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 در خصوص چشم انداز اقتصاد جهان و ایران نکات مهمخالصه 
 پول المللیصندوق بین 2022آوریل  19بر اساس گزارش 

 
شی از بحران - سانی آن جنگ در اوکراین بدنبال بروز پیامدهای نا صاد جهان هم تحت تاثیر قرار گرفته، و هزینه باالی ان شاهد و انتظار می اقت سرود  سرعت شدن تهکا

افزایش سریع بهای  در این شرایط ( اطالق کرد.stagflation) به کسادی تورمیآن را توان میکه  باشیمباال همراه با تورم  0در سال  اقتصادی جهانمثبت رشد 

دی ، رشد اقتصا01ل درصدی در سا 6.1 بعد از تحقق رشد شودبینی میپیشبه ویژه اقتصادهای کم درامد وارد خواهد کرد. پذیر جوامع آسیبلطماتی را بر مواد غذایی، 

درصد03 (3.8  )درصد( و  4.4) 0 لمللی پول برای سالاق بینبینی شده توسط صندوکه کمتر از ارقام قبلی پیش باشددرصد  3.6برابر با  03و  0جهان در سال 

 است. 

شارهای قیمتی از جمله  - شدافزایش ف سیبهای  ر سا شم ،کاالهای ا صدی را ب 5.7انداز تورم چ شرفته و در صادهای پی صدی  8.7رای اقت صادهای در حال را در برای اقت

سعه و بازارهای نوظهور  سه با ارقام قبلی اعالمی کند کبینی میپیشتو سال، باژدر المللی پول صندوق بینه در مقای ست. انویه همین  صادی اکالتر ا در  فوردسبخش اقت

 بینی کرده است. درصد پیش 7را حدود  0نرخ تورم جهان برای سال  ،گزارشی

  آوریل در گزارش0 ی در این هزارمیلیارد تومان و رشد اقتصاد 1511برابر با  1400 برای سال ،های ثابتبه قیمتتولید ناخالص داخلی ایران ، المللی پولصندوق بین

ست. طبق پیش 4.01سال را برابر با  صد براورد کرده ا صندوق، انتظار میدر سالهای بینی این  صادی ایران طی  شد اقت صد و  3.04 به ترتیب برابر با 140و  1401رود ر در

.0 ی سال رشد اقتصادی ایران برابلندمدت انداز چشمهستند.  1400های کمتری در مقایسه با سال درصد باشد که نرخ07  المللی پول بین ندوقصتوسط.0  درصد

 . است
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حدود  ،1399در مقایسه با سال  میلیون تومان براورد شده که 17.78برابر با  1400های ثابت در سال سرانه تولیدناخالص داخلی به قیمت ،با توجه به رشد اقتصادی ایران -

.9 140 و 1401طی دو سال داخلی سرانه تولیدناخالصروند رشد رود درصد افزایش داشته است. انتظار می  به ترتیب  ،هادر هریک از این سالهم استمرار یابد و  درصد

 درصد افزایش یابد.  1و 

انداز درصد برسد. چشم 7.5هم به  140 درصد و در سال 3.3به  1401بینی شده است که تورم در سال اورد شده و پیشدرصد بر 40.13حدود  1400تورم ایران در سال  -

 درصد اعالم شده است.  5برابر با  07پول برای تورم ایران در سال المللی بلندمدت صندوق بین

بینی است. پیش داخلیتولیدناخالصدرصد  40.9هزارمیلیارد تومان براورد شده که معادل  448حدود و به قیمت جاری  1400گذاری در اقتصاد ایران در سال رقم سرمایه -

 درصد برسد.  .40و  40.5کاسته شده و به ترتیب به  140و  1401طی دو سال داخلی گذاری به تولیدناخالصسرمایهنسبت از شود می

سال غیرهای برای مت - صادرات کاالیی ایران در  سال قبل 1400حجم واردات و  سه با  شدهای  ،در مقای ص .3به ترتیب ر صد  0.5د و در ست. در شده ا بینی پیشبراورد 

شده و به ترتیب به  ،از رشد صادراتو  افزوده ،بر رشد واردات 1401در سال شود می سته  سال  14.4درصد و  14کا منفی برای حجم رشد  ،هم 140درصد برسند. برای 

  درصد است.  17درصد و منفی  13بینی شده که به ترتیب منفی پیشکاالها و خدمات واردات و صادرات 

 .10یابد و به ترتیب به ارقام  فزایشنرخ بیکاری ا 140و  1401بینی شده است که طی دو سال درصد براورد شده و پیش 9.8حدود  1400برای سال ایران نرخ بیکاری  -

 درصد برسد.  10.5و 

رسیده است. با توجه  میلیارددالری 8.6 چشمگیر و قابل توجه  به مازاد 1400میلیون دالری بود که در سال  710دارای کسری  1399ال تراز حساب جاری ایران در س -

تقویت شده  1401حساب جاری در سال تراز مازاد درصدی صادرات کاالها و خدمات، انتظار می رود  16انتظار رشد حدود به افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی و 

انداز بلندمدت نسبت چشم. میلیارددالر برسد 36کاهش یافته و به  140در سال ایران که تراز حساب جاری است بینی شده پیشهمچنین میلیارددالر برسد.  61و حتی به 

  بینی شده است.درصد پیش 0.5ایران حدود  07داخلی در سال تراز حساب جاری به تولیدناخالص
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19199140014011402 واحد سنجشمتغیر اقتصادی

142 14111119 هزار میلیارد تومانتولید ناخالص داخلی/ به قیمت ثابت 

14 140104202 تغییر درصدتولید ناخالص داخلی/ به قیمت ثابت

754 39405990833910638 هزار میلیارد تومانتولید ناخالص داخلی/ به قیمت جاری 

93814617391783 656 میلیارد دالرتولید ناخالص داخلی/ به قیمت جاری 

188 136143715731653 المللیمیلیارد دالر/ بینبه قیمت جاری/PPPتولید ناخالص داخلی/  

11 1211141 میلیون تومانسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

1441 149419110210 المللیدالر بینPPPسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت/ 

46.870.4997.161.71 33.08 میلیون تومانسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

7876 11149167840610563 دالرسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

15467 1576416908183319073 المللیدالر بینPPPسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری/ 

1.000.980.980.97 0.95 درصدPPPسهم جهانی در تولید ناخالص داخلی/ 

4.4040.8740.4940.17 40.39 درصدGDPکل سرمایه گذاری/ نسبت به 

4.34.8843.994.0 40.96 درصدGDPپس انداز ناخالص ملی/ نسبت به 

42 444012420 درصدنرخ تورم 

11.89 0.173.1714.01.88 تغییر درصدحجم واردات کاالها و خدمات

 

  المللی پولصندوق بین 0/ گزارش آوریل  اقتصاد ایرانانداز چشم
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19199140014011402 واحد سنجشمتغیر اقتصادی

1.11 1.633.1714.01.88 تغییر درصدحجم واردات کاال

1.89 1.931.4615.6116.96 تغییر درصد حجم صادرات کاالها و خدمات

6.48 8.50.4614.3716.77 تغییر درصدحجم صادرات کاال

10 9091101104 درصدنرخ بیکاری

7 84.1484.9885.8386.69.83 نفر جمعیت

55 313490739938 هزار میلیارد توماندرامد عمومی دولت

6 7.948.178.868.8.9 درصدGDPدرامد عمومی دولت/ نسبت به 

5137610691660 379 هزار میلیارد تومانهزینه عمومی دولت

13.031.711.8115.60 13.76 درصدGDPهزینه عمومی دولت/ نسبت به 

14 017397 هزار میلیارد تومانخالص بدهی/مطالبات دولت عمومی

4.50 5.094.543.956.78 درصدGDPخالص بدهی/مطالبات دولت عمومی/ نسبت به 

90 1474483833574 هزار میلیارد تومانخالص بدهی دولت عمومی

3.74 37.441.4633.9633.60 درصدGDPعمومی/ نسبت به خالص بدهی دولت 

 01201 میلیارد دالرتراز حساب جاری

0.08.013.49.03 0.57 درصدGDPتراز حساب جاری/ نسبت به 


 

  


