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مقدمه
هدف از تهيه و تدوين حساب هاي ملي ،محاسبه مهمترين
متغيرهاي جريانهاي اقتصادي نظير توليد ،مصرف ،تشكيل
سرمايه ،صادرات ،واردات و درآمد ،در يك دوره زماني معين و
اندازهگيري مهمترين متغيرهاي اقتصادي موجودي منابع،
نظير ثروت ،دارايي و بدهي ،در مقطعي از زمان است كه از
طريق آنها ميتوان وضعيت اقتصادي كشور را در آن دوره يا
مقطع زماني به تصوير كشيد .تهيه و تدوين آمار حساب هاي
ملي در كشورهاي مختلف ،بر اساس چارچوب سيستم
حساب هاي ملي پيشنهاد شده توسط سازمان ملل متحد
انجام ميشود.
سيستم مذكور براي اولين بار در سال  1596به صورت
مجموعهاي فرموله شده تحت عنوان " سيستم حساب هاي
ملي" يا " )1(" S N Aمنتشر شده است .آخرين تجديـد نظـر
در  ،S N Aدر سال  2002صورت گرفت كه توسط پنج نهاد
بين المللي متشكل از سازمان ملل ،صندوق بينالمللي پول،
بانك جهاني ،سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه و
كميسيون جامعه اروپايي ،به تصويب رسيد .تهيه حساب هاي
ملي ،بعد از جنگ جهـاني دوم به صـورت موردي و بر اسـاس
نيازهاي خاص در ايران شروع شد ،از جمله در سالهاي
 1661و  1662به ترتيب " توليد ناخالص داخلي ايران براي

سال  "1664و " توليد ملي ايران براي سال  ، "1663توسط
كارشناسان خارجي برآورد شد .سپس سازمان برنامه و
بودجه ،درآمد ملي كشور را براي دوره زماني  1661تا 1640
به تفصيل براي بخشهاي مختلف اقتصادي برآورد و منتشر
نمود .بانك مـلي نيـز برآورد مقدماتي ديگري را براي سال
 1662به انجام رساند .با تأسيس بانك مركزي ايران در سال
 ،1665بهدليل فقدان يك سازمان رسمي آمار ،تهيه حساب
هاي ملي به عهده اين بانك گذاشته شد و پس از آن بر
اساس قانون بهمن ماه  ،1696اين وظيفه رسماً به مركز آمار
ايران محول شد.
محاسبه ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي ،در سالهاي قبل
از پيروزي انقالب اسالمي و محاسبه محصــول ناخالص
داخلي از روش هزينه ،از سال  1631و نيز تهيه جداول دادهـ
ستانده اقتصاد ايران براي سالهاي ،1610 ،1639 ،1692
 1620و  1650از جمله مهمترين اقدامات مركز آمار ايران در
تهيه حساب هاي ملي بوده است.
تهيه مستمر و منظم حساب هاي ملي بر اساس آخرين
تجديد نظر  ، S N Aاز سال  1616در برنامه كار مركز آمار
ايران قرار گرفت ،بدين ترتيب مركز آمار ايران تا سال 1650
حساب هاي ملي را بر اساس تعاريف ،مفاهيم ،طبقهبنديها و
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روشهاي محاسباتي منطبق بر  S N Aسال 1556و از سال
 1650بر اساس  ،2002 S N Aبه قيمتهاي جاري و ثابت
تهيه و منتشر ميكند .اطالعات حساب هاي ملي تا سال
 1650حاوي اطالعات تفصيلي مربوط به ارزش افزوده 12
رشته فعاليت اقتصادي و از سال  1650حاوي اطالعات
تفصيلي مربوط به ارزش افزوده  24رشته فعاليت اقتصادي،
هزينههاي مصرف نهايي و مصرف نهايي واقعي خانوار و دولت،
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ،واردات ،صادرات ،تغيير
موجودي انبار ،مصارف فردي ،مصارف جمعي ،حساب توليد،
حساب ايجاد درآمد ،حساب كاالها و خدمات و عرضه و
تقاضاي كل است .همچنين از سال  ،1613مركز آمار ايران
مبادرت به تهيه و تدوين حساب هاي منطقهاي كرده است و
در اين راستا تا سال  1650محصول ناخالص داخلي استانها
و اطالعات تفصيلي مربوط به ارزش افزوده  12رشته فعاليت
اقتصادي و از سال  1650محصول ناخالص داخلي استان ها و
اطالعات تفصيلي مربوط به ارزش افزوده  24رشته اقتصادي
را تهيه و منتشر ميكند.
آمارهاي ارائه شده در اين فصل شامل محصول ناخالص
داخلي به قيمت بازار ،ارزش افزوده و ستانده و مصرف واسطه
بخشهاي عمده اقتصادي ميباشد .از آنجائي كه آمار و
اطالعات منطقهاي به ويژه دادههاي حساب هاي اقتصادي از
نيازهاي ضروري و اوليه هر نوع برنامهريزي است ،از سال
 1613تهيه حساب هاي منطقهاي با اولويت دادن به حساب
توليد در استان تهران انجام شد.

تعاريف مفاهيم
حساب هاي منطقهاي :حساب هاي منطقهاي ،مجموعهاي
از اطالعات آماري است كه به صورت جامع و هدفمند ،مطالعه
كمي و منظم فعاليتهاي اقتصادي يك منطقه مشخص را
براي يك دوره زماني معين كه به طور معمول يك سال است،
امكانپذير ميسازد .به عبارت ديگر ،نقشي را كه حساب هاي
ملي در كل كشور به عهده دارد ،حساب هاي منطقهاي ،همان
نقش اهميت و كاربرد را در سطح منطقه ،عهدهدار است.
مباني نظري حساب هاي منطقهاي ،همانند حساب هاي ملي،
مبتني بر آخرين ويرايش سيستم حساب هاي ملي
" "S N A 56است ،با اين تفاوت كه تبديل سطح
جغرافيايي ملي به منطقهاي ،مسائل ويژهاي را باعث ميشود.
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قلمرو منطقـهاي :در حساب هاي منطقهاي ،كل قلمرو
اقتصادي كشور به تعدادي منطقه و يك فرامنطقه تقسيم
ميشود.
منطقه :منطقهبندي اقتصاد ملي ،بدون ارائه تعريف مشخصي
از منطقه ممكن نيست .اين تعريف بايد به گونهاي باشد كه
اوالً از ادغام تمامي مناطق ،اقتصاد ملي حاصل شود و ثانياً هر
منطقه داراي آنگونه مرزبندي مشخصي باشد كه در نهايت
هر بخش از منطقه فقط يكبار و تنها در يك منطقه ،منظور
شده باشد.
فرامنطقه :اين قسمت شامل بخشهايي از قلمرو اقتصادي
كشور است كه نميتوان آن را به هيچيك از مناطق نسبت داد
و موارد مختلف آن به شرح زير است:
الف ـ آبهاي فالت قاره و آن قسمت از آبهاي بينالمللي كه
كشور نسبت به آن داراي حقوق انحصاري است و توسط
واحدهاي مقيم مورد استفاده قرار ميگيرد.
ب  -قلمرو سياسي كشور در ساير نقاط جهان كه طبق
موافقتنامههاي سياسي براي اهداف سياسي ،نظامي ،علمي و
ساير اهداف ،اجاره يا تملك شده باشد ،نظير سفارتخانهها،
كنسولگريها ،پايگاههاي نظامي و نظاير آن.
توليد اقتصادي :فرايندي است كه با استفاده از دادههاي
نيرو ي كار ،سرمايه ،كاالها و خدمات تحت كنترل و مسئوليت
يك واحد نهادي ،بهمنظور توليد كاالها و خدمات ديگر انجام
ميگيرد.
توليد اقتصادي از ديدگاه حساب هاي ملي :حد و مرز
توليد در سيستم حساب هاي ملي ،محدودتر از حـــد و مرز
كلي آن است .بهداليلي ،آن دسته از فعاليتهاي انجام شده
توسط خانوارها كه خدمات شخصي و خانگي را براي مصرف
نهايي خود توليـد ميكنند ،در سيـستم حساب هاي ملـي
توليد محسوب نميشود.
واحد نهادي :موجوديتي اقتصادي است كه با استفاده از
حقوق خود ،قابليت تملك داراييها ،تقبل بدهيها و اشتغال
به فعاليتهاي اقتصادي و مبادله با ساير موجوديتها را دارد و
ميتواند مجموعه كاملي از حساب ها ،از جمله ترازنامه
داراييها و بدهيهاي مربوط به خود را تهيه كند .واحدهاي
نهادي در قالب  9بخش زير طبقهبندي ميشوند:
 -1شركتهاي مالي
 -2شركتهاي غيرمالي
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 -6دولت
 -4مؤسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوارها
 -9خانوارها
كاالها :اشيايي فيزيكي هستند كه براي آنها تقاضا و امكان
ايجاد حق مالكيت ،وجود دارد و مالكيت آنها ميتواند از
طريق مبادله در بازار ،از يـك واحـد نهـادي بـه واحد نهـادي
ديگر منتقل شود.
خدمات :ستاندههاي ناهمگني هستند كه توليد آنها بر
اساس سفارش انجام ميگيرد .خدمات داراي موجوديت
مستقلي نيستند كه امكان ايجاد حق مالكيت بر آنها وجود
داشته باشد .خريد و فروش خدمات از توليد آنها جدا نيست
و اين دو فرايند همزمان صورت ميگيرد.
محصول ناخالص داخلي :محصول ناخالص داخلي ،نتيجه
نهايي فعاليتهاي اقتصادي واحدهاي توليدي مقيم يك كشور
در يك دوره زماني معين است .محصول ناخالص داخلي به
سه روش توليد ،هزينه و درآمد محاسبه ميشود.
ارزش افزوده :ارزش افزوده ،ارزش اضافي ايجاد شده در
جريان توليد است .تفاوت بين ارزش ستانده و مصرف واسطه
در هر فعاليت اقتصادي را ارزش افزوده ناخالص ميگويند.
پس از كسر مصرف سرمايه ثابت از ارزش افزوده ناخالص،
ارزش افزوده خالص به دست ميآيد.
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واحدهاي نهادي به دولت است كه به صورت نقدي و غير
نقدي انجام ميگيرد .اطالق صفت بالعوض به مالياتها ،از
اين جهت است كه دولت در مقابل دريافت ماليات از يك
واحد نهادي ،خدمتي را به صورت فردي به آن ارائه نميكند
هر چند كه با دريافت ماليات ،منابع مالي خود را افزايش دهد
و با استفاده از اين منابع ،كاالها و خدماتي را براي ساير
واحدها ،اعم از تك تك افراد يا كل جامعه فراهم آورد.
مالياتها به دو دسته كلي تقسيم ميشوند:
 ماليات بر توليد و واردات ماليات بر درامد ،ثروت و غيرهماليات بر توليد و واردات :مالياتي است كه بر كاالها و
خدمات ،در زماني كه توليد شدهاند ،فروخته شدهاند يا به
مصارف ديگري رسيدهاند و يا ازخارج وارد شدهاند ،تعلق
ميگيرد.
ماليات بر توليد و واردات ،منطبق با واژه سنتي مالياتهاي
"غير مستقيم" است كه در سيستـم حساب هاي ملي سابق
بهكار برده ميشد.
ماليات بر توليد و واردات به دو گروه جزييتر تقسيم
ميشوند:
 ماليات بر محصول -ساير مالياتهاي بر توليد

ستانده :ستانده هر واحد توليدي ،مجموع كاالها و خدماتي

ماليات بر محصول :ماليات بر محصول ،ماليات تعلق گرفته

است كه در آن واحد ،توليد ميشود و براي استفاده در
دسترس قرار ميگيرد .سهمي از كاالها و خدمات كه تا پايان
دوره حسابداري به صورت ناتمام يا كار در جريان ساخت باقي
مانده باشد جزو ستانده واحد به حساب ميآيد ،كاالها و
خدماتي كه در يك واحد در دوره حسابداري معين توليد و در
همان دوره در ديگر فرآيندهاي توليد آن واحد مصرف
ميشود جزو ستانده آن واحد منظور نميشود ،ستانده به سه
دسته تقسيم ميشود :ستانده بازاري ،ستانده توليد شده براي
خود مصرفي نهايي و تشكيل سرمايه به حساب خود و ساير
ستاندههاي غير بازاري.

بر يك واحد كاال يا خدمت است كه به صورت مبلغ مشخصي
براي هر واحد مقدار كاال يا درصد مشخصي از قيمت يك
واحد كاال يا خدمت مبادله شده تعيين ميشود .انواع ماليات
بر محصول به شرح زير است:
)
2
(
ـ ماليات از نوع ماليات ارزش افزوده ) : (VATماليات
تعلق گرفته بركاالها و خدمات است كه در مراحل مختلف
توسط بنگاههاي اقتصادي اخذ ميشود ولي در نهايت ،كل آن
توسط خريدار نهايي پرداخت ميشود .الزم به ذكر است كه
ايـن نوع ماليات در ايران مصداق ندارد.
ـ ماليات و حقوق گمركي بر واردات :عبارت از ماليات تعلق
گرفته بر كاالها است كه هنگام عبور از مرزهاي گمركي يا
مرزهاي اقتصادي ،قابل پرداخت ميشود .اين نوع ماليات،
همچنين شامل ماليات تعلق گرفته بر خدماتي است كه
توسط توليد كنندگان غيرمقيم به واحدهاي نهادي مقيم ارائه
ميشود.

مصرف واسطه :مصرف واسطه ،ارزش كاالها و خدمات
مصرف شده در جريان توليد ،به استثناي مصرف دارائيهاي
ثابت است.
مالياتها :مالياتها ،پرداختهاي اجباري و بالعوض
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ـ ماليات بر صادرات :ماليات تعلق گرفته بركاالهايي است كه
از قلمرو اقتصادي خارج ميشود و هنگام خروج از مرز قابل
پرداخت ميگردد.
اين نوع ماليات همچنين شامل ماليات تعلق گرفته بر
خدماتي است كه به واحدهاي غير مقيم ارائه ميشود .به طور
كلي ماليات بر محصول ،واردات و صادرات ،مالياتهايي
هستند كه بر كاالها و خدمات تعلق ميگيرند و در اثر توليد،
فروش ،انتقال ،كرايه كاال يا ارائه خدمت قابل پرداخت
ميشوند.
ساير مالياتهاي بر توليد :ساير مالياتهاي بر توليد ،تمامي
مالياتهايي را در بر ميگيرد كه يك بنگاه در نتيجه اشتغال
به توليد (به غير از ماليات بر محصول) ،موظف به پرداخت آن
است .ايـن نـوع مـاليـات ،مـاليـات بـر سـود يا ماليات بر
ساير درامدهاي دريافت شده توسط بنگاه را دربر نميگيرد و
مالياتي است كه صرفنظر از سوددهي توليد ،قابل پرداخت
است ،نظير ماليات بر زمين ،داراييهاي ثابت و نيروي كار به
كار گرفته شده در فرآيند توليد يا فعاليتها و مبادالت ويژه.
ماليات بر درامد ،ثروت و غيره :ماليات بر درامد ،ثروت و
غيره ،منطبق با واژه سنتي "مالياتهاي مستقيــم" است كه
در سيـستم حساب هاي ملي سابق به كار برده ميشــد .اين
مالياتها شامل ماليات بر درامد اشخاص ،ماليات بر درامد

سالنامه آماري استان تهران6931-
شركتهـا ،ماليات بر ثروت و امثال آن ميباشد.
يارانه (سوبسيد) :يارانه ،پرداختهاي جاري و بالعوض
واحدهاي دولتي به بنگاههاي اقتصادي است كه بر اساس
ميزان فعاليتهاي توليدي آنها و يا مقدار يا ارزش كاالها يا
خدمات توليد شده ،فروخته شده يا وارد شده توسط آنها،
تعيين ميشود .يارانه ممكن اسـت بر توليدات داخلي يا بر
كاالهاي وارد شده نيز ،تعلق گيرد.
يارانه ،مشابه مالياتها به دو دسته كلي تقسيم ميشود:
 يارانه بر محصول -ساير يارانهها بر توليد

قابل ذكر است اطالعات حساب هاي منطقه اي سال ،1659
تا زمان چاپ نشريه منتشر نشده ،به همين دليل اطالعات
سال  1654عيناً تكرار مي شود.
گزيده اطالعات
در سال  1654محصول ناخالص داخلي استان به قيمت بازار
 2516هزار ميليارد بوده است .در همين سال بيشترين سهم
ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي در محصول ناخالص
داخلي ( به قيمت بازار) به ترتيب مربوط به بخش امالک و
مستغالت ( 20/1درصد) ،صنعت ( 14/0درصد) عمده فروشي،
خرده فروشي ،تعمير وسايل نقليه و كاالها ( 16/6درصد)،
حمل و نقل ،انبارداري و پست ( 5/9درصد) است.

1) SNA: System of National Accounts
2) Value Added Taxes
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