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اقتصادی انداز خالصه چشم مروری بر

 1400-1401دو سال  طیایران 

 المللی پول(صندوق بین 2021انداز اقتصادی آوریل )بر اساس گزارش چشم

 

معادن و کشاورزی تهراناتاق بازرگانی، صنایع،   

های اقتصادیمعاونت بررسی  



 


 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیبررسیمعاونت 

بعد از تجربه دو سال  ، اقتصادی ایران2021در آوریل  بینی صندوق بین المللی پول، بر اساس آخرین پیش1مطابق نمودار 
طی  1405باتی را تا سال ثشود روند نسبتاً با بینی میپیشدرصدی از رکود خارج شده و  1.5با نرخ رشد  1399رکود، در سال 

  درصد خواهد رسید. 2.5، به 1400، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال اساساین بر نماید. 

 
 

صندوق  2021آوریل بر اساس گزارش   1401الی  1394 هایهای اقتصادی ایران در سالای از وضعیت شاخصخالصه
توان انداز اقتصاد ایران میپول از چشم یالمللهای صندوق بینبینیاز جمله پیشارائه شده است.  1المللی پول در جدول بین

 به موارد ذیل اشاره کرد:

  قدرت خرید،  )به قیمت ثابت و بر حسب برابری 1400 درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی طی سال 2رشد انتظار
  1396مشابه در سال فاصله قابل توجه با باالترین رقم  – (2017دالر سال 

  1401و  1400 هایتولید ناخالص داخلی ایران در سال بهکل سرمایه گذاری  نسبتاستمرار روند کاهشی  

  (1396-1399 یهامتوسط نرخ تورم سالباالتر از ) 1400 درصدی در سال 39نرخ تورم انتظار  

 و استمرار پس از دو سال متوالی تجربه رشد منفی   1399 کاال در سال و صادرات برآورد رشد مثبت حجم واردات
  1400 آن در سال

 1399 واحد درصدی این نرخ نسبت به سال 0.3و افزایش  1400 درصدی در سال 11.2نرخ بیکاری بینی پیش  

 در سال مازادشدن تراز مزبور انتظار و  1399 در سالایران  برایمیلیارددالری  4.5 تراز حساب جاریکسری  برآورد
1400 

  1400 تولید ناخالص داخلی در سال بهخالص بدهی های عمومی دولت  نسبتکاهش 

  1399 نسبت به سال  1400 درصدی کسری بودجه عمومی دولت در سال 17افزایش 
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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیبررسیمعاونت 

 (المللی پولصندوق بین 2021وریل آورد آبر اساس بر) 1394-1401های های اقتصادی منتخب ایران طی سالشاخص -1جدول 

1395139613971398139914001401 1394 واحد سنجش متغیر
60. 6.677.6674.368.6638.654.3668.0 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی )به قیمت ثابت(
.3 3.403.76-6.03-6.78.5.54.0- تغییردرصد  تولید ناخالص داخلی )به قیمت ثابت(

4 3553344335477364 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی )به قیمت جاری(
484464575863668375 385 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی )به قیمت جاری(

-ریالی به دالری داخلینسبت تولیدناخالص
 جاری

65 34634384040055608604 ومان به ازای یک دالرت

 تولید ناخالص داخلی )به قیمت جاری(
 برابری قدرت -میلیارددالر

067 573807004 المللیالر بیند -خرید

87 0384388507 شاخص ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
8.608.88.7.557.587.707.7 7.67 میلیون تومان سرانه تولید ناخالص داخلی )به قیمت ثابت(
 سرانه تولید ناخالص داخلی )به قیمت ثابت(

دالر  -برابری قدرت خرید
54 40474403380336335873 2017بین المللی 

4.4 6.38.83..33.456.7.7 میلیون تومان سرانه تولید ناخالص داخلی )به قیمت جاری(
4844 5654755446807555803483 دالر امریکا سرانه تولید ناخالص داخلی )به قیمت جاری(
 سرانه تولید ناخالص داخلی )به قیمت جاری(

دالر  -قدرت خریدبرابری 
340 38554403708583073353375 بین المللی

تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت 
 ز جهانسهم ا -خرید

6 0.70.60.880.70.840.80.7.0 درصد
070 80306658030445658 المللیتومان به دالر بین نرخ تبدیل ضمنی برابری قدرت خرید

GDP 36.5 35.737.837.844.44.74.34.6درصد از  کل سرمایه گذاری
GDP 36. 38.4.43.745.04.043.44.8درصد از  ناخالص پس انداز 

 000436365465 شاخص یانگین قیمت مصرف کنندهم -تورم
. ..630.34.636.53.07.5 درصد تغییر یمت مصرف کنندهق میانگین -تورم

.30.7-7.-.67.53.3-3. 8.0- درصد تغییر حجم واردات کاالها و خدمات
0.4 3..7-0.-.87.53.3-3.- درصد تغییر حجم واردات کاالها

4. 3.70.-5.8-.3.05.64.6 درصد تغییر حجم صادرات کاالها و خدمات
 6.3.-6.4-6.54.4.5.3.47 درصد تغییر حجم صادرات کاالها

.0 .4..00.70.8..7 سهم از کل نیروی کار نرخ بیکاری
7.5 80.58.48.483.384.85.085.8 میلیون نفر جمعیت

7 054553848463 هزار میلیارد تومان درامد عمومی دولت
GDP 5.7 6.76.5.40.4.60.0.3درصد از  درامد عمومی دولت

8 458633037558006 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت
GDP 7.3 8.78.77.5.58.07.08.0درصد از  مصارف عمومی دولت
8 -6-7-35-4-78-36-474- هزار میلیارد تومان های عمومی دولتخالص مطالبات/بدهی
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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیبررسیمعاونت 

 (المللی پولصندوق بین 2021وریل آورد آبر اساس بر) 1394-1401های های اقتصادی منتخب ایران طی سالشاخص -1جدول 

1395139613971398139914001401 1394 واحد سنجش متغیر
GDP -.6 -.-.8-.-5.-8.4-6.8-7.7درصد از  های عمومی دولتخالص مطالبات/بدهی

7 4363483835- هزار میلیارد تومان خالص بدهی عمومی دولت
GDP -.4 3.03.75.638.35.73.73.4درصد از  خالص بدهی عمومی دولت

.4 3.4.6.73.8-4.57.8.5 میلیارد دالر امریکا تراز حساب جاری
GDP 0.4 3.3.35.0.6-0.7..درصد از  تراز حساب جاری

 


