقالم حـساب  
اي بـوده کـه       طراحي نسخه پنجم به گونه    .  اشاره نمود  گذاری خارجی   های سرمايه   فعاليت

در همـين جهـت حـساب       . نيازهاي کاربران آمار بخش خارجي را به خوبي پوشش دهـد          
ها از اقالم تجارت کاالها، خدمات، انتقاالت و درآمد تشکيل شـده کـه       جاري ترازپرداخت 

ارهای مالي ـ اقتصادی  بندي به شفافيت و باال بردن کيفيت نظام توليد آم اين نوع تقسيم
 .کند کشورکمک زيادي مي

دار تبعيـت    از يـک نظـم منطقـي و هـدف    ٣بندي حـساب مـالي     عالوه بر اين، طبقه   
بندي اهداف نهـايي طـرفين معـامالت مـالي را بـه             کند، به طوري که اين نحوه طبقه        مي

 حساب  ها  به عنوان مثال در نسخه پنجم دستورالعمل ترازپرداخت       . سازد  خوبي آشکار مي  
گذاري با هدف تأثيرگذاري در مديريت شـرکت          سرمايه (٤گذاري مستقيم خارجي    سرمايه
گذاري بدون تأثيرگذاري در  سرمايه (٥گذاري در سبد مالي    از حساب سرمايه  ) پذير  سرمايه

هاي انجام گرفته در حـساب        بندي  طبقه. تفکيک شده است  ) پذير  مديريت شرکت سرمايه  

________________________________________________________ 
1- Capital Transfer. 
2- Current Accounts. 
3- Financial Accounts. 
4- Direct Investment. 
5- Portfolio Investment. 
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 ٣ بخش ،...) اوراق بدهي و  سهام، اوراق (٢، ابزار )بدهي و دارايي (١کردبراساس معيار عمل    مالي
انجام شـده  ) مدت و بلندمدت  کوتاه (٤و نيز سررسيد) مقامات پولي، دولت، بانکها و ساير   (

اي است که بين حساب جاري     ها به گونه    بندي کل تراز پرداخت     در عين حال طبقه   . است
 .هماهنگي کافي برقرار است) IIP (٥المللي ي بينگذار و حساب مالي و وضعيت سرمايه

اي بوده کـه      گونه  ها به   تغييرات اعمال شده در نسخه پنجم دستورالعمل ترازپرداخت       
ها درصورت برخـورداری ازيـک سيـستم حـسابداری ـ مـالی        کنندگان تراز پرداخت تهيه

ايـن  . ه نمايندتوانند اين حساب را بر اساس نسخه جديد تهي        منظم به راحتي مي    جامع و 
 . ها نيز در نظر گرفته شده است سهولت براي کاربران حساب ترازپرداخت

 

 هاي نسخه پنجم با نسخه چهارم   تفاوت-۲-۳
هـا از چنـد جهـت بـا نـسخه چهـارم ايـن                 نسخه پنجم دسـتورالعمل ترازپرداخـت     

 تـوان در گـسترش پوشـش    هاي مهم را مي يکي از اين تفاوت. دستورالعمل متفاوت است 
 و  ٧)مبـادالت (هـا      ترازپرداخـت  ٦جريانـات   آماری نسخه پنجم به منظـور شـمول تمـامي         

جـستجو  ) المللـي   گذاري بـين    وضعيت سرمايه (هاي خارجي     ها و بدهي      دارايي  ٨موجودي
های پردازش مجدد مبادالت مالي ـ تجاری ازقبيل تعديل فرآيند   همچنين مکانيزم. کرد

الت کاالها وخدمات، تعديل دامنه زماني معامالت و        بندي مباد   گذاری، اصالح طبقه    ارزش
حتی اعمال سازگاری درونی ميان مبادالت حـساب جـاری و حـساب مـالی را مـشاهده                  

________________________________________________________ 
1- Function. 
2- Instrument. 
3-  Sectorization. 
4-  Maturity. 
5-  International Investment Position. 
6-  Flows. 
7-  Transaction. 
8-  Stocks. 
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هاي خارجي از منابع متعـددي ماننـد          ها و بدهي     البته هر چند که موجودي دارايي      .نمود
وند ولي تنهـا جـزو      ش  بندي و ساير تعديالت متأثر مي       مبادالت، تغيير ارزش، تغيير طبقه    

هـای جهـانی      ها ثبت شده و تغييرات ناشـي از نوسـانات قيمـت             مبادالت در ترازپرداخت  
هـای غيـر عمليـاتی در         مجمـوع سـود و زيـان       ها و يا نوسانات برابری اسـعار و در          دارايي

 .گردد  ارايه مي)IIP(گذاری خارجی  وضعيت سرمايه
هـا بـه منظـور افـزايش          پرداختهمچنين در نسخه پنجم دستورالعمل پردازش تراز      

فـصل   سـر  به دو ) در نسخه قبلي  (هاي ملي، حساب سرمايه        حساب  هماهنگي با سيستم  
اي نيز از حساب انتقـاالت         و حساب مالي تفکيک شده و انتقاالت سرمايه         حساب سرمايه 

هـا    نـسخه جديـد دسـتورالعمل ترازپرداخـت       . جاري به حساب سرمايه منتقل شده است      
از همـه  . باشـد   دارا مـي SNA) ۱۹۹۳(هـاي ملـي    باق را با سيستم حساب بيشترين انط 

،  ١خورد با بعضي مفاهيم اساسي از قبيـل قلمـروي اقتـصادي             که اين دو در بر      تر اين   مهم
 .کنند معامالت به طور يکسان عمل مي ٤و زمان ثبت ٣گذاري ، ارزش٢اقامت

آمد عوامل توليد و خـدمات      همچنين در برخورد با بعضي از اقالم مبادالت مالي، در         
المللي تغييراتي ايجاد شده، به طوري که برخالف نـسخه چهـارم در حـساب جـاري                   بين

المللي خدمات و مبادالت درآمدي عوامل توليد صورت    يک تمايز واضح بين مبادالت بين     
تفاوت يادشده بدين گونه است که در نـسخه چهـارم درآمـد مربـوط بـه                 . پذيرفته است 

مانند حمـل  (هاي غير مالي به همراه يکديگر و در ذيل اقالم خدمات         و دارايي نيروي کار   
کـه    در حـالي   .شدند  بندي مي   گذاری طبقه   تحت عنوان درآمد سرمايه   ..)مسافرت و    و نقل، 

جبران خدمات کارکنان   (در نسخه پنجم جريان درآمدي بين اشخاص مقيم و غير مقيم            
________________________________________________________ 

1- Economic Territory. 
2- Residency. 
3- Valuation. 
4- Time Recording. 
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ت جاري تحت عنوان سرفصل درآمـد بـه صـورت           همانند انتقاال ) گذاري  و درآمد سرمايه  
اين نحوه برخورد با حساب درآمد عالوه بر اينکه با مفهـوم            . شوند  بندي مي   جداگانه طبقه 
 ارتبـاط متقابـل      هاي ملي هماهنگ اسـت،      عوامل توليد در سيستم حساب     خالص درآمد 

بدهي خـارجي  ها و     ها و موجودي دارايي     بين حساب درآمد و حساب مالي از ترازپرداخت       
 .کند را تقويت مي) IIP ( "المللي گذاري بين وضعيت سرمايه"در 

 

عالوه براين، روند رو به رشد آزاد سازي مالي و گسترش و تنوع ابزارهـاي مـالي در                  

تفاوت بين سررسيدهاي کوتاه مدت و بلندمدت و تمايز بين مبادالت مقيم             ساليان اخير 

هـای زيـادي فـرا روي         محـدوديت  يجه اين امـر   و غير مقيم را مخدوش ساخته که در نت        

همچنــين . کننــدگان اطالعــات خــارجي قــرار گرفتــه اســت کننــدگان و اســتفاده تهيــه

هاي بيشتري در نتيجـه بـروز مـشکالتي در زمينـه بـدهي خـارجي بعـضي از                    پيچيدگي

هـا و يـا       توان به استمهال يـا بخـشودگي بـدهي          کشورها بوجود آمده که از آن جمله مي       

در پاسـخ بـه     . هاي کاهش بدهي و مناسبات مالي همراه با آنها اشاره نمـود             برنامهاجراي  

 هـا مـورد     بندي حساب مالي در نـسخه شـماره پـنج ترازپرداخـت             چنين مشکالتي طبقه  

 .تجديد نظر قرار گرفته است
 

  مفاهيم پايه نسخه پنجم -۳-۳
نـسخه پـنجم    اين قسمت از گزارش سعي دارد تا به مفـاهيم اصـولي بکاررفتـه در                

اين اشاره شد به منظور افزايش       همانطورکه پيش از  . ها بپردازد   دستورالعمل تراز پرداخت  

المللي پول، اصول بکار رفته در نسخه         هاي توليد آمار صندوق بين      هماهنگي بين سيستم  

هاي ملـي يکـسان در نظـر گرفتـه       حساب ها با اصول حاکم بر سيستم    پنجم ترازپرداخت 

 .شود مه به آن پرداخته ميشده که در ادا
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  سيستم حسابداري دو طرفه-الف 
 نحوه ثبـت   ١پذيرد المللي به صورت دوطرفه انجام مي       از آنجا که اغلب مبادالت بين     

اي است که هر مبادله با دو ثبت مـساوي            گونه  ها به   مبادالت در نسخه پنجم ترازپرداخت    
هـا     حـساب   ٢ کـه اقـالم خـالص      از مزاياي مهم ايـن روش آن اسـت        . شود    نشان داده مي  

که هـر   کند، در حالي اطالعات زيادي در زمينه عملکرد اقتصاد خارجی کشورها ارايه نمي     
. باشـند   ها به تنهايي از قابليت بيشتري براي تجزيه و تحليل برخوردار مـي              يک از حساب  

ر ديگـري د   و) بـا عالمـت مثبـت      (٣ها در طرف بستانکار     به همين دليل يکي از اين ثبت      
 .پذيرد صورت مي) با عالمت منفي (٤طرف بدهکار

هـاي مـالي در طـرف         و دارايـي  ) صـادرات (هاي واقعي     به طورکلي کاهش در دارايي    
هاي مالي    و دارايي ) واردات(هاي واقعي     و افزايش در دارايي   ) با عالمت مثبت  (بستانکاران  

ي مالي خـارجي در     ها  افزايش بدهي . گردد  ثبت مي ) با عالمت منفي  (در طرف بدهکاران    
هـاي مـالي خـارجي در سـمت           و کـاهش بـدهي    ) بـا عالمـت مثبـت     (سمت بستانکاران   

کـه بـه عنـوان      (نحوه ثبـت حـساب انتقـاالت      . گردد  ثبت مي ) با عالمت منفي  (بدهکاران  
نيز برخالف حسابي است که به منظور جبـران         )رود  جبران مبادالت يک سويه به کار مي      

که ثبت اين حساب در طـرف بـستانکاران صـورت              هنگامي بنابراين. شود  آن استفاده مي  
بر عکس اگر حساب    . بايد حساب مقابل آن در طرف بدهکار ثبت شده باشد           گيرد، مي   مي

متقابل در طرف بستانکاران ثبت شده باشـد، حـساب انتقـاالت در طـرف بـدهکار ثبـت                   
امـا  . اوي صفر باشـد   ها مس   ثبت  بنابراين انتظار بر اين است که تراز خالص تمامي        . شود  مي

آوري شـده     گونه که پيش از اين اشاره شد در عمل به دليل آن که اطالعات جمـع                 همان
________________________________________________________ 

 رود   دربعضي موارد حساب انتقاالت به منظور جبران مبادالت يک طرفه به کار مي-١
2- Net 
3- Credit. 
4- Debit. 
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شوند، حاصل تـراز يـاد شـده            آوري مي   ها از منابع مختلفي جمع      براي تنظيم ترازپرداخت  
رو در    از ايـن  . باشد  مساوي صفر نيست و عمالً با يک خالص بدهکار يا بستانکار همراه مي            

ها و بـا      که مساوي با مانده حساب    ( جداگانه    ن به منظور حذف اين نابرابري يک ثبت       پايا
گـردد کـه بـه     اضافه مـي " خالص اشتباهات آماري"تحت عنوان   ) عالمت مخالف آن است   

در عين حال انـدازه ايـن       . شود  کننده آماري نيز تفسير مي      کننده يا شفاف    عنوان قلم تراز  
 ميــزان اشــتباهات آمــاري صــورت گرفتــه در تهيــه کننــده رقــم بــه هــيچ عنــوان بيــان

زيرا همواره اين امکـان وجـود دارد کـه قـسمتي از اشـتباهات               . باشد  ها نمي   ترازپرداخت
 .دليل هم دررقم خالص اشتباهات آماري انعکاس نيابند همين نمايند و به يکديگر را خنثي

  زمان ثبت معامالت-ب
هاي    حساب  ها نيز همانند سيستم     داختدر نسخه پنجم دستورالعمل پردازش ترازپر     

از ايـن   . کنـد    تبعيت مي  ١ حسابداري تعهدي   ، زمان ثبت مبادالت از سيستم     (SNA)ملي
شوند که يک ارزش اقتصادي ايجاد، منتقل، مبادله و يا زايل             ثبت مي   رو مبادالت هنگامي  

. آيدگيرند که تغييري در مالکيت بوجود      ها نيز زماني شکل مي      ها و بدهي    طلب. باشد شده
در مواردي که زمان انجام معامالت واضح نيست، زماني که طرفين مبادلـه آن معاملـه را     

 . شود مي معامالت در نظرگرفته مرجع جهت ثبت عنوان زمان کنند به مي در دفاتر خود ثبت
 گذاري  ارزش-ج

شـوند و    داگانه حاصـل مـي    ها از تجميع معامالت ج      های مختلف ترازپرداخت    حساب
تبيـين يـک     لـذا . يک نوع تناظر بين مبادالت حساب جاري و حساب مـالي وجـود دارد             

در نــسخه پــنجم . باشــد گــذاري ايــن مبــادالت ضــروری مــي معيــار واحــد بــراي ارزش
 ٢هاي ملـي قيمـت بـازار       حساب  ها نيز همانند سيستم     دستورالعمل پردازش تراز پرداخت   

________________________________________________________ 
1- Accrual. 

 .رود  به کارمي)Face Value( درمقابل ارزش دفتری )Market Value(زار قيمت با  -٢
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ثبت مبـادالت    گذاري و   پذيرد به عنوان معيار ارزش      نها صورت مي  که مبادالت بر اساس آ    
 .توصيه شده است

 

 ) اقتصادي و مرکز عاليق اقتصادي حوزه( مقيم و غيرمقيم -د
هـا آن دسـته از مبـادالت     مطابق با نسخه پنجم دسـتورالعمل تنظـيم ترازپرداخـت    

ي و يـا    اقتصادي که بين يک شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم و يـک شخـصيت حقيقـ               
يک عامل اقتـصادي   . ها ثبت گردد    پذيرد بايد در ترازپرداخت     حقوقي غيرمقيم صورت مي   

اقتصادي آن در قلمروي اقتصادي     ) منافع(گردد که مرکز عاليق       وقتي مقيم محسوب مي   
در عين حال قلمروي اقتصادي لزوماً بـا مرزهـاي سياسـي يـک کـشور                . يک کشور باشد  

شود و    شود که توسط يک دولت اداره مي        جغرافيايي مي يکسان نيست؛ بلکه شامل حوزه      
از ايـن رو    . کننـد   کاالها، اشخاص و سرمايه در داخل آن حوزه به طور آزادانه حرکت مي            

 زمين   هوا،(قلمروي اقتصادي، قلمروي جغرافيايي تحت حاکميت و کنترل دولت مرکزي           
 دفـاتر اطالعـات و       راکز علمـي،  هاي نظامي، م    ها، پايگاه   ها، کنسولگري   ، سفارتخانه )و دريا 

 سـوي   مهاجرت، مناطق آزاد، انبارهاي گمرکي يا ترانزيتـي و مراکـز تجـاری واقـع درآن              
 .گردد مرزها و تحت کنترل گمرک را شامل مي

در يک قلمروي اقتـصادي داراي مرکزيـت          عالوه بر اين يک عامل اقتصادي هنگامي      
، مسکن، يک مکان توليـدي و يـا مـوارد           بوده که در آن قلمرو يک جايگاه      )منافع(عاليق  

يا مدت محدود ولي     هاي اقتصادي خود براي مدت نامحدود       مشابه را جهت انجام فعاليت    
 .يک سال به ثبت رسانده باشد بيش از

 

 ها  های مختلف نسخه پنجم ترازپرداخت  بخش-۴
ــت  ــدول ترازپرداخ ــساب    ج ــستم ح ــد سي ــسخه جدي ــد ن ــا، همانن ــي   ه ــاي مل ه

(SNA;1993) قالم را در قالب دو سرفصل کلـي حـساب جـاري و حـساب سـرمايه و           ، ا
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هـاي    هـا خـود از بخـش        حال هر يـک از ايـن سرفـصل          در عين . کند  بندي مي   مالي طبقه 
بنـدي    اند که در داخل يک سـاختار بـه هـم پيوسـته چـارچوب                کوچکتري تشکيل شده  

بنـدي سياسـتي،      رمـول اند تا عالوه بر تسهيل در استفاده از آنها، اهداف چندگانـه ف              شده  
بيني، مقايسات دوجانبه و تحليل متغيرهاي کلـي          مطالعات تجربي و تحليلي، انجام پيش     

ها   بندي اقالم ترازپرداخت    نمودار زير چگونگي طبقه   . اي و جهاني نيز حاصل گردد       منطقه
 :دهد را نشان مي

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ها نماي کلي تراز پرداخت): ۱(نمودار 

 هاپرداختتراز

 حساب سرمايه حساب مالي

 سرمايه انتقاالت -
ــساب - ــا اکت ــذاري   ي واگ

  هاي غيرمالي دارايي
    توليد نشده

 مستقيم گذاري  سرمايه -
 گذاري پرتفوي سرمايه -
 مشتقات مالي -
 ها گذاري ساير سرمايه -
 هاي ذخيره دارايي -

 کاالها -
 خدمات -
 درآمد -
 جاري انتقاالت -

 حساب مالی وسرمايه حساب جاري
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 ري حساب جا-۱-۴
باشند را در     که صادرات و واردات مي     ترين اقالم مبادالتي کشور     اين حساب مهم  

های اين حـساب نيـز شـامل مبـادالت کاالهـا، خـدمات، درآمـد و                   زيربخش. گيرد  برمي
 .باشد انتقاالت جاري مي

  حساب کاال-الف

 اين حساب در برگيرنده بزرگترين طبقه يا دسته معامالت است که براساس اصـل              
ها  التجاره عالوه بر مال. شود يير در مالکيت بين يک شخص مقيم و غيرمقيم تنظيم ميتغ

، ارزش انجـام     ٢منظـور فـرآوري   ، بجـايي کـاال بـه         ١قابل نقل و انتقال     و کاالهاي عمومي  
،  ٤هـا   ، کاالهاي تحويل شده به وسايل حمل ونقل غيرمقيم درپايانـه           ٣تعميرات روي کاالها  

بنـدي    راقالم تجاری غير گمرکي نيـز تحـت ايـن سرفـصل طبقـه             و ساي  ٥طالي غيرپولي 
با عالمت  (اي است که صادرات کاال        روش ثبت مبادالت در اين حساب به گونه       . شوند  مي

در سـمت بـدهکاران ثبـت       ) با عالمت منفي  (در سمت بستانکاران و واردات کاال       ) مثبت
 .گردند مي
  حساب خدمات-ب

، خدمات فني   ٨، ارتباطات  ٧، مسافرت  ٦مل و نقل   اين سرفصل به تفکيک از اقالم ح      
،  ٢اي و اطالعـاتی     ، خـدمات رايانـه     ١گـري مـالي      و خدمات واسـطه    ١٠، بيمه  ٩و مهندسي 

________________________________________________________ 
1- General merchandise 
2- Goods for processing 
3- Repairs on goods 
4- Goods procured in ports by carriers 
5- Nonmonetary gold 
6- Transportation. 
7- Travel. 
8- Communication services. 
9- Construction services. 
10- Insurance services. 
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، خـدمات    ٤، سـاير خـدمات تجـاري       ٣االمتيـاز   هاي مربوط به مالکيت معنوي حق       هزينه
مالت مبنای ثبت معـا   .  تشکيل شده است   ٦، خدمات دولتي   ٥شخصي، فرهنگي و تفريحي   

قالـب سيـستم حـسابداری       غيرمقيم بـوده کـه در      اين حوزه معادالت ميان افراد مقيم و      
 . شوند تعهدی ثبت مي

  حساب درآمد-ج

گيرد که عبارتند   اين سرفصل دو نوع مبادله ميان افراد مقيم و غيرمقيم را در برمي
قـدي و   شامل پرداخت دسـتمزد، حقـوق و سـاير مزايـاي ن            (٧از جبران خدمات کارگران   

هـا و     شـامل دريافـت    (٨گـذاري   و درآمد سرمايه  ) غيرنقدي پرداختي به کارگران غيرمقيم    
که ) هاي مالي توسط افراد مقيم      هاي مالي يا بدهي     هاي ناشي از نگهداري دارايي      پرداخت

رقم درآمدی مـذکور بـه عنـوان خـالص درآمـد            . شوند  درطول يک سال مالي محقق مي     
يد ناخـالص داخلـی بـه درآمـد ملـی، درفرآينـد محاسـبه               عوامل توليد جهت تبديل تول    

 .يرند های ملی مورد استفاده قرار می حساب
  حساب انتقاالت-د

حساب انتقاالت ماهيتاً به عنوان جبران تغيير در مالکيت منابع حقيقـي يـا اقـالم                 
خـواه  خواه اين تغيير مالکيت ارادي باشد،       (رود  افراد مقيم و غيرمقيم به کار مي        مالي بين 

کـاال يـا     در کـشور ديگـر،       وقتي يک فرد مقيم در کشوري براي فرد غيرمقيمـي          ).قهري
پوشـي    کند يا اينکه يک فرد مقيم از بدهي يک فرد غيرمقيم چشم             منابع مالي ارسال مي   

                                                                                                                   
1- Financial services. 
2- Computer and information services. 
3- Royalties and Licence fees. 
4- Other business services. 
5- Personal, Cultural, and Recreational Services. 
6- Government services. 
7- Compensation of employees 
8- Investment income 
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کند، جبران اين جابجايي و تغيير در تملک متقابالً توسط يک دارايي حقيقي يا مالي                 مي
و صرفاً يک انتقال مالکيت انجام شـده کـه در اينگونـه مـوارد از                پذيرد    ديگر صورت نمي  

ترين ويژگي حساب انتقاالت اين اسـت کـه بـراي             مهم. شود  حساب انتقاالت استفاده مي   
 .رود که ما به ازاي مالی ندارند جبران مبادالت و معامالتي بکار مي

 

فتـار سيـستم   ها به منظور همـاهنگي بـا ر   در نسخه پنجم دستورالعمل ترازپرداخت    
هاي انتقالي به دو بخش انتقاالت جاري و انتقاالت           ها و پرداخت    هاي ملي، دريافت    حساب
اي در حـساب سـرمايه        شود که اطالعات مربوط به انتقاالت سرمايه        اي تقسيم مي    سرمايه

انتقاالت جاري سطح درآمد قابل تصرف را مستقيماً تحت تاثير قـرار داده             . گردد  درج مي 
. دهند  قالب صادرات و واردات تغيير مي      آن مصرف کاالها و خدمات کشور را در       و به تبع    

کننده را به سمت داخل       اين انتقاالت، منحني امکانات درآمدي و مصرفي کشور پرداخت        
کننـده را     سوق داده و برخالف آن، منحني امکانات درآمـدي و مـصرفي کـشور دريافـت               

 .بخشد برتري مي
المللـي   هاي جاري بين مثالً در قالب همکاري   (قاالت دولتي   انتقاالت جاري شامل انت   

هاي جاري مربـوط بـه        ، پرداخت ماليات  )ها و سازمان ملل     دول مختلف يا بين دولت      بين  
درآمد و ثروت و امثال آن؛ و ساير انتقاالت مانند فرستادن وجوه مالي توسـط کـارگران،                 

 .شود مي.... هاي غيرعمر و کارمزد مطالبات مربوط به بيمه
 

  حساب سرمايه و مالي-۲-۴
اين حساب از دو سرفصل جداگانه تحت عنـاوين حـساب سـرمايه و حـساب مـالي                  

هاي ملي انجـام گرفتـه        بندي در هماهنگي با سيستم حساب       تشکيل شده که اين تقسيم    
کننده بدهي بـه      ها بيان   دهنده طلب از يک فرد غيرمقيم و بدهي         اقالم دارايي نشان  . است
هرچند که در غالب معامالت طرفين معامله را يک فـرد مقـيم و       . باشد  غيرمقيم مي افراد  
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دهند اما اين امکان نيز وجود دارد که طرفين معامله هر دو  يک فرد غيرمقيم تشکيل مي    
که يک بدهي مالي خارجي توسط         مقيم و يا اينکه هر دو غيرمقيم باشند، مانند هنگامي         

 .شود يي مالي خارجي توسط دو فرد مقيم معامله ميدو فرد غيرمقيم و يا يک دارا
پذيرد در حساب  هاي خارجي صورت مي ها يا بدهي  هر تغييري که در ارزش دارايي  

 های خارجی تحت تـاثير      تغييرات در ارزش دارايي و بدهی     . شود  سرمايه و مالي ثبت نمي    
ت برابری اسـعار و يـا       تغييرا تغييرات قيمت،  ناشی از (مبادالت مالی، تغييرات ارزش آنها      

درطول يک دوره مالي بوده که       )ها  تبديل اقالم دارايي وبدهی    شيوه تسويه و   تغييرات در 
. بدهی خارجی کشور را در پايان يک سال مالی مـشخص مـی نماينـد               وضعيت دارايي و  

انعکاس يافته   کشور) IIP(المللي    گذاری بين   وضعيت سرمايه  مجموعه تحوالت مذکور در   
توجه به اين نکتـه     . يابند  ها انتقال مي    بادالت قطعی به حساب مالی تراز پرداخت      تنها م  و

مـرتبط   يکـديگر  بندي حساب مالي و اجـزاي حـساب درآمـد بـا             ضروري است که طبقه   
. هستند و الزم است که به منظور سهولت در تجزيه و تحليل با يکديگر هماهنگ باشـند                

هـای خـارجی    ی کـه در قالـب دارايـي و بـدهی    چرا که کليه اقالم مربوط به مبادالت مال   
نيز ) های دريافتی و پرداختی     سود و بهره  (اي    عامل درآمدی يا هزينه   انعکاس يافته يک    

اين هماهنگي به منظور ايجاد يک      . يابد که در حساب درآمد انعکاس مي      به دنبال دارند  
 و نيز سازگاري بـا      المللي  گذاري بين   ها وضعيت سرمايه    پرداخت  ارتباط مستحکم بين تراز   

المللي پول حايز اهميت      هاي آماري صندوق بين     هاي ملي و ديگر سيستم      سيستم حساب 
 .باشد فراوان مي

  حساب سرمايه-الف

هـاي    اي و سرفصل اکتساب يا واگذاري دارايـي         اين حساب به سرفصل انتقاالت سرمايه     
ها که داراي ثبـت       ازپرداختآن دسته از مبادالت تر     .شود      تقسيم مي  ١غيرمالي توليد نشده  

________________________________________________________ 
1- Acquisition / Disposal of Non – Produced , Nonfinanacial Assets. 
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وارد حساب  ) اي  انتقاالت جاري يا انتقاالت سرمايه    " (انتقاالت"باشد، به صورت      مقابل نمي 
اي به همين نام در حـساب         انتقاالت جاري در سرفصل جداگانه    . شوند  ها مي   تراز پرداخت 

قـاالت  انت. شـوند   اي در حساب سرمايه ثبت مـي        شود ولي انتقاالت سرمايه     جاري درج مي  
های   ها از طرف بخش دولتي و غيردولتي، انتقاالت دارايي          اي شامل بخشش بدهي     سرمايه

کـه يـک شخـصيت دولتـي يـا            هنگـامي . باشـد   گذاري مي   هاي سرمايه   مهاجرين و کمک  
غيردولتي، همه يا قسمتي از تعهدات يک شخـصيت بـدهکار مقـيم در اقتـصاد ديگـر را            

جبـران  " اي  انتقاالت سـرمايه  "متقابل در حساب    بخشد، اين کاهش بدهي با يک ثبت          مي
عالوه بر اين جريان کاالها و تغييرات مالي به دليل مهـاجرت اشـخاص از يـک       . گردد  مي

گـذاري دولـت يـا بخـش غيردولتـي بـه                هاي سرمايه   اقتصاد به اقتصاد ديگر و نيز کمک      
 ثابت در اين     هاي اکتساب دارايي    اشخاص غيرمقيم جهت تأمين همه يا قسمتي از هزينه        

هـاي مـشهودي را در بـر          اين سرفصل همچنين معـامالت دارايـي      . شوند  حساب ثبت مي  
ها  گيرند، اما خود اين دارايي گيرد که در توليد کاالها و خدمات مورد استفاده قرار مي          مي

هـاي    عـالوه بـر ايـن معـامالت دارايـي         ). مانند زمين و منـابع زيرزمينـي      (اند    توليد نشده 
. گردنـد  نيز در اين قسمت ثبـت مـي  ) نظير عالم تجاري، حق ثبت و حق چاپ  (نامشهود  

هـاي   هزينـه "هاي نامـشهودي در سرفـصل    الزم به ذکر است که استفاده از چنين دارايي   
گردد، اما خريد و  ذيل حساب خدمات درج مي" ها االمتياز مربوط به مالکيت معنوي و حق

 .گردد  ميها در حساب سرمايه وارد فروش اين دارايي
 

  حساب مالي-ب

هاي خـارجي يـک اقتـصاد         ها و بدهي    کليه معامالتي که به تغيير مالکيت در دارايي       
اينگونه تغييرات موجب ايجاد يـا تـسويه        . شوند  گردند در حساب مالي ثبت مي       منجر مي 

مبـاني مختلفـي بـراي    . گردنـد  يـا بـالعکس مـي      مطالبات يک اقتصاد با دنيـاي خـارج و        
ها براي تجزيه     بندي    ناصر حساب مالي استفاده شده که هر يک از اين طبقه          بندي ع   طبقه
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بندي بـر اسـاس       هاي مختلف انجام يافته که شامل طبقه        و تحليل الگوهاي رفتاري گروه    
دولت، مقامات  (هاي داخلي اقتصاد      بندي بر اساس بخش     ، طبقه )دارايي و بدهي  (عملکرد  

و ...) سـهام، اوراق بـدهي و   (نـدي بـر اسـاس ابـزار         ب  ، طبقـه  )ها  پولي، بانکها و ساير بخش    
 .باشند مي) مدت بلندمدت، کوتاه (١بندي بر اساس سررسيد اوليه طبقه

گـذاري در سـبد       گذاري مستقيم خارجی، سرمايه     اجزاي حساب مالي شامل سرمايه    
گـذاري مـستقيم بـر        سرمايه. باشند  مي ٢هاي ذخيره   ها و دارايي    گذاري  مالي، ساير سرمايه  

گـذاري در اقتـصاد     وسـرمايه ٣گـذاري مـستقيم در خـارج    سب جهت جريان به سرمايه ح
گـذاری در اوراق      از سـرمايه  " گـذاري پورتفـوي     سـرمايه ."شـوند    تقسيم مي  ٤دهنده  گزارش

بـه  "هـا   گـذاري   سـاير سـرمايه   "شـود و      سهام، ابزارهای مشتق و اوراق بدهی تـشکيل مـي         
باری نهادهای مالی مربوط شـده کـه برحـسب          عمليات اعت  پول و  معامالت ابزارهای بازار  

در اين دو گروه تفکيـک عناصـر مـالي بـر حـسب              . شوند  ها تفکيک مي    بدهی ها و   دارايي
هـا   ساير بخـش  مقامات پولي، دولت، بانکها و: هاي داخلي اقتصاد به چهار زيربخش   بخش

 رسيد اوليه   بر حسب سر  " ها  گذاري  ساير سرمايه "حال سرفصل    در عين . گيرد  نيز انجام مي  
مدت   هاي کوتاه   شوند که بدهي     مي  مدت تقسيم   مدت و بلند    هاي کوتاه   ها و بدهي    به دارايي 

درمقابـل  . شود که سررسيد آن کمتر از يک سال باشد          ها اطالق مي    به آن دسته از بدهي    
 .گيرد مينامشخص را در بر سال و يا از يک هاي با سررسيد بيش هاي بلندمدت بدهي بدهي

 

 )IIP(المللي  گذاري بين عيت سرمايه وض-٥
وضعيت ) IIP(المللي    گذاري بين   به همراه وضعيت سرمايه   ) BOP(ها    تراز پرداخت 

 عمليـاتی و  المللـي تـراز   گذاري بـين  وضعيت سرمايه. کنند خارجي کشورها را تشريح مي    
________________________________________________________ 

1- Maturity. 
2- Reserve Assets. 
3 Abroad. 
4- In the reporting economy. 
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های مالي کـشورها را در يـک زمـان مـشخص نـشان                 و بدهي   غير عملياتی مانده دارايي   
شوند طلب از افـراد غيـرمقيم، بـدهي بـه             اقالم مالي که در اين حساب ارايه مي       . دهد  يم

های ارزی، ترکيب اوراق قرضه و اوراق سـهام، انـواع اوراق بهـادار،                افراد غيرمقيم، سپرده  
هـای مـشترک      گذاری  سرمايه های خاص، مانده قراردادهای مشارکت مدنی و        تامين مالی 

 رهای مشتق خريداری شده و فـروش رفتـه، طـالي پـولي و             خارجی، آخرين وضعيت ابزا   
 . گردد حق برداشت مخصوص را شامل مي

هاي مالي يک اقتصاد در پايان دوره از معامالت، تغييرات            ها و بدهي    وضعيت دارايي 
وضـعيت   "به همين دليل حساب   . شود  و ساير تعديالت متأثر مي    ) قيمت و نرخ ارز   (ارزش  
 هـا و    از شش ستون تشکيل شده که به ترتيـب وضـعيت دارايـي            " المللي  گذاري بين   سرمايه
های خارجي در اول دوره، مبادالت، تغيير قيمت، تغيير نرخ ارز، سـاير تعـديالت و                  بدهی

ستون ششم در واقع جمـع جبـري پـنج          . دهند  باالخره وضعيت پايان دوره را توضيح مي      
عديالتي نظيـر تخـصيص يـا       کننده ت   منعکس" ساير تعديالت " ستون. باشد  ستون اول مي  

 ١هـا  بندي فسخ حق برداشت مخصوص، پولي يا غيرپولي کردن طال و تجديدنظر در طبقه 
 .باشد مي

هـا و     مبـادالت دارايـي     گذاري بر اساس قيمـت بـازار، تمـامي          مطابق با قاعده قيمت   
هـاي بـازاري، يعنـي نـرخ بـازار در زمـان معاملـه         هـاي مـالي خـارجي بـه قيمـت          بدهي
هـاي مـالي      ها و بـدهي     همچنين براي ارزيابي و ثبت مانده دارايي      . شوند  ي مي گذار  ارزش

مـورد  ) اول دوره يـا انتهـاي دوره  (هاي جاري بازار در زمان مورد نظر          خارجي بايد قيمت  
ها به عنوان مرجع      ها و بدهي    با عنايت به اينکه غالباً موجودي دارايي      . استفاده قرار گيرند  

گـذاري در حـساب درآمـد مـورد اسـتفاده قـرار               مدهاي سرمايه دريافت و يا پرداخت درآ    
________________________________________________________ 

گـذاري   گـذاري پرتقـوي بـه سـرمايه     سـد، از سـرمايه   درصد ارزش کل شـرکت بر     ۱۰ به    مثالً اگر ارزش سهامي    -١
 .شود مستقيم منتقل مي
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" هـا     ترازپرداخت"گذاري و حساب مالي از          گيرند، الزم است که حساب درآمد سرمايه        مي
هـای    نـرخ  بندي نحـوه ثبـت و       از نظر طبقه  " المللي  گذاري بين   وضعيت سرمايه "با حساب   

سـازي ذخـاير و       هماهنـگ ايـن امـر بـه       . المللـي هماهنـگ باشـند       کارمزد عمليات بـين   
 رديفي  بندي  طبقه در. کند مي بازدهي مناسب کمک هاي مالي و نيزاستخراج نرخ هاي جريان

  وضعيت"ها، ساير اقالم  ها و بدهي از تفکيک دارايي پس" المللي گذاري بين سرمايه وضعيت"
 .اند شده بندي ها طبقه ازترازپرداخت" مالي حساب"همانند " المللي بين گذاري سرمايه

 

المللـي اقتـصاد ايـران را در سـال            گذاری بـين    وضعيت سرمايه )الف(جدول پيوست   
های  گردش حساب(مطابق جدول مذکور ارقام ستون مبادالت مالی . دهد نشان مي۱۳۸۱

های خارجی با اقالم حـساب مـالی تـراز            بدهی اقالم دارايي و   ناظر بر ) بستانکار بدهکار و 
اثــرات متقابــل مبــادالت مــالی  گاری کامــل داشــته وهــای همــان ســال ســاز پرداخــت

هـای خـارجی      بدهی تغييرات وضعيت دارايي و    توان بر   رامي)) ب(پيوست(ها    ترازپرداخت
نکته جالب توجه تفکيک ذخاير خارجی کشور .  مشاهده نمود۱۳۸۱پايان سال  در کشور

 کـه در  ( پذيری باال  درجه نقد  های با   به دارايي ) های خارجی دولت و بانک مرکزی       دارايي(
های مختلف مالی  حساب که در(اي  های سرمايه دارايي و) های ذخيره آمده حساب دارايي
 .باشد مي) ها گذاری سرمايه ساير سبد مالی و گذاری در اعم از سرمايه

 

 یـرگي  نتيجه-۶
المللي    توسط صندوق بين   ۱۹۹۳سال   های ملی که در     حساب سيستم پردازش آمار  

بخـش   مالی، پـولی و    ده ناظر بر هماهنگ سازی مجموعه آمار بخش واقعی،        پول ارايه ش  
ســازی بــه علــت ارتباطــات متقابــل  ايــن فرآينــد هماهنـگ . باشــد خـارجی اقتــصاد مــی 

هـای    عدم وجود سازگاری ميان آمار حوزه     . باشد  های آماری مذکور با يکديگر مي       سيستم
مـانی مختلـف را دشـوار       مقـاطع ز   هـای اقتـصادی در      مذکور از يک طرف تحليل بخـش      
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هـای مختلـف اقتـصادی در فـضای           نمايد و از طرف ديگر ارزيابی آثار اجرای سياست          مي
های ملی     در اين جهت سيستم آماری پردازش حساب       .کند  پذير نمي  کالن اقتصاد را امکان   

توسط کشورهای مختلف در طي يازده سال       المللي    جهت توليد اطالعات قابل مقايسه بين     
اقتصاد ايران نيز بانـک مرکـزی بـا جـايگزيني            در. رد استفاده قرارگرفته است   گذشته مو 

روشهای جديد پردازش اطالعات درصدد ارتقاي کيفـي آمارهـای پـولی، مـالی، توليـد و            
 .اطالعات بخش خارجي برآمده است

حوزه آمارهای بخش خارجي، نسخه پنجم راهنمای پردازش اطالعات جـايگزين        در
قالــب تــراز   بــرای نخــستين بــار تــراز عمليــات ارزی کــشور درنــسخه چهــارم شــده و

همچنـين  . های جديد پس از شش سال فعاليـت مـستمر توليـد گرديـده اسـت       پرداخت
هـای خـارجی و تـراز        که ترکيب دارايي و بدهی    ) IIP(المللي    گذاری بين   وضعيت سرمايه 

های واقعـی     مار بخش های خارجي کشور و آ      آن را انعکاس داده نيز سازگار با ترازپرداخت       
گـذاری    هـا و وضـعيت سـرمايه        ترازپرداخـت . و پولی اقتصاد ايران توليـد گرديـده اسـت         

جذب منابع    ارايه شده داللت بر وضعيت مثبت کشور در        ۱۳۸۱المللي که برای سال       بين
همچنين . گذاری دارد   المللي کشور به لحاظ تراز سرمايه       های بين   خارجی و ارتقاي دارايي   

 برخـوردار   بهبـودی   بـه   رو ثبـات و   ها از وضعيت بـا     پرداخت مالی تراز   جاری و  های  حساب
 .باشند مي
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   )الف(پيوست 
گذاري بين المللي وضعيت سرمايه  

ميليون دالر: ارقام  ١٣٨١در سال         
    ناشي از١٣٨١تغييرات طي سال 

 مانده درانتهای  
سايرتعديالت  ١٣٨١سال  تغييرقيمت  تغييرنرخ ارز   معامالت 

 مانده در
ابتدای سال 

١٣٨١   
  

76095 00 00 2731 19742 59085 گذاري  خالص وضعيت سرمايه
 المللي  بين

274050 00 00 211 55608 218231 ها  دارايي 
32867 00 00 1171 1085 35123 گذاري مستقيم در خارج  سرمايه 
5324 00 00 00 550 4774 سهام  گذاري بصورت سرمايه 

27543 00 00 1171 1635 30349 ها  ساير سرمايه 
8101 00 00 931 897 6273 گذاري در اوراق بهادار  سرمايه 
7789 00 00 931 651 6207 ق سهام اورا 
312 00 00 00 246 66  وراق بدهي 

125903 00 00 1909 28050 95944 ها  گذاري ساير سرمايه 
5367 00 00 00 593 5960  اعتبارات تجاري 
2019 00 00 406 184 1429 ها  وام 

103535 00 00 1424 26182 75929 هاي ارزي  ارز وسپرده 
14982 00 00 79 2277 12626 ها  ساير دارايي 

107179 00 00 1458 27746 80891 هاي ذخيره  دارايي 
4220 00 00 00 854 3366  طالي پولي 
3642 00 00 00 289 3353  حق برداشت مخصوص 

00 00 00 00 00 00  مانده ذخاير نزد صندوق 
99317 00 00 1458 26603 74172  ارز 

197955 00 00 2942 35866 159146  ها  بدهي
79220 00 00 00 22794 56426 گذاري مستقيم در ايران سرمايه 
19700 00 00 00 5050 14650 سهام   صورت  به گذاري سرمايه
59520 00 00 00 17744 41776 ها  ساير سرمايه 
10660 00 00 390 10270 00 گذاري در اوراق بهادار  سرمايه 

108075 00 00 2552 2802 102720  ها  گذاري      ساير سرمايه
55576 00 00 1530 246 53800  اعتبارات تجاري 
38405 00 00 1119 7798 29487  وامها 
8962 00 00 27 6108 2827 هاي ارزي  ارز وسپرده 
5132 00 00 124 11350 16606 ها   ساير بدهي 

 .باشد شود، نمي های دولتی كه خارج از سيستم بانكي عمل مي هاي خارجي بخش خصوصی وشرکت ها وبدهي شامل آن بخش از دارايي 
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 )ب(پيوست 
 دالر ميليون ١٣٨١ترازپرداخت های خارجی کشور درسال  
 2233     حساب جاري  -١

 5215     ساب کاالح   
 28094     صادرات     
 22965 هاي نفتي  نفت و گازو فرآورده       
 5129     ساير        
 22880     واردات     
 4146      حساب خدمات   
 4521     خدمت:دريافت     
 1600     نقل  حمل و       
 286     مسافر         
 1053     كاال          
 262     ساير          
 1357     مسافرت        
 43     ارتباطات        
 1121   خدمات فني مهندسي        
 41     بيمه        
 2     مالي        
 3   رساني وكامپيوتر اطالع       
 4     مالكيت معنوي        
 87   ساير خدمات تجاري        
 57 صي و فرهنگي و تفريحيشخ       
 206   ساير خدمات دولتي       
 8667     خدمت:پرداخت     
 669     نقل  حمل و       
 240     مسافر         
 358     كاال          
 72     ساير          
 3750     مسافرت        
 82     ارتباطات        
 2802   هندسي خدمات فني م       
 18     بيمه        
 40     مالي        
 81   اطالع رساني وكامپيوتر       
 24      يمالكيت معنو       
 339   ساير خدمات تجاري        
 201 شخصي و فرهنگي و تفريحي       
 661   ساير خدمات دولتي       
 281     حساب درآمد   
 544   جبران خدمات کارگران       
 728     دريافتي         
 184     پرداختي         
 263    گذاری درآمد سرمايه       



 

 ...هاي چهارم و پنجم دستورالعمل  مقايسه تطبيقي نسخه
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 778     دريافتي         
 1040     پرداختي         
 883     حساب انتقاالت جاری   
 4     دولت       
 0     دريافتي         
 4     داختيپر         
 887     ها ساير بخش       
 1135     دريافتي         
 248     پرداختي         
 2     حساب سرمايه  -٢

 0   ای انتقاالت سرمايه       
 2  هاي غيرمالي ييواگذاري دارا   يا  اکتساب       
 800       حساب مالي  -٣

 108 خارج گذاري مستقيم در  سرمايه     
 2279 گذاري مستقيم در ايران  سرمايه     
                 
 90 گذاري در اوراق بهادار سرمايه :ها ييدارا     
 65     اوراق سهام        
 25     اوراق بدهي        
 1027 گذاري در اوراق بهادار  سرمايه :ها بدهي     
 0     اوراق سهام        
 1027     اوراق بدهي        
 0 گذاري در ابزارهاي مشتق سرمايه :ها ييدارا     
 0     مقام پولي        
 0     دولت        
 0     ها  بانک       
 0     ها  ساير بخش       
 0 گذاري در ابزارهاي مشتق سرمايه :ها بدهي     
 0     مقام پولي        
 0     دولت        
 0     ها  بانک       
 0     ها  ساير بخش       
 2805 ها گذاري سرمايه ساير:ها دارايي     
 1653     مقام پولي        
 56     دولت        
 1208     ها  بانک       
 0     ها  ساير بخش       
 280   ها گذاري ساير سرمايه:ها بدهي     
 285     ولي مقام پ       
 626     دولت        
 655     ها  بانک       
 25     ها  ساير بخش       
 256 خالص اشتباهات و از قلم افتادگي آماري  -٤

 256     ترازکل     
 2775     تغييردرذخاير  -٥
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 EKS و محاسبه آن به روش ١برابري قدرت خريد
 
 

 ٢زهره طغرايي
 
 

 چکيده
ويا  (B، تعداد واحدهاي ارز کشور      B و   Aبرابري قدرت خريد بين ارزهاي دو کشور        

A ( است که به اندازه قدرت خريد يک واحد ارز کشورA)  و ياB (باشد مي. 
هـاي دو     ست با نـسبت هزينـه     باشد که برابر ا     ، نوعي نرخ مبادله مي    PPPبه عبارتي   

            :سبد کاالي يکسان در دو جامعه بر حسب ارزهاي ملي
∉Β

Β
C

$C = PPPE ∉$ 

کند که سطوح قيمت يک سبد کاالها در همـه            تئوري برابري قدرت خريد بيان مي     
شـود، بايـد برابـر     يري ميگ ، زماني که بر حسب يک ارز اندازه   )حداقل دو کشور  (کشورها  

هاي مبادله در طـوالني مـدت بـه سـمت نرخـي همگـرا        براساس اين تئوري، نرخ   . باشند
 .گردد شوند که باعث برابري قدرت خريد در بين کشورها مي مي

آنچه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد تفاوت بين نرخ برابري قدرت خريد و                
 اشـکاالت نظـام ارزي   دهنـده  نـشان اين تفـاوت   . خلي است نرخ مبادله ارز در بازارهاي دا     

توان ارزش اسمي ريال را در برابر دالر و يا ارزهاي ديگر تنها با توجه به نرخ                   نبوده و نمي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Purchasing Power Parity 

محقق اداره تحقيقات و مطالعات آماري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، کارشناس ارشد آمار از دانـشگاه                  -٢
 .تهران
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تفـاوت بـين    . آورد  دست هگونه فرضياتي ب    برابري قدرت خريد و بدون در نظر گرفتن هيچ        
هـاي    هاي داخلي و يـا سياسـت         قيمت تواند متأثر از مشکالت موجود در نظام        دو نرخ مي  

نـرخ برابــري قــدرت خريـد بــراي انجــام مقايــسات   . اقتـصادي واردات و صــادرات باشــد 
المللـي قابـل قبـول بـوده و      هـاي اقتـصادي مختلـف در مجـامع بـين       المللي شاخص   بين
 .هاي ارز در بازارهاي داخلي استفاده کرد توان از آن براي تعيين نرخ نمي

و ارتبـاط   ) PPP( مطالعه و بررسي نرخ مبادله برابري قدرت خريـد           در اين مقاله به   
، EKSهاي مختلف محاسبه پرداخته و در نهايت با توصيف روش   و نيز روش CPI آن با

 .شود قدرت خريد بين دو شهر همدان و اصفهان با اين روش محاسبه مي
 

 مقدمه
دله ثابـت شـده تحـت       ي مبا ها  نرخقبل از جنگ جهاني اول، به علت تجارت آزاد و           

دوران . برابر بود ) از نظر اقتصادي  (نظام پولي طال، سطوح قيمت در بين کشورهاي اصلي          
ي متوقف شـد و هـر کـشوري         الملل  بين اين نظام پولي حذف و تجارت         جنگ جهاني اول،  

ي تـورم در    هـا   نـرخ در نتيجـه،    . پول خود را براي تـأمين مـالي ايـن جنـگ چـاپ کـرد               
 .ند رو به رشد پيدا کردکشورهاي مختلف، رو

از آنجايي که نسبت تبديل بين دو ارز ملي، بايد نرخي باشد که قدرت خريد آنها را                 
اي که بـين ارزهـاي مختلـف وجـود داشـت، نـرخ                هاي مبادله   کرد، بنابراين نرخ    برابر مي 

 نرخ  ، اين بحث را مطرح کرد که حرکات       ١گاستاو کاسل پــروفسور  . صحيح و واقعي نبود   
د و ايـن امکــان      کنـ   مـي  نيز از يک قانون مشخص پيـروي         ه، حتي اگر شناور باشد    مبادل

از طرفي قدرت خريد پول به وسـيله        . وجـود دارد کـه بتوان نـرخ مبادله صحيح را يافت        
(عکس سطوح قيمت عمومي     

Ρ
 هـا بـاالتر باشـند،       هر چـه قيمـت    . شد  ي مي گير  اندازه)  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Gustav Cassle 
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 PPPاو اين را برابري قدرت خريد يـا نـسبت           .  است و برعکس   تر  ينيپاقدرت خريد پول      
بعد از جنگ جهاني، به محاسبه نرخ مبادله         ١نود  جان مينارد کي  و  کاسل  پروفسور  . ناميد

 . پرداختند صحيح مي
 :فرمول آنها به صورت زير بود

 

 Aافزايش قيمت در کشور                      
 نرخ صحيح= نرخ قديمي ×                         

 Bافزايش قيمت در کشور                      
 

آمد حتي امروزه بـسياري از   دست مي ه روش مقبولي بود، زيرا آسان ب      ،يادشدهروش  
الزم به ذکر است،    . ندکن  ميمردم، اين روش را براي محاسبه نرخ مبادله صحيح استفاده           

يف ارزها را به اطالع کشورها رساند، براساس ايـن           پول، تضع  الملل  بينزماني که صندوق    
 ]۱[. روش بود

 

 برابري قدرت خريد
  B، تعـداد واحـدهاي ارز کـشور         B و   Aبرابري قدرت خريد، بين ارزهاي دو کشور        

 .باشد مي) Bو يا  (Aاست که به اندازه قدرت خريد يک واحد ارز کشور ) Aيا (
ي دو  هـا   هزينـه  که برابر است با نـسبت        باشد ، نوعي نرخ مبادله مي    PPPبه عبارتي   

 :سبد کاالي يکسان در دو جامعه بر حسب ارزهاي ملي

E ΡΡΡ
∉$ =

∉Β
Β

C
$C  

$CB  :هزينه يک سبد کاال در اياالت متحده به دالر 
∉CB :ن سبد کاال در اروپاهزينه هما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- John Maynard Keynowd 
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يکي از معروفترين مواردي که اقتـصاددانان در مـورد آن، برابـري قـدرت خريـد را                  
دونالد است زيرا اين همبرگر در بسياري از کشورهاي جهان  محاسبه کردند، همبرگر مک
فرض کنيد هزينه يک همبرگر مـک دونالـد در لنـدن           . شود  با کيفيت يکسان مصرف مي    

 ۵۵/۰ دالر باشد و نرخ مبادله پوند به دالر هـم            ۵/۲ اياالت متحده برابر      پوند و در   ۲برابر  
برابري قدرت خريد بـين     .  پوند است  ۵۵/۰اين نرخ به معني اين است که هر دالر،          . است

 : شود دو ارز پوند و دالر امريکا به صورت زير محاسبه مي

8.0
5.2

2
==Eppp  

 برابـري قـدرت خريـد از نـرخ مبادلـه بـازار،        ي   توجه به بزرگتر بودن نرخ مبادلـه       با
 .گفت که هزينه خريد يک همبرگر مک دونالد در انگلستان بيشتر از امريکا است توان مي

تـوان از     المللي کاربرد دارد کـه مـي        اصوالً نرخ برابري قدرت خريد در مقايسات بين       
 :ترين موارد استفاده آن به صورت زير نام برد عمده

ي مبادلـه   ها  نرختواند به جاي     کننده، مي  ، به عنوان فاکتور تبديل    PPPنرخ مبادله    )۱
 اسـتفاده    اقتصادي کشورهاي مختلف بـه يـک ارز رايـج،          ١هاي  فزوني  همدر تبديل   

هاي اقتصادي    مقايسات بين کشورها و تحليل      هاي تبديل شده،   فزوني  هماين  . شود
 .نمايد و آماري آنها را سهل مي

هاي اصلي آن که بـا       فزوني  هم و   GDPگام در پروسه تبديل      اولين    ،PPPمحاسبه   )۲
 .ي سازدالملل بينارز ملي بيان شده به يک ارز رايج است تا ما را قادر به مقايسات 

ن مـالک   ايـ   اندازه احتياج به بيان      به منظور مقايسه استاندارد زندگي در دو کشور،        )۳
 اسـتفاده   PPPي مبادلـه    هـا  نرخباشد به اين منظور از       در دو کشور، به يک ارز مي      

 .شود ي مبادله بازار، منجر به مقايسات نادرست ميها نرخزيرا استفاده از . شود مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Aggregates 
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 سرانه  GDP و   GDPي بايد مقدار    الملل  بيني  ها  سازماني؛  الملل  بينمقايسه درآمد    )۴
گـاهي  . را براي هر کشور عضو، جهت اهداف سياسي و يـا آمـاري، مقايـسه کننـد          

 و مقرري دانشجويان خارجي با اسـتفاده ار چنـين           اي  حرفهران  اوقات حقوق کارگ  
 .شوند هايي تعديل مي داده

اگـر ارز   . ي يـک کـشور باشـد      پـذير   رقابـت  دهنده  نشانتواند    مي PPPنرخ مبادله    )۵
ي پـذير   رقابـت ، کشور مورد نظر حالـت       ) نرخ مبادله  < PPP(داخلي ضعيف باشد    

تر شده و پـول بـه ارزش خـارجي           ارزان ي داخلي نسبتاً  ها  قيمتزيرا  . دکن  ميپيدا  
باشـد ارز  )  نرخ مبادلهPPP >(از طرفی اگر . شود کمتر از ارزش داخلي عرضه مي

 ي داخلي نسبتاً  ها  قيمتي را به علت     پذير  رقابتقوي شده و کشور موردنظر حالت       
 .رود باال از دست مي

 

  PPPانواع نرخ مبادله 
 : که به شرح زير است وجود داردPPPبندي انواع  دو نوع طبقه

 

ي کاالهاي قابل معاملـه     ها  قيمتاگر از     : قابل معامله و غير قابل معامله      PPP -الف
ي کاالهاي  ها  قيمت قابل معامله و اگر      PPPاستفاده شود   ... مثل اتومبيل، لوازم خانگي و      

ملـه   غيـر قابـل معا   PPP... هاي مـدارس و       کار رود مثل خانه، شهريه     هغير قابل معامله، ب   
 . قابل معامله موردنظر استPPPغالباٌ . آيد دست مي هب

 

، سـطوح قيمـت را مقايـسه        PPPمقـدار مطلـق     :  نـسبي  PPP مطلق و    PPP -ب
 نسبي، تغييرات يا حرکات قيمت را مـورد بررسـي و مقايـسه         PPP در حالي که     ،دکن  مي

 در بـين    هـا  قيمـت دهد که     اين اطمينان را مي    PPPاز طرفي مقدار مطلق     . دهد قرار مي 
دهـد کـه حرکـت نـرخ       تنها اين اطمينان را مي    کشورها برابر باشند، اما مقدار نسبي آن،      

ي هـا   قيمتبدون درنظر گرفتن اينکه     . (مبادله به اندازه فاصله تورم ميان دو اقتصاد است        
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 PPPي نسبت بـه   تر  ضعيف نسبي، شرايط    PPPواضح است که    ) اصلي برابر هستند يا نه    
 :شوند ين دو نوع نرخ به صورت زير محاسبه ميا. مطلق دارد

 = PPP    مطلق
CBB

CBA

P
P   

P
CBA

  Aقيمت يک سبد اقالم در کشور  = 
P

CBB
 Bقيمت يک سبد اقالم در کشور  = 

 

نسبي دالر به يورو     PPP = 
tt ,$, .

1-t ،E$
1-،t E$- t،E$

∉ΠΠ=
∉

∉∉  

t Π =  نرخ تورم در زمانt 
مـسئوليت محاسـبه     ٢و اداره آمار جامعـه اروپـا       ١اقتصادي و توسعه   همکاري نسازما

PPP    اتحاديه اروپا .  را به عهده دارند ,PPP    سازمان همکاري پايي و    را براي كشورهاي ارو
پـايي عـضو ايـن سـازمان و نيـز      اين شاخص را براي كشورهاي غيرارو   اقتصادي و توسعه    

دست  هبا اين نرخ برابري ب    . کنند  محاسبه مي ... کشورهايي چون روسيه، چين، اوکراين و       
البته بانک .  کشورهاي مورد نظر، قابليت مقايسه با يکديگر را خواهند داشت     GDPآمده،  

اين نرخ  , صورت جداگانه با اهدافي چون مقايسه سطح فقر در بين کشورها           هجهاني نيز ب  
طبـق  توسـعه و اتحاديـه   سـازمان همکـاري اقتـصادي و      كند اما    ري را محاسبه مي   ــبراب

 .برنامه و هدف واحدی مسئوليت اين امر را دارند
 

 نحوه انتخاب سبد کاالها
 از تمـام کاالهـا و       اي  نمونـه ،  PPPي شـده بـراي      گـذار   قيمتسبد کاالها و خدمات     

ند که شامل کاالهـا و خـدمات      شو  مي استفاده   GDPدست آمدن    هخدماتي است که در ب    
 ماننـد  کننـده  مـصرف کاالهاي تجهيزاتـي، اقـالم مـصرفي    ، خدمات دولتي،  کننده  مصرف

 .دباش مي... خوراک، آشاميدني، پوشاک و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- The Organization for Economic Cooperation & Development. 
2- The Statistical Office of the European Communities. 
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) حداقل دو کـشور    ( ، به منظور مقايسه بين کشورها     PPPدست آوردن    هاز آنجا که ب   
است، نياز به محصوالت همانندي داريم که براي تمام کـشورهاي تحـت مقايـسه، مـورد         

تـرين و بحـث    از محـصوالت مـشکل  فهرسـت  نتخـاب ايـن   ا. استفاده عـام داشـته باشـد    
د که  کن  ميانتخاب محصوالت يکسان، تضمين     .  است PPPانگيزترين موضوع در ساختار     

PPP  ،ي موجـود در کيفيـت      هـا   تفـاوت گيرنـد نـه      ي سطح قيمت را اندازه مـي      ها  تفاوت
عملي و معمول، تعيين محصوالتي با مشخصات قطعي و مـشخص            يک مورد . محصول را 

. ي شوندگذار قيمتهايشان  با نام مارک آنهاست، طوري که اين محصوالت با تمام ويژگي          
ي کاالهـا يـا خـدمات در تمـام          گـذار   قيمتمورد دوم اين است که مطمئن باشيم، واحد         

 کار مشکلي است که بستگي بـه        فهرستتهيه اين   . کشورهاي مورد بررسي يکسان است    
زيـرا ايـن امکـان وجـود        .  تحت مقايسه دارد   همگني اقتصادي و مصرفي گروه کشورهاي     

دارد که محصوالتي که در ليست تهيه شده، نماينده خوبي از اقالم مصرف شده در ايـن                 
به عبارتي ممکن است نماينده بودن بـا يکـسان بـودن کاالهـا در تعـارض                 . کشور نباشد 

 در Aالي زيرا ممکن اسـت کـا    . شود  مياين مسئله باعث ايجاد اريبي در مقايسات        . باشد
هر دو کشور استفاده شود ولي ممکن است در يک کشور به عنوان يک کاالهاي لـوکس                 

راه حلي که در ايـن      . باشد و در ديگري به عنوان کاالي ضروري مورد استفاده قرار گيرد           
ي شـده   گـذار   قيمت قرار دادن يک ستاره کوچک در مقابل تمام اقالم            مورد توصيه شده،  

 ايـن اقـالم     –باشند   م نمونه الگوي مصرفي در کشور مورد نظر مي        است که به عنوان اقال    

آينـد کـه در روش       دار در محاسبه عناوين اصلي برابري قدرت خريد به حساب مي           ستاره
توسـط   فهرسـت ي، اين   الملل  بين البته در مقايسات     -خواهيد ديد ) PPP) EKSمحاسبه  

 .شود تهيه مي و با مشاوره کارشناسان کشورهاي عضو، ICP١کارشناسان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- International Comparison Program 
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 PPP و CPIارتباط 
يي از  هـا   شـباهت ) PPP(و برابري قدرت خريـد      ) CPI (کننده  مصرفشاخص بهاي   
، تغييرات در سطوح قيمت کاالها و خـدمات را در طـول يـک               CPI -نظر مفهومي دارند  

ي موجـود در    هـا   تفـاوت ،  PPPگيرد، در حالي کـه        دوره زماني و در يک کشور اندازه مي       
د و البتـه    کنـ   مـي ي  گير  اندازهبين کشورها يا مناطق داخل يک کشــور        سطوح قيمت را    
 ـ نسبي نيز مشاهده شد هر دو بـا نـرخ تـورم در ارتبـاط هـستند       PPPهمانطور که در 

ي تـورم دو جامعـه      هـا   نـرخ ، تفـاوت    PPP، نرخ تورم و درصـد تغييـر         CPIدرصد تغيير   
 CPI در مقايـسه بـا       PPP روي   البته تحقيقات انجام شـده    . آورد   مي دست  بهاقتصادي را   

توان در مواردي مقايسه کرد که چند مورد بـه             را مي  CPI و   PPP -نسبتاٌ کم بوده است   
 :طور مختصر در زير آمده است

  حوزه و پوشش-الف
، کاالهـا و خـدمات تحـت پوشـش          PPP کننـده   مصرفدر مقايسه با شاخص بهاي      

ي کاالها  ها  قيمتاي از تغييرات در      ، اندازه CPIوسيعتري دارد علت اين امر آن است که         
 بـه   PPPد که مربوط به سبد مصرف در يک کشور است، در حالي که              باش  ميو خدماتی   

 کـه   آيـد   مي دست  به  ي کاالها و خدماتي،   ها  قيمت در سطوح    ها  تفاوتي  گير  اندازهمنظور  
 .ي ملي در بسياري از کشورهاستها حسابمربوط به طرف هزينه 

 ي هزينهها وزن -ب
ي قيمـت در سـطوح مقـدماتي، ابـزار الزم           ها  تفاوت فزوني  همي هزينه براي    ها  وزن

 آوري  جمعي  ها  داده، معموالٌ براساس    CPIي  ها  وزن. دباش  مي PPP و   CPIبراي محاسبه   
ي اسـتفاده شـده در      هـا   وزنند، در حـالي کـه       باشـ   مـي ي هزينه خانوار    ها  بررسيشده از   

. نـد آي  مـي دست   هانه ب يند که سال  ده  ميلي نشان   ي م ها  حساب سهم را در      ،PPPمحاسبه  
هاي ملي براسـاس     ي هزينه خانوار ثبت شده در حساب      ها  سهمالزم به يادآوري است که      

 .دباش ميهاي هزينه خانوار  ي بررسيها داده
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 فزوني همهاي   روش-ج
به اين صورت کـه يـک       .  وجود دارد  PPP و   CPI فزوني  همشباهتي در فرآيند کلي     

ي غير وزني ها شاخصدر اولين مرحله، . رود کار مي هاي در هر دو مورد ب و مرحلهفرآيند د 
هاي استفاده شـده در مرحلـه دوم،         اما تفاوت در روش   . آيند  دست مي  هسطوح مقدماتي ب  

از آنجايي که در مقايسات چند بعدي، به ويژگي         .  سطوح باالتر وجود دارد    فزوني  همبراي  
 .آيد ميچکي در روش محاسبه اين دو بوجود ترايابي نياز است، تفاوت کو

 

 PPP، جهت بدست آوردن CPIهاي مربوط به  استفاده از داده
 تداخلي وجود دارد که ميـزان موفقيـت         CPI و   PPPي الزم در ساختار     ها  دادهبين  

 دارد که هـر دو فعاليـت        اي  اندازه بستگي به    CPI و   PPPي  ها  فعاليتدر يکپارچه کردن    
  و اطالعــات در دســترس و در ســطح ملــي را هــا داده مــشترک از بتواننــد يــک قــسمت

 :عه در شکل زير نشان داده شده استتقاطع دو مجمو. استخراج کنند
 

۵ ۴ 
۲ 

۱ 
۳ 

 

 PPP و CPIمجموعه کاالها و خدمات مشترک بين  )۱
 هـا   قيمت که براي آنها،     PPP و   CPI در   PPP از کاالها و خدمات      اي  مجموعهزير   )۳و ۲

 . نيز با تعديل کيفيت، استفاده شوندCPIانند از مجموعه تو مي
 . استفاده شودPPPند در توا مي که نCPI از کاالها و خدمات سبد اي مجموعه )۴
هـاي ملـي کـه هـيچ          شامل توليدات تحت عناوين هزينـه در حـساب         PPPسبد   )۵

 . نداردCPIارتباط مستقيم يا تطابقي با 
 

دار است، اين منطقه شامل همه کاالها و خـدماتي   از اهميت زيادي برخور  ۴منطقه  
بهترين .  استفاده شود  PPPند در محاسبه    توا  مياست که مختص کشور موردنظر بوده و ن       
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براي اين کار، الزم است     . ، کاهش اين منطقه است    CPI و   PPPراه براي يکپارچه کردن     
زيرا . يه هم باشند  که کشور موردنظر با کشورهايي مقايسه شود که از لحاظ اقتصادي شب           

اين اطمينان وجود دارد که سبدهاي استفاده شده در ايـن کـشورها تقريبـاٌ شـبيه هـم                   
 به شـکل ديـاگرامي در زيـر         PPP و   CPIهاي مربوط به     يکپارچه کردن فعاليت  . هستند

 :شود مينشان داده شده که به طور رايج در کشورهاي مختلف استفاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CPI 
 مقايسه قيمت در 

سطح ملي 
 )انهيسالو فصلي(

CPI 
تغييرات قيمت براي 

شهرها و مناطق بزرگ 
 )انهيفصلي و سال(

PPP
ه چند بعدي مقايس

مناطق قيمت، بين 
 )انهيسال(کشوری  درون

PPP
مقايسه چند بعدي قيمت 

در ميان کشورهاي 
همسايه درون منطقه 

)انهيسال(

PPP
 مقايسه قيمت در 
 سطوح جهاني

 )انه يا سال پايهيسال(
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 حاسبه برابري قدرت خريدهاي م روش
انـد کـه از بـين         هاي مختلفي براي محاسبه برابري قدرت خريد پيشنهاد شده         روش
هايي که قابليـت مقايـسه بـيش از دو کـشور را داشـته باشـند، تـرجيح داده                     آنها، روش 

 : باشند شوند ـ دو ويژگي که در اکثر اين روشها وجود دارد به صورت زير مي مي
 تحت بررسي و مقايسه بـوده و        C,B,A اگر فرض کنيم سه کشور        :١ ترايايي) الف

 بـا   C,A و بـراي کـشورهاي       ABP بـا    B,Aنرخ برابري قدرت خريد را براي کـشورهاي         

ACP  حال اگر اين شاخص برابري قدرت خريـد ويژگـي ترايـايي را داشـته               .  نشان دهيم
 به صورت غيرمستقيم قابليت مقايسه را داشته و نرخ          C,B کشور   صورت دو  باشد، در اين  

 :آيد دست مي هبرابري قدرت خريد آنها به صورت زير ب

AC

AB
CB P

P
P =  

 .شود ، به عنوان کشور پايه در نظر گرفته ميAدر اينجا کشور 
 
 

اگر بـه   ) الف(به عنوان مثال در بند      . کند   با تغيير کشور پايه، نتايج تفاوتي نمي       )ب
 .کند ، انتخاب شود، باز هم نتيجه تغيير نميD، کشور ديگري مثل Aجاي کشور 

توان   هايي که براي محاسبه برابري قدرت خريد وجود دارند، مي          از معروفترين روش  
 .پردازيم ه اختصار به شرح آنها ميبدر زير  اشاره کرد که CPD,G-K,EKSبه سه روش 

 

 ٢ جري ـ خميسروش
در ايـن روش،  .  پيشنهاد شدKhamis, Geary به وسيلة ۱۹۵۸ در سال اين روش

شوند ـ ايـن برآوردهـا     المللي و مقادير تمام اقالم برآورد مي هاي بين اي از قيمت مجموعه
 :شوند دو معادله زير انجام ميتوسط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  Transitivity  
2-   Geary-Khamis 
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iπ :المللي کاال يا خدمت  متوسط قيمت بينiام  

ijP : قيمت کاال يا خدمتi ام در کشور jام  

ijPP :  برابري قلمi  ام در کشور jام  
 

jPPP : ي قدرت خريد در کشور برابرj ام  

ijq :  مقدار کاال يا خدمتi ام درکشور j ام  
m : تعداد اقالم 
n :تعداد کشور 

ijqشود  نيز به وسيله زير برآورد مي:                          
ij

ij
ij PP

E
q = 

 
 .باشد  مي امj در کشور  امi، هزينه قلم اصلي ijEکه در آن 

 

ijPP ها نيز به وسيله CPD و يا  EKS شوند  محاسبه مي. 
 

∑(شود، صورت کـسر         مشاهده مي ) ۱(که در فرمول    گونه    همان
=

m

i
ijijqP

1
، همـان   ) 

GDP  ها براساس پول ملي کشور         با قيمتj و مخرج کسر،      ام GDP  هاي    براساس قيمت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعضي از مقاالت شکل ديگر اين معادله به صورت   در-١
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πبيان شده است  . 
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باشـد کـه مقـادير        هاي اقالم اصلي مـي       ميانگين وزني از برابري    jPPP. المللي است   بين
( )ijqاند کار رفته ه به عنوان وزن ب. 

در اين روش، يک    . پذيرد   به وسيله روش تکرار صورت مي      G-Kحل معادالت روش    
هاي اصلي و اوليه که در ابتـداي کـار    داده. گيريم ر پايه درنظر مي کشور را به عنوان کشو    

 در سطح اقـالم اصـلي هـستند ـ     ijPPهاي  و برابري) ijE(ها  بايد موجود باشند، هزينه
کـرار، اولـين مقـدار    شـوند ـ در روش ت    ها برآورد ميijqبراساس اين دوسري اطالعات، 

jPPP           براي مثـال   . شود  همان نرخ مبادله بازار نسبت به ارز کشور پايه درنظر گرفته مي
 و براي ساير کـشورها،      ۱ اوليه براي اين کشور      PPPاگر اياالت متحده، کشور پايه باشد،       

، )۲(بـق معادلـه     بنـابراين ط  . باشـند   هاي مبادلـه بـازار نـسبت بـه دالر امريکـا مـي               نرخ
هـاي   المللي براي اقالم اصـلي و بـا اسـتفاده از ايـن قيمـت           هاي بين   اي از قيمت    مجموعه

 بدسـت   jPPPهـاي قـدرت خريـد         ، مجموعه جديدي از برابري    ۱المللي در معادله      بين
 پيـدا   تکرار تا زماني ادامـه اين. شود هاي جديد تکرار ميjPPPآيند ـ اين فرايند با   مي
. ها و مجموعه نهايي، بسيار جزيـي باشـد     jPPP اوليه   ي  کند که تفاوت بين مجموعه      مي

 ١ مربوط به اياالت متحده برابـر  PPP شود که سپس سيستم معادالت، طوري نرمال مي
ن روش دو ويژگـي     اي. المللي يکسان باشند    هاي داخلي و بين      اين کشور با قيمت    GDPو  

شـود کـه منظـور از         باشد و زماني استفاده مـي       ترايايي و عدم تأثير کشور پايه را دارا مي        
دست آوردن برابري قدرت خريد، مقايسه ساختارهاي اقتصادي         ه اقالم اصلي و ب    فزوني  هم

 ]۳ [و ]۲ [.و سطوح قيمت کشورهاي مورد نظر باشد
 
 

 ١ CPDروش 
گيـري تفـاوت سـطوح قيمـت در           ه بـراي انـدازه    اين روش از يـک رگرسـيون سـاد        

، ۱۹۷۳ در سـال     ٢، ابتدا به وسيله سامرز    CPDروش  . کند  کشورهاي مختلف استفاده مي   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  The Country-Product-Dummy Method. 
2 -  Summers (1973). 
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المللي  هاي گمشــده مربوط به قيمت، در مقايسات بين        به عنوان روشي براي برآورد داده     
 فزونـي   هـم   بـه عنـوان ابـزاري جهـت        ١ ICPپيشنهاد شد، به دنبال آن در مراحل اوليه         

استفاده شد که   ) سطوح پائين اقالم اصلي   (ها در سطح انواع محصوالت اقالم اصلي          قيمت
 . جايگزين اين روش شدEKSالبته بعداً روش 

اُمـين کـشور    jاُمـين محـصول در      iفرض اساسي در اين روش اين است که قيمـت           
)ijP(شامل سه مؤلفه باشد ،: 

 يا سطح عمومي قيمت نسبت به کـشورهاي ديگـر کـه بـا               برابري قدرت خريد   )۱

jPPPشود  نشان داده مي. 
)اُمين محصول iقيمت  )۲ )iP 
 ijvمؤلفه تصادفي  )۳

 :صورت مدل اوليه به صورت زير است در اين
 ijijij vPPPPP ..=  

 :ف داريمبا لگاريتم گرفتن از دو طر
ijijijijij uLnvLnPLnPPPLnP ++=++= ηπ  

 

 از روش حداقل مربعات معمولي در مدل تعمـيم يافتـه            iη و   jπبه منظور برآورد    
 :شود زير، استفاده مي

ijnnmmij uDDDDDDLnP ++++++++= **
22

*
112211 .......... ηηηπππ

 
*
iD و jDشوند گري هستند که به صورت زير تعريف ميها متغيرهاي نشان: 

 

 ۱ام باشد       j مربوط به کشورijPاگر قيمت      
        jD 
 ۰صورت                                در غير اين   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  International Comparison Project. 
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 ۱         امين کاال باشد   i مربوط به ijPاگر      
        *

iD 
 ۰صورت                                 در غيراين     

 

m :تعداد کشورها 
n :تعداد کاالها 

jn : تعداد کاالهايي که در کشورjاند گيري شده ام قيمت. 

im : االي تعداد کشورهايي که در آنها کiاند گيري شده ام قيمت. 
 

 : ها داريمjπپس از برآورد 







=

∧

jjPPP πexp  

 

آيد، ويژگي ترايايي را دارد،       دست مي  هشاخص برابري قدرت خريد که با اين روش ب        
کنـد و تنهـا    هاي اقالم اصلي در کشورهاي مختلـف اسـتفاده نمـي    اما اين روش از هزينه    

از طرفـي   . آورد  دست مـي   هبراساس قيمت انواع محصوالت اقالم، برابري قدرت خريد را ب         
ي نـشده   گونه فرضي درباره توزيع جمالت تـصادف        در مراحل اوليه معرفي اين روش، هيچ      

است، در حالي که استفاده از روش حداقل مربعات، با فرض نرمال بودن توزيـع جمـالت                 
مسئله ديگري که در ايـن مـدل در         .  و واريانس ثابت، قابل قبول است      ۰خطا با ميانگين    

نظر گرفته نشده بود، وجود خود همبستگي بين جمالت خط بـراي يـک کـاالي خـاص                  
 را بـا اسـتفاده از مـدل رگرسـيوني کـه             CPD، روش   ١است البته در سالهاي بعـد رائـو         

رحـال ايـن روش، در سـطح مقايـسات          ه    اما بـه  .  را ندارد اصالح کرد    ذکر شده مشکالت  
 .] ۵[ و ] ۴[. المللي به صورت کامل مورد بررسي و استفاده قرار نگرفته است بين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  D.S. Prasada Rao (2004). 
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 ١ EKSروش 
در اين روش، با    . د پيشنهاد ش  التتو، کوفوز و زولس    توسط   ۱۹۶۴اين روش در سال     

هـاي    باشد، شاخص   استفاده از يک ماتريس که شامل مقايسات دوبعدي بين کشورها مي          
هاي مـورد   باشند ـ داده  آيند که ويژگي ترايايي را دارا مي دست مي هبرابري قدرت خريد ب

نياز، قيمت انواع محصوالت اقالم اصلي و هزينـه مربـوط بـه هريـک از اقـالم اصـلي در                     
البتـه مـواردي وجـود دارد کـه در آنهـا، بعـضي از               . باشـند   تحت مقايسه مـي   کشورهاي  

اند، اما در بعضي از       گيري شده    الگوي مصرفي در يک کشور بوده و قيمت        ومحصوالت جز 
ـ  EKSشـوند ـ روش اوليـه     گيري نمي کشورها، قيمت سـازمان همکـاري   وسـيله   ه کـه ب

ز سه شـاخص السـپيرز، پاشـه و فيـشر           رود ا   کار مي  هباقتصادي و توسعه و اتحاديه اروپا       
 ، در   j تعـداد کاالهـايي باشـد کـه در کـشور             jnبه اين ترتيب که اگر      . کند  استفاده مي 

 :اند، داريم گيري شده  قيمتkالگوي مصرفي بوده و نيز در کشور 

: شاخص السپيرز
nj

ij

ik
njijk P
PL

1












Π= ∈  

 :   شاخص پاشه 
nk

ij

ik
nkijk P
PP

1












Π= ∈  

jkjkjk :    شاخص فيشر PLF =  
 

 .شود  به عنوان کشور پايه در نظر گرفته ميj، کشور ذکر شدهدر سه رابطه 
 :شود  به شکل زير محاسبه ميEKSدر نهايت شاخص برابري قدرت خريد 

[ ] MLkjL

M

Ljk FFEKS
1

1
.

=
Π=  

M  : تعداد کشورها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  The Elteto-Koves-Szulc Method. 
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 .توضيح داده خواهدشد مثالي در بخش بعد ي هياين روش با ارا
هاي برابر به تمام مقايسات دوگانه داده   مشکلي که اين روش دارد اين است که وزن        

 به شکل باال، به عنـوان يـک         EKSتوان گفت شاخص برابري قدرت خريد         شود و مي    مي
 .باشد ميانگين هندسي غيروزني از مقايسات دوبعدي بين کشورها مي

يـک از مقايـسات دوبعـدي، وزن مناسـبي داده      تعميم يافته، بـه هر    EKSدر روش   
هاي متفاوتي براي وزن دادن، پيشنهاد شده است که          شود که در اين زمينه نيز روش        مي

 .] ۶[. شود نظر مي به علت گستردگي موضوع از شرح آن در اين مقاله صرف
 

 نرخ برابـري قـدرت خريـد    ي هفقط براي محاسبيادشده هاي  شايان ذکر است روش 
رود و به هيچ عنوان نرخ برابري بدست آمـده نبايـد    المللي بکار مي  و در سطح بين    دو ارز 

 .با نرخ مبادلة ارز بازار مقايسه شود
 

، کـشورهاي   G-Kشـود کـه در روش         ، مـشاهده مـي    يادشـده در مقايسه سه روش     
هـاي    بنـابراين قيمـت   . المللـي دارنـد     هـاي بـين      وزن بيشتري در تعيين قيمـت       ثروتمند،

کـه  گونـه     آنزيـرا   . هاي اين کشورها نزديـک هـستند        دست آمده، به قيمت    هللي ب الم  بين
 (GDP)، متناسب با توليد ناخـالص       G-Kهاي استفاده شده در روش       مالحظه شد، وزن  

از طرفي مقايسه دو کشور در اين روش بستگي به ساختار قيمـت و حجـم                . کشورهاست
براي مثال در مقايسه بين ژاپن و       . دنسبي کشورهاي ديگر که در اين بررسي هستند، دار        

 در بررسي نبوده به اين بررسـي اضـافه شـود،            تاکنوناياالت متحده، اگر کشور چين که       
اما در  . دار باشد  کند که اين تغيير ممکن است معني        تمام مقايسات انجام شده، تغيير مي     

رود بـا      مي رکا  به سازمان همکاري اقتصادي توسعه و اتحاديه اروپا       که توسط    EKSروش  
هاي برابر به مقايسات دوگانه، اثـر سـاختار اقتـصادي کـشورها را تـا حـدودي                دادن وزن 
 .کند تعديل مي
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دست آوردن برابري قـدرت خريـد، بـا توجـه بـه اقـالم مـشمول در                  همعموالً براي ب  
GDP    از روش ،EKS  مشکل اصـلي روش     . شود   استفاده ميEKS         ايـن اسـت کـه ايـن 

به اين ترتيب کـه جمــــع ايـن شـاخص در سـطح              . ري ندارد پذي شاخص، ويژگي جمع  
 . هاي ملي با برابري کل مساوي نيست هاي حساب مؤلفه
 CPD, G-Kهرحال به دليل مـشـــکالت اساسـي و مهـم موجـود در دو روش      هب

کنند که   استفاده ميEKS از روش غيروزني PPP (OECD-Euro Stat)براي محاسبه 
 .شود  يک مثال عملي پرداخته ميي ه، در بخش بعد به اراييشتر اين روشجهت توضيح ب

 

 EKSبرابري قدرت خريد به روش ي  ي محاسبه نحوه
 :، اطالعات زير الزم استPPPبراي محاسبه 

 ي اقالم در سطح ملي ها قيمت از متوسط اي مجموعه -۱
 ي برآورد شده در توليد ناخالص مليها هزينهاستفاده از  -۲

 

ي ساالنه اقالم در سطح ملي      ها  قيمتمتوسط  چگونه  که  د  ده  مي نشان   EKSروش  
 در  GDPهـا در      هاي برابري تبديل شده و سـپس بـا اسـتفاده از وزن هزينـه                به شاخص 

براي . رسيم هاي اصلي و کل اقالم مي مقايسات چند بعدي، به شاخص برابري در سرگروه   
. ملـي دو قـسمت دارد     ايـــن مثـال ع    . پردازيم  مي مثالي   ي  يهدرک بهتر اين روش، به ارا     

هاي برابري براي يک قلم اصلــي محاسبه        شاخص چگونهد که   ده  ميقسمت اول توضيح    
هـاي برابـري     بـا اسـتفاده از شـاخص     PPP به نحوه محاسـبه       ند و در قسمت دوم،    شو  مي

 .پردازد هاي اصلي مي گروه
 ها براي يک قلم اصلي اسبه برابريمح) الف

 بـه عنـوان      يـک قلـم اصـلي،     . شـود   مـي  آوري  عجمـ  در سطح اقالم اصـلي       ها  قيمت
 مـثالً . ها است که وزن آن قابل برآورد است بندي هزينه ترين سطح هزينه در طبقه    ييجز
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. شـوند   از انواع پنير محـسوب مـي      ... پنير يک قلم اصلي است ولي پنير چدار، پنير فتا و            
 .دباش يمهزينه مربوط به پنير مشخص است ولي هزينه انواع آن در دسترس ن

ي اقالم در کـشورها نـه تنهـا مربـوط بـه             ها  قيمت OECDاز آنجا که در مقايسات      
 که در الگوي مصرفي بازار ملي آن کشورهاست، بلکه اقالمي هستند کـه              شود  مياقالمي  

ند، لذا الگو بودن کاالها و خدمات به        شو  ميدر بازارهاي ملي کشورهاي ديگر نيز استفاده        
شاخص برابري در اقالم اصلي بايد مورد مالحظه قرار گيرنـد،           صورت محلي، در محاسبه     

، در مورد هر کشور بايد مشخص شود که کاالهـا و            ها  قيمت آوري  جمعبنابراين به هنگام    
 به عنـوان کاالهـا و خـدمات موجـود در الگـوي مـصرفي آن                  گيري شده،   خدمات قيمت 

ي مـورد اسـتفاده قـرار       کشورها هستند يا خير؟ اقالمي که در يک کشور به صورت محلـ            
 .ندشو ميگيرند، با گذاشتن عالمت ستاره کنار آنها، مشخص  مي

 

 :باشد  مرحله مي۵ در اين قسمت، شامل EKSهاي  فزوني هممحاسبه 
 ي السپيرز و پاشهها قيمتمحاسبه نسبت  -۱
 ي فيشرها قيمتمحاسبه  -۲

 کامل کردن ماتريس فيشر -۳

 EKSهاي تراياي  ساختن ماتريس برابري -۴

 ۴دارد کردن ماتريس بند استان -۵
 

 ماتريس قيمت
. ماتريس قيمت شامل متوسط قيمت ساالنه اقالم در سطح ملي به پول محلي است             

اقالم مـشمول محاسـبه     . اند محصوالت نمونه در هر کشور با عالمت ستاره مشخص شده         
گيري   شاخص برابري قدرت خريد درهر کشور بايد حداقل در يک کشور ديگر نيز قيمت             

 و پنج نوع محصول از يـک قلـم اصـلي    A, B, C, Dفرض کنيد چهار کشور . اشدشده ب
 :دباش ميماتريس قيمت به شکل زير . داريم
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D C B A 
 کشور    

 

انواع محصول از يک قلم            

P 1d =9.57* P 1c =633 P 1b =17.04*P 1a =3.43 ۱ 

P 2d ____ P 2c =588* P 2b =15.67*P 2a =1.27 *۲ 

P 3d =9.95* P 3c =443* P 3b =27.27 ــــــP 3a ۳ 

P 4d =10.22*P 4c =755 P 4b =20.93 P 4a =2.25 ۴ 

P 5d =11.32*P 5c ____ P 5b =15.75*ـــــــP 5a ۵ 
 

هـا    ، بـه محاسـبه نـسبت قيمـت        نشان داده شـده   با ترسيم ماتريس قيمت به شکل       
 بيـان شـده   گانـه   ۴د در هر نوبت، از کشورهاي       دست آوردن اين اعدا    هبراي ب . پردازيم  مي

شود و قيمت اقالم در هر کشور نـسبت           يک کشور به عنوان کشور پايه در نظر گرفته مي         
هاي نسبت قيمت براي      شود و براساس اين اعداد، ماتريس       به اين کشور پايه سنجيده مي     

 .گردد هر روش که ذکر خواهد شد، محاسبه مي
 

 رزسپيماتريس نسبت قيمت ال
نظر   براي يک نوع محصول الگو در کشور پايه، صرف  ي قيمت، ها  نسبتدر اين روش    

مـثالً  . آيند  دست مي  هاز آنکه محصول مورد نظر در کشور تحت مقايسه نيز الگو باشند، ب            
 ها نسبت پايه است، B و وقتي کشور ۲ها براي محصول   پايه است، نسبت Aوقتي کشور

 زمـاني کـه يـک کـشور بـيش از يـک نـوع                شـود   ميبه   محاس ۵ و   ۲،  ۱براي محصوالت   
ي قيمـت ايـن چنـد نـوع محـصول، ميـانگين             ها  نسبتمحصول الگو از يک قلم دارد، از        

 ؛شود ميهندسي گرفته 

( ) 1
2
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a
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  کشور پايه استAوقتي 
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  کشور پايه استBوقتي 
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 :آيد ن ترتيب ماتريس نسبت قيمت السپيرز به شکل زير به دست ميو به همي
 

D C B A 

( ) 0.28090DAL =  ( ) 0.00216CAL =  ( ) 0.12BAL =  ( ) 1AAL =  

( ) 1.9310DBL =  ( ) 0.04050CBL =  ( ) 1BBL =  ( ) 12.334ABL =  

( ) 60.144DCL =  ( ) 1CCL =  ( ) 37.335BCL =  ( ) 462.99ACL =  

( ) 1DDL =  ( ) 0.02246CDL =( ) 0.635BDL =  ( ) __ADL =  

 

 ت پاشهماتريس نسبت قيم
بدين ترتيب که محصوالت الگو را      . شود  ميدر اين روش عکس حالت السپيرز عمل        

 .گيريم که در کشور تحت مقايسه، محصول الگو باشد محصوالتي درنظر مي
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به همين ترتيب تمام عناصر ماتريس پاشه نيـز محاسـبه شـده و مـاتريس نـسبت                  
 :آيد  پاشه به صورت زير به دست ميقيمت
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D C B A 

( ) __=DAP  ( ) 00216.0=CAP( ) 08104.0=BAP( ) 1=AAP  

( ) 574.1=DBP  ( ) 02678.0=CBP( ) 1=BBP  ( ) 83.7=ABP  

( ) 523.44=DCP  ( ) 1=CCP  ( ) 69.24=BCP( ) 99.462=ACP  

( ) 1=DDP  ( ) 16626.0=CDP( ) 5178.0=BDP  ( ) 56.3=ADP  
 

 ماتريس نسبت قيمت فيشر
ي قيمت پاشه و السپيرز ها نسبتنسبت قيمت فيشر، ميانگين هندسي غير وزني از 

 :است، بنابراين داريم
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ايـن مقـادير، در واقـع       . شوند  ناصر ديگر ماتريس نيز به همين ترتيب محاسبه مي        ع
هاي برابري فيشر براي يک قلم هستند که تنها براي مقايسه کشورها به صـورت                 شاخص

 .توانند استفاده شوند دو، مي هدوب
هاي ماتريس، مقـدار نداشـته باشـيم،          در اين روش ممکن است براي بعضي از خانه        

آمـده،    ذيـل   مناسـب کـه در     ي  هشـيو  مـوارد، مقـادير بـه      بـراي ايـن    است کـه    الزم بنابراين
 :گردندبرآورد
 

 کامل کردن ماتريس نسبت قيمت فيشر
در هر دو ماتريس السپيرز و پاشه، مقادير گمشده وجود دارند کـه مـستقيماً قابـل                 

 الگـو   که قيمت هيچ يک از محـصوالت      دهند    رخ مي و اين موارد زماني     . محاسبه نيستند 
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در ايـن مثـال ايـن مقـادير عبارتنـد از             . در يک کشور، در کـشور ديگـر موجـود نباشـد           

( ) ( )DAAD FF  :ندشو مي  که به شکل زير محاسبه ,
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 EKSهاي  ماتريس تراياي برابري
رابري فيشر وجودندارد، از روش دست آوردن ويژگي ترايايي که در شاخص ب       هبراي ب 

EKSبه عنوان مثال شود،  استفاده مي : 
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هاي  شوند که در نهايت ماتريس برابري  بقيه مقادير نيز به همين ترتيب محاسبه مي       
EKSآيد دست مي ه به صورت زير ب: 

 

D C B A 
( ) 0.14082DAEKS =  ( ) 0.00255CAEKS =( ) 0.0860BAEKS =( ) 1AAEKS =  
( ) 1.6365DBEKS =  ( ) 0.02968CBEKS =( ) 1BBEKS =  ( ) 621.11=ABEKS  

( ) 55.136DCEKS =  ( ) 1CCKES =  ( ) 33.692BCEKS =( ) 391.56ACEKS =  
( ) 1DDEKS =  ( ) 0.01813CDEKS =( ) 60.6110BDEKS =( ) 7.1013ADEKS =  

 

 EKSهاي ماتريس  استاندارد کردن برابري
  بدست آمده، به شرط وجود يـک کـشور           EKSهاي    از آنجايي که هريک از برابري     

هـاي   اخصباشد، بايد به نوعي محدوديت وجود کشور پايـه را از بـين بـرده و شـ        پايه مي 
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ـ     که چه کشوري پايه مي     نظر از اين    براي هر کشور را، صرف     EKSبرابري   دسـت   هباشـد، ب
بنـابراين  . شـود    محقق مي  EKSهاي    اين هدف با استاندارد کردن ماتريس برابري      . آوريم

 به عنـوان مثـال و بـه صـورت زيـر             A يک قلم  و براي کشور        EKSهاي برابري     شاخص
 :شود مياستاندارد 

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )[ ] 4
1

... ADACABAA

AA
A

EKSEKSEKSEKS

EKS
EKS =  

 

 براي قلم مورد نظر هر چهار کشور به صـورت           EKSهاي    و به همين ترتيب، برابري    
 :دست آيد هزير ب

 

D C B A  

0.5298 24.2159 0.8657 0.0746 EKS 
 

 PPPمحاسبه نهايي ) ب 
 : مرحله است۴١روش محاسبه شامل 

  هاي السپيرز و پاشهPPPمحاسبه  -۱
  هاي فيشرPPPمحاسبه  -۲
  EKSبه ماتريس تراياي محاس -۳
 EKSاستاندارد کردن ماتريس  -۴

 

اگر فـرض  . کشور محاسبه شد چهار  در مرحله قبل برابري هاي يک قلم اصلي براي          
.  ماتريس نياز خواهيم داشـت دو قلم اصلي براي مقايسه وجود داشته باشد،        ۵کنيم فقط   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـاي اصـلي و    ز قيمـت در اين قسمت، مرحله کامل کردن ماتريس فيشر را نداريم، زيرا در محاسبات مقدماتي ا    -۱

برآورد آنها، درصورت دسترس نبودن، استفاده شد ولي در اين مرحله نسبت قيمت گمشده براي هيچ کدام از اقالم        
 .نخواهيم داشت
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هـا کـه      ينـه  و دوم مـاتريس هز     EKSهاي محاسـبه شـده بـا روش           ماتريس برابري  ،اول
 :ندباش مي دو ماتريس به شکل زير   شده،يهدرمثال ارا. دباش ميملي کشورها  براساس پول

 

 EKSهای  س برابریيماتر
 

D C B A 
 کشور

 اصلي اقالم        
P vd =0.5298 P vc =29.2159 P vb =0.8657 P va =0.0746 V 

P wd =0.6945 P wc=20.7252 P wb =0.9504 P wa =0.0731 W 

P xd =0.4730 P xc =25.1295 P xb =1.1382 P xa =0.0739 X 

P yd =0.5908 P yc =27.8034 P yb =0.8758 P ya = 0.0695 Y 

P zd =0.6708 P zc =26.8328 P zb =0.7454 P za =0.0745 Z 
 

 ها هزينه ماتريس

D C B A 
 کشور

 اقالم اصلي              
V vd =120 V vc =2000 V vb =110 V va =5 V 

V wd =180 V wc =5300 V wb =240V wa =20W 

V xd =200 V xc =3500 V xb =300 V xa =15 X 

V yd = 250 V yc =10000 V yb =450 V ya = 35Y 

V zd =250 V zc =6500 V zb =500 V za =25 Z 
 

 PPPل،  هـاي ذيـ     ، با استفاده از فرمول    ياد شده هاي    پس از محاسبه و تهيه ماتريس     
 قلم اصلي فوق، شاخص     ۵الزم به ذکر است براي هر ترکيبي از         . گردد  نهايي محاسبه مي  
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 w و   vکنـيم فقـط دو قلـم          در اينجا فـرض مـي     . برابري قدرت خريد قابل محاسبه است     
 :مشمول سه گروه تحت مقايسه باشند بنابراين خواهيم داشت

 

  V+W های السپيرز برای PPPـ ۱
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به . شود  هاي هزينه اين کشور استفاده مي       پايه باشد، از وزن    Aدر واقع وقتي کشور     
 .آيند  مي هاي برابري السپيرز بدست همين ترتيب بقيه شاخص

 

 V+W های پاشه برای PPPـ ۲
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 V+W های فيشر برای PPPـ ۳
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  های نهاييPPPنحوه محاسبه 
ـ   PPPدر اين مرحله با اسـتاندارد کـردن          دسـت آمـده از مرحلـه قبـل بـه            ههـاي ب

PPP    بدين ترتيب که اگر بازهم فقط       . هاي نهايي دست خواهيم يافتw,v      را بـه عنـوان 
 :اقالم مشمول يک سرگروه اصلي در نظر بگيريم، خواهيم داشت
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ـ   . شـود    نيز به همين ترتيب عمل مي      D,Cدر مورد دو کشور      دسـت آوردن    هبـراي ب
PPPهاي کشوري با روش ذکر   نهايي الزم است مقادير شاخص برابري براي تهيه ترکيب
حاسـبه  هاي داده شده م     دست آيد و در هر مرحله باقي موارد با استفاده از فرمول            هشده ب 

دسـت    ل زيـر بـه     بـه شـک    EKSهاي برابري نهـايي بـه روش          گرديده و درنهايت شاخص   
 :آيند مي

 

D C B A کشور 

0.6337 23.0207 0.9278 0.0738 PPP 

 

 قدرت خريد دو شهر همدان و اصفهانمقايسه صوري 
از آنجايي که اطالعات کشورهاي مورد بررسي در دسترس نيست و از طرفي بـراي               

ع مشکالت اجرايـي و عملـي ايـن روش، بهتـر اسـت بـه صـورت مقـدماتي،              بررسي و رف  
ايـن  (محاسبه اين شاخص را درون کشور و براي مقايسه مناطق مختلف آن انجـام داده                

و سپس با انتخاب کشورهاي همسايه کـه از         ) مقايسه، صوري بوده و جنبه تحليلي ندارد      
تـوان    براين اساس مي  . سبه شود  محا PPPنظر اقتصادي شبيه ايران هستند، نرخ برابري        
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فرض کرد دو استان همدان و اصفهان، دو کشور و با دو ارز مختلف ولي از نظر اقتصادي                  
ها و اطالعـات مربـوط بـه شـاخص            با استفاده از داده   . داراي الگوي مصرفي مشابه باشند    

ن ، برابري قدرت خريد بين اين دو استا       CPI،  ۱۳۸۲بهاي کاالها و خدمات مصرفي سال       
 طراحـي و    Excel، در نـــــرم افـزار       EKSهـاي مربـوط بـه روش          برنامـه . شد  محاسبه  

 : است دست آمده هاجـــرا شده و در نهايت برابري قدرت خريد دو استان به صورت زير ب
 

 شهر همدان اصفهان

۰۶/۱ ۹۶/۰ PPP 
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 رهيافت اصول موضوعي به نظريه اعداد شاخص
 
 

 ١مود چلويانمح
 
 

 چكيده
كاربردهاي فراواني در مسايل اقتصادي     ) …شاخص قيمت، مقدار و     (اعداد شاخص   

همانگونه كه در استنباط آماري خواصـي       . ها دارند   هاي زماني تغيير قيمت     و تحليل سري  
هـاي فرضـيه در نظـر     راوردگرهـا و آزمـون   را بـراي ب  ٢مانند نااريبي، سازگاري و ناوردايي    

گيريم تا تكيه بر نتايج آنها بـا اطمينـان بيـشتري همـراه باشـد، در خـصوص اعـداد                       مي
گيريم تا در اسـتفاده از نتـايج آن ترديـدي بـه وجـود                  خواصي را در نظر مي     زشاخص ني 

داد رهيافت اصول موضوعي به نظريـه اعـ       « ياهمان   »آزمون«بررسي اين خواص را     . نيايد
ي مطلوبي براي فرم تابعي شاخص پيـشنهاد و         ها  ويژگيدر اين رهيافت    .  گوييم »شاخص

هـاي مـورد اسـتفاده بـا ايـن خـصوصيات              كوشيم تا تعيين كنيم آيـا شـاخص        سپس مي 
 .پردازيم  و در آخر به ارايه شاخص بهتر مي؟سازگارند يا خير

 

 مروري بر نظريه اعداد شاخص
كنند  ها خريداري مي كننده اي از مصرف ي كه مجموعهتعداد كاالها و خدمات مختلف

هـا   كننـده  دمات تنها شامل مصارف نهايي مـصرف      اين كاالها و خ   . رسد  به هزاران قلم مي   
ـ     نبوده بلكه شامل كاالهاي مياني است كه توسط توليدكننده         كـار بـرده   ه  هاي ديگر نيز ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  محقق دايره شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران-١

2-  Invariance 
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 حجم از كاالهـا و خـدمات بـا        اين  ) در يك اقتصاد پيشرفته   (تر   در ديدگاه وسيع  . شود  مي
هـا   هاي مختلف ممكن است به ميليـون       هاي جغرافيايي، فصول و ماه     درنظر گرفتن مكان  

بنيادي ترين مسئله در نظريه اعداد شاخص پاسخ به اين سوال است كه             . ستد برسد وداد
 سـتد شـده بـين       و ها كـاال و خـدمت داد       چه مقدار از اطالعات قيمت و مقادير ميليون       «

هـاي اقتـصادي در تعـداد كمـي از آنهـا كـه مـورد بررسـي قـرار              ها و بنگاه   كننده مصرف
سـبد  (اي كـوچكتر از كاالهـا و خـدمات         پس از تعيين مجموعه    »؟گيرند، نهفته است    مي

يك مقايـسه، يـك     عنوان   مقدار آنها اعداد شاخص به     و بررسي تغييرات قيمت يا    ) مصرف
موقعيـت مختلـف مقايـسه        را در دو   ١هـا  زرگـي ب نسبت و يا يك مقدار نسبي، اندازه ها و        

 دو موقعيـت  ،)دو سـال (ي مقايـسه ممكـن اسـت دو دوره زمـاني         هـا   موقعيـت . كنند  مي
) خانوار هاي يك نفره و دو نفـره (يا دو گروه مجزا  و) دو ناحيه در يك كشور   (جغرافيايي  

 و در   ها مورد بررسـي باشـد آنـرا شـاخص قيمـت             چنانچه مقايسه تغييرات قيمت   . باشند
را  مـورد نظـر باشـد آن      ) مصرف كاالها و خـدمات    (مواردي كه مقايسه تغييرات مقدارها      

هاي قيمت بحـث را بـا بررسـي ايـن             با توجه به اهميت شاخص    . ناميم شاخص مقدار مي  
ها منجـر بـه       روش هاي مختلف مقايسه بزرگي تغييرات قيمت      . دهيم  ها ادامه مي    شاخص

تـوان    بحث اعداد شاخص شده است كه ازجمله مـي هاي قيمت متعددي در   ارايه شاخص 
 و   ٦ بـاولي  –، دروبـيخ     ٥، والـش   ٤ اجـوورث  –، مارشال    ٣، پاشه  ٢شاخص قيمت السپيرز  

چنـد روش مقايـسه و بـه تبـع آن انـواع             ) ١(جـدول   .  را نام بـرد    ٧ فيشر آل  ايدهشاخص  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Magnitudes 
2- Laspeyeres 
3- Paasche 
4- Marshall-Edgeworth 
5- Walsh 
6- Drobisch-Bowley 
7- Fisher 
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به ) ١(دول كار رفته در جه نمادهاي ب. دهد طور خالصه شرح مي هاي قيمت را به شاخص
 :شرح زير است

 

 نمادها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       t،1,0=tكاال وخدمت مورد بررسي در دوره زماني nهاي  بردار قيمت
tt

n
tt pppp =),...,,( 21 

 

 t، 1,0=t كاال وخدمت مورد بررسي در دوره زمانيn)مصرف(مقادير بردار
tt

n
tt qqqq =),...,,( 21 

 

)2,1...,(ام jارزش كاالي  nj t ،1,0=t                       t در دوره زماني =
j

t
j qp  

t 1,0=t                  t كاال و خدمت در زمانnارزش) انبوهه (١فزوني هم
i

n

i

t
i qp∑

=1
 

  LP شاخص قيمت السپيرز 

  LQ شاخص مقدار السپيرز 

  PP   شاخص قيمت پاشه 

 PQ  شاخص مقدار پاشه 

 MEP   اجوورث –شاخص قيمت مارشال 

  FP   فيشرآل ايدهشاخص قيمت 

 WP  شاخص قيمت والش 

 DBP   باولي -شاخص قيمت دروبيخ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Aggrigate 



 

 روند
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نســبت  هم فزوني ارزش     n   كاال و خدمـت  
مـقدار مصرف در   در دوره يـك به دوره صـفر   (
دوره يــك همان مقدار مصـرف در دوره  صـفر    

است 

نســبت  هم فزوني ارزش     n  كـاال و خدمت  
مـقدار مصرف در   در دوره يـك به دوره صـفر   (
دوره يــــك  به جاي مقدار مصرف دوره صفر 

قـرار مي گيرد ) 

نســبت  هم فزوني ارزش    n   كاال و خدمـت  
مـقدار مصرف   در دوره يـك به دوره صـفر   (

در بــــين دو دوره ميانگين حسابي مصرف در  
جاري )   و در دوره يـك  ( پايه )  دوره صـفر  (

 در نــظر گرفته مي شود)
نســبت  هم فزوني ارزش     n   كاال و خدمـت  
مـقدار مصرف در   در دوره يـك به دوره صـفر   (

 بــــين دو دوره ميانگين هندسي مصرف در  
جاري )   و در دوره يـك  ( پايه )   دوره صـفر  (

 در نــظر گرفته مي شود )
مــــيانگين حسابي شاخص قيمت السپيرز و  

تـلفيق شاخص ها ) پاشه ( 

مــــيانگين هندسي شاخص قيمت السپيرز و  
تـلفيق شاخص ها ) پاشه ( 

نــام شاخص و فرم تابعي آن  روش مـقايسه
روش هـــاي مقايسه و شاخص هاي مختلف   جدول (   ) 

شـاخص قيمت  
السپيرز 

شـاخص مقدار  
السپيرز 
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  قيمت و مقدارفزوني همارزش به  ١فزوني همتجزيه 

 قيمت و مقدار يا همان تجزيه اثر قيمت در   فزوني  هم ارزش به    نيفزو  همايده تجزيه   
هاي ملي گرفتـه    از مباحث حساب  ) مصرف(افزايش ارزش يك كاال يا خدمت و اثر مقدار          

را از اثر   ) افزايش قيمت (اثر تورمي    ) GDP(شده است، در محاسبه توليد ناخالص ملي        
از افزايش توليـد ناخـالص ملـي        ارزش توليد جدا مي كنيم تا مشخص شود كه چه سهم            

بـا  . هـا اسـت     مربوط به افزايش توليد و چه سهم از آن كاذب و فقط بر اثر افزايش قيمت               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Aggregate 



 

 اعداد شاخصرهيافت اصول موضوعي به نظريه 
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 tام در زمـان   i) يـا خـدمت   (ارزش كـاالي    ) ١(كار رفته در جدول      هتوجه به نمادهاي ب   
 برابرست با

) ١        (           ti
t
i

t
i qp=ν  

دسـت    از رابطـه زيـر بـه      ) سبد مـصرفي  ( كاال و خدمت     n ،١اين ترتيب ارزش كل    به
 :آيد مي
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t qpV
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 هدف از تجزيـه    ، قيمت و مقدار در نظر بگيريم      فزوني  هم را به ترتيب     tQ و   tPاگر  
  : ارزش بررسي درستي رابطه زير استونيفز هم

ttt QPV = ) ٣ (                             
 

 فزونـي   هـم  و   tpهـا      قيمت تابعي از بـردار قيمـت       فزوني  همتوجه داشته باشيم كه     
  است tqمقدار تابعي از بردار مقادير 

)( tt pcP =   ,  )( tt qfQ =    ) ٤     (   
 

 . به زمان بستگي نداردفزوني هم مستقل از زمان بوده چرا كه مفهوم f و cتوابع 
  : داريمtو حذف انديس ) ٢(در رابطه ) ٣(و ) ٤(با جايگذاري رابطه 

∑
=

=
n

i
ii qpqfpc

1
)()(  ,  0,0 >∀>∀ ii qp    ) ٥              (  

هـا و    مثبت هـستند چـرا كـه همـه قيمـت         pf)( و   pc)(طبيعي است كه توابع     
  ؛مقادير مثبت هستند

0),...,( 1 >nppc  , 0>∀ ip  ,  0),...,( >ni qqf   ,  0>∀ iq   )٦    (  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Aggregate 
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گيـريم كـه    نتيجـه مـي  ) ٦( از رابطـه     . باشد ١ تايي از عدد     n بردار   n1فرض كنيم   
nPوقتي   )1( آنگاه   =1 nc          يـك عـدد مثبـت ماننـد a       اسـت و وقتـي nq  آنگـاه   =1

)1( nf عدد مثبتي مانند b خواهد شد؛ 
0)1( >= ac n   ,   0)1( >= bf n   ) ٧ (        

 : روابط زير را خواهيم داشت)٥(در ) ٧(با جايگذاري رابطه 
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 :يابيم به رابطه زير دست مي) ٥(در رابطه ) ٩(و ) ٨(با جايگذاري رابطه همچنين 
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اقـالم سـبد     چنانچـه تعـداد      ، به عبارت ديگر   ؛ برقرار نيست  n≤2براي) ١٠(رابطه  
 ،صـدق كنـد  ) ١٠(طوريكـه در رابطـه      به pf)( و   pc)( توابع   ، باشد ٢مصرفي بيش از    

شـايد دليـل ايـن      ).  ]٥[براي اثبات و جزييات بيشتر نگاه كنيد به مرجـع           (وجود ندارد   
در .  اسـت  q و تابعي از     p به ترتيب فقط تابعي از       pf)(و pc)(است كه      مسئله اين 

 .گيريم  در نظر ميqو p متغيره از بردارهاي n2قسمت بعدي اين توابع را به صورت 
 

  متغيره n2ش با توابع  ارزفزوني همتجزيه 
 باشـند بـه     q و p متغيـره از بردارهـاي       n2 تـوابعي    f و cهاي   فرض كنيم تابع  
 صدق كنند ) ٥(طوري كه در رابطه 
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=
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i
ii qpqpfqpc

1
),(),(   ,  0>∀ ip   , 0>∀ iq          )١١(  
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),(طبيعي است كه  qpc و ),( qpf توابع مثبتي هستند  
 0),( >qpc  ,  0),( >qpf   ,  0,0 >∀>∀ ii qp )١٢     (   

 

 c مثال تـابع     ؛اين توابع با توجه به ماهيت آنها بايستي داراي خواص معقولي باشند           
 .است) قيمت (p نسبت به متغير١ از درجه  ١داراي خاصيت همگني)  قيمتفزوني هم(

),(),( qpcqpc λλ =           )١٣(  

 شـاخص قيمـت   ، ضرب شود λها در عدد مثبت        قيمت به اين معني كه اگر تمامي     
  :شود  بيان ميq و متغير fمشابه همين خاصيت براي تابع . شود  ضرب ميλدر 

)١٤(  ),().( qpfqpf λλ =  
),(كنـد كـه     ايجاب مي ) ١٤(و  ) ١٢(،  )١١(ي  ها  رابطهتوجه داشته باشيم كه      qpc 

  : زيرا. همگن از درجه صفر باشدqنسبت به 
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),(خاصيت ديگري كه براي تابع       qpc   گيريم ناوردايي نسبت به تغييـر         در نظر مي
  عدد مثبتي باشد آنگاه id يعني اگر ؛گيري كاال و خدمات است دازهواحدهاي ان

),...;,...(),...,;,...,( 11
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pdpdc =  ) ١٦         (   

 

بـا هـم ناسـازگارند و       ) ١٦( و )١٥( ،)١٣(،  )١٢(،  )١١(توان نشان داد كه روابط        مي
ر نگـاه كنيـد بـه       بـراي اثبـات و جزييـات بيـشت        (زمان آنها غير ممكن اسـت        درستي هم 

 نتايج منفي به بار آمده در اين قـسمت و قـسمت قبـل ايـن نتيجـه را القـاء                      .)]٤[مرجع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

),(تابع  -١ bam را همگن از درجه n گوييم اگر ),(),( bambam nλλλ = 
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),(مـستقل    ارزش بـه دو تـابع        فزونـي   هـم كند كه فرض تجزيـه        مي qpc   و ),( qpf 
 .گيريم در قسمت بعد فرض استقالل را در نظر نمياز اين رو پذير نيست  كانام

 

  ارزش فزوني همهاي دوطرفه و تجزيه  شاخص
هايي است كه تغييرات قيمتي يـا         شاخص” هاي دوطرفه   شاخص“منظور از اصطالح    

دليل استفاده از لفـظ دو طرفـه        ). زمان يا مكان  (كنند    مقداري را در موقعيت مقايسه مي     
يعني ( t ارزش در زمان     فزوني  همبلي تنها به بحث تجزيه      هاي ق  اين است كه در قسمت    

∑
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1
 چرا كه   ،ناميم مي” يك طرفه “هاي   ها را شاخص    اين گونه شاخص  . پرداختيم) 

. كنـد    نمـي   بيان كرده و با زمان ديگري مقايسه       tفقط اندازه و بزرگي ارزش را در زمان         
 : ارزش در زمان صفر و يك برابر است بافزوني هم ،ي بكار برده شدهنمادهابا تكيه بر 
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بـه صـورت     بـه شـاخص قيمـت و شـاخص مقـدار             0V بـه    1Vنسبت   تجزيه، هدف
 .زيراست
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),,,(كه در آن     1010 qqppP      شاخص قيمـت و ),,,( 1010 qqppQ   شـاخص 
عدم استقالل بين شاخص قيمـت و       . مي نامند ” آزمون ضرب “را  ) ١٧(رابطه  . مقدار است 

),,,( به اين معني كه فرم تابعي        ؛مشهود است ) ١٧(مقدار در رابطه     1010 qqppQ   بـا 
),,,(لوم بودن فرم تابعيمع 1010 qqppPشود  مشخص مي. 

 

),,,(),,,( 1010
0

1
1010 qqppP

V
VqqppQ =    )١٨     (  
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استفاده از مقـدار مـصرف دوره پايـه         (ل چنانچه از شاخص قيمت السپيرز       براي مثا 
) ١٧( شاخص مقدار متناظر با آن كه در آزمـون ضـرب             ،استفاده كنيم ) براي دوره جاري  

  : يعني.ر پاشه است شاخص مقدا،صدق كند

),,,(),,,( 10101010
0

1

qqppQqqppP
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 مقـدار متنـاظر آن كـه در         ،و در صورتي كه شاخص قيمت پاشه را در نظر بگيـريم           
  : يعني. شاخص مقدار السپيرز است،آزمون ضرب صدق كند

)٢٠(        ),,,(),,,( 10101010
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 هـــايي بـــراي فـــرم تـــابعي شـــاخص در قـــسمت بعـــدي بـــه بررســـي آزمـــون
),,,(قيمت 1010 qqppPپردازيم  مي. 
 

 ها هاي دوطرفه و آزمون شاخص
 براي آنكـه ايـن      .هاي قيمت بايستي داراي خواص معقولي باشند        فرم تابعي شاخص  

 آزمـون   ٢٠بـه معرفـي     ) ٢( جـدول    ،ها را به طور مختصر و مفيد بررسي كنـيم          خاصيت
 ،ب كـه قـبال آنـرا بيـان كـرديم          پردازد كه با توجه به آزمـون ضـر          معروف مي ) خاصيت(

 . نيز برقرار است   Qبراي فرم تابعي شاخص مقدار    ) ٢(هاي بررسي شده در جدول        آزمون

  در فـرم   t=2,1 بـراي    tq و   tpيم كـه    شـو   ميقبل از ارايه جدول اين نكته را متذكر         

),,,(تابعي شاخص قيمت     1010 qqppP   همچنـين اگـر در     .  بردارهايي مثبت هستند

10مواردي   qq 10 و اگـر     q مقدار مـشترك آنهـا را بـا          ، باشد = pp  مقـدار   ، باشـد  =
 .دهيم نمايش ميpمشترك آنها را با 
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 هاي قيمت دو طرفه هايي براي فرم تابعي شاخص آزمون) ٢(جدول 

 مقداراست مثبت تابعي قيمت شاخص                Positivityمثبت بودن     ١

                     هاي  شاخص قيمت نسبت به شناسه پيوستگي ٢
 پيوسته است

 آزمون يکتايي يا قيمت ثابت ٣
Identity or Constant Prices 
Test 

 
درقيمت اقالم در دوره صفر و يک باهم برابر باشد عدد شـاخص             

  است۱قيمت برابر 

 آزمون يکتايي يا قيمت ثابت ٤
Fixed Basket or Constant 
Quantities  Test 

 
 

در طول دو دوره مقادير ثابت باشـد شـاخص قيمـت از تقـسيم               
 يدآ  به دوره صفر بدست مي۱ارزش سبد ثابت در دوره 

 هاي جاري تناسب در قيمت ٥
Proportionality in Current 
Prices 

 
هاي دوره جاري در عدد مثبتي ضـرب شـود عـدد              تمامي قيمت 

 شود شاخص در آنعدد ضرب مي

 هاي پايه تناسب معکوس در قيمت ٦
Inverse Proportionality in 
Base Prices 

 
رب شود عـدد    ي ض تهاي دوره پايه در عدد مثب       اگر تمامي قيمت  

 شود شاخص بر آن عدد تقسيم مي

نــاوردايي نــسبت بــه تغييــر متناســب در  ٧
 مقدارهاي جاري

Invariance in Proportional 
Changees in Current Quantities 

 
اگر مقادير مصرف در دوره جاري در عـدد مثبتـي ضـرب شـود               

 کند شاخص تغييري نمي

ر ناوردايي نسبت به در تغييـر متناسـب د         ٨
 مقدارهاي پايه

Invariance in Proportional 
Changees in case quantities 

 
اگر مقادير مـصرف در دوره پايـه در عـدد مثبتـي ضـرب شـود                 

 کند شاخص تغييري نمي

ناوردايي نسبت به   (آزمون برگشت کاالها     ٩
 )ترتيب کاالها

 
 

           ترتيبي متفاوت از بردار قيمت
 

 بي متفاوت از بردار مقدار         ترتي
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 )٢(ادامه جدول 

ناوردايي نـسبت بـه تغييـر در واحـدهاي           ١٠
 )پيمانگي آزمون هم(گيري  اندازه

Invariance to Changes in the 
Units of Measurement 
(Commensurability) 

 
 
 

گيري کاال و خدمات عدد شـاخص تغييـر           تغيير واحدهاي اندازه  
 کند نمي

  برگشت زمانيآزمون ١١
Time Reversal Test 

 
جا شوند عـدد شـاخص    هاي دوره صفر و يک با هم جابه   اگر داده 

 شود معکوس مي

 
۱۲ 

 آزمون برگشت مقدار
Quantity Reversal test 

 
با جابجايي مقادير مصرف در دوره صفر و يـک شـاخص قيمـت              

 کند تغيير نمي

 آزمون برگشت قيمت۱۳
Price Reversal Test 

 
 
 

 ها آزمون مقدار ميانگين براي قيمت١٤
Mean Value Test For Prices 

 

 آزمون مقدار ميانگين براي مقدارها۱۵
Mean Value Test For 
Quantities 

 

 آزمون کران السپيرز و پاشه ۱۶
Passhe and Laspeyers 
Bounding Test 

 

 يک نوايي در قيمتهاي جاري۱۷
Monotonicity in base Price 
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 هاي پايه يک نوايي در قيمت۱۸
Monotonicity in Current 
Quantities 

 

 يک نوايي در مقدارهاي جاري ۱۹
Monotonicity in Current 
Quantities 

 

 يک نوايي در مقدارهاي پايه۲۰
Monotonicity in Base 
Quantites 

 
 
 

 

 گيري ها و نتيجه مقايسه شاخص

چهار شاخص قيمت مهمتـر را از لحـاظ دارا          ) ٢(ها در جدول     پس از معرفي آزمون   
 از ١٣و١١،١٢هـاي     توجه داشـته باشـيم كـه آزمـون        . بودن اين خواص بررسي مي كنيم     

هاي فيشر، السپيرز، پاشـه و والـش    شاخص) ٣(جدول . درجه اهميت خاصي برخوردارند  
 .كند را مقايسه مي

 ها خصمقايسه شا) ٣(جدول 

تعداد آزمون معتبر آزمون هايي كه معتبر نيستند شاخص قيمت
20 ----- فيشر 
17 11-12-13 السپيرز

17 11-12-13 پاشه 
16 13-16-19-20 والش 
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 ٢٠آل فيـشر تمـامي       يـده اشـاخص   ) ٣(هـا در جـدول        با توجه به مقايسه شـاخص     
 پس از آن شاخص السـپيرز و پاشـه و سـپس شـاخص والـش قـرار                   .خاصيت را داراست  

ذكر اين نكته الزم است كه در محاسبه شـاخص فيـشر از شـاخص السـپيرز و                  . گيرد  مي
و نيـاز بـه     )) ١(جـدول (اخص پاشه   شود كه باتوجه به نحوه محاسبه ش        پاشه استفاده مي  

اطالع از مقادير مصرف در دوره جاري استفاده از اين شاخص و بـه تبـع آن اسـتفاده از                    
هاي آماري كشورهاي مختلف با اشكال مواجـه         ال فيشر براي مراكز و آژانس      شاخص ايده 

 .شود مي
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 .ـ اختالف توليد ناخالص داخلي و جمع ارزش افزوده گروه هاي اقتصادي ناشي از كارمزد احتسابي است١
  ارقام نهايي نيست*

 . ارقام مقدماتي است**

هاي اصلي اقتصاديدرآمد ناخالص ملي بر حسب گروه
ميليارد ريال 

 ١٣٨٣ ١٣٨٢* ١٣٨١* ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣ ١٣٧٢** 
 

 هاي جاري  به قيمت
۹/۸۵۲۳۷۵/۱۰۷۲۰۱۵/۱۲۷۵۷۷۰/۱۵۲۹۲۴ ٩/٧٩١٢٠ ٧/٦٥٤٢٠ ٨/٥٦٧٥٠ ٢/٤٣١٦٢ ٢/٣٨٨٦٨ ٥/٣٤٥٧٤ ٦/٢٠٤٨١ ٩/١٥٣٣٠ گروه كشاورزي

۵/۱۰۰۳۹۱۷/۲۱۰۰۸۴۴/۲۵۲۱۴۴۰/۳۵۰۴۶۱ ٣/١٠١٧٠٥ ٨/٦٣٢٩٢ ٦/٢٨٢٦٦ ٥/٤٠٧٦٣ ٩/٤١٨٠٥ ٠/٣١٤٢٦ ٠/٢٦٦٦٦ ٠/٢١٠٩٦ گروه نفت
۳/۱۳۴۸۲۲۳/۱۷۱۱۹۹۶/۱۹۹۹۴۲۰/۲۴۲۸۱۵ ٩/١١٠١٠٤ ٤/٨١٢٢٣ ٣/٦٢٣١٦ ٩/٥٨٤٤٧ ٩/٥٠٠٣٩ ١/٣٣٠٠٩ ٠/٢٤١٥٠ ٦/١٧١٦٠ گروه صنايع و معادن

۷/۳۵۳۵۹۱۷/۴۴۴۰۶۴۳/۵۴۲۱۸۵۰/۶۷۶۲۹۲ ٤/٢٩٥١٠١ ٦/٢٣١٠٢٧ ٤/١٨٥٢٣٧ ٦/١٥٢٧٦٠ ٩/١٢٠٥٠٧ ٨/٩٠٤٩٦ ٦/٦١٩٣٠ ٢/٤٧٤٥٥ گروه خدمات 
۲/۶۶۴۶۲۰۲/۹۱۶۴۶۵۹/۱۰۹۵۷۱۶۰/۱۳۸۲۶۰۸ ١/٥٧٦٤٩٣ ٦/٤٣٤٣٨٤ ٧/٣٢٨٥٢١ ٦/٢٩١٧٦٨ ٦/٢٤٨٩٧١ ٣/١٨٨١٨٤ ٤/١٣١٧٧١ ٣/١٠٠١٢٤ ١ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
-۰/۲۶۹۱۳-۵/۲۲۶۶۶-۰/۱۵۹۳۲ ۱/۱۴۵۵ ٥/٢٧٧ -٠/٥٣٢ ٨/٣٧٩ -٠/٤٩١ -٠/١٦٤٩ -٦/١٣٤٥ -٧/٢٢٦٦ -٩/١٣٨٩ خالص درآمد عوامل توليد از خارج

 ۰/۲۵۳۱۸ ۴/۱۲۰۰۰ ۱/۹۴۴۱ ۱/۷۱۱۶ ٩/٣٩٧٩ ٤/٢٢٤٠ ٣/٦١٢ ٢/٩٠٩ -٧/٦٢٣ -٣/٢٢٥٦ -٠/١٢٠٧ -٣/٧٧ هاي غير مستقيم خالص ماليات
۴/۶۷۳۱۹۱۳/۹۰۹۹۷۴۸/۱۰۸۵۰۵۰۰/۱۳۸۱۰۱۳ ٦/٥٨٠٧٥٠ ٠/٤٣٦٠٩٣ ٨/٣٢٩٥١٣ ٨/٢٩٢١٨٦ ٩/٢٤٦٦٩٨ ٤/١٨٤٥٨٢ ٧/١٢٨٢٩٧ ١/٩٨٦٥٧ درآمد ناخالص ملي

 
             ١٣٧٦هاي ثابت سال  به قيمت

 ٠/٥٤٥١٨ ۵/۵۳۳۴۴ ۳/۴۴۷۳۸۵/۴۹۸۲۴ ٢/٤٥٧٧٤ ٦/٤٤٢٣٧ ٥/٤٧٧٢٢ ٢/٤٣١٦٢ ٦/٤٢٧٤١ ٣/٤١٣٨١ ٧/٣٩٩٠١ ٧/٣٩٠٧٦ گروه كشاورزي
 ٠/٤٥٦٧٠ ٣/٤٤٤٩٣ ۳/۳۸۰۵۳۸/۳۹۴۰۴ ٠/٤٢٧٩٥ ٤/٣٩٥١٥ ٠/٤١٧٣٦ ٥/٤٠٧٦٣ ٦/٤٣٠٤٤ ٢/٤٢٧٢٩ ٠/٤٢١١٦ ٦/٤٤٧٥٧ گروه نفت

 ٠/٩٦٥٧٠ ٢/٨٩٣٣٩ ۴/۷۴۰۷۹۱/۸۳۱۶۲ ١/٦٧٢٢٧ ٥/٦١٤٠٩ ٢/٥٦٢١٥ ٩/٥٨٤٤٧ ٣/٥٤٨١٩ ٧/٤٧١٠٤ ٧/٤٧٧٩٩ ٨/٤٧٤١٧ گروه صنايع و معادن

 ٠/٢٠٥٩١٣ ۵/۱۷۷۲۶۷۳/۱۸۶۹۹۲١/١٩٦٥٥٩ ٢/١٦٧٧٣٧ ٩/١٦٣٠٧١ ٢/١٥٧٤٥٧ ٦/١٥٢٧٦٠ ٣/١٤٥٨٩٩ ٤/١٣٨١٤١ ٠/١٣٣٠٣٤ ٨/١٢٩٧٢٣ گروه خدمات

 ٠/٣٩٧٣٠٤ ۱/۳۳۰۵۶۵۲/۳۵۵۳۵۰٥/٣٧٩٠٠٩ ٩/٣٢٠٠٦٨ ٢/٣٠٤٩٤١ ٦/٣٠٠١٣٩ ٧/٢٩١٧٦٨ ٦/٢٨٣٨٠٦ ٢/٢٦٧٥٣٤ ٣/٢٥٩٨٧٦ ٤/٢٥٨٦٠١ ١ د ناخالص داخلي به قيمت پايهتولي

 -٠/٣٣٦٠ -٨/٣٢٤٨ -۵/۲۵۲۲ ۲/۴۸۵ -٥/٤٨٩ -٧/٨٠٢ -٤/١٢٩ -٠/٤٩١ -٨/١٦٧٤ -٩/١٣١٨ -٢/٤٠١٠ -١/٢٤٦٤ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٠/٧٢٧٥ ٩/٤١٥٠ ۷/۳۶۶۰ ۴/۳۵۳۹ ٦/٢٢٠٩ ٧/١٥٧٢ ٤/٥٥٩ ٢/٩٠٩ -٠/٧١١ -٧/٣٢٠٧ -٤/٢٣٨٠ -٦/١٩٩ هاي غيرمستقيم خالص ماليات

 ٠/٣٤٦٤٥ ٤/٢٠٣٢٨ ۴/۱۴۳۴۸ ۴/۱۴۸۰ ٠/١٣٠٥ ٨/٣٠٤٨ -١/١٨٥٠٣ ٠/٠ ٨/١٠٨٨٥ ٣/١١٦٨٨ ٠/١٨١٦٢ ٦/٢٦٦٠٢ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

 ٠/٤٣٥٨٦٤ ۰/۴۰۰۲۴۰ ۱/۳۳۶۰۷۰۸/۳۷۰۸۳۶ ٩/٣٢٣٠٩٣ ٠/٣٠٨٧٦٠ ٥/٢٨٢٠٦٦ ٨/٢٩٢١٨٦ ٦/٢٩٢٣٠٦ ٨/٢٧٤٦٩٥ ٧/٢٧١٦٤٧ ٢/٢٨٢٥٤٠ درآمد نا خالص ملي

١٣٦



 

 

١٣٧
مشخصه
 

هاي عمده اقتصادي
 

                     هزينه ناخالص ملي بر حسب اقالم عمده هزينه       
ميليارد ريال 

 ١٣٨٣ ١٣٨٢*١٣٨١* ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣ ١٣٧٢**
 

 هاي جاري  به قيمت
 ٠/٦٣٣٨٠٣ ٧/٤١٧٠٨٠٨/٥٠٠٤٩٦ ٨/٣٢٣٣١٣ ٠/٢٧٦٦١٢ ٩/٢٢٥٧٦٩ ٤/١٨١١٧٢ ٤/١٤٠٨٠٧ ٥/١١٣٢٣٩ ٢/٨٧٤٩٦ ٣/٦٠١٣٨ ٧/٤٣٥٤٩ هاي مصرفي خصوصي هزينه

 ٠/١٦٤٥١٠ ٢/١١٨٤٠٨٣/١٣٨١٧٦ ٤/٩٤٠٢٩ ٠/٨٠٥٥٤ ٥/٥٥٩٩٧ ٦/٤٧٠٣٦ ٧/٣٨٢٠٦ ٥/٣٥١٧٣ ٨/٢٩٧٠٧ ٤/٢١٠٠٥ ٦/١٥٥١٦ هاي مصرفي دولتي هزينه

 ٠/٣٩٦٨٣٩ ٦/٢٦١١٣٥٧/٣١٩٢٩٥ ٠/١٨٧٩٩٩ ٢/١٥٣٤٦٢ ٥/١٢٤٢٠١ ٨/٩٦٠٥٠ ٦/٨٣٧٦٤ ٢/٦٥٦٢٦ ٣/٣٨٩٥٤ ٢/٢٨٨١٩ ٩/٢٤٨٥٧ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 ٠/١٨٣٦٢٣ ٢/١١٥٧٧٠ ٢/٧٦٦٩١ ٧/٤٨٦٦٨ ٠/٣٧٩٥٨ ٤/٥٦٧٠ ٢/١٢٠٤٤ ٩/٢٠٨٥٤ ٨/٢٣٤٨٤ ٥/١٥٣٢٨ ٧/٨٦٥ ٣/٨٤٣٥ تغيير در موجودي انبار

 ٠/٢٩١٥٠ ٠/٢٧٢٧٣ ١/٣٥٢٩٨ ٨/١١٥٣١ ٣/٣٠٦٢٠ ٠/٢٨٥٧٨ -٣/٦٧١٠ ١/٦٢٧٩ ٨/١٤٥٨٥ ١/١٥٩٧٦ ٥/٢٢٦٠٧ ٢/٧٥٧٢ خالص صادرات كاالها و خدمات

 ٣/٩٢٥٩٠٦٣/١١٠٧٧١٧٠/١٤٠٧٩٢٦ ٣/٦٧١٧٣٦ ٠/٥٨٠٤٧٣ ٠/٤٣٦٦٢٥ ٠/٣٢٩١٣٤ ٨/٢٩٢٦٧٧ ٩/٢٤٨٣٤٧ ٠/١٨٥٩٢٨ ٤/١٣٠٥٦٤ ٠/١٠٠٠٤٧ ١ هزينه ناخالص داخلي

 -٠/٢٦٩١٣ -٥/٢٢٦٦٦-٠/١٥٩٣٢ ١/١٤٥٥ ٥/٢٧٧ -٠/٥٣٢ ٨/٣٧٩ -٠/٤٩١ -٠/١٦٤٩ -٦/١٣٤٥ -٧/٢٢٦٦ -٩/١٣٨٩ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٣/٩٠٩٩٧٤٧/١٠٨٥٠٥٠٠/١٣٨١٠١٣ ٤/٦٧٣١٩١ ٦/٥٨٠٧٥٠ ٠/٤٣٦٠٩٣ ٨/٣٢٩٥١٣ ٨/٢٩٢١٨٦ ٩/٢٤٦٦٩٨ ٤/١٨٤٥٨٢ ٧/١٢٨٢٩٧ ١/٩٨٦٥٧  ناخالص مليدرآمد

 

             ١٣٧٦هاي ثابت سال  به قيمت
 ٠/٢١٩٤٦١ ٠/١٩٣٥٦٥٩/٢٠٢٠٨١ ٤/١٧٣٢٨٧ ٦/١٦٥٩٢٤ ١/١٥٤٧٣٠ ٩/١٥٠٥٣٦ ٥/١٤٠٨٠٧ ٢/١٣٤٩٥٤ ٥/١٣٠٩٠٠ ٣/١٣٢٨٧٠ ٧/١٣١٢٦٣ هاي مصرفي خصوصي هزينه

 ٠/٤٤١٤٠ ٨/٤٣٥٨٠ ٦/٤٣٥٥٩ ٧/٤٢٦٨٧ ٧/٤١٦١٥ ٣/٣٧١٥٠ ٨/٣٩٧٣٩ ٧/٣٨٢٠٦ ٦/٣٩٦٧١ ١/٤٠٢٩٦ ٦/٤١٥٠٨ ٩/٤١١٢١ هاي مصرفي دولتي هزينه

 ٠/١٤٢٤٣٠ ٧/١٢١٦٣٠٧/١٣٣٨٥٤ ٥/١٠٨٧٦١ ٤/٩٥٢٦٧ ٣/٩١٥٠٥ ١/٨٦٤٨٥ ٥/٨٣٧٦٤ ٤/٧٤٤٦٥ ٢/٥٩٥٦٠ ٩/٦٢٣٨٩ ٤/٧٢٧٢٩ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 

 ٠/٢٦٦٩١ ٢/١٥١١٤ ٢/٩٢٣٢ ٦/١٤٠٥٠ ٤/١٥٨١٥ ٥/١١٧٢٢ ٦/١٤٩٠٦ ٨/٢٠٨٥٤ ١/٢٨٩٢٣ ١/٢٠٦١١ -٦/١٣٧٦ ٩/١٧٤٤٥ تغيير در موجودي انبار

 -٠/٢٨١٤٣ -٩/١٣٠٧٦ -٥/٤٣٩٢ ٩/٣٣٨٦ ٥/١٢٤٣١ ٠/١٤٩٩٥ ٢/١١٤٥٨ ١/٦٢٧٩ ٢/٥٧٤٦ ٦/١١٣١٢ ٦/٢٤٦٧١ -٩/٥٨٠٦ خالص صادرات كاالها و خدمات
 ٠/٤٠٤٥٧٩ ٩/٣٥٩٠١٠٣/٣٨٣١٦٠ ٥/٣٣٤١٠٤ ٤/٣٢٢٢٧٨ ٩/٣٠٦٥١٣ ٠/٣٠٠٦٩٩ ٩/٢٩٢٦٧٧ ٦/٢٨٣٠٩٥ ٥/٢٦٤٣٢٦ ٩/٢٥٧٤٩٥ ٨/٢٥٨٤٠١ ١ هزينه ناخالص داخلي

 ٠/٣٤٦٤٥ ٤/٢٠٣٢٨ ٤/١٤٣٤٨ ٤/١٤٨٠ ٠/١٣٠٥ ٨/٣٠٤٨ -١/١٨٥٠٣ ٠/٠ ٨/١٠٨٨٥ ٣/١١٦٨٨ ٠/١٨١٦٢ ٦/٢٦٦٠٢ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

 -٠/٣٣٦٠ -٨/٣٢٤٨ -٥/٢٥٢٢ ٢/٤٨٥ -٥/٤٨٩ -٧/٨٠٢ -٤/١٢٩ -٠/٤٩١ -٨/١٦٧٤ -٩/١٣١٨ -٢/٤٠١٠ -١/٢٤٦٤ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٠/٤٣٥٨٦٤ ٨/٣٧٠٨٣٦٠/٤٠٠٢٤٠ ١/٣٣٦٠٧٠ ٩/٣٢٣٠٩٣ ٠/٣٠٨٧٦٠ ٥/٢٨٢٠٦٦ ٨/٢٩٢١٨٦ ٦/٢٩٢٣٠٦ ٨/٢٧٤٦٩٥ ٧/٢٧١٦٤٧ ٢/٢٨٢٥٤٠ ناخالص مليدرآمد 

 .ـ اختالف هزينه ناخالص داخلي و جمع اقالم هزينه ناشي از اشتباهات آماري است١
  ارقام نهايي نيست*
 . ارقام مقدماتي است**



 

 

روند
 

۱۳۸
 

 
 

 نقدينگي و تسهيالت بانكي
ميليارد ريال 

 مانده در پايان دوره
 

١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٣١٣٧٤ 

٠/٨٦٨٥١٥/١١٤٢٢٠٧/١٤٢٩٥٦٧/١٨٢٦٥٢٨/٢١٧٣٥٦٢/٢٥٢٦٤٥ ٩/٥٦٢٧١٧/٦١٣٠٣٤/٧٤٧٨٤ ٨/٣٠٤٣١٣/٤٠٩٦٧ پول

 ٠/٤٦٧٧٢ ٥/٣٨٧٣٢ ٣/٢٢١١٩٣/٢٥١٥٨٧/٢٩١٨٨١/٣٤٧٨٠ ١/١٣٢١٦٢/١٥٣٨٠١/١٨٧٧٣ ٠/١٠٦٧٣ ٦/٨٧٠٠ اسكناس و مسكوك در دست اشخاص     

٧/٦٤٦٣١٢/٨٩٢٦٢٠/١١٣٧٦٨٦/١٤٧٨٧٢٣/١٧٨٦٢٤٤/٢٠٧٨٧٣ ٨/٤٣٠٥٥٥/٤٧٩٢٣٣/٥٦٠١١ ٢/٢١٧٣١٣/٣٠٢٩٤ هاي ديداري بخش غيردولتي سپرده     

٢/١٠٥٩٣٨٢/١٣٤٦٩٠٥/١٧٨٠٠٠٣/٢٣٤٨٧١٦/٣٠٩٢٣٩١/٤٣٣٠٥٢ ٧/٦٠٢٨٠٦/٧٠٩٨٢١/٨٥٦١٧ ١/٣١٤١٢٩/٤٤١٠٤ شبه پول

 ٢/٦٩٨٠٩ ٠/٤٥٧٠٦ ٠/١٦٢٩٦٤/٢٢٠١٤٥/٢٩٨٤٧٠/٣٨١٠٨ ٠/١٢٤٢٠ ٢/٨٦٩٣ ١/٦٠٣٩ ٧/٣٤٩٤٣/٤٦١٦ انداز الحسنه پس هاي قرض سپرده     

٠/٧٩٥٣٢٦/١٠٣٣٦٣٥/١٤١٠٦٦٤/١٨٥٨٦٢٢/٢٥١٧٣٨٣/٣٤٩١٤٩ ١/٣٥٨٤٧٨/٤٧١٠٣١/٦٢٤٢٩ ٩/٢٢٥١٦٩/٢٨٤١٦ گذاري مدت دار هاي سرمايه سپرده     

٠/١١٩٨٠٩٩/١٥٩٨٦٧ ٠/٣٩٥٦٤٨/٥٠٤٤٢٠/٦٦٩٨٣٦/٨٨٤٥٢ ١/١٩٠٥١٧/٢٤٢٨٩٠/٣٢٠٤٦ ٣/١٢٠٨٤٣/١٥٠٣٣ كوتاه مدت     

 ٢/١٣١٩٢٩٤/١٨٩٨١ ٠/٣٩٩٦٨٨/٥٢٩٢٠٥/٧٤٠٨٣٨/٩٧٤٠٩ ٠/١٦٧٩٦١/٢٢٨١٤١/٣٠٣٨٣ ٦/١٠٤٣٢٦/١٣٣٨٣ بلند مدت     

 ٦/١٤٠٩٦ ٤/١١٧٩٥ ٩/١٠٩٠٠ ٦/٧٠٨٦ ٢/١٠١١٠٢/٩٣١٢ ٥/١٨٣٩٤٦/١٥١٨٥٠/١٠٧٦٨ ٥/٥٤٠٠٧/١١٠٧١ هاي متفرقه سپرده     

٦/١١٦٥٥٢٣/١٣٤٢٨٦٥/١٦٠٤٠١٢/١٩٢٦٨٩٧/٢٤٩١١٠٣/٣٢٠٩٥٧٠/٤١٧٥٢٤٤/٥٢٦٥٩٦٥/٦٨٥٦٩٧ ٩/٦١٨٤٣٢/٨٥٠٧٢ گينقدين

٩/١١٥٨٤٠٩/١٥١٥٤٤٢/٢٠٣٧٩٢٠/٢٧٧٥٧٨٧/٣٨٨٢٢٣٤/٥٣٦١٥٠ ١/٥٣٣٠٧١/٦٥٠٧٢٢/٨٤٠٧٣ ٢/٣٣٠٢٥٧/٤٠٩٦٧)١(غيردولتي بخش به ها انكب اعطايي التتسهي

٩/٨٤١٢٩١/١٠٩٣٥٢٥/١٤٨٥٣٨١/٢٠٣٥٠٥٠/٢٨٦٣٣٩٠/٣٨٥٠٦٩ ٤/٤٠٢٩٠٥/٤٧٧٢٣٥/٦١٤٥٧ ٥/٢٥٩١٣٠/٣١٦١٤ يهاي تجار بانك     

٦/١١٤٢٩٨ ٨/٨٩١٤٨ ٠/٣١٥٢٥٢/٤١٨٠٠٨/٥٤٢٩٤٣/٧٠٦٧٩ ٧/١٣٠١٦٦/١٧٣٤٨٧/٢٢٦١٥ ٧/٧١١١٧/٩٣٥٣ هاي تخصصي بانك     

 ٨/٣٦٧٨٢ ٩/١٢٧٣٥ ٦/٣٣٩٣ ٩/٩٥٨ ٦/٣٩٢ ٠/١٨٦ ــ ــ ــ ــ ــيربانكيغ اعتباري ومؤسسات غيردولتي هاي نكبا    

 .باشد هاي آتي مي ـ بدون سود و درآمد سال١



 

 

١٣٩
مشخصه
 

هاي عمده اقتصادي
 

 

 

 )٢) (١(وضع مالي دولت 
هاي اختصاصي و  به استثناي درآمدها و پرداخت

 )ميليارد ريال( بدون احتساب يارانه حاملهاي انرژي
 سال 
 ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ 

 ٣/١٠٣٥٨٧ ٦/٧٨٨٣٦ ٦/٦٢١٠٨ ١/٥٣١٤٦ ٦/٤٤٨٤٦ ٥/٤٧٩٧١ درآمدها
 ١/٨٤٤٢١ ٠/٦٥٠٩٩ ١/٥٠١٤١ ١/٤١٧٨٦ ٢/٣٦٥٨٥ ٧/٤٠٢٦٥ درآمدهاي مالياتي

 ٢/١٩١٦٦ ٦/١٣٧٣٧ ٤/١١٩٦٧ ١١٣٦٠ ٤/٨٢٦١ ٨/٧٧٠٥ ساير درآمدها
 ١/٢٣١٩٢٣ ٢/١٧٨٢٥٥ ٣/١٤٨٢٩٧ ٨/١٠٣٩٦٢ ٨/٨٥٠٦١ ٠/٦٧٧٣٦ )جاري(اي  هاي هزينه پرداخت

 -٨/١٢٨٣٣٥ -٦/٩٩٤١٨ -٧/٨٦١٨٨ -٧/٥٠٨١٦ -٢/٤٠٢١٥ -٥/١٩٧٦٤ )٣(از عملياتي تر
 ٠/١٥١٤١٣ ٩/١٢٩٠٣٠ ٦/١٠٣١٠١ ٤/٧٢٣٣٣ ٢/٥٩٧٩٤ ٢/٤٤٣٤٤ اي هاي سرمايه واگذاري دارايي
 ٣/١٥٠٤١٣ ٩/١٢٨١٥٣ ٤/١٠٢٥٥٣ ١/٧١٩٥٧*  ٥/٥٩٤٤٨ ٤/٤٤١٧٠ )٤(درآمد نفت 

 ٧/٩٩٩ ٠/٨٧٧ ٢/٥٤٨ ٣/٣٧٦ ٧/٣٤٥ ٨/١٧٣ ساير
 ١/٦٣٩٣٠ ٨/٦٠٩٨٢ ٥/٣٧٢١٢ ٦/٢٤٠٨٧ ٨/٢٣٥٥٩ ٦/٢٥٠٢٣ )هاي عمراني پرداخت(اي  هاي سرمايه تملك دارايي

٨/٤٨٢٤٥ ٤/٣٦٢٣٤ ٦/١٩٣٢٠ اي هاي سرمايه  خالص واگذاري دارايي  ٩/٨٧٤٨٢ ٠/٦٨٠٤٨ ١/٦٥٨٨٩ 
 -٠/٤٠٨٥٣ -٦/٣١٣٧٠ -٦/٢٠٢٩٩ -٩/٢٥٧٠ -٨/٣٩٨٠ -٩/٤٤٣ اي تراز عملياتي و سرمايه

 ٥/٧٢٣١٧ ٥/٥٥٥٠٧ ٧/٤٧٩٣٧ ١/٣٣٨٠ ٣/٤٧٦٦ ٧/٢٨٩٥ هاي مالي واگذاري دارايي
 ٦/١٢٣٤٠ ٥/٧٦٨٢ ١/٢٤٩٨ ٣/٢٣٠٥ ٨/٢٠٤٩ ٣/١٨٨٤ فروش اوراق مشاركت

 ٥/٢٨٧ ٧/٧٦ ٤/٢٨٧ ٦/٢٢٩ ٧/١٧٥ ٧/١٧١ استفاده از تسهيالت خارجي
 ٩/٥٥٣٧٥ ٠/٤٣٢٩٠ ٠/٣٥٨٧٦ ٠ ٠ ٠ استفاده از حساب ذخيره ارزي

 ١/٢٨١٣ ٢/٢٥٣١ ٠/٨٣٦٤ ٦/٩٣ ٢/٠ ٢/٤ هاي دولتي واگذاري شركت
 ٨/١٢٧٦ ٣/١٦٨٤ ٠/٧٨٤ ٨/٦١٥ ٢/١٢٨٧ ٠/٦٤٠ هاي گذشته برگشتي از سال

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ گردان خزانه استفاده از تنخواه
 ٧/٢٢٣ ٨/٢٤٢ ٢/١٢٨ ٨/١٣٥ ٤/١٢٥٣ ٥/١٩٥ )٥(ساير 

 ٠٦/٣١٤٦٤ ٩/٢٤١٣٦ ١/٢٧٦٣٨ ٢/٨٠٩ ٥/٧٨٥ ٨/٢٤٥١ هاي مالي تملك دارايي
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )٥١٣حساب (يارانه  التفاوت مابه بابت شده بلوكه حساب موجودي

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )٨٠٠١حساب شماره (درآمد عمومي  موجودي حساب
 ٦/٢٣٧٩٧ ٠/١٩٨٧٥ ٠/١٩٢٥٠ ٠ ٠ ٠ بازپرداخت اصل تسهيالت خارجي

 ٠ ٣/٢٠٤ ٧/٧٣٠٦ ٠ ٠ ٠ وقهاي بازنشستگيبازپرداخت بدهي دولت به صند
 ٠/٧٦٦٧ ٦/٤٠٥٧ ٤/١٠٨١ ٢/٨٠٩ ٥/٧٨٥ ٨/٢٤٥١ )٦(ساير 

 ٠/٤٠٨٥٣ ٦/٣١٣٧٠ ٦/٢٠٢٩٩ ٩/٢٥٧٠ ٨/٣٩٨٠ ٩/٤٤٣ هاي مالي خالص واگذاري دارايي
 .باشد  اختالف در سرجمع به دليل گرد كردن ارقام مي-١
باشد و فروش نفت كه قبال در بخش  ها و ساير درآمدها مي بر اين اساس، درآمدها شامل ماليات. العمل آمارهاي مالي دولت تنظيم شده است بر اساس آخرين  دستور١٣٨١ قانون بودجه سال-٢

هاي  معادل پرداخت(اي  هاي هزينه  پرداختهاي دولت به دو سرفصل بندي پرداخت هم چنين در اين طبقه. اي منتقل شده است هاي سرمايه گرديد، به رديف واگذاري دارايي بندي مي درآمدها طبقه
هاي هزينه اي بدست آمده و خالص واگذاري  تقسيم شده كه بر اين اساس تراز عملياتي از مابه التفاوت درآمد و پرداخت) معادل پرداخت هاي عمراني(هاي سرمايه اي  و تملك دارايي) جاري
طور  هاي قبل از آن به هاي اين سال با دوره يا مشابه سال بدين ترتيب مقايسه ارقام هر يك از دوره. شود اي حاصل مي هاي سرمايه ك دارايياي نيز از جمع جبري واگذاري و تمل هاي سرمايه دارايي

 .كامل امكان پذير نمي باشد
 .ها به عنوان پرداختي خزانه محاسبه شده است  تراز عملياتي با احتساب تنخواه گردان خزانه استان-٣
هاي نفتي ـ  اي كه به حساب درآمد عمومي دولت واريز نشده است و فروش فرآورده نفت شامل فروش ارز، درآمد حاصل از صدرو نفت خام جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز كاالهاي يارانه درآمد -٤

 .بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي باشد  قانون تنظيم٧١موضوع ماده 
 .باشد مي بانكي نيز ريال استقراض از سيستم  ميليارد٦٦٣٦ شامل ٧٧سال  هاي داخلي و در اعتبارات استاني و دريافت اصل وام نزد جمعداران و اسناد درجريان ها  شهرستانپرداخت پيش ساير شامل  رقم-٥
 .باشد  پرداخت تعهدات اعزام زايران حج تمتع ميهاي قبل و نشده سال هاي دولتي، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت، پرداخت تعهدات پرداخت  شامل خريد سهام شركت-٦

 



١٤٠ 
 

 روند
 

 

 

 هاي اصلي درصد تغييرات متوسط شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در گروه

 )١٣٧٦=١٠٠) ( قبل مشابههر دوره نسبت به دوره(

  

 ١٣٨٣ ١٣٨٢  ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ هاي شاخص گروه

 ٢/١٥ ٦/١٥ ٨/١٥ ٤/١١ ٦/١٢ ١/٢٠ ١/١٨ شاخص كل

 ٢/١٤ ٤/١٥ ٥/١٩ ٣/٧ ٩/٨ ٧/٢٢ ٥/٢٤ هاو دخانيات ها،آشاميدني خوراكي

 ٥/٩ ٧/٧ ١/٤ ٦/٤ ٧/٨ ٥/٦ ٢/٥ پوشاك

 ٢/١٨ ٥/١٨ ٦/١٩ ٨/١٨ ٤/١٨ ٧/١٨ ٨/٢٠ مسكن، سوخت و روشنايي

 ١/١٦ ٨/٩ ٦/٥ ٢/٣ ٠/١٢ ٠/١٥ ٩/٦ درخانه مورداستفاده وخدمات اثاث،كاالها

 ٠/١١ ٦/١٣ ٠/١٠ ٦/٧ ٥/٨ ٣/٢٧ ٧/١٤ حمل و نقل وارتباطات

 ٤/١٧ ٩/١٦ ٢/١٦ ٣/١٥ ٨/٢٠ ٤/٢٤ ٢/٢٢ درمان و بهداشت

 ٣/١٥ ٢/١٣ ٨/١٣ ٠/١٧ ٨/١٣ ٥/١٨ ١/٧ تفريح، تحصيل و مطالعه

 ٧/١٤ ٧/١٩ ٢/٩ ٦/١٨ ٠/١٥ ١/٢١ ٥/١٣ كاالها و خدمات متفرقه
 
 



 
 اقتصاديهاي عمده  مشخصه

 

 

١٤١

 

 اصلي هاي عمده و هفروشي كاالها به تفكيك گرو بهاي عمده  درصد تغييرات متوسط شاخص
 )١٣٧٦=١٠٠) (هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل(

 

 ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ شاخصهاي  گروه

 ٧/١٤ ١/١٠ ٦/٩ ١/٥ ٨/١٤ ٢/٢٤ ٧/١٦  شاخص كل*

        هاي عمده  گروه*

 ٣/١٤ ٦/١١ ١/١١ ٨/٦ ٨/١٤ ٨/٢٢ ٧/١٨ دركشور شده ومصرف توليدشده   كاالهاي

 ٥/١٤ ٨/٤ ٢/٤ ٨/٠ ٣/١٣ ٠/٢٢ ٠/١٠   كاالهاي وارداتي

 ٤/٢٨ ٥/٩ ٣/١٠ -٥/٠ ٧/١٩ ٧/٦٠ ٩/٢١ كاالهاي صادراتي  

        هاي اصلي  گروه*

 ٧/١٢ ٦/١٢ ٣/١٣ ٤/٨ ٩/١٣ ٩/٢٢ ٤/٢٤   مواد خوراكي

 ٣/٧ ٢/٨ ٠/٢٢ ٦/٤ ٦/١٤ ٠/٢٧ ٦/١٨ ها و دخانيات   نوشابه

    سوختني   د  مواد صنعتي غير از موا

 معدني
٨/١٠ ٥/١٠ ٦/٢ ٣/٣ ٧/٢٣ ٠/١٩ ٠/١٣ 

 ٢/١٢ ٩/٢٠ ٣/٢٦ ٧/١١ ٩/١١ ٤/٥٥ ٥/٣٩ هاي آن هاي معدني و فرآورده   سوخت

 ٣/١٣ ٤/٦ ٠/٦ ٧/٥ ٩/٢٠ ٩/٢٩ ٤/١٤   مواد شيميايي و پتروشيمي

 ٦/٢٥ ٦/١٠ ٧/٧ ٠/٣ ٣/١٦ ٤/٢٣ ٥/٦   مصنوعات برحسب مواد اوليه

 ٢/٧ ٥/٢ ٣/٣ -٢/٠ ١/١١ ٦/٢٠ ٧/١٢ سايط نقليه  ماشين آالت و و

 ٧/٣ ٨/٤ ٢/١ ٤/١ ٠/٩ ٤/٢٣ ٦/٨   كاالهاي  متفرقه

 
 



 

 

١٤٢
 

سهام عرضه شده توسط بخش  عمومي در بورس اوراق بهادار تهران
   نام مؤسسه عرضه كننده )ميليارد ريال(مبلغ  )هزار سهم(تعداد 

١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ 

 ٠ ٠ ١/٠ ١/١ ٩/٩ ٩/٣ ٢/٢١ ٠/٢٢ ٠ ٠ ٢٢ ٧/٢٢٤ ٩/١٩٢٢ ٤/١٥٤٠ ٠/٣٧٥٠ ٠/١٢٢١ بنياد پانزده خرداد

 ٠ ١/٠ ٥/٤٠٣ ٨/١٠٣ ٨/٥٨٧ ٢/١٦٣ ٣/٣٤ ٠/٨٥ ٠ ٠/٢٤١٧٦٠/١٩٦٠٤٤/١٩٧٤٣٠/٩١١٩٨٥/٣٥٣٦٥٨/٨٤١١٨٥/١٠٠ بانك صنعت و معدن

 ٠ ٠ ٠ ٠/٤ ١/٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤/٥٦٧ ٣/٥٦٨ ٠ ٠ ٠ رانبانك ملي اي

 ٠ ٥/٧ ٨/٣ ٠ ٠ ٠ ٨/٠ ٠ ٠ ٧/٣٥٠ ١٨٧ ٠ ١/٠ ٢/٠ ٠/٥٦١ ١١ بانك كشاورزي

 ٠ ٥/٦ ٧/٨٠ ٣/٤ ٧/٦ ٠ ٥/١ ٠ ٠ ١/٦٦٧٩٦٣٩٢٥ ٨/٢٧٤٩ ٠/٥٨٠٣ ٠ ٩٣٢ ٠ بانك سپه

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦/٢٢ ١/٣٨١ ٧/١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١/٣٨١٠٥٤١/١٨٩٧٤٠ ١٣٨٣ بانك صادرات ايران

 ٠ ٦/٠ ٩/٢٩٩ ٠/١٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧/١٠١٥٨٤/١٦٦٧٥٥٠/٦٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بانك ملت

 ٠ ٠/٩ ٧/١١ ٣/٠ ٤/٠ ٠ ٦/٣ ١/٠ ٠ ٧/٦٣٠ ٨/٢٢٢١ ٤/٢٩ ٥/٥٨ ٠ ٠/١٢٢٧ ٢١ بانك رفاه كارگران

 ٠ ٠ ٩/٢٤ ٠/٩ ٦/٢٦ ٢/٢٠ ٨/١٥ ٩/١٠٥ ٠ ٠ ٢/١٧٧٤ ٩/٢٠١٣٠٣/٨٨٤٨ ١/٦١٣٩ ٠/١٠٩٧٠٣٧٠٧ بنياد مستضعفان و جانبازان

 ٠/١ ٣/١٨٨ ٢/١٦٣ ٠ ٩/٩٠ ٤/١٦٩ ٩/١٣١ ٠ ٢/٦٦٠٤٨٨/٣٨٤٣٧٢/٥٩٩ ٦/٢٢٣٢٠٥/١٢٦٩٤١/٠ ١٨٨٥٤ ٠ سازمان صنايع ملي ايران

 ٣/١٨٨٠٦/٦١٣٩٦/٩٢٠ ٤/١٥٧١٧/١٢١٤٦/٦٨ ٢/٥٣٧ ٧/٢٨٩١٢٩٩/٤١٨٥٥٠٢/٢٢٨٢٩٩٧/٤٤ ١٠٠٥٠٢٥/١٤٣٣٠٦٨/١٠٥٨٦١٥/٩٢٦١ ٥٤٩٤ايران صنايع ونوسازي گسترش سازمان

 ٠ ٦/٣ ٧/٢ ٧/٨ ٧/١١٠ ٦/٢ ٠ ٠ ٠ ٠/١٩٨١ ٣/١٧٤٤ ٨/١٤٧٤٨٨/٧٤٣ ٢/٩٥ ٠ ٠ بانك تجارت

 ٠ ١/١ ٧/٠ ٢/١ ٧/٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠/٢٥٦ ١٥٠ ١/٢٥٢ ٥/٢٧٥ ٠ ٠ ٠ بنياد شهيد انقالب اسالمي

 ٠/٣٣٤ ٥/١٣٠٧١/٧٩ ٥/٢٤٦ ١/١٨٤ ٤/٨٠ ٠/٤٢ ١/٨٠ ٠/٢٦٢١١٠/١٥٢٥٠٣/٣٠٢٩٢٣/٧١٦٣٢٧/٦٥٨٩٤٥/٢٣١٢٧١٢/١٤٤٠٠٣/١٤٤٧٦١ )١سازي خصوصي سازمان

 ٠ ٢/٥٤ ٣/٢١٥ ٠/٨ ٤/١٢ ١/١ ٣/١٠ ٢/٠ ٨/٤٨٠٤٣٥/١٩٥٩٣٠ ٤/٢٤٠٣ ٧/٢٠٧٦ ٢/٣٠٤ ٠/١٩٧٢ ٠/٥٥ بانك مسكن

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك

 ٠ ١/٠ ٠/٢٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣/٩ ١/٨٧٦٤ ٠ ٢/٠ ٠ ٠ ٠ بنياد صدوق بزرگ

 ٧/١٤٢٢٤/٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣/١٩٣٧٨٤٤/٤٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شركت ملي صنايع پتروشيمي

 ١/٣٩٧٠ ٦/٩٣١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩/٥٧٦٥٤٩/١٣٩٦٦١  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠معدني صنايع و معادن نوسازي و توسعه سازمان
 ٠ ٧/١٢١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤/٣٣٥٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت شهرکهاي صنعتي

 ٨/٤٤٩ ٣٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤/٥٣٨٤٥ ٥/٥٨١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اتکابشرکت س
 ٨/١٠٧١        ٦/٦٨٢٦١٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت مخابرات

 ٤/٤٧       ٥/١٠٧٩٨١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠کشاورزي خدمات مادرتخصصي شرکت
 ٣/٤٤١٨٧/٩٠٠٣٢/٦٧٩٥ ٧/١١٧٩٨/٢٠٣٤٠/٢٢٤٨٥/٤٦٨ ٧/٣٣٩ ٠/٦٩٥٤٢٠/٥٤٧٤١٢٠/٢٤٢٧١٦٥/٣٢٦٩٧١٤/١٣٦٤٩٩٩/٩٦٧٠٢٦٧/٧٥٩٤٤٠٧/٧٤٢١ جمع

 .سازي با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي تشكيل گرديد  سازمان خصوصي١٣٨٠اجتماعي و فرهنگي، از سال  قانون برنامه سوم اقتصادي،١٥ به موجب ماده -١  

روند
 



١٤٣ 

 

 

    هاي عمده اقتصادي همشخص
 

 

 كليه مناطق شهريهاي ساختماني بخش خصوصي در  خالصه آمار فعاليت

 )درصد(تغييرات هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 

١٣٧٥١٣٧٦١٣٧٧١٣٧٨١٣٧٩١٣٨٠١٣٨١١٣٨٢١٣٨٣ 

هاي جـديـد  در ساختمان گذاري  سرمايـه
 مناطق شهري

٦/١٩*٩/٢٢٤/٣٠٦/٢٩١/٤١٨/١٣ ٠/١ ٠/٦ ٨/٦٩

-٨/١٢*-٨/٩ ١/٣-٧/١-٢/٠-١/١ ٤/٥-٦/٢١ ٩/٨ هاي شروع شده تعداد ساختمان

-٢/٢٣*-٣/١٦٨/٣-٨/٦١٦/٢٣٥/٢٠٦/٥-٦/١٠ -٢/٥ هاي تكميل شده تعداد ساختمان

٣/٢٥*٥/١٦٨/١٥٦/١٤٦/٢٠٨/١٩ ٥/١١٨/٢ ٦/٥٧ شده شروع هاي  ساختمان مترمربع يك هزينه

٦/٢٥*٨/١٤٦/١٤٩/١٩ ٣/١١٤/٩ ٧/٢٢٤/٤ ٦/٥١ شده تكميل هاي ساختمان مترمربع يك هزينه

 .باشد  مقدماتي مي۱۳۸۳ ارقام سال *
 

 
 



١٤٤ 
 
 روند

 

 

 

 

 شده تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و نسبت اسناد برگشتي به مبادله
 در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران

 ) مبلغ به ميليارد ريال-تعداد به هزار برگ(

درصد اسناد برگشتي به  اسناد مبادله شده
 سال شده مبادله

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد
٧/٥ ٦/٧ ١٧٠٩ ١٠٦٥١ ١٣٥٤ 
٩/٦ ١/٨ ٢٢٦٨ ١٠٥٧٨ ١٣٥٥ 
٢/٩ ٠/٩ ٢٩٠٦ ١٠٠٠٢ ١٣٥٦ 
١/١٠ ٦/١٢ ٢٠٩٢ ٧٤٨٣ ١٣٥٧ 
٩/٩ ٩/١٠ ١٨١١ ٥٤٥٠ ١٣٥٨ 
٧/٦ ٢/٨ ٢٥٥٥ ٥٢٩١ ١٣٥٩ 
٠/٦ ٩/٦ ٢٩٧٢ ٤٨١٣ ١٣٦٠ 
٥/٤ ١/٦ ٣٦٣١ ٤٤٤٥ ١٣٦١ 
٥/٤ ٧/٥ ٥١٣٩ ٥٢١٢ ١٣٦٢ 
٠/٥ ٨/٦ ٦٢٩٠ ٥٦٠٧ ١٣٦٣ 
٢/٥ ٣/٧ ٦٧٧٣ ٦٤٠٣ ١٣٦٤ 
٤/٥ ٧/٧ ٨٣٦٤ ٧٢٤٤ ١٣٦٥ 
٦/٥ ٢/٧ ١٢٢٩٠ ٨٧١٩ ١٣٦٦ 
٥/٦ ٦/٨ ١٤٦٠٣ ٨٦٤٣ ١٣٦٧ 
٩/٥ ٧/٧ ٢٢٣٤٤ ١١٣٥١ ١٣٦٨ 
٥/٥ ٠/٧ ٣٣٨٠٥ ١٣٧٢٩ ١٣٦٩ 
٩/٥ ٦/٦ ٥٠٦١١ ١٦٩١٦ ١٣٧٠ 
٩/٥ ٠/٧ ٦٩٩٨٨ ٢٠١٧٨ ١٣٧١ 
٤/٥ ٧/٦ ٩٢٨٠٩ ٢٣٠٤٧ ١٣٧٢ 
٧/٤ ٣/٦ ١٣٧٥٦٢ ٢٥٨٤٠ ١٣٧٣ 
١/٥ ٣/٦ ٢٠٠٦١٢ ٢٨٦٤٢ ١٣٧٤ 
١/٥ ٢/٦ ٢٦١٠٩٧ ٣٢٩٩٠ ١٣٧٥ 
٦/٥ ٧/٦ ٣٠٥٨٨٣ ٣٦٩٣١ ١٣٧٦ 
٠/٥ ٤/٦ ٣٤٤٠١٤ ٣٩٩٦٤ ١٣٧٧ 
٣/٤ ٩/٥ ٤٨٨٩٢٨ ٤٤٧٠٥ ١٣٧٨ 
٣/٤ ٦/٥ ٦٣٠٨٤٠ ٥٠١٩٢ ١٣٧٩ 
٤/٤ ٠/٥ ٨٣٢٧٥٥ ٥٨٨١٩ ١٣٨٠ 
٢/٤ ٥/٤ ١٠٨٩٤٠٥ ٦٨٣٠٢ ١٣٨١ 
٣/٤ ٥/٤ ١٤٠٩٦٨٠ ٧٦١٠١ ١٣٨٢ 
٧/٣ ٠/٥ ١٨٠٩٧٥٤ ٦٨٢٨٧ ١٣٨٣ 
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 مبلغ سفته و برات فروش رفته در تهران

 )ميليون ريال(مبلغ  سال
 درصد تغيير 

 )نسبت به دوره مشابه سال قبل(
٦/٨ ٦/٤٤٢٥ ١٣٦٥ 
٤/٢٢ ٢/٥٤١٥ ١٣٦٦ 
٣/١ ٨/٥٣٤٤ ١٣٦٧- 
٣/٦١ ٦/٨٦١٨ ١٣٦٨ 
٦/١٠٣ ٣/١٧٥٤٤ ١٣٦٩ 
٧/٧ ٠/١٨٨٩٥ ١٣٧٠ 
١/٢٥ ٥/٢٣٦٣٠ ١٣٧١ 
٤/١٠ ٩/٢٦٠٩٥ ١٣٧٢ 
٩/١٩ ١/٣١٢٧٦ ١٣٧٣ 
٦/٢٨ ٥/٤٠٢٢١ ١٣٧٤ 
٤/١٧ ١/٤٧٢٠٠ ١٣٧٥ 
٠/٧ ٥/٥٠٤٨٥ ١٣٧٦ 
٦/١٥ ٥/٥٨٣٤٧ ١٣٧٧ 
٨/٥٢ ٧/٨٩١٦٦ ١٣٧٨ 
٣/٣٧ ٥/١٢٢٥٥٥ ١٣٧٩ 
٦/٤٣ ٤/١٧٥٩٣١ ١٣٨٠ 
١/١١ ١/١٥٦٣٢١ ١٣٨١- 
٢/٤٧ ٤/٢٣٠٠٥٠ ١٣٨٢ 
٦/٤٢ ٤/٣٢٨١٥١ ١٣٨٣ 
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