مقایسه آمارهای اقتصادی ایران با سایر
مناطق جهان
از منظر صندوق بین المللی پول
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
معاونت بررسیهای اقتصادی
اردیبهشت 1396

ایران نسبت به کشورهای در حال توسعه متوسط رشد اقتصادی پایینتری را تجربه کررد اسرت .همچنرین مشراهد
میشود که نوسانات رشد تولید در ایران بیش از سایر کشورهاست.
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نرخ تورم در ایران نسبت به اقتصادهای نوظهور ،شمال آفریقا و جهان بسیار باالتر است .پیش بینی میشود کره رونرد
نزولی نرخ تورم در سال  2017متوقف شد و نرخ تورم به  11.2درصد برسد.
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رشد حجم صادرات کاالها و خدمات ایران بعد از سال  2012روند صعودی به خود گرفته اما پیشبینی میشرود کره در
سال  2017رشد منفی پیدا کند.
روند رشد حجم صادرات در دنیا از سال  2011به بعد کاهش چشمگیری یافته است.
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پس انداز ناخالص ایران هموار بیش از میانگین جهان ،خاورمیانره و شرمال آفریقرا و اقتصرادهای در حرال توسرعه و
بازارهای نوظهور بود است .اما به غیر از سالهای  2011و  2012ایران هموار پس انداز کمتری از متوسط کشورهای
آسیای در حال توسعه و نوظهور داشته است.
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هزینههای عمومی دولت (انداز دولت) ایران نسبت به میانگین سایر مناطق اقتصادی جهان پرایینترر اسرت ،کوچر
بودن شاخص انداز دولت نشان میدهد که دولت در یکی از وظایف اصلی خود یعنی تولید کاال و خدمات عمومی موفرق
نبود است.

هزینه های عمومی دولت درصد از GDP
ایران

خاورمیانه و شمال افریقا

آسیای در حال توسعه و نوظهور

اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور

روند سرمایهگذاری ایران از سال  2012به بعد نزولی بود و پیشبینی میشود که در سال  ،2017حجم سرمایه گذاری حدود
 31.1درصد از تولید ناخالص داخلی باشد .این میزان سرمایهگذاری بیش از میانگین جهان ،خاورمیانه و شمال آفریقرا برود و
کمتر از متوسط آسیای در حال توسعه و نوظهور است .یکی از دالیل اصلی پرایین برودن میرزان سررمایهگرذاری در ایرران در
مقایسه با سایر مناطق اقتصادی ،عدم جذب مناسب سرمایهگذاری خارجی است.
سرمایه گذاری (درصد از (GDP
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روند تراز حساب جاری ایران (درصد از تولید ناخالص داخلی) هموار بیش از میانگین جهان و اقتصرادهای در حرال توسرعه و
بازارهای نوظهور بود است .اما در مقایسه با منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال  2015به بعد بیشتر بود اسرت .یکری از
دالیل اصلی رشد تراز حساب جراری در سرال  2016و پریشبینری  ، 2017افرزایش صرادرات نفتری ناشری از رفرع نسربی
محدودیتهای تحریم بود است.
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میانگین بهای نفت خام از سال  2012به بعد روند نزولی داشته است .پیش بینی میشود در سال  2017میانگین بهای
نفت خام به  55.2دالر در هر بشکه افزایش یابد.

میانگین بهای نفت خام (دالر در هر بشکه)

شاخص بهای گازطبیعی به قیمت ثابت سال  ،2005همانند قیمت نفت از سال  2012رونرد نزولری طری کررد اسرت.
پیشبینی میشود این شاخص در سال  2017افزایش یافته و به عدد  81.5برسد که هنوز  18.5واحد کمتر از شاخص
سال  2005است.

شاخص قیمت گاز طبیعی 2005=100

روند قیمت کاالهای اساسی
 کنجاله سویا و روغن خام سرویا، دانه سویا، جو، ذرت، میانگین جهانی قیمت گندم2017 پیشبینی میشود که در سال
.افزایش و قیمت برنج کاهش یابد

دالر در هر تن

No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico, US$ per metric tonne ,گندم
U.S. No.2 Yellow, FOB Gulf of Mexico, U.S. price, US$ per metric tonne ,ذرت
percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote, US$ per metric tonne 5 ,برنج
Canadian no.1 Western Barley, spot price, US$ per metric tonne ,جو
U.S. soybeans, Chicago Soybean futures contract (first contract forward) No. 2 yellow and par, US$ per metric tonne ,دانه سویا
Chicago Soybean Meal Futures (first contract forward) Minimum 48 percent protein, US$ per metric tonne ,کنجاله سویا
Chicago Soybean Oil Futures (first contract forward) exchange approved grades, US$ per metric tonne ,روغن خام سویا

روند قیمت فلزات اساسی
. درصد افزایش یابد34  تا10  بین2017 پیشبینی میشود میانگین قیمت جهانی این کاالها در سال

grade A cathode, LME spot price, CIF European ports, US$ per metric tonne ,مس
minimum purity, LME spot price, CIF UK ports, US$ per metric tonne %99,5 ,آلومینیم
standard grade, LME spot price, US$ per metric tonne ,قلع
melting grade, LME spot price, CIF European ports, US$ per metric tonne ,نیکل
high grade 98% pure, US$ per metric tonne ,روی

دالر در هر تن

pure, LME spot price, CIF European Ports, US$ per metric tonne %99,97 ,سرب

