
 تولید ناخالص داخلی چیست؟

 

هر فعال  دیاست که با یاقتصاد یآمارها ترینمهماز  یکی GDP اصطالحبه ای یناخالص داخل دیتول
 ،هاییتنبهپست، قصد ما  نیخود را جهت بدهد. در ا ماتیآن تصم یبا آن آشنا باشد و بر مبنا یاقتصاد

ود خ یکار  ایحرفه یو فضا یشخص وکارکسبکاربرد آن را در  خواهیممیبلکه  ستیآمار ن نیا فیتعر
 .میبسنج

، هستسال  کیدر طول  ییمجموع ارزش کاالها و خدمات نها ،ساالنه یداخل ناخالص دیتول اصطالحا  
 یکنندهمصرف هاآن یمشتر  روازاینو  ستندین یگر ید یکاال یاولیهکه خود جزء مواد  ییکاالها یعنی

 مجموع ،رسدمیکه به مصرف ما  یگر ید زیهر چ اصال  پفک و  ،یصندل مان،یمثال س یهست. برا یینها
  .شودمیلحاظ  یناخالص داخل دیدر محاسبات تول هاآنارزش 

تولید  ،درمجموعاقتصاد اعم از خدمات و تولید  هایبخش یهمهتوسط  تولیدشده افزودهارزشدر عمل 
 .دهندمیناخالص داخلی را شکل 

 و شودمیاقتصادی یک کشور استفاده  هایفعالیتحجم  گیریاندازهاز تولید ناخالص داخلی برای 
اقتصادی قدرتمندتر است و اقتصاد  ازنظرآن کشور  اصطالحا  تولید ناخالص داخلی باالتر باشد  هرچقدر
 دارد.  تریکوچکتولید ناخالص داخلی کمتر باشد، آن کشور اقتصاد  هرچقدردارد و  تریبزرگ



 تولید ناخالص ملی چیست؟

نسبت  یکمتر  تیاصطالح از عموم نی. امیدار GNP ای یناخالص مل دیبه نام تول زین یگر یاصطالح د اما
 . دهدمیبه ما  یاقتصاد نیفعال تیاز وضع یبه هر صورت آمار مناسب یبرخوردار است، ول GDPبه آمار 

خالص نا دیو در تول رکشو کیتوسط افراد  تولیدشده ییارزش کاالها و خدمات نها ،یناخالص مل دیدر تول
  دارد. تیکشور، اهم کی یدر داخل مرزها ییمجموع ارزش کاالها و خدمات نها ،یداخل

زش تولید کند، اریعنی اگر یک ایرانی در خارج از کشور اقدام به تولید محصول نماید، برای مثال سیمان 
ولی چون تولیدات این  شودمین فرد ایرانی در محاسبات تولید ناخالص ملی لحاظ سیمان ایتولیدات 

 . شودمیفرد در داخل مرزهای ایران قرار ندارد، در محاسبات تولید ناخالص داخلی لحاظ ن

 .شودمیآورده ن GNPبرای مثال تولیدات ایرانیان خارج از کشور در محاسبات 

در داخل کشور اقدام به تولید محصوالتی نماید، محصوالت تولیدی آن در  همچنین اگر یک فرد خارجی
 . شودیمدر محاسبات تولید ناخالص ملی آورده ن لیو شودمیمحاسبات تولید ناخالص داخلی کشور لحاظ 

ی ولی در محاسبه شودمیلحاظ ن GNPدر داخل ایران در محاسبات  هاافغانستانیبرای مثال تولیدات 
GDP شود.می لحاظ 

 
تفاوت خیلی قابل توجهی  ارقام حاصل از تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی عموما  مهم:  ینکته

ای بر عموما  و از تولید ناخالص ملی  گیردمیقرار  موردتوجهتولید ناخالص داخلی ارقام در آمارها،  ندارند و
 . شودمیسنجش رفاه یک جامعه استفاده 



 

 ناخالص داخلیمحاسبه تولید 
 روش های محاسبه تولید ناخالص داخلی بر سه راه هستند:

 محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش تولید یا ارزش افزوده -1

مورد نظر به عنوان میزان  زمانی در این روش جمع ارزش افزوده محصوالت تولیدی یا خدماتی در بازه ی
بر این است که میزان ارزش افزوده با ارزش کاالی  تولید ناخالص داخلی اعالم میشود. در این روش فرض

 نهایی یکسان است. 

تومانی کشت  02ارزش افزوده ی  ،ناموت در نظر بگیرید. در این قیمت 022برای مثال اگر قیمت نان را 
تومانی تبدیل آرد به  02تومانی برداشت گندم و ساخت آرد و ارزش افزوده ی  122گندم، ارزش افزوده 

 نان در نظر گرفته شده است. 

 ناموت 022=02+122+02

 ناموت و دقیقا برابر با ارزش کاالی نهایی است.  022مجموع ارزش افزوده های ایجاد شده در پخت نان 

 محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش درآمد -0

 یاره منابع طبیعی توید ناخالص داخلدر این روش با استفاده از سود عملیاتی، خالص بهره پرداختی و اج
 محاسبه می شود.



 خالص داخلی به روش هزینه یا مخارجمحاسبه تولید نا -3

 در این روش با جمع هزینه های نهایی در یک واحد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی به دست می آید.

 
 فرمول محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش هزینه یا مخارج به شرح زیر است: 

 فرمول محاسبه تولید ناخالص داخلی چیست؟

 ی به شرح زیر است:لاخفرمول محاسبه تولید ناخالص د

GDP=C+I+G+(X-I) 

C  مخففConsumer  معمول هر  هایهزینهمصرف در اینجا به معنی تمام . هستبه معنی مصرف
 :شودمیو به سه دسته تقسیم  هست غیرخوراکیخانوار اعم از خوراکی و 

مثل مبل و  مصرف کاالهای بادوام، کاالهایی که عمر طوالنی دارند مانند اتومبیل، وسایل منزل -1
 .یخچال و تلویزیون و غیره

 ندارند مانند مواد خوراکی، پوشاک و غیره. مصرف کاالهای غیر بادوام؛ این کاالها عمر باالیی -0
نسرت، ک بلیتکه برای  ایهزینهاست. برای مثال  غیر فیزیکیاستفاده از خدمات؛ که شامل مصارف  -3

 .شودمیمسابقه فوتبال، تئاتر و غیره پرداخت 

 . شودمیی لحاظ لو در تولید ناخالص داخ شدهمحاسبهمصارف  یزمرههمگی در  هاآیتم این



I  مخففInvestment  به معنای خرید کاال و یا  گذاریسرمایه. در اینجا هست گذاریسرمایهبه معنی
ارکت، در بانک، اوراق مش گذاریسرمایهدارد.  وکارکسبو یا گسترش  وکارکسب اندازیراهخدمات برای 

 . آیدمین گذاریسرمایهخرید سهام و حق تقدم سهام و غیره در محاسبات مربوط به 

مرتبط با  افزارهاینرمنظیر خرید تجهیزات کاری، خرید  گذاریسرمایه هایهزینهدر این دسته تنها 
و اقالمی که مورد مصرف خانوار نیستند. برای مثال دستگاه جوش، سنگ فرز، دستگاه برش  وکارکسب

 . گیرندمیدر این دسته جای  وکارکسبمرتبط با  افزارینرمیا  افزاریسخت یوسیلهکارتن و هرگونه 

G  مخففGovernment  شامل خدمات عمومی مثل  هاهزینه. این هستدولتی  هایهزینهبه معنی
مرتبط با آموزش همگانی،  هایهزینهمرتبط با بهداشت و درمان و  هایهزینهدفاعی و امنیتی،  هایینههز

 . هستو غیره  هاموزهو  هابزرگراهساخت  هایهزینه

بخش قابل توجهی از اقتصاد را به خود  بعضا  دولتی با توجه به ساختار اقتصاد کشورها  هایهزینه
 .دهندمیاختصاص 

X  مخففeXport  ور در داخل کش تولیدشده. با توجه به اینکه بخشی از کاالهای هستبه معنی صادرات
این اقالم باید در محاسبات تولید  روازاین، شودمیو به بازارهای صادراتی ارسال  رسدنمیبه مصرف داخل 

 ناخالص داخلی لحاظ شود. 

 .شودمیلحاظ داخلی  در محاسبات تولید ناخالص شودمیهر یک از اقالمی که صادر 

I  مخففImport  بخشی از کاالهای مصرفی و غیر مصرفی که در بخش  ازآنجاکه. هستبه معنی واردات
 نشدهانجامدر داخل کشور  هاآنو تولید  هست( ناشی از واردات Gدولتی ) هایهزینه( و Cمصرف )

 داخلی کسر شود.  ناخالصاست، لذا باید ارقام مربوط به این بخش از مجموع تولید 

در این بخش تمامی خدمات و کاالهای وارداتی به کشور در محاسبات لحاظ شده و از تولید ناخالص 
 . شودمیداخلی کسر 

مهم: در محاسبات تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی تنها کاالهای نهایی که مورد مصرف  ینکته
تی ارزش ریالی نان در محاسبات تولید ناخالص داخلی لحاظ . برای مثال وقشوندمیلحاظ  گیرندمیقرار 
، در عمل ارزش عملیات صورت گرفته برای تبدیل گندم به آرد و انتقال آرد به نانوایی و غیره همگی شودمی

تنها کاالهای نهایی در محاسبات تولید ناخالص داخلی آورده  روازایناست.  شدهمحاسبهدر ارزش نان 
 . شودمی

 تولید ناخالص ملی چیست؟ فرمول



 فرمول محاسبه تولید ناخالص ملی به شرح زیر است:

GNP=C+I+G+(X-I)+NFP 

. این هست NFPتنها در بخش  یولتفاوت فرمول تولید ناخالص داخلی  شودمیکه مشاهده  طورهمان
 زیر است: یمعادلهبخش حاصل 

توسط  تولیدشدهوجه به کارگران خارجی شاغل در داخل کشور منهای ارزش کاالهای  یهاپرداختکل 
 کارگران خارجی حاضر در کشور

پرداخت به کارگران  کهدرصورتیو  شودمیاین معادله در محاسبه تولید ناخالص ملی آورده  ینتیجه
 یدشدهتولگر ارزش کاالهای خارجی بیشتر باشد، تولید ناخالص ملی بیشتر از تولید ناخالص داخلی و ا 

به کارگران خارجی در داخل کل شود باشد،  هاپرداختتوسط کارگران خارجی حاضر در کشور بیشتر از 
 تولید ناخالص ملی کمتر از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. 

ید لبیشتر در خصوص محاسبه تولید ناخالص داخلی و محاسبه تو یمطالعهبرای  توانیدمیهمچنین شما 
 مراجعه بفرمایید. سایت بانک مرکزیناخالص ملی از به 

 1330تولید ناخالص داخلی ایران در سال 

برای دسترسی به آمارهای تولید ناخالص داخلی، بهترین کار مراجعه سایت بانک مرکزی به آدرس 
www.cbi.ir ینما گرهاو سپس با کلیک بر روی  هاپژوهشلیک بر روی نشریات و است. شما با ک 

با کلیک  دتوانیمیدسترسی داشته باشید. همچنین شما  یداخلبه آمار تولید ناخالص  توانیدمیاقتصادی 
 مستقیم دسترسی پیدا کنید. صورتبهبه این آمار  آمارهای تولید ناخالص داخلیبر روی 

هستند. البته  تأثیرگذاربر روی بازارهای مالی  عموما  و  شودمیمنتشر  ماههسه هایدورهاین آمارها در 
قیمی اثر خاص و مست تاکنونباید توجه داشت انتشار این آمار توسط بانک مرکزی ایران بر روی بازار بورس 

 نداشته است. 
قتصادی ا هایتحلیلگر وضعیت فعلی اقتصاد کشور است، در ر صورت با توجه به اینکه این آمار بیانبه ه
 . شودمیبسیاری  یاستفادهاز آن 

 0210تولید ناخالص داخلی ایران 

https://www.cbi.ir/simplelist/4507.aspx
https://www.cbi.ir/simplelist/4507.aspx
https://www.cbi.ir/category/EconomicTrends_fa.aspx
https://www.cbi.ir/category/EconomicTrends_fa.aspx


ق صندونظیر  المللیبین هایسایتاز  توانمیبرای دسترسی به آمار تولید ناخالص داخلی همچنین 
د ناخالص تولی ازجملهاستفاده کنیم و آمارهای مختلف اقتصادی  ابزار گوگلو  بانک جهانی، پول المللیبین

 بیاوریم. به دسترا  بعدازآنبل یا ق هایسالو  0210داخلی ایران 

از آمارهای اقتصادی ایران و سایر کشورهای  ایعمدهبرای دسترسی به بخش  توانیدمیهمچنین شما 
 به آمارها دسترسی داشته باشید. تریدینگ اکونومیکدنیا با استفاده از سایت 

مرکز آمار و سایت بانک مرکزی ایت آرشیو تولید ناخالص داخلی می تونید از س یمشاهدهشما برای 
 استفاده کنید. 

 مراجعه بفرمایید. آمار و داده های بانک مرکزیو       درگاه ملی آمارسایت 

به آرشیو آمار تولید ناخالص داخلی، تولید  ملی ساالنه هایحساببا مراجعه به بخش  توانیدمیشما 
 ناخالص ملی و غیره دسترسی داشته باشید.

 تولید ناخالص داخلی اسمی چیست؟

ر در دوره ای تولید ناخالص داخلی را با قیمت های سال جاری )همان سال( محاسبه کنیم، تولید اگ
ناخالص داخلی اسمی به دست می آید. برای مثال اگر تولید ناخالص داخلی اسمی را با قیمت های سال 

 محاسبه کنیم، تولید ناخالص داخلی اسمی را در این سال به دست خواهیم آورد. 39

 ناخالص داخلی حقیقی چیست؟تولید 

تولید ناخالص داخلی حقیقی به این ترتیب است که اگر تولید ناخالص داخلی را بر مبنای قیمت های 
فته می گ یا تولید ناخالص داخلی واقعی سال پایه اندازه گیری کنیم به آن تولید ناخالص داخلی حقیقی

 شود. 

 سال پایه چیست؟

در بررسی روند تولید ناخالص داخلی یکی از سال هایی که که کشور در آن از نظر تورم، تولید، نرخ بیکاری 
مناسبی دارد، آن سال را به عنوان سال پایه یا سال مبنا انتخاب می کنیم و تغییرات عادی و وضعیت 

 آمارهای اقتصادی را نسبت به آن سال می سنجیم. 

به نحوی انتخاب شود که کشور از نظر اقتصادی، شرایطی عادی داشته باشد و در حقیقت سال پایه باید 
در فضای اقتصاد نوسانات غیرعادی و قابل توجه قیمت روی نداده باشد. در این صورت مقایسه ی قیمت 

ه سال پای آخرین خبرهاها در سال های بعد از سال پایه نسبت به سال پایه معنی دار خواهد بود. مطابق 

http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/IRN
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/IRN
https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep
https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&hl=en&dl=en
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&hl=en&dl=en
https://tradingeconomics.com/iran/indicators
https://tradingeconomics.com/iran/indicators
https://www.amar.org.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.cbi.ir/section/1378.aspx
https://www.cbi.ir/section/1378.aspx
https://www.isna.ir/news/96042615036/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96042615036/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 0سال به  9قرار دارد و با توجه به تغییر فاصله ی بین دو سال پایه از  1330ی ایران در حال حاضر سال 
 خواهد بود. 1022سال، سال پایه ی بعدی سال 

)سال پایه( 1330را مبنای تولید ناخالص داخلی سال  1339با این تفاسیر اگر تولید ناخالص داخلی سال 
 ه دست بیاوریم، تولید ناخالص داخلی واقعی یا حقیقی به دست می آید. ب

در عمل آن چیزی که باعث میشود تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از نظر آماری اهمیت باالتری 
داشته باشد، حذف تورم در محاسبات تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است. یعنی صرفا افزایش 

تاثیر قیمت کاالها موجب رشد اقتصادی نمی شود بلکه رشد مقداری تولید و ارائه ی خدمات بر آن 
 بیشتری دارد. 

 تولید ناخالص داخلی ایران

ه که در باال گفت طورهماناقتصادی را  نماترهایبرای مشاهده و بررسی تولید ناخالص داخلی کافی است 
مانند  قا  یدقشد، دانلود کنید و در صفحه سوم آمار رشد تولید ناخالص داخلی را مشاهده کنید. این صفحه 

 :هستتصویر زیر 

 



 



 توانیدمیشما  هست 1331ابتدایی سال  یماههششاقتصادی  نماترهایمطابق تصویر باال که متعلق به 
 طورهمانجدول دوم ردیف سمت راست آمار تولید ناخالص داخلی ایران را مشاهده کنید.  یمشاهدهبا 

 بوده است. %0.1برابر با دوم  یماههششرشد تولید ناخالص داخلی کشور در  شودمیکه مشاهده 

 در تصویر زیر شما می توانید جزئیات آمار تولید ناخالص داخلی را مشاهده نمایید:



 



 

 

این آمار در صفحه ی ششم نما گرهای اقتصادی بانک مرکزی با نام تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 
 ه است. آورده شد 1332قرار دارد. در آمار باال، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثایت سال 

 بخوانیددر خصوص رابطه ی نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حتما این مقاله را 

 آمار تولید ناخالص داخلی

در بررسی های آمار تولید ناخالص داخلی، عمدتا تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت )پایه( مورد 
 نظر می باشد

برای  کونومیکتریدینگ ا برای مشاهده ی آمار تولید ناخالص داخلی کشورها، می توانید از سایت 
 دسترسی به تولید ناخالص داخلی کشورها استفاده نمایید. 

هزار میلیارد ریال معادل  13،101تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری برابر با  1330در سال 
ریال برای سال  31،022هزار میلیارد ناموت می باشد. با در نظر گرفتن میانگین نرخ دالر آزاد  1،310
 میلیارد دالر بوده است.  311.0برابر با  1330ولید ناخالص داخلی ایران در سال ، ت1330

 میلیارد دالر می باشد! 16،013برابر با  0210گفتنی است تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده در سال 

 سرانه تولید ناخالص داخلی
 ناخالص داخلی را تقسیم بر جمعیتی سرانه ی تولید ناخالص داخلی کافی است که تولید برای محاسبه

 کشور نماییم. به این ترتیب سرانه ی تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود.

http://hrahmani.ir/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/
http://www.tradingeconomic.com/


 
 سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به شرح زیر بوده است: 1330در سال 

سرانه تولید ناخالص داخلی =
تولید ناخالص داخلی در سال 5931

جمعیت کشور در سال 5931
 

مطابق با نما گرهای اقتصادی بانک مرکزی  1330با توجه به این که تولید ناخالص داخلی کشور در سال 
می میلیون نفر  62.3و جمعیت کشور نیز بنا بر همان گزارش برابر با   هزار میلیارد ناموت 1،310برابر با  

 با حاصل رابطه ی زیر می باشد:برابر  1330باشد. از این رو سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 

5,951,500,000,000

80,300,000
= 56,211 

 ناموت می باشد.  11،000برابر با  1330بنابراین سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 

Gdp مخفف چیست 

 به معنی رشد است. Growthاز لغت  اختصاربه Gحرف

 به معنی داخلی است. Domesticمخفف  Dحرف 

 به معنی تولیدات است. Productمخفف  Pحرف 



آن رشد تولیدات  اللفظیی تحتترجمهو  هست Growth domestic productمخفف  GDP عمال  
آمارهای بسیار  ازجملهو  نامندمیرا رشد تولید ناخالص داخلی  GDP. در فضای اقتصادی هستداخلی 

 . آیدمیمهم منتشره از سوی اقتصاد هر کشوری به شمار 

 "ناخالص"  در تولید ناخالص داخلی چیست؟ منظور از

. برای مثال در هنگام گرددنمیکسر  هاآندر حسابداری ملی منظور از ناخالص ارقامی است که استهالک از 
به دلیل عدم  اینجاو در  دهدمیرا به خود اختصاص  هاهزینهاستهالک بخشی از خدمات،  یارائهتولید یا 

 دمات، تولید ناخالص داخلی آورده شده است. کسر استهالک از تولید یا خ

استهالک از تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی کسر شود، تولید خالص داخلی و  کهدرصورتی
 . آیدمیتولید خالص ملی به دست 

 . هست هاآن ازکارافتادگیو  هادستگاه، ابزار، آالتماشیناستهالک ناشی از فرسودگی 

 لص داخلی ناخاکاربرد تولید 

آمارهای اقتصادی در خصوص هر  ترینمهمآمارهای منتشره در خصوص تولید ناخالص داخلی یکی از 
 کهدرصورتی. آیدمیبررسی رشد اقتصادی به شمار  هایسنجه ازجملهاین آمار  عموما  و  هستکشوری 

ن به معنی رشد اقتصادی آ تولید ناخالص داخلی کشور در یک سال باالتر از سال گذشته باشد، این آمار
 . شودمیکشور تعبیر 

 رشد اقتصادی چیست؟

یک کشور در یک سال نسبت به یک سال دیگر را در  )به قیمت ثابت( افزایش تولید ناخالص داخلی
 اقتصاد، رشد اقتصادی می نامند. 



 
میلیارد دالر باشد و  022برابر با  1330در سال )به قیمت ثابت( فرض کنید تولید ناخالص داخلی ایران 

میلیارد دالر باشد. با این تفاسیر  002 )به قیمت ثابت( نیز تولید ناخالص داخلی ایران 1331در سال 
 رشد اقتصادی ایران برابر است با:

(
420 − 400

400
) ∗ 500 = 1% 

 بوده است.  %0برابر با  1331با توجه به محاسبات باال، رشد اقتصادی ایران در سال 

انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی، مبنای محاسبات رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت نکته ی مهم: در 
 پایه )ثابت( می باشد و کمتر از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری )بازار( استفاده می شود. 

مین ه و به هسترونق یا رکود اقتصاد کشور نیز  یدهندهنشانانتشار آمار تولید ناخالص داخلی همچنان 
نیز  فارکس المللیبینو در بازارهای  شودمیدقیق رصد  صورتبهدلیل این آمار توسط فعاالن اقتصادی 

 بر روی ارزش یک ارز اثر مثبت یا منفی بگذارد. تواندمیانتشار آمار تولید ناخالص داخلی 

 ندتوامیادی نیز موجب افزایش ارزش دالر و کاهش رشد اقتص تواندمیبرای مثال رشد اقتصادی آمریکا 
قرار  بررسی موردمداوم توسط تحلیلگران  صورتبهاین آمار  روازاینموجب کاهش ارزش دالر بشود. 

 . گیردمی

 باشد یعنی چه؟ بینیپیشرشد اقتصادی بیشتر از 

به اقتصاد با توجه به اهمیت باالی رشد اقتصادی در فضای  مندانعالقه، تحلیلگران، اقتصاددانان
وضعیت اقتصادی و آمار تولید ناخالص  بینیپیشو غیره اقدام به  اندازپس، خدمات، اشتغال، وکارکسب



 آوریعجم اقتصاددانانرا از  هابینیپیشنظیر رویترز این  مؤسساتیو در کشورهای بزرگ  کنندمیداخلی 
 .کنندمیمنتشر  هاخبرگزاریو در  کنندمی

 
مالی بزرگ نظیر مورگان استنلی، گلدمن ساش و غیره  مؤسساتو  داناناقتصادبرای مثال تحلیلگران و 

 باشد. %0.0برابر با 0213رشد اقتصادی آمریکا در سال  کنندمی بینیپیش

ر نظر را د بینیپیشو در تخمین ارزش دالر، این  دهندمیاهمیت  هابینیپیشفعاالن بازار فارکس به این 
تفاوت داشت، این مسئله  هابینیپیشاز رشد اقتصادی آمریکا با این منتشره  آمار. حال اگر گیرندمی

باشد،  هایبینپیشرشد اقتصادی باالتر از  کهدرصورتیکه  ترتیباینبهموجب تغییر ارزش دالر خواهد شد. 
 باشد، ارزش پول آن کشور هابینیپیشو اگر رشد اقتصادی کمتر از  یابدمیارزش پول آن کشور افزایش 

 .یابدمیهش کا

 ترپایینباشد، ارزش دالر باال خواهد رفت و اگر  %0.0باالتر از  0213در مثال باال اگر رشد اقتصادی سال 
 بود، ارزش دالر کاهش خواهد یافت.  %0.0از 

همچنین یکی دیگر از کاربردهای آمار رشد اقتصادی و انتشار ارقام تولید ناخالص داخلی، بررسی وضعیت 
 . شودمیکلی کاهش مداوم رشد اقتصادی به رکود اقتصادی تعبیر  صورتبهو در بازار است.  رونق و رکود

 مطالعه بفرمایید. حتما  رکود اقتصادی چیست را  یمقالهبیشتر در این خصوص  یمطالعهبرای 
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