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 :پیشگفتار
اي، که جزو الزامات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور است،  ریزي منطقهحرکت به سوي برنامه

تري برخوردارند شناسایی  مکانات کمها بتوان مناطقی را که از ا هایی است که با استفاده از آن نیازمند داشتن شاخص
. ها سوق داد هاي کالن را به سمت کاهش این نابرابري گیري کرد و سیاست هاي بین مناطق را اندازه و میزان نابرابري

 . اي بهنگام و قابل اطمینان است این امر مستلزم دستیابی به آمارهاي منطقه
از مهم ترین ابزارهاي سیاست مالی جهت اعمال  با توجه به نقش درآمدهاي عمومی دولت بعنوان یکی

از جمله ایران، ضرورت شناسایی منابع و ) به ویژه کشورهاي توسعه یافته(سیاستگذاري اغلب کشورهاي جهان 
اهمیت موضوع با عنایت . ظرفیت هاي درآمدي مستمر در سطح کشور و نیز استان ها اجتناب ناپذیر گردیده است

بنابراین  .شوددوچندان می ،می باشد )نفت و گاز(از درآمدهاي کشور وابسته به منابع طبیعی به این که بخش زیادي 
، دستیابی به اهداف رهایی بودجه از نفت )ها استان(شناخت دقیق منابع درآمدي بر مبناي توانایی هاي بالقوه مناطق 

 .خشیدرا که دیرینه ترین آرزوي متولیان برنامه ریزي می باشد، تحقق خواهد ب
را ) استان(هاي اقتصادي یک منطقه  اي از مهمترین آمارهاي هر منطقه است که کلیه فعالیت هاي منطقه حساب 

و اجزاء ) GDPR(در یک دوره زمانی معین مورد اندازه گیري قرارداده و با محاسبه محصول ناخالص داخلی منطقه 
 .دهد  ریزان قرار می ر اختیار برنامههاي مهمی را د هاي اقتصادي شاخص آن بر حسب رشته فعالیت

استان گلستان که در آن ستانده، مصرف واسطه و ارزش  1388حاضر حاوي نتایج حساب تولید سال گزارش 
 رشته فعالیت محاسبه و به همراه نتایج مربوطه براي  72رشته اصلی و  15رشته عمده،  4افزوده استان در قالب 

هاي اقتصادي نسبت به کشور  اي که سهم و رتبه استان در هر یک از فعالیت گونهبه . کل کشور ارائه گردیده است
رشته فعالیت اقتصادي، به عنوان  72اي با حد تفصیل  هاي منطقه مشخص شده است، قطعاً تهیه و تدوین حساب

 . نقش و رسالت مهمی را در برنامه ریزي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان ایفا خواهد نمود
اي  هاي منطقه دانم از کلیه کارشناسان ودست اندرکاران که در فرایند تهیه و تنظیم حسابدر پایان الزم می 

پژوهشگران ریزان و  برنامهاي براي  امید است انتشار این نشریه دستمایه. اند سپاسگزاري نمایماهتمام بسیار ورزیده
 .هاي اقتصادي استان خود هر چه بیشتر آشنا نماید با واقعیتارجمند فراهم آورد و همچنین مردم و مسئوالن را 

 
 حسین پیشقدم
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 مقدمه
هاي  براي تنظیم و ارائه داده منسجمیهاي ملی چارچوب حسابداري جامع و حساب همانطور که سیستم

تهیه و . کندچارچوب را در سطح مناطق عرضه می همیناي نیز  هاي منطقه دهد، حساب اقتصادي کشور به دست می
در مناطق مختلف کمک کرده و هاي موجود هایی به مطالعه و شناخت برخی پتانسیل حسابدر دست داشتن چنین 
نقش شایان توجه . اي را ممکن می سازدریزي منطقهگیري اقتصادي و یا برنامهگذاري، تصمیم امکان هر نوع سیاست

ها بدون استفاده از  ریزي امهکه تحقق اهداف این برن است اياي به گونهمنطقه هاي ریزيها در برنامهاین حساب
دارند  و پشتیبانی را که نیاز به حمایت توان مناطقیبا استفاده از این آمارها می. هاي مزبور امکان پذیر نیستیافته

ضمن اینکه مدیریت علمی و پیشرفته در هر سطح جغرافیایی . گیري نمود ها را اندازهشناسایی کرده و میزان نابرابري
 . عات دقیق و مفصل استنیازمند اطال

باشد به عنوان اولین تولید که اولین حساب و مهمترین آنها می حساب اي، تنظیمهاي منطقهدر تهیه حساب 
هدف کلی حساب تولید، محاسبه تولید ناخالص داخلی منطقه به منظور استفاده در .هدف در نظر گرفته شده است

 . استهاي اجتماعی و اقتصادي منطقه ریزيبرنامه
و با برگزاري سیمنارهاي تخصصی  1389، از ابتداي سال 1388آوري حساب تولید استان گلستان در سال جمع

محاسبه  بعد از  و آوري اطالعات آغازهاي جمعبررسی بهترین روشو  حساب تولیدمتعدد به منظور معرفی مفاهیم 
 تهیه لیت ، گزارش مقدماتی آن رشته فعا SNA93المللیبراساس سیستم بین، حساب تولید هر رشته فعالیت

 .شده است
ارزش افزوده، ستانده و  ؛ها با استانداردهاي الزمگزارش ضمن تعریف دقیق مفاهیم و انطباق روش در این 

هاي  قدماتی تهیه شده در استان، در دفتر حسابهاي مگزارشومصارف واسطه هر رشته فعالیت مورد محاسبه 
 به منظور هاي الزم و با توجه به اصل موازنه عرضه و تقاضا، تعدیل هیران مورد بررسی قرارگرفتاقتصادي مرکز آمار ا

که در تهیه آن از نتایج . فصل تنظیم شده است پنجگزارش حاضر در .انجام گرفته استها کامل فعالیت پوشش
 .اده گردیده استمرکز آمار ایران استف) به قیمت جاري(1382 -91هاي  اي طی سال هاي منطقه حساب

 .درفصل اول تعاریف و مفاهیم مورد نیاز به اختصار بیان شده است
  .مورد بررسی قرار گرفته است 1382 -91هاي اقتصادي استان طی سالهاي  دوم روند حسابدر فصل 

 مورد بررسی و 1391بطور ویژه در طی سال ساختار اقتصادي استان و در مقایسه با کشور در فصل سوم روند 
 .تحلیل قرار گرفته است

 .در فصل چهارم نگاهی اجمالی به اقتصاد استان صورت گرفته است
 .ارائه شده است 1391تا  1382استان از سال  دگیري روند حساب تولی در فصل پنجم نتیجه

دي نظران و کارشناس اقتصا ریزي استان مورد استفاده متولیان، صاحب امید است گزارش مزبور در نظام برنامه
  .یاري نمائید اصالحی در غنی بخشی گزارش بعد این حوزهقرار گرفته و با ارائه نظرات 

 
 محمد دودانگی

 آمار و اطالعات معاون                                                                      
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3                                                                     تعاریف و مفاهیم                                          

 

 از اطالعات آماري است که به صورت جامع و هدفمند مطالعه کمی  اياي مجموعههاي منطقه حساب      
 ه معموالً یک سال است هاي اقتصادي یک منطقه مشخص را براي یک دوره زمانی معین ک فعالیت و منظم

هاي  اي ملی در کل کشور به عهده دارد حسابهبه عبارت دیگر نقشی را که حساب. سازدمیامکان پذیر
 . دار استح منطقه عهدهاي همان نقش، اهمیت و کاربرد را در سط منطقه

 

 اي هاي منطقهسابقه حساب-1-1
 

هاي ملی سیستم حساب يها و روشهابندي، طبقهاي براساس تعاریف، مفاهیممنطقههاي مبانی نظري تهیه حساب      
به صورت  1953سیستم مزبور براي اولین بار در سال . سازمان ملل متحد تنظیم شده است پیشنهاد شده توسط

  1968این مجموعه در سال  .هاي ملی منتشر شدتحت عنوان یک سیستم حساب اي فرموله شدهمجموعه
 صورت گرفت که 1993در سال ) SNA(هاي ملیآخرین تجدید نظر سیستم حساب.نظر قرار گرفت  مورد تجدید

المللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي و بین سازمان ملل، صندوق ،المللیبین دنها 5 توسط
 .کمیسیون جامعه اروپایی به تصویب رسیده است

 

 ايهاي منطقهکاربرد حساب-2-1
 

 قق اهداف طوري که تحه اي دارد بهاي منطقهریزياي نقش شایان توجهی در برنامههاي منطقهحساب
 اي آمارهاي منطقه. اي امکان پذیر نیستهاي منطقههاي حساباي بدون استفاده از یافتهریزي منطقهبرنامه

هاي اقتصادي و اجتماعی ریزي محکمی را براي سیاستگذاري در جهت نابرابريقابل اطمینان، سازگار و مناسب، پی
توان به روشنی مناطقی را که نیاز به حمایت دارند مناسب است که میبا استفاده از آمارهاي .کندبین مناطق فراهم می

ضمن این که مدیریت علمی و پیشرفته در هر سطح جغرافیایی . گیري نمودها را اندازهشناسایی کرده و میزان نابرابري
 حساب و ولین ا اي ابتدا تنظیم حساب تولید کههاي منطقهدر تهیه حساب .نیازمند اطالعات دقیق و مفصل است

محاسبه محصول ناخالص داخلی منطقه به  در نظر گرفته شده است هدف کلی حساب تولید، .هاستترین آنمهم
 . هاي اجتماعی و اقتصادي منطقه استریزيها و برنامهمنظور استفاده در سیاستگذاري

 اي هاي منطقهردهاي حساباهداف تفصیلی یا به عبارت دیگر براي پی بردن به کارب منظور دستیابی به به

 شود،  اي حاصل میهاي منطقهالزم است مروري بر مجموعه اطالعات وسیعی که از تهیه و تنظیم حساب

 .صورت گیرد

 )هاي مورد نظردر سطح طبقه بندي(هاي اقتصادي رشته فعالیت ارزش افزوده -

 هاي اقتصاديستانده هریک از رشته فعالیت -

 هاي اقتصاديشته فعالیتساختار هزینه هر یک از ر -

 )GDPR(محصول ناخالص داخلی استان  -

توان به شرح زیر  اي را می هاي منطقه کاربردهاي حساب ،حساب تولید تهیه و تنظیم موجودبا توجه به اطالعات 
 : بر شمرد

  .ارائه تصویري از عملکرد اقتصادي منطقه در یک دوره زمانی مشخص و ارزیابی آن -
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 .ناخالص داخلی کشور لاخالص داخلی استان در محصوتعیین سهم محصول ن -

 .ها در کل کشورمحاسبه سهم استان در تولید هریک از رشته فعالیت -

 .کل محصول ناخالص داخلی استان ها درسهم ارزش افزوده هر یک از رشته فعالیت -

 .اي  ههاي منطقهاي حسابهاي اقتصادي  استان با استفاده از دادهتجزیه و تحلیل مکانسیم -

 هاي  از وجود اطالعات به صورت سري زمانی و مدل اي،هاي منطقهبا تداوم تولید اطالعات حساب

 . استفاده کرد قههاي کالن اقتصادي در سطح منطتوان براي تحلیلسنجی می  اقتصاد
نسبی هر  هايگیري مناسب از این امکانات و تعیین برتريهاي منطقه جهت بهره شناخت امکانات و پتانسیل -

 . هاي مختلفاستان در تولید رشته فعالیت

 . آنها در سطح استانهاي اطالعاتی و پربار شدن  کمک به ایجاد بانک -

 .اي مقایسه تطبیقی میان وضعیت اقتصادي مناطق در برنامه ریزي براي ایجاد تعادل منطقه -
 

 صرف واسطه م -3-1
دو نوع . دهندالها و خدمات را مورد استفاده قرار میآن واحدهاي نهادي، کا قمصرف فعالیتی است که طب 

مصرف واسطه و مصرف نهایی ، مصرف واسطه عبارت از ارزش کاالها : مصرف کامالً متفاوت از یکدیگر وجود دارد
 شوند، به استثناي مصرف هاي یک فرآیند تولید در آن فرآیند مصرف میو خدماتی است که به صورت داده

کاالها و خدمات ممکن است در یک فرآیند تولید  .شودکه به عنوان مصرف سرمایه ثابت ثبت می هاي ثابتدارایی
 . تغییر شکل داده یا کامالً مصرف شوند

شوند و بعضی دیگر د یک فرایند تولید دیگر میها بعد از تغییر شکل و تشکیل ستانده، مجدداً واربعضی از داده
 .شوند فرآیند تولید مصرف می نظیر برق و اکثر خدمات، کامالً در

لتحریر، ارتباطات، حمل و نقل، تعمیرات ا مصرف کاالها و خدمات نظیر مواد اولیه، برق، آب، سوخت، لوازم
 . شودها مصارف واسطه محسوب میآالت و امثال آنجزیی ساختمان و ماشین

 

 ستانده-4-1
 

ولید شده و براي استفاده در خارج از آن واحد در ستانده، کاالها و خدماتی است که در یک واحد تولیدي، ت
 همان دوره  کاالها و خدماتی که در  یک واحد در یک دوره حسابداري معین تولید و در. گیرددسترس قرار می

به این ترتیب مفهوم ستانده . دهد شود، ستانده آن واحد را تشکیل نمیدر دیگر فرآیندهاي تولید آن واحد مصرف می
 .م محصول که حاصل فرآیند تولید است متفاوت می باشدبا مفهو

 

 )I/O(نسبت مصرف واسطه به ستانده -5-1
 

آید و در واقع نشان دهنده ورودي به  از حاصل تقسیم مصرف واسطه به ستانده هر فعالیت بدست می این نسبت
وري باالتر آن نسبت  ده بهرهچه این نسبت کوچکتر باشد نشان دهن هر بوده و 1تا  0عدد بین  باشد و خروجی می

  .باشد می
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   ارزش افزوده -6-1
به این معنی که ارزش کاالها و خدماتی . گیردمحاسبه ارزش افزوده به منظور پرهیز از احتساب مضاعف صورت می

الزم است از و تولید بوده  نوبه خود ستانده یک فرآینده شود بهاي واسطه یک فعالیتبه کار گرفته میکه به عنوان داده
 ارزش افزوده ناخالص عبارت  به این ترتیب. کسر شود تا ارزش افزوده آن به دست آیدستانده این فعالیت 

 ناخالص منهاي مصرف ده وارزش افزوده خالص عبارت از ارزش افز. منهاي مصرف واسطه ارزش ستاندهاز 
ننده که حاصل حساب تولید و کمیت ترازک ستهاي کالن اقتصادي اارزش افزوده یکی از کمیت. سرمایه ثابت است
 .این حساب است

 

  ها و یارانه ها مالیات -7-1
 

 هامالیات -1-7-1
 

به دولت است  که به صورت نقدي و غیر نقدي انجام  يهاي اجباري و بالعوض واحدهاي نهاد، پرداختها مالیات
واحد  از یک مالیات دولت در مقابل دریافتاست که  این جهت ها ازاطالق صفت بالعوض به مالیات. گیردمی

هر چند که با دریافت مالیات منابع مالی خود را افزایش داده و . کندنهادي، خدمتی را به صورت فردي به آن ارائه نمی
 . آوردمنابع، کاالها و خدماتی را براي سایر واحدها اعم از تک تک افراد یا کل جامعه فراهم می با استفاده از این

 :شوندمالیات ها به دو دسته کلی تقسیم می
 )غیر مستقیم( مالیات بر تولید و واردات-
 )مستقیم( مالیات جاري بر درآمد، ثروت و غیره-

 

 مالیات بر تولید و واردات -1-1-7-1
 رسند مییا به مصارف دیگري  شوند می، فروخته شوند میتولید کاالها و خدمات  که در زمانیهایی هستند که مالیات

 هاي  سنتی مالیات بر تولید و واردات منطبق با واژهمالیات  .گیردتعلق می شوند میو یا از خارج وارد 
مالیات بر تولید و واردات به دو گروه . شدبرده میبه کار  هاي ملی سابقاست که در سیستم حساب» غیر مستقیم« 

 : دنشوتر تقسیم میجزیی

 مالیات بر محصول   -

 بر تولید مالیاتسایر  -

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

مشخصی براي هر  مالیات بر محصول، مالیات تعلق گرفته بر یک واحد کاال یا خدمت است که به صورت مبلغ -الف
انواع مالیات بر  .شودواحد کاال یا خدمت مبادله شده تعیین می کی واحد مقدار کاال یا درصد مشخصی از قیمت

 :باشد محصول به شرح ذیر می
، مالیات تعلق گرفته بر کاالها و خدمات است که در مراحل مختلف توسط )VAT(از نوع ارزش افزوده مالیات -

 .شود گردد ولی نهایتاً کل آن توسط خریدار نهایی پرداخت می اخذ میهاي اقتصادي  بنگاه
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بر واردات، عبارت از مالیات تعلق گرفته بر کاالهاست که هنگام عبور از مرزهاي گمرکی یا  مالیات و حقوق گمرکی-
است که  این نوع مالیات همچنین شامل مالیات تعلق گرفته بر خدماتی. شود مرزهاي اقتصادي قابل پرداخت می

 .شود توسط تولید کنندگان غیر مقیم به واحدهاي نهادي مقیم ارائه می
شوند و هنگام خروج از  مالیات بر صادرات، مالیات تعلق گرفته بر کاالهایی است که از قلمرو اقتصادي خارج می-

 که به واحدهاي  این نوع مالیات همچنین شامل مالیات تعلق گرفته بر خدماتی است. شود مرز قابل پرداخت می
 .شود غیر مقیم ارائه می

گیرند و  هایی هستند که بر کاالها و خدمات تعلق می مالیات بر محصول، واردات و صادرات مالیاتبه طور کلی     
 .باشند ي خدمت قابل پرداخت می ي کاال یا ارائه در اثر تولید، فروش، انتقال، کرایه

  
 اشتغال به تولید  ي ی در نتیجهبنگاه هرگیرد که هایی را در بر میمالیات هاي بر تولید، کلیهسایر مالیات -ب
مالیات بر سود یا مالیات بر سایر  ،مالیات این نوع. ، موظف به پرداخت آن است)به غیر از مالیات بر محصول(

پرداخت ولید قابل نظر از سوددهی ت که صرف است گیرد و مالیاتیدرآمدهاي دریافت شده توسط بنگاه را در بر نمی
ها و مبادالت  هاي ثابت و نیروي کار به کار گرفته شده در فرآیند تولید یا فعالیت ، نظیر مالیات بر زمین، داراییاست
 .ویژه

  بر درآمد مالیات-2-1-7-1
 .شدمی هاي ملی سابق به کار بردهاست که در سیستم حساب »مستقیم«هايمالیات ،سنتی  منطبق با واژه و غیرهثروت  

 . باشد می آنها ، مالیات بر ثروت و امثال اشخاص، مالیات بر درآمد شرکتها شامل مالیات بر درآمد یاتاین مال
 یارانه ها-2-7-1

هاي هاي اقتصادي است که براساس میزان فعالیتهاي جاري و بالعوض واحدهاي دولتی به بنگاهها، پرداخت یارانه
. شودارزش کاالها یا خدمات تولیدشده، فروخته شده یا وارد شده توسط آنها تعیین میا و یا مقدار یا هتولیدي آن

ممکن است  یارانهتولیدات داخلی در مورد  .ممکن است بر تولیدات داخلی یا بر کاالهاي وارد شده تعلق گیرد یارانه
ها وخته شده یا جبران زیان آنیدات فرتاثیر قرار دادن سطح تولید یا تاثیر گذاشتن بر ارزش تول به منظور تحت

به این ترتیب که تاثیر آن بر مازاد  .کندبر عکس مالیات بر محصول یا مالیات بر تولید عمل می یارانه. پرداخت شود
 . عملیاتی در جهت مخالف تاثیر مالیات است

نتقاالت جاري بوده و به هاي مستقیم دولت به خانوارها الذا کمک. گیردنهایی تعلق نمی ي کنندهبه مصرف یارانه
ها براي تامین مالی تشکیل هاي دولت به بنگاه، کمکیارانههمچنین .شوندعنوان مزایاي تامین اجتماعی تلقی می

 .گیردهاي وارد شده به دارایی سرمایه را در بر نمیها یا جبران خسارتآن ي سرمایه
 :شودها به دو دسته کلی تقسیم میمشابه مالیات یارانه

 گذاري جریان محصوالت ها از نقطه نظر ارزشبر تولید همانند مالیات یارانهبر محصول از سایر  یارانهجداکردن 
 .حائز اهمیت می باشد

 بر محصول  یارانه- 

 بر تولید یارانهسایر -    
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ذاري جریان محصوالت ها از دیدگاه ارزش گ جدا کردن یارانه بر محصول از سایر یارانه بر تولید همانند مالیات      
 گیرد و  اي است که بر یک واحد کاال یا خدمت تولید شده تعلق می بر محصول یارانه  یارانه. باشد حائز اهمیت می

 صد مشخصی از یک کاال یا خدمت، به صورت مبلغ مشخصی براي یک واحد مقدار کاال یا به صورت در
 .قابل پرداخت است

 کنند  هاي مقیم در اثر اشتغال به تولید دریافت می هایی است که بنگاه یارانه  سایر یارانه بر تولید عبارت از کلیه     
 .غیر از انواع یارانه بر محصول

 

 
 

 قیمت بازار بهو ارزش افزوده ناخالص اي محاسبه محصول ناخالص داخلی منطقه-8-1
 

محصول . گیري تولید است شود معیاري براي اندازه یده مینام GDPکه به اختصار محصول ناخالص داخلی 
کنند ولی ارزش آنها با یکدیگر  ناخالص داخلی و ارزش افزوده ناخالص هر دو یک مفهوم اقتصادي را بیان می

محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده ناخالص، ارزش . مالیات و یارانه است ها در آن  متفاوت است و تفاوت
یک دوره زمانی در اقتصاد یک کشور تولید شده و براي کنند که در  گیري می ا و خدماتی را اندازهاضافی کااله

ارزش افزوده ناخالص . اند ادرات به خارج از کشور در دسترس قرار گرفتهصمصارف نهائی در داخل کشور یا براي 
 . یتهر فعالیت اقتصادي برابر است با ارزش ستانده منهاي مصرف واسطه آن فعال

 

 )1(ارزش افزوده ناخالص  =ستانده  –مصرف واسطه 
 

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

ها و لی برابر با ارزش همه کاالیا محصول ناخالص داخ GDPهاي اقتصادي را داشته باشیم  فعالیت صرف واسطهم
تولید طی همان دوره بعالوه مالیات  منهاي کاالها و خدمات مصرف شده در فرآیند شده در یک دوره خدمات تولید

از رابطه زیر  GDPدر این صورت . شود ده میروش تولید نامیمعموالً  GDPاین روش محاسبه . منهاي یارانه است
 :آید بدست می

 

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

 :شود حاصل می) 3(، تساوي )2(در تساوي ) 1(با جایگزین کردن تساوي 
 )GDP  )3 =ارزش افزوده ناخالص + ها  مالیات –ها  یارانه

توان ارزش کلیه کاالها و خدماتی در نظر گرفت که براي مصارف نهایی مختلف  را می GDPدیگر  از نگاهی     
در این . روش هزینه نامیده می شود GDPاین روش محاسبه . داخلی یا براي صادرات در دسترس قرار می گیرند

 :از رابطه زیر بدست می آید GDPصورت 
 )GDP  )4= مصرف نهایی + تشکیل سرمایه ناخالص + صادرات  –ردات وا

 

هاي مصرف شده در فرآیند تولید بلکه براي صاحبان سرمایه و دولت نیز  فرآیند تولید نه تنها براي صاحبان نهاده      
توان از طریق  را می GDPاز این رو ،. ارزش این درآمدها برابر با محصول ناخالص داخلی است . کندایجاد درآمد می
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این روش محاسبه . ها و مازاد عملیاتی ناخالص نیز محاسبه کرد ا منهاي یارانههمجموع جبران خدمات کارکنان مالیات
GDPدر این صورت . شود، روش درآمد نامیده میGDP آید از رابطه زیر به دست می: 

 

 )GDP  )5= جبران خدمات کارکنان + ها  مالیات –ها  یارانه+ مازاد عملیاتی ناخالص 
کند  سطح تولید از این نظر مهم است که تعیین می. کند گیري می ح تولید را اندازهسط GDPطور که قبال بیان شد  همان
 .دهد تواند مصرف کند و نیز از این نظر اهمیت دارد که سطح اشتغال را تحت تاثیر قرار می اندازه یک کشور می تا چه

ه این فقط یکی از عوامل متعدد است گذارد ، البت ترین عواملی است که بر رفاه یک جامعه تاثیر می مصرف یکی از مهم
تواند اثرات مثبتی بر سطح رفاه جامعه داشته  و عوامل دیگري نیز وجود دارد نظیر اکتشافات علمی و ابداعات که می

. تواند اثرات منفی بر رفاه جامعه داشته باشد اي واگیردار و جنگ که میه باشد و یا عواملی نظیر فجایع طبیعی، بیماري
تواند موجب افزایش  زمانی می GDPبنابراین افزایش . شود به حساب آورده نمی GDPل مسلماً در محاسبه این عوام

 .رفاه شود که عوامل دیگر نظیر عوامل فوق ثابت باشد
 

 )RCA(شاخص مزیت نسبی آشکار شده -1 -9
 

 "نسبی آشکار شدهمزیت "هاي اقتصادي استان، شاخص  هاي مهم اقتصادي در بررسی بخش یکی دیگر از شاخص
)RCA (شود است که از رابطه زیر محاسبه می. 
  

 استان iارزش افزوده بخش
 =RCA تولید ناخالص داخلی استان            

 کشور iارزش افزوده بخش 
 تولید ناخالص داخلی کشور

 

 این شاخص سهم . تهاي اقتصادي استان داراي مزیت نسبی اس دهد که کدامیک از بخش می  نشان RCAشاخص       
افزوده همان بخش  نظر استان را در تولید ناخالص داخلی استان با سهم ارزش افزوده یک بخش اقتصادي مورد  ارزش

بزرگتر از یک بود آن بخش در  RCAاگر . دهد اقتصادي کشور در تولید ناخالص داخلی کشور مورد مقایسه قرار می
ذکر این نکته ضروري است . ر یا مساوي یک بود فاقد مزیت نسبی استاستان داراي مزیت نسبی است و اگر کوچکت

لذا ممکن است یک بخش اقتصادي . باشد که معیار اصلی این شاخص جهت تعیین مزیت نسبی، ارزش افزوده می
گذاري مناسب در آن بخش صورت نگرفته باشد و  بطور بالقوه قابلیت توسعه داشته و داراي مزیت باشد اما سرمایه

بنابراین این شاخص، مزیت نسبی بالفعل را . پائینی داشته باشد RCAرو  و از این زش افزوده آن پائین باشدر
 .دهد همچنین میزان عددي این شاخص شدت مزیت را هم نشان می. کند گیري می اندازه

 

 1388هاي توسعه انسانی در سال وضعیت شاخص-1 – 10
 توسعه کشورها را از طریق محاسبه شاخص رین نهاد بین اللمللی سطح به عنوان مهمت (UNDP) سازمان ملل متحد

براي محاسبه این شاخص از میانگین موزون سه . نماید بندي می گیري کرده و طبقه اندازه (HDI) توسعه انسانی
  .شود بهره جسته می شاخص آموزشیشاخص امید به زندگی در بدو تولد و  ،شاخص درآمد سرانهشاخص، 
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شاخصی است براي نشان دادن رتبه کشورهاي مختلف ازنظر تولید ناخالص داخلی سرانه که  آمد سرانهشاخص در
به دلیل شکاف و فاصله زیاد بین کشورهاي داراي درآمد باال و پایین . بر اساس قدرت خرید دالر محاسبه می شود

رید دالر، براي تعدیل شاخص، از براي محاسبه شاخص به جاي رقم مطلق تولید ناخالص داخلی سرانه به قدرت خ
فرمول محاسبه شاخص درآمد به شرح ذیل .لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه به قدرت خرید دالر استفاده می شود

      :می باشد

GDPIndex=     
Log(GDP pc) :1387لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به برابري قدرت خرید دالر در سال. 

Log(100) : لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه کشور داراي کمترین تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان به برابري
 .براي کل کشورها بصورت ثابت درنظر گرفته می شود 100در محاسبه شاخص توسعه انسانی عدد. قدرت خرید دالر

Log(40000) :اراي بیشترین تولید ناخالص داخلی سرانه به برابري لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه کشور د
 .قدرت خرید دالر در جهان که به صورت قراردادي در نظر گرفته شده است

هاي دیگري همچون نرخ مرگ و میر  هر ساله از طریق شاخص این شاخص، شاخص امید به زندگی در بدو تولد   
  . گردد محاسبه می.... در بدو تولد و 

متوسطه و  ،راهنمایی ،برگیرنده نرخ ناخالص پوشش تحصیلی در مقاطع تحصیلی ابتدایی در موزشیشاخص آ     
 باشد و نشان دهنده وضعیت کلی سواد و تحصیالت در می)ساله15جمعیت باالي (عالی و میزان باسوادي بزرگساالن 

یبی نرخ ناخالص پوشش این شاخص از میانگین وزنی شاخص باسوادي بزرگساالن و شاخص ترک،  بوده جامعه
شاخص ترکیبی نرخ ناخالص پوشش تحصیلی  .شود محاسبه می) نرخ ناخالص ثبت نام در مقاطع مختلف (تحصیلی 

 . در مقاطع مختلف تحصیلی به تعداد جمعیت واقع در همان سنین به دست می آید از تعداد افراد شاغل به تحصیل
انسانی امروزه بیش از پیش مورد تاکید سیاستگذاران قرار گرفته توجه به نقش آموزش و تحصیالت در توسعه      

 . نقش آن در رشد اقتصادي است است و دلیل اصلی این موضوع بازده آموزش و تحصیالت و
 
 

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

المللی  بندي بین هاي اقتصادي طبقه براي رشته فعالیتده بندي پیشنهاد ش ، طبقه1993در سیستم حسابهاي ملی سال 
 . نامیده شده است ISIC REV.3هاي اقتصادي، بازنگري سوم است که اصطالحاً  استاندارد کلیه رشته فعالیت

 .بندي استفاده شده است در حسابهاي ملی ایران نیز از این طبقه
ISIC اي  تصادي تولیدي است که هدف اصلی آن فراهم کردن مجموعههاي اق بندي استاندارد براي فعالیت نوعی طبقه

دهند  هاي اقتصادي را براساس نوع فعالیتی که انجام می هاي فعالیتی است به طوري که بتوان موجودیت رده از
توسط شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل پذیرفته شد و با  1948در سال  ISICاولین نسخه  .بندي کرد طبقه

آمارهاي کشورهاي  ي المللی به منظور حفظ قابلیت مقایسه آمارهاي اقتصادي در سطح بین  هسبه ضرورت مقایتوجه 
هاي اقتصادي  بندي فعالیت را به عنوان سیستم طبقه ISICمختلف، به کشورهاي عضو توصیه شد تا سیستم طبقه بندي 

 .کار برنده ملی خود ب
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ISIC     کند و در این امر مبدا فعالیتی کاال  ي کلیدي بر حسب رشته فعالیت تهیه میها چارچوبی براي تنظیم فعالیت 
 ي به کار رفته در تعیین  بندي معیار عمده در این طبقه. بندي به کار گرفته شده است به عنوان معیار اصلی طبقه

ده است که در اقتصاد هر هاي واحد تولیدکنن ی فعالیتگ، ویژ)هاي دو قمی و سه رقمی  رده( ها گروه و ها حدود بخش
کی ژیاز اهمیت استراتولید کننده به بعضی روابط موجود در آنها تکشور در تعیین میزان تشابه ساختار واحدهاي 

 .باشد برخوردار می
 :بندي بوده است عبارتند از  نظر طبقه که مد ها گی فعالیتي ویژ هاي عمده جنبه    

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

 :االمکان حائز دو شرط زیر باشند اند که حتی طوري تعیین شده) هاي چهار رقمی رده( ISICطبقات      
 

ي واحدهاي قرار گرفته در آن  ي ستانده کنند، عمده میتولید گروه کاالها و خدماتی که یک طبقه را مشخص  -الف
 .طبقه را تشکیل دهد

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

 .همگن باشند
  :باشد هاي الفبایی به شرح زیر می در سطح رده ISICساختار کلی      
 کشاورزي، شکار و جنگلداري -الف
 ماهیگیري -ب
 استخراج معدن-پ
 صنعت -ث
 ساختمان -ج
 ي موتوري، موتورسیکلت و کاالهاي شخصی و خانگی فروشی و تعمیر وسایل نقلیه فروشی و خرده عمده-چ
 هتل و رستوران -ح
 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -خ
 هاي مالی گري واسطه -د
 هاي کسب و کار مستغالت، اجاره و فعالیت -ذ
 اداره امور عمومی و دفاعی، تأمین اجتماعی اجباري -ر
 آموزش -ز
 بهداشت و مددکاري اجتماعی-ژ

 هاي خدماتی عمومی، اجتماعی و شخصی سایر فعالیت -س
 رهاي خصوصی داراي مستخدمخانوا -ش
 هاي برون مرزي ها و هیئت سازمان -ص

هاي اقتصادي، بازنگري سوم  رشته فعالیت )هاي چهار رقمی رده( ISIC هاي البته گزارش حاضر با استفاده از طبقه بندي 
3.ISIC REV باشد ان میآمار رسمی منتشره از مرکز آمار ایر ،ها و آماري که در آن استفاده شده بوده و  شاخص. 
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 )به قیمت جاري(  1382-91 طی سالهاي  استان ارزش افزودهروند  ررسیب -1-2

بررسی قرار گرفته و سپس تحلیلی از سعی گردیده ابتدا روند ارزش افزوده کل استان مورد در این فصل  
بررسی روند ده ساله ارزش افزوده  .صورت گیرد) ISIC فعالیت رشته  15 (ها به تفکیک  تغییرات هر یک از بخش

درصد بوده که در مقایسه با  41/18معادل دهنده رشد متوسط ساالنه   نشان 1391لغایت  1382هاي  استان طی سال
 ده استبوخوردار برکمتري از رشد، رشد این شاخص در سطح کشور 

باالترین ارزش افزوده متعلق به بخش کشاورزي، شکار و جنگلداري  ،رشته فعالیت 15در بین  1382در سال 
 .درصد از محصول ناخالص داخلی بوده است 48/31با سهمی معادل  )میلیاردریال5194(

 و کاالها،  تعمیر وسایل نقلیه،سایر بخشهاي اقتصادي از جمله بخش عمده فروشی، خرده فروشی 
 خدمات شهري به ترتیب با سهمی  ،بخش مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار و بخش اداره امور عمومی 

 هاي دوم، سوم و چهارم را به خود اختصاص  درصد از محصول ناخالص داخلی رتبه 87/6،  32/9، 94/18معادل 
 همچنین کمترین سهم بري مربوط به بخش تامین آب ، برق و گاز طبیعی و بخش معدن بترتیب . ندا داده
 .باشد میدرصد  52/0و  67/0

بخش  و از طرفی یافته ءارتقا ها سبقت گرفته و به جایگاه چهارم بخش ساختمان از سایر بخش 1383در سال 
  .رتبه داشته استبه جایگاه پنجم تنزل  خدمات شهري ،اداره امور عمومی 

تعمیروسایل نقلیه و  خرده فروشی،عمده فروشی،  بخش،و جنگلداري کشاورزي، شکار بخش ،1384در سال      
 در به ترتیب خدمات شهري ،اداره امور عمومی بخش و کار خدمات کسب و ،کرایه ومستغالتبخش  کاالها،

 جنگلداري، شکار وکشاورزي، بخش هاي ها همانند کلیه سال ،1385در سال  .قرار گرفتندجایگاه اول تا چهارم 
جایگاه خود را  خدمات کسب و کار کرایه و ،و مستغالت خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و کاالها ،عمده فروشی

 بخشو ء پیدا کرده به جایگاه چهارم ارتقا  ناخالص داخلی تولیددرصد از  76/7آموزش با  بخش حفظ کرده ولی
 .امور عمومی و خدمات شهري به رتبه هفتم تنزل پیدا کرده استاداره 

 ، خرده فروشی ، تعمیر وسایل نقلیه وعمده فروشی ، ، شکار و جنگلداري هاي کشاورزي بخش ،1386در سال 
لی بخش و کرده د سالهاي قبل جایگاه خود را حفظهمانن کار کرایه و خدمات کسب و ،و مستغالت کاالها

 چهاردهم کشور رتبه  در درصدي 62/0پیدا کرده و بخش ماهیگیري با سهم ساختمان به رتبه چهارم ارتقاء 
     .روبرو بوده استبخش ماهیگیري همچنان با تنزل رتبه  .قرار گرفته است

هاي کشاورزي ، شکار و جنگلداري ، عمده فروشی، خرده فروشی ، تعمیر وسایل نقلیه  بخش ،1387در سال 
. یافته استساختمان از جایگاه چهارم استان به جایگاه سوم ارتقاء  و کاالها جایگاه خود راحفظ کرده و بخش

 میلیارد ریال  8/310و  6/340ي  ، برق و گاز طبیعی و بخش معدن با ارزش افزودهتامین آب  بخش همچنین

 .در رتبه پانزدهم استان قرار گرفته است 9/192 ارزش افزودههاي سیزده و چهارده و بخش ماهیگیري با  در رتبه
 درصد  02/22با سهم  جنگلداري شکار و ،بیشترین ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزي 1388در سال 

 کاالها،  عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و  بخش .است از محصول ناخالص داخلی استان
و   20/20هاي دوم تا چهارم با سهم   بخش مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار و بخش ساختمان در رتبه



 ١٤                                                                      1382 – 91هاي اقتصادي استان گلستان  روند حساب

تأمین آب، برق و گاز طبیعی و بخش   بخش همچنین.درصد از محصول ناخالص داخلی قرار دارند 59/8و  76/10
هاي سیزده وچهاردهم و بخش معدن با سهم  رتبه میلیارد ریال در 9/281و  6/509ي  با ارزش افزودهماهیگیري 

 .درصدي از تولید ناخالص داخلی در رتبه پانزدهم استان قرار گرفته است 48/0
 

  1382-91طی سالهاي  ارزش افزوده استان گلستانروند  -2-1جدول 
 )میلیارد ریال(

 

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 سال

 89008 71281 56786 50532 44337 36814 28771 24719 21050 16432 ارزش افزوده
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  1382-91استان گلستان طی سالهاي ) به قیمت بازار(روند محصول ناخالص داخلی  -2-2جدول 

 )میلیارد ریال(

 

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 سال

محصول ناخالص 
 داخلی 

 )به قیمت بازار(
16499 21182 24662 28729 37195 44540 50943 57620 72259 90046 

 

 
 

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

 .قرار گرفته است
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 بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزي، شکار و جنگلداري -2-2
  رشد متوسط ساالنه نشان دهنده 1391لغایت  1382بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش طی سالهاي 

نشان از در مقایسه با کشور، بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها . بوده است درصد 8/15معادل 
 .باشد می روند تند 91و در سال  افزایشی مستمر روند

در که بوده  0/2رتبه  1382، جایگاه این بخش در کشور در سال (RCA)آشکار شده به لحاظ شاخص مزیت نسبی  
 از دست دادن جایگاهاستان در حال  ،مزیت نسبی بالقوه وجود با به عبارتی .تنزل یافته است 4 رتبه به 1391سال 
 :موارد زیر اشاره داشت توان به جایگاه این بخش میارزش افزوده و  از نکات اصلی تاثیر گذار در. باشد می خود

  .به میانگین کشور تقیمت سرخرمن محصوالت کشاورزي استان نسبپایین بودن سطح میانگین  -1

 .1385لغایت  1383طی سالهاي درصدي  51الی  25کاهش بارندگی میزان  -2

 .1384عدم افزایش قیمت تضمینی محصوالت زراعی درسال   -3

 

 

 

 



 ١٧                                                                       1382 -91بررسی روند ارزش افزوده استان طی سالهاي 

 
 روند ارزش افزوده بخش ماهیگیريبررسی  -3-2

  رشد متوسط ساالنه دهندهنشان  1391لغایت  1382بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش طی سالهاي 
 مقایسه با کشور،  در بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها. درصد بوده است 7/20معادل 

 ).یافته است تند روند 91سال و  افزایش 87بجز سال  1390لغایت 1382سالهاياز (ناهمگونی روند دهنده نشان

 داراي  1382کشور در سال سطح ، جایگاه این بخش در (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده      
 وجود  با به عبارتی .یافته است تنزل 7این رتبه به  1391سال بعد، یعنی در سال  10در مقایسه با  بوده و 5رتبه 

 . مزیت نسبی بالقوه زیاد، استان به شدت جایگاه خود را از دست داده است
 

 

 



 ١٨                                                                      1382 – 91هاي اقتصادي استان گلستان  روند حساب

 بررسی روند ارزش افزوده بخش معدن  -4-2

  رشد متوسط ساالنه نشان دهنده 1391لغایت  1382بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش طی سالهاي 
نشان از در مقایسه با کشور،  بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها. درصد بوده است 6/19معادل 
 .باشد  می بطور پیوسته در حال افزایش ، 1388بجز سال  تند وروند 

 داراي  1382، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

 البته شاخص مربوطه  .است یافته ءارتقا 16این رتبه به  )1391در سال  ( سال بعد 10مقایسه با در  بوده و 19رتبه 
 توان  این بخش می ارزش افزوده و جایگاه ءارتقا از نکات اصلی تاثیر گذار در .یافته است شیصورت جزیی افزابه 

 :به موارد زیر اشاره داشت
 .1387سال برداري از معدن ید در  شروع فعالیت بهره -1

  .1388ی در سال معدن از واحدهاي تعداديتعطیلی  -2

 

 

 



 ١٩                                                                       1382 -91بررسی روند ارزش افزوده استان طی سالهاي 

 

 صنعت  بررسی روند ارزش افزوده بخش -5-2

  رشد متوسط ساالنه نشان دهنده 1391لغایت  1382طی سالهاي بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش 
 در مقایسه با کشور،  بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها. درصد بوده است 5/22معادل 

 مواجه  روند تند با 1388سال  ازو  1387در حال افزایش تا سال بطور پیوسته  ولی روند کنداز  نشان
 .است بوده

  داراي 1382، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 
از نکات اصلی  .است یافته ارتقاء 25این رتبه به  1391سال بعد، یعنی در سال  10در مقایسه با  بوده و 26رتبه 
 :زیر اشاره داشتتوان به موارد  ارزش افزوده و جایگاه این بخش می گذار در تاثیر

 .بخشهاي توسعه  نبودن زیرساختکافی 

 .در بخشحجم نسبتا پایین سرمایه گذاري و تسهیالت بانکی 

   .فقدان واحدهاي صنعتی بزرگ بویژه صنایع مادر در استان

 
 



 ٢٠                                                                      1382 – 91هاي اقتصادي استان گلستان  روند حساب

  تأمین آب، برق و گاز طبیعی بررسی روند ارزش افزوده بخش -6-2
  رشد متوسط ساالنه نشان دهنده 1391لغایت  1382طی سالهاي بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش 

  در مقایسه با کشور، بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها .درصد بوده است 9/39معادل 
خیلی داراي روند  1391و بعد از آن تا سال  در حال افزایش 1388تا سال بطور پیوسته ولی  روند کنداز   نشان
 .بوده است افزایشی تند

 داراي  1382، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

  داراي  به عبارتی .یافته است ارتقاء 25این رتبه به  1391سال بعد، یعنی در سال  10در مقایسه با  و بوده 26رتبه 

 . باشد می و رشد نسبتا مساعدی بالقوه مزیت نسب
 

 

 



 ٢١                                                                       1382 -91بررسی روند ارزش افزوده استان طی سالهاي 

 

 روند ارزش افزوده بخش ساختمانبررسی  -7-2
رشد متوسط ساالنه  نشان دهنده 1391لغایت  1382طی سالهاي بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش 

  در مقایسه با کشور، بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها. درصد بوده است 8/16معادل 
 .بوده است افزایش روند خیلی تند و بطور پیوسته در حالاز   نشان

 داراي  1382، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

 از نکات اصلی  .یافته است تنزل 20این رتبه به  1391سال بعد، یعنی در سال  10در مقایسه با  بوده و 13رتبه 
 :به موارد زیر اشاره داشت توان ارزش افزوده و جایگاه این بخش می گذار درتاثیر 

  . رکود اقتصادي و سایر عوامل 1391سال  در-1
 .مسکنقیمت  افزایش-2

 

 



 ٢٢                                                                      1382 – 91هاي اقتصادي استان گلستان  روند حساب

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

  رشد متوسط ساالنه نشان دهنده 1391لغایت  1382طی سالهاي بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش 
 در مقایسه با کشور،  بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها. درصد بوده است 6/16معادل 

 .بوده است بطور پیوسته در حال افزایشولی روند کند از   نشان
 داراي  1382، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

   .یافته است تنزل 16این رتبه به  1391سال بعد، یعنی در سال  10در مقایسه با  بوده و 7رتبه 
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 بررسی روند ارزش افزوده بخش هتل و رستوران -9-2
  رشد متوسط ساالنه نشان دهنده 1391لغایت  1382طی سالهاي بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش 

 در مقایسه با کشور،  بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها. درصد بوده است 4/19معادل 
 .بوده است بطور پیوسته در حال افزایشولی روند کند از   نشان

 داراي  1382، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 
  داراي  به عبارتی .است یافته ارتقاء 7این رتبه به  1391سال بعد، یعنی در سال  10بوده ودر مقایسه با  12رتبه 

 . باشد می ی بالقوه و رشد نسبتا مساعدمزیت نسب

 

 

 
 

 

 

 



 ٢٤                                                                      1382 – 91هاي اقتصادي استان گلستان  روند حساب

 بررسی روند ارزش افزوده بخش حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات  -10-2
  رشد متوسط ساالنه نشان دهنده 1391لغایت  1382طی سالهاي بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش 

از   نشان در مقایسه با کشور، بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها. درصد بوده است 8/18معادل 
 .بوده است پیوسته در حال افزایش بطورو  نسبتاً تند روند

 داراي  1382، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 
 از نکات اصلی .است یافته ءارتقا 11این رتبه به  1391سال بعد، یعنی در سال  10بوده ودر مقایسه با  14رتبه 
 :اشاره داشت موارد زیرتوان به  گذار در ارزش افزوده و جایگاه این بخش می تاثیر

 .1384افزایش حجم صادرات کاالهاي سایر استانها از گمرك استان گلستان از سال 

 .از طریق استان گلستان و ترکمنستان صادرات کاالها به بازار عراق
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 هاي مالی گري واسطه بررسی روند ارزش افزوده بخش -11-2

رشد متوسط نشان دهنده  1391لغایت  1382طی سالهاي بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش 
در مقایسه با کشور،  بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها. درصد بوده است 8/21 معادل  ساالنه

 .بوده است روند تند و بطور پیوسته در حال افزایشنشان از 
 داراي  1382، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

 .یافته است ءارتقا 3این رتبه به  1391سال بعد، یعنی در سال  10بوده ودر مقایسه با  13رتبه 
 موسسات مالی و اعتباري ایجاد  توان به افزوده و جایگاه این بخش می ارزش گذار دراز نکات اصلی تاثیر

 .اشاره داشت
 

 
 

 



 ٢٦                                                                      1382 – 91هاي اقتصادي استان گلستان  روند حساب

 کرایه و خدمات کسب و کار ،بررسی روند ارزش افزوده بخش مستغالت -12-2
رشد متوسط  نشان دهنده 1391لغایت  1382طی سالهاي بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش 

در مقایسه با کشور،  بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها. درصد بوده است 1/21معادل   ساالنه
 .بوده است پیوسته در حال افزایش بطور ولی آرامروند از   نشان

 داراي  1382، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 
از نکات اصلی  .یافته است ءارتقا 10این رتبه به  1391سال بعد، یعنی در سال  10در مقایسه با  بوده و 18رتبه 

 :اشاره داشت موارد زیرتوان به  افزوده و جایگاه این بخش می ارزش تاثیرگذار در
 .رشد فزاینده بخش ساختمان-1
  .فروشی فروشی و خرده رشد فزاینده بخش عمده -2
 .هاي مالی گري رشد فزاینده بخش واسطه -3

 

 
 

 



 ٢٧                                                                       1382 -91بررسی روند ارزش افزوده استان طی سالهاي 

 

 عمومی و خدمات شهرياموربررسی روند ارزش افزوده بخش اداره  -13-2
رشد متوسط  نشان دهنده 1391لغایت  1382طی سالهاي بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش 

در مقایسه با کشور،  بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها. درصد بوده است 0/18معادل   ساالنه
 .بوده است بطور پیوسته در حال افزایشولی  نسبتاً کند رونداز   نشان

 داراي  1382، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 
 . است ارتقاء یافته 7به  این رتبه 1391سال بعد، یعنی در سال  10در مقایسه با  بوده و 9رتبه 

 

 
 
 

 



 ٢٨                                                                      1382 – 91هاي اقتصادي استان گلستان  روند حساب

 بررسی روند ارزش افزوده بخش آموزش -14-2
  رشد متوسط ساالنه نشان دهنده 1391لغایت  1382طی سالهاي بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش 

 در مقایسه با کشور،  بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها. درصد بوده است 4/17معادل 
 .است بوده بطور پیوسته در حال افزایش ولینسبتاً آرام  رونداز   نشان

 داراي  1382، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 
  .یافته است ءارتقا 10این رتبه به  1391سال بعد، یعنی در سال  10در مقایسه با  بوده و 15رتبه 

 :اشاره داشت موارد زیرتوان به  افزوده و جایگاه این بخش می ارزش از نکات اصلی تاثیرگذار در
 .افزایش تعداد مراکز آموزش عالی -1

 .هاي تحصیلی در مقاطع مختلف گسترش تعداد رشته -2

 

 

 



 ٢٩                                                                       1382 -91بررسی روند ارزش افزوده استان طی سالهاي 

 

 بررسی روند ارزش افزوده بخش بهداشت و مددکاري اجتماعی -15-2
  رشد متوسط ساالنه نشان دهنده 1391لغایت  1382طی سالهاي بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش 

  نشاندر مقایسه با کشور،  بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها. درصد بوده است 2/22معادل 
 .بوده است نسبتاً تند و بطور پیوسته در حال افزایش رونداز 

 داراي  1382، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 
  .است یافته ءارتقا 4این رتبه به  1391سال بعد، یعنی در سال  10در مقایسه با  بوده و 19رتبه 

 :توان به موارد زیر اشاره داشت ارزش افزوده و جایگاه این بخش می از نکات اصلی تاثیرگذار در
 . ICUو  CCUهاي بیمارستانی  اندازي بیمارستانهاي جدید و افزایش تخت راه -1

 .MRIتی اسکن و  سی -سونوگرافی -صصی همچون آزمایشگاهافزایش تعداد مراکز تخ -2

 .هاي تخصصی در بیمارستانها افزایش بخش -3

 

 

 



 ٣٠                                                                      1382 – 91هاي اقتصادي استان گلستان  روند حساب

 بررسی روند ارزش افزوده بخش سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی  -16-2
  رشد متوسط ساالنه نشان دهنده 1391لغایت  1382طی سالهاي بررسی روند ده ساله ارزش افزوده این بخش 

 در مقایسه با کشور،  بررسی روند تغییرات این شاخص در طول این سالها. درصد بوده است 7/23معادل 
 بطور پیوسته با شیب بیشتر   1389سال به  منتهیطی سالهاي  آرام و ابتدایی هاي در سال ،تند رونداز  نشان

 .بوده است در حال افزایش
 داراي  1382، جایگاه این بخش در سطح کشور در سال (RCA)به لحاظ شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

 .است یافته ءارتقا 14این رتبه به  1391سال بعد، یعنی در سال  10در مقایسه با  بوده و 18رتبه 
  

 



 ٣١                                                                       1382 -91بررسی روند ارزش افزوده استان طی سالهاي 

 

 )هاي مختلف و کشور در بخشمقایسه جایگاه استان (جمع بندي  -17-2
مورد ) 1382-91(ساله  10گانه اقتصادي بصورت مجزا طی دوره  15هاي  هر یک از بخشهاي قبلی  در قسمت

 ها  بنابراین کلیه بخش. شود بندي موارد قبلی پرداخته می و در ادامه به جمعبررسی و تحلیل قرار گرفته 
 :باشد میشوند که به شرح ذیل  طبقه تقسیم می 3به لحاظ سطح رشد در مقایسه با کشور به 

 .اند هایی که در طول این سالها نسبت به بخش مشابه خود در سطح کشور از رشد مناسبی برخوردار بوده بخش -1

مستغالت، کرایه و خدمات  -ساختمان -هاي مالی گري واسطهشامل  مربوط به حوزه خدمات و عمدتا ها این بخش
و سایرخدمات  بهداشت و مددکاري اجتماعی -آموزش-معدن -حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات - کسب و کار

 .بوده است اجتماعی شخصی و خانگی عمومی،
مستغالت، کرایه و  وساختمان  -هاي مالی  گري واسطه هاي بخش بندي بیشترین ارتقاء مربوط به در این طبقه     

اري ذگ جریانات پولی با گرایش به افزایش میزان سرمایه همچنین در طی این مدت .خدمات کسب و کار بوده است
عالی آموزشی و گسترش سطح مراکز با افزایش از طرفی  .گري بوده است در بخش ساختمان، مستغالت و واسطه

  . ایم در سطح استان شاهد بودههاي آموزش و بهداشت  ، رشد مناسبی در بخشتحصیالت
تري برخوردار  هایی که در طول این سالها نسبت به بخش مشابه خود در سطح کشور از رشد پایین بخش -2

عمده  -صنعت -کشاورزي، شکار و جنگلداري: شامل و تولیديمربوط به حوزه ها عمدتاً  این بخش .اند بوده
کنیم  مشاهده می .بوده است اداره امور عمومی و خدمات شهري -فروشی، خرده فروشی،تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 .عمدتاً بخش تولید استان در مقایسه با کشور از رشد مناسبی برخوردار نبوده است
تري برخوردار  به بخش مشابه خود در سطح کشور از رشد خیلی پایین هایی که در طول این سالها نسبت بخش -3

باشد که در طول این سالها داراي رشد ناهمگون بوده و  میو ساختمان  بخش ماهیگیري: شامل ها  این بخش .اند بوده
 .است به شدت جایگاه خود را از دست داده
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 هاي استان گلستان بخشهر یک از وضعیت رشد و مقایسه جایگاه  -2-3جدول 

  شرح فعالیت ردیف

نرخ رشد 
متوسط 
 هندسی

 وضعیت روند رشد سطح رشد
1382 1391 

RCA رتبه RCA رتبه 

 15/8 کشاورزي، شکار و جنگلداري 1-0
 و کند نسبتاً 90تا سال 
 خیلی تند 91 سال

0/3 بطور پیوسته در حال افزایش  2 2/5 4 

 ناهمگونی 20/7 ماهیگیري 2-0
 87بجز سال  91لغایت  1382در سالهاي 

 افزایش
3/1 5 2/1 7 

 16 0/1 19 0/0 بطور پیوسته در حال افزایش 1388تند بجز سال  19/6 معدن 3-0

 22/5 صنعت 4-0
  کند 87تا سال 
 تند 89و از 

 1387بطور پیوسته درحال افزایش تاسال 
و بعد از آن  باکاهش1388سال در

 افزایش

0/4 26 0/5 25 

 39/9 تأمین آب، برق و گاز طبیعی 5-0
و بعد  کند 88تا سال 

 از آن خیلی تند
 25 0/5 26 0/3 بطور پیوسته درحال افزایش

 16/8 ساختمان 6-0
و  خیلی تند 90تا سال 

  کاهش 91در سال 
 20 1/0 13 1/4  91بجز سال  بطور پیوسته در حال افزایش

7-0 
 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل

 نقلیه و کاالها
 16 1/1 7 1/3 89بجز سال  بطور پیوسته در حال افزایش کند 16/6

 19/4 هتل و رستوران 8-0
و بعد  کند 89تا سال 

 از آن تند
 7 1/4 12 1/2 بطور پیوسته در حال افزایش

 11 0/8 14 0/9 بطور پیوسته در حال افزایش نسبتاً تند 18/8 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 9-0

 3 0/7 13 0/6 بطور پیوسته در حال افزایش تند 21/8 هاي مالی واسطه گري 10-0

 10 0/9 18 0/8 بطور پیوسته در حال افزایش آرام 21/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار 11-0

 7 1/5 9 1/2 بطور پیوسته در حال افزایش نسبتاً کند 18/0 اداره امور عمومی، و خدمات شهري 12-0

 10 1/5 15 1/5 بطور پیوسته در حال افزایش نسبتاً آرام 17/4 آموزش 13-0

 4 1/6 19 1/1 بطور پیوسته در حال افزایش نسبتاً تند 22/2 بهداشت و مددکاري اجتماعی 14-0

15-0 
سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و 

 خانگی
 تند 23/7

 هاي ابتدایی آرام و طی سالهاي در سال
 و بطور پیوسته  1388به سال منتهی

 در حال افزایش

0/9 18 1/0 14 
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زوده هر بخش تأثیرگذار فهاي دولتی استانی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در ارزش ا کلیه دستگاه زیر در جدول

براساس عملکرد صرفاً  ،ذکر این نکته ضروري است که افزایش یا کاهش ارزش افزوده . دهد اند را نشان می بوده
 .تحت تأثیر فاکتورهاي بسیار زیادي قرار دارد و نبوده دستگاه مربوطه

 ي استان گلستانها هاي دولتی تأثیرگذار در نرخ رشد هر یک از بخش دستگاه -2-4جدول 

  شرح فعالیت ردیف
 بخش ها در نرخ رشدمرتبط دستگاههاي 

 هاي مرتبط دستگاهسایر )2( هاي اصلی دستگاه )1(

 سازمان جهاد کشاورزي کشاورزي، شکار و جنگلداري 1-0
–اداره کل منابع طیبعی  –سازمان محیط زیست 

 بانک ها – دستگاههاي زیربنایی

 اداره کل شیالت ماهیگیري 2-0
 - سازمان جهاد کشاورزي -اداره کل منابع طیبعی 

 بانک ها  –دستگاههاي زیربنایی

 سازمان صنعت، معدن و تجارت معدن 3-0
اداره کل ،سازمان محیط زیست،جهادکشاورزيسازمان 

 اتاق بازرگانی ،بانکها،دستگاههاي زیربنایی،منابع طیبعی

 صنعت 4-0
شرکت شهرکهاي  -سازمان صنعت، معدن و تجارت

 صنعتی

دستگاههاي خانه صنعت  -جهاد کشاورزيسازمان 
 اتاق بازرگانی –بانک ها – زیربنایی

 طبیعیتأمین آب، برق و گاز  5-0

شرکت آب و  -شرکت آب و فاضالب شهري
شرکت توزیع  -شرکت گاز -روستاییفاضالب 

 توانیر اي آب منطقهشرکت  -نیروي برق

 اتاق بازرگانی –بانک ها

 ساختمان 6-0
 -اداره کل بنیاد مسکن -اداره کل راه و شهرسازي

 معاونت عمرانی استانداري–شهرداري ها 
 بانک ها – دستگاههاي زیربنایی

7-0 
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر 

 وسایل نقلیه و کاالها
 بانک ها –اتاق بازرگانی اصناف اتحادیه - صنعت، معدن و تجارتسازمان 

 بانک ها –دستگاههاي زیربنایی - اداره کل منابع طیبعی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگري هتل و رستوران 8-0

 انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل،  9-0
 -هاي استان شهرداري -اداره کل راه و شهرسازي

 ها اداره کل پایانه–مخابرات شرکت 

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

 اتاق بازرگانی – بورس بانکها -ها بیمه هاي مالی واسطه گري 10-0

 بنیاد مسکن – بانک ها و امالك ثبت اسناداداره کل  مستغالت،کرایه و خدمات کسب و کار 11-0

 اداره امور عمومی، و خدمات شهري 12-0
نیروي  فرماندهی –ارتش  -اداره کل دادگستري 

 استانداري - استاني ها شهرداري  -انتظامی
 ها اداره کل پایانه –سازمان همیاري  -دستگاههاي اجرایی

 آموزش 13-0
آزاد و ( آموزش عالی -آموزش و پرورشاداره کل 

 )و غیردولتی دولتی

فنی  آموزش اداره کل –بانک ها  –کانون پرورش فکري
 و حرفه اي

 بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی بهداشت و مددکاري اجتماعی 14-0
اداره کل  ،هابانک ،کمیته امداداداره کل ،بهزیستیاداره کل 

 اجتماعی تامین،هالل احمر،خدمات درمانی،دامپزشکی

15-0 
سایر خدمات عمومی، اجتماعی 

 شخصی و خانگی

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

اداره امورکتابخانه  -و امور جوانان کانون پرورش فکري
 اداره اوقاف و امور خیریه -ها

 .باشد اي و شرکت گاز ، برق و مخابرات می شامل راه و شهرسازي و آب منطقه :ستگاههاي زیربنایید* 
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 ها هاي تحت پوشش در ارتباط با نرخ رشد بخش واحد -2-5جدول 

 گروه فعالیت  شرح فعالیت ردیف

 بهره بردار کشاورزيواحدهاي  کشاورزي، شکار و جنگلداري 1-0

 واحدهاي ماهیان خاویاري –هاي پره  تعاونی ماهیگیري 2-0

 بردار معدن واحدهاي بهره معدن 3-0

 بردار صنعتی واحدهاي بهره صنعت 4-0

 بردار آب، برق، گاز بهره مشترك تأمین آب، برق و گاز طبیعی 5-0

 ها واحدهاي مسکونی و سایر ساختمان ساختمان 6-0

 تعمیر کاالها و فروشی خرده ،فروشی واحدهاي عمده عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیر وسایل نقلیه و کاالها 7-0

 واحدهاي اقامتی و پذیرایی هتل و رستوران 8-0

 و ریلی واحدهاي هوایی –مشترکین تلفن ثابت و همراه   -واحدهاي تاکسیرانی و اتوبوس حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 9-0

 بیمه -بورس –واحدهاي بانکی  هاي مالی واسطه گري 10-0

 )داللی –مسکونی (واحدهاي خدماتی  مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار 11-0

 بردار عمومی و شهري واحدهاي بهره -واحدهاي دفاعی و انتظامی اداره امور عمومی، و خدمات شهري 12-0

 دولتی و غیردولتی واحدهاي آموزشی آموزش 13-0

 بهزیستیدرمانی و واحدهاي  بهداشت و مددکاري اجتماعی 14-0

 برداي تفریحی، فرهنگی و مذهبی واحدهاي بهره سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی 15-0
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1382 – 91هاي اقتصادي استان گلستان  حساب روند 36  
 



1391ساختار اقتصادي استان گلستان در سال  بررسی 37  
 
 

 مقدمه – 3- 1
 .قرار گیرد بررسی مورد یژهو بطور1391حساب تولید استان گلستان در سال شده تا در این فصل سعی 

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

 

 1391بررسی ساختار اقتصادي استان گلستان در سال   – 3- 2
 

 میلیارد ریال و  7/90045برابر با به قیمت بازار  )GDPR( محصول ناخالص داخلی استان، 1391در سال 
 )درصد31/16(کشور  این شاخص در که باالتر از رشد بوده درصد 61/24 معادل ،1390سال نسبت به  آنرشد 
 . استبوده 

 از طرفی و درصد 22/1با استان به کشور برابر در شاخص محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار، سهم 
این موضوع بیانگر پایین بودن سهم استان از تولید ناخالص .باشد می صددر 38/2سهم استان جمعیتی به لحاظ 

و  هاي توسعه استان تهیه و تدوین برنامهاین موضوع ضرورت . است داخلی در مقایسه با شاخص سهم جمعیت
 ها و امکانات، افزایش  هاي متناسب جهت بفعلیت رساندن قابلیت عالوه بر ایجاد زیرساختسیاستگذاري که 

 .بدنبال داشته باشد تولید ناخالص داخلی را 
 هزار ریال و در کشور 49804برابر با  1391سرانه هر گلستانی در سال ، GDPRسرانه   شاخصدر 

 )GDPR( ناخالص داخلی سرانه هر گلستانی تنها حدود نیمی ازگردد  مشاهده می .هزار ریال است 96954 معادل
 30ستان در جایگاه ا 30در بین سال این رتبه استان در همچنین . استرا به خود اختصاص داده هر ایرانی 
توان نسبت به  مزیت نسبی باال می مندي از بهره با وهاي مهم اقتصادي  بخش زیرساختهاي با تقویت لذا .بوده است

 .کشور اقدام نمود بافاصله بین استان  کاهش
 مقدار . که نشانگر تولید با صرفه اقتصادي است) I/O(به ستانده در شاخص نسبت مصارف واسطه 

 در نتیجه مشاهده . درصد بوده است 17/39درصد و در کشور معادل  56/44این شاخص در استان برابر با 
 می گردد به ازاء هر واحد ارزش تولید در استان، نسبت به سطح کشور از مصارف واسطه یا داده بیشتري 

 .استفاده می گردد
فعالیت  4سهم  1391شود که در سال  به تفکیک چهار بخش عمده اقتصادي مالحظه می ISICبندي  در طبقه

، 43/8، 20/26استان به ترتیب  GDPRعمده کشاورزي و ماهیگیري، صنعت و معدن، ساختمان و خدمات در 
 ، مچهارم، بیست و زدهسیبخش مذکور از نظر ارزش افزوده در کشور به ترتیب  هاي و رتبه 47/56و  89/8

 ). 3-4جدول . (باشد دهم مینوزو م چهارو بیست
اي استان در مقایسه با کشور بیانگر آن است که بخش  هاي منطقه ارقام حاصل از محاسبه حسابهمچنین  

از درصد  40/0خش صنعت و معدن ،بدرصد از کشاورزي و ماهیگیري کشور  98/2کشاورزي و ماهیگیري تنها 
درصد از خدمات کشور  34/1درصد از ساختمان کشور و بخش خدمات  89/0ساختمان  کشور و و معدن  صنعت

 ). 3-9جدول . (را به خود اختصاص داده است
 که در آن هر یک از  شده استفادهISICرشته فعالیت  15بندي  منظور تحلیل و بررسی بیشتر از طبقه به

 .گیرد بخش ها به تفکیک مورد بررسی قرار می
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 1382-91و کشور طی سالهاي  گلستان خالصه حساب تولید استان-3-1جدول 

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 شرح

 ستانده
 )میلیارد ریال(

 12006643,8 10018000,5 7678818,5 6242594,3 5784850,3 4738374,9 3699040,3 2977506,6 2426603,9 1858421,7 کشور

 160542,2 127461,8 96793,3 81994,1 72984,3 59035,2 45128,5 39332,6 34194,0 25849,9 گلستان

 مصرف واسطه
 )میلیارد ریال(

 4702681,1 3744722,6 2884787,0 2379134,4 2144810,8 1694320,7 1313024,4 1032287,4 880622,4 673925,7 کشور

 14032,8 56180,8 40007,1 31462,1 28646,8 22221,3 16357,8 14613,4 13144,2 9417,8 گلستان

 ارزش افزوده
 )میلیارد ریال(

 7303962,7 6273277,8 4794031,6 3863459,9 3640039,5 3044054,1 2386015,9 1945219,2 1545981,5 1184496,1 کشور

 89008,0 71281,0 56786,2 50532,1 44337,5 36813,8 28770,7 24719,2 21049,8 16432,1 گلستان

خالص مالیات بر 
 واردات

 )میلیارد ریال(

 68219,6 65217,1 60109,0 30763,9 15156,0 4579,0 -3341,1 -4031,6 8829,4 4790,8 کشور

 1037,7 978,4 833,6 410,9 202,4 92,4 -41,6 -57,1 131,8 66,8 گلستان
محصول ناخالص 
داخلی به قیمت 

 بازار
 )میلیارد ریال(

 7372182,3 6338494,9 4854140,6 3894223,8 3655195,5 28561,3 2382674,8 1941187,6 1554810,9 1189286,9 کشور

 90045,7 72259,4 57619,8 50943,0 44539,9 381,5 28729,1 24662,1 21181,6 16498,9 گلستان

رشد محصول 
ناخالص داخلی 

 به قیمت بازار

 16,31 30,58 24,65 6,54 18,73 28,97 22,74 24,85 30,73 24,63 کشور

 24,61 25,41 13,11 14,38 19,83 29,30 16,49 16,43 28,38 27,29 گلستان

سرانه محصول 
ناخالص داخلی 

 براي هر فرد

 96954 84345 65457 53202 50580 43054 33799 27975 22750 17668 کشور

 49804 40663 33046 29775 26528 22574 17766 15451 13434 10591 گلستان

 )نفر(جمعیت 

 76038000 75149669 74157377 73196424 72266219 71366189 70495782 69390405 68344730 67314814 کشور

 1808000 1777014 1743625 1710955 1678986 1647702 1617087 1596151 1576715 1557899 گلستان

نسبت مصرف 
واسطه به ستانده 

)I/O( 

 39,17 37,38 37,57 38,11 37,08 35,76 35,50 34,67 36,29 36,26 کشور

 44,56 44,08 41,33 38,37 39,25 37,64 36,25 37,15 38,44 36,43 گلستان

سهم استان گلستان در محصول 
 ناخالص داخلی کشور

1,39 1,36 1,27 1,21 1,21 1,22 1,31 1,19 1,14 1,22 

سهم استان گلستان در جمعیت 
 کشور

2,31 2,31 2,30 2,29 2,31 2,32 2,34 2,35 2,36 2,38 

رتبه استان گلستان در محصول 
 ناخالص داخلی

18 17 18 19 20 19 19 21 21 22 

رتبه سرانه محصول ناخالص 
 داخلی استان گلستان در کشور

19 20 20 25 24 26 26 26 30 30 

 

 

 

 



1391ساختار اقتصادي استان گلستان در سال  بررسی 39  
 
 

طی )جاري  به قیمت(گلستان اقتصادي استانفعالیت  بخش عمده4ارزش افزوده-3-2جدول 

 )میلیارد ریال(1382-91سالهاي 

یف
رد

 

شرح 
 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 فعالیت

کشاورزي و  1
 ماهیگیري

5310,6 6،483,9 6،714,2 7،099,2 9،377,5 10،196,0 11،499,3 13،123,9 14،440,8 23،324,3 

صنعت و  2
 معدن

1002,7 1،086,7 1،526,3 1،742,6 2،358,3 3،023,0 2،853,5 3،556,2 5،258,5 7،507,8 

 7،912,5 9،275,5 6،645,3 4،886,7 4،444,4 3،298,0 2،173,8 1،806,1 1،779,8 1111,3 ساختمان 3

 50،263,4 42،306,3 33،460,8 31،292,5 26،674,1 21،780,0 17،755,2 14،672,6 11،699,4 9007,6 خدمات 4

 89،008,0 71،281,0 56،786,2 50،532,1 44،337,5 36،813,8 28،770,7 24،719,2 21،049,8 16432,1 جمع
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 و کشور  گلستان فعالیت اقتصادي استان بخش عمده 4 ارزش افزوده سرانه -3-3جدول 
 )هزار ریال(1382-91 طی سالهاي

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 شرح فعالیت

سرانه بخش 
 کشاورزي

 12901 8126 7527 6721 6073 5691 4390 4207 4317 3409 گلستان

 10305 6744 5535 4796 4001 3674 2980 2485 2290 1913 کشور

سرانه بخش 
صنعت و 

 معدن

 4153 2959 18920 1668 1801 1431 1078 956 724 644 گلستان

 24570 25649 2040 14550 16168 15020 11633 9832 7974 5623 کشور

سرانه بخش 
 ساختمان

 4376 5220 3811 2856 2647 2002 1344 1132 1185 713 گلستان

 11671 10365 7152 5071 4631 3414 2498 1960 1586 1151 کشور

سرانه بخش 
 خدمات

 27801 23807 19190 18290 15887 13218 10980 9192 7790 5782 گلستان

 49511 40719 33041 28365 25570 20546 16735 13756 12224 8909 کشور
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 جنگلداريکشاورزي، شکار و  -1-2-3
 

 درصد  35/25، میلیارد ریال 7/22564رزش افزوده با ا1391در سال کشاورزي، شکار و جنگلداري  فعالیت
 برابر باو جنگلداري کشور  بخش کشاورزي، شکاردر استان سهم دهد که کل ارزش افزوده استان را تشکیل می

رتبه استان از نظر ارزش افزوده این فعالیت  .باشد درصد می 06/25استان  GDPRدر  این بخشو سهم  درصد 99/2
 .بوده است دهمسیزهاي کشور استاندر بین 
  مصرف واسطه به ستانده نسبت شاخص)I/O ( 01/40درصد و همین نسبت در کشور  82/46استان 

ها در استان و کشور حاکی از آن است که فعالیت کشاورزي، شکار و  مقایسه این نسبتدرصد بوده که 
کارایی بیشتر یا تولید با صرفه اقتصادي جنگلداري نسبت به رشته فعالیت خود در سطح کشور داراي 

 )3-7جدول (.باشد می بهتر
  شاخصRCA  ر و جنگلداري کشاورزي، شکاو نشان دهنده آن است که بخش  45/2این بخش معادل 

 ) 3-5جدول (  .است آشکار شده در استان داراي مزیت نسبی
 

 ماهیگیري  -2-2-3
 ارزش افزودهداراي 1391در سال بوده  هاي اقتصادي استان گلستانترین فعالیتاز قدیمی ماهیگیري فعالیت

بخش ماهیگیري  دراستان  استان و سهمارزش افزوده درصد کل  85/0آن سهم باشد و  میلیارد ریال می 6/759
 کشور  نهمدرصد بوده و در رتبه  84/0استان  GDPRدر  بخش مذکوردرصد و سهم 54/2کشور برابر با 
 . قرار گرفته است

  نسبت مصرف واسطه به ستانده شاخص)I/O ( درصد  70/40درصد و این شاخص در کشور  77/40استان
 و نشان دهنده آن است که فعالیت ماهیگیري نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور بوده 

 )3-7جدول ( .باشد می کارایی نسبتاً در یک سطح بوده یا داراي صرفه اقتصادي نزدیک بهمبه لحاظ 
 شاخصRCA  در استان داردماهیگیري بخش  آشکار شده که نشان از مزیت نسبی 08/2این بخش برابر. 

 .) 3-5جدول (
 

 معدن -3-2-3
 ارزش افزوده درصد 58/0میلیارد ریال بوده که  7/514داراي ارزش افزوده برابر با  1391فعالیت معدن در سال 

بوده  57/0استان  GDPRدر  این بخشو سهم درصد 07/0معدن کشور بخشتشکیل داده و سهم استان در استان را 
 رتبه استان از نظر . بخش نفت خام و گاز طبیعی وجود ندارد با توجه به اینکه در استان زیر. است

 .باشد می میستبارزش افزوده این فعالیت در کشور 
  نسبت مصرف واسطه به ستانده شاخص(I/O)  درصد  19/8و این شاخص در کشور  درصد 10/36استان

با  تولیدو به این معناست که فعالیت معدن نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور از ده بو
 )3-7جدول ( .باشد برخوردار می صرفه اقتصادي کمتر یا کارایی کمتري
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  شاخصRCA  باشد و این عدد نشانگر آن است که بخش معدن فاقد مزیت نسبی می 06/0این بخش فقط 
 .)3-5جدول (.است آشکار شده

 

 صنعت-4-2-3
کل ارزش افزوده استان را درصد  86/7 ،میلیارد ریال 1/6993ارزش افزوده  با 1391در سالفعالیت صنعت 

 سهم این بخش  .است ناچیزي درصد بوده که سهم بسیار 62/0استان از بخش صنعت کشور سهم تشکیل داده و 
 .استبوده  مسوبیست و در کشور بخش  در ایناستان رتبه . باشد درصد می 77/7استان در این سال  GDPRدر 

 نسبت مصرف واسطه به ستانده شاخص (I/O) درصد  93/67درصد و این شاخص در کشور  82/80،استان
ها در استان و کشور نشانگر آن است که فعالیت صنعت نسبت به رشته فعالیت  مقایسه این نسبت.باشد می

 )3-7جدول ( .باشد می صرفه اقتصادي کمتر یا کارایی کمتريتولید با مشابه خود در سطح کشور داراي 
  شاخصRCA است که این بخش در استان باشد و این عدد بیان کننده آن  می 51/0، بخش صنعت 

 )3-5جدول ( .آشکار شده استفاقد مزیت نسبی 
 

 

 طبیعی آب، برق و گازتأمین -5-2-3
 از درصد  57/3میلیارد ریال،  8/3173ارزش افزوده  با 1391آب، برق و گاز طبیعی در سال فعالیت 

 درصد  64/0تأمین آب، برق و گاز طبیعی کشور  بخشدراستان سهم  .دهد استان را تشکیل میارزش افزوده  کل

 استان گلستان از نظر ارزش افزوده این فعالیت  .باشد درصد می 52/3استان  GDPRو سهم این بخش در 
 . را حائز گردیده است دومبیست و رتبه 
 شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده )I/O ( درصد و این شاخص در کشور  97/14در این بخش استان

 دهنده آن است که فعالیت تأمین آب، برق و گاز طبیعی نسبت به نشان باشد و  میدرصد  18/12
 بوده یا به عبارتی به لحاظصرفه اقتصادي نزدیک بهم رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور داراي 

 )3-7جدول ( .باشد می کارایی نسبتاً در یک سطح
  شاخصRCA  مذکور نشان دهنده آن ي بوده که میزان عدد 52/0در بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی

 )3-5جدول ( .است آشکار شده است که این بخش فاقد مزیت نسبی
 

 

 ساختمان-6-2-3
درصد کل ارزش افزوده استان را  32/5میلیارد ریال،  7/4738با ارزش افزوده  1391فعالیت ساختمان در سال 

 GDPR درصد و سهم این بخش عمده در  21/1سهم استان در بخش ساختمان کشور در این سال  .دهد تشکیل می
 .است دومبیست و رتبه استان از نظر ارزش افزوده این فعالیت در کشور . درصد است 26/5استان در سال مذکور 
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  ه ستاندهبشاخص نسبت مصرف واسطه )I/O(  درصد و این شاخص در کشور  02/58استان در این بخش
و به معناي آن است که فعالیت ساختمان نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح درصد بوده  08/58

 .باشد می بهمي صرفه اقتصادي نزدیک کارایی نسبتاً در یک سطح بوده یا داراکشور به لحاظ 

 ) 3-7جدول (
 شاخصRCA   فاقدو این رقم نشانگر آن است که این بخش در استان  99/0بخش ساختمان برابر با 

 ).3-5جدول ( .استآشکار شده مزیت نسبی 
 

 فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، خردهعمده-7-2-3
 0/14458با ا رزش افزوده  1391فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها در سال  فروشی، خرده فعالیت عمده

 اري باالترین سهم از کشاورزي، شکار و جنگلدهاي استان است که پس  ترین فعالیت میلیارد ریال از عمده
 سهم استان در . درصد به خود اختصاص داده است 24/16ارزش افزوده استان را در سال مذکور با رقم 

رتبه استان از نظر . باشد درصد می 06/16استان GDPRدرصد و سهم این بخش در  37/1خش مذکور در کشور ب
 .است مبیست و یکارزش افزوده این فعالیت در کشور 

 ف واسطه به ستاندهرشاخص نسبت مص )I/O ( درصد  44/22درصد و این شاخص در کشور  99/23استان
 فروشی، خرده فروشی،  نسبتها در استان و کشور نشانگر آن است که رشته فعالیت عمدهاست که مقایسه این 

یا  کارایی خیلی بیشترتعمیر وسایل نقلیه و کاالها نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور داراي 
 )3-7جدول ( .بوده است تولید با صرفه اقتصادي خیلی بهتر

 شاخصRCA  فروشی،  دهنده آن است که فعالیت عمده  میزان عددي مذکور نشانبوده که  12/1این بخش
 ).3-5جدول(.است آشکار شده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها داراي مزیت نسبی خرده

 

 هتل و رستوران-8-2-3
میلیارد ریال که شامل اقامتگاههاي عمومی و  4/1180با ارزش افزوده  1391فعالیت هتل و رستوران در سال 

دهد و سهم استان از  درصد کل ارزش افزوده استان را تشکیل می 33/1 ،هاي صرف غذا و نوشیدنی است محل
درصد  31/1استان GDPR درصد و سهم این بخش در  66/1بخش هتل و رستوران کشور در این سال برابر با 

 . است دهمچهارهاي کشور  رتبه آن بین استان. باشد می
  شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده)I/O ( درصد  59/44درصد و همین نسبت در کشور  11/45استان

 و به این معناست که فعالیت هتل و رستوران نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور بوده 
 )3-7جدول ( .باشد می نزدیک بهمکارایی نسبتاً در یک سطح بوده یا داراي صرفه اقتصادي به لحاظ 

 شاخصRCA  نشان از آن است که بخش هتل و رستوران داراي و بوده  36/1این بخش در استان برابر با 
 )3-5جدول ( .است آشکار شده مزیت نسبی
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 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات-9-2-3
 میلیارد ریال بوده  1/5853داراي ارزش افزوده  1391فعالیت حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات در سال 

 دهد و سهم استان از بخش حمل و نقل، انبارداري  درصد از کل ارزش افزوده استان را تشکیل می 58/6که 
 رتبه استان  .باشد درصد می 50/6استان GDPR  درصد و سهم این بخش در 00/1و ارتباطات کشور برابر با 

 . است بیست و دو فعالیت در کشوراین  در ارزش افزوده
 شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده )I/O ( درصد  29/33درصد و این نسبت در کشور  41/30استان

مقایسه این نسبتها در استان و کشور نشانگر آن است که فعالیت حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات بوده که 
 اقتصادي بهتر کارایی بیشتر یا تولید با صرفهاراي نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور د

 .)3-7جدول ( .بوده است
  شاخص RCA بوده که نشانگر آن است که این بخش  82/0بخش حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات استان

 ).3-5جدول (.است آشکار شده فاقد مزیت نسبی
 

 

 هاي مالی گريواسطه-10-2-3
 درصد از 09/2میلیارد ریال،  1/1856با ارزش افزوده  1391هاي مالی در سال  گري واسطهفعالیت 

 درصد و سهم  90/0هاي مالی کشور  گري دهد که سهم استان در بخش واسطه ارزش افزوده استان را تشکیل میکل 
را از نظر ارزش افزوده  زدهمشاناستان گلستان در کشور رتبه . باشد درصد می 06/2استان GDPR  این بخش در
 .هاي مالی داراست گري فعالیت واسطه

 شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده )I/O ( درصد است  16/27و این شاخص در کشور  48/29استان 
هاي مالی نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور از  گري و به این معناست که فعالیت واسطه

 ).3-7جدول ( .باشد برخوردار می کمتر یا کارایی کمتريتولید با صرفه اقتصادي 
 شاخص RCA بوده که نشانگر آن است که بخش مذکور فاقد  74/0هاي مالی  گري بخش واسطه 

 ).3-5جدول ( .است آشکار شده مزیت نسبی
 

 

 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار-11-2-3
 اي برابر با  داراي ارزش افزوده 1391فعالیت مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار در سال 

فروشی،  میلیارد ریال بوده که این فعالیت پس از فعالیت کشاورزي، شکار و جنگلداري و فعالیت عمده 9/10395
درصد به خود تخصیص  68/11فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها بیشترین سهم از ارزش افزوده استان را با  خرده

درصد و سهم بخش مذکور  12/1در بخش مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار کشور  سهم استان .داده است
 استان گلستان از نظر ارزش افزوده بخش مستغالت، کرایه و  .باشد درصد می 55/11استان   GDPRدر

 . را داشته است هفدهمهاي کشور رتبه  خدمات کسب و کار بین استان
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 شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده )I/O (درصد  20/14در کشور  ردرصد و شاخص مذکو 31/11استان
 و نشان دهنده آن است که فعالیت مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار نسبت به است 

 بوده کارایی بیشتر یا تولید با صرفه اقتصادي بهتردر سطح کشور داراي رشته فعالیت مشابه خود 
 ).3-7جدول (.است

 شاخص RCA  بوده که نشانگر آن است که این بخش  92/0بخش مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار
 )3-5جدول ( .است آشکار شده در استان فاقد مزیت نسبی

 

 

 اداره امورعمومی وخدمات شهري-12-2-3
درصد  68/6 میلیارد ریال، 0/5948 ارزش افزودهبا  1388سال خدمات شهري در  امورعمومی واداره فعالیت 

 درصد 85/1کشور استان را تشکیل داده که سهم استان در اداره امور عمومی و خدمات شهري ارزش افزوده از کل 
امور عمومی اداره بخش  را در هفدهماستان گلستان رتبه  .باشد درصد می 61/6استان  GDPRو سهم این بخش در 

 .بوده استدارا و خدمات شهري در کشور 
 ستانده  شاخص نسبت مصرف واسطه به)I/O ( درصد  78/20درصد و این شاخص در کشور  36/20استان

و به این معناست که فعالیت اداره امور عمومی و خدمات شهري نسبت به رشته فعالیت مشابه خود باشد  می
 .باشد می کارایی نسبتاً در یک سطح بوده یا داراي صرفه اقتصادي نزدیک بهمدر سطح کشور به لحظ 

 ).3-7جدول (
  شاخصRCA  بخش اداره امور عمومی و آشکار شده بوده که نشان از مزیت نسبی  51/1این بخش 

 ).3-5جدول ( .خدمات شهري در استان دارد
 

 آموزش -13-2-3
 درصد از  13/5میلیارد ریال بوده که  6/4566اي برابر با  داراي ارزش افزوده 1391فعالیت آموزش در سال 

درصد و سهم بخش مذکور در  85/1استان در آموزش کشور  تشکیل داده و سهمکل ارزش افزوده استان را 
GDPR  باشدمی هفدهم رتبه استان گلستان در این فعالیت در سطح کشور .بوده است درصد 07/5استان . 
  شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده)I/O ( 36/15درصد و شاخص مذکور در کشور  06/13استان 

 مقایسه این نسبتها در استان و کشور حاکی از آن است که فعالیت آموزش نسبت به . باشد درصد می
 .بوده است بهتريصرفه اقتصادي  کارایی بیشتر یا تولید باداراي رشته فعالیت مشابه خود در کشور 

 ).3-7جدول (
  شاخصRCA  این بخش در استان دارد آشکار شده بوده که نشان از مزیت نسبی 52/1بخش آموزش. 

 ).3-5جدول (
 

 
 



1382 – 91هاي اقتصادي استان گلستان  حساب روند 48  
 

 بهداشت و مددکاري اجتماعی-14-2-3
 درصد  02/5رد ریال، امیلی 7/4466با ارزش افزوده  1391بهداشت و مددکاري اجتماعی در سال فعالیت 

و  درصد 96/1بهداشت و مددکاري اجتماعی کشور  استان در بخش سهم که ارزش افزوده استان را تشکیل داده
   گلستان از نظر ارزش افزوده در این فعالیت در بین .باشد درصد می 96/4استان  GDPRسهم این بخش در 

 .است بوده هفدهمهاي کشور استان
  شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده)I/O ( باشد و  درصد می 84/17و این نسبت در کشور  95/22استان

 به معناي آن است که فعالیت بهداشت و مددکاري اجتماعی نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در 
 ).3-7جدول ( .باشد می برخوردار تولید با صرفه اقتصادي کمتر یا کارایی کمتريسطح کشور از 

  شاخصRCA  بوده که میزان عددي مذکور نشان دهنده آن است که بخش بهداشت و  60/1این بخش
 ).  3-5جدول (.باشد مددکاري اجتماعی در استان داراي مزیت نسبی آشکار شده می

 

 سایرخدمات عمومی، اجتماعی،شخصی وخانگی-15-2-3
 7/1538داراي ارزش افزوده  1388در سال  سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی فعالیت

درصد از کل ارزش افزوده استان را تشکیل داده و سهم استان در بخش سایر خدمات  73/1میلیارد ریال بوده که 
درصد  71/1استان  GDPRدرصد و سهم بخش مذکور در  26/1عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی کشور 

 . است بوده زدهمنوهاي کشور  رتبه استان در این فعالیت در بین استان .باشد می
  ستانده شاخص نسبت مصرف واسطه به)I/O ( 43/27در کشور درصد و شاخص مذکور  85/28استان 

حاکی از آن است که فعالیت سایر خدمات عمومی،  کشور ودر استان  مقایسه این نسبتهاباشد و  درصد می
 تولید با صرفه اقتصادياجتماعی شخصی و خانگی نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور از 

 ).3-7جدول (. برخوردار بوده است کمتريکمتر یا کارایی 
  شاخصRCA بوده که بیانگر آن است که  03/1، اجتماعی شخصی و خانگیبخش سایر خدمات عمومی

 ).3-5جدول . (باشد بخش مذکور در استان داراي مزیت نسبی آشکار شده می
 

 بندي جمع-3-3
 

ها در تولید ناخالص داخلی سهم ارزش افزوده آنها و لحاظ نمودن  استان گلستان باتوجه به کلیه رشته فعالیت
این رتبه با توجه به عدم برخورداري از مواهبی چون نفت . را به خود اختصاص داده است بیست و دومکشور، رتبه 

و همچنین عدم وجود فرصت کافی  داده تشکیل می 1391درصد ارزش افزوده کشور را در سال  00/9و گاز که 
 .رسد، مناسب به نظر می هاي بلندمدت و زیربنایی گذاريبراي سرمایه

 06/25رشته فعالیت اقتصادي مورد بررسی، رشته فعالیت کشاورزي، شکار و جنگلداري با سهم  15در بین 
 فروشی،  فروشی، خرده رشته فعالیت عمدهدرصد در تولید ناخالص داخلی استان در جایگاه اول و پس از آن 

و رشته فعالیت  جایگاه دومدرصد در تولید ناخالص داخلی استان در  06/16تعمیر وسایل نقلیه و کاالها با سهم 
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  جایگاه سومدرصد در تولید ناخالص داخلی استان در  55/11مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار با سهم 
 .قرار دارد

درصد در تولید ناخالص  57/0و  84/0می برابر با ترتیب با سه  ماهیگیري و معدن بههمچنین رشته فعالیت 
 .استان جاي دارند جایگاه چهاردهم و پانزدهمداخلی استان در 

  دسته چهار رشته فعالیت استان در مقایسه با کشور به  I/O( ،15( در شاخص مصرف واسطه به ستانده
 .شوند تقسیم می

، نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور داراي 1391رشته فعالیتی است که در سال  دسته اول؛-1 
 فروشی،  بخش مذکور رشته فعالیت عمده. بوده است کارایی خیلی بیشتر یا تولید با صرفه اقتصادي خیلی بهتر

 .باشد خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاال می
 ، نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور داراي 1391رشته فعالیتهایی که در سال  ؛دومدسته  -2

، رشته فعالیت حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات: اند شامل  بوده کارایی بیشتر یا تولید با صرفه اقتصادي بهتري
 فعالیت مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار  ،فعالیت آموزش و فعالیت کشاورزي، جنگلداري و شکار

 .بوده است
وضعیت ، نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور داراي 1391رشته فعالیتهایی که در سال  ؛ومسدسته -3

 کارایی نسبتاً در یک سطح بوده یا دارايبوده یا به عبارتی به لحاظ  يمشابه با میانگین کشور اًنسبت
 شامل رشته فعالیت تأمین آب، برق و گاز طبیعی، فعالیت هتل و رستوران،  .باشند می صرفه اقتصادي نزدیک بهم

 .باشد فعالیت اداره امور عمومی و خدمات شهري میفعالیت ماهیگیري، فعالیت ساختمان، 
 ، نسبت به رشته فعالیت مشابه خود در سطح کشور از تولید 1391رشته فعالیتهایی که در سال  ؛مچهاردسته -4

اجتماعی،  شامل رشته فعالیت سایر خدمات عمومی، .باشند برخوردار می اقتصادي کمتر یا کارایی کمتريصرفه با 
 هاي مالی، فعالیت بهداشت و مددکاري اجتماعی، فعالیت صنعت و  گري شخصی و خانگی، فعالیت واسطه

 .باشند فعالیت معدن می
ک بود آن بخش در استان داراي مزیت نسبی بزرگتر از ی RCAدر بررسی شاخص مزیت نسبی آشکار شده اگر 

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

در آن بخش صورت نگرفته و ارزش افزوده آن اما سرمایه گذاري مناسب  قابلیت توسعه داشته و داراي مزیت باشد
 . کند گیري می بنابراین این شاخص، مزیت نسبی بالفعل را اندازه. پائینی داشته باشد RCAو از این رو  پایین باشد

را  1391استان در سال  رشته فعالیت RCA (15(آشکار شده با توجه به موارد ذکر شده شاخص مزیت نسبی 
 :بندي نمود توان به دو دسته تقسیم می
 رشته فعالیت کشاورزي،  :باشند که شامل دسته اول؛ رشته فعالیتهایی که داراي مزیت نسبی آشکار شده می-1

فروشی،  فروشی، خرده ، فعالیت عمده)52/1(، فعالیت آموزش )08/2(، فعالیت ماهیگیري )45/2(شکار و جنگلداري 
، فعالیت اداره امور عمومی، )60/1(فعالیت بهداشت و مددکاري اجتماعی ، )12/1(نقلیه و کاالها تعمیر وسایل 
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، فعالیت هتل و )03/1(، فعالیت سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی )51/1( خدمات شهري
 .بوده است) 36/1(رستوران 

مستغالت،  ،)99/0(ساختمان  :نمی باشند که شامل هایی که داراي مزیت نسبی آشکار شدهرشته فعالیتدسته دوم؛ -2
هاي  گري ، فعالیت واسطه)82/0(، فعالیت حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات )92/0(کرایه و خدمات کسب و کار 

بوده ) 06/0(و فعالیت معدن )52/0(، فعالیت تأمین آب، برق و گاز طبیعی )51/0(، فعالیت صنعت )74/0(مالی
 .است

 هاي آن داراي  نباشد ولی زیر بخشالزم به ذکر است که ممکن است یک بخش اصلی داراي مزیت نسبی 
باشد  در استان داراي مزیت نسبی آشکار شده نمی) 51/0(عنوان نمونه رشته فعالیت صنعت به  .مزیت نسبی باشند

و ساخت چوب و محصوالت ) 67/1(ها  هاي آن همچون ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ولی زیر بخش
 . باشند می داراي مزیت نسبی آشکار شده) 68/7(چوبی 
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1391بخش عمده اقتصادي کشور در سال  4سهم ارزش افزوده  3- 7نمودار 

کشاورزی و ماھیگیری صنعت و معدن ساختمان خدمات

خدمات 
51%

 
 
 

 

1391بخش عمده اقتصادي استان گلستان در سال  4سهم ارزش افزوده  3- 6نمودار 

کشاورزی و ماھیگیری صنعت و معدن ساختمان خدمات

خدمات 
57%

%26کشاورزي و ماهیگیري 
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در محصول  استان گلستان و کشور اقتصادي عمده رشته فعالیت 4ارزش افزوده و سهم  - 3-4جدول 
 )میلیارد ریال(1391 - ناخالص داخلی

 شرح فعالیت ردیف
ارزش افزوده 

 گلستان

ارزش افزوده 
 کشور

 سهم در تولید ناخالص داخلی
 رتبه در کشور

 درگلستان درکشور
 13 25,90 10,63 783561,2 23324,3 کشاورزي و ماهیگیري 1

 24 8,34 25,34 1868251,5 7507,8 صنعت و معدن 2

 24 8,79 12,04 887439,5 7912,5 ساختمان 3

 19 55,82 51,07 3764710,5 50263,4 خدمات 4

 22 98,85 99,07 7303962,7 89008,0 جمع

 - 1,15 0,93 68219,6 1037,7 خالص مالیات بر واردات

 - - 1,08 79723,2 - مالیات بر واردات

 - - 0,16- 11503,5- - یارانه بر واردات
 محصول ناخالص داخلی 

 )به قیمت بازار(
90045,7 7372182,3 100,00 100,00 - 
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اقتصادي در محصول  رشته فعالیت 15و سهم مزیت نسبی  شاخصارزش افزوده،  - 3-5جدول 
 ) میلیارد ریال(1391 - کشور استان گلستان و ناخالص داخلی

 عنوان فعالیت ردیف
ارزش افزوده 

 گلستان
ارزش افزوده 

 کشور

سهم در تولید ناخالص 
 داخلی

رتبه در 
 کشور

شاخص مزیت 
نسبی آشکار 

 در گلستان در کشور )RCA(شده 

 2,45 13 25,06 10,22 753،631,4 22،564,7 کشاورزي ، شکار و جنگلداري 0-1

 2,08 9 0,84 0,41 29،929,8 759,6 ماهیگیري 0-2

 0,06 20 0,57 10,01 737،906,2 514,7 معدن 0-3

 0,51 23 7,77 15,33 1،130،345,3 6،993,1 صنعت 0-4

 0,52 22 3,52 6,75 497،380,2 3،173,8 گاز طبیعی تامین آب، برق و 0-5

 0,99 22 5,26 5,29 390،059,3 4،738,7 ساختمان 0-6

0-7 
 عمدهفروشی،خردهفروشی،
 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

14،458,0 1،057،477,6 14,34 16,06 21 1,12 

 1,36 14 1,31 0,97 71،295,8 1،180,4 هتل و رستوران 0-8

 0,82 22 6,50 7,96 586،480,3 5،853,1 نقل ، انبارداري و ارتباطاتحمل و  0-9

 0,74 16 2,06 2,78 205،243,5 1،856,1 واسطه گري هاي مالی 0-10

0-11 
مستغالت،کرایه و خدمات کسب 

 وکار
10،395,9 925،347,2 12,55 11,55 17 0,92 

 1,51 17 6,61 4,37 321،988,8 5،948,0 اداره امور عمومی، خدمات شهري 0-12

 1,52 17 5,07 3,35 246،615,6 4،566,6 آموزش 0-31

 1,60 17 4,96 3,10 228،391,5 4،466,7 بهداشت و مددکاري اجتماعی 0-14

0-15 
سایر خدمات عمومی ، اجتماعی ، 

 شخصی و خانگی
1،538,7 121،870,1 1,65 1,71 19 1,03 

 98,85 99,07 7،303،962,7 89،008,0 جمع
  

   1,15 0,93 68،219,6 1،037,7 خالص مالیات بر وارادات

   0,00 1,08 79،723,2 0,0 مالیات بر واردات

   0,00 0,16- 11،503,5- 0,0 یارانه بر واردات

 محصول ناخالص داخلی 
 )به قیمت بازار(

90،045,7 7،372،182,3 100,00 100,00  
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رشته فعالیت اقتصادي در محصول  72و سهم مزیت نسبی  شاخصارزش افزوده،  - 3-6جدول
 )میلیارد ریال(1391-استان گلستان و کشور ناخالص داخلی

ارزش افزوده  عنوان فعالیت ردیف
 گلستان

ارزش افزوده 
 کشور

سهم در تولید ناخالص 
رتبه در  داخلی

 کشور

شاخص مزیت 
نسبی آشکار 

 در گلستان در کشور (RCA)شده

 2,16 15 15,45 7,15 526886,1 13907,9 زراعت و باغداري 1-1

2-1 
دامداري، مرغداري، پرورش کرم 

 ابرایشم، زنبور عسل و شکار
8424,1 220325,5 2,99 9,36 10 3,13 

 2,97 10 0,26 0,09 6419,9 232,7 جنگلداري 3-1

 2,08 9 0,84 0,41 29929,8 759,6 ماهیگیري 4-2

 0,00 12 0,00 8,94 658803,3 0,0 طبیعینفت خام و گاز  5-3

 0,53 15 0,57 1,07 79102,9 514,7 سایر معادن 6-3

7-4 
ساخت محصوالت غذایی و انواع 

 آشامیدنیها
3253,8 159730,5 2,17 3,61 15 1,67 

8-4 
ساخت محصوالت از توتون و 

 تنباکو
132,0 3581,1 0,05 0,15 6 3,02 

 0,25 28 0,10 0,40 29491,0 88,9 ساخت منسوجات 9-4

10-4 
ساخت پوشاك، عمل آوري و 

 رنگ کردن خز
10,9 2943,9 0,04 0,01 25 0,30 

11-4 
دباغی، پرداخت چرم و سایر 

 محصوالت چرمی
3,0 4389,7 0,06 0,00 26 0,06 

12-4 
ساخت چوب و محصوالت 

 چوبی
709,4 7562,9 0,10 0,79 3 7,68 

 0,58 20 0,04 0,07 5509,4 39,0 کاغذيساخت کاغذ و محوالت  13-4

14-4 
انتشار، چاپ و تکثیر رسانه هاي 

 ضبط شده
20,3 4301,4 0,06 0,02 16 0,39 

15-4 

ساخت کک ، فرآورده هاي 
حاصل از تصفیه نفت و 

 سوختهاي هسته اي
18,3 242216,6 3,29 0,02 21 0,01 

16-4 
ساخت مواد شیمیایی و 

 محصوالت شیمیایی
509,8 210727,5 2,86 0,57 19 0,20 
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رشته فعالیت در محصول ناخالص  72و سهم مزیت نسبی  شاخصارزش افزوده،  -3 -6جدول
 )میلیارد ریال(دنباله-1391استان گلستان و کشور داخلی

 عنوان فعالیت ردیف
ارزش افزوده 

 گلستان

ارزش افزوده 
 کشور

سهم در تولید ناخالص 
رتبه در  داخلی

 کشور

مزیت شاخص 
نسبی آشکار 

 در گلستان در کشور (RCA)شده

17-4 
ساخت محصوالت از الستیک و 

 پالستیک
58,8 28847,1 0,39 0,07 27 0,17 

18-4 
ساخت سایر محصوالت کانی 

 غیر فلزي
975,9 96527,2 1,31 1,08 26 0,83 

 0,12 21 0,26 2,07 152879,5 232,3 ساخت فلزات اساسی 19-4

20-4 

محصوالت فلزي  ساخت
فابریکی بجز ماشین آالت و 

 تجهیزات

398,2 47172,6 0,64 0,44 21 0,69 

21-4 
ساخت ماشین آالت و تجهیزات 
 طبقه بندي نشده در جاي دیگر

149,9 33212,4 0,45 0,17 21 0,37 

22-4 
ساخت ماشین آالت 

 دفتري،حسابداري و محاسباتی
0,0 2075,0 0,03 0,00 12 0,00 

23-4 

ساخت ماشین آالت و دستگاه 
هاي برقی طبقه بندي نشده در 

 جاي دیگر

88,4 22200,6 0,30 0,10 21 0,33 

24-4 
ساخت رادیو ، تلویزیون و 
 دستگاه ها و وسائل ارتباطی

0,0 1889,9 0,03 0,00 25 0,00 

25-4 
ساخت ابزار پزشکی ، ابزار 

 اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت
40,6 6516,9 0,09 0,05 19 0,51 

26-4 
ساخت وسایل نقلیه موتوري ، 

 تریلر و نیم تریلر
8,8 34933,5 0,47 0,01 25 0,02 

27-4 
 ساخت سایر تجهیزات 

 حمل و نقل
0,8 5233,3 0,07 0,00 28 0,01 

28-4 
ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه 

 بندي نشده در جاي دیگر
225,8 25607,5 0,35 0,25 19 0,72 

 0,82 12 0,03 0,04 2795,8 28,1 بازیافت 29-4

 0,19 27 0,30 1,55 114504,2 271,9 برق 30-5

 0,60 18 2,94 4,92 362953,4 2650,2 توزیع گاز طبیعی 31-5

 1,03 24 0,28 0,27 19922,5 251,7 آب 32-5

 1,03 24 2,61 2,54 187167,5 2347,3 ساختمان هاي مسکونی 33-6
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رشته فعالیت در محصول ناخالص  72ارزش افزوده، شاخص مزیت نسبی و سهم  -3 -6جدول
 )میلیارد ریال(دنباله-1391داخلی استان گلستان و کشور 

 عنوان فعالیت ردیف
ارزش افزوده 

 گلستان
ارزش افزوده 

 کشور

سهم در تولید ناخالص 
رتبه در  داخلی

 کشور

شاخص مزیت 
نسبی آشکار 

 در گلستان در کشور (RCA)شده

 0,96 23 2,66 2,75 202891,8 2391,4 سایر ساختمان ها 34-6

35-7 
عمده فروشی، خرده فروشی ، 

 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
14458,0 1057477,6 14,34 16,06 21 1,12 

 1,32 11 0,23 0,17 12767,0 205,7 هتل و خوابگاه 36-8

 1,36 15 1,08 0,79 58528,8 974,7 رستوران 37-8

 0,23 19 0,04 0,16 11542,5 31,8 راه آهن 38-9

 1,03 19 5,73 5,57 410399,5 5160,3 حمل و نقل جاده اي 39-9

 1,42 14 0,09 0,06 4674,4 80,9 حمل ونقل لوله اي 40-9

 0,00 8 0,00 0,07 5025,2 0,0 حمل ونقل آبی 41-9

 0,46 16 0,04 0,10 7207,4 40,1 حمل و نقل هوایی 42-9

 0,35 14 0,20 0,57 42336,5 178,7 خدمات پشتیبانی و انبارداري 43-9

 0,28 17 0,40 1,43 105294,7 361,3 پست ومخابرات 44-9

 0,76 14 1,27 1,66 122389,8 1141,3 بانک 45-10

46-10 
سایر واسطه گریها و فعالیت هاي 

 جانبی آنها
114,4 30261,5 0,41 0,13 20 0,31 

 0,93 16 0,67 0,71 52592,1 600,4 بیمه 47-10

48-11 
خدمات واحدهاي مسکونی 

 شخصی
7483,3 590483,1 8,01 8,31 16 1,04 

49-11 
خدمات واحدهاي مسکونی 

 اجاري
1571,5 164277,9 2,23 1,75 19 0,78 

 1,08 15 0,54 0,50 36817,9 486,0 خدمات واخدهاي غیر مسکونی 50-11

 0,92 17 0,24 0,26 19022,9 213,2 دالالن مستغالتخدمات  51-11
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رشته فعالیت در محصول ناخالص  72ارزش افزوده، شاخص مزیت نسبی و سهم  -3 -6جدول
 )میلیارد ریال(دنباله -1391داخلی استان گلستان و کشور 

 عنوان فعالیت ردیف
ارزش افزوده 

 گلستان

ارزش افزوده 
 کشور

سهم در تولید ناخالص 
رتبه در  داخلی

 کشور

شاخص مزیت 
نسبی آشکار 

 در گلستان در کشور (RCA)شده

 0,46 21 0,71 1,56 114745,5 641,9 کرایه و خدمات کسب و کار 52-11

 1,40 15 1,28 0,91 67220,4 1151,5 امور عمومی 53-12

 0,90 22 0,99 1,09 80397,2 887,4 خدمات شهري 54-12

 1,72 15 2,68 1,56 115049,7 2412,7 امور دفاعی 55-12

 2,22 15 1,49 0,67 49461,6 1340,3 امور انتظامی 56-12

 1,30 20 0,17 0,13 9859,9 156,0 تامین اجتماعی اجباري 57-12

 1,95 17 1,71 0,88 64527,0 1536,4 آموزش ابتدایی دولتی 58-13

 1,51 14 0,05 0,03 2299,1 42,4 آموزش ابتدایی خصوصی 59-13

60-13 
آموزش متوسط عمومی و 

 متوسطه فنی و حرفه اي دولتی
1831,8 85473,5 1,16 2,03 18 1,75 

61-13 
آموزش متوسطه عمومی و متوسط 

 فنی و حرفه اي خصوصی
40,4 4475,1 0,06 0,04 18 0,74 

 0,66 23 0,43 0,65 48011,0 386,5 آموزش عالی  دولتی 62-13

 1,24 19 0,52 0,42 31238,9 471,3 خصوصیآموزش عالی  63-13

 1,38 20 0,09 0,06 4621,1 78,1 آموزش بزرگساالن دولتی 64-13

 2,46 11 0,20 0,08 5970,0 179,5 آموزش بزرگساالن خصوصی 65-13

 1,90 17 2,88 1,52 112009,4 2597,6 بهداشت ودرمان دولتی 66-14

 1,31 15 1,71 1,31 96482,6 1542,5 بهداشت و درمان خصوصی 67-14

 2,72 11 0,10 0,04 2687,6 89,3 دامپزشکی 68-14

 1,13 25 0,26 0,23 17211,9 237,3 مددکاري اجتماعی 69-14

 0,96 18 0,99 1,03 75980,2 894,8 تفریحی،فرهنگی و ورزشی 70-15

 1,71 19 0,17 0,10 7372,5 154,2 مذهبی و سیاسی 71-15

 1,04 20 0,54 0,52 38517,3 489,8 خدماتسایر  72-15

 1,00  98,85 99,07 7303962,7 89008,0 جمع

 1,25  1,15 0,93 68219,6 1037,7 خالص مالیات بر واردات

 0,00  0,00 1,08 79723,2 0,0 مالیات بر واردات

 0,00  0,00 0,16- 11503,5- 0,0 یارانه بر واردات

 1,00  100,00 100,00 7372182,3 90045,7 )بازاربه قیمت (محصول ناخالص داخلی 
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شته فعالیت اقتصادي ر I/O( 15(ستانده/ستانده و نسبت مصرف واسطه ،مصرف واسطه - 3 – 7جدول
 )درصد-میلیارد ریال( 1391-استان گلستان وکشور 
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1-0 
کشاورزي، جنگلداري و 

 40,01 1،256،169 502،538 46,82 42،432,42 19،867,72 شکار

0-2  40,70 50،470 20،540 40,77 1،282,53 522,90 ماهیگیري 

0-3  8,19 803،749 65،843 36,10 805,47 290,80 معدن 

0-4  67,93 3،524،152 2،393،806 80,82 36،464,40 29،471,30 صنعت 

0-5  
تأمین آب، برق و گاز 

 12,18 566،384 69،004 14,97 3،732,33 558,55 طبیعی

0-6  58,08 930،418 540،358 58,02 11،287,26 6،548,57 ساختمان 

0-7  

عمده فروشی، خرده 
فروشی، تعمیر وسایل نقلیه 

 و کاالها
4،562,74 19،020,74 23,99 306،017 1،363،494 22,44 

0-8  44,59 128،665 57،369 43,03 2،071,91 891,56 هتل و رستوران 

0-9  
حمل و نقل، انبارداري و 

 33,29 879،182 292،702 30,41 8،410,80 2،557,73 ارتباطات

0-10  27,16 281،755 76،512 29,48 2،631,91 775,82 واسطه گري هاي مالی 

0-11  
مستغالت، کرایه و خدمات 

 کسب و کار
1،325,85 11،721,73 11,31 153،113 1،078،460 14,20 

0-12  
اداره امور عمومی و 

 20,78 406،439 84،450 20,36 7،468,33 1،520,36 خدمات شهري

0-13  15,36 291،380 44،764 13,06 5،252,87 686,26 آموزش 

0-14  
بهداشت و مددکاري 

 اجتماعی
1،330,18 5،796,87 22,95 49،589 277،981 17,84 

0-15  
سایر خدمات عمومی، 

 اجتماعی شخصی و خانگی
623,93 2،162,67 28,85 46،074 167،944 27,43 

 39,17 12،006،644 4،702،681 44,56 160،542,22 71،534,26 جمع
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 رشته فعالیت اقتصادي  I/O( 72(ستانده/ستانده و نسبت مصرف واسطه ،مصرف واسطه -3-8جدول 
 )درصد-میلیارد ریال(1391- کشور استان گلستان و

 شرح فعالیت ردیف

مصرف 
واسطه 
 گلستان
 

ستانده 
 گلستان
 

نسبت مصرف 
واسطه به 

) I/O(ستانده
 گلستان

مصرف 
واسطه 
 کشور
 

ستانده 
 کشور
 

نسبت مصرف 
واسطه به 

) I/O(ستانده
 کشور

 25,55 707689,2 180803,1 27,16 19093,2 5185,3 زراعت و باغداري 1-1

2-1 

دامداري ، مرغداري ،پرورش 
کرم ابرایشم ، زنبور عسل و 

 شکار

14616,3 23040,5 63,44 320125,6 540451,1 59,23 

 20,04 8028,7 1608,9 22,10 298,7 66,0 جنگلداري 3-1

 40,70 50470,2 20540,5 40,77 1282,5 522,9 ماهیگیري 4-2

 6,05 701253,1 42449,7 - 0,0 0,0 نفت خام و گاز طبیعی 5-3

 22,82 102496,1 23393,2 36,10 805,5 290,8 سایر معادن 6-3

7-4 
ساخت محصوالت غذایی و 

 انواع آشامیدنیها
21316,9 24570,7 86,76 542099,0 701829,5 77,24 

8-4 
ساخت محصوالت از توتون 

 و تنباکو
109,8 241,8 45,42 2813,0 6394,1 43,99 

 66,47 87955,7 58464,8 77,49 395,1 306,2 ساخت منسوجات 9-4

10-4 
ساخت پوشاك، عمل آوري 

 و رنگ کردن خز
18,7 29,6 63,21 4028,3 6972,1 57,78 

11-4 
دباغی، پرداخت چرم و سایر 

 محصوالت چرمی
4,6 7,6 60,93 8665,3 13055,0 66,38 

12-4 
محصوالت ساخت چوب و 
 چوبی

1423,9 2133,3 66,74 12980,6 20543,5 63,19 

13-4 
ساخت کاغذ و محوالت 

 کاغذي
82,3 121,3 67,83 15743,4 21252,8 74,08 

14-4 
انتشار، چاپ و تکثیر رسانه 

 هاي ضبط شده
15,1 35,4 42,66 5433,0 9734,4 55,81 

15-4 

ساخت کک ، فرآورده هاي 
حاصل از تصفیه نفت و 

 سوختهاي هسته اي

28,3 46,5 60,72 359405,7 601622,3 59,74 

16-4 
ساخت مواد شیمیایی و 

 محصوالت شیمیایی
981,0 1490,8 65,80 412299,3 623026,8 66,18 
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 رشته فعالیت اقتصادي I/O( 72(ستانده/ستانده و نسبت مصرف واسطه ،مصرف واسطه -3-8جدول 
 )درصد-میلیارد ریال(دنباله-1391- استان گلستان و کشور
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 68,35 91153,4 62306,3 72,52 213,9 155,1 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 17-4

 53,84 209098,4 112571,2 56,29 2233,0 1257,1 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزي 18-4

 68,61 486967,7 334088,2 89,61 2235,4 2003,1 ساخت فلزات اساسی 19-4

20-4 
ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین 

 آالت و تجهیزات
832,6 1230,9 67,65 75085,0 122257,6 61,42 

21-4 
 ساخت ماشین آالت و تجهیزات 
 طبقه بندي نشده در جاي دیگر

199,5 349,4 57,10 67291,2 100503,6 66,95 

22-4 
ساخت ماشین آالت دفتري،حسابداري و 

 محاسباتی
0,0 0,0 - 4328,0 6403,0 67,59 

23-4 
ساخت ماشین آالت و دستگاه هاي برقی طبقه 

 بندي نشده در جاي دیگر
215,6 304,0 70,93 49770,0 71970,6 69,15 

24-4 
ساخت رادیو ، تلویزیون و دستگاه ها و وسائل 

 ارتباطی
0,0 0,0 - 3828,5 5718,4 66,95 

25-4 
ساخت ابزار پزشکی ، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و 

 انواع ساعت
55,2 95,9 57,61 8454,5 14971,4 56,47 

26-4 
 ساخت وسایل نقلیه موتوري ، تریلر و 

 نیم تریلر
11,0 19,8 55,48 194438,7 229372,3 84,77 

 68,21 16461,8 11228,5 56,78 1,9 1,1 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل 27-4

28-4 
ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندي نشده در 

 جاي دیگر
408,1 633,9 64,37 43819,6 69427,1 63,12 

 62,52 7460,2 4664,4 62,19 74,3 46,2 بازیافت 29-4

 20,24 143561,8 29057,5 33,25 407,3 135,4 برق 30-5

 6,47 388081,1 25127,7 8,15 2885,5 235,3 توزیع گاز طبیعی 31-5

 42,66 34741,5 14819,0 42,74 439,5 187,8 آب 32-5
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اقتصادي رشته فعالیت  I/O (72(ستانده/مصرف واسطه، ستانده و نسبت مصرف واسطه -3-8جدول 
 )درصد-میلیارد ریال(دنباله -1391 - استان گلستان و کشور
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 55,98 425189,1 238021,6 55,98 5332,4 2985,1 ساختمان هاي مسکونی 33-6

 59,84 505228,6 302336,8 59,84 5954,9 3563,5 ها سایر ساختمان 34-6

35-7 
عمده فروشی، خرده فروشی ، 

 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
4562,7 19020,7 23,99 306016,8 1363494,4 22,44 

 24,90 17000,8 4233,8 26,91 281,4 75,7 هتل و خوابگاه 36-8

 47,58 111664,0 53135,2 45,56 1790,6 815,9 رستوران 37-8

 48,84 22562,8 11020,3 30,60 45,9 14,0 راه آهن 38-9

 26,78 560513,9 150114,4 27,54 7121,4 1961,1 حمل و نقل جاده اي 39-9

 28,19 6509,4 1834,9 28,19 112,7 31,8 حمل ونقل لوله اي 40-9

 82,71 29063,6 24038,4 - 0,0 0,0 حمل ونقل آبی 41-9

 72,27 25993,5 18786,1 72,27 144,6 104,5 حمل و نقل هوایی 42-9

 21,71 54076,6 11740,1 20,29 224,2 45,5 خدمات پشتیبانی و انبارداري 43-9

 41,65 180462,3 75167,6 52,60 762,2 400,9 پست ومخابرات 44-9

 32,98 182619,9 60230,1 34,28 1736,6 595,3 بانک 45-10

46-10 
 سایر واسطه گریها و 
 فعالیت هاي جانبی آنها

16,2 130,6 12,37 3485,0 33746,5 10,33 

 19,57 65388,8 12796,7 21,49 764,7 164,3 بیمه 47-10

48-11 
خدمات واحدهاي مسکونی 

 شخصی
664,2 8147,5 8,15 70728,3 661211,4 10,70 

 10,70 183961,8 19683,9 8,57 1718,7 147,2 واحدهاي مسکونی اجاريخدمات  49-11

50-11 
 خدمات واخدهاي 

 غیر مسکونی
86,8 572,9 15,16 12773,4 49591,3 25,76 
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رشته فعالیت  I/O (72(ستانده/ستانده و نسبت مصرف واسطه، مصرف واسطه - 3-8جدول 
 )درصد-میلیارد ریال(دنباله  -1391 - استان گلستان و کشور اقتصادي
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51-11  14,00 22119,6 3096,7 13,94 247,7 34,5 خدمات دالالن مستغالت 

 28,98 161576,2 46830,7 37,98 1035,0 393,1 کرایه و خدمات کسب و کار 52-11

 19,78 83799,3 16578,9 18,81 1418,3 266,7 امور عمومی 53-12

 16,16 95895,7 15498,4 14,79 1041,4 154,1 خدمات شهري 54-12

 26,72 157004,9 41955,2 26,71 3292,2 879,5 امور دفاعی 55-12

 11,76 56052,8 6591,2 11,28 1510,8 170,4 انتظامیامور  56-12

 27,96 13686,3 3826,4 24,17 205,7 49,7 تامین اجتماعی اجباري 57-12

 7,59 69826,7 5299,7 8,42 1677,7 141,3 آموزش ابتدایی دولتی 58-13

 32,50 3406,1 1107,0 27,99 58,9 16,5 آموزش ابتدایی خصوصی 59-13

60-13 
متوسط عمومی و متوسط آموزش 

 فنی حرفهاي دولتی
114,3 1946,1 5,87 7742,7 93216,2 8,31 

61-13 
آموزش متوسطه عمومی و فنی و 

 حرفه اي خصوصی
18,2 58,6 31,00 1813,9 6289,0 28,84 

 24,27 63395,3 15384,3 25,20 516,7 130,2 آموزش عالی  دولتی 62-13

 23,08 40613,0 9374,1 24,94 627,9 156,6 آموزش عالی خصوصی 63-13

 23,74 6059,9 1438,8 23,39 102,0 23,9 آموزش بزرگساالن دولتی 64-13

 30,37 8573,9 2603,8 32,21 264,9 85,3 آموزش بزرگساالن خصوصی 65-13

 14,28 130667,9 18658,5 11,71 2942,1 344,5 بهداشت ودرمان دولتی 66-14

 20,76 121753,5 25270,9 36,10 2414,0 871,6 خصوصیبهداشت و درمان  67-14

 25,85 3624,4 936,8 26,00 120,7 31,4 دامپزشکی 68-14

 21,53 21935,2 4723,3 25,85 320,0 82,7 مددکاري اجتماعی 69-14

 25,95 102600,0 26619,8 25,46 1200,5 305,7 تفریحی،فرهنگی و ورزشی 70-15

 58,94 17953,9 10581,4 57,60 363,6 209,4 مذهبی و سیاسی 71-15

 18,72 47390,5 8873,2 18,18 598,6 108,8 سایر خدمات 72-15

 39,17 12006643,8 4702681,1 44,56 160542,2 71534,3 جمع
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- و کشورگلستان  اقتصادي در استان  عمده رشته فعالیت 4سهم بري ارزش افزوده و  - 3-9جدول 
 )درصد-میلیارد ریال(1391
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 2,98 10,73 783561,2 26,20 23324,3 کشاورزي و ماهیگیري 1

 0,40 25,58 1868251,5 8,43 7507,8 صنعت و معدن 2

 0,89 12,15 887439,5 8,89 7912,5 ساختمان 3

 1,34 51,54 3764710,5 56,47 50263,4 خدمات 4

 1,22 100,00 7303962,7 100,00 89008,0 جمع
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- و کشور گلستان رشته فعالیت اقتصادي در استان 15سهم بري ارزش افزوده و – 3-10جدول 
 )میلیارد ریال(1391
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 2,99 96,18 10,32 753،631,4 96,74 25,35 22،564,7 کشاورزي، شکار و جنگلداري 0-1

 2,54 3,82 0,41 29،929,8 3,26 0,85 759,6 ماهیگیري 0-2

 0,07 39,50 10,10 737،906,2 6,86 0,58 514,7 معدن 0-3

 0,62 60,50 15,48 1،130،345,3 93,14 7,86 6،993,1 صنعت 0-4

 0,64 56,05 6,81 497،380,2 40,11 3,57 3،173,8 تأمین آب، برق و گاز طبیعی 0-5

 1,21 43,95 5,34 390،059,3 59,89 5,32 4،738,7 ساختمان 0-6

0-7 
عمده فروشی، خرده فروشی ، 

 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
14،458,0 16,24 28,76 1،057،477,6 14,48 28,09 1,37 

 1,66 1,89 0,98 71،295,8 2,35 1,33 1،180,4 هتل و رستوران 0-8

 1,00 15,58 8,03 586،480,3 11,64 6,58 5،853,1 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 0-9

 0,90 5,45 2,81 205،243,5 3,69 2,09 1،856,1 واسطه گري هاي مالی 0-10

0-11 
مستغالت، کرایه و خدمات کسب 

 1,12 24,58 12,67 925،347,2 20,68 11,68 10،395,9 و کار

0-12 
اداره امور عمومی و خدمات 

 شهري
5،948,0 6,68 11,83 321،988,8 4,41 8,55 1,85 

 1,85 6,55 3,38 246،615,6 9,09 5,13 4،566,6 آموزش 0-13

 1,96 6,07 3,13 228،391,5 8,89 5,02 4،466,7 بهداشت و مددکاري اجتماعی 0-14

0-15 
سایر خدمات عمومی، اجتماعی 

 شخصی و خانگی
1،538,7 1,73 3,06 121،870,1 1,67 3,24 1,26 

 1,22 - 100,00 7،303،962,7 - 100,00 89،008,0 جمع
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- و کشورگلستان  رشته فعالیت اقتصادي در استان  72سهم بري ارزش افزوده و  -3-11جدول 
 )میلیارد ریال(1391
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 2,64 67,24 69,91 7,21 526886,1 59,63 61,64 15,63 13907,9 زراعت و باغداري 1-1

2-1 

 دامداري ، مرغداري پرورش
کرم ابرایشم  زنبور عسل 

 وشکار

8424,1 9,46 37,33 36,12 220325,5 3,02 29,24 28,12 3,82 

 3,62 0,82 0,85 0,09 6419,9 1,00 1,03 0,26 232,7 جنگلداري 3-1

 2,54 3,82 100 0,41 29929,8 3,26 100 0,85 759,6 ماهیگیري 4-2

 0,00 35,26 89,28 9,02 658803,3 0,00 0 0,00 0,0 نفت خام و گاز طبیعی 5-3

 0,65 4,23 10,72 1,08 79102,9 6,86 100 0,58 514,7 سایر معادن 6-3

7-4 
ساخت محصوالت غذایی و 

 انواع آشامیدنیها
3253,8 3,66 46,53 43,34 159730,5 2,19 14,13 8,55 2,04 

8-4 
ساخت محصوالت از توتون و 

 تنباکو
132,0 0,15 1,89 1,76 3581,1 0,05 0,32 0,19 3,69 

 0,30 1,58 2,61 0,40 29491,0 1,18 1,27 0,10 88,9 ساخت منسوجات 9-4

10-4 
ساخت پوشاك، عمل آوري 

 ورنگ کردن خز
10,9 0,01 0,16 0,15 2943,9 0,04 0,26 0,16 0,37 

11-4 
دباغی، پرداخت چرم و سایر 

 محصوالت چرمی
3,0 0,00 0,04 0,04 4389,7 0,06 0,39 0,23 0,07 

12-4 
ساخت چوب و محصوالت 

 چوبی
709,4 0,80 10,14 9,45 7562,9 0,10 0,67 0,40 9,38 

13-4 
والت صساخت کاغذ و مح

 کاغذي
39,0 0,04 0,56 0,52 5509,4 0,08 0,49 0,29 0,71 

14-4 
 انتشار، چاپ و تکثیر 
 رسانه هاي ضبط شده

20,3 0,02 0,29 0,27 4301,4 0,06 0,38 0,23 0,47 

15-4 

هاي  ساخت کک، فرآورده
حاصل ازتصفیه نفت 
 وسوختهاي هسته اي

18,3 0,02 0,26 0,24 242216,6 3,32 21,43 12,96 0,01 

16-4 
ساخت مواد شیمیایی و 

 محصوالت شیمیایی
509,8 0,57 7,29 6,79 210727,5 2,89 18,64 11,28 0,24 
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 -و کشور گلستان رشته فعالیت اقتصادي در استان 72ارزش افزوده و سهم بري  -3-11جدول 
 )میلیارد ریال(دنباله  - 1391
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17-4 
ساخت محصوالت از الستیک 

 و پالستیک
58,8 0,07 0,84 0,78 28847,1 0,39 2,55 1,54 0,20 

18-4 
ساخت سایر محصوالت کانی 

 غیر فلزي
975,9 1,10 13,96 13,00 96527,2 1,32 8,54 5,17 1,01 

 0,15 8,18 13,53 2,09 152879,5 3,09 3,32 0,26 232,3 ساخت فلزات اساسی 19-4

20-4 

ساخت محصوالت فلزي 
فابریکی بجز ماشین آالت و 

 تجهیزات

398,2 0,45 5,69 5,30 47172,6 0,65 4,17 2,52 0,84 

21-4 

ساخت ماشین آالت و 
تجهیزات طبقه بندي نشده در 

 جاي دیگر
149,9 0,17 2,14 2,00 33212,4 0,45 2,94 1,78 0,45 

22-4 
ساخت ماشین آالت دفتري ، 

 حسابداري و محاسباتی
0,0 0,00 0,00 0,00 2075,0 0,03 0,18 0,11 0,00 

23-4 

ساخت ماشین آالت و دستگاه 
هاي برقی طبقه بندي نشده در 

 جاي دیگر

88,4 0,10 1,26 1,18 22200,6 0,30 1,96 1,19 0,40 

24-4 
ساخت رادیو، تلویزیون و 
 دستگاه هاووسائل ارتباطی

0,0 0,00 0,00 0,00 1889,9 0,03 0,17 0,10 0,00 

25-4 

ساخت ابزار پزشکی ، ابزار 
اپتیکی، ابزار دقیق و انواع 

 ساعت

40,6 0,05 0,58 0,54 6516,9 0,09 0,58 0,35 0,62 

26-4 
ساخت وسایل نقلیه موتوري، 

 تریلر و نیم تریلر
8,8 0,01 0,13 0,12 34933,5 0,48 3,09 1,87 0,03 

27-4 
ساخت سایر تجهیزات حمل 

 و نقل
0,8 0,00 0,01 0,01 5233,3 0,07 0,46 0,28 0,02 

28-4 

ساخت مبلمان، مصنوعات 
طبقه بندي نشده در جاي 

 دیگر

225,8 0,25 3,23 3,01 25607,5 0,35 2,27 1,37 0,88 

 1,00 0,15 0,25 0,04 2795,8 0,37 0,40 0,03 28,1 بازیافت 29-4

 0,24 12,90 23,02 1,57 114504,2 3,44 8,57 0,31 271,9 برق 30-5



1391ساختار اقتصادي استان گلستان در سال  بررسی 67  
 
 

- و کشور  گلستان رشته فعالیت اقتصادي در استان 72ارزش افزوده و سهم بري  -3-11جدول 
 )میلیارد ریال(دنباله - 1391
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 0,73 40,90 72,97 4,97 362953,4 33,49 83,50 2,98 2650,2 توزیع گاز طبیعی 31-5

 1,26 2,24 4,01 0,27 19922,5 3,18 7,93 0,28 251,7 آب 32-5

 1,25 21,09 47,98 2,56 187167,5 29,67 49,53 2,64 2347,3 ساختمان هاي مسکونی 33-6

 1,18 22,86 52,02 2,78 202891,8 30,22 50,47 2,69 2391,4 ها سایر ساختمان 34-6

35-6 
فروشی،  فروشی،خرده عمده

 1,37 28,09 100,00 14,48 1057477,6 28,76 100,00 16,24 14458,0 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 1,61 0,34 17,91 0,17 12767,0 0,41 17,42 0,23 205,7 هتل و خوابگاه 36-8

 1,67 1,55 82,09 0,80 58528,8 1,94 82,58 1,10 974,7 رستوران 37-8

 0,28 0,31 1,97 0,16 11542,5 0,06 0,54 0,04 31,8 راه آهن 38-9

 1,26 10,90 69,98 5,62 410399,5 10,27 88,16 5,80 5160,3 حمل و نقل جاده اي 39-9

 1,73 0,12 0,80 0,06 4674,4 0,16 1,38 0,09 80,9 حمل ونقل لوله اي 40-9

 0,00 0,13 0,86 0,07 5025,2 0,00 0,00 0,00 0,0 حمل ونقل آبی 41-9

 0,56 0,19 1,23 0,10 7207,4 0,08 0,68 0,05 40,1 حمل و نقل هوایی 42-9

 0,42 1,12 7,22 0,58 42336,5 0,36 3,05 0,20 178,7 خدمات پشتیبانی و انبارداري 43-9

 0,34 2,80 17,95 1,44 105294,7 0,72 6,17 0,41 361,3 پست ومخابرات 44-9

 0,93 3,25 59,63 1,68 122389,8 2,27 61,49 1,28 1141,3 بانک 45-10

46-10 
سایر واسطه گریها و 
 فعالیتهاي جانبی آنها

114,4 0,13 6,17 0,23 30261,5 0,41 14,74 0,80 0,38 

 1,14 1,40 25,62 0,72 52592,1 1,19 32,35 0,67 600,4 بیمه 47-10

48-11 
خدمات واحدهاي مسکونی 

 شخصی
7483,3 8,41 71,98 14,89 590483,1 8,08 63,81 15,68 1,27 

49-11 
خدمات واحدهاي مسکونی 

 اجاري
1571,5 1,77 15,12 3,13 164277,9 2,25 17,75 4,36 0,96 

 1,32 0,98 3,98 0,50 36817,9 0,97 4,68 0,55 486,0 خدمات واحدهاي غیرمسکونی 50-11

 1,12 0,51 2,06 0,26 19022,9 0,42 2,05 0,24 213,2 خدمات دالالن مستغالت 51-11
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- و کشور گلستان رشته فعالیت اقتصادي در استان 72ارزش افزوده و سهم بري  -3-11جدول 
 )میلیارد ریال(دنباله - 1391
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 0,56 3,05 12,40 1,57 114745,5 1,28 6,17 0,72 641,9 کرایه وخدمات کسب کار 52-11

 1,71 1,79 20,88 0,92 67220,4 2,29 19,36 1,29 1151,5 عمومیامور  53-12

 1,10 2,14 24,97 1,10 80397,2 1,77 14,92 1,00 887,4 خدمات شهري 54-12

 2,10 3,06 35,73 1,58 115049,7 4,80 40,56 2,71 2412,7 امور دفاعی 55-12

 2,71 1,31 15,36 0,68 49461,6 2,67 22,53 1,51 1340,3 امور انتظامی 56-12

 1,58 0,26 3,06 0,13 9859,9 0,31 2,62 0,18 156,0 تامین اجتماعی اجباري 57-12

 2,38 1,71 26,17 0,88 64527,0 3,06 33,64 1,73 1536,4 آموزش ابتدایی دولتی 58-13

 1,85 0,06 0,93 0,03 2299,1 0,08 0,93 0,05 42,4 آموزش ابتدایی خصوصی 59-13

60-13 
آموزش متوسط عمومی و 

 فنی و حرفه اي دولتی
1831,8 2,06 40,11 3,64 85473,5 1,17 34,66 2,27 2,14 

61-13 
آموزش متوسطه عمومی و 
 فنی و حرفه اي خصوصی

40,4 0,05 0,89 0,08 4475,1 0,06 1,81 0,12 0,90 

 0,81 1,28 19,47 0,66 48011,0 0,77 8,46 0,43 386,5 آموزش عالی  دولتی 62-13

 1,51 0,83 12,67 0,43 31238,9 0,94 10,32 0,53 471,3 آموزش عالی خصوصی 63-13

 1,69 0,12 1,87 0,06 4621,1 0,16 1,71 0,09 78,1 آموزش بزرگساالن دولتی 64-13

65-13 
آموزش بزرگساالن 

 خصوصی
179,5 0,20 3,93 0,36 5970,0 0,08 2,42 0,16 3,01 

 2,32 2,98 49,04 1,53 112009,4 5,17 58,16 2,92 2597,6 دولتیبهداشت ودرمان  66-14

 1,60 2,56 42,24 1,32 96482,6 3,07 34,53 1,73 1542,5 بهداشت و درمان خصوصی 67-14

 3,32 0,07 1,18 0,04 2687,6 0,18 2,00 0,10 89,3 دامپزشکی 68-14
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- و کشور گلستان رشته فعالیت اقتصادي در استان 72ارزش افزوده و سهم بري  -3-11جدول 
 )میلیارد ریال(دنباله - 1391
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 1,38 0,46 7,54 0,24 17211,9 0,47 5,31 0,27 237,3 مددکاري اجتماعی 69-14

70-15 
تفریحی،فرهنگی و 

 ورزشی
894,8 1,01 58,15 1,78 75980,2 1,04 62,35 2,02 1,18 

 2,09 0,20 6,05 0,10 7372,5 0,31 10,02 0,17 154,2 مذهبی و سیاسی 71-15

 1,27 1,02 31,61 0,53 38517,3 0,97 31,83 0,55 489,8 سایر خدمات 72-15

 1,22 - - 100,00 7303962,7 - - 100,00 89008,0 جمع
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 تصویر اقتصاد استان -1-4
عرضه و تقاضاي  به نحویکهاي بوده  اقتصاد استان تحت تأثیر عوامل اقتصادي فرامنطقه دهمانطور که میدانی

، اي ثابت نگاه داشتن عوامل فرامنطقهدر این مرحله با فرض  حالبا این  .کل سهم استان را تحت تأثیر قرار میدهد
؛ 1382کل استان با در نظر گرفتن فرض فوق در سال  عرضه. سبه عرضه کل استان گردیده استسعی در محا

واردات ازسهم مصرف واسطه و مصرف نهایی میزان  محاسبهجهت ( .میلیارد ریال محاسبه گردیده است 28861
 در سال کل؛ عرضهاجزا تشکیل دهنده ). گردیده است برآورداستان از کل مصرف واسطه و مصرف نهایی کشور 

 و ارزش خالص مالیات بر) میلیارد ریال 2944(واردات  ارزش ،)یلیارد ریالم2585(ستانده  ارزش شامل 1382
 1391در سال . اند عد نیز تشکیل دهنده عرضه کل بودههاي ب که همین اجزا در سالبوده ) میلیارد ریال 67(واردات 

 1391تا  1382، ورشدمتوسط ساالنه آن طی سالهاي رسیدهمیلیارد ریال  174253شاخص اقتصاد کالن به 
 .بوده استدرصد 69/19
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 :و شکاف درآمدي ) GDPR(ناخالص داخلی  تحلیل سرانه محصول-2-4
توان  گیري از آن می که با بهره بوده کالنهاي اقتصاد سرانه تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص

استانها در قالب  ي تولیدبرآیند محاسبات حساب ها. مناطق مختلف کشور را از بعد اقتصادي مورد ارزیابی قرار داد
شاخص سرانه محصول  محاسبه صادي، محصول ناخالص داخلی می باشد که براي رسیدن بههاي مختلف اقت فعالیت

 .باشد می مورد نیازناخالص داخلی 
  سرانه  از طرفی دیگرمیلیون ریالبوده  8/49معادل 1391سال سرانه محصول ناخالص داخلی استان در

این رقم  بنابراین .بوده است میلیون ریال 9/96معادل 1391سال محصول ناخالص داخلی کشور در 
 .باشد می کمتر از سرانه محصول ناخالص داخلی کشور ،1391تا  1382تمام سالهاي در 

نمودار البته  .است تنزل داشته 1391در سال  30 به، 1382 سال در 19از  استانرتبه در این شاخص 
 .باشد یمدر طی این دوره ) 1388بجز سال(شکاف موجود بین استان و کشور افزایش  دهنده نشانزیر 

   درصد بوده، این  60برابر  1382نسبت سرانه محصول ناخالص داخلی استان به کشور در سال
هر  1391به عبارت دیگر در سال . رسیده است درصد 51به  سال 10 شاخص بعد از گذشت

 .متوسط هر ایرانی را دارا بوده استمد آگلستانی تنها معادل نیمی از در
  برابر 1382-1391 طی سالهاي) به قیمت جاري(استان میانگین رشد محصول ناخالص داخلی 

 .درصد می باشد 20کشور  در سطح این رقموبوده  درصد 5/18
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 ،بود از اهمیت بسیار زیادي برخوردار خواهدهاي آینده  استراتژیهاي مناسبی در سال اتخاذمنظور  بدین
 هاي موجود  هاي مختلف اقتصادي و با اصالح زیرساخت هاي استان در بخش گیري از توانمندي بنابراین با بهره

ریزي مناسب براي ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تحقق هدف رشد اقتصادي پایدار در  ها، امکان برنامه در این بخش
 .گردد پنجم ارائه میایان فصل پي مناسبی در دریشنهادات کاربپ که در این راستا ،گردد استان مهیا می

 

 1385 هاي توسعه انسانی در سال وضعیت شاخص -3-4
اطالعات (از آنجایی که اطالعات مربوط به امید به زندگی در بدو تولد و نرخ با سوادي بر اساس سرشماري 

 .محاسبه گردیده است 1385بوده است این شاخص در سال ) 1385موجود سال
در دنیاي معاصر به ظرفیت کسب علم و دانش، دسترسی به امکانات  (HDI)توسعه انسانی  شاخص ارتقاي

شاخص هاي آموزش امید به زندگی و . مادي زندگی و برخورداري از عمر طوالنی و توام با سالمتی بستگی دارد
ص توسعه انسانی در روند و شاخ تولید ناخالص داخلی تشکیل دهنده اجزاي شاخص توسعه انسانی به شمار می

بهبود وضعیت سرمایه گذاري و تغییر شرایط اقتصادي و اجتماعی، ارتقاي . واقع میانگین این سه شاخص است
ارتقاي سطح کیفیت زندگی افراد یک جامعه در گروي تحول اساسی در . آورد سطح کیفیت زندگی را فراهم می

انگیزه کافی و داشتن عزمی راسخ در حصول به توسعه وجود . باشد متغیرهاي اقتصادي، آموزشی و بهداشتی می
 .انسانی باالتر و برخورداري از آزادي عمل براي حرکت و مشارکت فعال از عوامل کلیدي در این خصوص است

 

 1385سال  در استان گلستان د ر) HDI(شاخص توسعه انسانی محاسبات -4-1جدول 
 

 شرح
امید  به 
 زندگی

 باسوادي
 نرخ ترکیبی 

 نام ناخالص ثبت

شاخص 
 آموزش

 درامد سرانه 

 )براي قدرت خرید(

شاخص توسعه 
 )HDI(انسانی

 - 1،608,94 - 61,78 82,08 68 مقدار

 0,60 0,41 0,75 0,62 0,82 0,72 هاتعدیل شاخص
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 مسائل اساسی فراروي توسعه استان -1-5

 
   به رغم سهم استان در تولید و سطح زیر کشت باالي بسیاري از محصوالت کشاورزي در کشور و داشـتن

ــی        ــدات دام ــوجهی از تولی ــل ت ــادیر قاب ــاغی و مق ــی و ب ــوالت زراع ــد محص ــده در تولی ــهمی ارزن  س

 تولیـد دانـه هـاي روغنـی رتبــه اول ،     (اي و ملـی  هـاي جنگلـی در اقتصـاد منطقــه    و شـیالتی و فـرآورده  

, ،تولیـد کلـزا رتبـه دوم تولیـد      چهارم ، تولید پنبـه رتبـه چهارم،تولیـد سـویا رتبـه نخسـت      رتبه لتوك ش
  درصـد شـیر خـام ،    4درصد ماهیان خاویـاري،   35درصد خاویار ،  0/41،  ششمرتبه محصوالت صنعتی 

فـراورده هـاي    درتولیدو هجـده درصـد   تولیدات زراعـی  نهمه رتب، رتبه دهم در تولیدات نباتات علوفه اي
ماشـین آالت مـدرن    کمبـود  هـاي بخـش کشـاورزي از قبیـل    فقدان زیرساخت از طرفی ،)کشور  جنگلی

و  زیـر زمینـی   هـاي  از آببرداري غیر اصـولی  بهره تحت فشار وسیستم مکانیزه آبیاريکمبود کشاورزي ، 
شده تـا کشـاورزي عمـدتاٌ بـه      باشد که باعث هاي انتقال آب می کانال ها و کمبود سدهاي مخزنی ، آببندان

بنابراین براي گذر از وضع موجود و رسیدن به شرایط مناسـب  . صورت سنتی ، کاربر و نیمه مکانیزه باشد
آنها تامین منابع اعتباري  رساندن یتفعله ب نهایت و در هاي بالقوه و پتانسیلداري از منابع برو مطلوب بهره

توسعه صنایع تبـدیلی و تکمیلـی    و هاي بخش کشاورزي و زیرساختپایدار براي ایجاد و توسعه زیربناها 
 .باشد الزامی می

 هاي سطحی و فقدان امکانات کافی بـراي سـاماندهی   هاي اساسی به ویژه براي مهار آب فقدان زیر ساخت
هاي آبخیز استان باعث شده تا میزان آسیب پذیري استان و تعداد و حجم بالیاي طبیعـی بـه شـدت     حوزه

هاي تـاریخ خـود را   سیل سال اخیر هر ساله سخت ترین و ویرانگرترین 5این استان در طی . افزایش یابد
اي کـه   تجربه. تجربه نموده که تلفات انسانی و خسارات اقتصادي و زیر بنایی زیادي را در پی داشته است

 .به رو ساخته است ور را در استان با  مشکل جدي  ها رحط وها امنیت اجرایی بسیاري از برنامه

 توسعه نیافتگی بخش صنعت به ویژه کمبود صنایع  بزرگ و تبدیلی و تکمیلی کشاورزي. 

  اصلی ترین قابلیت هاي توسعه  -2-5
 گذاري بخش تولیدي و مولد استان امکان نقش آفرینی بخش خصوصی در سرمایه.   
  شمال و جنـوب  ( المللی حمل و نقل موقعیت مناسب جغرافیایی در زمینه دسترسی به  کریدورهاي بین (

  .و بازارهاي آسیاي میانه و ارتباط با استان هاي خراسان ، مازندران ، سمنان و هم مرز با کشور ترکمنستان 
    وجود تنوع اقلیمی، اکولوژیکی و خاك جهت توسعه فعالیتهاي کشاورزي و تنوع محصوالت آن بـه ویـژه

  .روغنی ، باغی ،دام و طیور و نوغانداري گندم ،گیاهان داروئی، پنبه،دانه هاي 
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  زراعی و باغی ، شیالتی ، دام و طیـور و  ( وجود توان توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندي بخش کشاورزي
  ). سلولزي 

  بزرگترین مرکز استحصال خاویار و صید ماهیان خاویاري کشور.  
 هاي بین المللی و پارك ملی گلستان  ي منحصر به فرد خلیج گرگان ، تاالبها برخورداري از اکوسیستم.  
  امکان استفاده از ظرفیت هاي آب و خاك براي توسعه آبزي پروري و پرورش میگو.  
  امکان توسعه فعالیتهاي بازرگانی ، فرهنگی ، هنري و ورزشی با کشور هاي آسیانه میانه.  
  و زراعت چوب برخورداري از مراتع اراضی مستعد و حاصل خیز جنگل هاي صنعتی ، تجاري.  
  مرکز پرورش و تولید نژادهاي اصیل اسب و توان صادرات آنها.  
 جلگه ، دشت ، کوهستان ، ( هاي برجسته و متعدد طبیعی گردشگري  برخورداري از تنوع اقلیمی و قابلیت

هـاي   پاركنظیر پارك ملی گلستان ، جزیره آشوراده ، تاالبهاي بین المللی ، آبشارها ، ... ) دریا ، سواحل و
  . هاي سوار کاري و کبدي در کشور نما و مرکزیت ورزش جنگلی ، منطقه جهان

        برخورداري از آثار تاریخی ،فرهنگی و مذهبی نظیر میل تـاریخی گنبـد ، دیـوار دفـاعی گرگـان ،امـامزاده  
عیل میرفندرسکی،حکیم سـید اسـما   میرداماد،: یحیی ابن زید و خالد نبی و وجود مفاخر فرهنگی همچون 

  .جرجانی ، فخرالدین اسعد گرگانی و مختوم قلی فراغی 
             ،وجود ذخایر فـراوان معـدنی نظیـر ذغـال سـنگ آزادشـهر ، رامیـان و مینودشـت ، سـنگ آهـک کاللـه  

  .مارن چناران و صدف کوهی رو باز گنبد و کالله 
          ر سـطح  وجود سنت دیرپاي بافـت فـرش و صـنایع دسـتی تـرکمن ،گلـیم، جـاجیم ، و ابریشـم بـافی د  

  .استان  روستاهاي
     توان تبادل انرژي با کشور هاي آسیاي میانه ، برخورداري از شبکه هاي حمل و نقـل جـاده اي ، ریلـی و

  .دریایی و هوایی 
  سطحی و زیر زمینی ( امکان توسعه و بهره برداري از منابع آب. ( 

  

  هاي توسعه ها و محدودیت مهمترین چالش -3-5
           فقدان زیرساخت هاي اساسی به ویـژه مهـار و ذخیـره سـازي آبهـاي  سـطحی و فقـدان امکانـات مـالی  

براي ساماندهی حوزه هاي آبخیز در استان باعث شده تا میزان آسیب پذیري از بالیاي طبیعی باالخص سیل، 
  .رانش زمین، باال آمدن آب دریا، زلزله، آتش سوزي جنگل ها و خشکسالی افزایش یابد

 توسعه نیافتگی صنعتی استان. 
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   درصـد از مسـاحت    2/1درصد مسـاحت جنگلـی، و    3درصد از کل اراضی زیر کشت،  5/5در حالی که
  مراتع کشور را به خود اختصاص داده، به علت کمبود زیر ساخت هاي الزم، میـزان آسـیب پـذیري اراضـی     

 . نیمه بحرانی است

 ایـن امـر ناشـی از وجـود     . اکنون به بالفعل تبدیل نشده اسـت هاي بالقوه بخش گردشگري استان ت پتانسیل
هاي گردشگري بوده که مانع رشد و شکوفایی استعدادهاي بـالقوه   سیسات و زیر ساخت  کمبود تا مشکالت و

  .اي، ملی و فراملی شده استگردشگري در سطوح منطقه
  تبدیلی و تکمیلی کشاورزي توسعه نیافتگی بخش صنعت در همه زمینه ها به ویژه کمبود صنایع.  
 هاي مهار و ذخیره آبهاي سطحی و پایین بودن راندمان آبیاري  کمبود تأسیسات و زیرساخت.  
 هاي گردشگري کمبود تاسیسات و زیر ساخت.  
 سوزي باال بودن ضریب وقوع بالیاي طبیعی از جمله سیل ، رانش زمین ، باال آمدن آب دریا ، زلزله ، آتش

  .سالی ها و خشک جنگل
 توسعه نیافتگی بخش بزرگی از استان در نواحی شمالی و پراکندگی و کم جمعیت بودن نقاط روستایی آن.   
 منابع آب  در بخش شمالی استان ایندهزو کمبود ف )قلیایی اقلیم خشک ، خاك شور(هاي طبیعی محدودیت.   
 هاي اخیر  افزایش سرعت تفکیک اراضی کشاورزي در سال.  
  زمینی  افتادن سطح سفره آب زیرپایین استفاده بی رویه از منابع آب زیر زمینی و. 

  هاي آب زیرزمینیه روستایی به سفرهاي سطحی و زیرزمینی و نفوذ فاضالب شهري و  آلودگی آب.  
 کنترل آتش سوزي به ویژه در عرصه هاي جنگلی استان  فقدان تجهیزات پیشرفته مهار و.  
  اي شدن استان در فرایند توسعه  سرمایه گذاري کالن دولتی و خصوصی و حاشیهضعف بنیان هاي. 

 اعطـــاي ارز ( هــــاي گذشتـــه  گــذاري و حمایــت مــالی دولتـــــی در ســال بهــره مانــدن از ســرمایه بــی 

 ).ارزان قیمت 
  

  راهبردهاي بلند مدت توسعه -4-5     
 هـاي  اقلیمی استان با تأکید بر ارتقاي مهـارت هاي تخصصی و داراي مزیت نسبی با شرایط  گسترش کشت

  .فنی کشاورزي 
 سازي اراضی و جلوگیري از تفکیک آنها  توسعه مکانیزاسیون کشاورزي و یکپارچه. 

 هاي کشاورزي  ها و فرآوردهساماندهی شبکه تهیه، توزیع و نگهداري نهاده. 

  توسعه و بهبود دامداریهاي نیمه صنعتی و صنعتی. 
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 هاي آبیـاري   آبی و انتقال آب و بهبود روش_سازي آبهاي سطحی،افزایش ظرفیت تولید برق  همهار و ذخیر
 .و تأمین آب مورد نیاز شرب ، محیط زیست و کشاورزي 

  افزایش توان حفظ و پایش امکانات و تجهیزات مراکز خدمات و جمعیت استان. 

  در مراکـز زیسـت و   ) تماعی و فرهنگـی  زیربنایی ، اج( گسترش امکانات و تاسیسات زیربنایی و خدماتی
 .فعالیت با تاکید بر نواحی شمالی استان 

 ارتقاء توان محورهاي زمینی و هوایی  هاي بندري، گسترش ظرفیت. 

  توسعه صنایع فرآوري مواد معدنی استان با تاکید بر مالحظات زیست محیطی. 

 زراعت ، شیالت، دام و طیـور  ( کشاورزي صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش  تأکید بر توسعه صنایع استان بر
هاي کشـاورزي و    ، صنایع غذایی و دارویی ، نساجی و پوشاك ، شیمیایی ، صنایع ادوات و نهاده)و سلولزي 

 ) .HT(  پاك و سازگار با محیط زیست با تکنولوژي برتر ،صنایع قطعات خودرو ، صنایع الکترونیک 

 ها و نواحی صنعتی توسعه و تجهیز شهرك . 

 هـاي محـوري    در فعالیـت ) سرمایه گذاري داخلی و خارجی ( هاي بخش غیردولتی  گذاري جذب سرمایه
 .استان 

 گـذاري در   هاي مناسب گردشگري و بسترسازي  براي مشارکت خصوصی جهت سرمایه ایجاد زیرساخت
ن زیـارتی و  هاي تفریحی و سیاحتی و تبـدیل اسـتان گلسـتان از گـذرگاه گردشـگرا      این بخش و ایجاد قطب

 .سیاحتی به مقصد گردشگران و حفظ و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی 

 هاي فرهنگی کنونی ، کهن و باستانی استان با مشارکت نهادهاي غیردولتی و تبـادل الزم   استفاده از ظرفیت
 .با کشورهاي آسیاي میانه به ویژه ترکمنستان

 طریق تکثیر و رها سازي در دریا  حفظ و توسعه ذخایر ماهیان خاویاري و استخوانی از . 

 وري در بخش هاي اقتصادي و عوامل تولید  ایجاد ساز و کارهاي الزم و حمایت از افزایش بهره. 

 هاي تعاونی  ها و مجتمع ها و ایجاد و گسترش شهرك حمایت موثر از تشکیل و توسعه تعاونی. 

 آگاهی عمومی در مدیریت بهینه مصرف آبتقاضا و افزایش سطح  کردن رویکرد مدیریت عرضه و نهادینه.  

 هاي اساسی توسعه استان گذاري بخش خصوصی در فعالیت فراهم سازي بستر الزم براي سرمایه. 
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  سیاستهاي پیشنهادي افزایش درآمد سرانه -5-5
در  پیشنهادي بور ، برخی از سیاستهايزبه منظور افزایش درآمد سرانه استان و در جهت تحقق راهبردهاي توسعه م

  :گردد  یه میمد سرانه اراآسند عملیاتی ارتقا در تدوین و اجراي قالب

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

   کالسه بندي کلیه رشته فعالیتهاي موجود در سطح استان )1

در حال حاضر ( آنهابندي  هاي زیر بخش در یک گروه از یک دستگاه اجرایی و طبقه شناسایی کلیه فعالیت )2
 ).سطح استان موجود باشند و یا نباشند در

  .)گردد می تهیه توسط دستگاه (به لحاظ فنی، اقتصادي و مالی  ها فعالیتبررسی قابلیت  )3

  .شرایط موجود رس ارزش افزوده یا درآمد واحدها دها بر اسا بندي فعالیت رتبه )4

 .توسعه جایگزین صادرات استراتژي تاکید بربا آتی مزیت نسبی ها بر اساس  بندي فعالیت رتبه )5

در توسعه  آنهاسهم  نمودنمشخص  وي متولی دستگاههاوظایف تعیین و  هاي تولید هشناسایی زنجیر )6
 موادهاي تولید در داخل استان و اجتناب از صادرات  و چرخه ماندگاري هر چه بیشتر فرایندها (.استان

 .) اولیه و خام به خارج استان در جهت افزایش تولید داخلی

همه جانبه  براي حمایت) ها ا و قوته ضعف(و عوامل درونی) ها تهدیدها و فرصت(عوامل بیرونی احصا  )7
  .واحدهاي تولید

  .تفصیلی عملیاتی هاي برنامهتدوین  )8

 

  .متولیدستگاه توسط  عملیاتی  اجراي برنامه -2-5-5
  .عملیاتی در دستگاه متولی هاي اجراي برنامهپایش  مستمر و  نظارت -3-5-5
  .ها هاي متناسب با توسعه بخش ایجاد زیر ساخت  -4-5-5

 


