
 
 

 

ان ی ا وری اسال ی   بانک 
صادی  عاو ا

صادی ل ا  د 
 

 
 

ی ارش ش وا ان   صادی ا  والت ا
ی(     ١٣٩٨ سال ت   )١٣٩٠ جاری و  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

صادی ھای ا سا  اداره 
 ١٣٩٩      ماهداد 

 



 
 

 
 

 يبسمه تعال
 

 تحوالت اقتصادي ايران در بخش واقعي گزارشخالصه 

 )۱۳۹۰به قيمت های ثابت(  ١٣٩۸سال 
 

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   1398نشان دهنـدة آن اسـت كـه در سـال     ، نتايج اوليه كشور داخلي

هـزار ميليـارد ريـال در سـال       3/6137به  1397ميليارد ريال در سال هزار   7/6564از ) 1390سال  ثابت هاي قيمت(
اقتصادي حاكي  هاي نتايج مقدماتي حاصل از بررسي روند تحوالت ارزش افزودة فعاليت. كاهش يافته است 1398

 .مي باشد 1398درصدي براي سال  -5/6از 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 

،  -0/6،  -7/7به عمل آمده است، رشد اقالم هزينه اي فوق الذكر بـه ترتيـب    1398و واردات در سال  و صادرات
در مجموع، رشد هزينه ناخالص داخلي بـه  . درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشند -1/38و  -9/29،  -9/5

 .درصدكاهش يافته است 8/6نسبت به دوره مشابه سال قبل  1398قيمت بازار در سال 

مقدماتي بوده و در  1398الزم 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 

 1398 سال   1397سال ۱۳۹۰هاي ثابت سال  به قيمت
 8/8 -9/0 ارزش افزوده گروه كشاورزي

 -7/38 -1/18 ارزش افزوده گروه نفت

 3/2 -3/4 ارزش افزوده گروه صنايع و معادن

 -2/0 -6/0 ارزش افزوده گروه خدمات

 -۵/۶ -۴/۵ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 -7/7 -6/2 مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي

 -0/6 -9/2 تيمخارج مصرف نهايي بخش دول

 -9/5 -3/12 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 -9/29 -5/12 صادرات كاالها و خدمات

 -1/38 -5/29 واردات كاالها و خدمات

 -۸/۶ -۰/۶ قيمت بازار داخلي به هزينه ناخالص
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 يبسمه تعال
 ١٣٩٨ 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 تـه اسـت و  كـاهش ياف  1398در سـال   ميليارد ريالهزار   3/6137به  1397در سال  ميليارد ريالهزار 7/6564

با توجه بـه وضـعيت كلـي اقتصـاد در      .درصد طي دوره زماني مذكور مي باشد  -5/6توليد ناخالص داخلي به ميزان  رشد
افـت قابـل   نسبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل بـا        مذكوراقتصاد ايران در سال دهدكه محاسبات فصلي نشان مي، 1398سال 

  .است ي مواجه بودهاقتصادنرخ رشد توجه 
 

 درصد -١ياقتصاد يها بر حسب فعاليت يرشد توليد ناخالص داخل
 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال  به قيمت
1397 1398 
 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 8/8 8/7 2/7 8/9 5/8 -9/0 گروه کشاورزي
 -7/38 -6/35 -1/10 -4/50 -4/47 -1/18 گروه نفت

 3/2 2/2 1/7 4/0 -1/0 -3/4 گروه صنايع و معادن
 9/1 9/0 4/2 5/1 8/2 0/1 معدن     
 1/2 7/10 7/6 -6/3 -7/4 -0/8 صنعت     
 1/4 5/6 8/3 9/1 5/4 2/2 برق،گاز و آب     
 -2/0 -8/22 7/15 7/6 8/4 -5/5 ساختمان     

 -2/0 -5/0 0/2 -7/1 -3/0 -6/0 گروه خدمات
 -6/2 3/2 2/1 -6/6 -9/6 -1/7 بازرگاني، رستوران و هتلداري     
 3/6 2/4 9/8 3/5 0/7 6/2 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات     
 6/3 9/5 3/2 3/3 7/2 5/1 خدمات موسسات پولي و مالي     
 1/2 -4/0 3/1 1/2 2/5 9/2 خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي     
 -9/8 -8/7 -2/6 -6/9 -8/11 -0/2 خدمات عمومي     
 -5/6 -2/14 3/4 -7/11 -8/3 -8/2 خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي     

       :كسر ميشود 
 4/5 9/8 4/5 9/3 9/2 8/0 كارمزد احتسابي     

 -5/6 -4/6 7/1 -1/9 -0/11 -4/5 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 1/1 1/0 8/3 5/0 4/0 -8/1 )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  1398در سال  هاي مختلف اقتصادي برآورد ارزش افزوده فعاليت
بازرگاني، رسـتوران   " ، "دمات عمومي خ "، "نفت " هاي فعاليتارزش افزوده  كاهش را بايد در ناخالص داخلي توليد

چنانكــه ســهم ارزش افــزوده هــر يــك از   .نمــودجســتجو   "شخصــي و خــانگي  ،خــدمات اجتمــاعي "و  "و هتلــداري 
و   -3/0،  -8/0،  -4/7بـه ترتيـب    1398سـال   دردرصدي توليد ناخالص داخلـي    -5/6هاي مذكور در نرخ رشد  فعاليت

 .ستواحد درصد برآورد شده ا  -2/0
 هاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي ـ درصد سهم فعاليت

 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال  به قيمت
1397 1398 
 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 6/0 1/0 5/0 2/1 5/0 -1/0 گروه کشاورزي
 -4/7 -5/6 -6/1 -5/9 -3/11 -0/4 گروه نفت

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

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

       :كسر ميشود 
 1/0 3/0 2/0 1/0 1/0 0/0 كارمزد احتسابي     

 -5/6 -4/6 7/1 -1/9 -0/11 -4/5 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 

هـزار ميليـارد ريـال      5/491ه ميـزان   ب 1390ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي ثابت سال  1398در سال           
با   برآوردهاي انجام شده در اين زمينه . دهد نشان مي افزايشدرصد  8/8برآورد گرديدكه نسبت به دوره مشابه سال قبل 

بـاغي در    محصـوالت زراعـي و   توجه به آمارهاي پايه دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي حاكي از آن است كـه توليـد  
افزايش درصد  7/5درصد و توليد محصوالت اصلي دامي  6/13و  8/2به دوره مشابه سال قبل به ترتيب  نسبت 1398سال 

 . يافته است
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 8/771بـه ميـزان    1390به قيمت هاي ثابـت سـال    1398بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سال           
نتايج حاصـل از  . درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشد -7/38هزار ميليارد ريال برآورد گرديدكه گوياي رشد 

محاسبات مقدماتي در اين زمينه نشان دهنده آن است كه كاهش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه، ناشي از كاهش نـرخ  
 . گازي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است صادرات ميعانات و رشد توليد و صادرات نفت خام

گرديـد كـه در مقايسـه  بـا دوره     برخوردار درصـد  3/2 نرخ رشدي معادل از 1398در سال گروه صنايع و معادن 
 يدرصـد  -5/6نـرخ رشـد    واحـد درصـد از   6/0 يافته و در نتيجه سهمي معـادل  افزايشواحد درصد   6/6مشابه سال قبل 

، "صـنعت " هـاي  بخـش  ، ارزش افـزودة وهگـر ايـن   در. بـه خـود اختصـاص داده اسـت    اقتصاد را در دوره مورد بررسـي  
ي مواجـه  درصـد   1/4و   -2/0،  9/1 ، 1/2 رشـد هـاي  نـرخ  بـه ترتيـب بـا     "آب و بـرق و گـاز  "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 7/48ل قبل نسبت به دوره مشابه سا 1398سال 

درصـد   1/6معـادل   1390رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده سـاختمان بخـش خصوصـي  بـه قيمـت هـاي ثابـت سـال         
نـرخ رشـد     در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز بـا در نظرگـرفتن ارزش افـزوده سـاختمان دولتـي،     . برآوردگرديده است

 .شود درصد برآورد مي  -2/0طي دوره زماني مذكور  1390بخش ساختمان به قيمت هاي ثابت سال 

ي برخوردارگرديد و سهم آن از رشـد  درصد  -2/0از نرخ رشد  1398نيز در سال گروه خدمات ارزش افزوده  
 .واحد درصد رسيده است  -1/0درصدي توليد ناخالص داخلي به  -5/6

 1398 سـال   در "خـدمات "و  "صـنايع و معـادن  " ،"نفـت  " ،"كشـاورزي "هـاي  ضمني گروه اخصنرخ رشد ش
 شـاخص ضـمني    به عالوه،. درصد بوده است  4/33و  3/31،  9/18،  8/43معادل  تيبرته بنسبت به دوره مشابه سال قبل 

 و  0/37داراي رشـد  ترتيـب  بور بـه طي دوره زماني مز نيز  "توليد ناخالص داخلي بدون نفت"و  "توليد ناخالص داخلي"
 . ي بوده انددرصد 9/34

هاي  هزينه 1398برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي داللت برآن داردكه در سال 
ناخـالص بـه قيمـت هـاي      تشكيل سـرمايه ثابـت   تي ودول نهايي بخش هزينه هاي مصرف ،خصوصي نهايي بخش مصرف

 .اند درصدي برخوردار بوده -9/5و   -0/6،   -7/7، به ترتيب از نرخ رشد 1390ثابت سال 
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 رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي ـ درصد 
 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال  به قيمت
1397 1398 
 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

-6/2 مصرف خصوصي  80 95 18 113 77 
 29 90 68 33 49 60 دولتي مصرف

 123 49 09 21 175 59 تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
 187 189 97 151 17 100 ماشين آالت     
 94 33 17 106 247 43 ساختمان     

       تغيير در موجودي انبار
       خالص صادرات كاالها و خدمات

 125 386 397 49 262 299 صادرات کاالها و خدمات     
 295 505 480 286 114 381 واردات کاالها و خدمات      

-60 7/11 توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار  1/9-  8/1  8/6-  8/6-  
 

رخ رشد تشكيل سرمايه ثابـت  ن. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از دو بخش ساختمان و ماشين آالت است
.  درصـد بـوده اسـت     -0/10و   -3/4نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيـب   1398ناخالص در دو بخش مذكور در سال 

به دليل كـاهش تشـكيل سـرمايه ثابـت     عمدتاً درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان،  -3/4نرخ رشد 
آالت نيـز بـه دليـل كـاهش      علت كاهش تشكيل سـرمايه در بخـش ماشـين   . ه استناخالص ساختمان در بخش دولتي بود

نسـبت بـه    1398اي و همچنين كاهش تشكيل سرمايه ماشين آالت توليد شـده داخـل طـي سـال      واردات كاالهاي سرمايه
 .باشد مدت مشابه سال قبل مي

 1398الها و خدمات در سـال  در حوزه تجارت خارجي و بر اساس محاسبات اوليه، رشد صادرات و واردات كا
 . درصد بوده است -1/38و   -9/29، نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب )1390هاي ثابت سال به قيمت(

نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بـه    1398سال  در ،جدول مخارج نهايي همچنين الزم به ذكر است كه بر اساس
 .درصد برآورد گرديده است  -8/6قيمت بازار 

 



مقدماتی
۱۳۹۷
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۱۹۰۰۷۰۶۶۴۵۰۳۸۱۵۱۴۲۱۲۷۱۴۵۵۸۱۰۰۱۰۲۲۹۷۳۹۱۰گروه كشاورزي
۲۴۲۸۳۷۲۵۴۶۶۲۲۳۷۴۹۰۶۴۴۰۴۲۶۴۰۷۱۳۹۱۷۶۹۰۹۳گروه نفت

۴۴۴۰۹۰۵۱۳۰۷۳۵۰۱۶۱۶۸۰۶۱۴۴۶۶۱۸۱۵۹۳۴۹۹۵۹۶۴۲۷۳گروه صنايع و معادن
۱۶۳۲۷۸۵۵۰۸۲۵۶۵۱۷۵۷۳۶۳۶۴۲۶۱۲۳۳۲۲۳معدن                                              

۲۵۸۰۶۲۴۸۱۶۶۳۳۸۹۱۴۹۷۸۹۳۶۸۲۱۰۰۶۸۸۹۳۶۰۸۷۰۱ صنعت                                              
۶۷۷۵۹۳۱۷۷۵۲۸۱۹۹۲۷۴۱۷۲۶۹۹۱۸۲۴۰۱۷۳۱۹۰۳برق ، گاز و آب                                

۱۰۱۹۴۱۱۲۵۸۱۰۷۴۶۹۵۱۷۳۲۲۸۷۳۳۳۹۹۴۹۱۳۹۰۴۴۶ساختمان                                        
۱۰۲۳۴۶۹۴۲۹۴۶۶۷۷۳۲۷۷۴۹۳۳۴۹۹۰۷۷۳۹۰۶۶۲۳۱۳۶۲۹۸۶۹گروه خدمات

۲۵۵۸۹۶۷۷۸۶۲۸۶۸۲۵۴۹۰۸۹۴۴۶۳۹۹۸۷۵۵۳۵۰۴۹۹۴بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۲۰۰۸۶۸۲۶۳۲۲۴۶۷۳۰۱۴۳۸۲۶۶۱۷۹۰۴۷۶۹۳۰۹۳۷۷۵حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۶۰۱۸۱۴۱۸۹۸۶۵۲۰۳۹۹۴۱۸۵۹۶۰۲۱۳۹۳۴۷۹۳۷۵۳خدمات موسسات پولي و مالي            
۲۴۲۷۷۸۹۷۵۴۱۶۱۷۶۵۱۳۶۸۲۲۷۵۲۸۱۰۸۳۲۳۱۵۲۸۸۲خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۲۰۱۲۰۶۲۴۱۹۱۴۴۵۷۸۵۵۹۵۶۲۴۷۷۷۹۸۸۸۶۲۳۵۹۰۶۶خدمات عمومي                               
۶۲۵۳۸۰۱۶۴۹۷۴۱۷۴۱۷۲۲۰۶۸۰۷۱۷۹۴۴۶۷۲۵۳۹۹خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۳۸۶۰۷۲۱۱۷۷۶۴۱۲۰۰۴۲۱۱۴۷۴۰۱۳۱۳۱۲۴۸۳۸۵۸كارمزد احتسابي

۱۸۶۱۸۶۰۵۵۳۲۷۹۲۳۶۶۶۳۳۷۵۵۹۸۵۹۳۸۵۸۷۶۰۵۱۲۳۸۵۳۲۸۶توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۱۶۱۹۰۲۳۳۴۷۸۱۳۰۱۶۲۸۸۴۶۹۵۵۴۵۵۱۲۵۴۶۸۹۱۲۲۲۰۸۴۱۹۳توليد 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.

ميليارد ريال - * توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۸



مقدماتی
۱۳۹۷
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۳۰/۶۸۲/۵۶۵/۲۳۰/۱۲۲/۹۵۶/۵گروه كشاورزي
۲۷/۱-۱۲/۸-۴۹/۵۰/۴-۳۰/۰-۲۱/۲گروه نفت

۳۲/۸۵۸/۹۳۶/۸۲۵/۲۲۴/۴۳۴/۳گروه صنايع و معادن
۵۷/۳۸۲/۱۴۹/۵۲۶/۵۲۸/۹۴۲/۸معدن                                              

۴۰/۵۶۹/۷۳۷/۱۲۳/۲۳۹/۲۳۹/۸ صنعت                                              
۵/۶۹/۱۶/۲۶/۷۱۰/۳۸/۰برق ، گاز و آب                                

۰/۷۳۶/۴-۳۴/۰۷۴/۱۵۳/۵۴۴/۹ساختمان                                        
۲۲/۹۳۷/۲۲۹/۱۳۳/۸۳۳/۲۳۳/۲گروه خدمات

۳۱/۷۵۷/۰۳۹/۰۲۸/۲۳۰/۳۳۷/۰بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۳۲/۲۶۸/۷۵۱/۳۵۶/۲۴۵/۴۵۴/۰حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۲۴/۸۳۳/۶۳۰/۷۲۶/۵۳۶/۶۳۱/۹خدمات موسسات پولي و مالي            
۱۶/۵۲۷/۲۲۸/۷۳۲/۹۳۰/۵۲۹/۹خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱۴/۸۴/۱۴/۲۲۲/۲۳۴/۵۱۷/۲خدمات عمومي                               
۱۴/۸۲۲/۵۱۱/۳۲۸/۲۳/۸۱۶/۰خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۲۰/۷۲۳/۲۲۴/۰۲۵/۰۲۸/۹۲۵/۳كارمزد احتسابي

۲۵/۷۳۲/۹۲۶/۱۲۸/۳۲۶/۱۲۸/۱توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۲۶/۵۴۸/۱۳۸/۵۳۱/۲۳۰/۴۳۶/۴توليد 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.

درصد -* رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۸



مقدماتی
۱۳۹۷
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۱۰/۲۱۲/۱۲۲/۷۱۱/۹۱/۷۱۲/۵گروه كشاورزي
۱۳/۰۱۰/۳۵/۶۷/۴۶/۹۷/۴گروه نفت

۲۳/۹۲۴/۵۲۴/۳۲۴/۲۲۷/۱۲۵/۰گروه صنايع و معادن
۰/۹۱/۰۰/۸۱/۰۱/۱۱/۰معدن                                              

۱۳/۹۱۵/۳۱۳/۴۱۴/۹۱۷/۱۱۵/۱ صنعت                                              
۳/۶۳/۳۳/۰۲/۹۳/۱۳/۱برق ، گاز و آب                                

۵/۵۴/۸۷/۰۵/۴۵/۸۵/۸ساختمان                                        
۵۵/۰۵۵/۳۴۹/۲۵۸/۵۶۶/۵۵۷/۱گروه خدمات

۱۳/۷۱۴/۸۱۲/۴۱۴/۹۱۷/۰۱۴/۷بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۱۰/۸۱۱/۹۱۱/۰۱۳/۸۱۵/۴۱۳/۰حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۳/۲۳/۶۳/۱۳/۱۳/۶۳/۳خدمات موسسات پولي و مالي            
۱۳/۰۱۴/۲۱۱/۵۱۳/۷۱۳/۸۱۳/۲خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱۰/۸۷/۹۸/۷۹/۴۱۳/۶۹/۹خدمات عمومي                               
۳/۴۳/۱۲/۶۳/۵۳/۱۳/۰خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۲/۱۲/۲۱/۸۱/۹۲/۲۲/۰كارمزد احتسابي

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۸۷/۰۸۹/۷۹۴/۴۹۲/۶۹۳/۱۹۲/۶توليد 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
۱۳۹۸

درصد -* سهم توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي



مقدماتی
۱۳۹۷
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۴۵۱۷۱۴۱۱۱۵۹۹۲۴۵۴۲۳۱۱۸۲۲۵۱۶۲۲۴۴۹۱۴۷۰گروه كشاورزي
۱۲۶۰۰۸۲۲۱۱۱۱۷۱۷۲۵۶۷۲۰۹۰۲۵۱۷۹۱۰۸۷۷۱۸۱۷گروه نفت

۱۵۸۸۰۵۹۳۷۳۱۹۳۴۴۱۸۹۱۳۹۷۱۸۳۴۱۱۹۵۰۱۶۲۴۲۱۶گروه صنايع و معادن
۵۳۳۳۴۱۲۸۸۳۱۳۲۷۳۱۳۷۵۲۱۴۴۲۷۵۴۳۳۴معدن                                              

۷۵۶۷۰۸۱۷۹۴۳۴۱۹۵۶۶۹۱۹۳۱۴۲۲۰۴۱۵۱۷۷۲۳۹۶ صنعت                                              
۴۸۷۷۸۴۱۲۲۲۱۴۱۳۴۴۴۲۱۲۱۸۸۸۱۲۹۴۲۸۵۰۷۹۷۲برق ، گاز و آب                                

۲۹۰۲۳۳۵۸۶۶۱۹۸۵۰۷۶۸۴۰۱۶۳۹۴۵۲۸۹۵۱۵ساختمان                                        
۳۴۴۲۱۶۴۸۴۷۹۰۱۸۷۰۷۲۶۸۴۰۵۹۱۸۷۷۴۳۶۳۴۳۶۶۵۴گروه خدمات

۷۰۸۲۶۰۱۶۸۲۴۳۱۶۷۲۵۴۱۷۳۴۳۱۱۸۱۰۶۰۶۸۹۹۸۷بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۷۰۶۲۲۴۱۷۸۰۳۶۱۹۲۰۵۹۱۸۸۵۴۹۱۹۲۱۵۷۷۵۰۸۰۱حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۲۵۹۵۵۳۶۱۹۲۶۶۹۷۱۰۶۶۷۵۸۷۰۴۶۸۲۶۸۸۶۳خدمات موسسات پولي و مالي            
۱۰۱۴۳۴۳۲۸۲۹۸۷۲۶۲۳۴۰۲۵۳۷۷۶۲۳۷۰۳۸۱۰۳۶۱۴۱خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۵۸۲۱۹۶۱۱۷۱۹۱۱۳۹۷۳۱۱۱۴۰۲۳۱۵۹۴۹۵۵۳۰۴۴۰خدمات عمومي                               
۱۷۱۵۸۸۳۹۵۱۷۳۹۶۳۲۴۴۰۵۴۳۷۲۱۸۱۶۰۴۲۲خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۱۷۷۳۰۹۴۲۷۰۵۴۵۶۲۵۴۶۸۷۰۵۱۶۲۲۱۸۶۸۲۲كارمزد احتسابي

۶۵۶۴۷۰۹۱۵۰۱۱۰۴۱۶۸۴۹۸۲۱۵۱۸۱۵۳۱۴۳۳۰۹۷۶۱۳۷۳۳۶توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۵۳۰۴۶۲۷۱۲۸۹۹۸۷۱۵۱۲۴۱۵۱۳۰۹۱۲۸۱۲۵۳۹۸۹۵۳۶۵۵۱۹توليد 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
۱۳۹۸

ميليارد ريال - * توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي



مقدماتی
۱۳۹۷
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۰/۹۸/۵۹/۸۷/۲۷/۸۸/۸-گروه كشاورزي
۳۸/۷-۳۵/۶-۱۰/۱-۵۰/۴-۴۷/۴-۱۸/۱-گروه نفت

۰/۱۰/۴۷/۱۲/۲۲/۳-۴/۳-گروه صنايع و معادن
۱/۰۲/۸۱/۵۲/۴۰/۹۱/۹معدن                                              

۳/۶۶/۷۱۰/۷۲/۱-۴/۷-۸/۰- صنعت                                              
۲/۲۴/۵۱/۹۳/۸۶/۵۴/۱برق ، گاز و آب                                

۰/۲-۲۲/۸-۵/۵۴/۸۶/۷۱۵/۷-ساختمان                                        
۰/۲-۰/۵-۱/۷۲/۰-۰/۳-۰/۶-گروه خدمات

۲/۶-۶/۶۱/۲۲/۳-۶/۹-۷/۱-بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۲/۶۷/۰۵/۳۸/۹۴/۲۶/۳حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۱/۵۲/۷۳/۳۲/۳۵/۹۳/۶خدمات موسسات پولي و مالي            
۰/۴۲/۱-۲/۹۵/۲۲/۱۱/۳خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۸/۹-۷/۸-۶/۲-۹/۶-۱۱/۸-۲/۰-خدمات عمومي                               
۶/۵-۱۴/۲-۱۱/۷۴/۳-۳/۸-۲/۸-خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۰/۸۲/۹۳/۹۵/۴۸/۹۵/۴كارمزد احتسابي

۶/۵-۶/۴-۹/۱۱/۷-۱۱/۰-۵/۴-توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۱/۸۰/۴۰/۵۳/۸۰/۱۱/۱-توليد 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
۱۳۹۸

درصد -* رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي



مقدماتی
۱۳۹۷
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۰/۱۰/۵۱/۲۰/۵۰/۱۰/۶-گروه كشاورزي
۷/۴-۶/۵-۱/۶-۹/۵-۱۱/۳-۴/۰-گروه نفت

۱/۰۰/۰۰/۱۱/۸۰/۶۰/۶-گروه صنايع و معادن
۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰معدن                                              

۰/۴۰/۸۱/۳۰/۲-۰/۵-۰/۹- صنعت                                              
۰/۲۰/۳۰/۱۰/۳۰/۵۰/۳برق ، گاز و آب                                

۱/۲۰/۰-۰/۲۰/۲۰/۳۰/۶-ساختمان                                        
۰/۱-۰/۳-۰/۸۱/۱-۰/۱-۰/۳-گروه خدمات

۰/۳-۰/۶۰/۱۰/۳-۰/۷-۰/۸-بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۰/۳۰/۷۰/۵۱/۰۰/۵۰/۷حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۳۰/۱خدمات موسسات پولي و مالي            
۰/۱۰/۳-۰/۴۰/۸۰/۳۰/۲خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۰/۸-۰/۹-۰/۵-۰/۸-۰/۹-۰/۲-خدمات عمومي                               
۰/۲-۰/۴-۰/۳۰/۱-۰/۱-۰/۱-خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۰/۰۰/۱۰/۱۰/۲۰/۳۰/۱كارمزد احتسابي

۶/۵-۶/۴-۹/۱۱/۷-۱۱/۰-۵/۴-توليد 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.

درصد - سهم فعاليتهاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۸



مقدماتی
۱۳۹۷
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۹۲۸۱۱۵۴۲۸۹۹۴۰۳۲۹۸۳۳۳۲۳۱۵۷۸۵۶۳۰۸۰۶۲۷۱۲۱۲۱۲۱۸هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۲۳۴۳۰۴۰۵۰۳۱۶۲۶۹۴۸۴۳۶۷۵۶۷۷۹۶۰۲۱۷۲۸۳۳۸۹۹هزينه های مصرفی بخش دولتی

۳۹۷۶۳۸۰۹۷۲۷۸۱۱۶۵۴۳۴۱۱۲۵۴۲۶۶۱۵۶۶۰۳۲۵۴۴۷۴۲۰تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۱۵۲۳۶۳۱۴۳۸۷۹۴۵۳۲۸۸۳۵۲۶۱۷۲۷۲۶۰۳۳۲۲۲۳۸۸۲   ماشين آالت

۲۴۵۲۷۵۰۵۳۳۹۸۷۱۱۲۱۴۵۸۷۲۸۰۹۴۸۳۹۹۹۹۳۲۲۳۵۳۸   ساختمان
۳۲۵۹۳۷۰۱۰۰۴۸۰۷۱۹۰۹۸۲۲۱۲۰۳۲۹۸۱۲۶۸۹۸۲۵۳۸۶۹۰۹تغيير در موجودي انبار**

۱۳۷۶۸۷۷-۸۰۰۱۷۵-۱۷۲۲۱۱-۴۴۴۹۹۳-۲۶۸۸۹۶۴۰۵۰۲خالص صادرات کاالها و خدمات
۶۳۵۶۱۸۴۱۶۱۷۹۶۳۱۴۶۹۹۱۵۱۵۴۷۴۸۹۱۵۳۲۸۳۸۶۱۶۸۲۰۶   صادرات کاالها و خدمات
۶۰۸۷۲۸۸۱۵۷۷۴۶۱۱۹۱۴۹۰۸۱۷۱۹۷۰۰۲۳۳۳۰۱۳۷۵۴۵۰۸۲   واردات کاالها و خدمات

۱۹۱۲۸۸۴۰۵۴۲۰۶۵۵۶۷۹۷۳۴۵۶۱۱۸۸۸۶۶۰۷۵۶۸۴۲۴۴۱۲۵۷۰توليد 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.

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۸

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



مقدماتی
۱۳۹۷
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۲۷/۲۴۵/۷۳۳/۸۳۱/۶۱۵/۷۳۰/۶هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۱۳/۹۷/۳۷/۵۲۶/۰۳۸/۸۲۰/۹هزينه های مصرفی بخش دولتی

۳۱/۵۶۶/۴۵۱/۳۳۳/۴۱۵/۲۳۷/۰تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۳۳/۸۶۰/۴۵۹/۳۲۵/۶۴۶/۲۴۶/۰   ماشين آالت

۲/۶۳۱/۴-۳۰/۲۷۱/۷۴۷/۸۳۹/۷   ساختمان
تغيير در موجودي انبار

خالص صادرات کاالها و خدمات
۳/۰-۲۲/۸۰/۱۳/۳-۶۶/۴۱۳/۷   صادرات کاالها و خدمات
۶۶/۷۴۸/۶۶/۷۴/۴۴۷/۳۲۳/۹   واردات کاالها و خدمات

۲۴/۹۳۱/۸۲۶/۱۲۸/۵۲۴/۹۲۷/۶توليد 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
۱۳۹۸

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



مقدماتی
۱۳۹۷
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۴۸/۵۵۳/۵۴۳/۹۵۱/۶۵۰/۷۴۹/۷هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۱۲/۲۹/۳۱۰/۲۱۱/۰۱۵/۸۱۱/۶هزينه های مصرفی بخش دولتی

۲۰/۸۱۷/۹۲۴/۳۲۰/۵۲۵/۸۲۲/۳تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۸/۰۸/۱۷/۸۸/۶۱۱/۹۹/۱   ماشين آالت

۱۲/۸۹/۹۱۶/۵۱۱/۹۱۳/۸۱۳/۲   ساختمان
تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات
۳۳/۲۲۹/۸۲۱/۶۲۵/۳۲۵/۲۲۵/۳   صادرات کاالها و خدمات
۳۱/۸۲۹/۱۲۸/۲۲۸/۱۳۸/۴۳۰/۹   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.

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

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۸



مقدماتی
۱۳۹۷
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۲۷۱۷۰۴۰۶۴۹۰۶۶۶۳۱۵۶۹۶۴۱۴۹۹۵۸۵۵۴۳۲۵۰۷۶۷۷هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۶۷۶۰۵۰۱۳۵۶۸۵۱۶۴۹۵۱۱۳۸۹۶۵۱۹۶۰۷۴۶۳۵۶۷۵هزينه های مصرفی بخش دولتی

۱۰۳۸۳۷۳۱۸۷۰۸۲۳۱۷۴۴۵۲۱۹۹۷۷۲۵۲۱۸۶۹۷۶۶۹۰تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۳۰۰۷۸۵۵۸۷۹۳۶۷۴۱۳۵۹۹۱۷۸۴۴۴۰۲۷۰۵۶۳   ماشين آالت

۷۳۷۵۸۸۱۲۸۲۸۹۲۵۰۰۳۲۱۶۰۰۶۱۱۶۷۷۴۵۷۰۶۱۲۷   ساختمان
۹۹۳۴۴۲۲۸۹۱۴۷۳۷۱۴۵۵۲۹۷۰۴۰۲۴۴۷۱۴۱۲۰۲۳۵۶تغيير در موجودي انبار**

۱۳۱۸۴۷۷۲۶۵۸۲۷۲۳۳۷۰۰۲۵۴۲۸۳۲۰۹۶۸۸۹۶۳۴۹۸خالص صادرات کاالها و خدمات
۱۷۸۶۴۶۶۳۳۷۵۹۶۳۰۷۶۷۲۳۲۱۵۰۷۲۸۶۴۱۳۱۲۵۳۱۸۸   صادرات کاالها و خدمات
۴۶۷۹۸۹۷۱۷۶۹۷۳۹۷۲۶۷۲۲۴۷۶۷۲۵۲۸۹۶۹۰   واردات کاالها و خدمات

۶۷۴۳۳۸۲۱۵۲۶۸۰۷۱۷۱۹۱۲۰۱۵۵۱۷۶۴۱۴۸۸۲۰۵۶۲۸۵۸۹۶توليد 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.

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۸

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



مقدماتی
۱۳۹۷
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۷/۷-۱۱/۳-۱/۸-۹/۵-۸/۰-۲/۶-هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۶/۰-۴/۹-۳/۳-۶/۸-۹/۰-۲/۹-هزينه های مصرفی بخش دولتی

۵/۹-۱۷/۵-۰/۹۲/۱-۴/۹-۱۲/۳-تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۱۰/۰-۱۵/۱۱/۷-۹/۷-۱۸/۹-۱۸/۷-   ماشين آالت

۴/۳-۲۴/۷-۹/۴۳/۳۱/۷۱۰/۶-   ساختمان
تغيير در موجودي انبار

خالص صادرات کاالها و خدمات
۲۹/۹-۲۶/۲-۴/۹-۳۹/۷-۳۸/۶-۱۲/۵-   صادرات کاالها و خدمات
۳۸/۱-۱۱/۴-۲۸/۶-۴۸/۰-۵۰/۵-۲۹/۵-   واردات کاالها و خدمات

۶/۸-۶/۸-۹/۱۱/۸-۱۱/۷-۶/۰-توليد 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 ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۸

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