اقتصاد روستایی ایران
حساب تولید بخشهای اقتصاد در حوزه روستایی
سال 9313

گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی

زمستان ۹۳۱5

به نام خداوند جان و خرد

پیشگفتار

حساب تولید روستایی مجموعهای از حسابداری جامع بر اساس الگوی سیستم حسابهای ملی است كه بهصورت جامع و
هدفمند مطالعه كمی و منظم فعالیت های اقتصادی روستا را بررای یرد دوره زمرانی معلرومم معمرو س یرد سرانم ام انپرییر
میسازد .بهعبارتدیگر نقشی را كه حسابهای ملی در سطح كل كشرور بره عهرده داردم حسرابهای روسرتا همران نقر م
اهمیت و كاربرد را در سطح روستایی عهدهدار است .ازنظر اهمیت و كاربرد نیزم حسابهای روستاییم نق

شایان توجهی

را در برنامه ریزی روستاییم بررسی عملكرد اقتصاد روسرتایی و تللیرل امكانرات و پتانسریلهای روسرتایی بره عهرده دارد.
بهطوریکه تلقق اهداف برنامرهریزی روسرتایی بردون اسرتهاده از یافترههام شراخ

ها و متغیرهرای حسرابهای روسرتایی

ام انپییر نیست.
مرکز آمار ایران به عنوان مرجع تهیه و انتشار آمارهای رسمی جمهوری اسالمی ایرران همرواره طری سرانها متمرادی در
تهیه و انتشار اصلیترین آمارهای رسمی کشور پرداخته است .این سومین گزارش حسابهای ملی در تهصیلیتر ین سرطو
منطقهای یعنی درسطح حوزه روستایی تهیه شده است .از آنجا که روستاها از اجزای پایهای و اساسی هر جامعه هسرتند و
گام برداشتن در مسیر توسعه و تعالی همهجانبه بدون توجه ویژه به این جزء اساسی مم ن نخواهد بود و همچنین با توجه به
اهمیت و كاربردهای حساب تولید اقتصراد حروزه روسرتایی بره خصرو

در قرانون برنامره پرنجم و تردوین برنامره ششرم در

برنامهریزی برای توسعه روستایی مهم تلقی میشود ،مرکز آمار ایران با هم اری پژوهش ده آمار و معاونت توسعه روستایی
مناطق ملروم کشور برای دومین بار تهیه حساب تولید اقتصاد در بخ

روستایی را برای سان  ۹۳۱9و ۹۳۱۳در دسرتور

کار خود قرار داده است.
در اینجرا زم میدانررد از زحمررات بیشرراهبه هم رارانی کرره بررهطور مسررتقیم در تهیره حسرراب تولیررد اقتصرراد روسررتایی
مشارکت داشتهاندم تش ر و قدردانی نماید .اسامی افرادی که در تصمیمگیریهام برنامرهریزیم مردیریتم نظرارت و مراحرل
انجام ملاسبهی حساب تولید اقتصاد روستایی سان  ۹۳۱۳بهطور مستقیم شرکت و هم اری داشتهاند به شرر زیرر اسرت
که بدین وسیله از ایشان سپاسگزاری میشود:
آقای کوروش جوادی پاشاکی مجری طر
آقای دکتر نادر ح یمیپور مدیرگروه آمارهای اقتصادی پژوهش دهی آمار
آقای دکتر ملمدصادق علیپور عضو هیأت علمی پژوهش دهی آمار ایران
آقای دکتر ایوب فرامرزیم معاون پژوهشی پژوهش دهی آمار
آقای جواد حسینزاده معاون اقتصادی و ملاسبات ملیم مرکز آمار ایران
آقای دکتر ملمد نورملمدی رهیس پژوهش دهی آمار ایران
آقای علیرضا زاهدیان معاون طر های آماری و آمارهای ثبتیم مرکز آمار ایران
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آقای دکتر نعمت الله رضایی معاون برنامهریزی و زیربناییم معاونت توسعه روستایی و مناطق ملروم کشور
خانم سپیده صاللی مدیرکل دفتر حسابهای اقتصادیم مرکز آمار ایران
آقای مهندس ملمدصادق مهدوی خرمی
در پایان از حمایتهای جناب آقای دکتر سید ابوالهضل رضرویم معراون ملتررم توسرعه روسرتایی و منراطق ملرروم
کشور و همچنین از مساعدت و هم اری کارشناسان دفاتر شاخ

قیمتها و روششناسی آماری و طر های نمونرهگیری

مرکز آمار ایرانم پژوهش دهی آمار و معاونرت توسرعه روسرتایی و منراطق ملرروم کشرور کره طری ایرن مسریر از مشراوره و
راهنماییهای آنها بهره گرفته شده است و در پیشبرد این امر مهم مشارکت داشتهاندم صمیمانه تش ر و قدردانی میشود.

و منا ...التوفیق

امید علی پارسا
رئیس مرکز آمار ایران
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کلیات

 -9-9مقدمه
همانطور که سیستم حسرابهای ملری و اسرتانیم چرارچوب حسرابداری جرامع و منسرجمی بررای تنظریم و اراهره دادههرای
اقتصادی کشور و استانها بره دسرت میدهردم حسرابهای روسرتایی نیرز همرین چرارچوب را در حروزهی روسرتایی عرضره
میکند .لیا تهیه و در دست داشتن چنین حسابهایی به مطالعات و شناخت پتانسیلهای موجود در روستاها کمرک کررده
و انجام سیاستگیاریم تصمیمگیری اقتصادی و یا برنامهریزی در جهت توسعه روستایی را مم ن میسازد .تردیردی وجرود
ندارد که بدون آ گاهی کامل از تعاریفم مهاهیمم طبقهبندیهام اصون و روشهای ملاسبه استاندارد بینالمللری در زمینرهی
حسابهای ملی و استانیم تدوین سیستم حسابهای اقتصادی روستایی ام انپرییر نخواهرد برود.از نقطره نظرر ت وریرکم
برخورد با سیستم حسابهای روستایی بایرد برر اسراس سیسرتم حسرابهای ملری و اسرتانی (منطقرهای)  SNA ۹صرورت
پییرد .بهطوریکه بدون آ گاهی از تعاریف و مهاهیم حسابهای میکورم نمیتوان تعاریف و مهاهیم متناظر در سطح روسرتا
را اراهه نمود و حتیالمقدور باید از تعاریف و مهاهیم متناظر در حسابهای منطقهای استهاده شود .به عبارت دیگر تعاریف
و مهرراهیم مررورد اسررتهاده در حسررابهای روسررتایی جررز در مررورد تعر ی رف روسررتا و مسرراهل ناش ری از آن نبای رد تناقض ری بررا
حسابهای ملی و منطقهای (استانی) داشته باشد .برا توجره بره ایرنکره نهایترا بایرد سرازگاری زم برین حسرابهای ملریم
منطقهای و روستایی صورت گیردم ضرورت هماهنگی در سطح ملی و روسرتایی بیشرتر احسراس میشرود .نظرر بره ایرنکره
تمامی مشخصههای موجود در سطح اقتصاد ملی عینا در سطح اقتصراد روسرتا وجرود نرداردم مشر الت خاصری در تهیره و
تدوین حسابهای اقتصادی روستا بروز مینماید که در تهیه حسابهای ملری مطرر نیسرت .در واقرع تهراوت عمرده برین
حسابهای ملی و روستایی در همین مش الت خا

و نلوهی برخورد و رفع آنهاست که عمدتا ناشی از تقسیمبندیهای

جغرافیایی است .به همین منظور در گزارش حاضر برا مرروری مختصرر برر تعراریف و مهراهیم سیسرتم حسرابهای ملری و
منطقهای میتوان به موفقیت در مطالعه و تدوین حسابهای اقتصاد روستایی امیدوار بود.

System National Accounts
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 -۲-9تعاریف و مفاهیم
 -9-۲-9تولید اقتصادی
تولید اقتصادی فعالیتی است که با استهاده از دادههای نیروی کارم سرمایه و کا ها و خدمات تلت کنترن و مس ولیت یک
واحد نهادیم بهمنظور تولیرد کا هرا و خردمات دیگرر انجرام میگیررد .زم اسرت یرک واحرد نهرادی وجرود داشرته باشرد ترا
مس ولیت تولید و مال یت کا های تولیدشده یا مس ولیت در یافت بهای خدمات اراهه شده را به عهده گیررد .بنرابراین تولیرد
طبیعی که بدون هیچ نوع دخالت یا هدایت انسان صورت میگیرردم تولیرد اقتصرادی نیسرت .برهعنوان مثران رشرد طبیعری
ماهی در آبهای در یام تولید ملسوب نمیشود درحالی که پرورش ماهی در کارگاه پرورش ماهیم تولید به حساب میآید.
فعالیتهای اساسی انسان مانند خوردنم آشامیدنم خوابیدنم ورزش کردن و غیره کره انجرام دادن آن توسرط شرخ
دیگری ام انپییر نیستم فعالیتهایی هستند که به مههوم اقتصادیم تولیدی نیستند .از طررف دیگررم فعالیتهرایی ماننرد
شستشوم آماده کردن غیام نگهرداری کودکران و افرراد بیمرار و سرالخورده فعالیتهرایی هسرتند کره ام ران انجرام آن توسرط
واحدهای دیگر وجود دارد و بنابراین در ملدودهی کلی تولید قرار میگیرند.

 ۲-۲-9حد و مرز تولید در نظام حسابهای ملی
حد و مرز تولید در نظام حسابهای ملی ملدودتر از حد و مرز کلی آن است .به د یلیم آن دسته از فعالیتهای انجامشده
توسط خانوار که خدمات شخصی و خانگی برای مصرف خرود تولیرد میکننردم در نظرام حسرابهای ملری تولیرد ملسروب
نمیشوند .این فعالیتها اگر از طر یق کارکنان استخدامشرده توسرط خرانوار انجرام گرفتره باشرندم در ملردودهی تولیرد قررار
میگیرنررد .در مرروارد دیگررر ملرردودهی تولیرد در نظررام حسررابهای ملری همرران ملرردودهی کلری در اقتصرراد اسررت .بنررابراین
فعالیتهایی که در ملدودهی تولیدم تعیینشده در نظام قرار میگیرند به شر ز یر میباشند:
الف -تولید کا ها و خدمات فردی و جمعی که به واحدهای دیگر غیر از تولیدکنندگان آنها عرضه میشود یا قصد بر
این است که به واحدهای دیگر عرضه شود .تولید کا ها و خردمات مصرفشرده در فراینرد تولیرد ایرن کا هرا و
خدمات نیز تولید ملسوب میشوند.
ب -تولید بهحساب خود کلیه کا هایی که برای مصرف نهایی یا تش یل سرمایهی تولیدکنندگان آنها باقی میماند.
پ  -تولید به حساب خود خدمات واحدهای مس ونی توسط مال ین واحدهای مس ونی شخصی و همچنین خدمات
شخصی و خانگی تولیدشده توسط کارکنان استخدام شده در خانوار.
در نظام حسابهای ملیم تولید به حساب خود خدمات شخصی و خانگی که توسرط اعضای خانوار و بررای مصررف
نهایی خود صورت میگیردم به طور سنتی از ملاسبهی تولید خارج شده است .بیان د یل این امررم خرارج از بلرا حاضرر
است لی ن اشاره به مواردی از این نوع خدماتم ضروری به نظر میرسد:
 نظافررتم دکوراسریون و تعمیرر و نگهررداری واحرردهای مسر ونی کره توسررط خانوارهررای مالرک سررا کن در واحرردمس ونی خود انجام میشود .منظور از تعمیراتم تعمیرات جزهی است که معمو س توسط مستأجر و مالک یا هر
دوم انجام میشود.
 نظافتم سرویس و نگهداری کا های بادوام و سایر کا های متعلق به خانوارم ازجملره وسرایل نقلیرهی شخصریخانوار
 پختوپز غیا برای مصرف شخصی -نگهداریم آموزش و پرورش کودکان خود
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 مواظبت از کودکانم افراد سالخورده و معلون نقل و انتقان افراد خانوار و کا های متعلق به خانوار -انجام امور شخصی مانند اصال کردنم استلمامم واکس زدنم شستشوی لباسم اتو کردن و...

 -3-۲-9کاالها
کا ها اشیایی فیز ی ی هستند که تقاضا بررای آنهرا و ام ران ایجراد حرق مال یرت برر آنهرام وجرود دارد و مال یرت آنهرا
میتواند از طر یق مبادله در بازارم از یک واحد نهرادی بره واحرد نهرادی دیگرر منتقرل شرود .کا هرا بررای ارضرای نیازهرا و
خواستههای خانوارها یا جامعه و یا برای استهاده در تولید سایر کا ها و خدمات موردتقاضا قرار میگیرند .تولید و مبادلهی
کا هام دو فعالیت کامالً متهاوت است .بعضی کا ها مم ن است هرگز مورد مبادله قرار نگیرند و بعضی دیگر مم ن است
چندین بار مورد خرید و فروش قرار گیرند .مستقل بودن فرایند تولید کا ها از فرایند فرروش یرا فروشهرای مجردد بعردیم
خصوصیت مهم اقتصادی کا ها است درصورتیکه خدماتم چنین خصوصیتی را ندارند.

 -۴-۲-9خدمات
خدمات دارای موجودیت مستقلی نیستند که ام ان ایجاد حق مال یت بر آنها وجود داشته باشد .خرید و فرروش خردمات
از تولید آنها جدا نیست و این دو فرایند همزمان صرورت میگیررد .خردماتم سرتاندههای نراهمگنی را کره تولیرد آنهرا برر
اساس سهارش انجام میگیرد و نیز تغییراتری را کره توسرط تولیدکننردگان برر اسراس تقاضرای مصررفکنندگان در وضرعیت
واحدهای مورد مصرف داده میشودم در بر میگیرند .زمانی که تولید خدمات به پایان میرسد باید به مصررفکنندگان اراهره
شود.
تولید خدمات فقط باید ملدود به فعالیتهایی باشد که قابلیت اراهه به واحد دیگر را داشته باشد در غیر این صرورت
رشته فعالیتهای خدمات نمیتوانند توسعه یابند و بازاری برای آنها وجود نخواهد داشت .همچنین هرر واحردی میتوانرد
برای مصرف خود خدماتی را تولید کند به شرطی که نوع فعالیت طوری باشد که ام ان انجام آن توسط واحرد دیگرر وجرود
داشته باشد.
تغییراتی که تولیدکنندگان خدمات طبق تقاضرای مصررفکنندگان آن در وضرعیت واحردهای مرورد مصررف میدهنردم
میتواند به ی ی از اش ان زیر باشد:
الف ر تغییر در وضعیت کا های مصرفکنندگان :در این حالت تولیدکننده از طریق حمل و نقلم نظافت تعمیر کا و
امثان آن مستقیما روی کا ی متعلق به مصرفکننده کار میکند.
ب ر تغییر در وضعیت فیز ی ی افراد :در این حالت تولیدکننده خدماتی نظیر حمل و نقلم خدمات درمانی و جراحریم
تهیهی ملل اقامتم آرای

و پیرای

و غیره برای مصرفکننده انجام میدهد.

پ ر تغییر در وضعیت ذهنی افراد :در این حالت تولیدکنندهم خدمات آموزشیم اطالعراتیم سررگرمی و سرایر خردمات
مشابه برای مصرفکننده فراهم میکند.
ت ر تغییر در وضعیت اقتصادی واحد نهادی :در این حالت تولیدکنندهم خدمات بیمهم واسرطهگری مرالیم ملافظرتم
ضمانت و غیره برای مصرفکننده فراهم میکند.
تغییرات ایجاد شده در وضعیت کا ها یا افراد مم ن است موقتی یا داهمی باشد .بهعنوان مثرانم خردمات آمروزش و
بهداشت موجب تغییر داهمی شرایط مصرفکنندگان میشود بهطوری که حاصل استهاده از آنم به مدت چند سران بره طرون
میانجامد .به طور کلیم چون تغییرات طبق تقاضای مصرفکنندگان صورت میگیردم چنین استنباط میشرود کره تغییررات
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در جهت مثبت است .این نوع بهبود وضعیت معمو س افراد مصررفکننده یرا کا هرای متعلرق بره آنهرا را شرامل میشرود و
دارای وجود مستقل متعلق به تولیدکننده نیست .بهبود وضعیت نمیتواند توسط تولیدکننده در موجودی انبار نگهداری شرود
یا جدا از تولید آن مبادله گردد.
تعدادی از رشته فعالیتها وجود دارنرد کره معمرو س برهعنوان خردماتم طبقهبنردی میشروند ولری سرتاندهای کره تولیرد
میکنند دارای خصوصیات کا استم مانند رشته فعالیتهایی که در رابطه با تهیهم ذخیرهم ارتباط و پخ

اطالعاتم اخبار

و ...به مههوم وسیع آن از قبیل تولید اطالعات کلی یا تخصصیم اخبارم رایزنیم برنامرههای رایانرهایم فیلمهرای سرینماییم
موسیقی و غیره میباشند .ستانده این رشته فعالیتها معمو س بر روی اجسام فیز ی ی نظیر نوارم کاغریم دیسرک و غیرره کره
قابلمبادله هستند ذخیره میشود .این ملصو ت صرفنظر از خصوصیات کا یی یا خدمتی آنهام دارای این ویژگی هستند
که توسط یک واحد تولیدکنندهم تولیدشده و به واحدهای دیگرر عرضره میشروند .ازایرنرو ضررورت وجرود برازار را موجرب
میگردند.

 -2-۲-9ستانده
ستاندهم کا ها و خدماتی است که در یک واحد تولیدی تولیدشرده و بررای اسرتهاده در خرارج از آن واحرد در دسرترس قررار
میگیرد .کا ها و خدماتی که در یک واحد در یک دورهی حسابداری معین تولید و در همان دوره در دیگر فرایندهای تولید
آن واحد مصرف میشود ستاندهی آن واحد را تش یل نمیدهد .به این ترتیب مههوم ستانده با مههروم ملصرون کره حاصرل
فرایند تولید است متهاوت است.
در سیستم حسابهای ملی سان  ۹۱۱۳و 9118م ستاندهی کا هرا و خردمات بره سره دسرتهی کلری تقسریم میشرود.
ستاندهی بازاریم ستاندهی تولیدشده برای خود مصرفی نهایی و ستاندهی غیر بازاری.

 -9-2-۲-9ستانده بازاری
ستاندهی بازاریم ستاندهای است که در بازار به قیمتهایی که ازنظرر اقتصرادی معنریدار اسرت عرضره و فروختره شرده یرا
تولیدکننده قصد عرضه و فروش آن را داشته باشد .قیمتها وقتی از نظر اقتصرادی معنریدار اسرت کره برر میرزان کا هرا و
خدماتی که تولیدکننده مایل به عرضهی آن و خریدار نیز حاضر به خر ید آن استم تأثیر معنیداری داشته باشرد .بهاسرتثنای
بعضی از خدمات که روش ویژهای بررای ملاسربهی سرتانده آنهرا پیشرنهاد شرده اسرتم ارزش سرتاندهی برازاری از طریرق
حاصل جمع ارزش اقالم ز یر در دورهی حسابداری موردنظر به دست میآید.
الف -ارزش کل کا ها و خدمات فروخته شده (به قیمت اقتصادی معنیدار).
ب -ارزش کل کا ها و خدماتی که بهصورت پایاپای مبادله شده است.
پ  -ارزش کل کا ها و خدماتی که بهعنوان پرداختیهای غیرر نقردی از جملره جبرران خردمات غیرر نقردی پرداخرت
میشود.
ت -ارزش کل کا ها و خدماتی که توسط یک کارگاه به کارگاه دیگر متعلق به یک بنگراه اراهره میشرود ترا در فرآینرد
تولید آن مورداستهاده قرار گیرد.
ث -ارزش کل تغییرات موجودی انبار کا های ت میلشده و «کار در جر یان ساخت» برای هر یک از مصارف فوق.
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 -۲-2-۲-9ستاندهی تولیدشده برای خودمصرفی نهایی
این نوع ستانده عبارت از کا ها و خدماتی است که برای مصرف نهرایی صراحبان بنگراهی کره تولیرد در آن صرورت گرفتره
است کنار گیاشته میشود .کا هایی نظیر کا های کشاورزی که در یرک خرانوار کشراورز تولیدشرده و توسرط اعضرای همران
خانوار مصرف میشودم از این نوع کا ها و خدمات هستند .همچنرین ماشرینآ ت تولیدشرده توسرط کارگاههرای مهندسری
برای استهادهی خود (تش یل سرمایه بهحساب خود) ستاندهی تولیدشده برای خودمصرفی را تش یل میدهد .در بعضری از
کشورها مم ن است طیف گستردهای از فعالیتهای ساختمانی در مناطق روستایی انجام شود که مورد دیگری از این نروع
ستانده را تش یل میدهد.
کا ها و خدمات تولیدشده برای خودمصرفی نهایی باید به قیمتی معادن با قیمت فروش در برازار ارزشگریاری شرود.
بهمنظور دستیابی به این قیمتم باید از همان نوع کا ها و خدماتم به اندازه کافی در بازار به فروش برسد تا قیمرت برازار
معتبری برای ارزشگیاری به دست آید .درصورتی که قیمت قابل استنادی در این زمینه وجود نداشته باشدم راهحل مناسب
ارزشگیاری از طریق جمع کل هزینههای تولید آنهاست که عبارت از جمع اقالم ز یر است:
 مصارف واسطه جبران خدمات کارکنان مصرف سرمایهی ثابت -خال

سایر مالیاتهای بر تولید (سایر مالیاتهای بر تولید منهای یارانه )

 -3-2-۲-9ستاندهی غیر بازاری
این نوع ستانده عبارت از کا ها و خدمات فردی یا جمعری اسرت کره توسرط مسسسرات غیرانتهراعی در خردمت خانوارهرا
) 9(NPISHیا دولت تولید میشود و بهطور رایگان یا به قیمتی که ازنظر اقتصادی معنیدار نیستم به سایر واحدهای نهادی
یا بهکل جامعه عرضه میشود .این نوع ستانده به دو دلیل زیر تولید میشود:
الف -ام ان تشخی

و کنترن میزان مصرف خدمات جمعی توسط مصرفکنندگان وجرود نردارد .بنرابراین نمیتروان

آنها را وادار به پرداخت مبلغ معینی در مقابل اراههی این نوع خدمات کرد .همچنین زمرانی کره هزینرهی مبراد ت بسریار
زیاد استم ساز و کار قیمتهای بازار را نمیتوان به کار برد .بنابراین تولید چنین خدماتی باید بهطور جمعی توسرط دولرت
سازماندهی شود و از منابعی غیر از فروش خدماتم نظیر مالیات یا سایر درآمدهای دولت تأمین مالی شود.
ب -همچنین واحدهای دولتی و مسسسات غیرانتهاعی در خدمت خانوارهام مم ن است کا ها یا خدماتی را تولید و
به خانوارها عرضه کنند که ام ان در یافرت بهرای خردمات از مصررفکنندگان وجرود دارد لری ن بره دلیرل برخری مالحظرات
اقتصادی یا اجتماعیم آنها را بهطور رایگان یا به کمتر از قیمتی که از نظر اقتصادی معنیدار اسرتم اراهره میکننرد .مثران
بارز این نوع خدماتم اراههی خدمات آموزشی یا بهداشتی دولت به خانوارها است.
فعالیتهای دولتی قیمتی ازنظر اقتصادی معنیدار نیست که بر میزان عرضهی تولیدکننرده اثرری نداشرته یرا اثرر کمری
داشته باشد و انتظار میرود که در میزان مورد تقاضا نیز تأثیر جزهی بگیارد .به عبارت دیگر قیمتی است کره مقردار عرضره
تقاضا را تعیین نمیکند .این نوع قیمتم احتما س برای این منظور تعیین میشود که درآمردی ایجراد کررده و موجرب کراه
اضافه تقاضایی شود که در صورت رایگان بودن خدمات به وجود میآمد .از آنجا که این نوع خدمات برای فروش در بازار
تولید نمیشوندم در اکثر موارد ام ان دستیابی به خدمات بازاری کامالً مشابه با خدمات مورد بلا وجود ندارد تا بتروان از
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قیمت آنها برای ارزشگیاری این نوع خدمات استهاده کرد .لیا ستاندهی غیر بازاری این خدمات از طریق جمع هزینههای
تولید آنها یعنی جمع اقالم ز یر ارزشگیاری میشود:
 مصارف واسطه جبران خدمات کارکنان مصرف سرمایهی ثابت -خال

سایر مالیاتهای بر تولید

همچنین مازاد عملیاتی خال

حاصل از فرایند تولید واحدهای دولتی و NPISHها همیشه برابر صهر در نظر گرفتره

میشود.

 -6-۲-9مصرف واسطه
مصرف فعالیتی است که در آنم واحدهای نهادیم کا ها و خدماتی را مورد استهاده قرارمری دهنرد .دو نروع مصررف کرامالً
متهاوت از ی دیگر بهصورت مصرف واسطه و مصرف نهایی وجود دارد.
مصرررف واسررطه عبررارت از ارزش کا هررا و خرردماتی اسررت کره بهصررورت دادههررای یرک فراینررد تولیرد در آن مصرررف
میشوندم بهاستثنای مصرف داراییهای ثابت که بهعنوان مصرف سرمایهی ثابرت ثبرت میشرود .کا هرا و خردمات مم رن
است در فرایند تولید تغییر ش ل داده یا کامالً مصرف شوند.
بعضی از دادهها بعد از تغییر ش ل و تش یل ستاندهم مجددا وارد یک فرایند تولید دیگر میشوند و بعضی دیگر نظیر
برق و اکثر خدماتم به طور کامل در فرایند تولید مصرف میشوند.
مصرف کا ها و خدمات نظیر مواد اولیهم برقم آبم سوختم لوازمالتلریرم ارتباطاتم حمل و نقلم تعمیررات جزهری
ساختمان و ماشینآ ت و امثان آنها مصارف واسطه ملسوب میشود.

 -4-۲-9مصرف سرمایهی ثابت
مصرف سرمایهی ثابت به عنوان بخشی از هزینهی تولیدم عبارت از کاه

ارزش جاری موجودی داراییهای ثابت است که

در اثر از بین رفتن فیز ی یم از مد افتادگی عادی و حروادث معمرولی در داراییهرای تلرت مال یرت و مرورد اسرتهاده یرک
تولیدکننده در طون یک دورهی حسابداری پدید میآید .ارزش داراییهای ثابت از بین رفته در اثر جنگ یا وقرایع اسرتثنایی
نظیر فجایع طبیعی که بهندرت اتهاق میافتدم مصرف سرمایهی ثابت ملسوب نمیشود.

 -8-۲-9ارزشافزوده
ارزشی که به کا ها و خدمات در فرآیند تولیرد بره آن افرزوده میشرودم ارزشافرزوده گهتره میشرود .ملاسربهی ارزشافرزوده
بهمنظور پرهیز از احتساب مضاعف صورت میگیرد .به این معنی که ارزش کا ها و خدماتی که برهعنوان دادههرای واسرطه
یک فعالیت به کار گرفته میشودم بهنوبهی خود ستاندهی یک فرایند تولید بوده و زم است از ستاندهی ایرن فعالیرت کسرر
شود تا ارزشافزودهی آن به دست آید .به این ترتیب ارزشافزودهی ناخال
واسطه است .ارزشافزودهی خال

عبارت از ارزشافزودهی ناخال

عبارت از ارزش ستانده منهای ارزش مصررف

منهای مصرف سرمایهی ثابت است.

ارزشافزوده ی ی از کمیتهای کالن اقتصادی است که حاصل حساب تولید و کمیت تراز کنندهی این حساب است.
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 -1-۲-9انتقاالت
انتقا تم مباد تی است که در آن یک واحد نهادیم کا هرام خردمات یرا داراییهرایی را بره سرایر واحردهای نهرادی عرضره
میکندم بدون این که در قبان آنم کا هام خدمات یا داراییهایی را در یافت کند.

 -91-۲-9مالیاتها و یارانهها
 -9-91-۲-9مالیاتها
مالیاتهام پرداختهای اجباری و بالعوض واحدهای نهادی به دولت است که بهصورت نقدی و غیر نقدی انجام میگیررد.
اطالق صهت بالعوض به مالیاتها از این جهت است که دولت در مقابل در یافت مالیات از یک واحد نهرادیم خردمتی را
بهصورت فردی به آن واحد اراهه نمیکندم هرچند که با در یافت مالیات منابع مالی خود را افزای

داده و با استهاده از ایرن

منابعم کا ها و خدماتی را برای سایر واحدها اعم از تکتک افراد یا کل جامعه فراهم آورد.
مالیاتها به دو دستهی کلی تقسیم میشوند:
 مالیات بر تولید و واردات -مالیات جاری بر درآمدم ثروت و غیره

 -9-9-91-۲-9مالیات بر تولید و واردات
مالیاتهایی هستند که در زمانی که کا ها و خدمات تولید میشوندم فروخته میشوند یا به مصارف دیگری میرسند و یا از
خارج وارد میشوند تعلق میگیرد .مالیات بر تولید و واردات منطبق با واژهی سنتی مالیاتهای «غیرمستقیم» است که در
سیستم حسابهای ملی سابق بهکاربرده میشد .مالیات بر تولید و واردات به دو گروه جزهیتر تقسیم میشوند.
 مالیات بر ملصون سایر مالیات بر تولیدجدا کردن مالیات بر ملصون از سایر مالیات بر تولید ازنظر انواع ارزشگیاریها دارای اهمیرت ویرژهای اسرت  .در
ز یر هر یک از دو نوع مالیات بهطور مختصر بیان میشود:
الف -مالیات بر ملصونم مالیات تعلق گرفته بر یک واحد کا یا خدمت است که به صورت مبلغ مشخصی برای هر
واحد مقدار کا یا درصد مشخصی از قیمت یک واحد کا یا خدمت مبادله شده تعیین میشود .انواع مالیات بر ملصرون
به شر ز یر است:
 مالیات از نوع مالیات بر ارزشافزوده ()۳VATم مالیات تعلقگرفته بر کا ها و خدمات است که در مراحلمختلف توسط بنگاههای اقتصادی اخی میگردد ولی نهایتا کل آن توسط خر یدار نهایی پرداخت میشود.
 مالیات و حقوق گمرکی بر وارداتم عبارت از مالیات تعلق گرفته بر کا هاست کره هنگرام عبرور از مرزهرایگمرکی یا مرزهای اقتصادی قابل پرداخت میشود .این نوع مالیات همچنین شامل مالیرات تعلرق گرفتره برر
خدماتی است که توسط تولیدکنندگان غیر مقیم به واحدهای نهادی مقیم اراهه میشود.

- Value Added Taxis
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 مالیات بر صادراتم مالیات تعلقگرفته بر کا هایی اسرت کره از قلمررو اقتصرادی خرارج میشروند و هنگرامخروج از مرز قابل پرداخت میشود .این نوع مالیات همچنین شامل مالیات تعلقگرفته بر خدماتی است کره
به واحدهای غیر مقیم اراهه میشود.
به طور کلی مالیات بر ملصونم واردات و صادرات مالیاتهایی هستند که بر کا ها و خردمات تعلرق میگیرنرد و در
اثر تولیدم فروشم انتقانم کرایهی کا یا اراههی خدمت قابل پرداخت میباشند.
ب -سایر مالیاتهای بر تولیدم کلیهی مالیاتهایی را در بر میگیرد که هر بنگاهی درنتیجرهی اشرتغان بره تولیرد (بره
غیر از مالیات بر ملصون)م موظف به پرداخت آن است .این نوع مالیاتم مالیات بر سود یا مالیرات برر سرایر درآمردهای
در یافت شده توسط بنگاه را در بر نمی گیرد و مالیاتی است کره صررفنظر از سروددهی تولیرد قابرل پرداخرت اسرتم نظیرر
مالیات بر زمینم داراییهای ثابت و نیروی کار به کار گرفته شده در فرایند تولید یا فعالیتها و مباد ت ویژه.

 -۲-9-91-۲-9مالیات بر درآمد
مالیات بر ثروت و غیره منطبق با واژهی سنتیم مالیاتهای «مستقیم» است که در سیستم حسابهای ملی سابق بهکاربرده
میشد .این مالیاتها شامل مالیات بر درآمد اشخا

م مالیات بر درآمد شرکتهام مالیات بر ثروت و امثان آن میباشد.

 -۲-91-۲-9یارانهها
یارانهم پرداختهای جاری و بالعوض واحدهای دولتی به بنگاههای اقتصادی است که بر اساس میزان فعالیتهای تولیدی
آنها و یا مقدار یا ارزش کا ها یا خدمات تولیدشدهم فروخته شده یا وارد شده توسرط آنهرا تعیرین میشرود .یارانره مم رن
است بر تولیدات داخلی یا بر کا های واردشده تعلق گیرد .در مورد تولیدات داخلی یارانه مم ن است بهمنظور تلرت ترأثیر
قرار دادن سطح تولید یا تأثیر گیاشتن بر ارزش تولیدات فروختهشده یا جبرران ز یران آنهرا پرداخرت شرود .یارانره بررع س
مالیات بر ملصون یا مالیات بر تولید عمل میکندم به این ترتیرب کره ترأثیر آن برر مرازاد عملیراتی در جهرت مخرالف ترأثیر
مالیات است .یارانه به مصرفکنندهی نهایی تعلق نمیگیرد لیا کمکهای مستقیم دولت به خانوارها انتقا ت جاری بوده و
بهعنوان مزایای تأمین اجتماعی تلقی میشوند .همچنین یارانرهم کمکهرای دولرت بره بنگاههرا بررای ترأمین مرالی تشر یل
سرمایهی آنها یا جبران خسارتهای واردشده به دارایی سرمایه را در بر نمیگیرد.
یارانه مشابه مالیاتها به دودستهی کلی تقسیم میشود:
 یارانه بر ملصون سایر یارانه بر تولیدجدا کردن یارانه بر ملصون از سایر یارانه بر تولید همانند مالیاتها از دیدگاه ارزشگریاری جر یران ملصرو ت حراهز
اهمیت است .یارانه بر ملصون یارانهای است که بر یک واحد کا یرا خردمت تولیدشرده تعلرق میگیررد و بهصرورت مبلرغ
مشخصی برای یک واحد مقدار کا یا بهصورت درصد مشخصی از یک کا یا خدمتم قابل پرداخت است .سایر یارانه بر
تولید عبارت از کلیهی یارانههایی است که بنگاههای مقیم در اثر اشتغان به تولید در یافت میکننرد غیرر از انرواع یارانره برر
ملصون.

 -99-۲-9جبران خدمات کارکنان
جبران خدمات کارکنان عبارت است از کل اجرت نقدی و غیر نقدی قابرل پرداخرت توسرط بنگراه بره کارکنران خرود بررای
جبران کار انجام شده در یک دورهی حسابداری معین است .جبران خدمات کارکنان بر اساس تعلرق گررفتن ثبرت میشرود
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یعنی اجرت نقدی یا غیر نقدی است که کرارکن در مقابرل کرار انجرام داده شرده در دورهی مرورد نظرر مسرتلق در یافرت آن
میشود اعم از این که این اجرت قبل از انجرام کرار یرا همزمران برا آن یرا بعرد از آن پرداخرت شرده باشرد .جبرران خردمات
کارکنانم کار داوطلبانه را که در مقابل آن پرداختی صورت نگرفته باشد دربر نمیگیرد.

 -9۲-۲-9مصرف نهایی خانوار
مصرف نهایی خانوار هزینهی مصرف کا ها و خدمات توسط خانوارهای مقیم است اعم از اینکه در داخل قلمرو اقتصادی
یا در خارج از آن صورت گرفته باشد.
در مورد کا ها و خدماتی که هزینهی تهیهی آنهام هزینهی مصرف نهایی خانوار ملسروب میشرود ن رات ز یرر قابرل
ذ کراست :
 منزن مس ونی خانوار به دلیل اینکه کا یی است که توسط مالک آن برای اراههی خدمات س ونتی بره کرار گرفترهمیشودم هزینهی تهیهی آن (خر یدم احداث یا ایجاد آن) تش یل سرمایهی ثابت ملسوب شده و در مصرف نهرایی
منظور نمیشود .ارزش خدمات سر ونتی کره در مرورد خانرههای اجراریم مبلرغ اجراره و در مرورد خانرههای مل ری
اجارهی احتسابی است هزینهی مصرف نهایی خانوار ملسوب میشود.
 هزینهی تهیهی اشیای گرانبها نیز مصرف نهایی نبوده و تش یل سرمایهی ثابت است .اشیای گرانبها عمدتا شاملکارهای هنریم سنگها و فلزات گرانبها و جواهرات طراحیشده از این سنگها و فلزات هستند .
 در مصرف نهایی خانوار فقط هزینهی رفع نیازهای شخصی اعضای خرانوار و نره هزینرههای صرورت گرفتره بررایمقاصد شغلی منظور میشود.
 برآورد ارزش کا ها و خدماتی که خرانوار از ملرل اشرتغان اعضرای خرود و برهعنوان جبرران خردمات غیرر نقردیدر یافت میکند در مصرف نهایی منظور میشود.
 ارزش احتسابی کا ها و خدمات تولیدشده توسط خانوار بهعنوان یک بنگاه غیر شرکتی که توسط همان خانوار نیزمصرف میشود هز ینه مصرف نهایی خانوار تلقی میشود.
 -ارزش احتسابی خدمات واسطهگریهای مالی و خدمات بیمه پس از تخصری

4

) (FISIMو سرتاندهی خردمات

بیمه به خانوار بهعنوان مصرف نهایی خانوار ملسوب میشود.
 ارزش احتسابی خدمات س ونتی خانوارهای مالک منزن مس ونی خودم بهعنوان مصرف نهایی خرانوار منظرورمیشود.
 هزینهی تعمیرات جزهی و نگهرداری منرازن مسر ونی شخصریم هزینرهی مصررف نهرایی منظرور نشرده و برهعنوانمصرف واسطه بخ

امال ک و مستغالت تلقی میشود.

 -پرداختهای خانوار برای انواع جوازم گواهینامهم گیرنامه و نظایر آن مصرف نهایی خانوار منظور میشود.

 -93-۲-9مصرف نهایی دولت
هزینههای مصرف نهایی دولت بر روی طیف وسیعی از کا ها و خدمات به دو صورت زیر ایجاد میشود:
الف -هزینههای مربوط به تولید ستاندهی غیر بازاری:
این نوع هزینههام هزینهی تولید کا ها و خدماتی است که توسط واحدهای دولتی برای خانوارها بهطور رایگان
یا به قیمتی که ازنظر اقتصادی معنیدار نیست فراهم میشود .بخ
Financial intermediation services indirectly measured

4
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هزینهها تش یل میدهد .ارزش این هزینهها برابر است با ارزش احتسرابی سرتاندههای غیرر برازاری تولیدشرده
توسط دولرت منهرای ارزش هرگونره در یرافتی از فرروش کا هرا و خردمات .ارزش سرتاندهی احتسرابی خردمات
اراههشده توسط دولت همانگونه که قبالً نیز تشریح شدم از طریق حاصل جمع هزینرههای تولیرد یعنری مصرارف
واسطهم جبران خردمات کارکنرانم خرال

سرایر مالیاتهرای برر تولیرد و مصررف سررمایهی ثابرت انردازهگیری

میشود.
دریافتیهای دولت مم ن است از فروش کا ها و خردماتی باشرد کره قیمرت آنهرا از نظرر اقتصرادی معنریدار
نیست یا از فرروش تعرداد معردودی از کا هراو خردماتی حاصرل شرده باشرد کره قیمرت آن هرا از نظراقتصرادی
معنیدار است.
ب -هز ینههای مربوط به تولید کا ها و خدمات توسط تولید کنندگان بازاری:
مم ن است دولت کا ها وخدماتی را خر یداری کرده و بره طرور رایگران در اختیرار خانوارهرا قررار دهرد .نقر
واحدهای دولتی دراین رابطه ملدود به پرداختی بابت خر یرد کا هرا و خردمات وتوزیرع آن هرا بره خانوارهرا بره
صورت انتقا ت غیرنقدی میباشد .واحدهای دولتی در این حالت هریچگونره عملیراتی برر روی چنرین کا هرا و
خدماتی انجام نمیدهند و هز ینههای ایجاد شده توسط دولت برای خر ید این نروع کا هرا و خردمات بره عنروان
مصرف نهایی تلقی می شود.

 -9۴-۲-9تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص
تش یل سرمایهی ثابت ناخال

عبارت است از ارزش کل تلصیل داراییهای ثابت توسط تولیدکنندگان منهای فرروش یرا

انتقان رایگان داراییهای ثابت در طون یک دورهی حسابداری معینم بهاضرافهی ارزش آنچره توسرط واحردهای نهرادی بره
ارزش داراییهای ثابت تولید نشدهم اضافه شده است .داراییهای ثابتم داراییهرای ملمروس و غیرملموسری هسرتند کره از
یک جر یان تولید بهعنوان ستانده به دست آمده و بهطور مستمر و مداوم در فرایند تولیدات دیگر برای دورهی زمانی بیشرتر
از یک سان به کار گرفته میشوند .بدین ترتیب داراییهای ثابت به دو دسته کلری داراییهرای ثابرت ملمروس و داراییهرای
ثابت غیرملموس تقسیم میشوند.
اقالم عمدهی تش یل سرمایهی داراییهای ثابت ملموس عبارتاند از:
 تش یل سرمایه در ساختمانهای مس ونی و سایر بناها تش یل سرمایه در ماشینآ ت و تجهیزات تش یل سرمایه در داراییهای پرورش دادهشده تعمیرات اساسی داراییهای ملموساقالم عمدهی تش یل سرمایهی داراییهای ثابت غیرملموس عبارتاند از:
 هزینههای انتقان داراییهای تولید نشده مانند زمین ابداع نرمافزارهای رایانهای ابداع نسخههای اصلی آثار ادبیم هنری و غیره فرایند انجام ا کتشافات ملیاجزای تش یلدهندهی ارزش تش یل سرمایهی ثابت به شر ز یر است :
الف -ارزش داراییهای ثابت خریداریشده
ب -ارزش داراییهای ثابت به دست آمده از طریق مبادلهی پایاپای
پ -ارزش داراییهای ثابت در یافت شده بهصورت رایگان
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ت -ارزش داراییهای ثابت تولیدشده بهحساب خود که این نوع داراییها شامل ارزش کار در جریان ساخت نیزم
میباشد
ث -ارزش فروش داراییهای ثابت موجود
ج -ارزش داراییهای ثابت موجود که از طریق مبادلهی پایاپای واگیار شده باشد
چ -ارزش داراییهای ثابت که بهطور رایگان واگیار شده باشد
خ -ارزش هر نوع تعمیرم بازسازی و یا توسعهی قابل مالحظهای که باعا افزای

ظرفیرت تولیرد و یرا افرزای

عمر خدمتدهی دارایی موجود میشود
از رابطهی ز یر حاصل خواهد شد:

بدین ترتیب ارزش تش یل سرمایهی ثابت ناخال

حاصل جمع اقالم ردیفهای الف الی ت منهای حاصل جمع اقالم ردیفهرای ث الری چ بره اضرافه ردیرف خ .ارزش
خر ید داراییهای ثابت موجود شامل کلیهی هزینههای حمل و نقلم نصب و سایرر هزینههای انتقان مال یت متقبل شده از
طرف خر یدار نیرز میباشردم درحرالی کره فرروش داراییهرای ثابرت بعرد از کسرر هرر نروع هزینرهی انتقران مال یرت توسرط
فروشندگان ارزشگیاری میشود.
در سیستم حسابهای ملیم تشر یل سررمایه ناخرال

همران مههروم سررمایهگیاری در کا هرای سررمایهای اسرت کره

اقتصاددانان به کار میبرند .سرمایهگیاری در کا های سررمایهای فقرط کا هرای سررمایهای تولیدشرده را در برر میگیررد کره
شامل ماشینآ تم ساختمانم جادهم نسخه اصرلی آثرار هنرری و غیرره اسرت .زمرین و سرایر داراییهرایی کره مجرددا تولیرد
نمیشوندم در تش یل سرمایه بهحساب آورده نمیشوند و فقط میرزان اضافهشرده بره ایرن داراییهرا نظیرر تسرطیح اراضریم
حصارکشی دور زمین و غیره تش یل سرمایه ناخرال

ملسروب میشرود .تشر یل سررمایه ناخرال

میرزان اضافهشرده بره

موجودی سرمایه ساختمانهام تجهیزات و موجودی انبار یا به عبارت دیگر میرزان اضرافه شرده بره ظرفیرت تولیرد کا هرا را
اندازهگیری میکند.
زمینم منابع طبیعی و سایر داراییهای تولید نشده در یک کارگاه یا بنگاه یا در کل اقتصاد به عنوان سرمایه بهحساب
آورده میشود ولی در سیسرتم حسرابهای ملریم اقرالم فروق تشر یل سررمایه ناخرال

ملسروب نمیشرود .در حسرابداری

بازرگانیم زمین و سایر داراییهای تولید نشده بهعنوان سرمایهگیاری در کا های سرمایهای ثبت میشود ولی در حسابداری
ملی بهعنوان سرمایهگیاری ثبت نمیشود .در سطح ملی بهحساب آوردن یا نیاوردن داراییهای تولید نشده تأثیری در ارزش
سرمایهگیاری در کا های سرمایهای ندارد ز یرا فروش این داراییها توسط یک واحد اقتصادی با خر ید واحد اقتصادی دیگر
جبران میشود .در بین عموم مردمم خانوارهرا و صراحبان کسربوکار مههروم سررمایهگیاری خیلری وسریعتر از مههروم آن در
حسابهای ملی است ز یرا هم شامل داراییهای تولیدشده و تولید نشده و هم شامل سرمایهگیاری در داراییهای مالی نظیر
اوراق قرضه است.

 -92-۲-9انواع ارزش گذاری
در سیستم حسابهای ملی سه نوع ارزشگیاری تعریفشده اسرت کره عبارتانرد از :قیمرت خر یردارم قیمرت تولیدکننرده و
قیمت پایه

 -9-92-۲-9قیمت خریدار
قیمت خر یدارم مبلغی است که توسط خر یدار پرداخت میشود تا یک واحد کا یرا خردمت خریداریشرده در زمران و ملرل
موردنظر او تلویل داده شود غیر از هرگونه مالیات بر ارزشافزوده یا مالیات مشابه کسر شدنی (در صورت وجود) .قیمرت
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خر یدار یک کا شامل هرگونه هزینهی حمل و نقلی است که توسط خریدار پرداخت میشود تا کا ی خریداریشده در زمان
و ملل مورد نظر او تلویل داده شود.

 -۲-92-۲-9قیمت تولیدکننده
قیمت تولیدکنندهم مبلغ قابل در یافت تولیدکننده از خر یدار است برای یک واحد کا یا خردمتی کره برهعنوان سرتانده تولیرد
شده است منهای هر نوع مالیات بر ارزشافزوده یا مالیات مشابه کسرشدنی (در صورت وجود) .این قیمت هزینهی حمرل
و نقلی را که توسط تولیدکننده به طور جداگانه برای خر یدار فا کتور شده باشدم در بر نمیگیرد.

 -3-92-۲-9قیمت پایه
قیمت پایهم مبلغ قابل در یافت تولیدکننده از خر یدار است برای یک واحد کا یا خدمتی که به عنوان ستانده تولیدشده است
(قیمت تولیدکننده) منهای هر نوع مالیات قابل پرداختم بهاضافه هر نوع یارانه قابل در یافت بر آن واحد کرا یرا خردمت
که در اثر تولید یا فروش تعلق میگیرد (مالیات بر ملصون) .قیمت پایه هزینهی حمل و نقلی را که بهطور جداگانره توسرط
تولیدکننده برای خر یدار فا کتور شده باشدم در بر نمیگیرد.
رابطه توصیهی بین سه نوع ارزشگیاری مزبور ز یر میباشد:
قیمت تولیدکننده = قیمت خر یدار منهای افزودههای بازرگانی و حمل و نقل
قیمت پایه = قیمت تولیدکننده منهای خال

مالیات بر ملصون

تهاوت بین قیمت خر یدار و قیمت تولیدکننده عمدتا مربوط به کا ها است ز یررا فقرط کا هاسرت کره از کانران توزیرع
عمدهفروشی و خردهفروشی عبور میکنند و دارای افزودههای بازرگانی و حمل و نقرل هسرتندم خردمات عمردتا در للظرهی
تولید مصرف میشوند.

 -96-۲-9ارزشگذاریهای ممکن
 -9-96-۲-9ارزشگذاری ستانده
ارزشگیاری پیشنهادشده در سیستم حسابهای ملی برای ستانده به ترتیب ارجلیتم قیمت پایه و قیمت تولیدکننده است.
باوجود امتیازاتی که قیمت پایه نسبت به قیمت تولیدکننده دارد در صورت عدم ام ان ارزشگیاری بره قیمرت پایرهم قیمرت
تولیدکننده برای ستانده پیشنهاد شده است .

 -۲-96-۲-9ارزشگذاری مصارف واسطه و مصارف نهایی
تمامی مصارف کا ها و خدمات اعم از مصارف واسطه و مصارف نهایی به قیمت خر یدار ارزشگیاری میشود یعنی قیمتی
که شامل افزودههای حمل و نقل و بازرگانی و مالیات منهای یارانه (غیر از مالیات بر ارزشافزوده) است.
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 -3-96-۲-9ارزشگذاری ارزشافزوده
ارزشگیاری ارزشافزوده به ارزشگیاری دو جر یان ستانده و مصارف واسطه بسرتگی دارد .ازآنجاکره کرل مصرارف واسرطه
همیشه قیمت خر یدار استم بنابراین ارزشافزوده بر اساس قیمتهای مورداستهاده درسرتانده ارزشگریاری میشرود .بردین
بر اساس دو نوع قیمت ارزشگیاری میشود:

ترتیب ارزشافزودهی ناخال

 ارزشافزوده به قیمت پایه که عبارت است از :ستانده به قیمت پایه منهای مصرف واسطه به قیمت خر یدار ارزشافزوده به قیمت تولیدکننده که عبارت است از ستانده به قیمت تولیدکننرده منهرای مصررف واسرطه بره قیمرتخر یدار .برای ملاسبهی  5GDPبه قیمت بازارم خال
پایه (بدون اینکه به بخ ها تخصی

مالیات بر ملصون بهکل ارزشافزودهی ناخال

به قیمت

داده شود) اضافه میشود.

اگر ستانده و در نتیجه ارزش افزوده به قیمت تولیدکننده ملاسبه شده باشد برای ملاسبه  GDPبه قیمرت برازار تنهرا
باید مالیات منهای یارانه بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده (( )VATدرصورت وجود آن) اضافه شود .هر چنرد مههروم
ارزش افزوده به قیمت عوامل بهطور صر یح در سیستم حسابهای ملی بهکاربرده نشده اسرتم بااینحران ارزش افرزوده بره
قیمت عوامل از طریق کسر کردن سایر مالیات (منهای یارانه ) بر تولید از ارزش افزودهی ناخال

بره قیمرت پایره حاصرل

میشود .لی ن به د یلی ملاسبهی ارزش افزوده به قیمت عوامل در سیستم حسابهای ملی جدید توصیه نشده است.

 -94-۲-9ستانده احتسابی واسطهگریهای مالی )(FISIM
«خدمات واسرطهگریهای مرالی انردازهگیری شرده بره روش غیرمسرتقیم» کره در سیسرتم حسرابهای ملری ۹۱68م کرارمزد
احتسابی نامیده میشدم از مابهالتهاوت درآمد دارایری در یرافتی (عمردتا سرود وام) و درآمرد دارایری پرداختری (عمردتا سرود
سپرده) حاصل میشود .در سیستم حسابهای ملی سان ۹۱68م کارمزد احتسابی ملاسبه شده در بخر
مالیم به عنوان مصرف واسطهی یک بخ

واسرطهگریهای

فرضی با ستاندهی صهر در نظر گرفته میشد .برهاینترتیب ایرن بخر

فرضری

دارای ارزش افزودهای معادن رقم کارمزد احتسابی با عالمت منهی بوده و درنتیجه در کل اقتصاد از مجموع ارزشافزودهی
بخ های اقتصادی رقمی معادن کارمزد احتسابی کسر میشد.
در سیستم جدیدم شیوهی برخورد با کارمزد احتسرابی موردبرازنگری قررار گرفتره اسرت .ز یررا کرارمزد احتسرابی نرهتنها
مصرف واسطهی رشته فعالیتها میباشد بل ه بخشی از مصارف نهایی مصرفکنندگان خردمات واسرطهگریهای مرالی را
نیز تش یل میدهد.
بهعنوانمثانم عالوه بر رشته فعالیتهام خانوارها نیرز بره طررق مختلرف از خردمات بانکهرا بهرهمنرد میشروند .لریا
منظور نمودن کل کارمزد احتسابی بهعنوان مصرف واسرطه یرک رشرته فعالیرت فرضری و عردم تخصری
مصرفکنندگان نهایی خدمات واسطهگریهای مالیم موجب میشرود ملصرون ناخرال

بخشری از آن بره

داخلری کمترر از میرزان واقعری آن

برآورد شودم ز یرا بهاینترتیب بخشی از کارمزد احتسرابی کره میبایرد بره تقاضرای نهرایی تخصری

داده شرود در آن منظرور

نمیشررود .برره ای رن دلی رل در سیسررتم جدی رد حسررابهای مل ری پیشررنهاد میشررود ک رارمزد احتسررابی ملاسرربه شررده عررالوه بررر
مصرفکنندگان واسطه به مصرفکنندگان نهایی نیز تخصی
تخصی

آن اراهه میشود.

Gorss Domistic Product

5

داده شود و بهتبع این پیشنهادم ضوابط و معیارهایی نیز برای
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 -98-۲-9محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده ناخالص
ملصون ناخال

داخلی که به اختصار  GDPنامیده میشود معیاری برای اندازهگیری تولید است .ملصون ناخال

و ارزش افزوده ناخال

داخلی

هر دو یک مههوم اقتصادی را بیان میکنند ولی ارزش آنها برا ی ردیگر متهراوت اسرت و تهراوت
داخلی و ارزش افزوده ناخال

آنها در مالیات و یارانه (یارانه) است .ملصون ناخال

م ارزش اضافی کا هرا و خردماتی

را اندازهگیری میکنند که در یک دوره زمانی در اقتصاد یک کشور تولید شده و برای مصارف نهاهی در داخل کشور یا برای
صادرات به خارج از کشور در دسترس قرار گرفتهاند.
 GDPیک کشور برابر است با حاصل جمع ارزش افزوده ناخال

کلیه تولیدکننردگان مقریم آن کشرور بعرالوه خرال

مالیات بر واردات .بنابراین اگر ستانده و مصرف واسطه فعالیتهای اقتصادی را داشته باشیم  GDPیا ملصون ناخرال
داخلی برابر با ارزش همه کا ها و خدمات تولید شده در یک دوره منهای کا ها و خدمات مصرف شده در فرآیند تولید طی
همان دوره بعالوه مالیات منهای یارانه است .این روش ملاسبه  GDPمعمو س روش تولید نامیده میشرود .در ایرن صرورت
 GDPاز رابطه ز یر به دست میآید:
یارانهها – مالیاتها  +مصرف واسطه  -ستانده = GDP
یارانهها – مالیاتها  +ارزش افزوده ناخال

= GDP

همانطور که قبالً بیان شد  GDPسطح تولید را اندازهگیری میکند .سطح تولید از این نظر مهم است که تعیین میکند
تا چه اندازه یک کشور میتواند مصرف کند و نیز از این نظر اهمیت دارد کره سرطح اشرتغان را تلرت ترأثیر قررار میدهرد.
مصرف ی ی از مهمترین عواملی است که بر رفاه یک جامعه تأثیر میگیاردم البته این فقط ی ری از عوامرل متعردد اسرت و
عوامل دیگری نیز نظیر اکتشافات علمی و ابداعات وجود دارد که میتواند اثرات مثبتی بر سطح رفاه جامعه داشته باشد و
یا عواملی نظیر فجایع طبیعیم بیماریهای واگیردار و جنگ که میتواند اثرات منهی بر رفاه جامعه داشته باشد .این عوامل
مسلما در ملاسبه  GDPبهحساب آورده نمیشود .بنابراین افزای

 GDPزمانی میتوانرد موجرب افرزای

رفراه شرود کره

عوامل دیگر نظیر عوامل فوق ثابت باشد.

 -3-9طبقهبندی بینالمللی استاندارد کلیهی رشته فعالیتهای اقتصادی)(ISIC
در سیستم حسابهای ملی سان  ۹۱۱۳و 9118م طبقهبندی پیشنهاد شده برای رشته فعالیتهای اقتصادی نسخه ISIC
 REV 3.4است که در حسابهای ملی ایران نیز از این طبقهبندی استهاده شده است.
 ISIC6نرروعی طبقهبنرردی اسررتاندارد برررای فعالیتهررای اقتصررادی تولی ردی اسررت ک ره هرردف اصررلی آن فررراهم ک رردن
مجموعهای از ردههای فعالیتی استم بهطوریکه در آن بتوان موجودیتهای اقتصادی را بر اساس نروع فعرالیتی کره انجرام
میدهند طبقهبندی کرد.
اولین نسخهی  ISICدر سان  ۹۱۴8توسط شورای اقتصرادی و اجتمراعی سرازمان ملرل پییرفتره شرد و برا توجره بره
ضرورت مقایسهی آمارهای اقتصادی در سطح بینالمللی بهمنظور حهظ قابلیت مقایسهی آمارهای کشورهای مختلرفم بره
کشورهای عضو توصیه شد تا سیستم طبقهبندی  ISICرا بهعنوان سیستم طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی ملی خود به کار
برند .از آن به بعد کشورهای مختلفم هم در سطح ملی وهم در سطح بینالمللی بررای طبقهبنردی دادههرای آمراری خرود در
زمینههای جمعیتم تولیدم اشتغانم درآمد ملی و سایر آمارهای اقتصادی بر اساس نوع فعالیت اقتصادیم بهطور گستردهای
از  ISICاستهاده کردند .سازمانهای بینالمللی نیز در انتشار آمارهای جمعآوریشده از کشورهای مختلرف برهطور وسریعی
 ISICرا مورد استهاده قراردادند.
International Standard Industrial Classification
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اولین ویرای

 ISICدر سان  ۹۱58و دومین ویرای

۲3

آن در سان  ۹۱68منتشر شد .ویررای

 ۹۱8۱به تصویب کمیسیون آمار رسید و در سان  ۹۱۱1منتشر شد .ویررای

سروم  ISICدر سران

سروم ایرن طبقهبنردی بررخالف ویرای هرای

قبلی دارای هماهنگیهای زم با سایر طبقهبندیهای بینالمللی فعالیتها و طبقهبندیهای کا ها و خردمات میباشرد کره
البته این امر تا حدودی نیز موجب پیچیدگی آن شده است  .در حان حاضر ویرای
نظام کدگیاری ویرای

چهارم  ISICنیرز نهراهی شرده اسرت.در

۷

سوم  ISICاز حروف الهبا تلت عنوان «قسمت » از کدهای دورقمی بهعنوان «بخ

8

» از کدهای

سهرقمی بهعنوان «گروه »۱و از کدهای چهراررقمی برهعنوان «طبقره »۹1اسرتهاده شرده اسرت .در ایرن طبقهبنردی تعرداد ۹۷
قسمت وجود دارد و هر قسمت شامل یک یا چند بخ
افزای یافته است .هر بخ

و درمجموع  61بخ

است که نسبت به ویرای

دوم  81درصد

مم ن است بهنوبهی خود به  ۱گروه تقسریم شرود بهطوریکره درمجمروع ایرن ویررای

تعداد  ۹5۱گروه است که  ۹۹۷درصد نسبت به ویرای

شرامل

دوم بیشتر است .هر گروه نیز به تعردادی کرد چهراررقمی یرا طبقره

تقسیمشدهم بهطوریکه در مجموع تش یل  9۱9طبقه را داده است .شایان ذ کراست که در ویرای

سومم جزهیرات بیشرتری

در زمینهی خدماتم خصوصا در سطح یک رقمی و دو رقمی اراهه شده است .این تغییرات بنا به درخواست تولیدکنندگان و
استهادهکنندگان آمار بروده است.
 ISICچارچوبی برای تنظیم فعالیتهای تولیدی برحسب رشته فعالیت تهیه میکند و در این امرر مبردف فعرالیتی کرا
بهعنوان معیار اصلی طبقهبندی به کار گرفته شده است .در این طبقهبندی معیار عمدهی بهکار رفته در تعیین حدود بخ ها
و گروهها (ردههای دو رقمی و سه رقمی)م ویژگی فعالیتهای واحد تولیدکننده است که در اقتصاد هر کشور در تعیین میزان
تشابه ساختار واحدهای تولیدکننده و بعضی روابط موجرود در آنهرا از اهمیرت اسرتراتژ ی ی برخروردار میباشرد .جنبرههای
عمدهی ویژگی فعالیتها که مدنظر طبقهبندی بوده است عبارتاند از:
الف -مشخصهی کا ها و خدمات تولیدشده
ب -موارد استهادهی کا ها و خدمات
پ -دادههای بهکار رفته در تولیدم فرایند تولید و فناوری مورداستهاده در آن
طبقات ( ISICردههای چهار رقمی) طوری تعیین شدهاند که حتیا م ان حاهز دو شرط ز یر باشند:
الف ر تولید گروه کا ها و خدماتی که یک طبقه را مشخ

میکننردم عمردهی سرتاندهی واحردهای قررار گرفتره در آن

طبقه را تش یل دهد.
ب ر هر طبقه واحدهایی را در برداشته باشد که بیشرتر ین گرروه کا هرا و خردمات مشرخ

کنندهی آن طبقره را تولیرد

کنند.بدین ترتیب واحدهای طبقهبندیشده در یک طبقه معین باید مشابه بوده و تا حد مم ن همگن باشند.

ساختار کلی  ISICدر سطح ردههای الهبایی به شر ز یر میباشد.۹۹
الف -کشاورزیم ش ار و جنگلداری
ب -ماهیگیری
پ -استخراج معدن
ت -صنعت
ث -تأمین برقم گاز و آب

Section

۷

Division
Group
Class
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۹1

۹۹برای اطالعات بیشتر به سایت  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/class_default.aspمراجعه شود
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۲۴

ج -ساختمان
چ -عمدهفروشی و خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیهی موتوریم موتورسی لت و کا های شخصی و خانگی
 هتل و رستورانخ -حمل و نقلم انبارداری ارتباطات
د -واسطهگریهای مالی
ذ -مستغالتم اجاره و فعالیتهای کسب و کار
ر -ادارهی امور عمومی و دفاعیم تأمین اجتماعی اجباری
ز -آموزش
ژ -بهداشت مددکاری اجتماعی
س -سایر فعالیتهای خدماتی عمومیم اجتماعی و شخصی
ش -خانوارهای خصوصی دارای مستخدم
 -سازمانها و هی تهای برون مرزی

۲
مبانی نظری و اصول کلی حساب تولید
اقتصاد روستایی

 -9-۲مقدمه
حساب تولید حوزه روستایی مجموعهای از حسابداری جامع بر اساس الگوی سیستم حسابهای ملیم تعاریف و مهاهیم و
روشهای ملاسبه بر اساس  SNAاست که بهصورت جامع و هدفمند مطالعه کمی و منظم فعالیتهای اقتصادی روستا را
برای یک دوره زمانی معلومم معمو س یک سانم ام انپییر میسازد .بهعبارتدیگر نقشی را که حسرابهای ملری در سرطح
کل کشور به عهده داردم حسابهای روستا همان نق م اهمیت و کاربرد را در سطح روستایی عهدهدار است .از نظر اهمیت
و کاربرد نیزم حسابهای روستاییم نق

شایان توجهی را در برنامرهریزی روسرتاییم بررسری عمل ررد اقتصراد روسرتایی و

تللیل ام انات و پتانسیلهای روستایی به عهده دارد .بهطوریکره تلقرق اهرداف برنامرهریزی روسرتایی بردون اسرتهاده از
یافتههام شاخ

ها و متغیرهای حسابهای روستایی ام انپییر نیست.

 -۲-۲مبانی نظری حساب تولید روستایی
مبانی نظری حسابتولید حوزه روستایی همانند حسابهای ملی و منطقهایم مبتنی بر سیستم حسرابهای ملری ۹9اسرتم
این تهاوت که تبدیل سطح جغرافیایی ملیم به روستایی مساهل ویژهای را باعا میشود که مشابه چیزی است که در مرورد
حسابهای منطقهای (حساب استانها) اتهاق میافتد .این مساهل ویرژهم بهتهصریل در حسرابهای منطقرهای مرکرز آمرار
ایران و بر اساس توصریههای سیسرتم حسرابهای ملریم بره کرار گرفتره شرده اسرت .علریرغم نیراز برنامرهر یرزان بره نترایج
حسابهای روستایی و نیز علیرغم توسعه دان

نظری و عملی در حسابهای ملیم حسابداری منطقرهای (در ایرن بلرا

روستا را میتوان معادن منطقه للاظ کرد) در جهان و ایران از سوابق تجربی قابلتوجهی برخوردار نمیباشد.
SNA

۹9

اقتصاد روستایی ایران حساب تولید بخشهای اقتصاد در حوزه روستایی سال 3131

۲6

 -9-۲-۲اقتصاد روستایی
منظور از اقتصاد روستایى سلسله فعالیتهای اقتصادی است که در حروزه روسرتایی انجرام میشرودم بنرابراین هرر فعالیرت
اقتصادی که در ملی ط روستایی انجام شودم در حیطه اقتصاد روستایی قرار خواهد گرفت .اغلب روستاهام از گیشرته ملرل
تولید ملصو ت کشاورزی بودهاندم به همین دلیل و نیز به علت وجوه مشترک بین اقتصاد روستایى و اقتصراد کشراورز م
گاهى این دو واژه بهجای ی دیگر بهکاربرده شدهاندم حان این ه دو مههوم کرامالً متمرایز هسرتند .اقتصراد کشراورزیم صررفا
شامل فعالیت های اقتصراد وابسرته بره بخر

کشراورز م یعنری زراعرتم باغرداریم مرغرداری و دامرداری و تولیرد سرایر

ملصو ت کشاورزی است .حان اینکه اقتصاد روستایىم شامل تمامی فعالیتهای اقتصادی اسرت کره در حروزه روسرتایی
انجام میشودم اعم از کشاورز و یا غیرر کشراورزیم نظیرر فعالیتهرای اسرتخراج معرادنم صرنعتم سراختمانم بازرگرانی
(عمدهفروشی و خردهفروشی)م تعمیر وسایل نقلیه و کا های شخصی و خانگیم هتلداری و رسرتورانداریم حمرل و نقرل و
فعالیتهایی که توسط دولت در این حوزه انجام میشود مانند امور عمومیم دفاعی و انتظامی و یا تولید خردماتی همچرون
آموزشم بهداشت و درمانم دامپزش ی و یا سایر فعالیتها مانند فعالیتهای کسبوکارم واسرطهگریهای مرالیم خردمات
میهبیم فرهنگی و تهریلیم ورزشی و خدمات عمومی و شخصی .به طور کلی تمام فعالیتهای اقتصادی تولید کننده کا و
خدمات که توسرط دولرت م شررکت هرا و خرانوارای سراکنان روسرتا یرا غیرر سراکن دارا فعالیتهرای کشراورزی و غیرر
کشاورزیم در حوزه روستایی انجام میشودم در حیطهی اقتصاد روستا قرار دارد .در ایرانم به دلیل تنوع شرایط جغرافیرایی
و آب و هوایی و همچنین تهاوت در قابلیتها و توانهای ملیطیم فعالیتهای اقتصادی روسرتاها ی سران نبروده و غالبرا
خصوصیات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هر استان نسبت به استان دیگر متهاوت است .پی

از این اقتصاد روسرتایی

ایرانم همچون بسیاری از کشورهای در حان توسعهم بر پایه زراعت و دامداری استوار بوده و فعالیتهای صنعتیم معردنی
و خدماتیم تنها در طون چند دههی اخیر در حوزه روستایی گسترش یافته است.
ی ی از مسلهههای مهم و تأثیرگیار در اقتصاد روستاییم میزان روستانشینیم وضعیت و کیهیت جمعیت روستایی و در
کنررار آن در نظررر گرررفتن تلررو ت اقتصررادی اسررت .همچنرین وضررعیت اشررتغان در روسررتاها و تلررو ت آنم نقر

مررسثر و

تعیینکنندهای در کم و کیف جمعیت روستایی دارد .عوامل متعددی میتواننرد میرزان روستانشرینی و بره عبرارتی مهراجرت
روستاهیان به شهرها را تلت تأثیر قرار دهد .برخی از این عوامل عبارتاند از:
-

عدم توازن اقتصاد روستایی و شهری یا همان تهاوت سطح درآمد خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهریم

-

عدم برخورداری از ام انات و تسهیالت مشابه خانوارهای شهری در خانوارهای روستاییم

-

تهاوت سطح و میزان متغیرهای اقتصادی همچون تولیدم اشتغانمبی اری در روستا و شهرم که خود تلت تأثیر د یلی
همچون عدم جیب فارغالتلصیالن دورههای آموزش عالی (سطو دانشگاهی) در اقتصاد روستایی است.

 - 3-۲کاربرد نظام حسابهای ملی ،منطقهای و حساب اقتصاد روستایی
نظام حسابهای ملیم یک سیستم چندمنظوره است که هدف اصلی آن فراهم کردن یک چارچوب حسابداری جامع اسرت
و از الگوی بین الملی پیروی می کند و آمارهای اقتصادی تهیه شده در قالب آن را میتوان برای تجزیه و تللیل و ارزیرابی
عمل رد اقتصراد یرک کشرور و یرا منطقره در هرر مرحلره از توسرعهی اقتصرادی و یرا هرر نروع سراختار فعرالیتی بره کراربرد.
حسابهای ملی عمل رد فعالیتهای اقتصادی کشور را نشان میدهد که هر بخ
هر بخ

چه میزان تولید کرده و هزینه واسطهای

چه میزان بوده و چقدر ارزشافزوده ایجاد کرده است و سهم هر یک از عوامل تولید چه میرزان میباشرد .حسراب

تولید روستایی نیز همان نق

در جامعه تهصیلی تر در سطح حوزه روستایی عمل می کند .مهمترین آمار کلیدی تعریفشرده

در سیستم حسابهای ملیم ملصون ناخال

داخلی ( )GDPاست که بهعنوان مهمترین شاخ

اندازهگیری فعالیتهرای

۲4
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اقتصادیم بهطور وسیعی در سطح اقتصاد کالن مورد استهاده قرار میگیرد .هرچند مدتزمانی است که دیگر ملاسبهی این
نوع شاخ

ها تنهرا هردف تنظریم حسرابهای ملری نیسرت و کاربررردهای خررا

دیگرری از جملره اراهره تصرویر عمل ررد

اقتصادیم تجزیه و تللیرل اقتصراد کرالنم تصرمیمگیری و سیاسرتگیاری اقتصرادیم مقایسرات بینالمللریم هماهنگیهرای
آمارها و  ...نیز مطر میباشند که در زیر به توضیح آنها پرداخته میشود.
 اراهرهی تصرویر عمل ررد اقتصرادی :دادههررای حسرابهای ملری اطالعراتی را فررراهم میکنرد کره از طر یرق آن تغییررجریانهای عمدهی اقتصادی نظیر تولیدم مصررف خرانوارم مصررف دولرتم تشر یل سررمایهم صرادراتم وارداتم دسرتمزدم
مالیاتم استقراضم وام و امثان اینها و نیز جر یان کا ها و خدمات ثبتشده به تصویر کشیده میشوند.
 تجزیه و تللیل اقتصاد کالن :حسابهای ملی همچنین برای تجزیه و تللیل ساز و کار عمل رد اقتصاد یک کشروربه کار میرود .این نوع تجزیه و تللیل معمو س مسرتلزم بررآورد پارامترهرای موجرود در توابرع مرورد اسرتهاده در روابرط برین
متغیرهای مختلف اقتصادی با استهاده از مدنهای اقتصادی برازش دادهشده به سریهای زمانی دادهها به قیمتهای ثابت
و جاری میباشد .معمو س نوع مدنهای اقتصادی مورداستهاده برحسب موضوع تلقیق متهاوت است .خوشربختانه سیسرتم
حسابهای ملی دارای انعطافپییری زم برای استهاده در ت وریها یا مدنهای مختلف اقتصادی میباشدم به شررطی کره
مهاهیم اساسی مورد استهاده نظیر تولیدم مصرفم درآمد و غیره همراهنگی زم را برا مهراهیم برهکار رفتره در سیسرتم داشرته
باشد.
 تصمیمگیریها سیاستگیاریها اقتصادی :سیاستهای اقتصادی در کوتاهمدت بر اساس وضعیت جاری کوتاهمدتاقتصادی و با نگاهی بهپی

بینی تغییرات احتمالی در آینده تعیین میشود .پی بینیهای کوتاهمدت برر اسراس مردنهای

اقتصادسنجی انجام میگیرد .سیاسرتهای میانمردت یرا بلندمردت اقتصرادی نیرز مسرتلزم اراهرهی طر هرای کمری اسرت.
بسیاری از عناصر تش یلدهندهی هر دو موردم مدنهای اقتصادسنجی و طر های میانمدت یا بلندمدت اقتصادی از آمار
حسابهای ملی تش یل یافته است .سیاستگیاری و تصمیمگیری عرالوه برر اینکره در سرطح دولتهرا انجرام میشرودم در
شرکتهای دولتی و خصوصی نیز صرورت میگیررد .شررکتهای برزر

نظیرر شررکتهای چنرد ملیتری کره توانرایی سراختن

مدنهای اقتصادسنجی برای برآورد نیازهای خود بر اساس انتظارات بلندمدت از توسعهی اقتصادی آینده را دارند نیازمنرد
آمرار حسررابهای ملری هسررتند .همچنرین در بعضری از کشررورها مسسسررات تخصصری وجررود دارنررد کره در مقابررل در یافررت
حقالزحمررهم پی بینیهررای مررورد درخواسررت مشررتر یان خصوصری را انجررام میدهنررد کره ایرن مسسسررات نیرز نیازمنررد آمررار
حسابهای ملی میباشند.
 -مقایسههای بینالمللی :دادههای اقتصاد کالن مانند  GDPیرا  GDPسررانه یرا سرایر شراخ

های کرالن اقتصرادی

نظیر نسبت سرمایه به GDPم نسبت مالیات یا هزینههای دولت به  GDPکه از طر یق آمار حسابهای ملی قابلملاسربه
استم در صورتیکه با استهاده از تعاریفم مهراهیم و طبقهبنردیهای ی سران حاصلشرده باشردم قابلیرت مقایسره در سرطح
بینالمللی را خواهد داشت .این مقایسهها توسط اقتصاددانان یا سایر تللیل گران اقتصادی برای ارز یابی عمل ررد اقتصراد
یک کشرور در مقایسه با اقتصادهای مشابه به کار میرود .همچنین میزان  GDPیا درآمد ملی سرانهی کشرورهای مختلرف
معیاری است که توسط سازمانهای بینالمللی برای تعیین شرایط و مردت بازپرداخرت وامهرای مرورد نیراز کشرورها مرورد
استهاده قرار میگیرد .از  GDPیا  GDPسرانهی کشورهای مختلف بررای ملاسربهی سرهم کشرورهای عضرو یرک سرازمان
بینالمللی در تأمین مالی آن سازمان نیز استهاده میشود.
 هماهنگی آمارها :سیستم حسابهای ملی وظیههی مهم هماهنگی آمارهای اقتصادی را از دو جهت بره عهرده دارد.او سم ازنظر مهاهیمم چارچوب ی سانی را برای تعاریف و طبقهبندیهای مورداستهاده در زمینههای متهاوت اراهه میدهرد و
ثانیام ازنظر ارقامم چارچوب حسابداری ی سانی را برای هماهنگ کردن دادههای اخیشده از منابع مختلفم نظیر طر های
آمارگیری از رشته فعالیتهرا و خانوارهرام آمارهرای بازرگرانی و اطالعرات بهدسرتآمده از آمارهرای ثبتری دولتری بره وجرود
میآورد.
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هدف حسابهای منطقهایم ملاسبهی متغیرهای کالن اقتصادی در استانهای کشور در دورهی معینی از زمان است
که بهوسیلهی آن وضعیت اقتصادی استانها در آن دوره یا مقطع زمانی خا

به تصویر کشیده شده و توان اقتصادی آنهرا

نشان داده میشود .مهمترین کمیت کالن اقتصادی حاصرل از ایرن حسرابها ملصرون ناخرال
است .حسابهای منطقهای نق

داخلری منطقره ()GDPR

شایان توجهی در برنامهریزی دارد بهطوریکره تلقرق اهرداف برنامرهریزی اسرتانی بردون

استهاده از یافتههای حسابهای منطقهای ام انپییر نیست .تهیهی ایرن حسرابها آمارهرای قابلاطمینران و سرازگاری را
فراهم میآورد که ز یربنای سیاستگیاریهای اقتصادی در راستای کاه

نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی بین اسرتانها

است.
قابلیت اطالق منطقه بر اساس تقسیمبندیهای جغرافیایی موجرود و بنرا برر نیرازم برهعنوانمثان در مرواردی برهعنوان
شهرستانها و در مواردی به روستاهای یک کشورماین ام ان را فراهم میکند که همانگونه که حسابهای ملی و منطقهای
اهمیت با یی در تولید آمار و اطالعات حسابهای ملی در ابعاد متهاوت (منطقه) ایجاد میکند بتوان این انتظارات را در
قالب جغرافیایی دیگری همچون روستاها قابل حصون نمود.

 -۴-۲اصول کلی حساب تولید اقتصاد روستا
ملصون ناخال

داخلی منطقه (روستا)م از مجموع ارزشافزودهی فعالیتهای اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم در حروزه

روستایی به دست میآید .بنابراین بهعنوان یک اصل اساسیم ارزشافزوده باید به منطقرهای کره واحرد تولیدکننرده مقریم آن
استم منتسب شود .تعر یف آماری واحد تولیدی (کارگاهی)ایجاب میکند این واحد در یک ملل ثابرت مشخصری مسرتقر
باشد .هرچند بهکارگیری این اصل در اکثر موارد ام انپییر استم لی ن فعالیتهایی وجود دارد که این اصل را نمیتوان در
مورد آنها پیاده کرد .بهعنوان نمونه بعضی از فعالیتهای تولیدی هماننرد حمرل و نقرل از مرزهرای منطقره عبرور میکننرد.
همچنین بعضی از واحدهای تولیدکننده مم ن است در م انهای داهمی یا موقتی که در بی

از یک منطقه قرارداد فعالیت

کنند .تعدادی از فعالیتها همانند فعالیت استخراج نهت در فالت قاره را نمیتوان بره هیچیرک از منراطق منتسرب کررد.
برای همهی موارد با م طبق توصیههای بینالمللیم اصون روشن و مشخصی تدوینشده است که برهطور خالصره در زیرر بره
آنها اشاره میشود.

 -9-۴-۲اصل اقامت
اصل کلی انتخابشده بررای حسرابهای منطقرهای (حسرابهای روسرتایی) آن اسرت کره ارزشافرزوده بایرد بره منطقرهای
(روستایی) که واحد تولیدکننده در آن مقیم است منتسب شود .برهکارگیری اصرل اقامرت در زمینرهی فعالیتهرای انررژی و
حمل و نقل مش التی را به همراه دارد .ز یرا اصل اقامت به این معنی است که ارزشافزودهی حاصرل از حمرل کا هرا برین
چند منطقه نباید بین آن مناطق تقسیم شود بل ه باید به یک منطقه یعنی منطقرهای کره واحرد تولیدکننردهی مقریم آن اسرت
منتسب شود .اصل اقامت در مورد واحدهای چند منطقهای یعنی واحدهایی که در بی

از یک منطقهم م ان دارند نیرز بره

این معنی است که فعالیت آنها باید بین اجزای اصلی آنها تقسیم شود .لی ن برخی از واحردهای تولیردی چنرد منطقرهای
بدون داشتن کارگاه داهمی فعان هستند .بهطور نمونه یک تولیدکنندهی سراختمانی مم رن اسرت بررای انجرام فعالیرت خرود
تجهیزاتی را در سایت ساختمانی در منطقه دیگری داشته باشد .این فعالیتها باید بره ارزشافرزودهی منطقره ملرل اقامرت
تولیدکننده و نه ملل سایت ساختمانی منتسب شودم مگرر اینکره مردتزمان انجرام فعالیرت در ایرن سرایت سراختمانی بره
میزانی باشد که بتوان آن را بهعنوان یک واحد مللی طو نیمدت تلقی کرد.
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 -۲-۴-۲اصل منطقهای (حوزه روستایی)
در این روش انتساب ارزشافزوده بر اساس اصل منطقهای است .بر اساس این اصل فعالیرت تولیدکننردگان سراختمان در
نمونهی با به منطقهای منسوب میشود که سایت ساختمانی در آن قرار داد .حمل و نقل بین منطقهای بین مناطق مختلف
تقسیم میشود .به عبارت کلیتر فعالیت حاصل از عوامل تولید بدون توجه به منطقه مرورد اقامرت عوامرل تولیرد یرا واحرد
تولیدی به منطقهای منتسب میشود که فعالیت اقتصادی بهواقع صورت میگیرد.
زم به ذ کر است در تهیهی حسابهای روستایی ایرانم اصل اقامتم که ازنظر توصیههای بینالمللی نیز اولویت دارد
بهعنوان اصل اولیه حسابهای روستایی انتخاب شده است ولی در برخی فعالیتها هماننرد حمرل و نقرل بنرا بره ماهیرت
فعالیت اصل منطقهای مورد نظر قرار گرفته است.

 -3-۴-۲قلمرو منطقه
در حسابهای منطقهایم کل قلمرو اقتصادی کشور به تعدادی منطقه و یک فرا منطقه تقسیم شده است:

 -9-3-۴-۲منطقه
منطقهبندی اقتصاد ملی بدون بیان تعر یف مشخصی از منطقه مم ن نیست .این تعر یف باید بهگونهای باشد که نخسرت از
ادغام همهی مناطقم اقتصاد ملی حاصل شود و دوم اینکه هر منطقه دارای آنگونه مرزبندی مشخصی باشرد کره در پایرانم
هر بخ

از منطقه فقط یکبار و تنها در یک منطقه منظور شده باشد.

بررا بررسری مباحررا مختلررف در طبقهبنرردیهای منطقررهای و بررا توجرره برره ایرن کره واحررد تقسریمات کشرروریم اسررتانم
شهرستانم بخ

و آبادی است و برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی پس از سطح ملی در سطح استان اعمان میشرودم

بنابراین بهمنظور کاربردیتر شدن حسابهای روستاییم آخرین تقسیمات کشروری نقراط خرارج از شرهریم یعنری آبادیهرا
میباشد.

 -۲-3-۴-۲فرامنطقه
ای رن قسررمت شررامل بخ هررایی از قلمرررو اقتصررادی کشررور اسررت ک ره نمیترروان آنهررا را برره هیچیررک از منرراطق نسرربت
داد و موارد مختلف آن به شر ز یر است :
 آبهای فالت قاره و آن قسمت از آبهای بینالمللی که کشرور نسربت بره آنهرا دارای حقروق انلصراری اسرت وبهوسیلهی واحدهای مقیم مورداستهاده قرار میگیرد.
 قلمرو سیاسی کشور در سایر نقاط جهان که طبق موافقتنامههای سیاسی برای اهداف سیاسریم نظرامیم علمری وسایر اهدافم اجاره یا تملک شده باشد همانند سهارتخانههام کنسولگریهام پایگاههای نظامی و همانند آن.
بنا بر ضرورتم حسابهای اقتصاد روستایی که در تعامرل و تقرارب برا حسرابهای اقتصراد شرهریم تهیره و تردوین
میشودم تقسیمات کشوری و تعاریف و مهاهیم مرتبطم بر اساس تعاریف و مهاهیم استاندارد مرکز آمار ایران ذ کر میگردد.

 -3-3-۴-۲تقسیمات کشوری
کشور ایران به چندین استان و هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به تعدادی بخ
هر دهستان به چندین آبادی تقسیم میشود.

و هر بخ

به چند دهسرتان و
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بر اساس آخرین تقسیمات کشوری تا پایان سان ۹۳۱۳م کشور ایران از  ۳۹استانم  ۴9۱شهرسرتانم  ۹158بخر م
 958۱دهستان و  ۹9۴۳شهر و  ۱65۴۷آبادی تش یل یافته است.
جدول  :9-۲تقسیمات کشوری تا پایان سان ۹۳۱۳
بخ

روستا

شهر

دهستان

دهیار

شهردار

دهدار

بخشدار

۱65۴۷

۹9۴۳

958۱

۹158

واحد تقسیمات

شهرستان

استان

کشور

فرماندار

استاندار

وزیر کشور

مس ون

۴9۱

۳۹

وزارت کشور

واحد اداری

کشوری

منبع :وزارت کشور

 استانواحدی از تقسیمات کشوری است با ملدوده جغرافیایی معین که از بره هرم پیوسرتن چنرد شهرسرتان همجروار برا توجره بره
موقعیتهای سیاسیم اجتماعیم فرهنگیم اقتصادی و طبیعی تش یل میشود.

الف  -شهرستان
واحدی از تقسیمات کشوری با ملدوده جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چنرد بخر

همجروار کره ازنظرر عوامرل

طبیعی و اوضاع اجتماعیم اقتصادیم سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آوردهاندم تش یلشده است.

ب -بخش
واحدی از تقسیمات کشوری با ملدوده جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین
مزرعهم م انم روستا و احیانا شهرم که ازنظرر عوامرل طبیعری و اوضراع اجتمراعیم فرهنگریم اقتصرادی و سیاسریم واحرد
همگنی را به وجود آوردهاندم تش یلشده است.

ج -دهستان
کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری یا ملدوده جغرافیایی معین است که از بره هرم پیوسرتن چنرد روسرتام م ران و مزرعره
همجوار تش یل می شود و ازللاظ ملیط طبیعیم فرهنگیم اقتصرادی و اجتمراعی همگرن بروده و ام ران خدماترسرانی و
برنامهریزی در سیستم و شب های واحد را فراهم مینماید.

د -شهر (نقطه شهری)
منظور از شهرم هر یک از نقاط جغرافیایی است که دارای شهرداری باشد.

ه -آبادی
آبادی ملدودهای است واقع در یک دهستانم با حدود ثبتی یا عرفی مستقل و خارج از ملدوده شهرها یا آبادی دیگر که به
دلیل وجود فعالیت انسان در تمرام یرا بخشری از آنم قابلتشرخی

و معمرو س دارای نرام خاصری اسرت .آبرادی یرک نقطره

جغرافیایی ملسوب میشود و شامل اراضی کشاورزی و یا غیر کشاورزی و اماکن ملل فعالیت یا س ونت انسان اسرت.
آبادی مم ن است یک دهم یک مزرعهم یک م انم یک معدن و امثان آن باشد.

 -2-۲روشهای گردآوری اطالعات حساب تولید اقتصاد روستایی
همانطور که در تهیه حسابهای منطقهای روشهای مختلهی وجود دارد و در زیر به آنها اشاره میشودم در مرورد حسراب
اقتصاد روستایی نیز روشهای فوق صادق میباشد.
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 -9-2-۲روش جزء به کل
روش جزء به کرل عبرارت از گرردآوری دادههرای موردنیراز از کارگاههرای مروردنظر و تجمیرع آنهرا بررای رسریدن بره سرطح
ارزشافزوده فعالیتهای اقتصادی در حوزه روسرتایی یرا منطقره اسرت .هرگراه بره دلیرل فقردان اطالعرات مرورد نیراز بررای
کارگاههای موردنظر در سطح منطقه ام ان جمعآوری مستقیم اطالعات وجود نداشته باشد از روش شبه جزء بهکل میتروان
استهاده کرد .در این روش اطالعات آماری موردنیاز بجای اینکه بهطور مستقیم از کارگاه مستقر در منطقره گرفتره شرودم برا
استهاده از اطالعات موجود در سطح بنگاه برآورد میشودم سپس برآوردهای صورت گرفته همچون روش جزء به کل خال
تا رسیدن به سطح منطقه با ی دیگر جمع میشوند .روشن است این روش فقط در مرورد بنگاههرای چنرد منطقرهای بره کرار
میرود.

 -۲-2-۲روش کل به جزء
این روشم منطقهای کردن اطالعات بدون اینکه سعی شود به دادههای موجود در سطح کارگاههای مستقر در سرطح منطقره
دسترسی حاصل شود .در این روش رقم ملی یا منطقرهایم برا اسرتهاده از مناسربترین شراخ

مم رن برین منراطق توزیرع

میشود.
در بعضی فعالیتها بنا به ماهیرت آن فعالیرتم اسرتهاده از یرک شراخ

مناسرب بررای انتسراب فعالیرت بره سرطح

منطقهای یا حوزه روستاییم اطالعات صلیحتری نسبت به جمعآوری مستقیم اطالعات به دست میدهد.

 -3-2-۲روش مختلط
روش جزء بهکل بهندرت بهطور کامل و به تنهاهی مورد استهاده قرار میگیرد .همیشه شر افهای اطالعراتی وجرود دارد کره
باید با روش کل به جزءم ت میل شود .همچنان که بسیاری از روشهای کل بره جرزء نیرز اغلرب برا ترأمین برخری اطالعرات
بهوسیلهی روشهای جزء بهکل همراه هستند .به این ترتیب بهطور معمون ترکیبی از دو روش به کار گرفته میشود.
برررای برنامررهریزی و سیاسررتگیاری در حرروزهی روسررتایی نیرراز برره داشررتن آمررار و اطالعررات مربرروط برره شرراخ

های

اقتصادی وجود دارد .این گزارش نتایج طرحی است در آن سعی شده حساب تولید روستا در ایران به تصرویر کشریده شرود.
یافتههای این طر نشان میدهد  9۷/5درصد از تولید بخ های مختلف اقتصادیم در حوزه روسرتایی و  ۷9/5درصرد در
حوزه شهری انجام میگیرد .شاخ

تولید اقتصاد روستایی ی ی از ابزارهای مناسب برنامهریزی و سیاستگیاری منطقهایم

در راستای توسعه روستایی ایران اسالمی میباشد.

۳
یافتهها
 -9-3مقدمه
براساس آمار رسمی سرشماری عمومی نهوس مس ن مرکز آمار ایران در سان ۹۳۳5م میرزان روستانشرینیم  68/۷درصرد بروده و
این سهم در سان  ۹۳۱1به  98/6درصد رسیده است .عوامل متعددی در کاه
قابلسنج

این سهم نق

داشتهاند که برهعنوان یرک عامرل

و اندازهگیریم میتوان به تهاوت درآمد خانوار روستایی نسبت به درآمد خانوارهای شهری اشاره کرد .ش اف درآمدی

مورد نظر بین خانوارهای روستایی و شهری در سان ۹۳5۳به میزان  5۷درصد بوده و تا سان  ۹۳۱1نیرز رونردی کاهشری داشرته
است اما مجددا در سان  ۹۳۱۳به  ۴۳درصد می باشد که حردودا  5درصرد افرزای

یافتره اسرت .نررخ برا ی بی راری در جامعره

روستاییم عدم جیب فارغالتلصیالن عالی (دانشگاهی) در فعالیتهای روستایی ی ی دیگر از معضالت جامعه روستایی اسرت.
دولت میتواند با داشتن آمارهای اقتصادی زم به تقویت بخر
احداث کارگاههای صنعتی و توسعه بخ

کشراورزی و برا گسرترش صرنایع تبردیلی کا هرای کشراورزیم

خدماتم در جهت توسعه روستایی به موفقیتهایی دست یابرد .خوشربختانه مسر ولین

نظام با تدوین قوانین مناسبی در برنامههای توسعه منطقهایم به این موضوع توجه خاصی داشتهاند .مهاد مندرج در برنامه پرنجم
توسعه ازجمله ضرورت و اهمیت موضوع اندازهگیری شاخ

تولید اقتصاد روستایی را بیران میکنرد .برا اسرتناد بره فصرل ششرم

برنامه پنجم توسعه منطقهای و بهمنظور تلققم سیاستگیاری و ارزیابی از برنامهم به استناد مراده  ۹۱۴توسرعه روسرتاییم دولرت
م لررف اسررت بررهمنظور بهبررود وضررعیت روسررتاها در زمینررهی سیاسررتگیاریم برنامررهریزیم راهبررریم نظررارت و همرراهنگی ب رین
دستگاههای اجراهیم ارتقاء سطح درآمد و کیهیت زندگی روستاهیان و کشاورزان را بهبود بخشد و در راستای کاه

نابرابریهای

موجود بین جامعه روستاییم عشایری و شهریم حمایرت زم را انجرام دهرد .لریا بررای برنامرهریزی و سیاسرتگیاری در حروزهی
روستایی نیاز به داشتن آمار و اطالعات مربوط به شاخ

های اقتصادی وجود دارد .این گزارش نتایج طرحی اسرت در آن سرعی

شده حساب تولید روستا در ایران به تصویر کشیده شود .یافتههای این طر درسران ۹۳۱۳نشران میدهرد  96/۴درصرد از تولیرد
بخ های مختلف اقتصادیم در حوزه روستایی و  ۷۳/6درصد در حوزه شهری انجام میگیرد .شاخ

تولید اقتصاد روستایی ی ی

از ابزارهای مناسب برنامهریزی و سیاستگیاری منطقهایم در راستای توسعه روستایی ایران اسالمی میباشد.
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 -۲-3نتایج
یافتههای تلقیق بر اساس ملاسبات حساب تولیرد اقتصراد روسرتایی در سران  ۹۳۱۳در جردون  ۹-۳نشران میدهرد کرل تولیرد
ناخال

داخلی کشور به قیمتهای جاری بالغ بر ۹۹۴8۷۹۷1میلیارد ریان میباشرد .از ایرن میرزان تولیردم  8۴6۱5۴۳میلیرارد

ریان مربوط به اقتصاد شهریم معادن  ۷۳/6درصد و  ۳1۳5۷۹۴میلیارد ریان در حوزه روستاییم معادن  96/۴درصد میباشرد.
همچنین نتایج ملاسبات ارزش افزوده برحسب بخ های مختلف اقتصادی نشان میدهد فعالیت کشاورزی در حروزه روسرتایی
 88/۹درصررد از ارزش افررزوده ک رل کشررور در ای رن بخ ر

را برره خررود اختصررا

داده و همچن رین سررهم ارزش افررزوده هر ی رک از

فعالیتهای انجامشده در حوزه روستایی عبرارت اسرت از :مراهیگیری 8۷/6درصردم معردن ۷9/۱درصردم صرنعت  9۴/۹درصردم
تأمین آبم برق و توزیع گاز طبیعی  ۹۳/۳درصدم سراختمان 6/۱درصردم عمدهفروشری و خردهفروشریم تعمیرر وسرایل نقلیره ۱/9
درصدم هتل و رستوران  ۹۴/8درصدم حمل و نقلم انبارداری و ارتباطات 6/۷درصدم واسطهگرهای مالی  9/8درصدم مستغالتم
کرایه و خدمات کسب و کار  6/۷درصدم اداره امور عمومیم دفاعی و تأمین اجتماعی اجبراری  5درصردم آمروزش  ۹9/۱درصردم
بهداشت و مددکاری اجتماعی  9/6درصد و سایر خدمات عمومیم اجتماعیم شخصی و خانگی  9/5درصد.
جدول  -9-3ارزشافزوده بخ های اقتصاد کل کشور و به ته یک حوزه روستایی و شهری  -به قیمرت جراری در بخر

اقتصادی در سان  (۹۳۱۳ارزش میلیارد ریان)

هرای

ارزشافزوده بخ های

ارزشافزوده بخ های

ارزشافزوده بخ های

سهم روستایی

(میلیارد ریان)


(میلیارد ریان)


(میلیارد ریان )


کشور ( درصد)


ماهیگیری









معدن









صنعت









تأمین آبم برق و گاز طبیعی









ساختمان









عمده فروشیم خرده فروشیم تعمیر وسایل نقلیه و كا ها









هتل و رستوران









حمل و نقلم انبارداری و ارتباطات









واسطه گریهای مالی









مستغالتم كرایه و خدمات كسب و كار









بخ های اقتصادی
كشاورزیم شكار و جنگلداری

اقتصاد کل کشور

اقتصاد شهری

اقتصاد روستایی

نسبت به کل

اداره امور عمومیم دفاع و تامین اجتماعی









آموزش









بهداشت و مددكاری اجتماعی









سایر خدمات عمومیم اجتماعیم شخصی و خانگی

































جمع
خال

مالیات بر واردات

تولید ناخال

داخلی
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سهم تولید
ناخالص
روستایی%26/4

سهم تولید
ناخالص شهری
%73/6

شکل  -9-3سهم تولید ناخال

داخلی شهری و روستایی کشور سان ( ۹۳۱۳درصد)

 -9-۲-3ساختار اقتصاد روستایی
ی ی دیگر از یافتههای این گزارشم ساختار اقتصاد روستایی در کشور ایران است که نشان میدهد سهم ارزشافرزوده هرر یرک از
بخ های اقتصادی در کل تولید ناخال
روستایی کشورم بخ

داخلی حوزه روستاییم به چه اندازه بوده است .بهعبارتدیگرم در تعیین ساختار اقتصاد

کشاورزی با ۴۹/۹درصدم بخ

ارزشافزوده را به خود اختصا

معدن با  9۳/۷درصد و بخ

دادهاند .سهم ارزشافزوده سایر بخ

صنعت با  ۹۴درصد عمدهترین سهم تولیرد

های اقتصادی در تولید ناخال

داخلی روستایی در جدون

شماره  9-۳و ش ل  9-۳نشان داده شده است.
جدول - ۲-3ارزشافزوده بخ های اقتصاد روستایی به قیمت جاری و سهم ارزش افزود هر یک از بخ های اقتصاد روستایی
به کل تولید روستایی (میلیارد ریان و درصد) سان ۹۳۱۳
بخشهای اقتصاد روستایی

ارزش افزوده
(میلیارد ریال)

سهم (درصد)









































مستغالتم كرایه و خدمات كسب و كار





اداره امور عمومیم دفاع و تامین اجتماعی









بهداشت و مددكاری اجتماعی





سایر خدمات عمومیم اجتماعیم شخصی و خانگی





كشاورزیم شكار و جنگلداری
ماهیگیری
معدن
صنعت
تأمین آبم برق و گاز طبیعی
ساختمان
عمده فروشیم خرده فروشیم تعمیر وسایل نقلیه و كا ها
هتل و رستوران
حمل و نقلم انبارداری و ارتباطات
واسطه گریهای مالی

آموزش
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بخشهای اقتصاد روستایی
جمع
خال

مالیات بر واردات

تولید ناخال

داخلی

ارزش افزوده
(میلیارد ریال)

سهم (درصد)
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سهم ارزش افزوده هریک از بخشهای اقتصادی روستایی به کل تولید روستایی ( درصد )











شکل  -۲-3سهم ارزش افزوده هریک از بخ های اقتصاد روستایی به کل تولید روستا

 -۲-۲-3ساختار اقتصاد شهری
بر اساس نتایج جدون  ۳-۳در ساختار اقتصاد شهری کشورم بخ
۹8/5۴درصدم بخ

صنعت  ۹5/۷8درصد و بخ

ارزشافزوده را به خود اختصا
 ۳-۳نشان داده شده است.

عمده فروشیم خردهفروشیم تعمیرر وسریله نقلیره و کا هرا برا

مستغالتم کرایه و خدمات کسرب و کرار برا  ۹۴/۱8عمردهترین سرهم تولیرد

دادهاند .سهم ارزشافزوده سایر رشته فعالیتها در تولید ناخال

شهری در جدون  ۳-۳و ش ل
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جدول  -3-3ارزشافزوده بخ های اقتصاد شهری به قیمت جاری و سرهم ارزشافرزوده هرر یرک از بخ هرای اقتصراد شرهری بره کرل تولیرد
شهری (میلیارد ریان  -درصد) در سان ۹۳۱۳
ارزش افزوده اقتصاد شهری

بخشهای اقتصادی

سهم (درصد)

( میلیارد ریان)








معدن





صنعت





تأمین آبم برق و گاز طبیعی





ساختمان





عمده فروشیم خرده فروشیم تعمیر وسایل نقلیه و كا ها





هتل و رستوران





حمل و نقلم انبارداری و ارتباطات





واسطه گریهای مالی





مستغالتم كرایه و خدمات كسب و كار





اداره امور عمومیم دفاع و تامین اجتماعی





آموزش





بهداشت و مددكاری اجتماعی





سایر خدمات عمومیم اجتماعیم شخصی و خانگی





جمع













كشاورزیم شكار و جنگلداری
ماهیگیری

خال

مالیات بر واردات

تولید ناخال

داخلی

سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی شهری ( درصد)

ساير خدمات عموميم اجتماعيم…

بهداشت و مددكاري اجتماعي

آموزش

اداره امور عموميم دفاع و تامين…

مستغالتم كرايه و خدمات كسب و…

واسطه گريهاي مالي

حمل و نقلم انبارداري و ارتباطات

عمده فروشيم خرده فروشيم تعمير…

ساختمان

تأمين آبم برق و گاز طبيعي

صنعت

معدن

ماهيگيري

كشاورزيم شكار و جنگلداري

هتل و رستوران













شکل  -3-3سهم ارزش افزوده هریک از بخ های اقتصادی به کل تولید اقتصاد شهری استان (درصد)
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 -3-۲-3سهههم ارزشافههزوده بخههشهههای اقتصههادی بههه تفکیههک بخشهههای تولیدکننههده ک هاال و
خدمات
بر اساس نتایج جدون  ۴-۳از کل تولید ناخال
بخرر

داخل کشور که  ۹۹۴8۷۹۷1میلیارد ریان استم  ۴۷16۷۴9میلیارد ریران بره

تولیررد و  6۷81۴9۱میلیررارد ریرران مربرروط برره بخرر

افزودهی ۳1۳5۷۹۴میلیارد ریان بخ

خرردمات اسررت .همچنررین از  ۳1۳5۷۹۴میلیررارد ریرران ارزش

حوزه روستاییم 9۴۷968۹میلیارد ریان (معادن  8۹/5درصد) مربوط به بخ

و تنها  56۳1۳۳میلیارد ریان (معادن  ۹8/5درصد) مربوط به بخ

تولیدی

خدمات است.

بر اساس نتایج جدون  5-۳و ش لهای  ۴-۳و  5-۳از کل اقتصراد کشرور در سران ۹۳۱۳م بره میرزان  ۴۹درصرد تولیردی و 5۱
درصد آن خدماتی بوده است .همچنین سهم ارزشافزوده کل تولید ناخال
تولیدی و ۷۳/6درصد به فعالیتهای خدماتی اختصرا

داخلی در اقتصاد شهریم  96/۴درصد به فعالیتهای
داخلری در اقتصراد روسرتاییم

داشرتهم درحالیکره از کرل تولیرد ناخرال

 8۹/5درصد توسط فعالیتهای تولیدی و ۹8/5درصد توسط فعالیتهای خدماتی ایجادشده است.
جدول  -۴-3تولید ناخال
( ۹۳۱۳میلیارد ریان)

داخلی به ته یک تولیدی و خردماتی درسرطح ملری و برحسرب منراطق شرهری و روسرتایی در سران

اقتصادی کل کشور

کل


تولیدی


خدماتی


شر
اقتصاد شهری







اقتصاد روستایی
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خدمات

تولید

(درصد)

(درصد)

18/5

26/4

خدمات ( درصد)

خدمات ( درصد)

تولید ( درصد )

تولید
(درصد)

تولید ( درصد )

خدمات

(درصد)

81/5

73/6

شکل  -۴-3سهم بخ های تولید و خدمات در اقتصاد

شکل  -2-3سهم بخ های تولید و خدمات در اقتصاد
شهری (درصد)

روستایی (درصد)

جدول  -2-3سهم ارزشافزوده بخ های اقتصادی به ته یک تولیدی و خدماتی در مناطق شهری و روستایی در سان ( ۹۳۱۳درصد)
اقتصادی کل کشور



تولید (درصد)


خدمات (درصد)


شر

کل

اقتصاد شهری







اقتصاد روستایی
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 -۴-۲-3ستانده ،مصرف واسطه و ارزش افزوده بخشهای اقتصاد روستایی
براساس نتایج جدون  6-۳با ترین اندازه ستانده در بین بخ های مختلف اقتصاد روستا مربوط به بخ های کشاورزیم ش ار
و جنگلداری با  ۹۱51۹61میلیارد ریان (معادن  ۳۱٫۴درصد از کل ستانده)م بخر

صرنعت 9339312میلیرارد ریران (معرادن

 96٫۱درصد از کل ستانده) و معدن با  898۲32میلیارد ریان ( معادن  ۹6٫5درصد از کل ستانده) و بخ

عمده فروشی و خرده

فروشیم تعمیر وسایل نقلیه شخصی و خانگی  ۲18831میلیارد ر یان ( معادن  ۴٫9درصرد از کرل سرتانده روسرتایی ) و فعالیرت
بخ

حمل و نقل و ارتباطات  ۱5۳۳1میلیارد ریان (معادن  ۹٫۱درصد از کل ستانده ) بوده است .براساس اطالعرات ملاسربه

شده است .در این جدون با ترین سهم مصارف واسطه نسبت به ستانده مربوط به بخ
واسطهگریهای مالی  61درصد و بخ

 5۱درصدم بخ

های ماهیگیری و کشاورزی بره ترتیرب  ۴1٫6و  ۳6درصرد نسربت بره

ستانده میباشند .نهایتا با ترین ارزش افزوده نسبت به ستانده مربوط به بخ
طبیعی  86٫6درصدم بخ

صنعت  68٫9درصردم بخر

سراختمان

معدن  8۷٫۷درصدم بخ

تامین آب و برق و گاز

عمده فروشی و خرده فروشی تعمیر وسایل نقلیه شخصی و خانگی  ۷6٫9درصد و بخ

مستغالت و

خدمات کسب و کار  89٫۷درصدم آموزش و بهداشت نیز به ترتیب  ۱9٫8و 85٫۱درصد میباشد.
جدول  :6-3ستاندهم مصرف واسطه و ارزشافزوده اقتصاد روستایی به ته یک رشته فعالیتها در سان  -۹۳۱۳میلیارد ر یان
ارزش افزوده بخ

های اقتصاد روستایی سان ۹۳۱۳

كشاورزیم شكار و جنگلداری

ستانده


مصرف واسطه


ارزش افزوده


ماهیگیری







معدن







صنعت







تأمین آبم برق و گاز طبیعی







ساختمان







عمده فروشیم خرده فروشیم تعمیر وسایل نقلیه و كا ها







هتل و رستوران







حمل و نقلم انبارداری و ارتباطات







واسطه گریهای مالی







مستغالتم كرایه و خدمات كسب و كار







اداره امور عمومیم دفاع و تامین اجتماعی







آموزش







بهداشت و مددكاری اجتماعی







سایر خدمات عمومیم اجتماعیم شخصی و خانگی



















جمع
خال

مالیات بر واردات

تولید ناخال

داخلی

مأخی :طر حسابهای ملیم مرکز آمار ایران
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ارزش افزوده بخش های اقتصادی حوزه روستایی به قیمت جاری سال  / 1393میلیارد ریال









شکل  -6-3ارزش افزوده بخ های اقتصاد روستایی (میلیارد ریان)

 -2-۲-3تولید ناخالص داخلی سرانه به تفکیک شهری و روستایی
بر اساس اطالعات جدون  ۷-۳تولید سرانه کل کشور در سان ۹۳۱۳به میزان  ۹۴۱میلیون ریانم تولید سرانه اقتصرادی شرهریم
 ۹5۳میلیون ریان و تولید سرانه اقتصادی روستایی ۹۴9میلیون ریان بوده است.
جدول  -4-3تولید ناخال

داخلی سرانه به ته یک شهری و روستایی در سان ۹۳۱۳
تولید سرانه (میلیون ریال)

شرح
تولید سرانه کل کشور

۹۴۱

تولید سرانه اقتصادی شهری

۹5۳

تولید سرانه اقتصادی روستایی

۹۴9

ماخی :طر حسابهای ملیم مرکز آمار ایران

 -6-۲-3سهم اقتصاد شهری و روستایی از بخشهای اقتصاد تولیدی و خدماتی
بر اساس نتایج جدون  8-۳سهم اقتصاد روستایی و شهری از رشته فعالیتهای تولیدی به ترتیب  5۳و  ۴۷درصد و سهم اقتصاد
روستایی و اقتصاد شهری از رشته فعالیتهای خدمات به ترتیب  8و  ۱9درصد در سان  ۹۳۱۳بوده است.
جدول  -8-3سهم اقتصاد روستایی و شهری از رشته فعالیتهای تولیدی و خدماتی در کل کشور (درصد)
شر

کل

تولیدی

خدماتی

اقتصادی کل کشور

۹11

۹11

۹11

اقتصاد شهری

۷۴

۴۷

۱9

اقتصاد روستایی

96

5۳

8

ماخذ :طرح حسابهای ملی ،مرکز آمار ایران

۴9

فصل  .1نتیجهگیری

روستایی

شهری

8

شهری

%47

روستایی

روستایی

روستایی
%53

شکل  -4-3سهم بخ

تولید در اقتصاد شهری و

روستایی (درصد)

شهری

شهری ۱9

شکل  -8-3سهم بخ

خدمات در اقتصاد شهری و

روستایی (درصد)

 -4-۲-3ارزش افزوده بخش های اقتصادی کل کشور ،شهری و حوزه روستایی بدون نفت
براساس نتایج جدون  8 -۳سهم ارزش افزوده بخ

های اقتصادی بدون نهت مشاهده می شود بخ

معدن بردون در

نظرگرفتن نهت خام و گاز طبیعی در اقتصاد حوزه روستایی نسبت به کل معادن کشور با نهت و بردون نهرت تنهرا ۱/9
درصد ارزش افزوده آ ن در حوزه روستایی تولید می شود.همچنین سهم تولید ناخال
نسبت به تولید ناخال

داخلی با نهت به میزان  9۹درصد می باشد.

داخلی حوزه روستایی بردون نهرت

اقتصاد روستایی ایران حساب تولید بخشهای اقتصاد در حوزه روستایی سال 3131
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جدول  -1-3ارزش افزوده بخ های اقتصاد کل کشور با نهت و ارزش افزوده بخ های حوزه روستایی بدون نهتم بره قیمرت
جاری  -میلیارد ریان /سان ۹۳۱۳
کل کشور با نهت 

بخ های اقتصادی 



كشاورزیم شكار و جنگلداری 

ارزش افزوده بخ های
اقتصاد روستایی بدون نهت 


سهم روستایی نسبت به
کل کشور(درصد) 








معدن 







صنعت 







تأمین آبم برق و گاز طبیعی 







ساختمان 







عمده فروشیم خرده فروشیم تعمیر وسایل نقلیه و كا ها 







هتل و رستوران 







حمل و نقلم انبارداری و ارتباطات 







واسطه گریهای مالی 







مستغالتم كرایه و خدمات كسب و كار 







اداره امور عمومیم دفاع و تامین اجتماعی 







آموزش 







بهداشت و مددكاری اجتماعی 







سایر خدمات عمومیم اجتماعیم شخصی و خانگی 

























ماهیگیری 

جمع 
خال

مالیات بر واردات 

تولید ناخال

داخلی 
ماخی :طر حسابهای ملیم مرکز آمار ایران

 -8-۲-3ارزش افزوده بخش های اقتصادی حوزه روستایی بدون نفت
براساس نتایج جدون  8 -۴سهم ارزش افزوده هر یک از بخ
روستایی .نشان می دهد .بخ
و بخ

کشاورزیم ش ار و جنگلداری با ترین میزان سهم ارزش افرزوده یعنری ( 5۹/8درصرد)

صنعت  ۹۷/6درصد و بخ

افزوده بخ

های اقتصادی بدون نهرت نسربت بره تولیرد کرل حروزه

مستغالت م کرایه و خدمات کسب و کرار نیرز  ۴/6درصرد بیشرترین سرهم ارزش

های اقتصادی حوزه روستایی را تش یل می دهند .همچنین نتایج جدون  8-5سرهم ارزش افرزوده بخر

های اقتصادی بدون نهت نسبت به تولید ناخال

داخلی بردون نهرت کشرور را نشران مری دهرد .سرهم تولیرد ناخرال

داخلی اقتصاد بدون نهت روستایی نسبت به تولید ناخال

داخلی کشور بدون نهت  9۳/۳درصد می باشد.

۴3

فصل  .1نتیجهگیری

جدول  -91-3ارزش افزوده بخ های اقتصاد حوزه روستایی بدون نهت به قیمت جاری -میلیارد ریان /سان ۹۳۱۳
بخشهای اقتصادی 
كشاورزیم شكار و جنگلداری 

ارزش افزوده بخشهای اقتصاد
روستایی 


سهم هر بخش نسبت به کل تولید
روستایی (درصد) 


ماهیگیری 





معدن 





صنعت 





تأمین آبم برق و گاز طبیعی 





ساختمان 





عمده فروشیم خرده فروشیم تعمیر وسایل نقلیه و كا ها 





هتل و رستوران 





حمل و نقلم انبارداری و ارتباطات 





واسطه گریهای مالی 





مستغالتم كرایه و خدمات كسب و كار 





اداره امور عمومیم دفاع و تامین اجتماعی 





آموزش 





بهداشت و مددكاری اجتماعی 





سایر خدمات عمومیم اجتماعیم شخصی و خانگی 

















جمع 
خال

مالیات بر واردات 

تولید ناخال

داخلی 
ماخی :طر حسابهای ملیم مرکز آمار ایران
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جدون  -۹۹-۳ارزش افزوده رشته فعالیتهای اقتصادی كشور به ته یک شهری و روستایی بدون نهت  -قیمتهای جاری سان
 /۹۳۱۳ارزش میلیارد ریان
شر فعالیتها 

ارزشافزوده بخ های
کل کشور بدون نهت 

ارزشافزوده بخ های
حوزه شهری بدون نهت 

ارزشافزوده بخ های حوزه
روستایی بدون نهت 

سهم
( درصد ) 









ماهیگیری 









سایر معادن 

















تأمین آبم برق و گاز طبیعی 









ساختمان 

















هتل و رستوران 









حمل و نقلم انبارداری و ارتباطات 









واسطه گریهای مالی 

















اداره امور عمومیم دفاع و تامین اجتماعی 









آموزش 









بهداشت و مددكاری اجتماعی 

















جمع ارزش افزوده رشته فعالیتها 









مالیات بر واردات 

















كشاورزیم شكار و جنگلداری 

صنعت 

عمده فروشیم خرده فروشیم تعمیر وسایل نقلیه

و كا ها 

مستغالتم كرایه و خدمات كسب و كار 

سایر خدمات عمومیم اجتماعیم شخصی و
خانگی 

خال

ملصون ناخال
بازار ) 

داخلی بدون نهت ( به قیمت

ماخی :طر حسابهای ملیم مرکز آمار ایران

۴
نتیجهگیری
حساب تولید روستایی مجموعهای از حسابداری جامع بر اساس الگوی سیستم حسابهای ملی است که بهصورت جامع و
هدفمند مطالعه کمی و منظم فعالیتهای اقتصادی روستا را برای یک دوره زمرانی معلرومم معمرو س یرک سرانم ام انپرییر
میسازد.
از نظر اهمیت و کاربرد نیزم حساب تولید حوزه روستاییم نق

شایان توجهی را در برنامهریزی روستاییم بررسری عمل ررد

اقتصاد روستایی و تللیل ام انات و پتانسیلهای روستایی به عهده دارد .بهطوریکه تلقرق اهرداف برنامرهریزی روسرتایی
بدون استهاده از یافتههام شاخ

ها و متغیرهای حسابهای روستایی ام انپییر نیسرت .بره عبرارت دیگرر همرانطور کره

سیستم حسابهای ملی و استانیم چارچوب حسابداری جامع و منسجمی برای تنظیم و اراهه دادههرای اقتصرادی کشرور و
استانها به دست میدهدم حساب تولید روستایی نیز همین چارچوب را در حوزهی روستایی عرضره میکنرد .لریا تهیره و در
دسررت داشررتن چنررین حسررابهایی برره مطالعررات و شررناخت پتانسرریلهای موجررود در روسررتاها کمررک کرررده و انجررام
سیاستگیاریم تصمیمگیری اقتصادی و یا برنامهریزی در جهت توسعه روستایی را مم ن میسازد.
اهم نتایج و یافتهها به شر زیر است:


داخلی کشور به قیمتهرای جراری در سران  ۹۳۱۳برالغ برر  ۹۹۴8۷۹۷1میلیرارد ریران بروده

کل تولید ناخال

است .از این میزان تولیدم 8۴6۱5۴۳میلیارد ریان مربوط به اقتصاد شهریم معادن  ۷۳٫6درصرد و ۳1۳5۷۹۴
میلیارد ریان در حوزه روستاییم معادن  96٫۴درصد میباشد.


سهم ارزش افزودهی بخ
و بخ



کشاورزی در کل تولید ناخال

صنعت با  ۹۴درصد عمدهترین سهم تولید ارزش افزوده را به خود اختصا

از کل تولید ناخال
ریان به بخ

داده است.

داخلی کشور در سان ۹۳۱۳که ۹۹۴8۷۹۷1میلیرارد ریران بروده اسرتم ۴۷16۷۴9میلیرارد

تولیدی و  6۷81۴9۱میلیارد ریان مربوط به بخ

کشور در سان ۹۳۱۳م به میزان  ۴۹درصد مربوط به بخ


داخلی روستا  ۴۹٫۹درصدم بخ

معدن  9۳٫۷درصرد

خدمات است .به عبارت دیگر از کل اقتصراد

تولید و  5۱درصد مربوط به بخ

خدمات است.

ازکل تولیرد اقتصرادی روسرتایی  ۳1۳5۷۹۴میلیرارد ریران بره میرزان  9۴۷968۹میلیرارد ریران (معرادن 8۹/5
درصد) مربوط به بخ

تولید و تنها 56۳1۳۳میلیرارد ریران (معرادن  ۹8٫5درصرد) مربروط بره بخر

خردمات

اقتصاد روستایی ایران حساب تولید بخشهای اقتصاد در حوزه روستایی سال 3131
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است .این در حالی است که سهم ارزش افزودهی کل تولید ناخال

داخلی در اقتصاد شهریم 96٫۴درصد مربوط

به فعالیتهای تولیدی و  ۷۳٫6درصد مربوط به فعالیتهای خدماتی است.


سهم اقتصاد روستایی در سان ۹۳۱۳از اقتصاد کل کشور  96٫۴درصد و سهم اقتصاد شهری از اقتصاد کل کشرور
 ۷۳/6درصد است.



سهم اقتصاد روستایی از رشته فعالیتهای تولیدی در سان ۹۳۱۳به میرزان  5۳درصرد و سرهم اقتصراد شرهری از
رشته فعالیتهای تولیدی  ۴۷درصد نسبت به کل واحدهای تولیدی بوده است.



سهم اقتصاد روستایی از رشته فعالیتهای خدماتی در سان ۹۳۱۳بره میرزان  8درصرد و سرهم اقتصراد شرهری از
رشته فعالیتهای خدماتی  ۱9درصد بوده است.

مرجعها
مرکز آمار ایرانم ۹۳۱۳م نتایج طر کارگاههای صنعتی  ۹1کارکن و بیشتر
مرکز آمار ایرانم ۹۳۱۳م نتایج طر معادن فعان کشور
مرکز آمار ایرانم ۹۳۱۳م هزینه در آمد خانوارهای شهری و روستایی
اطالعات طر های تهصیلی ویژه جدون داده -ستانده حسابهای ملی بخ های خدمات
مرکز آمار ایرانم ۹۳۱9اطالعات حسابهای منطقهای دفتر حسابهای اقتصادی
بیالن عمل رد بخ

تامین آبم برق و توزیع گاز طبیعی

مرکز آمار ایرانم ۹۳۱9م نتایج طر هتل و رستوران از طر های جاری
مرکز آمار ایرانم ۹۳89م نتایج سرشماری عمومی کارگاهی صنعت و معدن و تعدیل کارگاه برای سان ۹۳۱۳
دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایرانم اطالعات ثبتی واسطه گیرهای مالی بانکها و بیمهها
مرکز آمار ایرانم نتایج طر آمارگیری از بخ

ساختمان و مس ن

مرکز آمار ایرانم نتایج سرشماری عمومی نهوس مس ن سان ۹۳۱1
مرکز آمار ایرانم نتایج طر فعالیتهای بازرگانی ۹۳۱9
مرکز آمار ایرانم ۹۳۱۹م نتایج طر آمارگیری  ICTروستایی
مرکز آمار ایران سان ۹۳۱۳شاخ

قیمت کا ها و خدمات مصرف روستایی

مرکز آمار ایرانم ۹۳۱9م نتایج طر گاوداری صنعتی و مرغداریهای صنعتی
قانون بودجه کشورم  ۹۳۱۳و فایل خزایه عل رد بودجه عمرانی جاری برحسب برنامهای کشور
مرکز آمار ایرانم اطالعات جمرعآوری ویرژه حسرابهای منطقرهای بخ هرای حمرل و نقرلم آمروزشم بهداشرت اسرتانهای کشرور دفترر
حسابهای اقتصادی سان ۹۳۱۳
مرکز آمار ایرانم ۹۳۱۳م سالنامه آماری کشور
آمار نامه آموزش و پرورشم ۹۳۱۳
مرکز آمار ایرانم تعاریف و مهاهیم سیستم حسابهای ملی
مرکز آمار ایرانم سیستم حساب ملیم  SNA2008و SNA1993
مرکز آمار ایرانم ۹۳۱9م نتایج طر آمارگیری شیالت
مرکز آمار ایرانم حسابهای ملی و منطقهای سان ۹۳۱۳
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مرکز آمار ایرانم نتایج طر آمارگیری ویژه حساب جدون داده– ستانده رشته فعالیتهای فرهنگیم ورزشیم میهبی و سیاسی
مرکز آمار ایرانم اطالعات طر فعالیتهای اقتصادی خانوارهای دارای تولیدات صنعتی
آمارنامه وزارت جهاد کشاورزیم ۹۳۱۳
مرکز آمار ایرانم سرشماری عمومی کشاورزی سان  ۹۳8۳و ۹۳۱۳
آمارگیریهای موردی رشته فعالیتهای اقتصادی سان ۹۳۱۳ویژه حسابهای منطقهای در  ۳۹استان کشور

