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رضذ ٍ پ٘طزفت  
 التصادٕ



رشد 
 اقتصادی

اگز در جاهؼِ إ ه٘شاى ٍالؼٖ تَل٘ذ در دٍرُ 
إ هؼ٘ي ًسثت تِ دٍرٓ لثل افشاٗص ٗاتذ، هٖ 

.  صَرت گزفتِ استجاهؼِ رضذ گَٗ٘ن در آى 
 رضذ تِ هؼٌإ افشاٗص تَل٘ذ است

هفَْم 
ووٖ 
 است

افشاٗص 
ظزف٘ت 

 تَل٘ذ

 سزهاِٗ گذارٕ ت٘طتز

تِ وارگ٘زٕ رٍش ّإ تْتز ٍ 
 فٌاٍرٕ هٌاسة تز

افشاٗص 
 درآهذ



 تزرسٖ رضذ تا الگَٕ هزس اهىاًات تَل٘ذ

 افشاٗص در هٌاتغ هٌطا رضذ التصادٕ



رضذ التصادٕ ٗه ّذف هطتزن است ، وِ تزإ رس٘ذى تِ آى هٌاتؼٖ درسهاى حال تاٗذ فذا 
 ضَد

 فؼال٘ت

 تفاٍت ت٘ي دست٘اتٖ تِ واراٖٗ ٍ رضذ
 .التصادٕ را تا ووه ًوَدار تَض٘ح دّ٘ذ



تَل٘ذ 
ًاخالص 
 داخلٖ

پَلٖ ّؤ وطَر ارسش تَل٘ذ ًاخالص داخلٖ ٗه 
خذهات ًْاٖٗ تَل٘ذ ضذُ در داخل هزسّإ واالّا ٍ 

 .ٗه وطَر در طَل ٗه سال است

درآهذ 
 داخلٖ

هجوَع درآهذّاٖٗ است وِ در طَل سال تزإ وطَر 
تِ جوؼ٘ت  تا تمس٘ن درآهذ داخلٖ . تِ دست هٖ آٗذ

 .وطَر، درآهذ سزاًِ تِ دست هٖ آٗذ



ول٘ذ ٍاصُ 
ّإ تَل٘ذ 

 داخل

 ارسش پَلٖ
ّؤ واالّا 

ٍ 
 خذهات

 ًْاٖٗ

درٍى 
هزسّإ 

 وطَر

در ٗه 
 سال



    ارسش پَلٖ
تزإ اًذاسُ گ٘زٕ تَل٘ذ وطَر، ً٘اس تِ ٗه ٍاحذ 

تَل٘ذ ضذُ هطتزن دارٗن وِ تتَاً٘ن ّز چ٘شٕ را وِ 
 است،تْتزٗي ٍاحذ اًذاسُ گ٘زٕ پَل است

واال ٍ 
 خذهات

تَل٘ذ فمط هحذٍد تِ تَل٘ذ واالّاٖٗ هاًٌذ تَج ٍ 
وطٖ، خذهات لَلِ لثٌ٘ات ً٘ست، تلىِ خذهاتٖ هاًٌذ 

خلثاًٖ َّاپ٘وا، راًٌذگٖ واهَ٘ى ٍ هؼاٌٗٔ پشضىٖ ّن 
 .تَل٘ذ است ٍ تاٗذ در هحاسثٔ ها لحاظ ضَد

تَل٘ذ 
 ًْاٖٗ

تزإ اًذاسُ گ٘زٕ تَل٘ذ ًاخالص داخلٖ، تٌْا واال ٍ 
 خذهات ًْاٖٗ را در ًظز هٖ گ٘زٗن، ًِ هحصَالت
ٍاسطِ إ را؛ چزاوِ واالّا ٍ خذهات ٍاسطِ إ 

ّوگٖ در تَل٘ذات ًْاٖٗ هحاسثِ ضذُ اًذ ٍ اگز آًْا 
وٌ٘ن، دچار خطإ هحاسثِ جذاگاًِ هحاسثِ را ّن 

 .هجذد هٖ ضَٗن



داخل  
هزسّإ 
 ٗه وطَر

تَل٘ذ ًاخالص داخلٖ، تَل٘ذاتٖ را وِ در داخل  
هٖ گ٘زد؛  ضَد، اًذاسُ هزسّإ ٗه وطَر تَل٘ذ هٖ 

صزف ًظز اس اٌٗىِ چِ ضْزًٍذٕ آى را تَل٘ذ وزدُ 
 .است

در ٗه 
 سال

تَل٘ذ ًاخالص داخلٖ تٌْا ضاهل واالّإ ًْاٖٗ ٍ 
اٍل خذهات تَل٘ذ ضذُ در ٗه سال تمَٗوٖ اس 

 تا پاٗاى اسفٌذ استفزٍردٗي 



وار تذٍى دستوشد؛ هاًٌذ وارّاٖٗ وِ در خاًِ اًجام هٖ گ٘زد ٗا خذهاتٖ وِ در خ٘زِٗ ّا تِ 
هٖ ضَد ٍ پَلٖ تزإ آًْا رد ٍ تذل ًوٖ گزدد، اگزچِ دارإ ارسش داٍطلثاًِ ارائِ صَرت 

 داخلٖ غاٗة اًذتَل٘ذ ًاخالص تاالٖٗ ّستٌذ، اها در هحاسثات 

خزٗذ ٍ فزٍش واالّإ دست دٍم اس جولِ خَدرٍ، هثلواى ٗا خاًِ در هحاسثات لحاظ ًوٖ 
سهاًٖ وِ تزإ اٍل٘ي تار تَل٘ذ ٍ فزٍختِ ضذُ اًذ، تِ حساب آهذُ لث٘ل واالّا اٗي . ضًَذ

 .اًذ

تَل٘ذات التصاد سٗزسهٌٖ٘، غ٘زلاًًَٖ ٍ لاچاق وِ اطالػات دل٘مٖ اس آًْا در دست ً٘ست ٍ 
 هطزٍػ٘ت تخطٖ تِ اٗي گًَِ فؼال٘ت ّا تلمٖ هٖ ضَدهحاسثٔ آًْا ػوالً 



 !تَل٘ذ خالص ٍ ًاخالص
ضاٗذ تزإ ضوا اٗي پزسص تِ ٍجَد آهذُ تاضذ وِ ٍاصٓ ًاخالص در 

ٍ تفاٍتص تا خالص در داخلٖ، چ٘ست ػثارت تَل٘ذ ًاخالص 
 .وجاست؟ در اٗي تارُ تحم٘ك وٌ٘ذ



هْن تزٗي دل٘ل تزإ اًذاسُ گ٘زٕ تَل٘ذ ًاخالص 
.داخلٖ، ًظارت تز تغ٘٘زات تَل٘ذ در طَل سهاى است  

تِ دل٘ل 
تغ٘٘ز ل٘وت 
واالّا تزإ 

دٗذى 
تغ٘٘زات  
هطىل 
 دارٗن

ل٘وت ّإ هحاسثاتٖ تاٗذ در سالٖ 
ضَد، گفتِ هٖ وِ تِ آى سال پاِٗ 

 .ثاتت فزض ضًَذ



تزإ هحاسثٔ تَل٘ذ ًاخالص داخلٖ اسوٖ، هجوَع 
ارسش واالّإ تَل٘ذ ضذُ وطَر را در ٗه سال 

 وٌ٘نهحاسثِ هٖ 

اگز تخَاّ٘ن تذاً٘ن 
تَل٘ذات سال جارٕ 
ًسثت تِ سال لثل،  

چِ ه٘شاى رضذ داضتِ  
تَاً٘ن اس است، هٖ 

 استفادُ وٌ٘ن راتطٔ 



هؼوَالً اس ًوَدارّإ رضذ تَل٘ذ ًاخالص داخلٖ، تزإ ًطاى 
ًوَدار سٗز . دادى رضذ التصادٕ وطَرّا استفادُ هٖ ضَد

ًطاى  1396تا  1383تَل٘ذ ًاخالص داخلٖ وطَر ها را اس سال 
 .هٖ دّذ



 شاخص دهک ها
شاخص توسعه 

 انسانی

شاخص 

ها  دهک     

ًطاى دادى پ٘طزفت ّاٖٗ وِ در سهٌِ٘ هٌظَر تِ 
.  ضَداستفادُ هٖ ػذالت التصادٕ رٍٕ دادُ است، 

تزإ هحاسثٔ اٗي ضاخص، هزدم وطَر را تِ دُ گزٍُ 
 .جوؼ٘تٖ هسإٍ تمس٘ن هٖ وٌٌذ

 .گزٍُ، سطح درآهذ اس ووتزٗي تِ ت٘طتزٗي هذًظز لزار هٖ گ٘زداٗي دُ طثمِ تٌذٕ در 



جذٍل ٍضؼ٘ت 
تَسٗغ درآهذ در 

1391اٗزاى در سال   

 فؼال٘ت

در وطَرٕ تا دُ ه٘لَ٘ى ًفز جوؼ٘ت، درآهذ 
اگز . ه٘ل٘ارد رٗال است 50،000هلٖ هؼادل 
وِ تَسٗغ درآهذ در اٗي وطَر فزض وٌ٘ن 

دل٘ما هطاتك تا درصذّإ هطخص ضذُ در 
است، سْن ّز دّه اس صفحٔ لثل جذٍل 

 .درآهذ هلٖ را تؼ٘٘ي وٌ٘ذ



وضعیت 

 توزیع درآمد

تا هحاسثٔ ًسثت دّه دّن تِ دّه اٍل در وطَرّإ 
 هختلف، ضاخصٖ تِ دست هٖ آٗذ وِ تزإ هماٗسِ

ّزچِ اٗي ًسثت . ٍضؼ٘ت تَسٗغ درآهذ تِ وار هٖ رٍد
 .ت٘طتز تاضذ، تَسٗغ درآهذ در آى جاهؼِ ًاهٌاسة تز است

گاّٖ درآهذّإ هزدم تزإ تِ دست آٍردى ضاخص دّه 
تزإ تِ تِ ّو٘ي دل٘ل التصادداًاى . ّا، لاتل ثثت ً٘ست

دست آٍردى اختالف درآهذٕ، اختالف ّشٌِٗ إ را هحاسثِ 
 هٖ وٌٌذ



شاخص 

توسعه 

انسانی 

(HDI) 

  

هؤلفِ ّاٖٗ ًظ٘ز ه٘شاى 
اه٘ذ تِ سًذگٖ در تذٍ 

تَلذ، ه٘اًگ٘ي سال ّإ 
سزأً درآهذ تحص٘ل، 

ًاخالص هلٖ ٍ ضاخص 
ّإ ًاتزاتزٕ تطى٘ل  

دٌّذٓ ضاخص تَسؼِ 
 .اًساًٖ است

ًزخ تارٍرٕ، ًاتزاتزٕ ّاٖٗ ًظ٘ز هؤلفِ 
ّإ جٌس٘تٖ، دستزسٖ تِ آب 

آضاه٘ذًٖ سالن، تْذاضت ػوَهٖ، 
هح٘طٖ ٍ پاٗذارٕ ضاخص ّإ فمز 

هثل اًزصٕ ّإ تجذٗذضًَذُ ٍ (
فس٘لٖ، واّص آالٌٗذُ ّإ هح٘ط 

إ، ًمصاى سٗست ٍ گاسّإ گلخاًِ 
،  )هٌاتغ طث٘ؼٖ ٍ تغ٘٘زات ًَاحٖ جٌگلٖ

در گشارش ّإ تَسؼٔ اًساًٖ هٌؼىس 
 .هٖ ضَد

اًذاسُ گ٘زٕ رضذ التصادٕ، تزو٘ثٖ اس هؼ٘ارّإ 
ٗؼٌٖ رضذ تَل٘ذ ًاخالص داخلٖ را تا هؼ٘ارّإ 

ٍ ً٘ش ساٗز ضاخص ًاتزاتزٕ درآهذٕ اًذاسُ گ٘زٕ 
ّا ًظ٘ز ضاخص اه٘ذ تِ سًذگٖ، ه٘شاى سَاد ٍ ٗا 

 .تْذاضت استضاخص ّإ هزتَط تِ 

اٗزاى در 
 64رتثِ 

 لزار دارد



چِ تفاٍتٖ ت٘ي رضذ ٍ تَسؼِ ٍ پ٘طزفت ٍجَد دارد ٍ تزإ 
 ؟ّزوذام چِ ضاخص ّاٖٗ ٍجَد دارد

 
 

اس ًظز ضوا چِ راتطِ إ ه٘اى پ٘طزفت التصادٕ ٗه وسة ٍوار 
 دارد؟هلٖ ٍجَد ٍ پ٘طزفت التصاد 




