
 99پرسش ها ی تشریحی همراه با پاسخ درس یازدهم  کتاب نونگاشت اقتصاد چاپ 

 ) دبیرستان نمونه دولتی شهیدهمت(تهیه وتنظیم : حمید رحیمی استان اصفهان

کشورهایی که از قدرت تولیدی باالتر ودرآمد بیشتری دراقتصاد کدام کشورها را پیشرفته تر می دانند؟ -1

 برخوردار باشند.

فزایش ااقتصاد پیشرفته دارای چه ویژگی هایی است؟ اقتصاد پیشرفته کشورها به چه عواملی بستگی دارد؟  -2

درآمد باال،توزیع عادالنه مناسب کسب وکار ودادوستد،قدرت تولید شرکت های تولیدی ، روش های 

ت ثبات نسبی قیم ی،تعداد کم بیکاران، نداشتن رکود اقتصادی،مقاومت در برابر شوک های اقتصاددرآمدها،

سطح سواد وبهداشت  اعتماد و همبستگی اجتماعی باال،تامین نیازهای اولیه در شرایط بحرانی، ها و بازارها،

 تاثیرگذاری در سطح منطقه وجهان عمومی باال،

در طبقه بندی جمعیت براساس درآمد، درآمد طبقات منظور از توزیع عادالنه درآمدها  درجامعه چیست؟ -3

ثروتمند)طبقات باال( نسبت به درآمد طبقات فقیر )طبقات پایین(خیلی زیاد نباشد .)بخش عمده ثروت 

 ودرآمد جامعه در دست یکی دو طبقه باالی جامعه متراکم نشود.(

بحران هایی که می تواند تعادل اقتصادی کشوری را بر هم بزند مانند  منظور ازشوک های اقتصادی چیست؟  -4

 ،رکود اقتصادی جهانیقیمت انرژی افزایش ناگهانی

امکان برنامه ریزی وامنیت  وپس انداز برای فعالیت ثبات نسبی قیمت ها وبازار ها چه پیامد مثبتی دارند؟  -5

 های اقتصادی  وجود خواهد داشت.

رشد اقتصادی،شاخص های توسعه مهم ترین مولفه های پیشرفت اقتصادی یک کشور شامل چه مواردی است؟  -6

 نظیر بهداشت.سواد وامید به زندگی ، شاخص توزیع عادالنه درآمدهاانسانی 

ودرآمد  یک جامعه در دوره ای افزایش تولید منظور از رشد اقتصادی چیست؟  منشا رشد اقتصادی چیست؟  -7

، افزایش درمنابع و ظرفیت  منشا رشد اقتصادیمعین نسبت به دوره ماقبل را رشد اقتصادی می گویند.

،افزایش عرضه نیروی مایه گذاری بیشتر ،به کارگیری روش های بهتر وفناوری مناسب تر های تولیدی،سر

 است.کار متخصص )سرمایه انسانی (

هرچه منحنی مرز امکانات تولید به سمت ؟ رشداقتصادی  با الگوی مرز امکانات تولید چه رابطه ای دارد -8

صادی بیشتر شود نشان دهنده وجود هر چه رشد اقتراست حرکت کند نشان دهنده رشد اقتصادی است.

امکانات تولید بیشتر و افزایش توانایی استفاده از امکانات تولید است.

از الف نسبت به جامعه  در موقعیت  بار باال متوجه می شویم که جامعه در موقعیت  با مقایسه دو نمود

 الف

 ب



تغییر یافته است.)  Yبه نقطه  Xاست، یعنی میزان امکانات تولیدی اش از نقطه  رشد اقتصادی برخوردارشده

 هرگاه امکانات تولید افزایش یابد شرایط تحقق رشد اقتصادی امکان پذیر می شود.(

 امکان تولید بیشتر کاال چون با رشد اقتصادی قتصادی به افزایش رفاه اقتصادی منجر می شود؟چرا رشد ا -9

وقتی اقتصاد رشد می کند ، کشور قادراست از نیازهای بیشتری برای مردم فراهم می شود .ع وخدمات  ورف

 کند.هرکاال وخدماتی  مقدار بیشتری تولید کند و جامعه به درآمد بیشتری دسترسی پیدا می 

بخشی د بای  هر کشوری برای اینکه از مواهب رشد اقتصادی بیشتر بهره گیرد چگونه باید عمل نماید؟ -11

منابعی که می تواند جهت ساختن و مصرف کاالهای مصرفی  در زمان حال استفاده کند، برای ایجاد از 

یعنی سرمایه گذاری برای آینده صورت  سرمایه ها و توسعه  روش های تولید بهتر برای آینده استفاده کند.

 پذیرد.

 تفاوت دستیابی به کارآیی و رشد اقتصادی را با کمک نمودار زیر توضیح دهید. -11

 

بر روی مرز امکانات تولید قرار BوAنشان داده شده است.نقاط YوXدراین نمودار مرز امکانات تولید برای دو کاالی 

که زیر خط منحنی امکانات قرار  Cدرنقطه تولید استفاده شده است. موجود  دارند یعنی از حداکثر ظرفیت های

دارد واحد تولیدی ما نتوانسته از تمام امکانات استفاده کند و با رشد منفی روبه رو شده است و اقتصاد این واحد 

ه د می تواند بمواجه شو منابع تولیدتولیدی  دراین نقطه ، ناکارآمد به نظر می رسد ولی اگر با خالقیت وافزایش 

برسد. کارآیی به معنایی حداکثر استفاده از ظرفیت ها وامکانات تولید است ولی رشد اقتصادی به معنای  Dنقطه 

فراتر رفتن از حداکثر تولید فعلی است. در رشد اقتصادی ما منابع جدیدی یافته ایم که می توانیم از منحنی خود به 

 سمت راست تمایل پیدا کنیم.

ارزش پولی کل  کاال و خدماتی که در داخل مرزهای یک ( چیست؟ G.D.Pالص داخلی )تولید ناخ -12

 کشور در طول یک سال تولید شده است.

کل درآمدهایی که درطول یک سال برای کشور به منظور از درآمد داخلی یک کشور چیست؟  -13

 دست می آید.

 درآمد سرانه  و تولید سرانه چگونه محاسبه می شود؟ -14

 کل تولیدات ناخالص داخلی                               کل درآمد داخلی    

 سرانه تولید ناخالص داخلی=  -----------------   درآمد سرانه= ---------

 کل جمعیت کشور                                   کل جمعیت کشور

عالوه بر محاسبه  رد توجه قرار گیرند؟در محاسبه ارزش تولید ناخالص داخلی چه مواردی باید مو -15

ارزش کاالهای تولید شده با یک واحد پولی یکسان ، باید ارزش خدمات ایجادشده مانند فعالیت های 



آموزشی ، بهداشتی، امنیتی ،تعمیراتی و.... نیز محاسبه شود. ) هرجا سخن از تولید می شود منظور تولید 

ارزش تولیدات کاالهای نهایی در نظر گرفته می تولید کل جامعه،. در محاسبه هم کاال وهم خدمات است.(

هایی کاالی شود و قیمت کاالهای واسطه ای محاسبه نمی شود زیرا ارزش کاالهای واسطه ای در قیمت ن

مصرفی قرار گرفته است و اگر ارزش کاالهای واسطه ای را هم محاسبه کنیم دچار خطای تکرار می شویم 

آن تولید داخلی یک جامعه فقط  توسط شهروندان  این کاالها محاسبه شده است .یعنی دو بار ارزش 

 جامعه صورت نمی گیرد ،بخشی از آن تولید ممکن است متعلق به خارجی های حاضر در آن کشور باشد.

فعالیت هایی که در ازای آن پولی -1 در تولید ناخالص داخلی چه مواردی محاسبه نمی شود؟ -16

خرید وفروش کاالهای دست دوم یا کاالهی -2انند فعالیت های خیریه یا کارهای منزلپرداخت نمی شود م

فعالیت های قاچاق)چون هم غیرقانونی هستندو  -3واسطه ای) چون در کاالهای نهایی محاسبه شده اند.(

اطالعات دقیقی از میزان آنها در دسترس نیست و هم محاسبه آن موجب مشروعیت و به رسمیت شناخته 

 ن آنها می شود.(شد

به کاهش ارزش یک کاال در  استهالک چیست؟ تولید خالص داخلی چگونه محاسبه می شود؟ -17

مثال ارزش یک خودروی یک سال کار کرده کمتر از طول زمان استهالک گفته می شود.

 خودروی نوی کارنکرده است.

 میزان تولید ناخالص داخلی= میزان تولید خالص داخلی -  میزان استهالک

برمیزان تولیدات در طول مهم ترین دلیل برای محاسبه واندازه گیری تولید ناخالص داخلی چیست؟  -18

زمان نظارت صورت گیرد ومشخص شود که در طول سال های مختلف میزان تولید چقدر افزایش  یا 

 کاهش داشته است.

 دناخالص داخلیدریک جامعه فرضی کاالهای زیرتولیدشده است.باتوجه به رقم این تولیدات تولی -19

  است؟ چقدروتولید خالص داخلی 

، میلیون ریال   5دستگاه ازقرارهردستگاه 511* ماشین آالت   ریال3111111تن ازقرارهرتن 51موادغذایی 

𝟏ریال       *هزینه استهالک   51111عددازقرارهرعدد1511پوشاک 

𝟐𝟓
 ارزش ماشین آالت  

𝟐خدمات ارایه شده 

𝟑
 ارزش پوشاک 

 میلیون ریال 2511میلیون= 5×511میلیون ریال ارزش موادغذایی ، ماشین آالت =151=51× میلیون3

2میلیون ریال     خدمات 75=51111×1511پوشاک

3
75میلیون ریال)51=  75× 

3
=25   ،25×2 =51 ) 

2500استهالک 

25
1میلیون ریال)111=

25
 میلیون ریال(2511×

 میلیون ریال2775=2511+151+75+51داخلی=تولیدناخالص 

میلیون ریال)میزان استهالک راازتولیدناخالص داخلی کم می 2675=2775-111تولیدخالص داخلی=

 کنیم(

 : تولیدات این رقم به باتوجه.است شده تولید سال یک مدت در زیر کاالهای فرضی کشور یک در -21

 الف( تولید ناخالص داخلی        ب( تولید خالص داخلی 

 میلیون نفر باشد تولید خالص داخلی سرانه را محاسبه کنید.41ج( اگر جمعیت کل این کشور 



 A 1111111هر تن  تن 21 مواد غذایی 
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C  51111هر عدد  عدد11111 پوشاک 

D خدمات   
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 E هزینه استهالک  
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  رزش ماشین آالتا

              022222222=0222222×022ارزش ماشین آالت            02222222=0222222 ×     02حل قسمت الف(   ارزش مواد غذایی

ارزش خدمات.                    022222222=02222×02222ارزش پوشاک 
𝟐

𝟓
×022222222=022222222 

.زینه استهالک ه      
𝟏

𝟏𝟎
 )میلیون ریال(0002=022+022+022+02تولید ناخالص داخلی .....         02222222=022222222× 

 0002-02)میلیون ریال(=  0202                 تولید ناخالص داخلی = تولید خالص داخلی-ب( هزینه استهالک

 سرانه از تقسیم تولید خالص داخلی به جمعیت جامعه بدست می آید.ج( تولید خالص داخلی 

      02  =
𝟏𝟎𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
                                                                      

ر اگچیست؟و تولید داخلی واقعی چیست؟ منظور از سال پایه )جاری(منظور از تولید داخلی اسمی  -21

 کاالها وخدمات در قیمت این  تولید شده است را  یک جامعه در یک سال کاالها وخدماتی که درمقدار کل 

اگر مقدار کل کاالها  در همان سال ضرب کنیم ارزش تولیدات به قیمت اسمی)جاری( به دست می آید.

الها وخدمات  در سال  پایه وخدماتی که در یک جامعه در یک سال تولید شده است را  در قیمت این کا

منظور از سال پایه یعنی سالی که    به دست می آید. )ثابت(ضرب کنیم ارزش تولیدات به قیمت واقعی

قیمت تولیدات در آن سال برای سال های بعد ثابت درنظر گرفته شده است. مثال اگر ارزش کل تولیدات 

اشدو بیاییم مقدار تولیدات در سال دوم ب222،152،122یک کشور به صورت جاری در سه سال پیاپی 

بنابراین ممکن وسوم را در قیمت آن کاالها در سال نخست ضرب کنیم می گوییم سال اول سال پایه است.

 25واحدی ارزش تولیدات سال دوم  52باشد یعنی افزایش  102،125،122است ارزش واقعی تولیدات 

  اشی افزایش قیمت ها)تورم( باشد.واحد ن 25واحدش ناشی از افزایش واقعی تولید و

 2511و2211و2111دریک جامعه ی فرضی  میزان تولیدکل درطی سه سال متوالی به ترتیب  -22

میلیاردبوده است.باانتخاب سال اول به عنوان سال پایه مقدارتولیدجامعه درسه سال موردنظربرحسب قیمت 

محاسبات افزایش مقدارتولیدوافزایش  می باشد.براساس این 2281و2141و2111های سال اول به ترتیب 

-2281=    221،   میزان افزایش تولیددرسال سوم2281-2111=281   قیمت هادرسال سوم چقدر است؟

 میزان افزایش تولیددرسال دوم 2141-2111=141،    میزان افزایش قیمت)تورم (درسال سوم 2511

 میزان افزایش قیمت)تورم(درسال دوم 2141-2211=71،

 



23-  

 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چگونه محاسبه می شود؟ -24

 تولید ناخالص داخلی سال جاری –تولید ناخالص داخلی سال قبل                       

 = نرخ رشد تولید ناخالص داخلی      ----------------------------------* 111     

 تولید ناخالص داخلی سال قبل                                                       

برابر با  2119میلیارد دالر باشد ودرسال  1811میالدی برابر با 2121مثال اگر تولید ناخالص داخلی  کشوری در سال 

 میلیارد دالر باشد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور چقدر است؟ 1695

                                                                           1695-1811 

 ---------×111=19/6نرخ رشد تولید این کشور: 

                                                                                  1695 

آیا به صرف افزایش تولید وافزایش درآمد جامعه می توان ادعاکرد که یک کشور دارای پیشرفت  -25

اگردرآمد وتولید افزایش یابد ولی توزیع درآمدها عادالنه خیر وافزایش رفاه اقتصادی واجتماعی است؟ 

فقر و  نباشد و بخش عمده ای از این ثروت در دست بخش کوچکی از جامعه باشد چنین جامعه ای از

رشد درآمدی زمانی مطلوب است که فاصله طبقاتی رنج می برد وجامعه ی پیشرفته ای به حساب نمی آید.

ناعادالنه نباشد برخی کشورها مانند آمریکا وچین گرفتار نابرابری درآمدی هستند یعنی بخش عمده درآمد 

 باالیشان در اختیار بخش کوچکی از جامعه است.

یکی از شاخص های سنجش و منظوری از آن استفاده می شود؟  و به چهشاخص دهک چیست  -26

و نشان می دهدکه جامعه چقدر به سمت عدالت  بررسی وضعیت توزیع درآمد ها در کشورها است.

 اقتصادی وکاهش فاصله طبقاتی رفته است.

 گروه ده به را کشور مردم شاخص، نیا ۀمحاسب یبراشاخص دهک چگونه محاسبه می شود؟ -27

 نیشتریب به نیکمتر از درآمد سطح گروه، ده نیا یبند طبقه در .کنند یم میتقس یمساو یتیجمع

 دهند، یم لیتشک را تیجمعیۀ اول درصد ده که اول، گروه گر،ید عبارت به .ردیگ یم قرار مدنظر



هر چه فاصله بین دهک  .دارند را یمل درآمد درصد نیشتریب آخر درصد و ده یمل درآمد درصد نیکمتر

 ها بیشتر باشد توزیع درآمدها در ناعادالنه تر است.

 

 

 

28 

29 



 

 
وقتی که درآمدهای مردم برای به دست آوردن شاخص دهک ها قابل ثبت نباشد اقتصاد دانان از چه روشی  -32

یکدیگر میزان اختالف برای به دست آوردن میزان اختالف درآمد دهک ها نسبت به  استفاده می کنند؟

هزینه های زندگی خانوارها را محاسبه می کنند. یعنی مشخص می شود که هرخانوار در ماه یا سال چقدر 

 هزینه می کند سپس بر اساس میزان هزینه ی زندگی خانوارها را در دهک های مختلف قرار می دهند.

شاخصی برای اندازه گیری پیشرفت د؟ (چیست ؟و شامل چه مولفه هایی می شوH.D.Iشاخص توسعه انسانی) -31

های اقتصادی کشورهاست که شامل میزان امید به زندگی ،میانگین تحصیالت،سرانه درآمد ناخالص 

دسترسی به آب سالم،بهداشت و  ،میزان نابرابری های اقتصادی واجتماعی وجنسیتی،نرخ باروری،ملی

انسانی ترکیبی از شاخص رشد اقتصادی، شاخص توسعه به عبارت دیگر :  می شود. پایداری محیطی

شاخص دهک) نابرابری درآمدی (،شاخص های آموزشی وبهداشتی است که میزان پیشرفت کشور را ارائه 

 می دهد.

میزان استفاده  از انرژی های تجدید شونده و  شاخص پایداری محیطی شامل چه مواردی است؟  -32

نه ای،نقصان منابع طبیعی و تغییرات نواحی فسیلی،کاهش آالیندهای محیط زیست و گازهای گلخا

  جنگلی

یعنی برای ارزیابی ها از پیشرفت باید  در کنار شاخص ایرانی چیست؟  –منظور از الگوی پیشرفت اسالمی  -33

های توسعه انسانی ، شاخص های دیگری مانند مبارزه با فساد، بهبود فضای کسب وکار، رشد علم و 

در نظر گرفت نه صرفا به دنبال الگوی زندگی غربی فناوری ، پیشرفت های فرهنگی و معنوی را هم 

 اقلیمی وتاریخی کشورمان سازگار باشد.برویم،الگویی که با شرایط فرهنگی،

رشد شامل افزایش تولید ودرآمد است  شاخص های رشد،توسعه و پیشرفت چه تفاوت هایی بایکدیگر دارند؟ -33

و جنبه کمی)عددی( دارد. توسعه مجموعه ای از موارد کمی مانند تولید ودرآمد و موارد کیفی مانند 

آموزش و بهداشت است. پیشرفت مجموعه ای از شاخص های رشد وتوسعه و شاخص های فرهنگی 

 واجتماعی است. 

اری هرگاه کسب وک کار و پیشرفت اقتصاد ملی وجود دارد؟چه رابطه ای بین پیشرفت اقتصادی  یک کسب و -35

با رونق و پیشرفت رو به رو شود بر میزان تولید ودرآمد ملی و سایر شاخص های اقتصادی،اجتماعی 

 وفرهنگی جامعه اثر مثبت می گذارد.



 ارزش مجموع .باشد شده لیتشک بزرگ یدیتول شرکت دو ز ماا کشور اقتصاد کل دیکن فرض -36

 شرکتی جار سال داتیتول ارزش مجموع و تومان اردیلیم کی با برابر اول شرکت یجار سال داتیتول

  :دیده پاسخ ریز سؤاالت به فرض دو نیا به توجه با .است تومان ونیلیم 500 با برابر دوم،

 میلیارد تومان  5/1 است؟ چقدر یجار سال یبرا کشور، یاسم یداخل ناخالص دیتول

 سال یبرا آنها داتیتول نسبت با مطابق و ثابت یداخل ناخالص دیتول در ها شرکت از هرکدام سهم اگر

 یاسم باشد، ارزش داشته رشد درصد ده امسال تا قبل سال از کشور اقتصاد اگر زین و باشد یجار

 .دیکن محاسبه قبل، سال یبرا را شرکت دو هر داتیتول

میلیون =122میلیارد+1اول=میلیاردتومان ارزش اسمی شرکت 1/1
𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
 تومانمیلیارد1×   

میلیون = 52+میلیون 522=دوم ارزش اسمی شرکت  میلیون تومان552
𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
 میلیون تومان522×   

شرفت یپ ۀدهند نشان ک،ی کدام و است یاقتصاد رشد ۀدهند نشان صرفا ریز موارد ز ک ای کدام -37

 است؟ کشور یاقتصاد

 رشد اقتصادی:    ها شرکت کارگران و کارکنان از کی هر درآمد شیافزا

 پیشرفت اقتصادی   :  دهم دهک سهم به کشور درآمد کل از اول دهک سهم شدن کینزد

 رشد اقتصادی   :   شده دیتول محصوالت و کاالها دارانیخر درآمد شیافزا

 اقتصادیپیشرفت    :    ها شرکت کارمندان یلیتحص یها سال نیانگیم شیافزا

میلیارد ریال است. اگر فرض کنیم که 51111درکشوری با ده میلیون نفر جمعیت،درآمد ملی معادل  -38

توزیع درآمد  دراین کشور دقیقا مطابق با درصدهای مشخص شده در جدول صفحه قبل است،سهم هر دهک 

 از درآمد ملی را تعیین کنید.

 میلیارد ریال1511 درصد3 دهک اول

 میلیارد ریال2111 درصد4 دهک دوم

 میلیارد ریال2511 درصد5 دهک سوم

 میلیارد ریال 3111 درصد6 دهک چهارم

 میلیارد ریال 3511 درصد7 دهک پنجم

 میلیارد ریال 4111 درصد8 دهک ششم

 میلیارد ریال  5111 درصد11 دهک هفتم

 میلیارد ریال 6111 درصد12 دهک هشتم

 میلیارد ریال 8111 درصد16 دهک نهم 

 میلیارد ریال 14511 درصد 29 دهک دهم

 میلیارد ریال 51111 درصد درآمد ملی111 درصدجمعیت کشور 111

نفر تولید ناخالص داخلی آن  56میلیون است.جمعیت آن  281ارزش استهالک جامعه ای معادل -39

  میلیون است.سرانه تولید خالص داخلی آن چقدراست؟1411

𝟏𝟏𝟐𝟎=  21سرانه تولیدخالص داخلی      1411 – 281= 1121تولیدخالص داخلی

𝟓𝟔
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     میلیارددالر)ناخالص داخلی(022 –میلیارددالر)استهالک( 02میلیارددالر = 002تولیدخالص داخلی = 

 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟏𝟖𝟎=  0222سرانه تولیدخالص داخلی

𝟑𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
  

 

نفر بوده 61درصدآن وجمعیت11هزاراستهالک تجهیزات معادل 311تولیدناخالص داخلی یک سال درجامعه  -14

𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎 تولیدخالص داخلی   022222-02222=022222  میزان تولیدخالص سرانه چه قدراست؟

𝟔𝟎
 سرانه تولیدخالص داخلی 0022=  

هزینه های -1کدام موردیکی ازاقالم تشکیل دهنده ی تولیدناخالص داخلی است؟ -42

 تولیدات خارجیان مقیم ایران-4واسطه ای(کاالهای 3 (تولیدات ایرانیان مقیم  خارج 2استهالک

 

سرانه تولیدخالص= 
تولیدخالص

جمعیت
     022  =𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒙
 02جمعیت=    

 

دریک کشورفرضی کاالهای جدول زیردرمدت یک سال تولیدشده است.باتوجه به رقم این تولیدات  -43

ها،الف(تولیدناخالص داخلی وتولید خالص داخلی ازراست به چپ چندمیلیون ریال است؟  وسایرداده

 میلیون نفرباشد،تولیدخالص داخلی سرانه آن کدام است؟ 51ب(چنانچه جمعیت کل این کشور

A میلیون ریال31تن ازقرارهرتن 511 موادغذایی 

B میلیون ریال 51دستگاه ازقرارهردستگاه 5111 ماشین آالت 

C هزارریال511هزارعددازقرارهرعدد15 پوشاک 

D 𝟐 خدمات ارائه شده

𝟑
 رزش پوشاکا      

E 𝟏 هزینه استهالک

𝟐𝟓
 ارزش ماشین آالت      

 

 5351   ،  267511،  277511(پاسخ
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 ضرب سال همان متیدرقتولید هرسال  مقدار سال کیدر ی(جار اسمی) متیق محاسبه یبرا

( 522و55) 22به قیمت اسمی)جاری( باید مقدار تولید در سال 22برای محاسبه  تولید کل سال  .شود یم

 ( ضرب کرد. 122و322را در قیمت های همان سال )

)ثابت( دریک سال باید مقدار تولید هرسال در قیمت آن کاال در سال پایه برای محاسبه قیمت واقعی 

به قیمت ثابت باید مقدار تولید سال  22برای محاسبه تولید کل سال ضرب شود. مثال در سوال باال 

 (02و  322( ضرب کرد.)قیمت های 22( را درقیمت های سال پایه)سال522و55)22
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