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 و نيست ايران اتاق ديدگاه است، شده ارائه گزارش اين در كه هاييبينيپيش و هامطالب، تحليل
هايي آشنا شدن فعاالن دليل ترجمه چنين گزارش سلوشنز است. يچاز موسسه ف يگزارش ترجمه صرفا

هاي مؤسسات خارجي درباره روندهاي اقتصاد ايران است. عالوه بينياقتصادي در داخل كشور با پيش
 گيري فعاالن اقتصادي خارجي براي همكار ي با كشورها، چنين بر اين يكي از مباني تصميم

 هايي است. گزارش
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مطالب، تحلیلها و پیشبینیهایی که در این گزارش ارائه شده است، دیدگاه اتاق ایران نیست و  

صرفا ترجمهگزارشی از موسسه فیچ سلوشنز است. دلیل ترجمه چنین گزارشهایی آشنا شدن 
فعاالن اقتصادی در داخل کشور با پیشبینیهای مؤسسات خارجی درباره روندهای اقتصاد ایران 
است. عالوه بر این یکی از مبانی تصمیمگیری فعاالن اقتصادی خارجی برای همکار ی با کشورها، 

چنین گزارشهایی است. 
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  خالصه مديريتي
هاي بينيپرداخته و با استفاده از پيش 2021گزارش حاضر به تحليل و بررسي شاخص ريسك كشور در فصل اول سال 

صاد هاي كليدي اقتهاي مختلف كشوري و نيز وضعيت مؤلفهتعديل شده به دليل رياست جمهوري بايدن، روند ريسك
 بيني نموده است. پيش 2029ساله تا سال  10براي يك دوره كالن را 

  رو هستند:ههاي زير روبهاي پيش رو با ريسكفعاالن اقتصادي در ايران در سال
هاي ثانويه اياالت متحده، به دليل كاهش صادرات نفت و اقتصاد ايران پس از اعمال تحريمريسك اقتصادي: 

ها شده و تداوم باعث ايجاد اختالل در فعاليت 19-گيري كوويدبر آن، همه گذاري تضعيف شده است. عالوهسرمايه
ها و كاهش درآمد نفت به محدوديت فضاي سياست مالي دولت افزوده است. در نتيجه ريال همچنان ضعيف و تحريم

يا لغو تدريجي شود. تداوم گذاري داخلي و مصرف ميماند و اين باعث فشار بر سرمايهتورم همچنان باال باقي مي
ود، ها به تدريج لغو شهاي پيش رو است. چنانچه تحريمهاي اياالت متحده تعيين كننده مسير اقتصادي در سالتحريم

  شود.بيني ميدرصد پيش 8,2معادل  2022درصد و براي سال  4,3معادل  2021رشد اقتصادي ايران در سال 
 ردتورم و بيكاري گسترده، از داليل اساسي نارضايتي عمومي  شرايط اقتصادي رو به وخامت ايران،ريسك سياسي: 

دار شدن شرايط سخت اقتصادي، احتمال شدت هاي طوالني تحريم بر كشور و ادامهكشور است. فشار ناشي از سال
ك اي از يآوري نظام سياسي ايران را به عنوان نمونهدهد. با اين وجود تابگرفتن اعتراضات عمومي را افزايش مي

  كم گرفت.دموكراسي مديريت شده نبايد دست
در تحليل سوآت اقتصادي، منابع عظيم نفت، گاز و منابع معدني ارزشمند در كنار بخش كشاورزي : 1تحليل سوآت

المللي، بخش بانكي ضعيف و ناكارآمدي هاي بينده است. در مقابل، تحريماز نقاط قوت اقتصاد ايران در نظر گرفته ش
گذاري خارجي و حضور پررنگ دولت در اقتصاد كه رقابت را براي بخش به عنوان چالشي براي سرمايه محيط قانوني

 وي اقتصاد نيز توسعه منابعرهشود. دو فرصت مهم روبخصوصي دشوار ساخته، از نقاط ضعف اقتصاد كشور محسوب مي
الي نيز كاهش توليد نفت و وابستگي ترين تهديدهاي احتمگازي و بازار بزرگ مصرفي داخلي است. درمقابل، مهم

سيب اي نيز موجب آالمللي بر سر مسائل هستههاي احتمالي بينعالوه، تنشاقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي است. به
   شود.ديدن روابط تجاري معدود با چين، روسيه، هند و ساير كشورها مي
ورهاي چين، روسيه و تركيه و تداوم كنترل قيمت در تحليل سوآت سياسي، نقاط قوت شامل روابط تجاري با كش

م نقطه ضعف اساسي نيز عد. كندكاالهاي اساسي توسط دولت از طريق پراخت يارانه است كه به حفظ ثبات كمك مي
آفريني انداز سياسي ايران شامل نقشهاي چشمگذاري در سطح كالن است. مهمترين فرصتوجود اجماع سياست

اي در مديريت اقتصادي، كنترل و نظارت بر اقتصاد و تصميم به ازسرگيري مذاكرات هستهمجلس شوراي اسالمي 
-اي، ادامه تحريمت هستهمدت، از يك سو شكست مذاكراانداز سياسي كوتاهروي چشماست. مهمترين تهديدهاي پيش

  جوانان است.  و از سوي ديگر نرخ باالي بيكاري هاي جديد امريكا و اروپاش تحريمافزاي هاي قبلي،

                                                 
1 SWOT 
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ها تعيين كننده اصلي مسير اقتصادي ايران هستند. توليد ناخالص داخلي : تحريمچشم انداز رشد اقتصادي ايران
هاي سياسي و موانع ساختاري ايران در در ده سال آينده به دليل ادامه تنش با اياالت متحده و به علت تداوم ريسك

بيني هاي بالقوة آن پيشتر از ظرفيتگذاري نامطلوب، بسيار پايينسرمايه متعدد مانند فساد، عدم شفافيت و چارچوب
نيز مؤيد همين مطلب است. لذا ميانگين  100از  42,8شود. امتياز شاخص ريسك عملياتي ايران با نمره پايين مي

يزان اوج خود در تر از مدرصد و بسيار پايين 4,3حدود  2020 -29رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در طول دوره 
  ها است.دوره پيش از اعمال تحريم

توليد نفت بطور  2021كه در سال طوريها مبتني بر افزايش توليد و صادرات نفت است، بهبينيدر بخش انرژي، پيش
گذاري كند. درآمد بيشتر مستلزم سرمايهدرصد رشد مي 39,7به ميزان  2022درصد و در سال  7,3متوسط ساالنه 

هاي جديد است. رشد جهشي يا سريع توليد در بخش هيدروكربن تا ده سال آينده به دليل و انتقال فناوريعظيم 
بيني نشده و رشد اين بخش به دار براي مشاركت خارجي در ايران، پيشمحيط عملياتي و موانع ساختاري ريشه

  صورت تدريجي خواهد بود.
شود با افزايش قيمت نفت و بيني ميشود. پيشرات نفت محدود ميتورم نيز در نتيجه افزايش درآمد حاصل از صاد
كارها نسبت به مسير اقتصادي كنندگان و كسب وانداز مصرفچشم ورود دوباره ارز خارجي به بازار عالوه بر بهبود

  آينده، فشار بر ريال و تورم نيز كاهش يابد.
به دنبال كاهش  2021تجربه رشد منفي، در سال  شود كه پس از سه سالدر مورد مصرف خصوصي نيز برآورد مي

هاي كه اختاللدرصد رشد كرده و فشار بر خانوارها و كسب و كارها كاهش يابد. مشروط بر آن 3,9ها معادل تحريم
  فراهم آمده باشد. 2021گيري كرونا كاهش يافته و دسترسي گسترده به واكسن تا نيمه سال مربوط به همه

رو هاي پيششود در طول سالبيني مييابد و پيشلي از منظر مخارج دولت به تدريج افزايش ميتوليد ناخالص داخ
ياسي در باالي س گذاري ثابت نيز به دليل محيط عملياتي دشوار و ريسككشور دچار كسري مالي پايدار باشد. سرمايه

ر سه درپي دهاي پيگذاري پس از كاهششود سرمايهبيني ميشرايط نامطمئن، با سرعتي كند بهبود يافته و پيش
هاي عمده و ورود دانش گذاريدرصد رشد كند. همچنين افزايش خالص صادرات به سرمايه 2,9سال گذشته، معادل 

  الوقوع نخواهد بود. خارجي وابسته است كه به دليل شرايط سياسي و عملياتي موجود قريب
  

چندسال گذشته را در اثر افزايش فشارهاي اقتصادي از سرگذرانده، ايران كه اعتراضات عمومي چشم انداز سياسي: 
ويژه با از سرگيري صادرات نفت بازيابد. بايدن نيز خواستار بازگشت به برجام است. مايل است ثبات اقتصادي خود را به

كرات را تا چند هاي سياسي داخلي و نزديكي انتخابات رياست جمهوري در ايران ازسرگيري مذااما ممكن است رقابت
اي قههاي منطشود و ناظر به چالشاي محدود نميهاي هستهماه عقب بياندازد. مذاكرات تنها به تقويت و گسترش توافق

ها نيز وجود دارد. به اين ترتيب روابط بين اي و در نتيجه، اعمال دوباره تحريمهم هست، لذا خطر نقض توافق هسته
  ه بايدن همچنان تيره مانده، اما احتمال مواجهه نظامي در دوران بايدن كمتر خواهد بود.    ايران و اياالت متحده در دور

تواند اياالت متحده را در غرب اوراسيا در تنگنا قرار دهد. ايران از اين طريق مشاركت استراتژيك ايران با چين مي
ع شود. چين نيز براي تامين نياز نفتي خود از ها تحريم منتفتواند از پيشرفت قابل توجه اقتصاد خود پس از سالمي
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تواند درصورت خطر درگيري بين هند و پاكستان، يابد و كريدور چين و ايران ميخليج فارس اطمينان بيشتري مي
  جايگزين كريدور چين و پاكستان شود. 

كند از دو مسير ند ميمسئله مهم اين است كه بايد درنظر داشت تحوالت ساختاري چين كه رشد اقتصادي آن را ك
گذاري و كاهش تقاضا براي نفت. از سوي ديگر چين ممكن است تواند اقتصاد ايران را متاثر سازد: كاهش سرمايهمي

اركت مش"به واسطه اين مشاركت در معرض خطرات ژئوپليتيك جديدي قرار گيرد. تقويت اين تصور كه تحت لواي 
لي، چين طرف ايران است، ممكن است واكنش كشورهاي منطقه را برانگيخته اي احتمادر منازعات منطقه "استراتژيك

  و باعث نزديكي بيشتر آنها به اياالت متحده شود. 
د گيري كوويهاي مجدد ترامپ دركنار پيامدهاي همهوكار پرچالش ايران پس از تحريممحيط كسبريسك عملياتي: 

ها، اقتصاد را در وضعيت وابستگي شديد ايران به هيدروكربن است. عالوه بر اين،دستخوش وخامت بيشتر شده  19
اي قرار هاي منطقهوكارها در معرض ريسك جنگ سايبري بالقوه و نيز تنشپذيري قرار داده است. كسببسيار آسيب
ي در هاي قانوني بر سر راه مشاركت خارجهاي ديگر ازجمله موانع متعدد تجاري، انحصارات و ممنوعيتدارند. ريسك
هاي سنگين، قوانين سختگيرانه كار، فساد و حاكميت ضعيف قانون، همچنين تسلط نهادهاي ها، مالياتبرخي حوزه

  كند. دولتي بر صنايع مهمي چون بانكداري نيز وجود دارد كه ثبات اقتصادي را تهديد مي
كشور  18را از ميان  12ه رتبه است ك 100از  42,8در نتيجه امتياز شاخص ريسك عملياتي ايران نمره نامناسب 

  خاورميانه، باالتر از كشورهاي عمدتاً درگير جنگ مانند يمن، عراق و سوريه، براي ايران تعيين نموده است.
گذاري )، تجارت و سرمايه100از  33,4هايي مانند جرم و امنيت (نمرات عمدتا پايين كسب شده توسط ايران در شاخص

) و باز بودن تجارت 100از  27,4باز بودن اقتصاد ()، 100از  52,8)، لجستيك (100از  48,9( )، بازار كار100از  36,4(
  دهنده وضعيت و جايگاه نامناسب اقتصادي كشور است.) نشان100از  25(

ي اها است. اگرچه اقتصاد ايران از ساير همتايان منطقهتكيه اقتصاد كشور عمدتا بر بخش هيدوركربن ساختار اقتصاد:
هاي واسطه صنعتي در زيربخش تر است، اما به دليل محدوديت در دسترسي به بازارهاي خارجي براي تامين نهادهمتنوع

  اصلي صنعت (شامل خودرو، فلزات، پالستيك و پتروشيمي)، ظرفيت رشد اندكي دارد.
نفت است. با وجود  ها و نيز كاهش درآمدحجم تجارت ايران و سمت و سوي آن تحت تاثير تحريم روند تجارت:

هاي عمومي و خريد كاالهاي كليدي وارداتي كه تجارت خارجي راه اصلي كسب درآمد دولت براي تامين مالي هزينهاين
ميليارد دالر بوده كه رتبه پنجم منطقه خاورميانه و  140,4معادل  2019است، اما كل حجم تجارت ايران در سال 

جود اي ناشي از و، قطر و عراق است. اين عملكرد ضعيف نسبت به همتايان منطقهشمال آفريقا پس از امارات، عربستان
  هاي متعدد ساختاري است.چالش

صادرات ايران تنوع كمي دارد كه بيشتر آن شامل اقالم هيدروكربني است. ساير كاالهاي مصرفي، تركيب تجارت: 
دهد. شركاي از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي درصد 14محصوالت كشاورزي و فلزات، اهميت كمتري دارند و تنها 

، 2019واردات نيز در سال  صادراتي برتر ايران پنج كشور چين، كره جنوبي، عراق، افغانستان و امارات هستند. در بخش
درصدي از كل كاالهاي وارداتي بودند كه  30,8ترين گروه محصوالت وارداتي با سهم اقالم خوراكي و كشاورزي بزرگ

ميليارد دالر صادرات اين گروه از كاالها توسط ايران  1,4ميليارد دالري آن در مقايسه با تنها  8,3مقايسه ارزش بالغ بر 
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درصد رده دوم را در اين سال دارند. شركاي  29آالت و كاالهاي واسطه نيز با سهم شايان توجه است. واردات ماشين
  يه، امارات و هند هستند.وارداتي اصلي ايران شامل چين، آلمان، ترك

درصد) است كه دومين نرخ باالي  15,2هاي تجاري ايران، نرخ باالي تعرفه واردات (به طور متوسط مانع مهم جريان
منطقه پس از سوريه و يازدهمين در جهان است. اين امر تا حدي ناشي از عدم عضويت كامل ايران در سازمان تجارت 

اي تجارت و تاثير آنها بر فضاي كسب اي و غيرتعرفهارش، فهرست كاملي از موانع تعرفهجهاني است. در اين بخش از گز
  هاي آينده هم ادامه يابد. شود موانع مذكور در سالبيني ميپيش و كار آورده شده است.

فضاي ها و گذاري خارجي به دليل تحريمپتانسيل جذب سرمايه ):100از  29,9گذاري (با نمره بازبودن سرمايه
ها تا پيش از اجراي اصالحات ساختاري محدود عملياتي ضعيف در ايران اندك بوده و حتي در صورت لغو تحريم

هاي خارجي انجام گذاريكشور منطقه دارد. آن دسته از سرمايه 18را در ميان  15ماند.  ايران در اين زمينه رتبه مي
 گذاري در بخش خودرو.اند؛ مانند سرمايهريسك عملياتي را داشتهاند كه امكان كاهش شده در كشور نيز آنهايي بوده

هاي توليد مواد شيميايي، فلزات، استخراج مواد گذاري مستقيم خارجي در ايران بخشكنندگان اصلي سرمايهدريافت
خارجي گذاري مستقيم اند. با اين حال، موجودي داخلي سرمايهمعدني، خدمات عمومي، گردشگري و مخابرات بوده

هاي ساختاري موجود درصد از توليد ناخالص داخلي است كه اين دومين رقم پايين منطقه و نشانگر چالش 12,4تنها 
  گذاري مستقيم خارجي است.بر سر راه سرمايه

گذاري خارجي در ادامه گزارش آورده شده است. احتمال مناطق آزاد تجاري و برنامه هاي تشويقي جذب سرمايه
اي بادوام و دوم انجام اصالحات ها منوط به دو امر است. نخست، توافق هستهگذاران خارجي از اين مشوقمايهاستفاده سر

هايي كه تحت تاثير اين گذاري خارجي، بخشساختاري. در اين بخش از گزارش نيز فهرست كاملي از موانع سرمايه
 است.شده گيرند و آثار آنها بر فضاي كسب و كار آورده موانع قرار مي

با ايجاد  2018هاي ثانويه اياالت متحده در نوامبر : از سرگيري تحريم)100از  65,2شبكه خدمات عمومي ( با نمره 
ها، سبب از بين رفتن بهبودهاي ايجاد شده در حوزه خدمات اخالل در تأمين مالي دولت و لذا در ارتقاي زيرساخت

ار و تأمين اينترنت مناسب، چالش بزرگي براي كشور است. اما امكان افزايش عمومي شد. به عالوه، تأمين منابع آب پايد
. گذاري ميسر خواهد بودها و سرمايههاي برق متكي به سوخت گاز در صورت لغو تحريمظرفيت توليد برق در نيروگاه

سبي اينترنت براي در حال حاضر هزينه خدمات عمومي به دليل اعطاي يارانه به سوخت توسط دولت و ارزان بودن ن
هاي برق، سوخت، ارتباطات راه دور و آب در جداول جداگانه و بطور كسب و كارها پايين است. در ادامه گزارش ريسك

  مفصل تشريح شده است.
 9و  2019هاي هاي عيني سالدر ادامه گزارش با توجه به داده: 2024-2019چشم انداز كالن جهاني در سال 

شده و آمارهاي مرتبط با كشورهاي دنيا و بازارهاي توسعه يافته  هاي قبلي تعديلبيني، پيش2020ماهه ابتداي سال 
اي و رتبه جهاني آنها در جداول هاي هركشور، رتبه منطقهانضمام شاخصو بازارهاي نوظهور و عملكرد اقتصادي آنها به

    جداگانه ذكر شده است.
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  نماي اصلي
  درصد  8,2به  2022سال  يدرصد و برا 4,3به  2021سال  يرا برا يرانا يقتصادخود از رشد ا هايبينيپيشما

 يانگرب يبازنگر يندرصد بودند. ا  7,0درصد و   2,9 يبارقام به ترت ينا قبالًكه  يدر حال ،ايمكردهرو به باال اصالح  
ست كه ا  رانيا يهمتحده عل ياالتا هايتحريم يجيكمك به لغو تدر يبرا يدنانتظار ما از دولت با نوبه  به امر ينا

ــادرات نفت ا ــيله -خواهد داد يشافزا را يرانخود، احتماالً ص ــارها به اين وس و  يافتهكاهش  يالبر ر ينزول يفش
 .كندميكمك  گذاريسرمايهمصرف و  يجيبه بهبود تدر اين امرتورم محدود شده و 

 ستراتژ  « تر،يطوالن يدر مدت زمان  يبرا يمهم ياربس  يشرفت پ تواندمي يرانو ا نيچ يننوظهور ب »يكمشاركت ا
ــد كه به هر  ــ يتيكتا از نظر ژئوپل كندمياز آنها كمك  يكهر دو طرف باش متحده را در  ياالتا يادر غرب اوراس

در  تريقعمو ادغام  يمتحر هاسال خود پس از  قتصاد قابل توجه ا يشرفت از كاهش انزوا و پ يرانتنگنا قرار دهند. ا
 د و جاده منتفع خواهد شد.طرح كمربن

 هاي اصليريسك
 يطشــرا ها،يمبا تحر المللينجامعه ب يشــترب يهمراه يامتحده  ياالتا هايتحريم تريطوالنو  يدترشــد ياجرا 

 را يداخل ياســيســ ثباتييببه نوبه خود، خطر  ين. اكندمي يدرا تشــد يرانحال حاضــر داخل ا يموخ ياقتصــاد
 .دهدمي يشافزا
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  يكشور سكير خالصه

  شاخص ريسك اقتصادي
صادرات نفت اين كشور و جريان  -هاي اياالت متحده اقتصاد ايران با اعمال مجدد تحريم  گذاري آسيب  سرمايه  كه به 

ها و تداوم كاهش قيمت نفت، باعث اختالل در فعاليت 19-گيري كوويد. عالوه بر اين، همهه استتضعيف شد -زندمي
ــت مال   ــياس ــاي س ــده و فض ــعيف و تورم ش ي دولت را محدود خواهد نمود. در نتيجة اين تغييرات، ريال همچنان ض

   گردد.گذاري داخلي و مصرف ميهمچنان باال باقي خواهد ماند كه باعث فشار بر سرمايه

  شاخص ريسك سياسي
شم     صادي رو به وخامت ايران، چ شرايط اقت شور نامطمئن به نظر مي    با توجه به  سي اين ك سيا سد. تورم باال و انداز   ر

گسترده در سال گذشته در ايران هستند. اگر وخامت شرايط       اعتراضات هاي مهم نارضايتي عمومي و  بيكاري، محرك
  احتمال شدت گرفتن اعتراضات عمومي وجود دارد. اي طوالني ادامه يابد، اقتصادي براي دوره
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  )SWOT( ها و تهديدهانقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

  ها و تهديدهانقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتتحليل  -ياقتصاد
  نقاط قوت

 ــعودي ــتان س ــداثباتذخاير بزرگ  ، دومينايران پس از عربس ــيه دومين ذخاير  ةش نفت در جهان و پس از روس
 گاز را در جهان دارد. ةشداثباتبزرگ 

 برخوردار نيز زي قدرتمنديمنابع نيز غني اســت و از بخش كشــاور از نفت و گاز، ايران از لحاظ ديگر نظرصــرف 
 است.

  ضعيت جمعيتي مطلوبي بهره شور زياد و    ايران از و ست. جمعيت اين ك سبتاً باال     مند ا صيالت در آن ن ميزان تح
 است.

 نقاط ضعف

 محدود ساخته است.به شدت اين كشور  باالمللي تجارت را هاي بينتحريم 

 شود.وديت اين كشور در دسترسي به اعتبار ميپذير است كه باعث محدبخش بانكي به شدت ضعيف و آسيب 

 شدت چالش محيط قانون سرمايه  گذاري به  ست و مانعي بازدارنده در مقابل  گذاري خارجي محسوب مي برانگيز ا
 شود.

 هافرصت

            ــاي قابل توجهي براي حداكثر نمودن اين منبع درآمدي ــعه دارد و فضـ بخش گاز هنوز جاي زيادي براي توسـ
 موجود است.

 ستند  ه ان داراي بازار مصرف بزرگي است كه اگر شرايط سياسي و عملياتي بهبود يابد، بازيگران خارجي مايل     اير
 در اين بازار حضور پيدا كنند. تا

 تهديدها

  براي  1ينفت درآمدهاي زيادي بر اقتصـــاد ايران خواهد داشـــت. اگرچه صـــندوق تثبيت تأثيركاهش توليد نفت
ــاد در زمان ــندوق به طرز روزافزوني براي  ،اي كاهش قيمت نفت وجود داردهحمايت از اقتص  تأميناما از اين ص

 هاي دولت استفاده شده و تقريباً خالي شده است.هزينه

 سته  جاگر ايران به دنبال خرو سأله     خروج از برجاماي به طور جدي در پي اياالت متحده از توافق ه شد، اين م با
 ر با چين، روسيه، هند و ساير كشورها آسيب بزند.تواند به روابط تجاري اين كشومي

   

                                                 
1 Oil Stabilisation Fund 
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  ها و تهديدهاتحليل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت -سياسي
  نقاط قوت

  ــيه و تركيه به قوت خود باقي مانده و اين امر مفري مهم براي ــورهايي همچون چين، روسـ روابط تجاري با كشـ
 كند.اقتصاد ايران فراهم مي

  ساسي وارداتي و   دولت همچنان قادر به اعطاي هاي رفاهي است كه اين امر  مالي برنامه تأمينيارانه به كاالهاي ا
 شود.هاي عمومي گسترده ميمدت باعث كاهش ريسك بروز ناآراميدر كوتاه

 هافرصت

   ــؤالبراي  2012نماينده) در مارس     290نماينده مجلس (از ميان     150اقدام نژاد و وادار از محمود احمدي  سـ
اي مثبت از وجود عهده داشــت، نشــانه به پاســخگويي در قبال مســئوليتي كه در مديريت اقتصــاد برســاختن او 

 كنترل و نظارت است.

 گردد.مذاكرات با اياالت متحده ممكن است از سر گرفته شود كه باعث بهبود ثبات سياسي مي 

 تهديدها

 ناديده گرفتتوان هاي بيشتر اياالت متحده و اتحاديه اروپا را نميانداز تحريمچشم. 

 آيد.نرخ بيكاري جوانان همچنان باال است كه محركي براي اعتراضات عمومي به حساب مي 
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  انداز اقتصاديچشم

  انداز رشد اقتصاديچشم
  .شد خواهد منجر رانيا اقتصاد هايتحريم از يبخش برداشتن بهاحتماال  دنيبا يجمهور استير

  كلي نماي
 2,9از  يببه ترت 2022و  2021 هايرا در سال يرانا يناخالص داخل يدتول رشدخود از  نيبيپيش يچ،در مؤسسه ف ما

 .داديم تغيير درصد 8,2 ودرصد  4,3رو به باال به  يبا اصالح ،درصد 7 درصد و
 است. يرانا يهعل يكاآمر هايتحريم يجيبه لغو تدر يدنجو با تصميمانتظار ما از  ينمب يبازنگر ينا 

 و كاهش  يالامر به كاهش فشــارها بر ر ينكه ا- يافتخواهد  يشاحتماالً افزا يرانادرات نفت اصــ يجه،در نت
 .شوديم گذاريسرمايهمصرف و  يجيموجب بهبود تدر يبترت ينو بد كندميتورم كمك 

 اند مباال ب ي،جمهور ياستانتخابات ر يجهنظر از نتصرف  تواندمي يرانمتحده و ا ياالتا هايتنشحال،  ينبا ا
از آنچه در حال حاضر  ترطوالني تواندمي يزن 19-يدمتحده شود. بحران كوو  ياالتا هايتحريمو مانع كاهش 

 به شدت مختل كند. يندهرا در طول سال آ ياقتصاد يتو فعال يابدادامه  يمدار رانتظا

 
  زننديرا رقم م يرانا اقتصادي مسير هاتحريم

  ساالنهرصد رشد توليد ناخالص داخلي واقعي، د

 
  منبع: سازمان ملل متحد، بانك مركزي ايران، مؤسسه فيچ

  

    

 وسط بايدنها تكاهش تحريم

 ها توسط ترامپافزايش تحريم    

ها توسط اوبامارفع تحريم

 ها توسط اوباماافزايش تحريم          
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صاد   هايبينيپيش يچ،ما در ف شد اقت ست از ر يتا بازتاب يماكرده يلتعد را يرانا يخود از ر سال   يدنبا يجمهور يا در 
 8,2درصد و   4,3 يبترترا به  2022و  2021در سال   يناخالص داخل يدتول يباشند. در حال حاضر رشد واقع    2021
صد   سه در مقا( يماكرده بينيپيشدر صد   2,9با  ي صد قبل  7,0 ودر  يهعل يكاآمر هايتحريم يم)، چرا كه انتظار داريدر

  از تجارت را ممكن سازد. يو سطح باالتر يابدكاهش  يندهاز سال آ يجبه تدر يرانا
وارد شود، مشروط    يرانا ياهسته به توافق  مجدداً جمهوريسرئبارها اظهار داشته است كه قصد دارد به عنوان     يدنبا

صل  يدگاهد ينو ابازگردد  ينقوان يقدق يتتهران به رعا ينكهبر ا و  يردبپذ را يشنهاد پ ينما است كه تهران احتماالً ا  يا
ــال آ يرانا يهعل يكاآمر هايتحريم يجهدر نت ــويممي يادآور. اگرچه يابد يفتخف يندهاز س  يندافر راياج كه توافق و ش

روند  ميرو، انتظار دار ينداشته باشد. از ا يازماه زمان ن ينواشنگتن و تهران ممكن است به چند ينبازگشت به توافق ب
  .شودميشروع  2021دوم سال  يمهپس از ن يباشد و احتماالً مدت يجيمتحده كامالً تدر ياالتا هايتحريمكاهش 

  
  كندمي يلرا تسه 2021در سال  يراند صادرات نفت ارون يشاحتماالً افزا يدنبا يروزيپ

  
  )2021از سال  يدنبا يجمهور ياستر يابر دوره دوم ترامپ  يمبتن هابينيپيشتوليد نفت خام و ميعانات، هزار بشكه در روز (

  
   فيچ ي،اطالعات انرژ اداره: منبع         

  
فشــار « يلســه ســال گذشــته به دل  يرا كه ط يرانرات نفت اصــاد يشمتحده احتماالً افزا ياالتا هايتحريمكاهش 
. ما انتظار كندمي يلاســت، تســه يافتهكاهش  يريبه طرز چشــمگ ياســالم يجمهور يهدولت ترامپ عل »يحداكثر

ــال آ يمهاز ن يمدار ــورت قابل توجه يدتول يندهدوم س نفت   ديكامل، تول يتمجدد ظرف يابيابد و با بازي يشافزا يبه ص
درصد رشد كند.    39,7 ميزان به 2022درصد و در سال    7,3 يزانبه م 2021در سال   )ساالنه (ه طور متوسط  ب يرانا
ــ ينا ــد عمدتاً با    يرسـ -2013با دوره دوم دولت اوباما ( يژهمتحده، به و ياالتا هايتحريمكاهش  يقبل هايدورهرشـ

  .د) مطابقت دار2016

بايدن   ترامپ   واقعي  

14 
 

صاد   هايبينيپيش يچ،ما در ف شد اقت ست از ر يتا بازتاب يماكرده يلتعد را يرانا يخود از ر سال   يدنبا يجمهور يا در 
 8,2درصد و   4,3 يبترترا به  2022و  2021در سال   يناخالص داخل يدتول يباشند. در حال حاضر رشد واقع    2021
صد   سه در مقا( يماكرده بينيپيشدر صد   2,9با  ي صد قبل  7,0 ودر  يهعل يكاآمر هايتحريم يم)، چرا كه انتظار داريدر

  از تجارت را ممكن سازد. يو سطح باالتر يابدكاهش  يندهاز سال آ يجبه تدر يرانا
وارد شود، مشروط    يرانا ياهسته به توافق  مجدداً جمهوريسرئبارها اظهار داشته است كه قصد دارد به عنوان     يدنبا

صل  يدگاهد ينو ابازگردد  ينقوان يقدق يتتهران به رعا ينكهبر ا و  يردبپذ را يشنهاد پ ينما است كه تهران احتماالً ا  يا
ــال آ يرانا يهعل يكاآمر هايتحريم يجهدر نت ــويممي يادآور. اگرچه يابد يفتخف يندهاز س  يندافر راياج كه توافق و ش

روند  ميرو، انتظار دار ينداشته باشد. از ا يازماه زمان ن ينواشنگتن و تهران ممكن است به چند ينبازگشت به توافق ب
  .شودميشروع  2021دوم سال  يمهپس از ن يباشد و احتماالً مدت يجيمتحده كامالً تدر ياالتا هايتحريمكاهش 

  
  كندمي يلرا تسه 2021در سال  يراند صادرات نفت ارون يشاحتماالً افزا يدنبا يروزيپ

  
  )2021از سال  يدنبا يجمهور ياستر يابر دوره دوم ترامپ  يمبتن هابينيپيشتوليد نفت خام و ميعانات، هزار بشكه در روز (

  
   فيچ ي،اطالعات انرژ اداره: منبع         

  
فشــار « يلســه ســال گذشــته به دل  يرا كه ط يرانرات نفت اصــاد يشمتحده احتماالً افزا ياالتا هايتحريمكاهش 
. ما انتظار كندمي يلاســت، تســه يافتهكاهش  يريبه طرز چشــمگ ياســالم يجمهور يهدولت ترامپ عل »يحداكثر

ــال آ يمهاز ن يمدار ــورت قابل توجه يدتول يندهدوم س نفت   ديكامل، تول يتمجدد ظرف يابيابد و با بازي يشافزا يبه ص
درصد رشد كند.    39,7 ميزان به 2022درصد و در سال    7,3 يزانبه م 2021در سال   )ساالنه (ه طور متوسط  ب يرانا
ــ ينا ــد عمدتاً با    يرسـ -2013با دوره دوم دولت اوباما ( يژهمتحده، به و ياالتا هايتحريمكاهش  يقبل هايدورهرشـ

  .د) مطابقت دار2016

بايدن   ترامپ   واقعي  

تولیدنفتخامومیعانات،هزاربشکهدرروز)پیشبینیهامبتنیبردورهدومترامپیاریاستجمهوریبایدنازسال2021(
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 يرابرببر نرخ  يشود، احتماالً فشار نزول   يشتر نفت ب يجهان يمتق يشادرآمد حاصل از صادرات نفت كه با افز   يشافزا
از   يكا از ارزش خود را در برابر دالر آمر يادي بخش ز يال ر يمواز يدر بازارها   يراخ هاي ماه . در دهد ميارز را كاهش  

ست    ست داده ا شده   يالر 295,500سپتامبر برابر با   29 يخفروش هر دالر در تار هايقيمتكه  يطوربه ؛د گزارش 
ــت ــال ا يحال آنكه ابتدا    .اسـ همراه با بهبود   ي،بود. به اعتقاد ما، ورود مجدد ارز خارج      يال ر 112،000رقم  ينسـ

 يپ روند را در ينبرگشت ا  يتا حد يران،ا يندهآ ياقتصاد  يرو كسب و كارها نسبت به مس    گانكنندمصرف  اندازچشم 
  درصد بود). 30,4نسبت به سال قبل  اوتا رقم خواهد زد (كه در ماه ر ترييينپاتورم  يجهداشت و در نت هدخوا

ر  د ي،از سه سال كاهش متوال   بعد سبب شده كه   گذاريسرمايه و  يمصرف خصوص   دو متغير از  يتحماعالوه بر اين، 
شد هر دو متغير  2021سال   صد  2,9و  3,9 به ميزان يببه ترت، انتظار ر شد. بدين ترتيب    در شته با ه نظر ب وجود دا

بر  يمبتن هابينيپيش ينكه ا سازيم مينشان   خاطر ين. همچنيابدخانوارها و مشاغل كاهش   يفشارها بر رو  رسد مي
سال آ  يمهدر ن 19-يدگستره به واكسن كوو   يتصور ما از دسترس    شكل گرفته كه منجر به كاهش اختالالت   يندهاول 

  جارت خواهد شد.و ت ياقتصاد هايفعاليت يتو محدود يليمربوط به تعط
به خود گرفته اســـت. هنوز هم  يمنف يو به شـــدت روند يافته يشما افزا يفعل هايبينييشپ يســـكحال، ر ينبا ا

ــت به توافق  يدنوجود دارد كه دولت با ياحتمال قابل توجه ــتهو تهران نتوانند در مورد روند بازگش  به تفاهم ياهس
سند  ست نتوان كاهش ق  يب،ترت ين. بدبر مود. ن بينيپيشمتحده  ياالتا هايتحريمرا در مورد  يامالحظهابل ممكن ا

صورت تحقق ا  سال آ  يط رودميامر، انتظار  يندر  صاد    ،يندهدو  شد اقت شيم    يكند ير شاهد با ست  را   انداردهايو ا
  در داخل كشور رو به وخامت بگذارد.  يزندگ

  كندتورم را محدود مي نفت فشار روي ريال را تخفيف داده ودرآمد حاصل از  افزايش
  ماهه 3ميانگين متحرك ساالنه،  تورم

  
  مركزي ايرانبانك منبع: مؤسسه فيچ و 

از  يشب ايمالحظهبه طور قابل  يروسوجود دارد. اگر روند مهار و يمنف يســكير 19-يدكوو يوعدر رابطه با شــ ينهمچن
ضر انتظار دار  صله اقدامات  يدو منجر به تمدبوده  يمآنچه در حال حا ش  بر يمنف تأثيرشود، آنگاه   ياجتماع يگذارفا د به ر

ــترب يطور قابل توجه ــرا يژهامر به و ين، خواهد بود. ادهدميما نشـــان  يفعل يهابينيپيشاز آنچه  يشـ اتفاق  يطيدر شـ
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صاد  هايفعاليت يكتحر يبرا يو پول يمال هايتس سيا در  يانعطاف محدود يدارا يرانيكه مقامات ا افتدمي  يداخل ياقت
  هستند.

  مخارج از منظرداخلي انداز توليد ناخالص چشم
ــاد ايران با اعمال مجدد تحريم ــتهاقتص ــال اي اياالت متحده هاي هس قيمت نفت،  افتو تداوم  2018در نيمة دوم س

ش هها نيز به طور قابل توجهي كااز تحريم ساير كشورهاتضعيف خواهد شد. حتي در صورتي كه پيروي بيش از پيش 
د شد كه رشد ايران در آيندة قابل   ناي متعدد باعث خواهنفت افزايش يابد، موانع ساختاري و ريشه   پيدا كند يا قيمت

  هاي بالقوة آن باشد.تر از ظرفيتبيني بسيار پايينپيش
است.   اندهاي در اقتصاد ايران دارد كه البته اين سهم طي دهة گذشته تقريباً ثابت باقي م   مصرف خصوصي سهم عمده    

سهم در بلندمدت افزايش يابد  شد. با  زيرا اين بخش در نهايت از رفع تحريم ،ما انتظار داريم كه اين  ها منتفع خواهد 
گذاري ثابت طي دهة پيش رو با الذكر در محيط كســب و كار ايران، انتظار داريم كه ســرمايههاي فوقتوجه به ضــعف

ش    شد. با توجه به تداوم ف شد اندكي همراه خواهد بود. با افزايش     چالش مواجه با صرف دولت با ر ضاي مالي، م ردگي ف
  ) با افزايش مواجه خواهد بود.2020صادرات نفت، خالص صادرات در بلندمدت (پس از سال 

شم  صي    چ صو صرف خ ورودي ارز خارجي و  هاي اياالت متحده منجر به كاهش جريان: اعمال مجدد تحريمانداز م
ــعيف ريال خواهد    ــار بر فعاليت           تضـ ــرف   هاي گرديد. اين امر به نوبة خود باعث باال ماندن تورم و فشـ تجاري و مصـ

منفي كاهش درآمدهاي نفتي قرار خواهد گرفت و اين خود  تأثيرخصــوصــي خواهد شــد. درآمدهاي دولت هم تحت 
بيكاري نيز بيشـــتر  بدين معني اســـت كه توانايي دولت براي ايجاد شـــغل، محدود خواهد بود. به همين منوال، نرخ

ر تر، باور ما بينده نيست. در بلندمدتدر چند سال آ يرانا يانداز مصرف خصوصچشم  يبرا يخوبعالمت  يناشود.  مي
شدت تحريم   صورت، مصرف خصوصي احتماالً به تدريج        اين است كه احتماالً باز هم از  شد. در اين  ها كاسته خواهد 

  ران از يك جمعيت فعال عظيم و در حال رشد برخوردار است.. اساساً، اينمودبهبود پيدا خواهد 
رو دچار كسري مالي پايدار باشد؛    پيشِ هايِسال كنيم كه ايران در طول بيني مي: ما پيشانداز مخارج دولتچشم 
سأله  سري مالي پايدار نيز منجر ب    م ست. ك شي از كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش تدريجي مخارج ا  هاي كه عمدتاً نا

  گيري تورم خواهد شد.اوج
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  مخارج از منظرداخلي انداز توليد ناخالص چشم
بيش قيمت نفت،  افتو تداوم  2018در نيمة دوم سال اي اياالت متحده هاي هستهاقتصاد ايران با اعمال مجدد تحريم

هش پيدا ها نيز به طور قابل توجهي كااز تحريم ساير كشورهاتضعيف خواهد شد. حتي در صورتي كه پيروي از پيش 
د شد كه رشد ايران در آيندة قابل ناي متعدد باعث خواهنفت افزايش يابد، موانع ساختاري و ريشه كند يا قيمت

  هاي بالقوة آن باشد.تر از ظرفيتبيني بسيار پايينپيش
انده است. اي در اقتصاد ايران دارد كه البته اين سهم طي دهة گذشته تقريباً ثابت باقي ممصرف خصوصي سهم عمده

ها منتفع خواهد شد. با زيرا اين بخش در نهايت از رفع تحريم ،ما انتظار داريم كه اين سهم در بلندمدت افزايش يابد
گذاري ثابت طي دهة پيش رو با الذكر در محيط كسب و كار ايران، انتظار داريم كه سرمايههاي فوقتوجه به ضعف

ردگي فضاي مالي، مصرف دولت با رشد اندكي همراه خواهد بود. با افزايش چالش مواجه باشد. با توجه به تداوم فش
  ) با افزايش مواجه خواهد بود.2020صادرات نفت، خالص صادرات در بلندمدت (پس از سال 

ورودي ارز خارجي و  هاي اياالت متحده منجر به كاهش جريان: اعمال مجدد تحريمانداز مصرف خصوصيچشم
تجاري و مصرف خصوصي  هايگرديد. اين امر به نوبة خود باعث باال ماندن تورم و فشار بر فعاليتتضعيف ريال خواهد 

منفي كاهش درآمدهاي نفتي قرار خواهد گرفت و اين خود بدين معني  تأثيرخواهد شد. درآمدهاي دولت هم تحت 
عالمت  يناشود. بيكاري نيز بيشتر مي است كه توانايي دولت براي ايجاد شغل، محدود خواهد بود. به همين منوال، نرخ

تر، باور ما بر اين است كه احتماالً ينده نيست. در بلندمدتدر چند سال آ يرانا يانداز مصرف خصوصچشم يبرا يخوب
. نمودها كاسته خواهد شد. در اين صورت، مصرف خصوصي احتماالً به تدريج بهبود پيدا خواهد باز هم از شدت تحريم

  ران از يك جمعيت فعال عظيم و در حال رشد برخوردار است.اساساً، اي
رو دچار كسري مالي پايدار باشد؛  پيشِ هايِسالكنيم كه ايران در طول بيني مي: ما پيشانداز مخارج دولتچشم
ه اي كه عمدتاً ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش تدريجي مخارج است. كسري مالي پايدار نيز منجر بمسأله

  گيري تورم خواهد شد.اوج
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  هاي رشد توليد ناخالص داخليبينيجدول: پيش
  e2018 e2019 f2020  f2021   f2022  f2023  

توليـد نـاخـالص داخلي اســـمي،    
  ميليارد ريال

19،332،545,0 23،268،361,2 28،219،378,5 33،609،281,7 39،879،685,3 46،211،331,7 

ساالنه توليد ناخا    شد  لص داخلي  ر
  واقعي، درصد 

4,8-  7-  6,1-  4,3  8,2  5,5  

  567،421،095,1  494،500،443,3  395،269،577,9  335،973،183,7  280،632،794,7  248،886،673,9  توليد ناخالص داخلي سرانه، ريال

 f2024 f2025 f2026 f2027  f2028  f2029  
توليـد نـاخـالص داخلي اســـمي،    

  ميليارد ريال
52،602،269,9  58،843،613,0  65،579،331,6  72،534،475,8  79،927،972,1  87،738،433,2  

ساالنه توليد ناخالص داخلي      شد  ر
  واقعي، درصد

4,6  4,2  4,2  4,4  4  4,1  

  954،191،239,8  876،327،369,6  808،396،172,3 737،581،924,4 673،707،837,4 624،508،652,6  توليد ناخالص داخلي سرانه، ريال
  هاي مؤسسه فيچبينيپيش=f ها و= برآوردe ؛ملل متحد، بانك مركزي ايران، مؤسسه فيچمنبع: سازمان

  
  

  

 هاي مصرف خصوصيبينيجدول: پيش
 e2018 e2019 f2020 f2021  f2022  f2023  

مصرف نهايي خصوصي،    
  ميليارد ريال

8،692،064,6 11،456،141,1 14،091،053,6 16،895،173,3 19،632،191,4 22،459،226,9 

صي،      صو صرف نهايي خ م
  درصد از توليد ناخالص 

45  49,2  49,9  50,3  49,2  48,6  

مصــرف نهايي خصــوصــي، 
  4,4  4,2  3,9  -6  -4,2  -6,4  رشد واقعي، درصد ساالنه

  f2024  f2025  f2026  f2027  f2028  f2029  
مصرف نهايي خصوصي،    

  ميليارد ريال
25،378،926,4  28،424،397,6  31،835،325,3  35،337،211,1  38،870،932,2  42،563،670,7  

صي،      صو صرف نهايي خ م
   درصد از توليد ناخالص

48,2  48,3  48,5  48,7  48,6  48,5  

مصــرف نهايي خصــوصــي، 
  3  3  4  4  4  4  رشد واقعي، درصد ساالنه

  هاي مؤسسه فيچبيني= پيشf ها و= برآوردe ؛مؤسسه فيچمنبع: سازمان ملل متحد، بانك مركزي ايران،
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 f2024 f2025 f2026 f2027  f2028  f2029  
توليـد نـاخـالص داخلي اســـمي،    

  ميليارد ريال
52،602،269,9  58،843،613,0  65،579،331,6  72،534،475,8  79،927،972,1  87،738،433,2  

ساالنه توليد ناخالص داخلي      شد  ر
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  954،191،239,8  876،327،369,6  808،396،172,3 737،581،924,4 673،707،837,4 624،508،652,6  توليد ناخالص داخلي سرانه، ريال
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 هاي مصرف خصوصيبينيجدول: پيش
 e2018 e2019 f2020 f2021  f2022  f2023  

مصرف نهايي خصوصي،    
  ميليارد ريال

8،692،064,6 11،456،141,1 14،091،053,6 16،895،173,3 19،632،191,4 22،459،226,9 

صي،      صو صرف نهايي خ م
  درصد از توليد ناخالص 

45  49,2  49,9  50,3  49,2  48,6  

مصــرف نهايي خصــوصــي، 
  4,4  4,2  3,9  -6  -4,2  -6,4  رشد واقعي، درصد ساالنه

  f2024  f2025  f2026  f2027  f2028  f2029  
مصرف نهايي خصوصي،    

  ميليارد ريال
25،378،926,4  28،424،397,6  31،835،325,3  35،337،211,1  38،870،932,2  42،563،670,7  

صي،      صو صرف نهايي خ م
   درصد از توليد ناخالص

48,2  48,3  48,5  48,7  48,6  48,5  

مصــرف نهايي خصــوصــي، 
  3  3  4  4  4  4  رشد واقعي، درصد ساالنه

  هاي مؤسسه فيچبيني= پيشf ها و= برآوردe ؛مؤسسه فيچمنبع: سازمان ملل متحد، بانك مركزي ايران،
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 دولتمصرف هاي بينيجدول: پيش

  e2018 e2019 f2020  f2021  f2022  f2023  
يارد        لت، ميل هايي دو مخارج ن

  ريال
2،495،149,0 3،306،072,5 4،168،957,4 5،002،748,9 5،868،224,4 6،807،140,3 

مخارج نهايي دولت، درصــد از  
  توليد ناخالص 

12,9  14,2  14,8  14,9  14,7  14,7  

خار ــد     م لت، رشـ هايي دو ج ن
  واقعي، درصد ساالنه

8,6-  3,5-  2,9-  4  5,3  6  

 f2024 f2025 f2026 f2027  f2028  f2029  
يارد        لت، ميل هايي دو مخارج ن

  ريال
7،692،068,6  8،576،656,4  9،562،971,9  10،614،898,8  11،835،612,2  13،196،707,6  

مخارج نهايي دولت، درصــد از  
  توليد ناخالص 

14,6  14,6  14,6  14,6  14,8  15  

ــد        لت، رشـ هايي دو خارج ن م
  5  4,5  4  3,5  3,5  4  واقعي، درصد ساالنه

  هاي مؤسسه فيچبيني= پيشf ها وبرآورد=e ؛منبع: سازمان ملل متحد، بانك مركزي ايران، مؤسسه فيچ
  

شم  صورت لغو تحريم گذاري ثابتسرمايه انداز چ ش   ها، موانع عمده: حتي در  سر راه  هاي خارجي قرار ركتاي بر 
 ها، تمايلهاي خارجي از تقريباً تمام حوزهبازارهاي خاورميانه را دارند. شركت ترينبزرگدارد كه قصد ورود به يكي از 

هاي ســياســي اند؛ با اين حال، محيط عملياتي دشــوار در كنار ريســكخود را براي بازگشــت به بازار ايران ابراز نموده
  گذاري را در شرايط نامطمئن سياسي موجود تضمين نمايد.آهستة سرمايههميشگي، تنها بازگشت 

 گذاري ثابتهاي سرمايهبينيجدول: پيش
  e2018 e2019 f2020  f2021  f2022  f2023  

بت،          ثا يه  ما ــر ــكيل سـ تشـ
  ميليارد ريال

3،552،293,9 2،675،514,0 2،318،199,6 2،472،013,0 2،704،438,7 2،949،737,5 

ز ه ثابت، درصد اتشكيل سرماي  
  توليد ناخالص 

18,4  11,5  8,2  7,4  6,8  6,4  

ــد     ــرمايه ثابت، رش ــكيل س تش
  5,5  5,7  2,9  -16,5  -4  -3,8  واقعي، درصد ساالنه

 f2024 f2025 f2026 f2027  f2028  f2029  
بت،          ثا يه  ما ــر ــكيل سـ تشـ

  ميليارد ريال
3،198،606,7  3،464،988,6  3،750،012,0  4،054،875,4  4،339،127,7  4،639،632,4  

تشكيل سرمايه ثابت، درصد از   
  توليد ناخالص 

6,1  5,9  5,7  5,6  5,4  5,3  

ــد     ــرمايه ثابت، رش ــكيل س تش
  4  4  5  5  5  5  واقعي، درصد ساالنه

  هاي مؤسسه فيچبيني= پيشfها وبرآورد=e؛منبع: سازمان ملل متحد، بانك مركزي ايران، مؤسسه فيچ

 

18 
 

 دولتمصرفهاي بينيجدول: پيش
  e2018 e2019 f2020  f2021  f2022  f2023  

يارد         لت، ميل هايي دو خارج ن م
 6،807،140,3 5،868،224,4 5،002،748,9 4،168،957,4 3،306،072,5 2،495،149,0  ريال

مخارج نهايي دولت، درصــد از  
  14,7  14,7  14,9  14,8  14,2  12,9  توليد ناخالص  

ــد       لت، رشـ هايي دو مخارج ن
  6  5,3  4  -2,9  -3,5  -8,6  واقعي، درصد ساالنه

  f2024  f2025  f2026  f2027  f2028  f2029  
يارد         لت، ميل هايي دو خارج ن م

  13،196،707,6  11،835،612,2  10،614،898,8  9،562،971,9  8،576،656,4  7،692،068,6  ريال

مخارج نهايي دولت، درصــد از  
  15  14,8  14,6  14,6  14,6  14,6  توليد ناخالص  

ــد       لت، رشـ هايي دو مخارج ن
  5  4,5  4  3,5  3,5  4  واقعي، درصد ساالنه

  هاي مؤسسه فيچبيني= پيشf ها و برآورد= e  ؛منبع: سازمان ملل متحد، بانك مركزي ايران، مؤسسه فيچ
  

هاي خارجي قرار اي بر سر راه شركتها، موانع عمده: حتي در صورت لغو تحريمگذاري ثابتسرمايهانداز چشم
ها، تمايل هاي خارجي از تقريباً تمام حوزهبازارهاي خاورميانه را دارند. شركت ترينبزرگدارد كه قصد ورود به يكي از 

هاي سياسي هميشگي، اند؛ با اين حال، محيط عملياتي دشوار در كنار ريسكبازگشت به بازار ايران ابراز نموده خود را براي
  گذاري را در شرايط نامطمئن سياسي موجود تضمين نمايد.تنها بازگشت آهستة سرمايه

  گذاري ثابتهاي سرمايهبينيجدول: پيش
  e2018 e2019 f2020  f2021  f2022  f2023  

تشكيل سرمايه ثابت، ميليارد  
 2،949،737,5 2،704،438,7 2،472،013,0 2،318،199,6 2،675،514,0 3،552،293,9  ريال

تشكيل سرمايه ثابت، درصد از  
  6,4  6,8  7,4  8,2  11,5  18,4  توليد ناخالص 

ــد     ــرمايه ثابت، رش ــكيل س تش
  5,5  5,7  2,9  -16,5  -4  -3,8  واقعي، درصد ساالنه

  f2024  f2025  f2026  f2027  f2028  f2029  
تشكيل سرمايه ثابت، ميليارد  

  4،639،632,4  4،339،127,7  4،054،875,4  3،750،012,0  3،464،988,6  3،198،606,7  ريال

تشكيل سرمايه ثابت، درصد از  
  5,3  5,4  5,6  5,7  5,9  6,1  توليد ناخالص 

ــد     ــرمايه ثابت، رش ــكيل س تش
  واقعي، درصد ساالنه

5  5  5  5  4  4  

  هاي مؤسسه فيچبيني= پيش f ها و برآورد=  e ؛سازمان ملل متحد، بانك مركزي ايران، مؤسسه فيچمنبع: 
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شم  صادرات انداز چ شمگيري كه به دنبال رفع تحريم    : پسخالص  شد چ ست، انتظار داريم كه  از ر ها به وقوع پيو
ــال      درآمدهاي هيدروكربني ايران به دليل اعمال محدوديت         ــور، در سـ هاي اياالت متحده بر واردات نفت از اين كشـ

 ت ايران را بر(بخشي كه قسمت عمدة صادرا   به شدت كاهش يابد. عالوه بر اين، براي توسعة اين بخش    2020-2019
سرمايه عهده دارد) ب سي و عملياتي موجود،       گذاريه  سيا شرايط  ست كه با توجه به  هاي عمده و دانش خارجي نياز ا

  دانيم.الوقوع نميدستيابي به آن را قريب
 هاي خالص صادراتبينيجدول: پيش

 e2018 e2019 f2020 f2021  f2022  f2023  
ــادرات كاالها خدمات،       خالص صـ

  رد ريالميليا
271،459,4 578،424,4 603،207,7 723،414,7 1،711،190,6 2،537،040,8 

خالص صادرات كاال و خدمات، درصد
    GDPاز 

1,4  2,5  2,1  2,2  4,3  5,5  

رشــد خالص صــادرات كاال و خدمات، 
  20,8  635,2  150,4  -79  -61,1  -47,4  درصد ساالنه

 f2024 f2025 f2026 f2027  f2028  f2029  
ــادرات كاالها خدمات،خالص صـ

  ميليارد ريال
3،270،335,9

0  
3،617،134,90  

3،751،730,2
0  

3،846،683,30  
3،959،795,9

0  
4،009،830,4

0  
خالص صادرات كاال و خدمات، درصد    

    GDPاز 
6,2  6,1  5,7  5,3  5  4,6  

رشــد خالص صــادرات كاال و خدمات، 
  7,5  7,6  3  1,2  -0,4  7,7  درصد ساالنه

  هاي مؤسسه فيچبيني= پيشfها وبرآورد=e؛ل متحد، بانك مركزي ايران، مؤسسه فيچمنبع: سازمان مل
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ها به وقوع پيوست، انتظار داريم كه : پس از رشد چشمگيري كه به دنبال رفع تحريمخالص صادراتانداز چشم
-2020هاي اياالت متحده بر واردات نفت از اين كشور، در سال درآمدهاي هيدروكربني ايران به دليل اعمال محدوديت

ادرات ايران را بر عهده (بخشي كه قسمت عمدة صبه شدت كاهش يابد. عالوه بر اين، براي توسعة اين بخش  2019
هاي عمده و دانش خارجي نياز است كه با توجه به شرايط سياسي و عملياتي موجود، دستيابي به گذاريه سرمايهب دارد)

  دانيم.الوقوع نميآن را قريب
 هاي خالص صادراتبينيجدول: پيش

  e2018 e2019 f2020  f2021  f2022  f2023  
خالص صـــادرات كاالها خدمات،  

 2،537،040,8 1،711،190,6 723،414,7 603،207,7 578،424,4 271،459,4  ميليارد ريال

خالص صادرات كاال و خدمات، درصد  
  GDP    1,4  2,5  2,1  2,2  4,3  5,5از 

ــادرات كاال و خدمات،  رشــد خالص ص
  20,8  635,2  150,4  -79  -61,1  -47,4  درصد ساالنه

  f2024  f2025  f2026  f2027  f2028  f2029  
خالص صـــادرات كاالها خدمات،  

  4،009،830,40  3،959،795,90  3،846،683,30  3،751،730,20  3،617،134,90  3،270،335,90  ميليارد ريال

خالص صادرات كاال و خدمات، درصد  
  GDP    6,2  6,1  5,7  5,3  5  4,6از 

ــادرات كاال و خدمات،  رشــد خالص ص
  7,5  7,6  3  1,2  -0,4  7,7  درصد ساالنه

  هاي مؤسسه فيچبيني= پيشfها و برآورد=  e ؛سازمان ملل متحد، بانك مركزي ايران، مؤسسه فيچمنبع: 
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ها به وقوع پيوست، انتظار داريم كه از رشد چشمگيري كه به دنبال رفع تحريم : پسخالص صادراتانداز چشم
-2020هاي اياالت متحده بر واردات نفت از اين كشور، در سال درآمدهاي هيدروكربني ايران به دليل اعمال محدوديت

ت ايران را بر عهده (بخشي كه قسمت عمدة صادرابه شدت كاهش يابد. عالوه بر اين، براي توسعة اين بخش  2019
هاي عمده و دانش خارجي نياز است كه با توجه به شرايط سياسي و عملياتي موجود، دستيابي به گذاريه سرمايهب دارد)

  دانيم.الوقوع نميآن را قريب
 هاي خالص صادراتبينيجدول: پيش

  e2018 e2019 f2020  f2021  f2022  f2023  
خالص صـــادرات كاالها خدمات،  

 2،537،040,8 1،711،190,6 723،414,7 603،207,7 578،424,4 271،459,4  رد ريالميليا

خالص صادرات كاال و خدمات، درصد  
  GDP    1,4  2,5  2,1  2,2  4,3  5,5از 

ــادرات كاال و خدمات،  رشــد خالص ص
  20,8  635,2  150,4  -79  -61,1  -47,4  درصد ساالنه

  f2024  f2025  f2026  f2027  f2028  f2029  
صـــادرات كاالها خدمات،  خالص 

  4،009،830,40  3،959،795,90  3،846،683,30  3،751،730,20  3،617،134,90  3،270،335,90  ميليارد ريال

خالص صادرات كاال و خدمات، درصد  
  GDP    6,2  6,1  5,7  5,3  5  4,6از 

ــادرات كاال و خدمات،  رشــد خالص ص
  7,5  7,6  3  1,2  -0,4  7,7  درصد ساالنه

  هاي مؤسسه فيچبيني= پيشfها و برآورد=  e ؛ل متحد، بانك مركزي ايران، مؤسسه فيچمنبع: سازمان مل
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  ساله 10بيني پيش

  2029اقتصاد ايران تا سال 
  هاي سياسي و موانع ساختاري ريسك اما تداوم ،ظرفيت عملكرد بهتر اقتصاد ايران نسبت به منطقه

ي غني و وضعيت جمعيتي مطلوب، از اين ظرفيت برخوردار است كه اقتصاد ايران با توجه به منابع طبيع :نماي كلي
ها با ثباتي سياسي و تنشرو عملكرد بهتري نسبت به منطقه داشته باشد. با اين حال، بي از نظر رشد، در دهة پيش

اخل، رشد توليد رو پابرجا خواهند بود. اين موضوع در كنار موانع ساختاري عمده در د پيشِ هايِسالاياالت متحده در 
  بيني نگه خواهد داشت.تر از پتانسيل آن براي آيندة قابل پيشناخالص داخلي واقعي ايران را بسيار پايين

  گرددافزايش مصرف منجر به كاهش صادرات مي
  صنعت انرژي

 
  هاي مؤسسه فيچبيني= پيش fها و = تخمين e؛ المللي انرژي، فيچمنبع: آژانس بين

  
برداري كامل از ثروت عظيم نفت و گاز و همچنين محيط المللي، عدم بهرههاي بينفع احتمالي تحريمحتي پس از ر
كنيم ي ميبينرو خواهد شد. پيشبرانگيز در اين كشور، منجر به توسعه كُند اقتصاد ايران طي دهة پيشعملياتي چالش

تر از درصد باشد كه بسيار پايين 4,3حدود  2020-2029كه ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در طول دورة 
  ها است.اوج خود در پيش از تحريم

   

ها، هزار معادل بشكه نفتكل توليد هيدروكربن
ها، هزار معادل بشكه نفت، درصد سال به سالكل توليد هيدروكربن
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  هاي اقتصاد كالن بلندمدتبينيجدول: پيش
  f2020 f2021 f2022 f2023 f2024 f2025 f2026 f2027 f2028 f2029 

 اسمي، داخلي ناخالص توليد
  دالر ميليارد

671,9  800,2  886,2  897,3  914,8  964,6  1049,3  1142,3  1248,9  1370,9  

 واقعي، داخلي ناخالص توليد رشد
  4,1  4  4,4  4,2  4,2  4,6  5,5  8,2  4,3  -6,1  ساالنه درصد

  14،909  13،692  12،631  11،707  10،866  10،408  10،316  10،302  9،411  7،999  سرانه، دالر يناخالص داخل يدتول
  91,95  91,21  90,43  89,62  88,77  87,89  86,98  86,02  85,03  83,99   نفر ميليون جمعيت،

كننده، درصد مصرف يمتق تورم
  ساالنه 

29  16  12  10  9  8  8  7  7  6,5  

  64،000  64،000  63،500  62،500  61،000  57،500  51،500  45،000  42،000  42،000  1يانگين/دالر، ميالنرخ ارز ر
، يمواز 2/دالر در بازاريالنرخ ارز ر

eop 
47،000  47،000  50،000  56،500  62،500  66،000  67،500  68،500  69،000  69،000  

 توليد از درصد جاري، حساب تراز
  1,9  1,9  1,8  1,9  1,8  1,7  1,5  1,3  0,2  0,2  داخلي ناخالص

  هاي مؤسسه فيچبيني= پيشf؛ ، مؤسسه فيچسازمان ملل متحد، بانك مركزي ايرانمنبع: 

  
  بخش انرژي: پتانسيل باال، انتظارات پايين

ز شدة گاقابل توجهي براي رشد باال برخوردارند. هم ذخاير نفت و هم ذخاير اثبات يتظرفنفت و گاز و انرژي از بخش 
تريليون مترمكعب بر اساس آمار بريتيش  29,7ميليارد بشكه و  137به ترتيب ن، دومين ذخاير بزرگ در جهان است، ايرا

   تغيير چنداني نداشته است. 2003با اين حال، سطوح توليد نفت از سال م. پتروليو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ها مشخص نيست (مترجم). دليل استفاده از اين نرخ 1
 همان 2
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  انداز رشد مثبتعامل چشم عنوانبه كنندهمصرف
  هاي اقتصاد كالنبينيپيش

 
  هاي مؤسسه فيچبيني= پيش fها و برآورد=  e؛ يچف سازمان ملل متحد،، منابع مليمنبع: 

  
لمللي بر توليد نفت ايران كاهش خواهد يافت و اجازة اهاي بين، اثرات تحريمديدگاه اصلي ما اين است كه در بلندمدت

گذاري عظيم ، درآمد بيشتر مستلزم سرمايهموضوع اين ورايخواهد داد.  2017افزايش ميزان توليد را به سطوح سال 
دار براي مشاركت خارجي در بخش هيدروكربن خارجي و انتقال فناوري است. با توجه به فراواني موانع ساختاري ريشه

تحقق اين امر در  ،گذاري نامطلوب، عدم شفافيت، ضعف قوانين و چارچوب سرمايهاداري موانعي همچون فساد ،ايران
رسد. ديدگاه بلندمدت ما، گسترش تدريجي فعاليت بخش مقياس اساسي براي چندين سال آينده بعيد به نظر مي
  هيدروكربني ايران و نه هرگونه جهش يا رشد سريع است.

  ندنماسياسي همچنان باال باقي مي هايريسك
به پشتيباني از رشد توليد ناخالص داخلي  -فعال زياد و در حال رشد جمعيت–وضعيت جمعيتي مطلوب و مساعد ايران 

  انداز ما وجود دارد. هاي سياسي داخلي در چشمواقعي در دهة آينده كمك خواهد نمود. با اين حال، ريسك
  

سالة ما در اكثر موارد  10هاي بينيصاد كالن ما بر مبناي چندين متغير كمي و كيفي هستند. پيشاقتبلندمدت هاي بينيپيش
ا عواملي اي كه پتانسيل اقتصادي بشود، به گونهبر اين فرض استوار هستند كه رشد، نهايتاً به سمت يك روند بلندمدت همگرا مي

توانند سازوكارهاي هاي كيفي غالباً نميچارچوب از آن جايي كهگردد. وري تعيين ميهمچون سرمايه ثابت، جمعيت و رشد بهره
يق مهاي ما بازتابي از دانش عبينيرا در نظر بگيرند، پيشقرار دارند كنندة رشد بلندمدت در وراي عوامل تعيينكه اصلي 
 و سهم ازدها را در تركيب اقتصاد . ما رونشودنيز محسوب ميگران از عوامل ذهني همچون قدرت نهادي و ثبات سياسي تحليل

ت و گذاري ثابكنيم تا ميزان تأثيرگذاري مصارف خصوصي و عمومي، سرمايهتوليد ناخالص داخلي بر اساس مخارج ارزيابي مي
 هاي ارز، ترازهاي حساب خارجيهاي ما از نرخبينيبخش صادرات بر رشد آينده را تعيين نماييم. در مجموع، اين عوامل در پيش

  شوند.هاي بهره به كار گرفته ميو نرخ
   

مصرف نهايي دولت، ميليارد ريال 
خالص صادرات كاالها و خدمات، ميليارد ريال

 مصرف نهايي خصوصي، ميليارد ريال
 تشكيل سرمايه ثابت، ميليارد ريال     

  اخالص داخلي واقعي، درصد رشد ساالنه توليد ن
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  انداز سياسيچشم

  1 يداخل استيس
  گشت بازخواهد ياهسته توافق به متحده االتيا احتماالً ،دنيبادر زمان رياست جمهوري 

  نماي كلي
 زاتيات، اميتا در مذاكرات بعد كوشدمياما  ،پيونددمي يرانا ياهستهمجدداً به توافق  يادبه احتمال ز يدنبا 

 .يردرا از تهران بگ يگريعمده د
 جدول: بررسي اجمالي وضعيت سياسي

تواند براي دو دورة چهار ســاله برگزيده جمهور ميشــكل گرفت. رئيس1979جمهوري اســالمي بر مبناي انقالب  نظام حكومتي
سالمي) داراي          شوراي ا ست. پارلمان (مجلس  سوم غيرمتوالي ا ست  290شود و دورة  اي كه براي دوره نماينده ا

اي مردم براي دورهروحاني است كه با انتخاب مستقيم  86شوند. مجلس خبرگان متشكل از چهار ساله انتخاب مي
  يابند.ن مجلس راه ميهشت ساله به اي

 اي رهبر ايرانعلي خامنهاهللايتآ  رأس حكومت
 جمهورحسن روحاني رئيس  رأس دولت

  انتخابات مجلس 2020فوريه  21  آخرين انتخابات
  رياست جمهوري 2017 مه 19

  انتخابات رياست جمهوري 2021  انتخابات بعدي
  انتخابات مجلس 2024فوريه 

ــهردار تهران: پيروز حناچي،    هاي مهمشخصيت احمد    اهللايت آ: رهبري مجلس خبرگان  يسرئ، قاليباف   محمدباقر  مجلس:  يسرئشـ
  جنتي

 ندروتكارانمحافظه  هاي سياسي مهمائتالف
رو: اعضاي مهم آن شامل علي الريجاني، محمدباقر قاليباف و محسن رضايي هستند؛ از اصالحات         كاران ميانهمحافظه

  اما همچنان حامي و پشتيبان تشكيالت سياسي فعلي هستند. ،كننداقتصادي و سياسي معتدل حمايت مي
كنند و طرفدار آشتي و سي معتدل حمايت ميروها: به سركردگي حسن روحاني؛ از اصالحات اقتصادي و سيا  ميانه

  اي هستند.نزديكي با غرب در موضوع هسته
هاي ســياســي و ســاختار  هاي متفاوت كه عمدتاً طرفدار آزاديطلبان: متشــكل از احزاب متعدد با ديدگاهاصــالح

  سياسي بازتر و آزادتر هستند.
  درصد) 7كرسي (20طلبانحدرصد)، اصال76كرسي (221كارانمحافظه  آرايش فعلي مجلس

جان و ، آذربايرژيم اشغالگر قدس هاي مرتبط با تروريسم و نقض حقوق بشر)،   اياالت متحده و اتحاديه اروپا (تحريم  منازعات جاري
  تركمنستان (مرزهاي درياي خزر)

سي           روابط/معاهدات اصلي سيا صادي و  سالمي، روابط اقت سازمان كنفرانس ا سترده با عراق، روابط محدود با   سازمان تجارت جهاني،  گ
سازمان      ضو اين  شورهاي ع سيه و     شوراي همكاري خليج فارس و ك سوريه. روابط فزاينده با رو ستحكم با  ، اتحاد م

  چين. برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)
 59,6 مدتشاخص ريسك سياسي كوتاه
  47,9  مدتشاخص ريسك سياسي بلند

  منبع: مؤسسه فيچ
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 يبرا يقصد و يبه روشن يدنبا يانتخابات ين. برنامه كمپپيونددمي يرانا ياهستهدوباره به توافق  يادبه احتمال ز نيدبا
مشروط به آنكه تهران به طور  دهد،يبرجام) را نشان م -(برنامه جامع اقدام مشترك  ياهستهورود مجدد به توافق 

روند  يابر يگريمهم د يطشرا ينكهمشروط بر ا ،پذيردميرا  يشنهادپ ينا رانكامل به آن تن دهد. به نظر ما احتماالً ته
ترامپ در سال  هايتحريماعمال مجدد  يلبه دل يرانمتحده وجود نداشته باشد. اقتصاد ا ياالتا هايتحريمكاهش 
 يورجمه درون در يو اعتراضات گسترده اجتماع يتيامر به نوبه خود در نارضا يناست كه ا يدهد يببه شدت آس 2018
 يريز سرگبا ا يژهبه و-كند  يترا تقو يمشتاق است كه ثبات اقتصاد يادبه احتمال ز حكومتنقش داشته است.  ياسالم

به  بازگشت يندفرا يو اجرا فقكه توا شويممي يادآوررا كاهش دهد.  يآت يداخل هايچالش يلتا پتانس -صادرات نفت
 يه براك يرانا يجمهور ياستداشته باشد. انتخابات ر يازماه زمان ن ينبه چندواشنگتن و تهران ممكن است  ينتوافق ب
ه محافظاست كه حزب  يدر صورت ينو ا يندازدب تأخيرروند را به  ينا تواندمي يزشده است ن يزيربرنامه 2021ژوئن 

 يب،ترت ين. بدشودينم تمام طلباصالحنامزد  يكبه نفع  هاتحريمكند كه كاهش مجدد  لحاص ينانبخواهد اطم كار
شروع  2021دوم  يمهاست كه احتماالً در ن يرانصادرات نفت ا يجينسبتاً تدر يشما در حال حاضر افزا ياصل يدگاهد

  .يابدمي يشافزا 2022و سرعت آن در سال  شودمي
در  .يردرا از تهران بگ يگريعمده د يازاتامت ي،بعد يتالش خواهد كرد تا در مذاكرات احتمال يدنحال، دولت با ينبا ا

ست كه دولت و  يزن يدنبا يبرنامه مبارزات انتخابات ضمن     يآمده ا ست  سترش  يتتقو«بر آن ا ست توافق  »و گ  ،ياهه
ــا« ــع احتماالً با بخش عمده ترج ين. اراندرا به عقب ب يرانا »كننده ثباتيب هايفعاليت يرس  تياالمردم ا يحاتموض

. دانستندميكشور  ينا »دشمن«را  يرانهنوز ا يكادرصد از مردم آمر 79,5، 2020ل تا اوت سا-دارد  يمتحده همخوان
ست، به عنوان مثال موافقت با تمد  يمحدود يازهايدادن امت يبرا يرانكه ا دانيمميما  مفاد توافق  از يبرخ يدآماده ا

سته  س  يزو ن ياه سته  ياحتماالً برنامه بازر صف، ا  ين. با اياه ستلزم   ينو ضاف  يازاتامت ياعطاامر م  تياالاز طرف ا يا
  هست. يزمتحده ن
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  هاايران در زمان حكومت دموكرات-احتمال كمتر مواجهه نظامي آمريكا
  »آيا آمريكا بايد دشمنان را بيشتر يا كمتر از ميزان كنوني با نيروي نظامي مورد تهديد قرار دهد؟«پيمايش: -آمريكا

  
  2111: نمونه حجم. است شده انجام 2020 ژوئيه 19 و 2020 يهژوئ 2 ينب ايشيم: پمالحظه

  شيكاگو شوراي: منبع

  
 يز گاههر ا هاتنشو  مانديم يو تار باق يرهنسبتاً ت يدناحتماالً در دوران با يرانمتحده و ا ياالتروابط ا يب،ترت ينبه ا

همچنان پابرجا خواهد  يرانا يهعل هاتحريماعمال مجدد  يجهو در نت ياهسته. خطر نقض توافق شوندمي يادكم و ز
 يشتربه مراتب از دوره ترامپ ب يدنكار در زمان با ينا يبرا ييمتحدان اروپا با يبود، هرچند احتمال انجام هماهنگ

 يشترب زانيو احتماالً م- »يتعامل جهان يابزار اصل«به عنوان  يپلماسيبر د يدنبا تأكيدبا توجه به  ينكه،اآخر است.
 يكاآمر نيب يممستق رگيريد يداحتمال تشد يماست كه فرض كن يمنطق -يخارج ياستمواضع سدر  ينيبيشپ يتقابل
  وجود نداشته باشد). ينكهتر باشد (البته نه اييننسبتاً پا ياو نسبت به دولت فعل يدر زمان زمامدار يرانو ا

  2سياست داخلي 
  ايها، مخاطرات و پيامدهاي منطقهايران: فرصت-مشاركت استراتژيك چين

  نماي كلي
 »هر دو طرف باشد  يبرا يمهم يارتحول بس تواندمي يرانو ا ينچ يندر حال ظهور ب »يكمشاركت استراتژ

 .نديربگ يشيمتحده پ ياالتاز ا يادر غرب اوراس يتيكتا از نظر ژئوپل كندمياز آنها كمك  يككه به هر 

 به طرح  ترعميقو ورود  يمتحر هاسالاقتصاد خود پس از  يرچشمگ يتتقوخود و  ياز كاهش انزوا يرانا
 كمربند و جاده منتفع خواهد شد.

 ارس و ف يجبه منطقه خل يگرد يدوركر يكبه بندر جاسك و  يدسترس يران،تر از انفت ارزان تأمينبا  ينچ
 خواهد شد. مندبهرههند  يانوساق

  
  

 خواهانجمهوري

 هادموكرات

 از ميزان كنونيكمتر بيشتر از ميزان كنوني ميزان كنونيمعادل

آمریکا-پیمایش:»آیاآمریکابایددشمنانرابیشتریاکمترازمیزانکنونیبانیروینظامیموردتهدیدقراردهد؟«
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  كند يداپ يراندر ا يديجد يگاهممكن است پا ينچ
  توسعه بندرگاهي -اقيانوس هند

  
  اند.برخي از بنادر به منظور وضوح تصوير حذف شده d-maps.comالمللي؛ الگو: هاي بينمنبع: فيچ، رسانه

  
  ــاركت چ ــر برا يرانو ا ينمشـ ــمال الملليبينحمل و نقل  يدوركر يحداقل در حال حاضـ مورد  جنوبِ-شـ

 .است يمنف ،هند كيتيژئوپل يتموقع براي هند و يتحما

  يرانو ا ينگرفتار جنگ شــود، مشــاركت چ يرانا يادر كشــورشــان دلخور شــوند  يناز نفوذ چ هاايرانياگر 
 .يردقرار گ يجد يممكن است تحت فشارها

هر دو طرف باشد كه به هر   يبرا يمهم يارتحول بس  تواندمي يرانو ا ينچ يندر حال ظهور ب »يكمشاركت استراتژ  «
ــ يتيك تا از نظر ژئوپل  كند ميكمك   از آنها  يك  ــيمتحده پ  ياالت از ا يا در غرب اوراسـ  ينا هاي گزارش. يرند بگ يشـ

ــاركت پ ــنهاديمش ــال  يهژوئ يلدر اوا يش ــانهدر  2020س ــد و وز  يالمللنيب هايرس ــر ش  يرانامور خارجه ا يرمنتش
شت كه چن  يفظر محمدجواد ست. تاكنون   يامعامله يناظهار دا ست و در       ياتجزئدر حال مذاكره ا شده ا شر ن منت

ضا  صحبت  يمورد زمان ام سم  يآن  ست. با ا   ير شده ا  يتتقو يبرا ياكنندهقانع يلدال يرانا هم و ينچ همحال،  ينن
د. دولت ترامپ قرار دارن ياز سو يشتريب يتيكيو ژئوپل يهر دو مورد انتقادات و فشار اقتصاد يراخود دارند، ز يهمكار

 يرانمتحده در ســطح جهان و ا ياالتا يبرق ترينجدي«را به عنوان  ينمتحده، چ ياالتا مهورجرئيسدونالد ترامپ، 
صل  صم  يرانو ا ينروابط چ رچه. اگداندمي يانهمتحده در خاورم ياالتا يرا به عنوان مخالف ا  ينبود، اما ا يمانهاز قبل 
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س  توانديروابط م ستحكم  يارب ست تا متح  يراشود، ز  ترم   ر حالِد يتيكرا در مبارزه ژئوپل يديدان جدپكن در تالش ا
  .يدواشنگتن جلب نما يهگسترش خود عل
  دهدجنوب پويايي خود را از دست مي-كريدور شمال

  جنوب-كريدور حمل و نقل شمال

  
  فيچمؤسسه المللي، هاي بين، رسانهValdai يباشگاه گفتگومنبع: 

  
 هاالسدر اقتصاد خود پس از  يرچشمگ يو ارتقا يپلماتيكو د يتصاداق يبا كاهش انزوا ينمشاركت با چ يقاز طر يرانا

 يبرا ينچ ،ايرسانهمختلف  هايگزارشدر طرح كمربند و جاده منتفع خواهد شد. طبق  ترعميقو ادغام  يمتحر
دالر (از  يلياردم 400سال حدود  25 ي) ط5G(از جمله  راتيمخاب هايشبكه، بنادر و هاجادهكردن راه آهن،  يزهمدرن

 ين. چكندمي گذاريسرمايه يران) در اهازيرساختدالر در  يلياردم 150و  يدالر در بخش انرژ يلياردم 250 يزانم ينا
مرز  رد يران،غرب اجنوب )، آبادان (يرانا يدر ماكو (شمال غرب يدجد يدر توسعه مناطق آزاد تجار يرانبه ا ينهمچن

به توسعه بندر  ينكمك چ يناخل تنگه هرمز است، كمك خواهد كرد. همچنقشم، كه درست در د يرهبا عراق) و جز
در طرح كمربند  يرانا ترعميقاست. در كل، ادغام  يتتنگه قرار دارد، حائز اهم ينكه درست در خارج از ا يران،جاسك ا
با  يقابل توجه يو فرهنگ يخيروابط تار ي، كه دارايانهم يايبه آس اكشور ر ينارتباطات حمل و نقل ا تواندميو جاده 

 يبرا يراندر ا گذاريسرمايه ،متحده برقرار باشد ياالتا هايتحريمكه  يوجود تا زمان يندهد. با ا يشآن است، افزا
 تيعدم تبع يپكن برا يلتما يزانبه م گذاريسرمايهبه  يرانا يادز يدهايام ينهمچنان دشوار خواهد بود، بنابرا ينچ

  دارد. يبستگ ايافق هستهتو ياو/  هايماز تحر



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان 28

28 
 

 يانوساق فارس و يجبه منطقه خل يگرد يدوركر يكبه بندر جاسك و  يدسترس يران،ا يفتخف ينفت دارا تأميناز  ينچ
درصد  40از  يشو ب كندميخود را وارد  يازدرصد از نفت خام مورد ن 70اكنون حدود  ينمند خواهد شد. چهند بهره

از عربستان  2019خود در سال  يازدرصد از نفت مورد ن 17 تأمين(تنها  كندمي تأمينفارس  يجاز نفت خود را از خل
 ينظام ريياست كه ممكن است با درگ ينپكن ا هاينگراني ترينبزرگاز  يكيكننده نفت). عرضه ترينبزرگ يسعود
كشور  يننفت ا تأمين، يادر نفت آن كشور در يل) در تحويكاقدرت متخاصم (احتماالً آمر يكدخالت  يافارس  يجدر خل
القوه و به طور ب دهدمي ينرا به چ يرانبه نفت ا يشترب يامكان دسترس يشنهادي،پ يكشود. مشاركت استراتژ قطع
، گرچه هنوز كندميپكن فراهم  يفارس برا يجاز خل يخروج هايمحمولهرا در مورد حمل و نقل  يشتريب يتامن

از  رنظصرف. يرخ يادر جاسك برخوردار است  يگاهخودش از حق داشتن پا نيچ ياييدر يروين ياكه آ يستمشخص ن
د كرد. خواه يلفارس تبد يجدر خل يتيكمهم ژئوپل يگرباز يكخود به خود پكن را به  ينبا چ يرانا يمورد دوم، همكار

خود را در  ينظام هيگاپا ينكه اول ي، هنگام2016بزرگ در سال  يانهدر خاورم ترفعالنقش  يفايا يبرا ينچ يآرزو
 دوريكر ينكه،عرب افتتاح كرد، كامالً مشخص شد. ضمن ا يايسرخ و در ياي، در تقاطع دريبوتيكشور در ج ازخارج 
د كه و پاكستان باش ينچ ياقتصاد يدورمكمل كر تواندمي يز) نيانهم يايآس يق(از طر يرانو ا ينچ ياحتمال ياقتصاد

در مورد گوادر به عنوان  ياديز هايزنيگمانه( شوديم يعرب منته يايدر در ينچگوادر توسط  در حال توسعهبه بندر 
به  واندتمي ينهمچن يرانو ا ينچ يدوركر .است) يافتهامر تحقق ن ينصورت گرفته، اما تاكنون ا ينچ ياييدر يگاهپا

 يحت ياپاكستان و  هند و يدجد يريو پاكستان كه در معرض درگ ينچ ياقتصاد يدوركر يبرا يگزينيعنوان جا
 ينو ب 2019هند و پاكستان در سال  ينب ينظام يجد هايدرگيريو هند قرار دارد، عمل كند. پس از  ينچ يريدرگ
  .آيديتر به نظر محوادث محتمل ينوقوع ا 2020و هند در اواسط سال  ينچ

 مورد جنوبِ-شمال الملليِبينحمل و نقل  يدوركر يافت بزرگ برا يكحداقل در حال حاضر  يرانو ا ينمشاركت چ
هند،  بار توسط ينجنوب اول-شمال الملليبينحمل و نقل  يدورآن كشور است. كر يتيكژئوپل يتهند و موقع يتحما

 نيشد. با ا يشنهادپ يانهم يايآس ياز كشورها يبرخ وآنها  ينبهبود ارتباط ب يبرا 2000دهه  يلدر اوا يهو روس يرانا
حمل و  يدورقرار گرفته است، كر ينچ يمال يتمربند و جاده، كه به شدت مورد توجه و حماحال، بر خالف طرح ك

 الملليبين هايتحريم، ينهل دادن آن به جلو نداشت. عالوه بر ا يبرا قدرتمند يحام يكجنوب -شمال الملليبيننقل 
 الملليبينحمل و نقل  يدوركر يتجذاب، 2014در سال  يناوكرا هايدرگيرياز زمان  يهو روس يرانا يهعل مدتطوالني
را توسعه  يراناست كه بندر چابهار ا يكاهش داده است. اگرچه هند چند سال يتجارت جهان يجنوب را برا-شمال

 رسدميو افغانستان است، اما به نظر  يراناز آن بندر به زاهدان در مرز ا يليخط ر يكو در حال ساخت  دهدمي
حمل و نقل  يدوراحتماالً هنوز از توسعه كر يرانكه ا ياست. در حال يدهرس يانبه پا هاپروژه يندر ا نويدهلمشاركت 

 يهااختزيرس توسعه يلپتانس ينو چ هاز ابهام بود ياهالهپروژه فعالً در  ين، اكندمي يجنوب طرفدار-شمال الملليبين
خود را به  يو افغانستان دسترس يرانا يقد از طربو يدوارحال، هند كه ام ين. در همدهدميرا ارائه  يشتريب ياربس
ه را مسئل ين)، اكندميمانع در منطقه عمل  يكبه عنوان  ينچ يتپاكستان با حما يرابهبود بخشد (ز يانهم يايآس
 يك ياز آن است كه هند در عوض تالش خواهد كرد تا رو يحاك ايرسانه هايگزارش ين. آخرداندمي تريچيدهپ
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 ،دبه اروپا متصل كن رژيم اشغالگر قدسو  يعرب يكشورها يقكشور را از طر ينكه ا يعرب ياز كشورها يعبور يدوركر
  .دانديم يدرا بع ياپروژه ينشدن چن يما عمل يرساختز گروهاگرچه - يدتمركز نما

اهش دهد. متحده را ك تياالبا ا يكبه روابط نزد يابيدست يتهران برا يزهانگ تواندمي يرانو ا ينچ الوقوعيبمشاركت قر
 يرانا تاخواسته  المياس يبر جمهور يو نظام ياسيس ي،ترامپ كه با اعمال فشار اقتصاد جمهوررئيسبرعكس  يدنبا

از  رانيرا در قبال ا يزتريآمموضع صلح يد،نما يرژيم اشغالگر قدسو ضد  يكاييضدآمر هايسياست ييررا وادار به تغ
 ياهسته(برجام، توافق  2015به برنامه جامع اقدام مشترك سال  يوستناز پ يرانا ياصل يزه. انگدهديخود نشان م

 يدال، بعح ينبود. با ا يشترب يخارج گذاريسرمايهو جذب  الملليبين هايتحريماز  يناش ي) كاهش فشار اقتصاديرانا
ممكن است  يسالگ 77به  يدنباال و رسسن  يلدل به يدنكه با داندمياعتماد كند و  يدنكه تهران به با رسدميبه نظر 

ممكن  يرانا حكومتاما  يست،ن اينما  ياصل يدگاهد ينكه) در مصدر امور نباشد. با ا2021-2025دوره ( يكاز  يشب
  ورده است.گره خ ينبه چ يرانا ياقتصاد يندهو آ يستمتحده ن ياالتدادن به ا يازبه امت يازين يگرد يردبگ يجهاست نت

رار ق يانهدر خاورم يشتريب يتيكيآن كشور را در معرض خطرات ژئوپل تواندمي يرانبا ا يناركت چحال مش عيندر 
 يتريكنزدويژه صرفاً با يك قدرت در خاورميانه اجتناب كرده و در عوض روابط  يارابطه يجاددهد. تاكنون، پكن از ا

ر د ينتصور كه چ ينكرده است. گسترش ا ايران برقرار ينرا با بيشتر كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و همچن
فارس و  يجرهبران خل يانرا در م ينياحساسات ضدچ تواندمياست،  يراناكنون كامالً طرف ا ايمنطقهاختالفات 

 يتفارس را به تقو يجخل يهحاش يكشورها تواندميامر  يندهد. ا يشمردم آنها افزا يانبه طور بالقوه در م ينهمچن
مقابله با اتحاد نوظهور  يمنطقه برا ياصل يروهاياز ن يتحما يمتحده واداشته و واشنگتن را برا التياخود با ا وابطر
  تحت فشار قرار دهد.  يرانو ا ينچ

كه رشد آن را كند خواهد كرد، پكن  يندر اقتصاد چ يتحوالت ساختارالبته اين مساله را بايد درنظر داشت كه با 
 توانديم يرانا ينباشد. بنابرا اين كشورمورد انتظار ، در سطح يراندر ا گذاريسرمايه يممكن است فاقد بودجه الزم برا
   نفت. يو كاهش تقاضا برا گذاريسرمايهكاهش - يردقرار گ يناز كاهش سرعت چ ياز دو كانال در معرض آثار ناش

  انداز سياسي بلندمدتچشم
  تنازع قدرت نيز وجود دارد زمانهمد هستند اما به دنبال حفظ كنترل خو محافظه كارانرسد كه به نظر مي
گرايان اعتدال رو در دست خواهند داشت، گرچهِ ايران قدرت را در دهة پيش محافظه كارانبه احتمال زياد  :نماي كلي

روها نيز همچنان به دنبال آزادي سياسي و اجتماعيِ بيشتر خواهند بود. حتي پس از پيروزي حسن روحاني، ميانه و
كاران باقي ماند. ضرورت ، نهادهاي اصلي قدرت كماكان تحت كنترل محافظه2017رو در سال جمهور نسبتاً ميانهئيسر

گرديد، اما پس از خروج اياالت  2015اي بين ايران و غرب، روسيه و چين در سال اقتصادي منجر به توافق هسته
   .استريسك از بين رفتن اين توافق بسيار زياد  ، كماكانمتحده
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  تر از ميانگين جهانيبا سطوح منطقه، اما پايين ترازهمسطح ريسك سياسي 
  هاي ريسك سياسي بلندمدتشاخص و مؤلفه –ايران، خاورميانه و جهان 

  
  تر است. منبع: فيچ: امتياز باالتر نشانگر ريسك پايينمالحظه

  
نترل كلي خود بر كشور را حفظ نمايند، گرچه اين مسأله ايران ك محافظه كارانرو  ما انتظار داريم كه طي دهة پيشِ

به اين معنا نيست كه امكان گشايش سياسي محدود در صحنة سياسي كشور وجود ندارد. احتماالً مراكز اصلي قدرت 
ا ام ،مقاومت خواهند كردگشايش سياسي در برابر هرگونه كاران خواهد بود و در ايران به طور عمده در اختيار محافظه

هاي بيشتر سياسي و اجتماعي ادامه خواهد داشت. در ارتباط با سياست خارجي، ما همچنان كماكان فشارها براي آزادي
اي، خالي از چالش نخواهد بود. ما همچنين شاهد افزايش ريسك فروپاشي توافق هاي هستهمعتقديم كه فرآيند بازرسي

  ود. اي خواهيم بهسته
آوري نظام سياسي ايران را اما تاب ،شودنفت باعث فشار بر دولت مي صادراتز افت شديد اي اترديد دورهاگرچه بي

ساالري اسالمي را با كم گرفت. نظام سياسي ايران واقعاً در جهان منحصر به فرد است؛ نظامي كه يك ديننبايد دست
  است.  آميختهدرهم شدهيريتمدكامالً  خواهي انقالبي و يك دموكراسيجمهوري

  شاخص ريسك سياسي بلندمدت
مؤلفة اين شاخص، كمترين امتياز  4است. از  100از  54,1ما براي ايران،  1شاخص ريسك سياسي بلندمدتمقدار 

است. اين امتياز، بازتابي از نظام سياسي اقتدارگرايانة ايران  100از  41,8 امتياز با »يسياس هايويژگي«مربوط به 
است كه دليل آن در تنوع جمعيت و سطح باالي فقر نهفته است.  100از  55 »جتماعيهاي اويژگي«است. امتياز 

هاي تحريم هاسالاست كه بازتابي از فشار خارجي شديد بر دولت در نتيجة  100از  55هم  »گسترة حكومت«امتياز 
هاي مشابهي را الً سياستهاي ايراني معمواست، زيرا دولت 100از  70 »يپيوستگي سياست«المللي است. امتياز بين

  كنند.به خصوص در امور داخلي پيگيري مي

                                                 
1 Long-Term Political Risk Index 
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  ريسك عملياتي
گذاران فعال در اين كشور با آن هاي احتمالي كه سرمايههاي ريسك عملياتي، مروري جامع بر ريسكمجموعه گزارش

نند. سرويس ريسك عملياتي كاي سراسري از تهديدها و مزايا ارائه ميشوند و همچنين يك ارزيابي منطقهمواجه مي
دهد. و ريسك جرم و امنيت را انجام مي گذاري، ريسك بازار كارو سرمايه كار ارزيابي ريسك لجستيك، ريسك تجارت

  ها است.آيد بخشي از اين گزارشيم هآنچه در ادام
  بيند يم هاي فراوان آسيبريسككه توسط  يتجار يمعظ يلپتانس

  عملياتي نقشه شاخص ريسك -خاورميانه

  
  فيچ ياتيعمل يسكمنبع: شاخص ر كمتر؛ يت= جذاب تريينپا يازتر، امتباالتر = بازار جذاب ياز، امت100از  يازامت :مالحظه

، تجارت با اين كشور به مراتب 2020ايران در ژانوية  يهعلهاي جديد به دنبال تصميم دونالد ترامپ براي اعمال تحريم
، موجب جدايي تهران از 19-گيري كوويدايندة روابط با واشنگتن در كنار پيامدهاي همهسردي فزدشوارتر شده است. 

وكار پرچالش آن شده است. عالوه بر اين، وابستگي شديد ايران به المللي و وخامت محيط كسبجامعة بين
شديد قيمت جهاني نفت و به دنبال آن افت  19-گيري جهاني كوويدبه دليل همه، اقتصاد اين كشور را هاهيدروكربن

هاي بالقوه و نيز تنش يبريجنگ سادر معرض ريسك وكارها نيز پذيري قرار داده است. كسبدر وضعيت بسيار آسيب
موانع متعدد تجاري، انحصارات و  توان بهجمله مي ي نيز وجود دارند كه ازهاي ديگراي قرار دارند. ريسكمنطقه

قوانين سختگيرانة كار، فساد هاي سنگين، ها، مالياتركت خارجي در برخي حوزههاي قانوني بر سر راه مشاممنوعيت
و حاكميت ضعيف قانون، همچنين تسلط نهادهاي دولتي بر صنايع مهمي چون بانكداري اشاره كرد. با وجود اين، در 

ه مواج ها و صنايعزيرساخت، هاهيدروكربنگذاري در توجهي براي سرمايهقابل هايفرصتها، ايران از صورت لغو تحريم
گذاري خود را با كشورهاي آسيايي مانند چين و اين كشور پيوندهاي تجاري و سرمايه برخوردار است كنندهمصرف با

از  12كه رتبه  است 100 از 42,8 پايين نمره ايران ياتيعمل يسكشاخص ر امتيازحساب،  ين. با ادهدگسترش مي
 201از ميان  127ر از كشورهاي عمدتاً درگير جنگ مانند يمن، عراق و سوريه و رتبه كشور خاورميانه، باالت 18ميان 

  شود.كشور جهان محسوب مي
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 جدول: ريسك عملياتي

  ريسك بازار كار  ريسك عملياتي  
ريسك تجارت و 

  گذاريسرمايه
  ريسك لجستيك

ريسك جرم و 
  امنيت

  33,4  52,8  36,4  48,7  42,8  امتياز ايران
  42,6  47,7  49,6  53,1  48,2  ورميانه و شمال آفريقاميانگين خا

  12  9  12  10  12  )18جايگاه در خاورميانه و شمال آفريقا (از 
  49,2  49,3  49,5  50,2  49,5  ميانگين جهاني

  159  83  147  109  131  )201جايگاه جهاني (از 

  فيچمنبع: شاخص ريسك عملياتي  ؛= باالترين ريسك 0= كمترين ريسك، 100: مالحظه

 متعدديوكارهايي كه به دنبال ورود به بازار ايران هستند با تهديدهاي امنيتي : كسب)100از  33,4جرم و امنيت (
هاي عملياتي را مواجه خواهند بود و لذا ورود آنها به اين بازار، مستلزم اقدامات احتياطي قوي و جامعي است كه هزينه

شوري كهاي امنيتيِ بينروابط تاريخي آن با غرب، منجر به برخي از ريسك برد. سياست خارجي فعلي ايران وباال مي
ور اين كش ،المللي ايرانانزواي بينبه عالوه، اي به خصوص عربستان هم باال است. هاي منطقهها با قدرتشده و تنش

  سهيل نموده است. يافته را تم سازمانايهاي جرجرائم مالي و سايبري تبديل كرده و ظهور شبكه مركزرا به 
، هاهيدروكربن حوزه در يعظيم تجار پتانسيلرغم داشتن ايران علي: )100از  36,4گذاري (تجارت و سرمايه

هاي غربي، بسته است. تصميم گذاري و تجارت خارجي، به ويژه با شركتاساساً بر روي سرمايه ،ها و صنايعزيرساخت
 سابقةهاي بيشتر به ، موجب وارد آمدن آسيب2020عليه تهران در ژانوية  هاي جديددونالد ترامپ براي اعمال تحريم

ها به قوت خود باقي باشد، گذاري شد. در واقع، تا زماني كه تحريمسرمايهنامناسب عنوان يك مقصد ايران به فعلي
اي، ز همسايگان منطقهالمللي منزوي خواهد شد. اين مسأله به همراه روابط پرتنش با برخي اايران توسط جامعة بين

لياتي فضاي عمتر ساختن گستردهگذارد. مانند عربستان سعودي ، شركاي تجاري بسيار محدودي براي ايران باقي مي
ويژه معضالت ساختاري چون حاكميت ضعيف گذاران خارجي آكنده از دشواري است، بهنيز همچنان براي سرمايه

هاي خصوصي را از ميدان هاي دولتي كه شركتشركت قابل توجهحضور  و هاي سنگين، مالياتاداريقانون، فساد 
 متياهش قك ه دليلكشور را ب ني، اقتصاد اهاهيدروكربنبه  رانيا ديشد ي، وابستگنيعالوه بر اكنند. رقابت به در مي

     قرار داده است. يريپذبيآس اريبس تي، در وضع19-گيري جهاني كوويدو همهنفت  يجهان
هم به مسأله بكر باقي خواهد ماند و اين نخورده و دستبازار كار ايران تا حد زيادي  ظرفيت: )100از  48,9كار (بازار 
راي رسد. اين بازار كار باست كه اصالح آن نيز بعيد به نظر مي يكار نامنعطف قوانينها و هم وجود تحريم تأثيردليل 
كرده ايراني به دنبال زيرا جمعيت زيادي از جوانان تحصيل ،جذاب است شديداً ،شوندي كه به ايران وارد ميهايبنگاه
ات تر در اشتغال بلندمدت و تشديد موضوع. با اين وجود، قانون كار سختگيرانه، با حمايت از كارگران قديميهستندشغل 

د. كنخدام و اخراج تحميل ميهاي استنسل جوان و فرار استعدادها، كماكان موانعي را در رويه باالِي مربوط به بيكاريِ
هاي حداقل دستمزد تحميليِ دولت، افزايش يافته در حالي كه فقدان اتحاديهمزايا و هاي نيروي كار هم به واسطة هزينه

ست كه كارگران و كارفرمايان قادر نيستند به راحتي در مورد افزايش دستمزدها مذاكره ا مستقل بدين معنا كارگري
  آميز برسند.ختالفات به سازش مسالمتكنند يا در مورد ا
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اي ه: تحقق بهبود مورد انتظار در شبكه لجستيك ايران، پس از تصميم براي اعمال تحريم)100از  52,8لجستيك (
و  1گذاريِ بيشتر در خدمات عموميرسد. سرمايهاي، بعيد به نظر ميتوافق هسته الغايثانويه اياالت متحده و احتمال 

ولت كنند و دها حذر ميالمللي از ريسك نقض تحريمهاي بينع نخواهد بود، زيرا بنگاهوالوقل، قريبشبكه حمل و نق
 تأثيرهاي مالي بيشتري مواجه خواهد شد. در نتيجه، به دليل ايران هم به دليل كاهش صادرات نفت، با محدوديت

برخي مسائل ساختاري شامل موانع تجاري  هاي حمل و نقل و همچنينها بر خدمات عمومي و شبكهبار تحريمزيان
  هاي آبي، ايران كماكان عملكرد خوبي در لجستيك نخواهد داشت.رايج، دسترسي ضعيف به اينترنت و افزايش تنش

  )100از  27,4( اقتصاد بودن باز
با  تقيممس تعامل يدارا يعو صنا هازيرساخت، ييدروكربنهصنايع از نظر  يژهبه و يران،بزرگ ا يتجار يلبا وجود پتانس

و  ياز نظر اقتصاد يرانبسته است. ا يو تجارت خارج گذاريسرمايه يكشور اساساً بر رو ينا درهاي ،2كنندهمصرف
توسط دولت  شده اعمال هايمحدوديتبه همراه  امر ينشده است كه ا يمنزو الملليبينتوسط جامعه بزرگ  ياسيس

به شكل قابل  و خطر لطمه به اعتبار را مقرراتي هايچالشمتحده،  ياالتا ايهتحريمو  يخارج گذاريسرمايهدر مورد 
از حد كشور به بخش نفت، كه باعث توقف  يشب ياتكا يلوضع به دل ينكسب و كارها به همراه دارد. ا يبرا توجهي

 هايكتشرگسترده حضور  شده و نيز به واسطه هايرهيدروكربند و خدمات مربوط به غيمانند تول يعصنا يرتوسعه سا
نفت،  يجهان يمتافت ق يط،شرا ينشده است. در ا يدتشد زنند،يرا پس م يبخش خصوص هايگذاريسرمايهكه  يدولت
در  مدتميانتا  مدتكوتاهرا در  يران، اقتصاد ا19-يدكوو يوعدر خالل ش ينفت هايسوخت ياز كاهش تقاضا برا يناش

 يباز بودن اقتصاد يرا برا 100از  27,4كم   ياربس يازامت يران، ايجهداد. در نتقرار خواهد  پذيريآسيب ياربس يتموقع
 يمن، عراق و يهدر رتبه چهارم از آخر قبل از سور يقا،و شمال آفر خاورميانهكشور منطقه  18  يانكرده و از م يافتدر

  قرار دارد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Country's utilities. 
2 Consumer-facing industries 
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  است شده فضع دچاركسب و كار به واسطه موانع متعدد،  يمعظ ظرفيت
  اقتصاد بودن باز -آفريقا شمال و خاورميانه

  
  فيچ تجارت و گذاريسرمايه ريسك شاخص: منبع ريسك؛ بيشترين= 0 ريسك، كمترين= 100: مالحظه

  اقتصاد بودن باز هايتحليل آخرين
 يرانمتحده و ا ياالتدر ا ياسيتحوالت سعمدتاً به  يران،ا ياقتصاد يرمس يزمتحده و ن ياالتا هايتحريم يندهآ 

را  يمانيقاسم سل شهيد يرانيا دمتحده ژنرال ارش ياالتكه ا ي، هنگام2020 يهدر ژانو. خواهد داشت يبستگ
همان  19-يدكوو يوعبا ش هاتنش ينكه ا ين، با اينبدتر شد. بنابرا يشاز پ يش، روابط بترور كرددر عراق 

ها از سر گرفته تنش ين، دوباره ايندهآ هايماه يط يماريشدن ب گيرهمهر طور راكد مانده است، با مها
و  دكنميفراهم  يرانو ا يكاروابط آمر يمترم يرا برا يفرصت يدنبا يجمهور ياستكه ر يم. ما معتقدشودمي

 .كندميرا، البته به طور محدود، مثبت  يرانا ياقتصاد اندازچشم ينا
 يوعنفت در خالل ش يجهان يمتكشور را با كاهش ق يناقتصاد ا ،هاهيدروكربن به بخش يرانا يدشد يوابستگ 

رخوردار ب يفيضع ياربس يكشور از تنوع صادرات ينقرار داده است. ا پذيرآسيب ياربس يتيدر وضع 19-يدكوو
نبع د كه ممرتبط با آن قرار دار يهافراوردهها و  يدروكربنه تأثيرآن تحت  يكه سبد صادرات يااست به گونه

 73,2است و  يو سوخت ي، صنعتيمياييمحصوالت شامل مواد ش ينهستند. ا يدرآمد دولت و ارزآور ياصل
. دهندمي يلتشك 2019درصد از درآمد دولت را در سال  40حدود  يزو ن يدرصد از كل محصوالت صادرات

واردات  يبرا يارز خارج يصصتخ بندييهمجبور به سهم را يراندولت ا تواندمي يصادرات يكاهش درآمدها
 تأمين يبرا ييعدم توانا يلبه دل ي،صنعت يداتمانند تول يگرد يعو كنار گذاشتن صنا ياتيح ييمواد غذا

 كند. يواردات اصل
  2020 يهآن در ژانو يد(و تشد 2018ترامپ در ماه مه  جمهوريسرئتوسط  يرانا يهعل يكاآمر هايتحريمبا ،(

 يگاناز همسا يك يچه يراز ،شودمياوضاع بدتر  ينرا ندارد. ا يغرب يت با كشورهاعمالً امكان تجار يرانا
. خورندنميبه چشم  يرانا اتيبرتر صادر يكپنج شر يستفارس در ل يجخل يهمكار يدر شورا يرانبالفصل ا

 ينا در يانهم يايو آس يجنوب يايآس ياست كه كشورها يگريد يتجار يشركا يدر جستجو يرانا ينبنابرا
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 ياقتصاد يهو اتحاد يرانا ينب رتهستند. به عنوان مثال، گزارش شده است كه تجا ياصل هايگزينه يانم
 يلياردم 1,5ماه به  5، در مدت 2019دو اقتصاد در اكتبر  ينب يحيتوافق تجارت ترج يپس از اجرا يااوراس

رت توافق تجا رودميانتظار  يران،جارت ا، به نقل از سازمان توسعه تهارسانهاست. بر اساس گزارش  يدهدالر رس
ظرف دو  )يهو روس يزستان(ارمنستان، بالروس، قزاقستان، قرق يااوراس ياقتصاد يهو اتحاد يرانا ينب يحيترج
 ياقتصاد يهشود. اتحاد يلتوافق تجارت آزاد تبد يك) به 2019الزم االجرا شدن (اكتبر  يخسه سال از تار يا

 تمدميانآن در  يبه رشد اقتصاد ياست، كه تا حد يرانا يبرا يتجار يذاب از شركابالقوه ج يگروه يااوراس
 .كندميكمك  بلندمدتو 

  توسط  1979خصوص از سال ه قرار گرفته است، ب يمختلف هايتحريمتحت  ينكها رغميعل يراناقتصاد ا
مك ك يرانبه ا يتا حدالمللي ينب يممكن است انزواچند دهه نسبتاً مقاوم بوده است.  ينا يمتحده، ط ياالتا

هد. خود، توسعه د ايمنطقهان يكمتر به تجارت نسبت به همتا يرا با اتكا تريمتنوعكرده باشد تا اقتصاد 
است كه به داخل كشور توجه دارند. ارزش افزوده ناخالص  ياييپو يو صنعت يخدمات هايبخش يدارا يرانا

 دهدميرا به خود اختصاص  يناخالص داخل يددرصد از تول 12از صنعت است،  يكه بخش ي،صنعت يداتتول
ه توانست ينهمچن يراناست. ا يتامارات، لبنان، قطر و كو ندمان ايمنطقهمهم  يانرقم باالتر از همتا ينكه ا

هم در واردات و هم در  يتجار يكشر ترينبزرگكه  ينخود مانند چ ياست تجارت خود را با متحدان اصل
 يجهان يمتبودن ق يينمتحده همراه با پا ياالتا هايتحريم يشوجود، افزا ينادامه دهد. با ا صادرات است،

را تحت  يراناقتصاد ا  مدتميانتا  مدتكوتاهدر  19-يددر كنار اقدامات مهار كوو يننفت، رشد كند اقتصاد چ
 .دهدميفشار قرار 

وسط ت يباًكه تقر يسبد محصوالت صادرات يينتنوع پا ليبه دل يرانا يتجار وضعيت: )100از  25( تجارت بودن باز
 ياز كاهش تقاضا ينفت ناش يجهان يمتاست. افت ق يفپر شده است، به شدت ضع يدروكربناقالم مرتبط با ه

در  ارداتدر حجم و يمنجر به افت قابل توجه يزن 19-يدكوو يوعمشتق از نفت در خالل ش هايسوخت الملليبين
 ي، انزواينواردات است. عالوه بر ا ياعتبار برا تأمين يمنبع اصل ،درآمد نفت يراز ،خواهد شد مدتميانو  مدتكوتاه

 يرممكنغ يباًرا تقر يغرب يمتحده، تجارت با كشورها ياالتا هايتحريمخطر  يلبه دل يژه، به ويتوسط جامعه جهان يرانا
 يتجار يشركا يست، لي، مانند عربستان سعودايمنطقه يگانهمسا يپرتنش با برخ ابطامر همراه با رو ينكرده است. ا

 تواندميكه  شودمي يكشور ينو ب يتيكژئوپل هايتنشو باعث قرار گرفتن كشور در معرض  كندميرا محدود  يرانا
 اندر ميباز بودن تجارت،  يبرا 100از  25 يينپا امتيازبا كسب  يرانرو، ا ينآن را مختل كند. از ا يتجار هايجريان

  شانزدهم قرار دارد. يگاهدر جا يمنو  يهباالتر از سور يقا،و شمال آفر خاورميانهكشور حاضر در  18
 يورهاكش ياندر م يژهبه و يانه،در منطقه خاورم نسبتاً متنوع ياز اقتصادها يكيصاحب  يراناگرچه ا: اقتصاد ساختار
 ياداره اطالعات انرژ ماعال اساس برن دست باال را دارد. ها در آيدروكربننفت است، اما هنوز بخش ه يدكنندهبزرگ تول

 ين) و دوميجهان يردرصد از كل ذخا 10 حدودنفت جهان ( شدهاثبات يرذخا ينچهارم يدارا يرانمتحده، ا ياالتا
، ارزش افزوده ناخالص بخش 2019) است. در سال شدهاثبات يردرصد از كل ذخا 17(با  يعيبزرگ گاز طب يرذخا
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از  1ايكارخانه يداتتول يدرصد12سهم  شاملرا به خود اختصاص داد كه  يناخالص داخل يددرصد از تول 35صنعت 
  است. يميو پتروش يكفلزات، پالست يل،اتومب يدصنعت شامل تول ياصل يربخش. زشودمي نيز يناخالص داخل يدتول
 تأمينو مشكالت  الملليبينمحدود  يبازارها خودرو، يدمانند تول هاييحوزهبه  گذارانسرمايهعالقه وافر  رغمبه

 نيراا يصنعت يتاز ظرف يمتحده به طور قابل توجه ياالتا هايتحريم يلبه دل ايواسطه يمانند كاالها هايينهاده
 گذارانسرمايه يرا برا هافرصتدر بخش نفت و گاز،  يژهبه و د،دولت در اقتصا يددخالت شد ين،. عالوه بر اكاهدمي

بخش خدمات از نظر  .دهدميرا كاهش  يخارج يممستق گذاريسرمايه كلي هايجريانو  دهدميكاهش  يخصوص
، همچنان 2019به خود در سال  يناخالص داخل يددرصد از تول 54,4ارزش افزوده ناخالص، طبق برآورد با اختصاص 

 ينفر يليونم 82,8بزرگ  يتجمع يدارا يراناست. ا يرانبازار گسترده مصرف در ا ينمب ينبخش است كه ا ترينبزرگ
  است. فراهم آوردهخدمات  يبرارا  ياديز ياست كه تقاضا

  هستند ها يدروكربنه اقتصاد گاهيهاما تكاست، بخش خدمات بزرگ 
  ، سهم از توليد ناخالص داخلي (درصد)هابخشتوليد ناخالص داخلي به تفكيك 

   
  فيچجهاني، بانك: منبع

  
كشور به اشكال مختلف  ينا يهاعمال شده عل هايتحريمتوسط  يرانا الملليبينتجارت  يسمت و سو :رتتجا روند

ب از زمان انقال يراننفت شكل گرفته است. اگرچه ا يمتق يجهان يفضا هايپويايي ينچند دهه گذشته و همچن يط
اروپا و سازمان  يهاتحاد يوستنپ بااما  متحده قرار داشته است، ياالتا يمتحت تحر يشكم و ب 1979در سال  ياسالم

 يريبه طور چشمگ هايمكشور، تحر ينا ياهستهدر واكنش به ادامه برنامه  2011در سال  هايمتحر ينملل متحد به ا
 يساتأسبه طور مشخص توسعه ت ينكهداشته است و با ا يرانبر اقتصاد ا يدگسترده و شد تأثير هاتحريم. يافتگسترش 

 يتدر صنعت نفت و گاز، ممنوع يغرب هايشركتمشاركت  يترا هدف قرار داده است، ممنوع سالح يدخرو  ياهسته
 شتري. اگرچه بشوديشامل م يزرا ن الملليبين ياز صنعت مال يو حذف بخش بانك ي،غرب يصادرات نفت به كشورها

                                                 
1 Manufaturing  
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ت معامال يبرا يكااستفاده از دالر آمر زنعت امتحده با مما ياالتا يهاول هايتحريمبرداشته شد،  2016در سال  هاتحريم
متحده  ياالتا يهثانو هايتحريممجدد  ي، برقرار2018از ماه مه  ين،شد. عالوه بر ا الملليين، مانع تجارت بيرانبا ا

 ترييناپ هاييمتق ي،كرده است. از نظر ساختار يچيدهپ يشاز پ يشرا ب يغرب يو كشورها يرانا ينب يروابط اقتصاد
 ياست. كاهش ارزش كاال يشترب يرشد تجارت و گسترش اقتصاد يبرا يگريمانع د 2014دوم سال  يمهنفت از ن
صادرات نفت را محدود  يكه رشد بازارها ياز حد يشعرضه ب يلكشور به همراه كاهش تقاضا به دل ياصل يصادرات

 ي، صادرات نفت به طور قابل توجهمدتميانا ت مدتكوتاهداشت. در  يراندر حجم صادرات ا يقابل توجه تأثيرنموده، 
كننده سوخت، مانند حمل و نقل و  فمصر ياصل هايبخش يراز ،نفت رنج خواهد برد يجهان يمتبودن ق ييناز پا
  سوخت شده است. يمنجر به كاهش تقاضا ينبه مرز سقوط سوق داده شده و ا 19-يدكوو يوع، با شيدتول
كسب درآمد  يمحسوب شده و راه اصل يراناقتصاد ا ياصل هايجنبهاز  يكيهمچنان  المللينبوجود، تجارت  ينبا ا

، كل حجم تجارت 2019است. در سال  يواردات يديكل يكاالها يدهايو خر يعموم هايهزينه مالي تأميندولت جهت 
ر و ، قطي، عربستان سعودپس از امارات يقاو شمال آفر خاورميانهدالر بود كه رتبه پنجم منطقه  يلياردم 140,4 يرانا

شده است كه هر دو  يابيدالر ارز يلياردم 65,2دالر و واردات  يلياردم 75,2صادرات  يزان. مآيديعراق به حساب م
به اندازه  سبتاز نظر حجم تجارت ن يرانحال، ا ين. با ادهديكشور منطقه قرار م 18 ينرا در رده ششم از ب يرانرتبه ا

 دهندهنشان ين، كه اكندميعمل  تراي ضعيفمنطقه يانبا همتا يسهو در مقا يلتر از پتانسكم ياراقتصاد خود، بس
 يران. به عنوان مثال، صادرات و واردات اداردمياست كه رشد تجارت كشور را عقب نگه  يساختار يهاچالش يبرخ

از رتبه هفدهم و هجدهم  يحاك بيهستند كه به ترت يداخل صناخال يددرصد از تول 12,5درصد و  14,4فقط نشانگر 
 يكتجارت به عنوان  يتبا وجود اهم دهدمينشان  ينامر همچن ينكشور) در منطقه است. ا 18(از  جايگاه ينباالتر
ران را ي، اقتصاد االملليبينو  ايمنطقه ياناز همتا ياريبا بس يفو روابط ضع هاتحريماعمال  ي،مهم اقتصاد يتفعال

 ،مدتميانتا  مدتكوتاهصادرات نفت در  رودمينموده است. انتظار  يمصرف داخل يشرانيداخل با پمجبور به نگاه به 
سطح  ترينپاييندر ، داشته است 19-يدكوو يوعالمللي در خالل شبين يكه تقاضا يبزرگ يمنف يشوك برونزا يلبه دل
  .بماند يخود باق يخيتار
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  هاي اياالت متحدهيممحدوديت حجم تجارت ناشي از تحر
  )2019-2015كل صادرات و واردات (

  
  يچفمؤسسه = برآورد  e يچ؛فمؤسسه  يران،ا ي: بانك مركزمنبع

  
 ها يدروكربنه تأثيركشور تحت  ينا يسبد صادرات يراز ،دارد يكم يارتنوع بس يرانا يصادرات يتوضع: تجارت تركيب

و محصوالت شامل مواد  يناست. ا يارز ييدرآمد دولت و درآمدزا يمنبع اصلمربوطه قرار دارد كه  يهاو فراورده
. دهندمي يلرا تشك 2019در سال  درصد از كل صادرات كاال 73,2است كه  يو سوخت يصنعت يميايي،ش يهافراورده

 ،دبرخوردار هستناز درجه دوم اهميت و فلزات  يمحصوالت كشاورز يدي،تول يمصرف يمانند كاالها ياقالم صادرات يرسا
درصد  14كه فقط  ي، با صادراتيندارند. عالوه بر ا ياديرشد ز يلپتانس بلندمدتدر  يران،ا يماما در صورت كاهش تحر

به  يدر منطقه است، بهبود دسترس يينرقم پا ينو به لحاظ رتبه دوم دهديم يلرا تشك يناخالص داخل يداز تول
 ينكته مهم است كه ارزش كل ينحال، توجه به ا ين. با اشودمي يرانادرات اص يدباعث رشد شد الملليبين يبازارها

امر در وهله نخست  ينا يل. دلشوديمنتشر م يدر آمار رسمكه است  يزيباالتر از آن چ ياراحتماالً بس يرانتجارت ا
 ياساز و كاره يا ياپايپا مانند تجارت يريتداب يهدر سا يا شودميگزارش ن يرانا ياز داد و ستدها ياست كه برخ ينا
 يهو ثانو هياول هايتحريم تأثير، يحال، به طور كل ينمتحده را دور زد. با ا ياالتا هايتحريمتا بتوان  شوديانجام م يگرد

رشد و  يرا در هم بشكند) به طور قابل توجه يكاآمر هايتحريمتا  كنندميكمك  يرانكه به ا ييكشورها يهعل يم(تحر
  .كندميرا محدود  يرانا يتجارت كل

ده متح ياالتدر ا ياسيبه تحوالت س ياديهم، تا حد ز يرانتجارت ا يرمس يجهمتحده و در نت ياالتا هايتحريم يندهآ
 2015اقدام مشترك  جامعمتحده از برنامه  ياالت، ترامپ دستور خروج ا2018. در ماه مه خواهد داشت يبستگ يرانو ا

حاصل شد و به  ييرهبران اروپا يگرمتحده (در دوره اوباما) و د ياالتا يران،ا ين) كه ب»يرانا ياهستهتوافق «(برجام، 
را  يندفرآ يندر ا يدشدهتول ينتمام مازاد آب سنگ ادراتو ص شدهغني يوماز اوران يمقدار محدود يرهاجازه ذخ يرانا
ترور را در عراق  يمانيقاسم سل شهيد يرانيرشد امتحده ژنرال ا ياالتكه ا ي، هنگام2020 يهصادر كرد. در ژانو داد،يم

 فمتوق 19-يدكوو يوعبا ش هاتنش ينكه ا يدر حال ين،شد. بنابرا تارترو  يرهت يشاز پ يشدو كشور ب ين، روابط بنمود
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 اگر ترامپ يجه،ها دوباره شروع خواهند شد. در نتتنش ينا ينده،آ هايماه يط يماريب يگيرهمهشده است، با مهار 
 بر يشتريو احتماالً فشار ب شوديحفظ م يرانا هايتحريمشود،  يروزپ يجمهور ياستدور دوم در انتخابات ر يبرا

 انتخابات در حزب دموكرات (نامزد يدنبا يجمهور ياستر كه يمما معتقد يگر،خواهد شد. از طرف د يلتهران تحم
ور البته به ط يران،ا يتجار اندازچشمو به  كندميفراهم  يرانو ا يكاروابط آمر يمترم يرا برا ي) فرصتيجمهور ياستر

  .كندميمحدود كمك 
  زندبه صادرات صدمه زيادي مي 19-سقوط قيمت جهاني نفت در خالل كوويد

  )2019صادرات و واردات نفت، ميليارد دالر (

  
  منبع: نقشه تجاري آمار جهاني تجارت، فيچ

  
به  ياديز ياز اقالم وابستگ ياريبس يكشور برا ينا يراز ،برخوردار است يكمتر يتجذاب از يزن يرانواردات ا يتوضع

را در قبال  يرانامر ا ين. اكندميرا تجربه  يحساب جار يكسر ييكاال هايگروهدر تمام  يباًدارد و تقر يخارج يبازارها
 زاثرات ناشي ا المللي،ينو ب ايمنطقه يانتااز هم يمغشوش با برخ وابطبا توجه به ر يژهبه و يخارج يطاختالل در مح

 يهدر ته يدشوار يقت،. در حقكندمي پذيرآسيبواردات،  يمال تأمين ياز حد به درآمد نفت برا يشب يو وابستگ هاتحريم
ز ا يكيد، دارن يازخود به آن ن يدتول ينددر فرآ يدكنندگانكه تول ايسرمايه و ياواسطه يمانند كاالها يديكل يهانهاده
 ترينبزرگ يو كشاورز ي، اقالم خوراك2019است. در سال  يرانا يرشد صنعت يتظرف محدودكنندهعوامل  ترينمهم

 يدالر يلياردم 8,3ارزش بالغ بر  يسهبودند كه مقا يواردات ياز كل كاالها يدرصد 30,8با سهم  يگروه محصوالت واردات
و  آالتينتوجه است. دسته ماش يانشا يرانگروه از كاالها توسط ا ينادرات ادالر ص يلياردم 1,4با تنها  يسهآن در مقا

 يدلتو يندكه به عنوان نهاده در فرآ ياو محصوالت واسطه ايسرمايه يزاتمشتمل بر تجه يچيده،پ يمحصوالت صنعت
  اص داده است.به خود اختص 2019را در سال  يواردات يرده دوم كاالها يدرصد 29,0، با سهم شودمياستفاده 

 الملليينببا جامعه  يراندشوار ا يارارتباط بس يطدر شرا يژه، به وييمواد غذا تأمين يبرا الملليبين يبه بازارها يادز ياتكا
ود. ش ياسيس ثباتيبيمنجر به  تواندميرا به همراه دارد كه  ياديز يتيامن يامدهايمتحده، پ ياالتا هايتحريمهمراه با 

 يازد نمور يصادرات درآمد نفت، يجهان يمتكاهش ق يراز ،آشكار شود يشترب مدتميانتا  مدتكوتاهدر  واندتميخطر  ينا

صادرات واردات

0

10

20

توليدات غذايي و
  اورزيكش

صنايع شيميايي 
و توليدات 
  سوختي

كاالهاي مصرفي
  صنعتي

فلزات و مواد
  مربوط به آن

آالت وماشين
توليدات صنعتي 

  پيچيده



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان 40

40 
 

ممكن است  يراز ،را به دردسر خواهد انداخت يرانامر احتماالً اقتصاد ا ين. ادهدميواردات را كاهش  يمال تأمين يبرا
 يه براك يصنعت يداتمانند تول هابخش يرسا وشده  ياتيح ييواردات مواد غذا يبرا يارز خارج يصدولت مجبور به تخص

  .يدهستند را رها نما يوابستگ يخارج يخود به شدت به بازارها يضرور يواردات يكاالها يدخر
 ينا شده است و يرانبا ا الملليبينتجارت  يموجب توقف استفاده از دالر برا هاتحريمشد،  تأكيدكه در باال  طورهمان

 يجارت ياناتتمركز جر تاامر باعث شده  ينساخته است. ا يرممكنرا كامالً غ يغرب يبا كشورها گذاريسرمايه تجارت و
برتر  يصادرات يكهمه پنج شر يجه،محدود شود. در نت يرانا يبازار صادرات يشده و اندازه كل ياييآس يمتوجه كشورها

رها كشو يناز ا يك يچكه ه يو افغانستان). در حال يه جنوب، عراق، كرمارات، اينآن هستند (چ ياييآس يانهمتا يرانا
ه ك يتواقع ينا در عين حال، و ددار هاتنوع يندارند، داللت بر برخقابل توجهي  صادرات نمود يبه عنوان مقصد اصل

 ياهتجارت را در معرض عوامل خاص منطق يانمنطقه واحد قرار دارند، جر يكدر  يايياز نظر جغراف شركاي صادراتي
 يتواقع يناز ا توانميرا  يرانا الملليبينعالوه، روابط مغشوش ه. بدهدميقرار  يستيحمالت ترور يامانند رشد آهسته 

 نيارسماً در م يعربستان سعود يفارس به رهبر يجخل يهمكار يآن در شورا يگاناز همسا يك يچكه ه نيز دريافت
ن حال، خاطرنشا ينمشترك). با ا يني/ زم ياييدر يداشتن مرزها رغمعليآن قرار ندارند ( ياصل يصادرات يكپنج شر

است و  دهثبت ش »مشخص يبدون ذكر مكان ياآس يااروپا «به صورت  يراندرصد از صادرات ا 43كه حدود  كنيممي
 در »يدرسخارج از د«متحده  ياالتا ياحتماالً از ترس كارشكن يااز تجارت در اروپا و آس يكه بخش دهدمينشان  ينا

رو با آن روب يراناست كه كسب و كارها هنگام انجام تجارت با ا ييباال يقانون يسكر حاكي از امر ينحال انجام است. ا
  آنها شود. يبرا يمتحر يا ينسنگ هايمجازاتمتحده و  ياالتا هايتحريمممكن است منجر به نقض  يراهستند ز

  رابطه تجاري با غرب همچنان محدود است
  )2015-2019ميليارد دالر ( شريك صادراتي اصلي براي كاالهاي صادرشده،پنج 

  
  منبع: نقشه تجاري آمار جهاني تجارت، فيچ

  
وجه بوده، اگرچه ت ترمتنوع، نسبتاً اصلي يواردات يشركا ياييجغراف يبا صادرات از نظر پراكندگ يسهواردات در مقا

درصد  5,9خود اختصاص داده است. آلمان به از كل واردات را درصد  25دازه داشته و از ان يشب يسهم ينكه چ يمدار
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 6,3( يهدر كنار ترك ييرا به خود اختصاص داده است كه تنها كشور اروپا 2019در سال  يراناز كل واردات محصوالت ا
تحده به امارات م توانمير برتر پنج كشو يانحاضر در م يواردات يشركا يگرپنج كشور برتر است. از د ياندرصد) در م

  درصد) اشاره كرد. 6,4درصد) و هند ( 13,8( يعرب
  اصلي واردات مبدأچين 

  )2019-2015ميليارد دالر ( پنج شريك وارداتي اصلي براي كاالهاي واردشده،

  
  منبع: نقشه تجاري آمار جهاني تجارت، فيچ

  
 ي،تجار يشركا يتمنجر به محدود ،آشفته الملليينو روابط ب هاتحريمبا توجه به  يرانساختار تجارت ا ي،به طور كل

كه نسبت اندك تجارت به اندازه  طورهمان ،كندميرشد را محدود  يقابل توجه يزانامر به م يناست. ا يچيدهواقعاً پ
منع  رانيبا بنادر ا يماز تماس مستقحمل و نقل  هايشركت ،هاتحريم يلكه به دل آنجااست. از  اين مطلب يداقتصاد مؤ

 مي. از زمان وضع رژكندمي يفاا يانم يندر ا ينقش مهم كنندهيهتغذبندر  يكبه عنوان  ياند، امارات متحده عربشده
 ايرز ،خواهد شد يترابطه همچنان تقو ينشده و ا يلمهم تبد يندهبه طور فزا يتجار يكشر يكبه  ين، چهايمتحر

  .كندميقادر به تجارت با آنها است، محدود  يرانرا كه ا يتجار يبه شركا يدسترس هاتحريم
منطقه  ينرخ باال يندرصد، كه دوم 15,2تعرفه واردات، با متوسط  يبه واسطه نرخ باال ينهمچن يهاي تجارجريان

  يتوعدم عض يلبه دل يحد امر تا ينشوند. ااست، با مانع روبرو مي ينرخ باال در سطح جهان يازدهمين) و يه(بعد از سور
 يرشروند كند الحاق از زمان پذ .) استيتجار موانعرفع  يحام به عنوان( يدر سازمان تجارت جهان يرانكامل ا

را  يامر مشكالت ينمتحده است. ا ياالتا يبه واسطه وتوها ،كشور ينا يتعضو و 2005كشور در سال  يندرخواست ا
و  رترا مبهم يتجار يمرژ يتهدا يراآورد، زكشور به وجود مي ينتجارت با ا يدارا يا يرانمشاغل مستقر در ا يبرا

را وضع كند  ياهاي خودسرانهو تعرفه تدافعي يدهد تا اقدامات تجاراجازه مي يرانامر به ا يندشوارتر نموده است. ا
ازار را به ب ينا يتوده و جذابگيرند قابل اعتراض نبقرار مي ينامناسب يرقابت يتكه در وضع يهايشركت يكه از سو

در  يمحدود يشرفتپ يراز ،احتماالً همچنان ادامه خواهند داشت يدهد. موانع تجاركاهش مي يقابل توجه يزانم
  حاصل شده است. يبه اقتصاد جهان يرانو ادغام مجدد ا يبه سازمان تجارت جهان يوستنجهت پ
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  دارد يدسترس ييحاز توافقنامه تجارت ترج تعداد اندكيبه  يرانا
  هاي گمركي بزرگ در جهاناتحاديه

  
  ، فيچd-maps.comمنبع: 

  
  
  

 تجارتايغيرتعرفه و ايتعرفه موانع:جدول
شركاي تجاري  نوع اقدام

  تأثيرتحت 
  بر كسب و كارتأثير

  همه  تعرفه واردات

 يقاو شمال آفر  رميانهخاونرخ در منطقه  يندرصد باالتر  15,2با  يران: متوسط نرخ تعرفه واردات ا زياد  
محافظت نموده و   يداخل يعبر واردات وضع كرده تا از صنا  ييباال هايتعرفه يماز قد يراناست. دولت ا 

كسب و كارها   يرا برا داتيوار يهانهاده ينههز يامر به طور قابل توجه ينموجب رشد آنها شود، اما ا  
  .كاهدمي يرانداده و از توان رقابت ا يشافزا

گمركي و  موانع
  ايغيرتعرفه

  همه

 اســت.    يراندر ا يتجار يتفعال يعمده برا يمانع يگمرك تأخيرهايتجارت و  يادار يفاتتشــر: زياد
  يشرا افزا الملليبينتجارت   يبرا ياز مورد ن هاي هزينه زمان و   يبه طور قابل توجه    يچيده پ هاي رويه 
به و دهد مي ــوار   يژه، و  ند واردات را دشـ ند ميرو ما ك نت  . احت تار را نه  جول رف حل گم  يا  ركيدر مرا

  .كندمي يجادكسب و كارها ا يرا برا يشتريمشكالت ب

  هاتحريم
عمدتاً كشورهاي غربي 

  بخصوص آمريكا

 ستفاده از دالر در تجارت    ياالتا يهاول هايتحريمتحت  يرانا: زياد ست كه مانع ا با  الملليبينمتحده ا
 يدشـــوار يقابل توجه يزانبه م يمعامالت تجار ياز دالر برااســـتفاده  يي. عدم تواناشـــودمي يرانا

بازار ا  يت فروش و فعال  جا   يرا، زدهد مي يشرا افزا يراندر  با  دالر پرداخت  يبه    يوان يا  يوروبه   يد ها 
  انجام شود. ينچ
 حت   يگربار د  يران، ا2018نوامبر  از به طور       ياالت ا يه ثانو  هاي تحريمهم ت كه  فت  حده قرار گر مت

شخص  هدف قرار داده بود.  هابخش يرسا  ياننفت و گاز را در م هايبخشحمل و نقل و  ايهبخش م
  . كندمي يرممكنغ يباًرا تقر يغرب يو كشورها يرانا ينامر تجارت ب ينا

  فيچمؤسسه  جهاني، تجارت هشدارهاي: منبع
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 آزاد تجارت هاينامهتوافق:جدول

  و كاراثر مثبت بر كسب  وضعيت  اتحاديه/كشور

  فعال  پاكستان

   :ه ب يابيروند مذاكره و دست  يلتكم ينامه تجارت آزاد را برامذاكرات توافق يران، پاكستان و ا 2016در دسامبر  متوسط
 يينامه كامل تجارت آزاد نهاتوافق يكمردم هر دو كشور آغاز كردند.   يتبهبود وضع  يتجارت دوجانبه برا يشهدف افزا

سانه حال، گزارش ينشود. با ا  جراالزم اال 2018سال   يانفت تا پارشده بود و انتظار مي  ست كه   ياي حاكهاي ر از آن ا
كه دو  ييامر بر فهرســت كاالها ينمتحده دشــوار شــده اســت. ا ياالتتوســط ا يرانهاي اامر با اعمال مجدد تحريم ينا

  است. ها تجارت كنند، اثر گذاشتهاز تحريم يشتوانستند بدون تعرفه پكشور مي
  ست گرچه گفته مي ستان   يخود قرار دارند، وزارت بازرگان ييشود مذاكرات در مرحله نها مذاكرات در حال انجام ا پاك

  و پاكستان است. يرانا يجامع از روابط تجار يلو تحل يهنامه به دنبال تجزتوافق يبقبل از تصو

نامه توافق
تجارت 

ترجيحي 
  سوريه -ايران

  فعال

  :ن،يبنابرا يست.ن پايدار يتجار يكشر يك ،آن ادامه دارد يهاي داخلكه درگيري يمادام و حال حاضر در يهسورپايين 
صت    يدنامه تجارت آزاد بعتوافق ست كه فر صورت پا  يحت ي،هاي طوالنسال  يرا برا يهاي جذاب تجارا جنگ،  ياندر 

ست كه حت  يدادامه دارد و بع سوريه  يداخل يري. درگيدفراهم نما سد، برا  يانجنگ به پا راگ يا  يهاي طوالنسال  يبر
  .نمايدجذاب را ارائه  يهاي تجارفرصت

شوراي 
همكاري خليج 

  فارس

ــال  در ح
  مذاكره

  :ارتباط   يدارا يبندرها يقفارس وابســته اســت كه از طر يجخل يهمكار يشــورا يواردات به كشــورها يبرا يراناباال
  رسد.ها تجارت به اوج خود ميو تحريمدارد و با لغ يانجر يبهتر امارات متحده عرب

  اندونزي
ــال  در ح

  مذاكره
  :فراهم كند. يرانصادرات نفت ا يمهم برا يتواند بازاراقتصاد بزرگ است كه مي يك ياندونزمتوسط  

  تركيه
ــال  در ح

  مذاكره

  :ميياست كه بازار عظ رانيبرتر ا يتجار يكواقع شده و از نظر صادرات و واردات جزو پنج شر يرانا جواردر  يهتركباال  
  كند.فراهم مي يرانهاي اهيدروكربن يبرا
 زند.كسب و كارها رقم مي يمندبهره يرا برا يهاي قابل توجهدو كشور فرصت ينموفق ب يتوافق تجار يك  

اتحاديه  -ايران
  تجاري اوراسيا

  

   :سط س  يتجار يهاتحادمتو صاد ياي اجتماعسازمان منطقه  يك يااورا شورها    يتينو ام ي، اقت شكل از ك س  يمت   يايآ
ستان   يمركز ستان، بالروس، قزاق ستان قرق ،ارمن س  يز ست و امكان جابجا  يهو رو سرما  ييا  ييروو ن يهآزاد كاال، خدمات، 

صاد  يهكند. معاهده اتحادكار را فراهم مي س  ياقت س     2014مه  29در  يااورا ستان و رو سط رهبران بالروس، قزاق به  يهتو
  يرانا يبرا يتجار يگروه بالقوه جذاب از شــركا يكگروه معرف  ينبه اجرا درآمد. ا 2015 يهل ژانوو از او يدامضــا رســ

ــ يرانا ينامه تجارت آزاد براتا بلندمدت اســت. توافق مدتيانم يط  183واحد متشــكل از  يبه بازار يامكان دســترس
  سازد.را فراهم مي يكادالر آمر يليونتر 4،0 معادل يناخالص داخل يدتول مجموع نفر با يليونم
    ست كه تجارت ب شده ا صاد  يهو اتحاد يرانا ينگزارش  س  ياقت و د ينب يحينامه تجارت ترجتوافق يپس از اجرا يااورا

  است. يدهدالر رس يلياردم 1,5ماه به  5، در مدت 2019اقتصاد در اكتبر 
   و   يرانا ينب يحينامه تجارت ترجرود توافقانتظار مي يران،ها به نقل از ســازمان توســعه تجارت اطبق گزارش رســانه

  يلتوافق تجارت آزاد تبد يك) به 2019دو تا ســه ســال پس از زمان الزم االجرا شــدن (اكتبر   يااوراســ يتجار يهاتحاد
  شود.

  يران، فيچسازمان توسعه تجارت امنبع: 

  )100از  29,9( گذاريسرمايه بودن باز
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 ذارانگسرمايهورود  يرا در جهان برا هايطمح ترينسختاز  يكيخود،  گذاريرمايهسقابل توجه  يلپتانس يرغمعل يرانا
كشور است كه  ينا يهاعمال شده عل الملليبين هايتحريم يلبه دل ياديامر تا حد ز ينفراهم كرده است. ا يخارج

 ني. با اشودميد نفت و گاز از جمله صنعت ارزشمن هابخشاز  يريادر بس يغرب يكسب و كارها گذاريسرمايهمانع از 
در مورد  هايتمحدود اي ازمجموعهكشور است كه با  يفضع ياتيعمل يعامل به همان اندازه مهم، فضا يكحال، 
 يحت يجه،. در نتكنديرا سخت و دشوار م گذارانسرمايهمبهم، ورود  ياربس يادار يفاتو تشر يخارج گذاريسرمايه
 ياتا زمان اجر يخارج يممستق گذاريسرمايهبر سر راه  ياز موانع ساختار ياريند، بسبرداشته شو هاتحريم اگر اكثر

باز بودن  يرا برا 100از  29,9 يازامت يرانمالحظات، ا ين، پابرجا خواهند ماند. با توجه به اترگسترده ياصالحات نهاد
قرار  يقاو شمال آفر خاورميانهمنطقه  كشور 18 يناز ب 15مقام  ركشور را د ينكه ا كندمي يافتدر گذاريسرمايه

  .دهديم
 سكيرا جلب كرده است كه قادر به كاهش ر يهايشركت گذاريسرمايه يرانآشكار ا يلپتانس :گذاريسرمايه روند
 ذاريگسرمايهقابل توجه  يانكشور هستند. به طور مشخص، بخش خودرو از گذشته ورود جر ينقابل توجه ا ياتيعمل

اعث ب هاتحريم تأثيركه  انيخود تا زم يرپژو از حضور چشمگ يفرانسو توليدكنندهرا شاهد بوده و  يخارج يممستق
قابل توجه  يبازار بزرگ مصرف كشور و تقاضا يل. به دلبالدميشد، به خود  2012شركت در سال  يتتوقف فعال
 يتجذابه كاست  يبخش يگرد يروشف، بخش خردهاندبودهدسترس  يرقابلسال غ ينكه چند يغرب يشده كاالهاسركوب

ر د يغرب يرغ ياز كشورها يخارج يممستق گذاريسرمايه يان، جريندارد. عالوه بر ا يخارج گذارانيهسرما يبرا يوافر
از جمله  يزو هند ن يكره جنوب هايشركتكه  ي، ادامه داشته است، در حاليناز چ يژه، به وهاتحريم يمرژ زمان وجود

  كردند. تأمينرا  هازيرساختتوسعه  يالزم برا يهسرما هاتحريمبودند كه پس از لغو  ييكشورها يناول
  اندگذاري آسيب زدهپيچيده به ظرفيت سرمايه نظاماتها و تحريم

  )2018( وارد شده گذاري مستقيم خارجيموجودي سرمايه -و شمال آفريقا خاورميانه

  
  منبع: آنكتاد، فيچ
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 آزاد تجارت هاينامهتوافق:جدول

  و كاراثر مثبت بر كسب  وضعيت  اتحاديه/كشور

  فعال  پاكستان

   :ه ب يابيروند مذاكره و دست  يلتكم ينامه تجارت آزاد را برامذاكرات توافق يران، پاكستان و ا 2016در دسامبر  متوسط
 يينامه كامل تجارت آزاد نهاتوافق يكمردم هر دو كشور آغاز كردند.   يتبهبود وضع  يتجارت دوجانبه برا يشهدف افزا

سانه حال، گزارش ينشود. با ا  جراالزم اال 2018سال   يانفت تا پارشده بود و انتظار مي  ست كه   ياي حاكهاي ر از آن ا
كه دو  ييامر بر فهرســت كاالها ينمتحده دشــوار شــده اســت. ا ياالتتوســط ا يرانهاي اامر با اعمال مجدد تحريم ينا

  است. ها تجارت كنند، اثر گذاشتهاز تحريم يشتوانستند بدون تعرفه پكشور مي
  ست گرچه گفته مي ستان   يخود قرار دارند، وزارت بازرگان ييشود مذاكرات در مرحله نها مذاكرات در حال انجام ا پاك

  و پاكستان است. يرانا يجامع از روابط تجار يلو تحل يهنامه به دنبال تجزتوافق يبقبل از تصو

نامه توافق
تجارت 

ترجيحي 
  سوريه -ايران

  فعال

  :ن،يبنابرا يست.ن پايدار يتجار يكشر يك ،آن ادامه دارد يهاي داخلكه درگيري يمادام و حال حاضر در يهسورپايين 
صت    يدنامه تجارت آزاد بعتوافق ست كه فر صورت پا  يحت ي،هاي طوالنسال  يرا برا يهاي جذاب تجارا جنگ،  ياندر 

ست كه حت  يدادامه دارد و بع سوريه  يداخل يري. درگيدفراهم نما سد، برا  يانجنگ به پا راگ يا  يهاي طوالنسال  يبر
  .نمايدجذاب را ارائه  يهاي تجارفرصت

شوراي 
همكاري خليج 

  فارس

ــال  در ح
  مذاكره

  :ارتباط   يدارا يبندرها يقفارس وابســته اســت كه از طر يجخل يهمكار يشــورا يواردات به كشــورها يبرا يراناباال
  رسد.ها تجارت به اوج خود ميو تحريمدارد و با لغ يانجر يبهتر امارات متحده عرب

  اندونزي
ــال  در ح

  مذاكره
  :فراهم كند. يرانصادرات نفت ا يمهم برا يتواند بازاراقتصاد بزرگ است كه مي يك ياندونزمتوسط  

  تركيه
ــال  در ح

  مذاكره

  :ميياست كه بازار عظ رانيبرتر ا يتجار يكواقع شده و از نظر صادرات و واردات جزو پنج شر يرانا جواردر  يهتركباال  
  كند.فراهم مي يرانهاي اهيدروكربن يبرا
 زند.كسب و كارها رقم مي يمندبهره يرا برا يهاي قابل توجهدو كشور فرصت ينموفق ب يتوافق تجار يك  

اتحاديه  -ايران
  تجاري اوراسيا

  

   :سط س  يتجار يهاتحادمتو صاد ياي اجتماعسازمان منطقه  يك يااورا شورها    يتينو ام ي، اقت شكل از ك س  يمت   يايآ
ستان   يمركز ستان، بالروس، قزاق ستان قرق ،ارمن س  يز ست و امكان جابجا  يهو رو سرما  ييا  ييروو ن يهآزاد كاال، خدمات، 

صاد  يهكند. معاهده اتحادكار را فراهم مي س  ياقت س     2014مه  29در  يااورا ستان و رو سط رهبران بالروس، قزاق به  يهتو
  يرانا يبرا يتجار يگروه بالقوه جذاب از شــركا يكگروه معرف  ينبه اجرا درآمد. ا 2015 يهل ژانوو از او يدامضــا رســ

ــ يرانا ينامه تجارت آزاد براتا بلندمدت اســت. توافق مدتيانم يط  183واحد متشــكل از  يبه بازار يامكان دســترس
  سازد.را فراهم مي يكادالر آمر يليونتر 4،0 معادل يناخالص داخل يدتول مجموع نفر با يليونم
    ست كه تجارت ب شده ا صاد  يهو اتحاد يرانا ينگزارش  س  ياقت و د ينب يحينامه تجارت ترجتوافق يپس از اجرا يااورا

  است. يدهدالر رس يلياردم 1,5ماه به  5، در مدت 2019اقتصاد در اكتبر 
   و   يرانا ينب يحينامه تجارت ترجرود توافقانتظار مي يران،ها به نقل از ســازمان توســعه تجارت اطبق گزارش رســانه

  يلتوافق تجارت آزاد تبد يك) به 2019دو تا ســه ســال پس از زمان الزم االجرا شــدن (اكتبر   يااوراســ يتجار يهاتحاد
  شود.

  يران، فيچسازمان توسعه تجارت امنبع: 

  )100از  29,9( گذاريسرمايه بودن باز



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان45 

45 
 

دالر  يلياردم 56,9رقم نه چندان قابل توجه  2018 در سال يرانا يخارج يممستق گذاريمايهسر ي، موجوديجهدر نت
ر قرا ينمانند قطر، اردن و بحر يبازتر يو باالتر از كشورها خاورميانه يكشور را در مقام پنجم كشورها ينبود كه ا

چنانكه  ،دارد يتسال گذشته حكا 10به نسبت  يخارج يممستق يرگذايهقابل توجه سرما يشرقم از افزا ين. ادهدمي
خالف جهت روند  يندالر بود و همچن يلياردم 20,3فقط  2007در سال  يخارج يممستق گذارييهسرما موجودي

كننده  يافتدر ياصل هايبخشبود.  يحاصل از بحران مال يِخارج يممستق گذارييهسرما يانكاهش جر يجهان
و  يگردشگر ي،، خدمات عمومي، فلزات، استخراج مواد معدنيمياييواد شم يدتول يخارج تقيممس گذاريسرمايه

ناخالص  يددرصد از تول 12,4تنها  يخارج يممستق گذاريسرمايه يداخل يحال، موجود ينمخابرات بوده است. با ا
د راه رش است كه بر سر يمهم اريساخت هايچالشمنطقه و نشانگر  يينرقم پا يندوم ينكه ا دهدميرا نشان  يداخل

  وجود دارد. يخارج يممستق گذاريسرمايه
 گذاريسرمايههايمشوقو تجاري آزاد مناطق: جدول

  در درسترس اصلي هايمشوق تشويقيهايبرنامه/يآزاد تجار مناطق
  ياتباع خارج يبرا يزاورود بدون و  مناطق آزاد تجاري واقع در كيش، قشم، چابهار، ارس، انزلي، ماكو و آبادان

 يبازگرداندن سود و گرفتن ارز خارج يآزاد  
 100 مجاز است هايخارج يتدرصد مالك  
 سال 20بر سود به مدت  ياتمال يتمعاف  
 ياز عوارض گمرك ايسرمايه يكاالها يتمعاف   
 كمتر يادار يندفرا  

 منبع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران، فيچ
 گذاريسرمايه يقو تشو يتدر حال حاضر بر اساس قانون حما يخارج گذاريسرمايه :گذاريسرمايه هايانگيزه
مصوب  يخارج يممستق هايسرمايه يشترها و جذب بيهرو ييو كارآ يبه منظور ساده ساز 2002كه در سال  ي،خارج

شدن توسط دولت را  يمل يا يدقانون جبران هرگونه خلع  ينا ين. همچنشوديم يزيرشده است، هماهنگ و برنامه
 يتكرده است، از جمله لغو محدود يطراح گذاريسرمايه يقتشو يرا برا ياقدامات مختلف يران. ايدنمايم ينتضم

  .يو كارشناسان خارج يران، مدگذارانسرمايه يشركت و مجوز اقامت سه ساله برا يكدر  هايخارج يدرصد سهامدار
 يبرا يو كاهش تعهدات ادار ياتيمال يهامشوقاز جمله  يها، با اقداماتبيني لغو تحريماصالحات با پيش ينا

را اداره  ياقتصاد يژهمنطقه تجارت آزاد و مناطق و ينچند يرانا ين،. عالوه بر ايافت يشافزا يگذاران خارجسرمايه
ه وجود دارند ك يمختلف يها، مشوقين. بنابراكننديشنهاد ميگذاري پسرمايه يها را برااز مشوق يفيكند، كه طمي
و اصالحات  ياموضوع منوط به دوام توافق هسته يناز آنها استفاده كنند، گرچه ا تواننديم يگذاران خارجايهسرم

  آورد.در اقتصاد را فراهم مي هايخارج يشتراست كه امكان مشاركت ب يترگسترده يساختار
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  )2018-2009وارد شده ( خارجيگذاري مستقيم سرمايه موجودي

  
  فيچ آنكتاد،: منبع

  
 يغرب هايشركت يرا به خصوص برا يراندر ا گذاريسرمايهكه  يزي، چهاتحريماز  نظرصرف: گذاريموانع سرمايه

 افيرشفغ يتاست. ماه يخارج يممستق گذاريسرمايهكشور در قبال  ينخصمانه ا يادامه فضا كند،يدشوار م ياربس
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بانكداري،  ،هادروكربنهي
  كشتيراني و بيمه
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خارج  يجهان يمال يرا از بازارها يصـنعت بانكدار  يفت،از سـوئ  يرانيا هايبانكاروپا و اخراج 

  كرد.
  هدف قرار دادن ا    يژهبه و جب ممنوع  ها تحريم، ها بخش ينبا   يكل يت در واقع مو

شركت    يراندر ا گذاريسرمايه  سط  شتر . اگرچه بشوند مي يغرب يهاتو   يهاتحاد هايتحريم ي
ست،       شده ا شته  سازمان ملل متحد اكنون بردا ده  متح ياالتا يهو ثانو يهاول هايتحريماروپا و 

يد ميجاا يكامنافع در آمر يدارا يكسب و كارها  يرا برا يهمچنان پابرجا هستند و مشكالت  
  .شونديدر معامالت م يكاكنند و مانع استفاده از دالر آمر

  الزام مالكيت داخلي
خصوص ه ب ،هاخشبهمه 

  بخش هيدروكربن

 صر به دولت ا  يعيمنابع طب يت: مالكيادز ست، كه توانا  يرانمنح صي    ييا صو ا  ر نهادهاي خ
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ــنعت نفت،  ــرمايهدر ص ــ گذاريس ه به متقابل اســت ك يعب يمحدود به قراردادها يخصــوص
ص    هايشركت  صو صص مورد ن  سرمايه  دهدمياجازه  يخ ستخراج را   يبرا يازو تخ  تأمينا
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  آورد.در اقتصاد را فراهم مي هايخارج يشتراست كه امكان مشاركت ب يترگسترده يساختار
  

  گذاري مستقيم خارجي با مانع مواجه استسرمايه
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  )2018-2009وارد شده ( خارجيگذاري مستقيم سرمايه موجودي

  
  فيچ آنكتاد،: منبع

  
 يغرب هايشركت يرا به خصوص برا يراندر ا گذاريسرمايهكه  يزي، چهاتحريماز  نظرصرف: گذاريموانع سرمايه
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  يجهت تملك به شركت مل يهاول ياندازرا پس از راه يديتوليهايتاما موظفند كه سا،كنند
  بازگردانند. يراننفت ا

 شده  يدهد يدشدن از تول يمشده امكان توافقات سودآور سه يزيراگرچه در اصالحات برنامه
  مخالفت يلدر صنعت نفت به دل  يمربوط به مشاركت بخش خصوص    هايمحدوديتاست، اما  

  همچنان گسترده خواهد بود. يصاحبان منافع شخص يبا اصالحات از سو يدشد

هاي تحت شركت
  مالكيت دولت

  هابخشهمه 

 ــترده نهادهازياد ــور گس ــپاه، مانع توافقن  يمتحر ي: حض ــاد، مانند س ــده در اقتص   يهاامهش
سا   گذاريسرمايه  شترك و  شكال همكار  يرم صنا  يا ورود  يكه غالباً برا شود ميخاص  يعدر 
  است. يضرور يرانبازار به ا

 صو  ياد،دقت زاعمال با  يحتدشوار است كه بتوانند    هاشركت  يبرا  كامل و روشن  يريبه ت
را در معرض خطر   هاشركت امر  ينكنند و ا يداكه با آنها سر و كار دارند دست پ   ياز اشخاص  

  .دهدميقرار  شدهيمافراد تحر يامجازات تعامل با مشاغل 
 شركت    ينهمچن ضور پررنگ  س  يدولت يهاح شركت هابخشاز  ياريدر ب را   يخارج يها، 

نموده  يعصنا يدر برخ گذاريسرمايه يمشترك برا گذاريسرمايه يهانامهتوافقمجبور به رد 
  .شوديم يو مانع رقابت بخش خصوص

 وزارت امور دارايي و اقتصادي، سازمان امور مالياتي كشور و فيچ:منبع

  )100از  65,2( عمومي خدمات شبكه
به  توانميحاصل شده است كه از آن جمله  يبهبودها در حوزه خدمات عموم يبرخ يران،ا هايتحريملغو  يدر پ

ال، كسب ح ينو استخراج منابع اشاره كرد. با ا هايشگاهالدر پا يشترب گذاريسرمايهبهتر به واردات سوخت و  يدسترس
مانع از  2018متحده در نوامبر  ياالتا يهثانو هايتحريم يريچرا كه ازسرگ ،سود كسب و كارها با چالش مواجه شد

عالوه، ه ممانعت به عمل آورده است. ب هازيرساختارتقا  يدولت برا يمال تأمينشده و از  الملليبين گذاريسرمايه
 اند،خواهند م يباق صرفهه مقرون ب ياربس هاينهدولت، هز يارانهمدت با كاهش ياندر م هاهزينه يجيتدر يشافزا رغمبه

 65,2 ازيامت يرانا ياست. به طور كل يفضع ينترنتا تأمينچالش خواهد بود و  يكهمچنان  يدارمنابع آب پا تأميناما 
  كشور حاضر در منطقه در رتبه پنجم قرار دارد. 18 يانسب كرده و در مك يشبكه خدمات عموم يرا برا 100از 

  ه استشدميخدمات عمو تأمين ينهدر زم يشترب يهايشرفتها مانع پيمتحر يريازسرگ
  شبكه خدمات عمومي -و شمال آفريقا خاورميانه
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  فيچ لجستيك ريسك صشاخ: منبع يسك؛ر يشترين= ب 0 يسك،ر ينتر= كم100: مالحظه

  عمومي خدمات شبكه از هاتحليل آخرين
 خواهد بود، عمدتاً به  يضرور هايمپس از لغو تحر ترسريعاز رشد  يتحما يبرق، كه برا يدتول يتظرف يشافزا
 يدولت يدر حال حاضر منبع اصل يعيخواهد بود. گاز طب يعيسوخت گاز طب يبرق دارا هاييروگاهگسترش ن يلدل

 يرتا از ذخا دهدميكشور امكان  ينبه ا يدجد يهاپروژه يجادموجود و ا يهازيرساختاست، اما ارتقا  يرانابرق در 
 يراباعث كاهش اتكا به نفت ب ينامر همچن يناستفاده كند. ا يدتول يتگسترش ظرف يگاز خود برا يداخل  يمعظ
كه شركت نفت و گاز  يحال، در حال ينبا ا .كندميصادرات آزاد  يرا برا يشتريو منابع ب شودميبرق  يدتول

امر  ينخبر داد، اما ا يرانا يگاز ياديناز م يكيتوسعه  يبرا يدالر يلياردم 4,9 گذاريسرمايه زتوتال ا ويفرانس
 يتالادامه فع يرا برا يغرب هايشركتكه كار  يهمتحده در ژانو ياالتا يهثانو هايتحريم يريازسرگ يلبه دل يگرد

 سخت كرده است، امكان تحقق ندارد. ياربس يراندر ا

 ساخت  يبرا يدالر يلياردم 1,32وام  يك قرار است يه، دولت روسيرانا يانرژ ير، وزيانبه گفته رضا اردكان
 هايهزينهدرصد از  85 يهاعطا كند. روس يراندر استان هرمزگان به ا يريكس يوات يگاگ 1,4 يحرارت يروگاهن

ر پروژه شامل چها ين. اشودمي تأمين يرانآن توسط دولت ا يكه مابق ي، در حالكندمي نتأميپروژه را  ينساخت ا
تكنوپروم  يروس يبه همراه شركت مهندس يرانا يحرارت يهايروگاهن ينگمگاوات است. هلد 350 يتواحد با ظرف

 برسد. يه بهره بردارسال ب 5 يط يروگاهن ينا شودمي بينيپيشپروژه را بر عهده دارند.  يناكسپورت ساخت ا

  آن به دسترسي و عمومي خدمات هزينه
خدمات  هايهزينهبودن  يينپا يسخاوتمندانه دولت، به معنا هاييارانه، همراه با يانرژ تأميندر  يرانا ييخودكفا
جهان  در هاهزينه يناز جمله كمتر يرانسوخت در ا هايهزينه يژهكشور است. به و ينكسب و كارها در ا يبرا يعموم

در سطح جهان  هاينههز ترينپايينارزان منطقه و از جمله  كشور ينبرق سوم هايهزينهكه از لحاظ  ياست، در حال
  نسبتاً ارزان است. يزن ينترنتيبه ارتباطات ا يابيدست ين،است. عالوه بر ا
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  برق هاييسك: رجدول
  منابع
): 2019(برآورد  يانرژ يب ترك

 نفت ،)درصد 81,8( يعيگاز طب
 6,5( آبي برق ،)درصـــد 9,8(

 ،)درصد  1,4( ياهسته  ،)درصد 
ــد 0,3( ســـنگ  ذغال   ،)درصـ

هاي       پذير يد جد  يبرق آب يرغ ت
  )درصد 0,1(

 شود.تأمين مي يداخل نفتو  يعيگاز طب يدتول يقاز طر يشترب يانرژ يدتول 
 يشبه افزا  منجر ينقابل دســـترس اســـت كه ا    يرانا يگســـترده داخل يرذخا  يقمنابع از طر ين هر دو ا 

  شود.مي ينهبه واردات پرهز يازاز تأمين آنها و عدم ن يناناطم
 كشــور محســوب  يكســب و كارها يبرا يتمز يك يناناطم يتو قابل ينهاز نظر هز يانرژ ييخودكفا ينا

  شود.مي

  دسترسي
 برق به  مردم از درصــــد 99

  دارند دسترسي
   ست كه كسب و كارها    يمعن ينپوشش گسترده برق به ا ستند ن يتدچار محدود ياز نظر مكانا  يزان. مي

  شود و اتصال به برق در سراسر كشور نسبتاً آسان است.مي درصد نزديك 100به  يبرق رسان
      يكارها يبرا برداريخاكشرط اخذ مجوز   يراز ،كارآمدتر شده است   2015روند اتصال به شبكه از سال 

  اتصال برق لغو شده است.
  زمان كمتر  ينبرقرار شود كه ا  يدكشد تا اتصال برق جد   يروز طول م 77ر حدود ، در حال حاض ينبنابرا

در  ياتامر روند شروع عمل ينيافته است و اتوسعه يكشورها يانگينبرابر با م يباًاي و تقراز متوسط منطقه 
  كند.را آسان مي يرانا

  اطمينان قابليت
    ــا با     يبرا يرباز ســـت، اما عرضـــه برق از د برخوردار ا يانرژ يت كاغذ از امن   يرو يراناگرچه ا تأمين تقاضـ

  روبرو بوده است. يمشكالت
 ضع تحريم شاركت خارج   هاي و سال     يشده در بخش نفت و گاز، م شدت محدود كرد و از   2010را به 

بوده و از  يدتول يبرا يامر مانع يناز كشــور خارج شــدند. ا  يتيهاي بزرگ چند ملاز شــركت ياريبســ
شبكه گذاري دسرمايه   يازن نانياطم يتعرضه و بهبود قابل  يشبرق، كه به منظور افزا يعو توز يدهاي تولر 

  كند.مي يريدارند، جلوگ يبه بروزرسان
 گذاري شــده اســت و قادر به همگام شــدن با به شــدت دچار كمبود ســرمايه يرانبخش برق ا يجه،در نت

برد. به عنوان مثال، در سال  يرنج م يد انرژاز كمبو يزكشور در گذشته ن   ين. ايست ن يرشد داخل  يشافزا
تواند متناوب مي ايهيبرق برقرار شد و خاموش   يبنديهشده برق به منظور سهم   يزيرقطع برنامه 2011

  باشد. يجدر تابستان را
  هزينه

ــور دارا  يانرا در م يرانا يندارند و انگه مي يينبرق را پا ينهدولت همچنان هز هاييارانه   دالر 0,01 ساعت كيلووات هر ــه كش برق  يس
  دهد.ساعت قرار مي يلوواتهر ك به ازايدالر  0,14 يكمتر از متوسط جهان يارارزان منطقه و بس

 امكان  ين، اهايارانهاصالح  يآغاز شد و با ادامه فشار دولت برا 2014در مارس  يمتق يدرصد 25 يشافزا
  .يابد يشمدت افزاها در ميانيمتوجود دارد كه ق

 صورت افزا  يوجود، حت ينبا ا سه هاي برق در مقا، هزينهيمتق يشدر  سطح جهان  ي س  يبا  ه صرف ه ب يارب
  كند.مييجادابريهاي انرژشركتيبرايايزهخواهد بود و انگ

  هاريسك ساير
   سطح پايين  خطر يراندر ا  يناهداف بالقوه ا يست برق، كه در ل يهاحمله داعش به زيرساخت  يبراي در 

  گروه قرار دارد، وجود دارد.
  شدهريزيبرنامه هايپروژه
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   بر عهده  يريكرا در س يگاواتيگ 1,4  يحرارت يروگاهن يك يمال ين، تأميدالر يلياردم 1,5با  يهدولت روس
  يابد.مي يشافزا يبه طور قابل توجه يرانا يدتول يتآن ظرف يلدارد كه با تكم

  فيچ مؤسسه جهاني، بانك: منبع
را  يدارناپا هاييارانه يجدولت به تدر يراز ،برق و سوخت است هايهزينه يشمشاغل، احتمال افزا يعمده برا سكري

متيوجود، ق ينكسب و كارها در نظر گرفته شود. با ا يبرا ياضاف هايهزينهبه عنوان  يدامر با ين، كه اكندميحذف 
تاً را نسب يخدمات عموم ينهكشورها، هز يربا سا يسهو در مقا اندخواهند م يصرفه باقه مقرون ب ياربس مدتميانها در 

كشور  18 ياندست آورده و در مه را ب 100از  74,8 يازامت يخدمات عموم ينهدر زم يرانا ين،. بنابراداردمينگه  يينپا
  در رتبه سوم قرار دارد. هاينهبودن هز ييناز لحاظ پا يقاو شمال آفر يانهمنطقه خاورم

  است بريانرژ يبه سود كسب و كارها يينپا هايهزينه
  هزينه برق به ازاي هر كيلووات (دالر) -و شمال آفريقا خاورميانه

  
  فيچ مؤسسه ،ملي منابع: منبع

  
و  ينفت هايبخش هايتحريمبرخوردار است و لغو  يانرژ يتاز امن يدروكربنگسترده ه يرداشتن ذخا يلبه دل يرانا
عرضه سوخت  يشامكان افزا يناز ا يشها، پواردات فراورده يلو تسه يدتول يشبا امكان افزا 2016سال  يلدر اوا ينكبا

 تياالا يهثانو هايتحريم يراز ،مواجه خواهد بود يتبا محدود قسوخت و بر تأميندر  يشترب يرا فراهم ساخت. بهبودها
  .شودمي يرواستخراج و ن يهابخشبه  يخارج هايسرمايهمتحده مانع بازگشت 

  است صرفهه ب مقرون سوخت هزينه يارانه، كاهش رغمبه
  هزينه سوخت، قيمت هر ليتر گازوئيل به دالر -و شمال آفريقا خاورميانه
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  برق هاييسك: رجدول
  منابع
): 2019(برآورد  يانرژ يب ترك

 نفت ،)درصد 81,8( يعيگاز طب
 6,5( آبي برق ،)درصـــد 9,8(

 ،)درصد  1,4( ياهسته  ،)درصد 
ــد 0,3( ســـنگ  ذغال   ،)درصـ

هاي       پذير يد جد  يبرق آب يرغ ت
  )درصد 0,1(

 شود.تأمين مي يداخل نفتو  يعيگاز طب يدتول يقاز طر يشترب يانرژ يدتول 
 يشبه افزا  منجر ينقابل دســـترس اســـت كه ا    يرانا يگســـترده داخل يرذخا  يقمنابع از طر ين هر دو ا 

  شود.مي ينهبه واردات پرهز يازاز تأمين آنها و عدم ن يناناطم
 كشــور محســوب  يكســب و كارها يبرا يتمز يك يناناطم يتو قابل ينهاز نظر هز يانرژ ييخودكفا ينا

  شود.مي

  دسترسي
 برق به  مردم از درصــــد 99

  دارند دسترسي
   ست كه كسب و كارها    يمعن ينپوشش گسترده برق به ا ستند ن يتدچار محدود ياز نظر مكانا  يزان. مي

  شود و اتصال به برق در سراسر كشور نسبتاً آسان است.مي درصد نزديك 100به  يبرق رسان
      يكارها يبرا برداريخاكشرط اخذ مجوز   يراز ،كارآمدتر شده است   2015روند اتصال به شبكه از سال 

  اتصال برق لغو شده است.
  زمان كمتر  ينبرقرار شود كه ا  يدكشد تا اتصال برق جد   يروز طول م 77ر حدود ، در حال حاض ينبنابرا

در  ياتامر روند شروع عمل ينيافته است و اتوسعه يكشورها يانگينبرابر با م يباًاي و تقراز متوسط منطقه 
  كند.را آسان مي يرانا

  اطمينان قابليت
    ــا با     يبرا يرباز ســـت، اما عرضـــه برق از د برخوردار ا يانرژ يت كاغذ از امن   يرو يراناگرچه ا تأمين تقاضـ

  روبرو بوده است. يمشكالت
 ضع تحريم شاركت خارج   هاي و سال     يشده در بخش نفت و گاز، م شدت محدود كرد و از   2010را به 

بوده و از  يدتول يبرا يامر مانع يناز كشــور خارج شــدند. ا  يتيهاي بزرگ چند ملاز شــركت ياريبســ
شبكه گذاري دسرمايه   يازن نانياطم يتعرضه و بهبود قابل  يشبرق، كه به منظور افزا يعو توز يدهاي تولر 

  كند.مي يريدارند، جلوگ يبه بروزرسان
 گذاري شــده اســت و قادر به همگام شــدن با به شــدت دچار كمبود ســرمايه يرانبخش برق ا يجه،در نت

برد. به عنوان مثال، در سال  يرنج م يد انرژاز كمبو يزكشور در گذشته ن   ين. ايست ن يرشد داخل  يشافزا
تواند متناوب مي ايهيبرق برقرار شد و خاموش   يبنديهشده برق به منظور سهم   يزيرقطع برنامه 2011

  باشد. يجدر تابستان را
  هزينه

ــور دارا  يانرا در م يرانا يندارند و انگه مي يينبرق را پا ينهدولت همچنان هز هاييارانه   دالر 0,01 ساعت كيلووات هر ــه كش برق  يس
  دهد.ساعت قرار مي يلوواتهر ك به ازايدالر  0,14 يكمتر از متوسط جهان يارارزان منطقه و بس

 امكان  ين، اهايارانهاصالح  يآغاز شد و با ادامه فشار دولت برا 2014در مارس  يمتق يدرصد 25 يشافزا
  .يابد يشمدت افزاها در ميانيمتوجود دارد كه ق

 صورت افزا  يوجود، حت ينبا ا سه هاي برق در مقا، هزينهيمتق يشدر  سطح جهان  ي س  يبا  ه صرف ه ب يارب
  كند.مييجادابريهاي انرژشركتيبرايايزهخواهد بود و انگ

  هاريسك ساير
   سطح پايين  خطر يراندر ا  يناهداف بالقوه ا يست برق، كه در ل يهاحمله داعش به زيرساخت  يبراي در 

  گروه قرار دارد، وجود دارد.
  شدهريزيبرنامه هايپروژه
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   بر عهده  يريكرا در س يگاواتيگ 1,4  يحرارت يروگاهن يك يمال ين، تأميدالر يلياردم 1,5با  يهدولت روس
  يابد.مي يشافزا يبه طور قابل توجه يرانا يدتول يتآن ظرف يلدارد كه با تكم

  فيچ مؤسسه جهاني، بانك: منبع
را  يدارناپا هاييارانه يجدولت به تدر يراز ،برق و سوخت است هايهزينه يشمشاغل، احتمال افزا يعمده برا سكري

متيوجود، ق ينكسب و كارها در نظر گرفته شود. با ا يبرا ياضاف هايهزينهبه عنوان  يدامر با ين، كه اكندميحذف 
تاً را نسب يخدمات عموم ينهكشورها، هز يربا سا يسهو در مقا اندخواهند م يصرفه باقه مقرون ب ياربس مدتميانها در 

كشور  18 ياندست آورده و در مه را ب 100از  74,8 يازامت يخدمات عموم ينهدر زم يرانا ين،. بنابراداردمينگه  يينپا
  در رتبه سوم قرار دارد. هاينهبودن هز ييناز لحاظ پا يقاو شمال آفر يانهمنطقه خاورم

  است بريانرژ يبه سود كسب و كارها يينپا هايهزينه
  هزينه برق به ازاي هر كيلووات (دالر) -و شمال آفريقا خاورميانه

  
  فيچ مؤسسه ،ملي منابع: منبع

  
و  ينفت هايبخش هايتحريمبرخوردار است و لغو  يانرژ يتاز امن يدروكربنگسترده ه يرداشتن ذخا يلبه دل يرانا
عرضه سوخت  يشامكان افزا يناز ا يشها، پواردات فراورده يلو تسه يدتول يشبا امكان افزا 2016سال  يلدر اوا ينكبا

 تياالا يهثانو هايتحريم يراز ،مواجه خواهد بود يتبا محدود قسوخت و بر تأميندر  يشترب يرا فراهم ساخت. بهبودها
  .شودمي يرواستخراج و ن يهابخشبه  يخارج هايسرمايهمتحده مانع بازگشت 

  است صرفهه ب مقرون سوخت هزينه يارانه، كاهش رغمبه
  هزينه سوخت، قيمت هر ليتر گازوئيل به دالر -و شمال آفريقا خاورميانه
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   بر عهده  يريكرا در س يگاواتيگ 1,4  يحرارت يروگاهن يك يمال ين، تأميدالر يلياردم 1,5با  يهدولت روس
  يابد.مي يشافزا يبه طور قابل توجه يرانا يدتول يتآن ظرف يلدارد كه با تكم

  فيچ مؤسسه جهاني، بانك: منبع
را  يدارناپا هاييارانه يجدولت به تدر يراز ،برق و سوخت است هايهزينه يشمشاغل، احتمال افزا يعمده برا سكري

متيوجود، ق ينكسب و كارها در نظر گرفته شود. با ا يبرا ياضاف هايهزينهبه عنوان  يدامر با ين، كه اكندميحذف 
تاً را نسب يخدمات عموم ينهكشورها، هز يربا سا يسهو در مقا اندخواهند م يصرفه باقه مقرون ب ياربس مدتميانها در 

كشور  18 ياندست آورده و در مه را ب 100از  74,8 يازامت يخدمات عموم ينهدر زم يرانا ين،. بنابراداردمينگه  يينپا
  در رتبه سوم قرار دارد. هاينهبودن هز ييناز لحاظ پا يقاو شمال آفر يانهمنطقه خاورم

  است بريانرژ يبه سود كسب و كارها يينپا هايهزينه
  هزينه برق به ازاي هر كيلووات (دالر) -و شمال آفريقا خاورميانه

  
  فيچ مؤسسه ،ملي منابع: منبع

  
و  ينفت هايبخش هايتحريمبرخوردار است و لغو  يانرژ يتاز امن يدروكربنگسترده ه يرداشتن ذخا يلبه دل يرانا
عرضه سوخت  يشامكان افزا يناز ا يشها، پواردات فراورده يلو تسه يدتول يشبا امكان افزا 2016سال  يلدر اوا ينكبا

 تياالا يهثانو هايتحريم يراز ،مواجه خواهد بود يتبا محدود قسوخت و بر تأميندر  يشترب يرا فراهم ساخت. بهبودها
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  منبع: منابع داخلي، فيچ
  

و  ي، معدنيكشاورز هايبخشبر  ينفم تأثيرامر  ينآب روبرو است كه ا يدبا كمبود شد كشور ايران، ينعالوه بر ا
و  دريافتسرعت  ين،است. همچن ياصل يعدر برابر گسترش صنا يجد يكه مانع پرمصرف خواهد داشت يديتول
 پاييننسبتاً  يازي، امت100از  55,7 يازبا كسب امت يران، ايجهاست، در نت يفبا منطقه ضع يسهدر مقا ينترنتا يريبارگ

  قرار دارد. ايمنطقهدر رتبه ششم  داشته و يات عموماز نظر در دسترس بودن خدم
 حاضر در حال يارانه،كاهش  يلبه دل هاتعرفه يشرا در بر گرفته است. با وجود امكان افزا يرانپوشش برق سراسر ا :برق

داخل  رسطح قرار دارد. عرضه گسترده نفت و گاز د ترينپايينمنطقه در  يكشورها يربا سا يسهبرق در مقا هايهزينه
وخت س تأمين يهارهيزنجخطر اختالل در  يناست و ا خودكفا يانرژ يداست كه كشور از نظر تول يمعن ينكشور به ا

در كند  مسيري يدپذيرتجد يهايانرژ سوي به يبخشكه تنوع ين. با ادهدميكاهش  شودميرا كه باعث قطع برق 
 هدواخ يامه يبرق به خوب يدكه امكان تول كندمي يجادرا ا يناناطم ينا يگاز يهادانيم يدتول يش، اما افزاپيش دارد

 أمينت يبرا يراخ هايسالاست كه كشور در  يشبكه برق، مشكل ينهدر زم يتجار هايفعاليت يبرا يبود. خطر اصل
 برق هشديريتامر منجر به قطع مد ينبودن، با آن مواجه بوده و هم يخالص انرژ صادركننده رغمبه ي،داخل يتقاضا

  شده است.
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  سوخت هايريسك:جدول
 منابع
خاير يارد  162,1(داخليذ  ميل
  واردات مقداري)، بشكه

 سوخت   تأمينكه از نظر  كندمي يجادرا ا يناناطم ينامر ا ينبزرگ نفت در سطح جهان است و ا   شده اثبات يرذخا ينچهارم يدارا يرانا
  كامالً خودكفا باشد.

 دسترسي
ــده  ــن ــادركــن  خــالــص صــ

: شدهيهتصف نفتي هايفراورده
  بشكه در روز 735،950

  شته، ا صف  ينفت يهافرآوردهخالص  واردكنندهاغلب  يراناز گذ ضا  تأمينقادر به  يداخل يشپاال يتظرف يرابوده، ز شده يهت سوخت   يتقا
  نبوده است.

  ــار قرار دادن مال ــوخت به م يمتدولت، چون به ق يجدا از تحت فش ــت، تك  يارانه ياديز يزانس ــده اس  يجادبر واردات باعث ا يهداده ش
را به شــدت  شــدهيهتصــف يهافراورده يددر خر يرانا ييشــد و توانا 2011در ســال  الملليبين هايتحريمدر هنگام  ياعمدهمشــكالت 

  محدود كرد.
 شور در جهت افزا  ين، ايجهدر نت شي پاال يتظرف يشك سك به منظور كاهش ر يداخل ي ست و از  حركت  يگذارسرمايه كمبود  ي كرده ا

  شده است. يلتبد شدهيهتصفخالص مهم سوخت  صادركننده يك، به هاتحريمزمان رفع 
  اطمينانقابليت

   ده ش  يراندر بنادر ا كشنفت يمانع از پهلو گرفتن تانكرها هاتحريم يمرژ يراز شد، يدچار كمبود سوخت م  يگاه يراخ هايسال در  يرانا
  نتوانسته است كمبود عرضه را برطرف كند. ياخلد يشپاال يتاست و ظرف

 شده است. يددر تول تأخيرجاده محور باعث  ياتيح تأمين هاييرهزنجقطع  يراامر باعث اخالل در كسب و كارها شد ز ينا  
 روند واردات سوخت  2016در سال  هاتحريمخود كرده است. رفع   يداخل يشسوخت، شروع به توسعه پاال    يددر تول ييكشور با هدف خودكفا  ينا

  است. يافته يشافزا يگربار د 2018خطر پس از نوامبر  يننمود و خطر كمبود را كاهش داد، اما ا يلرا تسه شدهيهتصف
 هزينه

ــورها هاييارانهبا   يرانا يم،از قد    دالر 0,09 گازوئيل ليتر هر ــخاوتمندانه از جمله كشـ ــوخت بوده كه ا يمتق ينترارزان يدارا يسـ ماندن  يينمر منجر به پاا ينسـ
  كسب و كارها شده است. يكلجست هايهزينه

  و فشــار  يافتهكاهش  الملليبين هايتحريم يلكشــور به دل ينفت يدرآمدها يراز ،در حال انجام اســت 2010از ســال  هايارانهكاهش
  كرده است. يداررا ناپا هايارانهرا بر بودجه وارد كرده و  ايسابقهيب
  شرا  يراز ،يافتادامه خواهد  مدتميانسوخت در   هاييارانهكاهش به  اين روند رانفت ادامه  يساختار  هايقيمتكاهش  يكنون يطدر 

جهان  يكشــورها يندر ب يمتق ينترســوخت همچنان در زمره ارزان يمتاســت، اما ق نموده تحمل يرقابلغدولت  يبرا ايفزايندهطور 
  .مانديم يباق

 هاريسكساير
   گروه قرار دارد، وجود دارد. يناهداف بالقوه ا يستكه در ل ي،نفت يهازيرساختحمله داعش به  ينهدر زم يخطر كم يراندر ا  

 انجام داده است. يرانحمله موفق به ا يكمنسجم و توانمند وجود ندارد و تاكنون فقط  يروين يك ديگر به عنوان داعش ينكه،ا ضمن  
 نفت شــده  ياتيح هايزيرســاختدر  گذاريســرمايهمانع  ياهســتهپس از توافق  يرانعامله با بازار ام يبرا يخارج هايبانك يلعدم تما

  .يردصورت پذ يممكن است به كند يشيپاال يترشد ظرف يناست. بنابرا
  شدهريزيبرنامههايپروژه

   480انه روز يهكشور خواهد بود و قادر به تصف يشگاهپاال ترينبزرگدر بوشهر در حال ساخت است كه پس از اتمام،     يدجد يشگاه پاال يك 
  برسد. يانبه پا 2024در سال  يشگاهپاال ينساخت ا رودميهزار بشكه خواهد بود. انتظار 

 شگاه با ارتقا پاال ست، تول  اقدامآبادان كه در دست   يفعل ي شكه در روز به   هزار 150 يفعل يتاز ظرف يدا شكه در روز افزا  360ب  يشهزار ب
  .يابدمي

 ــاهاپروژه ينا ــترب ينانموارد، به اطم ير، در كنار س ــوخت  يدارپا تأميناز  يش ــفيهس ــدهتص ، كاهش خطر اختالالت و يبازار داخل يبرا ش
  صادرات كمك خواهد كرد. يتتقو ينهمچن

  فيچ جهاني، بانك: منبع
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وخت است و پس از لغو س يتاز امن يبرخوردار يبه معنا يبه طور كل يرانا هايهيدروكربن يغن يرذخاسوخت: 
 هايالسشد. در  يلتبد شدهتصفيهصادركننده خالص سوخت  يكبه  يگركشور بار د ين، ا2016سال  يلدر اوا هاتحريم

سوخت دچار اختالل  تأميناز واردات،  ممانعتو  يشدر بخش پاال گذاريسرمايهاز  هاتحريم يريجلوگ يلبه دل ير،اخ
  است. گرديدهمبود سوخت منجر به ك يگاهامر  ينشده كه ا

مجدد  ياي، اما اكنون با احدادمينموده و خطر كمبودها را كاهش  يلدر ابتدا واردات را تسه هاتحريماگرچه برداشتن 
 ترينطوال يادوره يسوخت كشور ط ييمتحده، اوضاع رو به وخامت گذاشته و بهبود در خودكفا ياالتا يهثانو هايتحريم

سوخت  هايقيمتتوسط دولت، احتمال دارد  يدارناپا هاييارانه گذاشتننموده است. با كنار  مواجه يترا با محدود
 هايهزينهصرفه هستند و ه مقرون ب يارجهان در حال حاضر بس يكشورها يربا سا يسهدر مقا هاهزينهاما  يابد، يشافزا

  .دارندمينگه  يينكسب و كارها به نسبت پا يرا برا يكلجست
ل است. كنتر گذارانسرمايه ينقص عمده برا يك يراندر ا ينترنتو استفاده محدود از ا يدسترس :اه دورارتباطات ر

 مؤثراده از استف يريو جلوگ يري، كاهش سرعت بارگهازيرساختمانع گسترش  ينترنتيا هايفعاليتدولت بر  مورديب
 ينقابت بر يشكه افزا ينشده است. با ا ونيكيت الكترو تجار يغاتاز جمله ارتباطات، تبل ياهداف تجار يبرا ينترنتاز ا
 يبه كند مدتمياندر  پهناي باند يهازيرساختو  شودمياشتراك  هايهزينهباعث كاهش  پهناي باند دهندگانارائه

مانع  ينروبرو هستند كه ا ينترنتيا هايفعاليتدولت در  هايمحدوديتكسب و كارها همچنان با  ،يابندميگسترش 
  .شودمي يوند كار و سودآورر

  همچنان ناكافي است پهناي باندزيرساخت ثابت 
  )2019نفر ( 100هر  مشتركان پهناي باند، -و شمال آفريقا خاورميانه

  
  فيچ: منبع
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 هاي ارتباطات از راه دورجدول: ريسك
 منابع

ــركت مخابرات ا ــدي(اپراتور  يرانش هدهندارائه10)،متص
  تلفن همراه  ياپراتورها نيز ينو همچن يگرباند د يپهنا

 ــ ــركت مخابرات اياپراتور مل يطرهبازار خط ثابت در س ــت، اما رقابت در  يران، ش خدمات  دهندگانارائهاس
. دولت كنترل كاملي دهدميرا كاهش  هاهزينهامر  يناســت، كه ا يشو تلفن همراه در حال افزا پهناي باند

  دارد. ياينترنت هايسرويسبر 
  دسترسي

ــترك  100نفر از هر 15,4 ندنفر مشـ با ناي  (برآوردپه
2019(  

 ــاخت ــريعباند  يارتباطات پهنا يبرا يژه، به ويرانارتباطات از راه دور در ا يهازيرس  يرز ،ترباكيفيتو  ترس
  مانده است. ياستاندارد باق

 را  ي، دسترس  ييخط ثابت در مناطق روستا  يهازيرساخت گسترش   يبرا يرانشركت مخابرات ا  هايبرنامه
  .شودميتلفن همراه انجام  هايسرويستوسط  ينترنت، اما رشد استفاده از ابخشدميبهبود 

 شتركان  و م شوند ميمتصل   ينترنتتلفن ثابت به ا يقتلفن همراه و نه از طر يقاز طر يراناكثر كاربران در ا
سال   3G يتلفن ست. در نت  يدهنفر رس  100هر  يانفر به از 37,3به  2019در  باند   يپهنا يرساخت ، زيجها

 به يشتري ب يهتك ينترنتبه ا يدسترس   ياست و كسب و كارها برا   يافتهتوسعه ن  يخطوط ثابت به اندازه كاف
  تلفن همراه دارند. ينترنتا

  قابليت اطمينان
   ــاختفقدان ز ــرعت ا باند يپهنا يكاف يرس  يراندر ا ينترنتارائه ا يفيتن كبود يينپا يبه معنا ينترنتبر س

  است.
    س ستر سرعت ا  ياگرچه د شار از       يافتهبهبود  يروحان جمهوررئيسدر دوره  ينترنتو  شت ف ست، اما بازگ ا

صر   ست كه ن  يمعن ينبه ا يرانقدرتمند ا كارمحافظهعنا سرعت و قطع هايتمحدود توانميا را  ي، كاهش 
  دانست. يمنتف

 هزينه
ل مشاغ  يبرا ياتيعمل هايهزينهاشتراك، كاهش   هايهزينهباند باعث كاهش  يرقابت در ارائه پهنا يشافزا  دالر 13,5باند ثابت ماهانه يبا پهنا ينترنتاهايتعرفه

  عموم مردم شده است. يبرا يدتوان خر يشو افزا
 شور   ينپنجم يرانا ،باند  يپهنا هايتعرفه ينهاز نظر هز ست    يمتقارزانك سطح جهان ا دال بر  ينكه ا در 

  جهان است. يكشورها يربا سا يسهدر مقا يراندر ا ينترنتا هايهزينهبودن  يرقابت
 هاساير ريسك

  ستفاده از   يژهو به سانه ا ست كه ا   ياجتماع هاير شده ا شدن   ينمحدود  كسب و   هايفرصت باعث محدود 
با  هاتشرك و امكان تعامل  ينآنال يغاتتبل يمانع اثرگذار ينشده و همچن  يكتجارت الكترون يكار در فضا 

  .شودمي كنندگانمصرف
 ، فيچ2016گزارش جهاني فناوري اطالعات انجمن اقتصاد جهان در سالمنبع:

  
 ياز جمله كشورها يقا،و شمال آفر خاورميانهدر منطقه  يداخل يرينمنابع آب ش ترينبزرگبا وجود داشتن  يرانا :آب
استفاده ناكارآمد و هدر  ،ساليخشك تأثيراز  يكمبود ناش يلآب به دل تأمينجهان است. در  يآب تنش يشترينب يدارا

معدن و  ي،كشاورز يژهمختلف به و هايبخش يرا برا يامر مشكالت يناست. ا ييباال يسكدر معرض ر يادرفتن ز
 نتأميكمك به  يكه برا يتيگسترده و پراهم يهاپروژه رغمعليبه همراه خواهد داشت. كمبود آب  يصنعت يداتتول

  .كندمي يريجلوگ گذاريسرمايهرا مختل كرده و از  يدتول ياددر نظر گرفته شده است، به احتمال ز
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 هاي ارتباطات از راه دورجدول: ريسك
 منابع

ــركت مخابرات ا ــدي(اپراتور  يرانش هدهندارائه10)،متص
  تلفن همراه  ياپراتورها نيز ينو همچن يگرباند د يپهنا

 ــ ــركت مخابرات اياپراتور مل يطرهبازار خط ثابت در س ــت، اما رقابت در  يران، ش خدمات  دهندگانارائهاس
. دولت كنترل كاملي دهدميرا كاهش  هاهزينهامر  يناســت، كه ا يشو تلفن همراه در حال افزا پهناي باند

  دارد. ياينترنت هايسرويسبر 
  دسترسي

ــترك  100نفر از هر 15,4 ندنفر مشـ با ناي  (برآوردپه
2019(  

 ــاخت ــريعباند  يارتباطات پهنا يبرا يژه، به ويرانارتباطات از راه دور در ا يهازيرس  يرز ،ترباكيفيتو  ترس
  مانده است. ياستاندارد باق

 را  ي، دسترس  ييخط ثابت در مناطق روستا  يهازيرساخت گسترش   يبرا يرانشركت مخابرات ا  هايبرنامه
  .شودميتلفن همراه انجام  هايسرويستوسط  ينترنت، اما رشد استفاده از ابخشدميبهبود 

 شتركان  و م شوند ميمتصل   ينترنتتلفن ثابت به ا يقتلفن همراه و نه از طر يقاز طر يراناكثر كاربران در ا
سال   3G يتلفن ست. در نت  يدهنفر رس  100هر  يانفر به از 37,3به  2019در  باند   يپهنا يرساخت ، زيجها

 به يشتري ب يهتك ينترنتبه ا يدسترس   ياست و كسب و كارها برا   يافتهتوسعه ن  يخطوط ثابت به اندازه كاف
  تلفن همراه دارند. ينترنتا

  قابليت اطمينان
   ــاختفقدان ز ــرعت ا باند يپهنا يكاف يرس  يراندر ا ينترنتارائه ا يفيتن كبود يينپا يبه معنا ينترنتبر س

  است.
    س ستر سرعت ا  ياگرچه د شار از       يافتهبهبود  يروحان جمهوررئيسدر دوره  ينترنتو  شت ف ست، اما بازگ ا

صر   ست كه ن  يمعن ينبه ا يرانقدرتمند ا كارمحافظهعنا سرعت و قطع هايتمحدود توانميا را  ي، كاهش 
  دانست. يمنتف

 هزينه
ل مشاغ  يبرا ياتيعمل هايهزينهاشتراك، كاهش   هايهزينهباند باعث كاهش  يرقابت در ارائه پهنا يشافزا  دالر 13,5باند ثابت ماهانه يبا پهنا ينترنتاهايتعرفه

  عموم مردم شده است. يبرا يدتوان خر يشو افزا
 شور   ينپنجم يرانا ،باند  يپهنا هايتعرفه ينهاز نظر هز ست    يمتقارزانك سطح جهان ا دال بر  ينكه ا در 

  جهان است. يكشورها يربا سا يسهدر مقا يراندر ا ينترنتا هايهزينهبودن  يرقابت
 هاساير ريسك

  ستفاده از   يژهو به سانه ا ست كه ا   ياجتماع هاير شده ا شدن   ينمحدود  كسب و   هايفرصت باعث محدود 
با  هاتشرك و امكان تعامل  ينآنال يغاتتبل يمانع اثرگذار ينشده و همچن  يكتجارت الكترون يكار در فضا 

  .شودمي كنندگانمصرف
 ، فيچ2016گزارش جهاني فناوري اطالعات انجمن اقتصاد جهان در سالمنبع:

  
 ياز جمله كشورها يقا،و شمال آفر خاورميانهدر منطقه  يداخل يرينمنابع آب ش ترينبزرگبا وجود داشتن  يرانا :آب
استفاده ناكارآمد و هدر  ،ساليخشك تأثيراز  يكمبود ناش يلآب به دل تأمينجهان است. در  يآب تنش يشترينب يدارا

معدن و  ي،كشاورز يژهمختلف به و هايبخش يرا برا يامر مشكالت يناست. ا ييباال يسكدر معرض ر يادرفتن ز
 نتأميكمك به  يكه برا يتيگسترده و پراهم يهاپروژه رغمعليبه همراه خواهد داشت. كمبود آب  يصنعت يداتتول

  .كندمي يريجلوگ گذاريسرمايهرا مختل كرده و از  يدتول ياددر نظر گرفته شده است، به احتمال ز
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  با وجود منابع سرشار عرضه تنگناي
  سمت راست) محور( سمت چپ) و جمعيت برخوردار از خدمات آبي اوليه، درصد محورسرانه ( مترمكعبدسترسي به آب،  -و شمال آفريقا خاورميانه

  
  منبع: بانك جهاني، فيچ              
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خاورمیانهوشمالآفریقا-دسترسیبهآب،مترمکعبسرانه)محورسمتچپ(وجمعیتبرخوردارازخدماتآبیاولیه،
درصد)محورسمتراست(
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  هاي آبجدول: ريسك
  منابع

جديدپذ        نابع ت نه م   1639ير آب شـــيرين داخلي: ســـرا
  مترمكعب

 ش    ترينبزرگ يدارا يرانا شمال آفر  خاورميانهدر منطقه  يدپذيرتجد يرينسرانه منابع آب  ست  يقاو  كه   ا
  .شودميكشور محسوب  ينا ياننسبت به همتا يرچشمگ يتيمز
 صنعت   يبرا يشتر وجود آب ب يبه معنا ياز نظر تئور ينكه ا يحال در ستفاده  به دوم  كشور رت  يناست، ا  يا

  آب است. تأمينفشار در  يجادبرداشت آب در منطقه را دارد كه موجب ا يزانم ينباالتر
  دسترسي

خواهند   قادر هاشركتكه  يمعن ينخوب است، به ا يراندر ا يدنيبه آب آشام يدسترس يتقابل يبه طور كل   ترسي دارنددرصد از جمعيت به آب شرب سالم دس 96,2
  هاياريبيمخطر ابتال كاركنان به  ينكنند و ا تأمينكاركنان خود را  يدني نقاط آب آشـــام  يشـــتربود در ب

  .دهدميآب را كاهش  يقاز طر يمسر
  قابليت اطمينان

   ا  آب ب تأمين، در هايارانهوجود  يلو مصــرف ناكارآمد آب به دل ســاليخشــك يوعشــ يشافزا يلدل به يرانا
  استخراج آن است. يتو ظرف يرينآب ش يرذخا يمبر سر ترم يروبرو است كه مانع يجد يمشكالت

    يرينآب ش  تأمينخواهد شد.   ساز مشكل مسئله   ين، اپرمصرف  يديو تول يمعدن يعبا شروع گسترش صنا  
صنعت  يابر ست، ز       يبخش  شده ا شدت محدود  ضر به  صرف خانگ  يعمدتاً برا يرادر حال حا ستفاده    يم ا

  .شودمي
 صنا   ي، كسب و كارها يجهدر نت   تأمينمنابع خود را  يدبا شد كه آب متوجه خواهند  پرمصرف  يعحاضر در 

  با خطر كمبود مواجه هستند. ياكنند 
  هزينه

  و نامناسب هستند. يرشفافغ اهتعرفه، اما ساختار شودمي ييناقتصاد تع يآب توسط شورا هايتعرفه   مترمكعبهر  يالر براد 0,16 يباًتقر يكاربران صنعت يبرا
 ختار  در سا  ييردولت استفاده كارآمدتر و تغ  يراز ،يافتبهبود خواهد  يندهآ هايسال احتماالً در  يتوضع  ينا

  كنندگان  مصـــرف هاي هزينه احتماالً   يت هبود شـــفاف كاهش اتالف و ب  يزه. انگكند ميرا اعمال   ها تعرفه 
  .دهدمي يشرا افزا يرخانگيغ

  شدهريزيهاي برنامهپروژه
    آب در مناطق خشــك اعالم كرده اســت، از جمله طرح   تأمينكاهش فشــار  يرا برا ييهاپروژهدولت آغاز

ش  ستان عمان به درياي فارس و  خليجشده از   يرينانتقال آب  شد  رانيا يمركز هايا ب  آ يدكه با كمبود 
  روبرو هستند.

 يتهدا يبرا يهايبرنامه يننقاط كشور مورد استفاده قرار گرفته است و همچن يرشكل انتقال آب در سا   ينا  
  يطفعاالن مح يدمورد انتقاد شــد مدتكوتاهحل راه يكبه عنوان  هاپروژه ينخزر وجود دارد. ا يايآب از در

  باشد. آورزيان ياربس موجودو منابع آب  هااكوسيستم يبرا تواندميقرار گرفته است كه  يستز
  با اقدامات      يد ، اما با  دهد مياز مشـــكالت مربوط به كمبود آب را كاهش    يبرخ ها پروژه ينكه ا  يدر حال

  منابع آب همراه باشد. يداريحفظ و پا يبهتر برا يريتمانند كاهش هدر رفت و مد يگريد
  منبع: فيچ
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  ز كالن جهانيانداچشم
  هنوز اول راه هستند ايم اما بازارهاي نوظهور ها را پشت سر گذاشتهبدترين

رشد خود انجام  هايبينيپيشعمده در  ينيبازب ينما در ماه گذشته با ادامه انتشار اطالعات سه ماهه دوم، چند
حال، ما شاهد  ين. در همدهدميف را نشان مختل يدر بازارها يناخالص داخل يدآن بر تول يراتكه به وضوح  تأثيماداده

 -4,5برابر با   2020در سال  يما از رشد جهان بينيپيش. يمهست ااز اقتصاده يدر برخ يماريموج دوم ب هايچالش
كه بازگشت  كنيممي تأكيددرصد كمتر است، اگر چه  -3,9 يعنيدر ماه اوت  شدهبينييشپ يزانم از درصد است كه

را  يدرصد 4,4 يو بهبود شودمي مندبهره تريمطلوب يحت يهاز اثرات پا يراز ،خواهد بود ترقوي يكم 2021سال 
  .كنيممي بينيپيشدرصد)  4,0 يزانخود به م يقبل بينييشاز پ(باالتر  2021سال  يبرا

 -6,2( هيافتتوسعه يادر بازاره يتفعال يكاهش يدنظرهايماه، تجد ينما در ا يجهان هايبينيپيشدر  ييرتغ يعامل اصل
 ي) بود. در مورد بازارهايدرصد قبل -1,6درصد نسبت به  -2نوظهور ( ي) و بازارهايدرصد قبل -5,9درصد نسبت به 

 يرشد خود را برا هايتخمين، 19-يدمجدد موارد ابتال به كوو يانو طغ يفضع يهاداده يب، با توجه به تركيافتهتوسعه
درصد)، ژاپن (از  -12,0درصد به   -7,5(از  يااز اسپان توانمي يژه،. به ويمانموده يينبه پا بازار بزرگ اصالح رو ينچند
درصد) به عنوان  -5,5به   صددر -2,3درصد) و سنگاپور (از  -6درصد به  -5درصد)، آلمان (از  -8,8درصد به   -5,2

درصد به  -1,9( يليپيندرصد)، ف -8,6درصد به  -4,5بازار نوظهور مانند هند (از  ياز كشورها ينمونه نام برد. برخ
  .دهندميرا نشان  يدرصد) روند مشابه -6,6درصد به   -5,4(از  يلنددرصد) و تا -9,1
 در عوضه ، بلكدهندمينسبت به قبل نشان ن يبهبود جهان يرا برا تريينانهلزوماً نگاه بدب هابازنگري ينحال، ا ينبا ا
، كندمي يجاداقتصاد ا يطشرا سازيعادي يبرا هايماريرا كه موج دوم ب يو چالش مداومانقباض سه ماهه دوم  يزانم

در  يادبه احتمال ز يروس،و يوعمقابله با ش يكشورها برا تالش ودبا وج كنيممي تأكيد. همچنان گذارندبه نمايش مي
  خواهد ماند. ياقو روند بهبود سخت و ناهموار بشد آرام تجربه خواهد  يبهبود يندهسه ماهه آ

                                                                                                                                  
 )2019-2024(جهانيكالناقتصاد هايبينيپيش:جدول

   2019 e2020 f2021  f2022  f2023  f2024  
  واقعي (درصد)رشد توليد ناخالص داخلي 

  1,7  1,7  1,7  3,7  -5,1  2,3  اياالت متحده  
  1,6  1,7  2  5,4  -8,1  1,3  منطقه يورو  
  0,9  1,2  1,7  2,1 -8,8 0,7  ژاپن 
  5,4  5,4  5,4  5,8 2,2 6,1  چين 
  2,9  2,9  3  4,4 -4,5 2,6  جهان 

  كننده (ميانگين)تورم مصرف
  2,1  2,1  2,1  1,5 1,5 1,8 اياالت متحده 
  1,9  1,9  1,7  1,3 0,6 1,3 ورومنطقه ي 

  1  1  1  1  0,1  0,5  ژاپن  
  2,3  2,3  2,3  2,2  3,1  2,9  چين  
  2,6  2,7  2,6  2,4 2,8 2,8  جهان 
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                هاي بهرهنرخ
  1  0,5  0,3  0 0 1,5 نرخ بهره فدرال رزرو 

  
نكتأميننرخ  با جدد  مالي م

  مركزي اروپا
0  0  0  0,5  1  1,5  

  0  0  0  0  -0,1  -0,1  شبه ژاپننرخ بهره يك  
  هاي برابري ارز (ميانگين)نرخ

  1,2  1,2  1,2  1,16 1,11 1,12 دالر/يورو 
  107  107  108  107  108  109  ين ژاپن/دالر   
  7,3  7,25  7,2  7,15  7,05  6,91  يوان چين/ دالر  

  هاي نفت (ميانگين)قيمت
  55  52  50  47 39 64,04 سبد اوپك (دالر در هر بشكه) 

  
(دالر در هر نفــت خــام برنــت 

  بشكه)
64,16  44  51  53  55  58  

 هاي مؤسسه فيچبيني= پيش f؛ فيچ مؤسسه:منبع

 به بهبود مداوم يشاخص اصل ينچند يراز يمدار يندهفزا ياعتقاد يمداوم، ما به بهبود اقتصاد جهان هايچالشبا وجود 
 يلاز قب ايبرجسته هايشاخصد هستند. بهبو ينا يعمدتاً در راستا يزن هاسياستكه  ي، در حالكنندميداللت 
كه معموالً با بازگشت  نگريندهاحساسات آ هايشاخصن يآنها و همچن هايزيرمجموعهو  يدخر يرانمد هايشاخص

 يزن يتجار هايداده رسدميكه به نظر  ينضمن ا .دهندميرا نشان  يانتظارات آت يتتقو ،ارتباط دارد يندهدر آ يتفعال
را  يدياقدامات محرك جد هادولتاز  يارياست و بس يتيهمچنان حما هاياست. سانديدهخود رس يحدقلسطوح به 

  .اندكرده يدو بعد از آن تمد 2021را تا سال  هامعافيتاز  ياريو بس هاعالم كرد

  
  ساالنهدرصدي،واقعيناخالص داخليدرشد توليافته،توسعه ي: بازارهاجدول

  e2019 f2020  f2021  f2022  
  2  4,1  -6,2 1,7  يافتهتوسعه بازارهاي كل رشد
  1,8  4,1  -6,6  1,7  7 جي

  2  5,4  -8,1  1,3  يورو منطقه
  2  5,2  -7,6  1,5  27-اروپا اتحاديه

         منتخب يافتهتوسعه بازارهاي
  2,4  3,5  -3,9  1,9  استراليا
  1,5  3,5  -6  1,6  اتريش
  3,4  4,7  -8  1,4  بلژيك
  2,9  3,9  -6,4  1,6  كانادا

  1,9  4,8  -6  2,4  چك جمهوري
  2  3,5  -4  2,4  دانمارك
  1,9  4  -4,1  1  فنالند
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  ز كالن جهانيانداچشم
  هنوز اول راه هستند ايم اما بازارهاي نوظهور ها را پشت سر گذاشتهبدترين

رشد خود انجام  هايبينيپيشعمده در  ينيبازب ينما در ماه گذشته با ادامه انتشار اطالعات سه ماهه دوم، چند
حال، ما شاهد  ين. در همدهدميف را نشان مختل يدر بازارها يناخالص داخل يدآن بر تول يراتكه به وضوح  تأثيماداده

 -4,5برابر با   2020در سال  يما از رشد جهان بينيپيش. يمهست ااز اقتصاده يدر برخ يماريموج دوم ب هايچالش
كه بازگشت  كنيممي تأكيددرصد كمتر است، اگر چه  -3,9 يعنيدر ماه اوت  شدهبينييشپ يزانم از درصد است كه

را  يدرصد 4,4 يو بهبود شودمي مندبهره تريمطلوب يحت يهاز اثرات پا يراز ،خواهد بود ترقوي يكم 2021سال 
  .كنيممي بينيپيشدرصد)  4,0 يزانخود به م يقبل بينييشاز پ(باالتر  2021سال  يبرا

 -6,2( هيافتتوسعه يادر بازاره يتفعال يكاهش يدنظرهايماه، تجد ينما در ا يجهان هايبينيپيشدر  ييرتغ يعامل اصل
 ي) بود. در مورد بازارهايدرصد قبل -1,6درصد نسبت به  -2نوظهور ( ي) و بازارهايدرصد قبل -5,9درصد نسبت به 

 يرشد خود را برا هايتخمين، 19-يدمجدد موارد ابتال به كوو يانو طغ يفضع يهاداده يب، با توجه به تركيافتهتوسعه
درصد)، ژاپن (از  -12,0درصد به   -7,5(از  يااز اسپان توانمي يژه،. به ويمانموده يينبه پا بازار بزرگ اصالح رو ينچند
درصد) به عنوان  -5,5به   صددر -2,3درصد) و سنگاپور (از  -6درصد به  -5درصد)، آلمان (از  -8,8درصد به   -5,2

درصد به  -1,9( يليپيندرصد)، ف -8,6درصد به  -4,5بازار نوظهور مانند هند (از  ياز كشورها ينمونه نام برد. برخ
  .دهندميرا نشان  يدرصد) روند مشابه -6,6درصد به   -5,4(از  يلنددرصد) و تا -9,1
 در عوضه ، بلكدهندمينسبت به قبل نشان ن يبهبود جهان يرا برا تريينانهلزوماً نگاه بدب هابازنگري ينحال، ا ينبا ا
، كندمي يجاداقتصاد ا يطشرا سازيعادي يبرا هايماريرا كه موج دوم ب يو چالش مداومانقباض سه ماهه دوم  يزانم

در  يادبه احتمال ز يروس،و يوعمقابله با ش يكشورها برا تالش ودبا وج كنيممي تأكيد. همچنان گذارندبه نمايش مي
  خواهد ماند. ياقو روند بهبود سخت و ناهموار بشد آرام تجربه خواهد  يبهبود يندهسه ماهه آ

                                                                                                                                  
 )2019-2024(جهانيكالناقتصاد هايبينيپيش:جدول

   2019 e2020 f2021  f2022  f2023  f2024  
  واقعي (درصد)رشد توليد ناخالص داخلي 

  1,7  1,7  1,7  3,7  -5,1  2,3  اياالت متحده  
  1,6  1,7  2  5,4  -8,1  1,3  منطقه يورو  
  0,9  1,2  1,7  2,1 -8,8 0,7  ژاپن 
  5,4  5,4  5,4  5,8 2,2 6,1  چين 
  2,9  2,9  3  4,4 -4,5 2,6  جهان 

  كننده (ميانگين)تورم مصرف
  2,1  2,1  2,1  1,5 1,5 1,8 اياالت متحده 
  1,9  1,9  1,7  1,3 0,6 1,3 ورومنطقه ي 

  1  1  1  1  0,1  0,5  ژاپن  
  2,3  2,3  2,3  2,2  3,1  2,9  چين  
  2,6  2,7  2,6  2,4 2,8 2,8  جهان 
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                هاي بهرهنرخ
  1  0,5  0,3  0 0 1,5 نرخ بهره فدرال رزرو 

  
نكتأميننرخ  با جدد  مالي م

  مركزي اروپا
0  0  0  0,5  1  1,5  

  0  0  0  0  -0,1  -0,1  شبه ژاپننرخ بهره يك  
  هاي برابري ارز (ميانگين)نرخ

  1,2  1,2  1,2  1,16 1,11 1,12 دالر/يورو 
  107  107  108  107  108  109  ين ژاپن/دالر   
  7,3  7,25  7,2  7,15  7,05  6,91  يوان چين/ دالر  

  هاي نفت (ميانگين)قيمت
  55  52  50  47 39 64,04 سبد اوپك (دالر در هر بشكه) 

  
(دالر در هر نفــت خــام برنــت 

  بشكه)
64,16  44  51  53  55  58  

 هاي مؤسسه فيچبيني= پيش f؛ فيچ مؤسسه:منبع

 به بهبود مداوم يشاخص اصل ينچند يراز يمدار يندهفزا ياعتقاد يمداوم، ما به بهبود اقتصاد جهان هايچالشبا وجود 
 يلاز قب ايبرجسته هايشاخصد هستند. بهبو ينا يعمدتاً در راستا يزن هاسياستكه  ي، در حالكنندميداللت 
كه معموالً با بازگشت  نگريندهاحساسات آ هايشاخصن يآنها و همچن هايزيرمجموعهو  يدخر يرانمد هايشاخص

 يزن يتجار هايداده رسدميكه به نظر  ينضمن ا .دهندميرا نشان  يانتظارات آت يتتقو ،ارتباط دارد يندهدر آ يتفعال
را  يدياقدامات محرك جد هادولتاز  يارياست و بس يتيهمچنان حما هاياست. سانديدهخود رس يحدقلسطوح به 

  .اندكرده يدو بعد از آن تمد 2021را تا سال  هامعافيتاز  ياريو بس هاعالم كرد

  
  ساالنهدرصدي،واقعيناخالص داخليدرشد توليافته،توسعه ي: بازارهاجدول

  e2019 f2020  f2021  f2022  
  2  4,1  -6,2 1,7  يافتهتوسعه بازارهاي كل رشد
  1,8  4,1  -6,6  1,7  7 جي

  2  5,4  -8,1  1,3  يورو منطقه
  2  5,2  -7,6  1,5  27-اروپا اتحاديه

         منتخب يافتهتوسعه بازارهاي
  2,4  3,5  -3,9  1,9  استراليا
  1,5  3,5  -6  1,6  اتريش
  3,4  4,7  -8  1,4  بلژيك
  2,9  3,9  -6,4  1,6  كانادا

  1,9  4,8  -6  2,4  چك جمهوري
  2  3,5  -4  2,4  دانمارك
  1,9  4  -4,1  1  فنالند
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  1,3  4,6  -8,6  1,3  فرانسه
  1,6  4,5  -6  0,6  آلمان
  1,1  0,9  -7,5  -1,2  كنگهنگ
  5  4,6  -3,2  5,5  ايرلند
  2  9,2  -13,4  0,3  ايتاليا
  1,7  2,1  -8,8  0,7  ژاپن
  1,4  3,8  -4,7  1,7  هلند
  1,2  3  -3,7  1,1  نروژ

  1,9  6  -8  3,5  پرتغال
  2,7  5,2  -5,5  0,7  سنگاپور

  2,5  3,8  -0,7  2  جنوبي كره
  3,1  6,8  -12  2  اسپانيا
  1,9  4,2  -4,8  1,2  سوئد

  2,8  3,8  -5  1,2  سوئيس
  2,7  2,3  0,9  2,7  تايوان

  2,5  5,5  -9  1,4  انگلستان
  1,7  3,7  -5,1  2,3  متحده اياالت
  سسه فيچهاي مؤبيني= پيش f ؛فيچ: منبع

  
مختلف  يل، به دالكنيممي بينيپيشدر فصل سوم نسبت به فصل دوم را  هايتكه  بهبود قابل توجه فعال يدر حال

به  ،روندمي يندر سه ماهه سوم از ب يتبا جهش فعال يه. اول، اثرات اوليابدميسرعت رشد در سه ماهه چهارم كاهش 
مناقشه  ي(و حت يريتأخ يجهنت يبرا ييباال يل، پتانسم. دوشوديمكند  يعيكه سرعت شتاب به طور طب يمعن ينا

عت انتخابات شود. سوم، سر يجهدر مورد نت ينانعدم اطم يشباعث افزا تواندميوجود دارد كه  يكا) انتخابات آمريزبرانگ
كه  ستا ن معنابدا يندر حال كند شدن است، ا 19-يدمتحده با گسترش موج دوم كوو ياالتكار ا يرويبهبود بازار ن

محدود  مصرف كننده را هايهزينهقابل توجه در  يشرفتخواهد ماند و پ ينسبتاً باال باق يگردوره د ينچند يبرا يكاريب
 تواندمي، كه دهدمي يشرا در سه ماهه چهارم افزا يتعداد افراد مبتال به سرماخوردگ ي. چهارم، عوامل فصلكندمي

 يدسهام، كه عمدتاً معطوف به بخش خر ي، اصالحات مداوم در بازارهارانجامكند. س يدرا تشد 19-يدكوو يوعترس از ش
 توانديمشود  يكادالر آمر يتو تقو يشترب گريزييسكمنجر به ر هاقيمتكه كاهش  ياست، در صورت يفناور يافراط

سال، در مورد  سومه نوسان سهام در سه ماه يشاست كه با توجه به افزا يسكير يناحساسات شود. ا يكموجب تحر
  .يمآن هشدار داده بود
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  جدول: بازارهاي نوظهور، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي، درصد ساالنه
  2019  f2020 f2021  f2022  

  4,5  4,7  -2,0  3,9  نوظهور بازارهاي كل رشد
  2,6  2,9  -7,5  0,8  التين آمريكاي
  2,7  2,9  -9,4  -2,2  آرژانتين

  2,3  2,1  -6,5  1,1  برزيل
  2,5  3,3  -10,3  -0,3  مكزيك

  4,5  3,5  -4,6  0,5  آفريقا شمال و خاورميانه
  3,3  2,7  -4,3  0,3  عربستان سعودي

  3,1  4  -6,1  1,7  امارات متحده عربي
  5,3  3  2,6  5,6  مصر

  3,7  3,6  -3,7  2,9  آفريقا صحراي جنوب
  1,7  2  -8  0,2  آفريقاي جنوبي

  2,6  4  -6  2,3  نيجريه
  5,3  5,6  0,1  5,6  نوظهور آسياي
  5,4  5,8  2,2  6,1  چين
  5,4  6,2  -8,6  4,2  هند

  4,5  3,3  -1,3  5  اندونزي
  4  6,3  -4,5  4,3  مالزي

  5,9  6,2  -9,1  5,9  فيليپين
  3  3,8  -6,6  2,4  تايلند
  3,1  3,9  -4,3  2,4  نوظهور اروپاي
  2,3  3,7  -5,4  1,3  روسيه
  4,8  4,3  -3,4  0,9  تركيه

  2,5  4  -4,6  4,9  مجارستان
  2,3  3  -4,4  4,1  روماني
  3  3,4  -3,6  4,1  لهستان

  فيچ مؤسسه: منبع
 

  افتهيتوسعه يبازارها
 يصادركود اقت ينرا در فصل دوم امسال به بدتر يافتهتوسعه يكشورها ،يشتراجراشده ب ياو منطقه يمل هاييتمحدود

 2020سال  يرا برا يافتهتوسعه يرهاخود از رشد كشو بينيپيشدوم فرو برد و باعث شد ما  يپس از جنگ جهان
 بينييشدرصد برسد كه در پ -6,2به  يسال جار در يافتهتوسعه يرشد كشورها يم. اكنون انتظار داريمكاهش ده

مان در آل ترعميق تعديل يلماه عمدتاً به دل ينا يشده برانظر انجام يددرصد برآورد شده بود. تجد -5,5رقم  ينا يقبل
درصد) و  -12درصد به  -7,5(از  يادرصد)، اسپان -8,8درصد به  -5,2درصد)، ژاپن (از  -6,0به  درصد -5,0(از 

در سال  يافتهتوسعه يخود از رشد كشورها بينيپيشحال،  يندرصد) است. در ع -9,0درصد به  -7,7انگلستان (از 



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان61 

60 
 

  جدول: بازارهاي نوظهور، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي، درصد ساالنه
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مان در آل ترعميق تعديل يلماه عمدتاً به دل ينا يشده برانظر انجام يددرصد برآورد شده بود. تجد -5,5رقم  ينا يقبل
درصد) و  -12درصد به  -7,5(از  يادرصد)، اسپان -8,8درصد به  -5,2درصد)، ژاپن (از  -6,0به  درصد -5,0(از 

در سال  يافتهتوسعه يخود از رشد كشورها بينيپيشحال،  يندرصد) است. در ع -9,0درصد به  -7,7انگلستان (از 
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 2021ما در خصوص رشد سال  يزنگركه با ي. در حالايمرساندهدرصد  4,1واحد درصد اصالح به  0,4را با  2021
توجه م هايريسكبهبود هستند.  ياز جمله عوامل اصل يزن يتيحما يو پول يمال هايسياستاست،  پايهمتأثر از اثرات 

مانند  ،يديكل يععملكرد صنا هايشاخص. است يينرو به پااز نوع و  بوده يما همچنان به قوت خود باق هايبينيپيش
 راسر(به صورت ماهانه) در س يهدر ماه مه رشد كردند و در ژوئن و ژوئ يصنعت يداتت و تولسفارشات كارخانجا

 هايدادههبود . بيمااوج وخامت را پشت سر گذاشته دهدمينشان  ينكه ا يافتند يشتريگسترش ب يافتهتوسعه يكشورها
مره ن يباال يدخر يرانشاخص مد نكهيبه خصوص ا سازگار است. يراخ نگريندهآ هايشاخصبا  به طور كلي پربسامد

 راني). شاخص مديتالياا يانبساط از انقباض در ماه اوت است (به جز برا يكمانده است كه نقطه تفك يباق 50 يمرز
، شاخص يبود. در ژاپن و كره جنوب 59,1 يسو در انگل 54,4متحده  ياالت،  در آلمان و ا51,6مركب در فرانسه  يدخر
  شد. يكنزد 50 ياما به مرز خنث ،ماند يباق يمنه انقباضدر دا يدخر يرانمد

و  ژوئيه هايماه يط يافتهكشور توسعه يندر چند يماريدر سه ماهه دوم و موج دوم ب يدكنندهناام يعملكرد اقتصاد
امات اقد ،از اقتصاد مواجه با چالش يتحما يرا بر آن داشت تا برا يافتهتوسعه يكشورها يهادولتاز  ياوت، تعداد
ا ب يبرا به ترت يديو فرانسه اقدامات جد يتاليا. آلمان، اددنبال كننگسترش اقدامات موجود) را يا ( يديمحرك جد

 در دستور كار قرار دادند. در سنگاپور، بسته محرك يناخالص داخل يددرصد تول 4,0درصد و  1,5درصد،  0,3ارزش 
 هايبرنامه، دولت از يا. در اسپاندهدميموجود را گسترش  هايستسيا) يناخالص داخل يداز تول درصد 1,6( ترگسترده
كارگران حاضرنشده  در محل كار  يهدرصد حقوق پا 70خبر داد، كه  يموقت استخدام ينطرح قوان يدتمد يخود برا

آن ارائه طرح و مدت زمان  ينا يددرباره زمان تمد ياتي، اما هنوز جزئكندپرداخت ميشش ماه اول به آنها  يرا برا
  نداده است.
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  نوظهوربازارهاي 
بازارها را در  ينخود از رشد ا بينيپيشماه اوت، ما  يلنوظهور در اوا ينسبت به رشد بازارها بدبينياز كاهش  پس
نوظهور امسال  يبازارها يناخالص داخل يدكه تول يم. در مجموع، ما اكنون معتقديمدوباره كاهش داد يراخ هايهفته
نظر ما در ارقام  يد. تجديمرا داشت يدرصد 1,6انتظار كاهش  هكه در ماه گذشت يدر حال ،كند يداكاهش پ درصد 2,0
ت گرفته است كه در آنجا اكنون انتظار أنش يايينوظهور آس يكشورها تريفضع اندازچشمنوظهور از  يبازارها ياصل

باعث شده است كه  ين). ايشينپدرصديِ  -4,5رآورد با ب ياسدرصد در ق  -8,6( يمهند دار يرا برا ترعميق يانقباض
مناطق  يرنوظهور در سا يبازارها يما برا هايبينيپيشدرصد برسد.  0,1 رشد كل منطقه به تنها يما برا بينيپيش

 يله دلب يقاآفر يجنوب صحرا يكشورها يما برا يدجد هايبينيپيش يدنكرده است (توجه داشته باش ييريعمدتاً تغ
  ).يستندسه نيبا ماه گذشته مطلقاً قابل مقا يشناختروش يرسانبروز

 فصل دوم يناخالص داخل يدنوظهور ارقام تول يجزو بازارها ياز كشورها يشتريتعداد ب يراخ هايهفتهكه در  يدر حال
سقوط در  رينتبزرگهند به عنوان  يدرصد 23,9بود. انقباض  آورتعجباز آنها  يخود را منتشر كردند، اما تعداد كم

ابقت ما مط بينيپيشبا  يامر به طور كل ينقرار داد، اما ا ورهاكش يرسا باالتر ازكشور را  ينبزرگ، ا ياقتصادها يانم
 يازارهااز ب ياريدر بس يناخالص داخل يدارقام نشان داد كه تول ينمورد اتفاق نظر بود. آخر يزاناز متر ، اما پايينداشت
  است. افت يافتهدرصد  15تا  10 يننوظهور ب ياقتصاد
ماه  يلاوا و يهكه در ژوئ يشود، اما با ارقام يتلق تواندمي يوحشتناك يجهگذشته نت يارقام طبق استانداردها ينا اگرچه

و سفارش صادرات، نشان  يدخر يران، از جمله شاخص مدزماني هايداده يناوت گزارش شده بود مطابقت داشت. آخر
كه فصل دوم كف انقباض  يمدار ينانفته است، ما همچنان اطميابهبود  2020از فصل سوم سال در آغ يطشرا دهندمي

  .يابدميبهبود  2021در سال  يامسال بوده و اقتصاد جهان
   شدشوك بيشتر از آن است كه در ابتدا تصور مي: يآسيايكشورهاي نوظهور 

نوظهور جهان در سال  يكشورها يانعملكرد را در م نيبهتر يايينوظهور آس يكه كشورها يمباور ينما كماكان بر ا
 يشترامر ب ينا يلاساساً ثابت است. اما دل 2019با سال  يسهآنها در مقا يناخالص داخل يدخواهند داشت و تول يجار
كشورها افت  يرسا يم. انتظار داركندميرا تجربه  شددرصد ر 2,2  يمكه معتقد گرددميباز  ينقدرت اقتصاد چبه 
ح ماه اصال يناقتصاد بزرگ منطقه در ا ينچند يخود را برا هايبينيپيشداشته باشند. ما  يدتول يزاندر م ادييز

 يدر تالش برا هايييدال بر ناكام يو وجود شواهد 2020آنها در فصل دوم سال  يفعملكرد ضع يجهكه نت يمكرد
 كشور ينخود از رشد ا بينيپيشكه ما  ييجا-شد ماه توجه به هند معطوف  ينكه ا ياست. در حال 19-كوويدكنترل 

انجام شد. اكنون انتظار  يليپيناصالح در ف يشترينب -يمدرصد كاهش داد -8,6درصد به  -4,5را از  2020سال  يبرا
در  در كل يناخالص داخل يدباعث شود تول ينو ا دسال به روند رشد خود بازگرد ياناقتصاد تنها در پااين كه  يمدار

  درصد داشته باشد. 9,1برابر با  يكاهش 2020سال 
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  بيني در مورد لهستانتغيير باقي ماند، خوشبي هاي قبليديدگاهاكثر : ياروپايكشورهاي نوظهور 
 ياقب ييرماه گذشته بدون تغ يك يرا ط يينوظهور اروپا يخود در مورد رشد كشورها هايبينيپيش در اغلب مواردما 

 -3,4( يهدرصد) و ترك -5,4( يهمهم مانند روس ياز بازارها ياريانقباض قابل توجه در بسو همچنان بر  يمگذاشت
كه  گذارندميبر نظر ما صحه  يناخالص داخل ليدتو هايداده ين. آخرسازيمميرا خاطرنشان  2020درصد) در سال 

حال،  ينبض خواهد شد. با ابه شدت منق ي، اقتصاد سراسر منطقه در سال جار2021قبل از بهبود اقتصاد در سال 
 نينوظهور بود كه  در ا يكشورها ياندر ملهستان رخ داد، كه تنها كشور بزرگ  يما برا بينيپيشبزرگ در  ييريتغ

را در اواسط ماه اوت  2020فصل دوم سال  يناخالص داخل يدارقام تول ي. مقامات لهستانيمشد ينخوشب آنماه به 
درصد نسبت به  8,2مورد اجماع، فقط  يدرصد 9,0با انتظار كاهش  يسهدر مقا يدولت دهدميمنتشر كردند كه نشان 

لهستان  يصادرات يعصنا يآورتاب يلبه دل نتظاربهتر از حد ا يجهنت ينكه ا يماست. ما معتقد يافتهسال گذشته كاهش 
قدرت  ينداشت. با وجود ا يشادرصد نسبت به ماه مشابه در سال قبل افز 7,3بوده است؛ صادرات كاالها در ماه ژوئن 

 تريممالكاهش  يناما ا يابد،كاهش  يسال جار يماندهدر باق يناخالص داخل يدكه تول يمهمچنان انتظار دار ي،صادرات
را از  2020لهستان در سال  يناخالص داخل يدخود از تول بينيپيش. ما كرديمميتصور  قبالًاست كه  يزياز آن چ

  .يمد اصالح كرددرص -3,6درصد به  -4,1
    اندكي تجديد نظر رو به پايين: قايو شمال آفر انهيخاورم

. يمماه گذشته اصالح كرد يط -4,6به  -4,3را از  2020در سال  يقاو شمال آفر يانهخود از رشد خاورم بينيپيشما 
) يمكاهش داد -6,1به  -5,8از  بيني رشد آن راپيش (كه يما از امارات متحده عرب بينيپيشدر  ينظر جزئ يدتجد

 يعضو شورا يكشورها يانكشور در م اين يمكه ما معتقد يننفت بود. با ا يدو كاهش تول يمال تثبيتبر  يمبتن يشترب
بازگشت  ينترقوي يندهسال آ يادعملكرد را خواهد داشت، اما به احتمال ز ينبدتر 2020فارس در سال  يجخل يهمكار

درصد  4,3 آن امسال يدتول يم، كه اكنون انتظار داريعربستان سعود اندازچشممورد در  ينخواهد داشت. همچننيز را 
 ي. دولت نظم و انضباط ماليمانجام داد يجزئ يبازنگر يك ي،درصد 4,1 يقبل بينيپيشه با يسدر مقا يابد،كاهش 

داد.  قرار خواهد تأثيرتحت رشد كشور را  ينكه ا كندمياعمال كرديم آنچه كه قبالً تصور مي نسبت بهرا  يدتريشد
 بود، ما معتقد رژيم اشغالگر قدسامارات و  ينب يپلماتيكروابط د سازييماه متمركز بر عاد ينكه اخبار ا يدر حال

  داشته باشد. يفور يتوافق اثر اقتصاد ينكه ا يستيمن
  افت ناگهاني آفريقاي جنوبي: قايآفر يصحرا جنوب يكشورها

در فصل دوم سال  يجنوب يقايخبر بود كه اقتصاد آفر ينماه گذشته اعالم ا يط يقافرآ يخبر مهم از جنوب صحرا
 يالتبا تعد يشده رشد فصلدرصد افت داشته است. طبق نرخ ساالنه 17,1نسبت به فصل مشابه در سال قبل  2020

رقم خبرساز  ينكه ا ينا ا. به استدرصد افت كرد 51 يد، تولشودميداده  يحآمار كشور ترج مركز مليكه از نظر  يفصل
 -7,0كشور از  يرا برا 2020خود از رشد  بينيپيشما  ينكهبدتر نبود. ضمن ا يمكه انتظار داشت يزيشد، اما از آن چ

 يشترداشته باشد. ما ب يفيضع يبهبود 2021كه در سال  يمو انتظار دار يمدرصد كاهش داد -8,0درصد به 
 أخيرت. با توجه به يمنگه داشت ييرماه را بدون تغ يندر ا يقاآفر يجنوب صحرا يكشورها يرسا ازخود  هايبينيپيش
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 يلدر اوا هايتكه محدود هاييآسيبما به مدت چند ماه در مورد  يقا،آفر ياقتصاد هايدادهقابل توجه در انتشار اكثر 
  داشت. يمنخواه يشتريكرد، اطالعات ب يجادا ياقتصاد محل يبرا يسال جار

  ترين عملكردهمچنان منطقه داراي ضعيف: نيتال يكايمرآ
ما در مورد  داشت وبا انتظارات ما مطابقت  عمدتاً ينالت يكايماه در سرتاسر آمر يندر ا منتشرشده يدجد هايداده
 يدكه تول يم. ما انتظار داريمانجام نداد ايعمدهنظر  يدمنطقه تجد ينخود در خصوص ا 2020رشد سال  بينيپيش

 يمناطق بازارها ينعملكرد در ب ينبدتر ينابد كه ايكاهش  يدرصد در سال جار 7,5كل منطقه  يداخلناخالص 
درصد  6,5 يزانبه م 2020در سال  يلكه اقتصاد برز گيردميت أنش يدگاهد ينما از ا بينيپيش يننوظهور است. ا

 يانافت در م يشترينب ين، كه اديابميدرصد كاهش  10,3 يكدر مكز يناخالص داخل يدمنقبض خواهد شد و تول
  نوظهور است. يبازارها گبزر يكشورها

 يكم لينسبت به برز بلندمدت ي، اما براايمگذاشته ييرخود را اساساً بدون تغ مدتكوتاه هايبينيپيشكه  يحال در
ت. با وجود ن كاسته اسآ يمال يو بهبود مشكالت اساس يلاصالح اقتصاد برز ياز تالش برا ي. بحران كنونايمشده ينبدب

 ياتيو مال يبازنشستگ هايسياستكه دولت  يمما شك دار ي،بعد اباتبه انتخ يمنته ياسيس هايتنش ياحتمال يدتشد
  .يددنبال نما يشتريب ياصالح يهاخود را با تالش يراخ

 خشب اين در هابينييشپ و هاديدگاه بنابراين، شود؛مي روزرسانيبه بارها ما كشوري ريسك هايبينيپيش: توجه
  .باشد نداشته مطابقت هابخش ساير با است ممكن
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  هاجدول شاخص
  

سياسيريسك
  مدتكوتاه

  رتبه جهاني  ايرتبه منطقه  روند

  8  1 = 86,7  امارات متحده عربي
  17  2 = 81 قطر

  23  3 = 79,8  عمان
  28  4  =  77,5  كويت
  43  5  =  73,8  بحرين

  47  6 = 72,9  عربستان سعودي
  63  7 = 69,4  مراكش

  105  8 + 60,4 مصر
  109  9  =  59,6  ايران  
  130  10  =  56,7  اردن
  135  11 = 54,8 تونس
  161  12 = 44,2  الجزاير
  172  13 = 38,5 لبنان
  175  14  =  35,4  عراق

  179  15  -  31,5  كرانه باختري و غزه
  182  16 = 28,8  سوريه
  183  17 = 26,7 ليبي
  187  18 = 18,1 يمن

 58,3ميانگين بازارهاي نوظهور،61,8، ميانگين جهاني55,3اي ميانگين منطقه
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سياسيريسك

  بلندمدت
  جهاني رتبه  ايمنطقه رتبه  روند

  31  1  =  78,4  امارات متحده عربي
  49  2 = 72,6  عمان
  56  3 = 71,1 اردن
  61  4 = 70,1 قطر

  63  5  =  69,9  مراكش
  70  6  =  68,4  تونس
  75  7  =  66,4  كويت
  95  8 + 61,2  بحرين
  108  9 = 58,7 مصر

  116  10 = 56,7  الجزاير
  121  11  =  55,9  عربستان سعودي

  130  12  =  54,1  ايران
  140  13 - 52 لبنان

  171  14 = 39,7  كرانه باختري و غزه
  172  15 = 39,6 عراق
  181  16  =  29,4  يمن

  184  17  =  23,7  سوريه
  187  18 = 20,2 ليبي

  57,1ميانگين بازارهاي نوظهور  ،61,8ميانگين جهاني  ،54,9اي ميانگين منطقه
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اقتصاديريسك
  مدتكوتاه

  جهاني رتبه  ايمنطقه رتبه  روند

  45  1 + 56,7  عربستان سعودي
  51  2 = 54,6 كويت
  66  3 - 48,3 مصر
  87  4  +  45,4  قطر

  88  5  -  45,2  امارات متحده عربي
  100  6 = 42,7  الجزاير
  112  7 + 40 ايران
  122  8 = 38,5 عراق
  138  9  =  36  عمان

  139  10  =  35,8  مراكش
  162  11 = 30,8 تونس
  163  12 - 30  بحرين
  163  12 = 30 اردن
  169  14  -  27,9  لبنان
  173  15  -  27,1  سوريه

  173  15 - 27,1  كرانه باختري و غزه
  175  17 = 26,3 ليبي
  177  18 = 25,6 يمن

 41,3ميانگين بازارهاي نوظهور،45,4ميانگين جهاني ،37,1اي ميانگين منطقه
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اقتصاديريسك

  بلندمدت
  رتبه جهاني  ايرتبه منطقه  روند

  51  1 - 60,8 كويت
  52  2 - 60,4  عربستان سعودي

  56  3 - 59,5  امارات متحده عربي
  76  4  -  53,7  قطر
  79  5  -  53,1  مصر

  100  6 - 49  الجزاير
  106  7 - 48 عمان
  107  8 = 47,9 ايران

  109  9  =  47,7  مراكش
  120  10  =  44,6  بحرين
  122  11 = 44,4 اردن
  141  12 = 41,9 عراق
  149  13 = 39,7 تونس
  165  14  -  36,2  لبنان

  173  15  =  35  كرانه باختري و غزه
  176  16 - 32,9 يبيل

  176  16 - 32,9  سوريه
  183  18 - 29,1 يمن

 47,6ميانگين بازارهاي نوظهور،51,9ميانگين جهاني ،45,4اي ميانگين منطقه
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