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مقدمه
تجربهاقتصادیقدرتهایدوره،هردروبودهنشیبوپرفرازدورههایازمتأثرجهاناقتصاد

نتیجهینابهسرانجاموداشتهاندخودكارنامهدرراخصوصیبخشبهنگاهنوعازشیرینیوتلخ

بخششدنتوانمندآمدهوجودبهمعضالتازبرونرفتراههایبهترینازیکیكهرسیدند

.میباشدخصوصی

وداشتهقرارعمومیبخشاختیاردرعمدتاایراناقتصادمدیریتگذشتههایسالطیدر

.استدهنشدادهفعالیتانجامونقشآفرینیراستایدرخصوصیبخشبهكافیوالزمفرصت

ایندرواستبسیارسخناقتصادیاهدافپیشبرددرخصوصیبخشنقشوسهمباارتباطدر

.استنبودهفراهممسالهاینبهپرداختنمجالمطالعه



مقدمه

.استاهمیتدارایمنظر۲ازكلیدیشاخصهایتحلیلوروندبررسی

گذشتههایدورهطیدرشدهاتخاذاقتصادیهایسیاستارزیابیورصدبهمنظور-۱

آتیهایدورهبرایریزیبرنامهمهمامرانجام-۲

.استهاشاخصاینترینمهمازكشوراقتصاددرخصوصیبخشجایگاهوسهمتحوالتروند

.استشدهاجراوپیشنهادایراناقتصاددرخصوصیبخشاندازهوسهممحاسبهجهتدرمطالعهاین



کلیات و چارچوب محاسبات



دستورالعملها

(SNA)ملیحسابهایسیستمتاریخچه

یکاز۱930سالهایبزرگبحران.برمیگرددمیالدی۱9۲8سالبهجهاندرملیحسابهایسیستمپیدایشمنشا

.دشمختلفكشورهایدرملیدرآمدمحاسبهبهنیازپیدایشموجبدیگرطرفازاقتصادینظریههایتوسعهوطرف

”ساالنهینشریهدرجدولیصورتبهجهانكشور۲6ملیدرآمدازبرآوردهایی۱939سالدرباراولینبرای World

Economic Survey .گردیدمنتشر”

بهمربوطكالنكمیتهایوملیدرآمدگیریاندازهوتعریف“عنوانتحتاستونریچاردتوسطگزارشی۱947سالدر

.میدادنشانراملیناخالصمحصولوملیدرآمدمحاسبهچگونگیآندركهشدتهیه”آن

وملیحسابهایسیستم“گزارشمتحد،مللسازمانكلدبیرطرفازمنتخبكارشناسانازگروهی۱953سالدر

.كردندمنتشر”راآنپشتیبانجداول

.شددادهگسترشستانده-دادهحسابهایصورتبهتولیدحسابزمینهدرملیحسابهایسیستم۱968سالدر

.رسیدتصویببهSNAاصلینسخهمتعدد،جلساتطی۱993سالدرنهایتدر

.گردیدارائه۲008سالدرSNAجدیدنسخه



:حساب های ملی

.فنیاستكهمتغیرهایكالناقتصادیرااندازهمیگیرد

گرددمیعرضهوتولیدكارگاهیکدركهخدمتییاكاالارزش:ستانده.

ندفراییکتوسطهادادهعنوانبهكهاستخدماتیوكاالهاارزش:واسطهمصرف

فمصربعنوانآنهامصرفكهثابتهایداراییازغیربهاند،شدهمصرفتولید

.شودمیدرجثابتسرمایه

رزشاازوكندمیارائهتولیدفرآینددرراسرمایهوكارنیرویسهم:افزودهارزش

.میآیددستبهواسطهمصرفارزشمنهایستانده



اقتصادیفعالیتهایالمللیبیناستانداردبندیطبقه

ISICبهدودمحزمانطولدرآندامنهیدلیلاینبهواستاقتصادیفعالیتنوعاساسبرطبقهبندییک

كهمیپردازنداست،كردهتعریفSNAكهچناناقتصادی،تولیدبهكهاستبودهواحدهاییطبقهبندی

میشودانجامیسازمانواحدیکمدیریتوكنترلمسئولیت،تحتكهاستفعالیتیاقتصادیتولید»:میگوید

«.میكنداستفادهخدماتوكاالهابروندادتولیدبرایخدماتوكاالهاوسرمایهكار،دروندادهایازكه

ویرایش.شدمنتشروچاپ۱958سالدرویرایشاولین.گردیدارائه۱948سالدرISICاصلینسخه

۱990سالدروگردیدتصویبآماركمیسیونتوسط۱989سالدرویرایشسومینو،۱968سالدردوم

.شدمنتشر

نیازهایواقتصادیساختارهایبابتواندبندیطبقهاینتااستآنبرسعیسومویرایشدراستذكرشایان

.باشدسازگارجهانمختلفكشورهایآماری

.میباشداقتصادیرشتهفعالیتهایطبقهبندیمبنایآن4نسخههماكنون



شـــرحقسمتبخش

کشاورزی، شکار و جنگلداری ۰۲-۰1الف
ماهیگیری۰5ب
استخراج معدن1۴-1۰پ
(تولید صنعتي)ساخت 15-37ت
تأمین برق، گاز و آب۴1-۴۰ث
ساختمان۴5ج

5۰-5۲چ
عمده فروشي و خرده فروشي؛ تعمیر وسیله های نقلیه ی موتوری و موتورسیکلت و 

کاالهای شخصي و خانگي
هتل و رستوران55ح
حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات6۰-6۴خ
های ماليگریواسطه65-67د
مستغالت اجاره و فعالیتهای کسب و کار7۰-7۴ذ
اداره امور عمومي و دفاع و تامین اجتماعي اجباری75ر
آموزش8۰ز
بهداشت  و مددکاری اجتماعي85ژ

ساير فعالیت های  خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي9۰-93س

های غیر قابل تفکیک خانوارها فعالیت های خانوارهای دارای مستخدم و فعالیت95-97ش

دفترهای مرکزی98ض
های برون مرزیها و هیئتسازمان99ص

:ISICساختارکلی



:اطالعاتتهیهامکان سنجی

دادههایآماریموردنیازجهتمحاسبهسهمارزشافزودهبخشخصوصیدراقتصادایرانشامل

:موادرزیرمیباشد

سابهاحتلفیقوتمركزكلاداره"توسطدولتیدستگاههایبهیافتهتخصیصاعتباراتكل-

اعتباراتوهزینهایاعتباراتقالبدر"داراییواقتصادیاموروزارتحسابداریروشهایو

سرمایهایداراییهایتملک

قالبدرشهرداریهاكلدرآمدهاینیزوسرمایهایوجاریهزینههایعملکردشهرداریها-

آنهابیالن

تامینسازمانشاملاجتماعیتأمینخدماتدهندهارایهسازمانهایمالیصورتهای-

ستگیبازنشسازمانوكشوریبازنشستگیصندوقدرمانی،خدماتبیمهسازماناجتماعی،

كشوری



ادامه

حسابرسیسازمانطریقازآناصلیبخشكهدولتیشركتهایهمهمالیصورتهای-

.استشدهتامین

غیردولتیعمومینهادهایثبتیاطالعاتومالیصورتهای-



:محاسبهفرآیند

بخش5براساساطالعاتاولیهبررسیازپسشدهگردآوریآماریاطالعاتدادهآمایی-

ودولتیشركتهایاجتماعی،تامینصندوقهای،(شهرداری)محلیدولتعمومی،دولت

غیردولتیعمومینهادهای

فعالیتهایطبقهبندیآخرینبراساسبخشهردرشدهدادهآماییاطالعاتكدگذاری-

4ویرایش(ISIC)اقتصادی

-ملیحسابهایسیستمدستورالعملبراساسبخش5ازهریکارزشافزودهمحاسبه-

SNA۲008عمومیبخشارزشافزودهبهدستیابیجهتبخش5تجمیعو

ملیحسابهایدرشدهمحاسبهكشوركلارزشافزودهازاستفاده-

شبخارزشافزودهباكشوركلارزشافزودهتفاضلازخصوصیبخشارزشافزودهمحاسبه-

عمومی



:نکته

راساسبمیباشدبینالمللیدستورالعملهایایرانآمارمركزعملمبنایاینکهبهتوجهبا-

مالکیتدیدگاهدوبراساسمحاسباتایران،معادنوصنایعوبازرگانیاتاقدرخواست

ویبازرگاناتاقنظر)مدیریتو(ایرانآمارمركزكارمبنایوبینالمللیتوصیههای)

.استشدهانجام(میباشددولتیشركت۲00درتفاوتكهایرانمعادنوصنایع



نتایج و یافته ها



(ريالمیلیون)مالکیتديدگاهازکشورکلاقتصاددرعموميبخشوخصوصيبخشارزش افزوده

شرح
139۲ 1393

ارزش افزوده ارزش افزوده

دولت 77۲,388,۴۲1 951,79۴,11۲

شهرداری 13۰,976,۴۲7 157,1۲8,۴۰9

تامین اجتماعي 1۲,8۲3,656 ۲1,5۰7,۲15

شرکتهای دولتي 3,386,6۰7,176 3,1۰۲,315,۴۴8

عمومي غیردولتينهادهای ۲,۴۴3,۲91,616 ۲,551,559,381

دولت عمومي 6,7۴6,۰87,۲95 6,78۴,3۰۴,56۴

بخش خصوصي 5,۴6۰,79۰,861 6,۰97,635,668

کل اقتصاد 1۲,۲۰6,878,157 1۲,881,9۴۰,۲33



(درصد) سهم زيربخش های بخش عمومي و سهم بخش خصوصي در کل اقتصاد از ديدگاه مالکیت 

139۲1393شرح

6.37.4دولت
1.11.2شهرداری

0.10.2تامین اجتماعي

27.724.1شرکتهای دولتي

20.019.8نهاد ها 
55.352.7دولت عمومي

44.747.3بخش خصوصي
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(ريالمیلیون)مديريتديدگاهازکشورکلاقتصاددرعموميبخشوخصوصيبخشارزش افزوده

شرح
139۲ 1393

ارزش افزوده ارزش افزوده

دولت 77۲,388,۴۲1 951,79۴,11۲

شهرداری 13۰,976,۴۲7 157,1۲8,۴۰9

تامین اجتماعي 1۲,8۲3,656 ۲1,5۰7,۲15

شرکتهای دولتي 3,59۴,17۴,6۰۴ 3,3۰5,۴65,93۲

نهادهای عمومي غیردولتي ۲,۴۴3,۲91,616 ۲,551,559,381

دولت عمومي 6,953,65۴,7۲۴ 6,987,۴55,۰۴9

بخش خصوصي 5,۲53,۲۲3,۴33 5,89۴,۴85,18۴

کل اقتصاد 1۲,۲۰6,878,157 1۲,881,9۴۰,۲33



درصد)مديريت سهم زيربخش های بخش عمومي و سهم بخش خصوصي در کل اقتصاد از ديدگاه  (

13921393شرح
6.37.4دولت

1.11.2شهرداری
0.10.2تامین اجتماعي
29.425.7شرکتهای دولتي

20.019.8نهاد ها 
57.054.2دولت عمومي

43.045.8بخش خصوصي
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تشکربا 


