
 
 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 معاونت اقتصادي

 مدرييت کل اقتصادي

 

 

 گزارش تحوالت اقتصادي اريان رد بخش واقعي     

 (1390)هب قیمت اهي اثبت  1399   نیمه نخست  سال  

 
 

 

 

 

 

 

 

 اداره حسابهاي اقتصادي

 1399      ماه    آرذ



 

 
 يبسمه تعال

 

 تحوالت اقتصادي ايران در بخش واقعي گزارشخالصه 

 (1390) به قيمت های ثابت 1399نيمه نخست سال 
 

 

ناصداد  مقدماتي انجام شدده در صود ت ت د دد برآوردهاي داده هاي حاصل از منابع آماري و بر اساس 

سدا   ثابدت هدايبه ق مت پايه و بده ق مت  ، نتايج اود ه نشان دهندة آن است که ت د د ناصاد  داصليكش ر داصلي

 1399م ل ارد ريدا  در ن مده نت دت سدا  هزار   3229به  1398سا   او ا  در ن مه يارد ر ل مهزار   3186از  1390

هداي اقتودادي حداکي از نتايج مقدماتي حاصل از بررسي روند تح الت ارزش افدزودة فااد ت يافته است.  شيافزا

 باشد. می 1399درصدي براي ن مه نت ت سا   3/1 برآورد رشد اقتوادي

ای ای کده در صود ت اقدهم هزيندهاز س ي ديگر در سمت تقاضاي اقتواد و بر اساس برآوردهای اود ده

اقتواد همچ ن متارج مورف نهائی صو صی، متارج مورف نهائی بتش دودتی، تشک ل سرمايه ثابت ناصداد  

به عمل آمده است، رشد اقدهم هزينده ای فد ل اددبکر بده ترت د   1399 و صادرات و واردات در ن مه نت ت سا 

درصد ن بت به دوره مشدابه سدا  قبدل مدی باشدند. در مجمد  ، رشدد هزينده  -7/37و  -6/20،  -6/0،  1/4،  -6/2

 ش يافتدهيدرصدد افدزا 2/1ن بت به دوره مشابه سدا  قبدل  1399ناصاد  داصلي به ق مت بازار در ن مه نت ت سا  

 1399الزم به ذکر است که محاسبات انجدام شدده در صود ت ندرد رشدد اقتودادی شدش ماهده او  سدا   است.

 مقدماتی ب ده و در مارض تجديد نظر قرار دارد.

 

 هاي اقتوادي و اقهم هزينه ايدرصد تغ  ر )رشد( ت د د ناصاد  داصلي بر ح   فااد ت
 

 1399ن مه او  سا   1398ن مه او  سا  1390هاي ثابت سال  به قيمت

 4/4 4/9 ارزش افزوده گروه کشاورزي

 8/0 -8/48 ارزش افزوده گروه نفت

 4/5 1/0 ارزش افزوده گروه صنايع و ماادن

 -2/0 -0/1 ارزش افزوده گروه صدمات

 3/1 -0/10 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 -6/2 -8/8 متارج مورف نهايي بتش صو صي

 1/4 -8/7 بتش دودتي متارج مورف نهايي

 -6/0 -5/2 تشک ل سرمايه ثابت ناصاد 

 -6/20 -1/39 صادرات کاالها و صدمات

 -7/37 -3/49 واردات کاالها و صدمات

 2/1 -4/10 هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار
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 يبسمه تعال

 ش واقعيتحوالت اقتصادي ايران در بخ گزارش

(9013 سال ثابت ي) به قيمت ها 9913 سال نيمه نخست  
 

      از 1390سدا   ثابد  هدايتوليد  ااادالد داا دش ر دور بده پييد   اهده و بده پيي  ،بر اساس برآوردهاي اوليه

 هافتده شهافدزا 1399 سدا  او اييده  در مي يدارد رهدا هدزار   3229بده  1398اخس  سا   در اييه مي يارد رها هزار  3186

 شوضديي  ک دتوجه به با  .باش  شم مذکور شزماا دوره شط درص   3/1 به ميزان ش  اااالد داا يتول رش ارخ  گوهايو

  يجدارسدا  يده اخسد  يا دراپتصداد اهدران دهد  رده محاسبات فص ش ا ان مدش ،1399اخس  سا   هشش ماه در اپتصاد

  اس . بودهواجه مي اپتصاد رش  شهافزا بادوره م ابه سا  پبل  سب  بها

 

 درصد -1ياقتصاد يهابر حسب فعاليت يرشد توليد ناخالص داخل
 

 1390هاي ثابت سال به قيمت
1398 1399 

 شش ماهه فصل دوم فصل او  سا  شش ماهه

 4/4 1/4 9/4 8/8 4/9 گروه کشاورزي

 8/0 2/22 -8/16 -7/38 -8/48 گروه نفت

 4/5 9/7 5/2 3/2 1/0 گروه صنايع و معادن

 5/3 7/4 2/2 9/1 1/2 مي ن     

 7/6 8/11 1/1 1/2 -1/4 صني      

 5/4 2/5 8/3 1/4 2/3 برق،گاز و آب     

 1/4 3/4 9/3 -2/0 9/5 سااتيان     

 -2/0 4/1 -8/1 -2/0 -0/1 گروه خدمات

 -3/0 4/3 -0/4 -6/2 -7/6 بازرگااش، رستوران و هت  اري     

 -6/0 4/1 -8/2 3/6 1/6 داري و ارتباطاتحيل واقل، اابار     

 9/11 1/12 6/11 6/3 0/3 ا مات موسسات  ولش و مالش     

 1/1 2/2 1/0 1/2 7/3 ا مات مستغالت و ا مات حرفه اي و تخصصش     

 -2/5 -8/6 -4/3 -9/8 -6/10 ا مات عيومش     

 -2/10 -2/3 -3/17 -5/6 -9/7 ا مات اجتياعش، شخصش و اااگش     

 کسر مي ود :
     

 6/18 1/20 0/17 4/5 4/3 کارمزد احتسابش     

 3/1 1/5 -9/2 -5/6 -0/10 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 4/1 2/3 -6/0 1/1 4/0 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ) بدون نفت (
 

 ره م ابه سا  پبل.. ارخ رش  عبارت اس  از درص  تغيير رپم دوره جاري اسب  به رپم دو1

                                                           
 .گزارش حاضر بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از محاسبات فص ش تنظيم ش ه و در ميرض تج ه  اظر پرار دارد 
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رده ع د  عيد ه ده شمد دان ا  1399 سدا  اخسد يه يا در هاي مخت ف اپتصادي برآورد ارزش افزوده فيالي 

سسات  دولش ؤا مات م" "، صني "  هاي فيالي ارزش افزوده  شهافزا را باه  در اااالد داا ش تولي ارخ رش   شهافزا

هداي مدذکور در  سهم ارزش افزوده هر هک از فيالي چنااکه  .ايودجو جست" برق ، گاز و آب " " و ک اورزی" ، "و مالش

واحد   4/0و   5/0 ،  5/0 ، 8/0بده ترتيد   1399 سدا  او  هطش شش ماهد تولي  اااالد داا شدرص ي  3/1رش  ارخ 

 درص  برآورد ش ه اس .

 

 هاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي ـ درصدسهم فعاليت
 

 1390سال هاي ثابت به قيمت
1398 1399 

 شش ماهه فصل دوم فصل او  سا  شش ماهه

 5/0 6/0 4/0 6/0 9/0 گروه کشاورزي

 1/0 3/2 -4/2 -4/7 -3/10 گروه نفت

 4/1 1/2 6/0 6/0 0/0 گروه صنايع و معادن

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 مي ن     

 8/0 4/1 1/0 2/0 -5/0 صني      

 4/0 4/0 3/0 3/0 2/0 برق،گاز و آب     

 2/0 3/0 2/0 0/0 2/0 سااتيان     

 -1/0 7/0 -0/1 -1/0 -5/0 گروه خدمات

 0/0 3/0 -5/0 -3/0 -7/0 بازرگااش، رستوران و هت  اري     

 -1/0 2/0 -3/0 7/0 6/0 حيل واقل، اابارداري و ارتباطات     

 5/0 5/0 5/0 1/0 1/0 ا مات موسسات  ولش و مالش     

 2/0 3/0 0/0 3/0 5/0 مات مستغالت و ا مات حرفه اي و تخصصشا      

 -4/0 -6/0 -3/0 -8/0 -9/0 ا مات عيومش     

 -3/0 -1/0 -5/0 -2/0 -2/0 ا مات اجتياعش، شخصش و اااگش     

 کسر مي ود :
     

 5/0 5/0 5/0 1/0 1/0 کارمزد احتسابش     

 3/1 1/5 -9/2 -5/6 -0/10 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
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هدزار   6/372 نبه ميدزا 1390هاي ثاب  سا   به پيي ارزش افزوده گروه ر اورزي  1399 سا  يه اخس يادر   

بدر ااجام ش ه  يبرآوردها  .ده  شا ان م شهافزادرص   4/4 اسب  به دوره م ابه سا  پبل کهمي يارد رها  برآورد گرده 

در سدا   شو بدا  ش  محصوالت زراعديتولکه حاکش از آن اس   ياز وزارت جهاد ک اورز شتافهه دره ا يآمارها اساس

ش هدرصد  افدزا 8/1 شدامد ش  محصدوالت اصد يددرص  و تول 8/5و  0/10  ياسب  به دوره م ابه سا  پبل به ترت 1399

  افته اس .ه

بده  1390هاي ثاب  سا   به پيي  1399 اخس  سا  در اييهارزش افزوده گروه اف  اوليه،  محاسباتبر اساس   

ج هاتدا .باش شم اسب  به دوره م ابه سا  پبل يدرص  8/0 رش  مي يارد رها  برآورد گرده که گوهاي هزار 6/386 ميزان

از  شارخ رش  ارزش افدزوده اهدن گدروه، ااشد شهافزانه ا ان دهن ه آن اس  که ين زمهدر ا شمق ماتحاصل از محاسبات 

اسدب  بده دوره م دابه سدا   و گاز طبييی يگاز ياااتيم، صادرات اف  اامو طبييی و مييااات گازی گاز تولي   شهافزا

 بوده اس .  پبل

در مقاهسده  که   هگردبراوردار 4/5 ارخ رش ي مياد  از 1399 اخس  سا  ههدر شش ماگروه صناهع و ميادن 

 3/1ادرخ رشد   واحد  درصد  از 4/1 هافتده و در اتيجده سدهيش ميداد  شهافدزاواح  درصد   3/5با دوره م ابه سا  پبل 

، "صدني " هداي بخش ارزش افزودة ،گروه اهن دربه اود ااتصاص داده اس . اپتصاد را در دوره مورد بررسش  يدرص 

 .اا  ودهب مواجه يدرص   5/4 و  1/4 ، 5/3 ، 7/6 رشد يهاارخ  با به ترتي  و "آب و برق و گاز" "سااتيان" ،"مي ن"

 شطد هداي جداريپييد  بهسااتيان مناطق شهري  بخش اصوصش در گذاريارزش سرماهه در بخش سااتيان،

 اعيدا  شدااد هداي پييد   اس . بدا افتهه شهافزادرص   3/74اسب  به دوره م ابه سا  پبل  1399 سا شش ماهه او  

 ميداد  1390سدا   به پييد  هداي ثابد   صشاصوبخش  ور، ارخ رش  ارزش افزوده سااتيانمتناظر و تي هل رپم مذک

ارزش افدزوده سدااتيان دولتدش،  بدا در اظرگدرفتن درص  برآوردگرده ه اس . در اهاه  با احتساب رپم فوق و ايز 1/10

 شود.مش درص  برآورد 1/4مذکور  شدوره زماا شط 1390ارخ رش  بخش سااتيان به پيي  هاي ثاب  سا  

 و هبراوردارگردهد ي درصد   -2/0 ادرخ رشد  از 1399در اييه اخسد  سدا   زياگروه ا مات ارزش افزوده  

 .رسي ه اس   واح  درص   -1/0رص ي تولي  اااالد داا ش به د 3/1سهم آن از رش  

سدا   اييده اخسد   در "اد مات"و  "صدناهع و ميدادن" ،"اف  " ،"ر اورزي"هاي گروهضينش  ارخ رش  شااد

  . بده عدالوه،بدوده اسد درصد    3/31 و 5/34،  -5/13،  1/18 ميداد  تيد رته بدپبدل اسب  به دوره م دابه سدا   1399

داراي  ترتيد  مزبدور بده شدوره زمداا شط ايز  "اا ش ب ون اف تولي  اااالد د"و  "تولي  اااالد داا ش"شااد ضينش 

  اا . ي بودهدرص   4/30 و 1/27 رش 
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هزينــه نهــايي داللــت بــرآن داردکــه در نيمــه نخســت ســال  ناخالص داخلي بر حسب اقالمبرآورد حاصل از توليد 

ناخــالص  تشــكيل ســرمايه ثابــت تي ودول نهايي بخش هزينه هاي مصرف ،خصوصي نهايي بخش هزينه هاي مصرف ١٣٩٩

 بوده اند. درصدي برخوردار -6/0و   1/4،  -6/2، به ترتيب از نرخ رشد ١٣٩٠به قيمت هاي ثابت سال 

 

 لي بر حسب اقالم هزينه نهايي ـ درصدرشد توليد ناخالص داخ 
 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال به قيمت
١٣٩٩ ١٣٩٨ 

 شش ماهه فصل دوم فصل اول سال شش ماهه

 -6/2 -5/0 -5/4 -7/7 -8/8 مصرف خصوصي

 1/4 5/6 2/1 -0/6 -8/7 مصرف دولتي

 -6/0 -2/0 -3/1 -9/5 -5/2 تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 -3/3 4/4 -0/12 -0/10 -2/14 ماشين آالت     

 3/0 -4/1 6/3 -3/4 2/2 ساختمان     

      تغيير در موجودي انبار

      خالص صادرات کاالها و خدمات

 -6/20 -3/9 -8/30 -9/29 -1/39 صادرات کاالها و خدمات     

 -7/37 -3/31 -3/44 -1/38 -3/49 واردات کاالها و خدمات      

 2/1 8/4 -9/2 -8/6 -4/10 قيمت بازارتوليد ناخالص داخلي به 

 

نرخ رشد تشــکيل ســرمايه ثابــت تشکيل سرمايه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشين آالت است. 

درصــد  -3/3و  3/0نسبت به دوره مشــابه ســال قبــل بــه ترتيــب  ١٣٩٩ناخالص در دو بخش مذکور در شش ماهه اول سال 

ش تشکيل ســرمايه ثابــت يبه دليل افزاتشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان،  درصدي 3/0نرخ رشد  بوده است.

 علــتآالت نيــز بــه ناخالص ساختمان در بخش خصوصی، حاصل شده است. علت کاهش تشکيل سرمايه در بخش ماشين

 باشد.مشابه سال قبل مي نسبت به مدت ١٣٩٩نيمه نخست سال  دراي کاهش واردات کاالهاي سرمايه

مــه نخســت يدر حوزه تجارت خارجي و بر اساس محاسبات اوليه، رشد صادرات و واردات کاالها و خدمات در ن

 بوده است.  درصد -7/37و   -6/20قبل به ترتيب )، نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٠هاي ثابت سال (به قيمت ١٣٩٩سال 

نــرخ رشــد توليــد   ١٣٩٩اول ســال  ماهــه شــشدر ،جــدول مخــارج نهــايي همچنين الزم به ذکر است که بر اساس

 .گرديده است درصد برآورد 2/1قيمت بازار ناخالص داخلي به 

 



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول 

۶۴۵۰۳۸۱۵۱۴۲۱۲۲۱۵۹۲۵۰۲۹۷۳۹۱۰۷۳۸۳۱۴۱۹۲۲۱۶۵۲۶۶۰۴۷۹گروه كشاورزي 

۵۴۶۶۲۲۳۷۴۹۰۶۹۲۱۵۲۸۱۷۶۹۰۹۳۳۴۵۶۶۵۴۵۷۵۴۰۸۰۳۲۰۵گروه نفت 

۱۳۰۷۳۵۰۱۶۱۶۸۰۶۲۹۲۴۱۵۶۵۹۶۴۲۷۳۱۶۳۲۲۸۷۲۵۱۵۰۲۴۴۱۴۷۳۱۲گروه صنايع و معادن 

۵۵۰۸۲۵۶۵۱۷۱۱۱۵۹۹۲۳۳۲۲۳۷۲۸۸۰۹۸۰۰۱۱۷۰۸۸۰معدن                                               

۸۱۶۶۳۳۸۹۱۴۹۷۱۷۰۸۱۳۰۳۶۰۸۷۰۱۹۵۵۰۵۹۱۴۲۵۶۹۶۲۳۸۰۷۵۵ صنعت                                               

۱۷۷۵۲۸۱۹۹۲۷۴۳۷۶۸۰۳۷۳۱۹۰۳۱۹۰۵۹۴۲۱۸۵۵۵۴۰۹۱۴۸برق ، گاز و آب                                 

۲۵۸۱۰۷۴۶۹۵۱۷۷۲۷۶۲۴۱۳۹۰۴۴۶۴۱۳۷۵۵۷۷۲۷۷۳۱۱۸۶۵۲۸ساختمان                                         

۲۹۴۶۶۷۷۳۲۷۷۴۹۳۶۲۲۴۱۷۰۱۳۶۲۹۸۶۹۳۶۶۴۰۵۱۴۴۹۱۲۹۷۸۱۵۵۳۴۹گروه خدمات 

۷۸۶۲۸۶۸۲۵۴۹۰۱۶۱۱۷۷۶۳۵۰۴۹۹۴۹۲۶۰۹۶۱۱۷۷۹۸۲۲۱۰۴۰۷۸بازرگاني، رستوران و هتلداري              

۶۳۲۲۴۶۷۳۰۱۴۳۱۳۶۲۳۸۹۳۰۹۳۷۷۵۷۶۹۴۶۱۱۰۵۹۸۳۴۱۸۲۹۲۹۶حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات       

۱۸۹۸۶۵۲۰۳۹۹۴۳۹۳۸۵۹۷۹۳۷۵۳۲۷۳۱۰۲۳۱۹۴۲۰۵۹۲۵۲۳خدمات موسسات پولي و مالي             

۷۵۴۱۶۱۷۶۵۱۳۶۱۵۱۹۲۹۸۳۱۵۲۸۸۲۹۸۴۱۱۷۱۰۱۶۶۳۵۲۰۰۰۷۵۲خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۴۱۹۱۴۴۵۷۸۵۵۹۹۹۷۷۰۳۲۳۵۹۰۶۶۵۴۹۷۲۶۷۱۰۶۸۲۱۲۶۰۴۰۸خدمات عمومي                                

۱۶۴۹۷۴۱۷۴۱۷۲۳۳۹۱۴۶۷۲۵۳۹۹۱۶۱۵۴۸۲۰۶۷۴۴۳۶۸۲۹۲خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي    

كسر ميشود:

۱۱۷۷۶۴۱۲۰۰۴۲۲۳۷۸۰۵۴۸۳۸۵۸۱۵۵۱۹۹۱۶۵۸۸۳۳۲۱۰۸۲كارمزد احتسابي

۵۳۲۷۹۲۳۶۶۶۳۳۷۵۱۱۹۹۱۲۹۸۲۳۸۵۳۲۸۶۶۲۲۵۱۱۸۹۲۲۰۱۴۴۱۵۴۴۵۲۶۲توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۴۷۸۱۳۰۱۶۲۸۸۴۶۹۱۱۰۶۹۷۷۰۲۲۰۸۴۱۹۳۵۸۷۹۴۵۳۸۷۶۲۶۰۴۱۴۶۴۲۰۵۷توليد 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. 

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي * - ميليارد ريال

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۸۱۳۹۹



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول 

۸۲/۵۶۵/۲۷۰/۰۵۶/۵۱۴/۵۲۶/۹۲۳/۲گروه كشاورزي 

۱۲/۸-۳۶/۸۲۲/۰-۲۷/۱-۳۹/۵-۴۹/۵-۳۰/۰-گروه نفت 

۵۸/۹۳۶/۸۴۵/۹۳۴/۳۲۴/۹۵۵/۶۴۱/۸گروه صنايع و معادن 

۸۲/۱۴۹/۵۶۴/۰۴۲/۸۳۲/۳۷۳/۴۵۳/۱معدن                                               

۶۹/۷۳۷/۱۵۰/۹۳۹/۸۱۷/۰۵۹/۹۳۹/۴ صنعت                                               

۹/۱۶/۲۷/۵۸/۰۷/۴۹/۷۸/۶برق ، گاز و آب                                 

۷۴/۱۵۳/۵۶۰/۲۳۶/۴۶۰/۳۶۴/۶۶۳/۱ساختمان                                         

۳۷/۲۲۹/۱۳۲/۸۳۳/۲۲۴/۳۳۷/۰۳۱/۰گروه خدمات 

۵۷/۰۳۹/۰۴۷/۲۳۷/۰۱۷/۸۴۲/۷۳۰/۵بازرگاني، رستوران و هتلداري              

۶۸/۷۵۱/۳۵۸/۹۵۴/۰۲۱/۷۴۵/۲۳۴/۳حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات       

۳۳/۶۳۰/۷۳۲/۱۳۱/۹۴۳/۸۵۶/۶۵۰/۴خدمات موسسات پولي و مالي             

۲۷/۲۲۸/۷۲۸/۰۲۹/۹۳۰/۵۳۲/۹۳۱/۷خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۴/۱۴/۲۴/۲۱۷/۲۳۱/۲۲۲/۸۲۶/۳خدمات عمومي                                

۲/۱۱۸/۷۸/۶-۲۲/۵۱۱/۳۱۶/۵۱۶/۰خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي    

كسر ميشود:

۲۳/۲۲۴/۰۲۳/۶۲۵/۳۳۱/۸۳۸/۲۳۵/۰كارمزد احتسابي

۳۲/۹۲۶/۱۲۹/۱۲۸/۱۱۶/۸۳۸/۴۲۸/۸توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۴۸/۱۳۸/۵۴۲/۵۳۶/۴۲۳/۰۳۹/۳۳۲/۳توليد 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. 

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۸۱۳۹۹



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول 

۱۲/۱۲۲/۷۱۸/۰۱۲/۵۱۱/۹۲۰/۸۱۷/۲گروه كشاورزي 

۱۰/۳۵/۶۷/۷۷/۴۵/۶۵/۰۵/۲گروه نفت 

۲۴/۵۲۴/۳۲۴/۴۲۵/۰۲۶/۲۲۷/۳۲۶/۹گروه صنايع و معادن 

۱/۰۰/۸۰/۹۱/۰۱/۲۱/۱۱/۱معدن                                               

۱۵/۳۱۳/۴۱۴/۲۱۵/۱۱۵/۳۱۵/۵۱۵/۴ صنعت                                               

۳/۳۳/۰۳/۱۳/۱۳/۱۲/۴۲/۶برق ، گاز و آب                                 

۴/۸۷/۰۶/۱۵/۸۶/۶۸/۴۷/۷ساختمان                                         

۵۵/۳۴۹/۲۵۱/۹۵۷/۱۵۸/۹۴۸/۷۵۲/۸گروه خدمات 

۱۴/۸۱۲/۴۱۳/۴۱۴/۷۱۴/۹۱۲/۸۱۳/۶بازرگاني، رستوران و هتلداري              

۱۱/۹۱۱/۰۱۱/۴۱۳/۰۱۲/۴۱۱/۵۱۱/۸حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات       

۳/۶۳/۱۳/۳۳/۳۴/۴۳/۵۳/۸خدمات موسسات پولي و مالي             

۱۴/۲۱۱/۵۱۲/۷۱۳/۲۱۵/۸۱۱/۰۱۳/۰خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۷/۹۸/۷۸/۳۹/۹۸/۸۷/۷۸/۲خدمات عمومي                                

۳/۱۲/۶۲/۸۳/۰۲/۶۲/۲۲/۴خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي    

كسر ميشود:

۲/۲۱/۸۲/۰۲/۰۲/۵۱/۸۲/۱كارمزد احتسابي

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

۸۹/۷۹۴/۴۹۲/۳۹۲/۶۹۴/۴۹۵/۰۹۴/۸توليد 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

۱۳۹۸۱۳۹۹
به قيمتهاي جاري



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول 

۱۱۱۵۹۹۲۴۵۴۲۳۳۵۷۰۲۱۴۹۱۴۷۰۱۱۷۰۶۷۲۵۵۴۸۵۳۷۲۵۵۲گروه كشاورزي 

۲۱۱۱۱۷۱۷۲۵۶۷۳۸۳۶۸۴۷۷۱۸۱۷۱۷۵۷۴۳۲۱۰۸۳۸۳۸۶۵۸۱گروه نفت 

۳۷۳۱۹۳۴۴۱۸۹۱۸۱۵۰۸۴۱۶۲۴۲۱۶۳۸۲۳۷۱۴۷۶۸۱۵۸۵۹۱۸۶گروه صنايع و معادن 

۱۲۸۸۳۱۳۲۷۳۲۶۱۵۶۵۴۳۳۴۱۳۱۶۶۱۳۸۹۹۲۷۰۶۵معدن                                               

۱۷۹۴۳۴۱۹۵۶۶۹۳۷۵۱۰۳۷۷۲۳۹۶۱۸۱۴۴۳۲۱۸۷۳۹۴۰۰۱۸۲ صنعت                                               

۱۲۲۲۱۴۱۳۴۴۴۲۲۵۶۶۵۷۵۰۷۹۷۲۱۲۶۸۳۲۱۴۱۴۵۱۲۶۸۲۸۴برق ، گاز و آب                                 

۵۸۶۶۱۹۸۵۰۷۱۵۷۱۶۸۲۸۹۵۱۵۶۰۹۳۰۱۰۲۷۲۶۱۶۳۶۵۵ساختمان                                         

۸۴۷۹۰۱۸۷۰۷۲۶۱۷۱۸۶۲۷۳۴۳۶۶۵۴۸۳۲۷۴۵۸۸۲۶۴۰۱۷۱۵۳۸۵گروه خدمات 

۱۶۸۲۴۳۱۶۷۲۵۴۳۳۵۴۹۶۶۸۹۹۸۷۱۶۱۴۳۸۱۷۳۰۱۵۳۳۴۴۵۳بازرگاني، رستوران و هتلداري              

۱۷۸۰۳۶۱۹۲۰۵۹۳۷۰۰۹۵۷۵۰۸۰۱۱۷۳۰۶۶۱۹۴۷۶۸۳۶۷۸۳۴حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات       

۶۱۹۲۶۶۹۷۱۰۱۳۱۶۳۷۲۶۸۸۶۳۶۹۰۸۹۷۸۱۵۱۱۴۷۲۴۰خدمات موسسات پولي و مالي             

۲۸۲۹۸۷۲۶۲۳۴۰۵۴۵۳۲۷۱۰۳۶۱۴۱۲۸۳۲۷۰۲۶۸۱۱۱۵۵۱۳۸۱خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱۱۷۱۹۱۱۳۹۷۳۱۲۵۶۹۲۲۵۳۰۴۴۰۱۱۳۲۰۷۱۳۰۲۳۰۲۴۳۴۳۶خدمات عمومي                                

۳۹۵۱۷۳۹۶۳۲۷۹۱۴۹۱۶۰۴۲۲۳۲۶۷۵۳۸۳۶۵۷۱۰۴۰خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي    

كسر ميشود:

۴۲۷۰۵۴۵۶۲۵۸۸۳۳۰۱۸۶۸۲۲۴۹۹۷۸۵۴۸۰۵۱۰۴۷۸۳كارمزد احتسابي

۱۵۰۱۱۰۴۱۶۸۴۹۸۲۳۱۸۶۰۸۶۶۱۳۷۳۳۶۱۴۵۷۹۴۸۱۷۷۰۹۷۳۳۲۲۸۹۲۱توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۱۲۸۹۹۸۷۱۵۱۲۴۱۵۲۸۰۲۴۰۲۵۳۶۵۵۱۹۱۲۸۲۲۰۵۱۵۶۰۱۳۵۲۸۴۲۳۴۰توليد 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 قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۸۱۳۹۹

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي * - ميليارد ريال



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول 

۸/۵۹/۸۹/۴۸/۸۴/۹۴/۱۴/۴گروه كشاورزي 

۱۶/۸۲۲/۲۰/۸-۳۸/۷-۴۸/۸-۵۰/۴-۴۷/۴-گروه نفت 

۰/۱۰/۴۰/۱۲/۳۲/۵۷/۹۵/۴-گروه صنايع و معادن 

۲/۸۱/۵۲/۱۱/۹۲/۲۴/۷۳/۵معدن                                               

۴/۱۲/۱۱/۱۱۱/۸۶/۷-۳/۶-۴/۷- صنعت                                               

۴/۵۱/۹۳/۲۴/۱۳/۸۵/۲۴/۵برق ، گاز و آب                                 

۰/۲۳/۹۴/۳۴/۱-۴/۸۶/۷۵/۹ساختمان                                         

۰/۲-۱/۸۱/۴-۰/۲-۱/۰-۱/۷-۰/۳-گروه خدمات 

۰/۳-۴/۰۳/۴-۲/۶-۶/۷-۶/۶-۶/۹-بازرگاني، رستوران و هتلداري              

۰/۶-۲/۸۱/۴-۷/۰۵/۳۶/۱۶/۳حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات       

۲/۷۳/۳۳/۰۳/۶۱۱/۶۱۲/۱۱۱/۹خدمات موسسات پولي و مالي             

۵/۲۲/۱۳/۷۲/۱۰/۱۲/۲۱/۱خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۵/۲-۶/۸-۳/۴-۸/۹-۱۰/۶-۹/۶-۱۱/۸-خدمات عمومي                                

۱۰/۲-۳/۲-۱۷/۳-۶/۵-۷/۹-۱۱/۷-۳/۸-خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي    

كسر ميشود:

۲/۹۳/۹۳/۴۵/۴۱۷/۰۲۰/۱۱۸/۶كارمزد احتسابي

۲/۹۵/۱۱/۳-۶/۵-۱۰/۰-۹/۱-۱۱/۰-توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۰/۶۳/۲۱/۴-۰/۴۰/۵۰/۴۱/۱توليد 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 قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۸۱۳۹۹

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول رقم سالشش ماهه

۰/۹۰/۶۰/۴۰/۶۰/۵گروه كشاورزي 

۲/۴۲/۳۰/۱-۷/۴-۱۰/۳-گروه نفت 

۰/۰۰/۶۰/۶۲/۱۱/۴گروه صنايع و معادن 

۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰معدن                                               

۰/۵۰/۲۰/۱۱/۴۰/۸- صنعت                                               

۰/۲۰/۳۰/۳۰/۴۰/۴برق ، گاز و آب                                 

۰/۲۰/۰۰/۲۰/۳۰/۲ساختمان                                         

۰/۱-۱/۰۰/۷-۰/۱-۰/۵-گروه خدمات 

۰/۵۰/۳۰/۰-۰/۳-۰/۷-بازرگاني، رستوران و هتلداري              

۰/۱-۰/۳۰/۲-۰/۶۰/۷حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات       

۰/۱۰/۱۰/۵۰/۵۰/۵خدمات موسسات پولي و مالي             

۰/۵۰/۳۰/۰۰/۳۰/۲خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۰/۴-۰/۶-۰/۳-۰/۸-۰/۹-خدمات عمومي                                

۰/۳-۰/۱-۰/۵-۰/۲-۰/۲-خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي    

كسر ميشود:

۰/۱۰/۱۰/۵۰/۵۰/۵كارمزد احتسابي

۲/۹۵/۱۱/۳-۶/۵-۱۰/۰-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. 

۱۳۹۹
به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰

۱۳۹۸

سهم فعاليتهاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي - درصد



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول 

۲۸۹۹۴۰۳۲۹۸۳۳۳۲۵۸۸۲۷۳۶۱۲۱۲۱۲۱۸۳۵۳۵۸۴۷۴۰۵۵۸۴۲۷۵۹۱۶۸۹مصرف خصوصي 

۵۰۳۱۶۲۶۹۴۸۴۳۱۱۹۸۰۰۵۲۸۳۳۸۹۹۶۹۱۳۴۵۹۷۵۳۲۲۱۶۶۶۶۶۶مصرف دولتي

۹۷۲۷۸۱۱۶۵۴۳۴۱۲۶۲۷۱۲۲۵۴۴۷۴۲۰۱۳۵۱۱۷۲۲۶۱۳۰۸۸۳۹۶۴۲۶۰تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۴۳۸۷۹۴۵۳۲۸۸۳۹۷۱۶۷۷۲۲۲۳۸۸۲۴۹۹۳۹۹۸۵۱۰۷۳۱۳۵۰۴۷۲   ماشين آالت

۵۳۳۹۸۷۱۱۲۱۴۵۸۱۶۵۵۴۴۵۳۲۲۳۵۳۸۸۵۱۷۷۳۱۷۶۲۰۱۴۲۶۱۳۷۸۷   ساختمان

۱۰۰۴۸۰۷۱۹۰۹۸۲۲۲۹۱۴۶۲۹۵۳۸۶۹۰۹۱۱۹۹۳۱۹۲۳۲۸۳۲۲۳۵۲۷۶۴۲تغيير در موجودي انبار**

۱۰۴۰۱۰۱-۵۹۲۶۹۸-۴۴۷۴۰۳-۱۳۷۶۸۷۷-۴۰۴۴۹۱-۴۴۴۹۹۳-۴۰۵۰۲خالص صادرات کاالها و خدمات

۱۶۱۷۹۶۳۱۴۶۹۹۱۵۳۰۸۷۸۷۸۶۱۶۸۲۰۶۱۰۱۶۴۸۱۱۶۰۵۶۱۶۲۶۲۲۰۹۷   صادرات کاالها و خدمات

۱۵۷۷۴۶۱۱۹۱۴۹۰۸۳۴۹۲۳۶۹۷۵۴۵۰۸۲۱۴۶۳۸۸۴۲۱۹۸۳۱۴۳۶۶۲۱۹۸   واردات کاالها و خدمات

۵۴۲۰۶۵۵۶۷۹۷۳۴۵۱۲۲۱۸۰۰۰۲۴۴۱۲۵۷۰۶۳۳۰۲۷۹۹۳۷۹۸۷۶۱۵۷۱۰۱۵۶توليد 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
۱۳۹۹

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

۱۳۹۸



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول 

۴۵/۷۳۳/۸۳۹/۴۳۰/۶۲۲/۰۳۶/۰۲۹/۱مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي 

۷/۳۷/۵۷/۵۲۰/۹۳۷/۴۴۰/۴۳۹/۱مخارج مصرف نهايي بخش دولتي

۶۶/۴۵۱/۳۵۶/۶۳۷/۰۳۸/۹۵۸/۰۵۰/۹تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۶۰/۴۵۹/۳۵۹/۸۴۶/۰۱۳/۸۵۹/۷۳۹/۰   ماشين آالت

۷۱/۷۴۷/۸۵۴/۸۳۱/۴۵۹/۵۵۷/۱۵۷/۹   ساختمان

تغيير در موجودي انبار

خالص صادرات کاالها و خدمات

۱۵/۱-۳۷/۲۹/۲-۳/۰-۷/۲-۲۲/۸-۱۳/۷   صادرات کاالها و خدمات

۷/۲۱۴/۸۴/۹-۴۸/۶۶/۷۲۲/۳۲۳/۹   واردات کاالها و خدمات

۳۱/۸۲۶/۱۲۸/۶۲۷/۶۱۶/۸۳۸/۰۲۸/۶توليد 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
۱۳۹۹

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

۱۳۹۸



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول 

۵۳/۵۴۳/۹۴۸/۱۴۹/۷۵۵/۹۴۳/۲۴۸/۳مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي 

۹/۳۱۰/۲۹/۸۱۱/۶۱۰/۹۱۰/۴۱۰/۶مخارج مصرف نهايي بخش دولتي

۱۷/۹۲۴/۳۲۱/۵۲۲/۳۲۱/۳۲۷/۹۲۵/۲تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۸/۱۷/۸۸/۰۹/۱۷/۹۹/۱۸/۶   ماشين آالت

۹/۹۱۶/۵۱۳/۵۱۳/۲۱۳/۵۱۸/۸۱۶/۶   ساختمان

تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات

۲۹/۸۲۱/۶۲۵/۳۲۵/۳۱۶/۱۱۷/۱۱۶/۷   صادرات کاالها و خدمات

۲۹/۱۲۸/۲۲۸/۶۳۰/۹۲۳/۱۲۳/۴۲۳/۳   واردات کاالها و خدمات

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰توليد 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
۱۳۹۸۱۳۹۹



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول 

۶۴۹۰۶۶۶۳۱۵۶۹۱۲۸۰۶۳۵۲۵۰۷۶۷۷۶۱۹۵۷۷۶۲۸۲۱۹۱۲۴۷۷۹۶مصرف خصوصي 

۱۳۵۶۸۵۱۶۴۹۵۱۳۰۰۶۳۶۶۳۵۶۷۵۱۳۷۳۱۳۱۷۵۶۷۳۳۱۲۹۸۶مصرف دولتي

۱۸۷۰۸۲۳۱۷۴۴۵۵۰۴۵۲۷۹۷۶۶۹۰۱۸۴۶۲۷۳۱۶۸۱۸۵۰۱۴۴۶تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۵۸۷۹۳۶۷۴۱۳۱۲۶۲۰۶۲۷۰۵۶۳۵۱۷۱۰۷۰۳۷۰۱۲۲۰۸۰   ماشين آالت

۱۲۸۲۸۹۲۵۰۰۳۲۳۷۸۳۲۱۷۰۶۱۲۷۱۳۲۹۱۷۲۴۶۴۴۸۳۷۹۳۶۵   ساختمان

۲۸۹۱۴۷۳۷۱۴۵۵۶۶۰۶۰۲۱۲۰۲۳۵۶۳۴۶۹۶۲۴۵۳۰۸۹۸۰۰۰۵۰تغيير در موجودي انبار**

۲۶۵۸۲۷۲۳۳۷۰۰۴۹۹۵۲۷۹۶۳۴۹۸۱۹۳۷۰۶۲۲۸۱۰۴۴۲۱۸۱۰خالص صادرات کاالها و خدمات

۳۳۷۵۹۶۳۰۷۶۷۲۶۴۵۲۶۸۱۲۵۳۱۸۸۲۳۳۶۸۱۲۷۸۹۲۲۵۱۲۶۰۴   صادرات کاالها و خدمات

۷۱۷۶۹۷۳۹۷۲۱۴۵۷۴۱۲۸۹۶۹۰۳۹۹۷۵۵۰۸۱۹۹۰۷۹۴   واردات کاالها و خدمات

۱۵۲۶۸۰۷۱۷۱۹۱۲۰۳۲۴۵۹۲۷۶۲۸۵۸۹۶۱۴۸۲۱۸۶۱۸۰۱۹۰۲۳۲۸۴۰۸۸توليد 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
۱۳۹۹ ۱۳۹۸



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول 

۲/۶-۰/۵-۴/۵-۷/۷-۸/۸-۹/۵-۸/۰-مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي 

۶/۰۱/۲۶/۵۴/۱-۷/۸-۶/۸-۹/۰-مخارج مصرف نهايي بخش دولتي

۰/۶-۰/۲-۱/۳-۵/۹-۲/۵-۰/۹-۴/۹-تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۳/۳-۱۲/۰۴/۴-۱۰/۰-۱۴/۲-۹/۷-۱۸/۹-   ماشين آالت

۱/۴۰/۳-۴/۳۳/۶-۳/۳۱/۷۲/۲   ساختمان

تغيير در موجودي انبار

خالص صادرات کاالها و خدمات

۲۰/۶-۹/۳-۳۰/۸-۲۹/۹-۳۹/۱-۳۹/۷-۳۸/۶-   صادرات کاالها و خدمات

۳۷/۷-۳۱/۳-۴۴/۳-۳۸/۱-۴۹/۳-۴۸/۰-۵۰/۵-   واردات کاالها و خدمات

۲/۹۴/۸۱/۲-۶/۸-۱۰/۴-۹/۱-۱۱/۷-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.

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

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۹ ۱۳۹۸


	گزارش نیمه نخست سال 1399
	خلاصه_مديريتي
	گزارش_شش_ماهه_اول_1399

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

