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 بسمه تعالی

۱۳۹۶سال  در خصوص رشد اقتصادي توضيحاتی                   

         

به ) 1390هاي ثابت سال  به قيمت( 1396بر اساس محاسبات اوليه و مقدماتي، توليد ناخالص داخلي كشور در سال  

درصد  7/3، معادل )هزار ميليارد ريال 1/6691(هزار ميليارد ريال رسيده است كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل  8/6940

نسبت به دوره مشابه سال قبل،  1396سال  چهارمالزم به ذكر است كه رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه . افزايش يافته است

سال  و 1396سال  چهارمسه ماهه زماني  همچنين رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز در دو مقطع. درصد مي باشد 7/2معادل 

 .درصد بوده است 6/4و  8/4مذكور به ترتيب معادل 

ها و اطالعات مورد نياز جهت محاسبه رشد اقتصادي از منابع آمار رسمي مربوطه از قبيل  حسب روال معمول، آخرين داده 

اداره (اختمان هاي بخش س طرح آماري فعاليت و هاي بزرگ صنعتي وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، طرح آماري كارگاه

همچنين در گروه خدمات نيز . ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو دريافت گرديده است)آمار اقتصادي بانك مركزي

  .هاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است ها، از منابع آماري و شاخص متناسب با هر يك از فعاليت

ارزش افزوده  1396دهد كه در سال  زايش توليد ناخالص داخلي نشان ميهاي مختلف اقتصادي در اف بررسي سهم فعاليت

بازرگاني، "،  "تخصصي و اي حرفه خدمات و مستغالت خدمات"،  "صنعت"،  "حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات" هاي فعاليت

واحد درصد از رشد اقتصادي،  5/0و  5/0، 6/0،  6/0،  7/0به ترتيب با سهمي معادل  "برق، گاز و آب" و "رستوران و هتلداري

خدمات اجتماعي، شخصي " فعاليتدر مقابل ارزش افزوده . اي در افزايش روند رشد توليد ناخالص داخلي ايفا نموده اندنقش عمده

اي در توليد ناخالص ، نقش كاهندهي اقتصاددرصد 7/3واحد درصد از رشد   -1/0با سهمي معادل  1396طي سال ، "و خانگي

 .مورد بررسي داشته است زماني داخلي در دوره

دهدكه برآورد مقادير توليد محصوالت زراعي، باغي آخرين آمار و اطالعات دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي نشان مي

بر اين  .باشد ميدرصد برخوردار  6/4و 6/4،  -7/0 ي معادل سال قبل به ترتيب از رشددوره مشابه نسبت به  1396 سالو دامي در 

نسبت به ) 1390به قيمت هاي ثابت (، رشد ارزش افزوده گروه كشاورزي مقدماتي محاسبات فصلي مبنايو بر  1396اساس در سال 

 .درصد افزايش يافته است 2/3دوره مشابه سال قبل 
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 9/1538به ميزان  1390به قيمت هاي ثابت سال  1396بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سال 

نتايج حاصل از محاسبات . باشد درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل مي 9/0گردد كه گوياي رشد  هزارميليارد ريال برآورد مي

مقدماتي در اين زمينه نشان مي دهد كه افزايش رشد ارزش افزوده اين گروه، به طور عمده ناشي از افزايش نرخ رشد توليد نفت 

هاي پااليشگاهي و نيز افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال قبل  ، توليد فرآوردهگازي خام، توليد ميعانات

  .بوده است

درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش  70كه حدود (هاي بزرگ صنعتي  در بخش صنعت، شاخص توليد كارگاه  

رشته فعاليت صنعتي در سال  24از مجموع . افزايش يافته است درصد 5/5نسبت به دوره مشابه سال قبل  1396 سال در) دهد مي

 5/5واحد درصد از رشد   7/3همچنين . ، داراي رشد مثبت بوده است)درصد 4/95ضريب اهميت (، هفده رشته فعاليت با 1396

ايل نقليه موتوري، به ترتيب مربوط به فعاليت صنايع توليد وس) 1396در سال (درصدي شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي 

 .تريلر و نيم تريلر، صنايع توليد مواد و محصوالت شيميائي و صنايع توليد فلزات اساسي بوده است

 1396هاي جاري در سال گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمت، ارزش سرمايه"ساختمان"در بخش 

ارزش رشد  رقم مذكور، با اعمال شاخص هاي قيمتي متناظر و تعديل. درصد افزايش يافته است 9/14نسبت به دوره مشابه سال قبل 

در نهايت با احتساب رقم . درصد برآورد گرديده است 4/1معادل  1390ثابت سال هاي خصوصي به قيمت بخش  افزوده ساختمان

 2/1در حدود  1390هاي ثابت سال  به قيمت "ساختمان" دولتي، رشد بخش بخش ارزش افزوده ساختمانفوق و نيز با در نظر گرفتن 

 . شوددرصد برآورد مي

مربوط به گروه  1396سال  چهارمدرصدي سه ماهه  7/2دهد كه بخش عمده رشد اقتصادي برآوردهاي مقدماتي نشان مي

هاي كه ارزش افزوده فعاليتدهد محاسبات اوليه نشان مي. واحد درصد از رشد اقتصادي بوده است 4/2خدمات با سهمي معادل 

درصد طي سه ماهه  4/4و   5/5،  -2/4، 1/2به ترتيب از رشدي معادل  "خدمات"و  "صنايع و معادن"، "نفت"، "كشاورزي"گروه 

 5/4،  -3/3، 0/4به ترتيب  1396سال  سومها در فصل اند؛ اين در حالي است كه رشد اين فعاليت برخوردار بوده 1396سال  چهارم

گروه نفت به علت كاهش صادرات نفت خام و  1396سال  و چهارم سوم فصولالزم به ذكر است كه طي . درصد بوده است 0/4و

 بخشبا كاهش رشد ارزش افزوده مواجه بوده و در مقابل  پااليشگاهيهاي  همچنين كاهش صادرات ميعانات گازي و فرآورده
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الزم به يادآوري است . است ، از رشد مثبت برخوردار بوده فصل متوالي سومينر د گروه صنايع و معادن ساختمان به عنوان زيربخش

 . باشد درصد مي 0/2معادل  1396سال  چهارمرشد بخش ساختمان طي سه ماهه كه 

دهد  نيز نشان مي) 1390هاي ثابت سال  به قيمت( 1396در سال ) طرف تقاضاي اقتصاد(نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي 

درصد  4/1و  9/3، 5/2اقالم مصرف خصوصي، مصرف دولتي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ترتيب از رشدي معادل كه 

واحد  1/5نشان دهنده افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان  1396محاسبات مقدماتي سال . اند برخوردار بوده

به  1395درصد در سال  -7/3رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از رقم  اي كه گونهدرصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشد؛ به 

تشكيل . تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از دو بخش ساختمان و ماشين آالت است. رسيده است 1396درصد در سال  4/1رقم 

و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ماشين آالت درصد  9/0نسبت به دوره مشابه سال قبل  1396سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در سال 

 . درصد افزايش يافته است 5/2نيز طي دوره زماني مذكور نسبت به دوره مشابه سال قبل 

                  1396در حوزه تجارت خارجي و بر اساس برآوردهاي اوليه، صادرات و واردات كاالها و خدمات طي سال 

. اند درصدي برخوردار بوده 4/13و  8/1بت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از نرخ رشد و نس) 1390به قيمت هاي ثابت سال (

دهد كه اقالم مصرف خصوصي، نيز نشان مي 1396در فصل چهارم سال ) 1390هاي ثابت سال  به قيمت(بررسي ارقام هزينه نهايي 

 1/21و   5/9، 2/1، 1/2،  0/1خدمات به ترتيب از رشد مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات و واردات كاالها و 

 1396سال و همچنين  در فصل چهارم ) 1390هاي ثابت سال  به قيمت(در مجموع هزينه ناخالص داخلي . انددرصدي برخوردار بوده

 .باشد مي درصدي برخوردار 8/3و  9/2از رشد  به ترتيب نسبت به دوره مشابه سال قبل

ترين منابع آماري به منظور محاسبه اقالم هزينه ناخالص داخلي را منابعي نظير طرح آماري  است كه عمدهالزم به يادآوري 

وزارت امور (داري كل كشور  هاي خزانه ، پرداختي)اداره آمار اقتصادي بانك مركزي(بودجه خانوار در مناطق شهري ايران 

بانك (هاي خارجي كشور  اسالمي ايران و آمار تراز پرداخت، آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري )اقتصادي و دارايي

 .دهند تشكيل مي )مركزي

بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم  1396در خاتمه خاطر نشان مي سازد، ارقام حسابهاي ملي سال 

 .  شده و در معرض تجديد نظر قرار دارد


