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 99و  91های  در سالارزیابی وضعیت تولید 

  99و  91های  وضعیت تولید سال -1

مرکز آمار ارقاا  سساابهاي ملاي     :در گزارش مرکز آماروضعيت توليد  -3-3

در اين گازارش مخترارب باه اعا       . منتشر کرد 3131مرداد  33را در  3132سال 

هاااي  ناارر رشااد توليااد ناخااالب داخلااي بااه قيماات بااازار و ارزش افاازوده گااروه 

. و خدمات بسانده شاده اسات   ( صنايع و معادن به اضافة نفت)کشاورزيب صنعت 

ب نرر رشد توليد ناخالب داخلاي باا نفات و    3132آمار ياد شدهب در سال مطابق با 

از آنجاا کاه   . شاود  درصاد بارآورد ماي    -2درصاد و   -2/2بدون نفت باه ترتيا    

تاوان نتيجاه    نيساتب ماي   3133گزارش ياد شده ساوي اط عات مرباو  باه ساال    

ة جدول شمار. صورت نپذيرفته است 3133گرفت که تجديدنظري در نتايج سال 

  بايد گفت که مرکز آمار. دهد را نشان مي 32و  33هاي  نرر رشد اقترادي سال 3

 .کند گزارش مي  هاي اقترادي را بر اساس قيمت توليدکننده ارزش افزودة گروه
                                                                                                             

گيارد کاه    ماي ها بر اساس قيمت توليدکننادهب آن قيمتاي ماورد مباساره قارار       در تقويم ارزش افزوده. 3
کناد منهااي هار ناو       توليدکننده بابت يک واسد از کاال و خدمت توليد شاده از خريادار دريافات ماي    

در قيمات  . شاود  هااي کسار کردناي ديگار کاه از خريادار مطالراه ماي         ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات
 .شود منظور نميب کند هاي سمل و نقلي که توليدکننده جداگانه دريافت مي توليدکننده هزينه
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  99و  91های  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و اجزای آن در سال -1جدول 

 به روایت مرکز آمار ایران

 

 

 

 

 

 
 

 آمار ایرانمرکز  :خذأم

 

ب 31خارداد   21بانک مرکزي در  :وضعيت توليد در گزارش بانک مرکزي -3-2

هااي   سري جديد که ساال . را منتشر نمود 3111هاي زماني سسابهاي ملي بر پاية  سري

قارار   32و  33هااي   گياردب مرنااي مباسارات فرالي ساال      را در بر ماي  3133تا  3111

هااي رشاد ارزش افازودة     نارر  2جدول شمارة . منتشر شده است 31گرفته که در تير 

بايد گفت که باناک  . دهد را نشان مي 32و نُه ماهة  33  ي اقترادي سالهاي اصل گروه

  .کند گزارش مي  هاي اقترادي را بر اساس قيمت پايه ارزش افزودة فعاليت  مرکزي

                                                                                                             
گيارد کاه توليدکنناده     هب آن قيمتي مورد مباسره قرار مييها بر اساس قيمت پا در تقويم ارزش افزوده. 3

کند منهاي هر نو  ماليات پرداختناي   بابت يک واسد از کاال و خدمت توليد شده از خريدار دريافت مي
هااي   هزيناه  بدر قيمات پاياه  . فاروش رفتاه   دريافتني براي آن واسد از مبرول باه  ةبه ع وه هر نو  ياران

 .شود منظور نمي کند سمل و نقلي که توليدکننده جداگانه دريافت مي



 9 / 99 و 91های  ارزیابی وضعیت تولید در سال

به  99و  91های  سال ناخالص داخلی و اجزای آن در تولیدنرخ رشد  -9جدول 

 روایت بانک مرکزی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بانک مرکزی: خذأم

 

شودب در نرر رشد توليد ناخالب داخلي و اجزاي  گونه که م سظه مي همان

استمااال  بخشاي از   . تجديدنظري اساسي صورت گرفتاه اسات   3133آن در سال 

تغيير ارقا  ناشي از تغيير سال پايه و بخشي ديگر ناشي از اعمال اط عات جدياد  

برآوردهاي بانک هاي  ب تفاوت1جدول شمارة . در برآوردهاي فرلي بوده است

مطاابق باا جادول    . دهد مرکزي بر اساس دو سال پايه را در يک جدول نشان مي

هاي رشد ارزش افزودة کشاورزيب صنايع و معاادن و خادماتب و    ياد شدهب نرر

. به ترع آن تفاوت نرر رشد توليد ناخالب داخلي بدون نفتب قابال توجاه اسات   
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درصاد   -3/0درصد باه   -3/1از  بر اساس برآوردهاي جديدب نرر رشد ياد شده

هااي عمادة اقتراادي     با وجود افزايش ارزش افزودة فعاليات . افزايش يافته است

ب نرر رشد توليد ناخاالب داخلاي ياک    76در سال پاية جديد نسرت به سال پاية 

در واقع علات ايان امار را باياد در بخاش      . واسد درصد کمتر از رقم قرلي است

 .است 76سهم آن بيشتر از پاية  11نمود که بر پاية نفت در دو سال پايه جستجو 

 
  91  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و اجزای آن در سالمقایسة  -3جدول 

 به روایت بانک مرکزی 83و  67 ةبر پای

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 67 ةسال پای* 

 83 ةسال پای** 

 بانک مرکزی: خذأم

 

ب تفاوت برآوردهاي شش ماهه و نه ماهة باناک مرکازي   4در جدول شمارة 

از آنجا که بانک مرکزي تاکنون ارقا  فرالي ساازگار باا    . نشان داده شده است
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را منتشر نكرده استب مقايسة ارقا  نرر رشد شش ماهه  11هاي زماني پاية  سري

جاودب تغييار قابال    در هار صاورتب مطاابق باا ارقاا  مو     . با ارقا  قرلي ميسر نيست

شاود کاه ممكان اسات ناشاي از       توجهي در ارقا  کشااورزي و نفات دياده ماي    

با توجه به اينكه مرکز آماار نارر رشاد ارزش افازودة     . تجديدنظر در ارقا  باشد

درصد بارآورد نماوده اساتب و همنناين باا توجاه باه ساوابق          2/3کشاورزي را 

درصادي ايان بخاش     2/6آمارهاي بخش کشاورزيب ترديادهايي درباارة رشاد    

 .وجود خواهد داشت

 
 ةنرخ رشد تولید ناخالص داخلی و اجزای آن در ارقام شش ماهه و نه ماه -4جدول 

 به روایت بانک مرکزی 99سال 

 

 

 

 

 

 
 99 ةشش ماه* 

 99 ةنه ماه** 

 بانک مرکزی: خذأم

 

ب ارقاا   6در جدول شمارة  :مقايسة برآورد مرکز آمار و بانک مرکزي -3-1

رشد مرکز آمار و بانک مرکزي براي توليد ناخالب داخلي به قيمات باازار   نرر 

 32هاي رشاد ساال    در جدول ياد شده فرض شده است که نرر. ارائه شده است
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خواهاد باودب اگار چاه بار       32هاي رشد ناه ماهاة ساال     بانک مرکزي معادل نرر

نه ماهة بهتر از رقم  32توان گفت که نرر رشد سال  اساس روندهاي موجود مي

توان گفت که بخش  بانک مرکزي مي 11و  76از مقايسة نتايج بر پاية . آن است

با توجه . گردد مهمي از تفاوت ارقا  دو مرکز آماريب به تفاوت سال پايه باز مي

به اهميت سال پايه در مباسرات ملي و اثر آن بر سطح دقات نتاايجب الز  اسات    

اي اساتفاده کنناد ياا دسات کامب       رههاي زنجي که مراکز آماري از روش شاخب

 .تغيير زودهنگا  سال پايه را در دستور کار قرار دهند

 
 آمار مرکز آمار و بانک مرکزی ةمقایس -5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مرکز آمار و بانک مرکزی: خذأم

 

عا وه بار ارقاا  ارزش     :3132وضعيت تقاضااي نهاايي اقترااد در ساال      -2

را نياز منتشار کارده     32نهايي نه ماهاة ساال     افزودهب بانک مرکزي اجزاي هزينة

 .نشان داده شده است 6است که در جدول شمارة 
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 نرخ رشد اجزای تقاضای نهایی اقتصاد -7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بانک مرکزی: خذأم

 

تاوجهي مياان   هااب در اينجاا هام تفااوت قابال       همانند بارآورد ارزش افازوده  

در جادول  . شاود  مشاهده ماي  32و  33هاي  برآوردهاي قرلي و کنوني براي سال

و  76بانک مرکزي براي اجزاي هزينة نهاييب بار پاياة    33ب برآورد سال 7شمارة 

بر اساس جدول زيارب نارر رشاد مرارو خروصاي      . مقايسه شده است 11پاية 

شاده اسات کاه برايناد آن     تار   بهتر و نرر رشد ساير اجازاي هزيناه نهاايي منفاي    

متأسافانه باناک مرکازي    . درصدي نرر رشد جديد به قرلاي اسات   -6/0کاهش 

 .گونه توضيبي درباره تفاوت برآوردهاي قرلي و کنوني ارائه نداده است هيچ
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  83و  67 ةهای پای بر اساس سال 91  نهایی سال ةنرخ رشد اجزای هزین -6جدول 

 به روایت بانک مرکزی

 

 

 

 

 

 

 
 

 67 ةسال پای *

 83 ةسال پای** 

 بانک مرکزی: خذأم

 

هام   32ب ارقاا  شاش ماهاه باا ارقاا  ناه ماهاة ساال         33ع وه بار ارقاا  ساال    

 هااي  تفااوت توان گفت که بخاش مهماي از    مي. هاي قابل توجهي دارند تفاوت

 32 ةنهايي در برآورد شش ماهه و نه ماه ةهاي رشد اجزاي هزين بين نرر موجود

به علات تجدياد نظار در     ارائه شده استب 1ب که در جدول شمارة بانک مرکزي

هااي زمااني    گونه که قر   اشاره شدب به دليل عد  انتشاار ساري   همان. ارقا  است

هاااي رشااد شااش ماهااه جديااد و قرلااي  ناارر ةب امكااان مقايساا11 ةفراالي باار پاياا

شاد  ب تغييار قابال توجاه در بارآورد نارر ر     بياانگر جدول زيار  . پذير نيست امكان

مررو خروصيب مررو دولتاي و صاادرات اسات کاه توضايبي باراي ايان        

  .ه نشده استئتفاوت ارا
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 بانک مرکزی 99نرخ رشد اجزای هزینة نهایی در ارقام شش ماهة و نه ماهة سال  -8جدول 

 

 

 

 

 

 
 99 ةشش ماه* 

 99ة نه ماه** 

 بانک مرکزی: خذأم

 

باآنكااه رقاام مراارو خروصااي در  :ناارر رشااد مراارو خروصااي -2-3

رسد  کاهش يافته استب به نظر مي 32برآورد نه ماهه نسرت به برآورد شش ماهة 

ب متوسا   3در جادول شامارة   . گاويي هماراه باشاد    که اين رقم همننان با بايش 

هاي يک خانوار نمونة شهري بر اساس ارقا  بانک مرکزي نشان داده شده  هزينه

هاي مسكن کاام   عكاس    هب روند نرر رشد هزينهبر اساس جدول ياد شد. است

درصادي ايان قلام از کال اجازاي       10با توجه به سهم . ديگر اجزاي هزينه است

تار شادن رقام کال      هزينة خانوارهاي شهريب در مجمو  اين قلام ماانع از منفاي   

با توجه به اط عاتي که از روش تعديل به قيمت ثابات در باناک   . گرديده است

هااي   گاويي نارر رشاد هزيناه     توان گفات کاه بايش    استب ميمرکزي در دست 

مسكنب و در نتيجه نرر رشد هزيناة مرارو خروصايب ناشاي از عاد  تناسا        

 .شاخب قيمت مورد استفاده براي اين قلم هزينه است
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 یک خانوار شهری به قیمت ثابت ةساالن  ةمتوسط هزین -9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خانوار بانک مرکزی ةبودج و منتشر نشدة ارقام مقدماتی: خذأم

 

يكاي ديگار از اجازاي مهام      :ثابت ناخاالب  ةنرر رشد تشكيل سرماي -2-2

باا   32و  33تقاضاي نهايي اقترادب تشكيل سرماية ثابت است که باراي دو ساال   

رشاد    نارر . درصد مواجه بوده است -4/31و  -1/21نرر رشد منفي قابل توجه 

رو  هاي آتي را با مخااطرات جادي روباه    لمنفي براي اين قلمب رشد اقترادي سا

 .خواهد ساخت که الز  است بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد

 13هاي  ب تبوالت نرر رشد تشكيل سرماية ثابت را طي سال3نمودار شمارة 

مطابق باا ارقاا  يااد شادهب روناد نزولاي نارر رشاد تشاكيل          . دهد نشان مي 32تا 
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هاي  ترين سطح طي سال به پايين 33و در سال آغاز شده  30سرماية ثابت از سال 

 .اخير رسيده است

 
 1383سال  ةبر پای 99تا  89های  ثابت طی سال ةنرخ رشد تشکیل سرمای -1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دفتر آمار و پایش اقتصاد بر اساس ارقام بانک مرکزی: خذأم

 

تارين   مهام نارر رشاد درآماد سارانه از     : تغيير در سطح رفاه خانوارهاا  -2-1

ب وضاعيت درآماد   30جادول شامارة   . هاي تغيير سطح رفاه جامعه اسات  شاخب

مطاابق باا ارقاا  يااد     . دهاد  نشان مي 32تا  13هاي  ملي و درآمد سرانه را در سال

 ب30ب سطح درآمد سارانه باه قيمات ثاباتب در مقايساه باا ساال        32شدهب در سال 

 .وجه قرار گيرددرصد کاسته شده است که الز  است مورد ت 20سدود 
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 درآمد ملی و درآمد سرانه -11جدول 

 

 

 

 
دفتر آمار و : بانک مرکزی؛ و ارقام نرخ رشد درآمد سرانه: ارقام درآمد ملی: مأخذ

 پایش اقتصادی

 

هااي   و اثر هزيناه  32هاي مررو خروصي سال  قر   دربارة نرر رشد هزينه

ز نظرگااه وضاعيت رفااه    در اينجا موضو  يااد شاده را ا  . مسكن نكاتي گفته شد

 .کنيم خانوارها بيشتر بررسي مي

هااي مساكن عراارت اسات از      بر اساس اط عات موجودب بخش مهم هزيناه 

نشينب و ارزش اجاري خانوارهاي  هزينة اجارة پرداختي توس  خانوارهاي اجاره

هااي ديگاري هام      هزيناه . گيرد مالک مسكن که به صورت استسابي صورت مي

هاي رايگان کاه ساهم انادکي از     هاي سازماني و خانه نون خانهوجود دارندب هم

هااي اجاارة خانوارهااي مالاک      از آنجاا کاه هزيناه   . هاي مسكن دارند کل هزينه

مسكن به صورت استسابي اسات و عما   مرلغاي باراي آن دريافات و پرداخات       

توان گفات کاه تغييارات آن تاأثيري بار ساطح رفااه ايان دساته از           شودب مي نمي

هااي مساكن را    درصدي رديف هزيناه  2/31ستي اگر رقم رشد . رها نداردخانوا

درصاد   70بپذيريمب با سذو سهم خانوارهاي مالک مسكن شخريب که بالغ بر 

تري از تغييرات وضعيت رفااه   توان تروير واقعي هاي مسكن استب مي کل هزينه

 .خانوارها ارائه نمود
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 ةهری به قیمت ثابت با حذف اجاریک خانوار ش ةساالن  ةمتوسط هزین -11جدول 

 احتسابی مسکن شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خانوار  ةبودج و منتشر نشدة ارقام مقدماتی دفتر آمار و پایش اقتصادی بر اساس :خذأم

 بانک مرکزی

 

هااي رشاد هرياک از اقا        ب باا وجاود سفار نارر    33مطابق با جدول شمارة 

هااي   نتيجاه کااهش ساهم هزيناه    هزينهب به علت سذو قلم اجارة استساابيب و در  

باه   32و  33هاي  مسكنب نرر رشد هزينة متوس  يک خانوار نمونة شهري در سال

در صورتي که اق   يااد شاده باراي    . درصد کاهش يافت -1/6و  -4/3ترتي  به 

 .ساصل خواهد شد 32 ةکل جمعيت کشور تعميم داده شودب ارقا  جدول شمار
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هاي مرارفي خانوارهااي کشاور قرال و      هدر جدول ياد شدهب نرر رشد هزين

هااي   عا وه بار آنب ارقاا  هزيناه    . شود پس از تعديل اجارة استسابي مشاهده مي

تواند ساطح رفااه خانوارهاا را تبات تاأثير قارار دهاد نياز          مررفي دولت که مي

هااي آموزشاي و    در اين زميناه باياد باه طاور خااه باه هزيناه       . شود م سظه مي

 .کرد که مررو کنندة مستقيم آن خانوارها هستندبهداشتي دولتي اشاره 

 
 تغییر در سطح رفاه خانوارهای کشور -19جدول 

 

 

 

 
و  ؛خانوارها، بانک مرکزی ةهای تعدیل نشد های دولت و هزینه هزینه: خذأم

 خانوارها، دفتر آمار و پایش اقتصادی ةهای تعدیل شد هزینه

 

نزدياک   32تا  30هاي  توليد ناخالب داخلي کشور طي سال :جمع بندي -1

ب انادازة درآماد سارانه باه قيمات      3132در سال . درصد کاهش يافته است 30به 

درصد نسرت باه   20هاي مهم رفاه جامعهب سدود  ثابتب به عنوان يكي از شاخب

به طور مشخبب انعكاس کااهش قابال توجاه    . تر شده است کوچک 3130سال 

هااي مرارو خروصاي و دولتاي      تاوان در کااهش در هزيناه    را ماي در درآمد 

 .مشاهده نمود


