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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 مقدمه :

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

به سه روش درآمد،  ياقتصاد دياساس حساب تول ني. بر اگردديهاي اقتصادي و اجتماعي محسوب مگيريو تصميم

کليه اي از مهمترين آمارهاي هر منطقه است که هاي منطقهحساب شود.يو ارزش افزوده محاسبه م ييمخارج نها

گيري قرارداده و با محاسبه محصول هاي اقتصادي يک منطقه )استان( را در يک دوره زماني معين مورد اندازهفعاليت

هاي مهمي را در اختيار هاي اقتصادي شاخص( و اجزاء آن بر حسب رشته فعاليتGDPRناخالص داخلي منطقه )

 دهد.ريزان قرار ميبرنامه

اي که جزو الزامات توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور است، نيازمند نطقهريزي محرکت به سوي برنامه

ها بتوان مناطقي را که از امکانات کمتري برخوردارند شناسايي و ميزان هايي است که با استفاده از آنداشتن شاخص

ها سوق داد. اين امر نابرابري هاي کالن را به سمت کاهش اينگيري کرد و سياستهاي بين مناطق را اندازهنابرابري

 اي بهنگام و قابل اطمينان است.مستلزم دستيابي به آمارهاي منطقه

ترين ابزارهاي سياست مالي جهت اعمال با توجه به نقش درآمدهاي عمومي دولت بعنوان يکي از مهم

رورت شناسايي منابع و گذاري اغلب کشورهاي جهان )به ويژه کشورهاي توسعه يافته( از جمله ايران، ضسياست

ها اجتناب ناپذير گرديده است. اهميت موضوع با عنايت به هاي درآمدي مستمر در سطح کشور و نيز استانظرفيت

بنابراين  شود.باشد، دوچندان مياين که بخش زيادي از درآمدهاي کشور وابسته به منابع طبيعي )نفت و گاز( مي

ها(، دستيابي به اهداف رهايي بودجه از نفت هاي بالقوه مناطق )استانتواناييشناخت دقيق منابع درآمدي بر مبناي 

 باشد، تحقق خواهد بخشيد.ريزي ميترين آرزوي متوليان برنامهرا که ديرينه

هاي جاري شامل محصول به قيمت ياهاي منطقهسري زماني حساب يگزارش، حاو نيا يو نمودارها جداول

استان  1396الي  1390فعاليت عمده اقتصادي از سال  4شور، درآمد سرانه و ارزش افزوده ناخالص داخلي استان و ک

به ذکر است که اطالعات  الزماشد. بيم ورکش يهااستان سهياستان گلستان و مقا گاهيسهم و جا نيو کشور و همچن

 رانيمرکز آمار ا  ISIC4به  ISIC3.1از  هاتيرشته فعال يبندستانده و طبقه -هجداول داد جيارائه شده بر اساس نتا

 است. افتهي رييتغ
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 ها : چکیده یافته

  20/1، فقط محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(ميليارد ريال  212838با دارا بودن  1396استان گلستان در سال 

ميليارد ريال( را به خود اختصاص داده که از اين حيث در جايگاه  17739557درصد از توليد ناخالص داخلي کشور )

براي استان  1398و  1397هاي اين شاخص در سال نتايج منتشره زودرسبراساس هاي کشور قرار دارد. در بين استان 21

 15/1و  14/1رد ريال برآورد گرديده که سهم آن از کشور به ترتيب ميليا 386572و  288808گلستان، به ترتيب 

 باشد.درصد مي

 )در استان گلستان معادل  1395نسبت به سال  1396در سال  درصد تغییرات محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار

به  1397تغييرات سال درصد ، نتايج منتشره زودرسبراساس درصد بوده است.  25/20درصد و در کل کشور  90/11

و کل  9/33)استان گلستان  1397به  1398درصد( و درصد تغييرات سال  43و کل کشور  7/35)استان گلستان  1396

 درصد( برآورد گرديده است. 32کشور 

 درصد بوده  14/17برابر  1390- 96هاي )به قيمت جاري( طي سال كشور متوسط رشد ساالنه محصول ناخالص داخلی

 باشد.درصد مي 00/22برابر با گلستان رقم براي استان  که اين

  218818و در کل کشور  اليهزار ر 112079، برابر 1396هر نفر در سال  يبه ازا استان یداخل ناخالصسرانه محصول 

 1397اين شاخص براي سال ، نتايج منتشره زودرسبراساس . باشديمهاي کشور ام بين استان 27و در جايگاه  اليهزار ر

و در کل کشور  198140)استان گلستان  1398هزار ريال( و براي سال  309113و کل کشور  150030)استان گلستان 

 برآورد گرديده است. هزار ريال( 403123

 درصد و اين شاخص بعد از گذشت  76/39برابر 1390در سال  نسبت سرانه محصول ناخالص داخلی استان به كشور

هر گلستاني، تنها نيمي از درآمد متوسط هر ايراني را دارا  1396صد رسيده است. يعني در سال در 22/51هفت سال، به 

درصد  2/49برابر  1398درصد و در سال  5/48برابر  1397، اين نسبت در سال نتايج منتشره زودرسبراساس  بوده است.

 برآورد گرديده است.
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 درصد،  31درصد، صنعت و معدن  51به ترتيب خدمات  1396کشور در سال  های مختلفسهم ارزش افزوده بخش

درصد،  63باشد، در استان به ترتيب سهم بخش خدمات درصد مي 9درصد و ساختمان  9کشاورزي و ماهيگيري 

 باشد.درصد مي  8درصد و صنعت و معدن  5درصد، ساختمان  24کشاورزي و ماهيگيري 

 داراي بيشترين سهم را در  1396ارزش افزوده کل استان در سال درصد  63خدمات با سهمي معادل  ارزش افزوده بخش

درصد  24بخش عمده اقتصادي را به خود اختصاص داده است. بعد از بخش خدمات، بخش کشاورزي با دارا بودن  4بين 

 دهد. درصد ساختار اقتصادي استان را در اين سال نشان مي 5و ساختمان  8و صنعت و معدن 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 و درآمد سرانه یناخالص داخل دیتول -الف

بازار(، فقط  متي)به ق يمحصول ناخالص داخل الير ارديليم 212838با دارا بودن  1396استان گلستان در سال 

 ثيح ني( را به خود اختصاص داده است که از االير ارديليم 17739557کشور ) يناخالص داخل ديدرصد از تول 20/1

 دارد.  کشور قرار يهااستان نيدر ب 21 گاهيدر جا

و در کل کشور  اليهزار ر 112079، برابر 1396هر نفر در سال  ياستان به ازا يداخل ناخالصسرانه محصول 

. همانطور که باشديمهاي کشور ام بين استان 27درصد نسبت به کشور( و در جايگاه  51) اليهزار ر 218818

 نيدر ا بوده وکمتر از درآمد سرانه کشور  1396 يال 1390 يهاسال يدرآمد سرانه استان در تمام شود،يمالحظه م

 .گردديمشاهده مبه وضوح استان و کشور  نيشکاف موجود ب ،شاخص

 1396لغایت  1390های طی سال کشور واستان گلستان  سرانه درآمد وروند محصول ناخالص داخلی  -1جدول 

 
  .باشدیم 1399بهار  یفصل یمل یهاو متناظر با حسابو برآوردی به صورت زودرس  ،1398و  1397ی هاسال یامنطقه یهاحساب هیته* 

 

و  00/22به ترتيب برابر  1396تا  1390هاي متوسط رشد ساالنه محصول ناخالص داخلي استان و کشور، بين سال

 هاي کشور قرار دارد.در بين استان چهارم باشد که استان گلستان از اين حيث در جايگاهدرصد مي 14/17

در و درصد  90/11، به ميزان 1395نسبت به سال  1396تغييرات محصول ناخالص داخلي استان در سال درصد 

 26ت به سال قبل در جايگاه داشته است. استان گلستان از نظر درصد تغييرات نسبافزايش درصد  25/20کل کشور 

 هاي کشور قرار دارد.در بين استان
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 1395نسبت به سال  1396سال  درصد تغییراتو  (1390-96های )سال متوسط رشد ساالنه محصول ناخالص داخلی -2جدول 

 
 

 (به صورت زودرس ،1398و  1397ی هاسال) و کشورگلستان  ( استانبا نفت) یناخالص داخل دیتولروند  -1نمودار 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 1396کشور در سال  یها( استانبا نفت) یناخالص داخل دیتول -2نمودار 

 

 1396کشور در سال  یها( استاننفت بدون) یناخالص داخل دیتول -3نمودار 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 ،1398و  1397 یهاسال)نسبت به سال قبل استان گلستان و کشور ( با نفت) یمحصول ناخالص داخل راتییدرصد تغروند  -4نمودار 

 (به صورت زودرس

 

 1395نسبت به سال  1396کشور در سال  یها( استانبا نفت) یمحصول ناخالص داخل راتییدرصد تغ -5نمودار 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

  1396تا  1390 یهاسال نیکشور ب یها( استانبا نفت) یمتوسط رشد ساالنه محصول ناخالص داخل -6نمودار 

 

 (به صورت زودرس ،1398و  1397ی هاسال) 1390-96 یهاسال یط کشورو  استان یناخالص داخلروند سرانه محصول  -7نمودار 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 1396کشور در سال  یها( استانبا نفت) یسرانه محصول ناخالص داخل -8نمودار 

 

 1396کشور در سال  یها( استانبدون نفت) یسرانه محصول ناخالص داخل -9نمودار 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 یعمده اقتصاد یهاارزش افزوده بخش -ب

درصد از ارزش افزوده  20/1ميليارد ريال بوده که تنها  209904برابر  1396ارزش افزوده استان گلستان در سال 

 4درصدي باالترين سهم را در بين  7/62کشور را به خود اختصاص داده است. در اين سال بخش خدمات با سهم 

درصد،  9/23هاي کشاورزي با . بعد از بخش خدمات، بخشبخش عمده اقتصادي استان به خود اختصاص داده است

 دهد.درصد، ساختار اقتصادي استان را در اين سال نشان مي 9/4و ساختمان با  5/8صنعت و معدن با 

 میلیارد ریال()                                                            1396لغایت  1390های طی سال کشور واستان گلستان  روند ارزش افزوده -3جدول 

 
 . باشدیم 1399بهار  یفصل یمل یهاو متناظر با حسابو برآوردی به صورت زودرس  ،1398و  1397ی هاسال یامنطقه یهاحساب هیته* 

 

 میلیارد ریال()                                                            1396در سال  کشور واستان گلستان  بخش عمده اقتصادی 4ارزش افزوده  -4جدول 

 
 . باشدیم 1399بهار  یفصل یمل یهاو متناظر با حسابو برآوردی به صورت زودرس  ،1398و  1397ی هاسال یامنطقه یهاحساب هیته* 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 (به صورت زودرس ،1398و  1397ی هاسال) 1390-96 یهااستان گلستان سال یمهم اقتصاد یهابخش روند ارزش افزوده -10نمودار 

 

  1396استان گلستان در سال  یمهم اقتصاد یهابخش سهم ارزش افزوده -11نمودار 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 بخش کشاورزی  -1

 7پس از گذشتميليارد ريال بوده است که  10651ارزش افزوده بخش کشاورزي استان،  1390در سال

درصد کل ارزش  94/23، 1396ميليارد ريال رسيده است. اين بخش در سال  50258به  1396، در سال سال

 باشد. هاي کشور ميدر بين استان جایگاه اولکه از اين حيث داراي  دهدافزوده استان را تشکيل مي

درصد  37/3بر با سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي استان از ارزش افزوده همين بخش در کل کشور برا

 باشد.مي ام 12هاي کشور رتبه استان از نظر ارزش افزوده اين فعاليت در بين استان و

 میلیارد ریال()                     1396لغایت  1390های طی سال کشور واستان گلستان  کشاورزیبخش  روند ارزش افزوده -5جدول 

 
 . باشدیم 1399بهار  یفصل یمل یهاو متناظر با حسابو برآوردی به صورت زودرس  ،1398و  1397ی هاسال یامنطقه یهاحساب هیته* 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 (به صورت زودرس ،1398و  1397ی هاسال) 1390-96 یهااستان گلستان سال کشاورزی بخش روند ارزش افزوده -12نمودار 

 

 ،1398و  1397ی هاسال)نسبت به سال قبل استان گلستان و کشور  یکشاورزبخش  افزوده ارزش راتییدرصد تغروند  -13نمودار 

 (به صورت زودرس
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 1396کشور در سال  یهااستان یکشاورزبخش  افزوده ارزش -14نمودار 

 

 1396در سال  استاناز کل ارزش افزوده  یکشاورزبخش  سهم ارزش افزوده -15نمودار 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 بخش صنعت و معدن  -2

پس از گذشت ميليارد ريال بوده است که  6219ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان،  1390در سال 

درصد کل  53/8، 1396ميليارد ريال رسيده است. اين بخش در سال  17905به عدد  1396، در سال سال 7

کشور هاي در بين استانام  30داراي رتبه همواره که از اين حيث  دهدارزش افزوده استان را تشکيل مي

 . باشيممي

درصد  33/0سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان از ارزش افزوده همين بخش در کل کشور تنها 

  باشد.ميام  27هاي کشور باشد. رتبه استان از نظر ارزش افزوده اين فعاليت در بين استانمي

 میلیارد ریال()           1396لغایت  1390های طی سال کشور واستان گلستان  صنعت و معدنبخش  روند ارزش افزوده -6جدول 

 
 . باشدیم 1399بهار  یفصل یمل یهاو متناظر با حسابو برآوردی به صورت زودرس  ،1398و  1397ی هاسال یامنطقه یهاحساب هیته* 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 (به صورت زودرس ،1398و  1397ی هاسال) 1390-96 یهااستان گلستان سال صنعت و معدن بخش روند ارزش افزوده -16نمودار 

 

و  1397ی هاسال) -نسبت به سال قبل استان گلستان و کشور  صنعت و معدنبخش  افزوده ارزش راتییدرصد تغروند  -17نمودار 

 (به صورت زودرس ،1398
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 1396کشور در سال  یهااستان صنعت و معدنبخش  ارزش افزوده -18نمودار 

 

 1396در سال  استاناز کل ارزش افزوده  صنعت و معدنبخش  ارزش افزوده سهم -19نمودار 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 بخش ساختمان  -3

سال،  7ميليارد ريال بوده است که پس از گذشت  5323ارزش افزوده بخش ساختمان استان،  1390در سال 

درصد کل ارزش  87/4، 1396ميليارد ريال رسيده است. اين بخش در سال  10227به عدد  1396در سال 

 . باشدهاي کشور ميام در بين استان 26که از اين حيث داراي رتبه  دهدافزوده استان را تشکيل مي

باشد. درصد مي 64/0سهم ارزش افزوده بخش ساختمان استان از ارزش افزوده همين بخش در کل کشور تنها 

 باشد.مي ام 26کشور  هايرتبه استان از نظر ارزش افزوده اين فعاليت در بين استان

 میلیارد ریال()                     1396لغایت  1390های طی سال کشور واستان گلستان  ساختمانبخش  روند ارزش افزوده -7جدول 

 

 . باشدیم 1399بهار  یفصل یمل یهاو متناظر با حسابو برآوردی به صورت زودرس  ،1398و  1397ی هاسال یامنطقه یهاحساب هیته* 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 (به صورت زودرس ،1398و  1397ی هاسال) 1390-96 یهااستان گلستان سال ساختمان بخش روند ارزش افزوده -20نمودار 

 

 ،1398و  1397ی هاسال)نسبت به سال قبل استان گلستان و کشور  ساختمانبخش  افزوده ارزش راتییدرصد تغروند  -21نمودار 

 (به صورت زودرس
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 1396کشور در سال  یهااستان ساختمانبخش  ارزش افزوده -22نمودار 

 

 1396در سال  استاناز کل ارزش افزوده  ساختمانبخش  سهم ارزش افزوده -23نمودار 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 بخش خدمات  -4

، سال 7پس از گذشت ميليارد ريال بوده است که  42031ارزش افزوده بخش خدمات استان،  1390در سال 

درصد کل ارزش  65/62، 1396ميليارد ريال رسيده است. اين بخش در سال  131514به عدد  1396در سال 

 .باشدهاي کشور ميام در بين استان 11که از اين حيث داراي رتبه  دهدافزوده استان را تشکيل مي

باشد. ميدرصد  46/1سهم ارزش افزوده بخش خدمات استان از ارزش افزوده همين بخش در کل کشور برابر 

 باشد.مي ام 19هاي کشور رتبه استان از نظر ارزش افزوده اين فعاليت در بين استان

 میلیارد ریال()                     1396لغایت  1390های طی سال کشور واستان گلستان  خدماتبخش  روند ارزش افزوده -8جدول 

 
 . باشدیم 1399بهار  یفصل یمل یهاو متناظر با حسابو برآوردی به صورت زودرس  ،1398و  1397ی هاسال یامنطقه یهاحساب هیته* 
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 (به صورت زودرس ،1398و  1397ی هاسال) 1390-96 یهااستان گلستان سال خدمات بخش روند ارزش افزوده -24نمودار 

 

به  ،1398و  1397ی هاسال)نسبت به سال قبل استان گلستان و کشور  خدماتبخش  افزوده ارزش راتییدرصد تغروند  -25نمودار 

 (صورت زودرس
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 معاونت آمار و اطالعات -ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 1396کشور در سال  یهااستان خدماتبخش  ارزش افزوده -26نمودار 

 

 1396از کل ارزش افزوده استان در سال  خدماتبخش  سهم ارزش افزوده -27نمودار 

 


