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 المللی پولصندوق بیناز منظر  1402الی  1401های  انداز اقتصاد ایران طی سالخالصه وضعیت چشم

 مورد انتظار است. 1402درصد در سال  2و به  1401درصد در سال  3استمرار رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش سرعت رشد به  -

ده است.) با توجه  تومان در هر دالر براورد ش 5055بر مبنای میانگین نرخ موزون   1401تریلیون دالر برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال   2رقم حدود  -

سی، براورد          25 نرخ به میانگین سا صاص نرخ ارز ترجیحی برای واردات برخی اقالم ا سالجاری و حذف اخت سامانه نیما در  هزارتومان برای خرید هر دالر در 

 رسد(.  صندوق صحیح بنظر نمی

شد      - سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در قالب ر سبی در  صدی آن   2بهبود ن سال  در سال    1401برای  صدی برای  شده  ، پیش1402و یک در بینی 

 است.

سرمایه     - سبت  ستمرار کاهش ن سال  ا سطح زیر     1402و  1401گذاری به تولید ناخالص داخلی طی دو  سیدن به  شابه برای پس    40و ر صد و اتفاق م انداز  در

 ملی، مورد انتظار است.  

سال     40تورم  - صد برای ایران در  سال        1401در ستمرار آن در  سال قبل( براورد، و ا شابه  ست)با توجه به تحقق تورم    پیش 1402)رقمی م شده ا   47بینی 

ست    صدی طی نیمه نخ سال جاری حدود  حداقل ، 1401در صد پیش  46تورم موردانتظار برای  صند   6شود که  بینی میدر صد از رقم موردانتظار  وق واحددر

 المللی پول باالتر است(.بین

 



 های اقتصادیمعاونت بررسی

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 

3
 

سال      - صادرات کاال برای  شد مقداری )حجم( برای واردات و  صد و   6.5به ترتیب برابر با  1401ر صد پیش  13.1در سال   در شده که در  ، هر دو با 1402بینی 

درصدی و مقدار واردات کل  12.6ت خام از افت  مقدار صادرات کاالی بدون نف 1401افت همراه خواهند بود. بر اساس آمار گمرک ایران، طی نیمه نخست 

سال قبل برخوردار بوده لذا تحقق پیش        14.7نیز از  کاهش  شابه  سه با مدت م صدی در مقای ستگی به عملکرد      در صادرات و واردات ب شد مقداری  بینی ر

سال         صادرات بدون نفت خام و واردات طی نیمه دوم  سال و عملکرد  شت. پیش خو 1401صادرات نفتی در کل  صادرات و واردات   اهد دا بینی افت حجم 

توان به انتظار افت درآمدهای صادراتی ناشی از صادرات نفتی، تعدیل تقاضا و به تبع آن کاهش واردات نسبت داد. را می 1402کاالیی ایران در سال 

سال های   - سال    همچنان تک رقمی ولی با  1402و  1401نرخ بیکاری موردانتظار برای ایران در  شی همراه خواهد بود. نرخ بیکاری  حدود  1401روند افزای

بینی شده است.درصد پیش 9.6حدود  1402درصد و برای سال  9.4

تشدید خواهد شد و به ترتیب با ارقام     1402و  1401به دلیل انتظار بیشتر برای هزینه عمومی در مقایسه با درامد عمومی دولت، کسری بودجه طی دو سال      -

درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.  6و  4هزارمیلیارد تومان، برابر با  840رمیلیارد تومان و هزا 419

هزارمیلیارد تومان نزدیک خواهد شد.   3000نیز ادامه یافته و به محدوده  1402و  1401روند افزایشی خالص بدهی دولت طی سالهای  -

 30به  1402میلیارد دالر و در سال   32به  1401مچنین افزایش ارزش صادرات غیرنفتی، بهبود حساب جاری ایران در سال    با توجه به رشد درامدهای ناشی از صادرات نفتی و ه    -

 میلیارددالر موردانتظار خواهد بود.   
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 واحد سنجشمتغیر اقتصادی

 هزار میلیارد تومانتولید ناخالص داخلی/ به قیمت ثابت 

  تغییر درصدتولید ناخالص داخلی/ به قیمت ثابت

  هزار میلیارد تومانتولید ناخالص داخلی/ به قیمت جاری 

  میلیارد دالرتولید ناخالص داخلی/ به قیمت جاری 

 تومان ناخالص داخلی جاری تولید مبنای محاسبه معادلنرخ دالر 

  المللیمیلیارد دالر/ بینبه قیمت جاری/PPPتولید ناخالص داخلی/  

  میلیون تومانسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

  المللیدالر بینPPPسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت/ 

  میلیون تومانسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

  دالرسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

  المللیدالر بینPPPسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری/ 

  درصدPPP /جهان تولید ناخالص داخلیدر سهم 

10781805275940045574هزار میلیارد تومان گذاریکل سرمایه

  درصدGDPکل سرمایه گذاری به نسبت 

2 2 درصدGDPبه  پس انداز ملینسبت ناخالص 

  درصدنرخ تورم 

 

المللی پول  صندوق بین 2022 اکتبر بر اساس گزارش انداز اقتصاد ایران / چشم
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 واحد سنجشمتغیر اقتصادی

  تغییر درصدحجم واردات کاالها و خدمات

  تغییر درصدحجم واردات کاال

  تغییر درصد حجم صادرات کاالها و خدمات

  تغییر درصدحجم صادرات کاال

  درصدنرخ بیکاری

  نفر جمعیت

  هزار میلیارد توماندرامد عمومی دولت

7 71 درصدGDPدرامد عمومی دولت به نسبت 

  هزار میلیارد تومانهزینه عمومی دولت

  درصدGDPهزینه عمومی دولت به نسبت 

 9 هزار میلیارد تومانکسری بودجه عمومی )تفاوت درامد و هزینه(

5 8 درصدGDPبه  نسبت کسری بودجه عمومی

  هزار میلیارد تومانخالص بدهی دولت عمومی

  درصدGDPخالص بدهی دولت عمومی به نسبت 

   میلیارد دالرتراز حساب جاری

  درصدGDPتراز حساب جاری به نسبت 


 


