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  خالصه مديريتي:
هاي ملي ايران براي بازه هدف از طرح حاضر، بررسي سيستم حسابداري ملي به قيمت ثابت و محاسبه اجزاي حساب

به همين منظور، طرح حاضر ابتدا كليات نظام حسابداري ملي را مورد بررسي قرار داده و . باشدمي 1380تا  1370زماني 
پس از آن تجربيات كشورهاي مختلف به . ده به قيمت ثابت را تشريح نموده استهاي مختلف برآورد ارزش افزوسپس روش

هاي مختلف اقتصاد ايران به صورت طور مختصر ارائه شده و در نهايت، مقادير ارزش افزوده به قيمت ثابت براي زيربخش
  .است مفصل محاسبه گرديده

هدف از سيستم . به قيمت ثابت ارائه شده استدر اولين بخش از فصل اول طرح، كليات موضوع حسابداري ملي 
باشد كه با استفاده از آن امكان تجزيه و گيري مرتبط به هم ميهاي ملي، تهيه مجموعه كاملي از معيارهاي اندازهحساب
رهاي تغييراتي كه در طي زمان در بسياري از متغي. آيدمند بسياري از متغيرهاي كالن اقتصادي فراهم ميهاي نظامتحليل

لذا به منظور آگاهي دقيق از . شود، از دو مولفه تغييرات قيمتي و تغييرات مقداري تشكيل شده استاقتصادي ايجاد مي
طرح حاضر . ميزان تغييرات مقداري، الزم است تا ميزان تغييرات كل ايجاد شده در متغيرها، از تغييرات قيمتي خالص شود

هاي هاي ملي به قيمت ثابت پرداخته است و با معرفي روشهاي محاسبه حسابروشنيز به همين منظور، اقدام به بررسي 
هاي اقتصاد ايران نموده زيربخش افزوده به تفكيكگيري تفصيلي ارزشمختلف و بررسي تجارب كشورها، اقدام به اندازه

  .است
وجه قرا گيرند كه دومين بخش از فصل اول گيري متغيرها، ابتدا بايد سه مفهوم ارزش، مقدار و قيمت مورد تبراي اندازه

گيري باشد، براي اندازهاز آنجا كه واحدهاي محاسبه مقدار كاالها با يكديگر متفاوت مي. به اين موضوع اختصاص يافته است
 ارزش يك كاال يا خدمت برابر است با قيمت يك. ها الزم است كه به جاي مفهوم مقدار از مفهوم ارزش استفاده شودآن

براي تفكيك تغييرات ارزش به تغييرات مقداري و تغييرات قيمتي نيز، . در مقدار آن كاال يا خدمت واحد از آن كاال ضرب
السپيرز 	،)Paasche(هاي پاشه هاي قيمت موجود، شاخصمهمترين شاخص. هاي قيمت تعريف شودالزم است تا شاخص

)Laspeyres ( و فيشر)Fisher (توان ارزش متغيرها را به دو بخش هاي قيمت، ميده از شاخصبا استفا. باشندمي
به اين ترتيب آنچه كه . تغييرات قيمتي و مقداري تفكيك نمود و سپس تغييرات ارزشي را از تغييرات قيمتي خالص نمود

  .باشدماند، تنها تغييرات مقداري ميباقي مي
- هاي مختلفي استفاده مياقتصادي به قيمت ثابت، از روشهاي در كشورهاي مختلف براي برآورد ارزش افزوده فعاليت

دهد كه در تحقيق به طور مختصر نشان مي. شود و اين موضوع در سومين بخش از فصل اول مورد بررسي قرار گرفته است
ها روش تفاوت اين. شودروش شناخته شده استفاده مي 13حال حاضر براي محاسبه مقادير واقعي ارزش افزوده در دنيا، از 

به طور كلي . باشدها و كلي يا بخشي بودن شاخص ميها يا دادهعموما در انتخاب نوع شاخص، بكارگيري آن براي ستانده
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هاي نماگر طرفه و روشهاي نماگر يكروش: بندي نمودهاي برآورد ارزش افزوده را در دو طبقه كلي دستهتوان روشمي
يك طرفه، ارزش افزوده به قيمت ثابت براي يك بخش حاصل تقسيم ارزش افزوده به هاي نماگر يا تعديل در روش. مضاعف

هاي تعديل مضاعف يا دوطرفه، ابتدا در مقابل در روش. باشدقيمت جاري بر شاخص قيمت نهاده يا ستاده آن بخش مي
ه به صورت جداگانه محاسبه شده هاي قيمتي ستاده و نهادارزش افزوده ستاده و نهاده به قيمت ثابت، با استفاده از شاخص

بررسي تجربه كشورهاي مختلف نشان . آيدو سپس، ارزش افزوده به قيمت ثابت از كسر نمودن اين دو مقدار به دست مي
ها مورد هاي مختلف فعاليتها را در رشتهتوان آنهايي دارند و بنا به شرايط ميدهد كه اين دو روش هر يك برتريمي

  . اداستفاده قرار د
هاي ملي ايران را به شكل خالصه تشريح نموده و هاي محاسبه حسابفصل دوم اين طرح نيز ابتدا منابع آماري و روش

هاي مختلف اقتصاد ايران در بازه زماني براي بخش 1376سپس به محاسبه تفكيكي ارزش افزوده به قيمت ثابت سال 
هاي ملي در ايران را در قالب نمودار زير ارائه نموده تدوين حساب طرح حاضر مكانيزم. اقدام نموده است 1380تا  1370
  :است

  
  
  
  

  
 .شوندآوري ميها جمعگيريها و نمونههاي خرد از طريق سرشماريداده توضيح بيشتر بايد گفت كه در مرحله اولبراي 

سپس در مرحله سوم . شوندهاي اخذ شده از منابع آماري مختلف، تجميع و تركيب ميپس از آن در مرحله دوم داده
اين تعديالت شامل برآوردهاي مورد . گيردهاي ملي صورت ميسابها در حتعديالت مورد نياز براي قابل استفاده شدن داده

هاي در مرحله بعد نيز داده. باشدهاي زماني و مواردي از اين دست ميها، تعديالت مربوط به دورهنياز براي عدم پوشش
- ها صورت ميحسابهاي الزم در ميان ها وارد شده و مقايسات و سازگاريتعديل شده در مرحله سوم، در چارچوب حساب

 .هاي ملي به شكلي مناسب و كاربردي وجود خواهد داشتدر نهايت نيز امكان ارائه حساب. گيرد
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