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 مقدمه 
شود، به طوري كه مي هاي اخير محسوباي در دههترين مباحث اقتصاد منطقهرشد و توسعه اقتصادي مناطق يك كشور از مهم

سعه مناطق به عنوان يكي از اهداف مهم دولت شد و تو سي ر سي اقتبرر ست. با برر اي صاد منطقههاي محلي مورد توجه قرار گرفته ا
شخص مي شورهاي مختلف م سه با ميانگين ك صادي بهتري دارند و در مقاي سبت به مناطق ديگر عملكرد اقت شود كه برخي مناطق ن

هاي مختلف هاي نسبي در فعاليتكشور رشد اقتصادي باالتري دارند. اين رشد فزاينده ناشي از ساختار اقتصادي مناسب، وجود مزيت
ست سيا ستعدادها، تواناييريزي منطقهرنامهگذاري و بو  ست. بي توجهي به ا صحيح ا سبي هر منطقه در زمينه ها و مزيتاي  هاي ن
صادي موجب ميفعاليت سرمايههاي اقت سب با امكانات وگذاريشود تا  صورت نگيرد و به رغم ظرفيت هاي متنا هاي بالقوه مناطق 
سعه ملي و منطقهبرنامه اجراي صورتي كه عوامل مؤثر  اي،هاي متعدد تو سعه نيافتگي مناطق ادامه يابد. بنابراين، در  همچنان روند تو

سايي شود و درك درستي از توانمندي شنا توان زمينه ارتقاء سطح ها و تنگناهاي آن مناطق فراهم شود، ميبر رشد اقتصادي مناطق 
ست صميمگذاريسيا ست و مبتنيهاي مرتبط با مناطق و اتخاذ ت ست گيري در سيا گذاري ملي و محلي فراهم كرد. بر آگاهي را براي 
 هايي در امر توليد وجود دارد.دهنده آن است كه در مناطق مختلف كشور نابرابريهاي موجود در ايران نشانواقعيت

 

 رشد اقتصادي
در . پايه سال آن در مقدار به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد يك كشور در يك سال خاص در مقايسه با رشد اقتصادي

در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در يك سال (GDP) توليد ناخالص داخلي يا(GNP) توليد ناخالص ملي افزايش كالن، سطح
شود آن است كه هاي سال پايه استفاده ميشود. علت اين كه براي محاسبه رشد اقتصادي، از قيمتپايه، رشد اقتصادي محسوب مي

 .حذف گردد(  تورم) هاناشي از افزايش ميزان توليدات باشد و تأثير افزايش قيمت افزايش محاسبه شده در توليد ناخالص ملي،
هاي از فرايند چند بعدي تحول دراز مدت كه با افزايش ظرفيت توليد اقتصادي و دگرگوني ساخت استاقتصادي عبارت  رشد
شود پاسخي ين هدف داده ميهاي اقتصادي است. اولويتي كه به ااقتصادي هدف نهايي كليه نظام رشد. كندتظاهر پيدا مي ،اجتماعي

از سوي ديگر توانايي مقابله هرچه بهتر  ،است دوگانه از يك سو براي مقابله با افزايش نيازهاي فردي و جمعي ) ارتقاي سطح زندگي (
 المللي. با رقابت بين

اگر توليد كاالها يا خدمات به هر وسيله ممكن در يك كشور  دارد. درآمد سرانه مليداللت بر افزايش توليد يا  رشد اقتصادي،
 است. رشد اقتصادي اتفاق افتاده توان گفت كه در آن كشور،افزايش پيدا كند، مي

درصد بوده است و چنانچه نفت و گاز و پتروشيمي را از توليد  64،  96-97هاي توليد ناخالص داخلي استان طي سالنرخ رشد 
باشد مي3در كشور  97رسد. رتبه استان بوشهر از توليد ناخالص داخلي در سال درصد مي 52ناخالص داخلي كسر نماييم اين نرخ رشد به 

 نمايد.تنزل مي19فت و گاز و پتروشيمي در سطح كشور به عدد هاي  نوليكن رتبه استان بدون بخش
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 هاي عمده اقتصادي استانارزش افزوده بخش
گردد. عمده اين مي تفادهها در ايران استتهاي متداول از رو  ارز  افزودهبراي بدستتت آوردن توليد ناخالص داخلي از بين رو  
 .ع و معادن و در نهايت خدمات مي باشدهاي كشاورزي، نفت، صنايها شامل، بخشفعاليت
) میلیون ریال( 6139-79: مقایسه ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی استان با کشور در سالهای  1جدول   

 سال/شرح استان کشور
بدون نفت وگاز 

 وپتروشیمی

بدون نفت وگاز  کل بدون نفت

 وپتروشیمی

 کل بدون نفت

   

14,172,516,614  
 

   

15,194,292,437  
 

   

17,971,871,153  
 

                      

192,231,995  
 

                      

792,924,931  
                      

911,076,784  
 1396 مبلغ

  رتبه 4 6 21 * * *

 1397 مبلغ 1492515298 1296767347 291443040 25829712426 20870329224 19169715570

 رتبه 3 3 19 * * *

 نرخ رشد 64 64 52 44 37 35

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران

 

 

6139-79های رزش افزوده در سالاهای مختلف اقتصادی  از کل : سهم ارزش افزوده بخش2جدول   

 شرح سال کشاورزی صنعت و معدن انرژی ساختمان خدمات

 استان 1396 2/83 36/2 45/08 1/94 13/95

11/1 3/33 51/1 32 2/47 1397 

 کشور 1396 8/4 30/65 5/12 3/83 52

47 3/7 6/8 34 8/5 1397 

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران

 

 

 

 

 

 

 



 

6139-79های های مختلف اقتصادی از کل ارزش افزوده ) بدون نفت( در سالافزوده بخش: سهم ارزش3جدول   

 شرح سال کشاورزی صنعت و معدن انرژی ساختمان خدمات

16/26 
 

 استان 1396 3/33 25/29 52/84 2/28

22 3/83 59 22/33 2/84 1397 

60/52 
 

 کشور 1396 9/96 18/9 6/08 4/54

56/38 4/63 8/47 20 10/52 1397 

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران

 

6139-79های مختلف اقتصادی از کل ارزش افزوده ) بدون نفت و گاز و پتروشیمی ( ده بخش: سهم ارزش افزو4جدول  6 

 شرح سال کشاورزی صنعت و معدن انرژی ساختمان خدمات

72/7 
 

 استان 1396 13/9 7/49 4/88 1/03

54/85 17/8 3/83 10/82 12/7 1397 

65/3 

 

 کشور 1396 10/68 17/48 0/84 5/7

63/25 5 1/87 42/18  11/46 1397 

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش كشاورزي
درصدي از  48/2ميليون ريال بوده كه سهم   36,945,842معادل  97هاي ارز  افزوده بخش كشاورزي استان بوشهر در سال

د مي باشد. رتبه بخش درص 40، 1396-97ن بخش طي سالهاي توليد ناخالص داخلي استان را به خود اختصاص داده است. نرخ رشد اي
ت و باغداري در درصد است .زراع 2مي باشد. همچنين سهم اين بخش در كشور  22در سطح كشور  1397كشاورزي استان در سال 

 باشد. ميارا بيشترين مقدار را در ارز  افزوده اين بخش د 97درصد در سال   3/61هاي كشاورزي با سهم بين زير بخش
)میلیون ریال(6139-79های  : ارزش افزوده بخش کشاورزی استان بوشهر طی سال5جدول   

79سال  نرخ رشد 69سال   های کشاورزیزیر بخش   

 زراعت وباغداری 16,822,161 22,633,448 35

 دامداری 1,520,895 1,930,146 27

 جنگلداری 288,950 348,356 21

55 
12,033,891 

 7,751,886 
 ماهیگیری

40 
                                 

36,945,842  

                        
26,383,892  

 

 جمع

* 

2/48 2/8 

سهم بخش از ارزش افزوده 

 استان

* 

2 1/76 

افزوده سهم بخش از ارزش

 بخش در کشور

 رتبه استان در کشور 23 22 *

نهای اقتصادی مرکز آمار ایراماخذ: دفتر حساب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بخش نفت و گاز 
توليد بخش عمده گاز كشور، صادرات بخش عمده  وگاز و پتروشيمي است  هاي بااليي در بخش نفت واستان بوشهر داراي ظرفيت

اعث شده است تا اين استان ب باشد، و اين موضوع ي استان ميهانفت كشور و توليد انواع محصوالت صنايع پتروشيمي از جمله ظرفيت
خش معدن مي باشد، ليكن هاي ببنابراين گرچه نفت و گاز زير مجموعه فعاليت .به عنوان قطب اقتصادي و انرژي كشور شناخته شود

 دهيم.به دليل اهميت نفت و گاز در استان آن را به صورت مجزا مورد بررسي قرار مي
درصد بوده  39شيمي صد بوده و نرخ رشد بخش پترودر77، 1397تا  1396نرخ رشد ارز  افزوده نفت و گاز استان طي سالهاي 

 است.
 باشد. استان بوشهر در اين بخشدرصد از ارز  افزوده كل استان مي 47/80،  97همچنين سهم نفت و گاز و پتروشيمي در سال

 درصد سهم بخش نفت و گاز كشور را به خود اختصاص داده است . 18در كشور مي باشد و 2داراي رتبه 
 

 

یون ریال()میل  6139-79گاز و پتروشیمی استان بوشهر طی سال های افزوده بخش نفت و: ارزش 6جدول    

های انرژیزیر بخش 1396 1397 نرخ رشد  

77 942895276                       
533,388,980  

 

 ارزش افزوده بخش نفت و گاز

39 258176982                       
185,455,809  

 

زوده پتروشیمیارزش اف  

67 1201072258                       
192,231,995  

 

 جمع

افزوده سهم بخش از ارزش 79/6 80/47 *

 استان

افزوده بخش سهم بخش از ارزش 19/4 18 *

 در کشور

 رتبه استان در کشور 2 2 *

های اقتصادی مرکز آمار ایرانماخذ: دفتر حساب  

 

 

 

 

 

 



 

 بخش صنعت و معدن 
رصدي در ارز  د 32باشد كه سهمي برابر با ميليون ريال مي 477334069معادل  97  افزوده بخش صنعت و معدن در سال ارز

و در بخش  ميليون ريال 288,811,914افزوده استان استان دارد. در همين سال ارز  افزوده استان در بخش صنعت معادل
 ميليون ريال بوده است. 188,522,155معدن

يشترين مقدار در بخش صنعت ب 89/4درصد در سال 93/1با سهمي معادل های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فرآوردهوده ارز  افز
 باشد.استان  را دارا  مي

مچنين ارز  افزوده باشد. هدرصد سهم  بخش صنعت و معدن كشور را دارا مي 5،  97ارز  افزوده بخش صنعت و معدن در سال 
 را دارا بوده است. درصد از فعاليت متناظر خود در كشور 40سهمي معادل  96و محصوالت شيميايي در سال  شيميايي ساخت مواد

)میلیون ریال(    6139-79های :  ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در استان بوشهر طی سال7دول ج  

 زیربخش های صنعت ومعدن 1396 1397 نرخ رشد
 
 
 

تخراج معدناس 117,168,465 188,522,155 61  

61 187,636,860 116,696,806 
ستخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات 

 پشتیبانی معادن

 استخراج سایر معادن 471,658 885,295 88

 صنعت 199,143,819 288,811,914 45

 تولید محصوالت غذایی 3,701,538 7,149,770 93

 تولید انواع آشامیدنیها 60,025 77,392 29

نباکوتهای توتون و د فرآوردهتولی - - 0  

 تولید منسوجات 60,048 97,445 62

 تولید پوشاك 99,595 175,844 77

های وابستهتولید چرم و فرآورده 3,994 6,389 60  

63 6,086,064 3,729,699 
تولید چوب و محصوالت چوبی به جز مبلمان، 

 حصیر و مواد حصیر بافی

های کاغذیفرآورده تولید کاغذ و 264,400 252,691 4-  

های ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه 108,447 126,975 17  

2366 4,739,887 192,209 
های حاصل از پاالیش تولید کك، فرآورده

 نفت 

های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فرآورده 185,455,809 258,176,982 39  

-5 5,265 5,540 
های دارویی و تولید داروها و فراورده

 شیمیایی و گیاهی

های الستیكی و پالستیكیتولید فرآورده 368,730 695,017 88  

 

 

 

 



)میلیون ریال(       6139-97های:  ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در استان بوشهر طی سال7ادامه جدول   

های صنعت و معدنزیر بخش 1396 1397 نرخ رشد  

های معدنی غیرفلزیردهتولید سایر فرآو 2,171,060 5,414,252 149  

 تولید فلزات پایه 100,776 181,588 80

23 848,433 689,631 
تولید محصوالت فلزی ساخته شده، به جز 

آالت و تجهیزاتماشین  

ای، الكترونیكی و نوریتولید محصوالت رایانه 6,032 9,700 61  

 تولید تجهیزات برقی 259,775 244,583 6-

10 15,620 14,201 
بندی آالت و تجهیزات طبقهد ماشینتولی

 نشده در جای دیگر

تریلرتولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم 63,955 49,496 23-  

 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 1,442,716 4,045,513 180

 تولید مبلمان 202,379 249,985 24

 تولید سایر مصنوعات 75,038 81,301 8

اتآالت و تجهیزمیر و نصب ماشینتع 68,224 81,720 20  

51 
477334069 334798308/2 

 
 جمع

 سهم بخش از ارزش افزوده استان 36/2 32 *

 سهم بخش از ارزش افزوده بخش در کشور 6/15 5 *

 رتبه استان در کشور 3 3 *

های اقتصادی مرکز آمار ایرانماخذ : دفتر حساب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش خدمات 

درصد از  10/42عادل باشد كه سهم مميليون ريال مي 155,484,964در استان بوشهر برابر با  97ارز  افزوده اين بخش در سال 
بارداري و پست بيشترين و كل ارز  افزوده استان را به خود اختصاص داده است. در همين سال فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل و ان

 96هاي خدمات طي سال كمترين ميزان ارز  افزوده در بخش خدمات را دارند. رشد ساالنه بخش یبانیپشتاداري وخدمات فعاليتهاي 
باشد. درصد مي 1/33معادل  97ن سهم اين بخش از بخش متناظر خود در كشور در سال باشد و همچنيدرصد مي 34معادل 97تا 

 را داشته است. 20در اين بخش رتبه  1395استان بوشهر در سال 
 

)میلیون ریال(    6913-79های بخش خدمات استان بوشهر در سال : ارزش افزوده زیر بخش8جدول   

 زیربخش های خدمات 1396 1397 نرخ رشد

  43 
                                 

26,083,899  
18,228,867 

 

عمده فروشی، خرده فروشی، 

 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
41 

                                 
33,312,001  

23,564,391 
 

حمل و نقل و انبارداری 

 وپست

39 
                                   

2,370,653  
1,704,576 

 

فعالیت خدماتی مربوط به 

 تامین جا و غذا

13                                  
15,877,186  

14,087,773 
 

 اطالعات و ارتباطات

112                                    
5,003,893  

2,357,650 
 

 فعالیتهای مالی و بیمه

49                                  
24,038,066  

16,129,596 
 

 امالك و مستغالت

29 
                                   

2,103,875  
1,630,241 

 

ای، علمی و فعالیتهای حرفه

 فنی

10 
                                      

899,955  
815,730 

 

فعالیتهای اداری و خدمات 

 پشتیبانی

 

 

 

 

 

 

 



 

)میلیون ریال(      6139-97های بخش خدمات استان بوشهر در سال: ارزش افزوده زیر بخش 8ادامه جدول   

های خدماتزیر بخش 1396 1397 نرخ رشد  

33 
                                 

21,842,472  
16,443,078 

 

اداره امور عمومی، و خدمات 

 شهری

9                                  

10,125,983  
9,265,882 

 
 آموزش

14 

                                 

11,703,436  
10,276,841 

 

فعالیت های مربوط به 

سالمت انسان ومددکاری 

 اجتماعی

31 
                                   

2,123,545  
1,616,096 

 

سایر خدمات عمومی ، 

 اجتماعی . شخصی و خانگی

 جمع 116120721 155,484,964 34

سهم بخش از ارزش افزوده  12/99 10/42 *

 استان

سهم بخش از ارزش افزوده  1/33 1/3 *

 بخش در کشور

 رتبه استان درکشور 20 20 *

آمار ایران ها اقتصادی مرکزمأخذ: دفتر حساب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بخش انرژي 
درصد 80باشد و نرخ رشدي معادل ميليون ريال مي 765,278,288معادل  1397ارز  افزوده بخش انرژي در استان بوشهر در سال 

باشد. درصد مي51ن معادلت از كل ارز  افزوده استاسهم اين فعالي1397را داشته است. در سال  1397تا  1396هاي طي سال
 باشد.درصدي از فعاليت متناظر خود در كشور را دارا مي 3/43و سهم  1مچنين رتبه ه

 
)میلیون ریال(    6139-79های بخش انرژی استان بوشهر در سال : ارزش افزوده زیر بخش9جدول   

 زیر بخش های انرژی 1396 1397 نرخ رشد

80 764,147,831 
 

424,524,128 
 

ه تأمین برق , گاز,بخار و تهوی

 هوا

14 8,889,416 
 

7,831,954 
 

 تولید, انتقال و توزیع برق

81 755,258,416 
 

416,692,174 
 

 تولید وتوزیع گاز طبیعی

22 1,130,457 
 

926,061 
 

آبرسانی,مدیریت پسماند, 

 فاضالب و فعالیتهای تصفیه

 جمع 425,450,189 765,278,288 80

سهم بخش از ارزش افزوده  46/7 51 *

 استان

سهم بخش از ارزش افزوده  38/6 43/3 *

 بخش در کشور

 رتبه استان در کشور 1 1 *

ها اقتصادی مرکز آمار ایرانمأخذ: دفتر حساب  

 

 

 

 

 

 

 



 بخش ساختمان
درصدي طي  172باشد كه نرخ رشد ميليون ريال مي  49,768,394معادل 1397ارز  افزوده اين بخش در استان بوشهر در سال 

سال 97 تا1396سالهاي  شد. در  ستان معادل 1397را دارا مي با شد. همچنين د3/3سهم اين فعاليت از كل ارز  افزوده ا صد مي با ر
 درصدي از بخش ساختمان در كشور را دارا مي باشد.1/5و سهم  5رتبه 

 
) میلیون ریال(    6139-79های بخش ساختمان استان بوشهر در سال : ارزش افزوده زیر بخش10جدول  

رشدنرخ   زیربخش های ساختمان  1396 1397 

238 5,456,172 
                          

1,615,348  
 ساختمانهای مسكونی

166 44,312,222 
                        

16,649,539  
 سایر ساختمانها

172 
                                 

49,768,394  
                        

18,264,887  
 جمع

سهم بخش از ارزش افزوده  2 3/3 *

 استان

سهم بخش از ارزش افزوده  2/6 5/1 *

 بخش در کشور

 رتبه استان در کشور 10 5 *

ها اقتصادی مرکز آمار ایرانمأخذ: دفتر حساب  

 توليد ناخالص داخلي استان
ترين شاخص عنوان مهمدار است. زيرا نه تنها بهاي برخورليد ناخالص داخلي از اهميت ويژههاي اقتصاد كالن، تودر ميان شاخص

هاي كالن اقتصادي شاخصگيرد، بلكه بسياري از ديگر ر ميها مورد استفاده قراها و ارزيابيعملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل
 مستقيم يا غيرمستقيم به محاسبه و برآورد اين شاخص وابسته هستند.

توليد ناخالص داخلي  شده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين را دتولي نهايي ل ارز  ريالي محصوالتك
 .نامندمي

شود. اين امر بدان بي ميافزايش در توليد ناخالص داخلي در سال جاري در مقايسه با سال قبل، به عنوان يك شاخص مثبت ارزيا
ياد به اشتغال بيشتر و درآمد افزايش مشابه در نيروي كار و به احتمال زشود، يك  معناست كه اگر ارز  توليد يك كشور افزايش داده

 شود.باالتر منتج مي
درصد از توليد ناخالص داخلي 7/5باشد كه سهمي معادل ميليون ريال مي1492515298، 1397 توليد ناخالص داخلي استان در سال

هاي نفت و گاز در استان يتباشد. اين تفاوت به علت فعالت كشور ميدرصد جمعي 4/1كشور را دارند. درصورتيكه جمعيت استان بوشهر 
هاي نفت نچه ارز  افزوده فعاليتباشد و تاثير چنداني بر اقتصاد استان ندارد، چناباشد در صورتيكه تاثيرگذاري آن در سطح ملي ميمي

 رسد.يدرصد م35/1و گاز را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم سهم استان از كشور به
 
 
 



 
 

) میلیون ریال( 6139-79های تولید ناخالص داخلی در سالهای : اهم شاخص11جدول   

 شرح/سال  1396 1397 نرخ رشد

62 2236434289 
 

    1376849822  
 

 ستانده

58 751622733 
 

       474317849  
 

 مصرف واسطه

نده)نسبت مصرف واسطه به ستا 0/34 0/33 * I/O) 

65 1484811556 

 

902531973 

 
 ارزش افزوده بخشهای مختلف

64 1492515298 
 

911076784 
 

محصول ناخالص داخلی به قیمت 

 (GDP/GDPRبازار)

 رتبه استان در محصول ناخالص داخلی 4 3 *

سهم استان از کشوردر محصول ناخالص  5/06 5/7 *

ی داخل  

64 1296767347 792924921 
 

محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار 

(GDP/GDPR بدون نفت -(  

رتبه استان بدون احتساب نفت خام و گاز  6 3 *

 طبیعی

 -سهم استان در محصول ناخالص داخلی 5/21 6/2 *

 بدون نفت

محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار  192231995 291443040 52

(GDP/GDPR بدون نفت و گاز و  -(

 پتروشیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  میلیون ریال( ) 6139-79های تولید ناخالص داخلی در سالهای : اهم شاخص11ادامه جدول 

 شرح /سال 1396 1397 نرخ رشد

رتبه استان بدون احتساب نفت و  21 19 *

 گاز و پتروشیمی

سهم استان در محصول ناخالص  1/36 1/52 *

گاز و دون نفت و ب -داخلی

 پتروشیمی

سرانه تولید ناخالص داخلی )هزار  792/2 1234 *

 ریال(

رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی  * * *

 استان در کشور

سرانه تولید ناخالص داخلی )هزار  661/9 1072 *

نفت بدون -ریال(  

رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی  * * *

بدون نفت –استان در کشور   

نه تولید ناخالص داخلی )هزار سرا 158/5 241 *

از و پترو گبدون نفت و  -ریال(

 شیمی 

رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی  * * *

از و گبدون نفت و  -استان در کشور

 پترو شیمی

محاسبات نگارنده –ها اقتصادی مرکز آمار ایران مأخذ: دفتر حساب  

, صنعت و معدن, انرژی, ساختمان و خدمات در انه کشاورزی و ماهیگیریبخش جداگ 5های اقتصادی بصورت *** در کلیه محاسبات بخش

 نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

به قیمت بازار )میلیون ریال( 6139-79: ارزش افزوده استان بر حسب فعالیتهای اقتصادی طی سالهای 12جدول   

سال / فعالیتهای 

 اقتصادی
 خدمات ساختمان انرژی صنعت و معدن کشاورزی

زش افزوده استانار  

6139  26383892 

 

334798308 
425450189 

 

18264887 

 

116120721 

 

1397 36945842 477334069 765278288 49768394 155484964 

 34 172 80 43 40 نرخ رشد

 ارزش افزوده کشور

1396 1504381125 

 

5449456333 

 

1102923009 

 

685900702 

 

9014052175 

 

1397 2196382839 8781471740 1768294188 967557893 11932503471 

 32 41 60 61 46 نرخ رشد

محاسبات نگارنده –ها اقتصادی مرکز آمار ایران مأخذ: دفتر حساب  

يشترين رشد مربوط به بخش درصد داشته است. ب64رشدي معادل 1396-97طي سالهاي داخلي استان به قيمت بازار  توليد ناخالص
 بوده است.  خدماتد نيز متعلق به بخش  و كمترين رش ساختمان

توليد  ه محاسبه نمود. سرانهسهم هر فرد ايراني از درآمد ) توليد ( توزيع شده در جامعه را مي توان از طريق شاخص توليد سران
 ميليون ريال بوده است.  1234،  1397در سال  ناخالص داخلي استان بوشهر

هاي خش از فعاليتبهايي است كه توانايي نشان دادن رونق نسبي هر كي از شاخصشاخص نسبت كل مصرف واسطه به ستانده ي

خش از توليد بيشتري برخوردار در هر بخش داراي مقدار كمتري باشد به اين معني است كه آن ب اقتصادي را دارد. هر چه اين نسبت

،  7139تان بوشهر در سال ف واسطه به ستانده اسبوده پس بخش مزبور از رونق بيشتري نيز برخوردار خواهد بود. نسبت كل مصر

يشتري برخوردار بوده است. رونق ب 97در سال گروه خدمات دهد گروه انرژي و پس از آنباشد. آمار و ارقام نشان ميدرصد مي6/33

.بت به بخش هاي ديگر برخوردار استري نساز رونق كمت 6139ساختمان در سال  همچنين بخش  



 

1396-97های رف واسطه به ستانده استان طی سال: نسبت مص13جدول  

 1397 1396 عنوان

 40/6 40/5 گروه کشاورزی

 54/71 53/25 گروه صنایع و معادن

 3/77 5/88 گروه انرژی

 58/96 58/8 گروه ساختمان

 23/58 27/13 گروه خدمات

 33/6 34/45 کل

 ماخذ : محاسبات نگارنده 

 در استان هاي اقتصادي مزيت نسبي فعاليت
 Revealedار )هاي اقتصادي توسط شاخص مزيت نسبي آشكيكي از كاربردهاي مزيت نسبي بدست آوردن مزيت نسبي فعاليت

Comparative Advantage  ) ها در استان نسبت به باشد كه كدام يك از بخشباشد. اين شاخص بيانگر اين مطلب ميمي
از يك باشد از مزيت  هاي اقتصادي كه در آن شاخص مورد بحث، بيشتردام از فعاليتديگري داراي مزيت نسبي بيشتري است. هر ك

باشند. در ادامه به محاسبه اين نسبي برخوردار بوده و در غير اين صورت )كوچكتر يا مساوي يك ( داراي مزيت نسبي كمتري مي
 شود.هاي استان پرداخته ميها و رشته فعاليتشاخص در بخش

1396-97های اقتصادی استان در سال ت نسبی فعالیتیاسبه مز: مح  14جدول  

 فعالیت های اقتصادی مزیت نسبی فعالیت ها

1397 1396 

 بخش کشاورزی 0/35 0/29

 بخش صنایع و معادن 1/21 0/94

 بخش انرژی 7/54 7/5

 بخش ساختمان 0/52 0/89

 بخش خدمات 0/25 2/26

 ماخذ: محاسبات نگارنده

شده، از بين فعاليتبا توجه به  سبات انجام  سالهاي محا صنايع و معادن و انرژي داراي ، بخش1396-97هاي اقتصادي طي  هاي 
سبي  مي شتن ذخاير فراوان نفتي و گازي از قابليتمزيت ن شهر با دا ستان بو شند. ا شمگيري در اين بخش برخوردار بوده و با هاي چ



شتقات آن جايگاه صادرات نفت و م سته در  صاص بدهد. همچنين وجود منابع معدني  توان قابل توجهي در منطقه و جهان به خود اخت
ها بخش صنعت و معدن متعدد و فراوان پراكنده شده در استان )همچون معادن سنگ آهك، سنگ گچ و...( موجب شده در اين سال

 ها از مزيت نسبي برخوردار گردد.نسبت به ديگر بخش

 تهیه وتنظیم واحد

مار واطالعاتمعاونت آ  قمر کرمپور 

 


