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 يبسمه تعال

 

 تحوالت اقتصادي ايران در بخش واقعي گزارشخالصه 

 )۱۳۹۰به قيمت های ثابت(  ١٣٩۷سال 
 

 

ناخـالص  مقدماتي انجام شده در خصـوص توليـد   برآوردهاي داده هاي حاصل از منابع آماري و بر اساس 
بـه قيمـت پايـه و بـه      ، توليـد ناخـالص داخلـي   1397يج اوليه نشان دهنـدة آن اسـت كـه در سـال     ، نتاكشور داخلي

هـزار ميليـارد ريـال در سـال       7/6564به  1396ميليارد ريال در سال هزار   8/6940از ) 1390سال  ثابت هاي قيمت(
هاي اقتصادي حاكي  عاليتنتايج مقدماتي حاصل از بررسي روند تحوالت ارزش افزودة ف. كاهش يافته است 1397

 .مي باشد 1397درصدي براي سال  -4/5از برآورد رشد اقتصادي 
اي  اي كـه در خصـوص اقـالم هزينـه     از سوي ديگر در سمت تقاضاي اقتصاد و بر اساس برآوردهاي اوليـه 

 اقتصاد همچون مخارج مصرف نهائي خصوصي، مخارج مصرف نهائي بخش دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
،  -9/2،  -6/2به عمل آمده است، رشد اقالم هزينه اي فوق الذكر بـه ترتيـب    1397و صادرات و واردات در سال 

در مجموع، رشد هزينه ناخالص داخلي به . درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشند -5/29و  -5/12،  -3/12
 .درصد كاهش يافته است 0/6نسبت به دوره مشابه سال قبل  1397قيمت بازار در سال 

مقدماتي بوده و در  1397الزم به ذكر است كه محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادي سال 
 .معرض تجديد نظر قرار دارد

 

 هاي اقتصادي و اقالم هزينه اي توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت) رشد(درصد تغيير 

 1397سال  1396سال ۱۳۹۰هاي ثابت سال  به قيمت
 -9/0 2/3 ارزش افزوده گروه كشاورزي

 -1/18 9/0 ارزش افزوده گروه نفت

 -3/4 1/5 ارزش افزوده گروه صنايع و معادن

 -6/0 4/4 ارزش افزوده گروه خدمات

 -۴/۵ ۷/۳ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 -6/2 5/2 مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي

 -9/2 9/3 مخارج مصرف نهايي بخش دولتي

 -3/12 4/1 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 -5/12 8/1 صادرات كاالها و خدمات

 -5/29 4/13 واردات كاالها و خدمات

 -۰/۶ ۸/۳ قيمت بازار داخلي به هزينه ناخالص
 



ان ی ا وری اسال ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       بانک 

 ١

 يبسمه تعال
 ١٣٩٧ سال ت اقتصادي ايران در بخش واقعيتحوال گزارش

 )١٣٩٠ سال ثابت جاری و به قيمت های(  
 

 از  1390سـال   ثابـت  هـاي  توليد ناخـالص داخلـي كشـور بـه قيمـت پايـه و بـه قيمـت         ،بر اساس برآوردهاي اوليه
نـرخ   گويـاي فتـه اسـت و  كـاهش يا  1397در سـال   ميليارد ريالهزار   7/6564به  1396در سال  ميليارد ريالهزار 8/6940

با توجه بـه وضـعيت كلـي اقتصـاد در      .درصد طي دوره زماني مذكور مي باشد  -4/5توليد ناخالص داخلي به ميزان  رشد
نسبت به دوره مشابه سال قبـل بـا كـاهش نـرخ       1397اقتصاد ايران در سال دهد كه محاسبات فصلي نشان مي، 1396سال 
  .است ي مواجه بودهاقتصادرشد 

 

 درصد -١ياقتصاد يها بر حسب فعاليت يشد توليد ناخالص داخلر
 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال  به قيمت
1396 1397 
 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 -9/0 -0/3 -3/1 -1/1 1/0 2/3 گروه کشاورزي
 -1/18 -8/23 -2/39 -0/15 2/5 9/0 گروه نفت

 -3/4 -0/9 -6/7 -1/1 0/1 1/5 گروه صنايع و معادن
 0/1 -3/2 -2/0 5/3 0/4 9/2 معدن     
 -0/8 -3/15 -0/12 -9/3 4/0 3/5 صنعت     
 2/2 -8/0 7/1 8/5 1/2 5/7 برق،گاز و آب     
 -5/5 -8/5 -4/11 -3/4 1/0 2/1 ساختمان     

 -6/0 -8/4 -2/1 1/2 8/1 4/4 گروه خدمات
 -1/7 -9/13 -8/9 -2/3 -3/0 7/4 بازرگاني، رستوران و هتلداري     
 6/2 1/0 6/0 1/5 0/5 1/7 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات     
 5/1 -2/2 7/2 7/3 0/2 3/3 خدمات موسسات پولي و مالي     
 9/2 0/3 7/4 8/3 5/0 2/4 خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي     
 -0/2 -5/8 -5/4 5/2 7/4 4/4 خدمات عمومي     

 -8/2 -4/10 3/1 3/0 -6/1 -8/3 خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي     
       :كسر ميشود 

 8/0 8/1 8/0 0/0 6/0 5/2 كارمزد احتسابي     

 -4/5 -1/10 -4/11 -6/2 3/2 7/3 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 -8/1 -4/6 -2/3 8/0 5/1 6/4 )بدون نفت ( توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

 

 .نرخ رشد عبارت است از درصد تغيير رقم دوره جاري نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل. 1
                                                           

 گزارش حاضر بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم شده و در معرض تجديد نظر قرار دارد. 
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كاهش نرخ رشد كه علت عمده دهدنشان مي  1397در سال  هاي مختلف اقتصادي فعاليتبرآورد ارزش افزوده 
بازرگـاني، رسـتوران و    " و "صـنعت  "، "نفـت  " هـاي  فعاليـت ارزش افـزوده   كـاهش  را بايـد در  ناخالص داخلـي  توليد

درصـدي توليـد     -4/5چنانكه سهم ارزش افزوده هر يك از فعاليت هاي مذكور در نرخ رشد  .نمودجستجو   "هتلداري 
 .واحد درصد برآورد شده است  -8/0و   -9/0،  -0/4به ترتيب   1397ناخالص داخلي طي سال 

 درصد هاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي ـ سهم فعاليت
 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال  به قيمت
1396 1397 
 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 -1/0 0/0 -1/0 -1/0 0/0 2/0 گروه کشاورزي

 -0/4 -1/5 -9/8 -2/3 2/1 2/0 گروه نفت

 -0/1 -3/2 -8/1 -3/0 2/0 2/1 گروه صنايع و معادن
 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 معدن     

 -9/0 -0/2 -5/1 -4/0 0/0 6/0 نعتص     

 2/0 -1/0 1/0 4/0 1/0 5/0 برق،گاز و آب     

 -2/0 -3/0 -4/0 -2/0 0/0 1/0 ساختمان     

 -3/0 -6/2 -6/0 0/1 9/0 2/2 گروه خدمات

 -8/0 -7/1 -1/1 -3/0 0/0 5/0 بازرگاني، رستوران و هتلداري     

 3/0 0/0 1/0 5/0 5/0 7/0 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات     

 1/0 -1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 خدمات موسسات پولي و مالي     

 4/0 4/0 7/0 5/0 1/0 6/0 خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي     

 -2/0 -9/0 -3/0 2/0 4/0 4/0 خدمات عمومي     

 -1/0 -3/0 0/0 0/0 0/0 -1/0 خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي     

 :سر ميشود ك
      

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 كارمزد احتسابي     

 -4/5 -1/10 -4/11 -6/2 3/2 7/3 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 

هـزار ميليـارد ريـال      7/451به ميـزان    1390ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي ثابت سال  1397در سال           
برآوردهاي انجام شده در اين زمينـه بـا   . دهد درصد كاهش نشان مي 9/0ه دوره مشابه سال قبل برآورد گرديدكه نسبت ب

كليـه   توجه به آمارهاي پايـه دريـافتي از وزارت جهـاد كشـاورزي حـاكي از آن اسـت كـه ميـانگين وزنـي ارزش توليـد          
 . نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش يافته است 1397محصوالت كشاورزي در سال 
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 1/1260بـه ميـزان    1390به قيمت هاي ثابت سال  1397افزوده گروه نفت در سال بر اساس محاسبات اوليه، ارزش           
نتايج حاصـل از  . درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشد -1/18هزار ميليارد ريال برآورد گرديدكه گوياي رشد 
كاهش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه، ناشي از كاهش نـرخ  كه  تمحاسبات مقدماتي در اين زمينه نشان دهنده آن اس

  .صادرات ميعانات گازي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است نيز و رشد توليد و صادرات نفت خام

بـا دوره  گرديد كـه در مقايسـه    برخوردار درصد -3/4 نرخ رشدي معادل از 1397در سال گروه صنايع و معادن 
 يدرصـد  -4/5نـرخ رشـد    واحد درصـد از  -0/1 واحد درصد كاهش يافته و در نتيجه سهمي معادل  4/9مشابه سال قبل 

، "صـنعت " هـاي  بخـش  ارزش افـزودة ، گـروه ايـن   در .بـه خـود اختصـاص داده اسـت    اقتصاد را در دوره مورد بررسـي  
ي مواجـه  درصـد   2/2و   -5/5،  0/1 ، -0/8 رشـد ي هـا نـرخ  بـه ترتيـب بـا     "آب و برق و گاز"و  "ساختمان"، "معدن"

 .اند بوده

هـاي جـاري طـي    گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمتدر بخش ساختمان، ارزش سرمايه
با  اعمال شاخص هـاي قيمـت متنـاظر و تعـديل     . درصد افزايش يافته است 7/45نسبت به دوره مشابه سال قبل  1397سال 

درصـد    4/1معـادل   1390خ رشد ارزش افزوده ساختمان بخـش خصوصـي  بـه قيمـت هـاي ثابـت سـال        رقم مذكور، نر
در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز با در نظرگرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخش . برآوردگرديده است

 .شود ميدرصد برآورد   -5/5طي دوره زماني مذكور  1390ساختمان به قيمت هاي ثابت سال 

ي برخوردارگرديد و سهم آن از رشـد  درصد  -6/0از نرخ رشد  1397نيز در سال گروه خدمات ارزش افزوده  
 .واحد درصد رسيده است  -3/0درصدي توليد ناخالص داخلي به   -4/5

نسبت  1397سال  در "خدمات"و  "صنايع و معادن" ،"نفت " ،"كشاورزي"هاي ضمني گروه نرخ رشد شاخص
توليـد  "شاخص ضمني   به عالوه،. درصد بوده است  7/23و  8/38،  0/48،  9/31معادل  تيبرته بوره مشابه سال قبل به د

 8/28 و 9/32 داراي رشـد  ترتيـب  طي دوره زمـاني مزبـور بـه    نيز  "توليد ناخالص داخلي بدون نفت"و  "ناخالص داخلي
 . ي بوده انددرصد

هاي  هزينه 1397بر حسب اقالم هزينه نهايي داللت برآن داردكه در سال توليد ناخالص داخلي برآورد حاصل از 
ناخـالص بـه قيمـت هـاي      تشكيل سـرمايه ثابـت   تي ودول نهايي بخش هزينه هاي مصرف ،خصوصي نهايي بخش مصرف

 .بوده اند درصدي برخوردار -3/12و   -9/2،   -6/2، به ترتيب از نرخ رشد 1390ثابت سال 
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 الص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي ـ درصدرشد توليد ناخ 
 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال  به قيمت
1396 1397 
 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 25 04 12 27 62 26 مصرف خصوصي
 39 39 16 52 92 29 مصرف دولتي

 14 07 77 201 171 123 تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
 25 50 154 245 257 187 ماشين آالت     
 09 19 50 178 134 94 ساختمان     

       تغيير در موجودي انبار
       خالص صادرات كاالها و خدمات

 18 100 25 286 287 125 صادرات کاالها و خدمات     
 134 23 63 457 561 295 واردات کاالها و خدمات      

 38 31 26 124 120 60 توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
 

  -6/2بـه   1396درصـد در سـال    5/2نرخ رشـد مصـرف نهـايي بخـش خصوصـي از      برآوردهاي اوليه، بر اساس 
نسـبت بـه دوره    1397ل رشد مخارج مصرف نهائي بخش دولت نيـز در سـا  نرخ . فته استكاهش يا 1397درصد در سال 
 .يافته است كاهشدرصد 9/2مشابه سال قبل 

نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشـان دهنـده كـاهش رشـد تشـكيل سـرمايه ثابـت         1397محاسبات مقدماتي سال 
. آالت و ساختمان اسـت  متشكل از دو بخش ماشين ثابت ناخالص تشكيل سرمايه. درصد مي باشد 3/12ناخالص به ميزان 

درصـد كـاهش يافتـه و تشـكيل      4/9نسبت به دوره مشابه سال قبـل   1397سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در سال  تشكيل
. درصد تقليل يافتـه اسـت   7/18سرمايه ثابت ناخالص ماشين آالت طي دوره زماني مذكور نسبت به دوره مشابه سال قبل 

نسـبت بـه دوره زمـاني     1397توليد داخـل در سـال   سرمايه اي و كاهش تشكيل سرمايه از محل كاهش واردات كاالهاي 
  .آالت بوده است بخش ماشين در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص مشابه سال گذشته، از جمله علل اصلي كاهش نرخ رشد

 1397اوليه، صادرات و واردات كاالها و خدمات نيز طي سال اساس برآوردهاي  در حوزه تجارت خارجي و بر
 درصـدي   -5/29و   -5/12مشـابه سـال قبـل بـه ترتيـب از نـرخ رشـد        نسـبت بـه دوره   ) 1390ال به قيمت هاي ثابـت سـ  (

 .اند برخوردار بوده



مقدماتی

مقدماتی
۱۳۹۶
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۱۴۵۵۰۳۱۳۵۳۴۹۲۹۱۶۶۹۵۵۴۹۰۶۶۸۱۴۵۲۱۹۰۰۷۰۶گروه كشاورزي
۲۰۰۳۸۱۴۷۸۰۸۹۹۷۴۱۹۷۷۴۳۸۷۶۵۴۶۶۷۳۱۲۴۲۸۳۷۲گروه نفت

۳۳۴۳۲۰۳۸۲۲۵۵۰۱۱۸۱۷۴۱۱۱۵۵۷۴۳۱۲۸۰۸۷۲۴۴۴۰۹۰۵گروه صنايع و معادن
۱۰۳۷۷۶۳۰۲۴۵۳۷۸۱۲۴۵۳۶۱۴۹۸۶۰۱۶۳۲۷۸معدن                                              

۱۸۳۷۱۷۴۴۸۱۲۵۸۶۵۰۴۲۲۷۲۵۶۵۷۷۲۳۲۸۷۲۵۸۰۶۲۴ صنعت                                              
۶۴۱۷۴۳۱۶۲۷۵۸۱۸۷۶۱۵۱۶۱۹۰۳۱۶۵۳۱۶۶۷۷۵۹۳برق ، گاز و آب                                

۷۶۰۵۱۰۱۴۸۲۸۹۳۰۵۸۹۱۲۲۲۸۲۱۳۴۲۴۰۹۱۰۱۹۴۱۱ساختمان                                        
۸۳۲۴۹۸۱۲۱۴۷۹۳۱۲۵۳۸۹۰۹۲۶۱۴۳۲۶۲۹۳۳۵۲۸۱۰۲۳۴۶۹۴گروه خدمات

۱۹۴۲۷۹۴۵۰۰۹۴۲۵۹۴۰۷۴۶۹۷۵۰۴۷۶۶۴۴۷۲۵۵۸۹۶۷بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۱۵۱۹۴۶۷۳۷۴۷۳۳۴۸۲۶۹۳۵۲۹۱۱۲۶۲۲۱۴۴۲۰۰۸۶۸۲حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۴۸۲۱۶۸۱۴۲۰۷۸۱۵۶۰۹۸۱۴۷۰۰۶۱۵۶۶۳۲۶۰۱۸۱۴خدمات موسسات پولي و مالي            
۲۰۸۳۷۳۹۵۹۲۶۷۸۵۹۴۵۹۸۶۱۸۹۹۶۶۲۱۵۱۷۲۴۲۷۷۸۹خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱۷۵۲۱۵۴۴۰۲۸۱۷۵۵۴۹۸۸۴۶۰۳۷۰۵۹۳۸۸۷۲۰۱۲۰۶۲خدمات عمومي                               
۵۴۴۶۶۱۱۳۴۶۸۴۱۵۶۴۵۸۱۶۱۳۳۷۱۷۲۹۰۰۶۲۵۳۸۰خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۳۱۹۹۲۹۹۵۶۰۵۹۶۸۴۱۹۱۷۷۴۱۰۱۸۵۳۳۸۶۰۷۲كارمزد احتسابي

۱۴۸۰۷۱۰۱۴۰۰۹۲۶۸۵۲۸۲۴۸۱۴۶۶۶۱۲۶۴۶۶۰۷۳۱۱۸۶۱۸۶۰۵توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۱۲۸۰۳۲۸۷۳۲۲۸۳۶۹۴۵۴۰۵۰۴۴۲۲۷۳۶۱۴۱۹۴۰۰۰۱۶۱۹۰۲۳۳توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي * - ميليارد ريال

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۷



مقدماتی

مقدماتی
۱۳۹۶
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۱۴/۸۱۲/۳۲۶/۸۵۰/۱۵۸/۳۳۰/۶گروه كشاورزي
۱۴/۶۲۱/۲-۱۵/۴-۲۸/۱۷۱/۴۵۳/۶گروه نفت

۱۵/۷۱۶/۷۳۳/۲۴۳/۲۳۵/۷۳۲/۸گروه صنايع و معادن
۱۹/۷۳۲/۸۵۱/۰۷۱/۲۶۹/۳۵۷/۳معدن                                              

۱۷/۴۱۹/۳۴۲/۴۵۷/۲۴۰/۳۴۰/۵ صنعت                                              
۱۱/۴۳/۴۱۰/۱۶/۰۲/۶۵/۶برق ، گاز و آب                                

۱۵/۰۲۲/۴۳۰/۰۳۴/۱۴۳/۹۳۴/۰ساختمان                                        
۱۴/۶۱۳/۹۲۲/۷۲۷/۹۲۶/۲۲۲/۹گروه خدمات

۱۴/۹۱۲/۸۲۸/۴۴۲/۳۴۰/۴۳۱/۷بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۱۳/۶۱۲/۹۲۶/۰۳۶/۷۴۹/۰۳۲/۲حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۲۱/۷۲۰/۹۲۵/۸۲۹/۱۲۳/۷۲۴/۸خدمات موسسات پولي و مالي            
۱۲/۹۹/۳۱۶/۱۱۹/۹۲۱/۱۱۶/۵خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱۸/۰۲۳/۱۲۲/۷۱۳/۳۴/۹۱۴/۸خدمات عمومي                               
۶/۸۹/۴۱۶/۰۲۳/۴۱۰/۸۱۴/۸خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۲۲/۰۲۰/۲۱۹/۷۲۱/۰۲۱/۸۲۰/۷كارمزد احتسابي

۱۶/۴۲۲/۲۲۹/۴۲۷/۵۲۳/۲۲۵/۷توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۱۴/۷۱۴/۲۲۶/۲۳۴/۶۲۹/۶۲۶/۵توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۷



مقدماتی

مقدماتی
۱۳۹۶
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۹/۸۸/۸۱۷/۴۱۱/۸۱/۷۱۰/۲گروه كشاورزي
۱۳/۵۱۹/۵۱۴/۰۹/۴۱۰/۰۱۳/۰گروه نفت

۲۲/۶۲۰/۵۲۲/۴۲۴/۸۲۷/۵۲۳/۹گروه صنايع و معادن
۰/۷۰/۸۰/۷۱/۰۱/۱۰/۹معدن                                              

۱۲/۴۱۲/۰۱۲/۳۱۵/۶۱۵/۵۱۳/۹ صنعت                                              
۴/۳۴/۱۳/۶۳/۵۳/۵۳/۶برق ، گاز و آب                                

۵/۱۳/۷۵/۸۴/۸۷/۳۵/۵ساختمان                                        
۵۶/۲۵۳/۶۴۸/۱۵۶/۰۶۲/۹۵۵/۰گروه خدمات

۱۳/۱۱۲/۵۱۱/۲۱۴/۹۱۶/۴۱۳/۷بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۱۰/۳۹/۳۹/۱۱۱/۳۱۳/۳۱۰/۸حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۳/۳۳/۵۳/۰۳/۲۳/۴۳/۲خدمات موسسات پولي و مالي            
۱۴/۱۱۴/۸۱۱/۳۱۳/۳۱۳/۳۱۳/۰خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱۱/۸۱۰/۰۱۰/۵۹/۹۱۲/۷۱۰/۸خدمات عمومي                               
۳/۷۳/۴۳/۰۳/۵۳/۷۳/۴خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۲/۲۲/۴۱/۸۲/۰۲/۲۲/۱كارمزد احتسابي

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۸۶/۵۸۰/۵۸۶/۰۹۰/۶۹۰/۰۸۷/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۷

سهم توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد



مقدماتی

مقدماتی
۱۳۹۶
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۴۵۶۰۱۸۱۰۲۸۵۶۲۲۳۵۱۸۱۱۰۲۸۴۱۵۰۵۶۴۵۱۷۱۴گروه كشاورزي
۱۵۳۸۹۴۳۴۰۱۱۸۷۳۴۸۲۳۳۲۳۲۵۳۹۲۷۸۱۲۳۱۲۶۰۰۸۲گروه نفت

۱۶۵۹۶۰۰۳۷۳۶۴۲۴۴۰۳۳۰۳۷۰۹۶۴۴۰۳۱۲۳۱۵۸۸۰۵۹گروه صنايع و معادن
۵۲۷۸۲۱۲۵۳۱۱۳۰۷۸۱۳۴۳۳۱۴۲۹۲۵۳۳۳۴معدن                                              

۸۲۲۵۰۹۱۸۸۲۲۴۲۰۳۰۱۹۱۸۰۹۸۰۱۸۴۴۸۵۷۵۶۷۰۸ صنعت                                              
۴۷۷۲۵۴۱۱۶۸۹۶۱۳۱۸۷۸۱۱۷۴۵۱۱۲۱۵۵۹۴۸۷۷۸۴برق ، گاز و آب                                

۳۰۷۰۵۵۵۵۹۹۱۹۲۳۵۵۵۹۱۰۰۸۲۷۸۸۲۹۰۲۳۳ساختمان                                        
۳۴۶۲۱۶۶۸۵۰۲۶۱۸۸۵۴۴۶۸۲۴۱۷۵۸۸۲۲۸۲۳۴۴۲۱۶۴گروه خدمات

۷۶۲۰۲۹۱۸۰۷۰۶۱۷۹۰۷۳۱۷۱۴۴۰۱۷۷۰۴۱۷۰۸۲۶۰بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۶۸۸۲۵۱۱۶۶۳۳۰۱۸۲۴۵۳۱۷۳۰۹۳۱۸۴۳۴۷۷۰۶۲۲۴حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۲۵۵۷۴۱۶۰۲۸۵۶۷۴۷۴۶۵۲۶۱۶۶۵۳۲۲۵۹۵۵۳خدمات موسسات پولي و مالي            
۹۸۵۳۴۸۲۶۸۹۹۹۲۵۶۹۴۴۲۵۰۵۱۹۲۳۷۸۸۱۱۰۱۴۳۴۳خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۵۹۴۱۹۹۱۳۲۸۴۹۱۵۴۶۴۳۱۲۱۶۲۴۱۷۳۰۸۱۵۸۲۱۹۶خدمات عمومي                               
۱۷۶۵۹۷۴۱۰۹۲۴۴۸۵۹۴۲۲۳۷۴۳۴۰۰۱۷۱۵۸۸خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۱۷۵۸۹۳۴۱۴۹۹۴۳۹۲۵۴۴۴۷۷۴۷۴۰۸۱۷۷۳۰۹كارمزد احتسابي

۶۹۴۰۸۳۴۱۶۸۶۴۴۷۱۸۵۳۶۰۲۱۴۹۳۴۸۵۱۵۳۱۱۷۵۶۵۶۴۷۰۹توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۵۴۰۱۸۹۱۱۲۸۵۲۶۰۱۵۰۵۳۶۹۱۲۶۰۹۴۶۱۲۵۳۰۵۲۵۳۰۴۶۲۷توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۷

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي * - ميليارد ريال



مقدماتی

مقدماتی
۱۳۹۶
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۰/۹-۳/۰-۱/۳-۱/۱-۳/۲۰/۱گروه كشاورزي
۱۸/۱-۲۳/۸-۳۹/۲-۱۵/۰-۰/۹۵/۲گروه نفت

۴/۳-۹/۰-۷/۶-۱/۱-۵/۱۱/۰گروه صنايع و معادن
۲/۳۱/۰-۰/۲-۲/۹۴/۰۳/۵معدن                                              

۸/۰-۱۵/۳-۱۲/۰-۳/۹-۵/۳۰/۴ صنعت                                              
۰/۸۲/۲-۷/۵۲/۱۵/۸۱/۷برق ، گاز و آب                                

۵/۵-۵/۸-۱۱/۴-۴/۳-۱/۲۰/۱ساختمان                                        
۰/۶-۴/۸-۱/۲-۴/۴۱/۸۲/۱گروه خدمات

۷/۱-۱۳/۹-۹/۸-۳/۲-۰/۳-۴/۷بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۷/۱۵/۰۵/۱۰/۶۰/۱۲/۶حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۲/۲۱/۵-۳/۳۲/۰۳/۷۲/۷خدمات موسسات پولي و مالي            
۴/۲۰/۵۳/۸۴/۷۳/۰۲/۹خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۲/۰-۸/۵-۴/۵-۴/۴۴/۷۲/۵خدمات عمومي                               
۲/۸-۱۰/۴-۱/۶۰/۳۱/۳-۳/۸-خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۲/۵۰/۶۰/۰۰/۸۱/۸۰/۸كارمزد احتسابي

۵/۴-۱۰/۱-۱۱/۴-۲/۶-۳/۷۲/۳توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۱/۸-۶/۴-۳/۲-۴/۶۱/۵۰/۸توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۷

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد



مقدماتی

مقدماتی
۱۳۹۶
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۰/۱-۰/۱۰/۰-۰/۱-۰/۲۰/۰گروه كشاورزي
۴/۰-۵/۱-۸/۹-۳/۲-۰/۲۱/۲گروه نفت

۱/۰-۲/۳-۱/۸-۰/۳-۱/۲۰/۲گروه صنايع و معادن
۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰معدن                                              

۰/۹-۲/۰-۱/۵-۰/۴-۰/۶۰/۰ صنعت                                              
۰/۱۰/۲-۰/۵۰/۱۰/۴۰/۱برق ، گاز و آب                                

۰/۲-۰/۳-۰/۴-۰/۲-۰/۱۰/۰ساختمان                                        
۰/۳-۲/۶-۰/۶-۲/۲۰/۹۱/۰گروه خدمات

۰/۸-۱/۷-۱/۱-۰/۳-۰/۵۰/۰بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۰/۷۰/۵۰/۵۰/۱۰/۰۰/۳حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۰/۱۰/۱-۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱خدمات موسسات پولي و مالي            
۰/۶۰/۱۰/۵۰/۷۰/۴۰/۴خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۰/۲-۰/۹-۰/۳-۰/۴۰/۴۰/۲خدمات عمومي                               
۰/۱-۰/۳-۰/۱۰/۰۰/۰۰/۰-خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۰/۱۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰كارمزد احتسابي

۵/۴-۱۰/۱-۱۱/۴-۲/۶-۳/۷۲/۳توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

سهم فعاليتهاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي - درصد

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۷



مقدماتی

مقدماتی
۱۳۹۶
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۷۲۹۴۴۰۱۱۹۸۹۷۱۷۲۲۲۸۹۸۰۲۴۰۰۳۲۵۲۶۶۲۱۳۲۹۲۸۱۱۵۴هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۲۰۵۶۹۱۵۴۶۸۷۷۷۶۴۶۱۵۶۵۳۶۱۱۳۶۹۱۹۹۴۲۳۴۳۰۴۰هزينه های مصرفی بخش دولتی

۳۰۲۲۹۵۱۵۸۴۴۶۷۱۰۹۳۲۰۲۹۳۹۸۸۵۱۳۵۸۸۲۷۳۹۷۶۳۸۰تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۱۱۳۸۹۷۸۲۷۳۵۳۶۳۳۴۴۸۱۴۱۸۸۶۳۴۹۶۷۵۱۱۵۲۳۶۳۱   ماشين آالت

۱۸۸۳۹۷۳۳۱۰۹۳۱۷۵۸۷۲۰۵۲۱۰۲۲۸۶۲۰۷۶۲۴۵۲۷۵۰   ساختمان
۲۷۷۳۲۱۱۷۰۷۳۲۲۱۳۱۴۴۲۹۹۸۷۶۵۲۲۴۹۹۶۷۳۲۵۹۳۷۰تغيير در موجودي انبار**

۱۰۰۳۱۲۲۶۸۸۹۶-۱۰۰۷۷۲-۱۶۹۰۵۱۳۶۱۳۸۲۱۰۸۵۹۸خالص صادرات کاالها و خدمات
۳۸۲۰۲۷۶۱۴۲۲۹۳۱۱۹۰۳۲۶۳۱۵۴۶۴۵۰۱۴۸۳۵۳۹۶۳۵۶۱۸۴   صادرات کاالها و خدمات
۳۶۵۱۲۲۵۱۰۶۱۵۴۹۱۷۹۴۶۶۵۱۶۴۷۲۲۲۱۵۸۳۸۵۱۶۰۸۷۲۸۸   واردات کاالها و خدمات

۱۵۳۱۶۵۳۰۴۱۱۱۶۶۶۵۳۹۱۳۶۴۴۷۶۳۲۰۲۴۸۶۲۶۰۸۱۹۱۲۸۸۴۰توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

** شامل اشتباهات آماري است.

توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي * - ميليارد ريال

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۷



مقدماتی

مقدماتی
۱۳۹۶
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۱۲/۳۱۰/۰۲۳/۰۳۶/۰۳۹/۵۲۷/۲هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۱۷/۴۲۲/۱۲۱/۷۱۲/۴۴/۰۱۳/۹هزينه های مصرفی بخش دولتی

۱۳/۵۲۰/۵۲۹/۳۳۴/۶۳۶/۷۳۱/۵تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۱۱/۲۱۶/۲۲۹/۲۴۶/۲۳۸/۸۳۳/۸   ماشين آالت

۱۴/۹۲۴/۵۲۹/۳۲۶/۶۳۵/۵۳۰/۲   ساختمان
تغيير در موجودي انبار

خالص صادرات کاالها و خدمات
۲۹/۷۸۱/۳۱۲۰/۶۷۶/۴۱۴/۵۶۶/۴   صادرات کاالها و خدمات
۳۳/۴۴۵/۴۱۱۹/۳۷۴/۰۳۷/۰۶۶/۷   واردات کاالها و خدمات

۱۶/۵۲۳/۱۲۹/۵۲۶/۱۲۰/۶۲۴/۹توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۷

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي * - درصد



مقدماتی

مقدماتی
۱۳۹۶
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۴۷/۶۴۸/۴۴۱/۳۵۰/۴۵۴/۷۴۸/۵هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۱۳/۴۱۱/۴۱۲/۰۱۱/۳۱۴/۲۱۲/۲هزينه های مصرفی بخش دولتی

۱۹/۷۱۴/۲۲۰/۳۱۹/۷۲۷/۹۲۰/۸تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۷/۴۶/۷۶/۲۸/۸۱۰/۲۸/۰   ماشين آالت

۱۲/۳۷/۶۱۴/۱۱۰/۹۱۷/۷۱۲/۸   ساختمان
تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات
۲۴/۹۳۴/۶۳۵/۳۳۲/۵۳۰/۵۳۳/۲   صادرات کاالها و خدمات
۲۳/۸۲۵/۸۳۳/۳۳۴/۶۳۲/۶۳۱/۸   واردات کاالها و خدمات

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

** شامل اشتباهات آماري است.

سهم توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي * - درصد

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۷



مقدماتی

مقدماتی
۱۳۹۶
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۲۷۹۰۶۸۸۷۰۵۶۳۸۶۹۸۱۳۸۶۵۳۲۴۹۶۶۰۰۱۶۲۷۱۷۰۴۰هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۶۹۶۴۶۸۱۴۹۱۱۱۱۷۶۹۷۲۱۴۳۶۹۷۲۰۶۲۷۰۶۷۶۰۵۰هزينه های مصرفی بخش دولتی

۱۱۸۳۸۳۰۱۹۶۷۶۷۳۲۰۴۵۹۲۱۵۳۶۶۳۰۵۷۸۲۱۰۳۸۳۷۳تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۳۶۹۷۵۷۷۲۵۳۱۷۴۶۴۲۷۰۵۹۲۸۳۰۲۱۳۰۰۷۸۵   ماشين آالت

۸۱۴۰۷۳۱۲۴۲۳۶۲۴۵۸۱۷۱۴۴۷۷۴۲۲۲۷۶۰۷۳۷۵۸۸   ساختمان
۱۱۲۸۲۰۹۲۷۳۰۹۳۳۲۸۰۳۶۲۶۸۴۳۸۱۲۳۸۷۴۹۹۳۴۴۲تغيير در موجودي انبار**

۱۳۷۶۵۹۸۴۰۴۹۱۰۳۶۸۲۰۴۲۴۳۸۰۷۳۰۱۵۵۶۱۳۱۸۴۷۷خالص صادرات کاالها و خدمات
۲۰۴۰۷۹۴۵۴۹۸۹۸۵۱۰۴۵۷۳۳۷۹۵۹۳۸۸۱۵۳۱۷۸۶۴۶۶   صادرات کاالها و خدمات
۶۶۴۱۹۶۱۴۴۹۸۸۱۴۲۲۵۴۹۴۱۵۲۸۶۵۹۷۴۶۷۹۸۹   واردات کاالها و خدمات

۷۱۷۵۷۹۳۱۷۲۹۵۱۹۱۸۹۱۸۰۹۱۵۲۴۵۵۷۱۵۹۷۴۹۷۶۷۴۳۳۸۲توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

** شامل اشتباهات آماري است.

توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي * - ميليارد ريال

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۷



مقدماتی

مقدماتی
۱۳۹۶
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۲/۶-۶/۲-۲/۷-۱/۲-۰/۴-۲/۵هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۲/۹-۹/۲-۵/۲-۳/۹۳/۹۱/۶هزينه های مصرفی بخش دولتی

۱۲/۳-۱۷/۱-۲۰/۱-۷/۷-۰/۷-۱/۴تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۱۸/۷-۲۵/۷-۲۴/۵-۱۵/۴-۵/۰-۲/۵   ماشين آالت

۹/۴-۱۳/۴-۱۷/۸-۵/۰-۰/۹۱/۹   ساختمان
تغيير در موجودي انبار

خالص صادرات کاالها و خدمات
۱۲/۵-۲۸/۷-۲۸/۶-۲/۵-۱/۸۱۰/۰   صادرات کاالها و خدمات
۲۹/۵-۵۶/۱-۴۵/۷-۶/۳-۱۳/۴۲/۳   واردات کاالها و خدمات

۶/۰-۱۲/۰-۱۲/۴-۲/۶-۳/۸۳/۱توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي * - درصد

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۷
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