
 

 

                       

 برای شاخصی  چیست؟ GDP یا داخلی  ناخالص تولید

 اقتصاد وضعیت سنجش

های اقتصادی پرکاربرد است که اقتصاددانان یکی از شاخصGDP  یا تولید ناخالص داخلی

شود، به دلیل آن توجه زیادی دارند. در سراسر دنیا زمانی که این شاخص منتشر می به

نظیر سهام اثر بگذارد. زمانی که بدانیم تولید  بازارهای مالی تواند رویاهمیتش می

هایی که در این مورد منتشر توانیم متوجه شویم که گزارشناخالص داخلی چیست، بهتر می

د. به این ترتیب حتی ممکن است به منتقدان این شاخص هم شوند چه معنایی دارنمی

، ابتدا به تعریف اخبار بورس های آن را بهتر درک کنیم. در این مقاله ازحق بدهیم و کاستی

کنیم. در نهایت یپردازیم و سپس انواع آن را بیان متولید ناخالص داخلی و فرمول آن می

 .کنیمرا نیز بررسی می در ایران GDP وضعیت آمارهایی از
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 تولید ناخالص داخلی چیست؟
دهند، نمایش می GDP که به اختصار آن را با roductP omesticD rossG ناخالص داخلی یاتولید 

ی زمانی مشخص داخل دهد که در یک بازهارزش بازاری مجموع کاالها و خدمات نهایی را نشان می
شود. این معیار، یک استفاده می کالن اقتصاد شود. از این متغیر در ارزیابییک کشور تولید می

متغیر روزانه است که نشان از میزان جریان کاال یا خدمات دارد. یعنی ارزش کلی پولی آن کاالها و 
 .ایران ارزش ریالی آن مدنظر است دهد. درخدمات را در داخل یک کشور نشان می

توانیم بگوییم اگر بخواهیم با یک تعریف ساده توضیح بدهیم که تولید ناخالص داخلی چیست، می
گیری میزان تولید یک کشور با توجه به تمام کاری است که برای آن تولید که این فاکتور، معیار اندازه

های تولید شده و آالت و دستگاهشوند، ماشینمیهایی که از درختان چیده انجام شده است. میوه
شوند. این تعریف به خوبی نشان حتی خدمات پزشکی همگی جزو این شاخص در نظر گرفته می

گیرد. این معیار رسد در بر میمان هم نمیتمام کارهایی را که حتی شاید به ذهن GDP دهد کهمی
کننده است که قرار است به دست مصرف نهایی تولید ورگر میزان تولید کارگران است. البته منظنشان

ی تولید نخواهد شد. برای افزایش تولید ناخالص داخلی، یا باید برسد و خود دوباره وارد چرخه
 .ایم افزایش دهیمکارگران بیشتری را به کار گرفت و یا اینکه تولیداتی را که تاکنون انجام داده

 
 
 

توان شاخصی با اینجا ممکن است یک سوال مهم پیش بیاید و آن هم این است که چطور میدر 
توان به این نامه میاین وسعت را اندازه گرفت؟ آیا به صورت دستی، محلی و با پر کردن پرسش

های بعدی حتما نحوه محاسبه تولید ناخالص بخش اطالعات دست پیدا کرد؟ قطعا چنین نیست. در
 .داخلی را با هم بررسی خواهیم کرد

 جزئیات تولید ناخالص داخلی
بین. یعنی با بار از پشت ذرهبیایید یک بار دیگر به تعریف تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم. اما این

ی آن چه کاالها و خدماتی اسبهشامل چه مواردی است و در مح GDP خواهیم ببینیم کهجزئیات. می
 .را باید در نظر گرفت. اجازه بدهید دوباره تعریف را اینجا بنویسیم و جزء به جزء آن را بررسی کنیم

 یک داخل در که است( ۳) نهایی( ۲) خدمات و کاالها تمام( ۱) بازار ارزش داخلی ناخالص تولید
.باشد شده تولید( ۵) سال یک در( ۴) کشور  

 .شودمی منتشر و محاسبه فصلی یا ساالنه صورت به داخلی ناخالص تولید گزارش
 

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
https://akhbarbourse.com/what-is-economy/#economy-8


 

 
 

 اقتصاد وضعیت سنجش برای شاخصی چیست؟ GDP یا داخلی ناخالص تولید 2

شود تا در نهایت به این تعریف، پنج ویژگی مهم برای کاالها و خدمات در نظر گرفته میبا توجه 
 .کنیمتولید ناخالص داخلی محاسبه شود. این پنج فاکتور را با هم مرور می

 ارزش بازاری .1
دستگی کاالها و خدمات توجه کنیم و این یک بازاری ارزش الزم است که به GDP در محاسبه میزان

توان چنین برداشت کرد که تنها کاالها و خدماتی را حتما مدنظر قرار دهیم. مطابق این تعریف می
شوند در محاسبه تولید ناخالص داخلی نقش دارند. چرا که د و فروش میکه در بازارهای رسمی خری

 ها را به دست آورد. پس کاالهای بازار سیاه در محاسباتتوان ارزش بازاری آندر این صورت می
GDP  شوندلحاظ نمی. 

بازار ی مهم در اینجا وجود دارد. گاهی ممکن است برخی از کاالها و خدمات در با اینهمه یک مسئله
ها را لحاظ کرد. فرض کنید آن GDP مبادله نشوند و در نتیجه ارزش بازاری نداشته باشند، اما باید در

ای دارد. مستاجر به ای اجارهشخصی در ملک شخصی خودش ساکن است و شخصی دیگر خانه
فردی که پردازد در تولید ناخالص داخلی نقش دارد. در سمت دیگر میزان بهایی که برای اجاره می

ی شخصی خودش سکونت دارد هم مانند مستاجر است و باید چنین در نظر گرفته شود داخل خانه
 .اضافه خواهد شد GDP بها بهکه خانه را به خودش اجاره داده است. پس به میزان اجاره

 :چنین به عنوان مثال موارد زیر جزو تولید ناخالص داخلی نیستندهم

 کاالهای غیرقانونی 
 داریهای خانهفعالیت 
 دوم و کارکردهاجناس دست 

 تمامی کاالها و خدمات .۲
باید به آن توجه کرد این است که این شاخص هم کاالهای  GDP یکی از موارد مهم دیگری که در

   گیرد و هم خدمات را. البته این به آن معنا نیست که هر کاالیی در محاسباتمشهود را در برمی
GDP  شوند، به شرط برآورده گیرد. کاالها و خدماتی که در یک اقتصاد تولید میقرار میمورد توجه

کردن چندین شرط مشخص این اجازه را دارند که در فهرست اقالم مورد محاسبه تولید ناخالص 
داخلی مدنظر قرار بگیرند. اما آنچه در این بخش اهمیت دارد این است که هم کاالها و هم خدمات 

 .تولید ناخالص داخلی نقش دارنددر محاسبه 
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 کاالها و خدمات نهایی .۳
کاالهای نهایی اهمیت دارند. به این معنا که اگر قرار است کاال خود در  GDP گفتیم که در محاسبه

ی مصرف ندارد. بلکه مالک ما کاالیی است که آماده GDP تولید یک کاالی دیگر دخیل باشد، جایی در
تواند بالفاصله پس از خرید، از آن کاال استفاده کند. دلیل این امر هم آن میکننده است و مصرف

شود. ی ارزش کاالی نهایی در نظر گرفته میاست که اگر کاال واسطه باشد، خودش بعدا در محاسبه
شود. قیمت پارچه ی لباس که به عنوان کاالی واسطه در نظر گرفته میمانند پارچه برای تولیدکننده

شود. پس نیازی نیست که به صورت جداگانه به آن توجه ی قیمت نهایی لباس لحاظ میحاسبهدر م
 .کنیم

آید که کاالی نهایی در اینجا باید یک نکته را نیز یادآور شویم و آن اینکه در برخی از موارد پیش می
دارد. به این صورت  شود. این امر روی تولید ناخالص داخلی اثربرای مصارف آینده در انبار ذخیره می

 .گذارداثر می GDP که افزایش یا کاهش موجودی و ذخایر انبار، روی افزایش یا کاهش مقدار

 مرز جغرافیایی. ۴
توان فهمید که کاالها و خدمات در صورتی در این معیار چنین از نام تولید ناخالص داخلی هم میهم

خاصی قرار گرفته باشند. اگر شخصی که اصالتش شوند که داخل مرزهای جغرافیایی بندی میدسته
در فرایند تولید دخیل باشد، حاصل عملکردش به همان  (ب (گردد در کشوربرمی (الف) به کشور

 .گردد؛ فارغ از اینکه اصالتش برای کدام کشور استبرمی )ب) کشور

 دوره زمانی تولید .۵
گیرد دوره زمانی تولید است. تنها ارزش قرار میمورد توجه  GDP یکی دیگر از مسائلی که در محاسبه

شود که طی یک دوره زمانی مشخص تولید کاالهایی در محاسبه تولید ناخالص داخلی منظور می
شود. به بیان دیگر اگر ای که به طور کلی به صورت فصلی یا ساالنه محاسبه میشده باشند. دوره

نه( را داشته باشیم، فقط تولیدات مربوط به همان ی فعلی )فصلی یا ساالدوره GDP قصد محاسبه
 .گیرنددوره مورد توجه قرار می

  GDP تاریخچه محاسبه
گردد. در آن فلسفه وجودی آمار و ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی، به جنگ جهانی دوم برمی

خص شود آیا این شد که الزم بود مشها میها و احیای آنهایی برای بازسازی خرابیها کمکسال
 ۱۹۳۷شود یا نه. همین امر بود که برای نخستین بار در سال مبالغ واقعا صرف بازسازی کشورها می
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منجر به ایجاد فرمول اولیه برای محاسبه تولید ناخالص داخلی شد. هرچند در آن زمان به جای 
نس برتوون وودز در معرفی شد ولی پس از کنفرا )GNP (تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی

به معیارهای اقتصادی کشورها باز شد. جالب است که آمریکا تا سال  GDP بود که پای ۱۹۴۴سال 
 .کرداستفاده می GNP نداشت و از همان GDP چنان اعتقادی به استفاده ازهم ۱۹۹۱
به خود دیده  ها مسیر پرفراز و نشیبی را تجربه کرده است و منتقدانی رادر طی این سال GDP البته

توانست معیاری برای سنجش سالمت، شادی، برابری و سایر مسائلی نمی GDP است. برای مثال
دهد. هرچند برخی دیگر تولید ناخالص داخلی را معیاری قطعی باشد که رفاه اجتماعی را نشان می

خالص داخلی توانست موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی را نشان بدهد. تولید نادانستند که میمی
کنند که های دیگری استفاده میبا همین موارد مواجه شد و برخی اکنون از آن در کنار شاخص

 .تر و کارآمدتری شودتواند منجر به تفاسیر منطقیمی

 انواع تولید ناخالص داخلی
هایی محاسبه شود که با هم تفاوت دارند. منظور این تولید ناخالص داخلی ممکن است به روش

اطالعات متفاوتی را در دل خود دارد. به طور کلی تولید ناخالص  GDP که هر کدام از انواع است
 .شودشناخته می واقعی و اسمی داخلی به دو شکل

ها توجه نکنیم، در یا کاهش قیمتزدایی بر افزایش یا تورم تورم به اثر GDP یاگر در محاسبه
کنیم. یعنی ما فقط یک را گزارش می (Nominal GDP) حقیقت داریم تولید ناخالص داخلی اسمی

ایم. های فعلی را در نظر گرفتهارزیابی کلی از بخش تولید اقتصاد داریم و در جریان این ارزیابی قیمت
 ما تورم را در این زمینه در نظر نگیریم، حاصل کنند و اگرها افزایش پیدا میبا گذشت زمان قیمت

GDPدهد، از افزایش رشد اقتصادی خبر می. 
شود. را داریم که تورم هم در آن لحاظ می (Real GDP) در سمت دیگر تولید ناخالص داخلی واقعی

شود. این کار برای آن گزارش می GDP شوند و نتیجه در قالبها با تورم تعدیل مییعنی قیمت
شود تا مشخص شود که آیا میزان تولید در یک کشور واقعا افزایش پیدا کرده است یا نه. انجام می

گیرند و قیمت را نسبت به آن یک سال مرجع یا پایه را در نظر می GDP برای محاسبه این نوع از
اسمی را بر ها از سال پایه رشد کنند، تولید ناخالص داخلی سنجند. به هر اندازه که قیمتسال می

 .به دست بیاید GDP کنند تا میزان واقعیآن عدد تقسیم می

 سرانه تولید ناخالص داخلی
خورد؟ را به ازای هر فرد مشخص کنیم. اما این کار به چه دردی می GDP سرانه به آن معناست که

تری نسبت به تولید ناخالص داخلی یک کشور شود بتوانیم دید واضحاین عمل در حقیقت باعث می
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آن هم  GDP داشته باشیم. مشخص است که اگر یک کشور مثل چین جمعیت زیادی داشته باشد، 
مان آید برایرا محاسبه کنیم، عددی که به دست می GDP گر سرانهبه نسبت باالتر خواهد بود. پس ا

 .تر خواهد بودملموس

واقعی را بر تعداد جمعیت یک کشور تقسیم کنیم تا بتوانیم میانگین  GDP برای انجام این کار، باید
کند و موجب سهم هر شخص را محاسبه کنیم. این کار تاثیر جمعیت زیاد یک کشور را تعدیل می

 .شوددیدگاهی صحیح می

 

 

 روش های محاسبه تولید ناخالص داخلی
داخلی چند روش وجود دارد که ممکن است در اقتصاد هر کشوری به برای محاسبه تولید ناخالص 

 :اند ازها عبارتها عمل شود. این روشیکی از آن

 )روش تولید )جمع ارزش افزوده 
  روش مخارج 
 روش درآمد 

 .کنیمهر یک از این سه روش را با هم بررسی می

 روش تولید یا جمع ارزش افزوده
خدمت، ارزش آن کاال یا خدمت را بدون در نظر گرفتن ارزش کاالها یا ارزش افزوده برای هر کاال یا 

دهد. حاال سوال اینجاست که روش اند نشان میای که در فرایند تولید دخیل بودهخدمات واسطه
 .محاسبه تولید ناخالص داخلی با توجه به جمع ارزش افزوده چیست

کننده ت تبدیل به آن چیزی شود که مصرفکند تا در نهاییک محصول، فرایندی طوالنی را طی می
پزی را مثال بزنیم. برای پخت شیرینی به آرد و شیر و کند. بیایید شیرینینهایی از آن استفاده می

ی تولید ناخالص داخلی، ارزش کاالهایی را که در شکر احتیاج داریم. اگر قرار باشد برای محاسبه
آمیز آید اغراقیم، در آن صورت عددی که به دست میاند در نظر بگیرتولید شیرینی دخیل بوده

شود. اگر خواهد بود. چرا که بهای شیر و شکر و آرد در تخمین قیمت شیرینی در نظر گرفته می

 پافشاری آن بر زیست محیط طرفداران ویژه به که است انتقاداتی ترینمهم از یکی
 اقتصادی رشد به مازاد و غیرمنطقی توجهی موجب GDP که معتقدند و کنندمی

 .است ناخوشایند امری که شودمی
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آید. به مان اشتباه از آب در میگیری کنیم، عمال محاسباتبخواهیم هر کدام از اقالم را مجددا اندازه
 .دهیم، تنها کاالی نهایی را مدنظر قرار می GDPهمین دلیل است که در محاسبه

پزی به عنوان یک کاالی واسطه در نظر البته باید به یک نکته توجه کرد. در اینجا شیر در شیرینی
ی عادی شیر را خریداری و مستقیام مصرف کند، کنندهشود و نهایی نیست. اما اگر مصرفگرفته می

نهایی خواهد بود. البته نگران نباشید. ما قرار نیست این  در آن صورت شیر دیگر خودش یک کاالی
شوند که ابهامات موجود چیزها را دستی حساب و کتاب کنیم. این توضیحات صرفا برای آن ارائه می

طور در نظر بگیرید که اگر یک مصرف کننده به فروشگاهی مراجعه شما را برطرف کنند. این در ذهن
شود اما محاسبه می GDP یلو شیرینی بخرد، آن یک پاکت شیر درکند و یک پاکت شیر و یک ک

شود. چرا که ارزش آن قبال در شیری که برای تولید شیرینی مصرف شده است در نظر گرفته نمی
 .ی قیمت شیرینی در نظر گرفته شده استمحاسبه

 روش مخارج 
هایی آید. پس یکی از راهمحاسبه ارزش مخارج کل به دست میدر علم اقتصاد، ارزش تولید کل از 

های نهایی واحدهای توان بر مبنای آن تولید ناخالص داخلی را محاسبه کرد، جمع هزینهکه می
اقتصادی است. یعنی تنها سناریوهایی که در این خصوص وجود دارند این است: یا تمام کاالها و 

شوند و از گذاری میشوند. یا اینکه سرمایهوارها مصرف میخدمات تولیدی به دست دولت و خان
شوند. در این صورت فرمول محاسبه تولید ناخالص طریق صادرات به کشورهای دیگر ارسال می

 :داخلی به این شکل خواهد بود

 

 :متغیرهای این فرمول به شکل زیر هستند

  =Yتولید ناخالص داخلی 
  =Cهزینه مصرف خانوار 
  =G دولتمخارج 
 =I گذاریسرمایه 
 =X صادرات 
 =M واردات 

M)-(X + I + G + C Y= 
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شود. از آنجا که واردات توسط خانوار و ی صادرات خالص میکسر واردات از صادرات، باعث محاسبه
 .تر باشدآمده صحیحشود تا حاصل به دستشوند، این کسر انجام میدولت مصرف می

 روش درآمد
آن، اقدام به محاسبه تولید ناخالص داخلی کرد. توان مطابق ای است که میاین روش سومین شیوه

شود. پس اگر درآمد به دست آمده از ارزش افزوده در قالب درآمد میان عوامل تولید توزیع می
توانیم ارزش کل کاالها و خدمات نهایی تولیدی در کشور را محاسبه عوامل تولید را تخمین بزنیم، می

 .کنیم

توان معادل با میزان مصرف مردم آن کشور در نظر گرفت. البته تمام تولیدات یک کشور را می
شود، قطعا است که وقتی چیزی مصرف می استثناهایی هم وجود دارد. استدالل این روش این

تر توسط کسی در محلی تولید شده است. اگر در داخل کشور باشد که باید در محاسبات آن را پیش
آن را در لیست قرار داد. اقالمی که روزانه خریداری  لحاظ کرد. اما اگر جزو اقالم وارداتی باشد، نباید

چنین مخارج دولت نیز در این محاسبات باید شوند. هممی ها جمعگذاریکنید به همراه سرمایهمی
 .لحاظ شود

 

 تفاوت تولید ناخالص داخلی و ملی چیست؟
این احتمال وجود دارد که تولید ناخالص داخلی با تولید ناخالص ملی اشتباه گرفته شود. به منظور 

 Gross National Product یا  GNP.کنیمجلوگیری از این اشتباه، تولید ناخالص ملی را هم تعریف می
محصوالت و خدماتی است که تولیدکننده، باید فرد بومی آن کشور باشد. یعنی اگر یک فرد خارجی، 

نیست. به چنین  GNP شود، اما درمحاسبه می GDP داخل ایران محصولی را تولید کند، آمار آن در
اند؛ خواه در بیان دیگر، تولید ناخالص ملی یعنی محصوالتی که اعضای یک ملت آن را تولید کرده

 .داخل ایران و خواه خارج از آن

 

 GDP اینکه شخص تولیدکننده مربوط به چه جغرافیایی است و ملیتش چیست هیچ اهمیتی در
ی جغرافیایی انجام شده ظر در کدام منطقهمهم است که کاال یا خدمت موردن GDP ندارد. بلکه برای

کند و در آن کشور مشغول تولید است. زمانی که است. فرض کنید فردی در خارج از ایران زندگی می

 زمانی در یا سال همان در که نیست معنا آن به کنیم،می مصرف را کاالیی که زمانی
 .باشد شده ذخیره انبار در و تولید قبال کاال آن است ممکن باشد. شده تولید نزدیک

 

 .دارد اهمیت جغرافیا GDP در و است مهم افراد تابعیت GNP در
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کند، این مبلغ در تولید ناخالص ملی ی اقتصادی کشورش واریز میبخشی از درآمدش را به چرخه
 :شود. پس فرمول این معیار به این صورت خواهد بودگرفته میایران در نظر 

 

 .در آن متفاوت است Z یعنی دقیقا مشابه فرمول محاسبه تولید ناخالص داخلی است و فقط پارامتر
Z  برابر است با خالص ورودی درآمد از کشورهای خارجی منهای خالص خروجی درآمد به کشورهای

 .خارجی

 GDP  تفسیر
رسیم و آن این است که دلیل اهمیت تولید ناخالص داخلی چیست در اینجا به یک سوال مهم می

را  GDP دانیم کهو چرا باید به آن توجه کرد؟ با توجه به تعاریفی که از این معیار ارائه کردیم، می
مت اقتصادی است. فدرال رزرو هم در جریان گر رشد و سالتوان عاملی دانست که نشانمی

 .کندهای خود همیشه به این عامل توجه میگذاریسیاست

 

با آن سر و کار داریم، مازاد یا کسری تجاری است. مازاد تجاری  GDP ی مهمی که در تفسیردو مسئله
تری داشته موفق دهد که یک کشور بیشتر از آنکه واردکننده باشد، در صادرات عملکردزمانی رخ می

فروشند باشد. به این معنا که تولیدکنندگان داخلی، کاالها و خدمات بیشتری را به کشورهای دیگر می
روند. این کنندگان در داخل یک کشور، کمتر به سراغ کاالها و خدمات کشورهای دیگر میو مصرف

 .دهد که تولید ناخالص داخلی آن کشور باالستامر نشان می

قابل شرایطی را داریم که در آن یک کشور با تولید ناخالص داخلی پایین مواجه است. در سمت م
ی کنندهبه این معنا که بیشتر از آنکه محصوالتش را به کشورهای دیگر بفروشد، خود در نقش مصرف

دهد که در اقتصاد یک محصوالت و خدمات سایر کشورهاست. این امر کسری تجاری را نشان می
 .ی یک زنگ خطر استنزلهکشور به م

 تولید ناخالص داخلی در محاسبه رشد اقتصادی کاربرد دارد. به این ترتیب که باید حاصل اختالف
GDP ی آن بر تولید ناخالص داخلی سال قبل تقسیم سال گذشته و امسال محاسبه شود و نتیجه

 .گر رشد اقتصادی باشدتواند نشانشود. پاسخ این محاسبات می

Z + M)-(X + I + G + C GNP= 
 

 .شودمی یاد اقتصاد سالمت شاخص عنوان به GDP از
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ای از رشد کنند که تولید ناخالص داخلی باال خوب است. چون نشانهفراد چنین گمان میبیشتر ا
های اقتصادی زیادی وجود دارد. اما اقتصادی باالست و به معنای آن است که در یک کشور فرصت

توان با این معیار سنجید. دهد. سطح رفاه را نمیهمه چیز را نشان نمی GDP مسئله اینجاست که
های بعدی بیشتر های دیگری هم استفاده کرد که در بخشین خاطر است که باید از تعدیلبه هم

 .در خصوص آن صحبت خواهیم کرد

 چه کسانی هستند؟ GDP منتقدان مفهوم
تولید ناخالص داخلی از تیررس منتقدان در امان نمانده است. منتقدان معتقدند که به دلیل برخی 

ی این نقدها در موارد زیر عنوان شاخصی کامل استفاده کرد. عمده به GDP توان ازاشکاالت، نمی
 :است

 یتوان با مطالعهمندان را نمیی تقسیم درآمد تولیدی میان فقرا و ثروتنحوه GDP  به دست
دهد. آورد و فهمید. این معیار وضعیت آب و هوایی یا میزان رضایت مردم یک کشور را نشان نمی

لی به تنهایی به معنای آن نیست که سطح رفاه یا پیشرفت یک کشور رشد تولید ناخالص داخ
افزایش پیدا کرده است. کشوری را در نظر بگیرید که تولید ناخالص داخلی آن رشد سریعی را 

تری های درآمدی گستردهکند. اما از طرف دیگر اثری منفی بر محیط زیست دارد و شکافتجربه می
 .کندرا در جامعه ایجاد می

 گیرد. نشده را اندازه نمیهای اقتصادی غیرپولی، غیررسمی یا ثبتاین شاخص ارزش فعالیت
هایی شوند، ولی به هر طریق فعالیتها در بازارهای رسمی انجام نمیدرست است که این فعالیت

نی های بازار زیرزمینی، اشتغال غیرقانوکاری با فعالیت. GDP گذارندهستند که روی اقتصاد اثر می
توانند در برخی از کشورها یا کار داوطلبانه بدون دستمزد یا تولیدات خانگی ندارد. مواردی که می

تواند میزان ارزش چنین نمیاعداد و ارقام قابل توجهی داشته باشند. تولید ناخالص داخلی هم
 .گیری کنداوقات فراغت یا تولیدات خانگی را اندازه

 GDP منظر جغرافیایی با محدودیت مواجه است. تولید ناخالص داخلی  در اقتصاد باز جهانی، از
شود در نظر گذاران خارجی برگردانده میهای خارجی را که به سرمایهسود حاصل از شرکت

تواند منجر به اغراق در تولید اقتصادی واقعی یک کشور شود. مثال ایرلند را گیرد. این امر مینمی
میلیارد  ۴۲۶میزان تولید ناخالص داخلی این کشور برابر بود با  ۲۰۲۰گیریم. در سال در نظر می

میلیارد دالر که بیشتر به  ۱۰۰ی تقریبا میلیارد دالر بود. یعنی تفاوتی به اندازه ۳۲۴آن  GNI دالر و
 .های خارجی مستقر در ایرلند بودخاطر بازگرداندن سود از جانب شرکت

 GDP گیرد. این معیار تنها تولید کاالهای نهایی و نظر نمی های بنگاه با بنگاه را درفعالیت
های میانی و دهد و به شکلی عامدانه هزینههای جدید را مورد توجه قرار میگذاریسرمایه
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افتد، تولید ناخالص داخلی اهمیت کند. زمانی که این اتفاق میشغلی را خالص میمبادالت بین
 .کندد اغراق میمصرف را در مقایسه با تولید در اقتصا

 های بهبود تولید ناخالص داخلیروش
های تولید ناخالص داخلی چیست. به همین خاطر دانیم که دلیل منتقدان برای کاستیحاال دیگر می

تواند نتایج را بهبود است که می توان از عوامل و عناصر دیگری در این فرایند استفاده کرد که می
وجود  GDP سازیکنید که چه راهکارهایی برای بهینهشاهده میبندی زیر مببخشد. در سه دسته

 :دارد

 هایکنندهتعدیل  GDP 
 هایجایگزین  GDP 
 هایمکمل GDP  

 GDP  هایکنندهتعدیل
را  GDP توانند نتایجمحیطی هستند که میها، فاکتورهایی اجتماعی و زیستکنندهمنظور از تعدیل

 :ها اشاره کرداین موارد باید به اینی تر جلوه دهند. از جملهمنطقی

 گیری رفاه اقتصادیشاخص اندازه 
 شاخص رفاه پایدار اقتصادی 
 شاخص پیشرفت واقعی 
 شاخص GDP سبز 
 شدهانداز تعدیلشاخص خالص پس 
 GDP بر حسب PPP 

تر شود. چنین در نظر بگیرید که شخصی در کشور دهیم تا مسئله کمی روشنمیمورد آخر را توضیح 
دالر درآمد دارد. ظاهرا وضعیت  ۱,۵۰۰دالر درآمد ماهانه دارد. شخص دیگری در کشور ب،  ۱,۰۰۰الف 

های خورد و خوراک و پوشاک و مسکن در کشور شخص دوم بهتر است. اما به نظرتان اگر هزینه
توان ادعا کرد که اوضاع شخص دوم ور اول باشد چه؟ آیا در آن صورت باز هم میدوم، دوبرابر کش

شود، از جمله مواردی است که که بر اساس برابری قدرت خرید تعدیل می GDP بهتر است؟ سرانه
شود تواند درآمد واقعی هر شخص را نشان بدهد. در آن صورت است که امکان مقایسه فراهم میمی

 .ای منطقی و مطلوب را میان کشورهای مختلف انجام دادسهتوان مقایو می
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 GDP  هایجایگزین
توانند ها میای معتقدند که این شاخصهای دیگری سروکار داریم که عدهدر این بخش، با شاخص

عمل کنند و مواردی نظیر سطح توسعه و رضایت و رفاه را بهتر نشان بدهند. یعنی  GDP بهتر از
 :مواردی مانند

 انسانی منابع توسعه شاخص )HDI(  
 شاخص  HPI 
 شاخص  EF 

  GDP هایمکمل
را تکمیل  GDP محیطی و اجتماعی را داریم کهچون اطالعات زیستهایی همدر نهایت مکمل

شود و هم میزان های اقتصادی در نظر گرفته میهم فعالیتکه در آن  SEEA کنند. مثلمی
 .آیندها به وجود میمحیطی که در پی این فعالیتهای زیستتخریب

 جمع بندی
ی تواند ارزش تولیدات داخل یک کشور را در یک بازهتولید ناخالص داخلی همان آماری است که می

تواند میزان رشد یک کشور را نشان این معیار می گیری کند.مشخص )معموال فصلی یا ساالنه( اندازه
همه چرخد. با ایندهد. چرا که میزان تولیدات نشان از آن دارد که چرخ اقتصاد یک کشور چطور می

توان با نگاه کردن به این معیار، میزان رفاه و یا رضایت مردم یک کشور را متوجه شد. این این نمی
تواند این فاکتور را با گیرند و همین امر میید ناخالص داخلی مییکی از ایراداتی است که به تول

توانند گذاران با توجه به درصد رشد تولید ناخالص داخلی، میهایی مواجه کند. سیاستچالش
 .های خود استفاده کنندگیریوضعیت کشور را رصد کنند و از این آمار در تصمیم
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 اقتصاد وضعیت سنجش برای شاخصی چیست؟ GDP یا داخلی ناخالص تولید 12

 های کوتاه سواالت متداول با پاسخ
 چیست؟ داخلی ناخالص تولید

ی زمانی مشخص داخل یک کشور ارزش بازاری مجموع کاالها و خدمات نهایی است که در یک بازه
 .شودتولید می

 چیست؟ ملی ناخالص تولید با داخلی ناخالص تولید تفاوت

ی زمانی تولید ناخالص ملی ارزش بازاری مجموع کاالها و خدمات نهایی است که در یک بازه
ملیت افراد اهمیتی ندارد  GDP شود. اما درشخص توسط افرادی با یک ملیت مشخص تولید میم

 .و فقط مهم است که کاال یا خدمات داخل کشور تولید شده باشد

 است؟ کدام داخلی ناخالص تولید انواع

 .اسمی و واقعی

GDP چیست؟ اسمی 

 ها. میزان تولید ناخالص داخلی بدون در نظر گرفتن افزایش یا کاهش قیمت

 GDP چیست؟ واقعی 

شود، در آن صورت ی تولید ناخالص داخلی، به تغییرات قیمت هم توجه میزمانی که در محاسبه
 .واقعی خواهد بود GDP نرخ 

 شود؟می گرفته اینتیجه چه داخلی ناخالص تولید از

چنین مازاد یا کسری تجاری تواند میزان رشد اقتصادی یک کشور را نشان دهد. هممیاین معیار 
 .شودنیز با توجه به کم و زیاد شدن این شاخص، مشخص می

 چیست؟ داخلی ناخالص تولید هایمحدودیت

مندی افراد یک جامعه را در این شاخص، معیارهایی نظیر رفاه، سالمت، شادمانی و میزان رضایت
یک کشور باال باشد، حتما به آن معنا  GDP دهد. به این ترتیب اگراتش مدنظر قرار نمیمحاسب

 .برندنیست که مردم آن کشور در رفاه و رضایت کامل به سر می
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