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پیشگفتار:
اي که جزو الزامات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور است، نیازمند داشتن ریزي منطقهسوي برنامهحرکت به

هاي بین مناطقی را که از امکانات کمتري برخوردارند شناسایی و میزان نابرابريها بتوانهایی است که با استفاده از آنشاخص
ها سوق داد. این امر مستلزم دستیابی به آمارهاي هاي کالن را به سمت کاهش این نابرابريگیري کرد و سیاستمناطق را اندازه

اي بهنگام و قابل اطمینان است. منطقه
گذاري اغلب ترین ابزارهاي سیاست مالی جهت اعمال سیاستی دولت بعنوان یکی از مهمبا توجه به نقش درآمدهاي عموم

هاي درآمدي مستمر در سطح کشورهاي جهان (به ویژه کشورهاي توسعه یافته) از جمله ایران، ضرورت شناسایی منابع و ظرفیت
این که بخش زیادي از درآمدهاي کشور وابسته به ها اجتناب ناپذیر گردیده است. اهمیت موضوع با عنایت بهکشور و نیز استان

هاي بالقوه مناطق بنابراین شناخت دقیق منابع درآمدي بر مبناي تواناییشود.منابع طبیعی (نفت و گاز) می باشد، دوچندان می
باشد، تحقق خواهد بخشید.ریزي میترین آرزوي متولیان برنامهها)، دستیابی به اهداف رهایی بودجه از نفت را که دیرینه(استان

هاي اقتصادي یک منطقه (استان) را در یک دوره اي از مهمترین آمارهاي هر منطقه است که کلیه فعالیتهاي منطقهحساب
و اجزاء آن بر حسب رشته )GDPR(گیري قرارداده و با محاسبه محصول ناخالص داخلی منطقه زمانی معین مورد اندازه

ها، اطالعات قابل اطمینان و تهیه این حسابدهد.ریزان قرار میهاي مهمی را در اختیار برنامهاخصهاي اقتصادي شفعالیت
باشد. عالوه بر اي میهاي منطقههاي اقتصادي در راستاي کاهش نابرابريگذاريآورد که زیربناي سیاستسازگاري را فراهم می

دهد.ها را نیز در آن دوره زمانی نشان میي اقتصادي استانهاها و بخشآن توان اقتصادي و عملکرد رشته فعالیت
در استان گلستان که در آن ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده استان1394گزارش حاضر حاوي نتایج حساب تولید سال 

رائه گردیده است. رشته فعالیت محاسبه و به همراه نتایج مربوطه براي کل کشور ا84رشته اصلی و 18رشته عمده، 4قالب 
هاي اقتصادي نسبت به کشور مشخص شده است، قطعاً تهیه و تدوین اي که سهم و رتبه استان در هر یک از فعالیتگونهبه

قتصادي، اریزي توسعه عنوان نقش و رسالت مهمی را در برنامهرشته فعالیت اقتصادي، به84اي با حد تفصیل هاي منطقهحساب
ستان ایفا خواهد نمود. اجتماعی و فرهنگی ا

اي اهتمام بسیار هاي منطقهاندرکاران که در فرایند تهیه و تنظیم حسابدستدانم از کلیه کارشناسان ودر پایان الزم می
ریزان و پژوهشگران ارجمند فراهم آورد و اي براي برنامهاند سپاسگزاري نمایم. امید است انتشار این نشریه دستمایهورزیده
هاي اقتصادي استان خود هر چه بیشتر آشنا نماید.ن مردم و مسئوالن را با واقعیتهمچنی
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مقدمه
هاي اقتصادي کشور ی چارچوب حسابداري جامع و منسجمی براي تنظیم و ارائه دادههاي ملهمانطور که سیستم حساب

کند. تهیه و در دست داشتن چنین اي نیز همین چارچوب را در سطح مناطق عرضه میهاي منطقهدهد، حسابدست میبه
گذاري، مکان هر نوع سیاستهاي موجود در مناطق مختلف کمک کرده و اهایی به مطالعه و شناخت برخی پتانسیلحساب
هاي ریزيها در برنامهسازد. نقش شایان توجه این حساباي را ممکن میریزي منطقهگیري اقتصادي و یا برنامهتصمیم
پذیر نیست. با استفاده از هاي مزبور امکانها بدون استفاده از یافتهریزياي است که تحقق اهداف این برنامهاي به گونهمنطقه

گیري نمود. ها را اندازهتوان مناطقی را که نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند شناسایی کرده و میزان نابرابرين آمارها میای
ضمن اینکه مدیریت علمی و پیشرفته در هر سطح جغرافیایی نیازمند اطالعات دقیق و مفصل است. 

باشد به عنوان اولین هدف در نظر ساب و مهمترین آنها میاي، تنظیم حساب تولید که اولین حهاي منطقهدر تهیه حساب
هاي اجتماعی و ریزيگرفته شده است. هدف کلی حساب تولید، محاسبه تولید ناخالص داخلی منطقه به منظور استفاده در برنامه

ها از تولید ناخالص ها، سهم استانیافتگی استاناقتصادي منطقه است. از جمله کاربردهاي این حساب، مقایسه سطح توسعه
وري ي بهرههاي مختلف اقتصادي از کل تولید ناخالص داخلی استان و کشور، محاسبهداخلی کل کشور، سهم بخش

هاي عمده اقتصادي اي، روابط بین بخشهاي مختلف تولیدي، بررسی مزیت نسبی، بررسی رشد متوازن منطقهدر بخش
باشد.و ... می
و با برگزاري سیمنارهاي تخصصی متعدد 1394، از ابتداي سال 1394ستان گلستان در سال آوري حساب تولید اجمع

آوري اطالعات آغاز و بعد از محاسبه حساب تولید هاي جمعبه منظور معرفی مفاهیم حساب تولید و بررسی بهترین روش
فعالیت تهیه شده است.، گزارش مقدماتی آن رشته SNA94المللیهر رشته فعالیت، براساس سیستم بین

ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه هر ،ها با استانداردهاي الزمدر این گزارش ضمن تعریف دقیق مفاهیم و انطباق روش
هاي اقتصادي مرکز آمار ایران مورد هاي مقدماتی تهیه شده در استان، در دفتر حسابرشته فعالیت مورد محاسبه و گزارش

ها انجام گرفته است. منظور پوشش کامل فعالیتبههاي الزمتوجه به اصل موازنه عرضه و تقاضا، تعدیلو باگرفتهبررسی قرار
(به قیمت 1390-94هاي اي طی سالهاي منطقهگزارش حاضر در پنج فصل تنظیم شده است. که در تهیه آن از نتایج حساب

جاري) مرکز آمار ایران استفاده گردیده است.
اول تعاریف و مفاهیم مورد نیاز به اختصار بیان شده است.فصل در

مورد بررسی قرار گرفته است. 1390-94هاي هاي اقتصادي استان طی سالدر فصل دوم روند حساب
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 1394در فصل سوم روند ساختار اقتصادي استان در مقایسه با کشور بطور ویژه در طی سال 

است.
صورت گرفته است.1390-94هاي در فصل چهارم نگاهی اجمالی به اقتصاد استان طی سال

ارائه شده است.1394تا 1390گیري روند حساب تولید استان از سال در فصل پنجم نتیجه
رار گرفته نظران و کارشناس اقتصادي قریزي استان مورد استفاده متولیان، صاحبامید است گزارش مزبور در نظام برنامه

این حوزه یاري نمائید. هبخشی گزارش بو با ارائه نظرات اصالحی در غنی

فرسعادتمهدي 
معـاون آمـار و اطـالعات
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هاي اي از اطالعات آماري است که به صورت جامع و هدفمند مطالعه کمی و منظم فعالیتاي مجموعههاي منطقهحساب
سازد. به عبارت دیگر پذیر میدوره زمانی معین که معموالً یک سال است امکاناقتصادي یک منطقه مشخص را براي یک

اي همان نقش، اهمیت و کاربرد را در سطح منطقه هاي منطقههاي ملی در کل کشور به عهده دارد حسابنقشی را که حساب
دار است.عهده

اي هاي منطقهسابقه حساب- 1-1
هاي ملی پیشنهاد هاي سیستم حسابها و روشبندياي براساس تعاریف، مفاهیم، طبقهمنطقههاي مبانی نظري تهیه حساب

اي فرموله شده به صورت مجموعه1953شده توسط سازمان ملل متحد تنظیم شده است. سیستم مزبور براي اولین بار در سال 
آخرین تجدید نظر نظر قرار گرفت.ورد تجدیدم1968هاي ملی منتشر شد. این مجموعه در سال تحت عنوان یک سیستم حساب

المللی پول، المللی، سازمان ملل، صندوق بیننهاد بین5صورت گرفت که توسط 1993در سال )SNA(هاي ملیسیستم حساب
بانک جهانی، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي و کمیسیون جامعه اروپایی به تصویب رسیده است.

ايمنطقههاي کاربرد حساب- 2-1
اي ریزي منطقهاي دارد به طوري که تحقق اهداف برنامههاي منطقهریزياي نقش شایان توجهی در برنامههاي منطقهحساب

ریزي اي قابل اطمینان، سازگار و مناسب، پیاي امکان پذیر نیست. آمارهاي منطقههاي منطقههاي حساببدون استفاده از یافته
با استفاده از آمارهاي کند.هاي اقتصادي و اجتماعی بین مناطق فراهم میگذاري در جهت نابرابريمحکمی را براي سیاست

گیري نمود. ها را اندازهتوان به روشنی مناطقی را که نیاز به حمایت دارند شناسایی کرده و میزان نابرابريمناسب است که می
هاي جغرافیایی نیازمند اطالعات دقیق و مفصل است. در تهیه حسابضمن این که مدیریت علمی و پیشرفته در هر سطح 

هدف کلی حساب تولید، .در نظر گرفته شده استهاستترین آناولین حساب و مهماي ابتدا تنظیم حساب تولید کهمنطقه
ست. اماعی و اقتصادي منطقه هاي اجتریزيها و برنامهگذاريمنظور استفاده در سیاستمحاسبه محصول ناخالص داخلی منطقه به

اي الزم است مروري بر هاي منطقهمنظور دستیابی به اهداف تفصیلی یا به عبارت دیگر براي پی بردن به کاربردهاي حساببه
شود، صورت گیرد.اي حاصل میهاي منطقهمجموعه اطالعات وسیعی که از تهیه و تنظیم حساب

هاي مورد نظر)بندي(در سطح طبقههاي اقتصاديارزش افزوده رشته فعالیت-
هاي اقتصاديستانده هریک از رشته فعالیت-
هاي اقتصاديساختار هزینه هر یک از رشته فعالیت-
)GDPR(محصول ناخالص داخلی استان -

توان به شرح اي را میهاي منطقهبا توجه به اطالعات موجود تهیه و تنظیم حساب تولید، کاربردهاي حساب
: شمردزیر بر 
ارائه تصویري از عملکرد اقتصادي منطقه در یک دوره زمانی مشخص و ارزیابی آن. -
تعیین سهم محصول ناخالص داخلی استان در محصول ناخالص داخلی کشور.-
ها در کل کشور.یک از رشته فعالیتمحاسبه سهم استان در تولید هر-
محصول ناخالص داخلی استان.کل ها درسهم ارزش افزوده هر یک از رشته فعالیت-
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اي .هاي منطقههاي حسابهاي اقتصادي استان با استفاده از دادهتجزیه و تحلیل مکانسیم-
توان براي سنجی میاقتصادهاياي، از وجود اطالعات به صورت سري زمانی و مدلهاي منطقهبا تداوم تولید اطالعات حساب

هاي کالن اقتصادي در سطح منطقه استفاده کرد. تحلیل
هاي نسبی هر استان در تولید گیري مناسب از این امکانات و تعیین برتريهاي منطقه جهت بهرهشناخت امکانات و پتانسیل-

هاي مختلف. رشته فعالیت
هاي اطالعاتی و پربار شدن آنها در سطح استان. کمک به ایجاد بانک-
.ايریزي براي ایجاد تعادل منطقهیان وضعیت اقتصادي مناطق در برنامهمقایسه تطبیقی م-

مصرف واسطه - 3-1

دهند. دو نوع مصرف کامالً مصرف فعالیتی است که طبق آن واحدهاي نهادي، کاالها و خدمات را مورد استفاده قرار می
عبارت از ارزش کاالها و خدماتی است که به صورت متفاوت از یکدیگر وجود دارد: مصرف واسطه و مصرف نهایی، مصرف واسطه 

هاي ثابت که به عنوان مصرف سرمایه ثابت شوند، به استثناي مصرف داراییهاي یک فرآیند تولید در آن فرآیند مصرف میداده
شود. کاالها و خدمات ممکن است در یک فرآیند تولید تغییر شکل داده یا کامالً مصرف شوند. ثبت می

شوند و بعضی دیگر نظیر برق و اکثر ها بعد از تغییر شکل و تشکیل ستانده، مجدداً وارد یک فرایند تولید دیگر میز دادهبعضی ا
شوند.خدمات، کامالً در فرآیند تولید مصرف می

ی ساختمان و لتحریر، ارتباطات، حمل و نقل، تعمیرات جزیامصرف کاالها و خدمات نظیر مواد اولیه، برق، آب، سوخت، لوازم
شود. ها مصارف واسطه محسوب میآالت و امثال آنماشین

ستانده- 4-1
ستانده، کاالها و خدماتی است که در یک واحد تولیدي، تولید شده و براي استفاده در خارج از آن واحد در دسترس قرار 

همان دوره در دیگر فرآیندهاي تولید آن واحد و درگیرد. کاالها و خدماتی که در  یک واحد در یک دوره حسابداري معین تولیدمی
دهد. به این ترتیب مفهوم ستانده با مفهوم محصول که حاصل فرآیند تولید است شود، ستانده آن واحد را تشکیل نمیمصرف می

متفاوت می باشد.

)I/O(نسبت مصرف واسطه به ستانده - 5-1

آید و در واقع نشان دهنده ورودي به خروجی این نسبت از حاصل تقسیم مصرف واسطه به ستانده هر فعالیت بدست می
باشد. وري باالتر آن نسبت میچه این نسبت کوچکتر باشد نشان دهنده بهرهبوده و هر1تا 0باشد و عدد بین می

ارزش افزوده- 6-1
گیرد. به این معنی که ارزش کاالها و خدماتی که هیز از احتساب مضاعف صورت میمحاسبه ارزش افزوده به منظور پر

شود به نوبه خود ستانده یک فرآیند تولید بوده و الزم است از ستانده این هاي واسطه یک فعالیت به کار گرفته میبه عنوان داده
از ارزش ستانده منهاي مصرف افزوده ناخالص عبارتفعالیت کسر شود تا ارزش افزوده آن به دست آید. به این ترتیب ارزش 
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هاي واسطه. ارزش افزوده خالص عبارت از ارزش افزوده ناخالص منهاي مصرف سرمایه ثابت است. ارزش افزوده یکی از کمیت
کالن اقتصادي است که حاصل حساب تولید و کمیت تراز کننده این حساب است.

ها ها و یارانهمالیات- 7-1

هامالیات-1-7-1
گیرد. هاي اجباري و بالعوض واحدهاي نهادي به دولت است که به صورت نقدي و غیر نقدي انجام میها، پرداختمالیات

ها از این جهت است که دولت در مقابل دریافت مالیات از یک واحد نهادي، خدمتی را به صورت اطالق صفت بالعوض به مالیات
کند. هر چند که با دریافت مالیات منابع مالی خود را افزایش داده و با استفاده از این منابع، کاالها و خدماتی فردي به آن ارائه نمی

آورد.را براي سایر واحدها اعم از تک تک افراد یا کل جامعه فراهم می
شوند:ها به دو دسته کلی تقسیم میمالیات
مالیات بر تولید و واردات (غیر مستقیم)-
جاري بر درآمد، ثروت و غیره (مستقیم)مالیات-
مالیات بر تولید و واردات- 1-1-7-1

رسند و یا از شوند یا به مصارف دیگري میشوند، فروخته میو خدمات تولید میهایی هستند که در زمانی که کاالهامالیات
است که در سیستم » غیر مستقیم« هاي سنتی مالیاتگیرد. مالیات بر تولید و واردات منطبق با واژه شوند تعلق میخارج وارد می

شوند: تر تقسیم میشد. مالیات بر تولید و واردات به دو گروه جزییهاي ملی سابق به کار برده میحساب
مالیات بر محصول-
بر تولیدسایر مالیات-

اي است. در زیر هر یک از داراي اهمیت ویژههاگذاريکردن مالیات بر محصول از سایر مالیات بر تولید از نظر انواع ارزشجدا
شود:دو نوع مالیات به طور مختصر بیان می

مالیات بر محصول، مالیات تعلق گرفته بر یک واحد کاال یا خدمت است که به صورت مبلغ مشخصی براي هر واحد مقدار -الف
باشد:یر میزشود. انواع مالیات بر محصول به شرح میکاال یا درصد مشخصی از قیمت یک واحد کاال یا خدمت مبادله شده تعیین 

هاي ، مالیات تعلق گرفته بر کاالها و خدمات است که در مراحل مختلف توسط بنگاه)VAT(مالیات از نوع ارزش افزوده -
شود.گردد ولی نهایتاً کل آن توسط خریدار نهایی پرداخت میاقتصادي اخذ می

واردات، عبارت از مالیات تعلق گرفته بر کاالهاست که هنگام عبور از مرزهاي گمرکی یا مرزهاي مالیات و حقوق گمرکی بر -
شود. این نوع مالیات همچنین شامل مالیات تعلق گرفته بر خدماتی است که توسط تولید کنندگان اقتصادي قابل پرداخت می

شود.غیر مقیم به واحدهاي نهادي مقیم ارائه می
شوند و هنگام خروج از مرز قابل ت، مالیات تعلق گرفته بر کاالهایی است که از قلمرو اقتصادي خارج میمالیات بر صادرا-

شود.شود. این نوع مالیات همچنین شامل مالیات تعلق گرفته بر خدماتی است که به واحدهاي غیر مقیم ارائه میپرداخت می
گیرند و در اثر تولید، فروش، هایی هستند که بر کاالها و خدمات تعلق میه طور کلی مالیات بر محصول، واردات و صادرات مالیاتب

باشند.ي خدمت قابل پرداخت میي کاال یا ارائهانتقال، کرایه
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به غیر از مالیات ي اشتغال به تولید (گیرد که هر بنگاهی در نتیجههایی را در بر میهاي بر تولید، کلیه مالیاتسایر مالیات-ب
محصول)، موظف به پرداخت آن است. این نوع مالیات، مالیات بر سود یا مالیات بر سایر درآمدهاي دریافت شده توسط بنگاه را بر 

هاي ثابت و نیروي گیرد و مالیاتی است که صرف نظر از سوددهی تولید قابل پرداخت است، نظیر مالیات بر زمین، داراییدر بر نمی
ها و مبادالت ویژه.رآیند تولید یا فعالیتکار به کار گرفته شده در ف

مالیات بر درآمد - 2-1-7-1
شد. این هاي ملی سابق به کار برده میاست که در سیستم حساب» مستقیم«هايسنتی، مالیاتثروت و غیره منطبق با واژه

باشد. امثال آن میها ، مالیات بر ثروت و ها شامل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر درآمد شرکتمالیات
یارانه ها-2-7-1

هاي تولیدي هاي اقتصادي است که براساس میزان فعالیتهاي جاري و بالعوض واحدهاي دولتی به بنگاهها، پرداختیارانه
بر شود. یارانه ممکن استآنها و یا مقدار یا ارزش کاالها یا خدمات تولیدشده، فروخته شده یا وارد شده توسط آنها تعیین می

تولیدات داخلی یا بر کاالهاي وارد شده تعلق گیرد. در مورد تولیدات داخلی یارانه ممکن است به منظور تحت تاثیر قرار دادن سطح 
تولید یا تاثیر گذاشتن بر ارزش تولیدات فروخته شده یا جبران زیان آنها پرداخت شود. یارانه بر عکس مالیات بر محصول یا مالیات 

کند. به این ترتیب که تاثیر آن بر مازاد عملیاتی در جهت مخالف تاثیر مالیات است. میبر تولید عمل 
هاي مستقیم دولت به خانوارها انتقاالت جاري بوده و به عنوان مزایاي گیرد. لذا کمکي نهایی تعلق نمیکنندهیارانه به مصرف

ها یا جبران ي آنها براي تامین مالی تشکیل سرمایهه بنگاههاي دولت بهمچنین یارانه، کمکشوند.تامین اجتماعی تلقی می
گیرد.هاي وارد شده به دارایی سرمایه را در بر نمیخسارت

گذاري جریان محصوالت حائز اهمیت ها از نقطه نظر ارزشجداکردن یارانه بر محصول از سایر یارانه بر تولید همانند مالیات
می باشد.

شود:ها به دو دسته کلی تقسیم مییارانه مشابه مالیات
یارانه بر محصول-
سایر یارانه بر تولید-

گیرد و به صورت مبلغ مشخصی براي یک اي است که بر یک واحد کاال یا خدمت تولید شده تعلق میبر محصول یارانهیارانه
واحد مقدار کاال یا به صورت درصد مشخصی از یک کاال یا خدمت، قابل پرداخت است.

کنند غیر از انواع یارانه هاي مقیم در اثر اشتغال به تولید دریافت میهایی است که بنگاهیارانهسایر یارانه بر تولید عبارت از کلیه
بر محصول.

اي و ارزش افزوده ناخالص به قیمت بازارمحاسبه محصول ناخالص داخلی منطقه- 8-1

گیري تولید است. محصول ناخالص داخلی و شود معیاري براي اندازهنامیده میGDPمحصول ناخالص داخلی که به اختصار 
ها در مالیات آنکنند ولی ارزش آنها با یکدیگر متفاوت است و تفاوتارزش افزوده ناخالص هر دو یک مفهوم اقتصادي را بیان می

کنند که در گیري میاالها و خدماتی را اندازهو یارانه است. محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده ناخالص، ارزش اضافی ک
یک دوره زمانی در اقتصاد یک کشور تولید شده و براي مصارف نهائی در داخل کشور یا براي صادرات به خارج از کشور 

ن فعالیت. اند. ارزش افزوده ناخالص هر فعالیت اقتصادي برابر است با ارزش ستانده منهاي مصرف واسطه آدر دسترس قرار گرفته



تعاریف و مفاهیم                                                                                                             7

)1ارزش افزوده ناخالص (=ستانده –مصرف واسطه 

GDP نوع مالیات منهاي یک کشور برابر با حاصل جمع ارزش افزوده ناخالص کلیه تولید کنندگان مقیم آن کشور (بعالوه هر
هاي فعالیتاسطهوبنابراین اگر جمع ستانده و جمع مصرف هر نو ع یارانه بر محصول که در ارزش ستانده آنها وجود ندارد).

شده در یک دوره منهاي یا محصول ناخالص داخلی برابر با ارزش همه کاالها و خدمات تولیدGDPاقتصادي را داشته باشیم 
معموالً GDPمحاسبه کاالها و خدمات مصرف شده در فرآیند تولید طی همان دوره بعالوه مالیات منهاي یارانه است. این روش 

آید:از رابطه زیر بدست میGDPشود. در این صورت روش تولید نامیده می

)GDP)2=ستانده  –ها + مصرف واسطه مالیات–ها یارانه

شود:) حاصل می3)، تساوي (2) در تساوي (1با جایگزین کردن تساوي (

)GDP)3=ها + ارزش افزوده ناخالص مالیات–ها یارانه

را می توان ارزش کلیه کاالها و خدماتی در نظر گرفت که براي مصارف نهایی مختلف داخلی یا براي GDPاز نگاهی دیگر 
از رابطه زیر GDPروش هزینه نامیده می شود. در این صورت GDPصادرات در دسترس قرار می گیرند. این روش محاسبه 

بدست می آید:

)GDP)4صادرات + تشکیل سرمایه ناخالص + مصرف نهایی = –واردات 

هاي مصرف شده در فرآیند تولید بلکه براي صاحبان سرمایه و دولت نیز ایجاد درآمد فرآیند تولید نه تنها براي صاحبان نهاده
ز طریق مجموع جبران خدمات توان ارا میGDPکند. ارزش این درآمدها برابر با محصول ناخالص داخلی است . از این رو ،می

شود. ، روش درآمد نامیده میGDPها و مازاد عملیاتی ناخالص نیز محاسبه کرد. این روش محاسبه ها منهاي یارانهکارکنان مالیات
آید:از رابطه زیر به دست میGDPدر این صورت 

)GDP)5ها + جبران خدمات کارکنان =مالیات–ها مازاد عملیاتی ناخالص + یارانه

کند کند. سطح تولید از این نظر مهم است که تعیین میگیري میسطح تولید را اندازهGDPطور که قبال بیان شد همان
دهد. مصرف یکی تواند مصرف کند و نیز از این نظر اهمیت دارد که سطح اشتغال را تحت تاثیر قرار میاندازه یک کشور میتا چه

گذارد ، البته این فقط یکی از عوامل متعدد است و عوامل دیگري نیز ترین عواملی است که بر رفاه یک جامعه تاثیر میاز مهم
تواند اثرات مثبتی بر سطح رفاه جامعه داشته باشد و یا عواملی نظیر فجایع ابداعات که میوجود دارد نظیر اکتشافات علمی و

GDPتواند اثرات منفی بر رفاه جامعه داشته باشد. این عوامل مسلماً در محاسبه هاي واگیردار و جنگ که میطبیعی، بیماري

موجب افزایش رفاه شود که عوامل دیگر نظیر عوامل فوق تواندزمانی میGDPشود. بنابراین افزایش به حساب آورده نمی
ثابت باشد.
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)RCA(شاخص مزیت نسبی آشکار شده -9-1

)RCA("مزیت نسبی آشکار شده"هاي اقتصادي استان، شاخص هاي مهم اقتصادي در بررسی بخشیکی دیگر از شاخص

شود.است که از رابطه زیر محاسبه می

استانiارزش افزوده بخش
=RCAتولید ناخالص داخلی استان

کشورiارزش افزوده بخش 
تولید ناخالص داخلی کشور

هاي اقتصادي استان داراي مزیت نسبی است. این شاخص سهم دهد که کدامیک از بخشمینشانRCAشاخص 
افزوده همان بخش اقتصادي ی استان با سهم ارزشنظر استان را در تولید ناخالص داخلافزوده یک بخش اقتصادي مورد ارزش

بزرگتر از یک بود آن بخش در استان داراي مزیت RCAدهد. اگر کشور در تولید ناخالص داخلی کشور مورد مقایسه قرار می
نسبی است و اگر کوچکتر یا مساوي یک بود فاقد مزیت نسبی است. ذکر این نکته ضروري است که معیار اصلی این شاخص

باشد. لذا ممکن است یک بخش اقتصادي بطور بالقوه قابلیت توسعه داشته و داراي جهت تعیین مزیت نسبی، ارزش افزوده می
پائینی RCAرو گذاري مناسب در آن بخش صورت نگرفته باشد و ارزش افزوده آن پائین باشد و از اینمزیت باشد اما سرمایه

کند. همچنین میزان عددي این شاخص شدت مزیت را هم گیري میداشته باشد. بنابراین این شاخص، مزیت نسبی بالفعل را اندازه
دهد.نشان می

وريبهرهشاخص -1–10

ها وري به عنوان یک عامل سهم در رشد و توسعه اقتصادي و رسیدن به آرمانامروزه در اکثر کشورها، موضوع بهره
ویژه کشورهاي در حال توسعه با انجام و اهداف اقتصادي، از جایگاه مهمی برخوردار است. بنابراین بسیاري از کشورها به

وري و در نتیجه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي هستند.گسترش بهرههاي گسترده، به دنبال ارتقاء و گذاريسرمایه
هاي اقتصادي و کل اقتصاد است.وري در بخشهاي بهرهیکی از موضوعات اساسی در اقتصاد کشور، محاسبه میزان شاخص

وريتعاریف و مفاهیم بهره-

وري را قدرت و توانایی بهره"لیتره"1883در سال برده شد.به کار "کیوزنی"توسط 1766وري نخستین بار در سال واژه بهره
وري را اینگونه تعریف کرده است : محصوالت مختلف با ادغام چهار عامل نیز بهره"المللی کارسازمان بین"تولید تعریف کرد. 

در ترکیب با عامل چهارم، شوند. رابطه بازدهی سه عامل از این عواملکار و سازماندهی) تولید می-سرمایه-اصلی (زمین
وري شامل دو مؤلفه کارایی و اثربخشی وري ایران، بهرهباشد. و طبق تعریف سازمان ملی بهرهوري میمشخص کننده میزان بهره

سنجد و کارایی نحوه باشد و در واقع چگونگی تحقق اهداف را میاست. اثربخشی درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده می
دهد.از منابع براي دستیابی به اهداف را نشان میاستفاده
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وريهاي بهرهتعاریف شاخص-

وري به معنی متوسط تولید به ازاي هر واحد هاست. به بیان دیگر بهرهها به دادهوري در مفهوم کلی به معناي نسبت ستادهبهره
وري و عکس آن به ها افزایش یابد به مفهوم افزایش بهرهاز نهادههاست. بطوریکه اگر متوسط تولید به ازاي هر واحداز کل نهاده

هاي وري جزیی و شاخصهاي بهرهوري به دو دسته شاخصهاي بهرهباشد. بطورکلی شاخصوري میمعناي کاهش بهره
توجه قرار گرفته است. وري جزیی ارتباط ستاده با یک نهاده موردهاي بهرهشوند. در شاخصوري کل عوامل تولید تقسیم میبهره

هاست.وري کل عوامل تولید، ارتباط ستاده با کل نهادههاي بهرهدر حالی که در شاخص

عدديروش شاخص-

شود.وري از تقسیم شاخص کمی یا مقدار ستانده بر شاخص مقداري داده حاصل میدر روش شاخص عددي، بهره

باشد.شاخص مقداري داده میIشاخص مقداري ستاده و Qوري شاخص بهرهAدر عبارت باال 

طبقه بندي بین المللی استاندارد کلیه رشته فعالیت هاي اقتصادي-11-1

المللی بندي بینهاي اقتصادي طبقهبندي پیشنهاد شده براي رشته فعالیت، طبقه1993هاي ملی سال در سیستم حساب
هاي ملی ایران نامیده شده است. در حسابISIC REV.4است که اصطالحاً هاي اقتصادي، بازنگريرد کلیه رشته فعالیتاستاندا

بندي استفاده شده است.نیز از این طبقه

ISICاي هاي اقتصادي تولیدي است که هدف اصلی آن فراهم کردن مجموعهبندي استاندارد براي فعالیتنوعی طبقه
بندي کرد. دهند طبقههاي اقتصادي را براساس نوع فعالیتی که انجام میهاي فعالیتی است به طوري که بتوان موجودیتردهاز 

توسط شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل پذیرفته شد و با توجه به ضرورت مقایسه1948در سال ISICاولین نسخه 
ي آمارهاي کشورهاي مختلف، به کشورهاي عضو توصیه شد ظور حفظ قابلیت مقایسهالمللی به منآمارهاي اقتصادي در سطح بین

هاي اقتصادي ملی خود به کار برند.بندي فعالیترا به عنوان سیستم طبقهISICتا سیستم طبقه بندي 
ISICلیتی کاال به عنوان کند و در این امر مبدا فعاهاي کلیدي بر حسب رشته فعالیت تهیه میچارچوبی براي تنظیم فعالیت

ها ها و گروهي به کار رفته در تعیین حدود بخشبندي معیار عمدهبندي به کار گرفته شده است. در این طبقهمعیار اصلی طبقه
هاي واحد تولیدکننده است که در اقتصاد هر کشور در تعیین میزان تشابه ساختار هاي دو قمی و سه رقمی)، ویژگی فعالیت(رده

باشد.تولید کننده به بعضی روابط موجود در آنها از اهمیت استراتژیکی برخوردار میواحدهاي
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بندي بوده است عبارتند از :ها که مد نظر طبقهي ویژگی فعالیتهاي عمدهجنبه

ي کاالها و خدمات تولید شده.مشخصه-الف
ي کاالها و خدمات.موارد استفاده-ب
رفته در تولید، فرآیند تولید و فناوري مورد استفاده در آن.کار هاي بهداده-پ

االمکان حائز دو شرط زیر باشند:اند که حتیهاي چهار رقمی) طوري تعیین شده(ردهISICطبقات 

ي واحدهاي قرار گرفته در آن طبقه را ي ستاندهکنند، عمدهتولید گروه کاالها و خدماتی که یک طبقه را مشخص می-الف
تشکیل دهد.

ي آن طبقه را تولید کنند. بدین بر داشته باشد که بیشترین گروه کاالها و خدمات مشخص کنندههر طبقه واحدهایی را در-ب
بندي شده در یک طبقه (کد چهار رقمی) معین باید مشابه بوده و تا حد ممکن همگن باشند.ترتیب واحدهاي طبقه

شد: بابه شرح زیر میISICساختار کلی 

ماهیگیريجنگلداري و،کشاورزي ، شکار-1
استخراج معدن-2
صنعت-3
بخار و تهویه هواتأمین برق، گاز،-4
هاي تصفیهمدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتآبرسانی،-5
ساختمان-6
فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی  و خردهعمده-7
پستانبارداري و،حمل و نقل-8
تامین جا و غذافعالیت خدماتی مربوط به -9

اطالعات و ارتباطات-10
هاي مالی و بیمهفعالیت-11
امالك و مستغالت-12
علمی و فنیهاي حرفهايفعالیت-13
هاي اداري و خدمات پشتیبانیفعالیت-14
اداره امور عمومی و خدمات شهري-15
آموزش-16
مددکاري اجتماعیهاي مربوط به سالمت انسان وفعالیت-17
شخصی و خانگی،سایر خدمات عمومی، اجتماعی-18

ISIC REV.4هاي اقتصادي، بازنگريرشته فعالیتچهار رقمی)هاي رده(ISICهايبنديالبته گزارش حاضر با استفاده از طبقه

باشد.ها و آماري که در آن استفاده شده، آمار رسمی منتشره از مرکز آمار ایران میبوده و  شاخص



فصل دوم
هايروند ارزش افزوده سال

94-1390
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139013- 94هاي بررسی روند ارزش افزوده استان طی سال

( به قیمت جاري)1390-94هاي  طی سالارزش افزوده استانروند بررسی- 1-2

مورد بررسی قرار گرفته و سپس تحلیلی از تغییرات هر یک از در این فصل سعی گردیده ابتدا روند ارزش افزوده کل استان 
1390هاي ) صورت گیرد. بررسی روند پنج ساله ارزش افزوده استان طی سالISICرشته فعالیت 18ها به تفکیک (بخش

کشور، درصد بوده که در مقایسه با رشد این شاخص در سطح 95/20دهنده رشد متوسط ساالنه معادل نشان1394لغایت 
از رشد بیشتري برخوردار بوده است.

جنگلداري و ماهیگیري ،رشته فعالیت، باالترین ارزش افزوده متعلق به بخش کشاورزي، شکار18در بین 1390در سال 
فروشی، خردهو فروشیدرصد از محصول ناخالص داخلی بوده است. بخش عمده65/15با سهمی معادل میلیارد ریال)10799(

و 54/11و 62/15هاي دوم تا چهارم با سهم تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، بخش امالك و مستغالت و بخش ساختمان در رتبه
علمی و فنی هاي حرفهايدرصد از محصول ناخالص داخلی قرار دارند. همچنین بخش استخراج معدن و بخش فعالیت99/9

هاي اداري و خدمات پشتیبانی با هاي سیزده و چهاردهم و بخش فعالیتارد ریال در رتبهمیلی5/383و 3/394ي با ارزش افزوده
درصدي از تولید ناخالص داخلی در رتبه پانزدهم استان قرار گرفته است.30/0سهم 

درصد از60/20جنگلداري و ماهیگیري با سهم ،بیشترین ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزي، شکار1391در سال 
فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، بخش صنعت و بخش خردهوفروشیمحصول ناخالص داخلی استان است. بخش عمده

درصد از محصول ناخالص داخلی قرار دارند. 37/8و 17/14و 90/15هاي دوم تا چهارم با سهم امالك و مستغالت در رتبه
میلیارد ریال 4/429و 2/471ي اي علمی و فنی با ارزش افزودههاي حرفههمچنین بخش استخراج معدن و بخش فعالیت

درصدي از تولید ناخالص داخلی 35/0هاي اداري و خدمات پشتیبانی با سهم هاي سیزده و چهاردهم و بخش فعالیتدر رتبه
در رتبه پانزدهم استان قرار گرفته است.

درصد 46/22جنگلداري و ماهیگیري با سهم ،بیشترین ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزي، شکار1392در سال 
فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، بخش امالك و خردهوفروشیاز محصول ناخالص داخلی استان است. بخش عمده

درصد از محصول ناخالص داخلی 98/10و13/12و 97/16هاي دوم تا چهارم با سهم مستغالت و بخش صنعت در رتبه
میلیارد 5/539و 0/574ي هاي حرفهاي علمی و فنی و بخش استخراج معدن با ارزش افزودهقرار دارند. همچنین بخش فعالیت

درصدي از تولید ناخالص 35/0هاي اداري و خدمات پشتیبانی با سهم هاي سیزده و چهاردهم و بخش فعالیتریال در رتبه
ی در رتبه پانزدهم استان قرار گرفته است.داخل

از درصد10/21جنگلداري و ماهیگیري با سهم ،بیشترین ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزي، شکار1393در سال 
ستغالت مفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، بخش امالك و خردهوفروشیبخش عمدهمحصول ناخالص داخلی استان است.

درصد از محصول ناخالص داخلی قرار دارند. 13/12و 11/13و 30/15هاي دوم تا چهارم با سهم بخش صنعت در رتبهو 
و 4/745ي هاي اداري و خدمات پشتیبانی با ارزش افزودهو فنی و بخش فعالیتحرفهاي علمیهايهمچنین بخش فعالیت

درصدي از تولید ناخالص داخلی در 38/0بخش استخراج معدن با سهم هاي سیزده و چهاردهم و میلیارد ریال در رتبه6/543
رتبه پانزدهم استان قرار گرفته است.
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درصد 45/21جنگلداري و ماهیگیري با سهم ،بیشترین ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزي، شکار1394در سال 
تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، بخش امالك و فروشی،خردهوفروشیاز محصول ناخالص داخلی استان است. بخش عمده

درصد از محصول ناخالص داخلی قرار 02/11و 28/12و 08/13هاي دوم تا چهارم با سهم مستغالت و بخش صنعت در رتبه
میلیارد ریال 7/789و 4/893ي هاي حرفهاي علمی و فنی و بخش استخراج معدن با ارزش افزودهدارند. همچنین بخش فعالیت

درصدي از تولید ناخالص داخلی 47/0هاي اداري و خدمات پشتیبانی با سهم هاي سیزده و چهاردهم و بخش فعالیتدر رتبه
در رتبه پانزدهم استان قرار گرفته است.



139015- 94هاي بررسی روند ارزش افزوده استان طی سال

1390-94هاي روند ارزش افزوده استان گلستان طی سال-2-1جدول 
(میلیارد ریال)

13901391139213931394سال

68,64284,787116,038138,364146,906ارزش افزوده 

1390-94هاي طی سالروند ارزش افزوده استان گلستان- 2- 1نمودار 
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1390-94هاي روند محصول ناخالص داخلی(به قیمت بازار) استان گلستان طی سال-2-2جدول 
(میلیارد ریال)

13901391139213931394سال

محصول ناخالص داخلی به 
69,00185,332116,192138,250147,560قیمت بازار (میلیارد ریال)

1390-94هاي سالروند محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در استان گلستان طی- 2- 2نمودار 

بندي روند رشد پنج ساله استان با کشور مورد بررسی و مقایسه الزم به توضیح است، در تحلیل این بخش، مبناي سطح
تند و .... مورد ارزیابی قرار گرفته است.-هایی همچون کندکه جهت و میزان شدت آنها براساس واژهقرار گرفته، به نحوي



139017- 94هاي بررسی روند ارزش افزوده استان طی سال

کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیريبررسی روند ارزش افزوده بخش - 2-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده1394لغایت 1390هاي ساله ارزش افزوده این بخش طی سالپنجبررسی روند
روند افزایشی ها در مقایسه با کشور، نشان از درصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال84/30

باشد.میمستمر و تند
1394بوده که در سال 6رتبه 1390، جایگاه این بخش در کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

باشد. از نکات مزیت نسبی بالقوه، استان در حال از دست دادن جایگاه خود میعبارتی با وجود تنزل یافته است. به8به رتبه 
ت:شتوان به موارد زیر اشاره داو جایگاه این بخش میاصلی تاثیرگذار در ارزش افزوده

پایین بودن سطح میانگین قیمت سرخرمن محصوالت کشاورزي استان نسبت به میانگین کشور.-1
.1394لغایت 1390هاي درصدي طی سال40الی 33میزان کاهش بارندگی -2
.1394عدم افزایش قیمت تضمینی محصوالت زراعی درسال -3

1390-94هاي سالماهیگیري استان گلستان طیجنگلداري و،روند ارزش افزوده بخش کشاورزي، شکار-2-3نمودار
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بررسی روند ارزش افزوده بخش استخراج معدن- 3-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده 1394لغایت 1390هاي بررسی روند پنج ساله ارزش افزوده این بخش طی سال
روند نسبتا آرام، بطور ها در مقایسه با کشور، نشان از درصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال0/19

داشته است.روند به شدت تند و افزایشی94پیوسته در حال افزایش و در سال 
بوده 18داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

به صورت جزیی افزایش تنزل یافته است. البته شاخص مربوطه21این رتبه به )1394سال بعد( در سال 5در مقایسه با و
برداري از معادن توان به شروع فعالیت بهرهبخش مییافته است. از نکات اصلی تاثیرگذار در ارتقاء ارزش افزوده و جایگاه این

اشاره نمود.1394جدید در سال 

1390- 94هاي روند ارزش افزوده بخش معدن استان گلستان طی سال- 2- 4نمودار 



139019- 94هاي بررسی روند ارزش افزوده استان طی سال

بررسی روند ارزش افزوده بخش صنعت - 4-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده1394لغایت 1390هاي بررسی روند پنج ساله ارزش افزوده این بخش طی سال
روند تند و بطور ها در مقایسه با کشور، نشان از درصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال9/23

مواجه بوده است.با روند کاهشی1394در حال افزایش و در سال 1393پیوسته تا سال 
بوده و 22رتبه داراي1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

گذار در ارزش افزوده و جایگاه از نکات اصلی تاثیرتنزل یافته است. 23به این رتبه1394سال بعد، یعنی در سال 5در مقایسه با 
اشت:توان به موارد زیر اشاره داین بخش می

گذاري و تسهیالت بانکی در بخش.حجم نسبتا پایین سرمایه-1
فقدان واحدهاي صنعتی بزرگ بویژه صنایع مادر در استان.-2
آالت در صنایع مادر.قدیمی بودن ماشین-3

1390-94هاي روند ارزش افزوده بخش صنعت استان گلستان طی سال- 2- 5نمودار 
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بخش تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوابررسی روند ارزش افزوده - 5-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده 1394لغایت 1390هاي بررسی روند پنج ساله ارزش افزوده این بخش طی سال
روند نسبتاً آرام تا از نشان ها در مقایسه با کشور،درصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال1/32

بوده است.و بطور پیوسته در حال افزایش و بعد از آن داراي روند تند افزایشی1393سال 
بوده و16داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

به عبارتی داراي مزیت نسبی بالقوه و رشد نسبتاً ارتقاء یافته است. 8این رتبه به 1394سال بعد، یعنی در سال 5در مقایسه با 
باشد. مساعد می

1390-94هايبخار و تهویه هوا استان گلستان طی سالروند ارزش افزوده بخش تأمین برق، گاز،- 2- 6نمودار 



139021- 94هاي بررسی روند ارزش افزوده استان طی سال

هاي تصفیهبررسی روند ارزش افزوده بخش آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت- 6-2

رشد متوسط ساالنه معادل نشان دهنده1394لغایت 1390هاي روند پنج ساله ارزش افزوده این بخش طی سالبررسی 
روند نسبتاً تند از ها در مقایسه با کشور، نشاندرصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال4/24

بوده است.افزایشی و بطور پیوسته در حال افزایش
بوده و 2داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)اظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده به لح

گذار در ارزش افزوده و جایگاه تاثیراز نکات اصلی ارتقاء یافته است. 1این رتبه به 1394سال بعد، یعنی در سال 5در مقایسه با 
توان به موارد زیر اشاره داشت:این بخش می

هاي انرژي.افزایش قیمت حامل-1
هاي مالی دولت.افزایش تسهیالت و سیاست-2

هاي تصفیه استان گلستان مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتروند ارزش افزوده بخش آبرسانی،-2- 7نمودار 
1390-94هاي سالطی
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بررسی روند ارزش افزوده بخش ساختمان- 7-2

رشد متوسط ساالنه معادل نشان دهنده1394لغایت 1390هاي ارزش افزوده این بخش طی سالبررسی روند پنج ساله 
روند تند کاهشی از ها در مقایسه با کشور، نشاندرصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال8/1

مواجه بوده است.شدت با روند کاهشیبه1394و در سال 93بعد از آن نسبتاً تند افزایشی تا سال 1391در سال
بوده و 6داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

گذار در ارزش افزوده تاثیرت اصلی از نکاتنزل یافته است. 15این رتبه به 1394سال بعد، یعنی در سال 5در مقایسه با 
داشت:توان به موارد زیر اشارهاین بخش میو جایگاه 

رکود اقتصادي و سایر عوامل.  1394در سال -1
افزایش قیمت مسکن.-2
هاي مالی دولت.افزایش تسهیالت و سیاست-3

1390-94هاي روند ارزش افزوده بخش ساختمان استان گلستان طی سال-2- 8نمودار 



139023- 94هاي بررسی روند ارزش افزوده استان طی سال

فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها فروشی و خردهبررسی روند ارزش افزوده بخش عمده- 8-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده 1394لغایت 1390هاي بررسی روند پنج ساله ارزش افزوده این بخش طی سال
روند نسبتاً تند از ها در مقایسه با کشور، نشان درصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال7/15

بوده است.مواجهو بعد از آن با روند کاهشی 93افزایشی تا سال 
بوده و 16رتبه داراي1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

تنزل یافته است.18به این رتبه1394سال بعد، یعنی در سال 5در مقایسه با 

استان گلستان عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاروند ارزش افزوده بخش- 2- 9نمودار 
1390-94هاي طی سال
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بررسی روند ارزش افزوده بخش فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا- 9-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده1394لغایت 1390هاي این بخش طی سالبررسی روند پنج ساله ارزش افزوده 
روند نسبتاً تند از ها در مقایسه با کشور، نشان درصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال7/28

مواجه بوده است.و بطور پیوسته با روند افزایشی
بوده 12داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

بوده است. به عبارتی استان همچنان جایگاه خود را حفظ 12نیز این رتبه 1394سال بعد، یعنی در سال 5و در مقایسه با 
نموده است.

د ارزش افزوده بخش فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا استان گلستان رون-2-10نمودار 
1390-94هاي طی سال



139025- 94هاي بررسی روند ارزش افزوده استان طی سال

انبارداري و پست،بررسی روند ارزش افزوده بخش حمل و نقل-10-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده1394لغایت 1390هاي بررسی روند پنج ساله ارزش افزوده این بخش طی سال
روند نسبتاً تند و از ها در مقایسه با کشور، نشان درصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال1/29

است.مواجه بودهبطور پیوسته با روند افزایشی
بوده و 10داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

مزیت نسبی بالقوه، استان تنزل یافته است. به عبارتی با وجود14این رتبه به 1394سال بعد، یعنی در سال 5در مقایسه با 
باشد.در حال از دست دادن جایگاه خود می

1390- 94هاي انبارداري و پست استان گلستان طی سال،حمل و نقلروند ارزش افزوده بخش -2-11نمودار 
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بررسی روند ارزش افزوده بخش اطالعات و ارتباطات-11-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده 1394لغایت 1390هاي بررسی روند پنج ساله ارزش افزوده این بخش طی سال
روند نسبتاً تند و از نشان ها در مقایسه با کشور، تغییرات این شاخص در طول این سالدرصد بوده است. بررسی روند 6/29

مواجه بوده است.بطور پیوسته با روند افزایشی
بوده 13داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

ارتقاء یافته است. به عبارتی داراي مزیت نسبی بالقوه و رشد نسبتا 9این رتبه به 1394سال بعد، یعنی در سال 5و در مقایسه با 
باشد. مساعد می

1390-94هاي ارزش افزوده بخش اطالعات و ارتباطات استان گلستان طی سالروند-2-12نمودار 



139027- 94هاي بررسی روند ارزش افزوده استان طی سال

هاي مالی و بیمهافزوده بخش فعالیتبررسی روند ارزش -12-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده1394لغایت 1390هاي ساله ارزش افزوده این بخش طی سالپنجبررسی روند 
روند کاهشی از سال از ها در مقایسه با کشور، نشاندرصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال7/2

بوده است.و بعد از آن بطور پیوسته در حال افزایش1393تا 1391
بوده و 2داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

تنزل یافته است.5این رتبه به 1394سال بعد، یعنی در سال 5در مقایسه با 
توان به ایجاد موسسات مالی و اعتباري و کارگزاران بیمه افزوده و جایگاه این بخش میاز نکات اصلی تاثیرگذار در ارزش

اشاره داشت.

1390-94هاي بیمه استان گلستان طی سالهاي مالی وفعالیتبخش روند ارزش افزوده-2-13نمودار 



1390-94ان تاسهاي اقتصاديحسابروند  28

بررسی روند ارزش افزوده بخش امالك و مستغالت-13-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده 1394لغایت 1390هاي ساله ارزش افزوده این بخش طی سالبررسی روند پنج 
روند تند افزایشی از ها در مقایسه با کشور، نشان درصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال8/22

مواجه بوده است.و بعد از آن با روند نسبتاً ثابتی1393تا سال 1391از سال 
بوده 13داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

ارتقاء یافته است.12این رتبه به 1394سال بعد، یعنی در سال 5و در مقایسه با 

1390-94هاي گلستان طی سالمالك و مستغالت استان روند ارزش افزوده بخش ا-2-14نمودار



139029- 94هاي بررسی روند ارزش افزوده استان طی سال

هاي حرفهاي علمی و فنیبررسی روند ارزش افزوده بخش فعالیت-14-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده1394لغایت 1390هاي بررسی روند پنج ساله ارزش افزوده این بخش طی سال
روند نسبتاً تند و از ها در مقایسه با کشور، نشاندرصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال5/23

مواجه بوده است.بطور پیوسته با روند افزایشی
بوده و 17داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

یافته است.ارتقاء16این رتبه به 1394سال بعد، یعنی در سال 5در مقایسه با 

1390-94هاي هاي حرفهاي علمی و فنی استان گلستان طی سالروند ارزش افزوده بخش فعالیت-2-15نمودار 
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هاي اداري و خدمات پشتیبانیبررسی روند ارزش افزوده بخش فعالیت-15-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده1394لغایت 1390هاي بررسی روند پنج ساله ارزش افزوده این بخش طی سال
روند نسبتاً تند و از ها در مقایسه با کشور، نشاندرصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال8/35

مواجه بوده است.بطور پیوسته با روند افزایشی
بوده و 15داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

ارتقاء یافته است.14این رتبه به 1394سال بعد، یعنی در سال 5در مقایسه با 

1390- 94هاي هاي اداري و خدمات پشتیبانی استان گلستان طی سالفعالیتروند ارزش افزوده بخش -2-16نمودار 



139031- 94هاي بررسی روند ارزش افزوده استان طی سال

بررسی روند ارزش افزوده بخش اداره امور عمومی و خدمات شهري-16-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده1394لغایت 1390هاي بررسی روند پنج ساله ارزش افزوده این بخش طی سال
روند نسبتاً آرام و از ها در مقایسه با کشور، نشان درصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال5/15

بوده است.بطور پیوسته در حال افزایش
بوده و8داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

ا حفظ نموده بوده است. به عبارتی استان همچنان جایگاه خود ر8نیز این رتبه 1394سال بعد، یعنی در سال 5در مقایسه با 
است.

1390-94هاي روند ارزش افزوده بخش اداره امور عمومی و خدمات شهري استان گلستان طی سال-2-17نمودار 
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بررسی روند ارزش افزوده بخش آموزش-17-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده 1394لغایت 1390هاي ساله ارزش افزوده این بخش طی سالپنجبررسی روند 
روند نسبتاً تند واز ها در مقایسه با کشور، نشان درصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال3/20

بوده است.بطور پیوسته در حال افزایش
بوده و 10داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

ارتقاء یافته است.7این رتبه به 1394سال بعد، یعنی در سال 5در مقایسه با 
توان به موارد زیر اشاره داشت:افزوده و جایگاه این بخش میاز نکات اصلی تاثیرگذار در ارزش 

افزایش تعداد مراکز آموزش عالی.-1
هاي تحصیلی در مقاطع مختلف.گسترش تعداد رشته-2

1390-94هاي روند ارزش افزوده بخش آموزش استان گلستان طی سال-2-18نمودار 



139033- 94هاي بررسی روند ارزش افزوده استان طی سال

هاي مربوط به سالمت انسان و مددکاري اجتماعیبررسی روند ارزش افزوده بخش فعالیت-18-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده 1394لغایت 1390هاي بررسی روند پنج ساله ارزش افزوده این بخش طی سال
روند نسبتاً تند و از ها در مقایسه با کشور، نشاندرصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال2/16

بوده است.بطور پیوسته در حال افزایش 
بوده 1داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

تنزل یافته است.3این رتبه به 1394سال بعد، یعنی در سال 5و در مقایسه با 
توان به موارد زیر اشاره داشت:از نکات اصلی تاثیرگذار در ارزش افزوده و جایگاه این بخش می

.ICUو CCUهاي بیمارستانی هاي جدید و افزایش تختاندازي بیمارستانراه-1
.MRIوتی اسکن سی-سونوگرافی-افزایش تعداد مراکز تخصصی همچون آزمایشگاه-2
ها.هاي تخصصی در بیمارستانافزایش بخش-3

مددکاري اجتماعی استان گلستان هاي مربوط به سالمت انسان وروند ارزش افزوده بخش فعالیت-2-19نمودار 
1390-94هاي طی سال
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شخصی و خانگی ،افزوده بخش سایر خدمات عمومی، اجتماعیبررسی روند ارزش -19-2

معادل رشد متوسط ساالنهنشان دهنده 1394لغایت 1390هاي بررسی روند پنج ساله ارزش افزوده این بخش طی سال
تند و نسبتاًروند از ها در مقایسه با کشور، نشاندرصد بوده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سال2/20

بوده است.بطور پیوسته در حال افزایش
بوده و 13داراي رتبه 1390، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

ارتقاء یافته است.12این رتبه به 1394سال بعد، یعنی در سال 5در مقایسه با 

شخصی و خانگی،بخش سایر خدمات عمومی ، اجتماعیروند ارزش افزوده -2-20نمودار 
1390-94هاي استان گلستان طی سال



139035- 94هاي بررسی روند ارزش افزوده استان طی سال

هاي مختلف)جمع بندي (مقایسه جایگاه استان و کشور در بخش-20-2

) مورد بررسی و 1390-94ساله (5گانه اقتصادي بصورت مجزا طی دوره 18هاي هاي قبلی هر یک از بخشدر قسمت
ها به لحاظ سطح رشد در مقایسه با شود. بنابراین کلیه بخشبندي موارد قبلی پرداخته میگرفته و در ادامه به جمعتحلیل قرار 

باشد:شوند که به شرح ذیل میطبقه تقسیم می3کشور به 

د.انها نسبت به بخش مشابه خود در سطح کشور از رشد مناسبی برخوردار بودههایی که در طول این سالبخش-1
آبرسانی، مدیریت پسماند، -تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا-معدنهاي استخراج شامل بخشعمدتاًها این بخش

هاي اداري و فعالیت-امالك و مستغالت-اطالعات و ارتباطات-حمل و نقل، انبارداري و پست-هاي تصفیهفاضالب و فعالیت
خدمات پشتیبانی و آموزش بوده است.

اطالعات و -استخراج معدن–تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا هايبخشبندي بیشترین ارتقاء مربوط بهطبقهدر این
ارتباطات بوده است.

اند. تري برخوردار بودهها نسبت به بخش مشابه خود در سطح کشور از رشد پایینهایی که در طول این سالبخش-2
فعالیت خدماتی مربوط به تامین -فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی و خردهعمدههايها عمدتاً شامل: بخشاین بخش

کنیم که استان در مقایسه با کشور از رشد مناسبی برخوردار نبوده است.بوده است. مشاهده میو غذاجا
اند. تري برخوردار بودهها نسبت به بخش مشابه خود در سطح کشور از رشد خیلی پایینهایی که در طول این سالبخش-3

هاي فعالیت-هاي مالی و بیمهفعالیت-ساختمان-صنعت-ها شامل: بخش کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیرياین بخش
سایر -سالمت انسان و مددکاري اجتماعیهاي مربوط بهفعالیت-اداره امور عمومی و خدمات شهري-حرفهاي علمی و فنی

ها داراي رشد ناهمگون بوده و به شدت جایگاه خود باشد که در طول این سالمیخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی
است. را از دست داده 
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هاي استان گلستانوضعیت رشد و مقایسه جایگاه هر یک از بخش-2-3جدول 

شرح فعالیتردیف
شد نرخ ر

متوسط 
هندسی

وضعیت روند رشدسطح رشد
13901394

RCAرتبهRCAرتبه

کشاورزي، شکار، جنگلداري و 1-0
تند و بعد از آن 92تا سال 8/30ماهیگیري

7/262/28بطور پیوسته در حال افزایشنسبتا آرام افزایشی

0/19استخراج معدن 2-0
نسبتا تند در سال 92تا سال 

کاهش و بعد از آن تند 93
افزایشی

در حال 93بطور پیوسته غیر از سال 
0/0180/021افزایش

تند  افزایشی و در 93تا سال 9/23صنعت3-0
تند کاهشی94سال 

حالدر93تا سال پیوستهبطور
8/0220/623کاهش94افزایش و در سال 

نسبتا آرام و در 93سال تا 1/32هواتهویهوگاز، بخاربرق،تأمین4-0
4/0167/08افزایشحالدرپیوستهبطورتند افزایشی94سال 

فاضالبپسماند،مدیریتآبرسانی،5-0
1/220/21بطور پیوسته در حال افزایشنسبتا تند افزایشی4/24تصفیههايفعالیتو

8/1ساختمان6-0
کاهش بعد از آن 91در سال 

تند 94افزایش و در سال 
کاهشی

بطور پیوسته در حال افزایش بجز 
949/160/115و 91هاي سال

فروشی،خردهوفروشیعمده7-0
93نسبتا تند افزایشی تا سال 7/15کاالهاونقلیهوسایلتعمیر

تند کاهشی94و در سال 
بطور پیوسته در حال افزایش بجز 

943/1161/118سال 

جاتامینبهمربوطخدماتیفعالیت8-0
0/1129/012بطور پیوسته در حال افزایشنسبتا تند افزایشی7/28غذاو

2/1101/114بطور پیوسته در حال افزایشنسبتا تند افزایشی1/29و پستانبارداري،نقلوحمل9-0

4/0134/09بطور پیوسته در حال افزایشنسبتا تند افزایشی6/29ارتباطاتواطالعات10-0

کاهش و 93و 92در سال 7/2بیمهومالیهايفعالیت11-0
بعد از آن تند افزایشی

بطور پیوسته در حال افزایش 
939/020/55و 92هاي بجز سال

تند افزایشی و در 91از سال8/22مستغالتوامالك12-0
ثابت94سال 

افزایش حالدرپیوستهبطور
1/1130/112ثابت94در سال

9/0177/016بطور پیوسته در حال افزایشنسبتا تند افزایشی5/23فنیوعلمیحرفهايهايفعالیت13-0

خدماتواداريهايفعالیت14-0
2/1152/114بطور پیوسته در حال افزایشنسبتا تند افزایشی8/35پشتیبانی

9/184/18بطور پیوسته در حال افزایشنسبتا آرام5/15شهريخدماتعمومی واموراداره15-0

8/1107/17بطور پیوسته در حال افزایشنسبتا تند افزایشی3/20آموزش0-16

سالمتبهمربوطهايفعالیت0-17
4/219/13بطور پیوسته در حال افزایشنسبتا تند افزایشی2/16اجتماعیو مددکاريانسان

اجتماعی،،عمومیخدماتسایر0-18
4/1131/112بطور پیوسته در حال افزایشنسبتا تند افزایشی2/20خانگیوشخصی



139037- 94هاي بررسی روند ارزش افزوده استان طی سال

اند هاي دولتی استانی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در ارزش افزوده هر بخش تأثیرگذار بودهکلیه دستگاهدر جدول زیر
افزایش یا کاهش ارزش افزوده، صرفاً براساس عملکرد دستگاه مربوطه نبوده و دهد. ذکر این نکته ضروري است کهرا نشان می

تحت تأثیر فاکتورهاي بسیار زیادي قرار دارد.

هاي استان گلستانهاي دولتی تأثیرگذار در نرخ رشد هر یک از بخشدستگاه-2-4جدول 

هاهاي مرتبط در نرخ رشد بخشدستگاهشرح فعالیتردیف
هاي مرتبطسایردستگاه)2(هاي اصلیدستگاه)1(

و جنگلداري،کشاورزي، شکار1-0
اداره –سازمان محیط زیست- سازمان جهاد کشاورزياداره کل شیالت- سازمان جهاد کشاورزيماهیگیري

هابانک–هاي زیربناییدستگاه–کل منابع طیبعی

سازمان صنعت، معدن و تجارتمعدناستخراج 2-0
اداره - سازمان محیط زیست- کشاورزيجهادسازمان 

اتاق -هابانک-هاي زیربناییدستگاه-کل منابع طیبعی
بازرگانی

شرکت -سازمان صنعت، معدن و تجارتصنعت3-0
هاي صنعتیشهرك

هاي خانه صنعت دستگاه- سازمان جهاد کشاورزي
اتاق بازرگانی–هابانک–زیربنایی

اتاق بازرگانی–هابانکشرکت گاز-شرکت توزیع نیروي برقهواتهویهوبخارگاز،برق،تأمین4-0

پسماند،مدیریتآبرسانی،5-0
تصفیههايفعالیتوفاضالب

شرکت آب و -شرکت آب و فاضالب شهري
اتاق بازرگانی–هابانکاي توانیرشرکت آب منطقه-فاضالب روستایی

- اداره کل بنیاد مسکن-اداره کل راه و شهرسازيساختمان6-0
هابانک–هاي زیربناییدستگاهمعاونت عمرانی استانداري–ها شهرداري

فروشی،خردهوفروشیعمده7-0
هابانک–اتاق بازرگانیاصنافاتحادیه-سازمان صنعت، معدن و تجارتکاالهاونقلیهوسایلتعمیر

تامینبهمربوطخدماتیفعالیت8-0
هابانک–هاي زیربناییدستگاه-اداره کل منابع طیبعیسازمان میراث فرهنگی و گردشگري و صنایع دستیغذاوجا

-هاي استانشهرداري-اداره کل راه و شهرسازيو پستحمل و نقل، انبارداري 9-0
پست-هااداره کل پایانه

سازمان صنعت، معدن و -ادره کل گمرکات استان 
هابانک–تجارت

شرکت مخابرات–سازمان صنعت، معدن و تجارتشرکت مخابرات ارتباطاتواطالعات10-0

اتاق بازرگانی–بورسهابانک-هابیمهبیمهومالیهايفعالیت11-0

بنیاد مسکن–هابانکاداره کل ثبت اسناد و امالكمستغالتوامالك12-0

فنیوعلمیحرفهايهايفعالیت13-0
موسسات -موسسات حسابرسی-رسمیدفاتر اسناد 

-پارك علم و فناوري- نظام مهندسیدفاتر-حقوقی
تبلیغات و پژوهش- هادارالترجمه

اداره کل ثبت اسناد و امالك-کانون وکال

خدماتواداريهايفعالیت14-0
و صنعت، معدنسازمان -ره کل گمرکات استان اادترخیص کاال-پارکینگ -باسکول- انبار- سردخانهپشتیبانی

اداره کل استاندارد- هاشهرداري–تجارت

خدماتوعمومیاموراداره15- 0
شهري

نیروي فرماندهی–ارتش -اداره کل دادگستري 
استانداري-هاي استان شهرداري-انتظامی

اداره کل –سازمان همیاري -هاي اجراییدستگاه
هاپایانه

آموزش عالی (آزاد و -پرورشاداره کل آموزش و آموزش16- 0
دولتی و غیردولتی)

فنی و اداره کل آموزش–ها بانک–کانون پرورش فکري
ايحرفه

سالمتبهمربوطهايفعالیت17- 0
بهزیستیدانشگاه علوم پزشکی واجتماعیمددکاريوانسان

اداره - هابانک- اداره کل کمیته امداد- اداره کل بهزیستی
تامین-هالل احمر-درمانیخدمات -کل دامپزشکی

اجتماعی

،اجتماعیعمومی،خدماتسایر18- 0
خانگیوشخصی

دفتر سیاسی و اجتماعی –سازمان ورزش و جوانان 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی–استانداري 

اداره - کانون پرورش فکري و امور جوانان
اداره اوقاف و امور خیریه- هاامورکتابخانه

باشد.شرکت گاز ، برق و مخابرات می، ايآب منطقه،هاي زیربنایی: شامل راه و شهرسازي* دستگاه
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هاهاي تحت پوشش در ارتباط با نرخ رشد بخشواحد-2-5جدول 

گروه فعالیتشرح فعالیتردیف

واحدهاي ماهیان خاویاري–هاي پره تعاونی- بردار کشاورزيواحدهاي بهرهماهیگیريوجنگلداري،کشاورزي، شکار1-0

بردار معدنواحدهاي بهرهمعدناستخراج 2-0

بردار صنعتیواحدهاي بهرهصنعت3-0

گازوبرقهواتهویهوبخارگاز،برق،تأمین4-0

بردار آب مشترك بهرهتصفیههايفعالیتوفاضالبپسماند،مدیریتآبرسانی،5-0

هاواحدهاي مسکونی و سایر ساختمانساختمان6-0

فروشی و تعمیر کاالهاخردهوفروشیواحدهاي عمدهفروشی،تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاخردهو فروشیعمده7-0

واحدهاي اقامتی و پذیراییغذاوجاتامینبهمربوطخدماتیفعالیت8-0

پست و پیک-واحدهاي هوایی و ریلی-اتوبوسواحدهاي تاکسیرانی و پستوانبارداري،نقلوحمل9-0

مشترکین تلفن ثابت و همراهارتباطاتواطالعات10-0

بیمه- بورس–واحدهاي بانکی بیمهومالیهايفعالیت11-0

داللی)–واحدهاي خدماتی (مسکونی مستغالتوامالك12-0

واحدهاي علمی و پژوهشی-واحدهاي حقوقی- نظام مهندسی- حسابرسیواحدهاي فنیوعلمیحرفهايهايفعالیت13-0

ترخیص کاال-ايسردخانه- داريپارکینگ-انبارداري-داريباسکولپشتیبانیخدماتواداريهايفعالیت14-0

بردار عمومی و شهريواحدهاي بهره-واحدهاي دفاعی و انتظامیشهريخدماتوعمومیاموراداره15- 0

واحدهاي آموزشی دولتی و غیردولتیآموزش16- 0

واحدهاي درمانی و بهزیستیاجتماعیمددکاريوانسانسالمتبهمربوطهايفعالیت17- 0

برداي تفریحی، فرهنگی و مذهبیواحدهاي بهرهخانگیوشخصی،اجتماعیعمومی،خدماتسایر18- 0



فصل سوم

بررسی ساختار اقتصادي استان 
در مقایسه با کشور 

1394سال در
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مقدمه–1-3
همچنین تحلیلی از قرار گیرد.بررسیویژه موردبطور1394در این فصل سعی شده تا حساب تولید استان گلستان در سال 

جایگاه اقتصاد استان در سال مذکور به لحاظ شاخص ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی در کشور ارائه گردد.

1394بررسی ساختار اقتصادي استان گلستان در سال –2-3

میلیارد ریال و رشد آن نسبت به 4/147560) به قیمت بازار برابر با GDPR، محصول ناخالص داخلی استان (1394در سال 
بوده است. درصد)4/34-کشور (که باالتر از رشد این شاخص دربودهدرصد6/73معادل ،1393سال 

به لحاظ جمعیتی درصد و از طرفی20/1در شاخص محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار، سهم استان به کشور برابر با 
این موضوع بیانگر پایین بودن سهم استان از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با شاخص سهم شد.بادرصد می34/2سهم استان 

هاي گذاري که عالوه بر ایجاد زیرساختهاي توسعه استان و سیاستاست. این موضوع ضرورت تهیه و تدوین برنامهجمعیت
لص داخلی را بدنبال داشته باشد.ها و امکانات، افزایش تولید ناخامتناسب جهت بفعلیت رساندن قابلیت

هزار 155993معادلهزار ریال و در کشور79762برابر با 1394، سرانه هر گلستانی در سال GDPRسرانه در شاخص
ود خهر ایرانی را به )GDPRناخالص داخلی (محصول سرانهگردد هر گلستانی تنها حدود نیمی ازریال است. مشاهده می

لذا با تقویتبوده است.28استان در جایگاه 31اختصاص داده است. همچنین رتبه سرانه استان در این سال در بین 
توان نسبت به کاهش فاصله بین استان با کشور مزیت نسبی باال میمندي ازبهرهباهاي مهم اقتصادي وهاي بخشزیرساخت

اقدام نمود.
) که نشانگر تولید با صرفه اقتصادي است. مقدار این شاخص در استان I/Oستانده (در شاخص نسبت مصارف واسطه به

گردد به ازاء هر واحد ارزش تولید درصد بوده است. در نتیجه مشاهده می01/40درصد و در کشور معادل 07/43برابر با 
.گردددر استان، نسبت به سطح کشور از مصارف واسطه یا داده بیشتري استفاده می

فعالیت عمده 4سهم 1394شود که در سال به تفکیک چهار بخش عمده اقتصادي مالحظه میISICبندي در طبقه
، 45/21استان به ترتیبGDPRکشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري، صنعت و استخراج معدن، ساختمان و خدمات در 

دهم و زوده در کشور به ترتیب پانزدهم، بیست و چهارم، نوزهاي بخش مذکور از نظر ارزش افو رتبه22/58و 33/8، 56/11
)3-4باشد. (جدولبیستم می

اي استان در مقایسه با کشور بیانگر آن است که بخش کشاورزي، شکار، هاي منطقههمچنین ارقام حاصل از محاسبه حساب
بخش صنعت و معدنري کشور،درصد از کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگی69/2جنگلداري و ماهیگیري تنها 

درصد از خدمات کشور را 36/1درصد از ساختمان کشور و بخش خدمات 09/1ساختمان درصد از صنعت و معدن کشور و47/0
)3-9خود اختصاص داده است. (جدولبه 

به تفکیک هابخششده که در آن هر یک ازاستفادهISICرشته فعالیت 18بندي به منظور تحلیل و بررسی بیشتر از طبقه
گیرد.مورد بررسی قرار می
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3901-94هاي خالصه حساب تولید استان گلستان و کشور طی سال-3-1جدول 
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جاري)(به قیمتبخش عمده فعالیت اقتصادي استان گلستان4ارزش افزوده-3-2جدول 

(میلیارد ریال)1390-94هاي طی سال

13901391139213931394شرح فعالیتردیف

10,799/317,579/026,093/029,172/431,653/4ماهیگیريوکشاورزي1
7,284/812,564/613,303/217,294/617,050/7معدنوصنعت2
8,324/86,971/48,623/811,128/012,285/1ساختمان3
42,233/547,672/268,018/280,768/985,916/4خدمات4

68,642/384,787/2116,038/1138,363/8146,905/6جمع

1390-94هايطی سالجاري) (به قیمتخش عمده فعالیت اقتصادي استان گلستانچهار بارزش افزوده- 3- 1نمودار 
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بخش عمده فعالیت اقتصادي استان گلستان و کشور 4سرانه ارزش افزوده -3-3جدول 
(هزار ریال)1390-94هايطی سال

13901391139213931394شرح فعالیت

و ماهیگیريسرانه بخش کشاورزي
6,0779,79314,38415,92417,110گلستان

5,0837,61911,79113,94114,931کشور

بخش صنعت و معدنسرانه
4,0997,0007,3349,4409,217گلستان

34,19051,17467,16560,44245,879کشور

سرانه بخش ساختمان
4,6853,8844,7546,0746,641گلستان

8,86910,50214,24316,14114,251کشور

سرانه بخش خدمات
23,76726,55837,49644,08846,441گلستان

40,49549,96465,30174,69380,321کشور
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1390-94هاي سرانه ارزش افزوده بخش کشاورزي و ماهیگیري استان گلستان و کشور طی سالمقایسه- 3- 2نمودار 

1390-94هاي مقایسه سرانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان گلستان و کشور طی سال- 3- 3نمودار 
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1390-94هاي مقایسه سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان استان گلستان و کشور طی سال- 3- 4نمودار

1390- 94هاي مقایسه سرانه ارزش افزوده بخش خدمات استان گلستان و کشور طی سال- 3-5نمودار  
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کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري-1-2-3
درصد کل 55/21میلیارد ریال، 4/31653با ارزش افزوده 1394در سالماهیگیريکشاورزي، شکار، جنگلداري وفعالیت

کشور برابر بادهد که سهم استان در بخش کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیريارزش افزوده استان را تشکیل می
افزوده این فعالیت در بین رتبه استان از نظر ارزشباشد.درصد می45/21استان GDPRدرصد و سهم این بخش در 69/2

بوده است.پانزدهم هاي کشور استان
نسبت مصرف واسطه به ستانده (شاخصI/O درصد بوده که مقایسه 96/42درصد و همین نسبت در کشور 48/46) استان

شته ها در استان و کشور حاکی از آن است که فعالیت کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري نسبت به راین نسبت
)3-7(جدول باشد.برخوردار میتولید با صرفه اقتصادي کمتر یا کارایی کمتريفعالیت خود در سطح کشور از 

 شاخصRCA و نشان دهنده آن است که بخش کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري24/2این بخش معادل
)3-5در استان داراي مزیت نسبی آشکار شده است. ( جدول 

تخراج معدناس-2-2-3
درصد ارزش افزوده54/0میلیارد ریال بوده که 7/789داراي ارزش افزوده برابر با 1394فعالیت استخراج معدن در سال 

بوده 54/0استان GDPRو سهم این بخش در درصد06/0استخراج معدن کشور استان را تشکیل داده و سهم استان در بخش
ارزش افزوده این فعالیت در است. با توجه به اینکه در استان زیر بخش نفت خام و گاز طبیعی وجود ندارد. رتبه استان از نظر

باشد.میبیست و دومکشور 
 شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده(I/O) درصد بوده و به این 38/8و این شاخص در کشور درصد42/22استان

با صرفه اقتصادي کمتر یا تولیدناست که فعالیت استخراج معدن نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور از مع
)3-7باشد. (جدول برخوردار میکارایی کمتري

 شاخصRCA باشد و این عدد نشانگر آن است که بخش استخراج معدن فاقد مزیت نسبیمی05/0این بخش فقط
)3-5ول (جدآشکار شده است.

صنعت-3-2-3
درصد کل ارزش افزوده استان را تشکیل داده 07/11میلیارد ریال، 0/16261با ارزش افزوده 1394فعالیت صنعت در سال

استان GDPRسهم این بخش در ناچیزي است.درصد بوده که سهم بسیار74/0و سهم استان از بخش صنعت کشور 
بوده است.سومبیست وباشد. رتبه استان در این بخش در کشور درصد می02/11در این سال 

شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده(I/O)،مقایسه باشد.درصد می83/65درصد و این شاخص در کشور 65/74استان
ها در استان و کشور نشانگر آن است که فعالیت صنعت نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور داراي این نسبت

)3-7باشد. (جدول میتولید با صرفه اقتصادي کمتر یا کارایی کمتري
 شاخصRCA ،اقد مزیت نسبی باشد و این عدد بیان کننده آن است که این بخش در استان فمی62/0بخش صنعت

)3-5آشکار شده است. (جدول 



1390–94هاي اقتصادي استان گلستان روند حساب48

هواتهویهوبخارگاز،برق،تأمین-4-2-3
ارزش افزوده درصد از کل93/2میلیارد ریال، 2/4304با ارزش افزوده 1394در سال هواتهویهوبخارگاز،فعالیت برق،

درصد و سهم این بخش در 82/0کشور هواتهویهوگاز، بخارتأمین برق،بخشسهم استان دردهد.استان را تشکیل می
GDPR را حائز گردیده است. هفدهمباشد. استان گلستان از نظر ارزش افزوده این فعالیت رتبه درصد می92/2استان
شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده)I/O درصد 05/27درصد و این شاخص در کشور 93/21) استان در این بخش

باشد و نشان دهنده آن است که فعالیت تأمین آب، برق و گاز طبیعی نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور می
)3-7بوده است. (جدول اقتصادي خیلی بهترکارایی خیلی بیشتر یا تولید با صرفهداراي 

 شاخصRCAبوده که میزان عددي مذکور نشان دهنده آن است که این 69/0ر بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی د
)3-5بخش فاقد مزیت نسبی آشکار شده است. (جدول 

تصفیههايفعالیتوفاضالبپسماند،مدیریتآبرسانی،-5-2-3
68/0میلیارد ریال، 8/1005با ارزش افزوده 1394در سال تصفیههايفعالیتوفاضالبپسماند،فعالیت آبرسانی، مدیریت

هايفعالیتوفاضالبپسماند،آبرسانی، مدیریتسهم استان در بخشدهد.ارزش افزوده استان را تشکیل میدرصد از کل
باشد. استان گلستان از نظر ارزش افزوده ایندرصد می68/0استان GDPRدرصد و سهم این بخش در 44/2کشور تصفیه

را حائز گردیده است. دوازدهم فعالیت رتبه 
شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده)I/O درصد 51/43درصد و این شاخص در کشور 56/32) استان در این بخش

هاي تصفیه نسبت به رشته فعالیت پسماند، فاضالب و فعالیتباشد و نشان دهنده آن است که فعالیت آبرسانی، مدیریتمی
)3-7بوده است. (جدول کارایی خیلی بیشتر یا تولید با صرفه اقتصادي خیلی بهترمشابه خود در سطح کشور داراي 

 شاخصRCAبوده که میزان عددي مذکور نشان 03/2هاي تصفیه در بخش آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت
)3-5داراي مزیت نسبی آشکار شده است.(جدول دهنده آن است که این بخش

ساختمان-6-2-3
درصد کل ارزش افزوده استان را تشکیل 75/4میلیارد ریال، 1/6975با ارزش افزوده 1394فعالیت ساختمان در سال 

ل استان در ساGDPRدرصد و سهم این بخش عمده در 25/1دهد. سهم استان در بخش ساختمان کشور در این سال می
است.هجدهمدرصد است. رتبه استان از نظر ارزش افزوده این فعالیت در کشور 73/4مذکور 
) شاخص نسبت مصرف واسطه به ستاندهI/O درصد 85/59درصد و این شاخص در کشور 61/59) استان در این بخش

کارایی نسبتاً در کشور به لحاظ بوده و به معناي آن است که فعالیت ساختمان نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح 
) 3-7(جدول .باشدمییک سطح بوده یا داراي صرفه اقتصادي نزدیک بهم

شاخصRCA نسبی آشکار مزیتو این رقم نشانگر آن است که این بخش در استان داراي04/1بخش ساختمان برابر با
)3-5شده است.( جدول 
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تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، فروشی و خردهعمده-7-2-3
میلیارد ریال از 2/19300با ا رزش افزوده 1394فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها در سال فروشی و خردهفعالیت عمده

هاي استان است که پس از کشاورزي، شکار و جنگلداري باالترین سهم ارزش افزوده استان را در سال مذکور ترین فعالیتعمده
درصد و سهم این بخش در 38/1مذکور در کشور درصد به خود اختصاص داده است. سهم استان در بخش14/13با رقم 

GDPR است.بیست و یکمباشد. رتبه استان از نظر ارزش افزوده این فعالیت در کشور درصد می08/13استان
) شاخص نسبت مصرف واسطه به ستاندهI/O درصد است که مقایسه 74/22درصد و این شاخص در کشور 96/23) استان

فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها فروشی و خردهو کشور نشانگر آن است که رشته فعالیت عمدهها در استاناین نسبت
.باشدبرخوردار میتولید با صرفه اقتصادي کمتر یا کارایی کمترينسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور از 

)3-7(جدول 
شاخصRCA فروشی، فروشی و خردهدهنده آن است که فعالیت عمدهنبوده که میزان عددي مذکور نشا15/1این بخش

)3-5(جدولاست.یت نسبی آشکار شدهداراي مزتعمیر وسایل نقلیه و کاالها 

فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا-8-2-3
درصد از 28/1میلیارد ریال بوده که 8/1873داراي ارزش افزوده 1394فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا در سال 

درصد و 04/1دهد و سهم استان از بخش خدماتی مربوط به تامین جا و غذا کشور برابر با کل ارزش افزوده استان را تشکیل می
است. هجدهم باشد. رتبه استان در ارزش افزوده این فعالیت در کشور د میدرص27/1استان GDPRسهم این بخش در 

) شاخص نسبت مصرف واسطه به ستاندهI/O درصد بوده که مقایسه 44/35درصد و این نسبت در کشور 76/44) استان
ه رشته فعالیت مشابه ها در استان و کشور نشانگر آن است که فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا نسبت باین نسبت

)3-7باشد.(جدول رخوردار میبتولید با صرفه اقتصادي کمتر یا کارایی کمتريازخود در سطح کشور 
 شاخصRCAبوده که نشانگر آن است که این بخش فاقد مزیت87/0استان غذاوجاتامینبهمربوطبخش خدماتی

)3-5نسبی آشکار شده است. (جدول 

پستوانبارداريونقل،حمل-9-2-3
درصد کل ارزش 23/8میلیارد ریال بوده که 9/12091با ارزش افزوده 1394در سال و پستانباردارينقل،وفعالیت حمل

درصد و 30/1کشور در این سال برابر با پستوانباردارينقل،ودهد و سهم استان از بخش حملافزوده استان را تشکیل می
است.نوزدهمهاي کشور باشد. رتبه آن بین استاندرصد می19/8استان GDPRسهم این بخش در 

) شاخص نسبت مصرف واسطه به ستاندهI/O درصد بوده و به این 78/30درصد و همین نسبت در کشور 85/26) استان
کارایی بیشتر یا اي نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور دارو پستانباردارينقل،ومعناست که فعالیت حمل

)3-7بوده است. (جدول اقتصادي بهتر تولید با صرفه
شاخصRCA داراي و پستانباردارينقل،وبوده و نشان از آن است که بخش حمل08/1این بخش در استان برابر با

)3-5مزیت نسبی آشکار شده است. (جدول 
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اطالعات و ارتباطات-2-3- 10
درصد ازکل ارزش افزوده استان را 89/0میلیارد ریال، 2/1301با ارزش افزوده 1394فعالیت اطالعات و ارتباطات در سال 

88/0استان GDPRدرصد و سهم این بخش در 50/0دهد که سهم استان در بخش اطالعات و ارتباطات کشور تشکیل می
را از نظر ارزش افزوده فعالیت اطالعات و ارتباطات داراست.مشانزدهباشد. استان گلستان در کشور رتبه درصد می
) شاخص نسبت مصرف واسطه به ستاندهI/O درصد است و به این معناست 23/41و این شاخص در کشور 70/30) استان

ولید با کارایی خیلی بیشتر یا تکه فعالیت اطالعات و ارتباطات نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور داراي 
)3-7بوده است.( (جدول صرفه اقتصادي خیلی بهتر 

 شاخصRCA نسبی آشکار شده بوده که نشانگر آن است که بخش مذکور فاقد مزیت42/0بخش اطالعات و ارتباطات
)3-5است.( جدول 

هاي مالی و بیمهفعالیت-2-3- 11
درصد از کل ارزش افزوده استان را تشکیل 22/1میلیارد ریال، 3/1788با ارزش افزوده 1394فعالیت مالی و بیمه در سال 

باشد. درصد می21/1استان GDPRدرصد و سهم بخش مذکور در 63/0دهد که سهم استان در بخش مالی و بیمه کشور می
را داشته است. شانزدهم هاي کشور رتبه بیمه بین استاناستان گلستان از نظر ارزش افزوده بخش مالی و 

) شاخص نسبت مصرف واسطه به ستاندهI/O درصد است و نشان 57/33درصد و شاخص مذکور در کشور 11/43) استان
تولید با صرفه اقتصادي کمتر دهنده آن است که فعالیت مالی و بیمه نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور از 

)3-7باشد.(جدول برخوردار مییا کارایی کمتري
شاخصRCA بوده که نشانگر آن است که این بخش در استان فاقد مزیت نسبی آشکار شده 52/0بخش مالی و بیمه

)3-5است. (جدول 

هاي امالك و مستغالتفعالیت-2-3- 12
میلیارد ریال بوده که این فعالیت پس از 6/18119اي برابر با داراي ارزش افزوده1394فعالیت امالك و مستغالت در سال 

فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها بیشترین فروشی و خردهفعالیت کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري و فعالیت عمده
شور درصد به خود تخصیص داده است. سهم استان در بخش امالك و مستغالت ک33/12سهم از ارزش افزوده استان را با 

باشد. استان گلستان از نظر ارزش افزوده بخش امالك و درصد می28/12استان GDPRدرصد و سهم بخش مذکور در 17/1
را داشته است. بیستمهاي کشور رتبه مستغالت بین استان

) شاخص نسبت مصرف واسطه به ستاندهI/O درصد است و نشان 53/6درصد و شاخص مذکور در کشور 68/4) استان
کارایی بیشتر یا دهنده آن است که فعالیت امالك و مستغالت نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور داراي 

)3-7بوده است.(جدول تولید با صرفه اقتصادي بهتر 
شاخصRCA بوده که نشانگر آن است که این بخش در استان فاقد مزیت نسبی آشکار 97/0بخش امالك و مستغالت

)3-5شده است. (جدول 
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هاي حرفهاي علمی و فنیفعالیت-2-3- 13
درصد از کل ارزش افزوده استان را 61/0میلیارد ریال، 4/893با ارزش افزوده 1394فعالیت حرفهاي علمی و فنی در سال 

61/0استان GDPRدرصد و سهم این بخش در 88/0تشکیل داده که سهم استان در بخش حرفهاي علمی و فنی کشور 
را در بخش حرفهاي علمی و فنی در کشور دارا بوده است.بیست و یکمباشد. استان گلستان رتبه درصد می
) شاخص نسبت مصرف واسطه به ستاندهI/O باشد و به این درصد می96/32درصد و این شاخص در کشور 88/47) استان

تولید با صرفه اقتصادي معناست که فعالیت حرفهاي علمی و فنی نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور از 
)3-7باشد.(جدول برخوردار میکمتر یا کارایی کمتري

 شاخصRCA و فنی در استان دارد. ز مزیت نسبی آشکار شده بخش حرفهاي علمی بوده که نشان ا73/0این بخش
)3-5(جدول 

هاي اداري و خدمات پشتیبانیفعالیت-2-3- 14
درصد از کل ارزش افزوده استان 47/0میلیارد ریال، 9/696با ارزش افزوده 1394فعالیت اداري و خدمات پشتیبانی در سال 

استان GDPRدرصد و سهم این بخش در 38/1اداري و خدمات پشتیبانی کشور را تشکیل داده که سهم استان در بخش 
را در بخش اداري و خدمات پشتیبانی در کشور دارا بوده است.نوزدهمباشد. استان گلستان رتبه درصد می47/0
) شاخص نسبت مصرف واسطه به ستاندهI/O باشد و به این درصد می70/43درصد و این شاخص در کشور 05/46) استان

تولید با صرفه اقتصادي معناست که فعالیت اداري و خدمات پشتیبانی نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور از 
)3-7باشد.(جدول برخوردار میکمتر یا کارایی کمتري

 شاخصRCA یبانی در استان دارد. از مزیت نسبی آشکار شده بخش اداري و خدمات پشتبوده که نشان15/1این بخش
)3-5(جدول 

اداره امورعمومی وخدمات شهري-2-3- 15
درصد از کل ارزش 06/7میلیارد ریال، 6/10373با ارزش افزوده 1394فعالیت اداره امور عمومی و خدمات شهري در سال 

درصد و سهم این بخش 71/1افزوده استان را تشکیل داده که سهم استان در بخش اداره امور عمومی و خدمات شهري کشور 
را در بخش اداره امور عمومی و خدمات شهري در کشور هجدهمباشد. استان گلستان رتبه درصد می03/7استان GDPRدر 

دارا بوده است.
واسطه به ستانده (شاخص نسبت مصرفI/O باشد و به این درصد می61/22درصد و این شاخص در کشور 13/23) استان

تولید با صرفه معناست که فعالیت اداره امور عمومی و خدمات شهري نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور از 
)3-7باشد. (جدول برخوردار میاقتصادي کمتر یا کارایی کمتري

 شاخصRCA شهري در بوده که نشان از مزیت نسبی آشکار شده بخش اداره امور عمومی و خدمات43/1این بخش
)3-5استان دارد. (جدول 
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آموزش-2-3- 16
کل ارزش افزوده درصد از 83/5میلیارد ریال بوده که 5/8559اي برابر با داراي ارزش افزوده1394فعالیت آموزش در سال 

درصد بوده 80/5استان GDPRدرصد و سهم بخش مذکور در 99/1استان را تشکیل داده و سهم استان در آموزش کشور 
باشد. میهفدهماست. رتبه استان گلستان در این فعالیت در سطح کشور 

 شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده)I/O باشد. درصد می86/16درصد و شاخص مذکور در کشور 76/12) استان
مقایسه این نسبتها در استان و کشور حاکی از آن است که فعالیت بخش آموزش نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در 

).3-7بوده است.(جدول کارایی بیشتر یا تولید با صرفه اقتصادي بهتريکشور داراي 
 شاخصRCA 3-5(جدول ه این بخش در استان دارد.بوده که نشان از مزیت نسبی آشکار شد66/1بخش آموزش.(

هاي مربوط به سالمت انسان و مددکاري اجتماعیفعالیت-2-3- 17
درصد 28/6میلیارد ریال، 2/9231با ارزش افزوده 1394سالمت انسان و مددکاري اجتماعی در سال فعالیت مربوط به

هاي مربوط به سالمت انسان و مددکاري اجتماعی کشور ارزش افزوده استان را تشکیل داده که سهم استان در بخش فعالیت
باشد. رتبه استان گلستان از نظر ارزش افزوده در این فعالیت درصد می26/6استان GDPRدرصد و سهم این بخش در 23/2

است.بودهپانزدهمهاي کشور استاندر بین
) شاخص نسبت مصرف واسطه به ستاندهI/O باشد و به معناي آن درصد می22/18و این نسبت در کشور 52/16) استان

کارایی بیشتر یا است که فعالیت بهداشت و مددکاري اجتماعی نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور داراي 
)3-7بوده است. (جدول تولید با صرفه اقتصادي بهتري

 شاخصRCA بوده که میزان عددي مذکور نشان دهنده آن است که بخش بهداشت و مددکاري 86/1این بخش
)3-5(جدول باشد.آشکار شده میاجتماعی در استان داراي مزیت نسبی

خانگیشخصی وخدمات عمومی، اجتماعی،سایر-2-3- 18
میلیارد ریال بوده که 8/1686داراي ارزش افزوده 1394خانگی در سال فعالیت سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و

درصد از کل ارزش افزوده استان را تشکیل داده و سهم استان در بخش سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی 15/1
هاي لیت در بین استانرتبه استان در این فعاباشد.درصد می14/1استان GDPRدرصد و سهم بخش مذکور در 32/1کشور 
است. بودههجدهمکشور 
) شاخص نسبت مصرف واسطه به ستاندهI/O باشد درصد می10/31درصد و شاخص مذکور در کشور 69/38) استان

ها در استان و کشور حاکی از آن است که فعالیت سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی و مقایسه این نسبت
برخوردار بوده است. تولید با صرفه اقتصادي کمتر یا کارایی کمترينسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور از 

)3-7(جدول 
 شاخصRCA بوده که بیانگر آن است که بخش مذکور در 10/1بخش سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

)3-5دول (جباشد.استان داراي مزیت نسبی آشکار شده می
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بنديجمع- 3-3

ها در تولید ناخالص داخلی کشور، رتبه ها و لحاظ نمودن سهم ارزش افزوده آناستان گلستان باتوجه به کلیه رشته فعالیت
درصد 95/10را به خود اختصاص داده است. این رتبه با توجه به عدم برخورداري از مواهبی چون نفت و گاز که بیست و یکم

هاي بلندمدت و گذاريداده و همچنین عدم وجود فرصت کافی براي سرمایهتشکیل می1394ارزش افزوده کشور را در سال 
رسد.، مناسب به نظر میزیربنایی

درصد 45/21لیت اقتصادي مورد بررسی، رشته فعالیت کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري با سهم رشته فعا15در بین 
فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها خردهوفروشیدر تولید ناخالص داخلی استان در جایگاه اول و پس از آن رشته فعالیت عمده

درصد در 28/12و رشته فعالیت امالك و مستغالت با سهم ایگاه دومجدرصد در تولید ناخالص داخلی استان در 08/13با سهم 
قرار دارد.جایگاه سومتولید ناخالص داخلی استان در 

47/0و 54/0ترتیب با سهمی برابر با هاي اداري و خدمات پشتیبانی بهو فعالیتهمچنین رشته فعالیت استخراج معدن
تان جاي دارند.درصد در تولید ناخالص داخلی استان در اس

:شوندرشته فعالیت استان در مقایسه با کشور به چهار دسته تقسیم میI/O ،(18در شاخص مصرف واسطه به ستانده (
کارایی خیلی بیشتر ، نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور داراي 1394دسته اول؛ رشته فعالیتی است که در سال -1

تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا، فعالیت آبرسانی، فعالیتبوده است. بخش مذکور رشته خیلی بهتریا تولید با صرفه اقتصادي 
باشد.میهاي تصفیه و فعالیت اطالعات و ارتباطاتمدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت

کارایی بیشتر یا ر داراي ، نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشو1394هایی که در سال دسته دوم؛ رشته فعالیت-2
فعالیت حمل و نقل، انبارداري و پست، فعالیت امالك و مستغالت، اند شامل : رشته بودهتولید با صرفه اقتصادي بهتري

بوده است.هاي مربوط به سالمت انسان و مددکاري اجتماعی و فعالیت آموزشفعالیت
به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور داراي وضعیت نسبتاً ، نسبت1394هایی که در سال دسته سوم؛ رشته فعالیت-3

صرفه اقتصادي نزدیک بهمکارایی نسبتاً در یک سطح بوده یا دارايمشابه با میانگین کشوري بوده یا به عبارتی به لحاظ 
باشد.میفعالیت ساختمانباشند. شامل رشته می

صرفه ، نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور از تولید با 1394هایی که در سال دسته چهارم؛ رشته فعالیت-4
فعالیت کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري، فعالیت باشند. شامل رشته برخوردار میاقتصادي کمتر یا کارایی کمتري

فعالیت خدماتی مربوط به تامین فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، فروشی و خردهاستخراج معدن، فعالیت صنعت، فعالیت عمده
هاي اداري و خدمات پشتیبانی ، فعالیت اداره امور هاي حرفهاي علمی و فنی، فعالیتهاي مالی و بیمه، فعالیتجا و غذا، فعالیت

باشند.میعمومی و خدمات شهري، سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی
بزرگتر از یک بود آن بخش در استان داراي مزیت نسبی است و اگر RCAدر بررسی شاخص مزیت نسبی آشکار شده اگر 

کوچکتر یا مساوي یک بود فاقد مزیت نسبی است. ذکر این نکته ضروري است که معیار اصلی این شاخص جهت تعیین مزیت 
راي مزیت باشد اما باشد. لذا ممکن است یک بخش اقتصادي بطور بالقوه قابلیت توسعه داشته و دانسبی، ارزش افزوده می

پائینی داشته باشد. بنابراین RCAگذاري مناسب در آن بخش صورت نگرفته و ارزش افزوده آن پایین باشد و از این رو سرمایه
کند. گیري میاین شاخص، مزیت نسبی بالفعل را اندازه
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توان به دو را می1394رشته فعالیت استان در سال RCA (18(با توجه به موارد ذکر شده شاخص مزیت نسبی آشکار شده 
بندي نمود:دسته تقسیم

که شامل: رشته فعالیت کشاورزي، شکار، باشندهایی که داراي مزیت نسبی آشکار شده میرشته فعالیتدسته اول؛ -1
هاي مربوط به )، فعالیت03/2هاي تصفیه ()، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت24/2گیري (یجنگلداري و ماه

)، 43/1)، فعالیت اداره امور عمومی، خدمات شهري (66/1آموزش (فعالیت )، 86/1سالمت انسان و مددکاري اجتماعی (
)، سایر خدمات 15/1هاي اداري و خدمات پشتیبانی ()، فعالیت15/1فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها (خردهو فروشیعمده

) بوده است.04/1)، ساختمان (08/1انبارداري و پست (،)، حمل و نقل10/1شخصی و خانگی (،عمومی، اجتماعی
)، 97/0که شامل: فعالیت امالك و مستغالت (باشندهایی که داراي مزیت نسبی آشکار شده نمیرشته فعالیتدسته دوم؛ -2

بخار و )، فعالیت تأمین برق، گاز،73/0ي علمی و فنی (هاي حرفها)، فعالیت87/0فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا (
، فعالیت )42/0)، فعالیت اطالعات و ارتباطات (52/0هاي مالی و بیمه ()، فعالیت62/0)، فعالیت صنعت (69/0تهویه هوا (

) بوده است.05/0استخراج معدن (
هاي آن داراي مزیت نسبی الزم به ذکر است که ممکن است یک بخش اصلی داراي مزیت نسبی نباشد ولی زیر بخش

هاي آن باشد ولی زیر بخش) در استان داراي مزیت نسبی آشکار شده نمی62/0باشند. به عنوان نمونه رشته فعالیت صنعت (
) داراي مزیت نسبی آشکار 89/1) و ساخت چوب و محصوالت چوبی (18/2محصوالت از توتون و تنباکو (همچون ساخت 

باشند.شده می
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1394بخش عمده اقتصادي استان گلستان در سال 4سهم ارزش افزوده - 3- 6نمودار 

1394بخش عمده اقتصادي کشور در سال 4سهم ارزش افزوده - 3- 7نمودار 
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رشته فعالیت عمده اقتصادي استان گلستان و کشور در 4ارزش افزوده و سهم - 3-4جدول 
(میلیارد ریال)1394محصول ناخالص داخلی

شرح فعالیتردیف
ارزش افزوده 

گلستان
ارزش افزوده 

کشور
سهم در تولید ناخالص داخلی

رتبه در کشور
درگلستاندرکشور

31,653/41,178,639/59/5721/4515کشاورزي و ماهیگیري1

17,050/73,621,763/029/4111/5624صنعت و معدن2

12,285/11,124,987/79/148/3319ساختمان3

85,916/46,340,630/651/4958/2220خدمات4

6/905/14612,266,020/799/6199/5621جمع

- 654/848,199/60/390/44خالص مالیات بر واردات
- 0/0113,323/10/920/00مالیات بر واردات
- 0/530/00-65,123/5-0/0یارانه بر واردات

محصول ناخالص داخلی 
(به قیمت بازار)

147,560/412,314,220/3100/00100/00 -
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اقتصادي در محصول ناخالص داخلی رشته فعالیت18ارزش افزوده، شاخص مزیت نسبی و سهم - 3-5جدول 
(میلیارد ریال)1394کشوراستان گلستان و

ارزش افزوده عنوان فعالیتردیف
گلستان

ارزش افزوده 
کشور

سهم در تولید ناخالص 
رتبه در داخلی

کشور

شاخص 
مزیت نسبی 
آشکار شده 

)RCA( در گلستاندر کشور

کشاورزي، شکار، جنگلداري و 0-1
31,653/41,178,639/59/5721/45152/24ماهیگیري

789/71,420,955/711/540/54220/05استخراج معدن0-2
16,261/02,200,807/317/8711/02230/62صنعت0-3
4,304/2523,750/84/252/92170/69هواتهویهوگاز، بخاربرق،تأمین0-4

پسماند،آبرسانی، مدیریت0-5
1,005/841,294/50/340/68122/03تصفیههايفعالیتوفاضالب

6,975/1559,942/54/554/73181/04ساختمان0-6
فروشی،خردهوفروشیعمده0-7

19,300/21,400,589/111/3713/08211/15کاالهاوقلیهنوسایلتعمیر

تامینبهمربوطخدماتیفعالیت0-8
1,873/8179,510/97/578/19180/87غذاوجا

12,091/9932,005/11/461/27191/08وپستانبارداري،نقلوحمل0-9
1,301/2257,830/82/090/88160/42ارتباطاتواطالعات0-10
1,788/3285,354/22/321/21160/52بیمهومالیهايفعالیت0-11
18,119/61,554,837/912/6312/28200/97مستغالتوامالك0-12
893/4101,867/20/830/61210/73فنیوحرفهاي علمیهايفعالیت0-31
خدماتواداريهايفعالیت0-14

696/950,545/90/410/47191/15پشتیبانی

خدماتوعمومیاموراداره0-15
10,373/6606,689/04/937/03181/43شهري

8,559/5429,136/43/485/80171/66آموزش0-16
سالمتبهمربوطهايفعالیت0-17

9,231/2414,121/23/366/26151/86اجتماعیمددکاريوانسان

،اجتماعی،عمومیخدماتسایر0-18
1,686/8128,142/81/041/14181/10خانگیوشخصی

- 146,905/612,266,020/799/6199/5621جمع
- - 654/848,199/60/390/44خالص مالیات بر وارادات

- - 0.0113,323/10/920/00مالیات بر واردات
- - 0/530/00-65,123/5-0.0یارانه بر واردات

محصول ناخالص داخلی 
- - 147,560/412,314,220/3100/00100/00(به قیمت بازار)
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رشته فعالیت اقتصادي در محصول ناخالص داخلی 84ارزش افزوده، شاخص مزیت نسبی و سهم -3-6جدول
(میلیارد ریال)1394استان گلستان و کشور

عنوان فعالیتردیف
ارزش افزوده 

گلستان
ارزش افزوده 

کشور

سهم در تولید ناخالص 
رتبه در داخلی

کشور

شاخص 
مزیت نسبی 

آشکار 
(RCA)شده

در گلستاندر کشور

20,798/9878,773/67/1414/10171/98زراعت و باغداري1-1
49/08,049/20/070/03170/51گاوداري صنعتی2-1
8,032/1175,057/31/425/44103/83دام سنتی3-1
1,131/823,505/60/190/7744/02مرغداري4-1

5-1
ابریشم، پرورش زنبور عسل، کرم 
هاي شکار و سایر فعالیت

کشاورزي
237/112,894/50/100/16121/53

437/511,549/70/090/30103/16جنگلداري6-1
966/968,809/60/560/66161/17ماهیگیري7-1

8-2
وطبیعیگازخام،نفتاستخراج

معادنپشتیبانیخدمات
0/01,343,043/510/910/00130/00

789/777,912/20/630/54160/85معادنسایراستخراج9-2
7,797/9347,102/92/825/28141/87غذاییمحصوالتتولید10-3
139/012,989/50/110/09140/89هاآشامیدنیانواعتولید11-3
116/14,453/90/040/0872/18تنباکووتوتونهايفرآوردهتولید12-3
420/358,204/30/470/28220/60منسوجاتتولید13-3
305/829,485.10/240/21180/87پوشاكتولید14-3
10/415,475/60/130/01240/06وابستههايفرآوردهوچرمتولید15-3

16-3
چوبیمحصوالتوچوبتولید
موادوحصیرمبلمان،جزبه

بافیحصیر
1,665/673,631/40/601/13121/89
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رشته فعالیت در محصول ناخالص داخلی 84ارزش افزوده، شاخص مزیت نسبی و سهم -3-6جدول
دنباله(میلیارد ریال)-1394استان گلستان و کشور

عنوان فعالیتردیف
ارزش افزوده 

گلستان
ارزش افزوده 

کشور

سهم در تولید ناخالص 
رتبه در داخلی

کشور

مزیت شاخص 
نسبی آشکار 

(RCA)شده در گلستاندر کشور
116/741,354/20/340/08230/24کاغذيهايفرآوردهوکاغذتولید17-3
53/012,468/20/100/04150/35شدهضبطهايرسانهتکثیروچاپ18-3

19-3
ازحاصلهايفرآوردهکک،تولید

نفتپاالیش
43/6252,187/92/050/03180/01

20-3
هايفرآوردهوشیمیاییموادتولید

شیمیایی
1,309/6390,359/33/170/89170/28

21-3
داروییهايفراوردهوداروهاتولید

گیاهیوشیمیاییو
1,195/070,645/70/570/81101/41

22-3
والستیکیهايفرآوردهتولید

پالستیکی
246/175,128/00/610/17280/27

23-3
معدنیهايفرآوردهسایرتولید

غیرفلزي
1,095/9131,656/71/070/74290/69

340/6203,226/61/650/23230/14پایهفلزاتتولید24-3

25-3
ساختهفلزيمحصوالتتولید

وآالتماشینجزبهشده،
تجهیزات

601/7100,544/80/820/41170/50

26-3
اي،رایانهمحصوالتتولید

نوريوالکترونیکی
16/730,424/90/250/01230/05

323/361,232/50/500/22170/44برقیتجهیزاتتولید27-3

28-3
تجهیزاتوآالتماشینتولید
دیگرجايدرنشدهبنديطبقه

156/975,502/00/610/11230/17

29-3
وتریلرموتوري،نقلیهوسایلتولید

تریلرنیم
18/4158,262/51/290/01280/01

1/37,514/10/060/00230/01نقلوحملتجهیزاتسایرتولید30-3

118/917,985/80/150/08210/55مبلمانتولید31-3

164/423,761/50/190/11180/58مصنوعاتسایرتولید32-3

33-3
وآالتماشیننصبوتعمیر

تجهیزات
3/87,209/90/060/00180/04
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رشته فعالیت در محصول ناخالص داخلی 84ارزش افزوده، شاخص مزیت نسبی و سهم -3-6جدول
(میلیارد ریال)دنباله-1394استان گلستان و کشور 

عنوان فعالیتردیف
ارزش افزوده 

گلستان
ارزش افزوده 

کشور

سهم در تولید ناخالص 
رتبه در داخلی

کشور

شاخص مزیت 
نسبی آشکار 

(RCA)شده در گلستاندر کشور
575/258,490/30/470/39230/82تولید، انتقال و توزیع برق34-4
3,729/0465,260/43/782/53160/67تولید وتوزیع گاز طبیعی35-4

36-5
مدیریت پسماند، آبرسانی،

هاي تصفیهفاضالب و فعالیت
1,005/841,294/50/340/68122/03

2,596/1249,810/22/031/76200/87هاي مسکونیساختمان37-6
4,379/0310,132/22/522/97171/18هاسایر ساختمان38-6

39-7
فروشی به فروشی وخردهعمده

جز وسایل نقلیه موتوري و 
موتورسیکلت

17,869/21,292,948/410/5012/11211/15

40-7
فروشی و فروشی و خردهعمده

تعمیر وسایل نقلیه موتوري و 
موتورسیکلت

1,431/0107,640/80/870/97181/11

461/926,597/30/220/31101/45)هااقامتگاه(جاتأمین41-8

42-8
بهمربوطخدماتیهايفعالیت

)هارستوران(هاآشامیدنیوغذا
1,411/9152,913/51/240/96180/77

43-9
حمل و نقل از طریق راه آهن 

بین شهري
21/216,026/10/130/01180/11

11,518/9771,280/56/267/81191/25سایر حمل ونقل زمینی44-9
123/127,076/70/220/08170/38حمل و نقل از طریق لوله45-9
0/026,073/80/210/0080/00حمل و نقل آبی46-9
78/423,468/20/190/05170/28حمل و نقل هوایی47-9

48-9
هاي پشتیبانی انبارداري و فعالیت

حمل و نقل
289/762,389/10/510/20160/39

60/65,690/70/050/04230/89هاي پست و پیکفعالیت49-9
563/5183,948/31/490/38140/26ارتباطات50-10

51-10
هاي اطالعات و سایر فعالیت

ارتباطات
737/773,882/60/600/50150/83
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رشته فعالیت در محصول ناخالص داخلی 84ارزش افزوده، شاخص مزیت نسبی و سهم -3-6جدول
(میلیارد ریال)دنباله-1394استان گلستان و کشور 

عنوان فعالیتردیف
ارزش افزوده 

گلستان
ارزش افزوده

کشور

سهم در تولید ناخالص 
رتبه در داخلی

کشور

شاخص مزیت 
نسبی آشکار 

(RCA)شده در گلستاندر کشور
824/5153,583/71/250/56140/45مالیموسساتوبانک11-52
740/263,475/20/520/50170/97بیمه11-53
223/768,295/30/550/15160/27بیمهومالیخدماتهايفعالیتسایر11-54
11,895/8929,776/27/558/06161/07شخصیمسکونیواحدهايخدمات12-55
4,041/3438,554/33/562/74200/77اجاريمسکونیواحدهايخدمات12-56
1,940/0160,510/51/301/31181/01مسکونیغیرواحدهايخدمات12-57
242/425,996/90/210/16160/78مستغالتدالالنخدمات12-58
78/436,811/70/300/05170/18وتوسعهتحقیق13-59

13-60
وعلمیاي،حرفههايفعالیتسایر

فنی
671/360,554/00/490/45230/93

143/74,501/50/040/10112/66دامپزشکیهايفعالیت13-61
9/6631/10/010/01121/27دارياجارههايفعالیت14-62
422/427,671/10/220/29201/27استخداموکاریابی14-63

14-64
ومسافرتیهايآژانسهايفعالیت

کاروان
171/016,516/60/130/12110/86

14-65
کاروکسبپشتیبانیهايفعالیتسایر

دیگرجايدرنشدهبنديطبقه
93/95,727/10/050/06241/37

1,563/6121,643/50/991/06131/07عمومیامور15-66
1,873/8166,126/31/351/27230/94شهريخدمات15-67
4,232/8201,931/21/642/87151/75دفاعیامور15-68
2,314/887,006/00/711/57152/22انتظامیامور15-69
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رشته فعالیت در محصول ناخالص داخلی 84ارزش افزوده، شاخص مزیت نسبی و سهم -3-6جدول
دنباله (میلیارد ریال)-1394استان گلستان و کشور 

عنوان فعالیتردیف
ارزش افزوده 

گلستان
ارزش افزوده 

کشور

سهم در تولید ناخالص 
رتبه در داخلی

کشور

شاخص مزیت 
نسبی آشکار 

(RCA)شده در گلستاندر کشور
388/629,982/10/240/26211/08اجبارياجتماعیتأمین70-15
3,150/4111,710/50/912/14132/35دولتیابتدائیآموزش71-16

116/46,788/40/060/08151/43خصوصیابتدائیآموزش16-72

16-73
متوسطهوعمومیمتوسطهآموزش

دولتیايحرفهوفنی
3,151/2151,193/51/232/14191/74

16-74
متوسطهوعمومیمتوسطهآموزش
خصوصیايحرفهوفنی

85/09,177/50/070/06160/77

821/280,798/00/660/56220/85دولتیعالیآموزش16-75
883/654,006/60/440/60171/37خصوصیعالیآموزش16-76
147/47,801/40/060/10191/58دولتیبزرگساالنآموزش16-77
204/27,660/50/060/14132/22خصوصیبزرگساالنآموزش16-78

17-79
سالمتبهمربوطهايفعالیت

انسان
8,778/8380,619/53/095/95141/92

452/533,501/70/270/31251/13اجتماعیمددکاري17-80
493/053,458/80/430/33180/77تفریحوسرگرمی، هنر18-81
315/815,703/40/130/21171/68سیاسیومذهبیهايسازمان18-82

18-83
وشخصیکاالهايوتعمیررایانه

خانگی
30/04,696/80/040/02260/53

848/054,283/70/440/57171/30شخصیخدماتیهايفعالیتسایر18-84
146,905/612,266,020/799/6199/56211/00جمع

1/13-654/848,199/60/390/44خالص مالیات بر واردات
0/00-0/0113,323/10/920/00مالیات بر واردات
0/00-0/530/00-65,123/5-0/0یارانه بر واردات

1.00-147,560/412,314,220/3100.00100.00محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار)



63 1394ساختار اقتصادي استان گلستان در سال بررسی

رشته فعالیت اقتصادي I/O (18مصرف واسطه، ستانده و نسبت مصرف واسطه/ستانده(-3–7جدول 
درصد)-(میلیارد ریال1394کشور استان گلستان و
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کشاورزي، شکار، جنگلداري 1-0
27,485/059,138/446/48887,654/92,066,294/442/96و ماهیگیري

228/21,017/922/42129,905/11,550,860/88/38معدناستخراج0-2
47,893/064,153/974/654,239,651/36,440,458/665/83صنعت0-3

وگاز، بخاربرق،تأمین0-4
1,209/05,513/221/93194,197/4717,948/227/05هواتهویه

پسماند،آبرسانی، مدیریت0-5
485/61,491/432/5631,803/873,098/343/51تصفیههايفعالیتوفاضالب

10,294/117,269/259/61834,590/71,394,533/259/85ساختمان0-6

فروشی، ردهو خفروشیعمده0-7
6,083/025,383/223/96412,182/41,812,771/522/74تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

بهمربوطخدماتیفعالیت0-8
1,518/03,391/844/7698,525/9278,036/835/44غذاوجاتامین

و انبارداريونقلوحمل0-9
4,438/716,530/726/85414,431/11,346,436/230/78پست

576/41,877/530/70180,865/3438,696/141/23ارتباطاتواطالعات0-10
1,355/13,143/443/11144,221/2429,575/433/57بیمهومالیهايفعالیت0-11

890/419,010/04/68108,693/01,663,530/96/53مستغالتوامالك0-12

وعلمیحرفهايهايفعالیت0-13
820/61,714/047/8850,081/1151,948/332/96فنی

خدماتواداريهايفعالیت0-14
594/91,291/846/0539,240/789,786/743/70پشتیبانی

خدماتوعمومی،اموراداره0-15
3,121/613,495/223/13177,213/5783,902/522/61شهري

1,252/59,811/912/7686,997/6516,134/016/86آموزش0-16

سالمتبهمربوطهايفعالیت0-17
1,826/611,057/816/5292,292/1506,413/318/22اجتماعیو مددکاريانسان

عمومی،خدماتسایر0-18
1,064/32,751/138/6957,846/6185,989/431/10خانگیوشخصیاجتماعی

111,137/0258,042/543/078,180,393/920,446,414/640/01جمع
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رشته فعالیت اقتصادي  I/O (84مصرف واسطه، ستانده و نسبت مصرف واسطه/ستانده(-3-8جدول 
درصد)-(میلیارد ریال1394استان گلستان و کشور
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9,738/230,537/131/89368,224/51,246,998/129/53زراعت و باغداري1-1

875/2924/294/6969,896/777,945/989/67گاوداري صنعتی2-1

7,378/115,410/347/88273,938/8448,996/161/01دام سنتی3-1

8,432/99,564/788/17117,169/4140,675/183/29مرغداري4-1

5-1
پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم، 

هاي کشاورزيشکار و سایر فعالیت
345/4582/659/2912,520/925,415/549/27

141/5579/024/443,836/815,386/624/94جنگلداري6-1

573/81,540/637/2442,067/7110,877/337/94ماهیگیري7-1

8-2
وطبیعیگازخام،نفتاستخراج

معادنپشتیبانیخدمات
0/00/00/087,345/01,430,388/56/11

228/21,017/922/4242,560/1120,472/335/33معادنسایراستخراج9-2

35,649/843,447/682/05953,046/71,300,149/573/30غذاییمحصوالتتولید10-3

268/1407/165/8524,056/737,046/264/94هاآشامیدنیانواعتولید11-3

145/8261/955/673,414/57,868/443/40تنباکووتوتونهايفرآوردهتولید12-3

1,027/71,448/070/9788,807/9147,012/160/41منسوجاتتولید13-3
366/9672/754/5525,558/755,043/846/43پوشاكتولید14-3

12/823/255/2318,685/134,160/754/70وابستههايفرآوردهوچرمتولید15-3

16-3
بهچوبیمحصوالتوچوبتولید

بافیحصیرموادوحصیرمبلمان،جز
2,541/24,206/860/4168,303/2141,934/648/12
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رشته فعالیت اقتصاديI/O (84مصرف واسطه، ستانده و نسبت مصرف واسطه/ستانده(-3-8جدول 
درصد)-(میلیارد ریالدنباله- 1394استان گلستان و کشور
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254/6371/368/5749,539/590,893/754/50کاغذيهايفرآوردهوکاغذتولید17-3

25/178/132/148,002/820,471/039/09شدهضبطهايرسانهتکثیروچاپ18-3

19-3
پاالیشازحاصلهايفرآوردهکک،تولید

نفت
53/296/854/911,008,378/21,260,566/179/99

1,130/82,440/346/34466,780/6857,139/954/46شیمیاییهايفرآوردهوشیمیاییموادتولید20-3

21-3
وداروییهايفراوردهوداروهاتولید

گیاهیوشیمیایی
339/01,534/022/1051,772/1122,417/842/29

871/11,117/277/9790,411/2165,539/254/62پالستیکیوالستیکیهايفرآوردهتولید22-3
1,362/92,458/855/43138,481/5270,138/251/26غیرفلزيمعدنیهايفرآوردهسایرتولید23-3
1,087/71,428/376/15398,278/6601,505/266/21پایهفلزاتتولید24-3

25-3
جزبهشده،ساختهفلزيمحصوالتتولید

تجهیزاتوآالتماشین
1,901/82,503/575/96226,838/2327,383/069/29

26-3
والکترونیکیاي،رایانهمحصوالتتولید

نوري
3/119/715/5734,483/064,907/953/13

290/2613/547/3088,778/2150,010/859/18برقیتجهیزاتتولید27-3

28-3
بنديطبقهتجهیزاتوآالتماشینتولید

دیگرجايدرنشده
283/0439/864/3370,090/9145,592/948/14

29-3
وتریلرموتوري،نقلیهوسایلتولید

تریلرنیم
23/942/356/58373,199/9531,462/470/22

5/36/680/4610,430/717,944/958/13نقلوحملتجهیزاتسایرتولید30-3
121/2240/150/4720,104/438,090/252/78مبلمانتولید31-3
78/7243/132/3818,309/142,070/743/52مصنوعاتسایرتولید32-3
49/152/992/783,899/611,109/635/10تجهیزاتوآالتماشیننصبوتعمیر33-3
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رشته فعالیت اقتصادي I/O (84مصرف واسطه، ستانده و نسبت مصرف واسطه/ستانده(-3-8جدول 
درصد)-دنباله (میلیارد ریال-1394استان گلستان و کشور 
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1,046/61,621/964/53126,919/4185,409/868/45تولید، انتقال و توزیع برق34-4
162/43,891/44/1767,278/0532,538/412/63توزیع گاز طبیعیتولید و35-4

36-5
مدیریت پسماند، فاضالب و آبرسانی،

هاي تصفیهفعالیت
485/61,491/432/5631,803/873,098/343/51

4,154/46,750/561/54399,755/0649,565/261/54هاي مسکونیساختمان37-6
6,139/810,518/858/37434,835/7744,968/058/37هاسایر ساختمان38-6

39-7
فروشی به جز فروشی وخردهعمده

وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت
5,445/723,315/023/36364,985/21,657,933/522/01

40-7
تعمیر ،فروشیفروشی و خردهعمده

وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت
637/32,068/230/8147,197/2154,837/930/48

122/3584/120/937,092/633,689/921/05)هااقامتگاه(جاتأمین41-8

42-8
وغذابهمربوطخدماتیهايفعالیت

)هارستوران(هاآشامیدنی
1,395/82,807/749/7191,433/3244,346/937/42

43-9
حمل و نقل از طریق راه آهن بین 

شهري
16/437/743/6120,627/136,653/256/28

4,128/415,647/326/38271,966/71,043,247/226/07سایر حمل ونقل زمینی44-9
46/5169/627/4410,651/737,728/428/23نقل از طریق لولهحمل و45-9
0/00/00/056,676/482,750/168/49حمل و نقل آبی46-9
113/7192/159/1733,867/957,336/059/07حمل و نقل هوایی47-9

48-9
هاي پشتیبانی حمل انبارداري و فعالیت

و نقل
99/7389/325/6017,887/280,276/322/28

34/094/635/942,754/28,444/932/61هاي پست و پیکفعالیت49-9
378/9942/440/21147,766/2331,714/544/55ارتباطات50-10
197/4935/121/1133,099/0106,981/630/94هاي اطالعات و ارتباطاتسایر فعالیت51-10
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رشته فعالیت اقتصادي I/O (84ستانده و نسبت مصرف واسطه/ستانده(مصرف واسطه، - 3-8جدول 
درصد)-دنباله (میلیارد ریال- 1394استان گلستان و کشور

ف
ردی

ت
عالی

ح ف
شر

تان
گلس

طه 
واس

ف 
صر

م

تان
گلس

ده 
ستان

 به 
طه

واس
ف 

صر
ت م

نسب
ده(

ستان
I/O

تان
گلس

 (

شور
ه ک

سط
ف وا

صر
م

شور
ه ک

اند
ست

 به 
طه

واس
ف 

صر
ت م

نسب
ده(

ستان
I/O

شور
) ک

1,001/71,826/254/85113,392/7266,976/442/47مالیموسساتوبانک11-52
302/11,042/328/9924,322/287,797/527/70بیمه11-53
51/2274/918/646,506/274,801/58/70بیمهومالیخدماتهايفعالیتسایر11-54
202/812,098/61/6840,544/9970,321/04/18شخصیمسکونیواحدهايخدمات12-55
66/04,107/31/6116,905/8455,460/23/71اجاريمسکونیواحدهايخدمات12-56
564/92,505/022/5546,870/5207,381/022/60مسکونیغیرواحدهايخدمات12-57
56/7299/118/944,371/830,368/714/40مستغالتدالالنخدمات12-58
52/3130/740/0113,398/150,209/826/68وتوسعهتحقیق13-59
720/91,392/251/7835,104/095,658/036/70فنیوعلمیاي،حرفههايفعالیتسایر13-60
47/4191/124/811,579/16,080/625/97دامپزشکیهايفعالیت13-61
7/116/742/53520/51,151/645/20دارياجارههايفعالیت14-62
526/3948/755/4834,476/362,147/455/48استخداموکاریابی14-63
15/1186/18/122,211/018,727/611/81اروانکومسافرتیهايآژانسهايفعالیت14-64

14-65
کاروکسبپشتیبانیهايفعالیتسایر

دیگرجايدرنشدهبنديطبقه
46/4140/333/062,032/97,760/026/20

715/72,279/231/4039,794/9161,438/324/65عمومیامور15-66
336/72,210/515/2335,583/8201,710/117/64شهريخدمات15-67
1,647/75,880/528/0278,624/6280,555/828/02دفاعیامور15-68
319/92,634/712/1412,407/499,413/312/48انتظامیامور15-69
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رشته فعالیت اقتصادي I/O (84مصرف واسطه، ستانده و نسبت مصرف واسطه/ستانده(- 3-8جدول 
درصد)-دنباله (میلیارد ریال- 1394استان گلستان و کشور
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101/7490/220/7410,802/940,785/026/49اجبارياجتماعیتأمین70-15
239/63,390/07/077,454/6119,165/16/26دولتیابتدائیآموزش71-16

43/6160/027/263,038/09,826/430/92خصوصیابتدائیآموزش16-72

16-73
متوسطهوعمومیمتوسطهآموزش

دولتیايحرفهوفنی
98/33,249/53/029,645/1160,838/56/00

16-74
متوسطهوعمومیمتوسطهآموزش
خصوصیايحرفهوفنی

36/6121/630/093,953/913,131/430/11

425/51,246/734/1339,932/6120,730/533/08دولتیعالیآموزش16-75
267/91,151/523/2616,975/970,982/523/92خصوصیعالیآموزش16-76
49/3196/725/043,027/110,828/527/95دولتیبزرگساالنآموزش16-77
91/8296/031/022,970/510,631/027/94خصوصیبزرگساالنآموزش16-78
1,680/110,458/816/0683,437/2464,056/617/98انسانسالمتبهمربوطهايفعالیت17-79
146/5599/024/468,854/942,356/620/91اجتماعیمددکاري17-80
253/4746/433/9518,861/072,319/826/08تفریحوسرگرمیهنر،18-81
265/4581/245/6611,949/427,652/943/21سیاسیومذهبیهايسازمان18-82

18-83
وشخصیکاالهايوتعمیررایانه

خانگی
130/2160/281/294,634/99,331/849/67

415/31,263/432/8722,401/376,685/029/21شخصیخدماتیهايفعالیتسایر18-84

111,137/0258,042/543/078,180,393/920,446,414/640/01جمع
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رشته فعالیت عمده اقتصادي 4بري ارزش افزوده و سهم- 3-9جدول 
درصد)-(میلیارد ریال1394استان گلستان و کشور
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31,653/421/551,178,639/59/612/69کشاورزي و ماهیگیري1

17,050/711/613,621,763/029/530/47صنعت و معدن2

12,285/18/361,124,987/79/171/09ساختمان3

85,916/458/486,340,630/651/691/36خدمات4

146,905/6100/0012,266,020/7100/001/20جمع
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رشته فعالیت اقتصادي 18بري ارزش افزوده و سهم–3- 10جدول 
(میلیارد ریال)1394در استان گلستان و کشور
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0-1
کشاورزي، شکار، جنگلداري و 

31,653/421/55100/001,178,639/59/61100/002/69ماهیگیري

789/70/544/631,420,955/711/5839/230/06استخراج معدن0-2
16,261/011/0795/372,200,807/317/9460/770/74صنعت0-3
4,304/22/9335/04523,750/84/2746/560/82هواتهویهوگاز، بخاربرق،تأمین0-4

0-5
وفاضالبپسماند،آبرسانی، مدیریت
1,005/80/688/1941,294/50/343/672/44تصفیههايفعالیت

6,975/14/7556/78559,942/54/5649/771/25ساختمان0-6

0-7
تعمیرفروشی،خردهوفروشیعمده

19,300/213/1422/461,400,589/111/4222/091/38کاالهاونقلیهوسایل

0-8
وجاتامینبهمربوطخدماتیفعالیت

1,873/81/282/18179,510/91/462/831/04غذا

12,091/98/2314/07932,005/17/6014/701/30پستوانبارداريونقلوحمل0-9
1,301/20/891/51257,830/82/104/070/50ارتباطاتواطالعات0-10
1,788/31/222/08285,354/22/334/500/63بیمهومالیهايفعالیت0-11
18,119/612/3321/091,554,837/912/6824/521/17مستغالتوامالك0-12
893/40/611/04101,867/20/831/610/88فنیوعلمیحرفهايهايفعالیت0-31
696/90/470/8150,545/90/410/801/38پشتیبانیخدماتواداريهايفعالیت0-14
10,373/67/0612/07606,689/04/959/571/71شهريخدماتوعمومیاموراداره0-15
8,559/55/839/96429,136/43/506/771/99آموزش0-16

0-17
و انسانسالمتبهمربوطهايفعالیت

9,231/26/2810/74414,121/23/386/532/23اجتماعیمددکاري

0-18
اجتماعی،عمومی،خدماتسایر

1,686/81/151/96128,142/81/042/021/32خانگیوشخصی

1/20- 12,266,020/7100/00- 146,905/6100/00جمع
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20,798/914/1665/7165/71878,773/67/1674/5674/562/37زراعت و باغداري1-1
49/00/030/150/158,049/20/070/680/680/61گاوداري صنعتی2-1
8,032/15/4725/3825/38175,057/31/4314/8514/854/59دام سنتی3-1
1,131/80/773/583/5823,505/60/191/991/994/82مرغداري4-1

5-1
پرورش زنبور عسل، کرم 

ابریشم، شکار و سایر 
هاي کشاورزيفعالیت

237/10/160/750/7512,894/50/111/091/091/84

437/50/301/381/3811,549/70/090/980/983/79جنگلداري6-1

966/90/663/053/0568,809/60/565/845/841/41ماهیگیري7-1

8-2
گازخام،نفتاستخراج

پشتیبانیخدماتوطبیعی
معادن

0/00/000/000/001,343,043/510/9594/5237/080/00

789/70/541004/6377,912/20/645/482/151/01معادنسایراستخراج9-2
7,797/95/3147/9545/73347,102/92/8315/779/582/25غذاییمحصوالتتولید10-3
139/00/090/860/8212,989/50/110/590/361/07هاآشامیدنیانواعتولید11-3

توتونهايفرآوردهتولید12-3
116/10/080/710/684,453/90/040/200/122/61تنباکوو

420/30/292/582/4658,204/30/472/641/610/72منسوجاتتولید13-3
305/80/211/881/7929485/10/241/340/811/04پوشاكتولید14-3

هايفرآوردهوچرمتولید15-3
10/40/010/060/0615,475/60/130/700/430/07وابسته

16-3
محصوالتوچوبتولید

مبلمان،جزبهچوبی
بافیحصیرموادوحصیر

1,665/61/1310/249/7773,631/40/603/352/032/26
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هايفرآوردهوکاغذتولید17-3
116/70/080/720/6841,354/20/341/881/140/28کاغذي

هايرسانهتکثیروچاپ18-3
53/00/040/330/3112,468/20/100/570/340/42شدهضبط

هايفرآوردهکک،تولید19-3
43/60/030/270/26252,187/92/0611/466/960/02نفتپاالیشازحاصل

وشیمیاییموادتولید20-3
1,309/60/898/057/68390,359/33/1817/7410/780/34شیمیاییهايفرآورده

هايفراوردهوداروهاتولید21-3
1,195/00/817/357/0170,645/70/583/211/951/69گیاهیوشیمیاییودارویی

الستیکیهايفرآوردهتولید22-3
246/10/171/511/4475,128/00/613/412/070/33پالستیکیو

هايفرآوردهسایرتولید23-3
1,095/90/756/746/43131,656/71/075/983/640/83غیرفلزيمعدنی

340/60/232/092/00203,226/61/669/235/610/17پایهفلزاتتولید24-3

25-3
فلزيمحصوالتتولید

جزبهشدهساخته
تجهیزاتوآالتماشین

601/70/413/703/53100,544/80/824/572/780/60

اي،رایانهمحصوالتتولید26-3
16/70/010/100/1030,424/90/251/380/840/05نوريوالکترونیکی

323/30/221/991/9061,232/50/502/781/690/53برقیتجهیزاتتولید27-3

28-3
وآالتماشینتولید

نشدهبنديطبقهتجهیزات
دیگرجايدر

156/90/110/960/9275,502/00/623/432/080/21

موتوري،نقلیهوسایلتولید29-3
18/40/010/110/11158,262/51/297/194/370/01تریلرنیموتریلر

حملتجهیزاتسایرتولید30-3
1/30/000/010/017,514/10/060/340/210/02نقلو

118/90/080/730/7017,985/80/150/820/500/66مبلمانتولید31-3
164/40/111/010/9623,761/50/191/080/660/69مصنوعاتسایرتولید32-3

آالتماشیننصبوتعمیر33-3
3/80/000/020/027,209/90/060/330/200/05تجهیزاتو
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رشته فعالیت اقتصادي 84بري ارزش افزوده و سهم- 3- 11جدول 
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575/20/3913/364/6858,490/30/4811/175/200/98تولید، انتقال و توزیع برق34-4
3,729/02/5486/6430/35465,260/43/7988/8341/360/80توزیع گاز طبیعیتولید و35-4

36-5
مدیریت پسماند، آبرسانی،

هاي فاضالب و فعالیت
تصفیه

1,005/80/681008/1941,294/50/341003/672/44

2,596/11/7737/2221/13249,810/22/0444/6122/211/04هاي مسکونیساختمان37-6
4,379/02/9862/7835/64310,132/22/5355/3927/571/41هاسایر ساختمان38-6

39-7

فروشی وعمده
جز فروشی بهخرده
نقلیه موتوري و وسایل
وتورسیکلتم

17,869/212/1692/5920/801,292,948/410/5492/3120/391/38

40-7

فروشی و عمده
تعمیر ،فروشیخرده
نقلیه موتوري و وسایل
وتورسیکلتم

1,431/00/977/411/67107,640/80/887/691/701/33

461/90/3124/650/5426,597/30/2214/820/421/74)هااقامتگاه(جاتأمین41-8

42-8
خدماتیهايفعالیت

وغذابهمربوط
)هارستوران(هاآشامیدنی

1,411/90/9675/351/64152,913/51/2585/182/410/92

حمل و نقل از طریق راه 43-9
21/20/010/180/0216,026/10/131/720/250/13آهن بین شهري

11,518/97/8495/2613/41771,280/56/2982/7512/161/49سایر حمل ونقل زمینی44-9
123/10/081/020/1427,076/70/222/910/430/45حمل و نقل از طریق لوله45-9
0/00/000/000/0026,073/80/212/800/410/00حمل و نقل آبی46-9
78/40/050/650/0923,468/20/192/520/370/33حمل و نقل هوایی47-9

هاي انبارداري و فعالیت48-9
289/70/202/400/3462,389/10/516/690/980/46پشتیبانی حمل و نقل

60/60/040/500/075,690/70/050/610/091/07هاي پست و پیکفعالیت49-9
563/50/3843/310/66183,948/31/5071/342/900/31ارتباطات50-10

هاي اطالعات سایر فعالیت51-10
737/70/5056/690/8673,882/60/6028/661/171/00و ارتباطات
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رشته فعالیت اقتصادي 84بري ارزش افزوده و سهم- 3- 11جدول 
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824/50/5646/100/96153,583/71/2553/822/420/54مالیموسساتوبانک11-52

740/20/5041/390/8663,475/20/5222/241/001/17بیمه11-53

خدماتهايفعالیتسایر11-54
223/70/1512/510/2668,295/30/5623/931/080/33بیمهومالی

مسکونیواحدهايخدمات12-55
11,895/88/1065/6513/85929,776/27/5859/8014/661/28شخصی

مسکونیواحدهايخدمات12-56
4,041/32/7522/304/70438,554/33/5828/216/920/92اجاري

واحدهايخدمات12-57
1,940/01/3210/712/26160,510/51/3110/322/531/21غیرمسکونی

242/40/171/340/2825,996/90/211/670/410/93مستغالتدالالنخدمات12-58
78/40/058/770/0936,811/70/3036/140/580/21وتوسعهتحقیق13-59

اي،حرفههايفعالیتسایر13-60
671/30/4675/140/7860,554/00/4959/440/961/11فنیوعلمی

143/70/1016/090/174,501/50/044/420/073/19دامپزشکیهايفعالیت13-61
9/60/011/380/01631/10/011/250/011/52دارياجارههايفعالیت14-62
422/40/2960/610/4927,671/10/2354/740/441/53استخداموکاریابی14-63

هايآژانسهايفعالیت14-64
171/00/1224/540/2016,516/60/1332/680/261/04کاروانومسافرتی

14-65
پشتیبانیهايفعالیتسایر

بنديطبقهکاروکسب
دیگرجايدرنشده

93/90/0613/470/115,727/10/0511/330/091/64

1,563/61/0615/071/82121,643/50/9920/051/921/29عمومیامور15-66
1,873/81/2818/062/18166,126/31/3527/382/621/13شهريخدمات15-67
4,232/82/8840/804/93201,931/21/6533/283/182/10دفاعیامور15-68
2,314/81/5822/312/6987,006/00/7114/341/372/66انتظامیامور15-69
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388/60/263/750/4529,982/10/244/940/471/30اجبارياجتماعیتأمین70-15
3,150/42/1436/813/67111,710/50/9126/031/762/82دولتیابتدائیآموزش71-16

ابتدائیآموزش16-72
116/40/081/360/146,788/40/061/580/111/71خصوصی

16-73
عمومیمتوسطهآموزش

وفنیمتوسطهو
دولتیايحرفه

3,151/22/1536/823/67151,193/51/2335/232/382/08

16-74
عمومیمتوسطهآموزش

وفنیمتوسطهو
خصوصیايحرفه

85/00/060/990/109,177/50/072/140/140/93

821/20/569/590/9680,798/00/6618/831/271/02دولتیعالیآموزش16-75

883/60/6010/321/0354,006/60/4412/580/851/64خصوصیعالیآموزش16-76

بزرگساالنآموزش16-77
147/40/101/720/177,801/40/061/820/121/89دولتی

بزرگساالنآموزش16-78
204/20/142/390/247,660/50/061/790/122/67خصوصی

بهمربوطهايفعالیت17-79
8,778/85/9895/1010/22380,619/53/1091/916/002/31انسانسالمت

452/50/314/900/5333,501/70/278/090/531/35اجتماعیمددکاري17-80
493/00/3429/230/5753,458/80/4441/720/840/92تفریحوسرگرمیهنر،18-81

ومذهبیهايسازمان18-82
315/80/2118/720/3715,703/40/1312/250/252/01سیاسی

کاالهايوتعمیررایانه18-83
30/00/021/780/034,696/80/043/670/070/64خانگیوشخصی

هايفعالیتسایر18-84
848/00/5850/270/9954,283/70/4442/360/861/56شخصیخدماتی

1/20- - 12,266,020/7100/00- - 146,905/6100/00جمع
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0-1
جنگلداري و، ، شکارکشاورزي

2611,43622,2351/942518,56436,1431/95ماهیگیري

272156092/84283348052/41استخراج معدن0-2

2421,01727,9081/332929,42141,5151/41صنعت0-3

116062,0183/33151,0292,6462/57بخار و تهویه هواتأمین برق، گاز،0-4

0-5
مدیریت پسماند، آبرسانی،

82416612/7452778723/14هاي تصفیهفاضالب و فعالیت

2710,17516,6681/64187,81212,5711/61ساختمان 0-6

0-7
فروشی، تعمیر فروشی و خردهعمده

153,28414,0654/28154,30217,8694/15وسایل نقلیه و کاالها

0-8
فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا 

175501,2342/24177631,7042/23پست و غذا و

171,9226,2773/27192,1467,5943/54حمل و نقل و انبارداري0-9

283438042/35274521,0052/22اطالعات و ارتباطات0-10

75242,1334/07207092,6293/71هاي مالی و بیمهفعالیت0-11

54278,39019/6694897,63015/59امالك و مستغالت0-12

273066892/25274228512/02هاي حرفهاي علمی و فنیفعالیت0-31

0-14
هاي اداري و خدمات فعالیت

202314361/8882795772/06پشتیبانی

0-15
اداره امور عمومی و خدمات 

171,8437,6764/16231,5157,7925/14شهري

105714,6618/16157655,4737/15آموزش 16-0

17-0
هاي مربوط به سالمت فعالیت

171,0866,1485/66181,2496,6615/33مددکاري اجتماعی انسان و

18-0
،، اجتماعیسایر خدمات عمومی

214931,3002/64256221,6012/58شخصی و خانگی
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رشته فعالیت اقتصادي 18وري بهرهبررسی شاخص- 3- 12جدول 
دنباله (میلیارد ریال)1390-94هاياستان گلستان طی سال

ف
ردی

ت
عالی

ح ف
شر

1393سال 1392سال 

رتبه

طه
واس

ف 
صر

م

نده
هرهستا

ب
کل

ي 
رتبهور

طه
واس

ف 
صر

م

نده
هرهستا

ب
کل

ي 
ور

0-1
جنگلداري و،، شکارکشاورزي

2726,86052,9531/972526,70455,8762/09ماهیگیري

252718112/99273188432/65استخراج معدن0-2

3138,09650,8591/342847,57264,3421/35صنعت0-3

161,6223,7772/33191,5044,0812/71بخار و تهویه هواتأمین برق، گاز،0-4

0-5
مدیریت پسماند، آبرسانی،

43591,0813/0164141,2423/00هاي تصفیهفاضالب و فعالیت

2011,02716,7731/52811,76419,4871/66ساختمان 0-6

0-7
فروشی، فروشی و خردهعمده

156,12025,8424/22156,54127,6924/23تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

0-8
فعالیت خدماتی مربوط به تامین 

171,0862,4262/23181,3002,9032/23پست جا و غذا و

143,03011,1253/67163,88414,1593/65حمل و نقل و انبارداري0-9

43341,0653/1954791,4733/08اطالعات و ارتباطات0-10

219762,8222/89201,0772,6422/45هاي مالی و بیمهفعالیت0-11

473514,82620/16591619,04720/79امالك و مستغالت0-12

275561,1302/03276441,3892/16هاي حرفهاي علمی و فنیفعالیت0-31

0-14
هاي اداري و خدمات فعالیت

83757862/0974691,0132/16پشتیبانی

0-15
اداره امور عمومی و خدمات 

242,0069,6644/82192,37511,2064/72شهري

89686,5876/80111,0207,8837/73آموزش 16-0

17-0
هاي مربوط به سالمت فعالیت

151,4378,1005/64131,71210,2195/97مددکاري اجتماعی انسان و

18-0
،سایر خدمات عمومی، اجتماعی

227452,0132.70259312,4912/67شخصی و خانگی
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رشته فعالیت اقتصادي 18وري بهرهبررسی شاخص- 3- 12جدول 
دنباله (میلیارد ریال)1390-94هاياستان گلستان طی سال

ف
ردی

یت
فعال

ح 
شر

1394سال 

رتبه

طه
واس

ف 
صر

م

نده
هرهستا

ب
کل

ي 
ور

2427,48559,1382/15ماهیگیريجنگلداري و،کشاورزي، شکار0-1

142281,0184/46استخراج معدن0-2

3047,89364,1541/34صنعت0-3

61,2095,5134/56بخار و تهویه هواتأمین برق، گاز،0-4

64861,4913/07هاي تصفیهمدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتآبرسانی،0-5

1410,29417,2691/68ساختمان 0-6

156,08325,3834/17فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی و خردهعمده0-7

171,5183,3922/23پست فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا و0-8

104,43916,5313/72حمل و نقل و انبارداري0-9

55761,8783/26اطالعات و ارتباطات0-10

161,3553,1432/32هاي مالی و بیمهفعالیت0-11

389019,01021/35امالك و مستغالت0-12

278211,7142/09هاي حرفهاي علمی و فنیفعالیت0-31

75951,2922/17هاي اداري و خدمات پشتیبانیفعالیت0-14

193,12213,4954/32اداره امور عمومی و خدمات شهري0-15

131,2529,8127/83آموزش 16-0

171,82711,0586/05مددکاري اجتماعی هاي مربوط به سالمت انسان وفعالیت17-0

241,0642,7512/58سایر خدمات عمومی ، اجتماعی . شخصی و خانگی18-0
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اقتصادي هايوري فعالیتبهرهمقایسه شاخص- 3- 13جدول 
(درصد)1390-94هاياستان و کشور طی سال

13901391139213931394شرح

2/512/642/512/482/50کشور
2/242/192/202/262/32استان

1390-94هاي هاي اقتصادي استان و کشور طی سالوري فعالیتمقایسه شاخص بهره- 3- 8نمودار 
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83 ن                              اقتصاد استان گلستاتصویر

تصویر اقتصاد استان- 1-4
عرضه و تقاضاي کل سهم که اي بوده به نحويدانید اقتصاد استان تحت تأثیر عوامل اقتصادي فرامنطقهطور که میهمان

اي، سعی در محاسبه عرضه دهد. با این حال در این مرحله با فرض ثابت نگاه داشتن عوامل فرامنطقهاستان را تحت تأثیر قرار می
میلیارد ریال محاسبه گردیده 132680، 1390کل استان گردیده است. عرضه کل استان با در نظر گرفتن فرض فوق در سال 

اسبه میزان واردات از سهم مصرف واسطه و مصرف نهایی استان از کل مصرف واسطه و مصرف نهایی کشور است. (جهت مح
میلیارد ریال)، ارزش واردات 123913شامل ارزش ستانده (1390برآورد گردیده است). اجزا تشکیل دهنده عرضه کل؛ در سال

هاي بعد نیز تشکیل دهنده لیارد ریال) بوده که همین اجزا در سالمی358میلیارد ریال) و ارزش خالص مالیات بر واردات (8409(
هاي میلیارد ریال رسیده و رشد متوسط ساالنه آن طی سال275310شاخص اقتصاد کالن به 1394اند. در سال عرضه کل بوده

درصد بوده است.13940/21تا 1390
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تصویر اقتصاد استان گلستان
(میلیارد ریال)1390به قیمت جاري سال 

*  ارزش واردات استان بر اساس سهم مصرف واسطه از کل مصرف واسطه کشور برآورد گردیده است.

تقاضاي
کل

عرضه کل
132680

خالص مالیات بر واردات
358

ستانده
123913

8409واردات *  

ارزش افزوده
68642

مصارف واسطه
کاال55270 خدمات

جبران خدمات کارکنان
خالص مالیات بر تولید
مصرف سرمایه ثابت
مازاد عملیاتی خاص

   10799کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري
        394استخراج معدن
     6890صنعت
  1412تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا
420تصفیه فعالیتهايوفاضالبپسماند،آبرسانی،مدیریت
      6493ساختمان
    10781عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاال
683غذا  وجاتامینبهمربوطخدماتیفعالیت
  4355حمل و نقل، انبارداري و پست
    461اطالعات و ارتباطات
    1609فعالیت هاي مالی و بیمه
  7963امالك و مستغالت
383فنی    وحرفهاي علمیفعالیتهاي
205پشتیبانی       خدماتواداريفعالیتهاي
  5833اداره امور عمومی و خدمات شهري
    4090آموزش
5062اجتماعی    ومددکاريانسانسالمتبهمربوطهايفعالیت
   808سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی
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تصویر اقتصاد استان گلستان
(میلیارد ریال)1391به قیمت جاري سال 

*  ارزش واردات استان بر اساس سهم مصرف واسطه از کل مصرف واسطه کشور برآورد گردیده است.

تقاضاي
کل

عرضه کل
167210

خالص مالیات بر واردات
545

ستانده
155940

10725واردات * 

ارزش افزوده
84787

مصارف واسطه
کاال71153 خدمات

جبران خدمات کارکنان
خالص مالیات بر تولید
مصرف سرمایه ثابت
مازاد عملیاتی خاص

   17579کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري
   471استخراج معدن
     12093صنعت
  1617تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا
595تصفیه فعالیتهايوفاضالبپسماند،آبرسانی،مدیریت
      4759ساختمان
    13567عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاال
941غذا  وجاتامینبهمربوطخدماتیفعالیت
  5448حمل و نقل، انبارداري و پست
   553اطالعات و ارتباطات
    1920فعالیت هاي مالی و بیمه
  7141امالك و مستغالت
429فنی     وحرفهاي علمیفعالیتهاي
297پشتیبانی     خدماتواداريفعالیتهاي
  6277اداره امور عمومی و خدمات شهري
    4708آموزش
5413اجتماعی   ومددکاريانسانسالمتبهمربوطهايفعالیت
  979سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی
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تصویر اقتصاد استان گلستان
(میلیارد ریال)1392به قیمت جاري سال 

*  ارزش واردات استان بر اساس سهم مصرف واسطه از کل مصرف واسطه کشور برآورد گردیده است.

جبران خدمات کارکنان
خالص مالیات بر تولید
مصرف سرمایه ثابت
مازاد عملیاتی خاص

   26093کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري
        540استخراج معدن
     12764صنعت
  2155تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا
722تصفیه فعالیتهايوفاضالبپسماند،آبرسانی،مدیریت
      5747ساختمان
    19722عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاال
1340غذا  وجاتامینبهمربوطخدماتیفعالیت
   8095حمل و نقل، انبارداري و پست
    731اطالعات و ارتباطات
    1845فعالیت هاي مالی و بیمه
  14090امالك و مستغالت
574فنی     وحرفهاي علمیفعالیتهاي
411پشتیبانی        خدماتواداريفعالیتهاي
  7658اداره امور عمومی و خدمات شهري
    5618آموزش
6664اجتماعی    ومددکاريانسانسالمتبهمربوطهايفعالیت
   1268سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

تقاضاي
کل

عرضه کل
227424

خالص مالیات بر واردات
154

ستانده
212641

14629واردات  * 

ارزش افزوده
116038

مصارف واسطه
کاال96603 خدمات
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تصویر اقتصاد استان گلستان
(میلیارد ریال)1393به قیمت جاري سال 

*  ارزش واردات استان بر اساس سهم مصرف واسطه از کل مصرف واسطه کشور برآورد گردیده است.

تقاضاي
کل

عرضه کل
265681

خالص مالیات بر واردات
-114

ستانده
247989

17806واردات  *  

ارزش افزوده
138364

مصارف واسطه
کاال109625 خدمات

جبران خدمات کارکنان
خالص مالیات بر تولید
مصرف سرمایه ثابت
مازاد عملیاتی خاص

   29172کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري
        525استخراج معدن
     16770صنعت
  2577تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا
828تصفیه فعالیتهايوفاضالبپسماند،آبرسانی،مدیریت
      7723ساختمان
    21151عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاال
1603غذا     وجاتامینبهمربوطخدماتیفعالیت
      10275حمل و نقل، انبارداري و پست
    994اطالعات و ارتباطات
    1565فعالیت هاي مالی و بیمه
  18131امالك و مستغالت
745فنی       وحرفهاي علمیفعالیتهاي
544پشتیبانی          خدماتواداريفعالیتهاي
  8831اداره امور عمومی و خدمات شهري
    6863آموزش
8507اجتماعی    ومددکاريانسانسالمتبهمربوطهايفعالیت
   1560سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی
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تصویر اقتصاد استان گلستان
(میلیارد ریال)1394به قیمت جاري سال 

*  ارزش واردات استان بر اساس سهم مصرف واسطه از کل مصرف واسطه کشور برآورد گردیده است.

تقاضاي
کل

عرضه کل
275310

خالص مالیات بر واردات
655

ستانده
16612واردات  *  258043

ارزش افزوده
146906

مصارف واسطه
کاال111137 خدمات

جبران خدمات کارکنان
خالص مالیات بر تولید
مصرف سرمایه ثابت
مازاد عملیاتی خاص

   31653کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري
        790استخراج معدن
     16261صنعت
  4304تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا
1006تصفیه فعالیتهايوفاضالبپسماند،آبرسانی،مدیریت
      6975ساختمان
        19300عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاال
1874غذا     وجاتامینبهمربوطخدماتیفعالیت
        12092حمل و نقل، انبارداري و پست
                1301اطالعات و ارتباطات
    1788فعالیت هاي مالی و بیمه
  18120امالك و مستغالت
893فنی                وحرفهاي علمیفعالیتهاي
697پشتیبانی                   خدماتواداريفعالیتهاي
          10374اداره امور عمومی و خدمات شهري
      8559آموزش
9231اجتماعی        ومددکاريانسانسالمتبهمربوطهايفعالیت
   1687سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی
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) و شکاف درآمدي :GDPRناخالص داخلی (تحلیل سرانه محصول- 2-4
توان مناطق مختلف گیري از آن میکالن بوده که با بهرههاي اقتصادسرانه تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص

اقتصادي، هاي مختلف ها در قالب فعالیتهاي تولید استانکشور را از بعد اقتصادي مورد ارزیابی قرار داد. برآیند محاسبات حساب
باشد.باشد که براي رسیدن به محاسبه شاخص سرانه محصول ناخالص داخلی مورد نیاز میمحصول ناخالص داخلی می

سرانه محصول میلیون ریال بوده از طرفی دیگر8/79معادل 1394سالبا نفت) استان در (سرانه محصول ناخالص داخلی
تا 1390هاي ست. بنابراین این رقم در تمام سالابوده میلیون ریال0/156معادل1394سال با نفت) کشور در (ناخالص داخلی

باشد.، کمتر از سرانه محصول ناخالص داخلی کشور می1394
28نیز این رتبه 1394سال بعد، یعنی در سال 5بوده و در  مقایسه با 28داراي رتبه 1390در این شاخص استان در سال 

دهنده افزایش شکاف موجود بین استان و استان جایگاه خود را حفظ نموده است . البته نمودار زیر نشانبه عبارتی بوده است که
باشد.کشور در طی این دوره می

 درصد بوده، این شاخص بعد از گذشت44برابر 1390نسبت سرانه محصول ناخالص داخلی استان به کشور در سال
هر گلستانی تنها معادل نیمی از درآمد متوسط هر ایرانی را 1394ت دیگر در سال درصد رسیده است. به عبار51به سال5

دارا بوده است.
و این درصد بوده 9/20برابر1390-1394هاي میانگین رشد محصول ناخالص داخلی استان (به قیمت جاري) طی سال

باشد.درصد می5/16رقم در سطح کشور 

1390-94هاي تولید ناخالص داخلی استان و کشور طی سالشکاف بین سرانه - 4- 1نمودار 
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گیري از بنابراین با بهره. هاي آینده از اهمیت بسیار زیادي برخوردار خواهد بودهاي مناسبی در سالمنظور اتخاذ استراتژيبدین
ریزي مناسب ها، امکان برنامهبخشهاي موجود در این هاي مختلف اقتصادي و با اصالح زیرساختهاي استان در بخشتوانمندي

گردد که در این راستا پیشنهادات کاربردي براي ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تحقق هدف رشد اقتصادي پایدار در استان مهیا می
گردد.مناسبی در پایان فصل پنجم ارائه می



فصل پنجم
و گیرينتیجه

ارائه راهکارهاي پیشنهادي
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93 نتیجه گیري

مسائل اساسی فراروي توسعه استان- 1-5

کشور و داشتن سـهمی ارزنـده در   رغم سهم استان در تولید و سطح زیر کشت باالي بسیاري از محصوالت کشاورزي در به
اي هاي جنگلی در اقتصاد منطقهتولید محصوالت زراعی و باغی و مقادیر قابل توجهی از تولیدات دامی و شیالتی و فرآورده

تولید کلزا رتبه دوم،تولید سویا رتبه نخست،هاي روغنی رتبه دوم، شلتوك رتبه دوم، تولید پنبه رتبه سوم،و ملی (تولید دانه
درصـد  4/3درصد ماهیان خاویاري، 11/36درصد خاویار،20/49تولید غالت رتبه دوم، تولید محصوالت صنعتی رتبه دهم،

هاي جنگلی تولید فراوردهرتبه پنجم تولیدات زراعی و بیست درصد دراي،شیر خام، رتبه شانزدهم در تولیدات نباتات علوفه
درن کشـاورزي، کمبـود سیسـتم    آالت مـ کشاورزي از قبیـل کمبـود ماشـین   هاي بخشکشور )، از طرفی فقدان زیرساخت

هـاي  ها و کانالو کمبود سدهاي مخزنی، آببندانزیرزمینیهاياز آببرداري غیر اصولی تحت فشار و بهرهکانیزه آبیاريم
باشد. بنابراین براي گذر از وضع باشد که باعث شده تا کشاورزي عمدتاٌ به صورت سنتی، کاربر و نیمه مکانیزه انتقال آب می

آنهـا  فعلیت رسـاندن نهایت بههاي بالقوه و درو پتانسیلبرداري از منابع موجود و رسیدن به شرایط مناسب و مطلوب بهره
هاي بخش کشاورزي و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی تامین منابع اعتباري پایدار براي ایجاد و توسعه زیربناها و زیرساخت

باشد.الزامی می
هـاي آبخیـز   هاي سطحی و فقدان امکانات کافی براي ساماندهی حـوزه ویژه براي مهار آبهاي اساسی بهساختفقدان زیر

پذیري استان و تعداد و حجم بالیاي طبیعی به شدت افزایش یابد. میزان آسیباستان باعث شده تا 
ویژه کمبود صنایع بزرگ و تبدیلی و تکمیلی کشاورزيتوسعه نیافتگی بخش صنعت به.

هاي توسعهترین قابلیتاصلی- 2-5

گذاري بخش تولیدي و مولد استان. آفرینی بخش خصوصی در سرمایهامکان نقش
 المللی حمل و نقل ( شمال و جنوب ) و بازارهـاي آسـیاي   مناسب جغرافیایی در زمینه دسترسی به  کریدورهاي بینموقعیت

مرز با کشور ترکمنستان.هاي خراسان، مازندران، سمنان و هممیانه و ارتباط با استان
گیاهـان  ویـژه گنـدم،  ت آن بـه هاي کشاورزي و تنوع محصـوال وجود تنوع اقلیمی، اکولوژیکی و خاك جهت توسعه فعالیت

.دام و طیور و نوغانداريهاي روغنی، باغی،دانهداروئی، پنبه،
بندي بخش کشاورزي ( زراعی و باغی، شیالتی، دام و طیور و سلولزي ). وجود توان توسعه صنایع تبدیلی و بسته
اویار و صید ماهیان خاویاري کشوربزرگترین مرکز استحصال خ.
 المللی و پارك ملی گلستان.هاي بینهاي منحصر به فرد خلیج گرگان، تاالباکوسیستمبرخورداري از
پروري و پرورش میگو.هاي آب و خاك براي توسعه آبزيامکان استفاده از ظرفیت
هاي بازرگانی، فرهنگی، هنري و ورزشی با کشورهاي آسیاي میانه.امکان توسعه فعالیت
 هاي صنعتی، تجاري و زراعت چوب.خیز جنگلمستعد و حاصلبرخورداري از مراتع اراضی
.مرکز پرورش و تولید نژادهاي اصیل اسب و توان صادرات آنها
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سـواحل و... )  ، دریـا هاي برجسته و متعدد طبیعی گردشگري ( جلگه، دشت، کوهستانبرخورداري از تنوع اقلیمی و قابلیت ،
نمـا و مرکزیـت   هاي جنگلـی، منطقـه جهـان   المللی، آبشارها، پاركهاي بینبنظیر پارك ملی گلستان، جزیره آشوراده، تاال

هاي سوار کاري و کبدي در کشور. ورزش
 ،ــاریخی ــار ت ــورداري از آث ــر برخ ــذهبی نظی ــی و م ــان،   :فرهنگ ــاعی گرگ ــوار دف ــد، دی ــاریخی گنب ــل ت ــامزاده می ام

حکیم سیداسماعیل جرجانی، فخرالـدین  اد، میرفندرسکی،نبی و وجود مفاخر فرهنگی همچون : میردامابن زید و خالدیحیی
قلی فراغی.اسعد گرگانی و مختوم

و صدف کـوهی  وجود ذخایر فراوان معدنی نظیر ذغال سنگ آزادشهر، رامیان و مینودشت، سنگ آهک کالله، مارن چناران
.رو باز گنبد و کالله

بافی در سطح روستاهاي استان.جاجیم و ابریشمگلیم، پاي بافت فرش و صنایع دستی ترکمن،وجود سنت دیر
وایی.هدریایی و ،اي، ریلیهاي حمل و نقل جادههاي آسیاي میانه، برخورداري از شبکهتوان تبادل انرژي با کشور
برداري از منابع آب ( سطحی و زیرزمینی ).امکان توسعه و بهره

هاي توسعه ها و محدودیتمهمترین چالش-3-5

هـاي  هاي سطحی و فقدان امکانات مالی براي ساماندهی حوزهسازي آبهاي اساسی به ویژه مهار و ذخیرهفقدان زیرساخت
پذیري از بالیاي طبیعی باالخص سیل، رانش زمین، باال آمـدن آب دریـا، زلزلـه،    آبخیز در استان باعث شده تا میزان آسیب

ها و خشکسالی افزایش یابد. سوزي جنگلآتش
.توسعه نیافتگی صنعتی استان
 درصد از مساحت مراتع کشور را بـه خـود   2/1درصد مساحت جنگلی و 3درصد از کل اراضی زیر کشت، 5/5در حالی که

پذیري اراضی نیمه بحرانی است.  هاي الزم، میزان آسیباختصاص داده، به علت کمبود زیر ساخت
کمبـود  ون به بالفعل تبدیل نشده است. این امر ناشی از وجود مشـکالت و هاي بالقوه بخش گردشگري استان تاکنپتانسیل

اي، هاي گردشگري بوده که مانع رشد و شکوفایی استعدادهاي بالقوه گردشـگري در سـطوح منطقـه   ساختسیسات و زیرتا
ملی شده است.ملی و فرا

تبدیلی و تکمیلی کشاورزي.ها به ویژه کمبود صنایع توسعه نیافتگی بخش صنعت در همه زمینه
هاي سطحی و پایین بودن راندمان آبیاري.هاي مهار و ذخیره آبکمبود تأسیسات و زیرساخت
هاي گردشگري.ساختکمبود تاسیسات و زیر
هـا و  سـوزي جنگـل  ، بـاال آمـدن آب دریـا، زلزلـه، آتـش     ب وقوع بالیاي طبیعی از جمله سیل، رانش زمـین باال بودن ضری

خشکسالی.
توسعه نیافتگی بخش بزرگی از استان در نواحی شمالی و پراکندگی و کم جمعیت بودن نقاط روستایی آن.

منابع آب در بخش شمالی استان) و کمبود فزایندهقلیاییاقلیم خشک، خاك شور(هاي طبیعیمحدودیت.

هاي اخیر .افزایش سرعت تفکیک اراضی کشاورزي در سال
زمینی .منابع آب زیرزمینی و پایین افتادن سطح سفره آب زیررویه از استفاده بی
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هاي آب زیرزمینیروستایی به سفرههاي سطحی و زیرزمینی و نفوذ فاضالب شهري و آلودگی آب.
هاي جنگلی استان.ویژه در عرصهسوزي بهکنترل آتشفقدان تجهیزات پیشرفته مهار و
اي شدن استان در فرایند توسعه.و خصوصی و حاشیهگذاري کالن دولتیهاي سرمایهضعف بنیان
هــاي گذشتـه ( اعطـاي ارز ارزان قیمت ).گذاري و حمایت مالی دولتـــی در سالبهره ماندن از سرمایهبی

راهبردهاي بلند مدت توسعه-4-5

هاي فنی کشاورزي.ي مهارتهاي تخصصی و داراي مزیت نسبی با شرایط اقلیمی استان با تأکید بر ارتقاگسترش کشت
سازي اراضی و جلوگیري از تفکیک آنها.توسعه مکانیزاسیون کشاورزي و یکپارچه
هاي کشاورزي.ها و فرآوردهساماندهی شبکه تهیه، توزیع و نگهداري نهاده
صنعتی و صنعتی.هاي نیمهتوسعه و بهبود دامداري
هـاي آبیـاري و تـأمین آب    آبی و انتقال آب و بهبـود روش ،تولید برقافزایش ظرفیت هاي سطحی،سازي آبمهار و ذخیره

مورد نیاز شرب، محیط زیست و کشاورزي.
.افزایش توان حفظ و پایش امکانات و تجهیزات مراکز خدمات و جمعیت استان
عالیت بـا تاکیـد بـر    گسترش امکانات و تاسیسات زیربنایی و خدماتی ( زیربنایی ، اجتماعی و فرهنگی ) در مراکز زیست و ف

نواحی شمالی استان.
هاي بندري، ارتقاء توان محورهاي زمینی و هوایی.گسترش ظرفیت
محیطی.توسعه صنایع فرآوري مواد معدنی استان با تاکید بر مالحظات زیست
سلولزي )، صنایع توسعه صنایع استان بر تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي ( زراعت، شیالت، دام و طیور و

هـاي کشـاورزي و صـنایع قطعـات خـودرو، صـنایع       غذایی و دارویی، نساجی و پوشاك، شـیمیایی، صـنایع ادوات و نهـاده   
).HT( الکترونیک، پاك و سازگار با محیط زیست با تکنولوژي برتر

ها و نواحی صنعتی.توسعه و تجهیز شهرك
هاي محوري استان.گذاري داخلی و خارجی ) در فعالیتههاي بخش غیردولتی ( سرمایگذاريجذب سرمایه
گذاري در این بخـش و ایجـاد   هاي مناسب گردشگري و بسترسازي براي مشارکت خصوصی جهت سرمایهایجاد زیرساخت

هاي تفریحی و سیاحتی و تبدیل استان گلستان از گذرگاه گردشگران زیارتی و سیاحتی به مقصد گردشگران و حفظ و قطب
اء آثار فرهنگی و تاریخی.احی

کهن و باستانی استان با مشارکت نهادهاي غیردولتی و تبـادل الزم بـا کشـورهاي    هاي فرهنگی کنونیتفاده از ظرفیتاس ،
ویژه ترکمنستان.آسیاي میانه به

 .حفظ و توسعه ذخایر ماهیان خاویاري و استخوانی از طریق تکثیر و رهاسازي در دریا
هاي اقتصادي و عوامل تولید.وري در بخشاي الزم و حمایت از افزایش بهرهایجاد ساز و کاره
هاي تعاونی.ها و مجتمعها و ایجاد و گسترش شهركحمایت موثر از تشکیل و توسعه تعاونی
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تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهینه مصرف آب. نهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و
هاي اساسی توسعه استان.گذاري بخش خصوصی در فعالیتتر الزم براي سرمایهسازي بسفراهم

هاي پیشنهادي افزایش درآمد سرانهسیاست- 5-5

هـاي پیشـنهادي در قالـب    منظور افزایش درآمد سرانه استان و در جهت تحقق راهبردهاي توسعه مزبور، برخی از سیاسـت به
گردد :درآمد سرانه ارایه میتدوین و اجراي سند عملیاتی ارتقا 

تهیه و تدوین سند عملیاتی ارتقا درآمد سرانه-1-5-5

.هاي موجود در سطح استانبندي کلیه رشته فعالیتکالسه)1
سطح استان در حال حاضر در(بندي آنها هاي زیربخش در یک گروه از یک دستگاه اجرایی و طبقهشناسایی کلیه فعالیت)2

).نباشندموجود باشند و یا 
.)گرددمیتهیهتوسط دستگاه( به لحاظ فنی، اقتصادي و مالی هافعالیتبررسی قابلیت )3
.شرایط موجودرها بر اساس ارزش افزوده یا درآمد واحدها دبندي فعالیترتبه)4
توسعه جایگزین صادرات.استراتژيبا تاکید برآتی مزیت نسبی ها بر اساس بندي فعالیترتبه)5
ماندگاري هر (.در توسعه استانآنهاسهم نمودنمشخص ي متولی و هاوظایف دستگاهو تعیین هاي تولیدهزنجیرشناسایی )6

اولیه و خام به خارج استان در جهت افزایش موادهاي تولید در داخل استان و اجتناب از صادرات و چرخهچه بیشتر فرایندها
.)تولید داخلی

.واحدهاي تولیدجانبه همهبراي حمایتها) ا و قوته(ضعفها) و عوامل درونیفرصتعوامل بیرونی (تهدیدها و احصا )7
.تفصیلیعملیاتیهايبرنامهتدوین )8

عملیاتی توسط دستگاه متولی.اجراي برنامه-2-5-5
هاي عملیاتی در دستگاه متولی.نظارت مستمر و  پایش اجراي برنامه-3-5-5
ها.هاي متناسب با توسعه بخشساختایجاد زیر -4-5-5
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