
تحوالت رشد اقتصادی 
1390-99طی دهه 

ااتق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
اهی اقتصادیمعاونت ربرسی

1



:توانید پیشنهادها و نظرات اصالحی خود را به واحد مربوطه منعکس نماییدزیر میاز طریق پست الکترونیکی

economic.tccim@gmail.com

.استفاده از مطالب این گزارش با ذکر منبع بالمانع است

مهسا رجبی نژاد: تهیه کننده

عاطفه قاسمیان: ناظر

واحد گردآوری و تحلیل آمارهای اقتصادی 

های اقتصادیمعاونت بررسی
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رشد اقتصادی

وفرازبا،1399الی1390اخیر؛سالدهطیایرانداخلیناخالصتولیدروندمرکزی،بانکهایدادهبراساس
داشتهمنفیرشدهمسال5ومثبت،رشددارایسال5زمانی،بازهاینطیکهنحویبهبودههمراههایینشیب
.است

پایاندرکهبودههزارمیلیاردتومان613.7معادلسال،اینثابتهایقیمتبه1390سالدرداخلیتولیدناخالص
استدرصد0.29فقطمزبوردورهطیساالنهرشدنرخمیانگین.استرسیدههزارمیلیاردتومان635.8به1399سال
.شودمیمحسوباخیردهه4طیرقمکمترینکه
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رشد اقتصادی

ازبعدمزبوررشد.استداشتهرشددرصد3.6حدود1398سالبامقایسهدر1390سالثابتقیمتبه1399سالدرکشورداخلیناخالصتولید
شدهثبتدرصد6.5منفیودرصد5.4منفیترتیببهکشوراقتصادیرشد،1398و1397هایسالدر.استشدهمحققرکود،متوالیسالدو

.است
ازبعددهدمینشانقبل،سالمشابهفصلبامقایسهدر1399تا1390هایسالطیکشورداخلیناخالصتولیدرشدتغییراتفصلیروندبررسی

هاداممثبترشدروندهمسالاینپایانیفصلدوطی.شدخارجرکودازاقتصادومثبت،رشدنرخ،1399تابستانفصلدرمتوالی،فصلدو
.استسالایندرمثبتفصلیرشدنرخباالترینکهرسید7.7رقمبهزمستاندرویافت
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1398-99روند فصلی رشد اقتصادی 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته-1390به قیمت ثابت سال 

1399تا 1390های رشد واقعی اقتصادی طی سال



های اقتصادیرشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک فعالیت

با«نفتگروه»هبمربوط،داخلیناخالصتولیددرافزایشبیشتریناقتصادی،هایفعالیترشتهمیاندر،1399سالدر
درصد8.1افزایشباترتیببه«ساختمان»و«صنعت»هایبخشنیزآنازپس.استبودهدرصدی11حدودافزایش

بودهتغییربدونگذشتهسالبهنسبت1399سالدر«خدماتگروه»داخلیناخالصتولید.دارندقراردرصدی7.7و
.است

و«صنعت»بخشدوسهمودرصدواحد1399،1.4سالدرصدی3.6اقتصادیرشداز«نفت»بخشسهم
.استدرصدواحد0.4ودرصدواحد1ترتیببهنیز«ساختمان»
توجهیقابلمیزانبه1398زمستانبهنسبت«نفت»بخشداخلیناخالصتولیدرشد،1399سالزمستاندر

بهنسبت1399زمستاندرمذکورشاخصرشدبیشترین«نفت»بخشازپس.رسیددرصد36بهویافتافزایش
.استدرصدی22افزایشبا«ساختمان»بخشبهمتعلققبلسالمشابهمدت

هایبخشبرایرشدمتناظررقمودرصد1.5بابرابر1399بهمنتهیسالدهطیغیرنفتیبخشسالیانهرشدمتوسط
-3.8درصد،2.9درصد،1.2درصد،4.3درصد،-4.9ترتیب؛بهخدماتوساختمانمعدن،صنعت،کشاورزی،نفت،

رقمباالترینودرصد-4.9رقمبانفتبخشبهمتعلقساالنهمنفیرشدمیانگینباالترین.استدرصد1.4ودرصد
.استدرصد3بهنزدیکنرخبامعدنبخشبهمتعلقمدتاینطیمثبترشد



های اقتصادیرشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک فعالیت

درصد-(1390: سال پایه)به قیمت های ثابت اقتصادیارزش افزوده فعالیت های رشد ساالنه 
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کشاورزی نفت صنعت معدن ساختمان خدمات

ی شاورز 4.3ک

ت 4.9-نف

ن عد 3.0م

ت ع 1.2صن

ن تما 3.8-ساخ

ت دما روه خ 1.4گ

ی شاورز 0.4ک

ت 1.4نف

ت ع 1صن

ن عد 0م

ن تما 0.4ساخ

ت دما روه خ 0گ

بانک مرکزی: هامنبع داده

1390-99متوسط رشد ساالنه 
(درصد)

1399درصدی سال  3.4مشارکت در رشد 
(واحد درصد)



های اقتصادیرشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک فعالیت

ارزششود،میمالحظهکههمانطور.استیافتهافزایشدرصد11حدود1398سالبهنسبت1399سالدر«نفت»بخشافزودهارزش
بهوهماندباقیمثبتهمچنانسالهمینزمستانفصلتارشد،سرعتدرتغییررغمعلیوشدهمثبت1399دومفصلازبخشاینافزوده

.استرسیدهدرصد36
و1398سالدوفصولازهیچیکدرمرکزی،بانکهایدادهطبق.یافتافزایشدرصد8حدود،1399سالدر«صنعت»بخشافزودهارزش

درکهافتاداتفاقدرصد12نرخباو1399تابستانفصلدربخشاینافزودهارزشرشدباالترین.استنبودهمنفی،صنعترشد1399
.رسیددرصد8.9به1399چهارمفصلدروشدکاستهبخشاینرشدسرعتازبعدفصول

فصلدودربخشاینداخلیناخالصتولیدرشدسرعت.استبودهدرصد2.3حدود،1399سالدر«معدنبخش»داخلیناخالصتولیدرشد
فصلبهنسبتدرصدی0.5ودرصدی1.5رشدباترتیببهچهارموسومفصلدرکهطوریبهاست؛شدهکاسته1399سالپایانمتوالی
.استبودههمراهقبلسالمشابه

درصد0.6منفیبخشاینداخلیناخالصتولیدرشد1397سالدر.استداشتهصفررشد1399درسال«خدماتبخش»داخلیناخالصتولید
تنهاوبودهمثبتهموارهخدماتبخشافزودهارزشمختلف،فصولطی،1399سالدر.استرسیدهدرصد0.2منفیبه1398سالدروبوده

.استشدهتغییردچارآنرشدسرعت
بخشاینافزودهارزشتغییراتفصلیروندبررسی.استبودههمراهدرصدی4.5حدودرشدبا1399درسال«کشاورزیبخش»افزودهارزش

نسبت1399زمستاندربخشاینافزودهارزشمقدار.استنبودهمواجهمنفیرشدبافصولازیکهیچدراخیرسالدوطیکهدهدمینشان
.استبودههمراهدرصدی3.4افزایشباقبلسالمشابهمدتبه



های اقتصادیرشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک فعالیت

1398فصل اول   1398فصل دوم  1398فصل سوم  1398فصل چهارم  1399فصل اول  1399فصل دوم  1399فصل سوم  1399فصل چهارم 

نسبت به فصل مشابه سال قبل(1390: سال پایه)رشد اقتصادی رشته فعالیت های اقتصادی به قیمت های ثابت 

بانک مرکزی: هامنبع داده



های اقتصادی از تولید ناخالص داخلیسهم فعالیت

ناخالصدتولیکلازبخشاینسهم.است«خدماتگروه»بهمتعلقکشورداخلیناخالصتولیدازسهمبیشترین،1399سالدر
.استیافتهافزایشدرصدواحد6حدود،1390سالبهنسبتکهبودهدرصد56معادل1399سالدرداخلی

فعالیتگروهاینافزودهارزشسهم.استیافتهافزایش1390سالبهنسبت1399سالطینیز«صنعت»بخشداخلیناخالصتولید
.استیافتهبهبودورسیدهدرصد18به1399سالدرکهبودهدرصد13معادل1390سالدرکشور،داخلیناخالصتولیدکلاز
استیافتهبهبودوافزایشدرصد1.3بهدرصد0.82ازکشورداخلیتولیدناخالصاز1399الی1390دههطینیزمعدنفعالیتسهم.
17کاهشبا1390سالبهنسبتکهبودهدرصد5حدود،1399سالداخلیناخالصتولیدمجموعاز«نفت»گروهافزودهارزشسهم

.استهمراهدرصدیواحد
12بهوبودههمراهدرصدیواحد6افزایشبامدتاینطیکشور،داخلیناخالصتولیدکلاز«کشاورزی»گروهسهمبین،ایندر

.استرسیده1399سالدردرصد
ازهاعالیتفسایرسهمبرمقابلدراخیر،دههطیکشورداخلیتولیدناخالصدرنفتسهمازشدنکاستهبافوق،مواردبهتوجهبا

.استشدهافزودهمعدنوصنعتکشاورزی،جمله



های اقتصادی از تولید ناخالص داخلیسهم فعالیت
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درصد-های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی کشور سهم فعالیت

بانک مرکزی: هامنبع داده



ایرشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک اقالم هزینه

شبخمصرفیهایهزینهخدمات،وکاالصادراتخدمات،وکاالوارداتداخلی،ناخالصتولیدایهزینهاقالممیاندر
ودرصد2.3درصد،5.4درصد،29.9کاهشباترتیببه1399سالدرخصوصیبخشمصرفیهایهزینهودولتی

هبمتعلقآنبیشترینکهبودندهمراهافزایشبامذکورمدتطیاقالمسایرمقابلدرشدند؛مواجهدرصد0.4
.استدرصدی3.1افزایشباساختمانگذاریسرمایه

انبارموجودیدرتغییرافزایش،1399سالداخلیناخالصتولیددرصدی3.4افزایشدرمسلطعاملها،هزینهمنظراز
.استسالایندر(درصدیواحد0.39سهم)ناخالصثابتسرمایهتشکیلو(درصدیواحد6.8سهم)

اینطیکهاستمهمموضوعایندهندهنشانها،هزینهمنظرازداخلیناخالصتولیدمورددر1399الی1390هایسالطیتغییراتبررسی
بهعواملسایروبودهدرصدی16.5ساالنهتغییراتمتوسطباوارداتافتتولید،کلدرصدی0.42ساالنهرشدمتوسطدرمثبتعاملتنهادوره
.داشتنددههایندرکشورداخلیناخالصتولیدرشددرمنفینقشمصرف،وگذاریسرمایهویژه

آالتماشیندرگذاریسرمایهحوزهدرافتشدتکهبوددرصد4.8منفیمعادل،1390سالبهمنتهیدههدرگذاریسرمایهساالنهرشدمتوسط
.استبودهدرصد3.6منفیساختمان،گذاریسرمایهحوزهدرودرصد7.3منفیحدودوبیشتر



ایرشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک اقالم هزینه
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هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

تشکیل سرمایه ساختمان تشکیل سرمایه ماشین آالت صادرات کاالها و خدمات        

واردات کاالها و خدمات        

درصد-(1390: سال پایه)ای به قیمت های ثابت رشد ساالنه اقالم هزینه

صوصی ش خ خ ی ب های صرف ن ای م ه ه ن زی 0.2-ه

تی ش دول خ ی ب های صرف ن ای م ه ه ن زی 0.2-ه

ص ال اخ ت ن اب ه ث ای سرم شکیل  0.4ت

تمان ساخ ه  ای سرم شکیل  0.4ت

ت ن آال شی ا ه م ای سرم شکیل  0.0ت

ر ا ب ودی ان وج ر در م غیی 6.8ت

ات         دم ا و خ االه 1.1-صادرات ک

ات         دم ا و خ االه 1.3-واردات ک

بانک مرکزی: منبع

(واحد درصد)1399درصدی سال  3.4مشارکت در رشد 

صوصی ش خ خ ی ب های رف ن ص ه های م ن زی 0.6-ه

تی ش دول خ ی ب های رف ن ص ه های م ن زی 0.3-ه

ص ال اخ ت ن اب ه ث ای رم س شکیل  4.8-ت

ن تما ساخ ه  ای رم س شکیل  3.6-ت

ت ن آال شی ا ه م ای رم س شکیل  7.3-ت

بار ودی ان ر در موج غیی 5.4ت

ات         دم ا و خ االه 3.2-صادرات ک

ات         دم ا و خ االه 16.5-واردات ک

1390-99متوسط رشد ساالنه 
(درصد)



ایتفکیک اقالم هزینهرشد تولید ناخالص داخلی به 

وجودبا.یافتکاهشدرصد5.4حدود1398سالبهنسبت1399سالدر«خدماتوکاالصادرات»ایهزینهرقم
24حدود1399زمستاندراما،بود،منفی1399سالابتداییفصلسهدر«خدماتوکاالصادرات»رشداینکه
1399مستانزدرراایهزینهاقالممیاندررشدنرخبیشترینویافتافزایشقبلسالمشابهمدتبهنسبتدرصد

.استدادهاختصاصخودبه

رشدمرکزی،بانکهایدادهطبق.یافتافزایشدرصد3حدود،1399سالدر«ساختمانسرمایهتشکیل»رقم
درش.استشدهتغییراتیدچارآنرشدسرعتتنهاوشدهمثبت1399دومفصلابتدایازساختمان،سرمایهتشکیل
استیافتهافزایشدرصد1398،11زمستانبهنسبت1399زمستاندرساختمانسرمایهتشکیل

متوالیفصل4تجربهازپسبخشاینرشد.بوددرصد0.9حدود،1399سالدر«آالتماشینسرمایهتشکیل»رشد
3.5قبلسالمشابهمدتبهنسبت1399زمستاندروشدمتوقف1399دومفصلدر،1398سالابتدایازمنفی
.یافتافزایشدرصد

رامثبتیرشد،1399سالدررکود،تجربهمتوالیسالدوازپسآالت،ماشینوساختمانهایبخشدرگذاریسرمایه
.کردندتجربه



ایتفکیک اقالم هزینهرشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک 

تجربهرادرصدی0.4منفیرشد1399درسال«خصوصیبخشنهاییمصرفهایهزینه»داخلیناخالصتولید
کاهش1399سومفصلدرآنکهازپس«خصوصیبخشنهاییمصرفهایهزینه»افزودهارزشرشد.استکرده

.استرسیدهدرصد2.8بهویافتهافزایشمجددا1399زمستاندریافت،

فصلیروند.استیافتهکاهشدرصد1399،2.4درسالنیز«دولتیبخشنهاییمصرفهایهزینه»افزودهارزش
همشابمدتبهنسبتآنافزودهارزشپیاپیفصلدومینبرای1399زمستاندردهدمینشاننیزآنافزودهارزش
.(درصد11.5منفی)استیافتهکاهشگذشتهسال

تولیدرشد.استبودهدرصد29منفیحدود،1399سالدر«خدماتوکاالواردات»داخلیناخالصتولیدرشد
درصد29.2منفیبه1399زمستاندروبودهمنفیهموارهاخیرسال2طیفصولکلیهدرقلماینداخلیناخالص

.استرسیده



ایاقالم هزینهرشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک 

1398فصل اول   1398فصل دوم  1398فصل سوم  1398فصل چهارم  1399فصل اول  1399فصل دوم  1399فصل سوم  1399فصل چهارم 

1390ای به قیمت ثابت سال رشد فصلی تولید ناخالص داخلی کشور به تفکیک اقالم هزینه
درصد-نسبت به فصل مشابه سال قبل

بانک مرکزی: هامنبع داده



ای از تولید ناخالص داخلیسهم اقالم هزینه

شبخنهاییمصرفهایهزینه»بهمربوطکشورداخلیناخالصتولیدازسهمبیشترین،1399سالدر
کهبودهدرصد48.8معادل1399سالدرداخلیناخالصتولیدکلازهزینهاینسهم.استبوده«خصوصی

.استیافتهافزایشدرصدواحد5.4میزانبه،1390سالبهنسبت

و«دولتیبخشنهاییمصرفهایهزینه»سهم،«خصوصیبخشنهاییمصرفهایهزینه»برعالوه
یافتهافزایش1390سالبهنسبت1399سالدرداخلیناخالصتولیدازنیز«آالتماشینسرمایهتشکیل»

با1390سالبهنسبتکهبودهدرصد10.7ودرصد10.8ترتیببه1399سالدرقلمدواینسهم.است
.استبودههمراهدرصدیواحد1.1ودرصدیواحد1.2افزایش

به1399سالدرنیز«خدماتوکاالواردات»و«خدماتوکاالصادرات»،«ساختمانسرمایهتشکیل»سهم
0.4ترتیببه1390سالدرمشابهارقامبهنسبتکهبودهدرصد28.5منفیودرصد22.8درصد،16.8ترتیب
.استداشتهکاهشدرصدواحد10.9ودرصدواحد2.8درصد،واحد
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درصد-ای از تولید ناخالص داخلی کشور سهم اقالم هزینه

بانک مرکزی: هامنبع داده



نکات مهم کلیدی

.شوددهه اخیر محسوب می4درصد است که کمترین رقم طی 0.29فقط 1399میانگین نرخ رشد ساالنه طی دهه منتهی به سال •

4.9)ای است که متوسط رشد واقعی ارزش افزوده بخش نفت منفیی تنها دهه1399الی 1390در مقایسه با سه دهه قبل، بازه زمانی •
. افتداست و کمترین متوسط نرخ رشد ساالنه برای دو بخش صنعت و معدن هم در این دهه، اتفاق می( درصد

، مصیرف بخیش(آالت و هیم سیاختمانهم ماشیین)گذاریای است که تواماً متوسط نرخ رشد ساالنه واقعی سرمایهتنها دهه90دهه •
. خصوصی و صادرات کاالها و خدمات، منفی است

م هزینه ها؛ رشد دو بخش نفت و صنعت و از سمت اقالاین سال، از سمت فعالیتمهمترین عوامل مسلط در رشد مثبت ، 1399در سال •
وامیل مهمترین عهمچنین در این سال . و واردات کاالها و خدمات، بوده است( همراه با اشتباهات آماری)نهایی؛ تغییر در موجودی انبار

دولتی و ای، رشد منفی توام مصارف بخش خصوصی وها، رشد منفی بخش خدمات و از سمت اقالم هزینهاز سمت فعالیتکاهنده رشد 
. صادرات کاالها و خدمات است


