
 
1 

 استان گلستان و کشور دی( حساب تول1390-95ساله ) 6روند  یبررس

 

 

 استان گلستان و کشور دی( حساب تول1390-95ساله ) 6روند  یبررس

http://Amar.Golestanmporg.ir 
 

رزیی استان گلستانتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانمه  
 

 2  ----------------------------------------------------------------------- مقدمه 

 2  ------------------------------------------------ و درآمد سرانه یناخالص داخل دیتول

 6  ---------------------------------------------- یعمده اقتصاد یهاارزش افزوده بخش

 8  ------------------------------------------------------------ یکشاورز -1

 10  -------------------------------------------------------- صنعت و معدن -2

 12  ------------------------------------------------------------ ساختمان -3

 14  -------------------------------------------------------------- خدمات -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 استان گلستان و کشور دی( حساب تول1390-95ساله ) 6روند  یبررس

 

 مقدمه :

ها، گذاريها، سياستريزيگران اقتصادي در برنامهتحليل يمهمترين ابزار برا ،ياهاي منطقهآمار حساب

به  ياقتصاد دياساس حساب تول ني. بر اگردديهاي اقتصادي و اجتماعي محسوب مگيريها و تصميمتحليل

  .شوديو ارزش افزوده محاسبه م ييسه روش درآمد، مخارج نها

هاي جاري شامل به قيمت يامنطقه هايسري زماني حساب يگزارش، حاو نيا يو نمودارها جداول

 1390فعاليت عمده اقتصادي از سال  4محصول ناخالص داخلي استان و کشور، درآمد سرانه و ارزش افزوده 

  .باشديم ورکش يهااستان سهياستان گلستان و مقا گاهيسهم و جا نياستان و کشور و همچن 1395الي 

 هاتيرشته فعال يبندستانده و طبقه -جداول داد جيبه ذکر است که اطالعات ارائه شده بر اساس نتا الزم

 است. افتهي رييتغ رانيمرکز آمار ا  ISIC4به  ISIC3.1از 

 

 و درآمد سرانه یناخالص داخل دیتول -الف

بازار(،  متي)به ق يمحصول ناخالص داخل الير ارديليم 194984با دارا بودن  1395استان گلستان در سال 

( را به خود اختصاص داده است الير ارديليم 14854745کشور ) يناخالص داخل ديدرصد از تول 31/1فقط 

استان به  يداخل ناخالصدارد. سرانه محصول  کشور قرار يهااستان نيدر ب 21 گاهيدر جا ثيح نيکه از ا

درصد نسبت  51) اليهزار ر 185856و در کل کشور  اليهزار ر 104336، برابر 1395هر نفر در سال  يازا

درآمد سرانه  شود،ي. همانطور که مالحظه مباشديمهاي کشور ام بين استان 24به کشور( و در جايگاه 

شکاف  ،شاخص نيدر ا بوده وکمتر از درآمد سرانه کشور  1395 يال 1390 يهاسال ياستان در تمام

 .گردديمشاهده مبه وضوح استان و کشور  نيموجود ب
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 1395لغایت  1390های طی سال کشور واستان گلستان  سرانه درآمد وروند محصول ناخالص داخلی  -1جدول 

 
 

به ترتيب برابر  1395تا  1390هاي متوسط رشد ساالنه محصول ناخالص داخلي استان و کشور، بين سال

هاي کشور قرار در بين استان اولباشد که استان گلستان از اين حيث در جايگاه درصد مي 47/16و  37/23

 82/20، به ميزان 1394نسبت به سال  1395درصد تغييرات محصول ناخالص داخلي استان در سال  دارد.

بت به داشته است. استان گلستان از نظر درصد تغييرات نسافزايش درصد  09/21در کل کشور و درصد 

 هاي کشور قرار دارد.در بين استان 9سال قبل در جايگاه 
 

   1394نسبت به سال  1395سال  درصد تغییرات( و 1390-95های )سال متوسط رشد ساالنه محصول ناخالص داخلی -2جدول 

 
 

139013911392139313941395

  14,854,745    12,267,419    12,681,792     11,843,016    8,589,948    6,929,905کل کشور

        194,984        161,388         146,959          120,519          86,764         68,224گلستان

               1/31               1/32                1/16               1/02                1/01             0/98سهم استان از کشور

                  21                  21                  21                 23                  22                23رتبه استان

        185,856         155,402         162,650       153,773          112,914          92,215کل کشور

         104,336         87,237           80,262          66,438           48,310        38,393گلستان

               51/1               56/1              49/3              43/2              42/8              41/6نسبت استان به کشور

                  24                  25                  26                 28                  29                 29رتبه استان

شرح

محصول ناخالص داخلي

)به قیمت بازار( - میلیارد ریال

سرانه محصول ناخالص داخلي

)به قیمت بازار(- هزار ریال

بدون نفتبا نفت

16/4719/97کل کشور

23/3723/38گلستان

12رتبه استان

21/0917/81کل کشور

20/8220/83گلستان

95رتبه استان

متوسط رشد ساالنه محصول 

ناخالص داخلي 

بین سال های 1390 تا 1395

شرح

درصد تغییرات محصول 

ناخالص داخلي 

 سال  1395 به 1394



 

4 
 استان گلستان و کشور دی( حساب تول1390-95ساله ) 6روند  یبررس

 
   1395کشور در سال  یها( استانبا نفت) یناخالص داخل دیتول -1نمودار 

 
 

  1395تا  1390 یهاسال نیکشور  ب یها( استانبا نفت) یرشد ساالنه محصول ناخالص داخلمتوسط  -2نمودار 
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 1394نسبت به سال  1395کشور در سال  یها( استانبا نفت) یمحصول ناخالص داخل راتییدرصد تغ -3نمودار 

 
 

 1390-95 یهاسال یط کشورو  استان یروند سرانه محصول ناخالص داخل -4نمودار 

 



 

6 
 استان گلستان و کشور دی( حساب تول1390-95ساله ) 6روند  یبررس

 

 یعمده اقتصاد یهاارزش افزوده بخش -ب

درصد از ارزش  31/1ميليارد ريال بوده که تنها  192726برابر  1395ارزش افزوده استان گلستان در سال 

درصدي باالترين سهم  1/58افزوده کشور را به خود اختصاص داده است. در اين سال بخش خدمات با سهم 

هاي بخش عمده اقتصادي استان به خود اختصاص داده است. بعد از بخش خدمات، بخش 4را در بين 

درصد، ساختار اقتصادي استان را در اين  5/8و ساختمان با  6/8درصد، صنعت و معدن با  8/24کشاورزي با 

 دهد.سال نشان مي

 میلیارد ریال – 1395لغایت  1390های طی سال گلستان با کشوراستان  روند ارزش افزوده -3جدول 

 
 

 1395در سال  کشور واستان گلستان  بخش عمده اقتصادی 4ارزش افزوده  -4جدول 

 
 

 

 

 

139013911392139313941395

   14,707,053   12,217,893    12,690,815    11,830,157    8,547,608     6,901,229کل کشور

         192,726         160,624        147,085         120,349          86,193         67,859گلستان

0/981/011/021/161/311/31سهم استان از کشور

232223212121رتبه استان

شرح

کل

خدماتساختمانصنعت و معدنکشاورزیکل

    7,665,677     1,393,308     4,321,985     1,326,083  14,707,053کل کشور

          112,034           16,330           16,517         47,845        192,726گلستان

               1/46               1/17              0/38               3/61              1/31سهم استان از کشور

                  19                  17                  27                   11                 21رتبه استان

              58/1                8/5                8/6              24/8             100/0سهم بخش از کل

                  15                    9                  30                     1رتبه استان

1395

شرح
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 استان گلستان و کشور دی( حساب تول1390-95ساله ) 6روند  یبررس

  1390-95 یهااستان گلستان سال یمهم اقتصاد یهابخش روند ارزش افزوده -5نمودار 

 
 

  1395استان گلستان در سال  یمهم اقتصاد یهابخش سهم ارزش افزوده -6نمودار 
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 بخش کشاورزی  -1

 5پس از گذشت ميليارد ريال بوده است که  10651ارزش افزوده بخش کشاورزي استان،  1390در سال 

درصد کل ارزش  83/24، 1395ميليارد ريال رسيده است. اين بخش در سال  47845به  1395، در سال سال

باشد. سهم هاي کشور ميکه از اين حيث داراي جايگاه اول در بين استان دهدافزوده استان را تشکيل مي

درصد  61/3ارزش افزوده بخش کشاورزي استان از ارزش افزوده همين بخش در کل کشور برابر با 

 باشد.مي ام 11هاي کشور باشد. رتبه استان از نظر ارزش افزوده اين فعاليت در بين استانمي

 1395لغایت  1390های طی سال کشور واستان گلستان  کشاورزیبخش  روند ارزش افزوده -5جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139013911392139313941395

     1,326,083      1,164,239       1,060,766          919,102        577,156      375,283کل کشور

         47,845          37,430           31,305          27,589           17,751           10,651گلستان

               3/61              3/22              2/95               3/00              3/08             2/84سهم استان از کشور

                   11                  12                  13                  12                 12                 14رتبه

           24/83            23/30            21/28            22/92            20/59            15/70سهم بخش از کل

                     1                    3                    5                    5                   3                   5رتبه استان

شرح

بخش کشاورزی
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 1395کشور در سال  یهااستان یکشاورزبخش  افزوده ارزش -7نمودار 

 

 

 1395از کل ارزش افزوده استان در سال  یکشاورزبخش  سهم ارزش افزوده -8نمودار 
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 بخش صنعت و معدن  -2

پس از ميليارد ريال بوده است که  6477ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان،  1395در سال 

 57/8، 1395ميليارد ريال رسيده است. اين بخش در سال  16517به عدد  1395، در سال سال 5گذشت 

هاي در بين استانام  30داراي رتبه همواره که از اين حيث  دهددرصد کل ارزش افزوده استان را تشکيل مي

. سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان از ارزش افزوده همين بخش در کل کشور باشيمکشور مي

ام  27هاي کشور ن استانباشد. رتبه استان از نظر ارزش افزوده اين فعاليت در بيدرصد مي 38/0تنها 

  باشد.مي

 1395لغایت  1390های طی سال کشور واستان گلستان  صنعت و معدنبخش  روند ارزش افزوده -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139013911392139313941395

     4,321,985    3,289,248    4,307,843     4,548,174     3,319,639    2,794,606کل کشور

           16,517           15,714           16,566             11,019            8,931           6,477گلستان

              0/38              0/48              0/38               0/24               0/27             0/23سهم استان از کشور

                  27                  27                  27                 28                 27                28رتبه

             8/57              9/78             11/26               9/16             10/36             9/54سهم بخش از کل

                  30                  30                  29                  30                 30                 30رتبه استان

شرح

بخش صنعت و 

معدن
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 1395کشور در سال  یهااستان صنعت و معدنبخش  ارزش افزوده -9نمودار 

 

 

 1395از کل ارزش افزوده استان در سال  صنعت و معدنبخش  سهم ارزش افزوده -10نمودار 
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 بخش ساختمان  -3

 5ميليارد ريال بوده است که پس از گذشت  8713ارزش افزوده بخش ساختمان استان،  1390در سال 

درصد کل  47/8، 1395ميليارد ريال رسيده است. اين بخش در سال  16330به عدد  1395سال، در سال 

. باشدهاي کشور ميام در بين استان 9که از اين حيث داراي رتبه  دهدميارزش افزوده استان را تشکيل 

درصد  17/1سهم ارزش افزوده بخش ساختمان استان از ارزش افزوده همين بخش در کل کشور تنها 

 باشد.مي ام 17هاي کشور باشد. رتبه استان از نظر ارزش افزوده اين فعاليت در بين استانمي

 1395لغایت  1390های طی سال کشور واستان گلستان  ساختمانبخش  افزوده روند ارزش -7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139013911392139313941395

     1,393,308      1,087,531      1,272,046       1,141,949        808,982       709,494کل کشور

           16,330            10,605          12,358            9,887             7,164           8,713گلستان

               1/17              0/98               0/97              0/87              0/89              1/23سهم استان از کشور

                  17                  20                  19                 23                 25                 20رتبه

              8/47               6/60              8/40               8/21              8/31           12/84سهم بخش از کل

                    9                  18                  17                  15                 20                 12رتبه استان

بخش ساختمان

شرح
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 1395کشور در سال  یهااستان ساختمانبخش  ارزش افزوده -11نمودار 

 

 

 1395از کل ارزش افزوده استان در سال  ساختمانبخش  سهم ارزش افزوده -12نمودار 
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 بخش خدمات  -4

 5پس از گذشت ميليارد ريال بوده است که  42018ارزش افزوده بخش خدمات استان،  1390در سال 

درصد کل  13/58، 1395ميليارد ريال رسيده است. اين بخش در سال  112034به عدد  1395، در سال سال

همين بخش  دهد. سهم ارزش افزوده بخش خدمات استان از ارزش افزودهارزش افزوده استان را تشکيل مي

هاي باشد. رتبه استان از نظر ارزش افزوده اين فعاليت در بين استاندرصد مي 46/1در کل کشور برابر 

 باشد.مي ام 19کشور 

 1395لغایت  1390های طی سال کشور واستان گلستان  خدماتبخش  روند ارزش افزوده -8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139013911392139313941395

    7,665,677    6,676,875       6,050,160     5,220,932    3,841,832    3,021,845کل کشور

          112,034          96,874         86,856          71,854         52,347          42,018گلستان

               1/46               1/45               1/44              1/38               1/36              1/39سهم استان از کشور

                  19                  19                  19                  19                 19                 19رتبه استان

            58/13             60/31               59/1              59/7               60/7              61/9سهم بخش از کل

                  15                  14                  13                    9                   9                   8رتبه استان

شرح

بخش خدمات
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 1395کشور در سال  یهااستان خدماتبخش  ارزش افزوده -13نمودار 

 

 

 1395از کل ارزش افزوده استان در سال  خدماتبخش  سهم ارزش افزوده -14نمودار 

 


