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 28/11/1393     تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE03.064كد مستند: 

 2از 2 شماره صفحه: 
 خالصه مديريتي:

توليد ناخالص داخلي فقط شامل كاالهاي تجاري باشد، مقايسه درآمد سرانه كشورها منوط به اگر در يك اقتصاد (باز) 
كاالهاي توليدات هر كشور معموالً شامل كه اما از آنجايي) باشد. PPPتعيين نرخ ارزي است كه نمايانگر رابطه قدرت خريد (
تبديل توليدات غيرتجاري از ارزش داخلي به ارزش كاال و خدمات به  ،تجاري و غيرتجاري است براي مقايسه درآمدهاي سرانه

گردد. از مسايل مهم براي تخمين هزينه يا توليد ناخالص داخلي (و يا ملي) در يك كشور و المللي نيز الزم ميهاي بينارزش
تعيين نرخ تبديلي است كه نمايانگر قدرت خريد بين كشورها باشد. اگر نرخ ارز تعادلي در يك  مقايسه آن با ديگر كشورها

، مقايسه دات و ارزش درآمدهاي صادراتي باشدركننده قدرت خريد و نيز نمايانگر هزينه وامنعكس» باز و كوچك«كشور 
گذاري و تخصيص منابع ارزي ندارد و در قيمت ايتر است. در كشورهايي كه مكانيسم بازار نقش عمدهدرآمدهاي سرانه سهل

مشكالت اضافي تعيين و تخمين نرخ ارز تعادلي براي  ،شودها، به لحاظ محدود و يا مسدود بودن بازارها، اعمال ميتعداد نرخ
بر تخمين آيد. آمارهاي بازرگاني خارجي كشور كه از طريق خالص صادرات كاالها و خدمات، محاسبه هزينه ملي بوجود مي

هاي مختلف ارز حساسيت زيادي دارند. در بسياري از كشورهاي گذارد نسبت به نرخمقدار توليد ناخالص داخلي تأثير مي
هاي مختلف مانند تشويق صادرات و كاهش هزينه كاالهاي توسعه و نيز طي دو دهه اخير در ايران، به علل يا بهانهدرحال
هاي نرخهاي ارز متفاوتي وجود داشته است. بخش صنعت، نرخ هاي مختلف اقتصادي، بويژهاي براي بخشاي و سرمايهواسطه

دهند. اگر نرخ ارز واردات كاال و خدمات با نرخ ارز چندگانه به طرق مختلف محاسبه توليد ناخالص ملي را تحت تأثير قرار مي
(يا استعار خارجي) و ريال متفاوت خواهد بود. اين ارز صادرات متفاوت باشد تفاضل ميان صادرات و واردات برحسب دالر 

را به هاي ملي نيز وجود خواهد داشت و ممكن است عالمت جبري خالص صادرات به تفاوت در بخش خالص صادرات حساب
 نرخ ارز و يا ريال متفاوت سازد.

هاي ملي ايران درات در حسابنرخ ارز واحد (موزون) براي برآورد خالص صاطرح حاضر با اين هدف تعريف شده است كه 
و يا روش قدرت خريد و يا انتخاب نرخ ارز نماينده براي مقايسه درآمد  1المللي مانند روش اطلسبراساس استاندارهاي بين

اين طرح در قالب سه بخش  .را تخمين بزند 1993هاي ملي سال سرانه ايران با كشورهاي ديگر براساس استاندارد حساب
هايي كه تاكنون مركز آمار براي تخمين ارزش خالص صادرات و واردات در بخش اول روش مت ارائه شده است.اصلي و پنج قس

. در بخش شده استها ارايه هاي ارز تخمين شده بر اساس اين روشو نرخقرار داده مرور استفاده مورد هاي ملي در حساب
و در  1368 -79براي دوره زماني  ١٩٩٣ SNAدهاي مندرج در هاي ملي براساس استانداردوم، نرخ ارز موزون براي حساب

 .زده شده استهاي ارز واقعي داخلي تخمين بخش سوم نرخ
قابل اعتماد  يهاي ملي است كه منجر به نتايجنتيجه طرح حاضر تعيين نرخ ارز بهينه جهت بكارگيري در محاسبه حساب

 شود.
 

                                                            
1  Atlas Method 


