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  بسمه تعالی

۱۳۹۶سال  نيمه نخست در خصوص رشد اقتصادي توضيحاتی                  

  

سال  هاي ثابت قيمتبه ( 1396سال  نيمه نخست در، توليد ناخالص داخلي كشور و مقدماتي اساس محاسبات اوليه بر

 5/4 ، )ميليارد ريال هزار 0/3387(سال قبل  دوره مشابهميليارد ريال رسيده است كه در مقايسه با رقم هزار   1/3539به  )1390

دوره مشابه سال نسبت به  1396سال  دومماهه  سهناخالص داخلي در  توليدرشد است كه  ذكرالزم به . يافته است افزايشدرصد 

   .مي باشددرصد  6/4، معادل  1395

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

هاي بخش ساختمان  طرح آماري فعاليت و هاي بزرگ صنعتي قبيل وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، طرح آماري كارگاه

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

  .هاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است ها، از منابع آماري و شاخص تناسب با هر يك از فعاليتخدمات نيز م

 1396سال  نيمه نخست در كه دهد توليد ناخالص داخلي نشان مي افزايشدر  هاي مختلف اقتصادي ررسي سهم فعاليتب

برق، " و "صنعت" ،"بازرگاني، رستوران و هتلداري" ،"، انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل"، "نفت" هاي فعاليتارزش افزوده 

روند  افزايشدر  ايعمدهنقش  ،اقتصادي از رشد واحد درصد 5/0و  5/0،  5/0 ، 7/0 ، 3/1به ترتيب با سهمي معادل  "و آبگاز 

با سهمي معادل  ،"خانگيخدمات اجتماعي، شخصي و " فعاليتدر مقابل ارزش افزوده  .اندنموده ايفا  توليد ناخالص داخليرشد 

  .است داشته بررسيدر دوره مورد توليد ناخالص داخلي  در ايكاهندهواحد درصد از رشد، نقش   -1/0

قادير توليد محصوالت زراعي، مبرآورد كه دهدوزارت جهاد كشاورزي نشان مي آمار و اطالعات دريافتي ازآخرين 

بر اين  .خواهد بود برخوردار درصد 8/5و   5/6، 3/0 ي معادل به ترتيب از رشد قبلسال نسبت به  1396سال دامي در  و باغي

 ،)1390به قيمت هاي ثابت ( گروه كشاورزيارزش افزوده رشد بر اساس محاسبات فصلي، و  1396ماهه اول سال  ششدر  اساس

  .است افزايش يافته درصد 2/4 دوره مشابه سال قبلنسبت به 

به ميزان  1390به قيمت هاي ثابت سال  1396سال  نيمه نخستبر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در 

نتايج حاصل از . باشد مينسبت به دوره مشابه سال قبل  يدرصد 8/5 رشد گويايگردد كه  ميميليارد ريال برآورد هزار 1/791
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نرخ نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه، به طور عمده ناشي از افزايش  افزايشكه  مي دهددر اين زمينه نشان  مقدماتيمحاسبات 

گاز طبيعي  و صادرات افزايش توليدنيز و ده هاي پااليشگاهي آورفر ، توليدميعانات گازي توليد نفت خام،توليد و صادرات رشد 

   .بوده استنسبت به دوره مشابه سال قبل 

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

رشته فعاليت  24از مجموع . است يافته افزايشدرصد  9/4 مشابه سال قبل دورهنسبت به  1396سال  اولماهه  ششدر  )دهد مي

 7/3همچنين  .داراي رشد مثبت بوده است ،)درصد 7/88اهميت ضريب (ه رشته فعاليت با سيزد، 1396 نيمه نخست سالصنعتي در 

به ترتيب مربوط به ) 1396در شش ماهه اول سال (درصدي شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي  9/4واحد درصد از رشد 

 اسيتوليد فلزات اسصنايع  وصنايع توليد مواد و محصوالت شيميائي  ل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر،فعاليت صنايع توليد وساي

  .استبوده 

در شش  هاي جاريگذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمت، ارزش سرمايه"ساختمان"در بخش 

متناظر و تعديل  يبا اعمال شاخص هاي قيمت. افته استي افزايش درصد 6/12قبل نسبت به دوره مشابه سال  1396ماهه اول سال 

دولتي، نرخ رشد هاي  ن با احتساب ارزش افزوده ساختمانيهاي جاري و همچنمتيهاي خصوصي به قارزش افزوده ساختمان

  . گردددرصد برآورد مي 6/0در حدود  1390هاي ثابت سال قيمت به "ساختمان"بخش 

مربوط به  1396سه ماهه دوم سال  طيدرصدي  6/4بخش عمده رشد اقتصادي  دهد كهنشان مي مقدماتيي برآوردها

 ارزش افزوده كه دهدمحاسبات اوليه نشان مي. بوده است اقتصادي درصد از رشدواحد  8/1با سهمي معادل  خدماتگروه 

درصد  9/3و  8/4، 7/5، 3/4 ي معادلبه ترتيب از رشد "خدمات"و  "صنايع و معادن"، "نفت"، "كشاورزي" گروه هايفعاليت

، 0/4به ترتيب  جاريسال  اول فصلها در فعاليتاين در حالي است كه رشد اين  ؛اند برخوردار بوده 1396 سال سه ماهه دوم طي

گروه به عنوان زيربخش  ساختمان بخش 1396طي سه ماهه دوم سال الزم به ذكر است كه  .بوده استدرصد  8/3و  2/4، 9/5

   .باشد مي درصد 1/3 معادل 1396 سال سه ماهه دوم طي ساختمانرشد بخش . ستا  بودهبرخوردار  مثبتصنايع و معادن، از رشد 

نيز ) 1390هاي ثابت سال  به قيمت( 1396در نيمه نخست سال ) طرف تقاضاي اقتصاد(نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي 

 1/0 و 5/3، 7/3تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ترتيب از رشدي معادل  و دهد كه اقالم مصرف خصوصي، مصرف دولتي نشان مي
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نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده افزايش نرخ  1396محاسبات مقدماتي شش ماهه اول سال . اند برخوردار بودهدرصد 

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از دو بخش ماشين آالت . درصد مي باشد 1/0رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان 

 درصد 6/0نسبت به دوره مشابه سال قبل  1396تمان در نيمه نخست سال ناخالص ساخ ثابت سرمايه تشكيل. وساختمان است

درصد  9/0افزايش يافته و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ماشين آالت نيز طي دوره زماني مذكور نسبت به دوره مشابه سال قبل 

گذشته، مهمترين  ماني مشابهنسبت به دوره ز 1396كاهش واردات كاالهاي سرمايه اي در نيمه نخست سال . كاهش يافته است

 . بخش ماشين آالت است در عامل در خصوص كاهش نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

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

درصدي برخوردار  4/11و  3/4قبل به ترتيب از نرخ رشد و نسبت به دوره مشابه سال ) 1390به قيمت هاي ثابت سال ( 1396

  .اند بوده

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

، 1/4، 2/3شد رنرخ صادرات و واردات كاالها و خدمات به ترتيب از  و خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 مثبت بوده  1396به عبارت ديگر، روند رشد كليه اقالم هزينه نهائي در فصل دوم سال . انددرصدي برخوردار بوده 3/8و  3/7، 4/1

   .است

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

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

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

  .دهند تشكيل مي )مركزي

بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از  1396سال اول ماهه شش در خاتمه خاطر نشان مي سازد، ارقام حسابهاي ملي 

    .محاسبات فصلي تنظيم شده و در معرض تجديد نظر قرار دارد


