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 يبسمه تعال

 ن اقتصاد ايرا بخش واقعی تحوالتگزارش خالصه 

 ) ۱۳۹۵(به قيمت های ثابت سال پايه  ١٤٠٠سال 
 

 ناخـالص داخلـيمقدماتي انجام شده در خصوص توليـد برآوردهاي داده هاي حاصل از منابع آماري و بر اساس 

از  )١٣٩٥سـال  ثابـت هـايبـه قيمت( بـه قيمـت پايـه و ناخالص داخلـي ، نتايج اوليه نشان دهندة آن است که توليدكشور

افـزايش يافتـه اسـت. نتـايج  ١٤٠٠هـزار ميليـارد ريـال در سـال   ٤/١٤٥٧١بـه  ١٣٩٩ميليارد ريال در سال ار هز  ٢/١٣٩٦١

 ٤/٤هـاي اقتصـادي حـاکي از بـرآورد رشـد اقتصـادي مقدماتي حاصل از بررسـي رونـد تحـوالت ارزش افـزودة فعاليت

 می باشد. ١٤٠٠درصدي براي سال 

ای اقتصـاد زينـهای کـه در خصـوص اقـالم هاساس برآوردهای اوليه از سوي ديگر در سمت تقاضاي اقتصاد و بر

دولتی، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و صـادرات و همچون مخارج مصرف نهائی خصوصی، مخارج مصرف نهائی بخش 

 ١/٢٤و  ٢/٥،  ٠/٠،  ٣/٨،  ٩/٣به عمل آمده اسـت، رشـد اقـالم هزينـه ای فـوق الـذکر بـه ترتيـب  ١٤٠٠واردات در سال 

سال قبـل  نسبت به ١٤٠٠ر در سال سال قبل می باشند. در مجموع رشد هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازا رصد نسبت بهد

 درصد افزايش يافته است. ٧/٤

بـر مبنـای آخـرين اطالعـات  ١٣٩٩ارقام حسابهای ملـی در سـال  ،طبق روال متداول و معمول ،الزم به ذکر است

محاسبات انجام شده در خصوص نرخ سازد، آماری به روز رسانی شده است. همچنين خاطرنشان می بع پايهاز منادريافتی 

 مقدماتی بوده و در معرض تجديد نظر قرار دارد. ١٤٠٠شد اقتصادی سال ر

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

 ۱۴۰۰ سال ۱۳۹۹ سال ۱۳۹۵ت سال هاي ثاببه قيمت

 -۶/۲ ۲/۳ ارزش افزوده گروه کشاورزي

 ۱/۱۰ ۶/۹ ارزش افزوده گروه نفت

 ۱/۱ ۳/۷ ارزش افزوده گروه صنايع و معادن

 ۵/۶ ۲/۲ ارزش افزوده گروه خدمات

 ۴/۴ ۱/۴ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 ۹/۳ ۵/۰ مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي

 ۳/۸ -۹/۰ نهايي بخش دولتيمخارج مصرف 

 ۰/۰ ۲/۳ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 ۲/۵ -۸/۱۲ صادرات کاالها و خدمات

 ۱/۲۴ -۷/۲۹ واردات کاالها و خدمات

 ۷/۴ ۳/۳ هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار
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 يبسمه تعال

 اقتصاد ايران  بخش واقعی تحوالت گزارش

 )١٣٩٥ پايه سال ثابتجاری و (به قيمت های  ١٤٠٠ سال

 

 از  ١٣٩٥سـال  ثابـت هـايتوليـد ناخـالص داخلـي كشـور بـه قيمـت پايـه و بـه قيمت ،بر اساس برآوردهـاي اوليـه

نـرخ  گويـايافزايش يافته اسـت و ١٤٠٠در سال  ميليارد ريالهزار  ٤/١٤٥٧١به  ١٣٩٩در سال  ميليارد ريالهزار ٢/١٣٩٦١

بـا توجـه بـه وضـعيت کلـي اقتصـاد،  .باشـددوره زمـاني مـذکور مـيدرصد طـي  ٤/٤توليد ناخالص داخلي به ميزان  رشد

  است. ي مواجه بودهاقتصادرشد  سال قبل با افزايشنسبت به  ١٤٠٠اقتصاد ايران در سال دهدكه محاسبات فصلي نشان مي

ايش نرخ رشـد افزكه علت عمده دهدنشان مي  ١٤٠٠در سال  هاي مختلف اقتصادي برآورد ارزش افزوده فعاليت

 "اداره عمومي، دفاع و تامين اجتمـاعي" " نفت و گاز"،  هاي فعاليتارزش افزوده  افزايش را بايد در ناخالص داخلي توليد

" آمـوزش" و " بهداشـت و مـددکاری اجتمـاعی "  ، "صـنعت" ، " ، اطالعـات و ارتباطـات، ""حمل و نقل و انبـارداری"  ، 

سـهم ارزش افـزوده هـر يـک از  ؛ به طوری کـهنمودجستجو " ير وسايل نقليه موتوريعمده فروشي، خرده فروشي و تعم"

،  ٦/٠،  ٨/٠،  ٨/٠ معـادل بـه ترتيـب ١٤٠٠درصدي توليد ناخالص داخلي طی سـال  ٤/٤هاي مذکور در نرخ رشد فعاليت

 واحد درصد برآورد شده است. ٤/٠و  ٤/٠ ،٥/٠ ،٥/٠، ٥/٠

هـزار ميليـارد ريـال  ١/١٥٦١به ميزان  ١٣٩٥ورزي به قيمت هاي ثابت سال ارزش افزوده گروه كشا ١٤٠٠در سال 

.  برآوردهـاي انجـام شـده در ايـن زمينـه  بـا توجـه بـه يافته اسـتدرصد کاهش  ٦/٢ سال قبلبرآورد گرديدکه نسبت به 

 ١٤٠٠عـي و  بـاغي در سـال آمارهاي پايه دريافتي از وزارت جهاد کشاورزي حاکي از آن است که توليد محصوالت زرا

 درصد تغيير يافته است.  -٤/٠درصد و توليد محصوالت اصلي دامي  ٨/٤و  -١/٧سال قبل به ترتيب نسبت به 

 ٣/١١٥٦به ميـزان  ١٣٩٥به قيمت هاي ثابت سال  ١٤٠٠بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سال 

سال قبل مـي باشـد. نتـايج حاصـل از محاسـبات درصدي نسبت به  ١/١٠دکه گوياي رشد هزار ميليارد ريال برآورد گردي

ناشـي از مقدماتي در اين زمينه نشان دهنده آن است که افزايش نرخ رشـد ارزش افـزوده ايـن گـروه طـی دوره مـذکور، 

سـال قبـل ميعانات گـازی نسـبت بـه  ن افزايش توليد و صادرات گاز طبيعی ويش توليد و صادرات نفت خام و همچنيافزا

 بوده است.

سـال قبـل با گرديد که در مقايسه برخوردار درصد ١/١ نرخ رشدي معادل از  ١٤٠٠در سال گروه صنايع و معادن 

در اقتصـاد را  يدرصـد ٤/٤نـرخ رشـد  واحد درصـد از ٣/٠ و در نتيجه سهمي معادلاست کاهش يافته واحد درصد  ٢/٦

                                                           
 .گزارش حاضر بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم شده و در معرض تجديد نظر قرار دارد 
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"، "اسـتخراج معـدن"، صـنعت" هـاي بخـش ، ارزش افـزودةگـروهاين  دربه خود اختصاص داده است. دوره مورد بررسي 

" بـه ترتيـب  هاي تصفيهآبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت"  "ساختمان"، "تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا" و

 اند.ي مواجه بودهدرصد  ٢/٥و  ١/٣،  -٩/٦،  -٤/٠ ، ٣/٣ رشدهاي نرخ با 

 درصد -١ياقتصاد يهابر حسب فعاليت يرشد توليد ناخالص داخل
 

 ١٣٩٥هاي ثابت سال به قيمت
١٤٠٠ ١٣٩٩ 

 سال چهارمفصل فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 -6/2 -4/3 -0/3 -5/2 -3/2 2/3 گروه کشاورزي

 1/10 2/0 7/1 4/5 6/36 6/9 گروه نفت

 1/1 0/5 4/2 -4/4 7/1 3/7 دنگروه صنايع و معا

 -4/0 5/1 -5/0 -6/3 0/1 4/14 استخراج معدن     

 3/3 1/4 9/5 -9/1 2/5 2/7 صنعت     

 1/3 6/1 8/3 1/1 3/6 9/5 هوا هیبرق، گاز، بخار و تهو نیتام     

 2/5 7/3 2/6 3/6 5/4 6/2 هیتصف يتهایپسماند، فاضالب و فعال تیریمد ،یآبرسان     

 -9/6 9/11 -6/10 -6/15 -3/11 2/7 ساختمان     

 5/6 0/7 1/8 1/4 7/6 2/2 گروه خدمات

 7/3 9/4 0/5 3/0 6/4 3/4 ی و تعمیر وسایل نقلیه موتوريو خرده فروش یعمده فروش     

 9/6 2/2 9/9 4/0 3/17 -7/1 حمل و نقل و انبارداري     

 2/28 9/27 1/30 8/26 1/28 -5/40 جا و غذا نیمربوط به تام يهاتیفعال     

 1/13 0/7 9/13 3/15 5/16 1/34 اطالعات و ارتباطات     

 -4/2 4/12 8/7 -1/8 -9/17 3/8 مهیو ب یمال يهاتیفعال     

 1/1 5/1 9/0 7/0 2/1 2/3 امالك و مستغالت يهاتیفعال     

 8/15 6/9 2/37 1/3 2/13 -7/15 یو فن یعلم ،ياحرفه يهاتیفعال     

 -0/2 -8/0 -0/7 -4/4 7/4 -5/3 یبانیو خدمات پشت يادار يهاتیفعال     

 7/10 9/11 9/9 7/11 8/8 -0/2 یاجتماع نیدفاع و تام ،یاداره عموم     

 2/14 1/20 9/15 3/13 6/6 -3/6 آموزش     

 4/15 0/13 5/13 6/13 7/22 -2/0 یاجتماع يبهداشت و مددکار     

 6/14 8/13 1/21 5/8 9/15 4/0 یخدمات يتهایفعال ریورزش و سا ح،یتفر ،یر، سرگرمهن     

 4/4 7/5 8/4 0/1 7/6 1/4 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 9/3 3/6 0/5 7/0 4/4 6/3 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )
 

 . نرخ رشد عبارت است از درصد تغيير رقم دوره جاري نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل.١
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هـاي جـاري طـي    گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري بـه قيمـتدر بخش ساختمان، ارزش سرمايه

ت متناظر و تعديل رقـم مـذکور، درصد افزايش يافته است. با  اعمال شاخص هاي قيم ٧/٤٠سال قبل نسبت به  ١٤٠٠سال 

درصـد برآوردگرديـده  -٢/١١معـادل  ١٣٩٥نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصي به قيمت هاي ثابـت سـال 

است. در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز با در نظرگرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي،  نرخ رشـد بخـش سـاختمان بـه 

 شود.درصد برآورد مي -٩/٦زماني مذکور  طي دوره ١٣٩٥قيمت هاي ثابت سال 

 ٤/٤ي برخوردارگرديد و سهم آن از رشـد درصد ٥/٦از نرخ رشد  ١٤٠٠نيز در سال گروه خدمات ارزش افزوده 

 واحد درصد رسيده است. ٦/٣درصدي توليد ناخالص داخلي به 

 درصدواحد هاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي ـ سهم فعاليت

 ١٣٩٥ت سال هاي ثاببه قيمت
١٤٠٠ ١٣٩٩ 

 سال چهارمفصل فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 -3/0 0/0 -4/0 -5/0 -2/0 4/0 گروه کشاورزي

 8/0 0/0 1/0 4/0 6/2 7/0 گروه نفت

 3/0 3/1 6/0 -0/1 4/0 7/1 گروه صنايع و معادن

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 استخراج معدن     

 5/0 7/0 9/0 -2/0 7/0 0/1 صنعت     

 1/0 1/0 1/0 0/0 2/0 2/0 هوا هیبرق، گاز، بخار و تهو نیتام     

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 هیتصف يتهایپسماند، فاضالب و فعال تیریمد ،یآبرسان     

 -3/0 6/0 -5/0 -8/0 -6/0 3/0 ساختمان     

 6/3 4/4 5/4 1/2 9/3 3/1 گروه خدمات

 4/0 6/0 6/0 0/0 5/0 5/0 ی و تعمیر وسایل نقلیه موتوريشو خرده فرو یعمده فروش     

 6/0 2/0 8/0 0/0 3/1 -1/0 حمل و نقل و انبارداري     

 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 -2/0 جا و غذا نیمربوط به تام يهاتیفعال     

 5/0 3/0 5/0 5/0 7/0 0/1 اطالعات و ارتباطات     

 -1/0 4/0 2/0 -3/0 -7/0 3/0 مهیو ب یمال يهاتیفعال     

 1/0 2/0 1/0 1/0 2/0 4/0 امالك و مستغالت يهاتیفعال     

 2/0 1/0 4/0 0/0 1/0 -2/0 یو فن یعلم ،ياحرفه يهاتیفعال     

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 یبانیو خدمات پشت يادار يهاتیفعال     

 8/0 0/1 6/0 8/0 6/0 -2/0 یاجتماع نیدفاع و تام ،یاداره عموم     

 4/0 8/0 4/0 4/0 2/0 -2/0 آموزش     

 5/0 5/0 4/0 4/0 7/0 0/0 یاجتماع يبهداشت و مددکار     

 1/0 1/0 2/0 1/0 1/0 0/0 یخدمات يتهایفعال ریورزش و سا ح،یتفر ،یهنر، سرگرم     

 4/4 7/5 8/4 0/1 7/6 1/4 (درصد) توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
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  ١٤٠٠سـال   در "خـدمات"و  "صـنايع و معـادن" و گـاز"، نفـت"  "،كشاورزي"هاي ضمني گروه نرخ رشد شاخص

توليـد " شـاخص ضـمني  درصد بـوده اسـت. بـه عـالوه،  ٩/٤٧و  ٢/٥٥،  ٧/١٨٠،  ٦/٧٠معادل  تيبرته بسال قبل نسبت به 

  ٥/٥٢ و  ١/٥٧داراي رشـد  ترتيـب ني مزبـور بـهطـي دوره زمـا نيـز  "توليد ناخالص داخلي بدون نفت"و  "ناخالص داخلي

 ي بوده اند. درصد

هاي هزينـه ١٤٠٠برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي داللت برآن داردکه در سـال 

هاي ثابـت ناخالص به قيمت تشكيل سرمايه ثابت تي ودول نهايي بخش هزينه هاي مصرف ،خصوصي نهايي بخش مصرف

 اند.برخوردار بوده درصدي  ٠/٠و   ٣/٨،   ٩/٣های رشد از نرخ، به ترتيب ١٣٩٥ال س

 رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي ـ درصد
 

 ١٣٩٥هاي ثابت سال به قيمت
١٤٠٠ ١٣٩٩ 

 سال چهارمفصل  فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 9/3 2/7 5/4 8/2 3/1 5/0 مصرف خصوصي

 3/8 3/16 0/4 0/8 8/2 -9/0 دولتيمصرف 

 0/0 4/14 -6/2 -6/9 -3/2 2/3 تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 5/12 1/15 6/11 9/2 9/23 5/3 ماشين آالت     

 -1/7 5/13 -9/11 -1/16 -8/11 8/3 ساختمان     

 8/5 0/21 5/0 6/1 -2/1 -6/9 ١ساير تشکيل سرمايه     

       تغيير در موجودي انبار

       خالص صادرات کاالها و خدمات

 2/5 1/3 -4/8 -4/1 2/36 -8/12 صادرات کاالها و خدمات     

 1/24 7/20 6/27 4/19 5/30 -7/29 واردات کاالها و خدمات      

 7/4 0/5 7/6 0/1 9/6 3/3 توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار

 

، ماشين آالت و ساير است. نرخ رشد تشـکيل سـرمايه ختمانتشکيل سرمايه ثابت ناخالص متشکل از سه بخش سا

درصـد بـوده اسـت.   ٨/٥و   ٥/١٢ ، -١/٧سال قبل بـه ترتيـب نسبت به  ١٤٠٠ثابت ناخالص در سه بخش مذکور طی سال 

الص درصدي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دليل کاهش تشکيل سرمايه ثابـت ناخـ -١/٧نرخ رشد 

آالت نيز بـه دليـل افـزايش واردات تشکيل سرمايه در بخش ماشين ساختمان در بخش خصوصی بوده است. علت افزايش

                                                           
 باشد.می های تحقيق و توسعه، اکتشاف معادن، اشياء گرانبها و ساير اقالممفهوم ساير تشکيل سرمايه ثابت ناخالص شامل ارقام هزينه  - ١



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           بانک ����ی ���وری اسال�ی ا�ان

 ٦

سـال نسـبت بـه   ١٤٠٠اي و همچنين تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آالت توليد داخل، طي سال کاالهاي سرمايه

 باشد.قبل مي

 ١٤٠٠اس محاسبات اوليه، رشد صادرات و واردات کاالهـا و خـدمات در سـال در حوزه تجارت خارجي و بر اس

 است.  درصد بوده ١/٢٤و   ٢/٥سال قبل به ترتيب )، نسبت به ١٣٩٥هاي ثابت سال (به قيمت

 درصد ٧/٤قيمت بازار نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به   ١٤٠٠سال طی  ،جدول مخارج نهايي همچنين بر اساس

 آوردگرديده است.بر

در راستاي ارتقاء و بهنگـام سـازي آمـار بانک مرکزی هاي اقتصادي اداره حساب سازد، در خاتمه خاطر نشان می

 های اسـتانداردها منطبق برآخـرين دسـتورالعملنسبت به توسعه، تکميل و به روز رساني داده ايران هاي مليفصلي حساب

طورکلي بـه .ه اسـتاقـدام نمـود)  ٢٠٠٨(هاي ملـي و نظام حساب )٢٠١٧(فصلي هاي ملينظام حساب همچونبين المللي 

 :د زير استيهاي جدداراي ويژگيدر اين بانک  ه شدهيفصلي ته ارقام مجموعه حسابهای ملی

 (QNA) ٢٠١٧تهيه و تدوين بر مبناي آخرين نسخه استاندارد نظام حسابهاي ملي فصلي  -

  (SNA) ٢٠٠٨ هاي مليم نسخه استاندارد نظام حسابطبيق ارقام با آخرين مفاهيت -

 چهارم نسخه (ISIC) هاي اقتصاديتهيه آخرين نسخه نظام طبقه بندي استاندارد رشته فعاليت -

 ١٣٩٥هاي جاري و ثابت سال پايه هاي ملي فصلي ايران به قيمتهيه و ارائه آمار حسابت -

 نسخه چهارم  (ISIC) قلم منطبق بر نظام ١٩به  ١٢هاي اقتصادي از افزايش رشته فعاليت -



مقدماتي

۱۳۹۹

سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول سال 

۴۹۸۱۸۵۰۱۴۲۳۵۹۶۴۰۲۴۱۵۹۲۶۰۴۰۱۴۲۲۳۶۵۸۸۲۷۵۴۲۸گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۱۴۷۶۵۶۸۶۰۹۶۱۳۷۳۷۹۹۳۱۲۲۳۸۷۶۱۹۹۰۹۹۵۴۵۶۲۴۷۷گروه نفت و گاز

۱۳۲۶۵۶۶۳۴۲۴۴۲۶۹۴۸۹۹۰۳۰۵۵۵۴۸۶۵۶۱۲۲۸۴۱۲۰۸۲۱۰۰۵گروه صنايع و معادن 

۱۲۴۱۴۶۸۳۴۹۷۱۲۴۴۱۸۷۰۵۲۱۵۶۴۵۹۳۹۸۳۱۹۰۷۱۲۹استخراج معدن                                               

۸۶۲۳۰۸۸۲۸۶۳۱۵۰۳۲۵۳۱۵۹۳۹۰۷۸۳۹۴۱۴۲۱۲۶۱۴۱۶۶۲۷۴ صنعت                                               

۵۸۳۰۳۲۱۵۱۳۹۵۱۵۵۶۹۴۱۴۹۶۹۷۱۵۷۷۲۷۶۱۴۵۱۲تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا

۴۱۷۳۵۱۱۹۴۰۱۴۲۲۶۱۱۹۵۱۱۱۸۲۷۴۹۹۴۴آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۲۷۷۶۳۴۰۸۶۸۰۷۲۱۰۳۴۰۸۱۹۶۳۸۱۴۱۲۱۷۱۷۷۴۰۸۳۱۴۵ساختمان

۲۰۰۶۷۴۳۲۶۵۰۰۴۶۹۷۶۰۸۴۰۰۸۲۴۰۲۹۴۹۲۵۴۵۲۶۳۱۶۰۳۶۸۹گروه خدمات

۵۰۴۵۲۱۲۱۷۷۱۴۴۹۱۸۹۴۳۸۲۲۱۲۶۵۶۵۲۲۲۸۲۱۱۸۰۲۰۶۰۶عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 

۳۱۵۶۵۹۲۱۰۷۰۸۳۵۱۲۴۷۰۶۷۱۴۶۶۴۱۷۱۵۲۹۶۸۸۵۳۱۴۰۰۷حمل و نقل و انبارداري

۱۴۱۳۱۸۶۰۳۵۰۷۳۲۸۳۷۸۷۵۹۸۵۴۹۳۲۹۷۸۸۵فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا

۴۳۸۷۳۶۱۳۴۸۵۸۱۴۳۳۴۴۱۵۱۴۷۶۱۵۲۶۷۷۵۸۲۳۵۶اطالعات و ارتباطات

۱۹۰۲۱۵۳۴۸۵۶۶۷۵۸۶۰۰۲۶۵۳۸۶۸۷۶۱۶۵۳۲۴۸۷۱۹۰فعاليت هاي مالي و بيمه

۳۹۰۸۲۵۰۱۲۰۸۴۵۷۱۴۲۶۹۸۱۱۵۴۶۱۳۰۱۵۹۲۳۹۴۵۷۷۳۹۶۲فعاليت هاي امالک و مستغالت

۲۸۳۷۷۷۱۰۶۷۷۵۱۰۰۰۴۸۱۶۵۸۰۷۱۲۳۷۰۱۴۹۶۳۳۲فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني

۲۵۸۲۰۸۲۵۸۹۰۵۰۹۴۹۵۹۸۵۱۳۶۶۵۴فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني

۲۷۰۶۴۸۶۸۵۹۳۸۴۱۱۳۷۷۸۳۱۰۲۹۶۰۵۱۴۲۷۱۷۴۴۴۵۳۹۴۶اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۱۱۳۸۴۴۸۳۶۷۸۹۵۴۶۴۹۶۱۴۵۹۶۱۹۶۳۳۲۲۸۱۹۲۵۷۰۳آموزش

۱۰۳۹۲۸۶۳۳۸۵۹۷۴۱۷۳۵۹۴۲۷۰۵۰۵۴۶۶۰۶۱۷۲۹۶۱۲بهداشت و مددکاري اجتماعي

۲۸۱۳۵۳۸۷۹۴۵۱۰۸۱۴۰۱۲۵۵۰۲۱۶۳۸۴۹۴۸۵۴۳۶هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي

۳۹۷۹۱۵۱۳۱۲۷۷۷۹۴۸۱۷۲۶۹۵۸۳۱۷۶۲۳۰۴۹۱۷۵۹۲۰۲۰۶۵۲۶۲۶۰۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۳۸۳۱۴۹۴۵۱۲۱۶۸۳۳۵۱۶۵۳۱۵۹۰۱۶۳۹۹۱۷۳۱۵۶۰۱۰۲۵۶۰۷۰۰۱۲۲توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )

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

به قيمت هاي جاري

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي * - ميليارد ريال

۱۴۰۰
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مقدماتي

۱۳۹۹

سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول سال 

۳۶/۶۶۷/۹۷۱/۶۵۸/۸۴۹/۹۶۶/۱گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۱۱/۰۱۳۷/۷۹۹/۳۲۰۳/۰۳۴۶/۶۲۰۹/۰-گروه نفت و گاز

۷۸/۰۹۲/۴۵۹/۵۴۹/۲۴۳/۶۵۷/۰گروه صنايع و معادن 

۱۵۲/۸۱۰۱/۹۶۸/۱۴۰/۲۳۷/۱۵۳/۶استخراج معدن                                               

۷۴/۶۱۰۸/۳۶۸/۸۵۷/۹۴۵/۵۶۴/۳ صنعت                                               

۷/۹۹/۱۳/۵۵/۹۳/۵۵/۴تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا

۲۰/۳۲۳/۳۱۸/۱۲۰/۲۱۷/۵۱۹/۷آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۹۱/۶۷۰/۴۴۳/۶۳۲/۷۴۸/۴۴۷/۱ساختمان

۴۶/۳۶۷/۹۵۸/۳۵۷/۶۵۰/۲۵۷/۵گروه خدمات

۵۶/۹۸۹/۱۶۸/۳۵۱/۹۴۰/۸۵۹/۰عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 

۴۹/۵۱۰۸/۲۷۰/۰۶۷/۲۴۸/۳۶۸/۳حمل و نقل و انبارداري

۲۰/۳۱۱۶/۳۱۱۶/۰۱۱۲/۰۱۰۱/۹۱۱۰/۸-فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا

۳۴/۵۲۵/۷۳۷/۲۳۹/۶۲۸/۹۳۲/۷اطالعات و ارتباطات

۱۰۷/۷۲۹/۱۱۷/۹۳۵/۰۳۹/۸۳۰/۸فعاليت هاي مالي و بيمه

۳۵/۳۳۸/۰۴۲/۶۵۴/۷۵۴/۳۴۷/۷فعاليت هاي امالک و مستغالت

۱۰/۸۸۳/۲۵۴/۷۱۱۷/۸۴۶/۰۷۴/۹فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني

۳۰/۱۵۵/۹۳۹/۱۳۵/۹۴۰/۱۴۲/۰فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني

۳۸/۹۶۸/۸۷۴/۶۶۱/۰۵۷/۵۶۴/۶اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۳۰/۳۶۶/۷۶۹/۹۷۰/۰۶۹/۴۶۹/۲آموزش

۳۳/۳۷۷/۷۶۷/۵۶۴/۸۶۰/۵۶۶/۴بهداشت و مددکاري اجتماعي

۳۸/۳۸۰/۷۶۷/۵۷۹/۵۶۶/۹۷۲/۵هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي

۵۰/۳۷۷/۹۶۳/۰۶۰/۳۵۹/۶۶۴/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۵۴/۴۷۵/۷۶۱/۷۵۴/۸۴۷/۵۵۸/۴توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )

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

به قيمت هاي جاري
۱۴۰۰

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد
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مقدماتي

۱۳۹۹

سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول سال 

۱۲/۵۱۱/۱۲۳/۳۱۴/۸۱/۳۱۲/۷گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۳/۷۴/۸۴/۳۶/۹۱۱/۳۷/۰گروه نفت و گاز

۳۳/۳۳۳/۲۲۸/۴۳۱/۵۳۴/۸۳۱/۹گروه صنايع و معادن 

۳/۱۲/۷۲/۶۳/۰۳/۴۲/۹استخراج معدن                                               

۲۱/۷۲۲/۴۱۸/۸۲۲/۲۲۳/۵۲۱/۷ صنعت                                               

۱/۵۱/۲۰/۹۰/۸۰/۹۰/۹تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا

۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۷/۰۶/۸۶/۰۵/۵۶/۹۶/۳ساختمان

۵۰/۴۵۰/۹۴۴/۱۴۶/۸۵۲/۶۴۸/۴گروه خدمات

۱۲/۷۱۳/۹۱۱/۰۱۲/۱۱۲/۷۱۲/۳عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 

۷/۹۸/۴۷/۲۸/۳۸/۷۸/۱حمل و نقل و انبارداري

۰/۴۰/۵۰/۴۰/۴۰/۵۰/۵فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا

۱/۱۱/۱۰/۸۰/۹۰/۹۰/۹اطالعات و ارتباطات

۴/۸۳/۸۳/۴۳/۷۴/۳۳/۸فعاليت هاي مالي و بيمه

۹/۸۹/۵۸/۳۸/۸۹/۱۸/۸فعاليت هاي امالک و مستغالت

۰/۷۰/۸۰/۶۰/۹۰/۷۰/۸فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني

۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني

۶/۸۶/۷۶/۶۵/۸۸/۱۶/۸اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۲/۹۲/۹۲/۷۲/۶۳/۶۳/۰آموزش

۲/۶۲/۶۲/۴۲/۴۳/۱۲/۷بهداشت و مددکاري اجتماعي

۰/۷۰/۷۰/۶۰/۷۰/۹۰/۷هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۹۶/۳۹۵/۲۹۵/۷۹۳/۱۸۸/۷۹۳/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )

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

سهم توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد

۱۴۰۰
به قيمت هاي جاري
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مقدماتي

۱۳۹۹

سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول سال 

۱۶۰۳۰۴۲۳۳۳۵۴۱۷۶۳۵۷۲۴۲۸۱۹۶۳۵۸۱۳۱۵۶۱۱۲۲گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۱۰۵۰۲۴۴۳۲۱۷۰۹۲۸۲۵۲۹۲۷۱۹۹۶۲۸۰۰۲۷۱۱۵۶۲۶۲گروه نفت و گاز

۳۴۲۹۹۴۸۸۲۲۳۱۹۸۵۷۰۵۳۸۶۹۵۵۲۹۱۸۷۱۲۳۴۶۷۶۳۶گروه صنايع و معادن 

۱۵۵۵۹۶۳۷۶۹۸۳۷۲۴۲۳۹۸۷۰۴۰۱۵۹۱۵۴۹۶۹استخراج معدن                                               

۲۰۴۰۸۵۸۴۹۱۸۴۸۵۱۰۸۵۹۵۵۳۶۴۸۵۵۱۲۴۳۲۱۰۷۵۹۸ صنعت                                               

۵۳۵۲۹۹۱۳۶۱۵۶۱۳۶۸۱۱۱۳۵۳۸۱۱۴۳۷۷۹۵۵۲۱۲۷تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا

۲۶۰۲۹۶۹۴۲۷۷۵۷۶۳۸۰۶۳۰۶۲۷۳۸۵آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۶۷۲۱۶۶۱۴۹۶۷۵۱۶۴۳۸۴۱۳۴۲۷۳۱۷۷۲۲۵۶۲۵۵۵۷ساختمان

۷۸۷۷۹۹۴۲۰۳۶۸۷۰۲۱۰۷۱۶۳۲۰۵۹۷۲۲۲۱۸۲۵۸۳۸۳۸۶۳۳۹گروه خدمات

۱۶۱۰۹۹۱۴۱۴۴۷۴۴۰۱۳۸۴۴۲۶۹۵۱۴۲۷۶۷۶۱۶۷۰۴۸۵عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 

۱۱۴۶۵۹۶۲۹۰۲۸۲۲۹۰۴۳۸۳۲۲۰۴۸۳۲۳۵۰۴۱۲۲۶۲۷۲حمل و نقل و انبارداري

۴۷۷۹۱۱۴۸۳۰۱۵۹۷۶۱۵۳۲۶۱۵۱۳۷۶۱۲۷۰فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا

۵۴۹۱۵۰۱۵۸۲۳۵۱۵۲۷۹۴۱۵۵۱۲۲۱۵۴۷۱۸۶۲۰۸۶۹اطالعات و ارتباطات

۴۷۱۹۷۲۱۰۶۸۳۴۱۱۳۴۲۴۱۱۵۴۰۰۱۲۵۱۲۶۴۶۰۷۸۴فعاليت هاي مالي و بيمه

۱۹۱۲۹۷۵۴۹۳۷۷۴۵۱۷۳۴۳۴۶۸۴۸۶۴۵۳۵۲۸۱۹۳۳۱۳۰فعاليت هاي امالک و مستغالت

۱۴۰۴۴۶۴۱۷۰۴۳۶۱۵۶۴۷۵۲۵۳۷۱۸۲۱۶۲۵۶۷فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني

۱۰۷۹۹۲۷۵۱۲۷۶۰۲۵۵۹۲۵۱۶۱۰۵۸۵فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني

۹۸۵۷۰۴۲۵۳۶۹۵۲۸۷۹۴۲۲۳۸۲۹۲۳۱۰۹۹۵۱۰۹۰۹۲۳اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۴۳۸۲۶۰۱۱۱۷۵۴۱۲۹۱۶۰۱۱۳۱۳۰۱۴۶۳۳۰۵۰۰۳۷۴آموزش

۴۵۲۳۹۲۱۲۱۴۴۴۱۲۹۶۵۸۱۲۳۱۵۲۱۴۷۶۶۷۵۲۱۹۲۱بهداشت و مددکاري اجتماعي

۱۱۰۹۱۸۲۷۰۹۳۳۰۱۳۰۳۱۷۳۱۳۸۲۰۴۱۲۷۱۵۸هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي

۱۳۹۶۱۲۲۹۳۵۱۴۴۴۰۴۰۱۰۳۱۶۳۶۲۹۴۶۷۳۴۱۷۱۳۶۱۴۵۷۱۳۵۹توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۱۲۹۱۰۹۸۵۳۱۹۲۷۳۱۳۷۲۷۷۸۷۳۳۵۷۴۷۱۳۱۳۷۱۰۸۱۳۴۱۵۰۹۷توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )

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

۱۴۰۰

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي * - ميليارد ريال

به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵
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مقدماتي

۱۳۹۹

سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول سال 

۲/۶-۳/۴-۳/۰-۲/۵-۲/۳-۳/۲گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۹/۶۳۶/۶۵/۴۱/۷۰/۲۱۰/۱گروه نفت و گاز

۴/۴۲/۴۵/۰۱/۱-۷/۳۱/۷گروه صنايع و معادن 

۰/۴-۰/۵۱/۵-۳/۶-۱۴/۴۱/۰استخراج معدن                                               

۱/۹۵/۹۴/۱۳/۳-۷/۲۵/۲ صنعت                                               

۵/۹۶/۳۱/۱۳/۸۱/۶۳/۱تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا

۲/۶۴/۵۶/۳۶/۲۳/۷۵/۲آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۶/۹-۱۰/۶۱۱/۹-۱۵/۶-۱۱/۳-۷/۲ساختمان

۲/۲۶/۷۴/۱۸/۱۷/۰۶/۵گروه خدمات

۴/۳۴/۶۰/۳۵/۰۴/۹۳/۷عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 

۱/۷۱۷/۳۰/۴۹/۹۲/۲۶/۹-حمل و نقل و انبارداري

۴۰/۵۲۸/۱۲۶/۸۳۰/۱۲۷/۹۲۸/۲-فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا

۳۴/۱۱۶/۵۱۵/۳۱۳/۹۷/۰۱۳/۱اطالعات و ارتباطات

۲/۴-۸/۱۷/۸۱۲/۴-۱۷/۹-۸/۳فعاليت هاي مالي و بيمه

۳/۲۱/۲۰/۷۰/۹۱/۵۱/۱فعاليت هاي امالک و مستغالت

۱۵/۷۱۳/۲۳/۱۳۷/۲۹/۶۱۵/۸-فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني

۲/۰-۰/۸-۷/۰-۴/۴-۳/۵۴/۷-فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني

۲/۰۸/۸۱۱/۷۹/۹۱۱/۹۱۰/۷-اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۶/۳۶/۶۱۳/۳۱۵/۹۲۰/۱۱۴/۲-آموزش

۰/۲۲۲/۷۱۳/۶۱۳/۵۱۳/۰۱۵/۴-بهداشت و مددکاري اجتماعي

۰/۴۱۵/۹۸/۵۲۱/۱۱۳/۸۱۴/۶هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي

۴/۱۶/۷۱/۰۴/۸۵/۷۴/۴توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۳/۶۴/۴۰/۷۵/۰۶/۳۳/۹توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )

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

۱۴۰۰

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد

به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵
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مقدماتي

۱۳۹۹

سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول سال 

۰/۳-۰/۴۰/۰-۰/۵-۰/۲-۰/۴گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۰/۷۲/۶۰/۴۰/۱۰/۰۰/۸گروه نفت و گاز

۱/۰۰/۶۱/۳۰/۳-۱/۷۰/۴گروه صنايع و معادن 

۰/۱۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰استخراج معدن                                               

۰/۲۰/۹۰/۷۰/۵-۱/۰۰/۷ صنعت                                               

۰/۲۰/۲۰/۰۰/۱۰/۱۰/۱تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا

۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۰/۳-۰/۵۰/۶-۰/۸-۰/۶-۰/۳ساختمان

۱/۳۳/۹۲/۱۴/۵۴/۴۳/۶گروه خدمات

۰/۵۰/۵۰/۰۰/۶۰/۶۰/۴عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 

۰/۱۱/۳۰/۰۰/۸۰/۲۰/۶-حمل و نقل و انبارداري

۰/۲۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱-فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا

۱/۰۰/۷۰/۵۰/۵۰/۳۰/۵اطالعات و ارتباطات

۰/۱-۰/۳۰/۲۰/۴-۰/۷-۰/۳فعاليت هاي مالي و بيمه

۰/۴۰/۲۰/۱۰/۱۰/۲۰/۱فعاليت هاي امالک و مستغالت

۰/۲۰/۱۰/۰۰/۴۰/۱۰/۲-فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني

۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني

۰/۲۰/۶۰/۸۰/۶۱/۰۰/۸-اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۰/۲۰/۲۰/۴۰/۴۰/۸۰/۴-آموزش

۰/۰۰/۷۰/۴۰/۴۰/۵۰/۵بهداشت و مددکاري اجتماعي

۰/۰۰/۱۰/۱۰/۲۰/۱۰/۱هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي

۴/۱۶/۷۱/۰۴/۸۵/۷۴/۴توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (درصد)

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

۱۴۰۰

سهم فعاليتهاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي - واحد درصد

به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵
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مقدماتی

۱۳۹۹

سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول سال 

۱۸۸۷۳۹۱۷۵۹۷۹۰۴۵۷۰۶۰۶۲۷۷۶۲۵۷۱۴۸۱۴۳۸۹۷۲۸۸۰۹۲۸۳هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۵۸۸۶۸۷۶۱۷۴۷۳۸۱۲۳۸۶۰۵۵۲۱۲۵۱۰۵۳۲۴۵۸۵۹۹۵۰۴۴۰۰هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی

۱۱۶۱۷۱۱۹۳۲۳۰۳۴۹۴۳۲۳۰۰۰۴۴۳۲۵۲۷۵۹۴۱۷۷۵۱۷۹۲۷۶۵۱تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۴۳۸۷۵۲۰۱۰۰۱۱۴۱۱۵۳۷۶۳۰۲۰۰۲۵۰۳۲۵۸۵۴۴۴۷۱۲۶۷۱۹   ماشين آالت

۷۰۱۹۸۲۵۲۱۶۷۵۰۲۲۷۰۴۹۳۵۲۳۵۶۱۴۸۳۲۳۸۷۴۵۱۰۴۶۷۳۳۰   ساختمان

۲۰۹۷۷۴۶۱۷۰۶۸۰۴۳۵۷۳۸۷۶۱۱۷۵۸۵۳۳۳۶۰۲   ساير تشکيل سرمايه

۷۷۰۰۶۹۶۶۲۰۰۹-۶۴۳۷۱۰۳۲۳۷۸۹۱۱۳۹۲۹۵۰۰۳۴۳۰۶۰۴تغيير در موجودي انبار**

۹۹۶۹۸۴۱۹۶۴۲۷۸۱۳۹۷۸۷۱۱۶۰-۲۳۰۱۸۰-۲۰۲۳۶۳۸-خالص صادرات کاالها و خدمات

۷۹۲۳۵۶۵۲۵۲۳۳۳۳۲۸۹۱۴۴۲۴۲۱۴۸۰۳۵۶۲۱۲۰۶۱۵۲۵۰۷۸۴   صادرات کاالها و خدمات

۹۹۴۷۲۰۴۲۷۵۳۵۱۳۲۹۹۱۱۴۰۳۷۹۵۱۶۲۴۸۳۹۸۰۹۱۴۳۷۹۶۲۳   واردات کاالها و خدمات

۴۰۷۹۱۳۷۷۱۳۱۰۵۵۰۶۱۷۵۹۹۴۸۴۱۸۰۳۳۵۹۲۱۸۰۳۵۹۲۱۶۶۷۷۴۵۰۳توليد 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 قيمت هاي جاري

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

۱۴۰۰
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مقدماتی

۱۳۹۹

سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول سال 

۴۰/۵۵۴/۰۵۷/۰۵۳/۰۴۷/۸۵۲/۶هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۴۰/۶۵۹/۴۶۸/۹۵۲/۴۶۳/۷۶۱/۵هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی

۸۲/۸۸۳/۰۵۰/۵۴۱/۷۵۴/۳۵۴/۳تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۷۹/۶۱۰۵/۳۶۱/۶۵۹/۹۵۲/۴۶۲/۴   ماشين آالت

۸۶/۸۷۴/۸۴۴/۷۲۹/۰۵۵/۴۴۹/۱   ساختمان

۳۶/۹۶۱/۵۵۶/۳۴۸/۷۶۷/۰۵۹/۰   ساير تشکيل سرمايه

تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات

۲۳/۳۱۴۴/۱۷۴/۰۶۶/۹۱۰۷/۹۹۲/۵   صادرات کاالها و خدمات

۳۳/۳۸۷/۱۳۷/۱۳۳/۹۳۹/۹۴۴/۶   واردات کاالها و خدمات

۴۹/۱۷۸/۲۶۲/۴۶۰/۰۵۹/۱۶۳/۷توليد 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 قيمت هاي جاري

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

۱۴۰۰
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مقدماتی

۱۳۹۹

سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول سال 

۴۶/۳۴۵/۶۴۰/۱۴۲/۳۴۵/۲۴۳/۱هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۱۴/۴۱۳/۳۱۳/۶۱۱/۸۱۸/۰۱۴/۲هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی

۲۸/۵۲۴/۶۲۴/۶۲۴/۶۳۲/۹۲۶/۸تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۱۰/۸۷/۶۸/۷۱۱/۱۱۴/۳۱۰/۷   ماشين آالت

۱۷/۲۱۶/۵۱۵/۴۱۳/۱۱۸/۰۱۵/۷   ساختمان

۰/۵۰/۵۰/۵۰/۴۰/۷۰/۵   ساير تشکيل سرمايه

تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات

۱۹/۴۱۹/۳۱۶/۴۲۳/۴۳۱/۲۲۲/۸   صادرات کاالها و خدمات

۲۴/۴۲۱/۰۱۷/۰۲۱/۰۲۶/۸۲۱/۵   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.

به قيمت هاي جاري
۱۴۰۰

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

۱۳۹۹

سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول سال 

۷۰۲۳۱۷۳۱۷۸۸۷۶۸۱۸۸۲۱۳۴۱۷۹۸۵۹۴۱۸۲۸۱۳۴۷۲۹۷۶۳۰هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۲۰۶۸۳۹۹۴۹۸۳۳۸۵۸۳۱۵۵۴۷۴۸۴۸۶۸۲۷۸۸۲۲۳۹۱۲۹هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی

۲۵۷۴۰۰۲۵۴۹۶۴۴۶۵۱۱۹۲۵۹۰۳۹۳۷۸۳۱۱۷۲۵۷۴۳۴۶تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۸۸۸۶۱۸۱۷۷۹۵۵۲۳۳۵۷۱۲۵۸۶۱۱۳۲۹۲۶۸۹۹۹۴۰۵   ماشين آالت

۱۶۱۳۵۵۵۳۵۳۷۲۴۳۹۷۷۵۴۳۱۶۶۶۱۴۳۰۷۸۲۱۴۹۸۹۲۱   ساختمان

۷۱۸۲۹۱۷۹۶۵۱۹۸۶۶۱۵۱۲۱۲۳۰۶۸۷۶۰۲۰   ساير تشکيل سرمايه

۱۸۱۴۰۴۳۵۲۲۳۵۶۸۵۷۸۴۵۷۵۶۵۴۶۵۸۹۰۵۲۱۹۵۶۵۲تغيير در موجودي انبار**

۱۰۷۷۴۸۳۲۸۳۶۵۸۱۹۱۳۸۲۲۱۰۵۲۸۲۵۱۸۴۰۹۳۷۴۰۸خالص صادرات کاالها و خدمات

۲۱۱۲۸۰۷۵۵۷۳۷۴۵۰۷۶۸۰۵۴۴۰۵۹۶۱۳۰۷۸۲۲۲۲۱۹۱   صادرات کاالها و خدمات

۱۰۳۵۳۲۴۲۷۳۷۱۶۳۱۶۲۹۸۳۳۳۵۳۲۳۶۱۲۳۸۱۲۸۴۷۸۳   واردات کاالها و خدمات

۱۴۵۵۷۱۰۲۳۶۴۲۷۶۳۴۱۶۵۷۰۸۳۸۳۰۹۰۹۳۶۰۴۷۸۴۱۵۲۴۴۱۶۴توليد 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.

۱۴۰۰

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

به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵
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مقدماتی

۱۳۹۹

سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول سال 

۰/۵۱/۳۲/۸۴/۵۷/۲۳/۹هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۰/۹۲/۸۸/۰۴/۰۱۶/۳۸/۳-هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی

۲/۶۱۴/۴۰/۰-۹/۶-۲/۳-۳/۲تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۳/۵۲۳/۹۲/۹۱۱/۶۱۵/۱۱۲/۵   ماشين آالت

۷/۱-۱۱/۹۱۳/۵-۱۶/۱-۱۱/۸-۳/۸   ساختمان

۱/۲۱/۶۰/۵۲۱/۰۵/۸-۹/۶-   ساير تشکيل سرمايه

تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات

۸/۴۳/۱۵/۲-۱/۴-۱۲/۸۳۶/۲-   صادرات کاالها و خدمات

۲۹/۷۳۰/۵۱۹/۴۲۷/۶۲۰/۷۲۴/۱-   واردات کاالها و خدمات

۳/۳۶/۹۱/۰۶/۷۵/۰۴/۷توليد 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.

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

۱۴۰۰
به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵
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