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 مس�ئولیت صح�ت و س�قم این گ�زارش 
ب�ر عهده کان�ون نیس�ت و تصمیم گیری 
مبتنی ب�ر  این داده ها مس�ئولیتی را برای 

کانون ایجاد  نمی کند.
 همچنین سیاست های اتخاذ شده و مفروضات 
در نظر گرفته شده و پیش بینی های انجام 

شده لزوماً مورد تأیید کانون نیست.

 مس��ئولیت صحت و سقم این گزارش بر عهده  گروه 
تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست و تصمیم گیری 
مبتنی بر  این داده ها مسئولیتی را برای گروه تحقیقات 

بین المللی بیزریپورت ایجاد نمی کند.
 همچنین سیاس��ت های اتخاذ شده و مفروضات در نظر 
گرفته ش��ده و پیش بینی های انجام ش��ده لزوماً مورد 

تأیید گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست.
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در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساس��یت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارش��د کانون نهادهای سرمایه گذاری اقدام به ایجاد 
دپارتمانی تحت عنوان »تحلیل و پایش بازار« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت در صدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کسب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توس��ط ش��بکه تحلیل گران کانون - که به مرور ش��کل خواهد گرفت - تولید ش��ود و در 
دس��ترس اعضاء و س��ایر نهادها قرار گیرد. اما در بررس��ی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت 
آغاز ارتباط با مخاطبین و آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته 
شده مؤسسات بین المللی معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی 
از این دست استفاده شود. هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های 
متعددی وجود دارد اما به نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک 

ورودی در تصمیم گیری ها استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو ترجمه گزارش »تحلیل فضای کسب و کار ایران« بیزینس مانیتور است که برای فصل 

دوم سال 2013 تهیه شده است. امید است که مفید واقع شود.

واحد تحلیل و پایش بازار کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

 مقدمه

شرکت روند اقتصاد

در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساسیت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارشد شرکت روند اقتصاد اقدام به ایجاد دپارتمانی تحت 
عنوان »گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت درصدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کس��ب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توسط شبکه ای از تحلیل گران  شرکت روند اقتصاد تولید شود و در دسترس اعضاء و سایر 
نهادها قرار گیرد. اما در بررسی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت آغاز ارتباط با مخاطبین و 
آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته شده مؤسسات بین المللی 
معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی از این دست استفاده شود. 
هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های متعددی وجود دارد اما به 
نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک ورودی در تصمیم گیری ها 

استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو »تحلیل فضای کسب وکار ایران« است، که برای فصل دوم سال 2013 تهیه شده 

است. امید است که مفید واقع شود.
شرکت روند اقتصاد
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2015
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2016
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2017
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2018
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2019
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625/46694/79739/65844/82954/631,030/411,127/031,238/751,407/941,601/571,877/46تولید ناخالص داخلي اسمی- میلیارد دالر ]1، 4[

7,628,77910,169,24312,449,65714,930,89217,715,11020,077,47522,618,93525,606,87229,104,43533,107,01738,033,881تولید ناخالص داخلي اسمی- میلیارد ریال ]1، 4[

492/5555/8616/4704795/5858/7939/21,032/301,173/301,334/601,564/50تولید ناخالص داخلي اسمی - میلیارد یورو ]1، 4[

8,2729,0939,58410,84312,14312,99614,10315,38817,37219,64022,895تولید ناخالص داخلي سرانه، یورو ]4،1[

6,5137,2757,9879,03610,11910,83011,75312,82314,47716,36719,079تولید ناخالص داخلي سرانه، یورو ]4،1[

3/40/522/53/433/43/94/34/34/2-تولید ناخالص داخلي واقعی، درصد تغییرات سالیانه ]1، 4[

42/642/24242/142/242/442/642/943/443/844/3مصرف نهایی بخش خصوصی، سهم از تولید ناخالص داخلي ]1، 4[

1123334555-0/5-مصرف نهایی بخش خصوصی، رشد واقعی سالیانه )درصد( ]1، 4[

12/212/312/512/612/813/113/513/713/813/913/9مصرف نهایی بخش دولتی، سهم از تولید ناخالص داخلي ]1، 4[

31434565544مصرف نهایی بخش دولتی، رشد واقعی سالیانه )درصد( ]1، 4[

27/427/327/728/128/729/129/529/729/829/829/9تشکیل سرمایه ثابت، سهم از تولید ناخالص داخلي ]1، 4[

0/3345444444-1-تشکیل سرمایه ثابت، رشد واقعی سالیانه )درصد( ]4،1[

75/676/477/277/978/679/379/980/58181/582جمعیت، میلیون نفر ]5[

4033211816111010101010شاخص قیمت مصرف کننده، میانگین تغییرات سالیانه )درصد( ]6،1[

1212121212141616161718نرخ وام دهي، میانگین )درصد( ]7[

12,197/0014,636/4016,831/8617,673/4518,557/1319,484/9820,069/5320,671/6220,671/6220,671/6220,258/19نرخ ارز ریال/دالر، میانگین ]8[

15,490/1918,295/5020,198/2321,208/1422,268/5523,381/9824,083/4424,805/9424,805/9424,805/9424,309/82نرخ ارز ریال/یورو ]8[

32,450/0039,000/0041,000/0036,900/0033,210/0031,549/5029,025/5426,413/2423,507/7820,686/8519,652/50نرخ ارز آزاد ریال/دالر ]8[

8/68/531/9-17/8-15/3-19/8-23/3-29/8-33/2-42/3-45/1-تراز عملیاتی بودجه، میلیون دالر ]6،1[

0/60/51/7-1/4-1/4-1/9-2/4-3/5-4/5-6/1-7/2-تراز عملیاتی بودجه، سهم از تولید ناخالص داخلي )درصد( ]6،1[

115/5110/8118/2123/1130/6137/8146/4154/1162/4168/8178/6صادرات کاال و خدمات، میلیون دالر ]6،1[

98/8107116/8128/9139/3146/1150/9156161/2165167/3واردات کاال و خدمات، میلیون دالر ]6،1[

1/91/13/811/4-4/5-8/3-8/8-5/8-16/73/81/3تراز تجاری کاال و خدمات، میلیون دالر ]6،1[

0/20/10/20/6-0/4-0/8-0/9-0/7-2/70/50/2تراز تجاری کاال و خدمات، سهم از تولید ناخالص داخلي )درصد( ]6،1[

1/11/94/612/3-3/8-7/6-8/1-5/2-17/34/41/9تراز حساب جاری، میلیون دالر ]6،1[

0/10/10/30/7-0/3-0/7-0/9-0/6-2/80/60/3تراز حساب جاری، سهم از تولید ناخالص داخلي )درصد( ]6،1[

6361/161/161/162/364/266/870/173/67883/5ذخایر خارجی به استثناء طال، میلیون دالر ]9،3[

6/96/35/75/45/35/35/45/55/76`تعداد ماه هاي توان پرداخت واردات )کاال و خدمات( ]9[

3,599/503,403/503,538/503,612/503,741/403,782/203,811/403,840/903,870/903,901/103,901/10تولید نفت، هزار بشکه در روز ]10[

-107/0599/196/1595/293/2593/393/3591/491/4591/5قیمت سبد نفتی اوپک، دالر در هر بشکه، میانگین ]8[

توضیحات:
1- آغاز سال مالی در ماه مارس )طبق تقویم ایران(

2- سال مالی ژانویه-دسامبر
3- آغاز سال مالی در ماه مارس )طبق تقویم ایران( - آمار مربوط به سازمان هاي بین المللي

4- سازمان ملل/بیزینس مانیتور
5- بانک جهانی/سازمان ملل/بیزینس مانیتور

6- بانک مرکزی ایران/بیزینس مانیتور
7- صندوق بین المللي پول

8- بیزینس مانیتور
9- صندوق بین المللي پول/بیزینس مانیتور

10- بریتیش پترولیوم/بیزینس مانیتور

شاخص های کالن اقتصادی ایران
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 دیدگاه هاي اصلی
پیش بینی مي ش��ود تهدیدات ایران برای بستن تنگه هرمز 
علیرغم تأکیدات شفاهي چندان جدی نباشد. هرگونه کاهش 
در میزان صادرات نفت به ش��دت به اقتصاد ایران ضربه خواهد 
زد. ل��ذا به احتمال زیاد ایران تمایل��ی به اجرای این تهدیدات 

نخواهد داشت.
با ادامه تحمیل تحریم هاي ش��دیدتر بین المللي علیه ایران 
در سال هاي 2012 و 2013، فعالیت هاي سرمایه گذاري دچار 
رکود خواهند ش��د و اقتصاد جمهوری اسالمی ایران نسبت به 

سایر کشورهای منطقه پیشرفت کم تري خواهد داشت.
با ت��داوم تغییر نوع پس انداز خانوارهای ایرانی به س��مت 
دالر و طال، واحد پول ایران با کاهش ارزش ش��دیدي مواجه 

خواهد بود.

 تغییرات در پیش بیني شاخص هاي کالن اقتصادی
کارشناس��ان، پیش بیني از تولید ناخالص داخلي واقعی را 
در فصل ج��اری مورد بازبینی قرار دادن��د و برآورد مي کنند 
ک��ه اقتصاد ای��ران براس��اس ارق��ام واقعی در س��ال 2013 
معادل 0/5 درصد رش��د خواهد داش��ت. این در حالی اس��ت 
که در پیش بیني قبلی این رقم معادل 0/8 درصد بود. رش��د 
اقتصادی در سال جاری کاهش خواهد یافت. البته بایستی به 

این نکته اشاره کرد که این وضعیت ناشی از کاهش شدید در 
میزان واردات اس��ت که منجر به افت ش��دید تقاضای داخلی 
خواهد ش��د. اقتصاد در وضعیت بحران��ی باقی خواهد ماند و 
 به طور ویژه چش��م انداز مصرف بخ��ش خصوصی ناامیدکننده 

خواهد بود.
در پیش بیني جدید نرخ تورم، این نرخ کاهش یافته اس��ت 
و کارشناس��ان پیش بین��ي مي کنند که تورم ش��اخص قیمت 
مصرف کننده در س��ال مالی 2013-2012 )س��ال مالی 21 
مارس 2012 تا 20 مارس 2013( معادل 40 درصد و در سال 
مالی 2014-2013 این نرخ معادل 33 درصد خواهد بود. باید 
متذکر شد که کاهش این نرخ در سال مالی 2014-2013 به 

دلیل تغییر سال پایه است.

 ریسک هاي اصلی چشم انداز
با توجه به اطمینان در تداوم کاهش ارزش ریال، ریسک هاي 
ناش��ي از افت ش��دید در ارزش واحد پول ملی و تأثیر منفی و 
قابل توجه تورم حاد، ممکن است باعث ضربه منفی بیش از حد 

انتظار به اقتصاد ایران شوند.
افزایش قیمت هاي جهانی انرژی ممکن است باعث افزایش 
ریسک رش��د مورد انتظار و کاهش ریسک کسری مالی مورد 

انتظار شود.

 چکیده
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 چشم انداز سیاسی

تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها

 نقاط قوت
 از زمان س��رنگونی خاندان پهلوی در سال 1979، سطح فساد سیاسی در ایران کاهش 

یافته است و وضعیت توزیع ثروت بهبود یافته است.
 سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی بسیج کاماًل به حاکمیت وفادار هستند که این 

موضوع به حفظ ثبات اجتماعی کمک بسیاری می کند.

 نقاط ضعف
 از نظر کشورهای غربی، ایران وضعیت چالش برانگیزی در حوزه حقوق بشر در منطقه 
دارد و به زعم آنها حاکمیت در جمهوری اس��المی ایران متهم به محدود کردن برخی از 
آزادی ها است. به دلیل حوادث انتخابات سال 2009 تعدادی از روزنامه نگاران و معترضان 

علیه دولت در حال حاضر در وضعیت نامناسب هستند. 
 در حالی که تصمیم گیری نهایی بر عهده مقامات عالیه ایران است، کشور به شدت دچار 

تکثر شده است و اجماع بین سیاست مداران به سختی حاصل می شود. 
 اعتراضات در جریان انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن سال 2009، یکپارچگی قبلی 

کشور را خدشه دار کرده است.

 فرصت ها
 قدرت مجلس ش��ورای اس��المی ایران )پارلمان ایران( بیش��تر از آن چیزی  اس��ت که 
تصور می ش��د؛  اقدام 150 عضو مجلس )از بین 290 نفر( برای مس��ئول دانستن رئیس 
جمهور ایران در کنترل وضعیت اقتصادی این کشور در سال 2012 نشان از وجود بازرسی 

و نظارت در این کشور است.

 تهدیدها
 ادامه مناقشات هسته ای منجر به افزایش تحریم های آتی امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران 

خواهد شد و همچنین احتمال حمله نظامی به کشور را در پی دارد. 
 ریسک مناقشات قومی در ایران همیشه وجود داشته است.

 سطح بیکاری جوانان بسیار باال است.
 افزایش دخالت نیروهای نظامی در حوز ه های سیاسی و اقتصادی، باعث ایجاد چالش در 

وضعیت موجود در بلند مدت خواهد شد.

 رتبه بندي از نظر ریسک سیاسی
منازعات قدرت هاي سیاس��ی هم چنان در ایران ادامه دارد 
و رقابت سیاس��ی در ش��رایط رو در رو با هدف کم رنگ شدن 
ق��درت رقیب ادامه دارد. به عنوان مث��ال، نمایندگان مجلس 
در ماه س��پتامبر تالش کردند تا رئی��س جمهور را به مجلس 
احضار کنند که با میانجی گری مس��ئولین عالي رتبه منصرف 
ش��دند. هر چند این مسأله بیانگر مخالفت گسترده مجلس با 

رئیس جمهور و تصدیقی بر نظارت جدی نمایندگان مردم بر 
قانون گذاري است. بدیهي است شرایط رکود اقتصادی، عاملی 
برای رش��د نارضایتي هاي عمومی خواهد بود. از آنجایی که به 
احتمال بس��یار زیاد، یک کاندیدا از گروه انتخاباتی نزدیک به 
حاکمیت برنده اصلی انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن 
2013 خواهد بود، احتماالً قدرت ریاس��ت جمهوری به عنوان 

یک نهاد مستقل کاهش یافته است.
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شاخص ریسک سیاسی نام کشور
روندرتبهکوتاه مدت

=87/11قطر

=81/22عمان

=81/03امارات متحده عربی

=79/64عربستان سعودی

=72/95بحرین

+69/06کویت

=63/37الجزیره

=63/18مراکش

=61/79اردن

+60/610مصر

+60/611رژیم صهیونیستی

=53/112تونس

=47/713لبنان

+45/014یمن

=41/715ایران

=41/016لیبی

=38/117عراق

=33/118فلسطین

=30/819سوریه

 میانگین منطقه 59/7 
  میانگین جهانی 65/5

میانگین بازارهای نوظهور 63/1

 سیاست داخلی
تسلط اصول گرایان در انتخابات ریاست جمهوری

 دیدگاه بیزینس مانیتور
به احتمال زیاد یک کاندیدای اصول گرا نزدیک به حاکمیت 
برنده انتخابات ماه ژوئن سال 2013 خواهد بود. از آنجایی که 
ایران تمایلی به تبعیت بدون قید وشرط از سیاست گذاري در 
برنامه هس��ته اي این کشور ندارد، تنش با کشورهای غربی  در 

سال 2013 افزایش خواهد یافت. 
انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ژوئن سال 2013 
برگزار خواهد شد. به احتمال زیاد رقابت انتخاباتی بین چهار 

گروه مهم این کشور خواهد بود:
اصول گرایان س�نتی: ک��ه رهبری این گ��روه را جامعه 
روحانیت مبارز و جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم در اختیار 
دارند. این گروه متشکل از سیاس��ت مداران نسبتاً میانه رو به 

ویژه نسبت به مسائل داخلی مي باشد.
اصول گرایان افراطی: که به ن��ام جبهه پایداری انقالب 
اس��المی نیز ش��ناخته مي ش��وند، این گروه تح��ت مدیریت 
آی��ت اهلل مصباح یزدی اس��ت که یک اصول گ��رای افراطی و 
نماینده سرس��خت دیدگاه ضدغربی است. اگرچه تعدادی از 
رهب��ران اصول گرایان افراطی از انتخاب دوباره رئیس جمهور 
فعلی ایران حمایت کردند، اما از زمانی که وی چالش هایي را 

مطرح کرد؛ از وی فاصله گرفتند.
طرف�داران دولت: اگرچه رئیس جمه��وری فعلی ایران، 
ب��ه دلیل اتمام دومین و آخرین دوران ریاس��ت جمهوری در 
آگوس��ت 2013، عماًل نمي تواند دوباره وارد رقابت انتخاباتی 
شود، اما احتماالً سیاس��ت مداران نزدیک به اردوی انتخاباتی 
وی برای ش��رکت در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری اقدام 
خواهند کرد. س��ایر اصول گرایان با دیده ش��ک به طرفداران 
دول��ت نگاه مي کنند و دولت را متهم به گس��ترش مباحثات 

ملی در زمینه تحلیل و تضعیف نقش رقبا مي کنند.
اص�اح طلب�ان: ای��ن جری��ان، نماینده ش��خصیت هاي 
معترض اس��ت. در حالي که تعدادی از رهبران این جنبش در 
محدودیت های جدی هس��تند اما بعض��ی از اصالح طلب ها به 
ویژه آن هایي که نقش فعالی در اعتراضات سال 2009 نداشتند، 

مي توانند فرصت شرکت در فرایند انتخابات را داشته باشند.
نفوذ سیاسی دولت در حال رنگ باختن است

اتفاق��ات اخیر دی��دگاه بلندمدت مبنی بر کم رنگ ش��دن 
نفوذ سیاس��ی دولت را تأیید مي کنند. به عنوان مثال در 11 
نوامبر، 179 نفر از 216 نماینده مجلس رأی به تعلیق اجرای 
فاز دوم هدفمندی یارانه ها دادند. هدف این سیاس��ت کاهش 
یارانه ه��ای بعضی کاالهای مصرفی بود. قباًل تعلیق این برنامه 
پیش بیني ش��ده بود و چنین اتفاقی پیش بیني آن ها را تأیید 

مي کند.

شاخص ریسک سیاسی نام کشور
روندرتبهبلند مدت

=77/31رژیم صهیونیستی

=75/92عمان

=68/93مراکش

-68/44کویت

=67/65اردن

=67/26امارات متحده عربی

=63/57بحرین

=62/08قطر

=59/09عربستان سعودی

=57/610تونس

=57/211الجزیره

=56/412لبنان

=55/013مصر

=50/214ایران

=47/915عراق

+47/716سوریه

=41/817یمن

=32/218فلسطین

=27/519لیبی

میانگین منطقه 58/6
میانگین جهانی 63/2

میانگین بازارهای نوظهور 59/6
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بررسی وضعیت سیاسی

سیستم دولت
جمهوری اسالمی مبتنی بر قانون اساسی سال 1979؛ رهبر انقالب مادام العمر و منتخب توسط مجلس خبرگان رهبری؛ 
رئیس جمهور برای 4 سال، قابل انتخاب برای دو دوره پیاپی و سه دوره مجزا؛ مجلس )پارلمان( متشکل از 290 نفر برای 

یک دوره چهار ساله؛ مجلس خبرگان متشکل از 86 نفر روحانی منتخب توسط رای مستقیم مردم به مدت 8 سال.

رهبررئیس حکومت

رئیس جمهوررئیس دولت

مجلس – دوم ماه مارس 2012آخرین انتخابات
ریاست جمهوری – 12 ژوئن 2009

مجلس – سال 2017انتخابات آینده
ریاست جمهوری – ژوئن 2013

محمد باقر قالیباف )شهردار تهران(؛ علی الریجانی )رئیس مجلس(؛ آیت اهلل محمد رضا مهدوی کنی )رئیس مجلس خبرگان(شخصیت های مهم

ائتالف های سیاسی مهم

اصول گرایان افراطی: کاماًل طرفدار مسئولین عالی رتبه هستند. این گروه تحت رهبری آیت  اهلل مصباح یزدی هستند که 
یک اصول گرای تندرو و نماینده دیدگاه به شدت ضد غربی است.

اصول گرای��ان م��درن: ک��ه یک ائت��الف مخالف دولت فعلی اس��ت که اعض��ای آن علی الریجان��ی، محمد باق��ر قالیباف و 
 محس��ن رضایی طرفدار اصالحات سیاس��ی و اقتصادی معتدل هستند، اما هنوز هم از تش��کیالت سیاست گذاری فعلی 

طرفداری می کنند.
اصالح طلبان: که شامل تعدادی از ائتالف ها با دیدگاه های مختلف هستند و به شدت مخالف دولت و طرفدار آزادی های 

سیاسی و تشکیالت سیاست گذاری آزادتر هستند.

اصول  گرایان – 143 کرسی )53/5 درصد(؛ اصالح طلبان – 59 کرسی )26/2 درصد(؛ مستقل ها – 9 کرسی )4 درصد( ترکیب کنونی مجلس
اقلیت های مذهبی – 14 کرسی )6/2 درصد(

برای غنی سازی هسته ای(؛ رژیم صهیونیستی؛ مناقشات فعلی اروپا )تحریم های اقتصادی(؛ سازمان ملل )4 راه حل  اتحادیه  آمریکا و 
امارات متحده عربی )تنب بزرگ و کوچک(؛ آذربایجان و ترکمنستان )مرزهای دریای خزر(

مناسبات مناسبات/معاهدات مهم عراق،  با  سیاسی  و  اقتصادی  مناسبات  افزایش  اسالمی،  کنفرانس  سازمان   ،)WTO( جهانی  تجارت  سازمان 
محدود با شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عضو، پیمان های محکم با سوریه، افزایش ارتباطات با چین.

41/7ریسک سیاسی کوتاه مدت

50/2ریسک سیاسی ساختاری

منبع: بیزینس مانیتور

از آنجایی که این برنامه، هسته اصلی سیاست هاي اقتصادی 
دولت اس��ت، چنین اتفاقی به معنای مخالفت گسترده با دولت 
تلقی خواهد ش��د. عالوه بر ای��ن، تعدادی از نمایندگان مجلس 
ت��الش کردند تا رئیس جمهور را در ماه نوامبر برای توضیح در 
مورد سیاس��ت هاي اقتصادی اش به مجلس احضار کنند که با 
توصیه مسئولین عالی رتبه مبنی بر صرف نظر کردن نماینده هاي 

مجلس از این درخواست در 21 ماه نوامبر متوقف شد.
این حرکت عالوه بر نش��ان دادن مخالفت گسترده مجلس 
ب��ا دول��ت، تأییدی بر ق��درت نظ��ارت واحده��ای مختلف بر 
قانون گذاران دارد. در نتیجه، بسیار بعید است که فردی نزدیک 
به اردوی انتخاباتی دولت بتواند منافع قابل توجهی در انتخابات 

کسب کند.

ریسک هاي تداوم وضعیت سیاستی در محدوده مشخصی باقی خواهند ماند
نرخ ریسک هاي سیاسی کوتاه مدت؛ حداکثر مقدار= 100
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قدرت اصاح طلبان مخالف نیز در حال ضعیف شدن 
است

از نظر کارشناس��ان، اصالح طلبان مخالف مش��کل چندان 
مهمی ب��رای اصول گرایان در انتخابات آین��ده ایجاد نخواهند 
کرد. به عنوان مثال ش��ورای نگهبان که صالحیت کاندیداهای 
ریاس��ت جمهوری را به دقت مورد بررس��ی ق��رار مي دهد، در 
14 س��پتامبر بیان کرد کس��انی که نتایج انتخابات سال 2009 
را به چالش کش��یدند "هرگز نباید خواب بازگش��ت به صحنه 
انتخابات را ببینند". بنابراین بس��یار بعید به نظر مي رس��د که 
یک اصالح طلب مخالف اجازه شرکت در انتخابات را پیدا کند. 
عالوه بر آن، اکث��ر اعضاء اصالح طلبان مخالف عقیده دارند که 
شرکت آن ها مشروط به آزادی رهبران آن ها است که در شرایط 
حاضر بس��یار بعید به نظر مي رس��د. در نتیجه، به نظر می رسد 
اکث��ر اعضاء ورود جدی را فراموش خواهند کرد، حتی اگر یک 
سیاست مدار اصالح طلب که در اعتراضات سال 2009 شرکت 
نکرده است، اجازه حضور در انتخابات را پیدا کند. در نهایت، با 
توجه به ایجاد چند دستگی در بین گروه مخالفان، در حالي که 
حکوم��ت کاماًل آمادگ��ی جلوگیری از هرگون��ه اعتراض برای 
برگزاری آرام انتخابات دارد، بس��یار بعید به نظر مي رس��د که 
توانایی س��ازمان دهي گسترده اعتراضات را همانند سال 2009 

داشته باشد.

بازیگران اصلی انتخابات، نزدیک به اردوی انتخاباتی 
حاکمیت خواهند بود

اگرچه انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران هم��واره با درجه 
باالیی از غیرقابل پیش بیني بودن همراه مي باشد، اما اعتقاد بر 
این اس��ت که به احتمال بسیار زیاد، اعضاء گروه هاي انتخاباتی 
اصول گرایان سنتی یا افراطی از هدایت کنندگان اصلی انتخابات 
ریاس��ت جمهوری خواهند بود. نکته مهم دیگر این اس��ت که 
اکثر کاندیداهای برجسته تمایل به همکاری نزدیک با رهبری 
را دارند و اولویت و ارجحیت هاي سیاسی آن ها تضمین خواهد 
کرد که رئیس جمهور آینده، قدرت و اختیارات سایر نهادهای 
مس��تقل را به چالش نخواهد کش��ید. در بین رهبران بالقوه و 

اصلی انتخابات آینده، افراد زیر دارای شانس باالتری هستند:
علی الریجانی: الریجانی در حال حاضر رئیس مجلس ایران 
و دارای نفوذ سیاسی بسیار باال است و مسئولین عالی رتبه ایران 
به کفایت هاي سیاسی وی اشاره کرده اند. در حالي که الریجاني 
با توجه به محبوبیتي که دارد عموماً به عنوان یکی از برندگان 
اصل��ی انتخابات در نظر گرفته مي ش��ود، اما رئیس مجلس به 

دنبال چالش مجدد قدرتش در انتخابات نخواهد بود.
علی اکبر والیتی: وی وزیرس��ابق امور خارجه و مشاور ارشد 
رهبري اس��ت و طرفداران زیادی در بین اصول گرایان میانه رو 
و افراط��ی دارد. با وجود اینک��ه وی محبوبیت عمومی چندانی 

ندارد، اما با توجه به اینکه به نظر مي رس��د اعتماد مس��ئولین 
عالي رتبه را جلب کرده است، وی هم چنان یکی از محتمل ترین 

پیشروان انتخابات ریاست جمهوری باقی خواهد ماند.
سعید جلیلی: وی مذاکره کننده ارشد برنامه هسته اي ایران 
و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران است و 
از س��وی اصول گرایان افراطی به شدت حمایت مي شود. گرچه 
با توجه به محبوبیت کم تر وی در بین اصول گرایان سنتي، وی 
نیاز به حمایت کامل ارگان هاي مردمی برای موفقیت در رقابت 

انتخاباتی خواهد داشت.
محمد باقر قالیب��اف: وی یک تکنوکرات مذهبی و در حال 
حاضر ش��هردار تهران اس��ت. اگرچه وی در تهران و شهرهای 
ب��زرگ از محبوبیت باالیی برخوردار اس��ت، اما از دید تعدادی 
از اصول گرایان افراطی، وی یک فرد به ش��دت لیبرال است و با 
توجه به شخصیت قدرتمند وی، آن ها نگران هستند که با ورود 

وی یکپارچگی بین ارگان هاي مستقل با چالش مواجه شود.

ریس�ک هاي چالش با کشورهای غربی در سال 2013 
افزایش خواهد یافت

رئیس جمه��ور ایران قص��د اجرای سیاس��ت هاي نظامی 
و یا هس��ته اي را به ش��کل رس��می ندارد که البته اجرای این 
سیاست ها از اختیارات س��ایر نهادها تأثیر می پذیرد. بنابراین 
با در نظ��ر گرفتن احتمال باالی برنده ش��دن یک کاندیدای 
نزدی��ک به اردوی انتخاباتی مس��ئولین عالي رتبه در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ایران و احتمال بس��یار ک��م ایجاد تهدید 
جدی از سوی اصالح طلبان مخالف؛ امکان اینکه ایران موضع 
سیاسی نرم تری را در مورد حقوق انرژی هسته اي خود اتخاذ 
کند، از همیشه کم تر خواهد بود. در نتیجه ریسک درگیری با 
کشورهای غربی به واسطه فعالیت هاي هسته اي ایران در سال 
2013 به ویژه در نیمه دوم س��ال بع��د از برگزاری انتخابات، 
افزایش خواهد یافت. در هر حال درگیری نظامی هنوز قابلیت 
اجرا ندارد. پاس��خ انتقامی ایران )مانند حمله موشکی به رژیم 
صهیونیس��تي و کمک به اجرای حمله های تروریستی بر ضد 
منافع رژیم صهیونیس��تي و غرب( هن��وز هم یک عامل مهم 
بازدارنده حمله نظامی به ایران اس��ت. عالوه بر این، تهران به 
احتمال زیاد از به کارگیری س��الح هسته اي خودداری خواهد 
ک��رد و این موضوع ب��ه اندازه کافی ابهامات��ي در مورد برنامه 
هسته اي ایران ایجاد خواهد کرد و در نتیجه حساسیت امریکا 
و غرب را نس��بت به ضرورت درگیری فیزیکی با ایران کاهش 

خواهد داد. 
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 دیدگاه
اگرچه حکومت اسالمی ایران در مواجهه با فشارهای عظیم 
داخلی و خارجی مقاومت نش��ان داده اس��ت اما اعتقاد بر این 
است  که این مقاومت نمي تواند برای مدت طوالنی ادامه یابد. به 
همین دلیل، تغییر رویکرد ایران از طریق اصالحات تدریجی  و 

یا دفعی تا سال 2020 پیش بیني مي شود. 
سیس��تم سیاس��ی ایران در دنیا واقعاً منحصر به فرد است، 
این سیس��تم ترکیبی از یک حکومت دینی اس��المی همراه با 
جمهوری خواهی انقالبی و دموکراس��ی مدیریت شده است. از 
زمان تأسیس جمهوری اس��المی پس از انقالب ایران در سال 
1979، اکثر تحلیل گران خارجی ناتوانی حکومت را پیش بیني 
مي کردند، اما این حکومت اس��تقامت باالیی را نش��ان داد. در 
جنگ 8 س��اله با عراق )1980تا1988( مقاومت کرد، در برابر 
تحریم هاي بین المللي و افزایش مخالفت های داخلی به ویژه بعد 
از انتخابات پرحادثه س��ال 2009 نیز ایستادگی کرد. اخیراً نیز 
ایران به دلیل برنامه هس��ته اي، تحت فشارهای شدید خارجی 
)به ویژه از سمت غرب به رهبری امریکا( قرار گرفته و احتمال 
تنش ه��ای بیش��تر با غ��رب در ماه ها یا س��ال هاي آینده برای 

جلوگیری از دست یابی ایران به سالح هسته اي وجود دارد. 
در نهایت، اعتقاد بر این اس��ت که حکوم��ت فعلی ایران با 
چالش های و تهدیدهای عظیمی روبرو اس��ت که ثابت مي کند 
مدیریت موفق این ش��رایط بدون فراهم کردن زمینه یا تسریع 

روند تغییرات بنیادی ممکن نیست.

 چالش ها و تهدیدهای ثبات سیاسی
برداشت ها از مش�روعیت حکومت: حکومت جمهوری 
اس��المی در یک انق��الب عمومی در س��ال 1979 قدرت را به 
دس��ت گرفت. اگرچه در حال حاضر انتخابات مجلس و ریاست 
جمهوری در ایران برگزار مي شود، اما صالحیت کاندیداها مورد 
بررس��ی قرار مي گیرد و فرایند انتخابات تحت نظارت مقامات 
عالي رتبه اس��ت. ع��الوه بر این، مجلس و رئی��س جمهور تابع 
مقامات عالي رتبه هس��تند. مش��روعیت دولت بعد از انتخابات 
س��ال 2009 به س��ختی م��ورد آزمایش قرار گرف��ت. به ویژه 
زمانی که هزاران نفر از مخالفان برای اعتراض به نتایج انتخابات 

در سال 2009 به خیابان ها رفتند. البته دستگاه های امنیتی به 
سرعت اعتراضات را کنترل کردند. به همین دلیل احتمال وقوع 
یک موج جدید اعتراضات در س��ال هاي آینده در کش��ور ایران 
پیش بیني مي ش��ود، به ویژه اگر وضعی��ت اقتصادی ایران بدتر 
ش��ود. چرا که برای ایرانیان مس��ائل اولیه زندگی و آزادی های 

اجتماعی اهمیت بیشتری دارد.
رقاب�ت بین مراکز ق�درت: ای��ران دارای تع��داد زیادی 
نهاده��ای قدرتمند اس��ت: مجلس ش��ورای اس��المی، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، نیروهای مسلح، سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی، بس��یج و وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی ایران. اگرچه می توان در مورد استفاده مقامات مختلف 
از ابزاره��ای مه��ار برای جلوگیری از برهم زدن تعادل توس��ط 
س��ایر نهادها در ایران بحث کرد، اما باید به این نکته نیز اشاره 
کرد که رقابت بین آن ها می تواند اغلب باعث بی ثباتی وضعیت 

سیاسی ایران شود.
تغیی�رات جمعیت�ی: جمعیت جوان ایران یک ریس��ک 
بالقوه برای ثبات سیاس��ی است. براس��اس آمار سازمان ملل، 
در س��ال 2010 در حدود 45 درص��د جمعیت ایران کم تر از 
25 سال سن داش��تند. اگرچه این شاخص نسبت به رقم 59 
درصد سال 2000 کاهش یافته است، اما هنوز هم رقم باالیی 
اس��ت. از نظر تاریخی، چنین جمعیت جوانی به ویژه به دلیل 
چالش هایي که در زمینه ایجاد فرصت های ش��غلی کافی برای 
جمعی��ت تازه وارد به ب��ازار نیروی کار ایج��اد مي کند. باعث 
ایجاد بی ثباتی در هر کش��وری مي شود، ایران نیز از این نظر 
متفاوت با س��ایر کش��ورها نیس��ت. در اوایل سال 2011 نرخ 
رسمی بیکاری معادل 12 درصد اعالم شد، اما برآورد های غیر 
رسمی رقمی نزدیک به 20 درصد را نشان مي دادند و به نظر 
مي رس��د نرخ بیکاری جوانان حتی از این رقم نیز باالتر باشد. 
نرخ کلی زاد و ولد در ایران )میانگین تعداد فرزندانی که یک 
زن در ط��ول عمرش به دنیا می آورد( به ش��دت کاهش یافته 
اس��ت، این رقم از س��طح 6/0 در ابتدای دهه 1980 میالدی 
به کم تر از 2/1 در اوایل دهه 2000 میالدی رسید و در سال 
2010 معادل 1/77 بود. به نظر مي رس��د فش��ار جمعیتی در 

ایران به تدریج در حال کاهش است.

 ریسک سیاسی بلندمدت
  احتمال تغییر رویکرد تا سال 2022
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تن�وع جمعیتی: براس��اس آخرین آمار س��ازمان اطالعات 
مرک��زی )CIA(، فارس ها و آذری ها به ترتیب 61 و 16 درصد 
جمعیت ایران را تش��کیل می دهند. سایر اقلیت های قومی نیز 
مانند کردها )10 درصد(، عرب ها و بلوچ ها نیز در بین جمعیت 
ایران وجود دارند. ب��ه دلیل متمرکز بودن اقلیت های قومی در 
یک منطقه جغرافیایی، ایران در برابر فش��ارهای جدایی طلبانه 
به شدت آس��یب پذیر است، به ویژه اگر اقلیت های قومی تحت 
حمای��ت کمک های خارجی با هدف ایجاد بی ثباتی در کش��ور 
ایران قرار بگیرند. البته اقلیت های آذری ایران نس��بت به سایر 
اقلیت ها همراه هس��تند و تقریباً با نخب��گان مذهبی، نظامی و 

تجاری ایران ارتباطات محکمی دارند. 
فش�ارهای خارج�ی: ایران هدف بس��یاری از فش��ارهای 
قابل توجه خارجی اس��ت. به دلیل اتخاذ سیاست هاي خارجی 
رادیکال��ی و اتهامات علیه ایران، این کش��ور کم ترین تعامل را 
با کش��ورهای غربی دارد. ع��الوه بر این، دولت ه��ای عرب نیز 
نس��بت به ایران با احتیاط برخورد مي کنن��د، زیرا آن ها نگران 
توسعه رادیکالیسم توسط ایران و تبدیل شدن آن به یک قدرت 
مطلق در خاورمیانه هستند. در سال هاي اخیر، روند برنامه های 
هسته اي ایران منجر به گمانه زنی در مورد حمله غرب به ایران 
با هدف نابودی تأسیس��ات هسته اي ایران ش��ده است. امتناع 
دولت ایران در کناره گیری از برنامه های هس��ته اي و پافشاری 
بر صلح آمیز بودن آن منجر به تحریم هاي ش��دیدتري شده که 

ب��ه اقتصاد ایران به ش��دت ضربه می زند. ع��الوه بر این، رقابت 
ژئوپلیتیک��ی بین ایران و عربس��تان به وی��ژه در مورد بحرین، 
به شدت افزایش یافته اس��ت. چنین منازعاتی ممکن است به 
برخ��ورد نظامی ایران و مخالفانش منتهی ش��ود. اگرچه ایران 
روابط صمیمی با روس��یه، چین، هند و برزیل دارد، اما در مورد 
توانایی و تمایل این کش��ورها ب��ه دفاع از ایران در صورت وقوع 

درگیری ابهام وجود دارد.
با توجه به چالش هایي که مطرح ش��د، نرخ ریسک سیاسی 
بلندمدت برای کش��ور ایران از 100 واحد، معادل 50/2 برآورد 
ش��ده است. این امتیاز پایین نشان می دهد که بیزینس مانیتور 
نسبت به ثبات سیستم سیاسی ایران چندان خوش بین نیست. 
در بین چهار زیرمجموعه ریس��ک سیاسی بلندمدت، کم ترین 
امتیاز را ویژگی های حکومت داری ب��ا امتیازی معادل 37/2 از 
100 واحد به خود اختصاص داده است. نرخ پایین این شاخص 
نشان دهنده سیستم سیاسی ایران است. به دلیل تنوع جمعیتی 
و سطح باالی فقر، امتیاز شاخص "ویژگی های اجتماعی" پایین 
و در س��طح 50 از 100 واحد اس��ت. امتیاز ش��اخص "گستره 
فعالیت دولتی" نیز در س��طح 50 واحد قرار دارد و نشان دهنده 
قدرت کنترل نسبتاً ضعیف دولت در کشور است. امتیاز شاخص 
"تداوم روند سیاست گذاري فعلی" بسیار باال است )70 از 100(، 
زی��را دولت های ایران همواره سیاس��ت هاي یکس��انی را اتخاذ 

مي کنند.
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تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها

 نقاط قوت
 ایران، بعد از عربس��تان سعودی، دومین دارنده ذخایر اثبات شده نفتی و بعد از روسیه 

دومین دارنده ذخایر اثبات شده گازی است.
 ایران صرف نظر از گاز و نفت، از نظر س��ایر منابع نیز کش��وری غنی اس��ت و در بخش 

کشاورزی نیز قدرتمند است.

 نقاط ضعف
 مصرف داخلی انرژی های هیدروکربنی به سرعت در حال افزایش است، از سوی دیگر 
تکنولوژی در این بخش در حال فرسوده شدن است و تأثیر منفی بر روی ظرفیت استخراج 

نفت و گاز کشور ایران خواهد گذاشت. 
 تحریم ه��ای بین الملل��ی باعث کاه��ش عالقه ش��رکت های نفتی خارجی ب��ه انتقال 

تکنولوژی ها و تجهیزات مورد نیاز ایران برای حفظ سطوح تولیدی خواهد شد.

 فرصت ها
 بخ��ش گاز ای��ران هنوز یک بخش توس��عه نیافته اس��ت و فضای قاب��ل توجهی برای 

بیشینه سازی درآمدهای گازی وجود دارد.
 جمعی��ت در حال رش��د ب��ه همراه کمبود مس��کن مورد نی��از، فرصت های��ی را برای 

سرمایه گذاری در زمینه ساخت و ساز واحدهای مسکونی ایجاد می کند.

 تهدیدها
 کاهش روابط ایران با انجمن های بین المللی به دلیل برنامه هسته ای، منجر به تحمیل 

تحریم های اقتصادی بیشتر توسط سازمان ملل متحد و امریکا علیه ایران خواهد شد.
 کاهش قیمت های جهانی نفت اثر چش��مگیری بر اقتصاد ای��ران دارد. اگرچه صندوق 
ذخی��ره ارزی با هدف حمایت از اقتصاد در ش��رایط کاهش قیمت های نفت ایجاد ش��ده 
اس��ت، اما ذخایر آن به میزان بسیار زیادی صرف مخارج افراطی دولت شده و موجودی 

آن در شرف اتمام است. 
 به دلیل تورم باال و سقوط ریال، فرار سرمایه به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت.

 چشم انداز اقتصادی

 رتبه بندي ریسک اقتصادی
افزایش تورم و تحریم ها تأثیرات چشمگیری بر اقتصاد ایران 
گذاش��تند که حاکی از رش��د ضعیف اقتصادی خواهد بود. به 
عنوان مثال، انتظار می رود به دلیل سقوط ارزش ریال و جهش 
تورم، قدرت خرید مردم ایران کاهش یابد که در نتیجه مصرف 
بخ��ش خصوصی نیز با روند نزولی روبرو خواهد ش��د. عالوه بر 

آن، صادرات نفتی ایران به دلیل تحریم ها کاهش یافته است و 
از س��وی دیگر شرکت های نفتی بین المللي نیز کم تر تمایل به 
سرمایه گذاري در بخش زیرساختی انرژی ایران دارند. به عالوه، 
هدف تحریم ها تأثیر بر روی نهادهای مالی کشور ایران است که 
منجر به سخت تر شدن تأمین مالی معامالت تجاری خواهد شد 

و در نتیجه به صادرات ایران ضربه خواهد زد.
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 فعالیت هاي اقتصادی بخش اول
تحریم هاي جدی�د اتحادیه اروپا ی�ک نقطه بحرانی 

نیست
 دیدگاه

تحریم ه��اي جدی��د اتحادیه اروپ��ا علیه ای��ران تأثیری بر 
تغییر سیاس��ت هس��ته اي تهران ندارد. اگرچه باید متذکر شد 
ک��ه تحریم هاي مالی جدید باعث خ��روج بانک های جمهوری 
اس��المی از سیستم مالی بین المللي مي ش��ود و از سوی دیگر 
ه��دف تحریم هاي تج��اری، کاهش س��رمایه گذاري در بخش 
انرژی کشور ایران است؛ این شرایط هم زمان مي توانند وضعیت 

اقتصادی تحت فشار ایران را بدتر کنند.
وزرای ام��ور خارج��ه اتحادی��ه اروپا در 15 اکتب��ر خبر از 
تحریم هاي بیش��تر علی��ه تامین مالی حوزه ان��رژی و حمل و 

نق��ل ایران دادند که ه��دف آن مجبور کردن ای��ران به اجازه 
بررس��ی های دقیق تر بین المللي برنامه هاي هس��ته اي اس��ت. 
پیش��نهاد اخیر جمهوری اس��المی ایران مبنی بر تعلیق روند 
تولید اورانیوم نیمه غنی ش��ده در ازای دریافت س��وخت برای 
رآکتورهای هسته اي پژوهشی، سیاست گذاران اتحادیه اروپا را 
قانع نکرده و بس��ته های جدید سیاس��تی نشان از یک لیست 
بزرگ ت��ر از ابزارهای تحریمی اتحادی��ه اروپا علیه ایران بعد از 

تحریم واردات نفت ایران در اول ماه جوالی دارد.
می�زان ص�ادرات انرژی ای�ران کاهش چش�مگیری 

نخواهد داشت
به احتمال زیاد، بسته جدید تحریم ها علیه ایران اثر اندکی 
بر روی میزان صادرات انرژی ایران خواهد داش��ت. به عنوان 
مثال، با توجه به عدم وجود هرگونه خط لوله گازی از س��مت 

ریسک اقتصادی نام کشور
روندرتبهکوتاه مدت

=81/21عربستان سعودی
=76/92کویت

+76/73رژیم صهیونیستی
=70/44قطر

=66/55امارات متحده عربی
=65/56امان

-64/07بحرین
=58/88عراق

=55/09الجزیره
=53/510لیبی

+49/611مراکش
=45/212مصر

=41/013فلسطین
=40/814لبنان
-40/615تونس
=39/816اردن

-32/717سوریه
=31/218یمن

=30/219ایران
میانگین منطقه 54/5
میانگین جهانی 55/3

میانگین بازارهای نوظهور 53/5

 ریسک اقتصادینام کشور
روندرتبه بلند مدت

=77/91رژیم صهیونیستی

=75/62عربستان سعودی

+63/43کویت

=63/24بحرین

=61/85قطر

+61/56امارات متحده عربی

=60/27الجزیره

=57/28امان

-52/99مراکش

=50/310لیبی

=49/611عراق

=49/212مصر

-47/413لبنان

=46/914اردن

=43/615تونس

=40/816ایران

=36/317فلسطین

=28/718سوریه

=19/019یمن

میانگین منطقه 52/7
میانگین جهانی 53/8

 میانگین بازارهای نوظهور 51/3

افزایش فشارهای اتحادیه اروپا بر ایران

معامالت
 تحریم ص��ادرات موادی مانند گرافیت، فل��زات خام یا نیمه 
س��اخت، و نرم افزار برای یکسان کردن فرآیندهای صنعتی که 

می توان از آن ها در برنامه هسته ای ایران استفاده کرد.
 تحری��م ص��ادرات تجهی��زات مورد نی��از صنایع نف��ت، گاز و 

پتروشیمی که در حال حاضر گسترده تر شده است.
 تحریم صادرات گاز ایران به اتحادیه اروپا.

 کش��تی های متعلق به ش��هروندان اتحادیه اروپ��ا نباید برای 
حم��ل و نقل یا ذخیره محصوالت انرژی ایران اس��تفاده ش��ود 
و ش��رکت های اتحادیه اروپا حق عرض��ه تجهیزات و تکنولوژی 

دریایی مورد نیاز برای ساخت کشتی به ایران را ندارند.

مسدود کردن دارایی ها
 مس��دود کردن دارایی ه��ای مالی 
34 نه��اد ایران��ی تأمین کنن��ده ارز 
به تهران که ش��امل نهادهایی مانند 
 )NIOC( ش��رکت ملی نفت ای��ران
و ش��رکت مل��ی نف��ت ک��ش ای��ران 

)NITC( است.

تحریم های مالی
 تحری��م مبادالت مال��ی بین بانک های 
اروپای��ی و ایرانی به اس��تثناء مواردی 
که “مس��تقیمًا توسط مقامات ملی تحت 
ش��رایط بس��یار محدود مجاز ش��مرده 
ش��ود” و به اس��تثنا مبادالت در مورد 

“نیازهای بشر دوستانه”.

منبع: بیزینس مانیتور، رویترز، بی بی سی، بلومبرگ
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ای��ران به اروپا؛ عماًل امکان ص��ادرات گاز ایران به اروپا وجود 
ندارد و عالوه بر آن ایران پایانه صادراتی گاز طبیعی مایع برای 
صادرات دریایی گاز نی��ز ندارد. عالوه بر آن، اگرچه تحریم ها 
مانع از انتقال محصوالت انرژی ایران یا تأمین تجهیزات دریایی 
توس��ط ش��رکت های اتحادیه اروپا مي شود و منجر به کاهش 
صادرات هیدروکربنی ایران خواهد شد، اما در میان مدت تأثیر 
قابل توجهی نخواهد داش��ت. طب��ق یافته های تیم تحقیقاتی 
بخش حمل و نقل، شرکت های ایرانی قابلیت استفاده از ناوها 
را دارند و قطعات کش��تی ها را از ش��رکت های سازنده کشتی 
در چی��ن، ژاپ��ن و کره جنوبی خری��داری خواهند کرد که از 
این نظر ایران در بین بزرگ ترین اس��تفاده کنندگان تجهیزات 
حمل و نقل دریایی باقی خواهد ماند. اگرچه باید به این نکته 
نیز اش��اره کرد که هدف گسترده تر کردن حلقه تحریم ها در 
مورد تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ تأثیر 
منفی بر روی روند آینده س��رمایه گذاري در ایران اس��ت. به 
ویژه باید این نکته را نیز مطرح کرد که بر اس��اس یافته های 
تیم تحقیقاتی بخش نفت و گاز، چینن شرایطی باعث کاهش 
عالقه به ساختن پایانه صادراتی گاز طبیعی مایع در جمهوری 
اس��المی ایران خواهد ش��د ک��ه در نهایت منج��ر به کاهش 
 امکان بالق��وه صادرات گاز ای��ران در کوتاه مدت و میان مدت 

خواهد شد.

تحریم هاي مالی، بخش بانکی ایران را با محدودیت های 
جدی مواجه خواهد کرد

اج��رای دور جدید تحریم ه��اي مالی اثر قاب��ل توجهی بر 
اقتصاد ایران خواهد داشت. در تحریم هاي قبلی، اتحادیه اروپا 
بازرگانان را تنها از معامله کاالهای تحریمی با ایران منع کرده 
بود که قباًل ش��رکت های ایرانی آن ه��ا را دور زده بودند، اما بر 
اس��اس سیاس��ت هاي جدید تحریم ها، بازرگانان اروپایی باید 
موافقت دولت کشورش��ان را برای مب��ادالت مالی با ایران اخذ 
کنند. در این صورت هزینه های تجارت با ایران برای اروپایی ها 
افزای��ش خواهد یافت و اتحادیه اروپا نی��ز کنترل قوی تری بر 
روی کااله��ای مورد معامله خواهد داش��ت. عالوه بر آن، روند 
جدید مس��دود کردن دارایی های مؤسسات کلیدی ایران مانع 
ورود منابع ارزی به تهران خواهد ش��د که بدتر شدن وضعیت 
ذخای��ر ارزی در حال کاه��ش ایران را در پی خواهد داش��ت. 
در نهایت، سیاست هاي جدید تحریمی باعث جداسازی بیشتر 
سیستم بانکداری ایران از سیستم مالی جهانی خواهد شد. این 
سیاس��ت ها در حال حاضر با تحریم امریکا در زمینه مبادالت 
مالی با مؤسس��ات ایرانی همراه شده است. همان طور که گفته 
شد، تحریم هاي مالی اروپا تأثیرات نسبتاً محدودتری نسبت به 
تحریم هاي فعلی امریکا بر روی اقتصاد ایران دارند. خزانه داری 
امریکا طبق قانون، می تواند بنگاه های خارجی مرتبط با نهادهای 
بزرگ مالی ایران را از بازار امریکا خارج کند. این اهرمی اس��ت 

که نهادهای اروپایی در اختیار ندارند.

تمایلی به تغییر سیاس�ت هس�ته اي ای�ران در حال 
حاضر وجود ندارد

اگرچه تحریم هاي صادراتی جدید در مورد مواد و محصوالت 
قابل استفاده در برنامه هس��ته اي ایران، باعث ایجاد تأخیر در 
برنامه مي ش��ود، ام��ا در نهایت تهران مواد م��ورد نیازش را از 
طریق سایر عرضه کنندگان تأمین خواهد کرد. به همین دلیل، 
احتمال وقوع سناریویی که بر اساس آن حکومت ایران به دنبال 
مصالحه با مقامات بین المللي در مورد برنامه هسته اي کشورش 
در ازاء کاهش تحریم ها باش��د، در کوتاه مدت بسیار کم است. 
بنابراین همان طور که گفته ش��د با توجه به بدتر شدن شرایط 
اقتصادی ایران و افزایش پرشتاب ریسک هاي سیاسی، احتمال 
تمایل ایران به تغییر مواضع در مورد سیاست هاي هسته اي در 

میان مدت افزایش خواهد یافت.

 فعالیت هاي اقتصادی بخش دوم
پیش بیني های رش�د اقتصادی پوششی برای نادیده 

گرفتن ضعف های ساختاری

 دیدگاه
اقتصاد ایران بر اس��اس قیمت هاي واقعی در سال 2013 و 
2014 به ترتیب معادل 0/5 و 2/0 درصد رش��د خواهد کرد و 
البته برای س��ال 2012 این رقم معادل 3/4 درصد برآورد زده 
شده است. رش��د اقتصادی کشور ایران در سال جاری کاهش 
خواهد یافت. این روند کاهشی ناشی از افت شدید واردات است 
که از س��وی دیگر نشان دهنده سقوط س��ریع تقاضای داخلی 
اس��ت. به ع��الوه، با توجه به اینکه تحریم ه��ا در آینده نزدیک 
حذف نخواهند شد، اقتصاد ایران کم تر از سطح توان بالقوه آن 

در سال هاي آینده رشد خواهد کرد.
پیش بینی می ش��ود ک��ه اقتصاد ای��ران 2/5 و 2/0 درصد 
در س��ال هاي 2013 و 2014 رشد خواهد کرد که البته کم تر 
از نرخ ش��د ب��رآوردی س��ال 2012 یعنی 3/4 درصد اس��ت. 
اگرچ��ه تحریم هاي اتحادیه اروپ��ا و امریکا در بخش های مالی 
و هیدروکربنی ایران در س��ال جاری شدیدتر شده و به شدت 
ب��ه اقتصاد ایران ضربه خواهد زد، ام��ا بخش اصلی توان آن ها 
در اجرای تحریم ها در س��ال 2012 به کار گرفته ش��ده است. 
همان ط��ور که گفته ش��د، اقتصاد ایران در می��ان یک بحران 
ق��رار دارد و چش��م انداز مصرف بخش خصوص��ی آن چندان 
امیدوارکننده نیس��ت. عالوه ب��ر آن، با فرض تداوم تحریم هاي 
بین المللي، اقتصاد ایران در میان مدت بس��یار کم تر از س��طح 
ت��وان بالقوه آن رش��د خواهد کرد. متوس��ط نرخ رش��د تولید 
ناخالص داخلی ایران در سال هاي 2014 تا 2018 معادل 2/8 

درصد پیش بیني مي شود.
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 چشم انداز مصرف بخش خصوصی
در طی ماه هاي گذشته، قدرت خرید مردم ایران به شدت 
کاهش یافته اس��ت. به عنوان مثال، خرید کاالهای اساسی به 
دلیل تورم به شدت سخت شده است. طبق آمار بانک مرکزی 
ایران، شاخص تورم قیمت مصرف کننده منتهی به 22 نوامبر 
نس��بت به مدت مشابه در سال گذش��ته معادل 26/1 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت و این در حالی اس��ت که گزارش های 
مختل��ف، نرخ ت��ورم را باالی 50/0 درصد اع��الم کرده اند. به 
عالوه، تداوم س��قوط ارزش ریال در بازار آزاد همراه با کاهش 
در مص��رف بخ��ش خصوصی منجر ب��ه کاهش قاب��ل توجه 
دسترسی به کاالهای وارداتی شده است. برخالف تالش های 
مقامات ایرانی برای مهار روند کاهش��ی ارزش ریال از طریق 
سیاست هایی مانند اجرای سیستم ارزی چند نرخی و افتتاح 
مرکز مبادالت ارزی، در 7 ژانویه سال 2013 هر دالر در برابر 
34520 ریال معامله ش��د که نس��بت به نرخ مبادالتی آن در 
ژانویه س��ال 2012 یعن��ی 18000 ریال در برابر یک دالر به 

شدت کاهش یافته است.

در نتیجه نرخ دستمزد ماهیانه با میانگین 240 تا 320 دالر 
در ماه هاي اخیر در ایران به شدت کاهش یافته و این در حالی 
است که خط فقر رس��می معادل 800 دالر در ماه اعالم شده 
اس��ت. هزینه کاالهای وارداتی مانند ظروف بس��ته بندی مواد 
غذایی و جارو برقی در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته بیشتر از دو برابر شده است. 
به عالوه، به دلیل مش��کالت مربوط به واردات قطعات خودرو، 
فروش اتومبیل در س��ال 2013 نس��بت به مدت مشابه در سال 
گذش��ته مع��ادل 27/5 درصد کاهش یافته اس��ت. از آنجایی که 
هم چنان تحریم هاي بین المللي ادامه خواهد داشت و بانک مرکزی 
ناتوان از به کارگیری سیاست هاي پولی مؤثر برای کاهش نرخ ارز 
است، مصرف بخش خصوصی در سال 2013 به میزان 1/0 درصد 

کاهش و در سال 2014 معادل 1/0 درصد افزایش خواهد یافت.

 چشم انداز تشکیل سرمایه ثابت
روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال هاي آینده در ایران 
هم چنان نزولی خواهد بود. هدف تحریم ها تبدیل کردن ایران به 
یک منطقه ممنوعه برای اکثر س��رمایه گذاران خارجی است، از 
سوی دیگر بحران اقتصادی ایران نیز روند سرمایه گذاري دولتی و 
بخش خصوصی داخلی را کندتر خواهد کرد. بخش ساخت و ساز 
ایران در سال 2012 و 2013 به ترتیب معادل 5/0 و 3/0 درصد 
کاهش رش��د خواهند داش��ت و به ویژه ساخت و ساز واحدهای 

مسکونی و غیرمسکونی، شرایط ضعیفی خواهند داشت.
انتظار می رود که تولید خودرو در ایران طی سال هاي 2012 
و 2013 ب��ه ترتیب به می��زان 17/8 و 0/8 درصد کاهش یابد. 
همان طور که گفته ش��د، از آنجایی که ایران در تالش اس��ت تا 
شبکه زیربناهای قدیمی این کشور را به روز کند؛ روند تشکیل 
سرمایه ثابت کاماًل راکد یا کاهشی نخواهد بود. به عنوان مثال، 
بازوی مهندس��ی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، خاتم االنبیاء، 
در انتهای س��ال 2012 عملیات مقدماتی تأسیس یک نیروگاه 
برقی را در غرب ایران آغاز کرده اس��ت که ش��امل برنامه های 

RHS .1 = ستون سمت راست و LHS = ستون سمت چپ

فعالیت های اقتصادی

 برآورد2010
2011 

 برآورد
2012 

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

 تولید ناخالص داخلی اسمی
4,398,6275,539,9597,628,77910,169,24312,449,65714,930,89217,715,11020,077,475میلیارد ریال ]1،2[

 تولید ناخالص داخلی اسمی
436/73520/18625/46694/79739/65844/65954/631030/41میلیارد دالر ]1،2[

 تولید ناخالص داخلی واقعی
3/40/52/02/53/43/0-2/12/8درصد تغییرات سالیانه ]1،2[

 تولید ناخالص داخلی سرانه
5,9046,9548,2729,0939,58410,84312,14312,996دالر ]1،2[

74/074/875/676/477/277/978/679/3جمعیت، میلیون نفر ]3[

1: آغاز سال در ماه مارس )طبق تقویم ایران(. منابع: 2: سازمان ملل/بیزینس مانیتور؛  3: بانک جهانی/سازمان ملل/بیزینس مانیتور

مصرف بخش خصوصی
مخارج دولتی

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
صادرات
واردات

)1()RHS( رشد تولید ناخالص داخلی واقعی/ درصد تغییرات ساالنه

 اجزاء تولید ناخالص داخلی )هزار میلیارد ریال( 
و رشد تولید ناخالص داخلي واقعی

f = پیش بینی/ c = برآورد



ن 
را

 ای
کار

 و 
ب

س
ی ک

ضا
ل ف

حلی
ش ت

زار
گ

20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

02
2 

ال
 س

 تا
له

سا
 1

0 
نی

 بی
ش

 پی
 با

راه
هم

18

ساخت بلندترین سد دنیا نیز مي شود. تشکیل سرمایه ثابت در 
سال 2012 به میزان 0/3 درصد کاهش یابد اما در سال 2013 

معادل 3/0 درصد افزایش را تجربه کند.

 چشم انداز مخارج دولتی
مخارج دولتی در سال 2013 نیز کاهش خواهد یافت، زیرا 
میزان درآمدهای نفتی دولت در حال کاهش است. درآمدهای 
نفتی در س��ال مالی 2011 ت��ا2010 )از ابتدای 21 ماه مارس 
2010 ت��ا انتهای 20 ماه م��ارس 2011( معادل 53/0 درصد 
کل درآمده��ای دولت بود. رئیس جمه��ور ایران در دوم ژانویه 
2013 اع��الم کرد ک��ه بودجه دولت در س��ال مالی 2014 تا 
2013 وابستگی کم تري به درآمدهای نفتی خواهد داشت. در 
عین حال دولت ایران جریان های درآمدی محدودی در اختیار 
دارد. از س��وی دیگر میزان درآمدهای مالی نیز به دلیل بحران 
اقتصادی اندک خواهد بود. پیش بیني مي شود مخارج دولتی در 
بخش سالمت و خدمات هم چنان در سطح پایینی باقی خواهد 
ماند و مخارج پروژه های دولتی در سال هاي 2013 و 2014 به 

ترتیب 1/0 و 4/0 درصد افزایش خواهند یافت.

 خالص صادرات
معامالت خارجی ایران در سال 2013 نسبت به سال 2012 
تا حدودی بهب��ود خواهد یافت. براس��اس برآورد ه��ای آژانس 
بین المللي انرژی، ص��ادرات نفت ایران )معادل 85/0 درصد کل 
صادرات در س��ال 2010( به طور میانگین در ماه هاي سپتامبر 
و اکتب��ر به ترتیب معادل 1/07 و 1/24 میلیون بش��که در روز 
بوده که در ماه س��پتامبر تا س��طح 1/3 میلیون بش��که در روز 
افزایش یافته است. براساس گزارش آژانس، کاهش میزان خرید 
نفت خام از س��وی کشورهای چین و هند توسط افزایش خرید 
کشورهای مالزی و تایوان جبران شده است. همان طور که گفته 
ش��د، صادرات ایران در ح��دود 50/0 درصد تا ماه نوامبر 2011 
کاهش یافته و تیم تحقیقاتی بخش نفت و گاز پیش بیني مي کند 
صادرات نفت خام تا س��ال 2012 به میزان 37/1 درصد کاهش 
یابد. با آغاز اجرای تحریم هاي اتحادیه اروپا در مورد واردات نفت 
از ای��ران از ابتدای ماه ژوئن، روند کاه��ش میزان صادرات ایران 
شتاب بیشتری گرفت و از سوی دیگر صادرات نفت از ماه ژوئن 
تا آگوس��ت به می��زان 42/5 درصد کاهش یاف��ت. از آنجایی که 
بیشترین نیروی اثربخشی تحریم ها در سال 2012 تخلیه شده 
است، انتظار می رود که تا انتهای سال 2013، صادرات نفت خام 
ای��ران تنها به میزان 2/9 درص��د کاهش یابد. به عالوه، به دلیل 
تداوم کاهش ارزش ریال، صادرات غیرنفتی در مقایسه با کاالهای 
انرژی با سرعت کم تري کاهش می یابد. با وجود تحریم هاي مالی، 
کشور ایران راه هایی را برای نقل و انتقاالت مالی در مبالغ محدود 
در سال 2012 پیدا کرد؛ به عنوان مثال ترتیباتی اتخاذ کرد که 

در ازاء صادرات، لیر ترکیه و روپیه هند دریافت کند.

ب��ا ت��داوم کاه��ش ارزش ری��ال و ادامه تحریم ه��اي مالی 
بین الملل��ي، کل واردات ای��ران در ماه هاي اخیر به میزان قابل 
توجهی کاهش یافته اس��ت. به عنوان مثال، واردات از کش��ور 
ام��ارات متحده عربی که در س��ال 2009 معادل 15/0 درصد 
کل واردات بود، در نیمه اول سال 2012 نسبت به مدت مشابه 
در س��ال 2011 در حدود یک سوم کاهش یافت. عالوه بر آن، 

کاهش شدید صادرات و واردات در اثر تحریم ها
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خالص صادرات، درصد از تولید ناخالص داخلی 
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کاهش خالص صادرات نفت با سرعت کم تر در سال 2013
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دولت ایران به منظور جلوگیری از خروج دالر در هشتم نوامبر 
اقدام به اجرای سیاس��ت هایی ب��رای کاهش واردات مانند منع 
واردات 75 قلم کاالی لوکس کرد. اگرچه دولت ایران راه هایی 
ب��رای واردات کاالهای ضروری و ابتدایی پیدا کرده اس��ت، اما 
این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال، 
ایران براس��اس برخی گزارش ها در سال 2012 میلیون ها دالر 
بر روی کاالهای فناوری تحریمی توسط امریکا و مورد نیاز برای 
صنایع مخابراتی کش��ور توسط بنگاه های چینی، خاورمیانه ای 
و ایرانی به دس��ت آورده اس��ت. پیش بیني مي شود که واردات 
در س��ال 2013 به میزان 7/0 درصد کاهش و در سال 2014 

معادل 3/0 درصد افزایش می یابد.

 سیاست هاي پولی
تداوم افزایش تورم در سال 2013

 دیدگاه
پیش بیني مي شود که نرخ تورم قیمت مصرف کننده ایران در 
س��ال مالی 2013 - 2012 به طور متوسط معادل 40/0 درصد 
و در س��ال مالی 2014 - 2013 معادل 33/0 درصد خواهد بود. 
ب��ا وجود ادامه تحریم هاي بین المللي و تداوم روند تضعیف ریال، 
پیش بینی مي ش��ود که تورم وارداتی هم چنان باال خواهد ماند. 
البته باید متذکر شد که نارضایتی عمومی از افزایش هزینه های 
زندگی منجر به ایجاد ریسک هاي مهم در حاکمیت نخواهد شد.

طبق آخرین آمار منتشر ش��ده توسط بانک مرکزی ایران، 
تورم در س��پتامبر 2012 به سطح 28/1 درصد در سال رسید، 
در حالی که در پنج ماه نخست سال مالی 2013 تا 2012 این 
رقم به طور متوس��ط معادل 25/4 درصد در س��ال بود )سال 
مالی از 21 مارس 2012 تا 20 مارس 2013(. دلیل اصلی این 
افزایش، جهش در قیمت هاي گروه "خوراکی ها و آشامیدنی ها" 
به میزان 38/7 درصد در س��ال بود )س��هم این گروه در سبد 
قیمت مصرف کننده معادل 28/6 درصد اس��ت(، از سوی دیگر 
قیمت گروه مسکن و حمل و نقل نیز به ترتیب معادل 14/5 و 
20/7 درصد رشد داشتند )این دو گروه به ترتیب سهم 28/5 و 
12 درصدی در س��بد قیمت مصرف کننده دارند(. عالوه بر آن، 
بان��ک مرکزی در نهم ژانویه اعالم کرد که براس��اس برآورد ها، 
تورم قیمت مصرف کننده در انتهای سال 2012 به سطح 27/1 

درصد رسید.
با وجود محدودیت آمار منتش��ر شده در کشور ایران کاماًل 
واضح اس��ت که ن��رخ واقعی ت��ورم در س��ال 2012 با آهنگ 
سریع تری نس��بت به برآورد بانک مرکزی افزایش یافته است. 
به ویژه که همراه با کاهش ش��دید ارزش ریال، قیمت ها با یک 
جهش ناگهانی در ماه اکتبر روبرو شدند؛ و از سوی دیگر در ماه 
اکتبر، از دید مشاهده گران خارجی نرخ تورم سالیانه بین 46 تا 
69 درصد برآورد زده شده بود. با در نظر گرفتن این نکته که در 
مدت باقیمانده از سال 2012 ارزش ریال ایران هم چنان تحت 
فشار کاهشی بوده است، قیمت ها باز هم افزایش خواهند یافت. 
قیمت مرغ در س��ال 2012 دو برابر شده است، قیمت میوه ها 
و ش��کر در بعضی موارد تا سه برابر نیز افزایش یافته اند و ایران 
ایر نیز در ماه نوامبر قیمت بلیط پروازهای خارجی را تقریباً به 

میزان دو برابر افزایش داد.
این اعتقاد وج��ود دارد که بانک مرکزی ایران فضای کافی 
برای مانور دادن و جلوگیری از س��قوط دوب��اره ارزش ریال را 
خواه��د داش��ت که در این صورت ریس��ک هاي تک��رار دوباره 
ش��رایط تورم حاد را محدودتر خواهد کرد. ب��ا توجه به تدوام 
تضعیف ریال و تنگ تر ش��دن تحریم هاي بین المللي در مورد 
صنای��ع هیدروکربنی و بانکداری ای��ران، قطعاً هزینه کاالهای 
وارداتی هم چنان باال باق��ی خواهد ماند. در نتیجه، پیش بیني 

افزایش سریع تر اجزاء شاخص قیمت مصرف کننده
درصد تغییر سالیانه

منبع: بیزینس مانیتور، بانک مرکزی ایران

شاخص قیمت مصرف کننده
مسکن، برق و سوخت

مواد غذایی و نوشیدنی
حمل و نقل

جدول: نرخ تورم

برآورد 20092010
2011

برآورد 
2012

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

 قیمت های مصرف کننده، 
10/419/922/540/033/017/616/913/310/5درصد تغییر سالیانه، انتهای دوره ]1،2[

 قیمت های مصرف کننده
10/912/321/640/033/021/018/016/011/0درصد تغییر سالیانه، متوسط ]1،2[

 قیمت های تولید کننده
9/534/230/933/028/020/017/313/410/9درصد تغییر سالیانه، انتهای دوره ]1،2[

قیمت های تولید کننده
7/516/435/033/028/020/020/015/012/0درصد تغییر سالیانه، متوسط ]1،2[

1: آغاز سال در ماه مارس )طبق تقویم ایران(. منابع: 2:بانک مرکزی/بیزینس مانیتور
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مي شود که شاخص قیمت مصرف کننده برای سال مالی 2013 
- 2012 معادل 40/0 درصد و برای سال مالی 2014 - 2013 
براب��ر با 33/0 باش��د دلیل اصلی این کاه��ش در تورم ماهیانه 
 پیش بیني ش��ده در سال مالی 2014 - 2013، تغییر در سال 

پایه است.

 ریسک هاي چشم انداز
ریس��ک هاي این چش��م انداز تا حدودی باالست. به عنوان 
مثال، احتمال سقوط دوباره ارزش ریال وجود دارد که می تواند 
مح��رک اصل��ی افزایش قیمت ها باش��د. عالوه بر ای��ن، دایره 
تحریم هاي بین المللي نیز در س��ال 2013 تنگ تر خواهد شد. 
اگرچه ای��ن اعتقاد وجود دارد که بخش اصل��ی اثر بالقوه این 
تحریم ها در س��ال 2012 به کار گرفته شده است، اما ابزارهای 
جدی��د می تواند تأثیرات فراتر از انتظارات بر روی روند تجارت 
داشته باش��د و فشار افزایشی بیش��تری را بر روی هزینه های 

واردات ایجاد کند.
همان طور که گفته ش��د، اگرچه احتم��ال وقوع اعتراضات 
علیه افزایش هزینه زندگی وجود دارد، اما این اعتراضات تهدید 
جدی علی��ه حاکمیت ایران ایجاد نخواهند کرد. اکثر انتقادات 
در مورد بحران اقتصادی متوجه رئیس جمهور ایران اس��ت که 
دوران ریاست جمهوری وی تا آگوست 2013 به پایان خواهد 
رسید. در نتیجه یک کاندیدای اصول گرای نزدیک به حاکمیت 
به احتم��ال زیاد برنده انتخابات ریاس��ت جمهوری در س��ال 
 2013 خواهد بود که تداوم اس��تقرار حکومت ایران را تضمین 

خواهد کرد.

 بخش بانکداری
 وضعیت بحرانی ادامه خواهد یافت

 دیدگاه
بحران فعلی در بخش بانکداری ایران در س��ال مالی 2014 
- 2013 ادامه خواهد یافت و کل دارایی های بانکی، س��پرده ها 

و وام ها براس��اس ش��اخص هاي واقعی کاهش خواهند یافت. با 
توجه به روش های محدود خروج از این بن بست، بحران بخش 
بانک��داری تأثیر مهم و منفی بر روی چش��م انداز اقتصاد کالن 

ایران خواهد گذاشت.
الزم به ذکر اس��ت بخش بانکداری ایران در میانه ش��رایط 
بحران��ی ق��رار دارد و کل دارایی های بانکی براس��اس نرخ های 
واقعی به میزان 6/5 درصد در س��ال در انتهای ماه ژوئن س��ال 
2012 کاهش یافته است )ژوئن آخرین ماهی است که اطالعات 
رسمی در این زمینه وجود دارد(. با وجودی که فشارهای تورمی 
تا حدودی تعدیل شده و روند کاهشی کل دارایی های بانکی در 
سال مالی 2014- 2013 )آغاز سال از 21 ماه مارس 2013 تا 
20 ماه مارس 2014( اندکی مالیم تر شده است، اما بحران در 

صنعت بانکداری ادامه خواهد یافت. 

مکانیزم های اثرگذاری سیاس��ت هاي پول��ی به دلیل وجود 
بحران در سیس��تم بانک��داری، کارآمد نخواهد ب��ود و چنین 
شرایطی مانع از توان بانک مرکزی در توقف سقوط ارزش ریال 
و بهبود در ثبات ش��اخص هاي اقتصاد کالن خواهد شد. چنین 
وضعیتی این دیدگاه را نی��ز تأیید مي کند که به دلیل کاهش 
رشد اقتصادی در سال 2013 اقتصاد ایران در فصل های آینده 

در شرایط بحرانی باقی خواهد ماند.
سپرده ها کاهش خواهند یافت

سپرده های بخش بانکداری براساس شاخص هاي واقعی در 
ژوئن س��ال 2012 معادل 0/4 درصد در سال کاهش یافت. با 
توجه به کاهش ارزش ریال در ماه اکتبر و هم چنین جهش قابل 
توجه تورم در ماه هاي گذش��ته، کاهش در نرخ رشد سپرده ها 
نیز در نیمه دوم س��ال 2012 شتاب بیشتری داشت. ایراني ها 
در ماه هاي اخیر اقدام به خروج پول نقد از بانک ها و خرید طال 
کردند. گزارش ها نشان می دهد که اکثر افراد پیشنهاد بانک ها 
را مبنی بر دریافت گواهی سپرده طال در عوض نگهداری طالی 
واقعی نپذیرفتند که نشان از عدم اعتماد گسترده به بانک های 

ایرانی است.

تداوم کاهش سپرده ها و وام ها براساس نرخ های واقعی 
)هزار میلیارد ریال(

منبع: بیزینس مانیتور، بانک مرکزی ایران

کل سپرده ها
)RHS( درصد تغییر سالیانه

نوسانات ادامه خواهد یافت؟
وام دهي بخش بانکی )ریال(

منبع: بیزینس مانیتور، بانک مرکزی ایران

کل وام دهي
)RHS( درصد تغییر سالیانه

نوسانات ادامه خواهد یافت؟
 وام دهی بخش بانکی )ریال(
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این انتظار وجود دارد که روند کاهش سپرده ها در فصل های 
آینده ادامه یابد. متوسط تورم قیمت مصرف کننده در سال مالی 
2014 - 2013 معادل 33/0 درصد خواهد بود که اندکی کم تر 
از نرخ برآوردی 40/0 درصد در س��ال مال��ی 2014 - 2013 
است. عالوه بر این، در هفتم ژانویه سال 2013 هر دالر معادل 
34250 ریال معامله ش��د که بسیار پایین تر از نرخ معامله هر 
دالر در ازاء 18000 ریال در ژانویه سال 2012 است. در نتیجه 
ری��ال در س��ال 2013 قطعاً وضعیت ضعیفی خواهد داش��ت. 
براساس شاخص هاي اسمی، سپرده های اشخاص در سال هاي 
مالی 2013 - 2012 و 2014 - 2013 به ترتیب معادل 16/0 

و 22/0 درصد افزایش خواهد یافت.
میزان وام دهي به شدت کاهش خواهد یافت

نرخ رش��د وام دهي براس��اس ش��اخص هاي واقعی در ژوئن 
2012 به میزان 5/5 درصد در س��ال کاهش یافت. در ماه هاي 
آینده چنین روندی ش��تاب بیش��تری خواهد گرف��ت، زیرا با 
کاه��ش ارزش بازپرداخت ها به دلیل جهش نرخ تورم، بانک ها 
تمایل چندانی به وام دادن نخواهند داش��ت. به عالوه نس��بت 
وام های غیرقابل بازگشت که معادل 13/1 درصد در ماه مارس 

2011 بود، قطعاً در حال افزایش است.
براس��اس گزارش ها، میزان مطالبات معوق در س��ال مالی 
2013 - 2012 مع��ادل 19/0 درص��د افزایش یافت و این در 
حالی اس��ت که تقریباً 7/2 میلیون پرونده مربوط به مس��ایل 
وام دهي در ماه دس��امبر 2012 به ثبت رسید. در 14 دسامبر، 

رئی��س جمهور ایران اع��الم کرد که مش��کل مطالبات معوق 
مهم ترین مسأله بخش مالی ایران است. 

با توجه به ادامه بحران اقتصادی در سال 2013، تعداد کمی 
از بس��تانکاران بانکی توان پرداخت بدهی هایش��ان را خواهند 
داشت و از آنجایی که نگرانی ها در مورد کیفیت وام دهي افزایش 

خواهد یافت، بانک ها تمایل به افزایش وام دهي ندارند. 
پیش بیني مي شود وام دهي به اش��خاص براساس نرخ های 
اسمی در سال هاي مالی 2013 - 2012 و 2014 - 2013 به 
ترتیب معادل 14/0 و 21/0 درصد افزایش یابد و این در حالی 
است که وام دهي براس��اس نرخ های واقعی در همان دوران به 

ترتیب معادل 26/0 و 12/0 درصد کاهش خواهند یافت.

 راه های محدود خروج از بحران
ش��اخص نسبت وام به س��پرده ها در نیمه اول سال 2012 
کاه��ش یافت و انتظ��ار می رود این رون��د در فصل های آینده 
ادام��ه یابد. این نس��بت در ماه ژوئ��ن 2012 معادل 0/99 بود 
که باالترین رقم در منطقه خاورمیانه و آفریقای ش��مالی است. 
پیش بیني مي ش��ود اندازه این شاخص در ایران نسبت به سایر 
کش��ورهای منطقه باالتر باقی بماند. با توجه به اینکه کیفیت 
دارایی ه��ای بخش بانکی در وضعیت نامناس��بي قرار دارد و از 
س��وی دیگر تحریم هاي بین المللي، افزایش سرمایه بانک های 
ایرانی در بازاره��ای اوراق قرضه بین المللي را عماًل غیرممکن 
ساخته اس��ت، بخش بانکداری ایران در شرایط بسیار ضعیفی 

برای مقابله با دوران طوالنی بی ثباتی قرار دارد.
عالوه بر آن، راه های محدودي برای خروج از این بن بس��ت 
وجود دارد. اگرچه دولت ایران احتماالً با تزریق سرمایه به بخش 
بانکی به منظور رفع این بحران دخالت خواهد کرد، اما با توجه 
به وضعیت مالی پر از ریسک دولت، قطعاً در میزان کمک های 
دولت��ی محدودیت وجود دارد. اجبار بانک ه��ا به ارائه وام های 
ارزان به اقتصاد باعث افزایش تعداد وام های غیرقابل بازگش��ت 
در بخ��ش بانکداری و در نهایت منجر به بدتر ش��دن ش��رایط 
بحرانی خواهد شد. در نتیجه، کل دارایی های بخش بانکداری 
براس��اس شاخص هاي واقعی در سال هاي مالی 2013- 2012 
و 2014 - 2013 به ترتیب معادل 23/0 و 14/0 درصد کاهش 

خواهد یافت.

نسبت باالی وام دهي بخش بانکداری به سپرده ها )2011(
خاورمیانه و آفریقای شمالی
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منبع: بیزینس مانیتور، بانک های مرکزی مناطق

دارایی های بخش بانکداری براساس واحد پول ملی

پیش بینی 2017پیش بینی 2016پیش بینی 2015پیش بینی 2014پیش بینی 2013برآورد 2012برآورد 2011

 کل بدهی ها و سرمایه
6,705,798,5007,845,784,2459,336,483,25111,297,144,73413,782,516,57516,814,670,22220,177,604,267میلیون ریال ]1،2[

 سرمایه
------294,747,700میلیون ریال ]1،3[

 سپرده های اشخا
2,850,071,6003,306,083,0564,099,542,9895,042,437,8775,950,076,6946,902,088,9668,006,423,200میلیون ریال ]1،2[

 سایر
------3,560,979,200میلیون ریال ]1،2[

1: سال مالی )مارس تا مارس(. منابع: 2: بانک مرکزی/بیزینس مانیتور؛ 3: بانک مرکزی
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 سیاست هاي ارزی
ریال: تداوم روند کاهشی

 دیدگاه
پیش بیني مي ش��ود کاهش ارزش ریال در کوتاه مدت اتفاق 
بیفت��د. در هفتم ژانویه 2013، ه��ر دالر معادل 32450 ریال 
ای��ران در معامالت بازارهای غیررس��می ایران مبادله ش��د که 
بس��یار پایین تر از رقم مبادالتی 18000 ریال در ژانویه 2012 
اس��ت. پایین ترین نرخ براي ارزش ریال در تاریخ ایران در دوم 
ماه اکتبر و برای ه��ر دالر معادل 37500 ریال رخ داد. اگرچه 
بع��د از آن ارزش ریال به میزان قابل توجهی افزایش یافت، اما 
اعتم��اد به ریال باز نخواهد گش��ت و واحد پول ایران در آینده 
ضعیف تر خواهد شد. پیش بیني مي شود در کوتاه مدت هر دالر 

معادل 37000 ریال معامله شود.
پیش بیني اصلی در مورد ارزش ریال در سال 2013 کاهشی 
اس��ت و پیش بیني مي شود که در فصل های آینده در معامالت 
بازار آزاد نرخ برابری دالر به ریال به سطح 39000 ریال نزدیک 
ش��ود. تدوام کاهش ارزش ریال باعث افزایش فشارهای تورمی 
خواهد شد که در نهایت قدرت خرید ایرانی ها را به میزان بسیار 
زی��ادی کاهش خواهد داد. عالوه بر آن م��ا انتظار داریم، بانک 
مرکزی ای��ران به منظور جلوگیری از کاه��ش در ذخایر ارزی 
خارج��ی، نرخ ارز رس��می را که در 10 ژانوی��ه 2013 معادل 

12302 ریال در برابر هر دالر بود، کاهش دهد.
افت شدید نرخ ارز در ماه اکتبر کنترل شد

بانک مرکزي ایران در تالش برای توقف روند کاهشی ارزش 
ریال و با هدف ایجاد تعادل در تقاضای دالر در چهارم سپتامبر 
اقدام به اجرای سیستم چند نرخی ارز و در نتیجه تأسیس مرکز 
مب��ادالت ارزی کرد. از آنجایی که این اقدام به کاهش احتمالي 
ذخایر ارزی دولت تعبیر شد، تأسیس مرکز مبادالت ارزی باعث 

تسریع روند کاهش ارزش ریال در مبادالت بازار آزاد شد. البته 
با کمک دولت از طریق دس��تگیری سوداگران خیابانی در ماه 
اکتبر که هشداری به معامله گران در مورد عواقب اعالم نرخ ارز 
باالتر از سطح پیشنهادی مقامات بود، وضعیت ارز بهبود یافت و 

در هشتم نوامبر هر دالر به قیمت 24880 ریال مبادله شد. 

در سیستم جدید، نرخ رسمی ارز که بین 12200 تا 12300 
ریال در برابر هر دالر تعیین ش��ده اس��ت، برای خرید کاالهای 
وارداتی اس��تراتژیک شامل گوش��ت، دام، ذرت، جو، دانه سویا، 
شکر و شیر خشک صرف مي شود و بانک مرکزی نیز نیاز ارزی 
واردکنندگان را با ن��رخ دولتي تأمین مي کند. در مقابل، مرکز 
مبادالت ارزی از نرخ ش��ناور اس��تفاده مي کند. در سوم ژانویه 
در ای��ن مرکز نرخ هر دالر معادل 24570 ریال بود. این مرکز، 
ارز مورد نیاز واردات کاالهای س��رمایه ای و مواد صنعتی مانند 
ماشین آالت ساختمانی و روغن های صنعتی، الستیک کامیون، 

تجهیزات ساختمانی و الیاف صنعتی را تأمین مي کند.
اما شرایط ضعیف باقی خواهد ماند

اگرچه پیش بیني مي شود که در سال مالی 2014 - 2013، 
ذخای��ر ارزی به میزان 30 درصد و مع��ادل 61/1 میلیارد دالر 

نرخ ارز

 برآورد
2011 

 برآورد
2012 

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

10650/0012197/0014636/4016831/8617673/4518557/1319484/98نرخ ارز ریال/دالر، متوسط ]1[

4/514/520/015/05/05/05/0ریال/دالر، متوسط درصد تغییر سالیانه ]1[

6586/998187/339931/1511204/8712649/4114001/3715008/45ریال/دالر، متوسط برابری قدرت خرید ]1[

14803/5015490/1918295/5020198/2321208/1422268/5523381/98نرخ ارز ریال/یورو، متوسط ]1[

17146/5019149/2923125/5126930/9829161/2032474/9734098/72ریال/پوند، متوسط ]1[

12000/9212975/5314252/6715701/3616673/0717639/8518663/78ریال/فرانک سوییس، متوسط ]1[

10993/2412684/8814270/4914307/0813696/9313917/8414613/74ریال/دالر استرالیا، متوسط ]1[

849203/54963563/001097730/001279221/361378529/331526323/581651352/22ین/ریال، انتهای دوره ]1[

1655/191940/382306/622591/872700/852835/892977/69ریال/یوان چین، انتهای دوره ]1[

18000,000032450,000039000,000041000,000036900,000033210,000031549,5000ریال/دالر، بازار آزاد، انتهای دوره ]1[

منبع: 1: بیزینس مانیتور، 2: بیزینس مانیتور/صندوق بین المللی پول

احتمال سقوط  دوباره بسیار کم است
نرخ ارز )ریال در برابر دالر(، رسمی و بازار آزاد

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

)LHS( بازار آزاد                         نرخ رسمی
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کاه��ش یابد و البته این رقم مع��ادل ارزش 6/8 واردات ماهانه 
اس��ت، اما بانک مرکزی فضای کافی را برای مانور و جلوگیری 
از س��قوط دوباره ارزش واحد پول ملی در سال 2013 خواهد 
داشت. گرچه با توجه به اینکه متوسط نرخ تورم در سال 2013 
مع��ادل 33/0 درصد خواهد ب��ود و اقتصاد در وضعیت رکودی 
باق��ی خواهد ماند، اعتماد به بهبود وضعی��ت ریال باز نخواهد 
گشت. در نتیجه، پیش بیني مي شود که در فصل های آینده هر 

دالر معادل 39000 ریال در بازار آزاد معامله شود.
بان��ک مرکزی ایران برای محدود کردن روند کاهش ذخایر 
ارزی، مجب��ور خواهد ش��د که در س��ال 2013 ارزش ریال را 
کاهش دهد. از آنجایی که کوچکترین کاهش س��ریع در ارزش 
ریال منجر به افت ش��دید ارزش ریال در بازار آزاد خواهد شد، 
تضعیف رس��می ارزش ری��ال قطعاً به ص��ورت تدریجی اتفاق 

خواهد افتاد. 
در س��ال 2013 میانگی��ن قیمت ه��ر دالر معادل 14636 
ریال خواهد بود که نس��بت به قیمت آن در سال 2012 یعنی 

12197 ریال، در حدود 20/0 درصد کاهش خواهد داشت.

 ترکیب بحران در اقتصاد
سقوط ارزش ریال منجر به کاهش سریع واردات خواهد شد 
که عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 2012 است. 
چنین شرایطی باعث نادیده گرفتن ضعف های ساختاری پنهان 
در اقتصاد ایران مي شود. کاهش اعتماد به ریال همراه با افزایش 
فش��ارهای تورمی، ضربه شدیدی به مصرف بخش خصوصی و 
تشکیل سرمایه ثابت خواهد زد و اقتصاد در شرایط بحرانی نگه 

خواهد داشت.

 تداوم کاهش ذخایر ارزی
قرارگی��ری اقتصاد ای��ران در وضعیت راکد بس��یار بعید به 
نظر مي رس��د. به عنوان مث��ال، همان طور که قباًل ذکر ش��د؛ 
دولت ایران هنوز فضا برای مانور دادن و جلوگیری از س��قوط 
ناگهان��ی واحد پول ملی را در اختیار دارد. عالوه بر آن، تجارت 

با کش��ورهایی مانند چین، روسیه و هند که روابط دوستانه اي 
ب��ا ایران دارند، ادام��ه خواهد یافت و بخش��ی از ارز مورد نیاز 
دولت ایران را تأمین خواهد کرد. الزم به ذکر اس��ت که بحران 
اقتص��ادی باعث ایجاد اعتراضات و تهدید جدی علیه حکومت 
ایران نخواهد شد. به نظر نمي رسد که هیچ حزب مخالفی توان 
تغییر کانال اعتراضات به س��مت اهداف سیاسی را داشته باشد 
و یک سیاست مدار نزدیک به حاکمیت برنده انتخابات ریاست 

جمهوری در ماه ژوئن 2013 خواهد بود.

 ریسک هاي چشم انداز
ریسک این چش��م انداز تقریباً منفی است. به عنوان مثال، 
کاهش بیش از حد انتظ��ار ذخایر ارزی می تواند بانک مرکزی 
را مجبور به تسریع در روند تضعیف ارزش پول در بازار رسمی 
 کند که منجر به سقوط سریع ارزش ریال در معامالت بازار آزاد 
خواهد شد. عالوه بر آن، هرگونه افزایش در ریسک هاي سیاسی 
مانن��د افزایش مباحثات در مورد حمله رژیم صهیونیس��تي به 
ایران، افت شدید ارزش ریال را در پی خواهد داشت. در نهایت 
براساس سناریوی کاهش ش��دید ارزش پول ملی در مبادالت 
ب��ازار آزاد و با توجه ب��ه تالش های دولت ب��رای جلوگیری از 
فعالیت سوداگران، بازار غیرقانونی ارز به شدت گسترش خواهد 
یافت و تالش ه��ای بانک مرکزی را ب��رای تثبیت ارزش ریال 

بی اثر خواهد کرد.

 چشم انداز منطقه ای
نمای کلیدی از سال 2013

 دیدگاه
وضعی��ت اقتص��ادي کالن، سیاس��ی و اجتماع��ی منطقه 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا در س��ال 2013 هم چنان پرنوسان 
و بی ثبات باقی خواهد بود. پیش بیني وضعیت این مناطق در 
سال آینده؛ بیانگر کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلي واقعی 
در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برخالف روند آن در 
شمال آفریقا، س��هم بزرگ ریسک هاي سیاسی در نگرانی های 
س��رمایه گذاران، ادامه بحران ها در ایران و سوریه، ادامه کاهش 
تراز پرداخت ها و بهبود موقت��ی در بازارهای دارایی منطقه ای 

خواهد بود.
پیش بیني مي ش��ود که سال 2013 در منطقه خاورمیانه و 
ش��مال آفریقا مملو از اتفاقات غیرمنتظره باش��د. دو سال قبل 
از آغاز بهار عربی، سیاس��ت گذاران و س��رمایه گذاران به تدریج 
ی��ک "نظم جدید" را ب��رای منطقه پذیرفتن��د. در این فرایند 
اقتصادهای غنی از منابع انرژی هیدروکربنی در منطقه خلیج 
فارس به عنوان بازیگران پایدار و اصلی ظاهر ش��دند، در حالی  
که کش��ورهای واردکننده نفت خام و شرق دریای مدیترانه با 
تأخیر در پش��ت سر آن ها ایس��تادند، اما عماًل در دوران انتقال 

منبع: بانک مرکزی ایران، صندوق بین المللی پول

)LHS( ذخایر رسمی، میلیارد دالر
درصد تغییرات سالیانه
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وضعیت سیاسی جلوتر از آن ها حرکت کردند.
باید به این نکته نیز اش��اره کرد که گرچه چنین ریسک هاي 
خشنودکننده ای باعث نادیده گرفتن روندهای مهم نوظهور ناشی از 
بهار عربی مي شوند، اما تعیین کننده ساختار اقتصاد کالن، سیاسی 
و بازار مالی منطقه ای هستند. برخی از معیارهای کلیدی منطقه 

خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2013 عبارت هستند از:
همگرایی نرخ های رشد: متوسط نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلي واقعی بین اقتصاده��ای غنی از انرژی هیدروکربنی در 
خلیج فارس و واردکنندگان نفت خام در شمال آفریقا تا حدودی 
متفاوت است، اما همگی آن ها روندی ضعیف و کاهشی خواهند 
داشت. تأثیرات تغییر سال پایه عامل اصلی این همگرایی است، 
البته تعدادی از دولت های پیش��رو ب��ا آغاز روند نزولی باالتر از 
متوسط نرخ توسعه اقتصادی در دو سال متوالی روبرو شده اند. 
همان طور که گفته ش��د، در مقایس��ه با سال هاي گذشته، این 
اعتقاد وجود دارد که بخش های غیرنفتی در کش��ورهای عضو 
ش��ورای همکاری خلیج فارس بهت��ر از بخش های نفتی عمل 
خواهند کرد، زیرا میزان تولید انرژی های هیدروکربنی در اکثر 

موارد ثابت و بدون تغییر باقی مانده است.
ریسک هاي سیاسی آشکار: طبیعت ریسک هاي سیاسی 
در این منطقه افزایش��ی است و تمرکز مقامات، اغلب به سمت 
تصمیم گیری های سیاس��ی ناگهانی و غیرقابل پیش بیني است 
که در مخالفت با نارضایتي هاي گسترده مدنی گرفته مي شوند. 
در کشورهای حوزه خلیج فارس، چنین سیاست هایی بر افزایش 
نرخ مش��ارکت نیروی کار داخلی در بخش خصوصی و تعیین 
قوانینی با هدف کاهش وابس��تگی به انرژی های هیدروکربنی 
متمرکز هس��تند. در ش��مال آفریقا و سواحل ش��رقی دریای 
مدیترانه، دولت ها از س��ال 2011 با آزمون های بس��یار بزرگی 
روبرو ش��دند که نیازمند اجرای اصالحات اقتصادی نه چندان 
خوشایند هس��تند در حالي که اعتراضات گس��ترده عمومی و 
بی��کاری باال، ریس��ک هاي سیاس��ت گذاري های نامطلوب و یا 

معکوس را افزایش می دهد.

امید اندک برای حل "بحران دولت ها": 
در ح��ال حاضر انتظ��ار یافتن یک راه حل ب��رای مهم ترین 
بحران ه��ای دولت ه��ا وجود ن��دارد. اگرچه، یم��ن و لیبی در 
ای��ن گروه قرار میگیرند اما توجهات اصلی معطوف به س��وریه 
و ایران اس��ت، این کشورها با مش��کل کاهش سریع نرخ رشد 
هم��راه با تحمی��ل تحریم ه��اي بین المللي نس��بت به بخش 
نفتی روبرو هس��تند. انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایران در 
م��اه ژوئن تنها ریس��ک هاي افزایش نارضایت��ی اجتماعی و یا 
سیاس��ت گذاري های غیرقاب��ل پیش بیني را در س��ال 2013 
 افزایش می دهد و از س��وی دیگر باعث افزایش ریس��ک تنش 

با غرب مي شود.
مشکل فشارهای تراز پرداخت های خارجی هم چنان 

پابرجا خواهد بود:
اث��ر موقت��ی افزایش قیمت ه��اي جهانی کااله��ا، کاهش 
درآمده��ای توریس��تی، تقاض��ای خارجی ضعی��ف و کاهش 
سرمایه گذاري خارجی مانع از ایجاد ثبات در مکانیزم های تراز 
پرداخت هاي کشورهای واردکننده نفت خام در منطقه خواهد 
ش��د. اگرچه روند کاهش ذخایر در این کشورها آهسته است، 
اما بسیاری از این کشورها به طور روز افزون به کمک های مالی 
 خارجی وابسته هستند تا بتوانند از تضعیف رسمی ارزش پول 

جلوگیری کنند.

وضعیت بهتر دارایی های سرمایه ای نسبت به اوراق 
با درآمد ثابت:

 با توجه به اینکه هزینه های اخذ وام دولتی و شرکتی در طی 
چند سال اخیر به ویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس پایین 
بوده اس��ت، این اعتقاد وجود دارد ک��ه روند صعودی بازارهای 
منطقه ای اوراق با درآمد ثابت تا سال 2013 متوقف خواهد شد. 
در مقابل، بازارهای دارایی سرمایه ای پس از دو سال متوالی ثبات 
یا نوس��انات اندک در معامالت، روند صعودی را تجربه خواهند 
 کرد، به ویژه اگر جهش مذکور در رشد بخش غیرهیدروکربنی 

آغاز شود.

رشد تولید به حداکثر رسید
تولید نفت، درصد تغییر سالیانه – کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی

f= پیش بینی ،e= برآورد / منبع: بیزینس مانیتور

امارات متحده عربی
بحرین
عراق
ایران
عمان
قطر

عربستان سعودی

ورود به مسیر نزولی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلي واقعی، درصد تغییرات سالیانه  

 کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
)اعداد داخل پرانتر نشان دهنده متوسط منطقه ای است(

منبع: بیزینس مانیتور

کویت                عمان       عربستان سعودی        قطر               بحرین     امارات متحده عربی

2013 )4 درصد(  2012 )4/4 درصد(  2011 )6 درصد( 
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 همگرایی نرخ های رشد
براساس سناریوی اصلی، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلي 
واقعی در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس )امارات 
متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، عمان، قطر و بحرین( در 
س��ال 2013 به میزان 4/0 درصد کاهش خواهد یافت، این رقم 
برای سال هاي 2011 و 2012 به ترتیب معادل 6/0 و 4/4 درصد 
برآورد زده شده بود. همان طور که در نمودار قبل مشاهده مي شود، 
رشد تولید نفت در منطقه در سال 2011 به حداکثر رسیده است؛ 
از سوی دیگر براساس پیش بیني تیم نفت و گاز، رشد تولید نفت 
در اکثر کشورها پایین و یک رقمی خواهد بود. با توجه به تأثیر 
مثبت تولید انرژی های هیدروکربنی بر روی توسعه فعالیت هاي 
 اقتص��ادی، چنین وضعیتی باالجبار کاهش نرخ رش��د را در پی 

خواهد داشت.
همان طور که گفته شد، ارقام نرخ رشد تولید ناخالص داخلي 
س��الیانه مانع از دیده شدن پیشرفت های بخشی مهم در سال 
2013 خواهد شد: در زمانی که رشد اقتصادهای نفتی منطقه 
در حال کاهش اس��ت، فعالیت در بخش های غیرهیدروکربنی 
در وضعیتي قوی ادامه خواهد داشت. سیاست هاي پولي و مالی 
انقباضی هم چنان عامل اصلی توس��عه در رشد تولید ناخالص 
داخلي بخش غیرنفتی هستند، از سوی دیگر ابزارهای محرک 
مخارج دولتی در مقیاس بزرگ که در سال 2011 به کار گرفته 
شدند، هم چنان باعث رونق فعالیت هاي سرمایه گذاري ثابت و 
مصرف خانوار در کش��ورهای حوزه خلیج فارس خواهند ش��د. 
آخرین ش��اخص هاي خرید مدی��ران در امارات متحده عربی و 
عربستان س��عودی نش��ان می دهد که روند فعالیت در بخش 
خصوصی غیرنفت��ی تقریباً یکنواخت اس��ت، در حالي که نرخ 
رش��د اعتبارات در چهار کش��ور از شش کش��ور عضو شورای 
همکاری خلیج فارس، دو رقمی اس��ت. عالوه بر آن، در بعضی 
از اقتصاده��ای کلیدی مانند دوب��ی، هرگونه افزایش اندک در 
بازارهای مهم مس��کن بخش ش��هری منجر به تقویت کسب و 

کار و اعتماد مصرف کنندگان خواهد شد.

اگرچ��ه چش��م انداز وضعی��ت واردکنندگان نف��ت خام در 
خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار پایین تر از میانگین تاریخی، اما 
در حال پیشرفت است. متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلي 
واقعی در منطقه برای سال 2013 معادل 2/6 درصد پیش بیني 
مي ش��ود، در حالي که این رقم برای سال هاي 2011 و 2012 
ب��ه ترتیب مع��ادل 2/2 و 1/7 درصد برآورد زده ش��ده بود. در 
حالي که انتظار می رود عوام��ل کلیدی و تاریخی مؤثر بر روی 
رشد )شامل توریسم و ساخت و ساز( در حال توسعه و پیشرفت 
هستند اما فعالیت هاي اقتصادی پایین تر از سطوح سال 2010 
قرار خواهند گرفت. ریس��ک هاي سیاسی باال، وضعیت ضعیف 
آب و ه��وای خارجی و امکان بالقوه افزایش در قیمت هاي گاز 
داخلی مانع از بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی در فصل های 

آینده خواهد شد. 

 ریسک هاي سیاسی آشکار
با وجود ثبات در چش��م انداز نرخ رشد و توانایی کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس در جلوگیری از فعالیت هاي 
اعتراضی گذشته، اعتقاد به کاهش ریسک هاي سیاسی در این 
کشورها اش��تباه خواهد بود. از سوی دیگر چنین ریسک هایی 
دارای طبیعت متفاوتي هس��تند و ب��ه طور روز افزون منجر به 
تصمیم های سیاس��ی غیرقابل پیش بیني خواهند شد. احتمال 
تعیین قوانین با هدف رونق نرخ مش��ارکت اف��راد در بازار کار 
محلی و در نتیجه توس��عه اقتصاد غیرنفتی بس��یار باال اس��ت. 
عربس��تان سعودی در اواس��ط ماه نوامبر و در تالش برای حل 
مش��کل نرخ بیکاری باال، اعالم کرد که دولت بنگاه های بخش 
خصوصی را که اتباع خارجی بیش��تری نس��بت به شهروندان 
داخلی اس��تخدام کند، جریمه خواهد کرد. با توجه به اینکه از 
هر 10 نفر کارمند بخش خصوصی، 9 نفر از مهاجرین هستند؛ 
این سیاس��ت تأثیر چش��مگیری بر روی فضای کس��ب و کار 

کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد گذاشت.
شایان ذکر است که چنین سیاست هاي غیرقابل پیش بینی 
لزوماً تأثیر منفی بر روی فضای کس��ب و کار ندارد. کویت در 
اوایل ماه دسامبر، اعالم کرد که بعد از 23 سال، قانون شرکت ها 
را تصویب کرده است. براساس این قانون، دولت کویت به دنبال 
ساماندهی فرایندهای مورد نیاز ثبت و دریافت جواز شرکت ها 
اس��ت و س��عی دارد بنگاه ها را به توافق بر سر اجرای دقیق تر 
حاکمیت ش��رکتی مجبور کن��د. امارات متح��ده عربی نیز به 
احتمال زیاد در س��ال 2013 قانون ش��رکت ها را که س��ال ها 
منتظر آن هستند، تصویب خواهد کرد. این قانون از نظر تئوری 
مالکیت وس��یع تر خارجی را در بخش های مهم و کلیدی مجاز 
می داند. در اوایل ماه دسامبر کابینه دولت امارات متحده عربی 
در ت��الش برای تصحیح نابرابری جنس��یتی در بازار کار، اعالم 
کرد که اس��تخدام زنان در هیأت مدیره شرکت ها و آژانس های 
دولتی اجباری اس��ت. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 

منبع:   بیزینس مانیتور، بانک های مرکزی

عمان
کویت

امارات متحده عربی
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بحرین
عربستان سعودی

نرخ رشد اعتبارات هم چنان صعودی است
نرخ رشد اعتبارات، درصد تغییرات سالیانه 
 کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
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متوجه شدند که نیاز به تحریک فعالیت هاي بخش خصوصی به 
منظور کاهش نرخ بیکاری از اولویت های مهم اقتصادی است و 
می تواند باعث پیشرفت در فضای کسب و کار منطقه و تشویق 
به س��رمایه گذاري خارجی بیشتر در حوزه هاي خارج از انرژی 

هیدروکربنی شود.

در ش��مال آفریق��ا و س��واحل ش��رقی دری��ای مدیترانه، 
ریس��ک هاي اصلی معطوف به سیاس��ت گذاري های نادرست 
و معکوس اس��ت. با توجه به افزایش کس��ری در حساب های 
جاری و مالی، نیاز به اجرای اصالحات نامطلوب مانند افزایش 
قیمت ه��اي داخلی گاز یا اصالح سیس��تم مالیات هرگز تا به 
این اندازه ضروری نبوده است. همان طور که شرایط اخیر )که 
اصالحات ناگهاني اجرا ش��ده، اثرات معکوس بر جا گذاشت و 
در بعض��ی موارد آثار معکوس آن ها حتی بعد از چند س��اعت 
پدیدار ش��د( کشورهاي مصر و اردن نش��ان دادند که اجرای 
چنین سیاس��ت هایی در زمان تش��کیل حباب بیکاری و تازه 
ب��ودن خاطرات اعتراض��ات اجتماعی همزمان ب��ا بهار عربی، 

بسیار سخت است.
استنباط مهم از پس زمینه چنین سیاست گذاري نامطمئن 
آن اس��ت که س��رمایه گذاران خارجی در ح��ال حاضر تمایل 
 چنداني ب��ه س��رمایه گذاري بلندمدت در بخش های توس��عه 

نیافته ندارند.

 امید اندک برای حل »بحران دولت ها«
به نظر می رس��د فرصت های کمی ب��رای دو تهدید بزرگ- 
ایران و سوریه- علیه ثبات در منطقه وجود دارند که در آینده 

نزدیک نیز این فرصت ها از بین خواهد رفت. 

تحریم ه��اي بین المللي مالی و نفتی ایران در س��ال 2013 
هم چن��ان پابرجا خواهد بود که اقتصاد ای��ران را برای دومین 
س��ال متوالی به س��رعت وارد دوران رکود خواهد کرد. به نظر 
مي رس��د با توجه به اینکه ریال ای��ران هم چنان در پایین ترین 
س��طح تاریخی آن معامله مي ش��ود و نرخ تورم بسیار باال و دو 
رقمی است؛ ش��اخص هاي اقتصاد کالن که همگی معطوف به 
انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن هستند، نویدی از ثبات 
بیش��تر در آینده نخواهند داش��ت. عالوه بر آن، اگرچه غرب از 
حمله به جمهوری اسالمی ایران بر سر منازعات برنامه هسته اي 
این کش��ور در س��ال 2013 خودداری مي کند، اما ریسک هاي 
وقوع چنین حمله ای در نیمه دوم سال 2013 افزایش خواهد 
یاف��ت. به ویژه اگر اصولگرایان کنترل نهاد ریاس��ت جمهوری 
را به دس��ت بگیرند. عالئم اندکی از کم رنگ ش��دن جنگ های 
داخلی در س��وریه وجود دارد. اگرچه شورش��یان از کمک های 
خارجی- مالی و نظامی- بهره مند می گردند، اما به نظر مي رسد 

که توان عزل رئیس جمهور -بشار اسد- را ندارند.

پیشرفت یکنواخت
رشد تولید ناخالص داخلي واقعی، درصد تغییر سالیانه – خاورمیانه و شمال آفریقا
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منبع: بیزینس مانیتور

ریسک هاي قانون گذاري باید مورد توجه قرار بگیرند
قیمت سهام شرکت اتصاالت، درهم امارات – امارات متحده عربی

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

 اعالم دریافت مالیات 
 از صنعت تلکام توسط 

دولت امارات متحده عربی

منبع: بیزینس مانیتور، آژانس بین المللي انرژی

وضعیت ناامیدکننده زیرساختارهای اقتصاد کالن در ایران
تولید نفت، میلیون بشکه در روز

)LHS( درصد تغییر ساالنهبشکه در روز

متوسط نرخ رشد منطقه

2013 )4 درصد( 
2012 )4/4 درصد( 

2011 )6 درصد( 

اردن

لیبی

فلسطین سوریه

عراق

یمن ایران لبنان
تونس

مصر
الجزایر

قطر

عمان

مراکش
کویت

بحرین

رژیم صهیونیستی

امارات متحده عربی

عربستان سعودی

ریسک هاي سیاسی در حال افزایش
تفکیک رتبه بندي ریسک سیاسی – خاورمیانه و شمال آفریقا

منبع: بیزینس مانیتور
نرخ های ریسک سیاسی بلند مدت
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حتی در صورت س��قوط رژیم سوریه، بازگشت سریع ثبات 
به این کشور بسیار بعید به نظر مي رسد. چنین اتفاقی تأثیرات 
چش��مگیری بر روی بازارهای لبنان و اردن خواهد گذاش��ت؛ 
در این کش��ورها ثب��ات اقتصادی، سیاس��ی و اجتماعی در اثر 
تنش ه��ای نژادی از بین خواهد رفت و از س��وی دیگر جریان  
مب��ادالت تجاری و ورود توریس��ت به این کش��ورها را کاهش 

خواهد داد.
مش�کل فش�ارهای تراز پرداخت های خارجی ادامه 

خواهد داشت
همان طور که قباًل بیان شد، تعداد زیادی از واردکنندگان 
نفت خام در ش��مال آفریقا و س��واحل شرقی دریای مدیترانه 
تحت فش��ار جدی تراز پرداخت های خارجی قرار دارند؛ رقم 
صورتحساب واردات کاالها افزایش یافته است، به دلیل فضای 
ضعیف کس��ب و کار جهانی و کاهش ورود توریس��ت به این 
کشورها، تعداد رس��یدهای صادراتی نیز با کاهش روبرو شده 
اس��ت و از س��وی دیگر به دلیل وقوع بحران های سیاسی در 
منطقه، جریان های ورود س��رمایه خارجی افت شدید داشته 
اس��ت. چنین ش��رایطی کاهش بی س��ابقه منابع ارزی را در 
پی خواهد داش��ت، ب��ه طوری که بانک ه��ای مرکزی مجبور 
ب��ه دف��اع از تعدیل ارزش پول ملی یا مدیریت سیس��تم های 
ن��رخ ارز خواهند ش��د. از آنجایی که در اکثر ای��ن اقتصادها، 
کس��ری حس��اب جاری، جزئ��ی از طبیعت س��اختاری آن ها 
اس��ت، احتم��ال بهبود س��ریع و پایدار در وضعیت اساس��ی 
تراز پرداخت ه��ا در میان مدت وجود ن��دارد، حتی با در نظر 
 گرفت��ن این س��ناریو که عوام��ل موقت مورد اش��اره ناگهان 

ناپدید شوند.

ب��ا توجه به ماهیت این تغییرات پوی��ا و ناگهاني، اعتقاد بر 
این اس��ت ک��ه ارزش پون��د مصرکاهش خواهد یاف��ت و با در 
نظر گرفتن ریس��ک ها، پیش بیني مي ش��ود که دینار اردن نیز 
در انتهای س��ال 2013 یا اوایل سال 2014 با تضعیف رسمی 

ارزش روبرو شود.

وضعیت بهتر دارایی های س�رمایه ای نسبت به اوراق 
با درآمد ثابت

هزینه های اس��تقراض دولتی و شرکتی در بعضی از بازارها 
به ویژه بازارهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، 
رکورد کم ترین س��طح را در ماه هاي اخیر به ویژه در ش��رایط 
جهانی ریس��ک گریزی، ثبت کرد. همان طور ک��ه نمودار قبل 
نش��ان می دهد، ریس��ک هاي دولتی -که در بازارهای معاوضه 
نکول اعتباری )CDS( منعکس مي ش��وند- در بین کش��ورها 
حتی برای اقتصادهای روبرو با انباش��ت قاب��ل توجه بدهي ها 
مانند دوبی متراکم ش��ده است. نتیجه آن، افزایش محدود در 
هزینه های اس��تقراض دولتی یا شرکتی اس��ت که تا حدودی 
باالتر از بازارهای بدهی بین المللي هس��تند، به طوری که آن ها 
به دنبال کسب س��ود از هزینه های فوق العاده اندک استقراض 
هس��تند. این اتفاق در بازارهای در حال ظهور و با ریس��ک باال 
مانند مراکش رخ داده است، دولت مراکش در اوایل ماه دسامبر 
توان افزایش 1/5 میلیارد دالر در عرضه اوراق با سررسید دوگانه 

در شرایط بسیار مساعد را داشت. 

در حالي که بازارهای اوراق با درآمد ثابت منطقه ای همانند 
اوایل س��ال 2013، منبع جذابی ب��رای دریافت اعتبارات برای 
وام گیرندگان دولتی و ش��رکتی است، باور کلي بر این است که 
بازدهی اوراق به حداقل سطح ممکن رسیده و از نیمه دوم سال 

جاری روند افزایشی را ادامه خواهد داد.
آیا بازدهی اوراق جهش خواهد یافت؟

ب��ا وج��ود ش��رایط انبس��اطی اعتب��اری، افزای��ش اعتماد 
مصرف کنندگان و اعتماد به فضای کس��ب و کار و فعالیت هاي 
فرات��ر از انتظار در بخش غیرنفتی، اعتقاد بر این اس��ت که در 
سال 2013 بازارهای دارایی های سرمایه ای رشد خواهند کرد. 
در ابتدای س��ال 2011 معامالت در بازارها با نوس��انات بسیار 
اندک و یا بدون تغییر همراه بود. در همین زمان بازارها ناتوان 

sذخایر ارزی، درصد تغییر سالیانه – خاورمیانه و شمال آفریقا

منبع: بیزینس مانیتور، صندوق بین المللي پول، بانک های مرکزی
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وضعیت فعلی

 اسپردهای بازارهای معاوضه نکول اعتباری از سال 2009
نقاط پایه )یک صدم یک درصد( – خاورمیانه و شمال آفریقا

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ
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از آغ��از یک روند صعودی بودند، در حالي که اقتصادهای حوزه 
خلیج فارس نسبت به شرایط قبلی با جهش روبرو شده بودند. 
با توجه به اینکه بازده نقدی س��ود سهام در بسیاری از بازارها 
باالتر از س��طح میانگین تاریخی آن قراردارد و به احتمال زیاد 
بورس های مختلف پذیرای سرمایه گذاري خارجی خواهند بود، 
اعتقاد بر این است که دارایی های سرمایه ای به عنوان سبدی از 

دارایی ها در فصل های آینده عملکرد بهتری خواهد داشت.
برآورد بازدهی اوراق قرضه شرکتی بازارهای نوظهور خاورمیانه 

توسط شرکت سوئیس کردیت، درصد

منبع: بلومبرگ



20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

02
2 

ال
 س

 تا
له

سا
 1

0 
نی

 بی
ش

 پی
 با

راه
هم

ن 
را

 ای
کار

 و 
ب

س
ی ک

ضا
ل ف

حلی
ش ت

زار
گ

29

 دیدگاه 
ع��دم توانایی ایران در اس��تخراج کامل ث��روت عظیم نفتی 
و گازی این کش��ور باعث خواهد ش��د که میانگین رشد تولید 
ناخالص داخلي واقعی در 10 س��ال آینده در حدود 3/4 درصد 
باقی بماند، گرچه اقتصاد این کش��ور ت��وان بالقوه باالیي برای 
رش��د دارد. جمعیت جوان کش��ور ایران به این معنی است که 
سرمایه گذاري و مصرف بخش خصوصی از عوامل اصلی افزایش 

نرخ رشد اقتصادی خواهند بود.

 توان بالقوه باال در مقابل امید اندک
بدون شک بخش نفت و گاز ایران توان بالقوه عظیمی برای 
رشد دارد. طبق آخرین آمار ش��رکت بریتیش پترولیوم، ایران 
با داش��تن ذخایر اثبات شده نفت معادل 137/5 میلیارد بشکه 
و ذخای��ر گازی معادل 29/7 ه��زار میلیارد متر مکعب، دومین 
جای��گاه دنیا را در اختیار دارد. که س��طح تولید نفت از س��ال 

2003 تقریباً ثابت بوده است.
بخش بزرگی از عملکرد ضعی��ف بخش هیدروکربنی ایران 
را می توان به تحریم هاي بین المللي و آمریکا علیه ایران نسبت 
داد. فشارهای آمریکا، شرکت های بزرگ نفتی غرب را علي رغم 
عالقه به س��رمایه گذاري در ایران مجبور کرده اس��ت تا اعالم 
کنند هیچ گونه سرمایه گذاري در این کشور انجام نخواهند داد. 
اگرچه بعضی از شرکت های دولت های کم تر تحت فشار امریکا 
مانند چین به س��رمایه گذاري در ایران ادام��ه خواهند داد، اما 

این ش��رکت های نفتی تکنولوژی های روز ش��رکت های عمده 
 نفتی را در اختیار ندارند و در نتیجه رشد تولید نفت به تعویق 

خواهد افتاد.
قراردادهای بیع متقابل نیز که ایران در معامالت با شرکت های 
نفتی خارجی بر آن اصرار دارد، مانع از سرمایه گذاري در داخل 
ایران مي شود. از س��وی دیگر با وجود فضای نامساعد کسب و 
کار، جمهوری اس��المی ایران دائماً در تالش برای جذب بیشتر 

سرمایه گذاري خارجی است.
در نتیجه همکاری این عوامل نامساعد تیم تحقیقاتی نفت 
و گاز پیش بین��ي مي کند متوس��ط نرخ رش��د تولید نفت بین 
س��ال هاي 2013 تا 2022 تنها معادل 1/6 درصد باش��د و در 
س��ال 2022 تولید نفت به 3/9 میلیون بش��که در روز برس��د. 
بنابراین، بخش نفت کم ترین اثر مس��تقیم را بر روی نرخ رشد 
تولید ناخالص داخلي واقعی در ده س��ال آینده خواهد داشت. 
پیش بیني مي شود که تولید گاز طبیعی ایران در این مدت دو 
برابر شود و همچنین ایران با وجود شرایط فعلی در اواسط دهه 
آین��ده، صادرکننده گاز طبیعی مایع تبدیل ش��ود. اگرچه این 
اتفاق وابس��ته به انتقال تکنولوژی اس��ت که با وجود تحریم ها 

تضمینی برای آن وجود ندارد.
پیش بیني قیمت هاي نف��ت در آینده دارای ایرادات فراوانی 
اس��ت. البته براس��اس پویایي هاي عرضه و تقاضای بلندمدت، 
پیش بیني مي ش��ود که متوسط قیمت سبد نفتی اوپک در 10 
س��ال آینده معادل 93/6 دالر در هر بش��که باشد. در نتیجه با 
توجه به اینکه بخش نفت، بزرگ ترین سهم را از صادرات ایران 
خواهد داشت و بخش اعظم آن درآمدهای مالی دولت ایران را 
تأمی��ن خواهد کرد - چه مس��تقیم از طریق فروش نفت و چه 

غیرمستقیم از طریق مالیات بر شرکت های نفتی )دولتی(.
با توجه به ثبات قیمت هاي نفت، نرخ رش��د ضعیف تولید 
نفت و رش��د باالی واردات کاالهای غیرس��رمایه ای از ش��رق 
دور که در س��ال مالی 2012 ت��ا 2011 به اوج خودش یعنی 
10/9 درصد از تولید ناخالص داخلي رس��یده بود، پیش بیني 
مي شود که حساب جاری ایران از سال مالی 2016 تا 2015 
دچار کس��ری خواهد شد )س��ال مالی ایران از ماه مارس آغاز 
مي شود(. کاهش جریان های حس��اب های مالی، فرار سرمایه 

 پیش بینی ده ساله؛ چالش های بزرگ پیش رو

هرم سنی جمعیت

منبع: بیزینس مانیتور، مرکز آمار ایران

مرد زن
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)انتقال س��رمایه های ایرانی ها از طری��ق ابزارهای مختلف به 
خارج از ایران( و نرخ های تورم که براس��اس پیش بیني در ده 
سال آینده به طور متوسط سالیانه معادل 19/3 درصد است، 
نش��ان می دهد که فش��ارها بر روی ریال باعث تداوم کاهش 

ارزش آن خواهد شد.

 کاهش نرخ رشد جمعیت
از آنجایی که جمعیت ایران به سرعت در حال افزایش است، 
انتظار می رود که رشد مصرف بخش خصوصی عامل اصلی رشد 
س��الیانه تولید ناخالص داخلي واقعی در ده سال آینده خواهد 
بود. نرخ های باروری ایران درحال کاهش است و طبق آمارهای 
سازمان ملل از سال 1980 کاهش سه برابري داشته اند. چنین 
وضعیتی منجر به کاهش قابل توجه در نرخ های رشد جمعیت 
خواهد ش��د. همان ط��ور که در نم��ودار منطبق ب��ر داده های 
سرش��ماری سال 2006 نش��ان داده شده است؛ هرم جمعیتي 
ایران در محدوده س��نی 15تا 29 س��ال، دارای شکم است، اما 
در گروه هاي س��نی پایین تر تعداد اف��راد کم تري قرار دارند. در 
حال حاضر، انتظار می رود تا ده س��ال آینده به جمعیت 76/9 
میلیون نفری س��ال 2010 ایران در حدود 9 میلیون نفر اضافه 
شود. از س��وی دیگر سازمان ملل نیز انتظار ندارد که جمعیت 
ای��ران تا س��ال 2050، ثابت و بدون تغییر باش��د و پیش بیني 
 مي کند که جمعیت ایران در سال 2050 معادل 96 میلیون نفر 

خواهد بود.

 ریسک هاي سیاسی
تحریم ه��اي بین المللي هم چنان بر اقتص��اد ایران اثرگذار 
خواهند بود و مهم ترین ریس��ک در پیش بیني های بلندمدت 
هس��تند. اگر غرب به ش��دیدتر کردن تحریم ها علیه ایران به 
دلی��ل برنامه هس��ته اي ایران ادامه دهد – ک��ه انتظار آن نیز 
وج��ود دارد – واردات کاالهای س��رمایه ای و س��رمایه گذاري 
خارجی به ش��دت کاهش می یابد و به تدریج منجر به کاهش 
نرخ رش��د اقتصادی خواهد ش��د. البته اگر مناقشات فعلی با 
غرب حل ش��ود، رونق قابل توجهی در سرمایه گذاري خارجی 
را در پی خواهد داشت که یک ریسک افزایشی مهم نسبت به 

پیش بیني ها خواهد بود.
ریسک هاي سیاسی داخلی نیز بر روی چشم اندازها تأثیرگذار 
خواهند بود. اعتراضات گسترده بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
در ژوئن س��ال 2009 نش��ان داد که نارضایتی هایی نسبت به 
حکومت وج��ود دارد. در عین حال تغییرات جدی در حکومت 
ایران تا زمانی که وفاداری نیروهای امنیتی وجود دارد، بس��یار 
بعید اس��ت. گرچه باید به این نکته نیز اش��اره کرد که طوالنی 
شدن دوران کاهش قیمت هاي نفت می تواند این وفاداری را در 
صورت مجبور شدن دولت ایران به کاهش پرداخت های نظامی 

تضعیف کند.

پیش بینی بلند مدت شاخص های اقتصاد کالن

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی
2017

پیش بینی 
2018

پیش بینی
2019

پیش بینی
2020

پیش بینی
2021

پیش بینی 
2022

884/82954/631030/411127/031238/751407/941601/571877/46تولید ناخالص داخلی اسمی، میلیارد دالر ]1،2[

2/53/43/03/43/94/34/34/2تولید ناخالص داخلی واقعی، درصد تغییر سالیانه ]1،2[

77/978/679/379/980/581/081/582/0جمعیت، میلیون نفر ]3[

1084312143129961410315388173721964022895تولید ناخالص داخلی سرانه، دالر آمریکا ]1،2[

18/016/011/010/010/010/010/010/0قمیت های مصرف کننده، درصد تغییر سالیانه، متوسط ]1،4[

0/10/10/30/7-0/3-0/7-0/9-0/6-حساب جاری، درصد از تولید ناخالص داخلی ]1،4[

17673/4518557/1319484/9820069/5320671/6220671/6220671/6220258/19نرخ برابری ریال/دالر، متوسط ]5[

36900/00033210/00031549/50029025/54026413/24123507/78420686/85019652/508نرخ برابری ریال/دالر در بازار آزاد، انتهای دوره ]5[

1: آغاز سال در ماه مارس )طبق تقویم ایران(. منابع: 2: سازمان ملل/بیزینس مانیتور؛ 3: بانک جهانی/سازمان ملل/ بیزینس مانیتور؛ 4: بانک مرکزی/بیزینس مانیتور؛ 5: بیزینس مانیتور

پیش بیني ش�اخص هاي اقتصاد کان براس�اس عوامل مختلف کیفي و کمي بوده است. در پیش بیني هاي 10 ساله فرض 
ش�ده اس�ت که در اکثر موارد نرخ رش�د اقتصادي در نهایت به س�مت یک روند بلند همگرا خواهد شد و توان هاي بالقوه 
اقتصادي ایران توسط عواملي مانند به کارگیري سرمایه، جمعیت شناسي و رشد بهره وري تعیین خواهند شد. از آنجایي که 
چارچوب هاي کمي نمي توانند پویایي هاي مهم در پشت عوامل بلندمدت رشد اقتصادي را به خوبي توضیح دهند، پیش بیني 
انجام ش�ده عوامل غیرعیني مانند قدرت هاي نهادي و ثبات سیاسي را نیز دربر مي گیرد. روندها براساس اجزاء هزینه اي 
تولید ناخالص داخلي تخمین زده شده است تا بتواند درجه اثرگذاري مصرف بخش خصوصي و دولتي، سرمایه گذاري ثابت 
و بخش صادرات را بر روي رشد اقتصادي آینده تعیین کند. همه این عوامل در کنار هم، در پیش بیني نرخ هاي ارز، ترازهاي 

حساب خارجي و نرخ هاي بهره مؤثر بوده اند.
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تحلیل فضای کسب و کار

 نقاط قوت
 قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی از سرمایه گذاران خارجی حمایت می کند 

و فرصت های خوبی برای بازگشت سود به مبدأ اصلی سرمایه ایجاد کرده است.
 اگرچه از زمان انقالب اس��المی ایران، س��طح مهارت ه��ای کارآفرینی ایرانیان به میزان 
زیادی کاهش یافته اس��ت، اما ایرانی ها ش��خصاً توانس��ته اند تا حدودی این مهارت ها را 

بازسازی کنند که یک عامل بالقوه تشویقی برای سرمایه گذاران خارجی است.

 نقاط ضعف
 ب��ا وجود عالئم تش��ویقی اخیر، میزان پیش��رفت در برنامه خصوصی س��ازی بس��یار 

کند است.
 در ح��ال حاض��ر بنگاه های خارجی نمی توانند مالکیت مناب��ع هیدروکربنی ایران را در 
اختیار داشته باشند. برایند معامالت "بیع متقابل" در ایران نسبت به سایر نقاط دیگر دنیا 

موارد سودمند کمتری دارد و در نتیجه امید به سرمایه گذاری جدید را کاهش می دهد.

 فرصت ها
 طبق قانون برنامه پنج ساله چهارم طی سال های 2005 تا 2009، دولت ایران امتیازهای 

انحصاری مالیاتی و گمرکی نهادها و مؤسسات شبه دولتی را حذف کرد.
 دولت ایران فاز اول پروژه س��وآپ نفتی را با روسیه، قزاقستان و ترکمنستان آغاز کرده 
است. این خط لوله، باکو در آذربایجان را به دریای مدیترانه از طریق گرجستان تا سیحان 

در ترکیه متصل خواهد کرد که رقیبی برای خط لوله امریکا خواهد بود.

 تهدیدها
 تحریم های سازمان ملل، امریکا و اتحادیه اروپا در مورد سیستم بانکداری و بخش های 
انرژی ایران، برقراری مبادالت مالی با مؤسسات ایرانی را برای شرکت های خارجی بسیار 

دشوار و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را با ریسک زیاد همراه کرده است.
 بالفاصله بعد از انتش��ار خبر ورشکستگی مؤسسات خیریه به دلیل وام دهی بی ضابطه، 

نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات به شدت افزایش یافته است.

 فضای کسب و کار
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روندرتبهفضای کسب و کارنام کشور

=64/91رژیم صهیونیستی 

=63/72قطر

=61/13بحرین

=60/14امارات متحده عربی

=59/75عمان

=57/86عربستان سعودی

=55/87کویت

=51/98تونس

=47/99اردن

=47/810مصر

-47/711مراکش

=46/512لبنان

=36/613ایران

=34/914سوریه

=33/415فلسطین

=32/316عراق

=32/117الجزیره

=32/018لیبی

=28/719یمن

میانگین منطقه 47/9
 میانگین جهانی 48/6

 میانگین بازارهای نوظهور 45/2

 رتبه بندي ریسک فضای کسب و کار 
چهار دوره تحریم س��ازمان ملل به دلیل برنامه هس��ته اي 
ایران به همراه به کارگیری ابزارهای تحریمی یک جانبه از سوی 
امریکا و اتحادیه اروپا باعث تضعیف جریان های سرمایه گذاري 
خارجی ش��ده است. چنین وضعیتی به بخش نفت و گاز ایران 
که نیاز فوری به افزایش س��رمایه گذاري دارد، به ش��دت ضربه 
زده است. اگرچه ایران دارنده دومین ذخایر گاز طبیعی در دنیا 
است، اما صادرات گاز ایران بسیار اندک است. تولید گاز طبیعی 
مایع در ایران نیازمند تخصص خارجی است تا ایران تبدیل به 
بزرگ ترین صادرکننده گاز ش��ود، ام��ا تحریم ها مانع از انتقال 
تکنولوژی مي شوند. به عالوه، دولت ایران که بزرگ ترین بخش 
اقتصاد ایران را در کنترل دارد، همواره با سرمایه گذاري بخش 
خصوصی مخالفت داشته است. این موضوع را می توان در سطح 
پایین شاخص "بازارگرایی" )29/6( دید که یکی از اجزاء اصلی 

رتبه بندي فضای کسب و کار ایران است.
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رتبه بندی ریسک عملیاتی و ریسک کسب و کار توسط بیزینس مانیتور

فضای کسب و کاررتبه بندی بازارگراییرتبه بندی نهادیرتبه بندی زیرساختارهانام کشور

35/734/526/032/1الجزیره

48/965/269/061/1بحرین

42/648/552/447/8مصر

44/236/029/636/6ایران

38/323/035/732/3عراق

72/162/560/164/9رژیم صهیونیستی

41/546/056/247/9اردن

48/456/262/855/8کویت

46/142/950/546/5لبنان

34/223/338/332/0لیبی

41/851/749/547/7مراکش

45/662/171/459/7امان

51/964/774/363/7قطر

47/065/461/857/8عربستان سعودی

40/429/035/234/9سوریه

48/357/549/951/9تونس

50/058/372/260/1امارات متحده عربی

25/643/730/833/4فلسطین

26/333/326/528/7یمن

منبع: بیزینس مانیتور. حداکثر امتیاز از 100 می باشد و بهترین امتیاز برای هر شاخص معادل 100 است.

 مقدمه 
اگرچه دولت ایران در تالش برای بهبود تعدادی از حوزه های 
فضای کسب و کار – به ویژه در زیرساخت های فیزیکی، سیستم 
مالیاتی و سیاس��ت گذاري در زمینه س��رمایه گذاري خارجی – 
اس��ت، اما هنوز چالش هایي در این زمینه وجود دارد. به عنوان 
مثال، فس��اد اداری هنوز رواج دارد و قانون کار نیز بسیار مبهم 

و پیچیده است.

 نهادها 
چهارچوب قانونی

نظام قضایی در ایران بسیار پیچیده است. این سیستم از نظر 
تاریخی بر پایه نظام های غربی بنا نهاده شده است و دادگاه های 
مجزا برای دادرس��ی های مدن��ی و جنایی دارد و متناس��ب با 
اهمیت موض��وع، از دادگاه عالی و تجدیدنظر بهره مي گیرد. به 

عالوه دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه انقالب و دیوان عدالت اداری 
نیز در این سیستم وجود دارند. سیستم قانونی ایران از انقالب 
ایران در سال 1979 براساس قوانین اسالمي طراحی شده است 
و صالحیت کلیه قاضی ها و اکثر اعضاء روحانیون قانون گذار باید 

براساس قوانین اسالم تأیید شود.
دادگاه ویژه روحانیت مستقل از چارچوب قضایی رایج ایران 
عمل مي کند و مس��ئولیت دادرسی پرونده های روحانیون را بر 
عه��ده دارد و تنها در برابر رهبر ایران پاسخگوس��ت. از س��وی 
دیگ��ر، دادگاه انقالب به جرائم علیه امنی��ت ملی، قاچاق مواد 
مخدر و فعالیت هاي ضد انقالب رسیدگی مي کند. احکام صادره 
در این دادگاه ها نهایی بوده و قابلیت اس��تیناف را ندارند. دیوان 
عدالت اداری نیز مس��ئول رسیدگی به شکایات علیه سازمان ها 

و نهادهای دولتی است.
مجموع قوانین تجاری پیچیده و ضعیف ایران باعث کاهش 

 چشم انداز فضای کسب و کار



ن 
را

 ای
کار

 و 
ب

س
ی ک

ضا
ل ف

حلی
ش ت

زار
گ

20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

02
2 

ال
 س

 تا
له

سا
 1

0 
نی

 بی
ش

 پی
 با

راه
هم

34

اثرگذاری نظام قضایی ایران مي ش��ود. رهب��ر ایران، رئیس قوه 
قضاییه را انتخاب مي کند و وی نیز رئیس دیوان عالی کشور و 

دادستان کل کشور را انتخاب مي کند.
عالوه بر این سیس��تم قضایی ایران از مش��کالت ساختاری 
رنج می برد که منجر به رویه های قضایی غیرمعمول مي ش��ود. 
مراجعه به سیس��تم قضایی در موارد مع��دودي به یک راه حل 
سریع برای منازعات ختم مي شود و قراردادهای کتبی به ندرت 
در مجادالت سرمایه گذاري قابل استفاده است. به همین دلیل 
بس��یاری از بنگاه های خارجی به منظور اطمینان پیدا کردن از 
تأمین منافع خود مس��تقیماً اقدام به برقراری ارتباط با شرکاء 

ایرانی مي کنند.

حقوق مالکیت
اف��راد خارجی همانند مردم ایران در اجاره خانه، آپارتمان و 
دفتر کار با هدف سکونت یا تجارت، از حقوق یکسانی برخوردار 
هستند. به عنوان مثال، سرمایه گذاري هاي خارجی، در صورت 
س��لب مالکیت از دارایی س��رمایه گذاران خارجی، دولت ایران 
عماًل جبران عادالنه آن را تضمین مي کند و حمایت خود را به 

کلیه سرمایه های خارجی در داخل کشور توسعه می دهد.
البته باید متذکر ش��د که در عم��ل، افراد خارجی از حقوق 
یکسانی با ش��هروندان ایرانی برخوردار نیستند. اکثر بنگاه های 
خارجی در هنگام منازعات بر سر یک قرارداد، تجربه های خوبي 
نداشتند و توافقات نوشتاری کم ترین حمایت را از طرفین قرارداد 
دارد. براس��اس ش��اخص بین المللي آزادی اقتصادی ارائه شده 
توس��ط مؤسسه هریتج، امتیاز ایران در بخش حقوق مالکیت از 

100 امتیاز معادل 10 بوده است که پایین ترین امتیاز در میان 
کشورهای خاورمیانه است. اغلب، پیدا کردن یک شریک تجاری 
محلی پرنفوذ که از حمایت های سیاسی قابل توجهی برخوردار 

باشد، راه مؤثرتری برای حفاظت از قراردادها است.

حقوق مالکیت معنوی
ایران قانون ثبت اختراعات و عالئم تجاری خاص خود را دارد 
و عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی است 
که از حق مالکیت معن��وی غیرایرانی ها نیز محافظت مي کند. 
ایران در سال 2002 نیز به کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت 
فکری پیوس��ت. در عین حال ایران عضو کنوانس��یون برن برای 
حمای��ت از آثار ادبی و هنری نیس��ت. از آنجایی که ایران فقط 
مقام ناظر را در سازمان تجارت جهانی  دارد – به دلیل مخالفت 
ش��دید آمریکا – با مقررات حقوق مالکیت معنوی امور تجاری 

موافقت نکرده است.

 زیرساخت
فساد

در س��ال 2012، امتیاز ایران در ش��اخص فس��اد ارائه شده 
توسط مؤسسه ش��فافیت بین المللي، ناامیدکننده و معادل 28 
و جای��گاه این رتبه در بین 183 کش��ور برابر 133 اس��ت. بعد 
از س��قوط رتبه ایران براس��اس این ش��اخص از سال 2002 تا 
2009 و این که امتیاز ایران در سال 2009 معادل 1/8 بود، این 
ش��اخص در س��ال 2010 تا حدودی افزایش یافت. برآورد های 
مستقل مانند شاخص مؤسسه شفافیت بین الملل بهترین معیار 

رتبه بندی چارچوب قانونی توسط بیزینس مانیتور

فسادقابلیت اجرای قراردادتساوی در برابر قانونحمایت از سرمایه گذارنام کشور

19/823/752/935/9الجزیره

67/844/661/438/7بحرین

54/041/432/026/1مصر

30/621/872/38/3ایران

21/42/050/68/5عراق

80/380/935/965/9رژیم صهیونیستی

51/950/731/750/2اردن

60/853/162/563/4کویت

52/524/031/737/0لبنان

57/748/158/437/8مراکش

63/953/265/655/9امان

53/457/159/263/4قطر

69/543/141/441/9عربستان سعودی

49/223/829/013/8سوریه

55/155/959/846/1تونس

45/549/953/161/2امارات متحده عربی

16/88/570/49/5یمن

منبع: بیزینس مانیتور. حداکثر امتیاز از 100 می باشد و بهترین امتیاز برای هر شاخص معادل 100 است.
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برای اندازه گیری فساد است.

زیرساخت های فیزیکی
ایران دارای یک سیس��تم حمل و نقل کاماًل توس��عه یافته، 
قابل اعتماد، ارزان و گس��ترده اس��ت. در ایران 8442 کیلومتر 
راه آهن وجود دارد که اکثر بخش آن تک راهه است و 127927 
کیلومتر جاده وجود دارد که 73 درصد آن آسفالت شده است. 
در ای��ران 319 ف��رودگاه وجود دارد که البت��ه باند 58 درصد 

فرودگاه ها هنوز آسفالت نشده است.
اگرچ��ه کیفیت س��طح جاده ها عموم��اً در وضعیت خوبی 
اس��ت، اما مس��افرت از طریق جاده ها می تواند بسیار خطرناک 
باش��د. این گونه به نظر مي رسد که هیچ گونه قانون جاده ای در 
ای��ران وجود ندارد؛ زیرا ایران باالتری��ن نرخ تصادفات جاده ای 
را در جه��ان دارد. عالوه بر آن، مس��ئوالن ای��ران گاهی اوقات 
به صورت غیررس��می جاده ها را مسدود مي کنند که می تواند 
برای مس��افران خارجی دردس��ر ایجاد کند – به همین دلیل 
به افراد خارجی توصیه مي ش��ود که همواره مدارک شناسایی 
همراه داشته باشند که در صورت وقوع چنین حوادثی به وجود 
آن ها نیاز است. با وجود تعداد زیادی از شرکت های اتوبوسرانی 
که خدمات رقابتی ارائه مي کنند، مس��افرت ب��ا اتوبوس ارزان 
اس��ت اما به دلیل کیفیت ضعیف رانندگی س��ایر راننده ها در 
جاده می تواند ناامن باش��د. ش��بکه ریلی ایران بسیار گسترده 
است و اکثر شهرهای بزرگ ایران را پوشش می دهد و خدمات 
ب��ا کیفیتی ارائه می ده��د که امن تر و راحت تر از مس��افرت با 

اتوبوس است.
س��فر هوایی در ایران عموم��اً از اطمینان کم تري برخوردار 
اس��ت و نس��بت به سایر ش��یوه های حمل و نقل رواج کم تري 
داشته و با ریسک بیش��تری همراه است؛ اکثر هواپیماهای در 
حال پرواز در خطوط داخلی ایران فرس��وده هستند. به عالوه، 
تحریم هاي امریکا مانع از فروش هواپیما و قطعات آن به ایران 
توسط هم پیمان های غربی امریکا مي شود و در نتیجه مشکالت 
امنیتی خطوط هوایی ایران را افزایش می دهد. در سال 2007 
به دلیل نگرانی های امنیتی، گواهی فعالیت مورد تأیید اتحادیه 
اروپا و انگلس��تان ماهان ایر معلق شد که در نتیجه آن ریسک 

مسافرت های هوایی ایران افزایش می یابد.
اگرچ��ه ایران تع��دادی بندرگاه دارد، ام��ا بعضی از مناطق 
دری��ای خزر و خلیج فارس از نظر سیاس��ی بس��یار حس��اس 
هستند. آب های اطراف جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک 
در جنوب خلیج فارس بس��یار حساس هستند و تحت نظارت 
نظامی هس��تند. به دلیل اجرای طرح های خصوصی س��ازی و 
س��رمایه گذاري، زیرس��اخت های ارتباطی ایران به سرعت در 
حال پیش��رفت هس��تند. ایران در حال حاضر دارای توس��عه 
یافته ترین ش��بکه خطوط ثابت در منطقه است. دولت ایران به 
دنب��ال مدرن کردن این بخش از طریق افزایش حجم خدمات 

ش��هری و رساندن خدمات به هزاران شهر مختلف است که در 
حال حاضر با یکدیگر در ارتباط نیس��تند. دسترسی به خطوط 
ثابت تلفن از س��ال 1995 به میزان قابل توجهی رشد داشته و 
تعداد مشترکین در س��ال 2010 به 26/9 میلیون نفر رسیده 
اس��ت. به عالوه، ارتباط��ات راه دور از طری��ق تلفن همراه نیز 
به میزان زیادی توس��عه یافته اس��ت، در انتهای س��ال 2010 
در حدود 69/2 میلیون نفر مش��ترک تلفن هم��راه بوده اند. از 
آنجایی ک��ه تعداد ارائه دهندگان خدمات اینترنتی به س��رعت 
در حال افزایش اس��ت، اس��تفاده از اینترن��ت در ایران هر روز 
بیشتر از گذشته رواج پیدا مي کند. عالوه بر آن، علي رغم اینکه 
دولت ایران خدمات اینترنت پرسرعت خانگی را با سرعت باالتر 
از 128 کیل��و بای��ت در ثانیه ممنوع کرده اس��ت، 27 میلیون 
نف��ر کاربر اینترن��ت در ایران وجود دارد. از ط��رف دیگر برای 
پاسخگویی به تقاضای در حال رشد در حدود 1500 کافی نت 
احداث شده که اکثر آن ها در تهران هستند. اگرچه محدودیت 
سرعت تنها محدود به خانه ها است و برای دفاتر اداری کاربرد 
ن��دارد، اما ایران پایین ترین ن��رخ نفوذ پهنای باند را در منطقه 
دارد. در س��ال 2010 این نرخ مع��ادل 1/8 درصد برآورد زده 

شده است.

نیروی کار
جمعیت شاغل به کار ایران در حدود 28 میلیون نفر برآورد 
زده مي ش��ود. در نیمه اول س��ال 2012 ن��رخ بیکاری به طور 
رس��می معادل 12 درصد جمعیت فعال اعالم شده است. البته 
ش��واهدی وجود دارد که آمارهای رسمی، نرخ بیکاری را کم تر 
از نرخ واقعی آن نش��ان می دهن��د. در حدود 35 درصد نیروی 
کار در بخش کش��اورزی، 25 درصد در صنعت و 45 درصد در 
بخش خدمات ش��اغل هستند. در س��ال هاي اخیر، درآمدهای 
نفت و گاز به دلیل افزایش قیمت هاي نفت عامل اصلی توسعه 
اقتصادی رونق داش��ته که در نهایت موجب رشد اشتغال شده 
اس��ت. گرچه باید به این نکته نیز اشاره کرد که رشد اقتصادی 
ایران با تعداد افراد جدید وارد ش��ونده به ب��ازار کار – به طور 
متوس��ط 750000 نفر در سال – مطابقت ندارد و ایجاد شغل 
هم چنان از چالش های اصلی مس��ئوالن ایرانی است. براساس 
یک گزارش امیدوارکننده، بانک جهانی جهش نرخ مش��ارکت 
زنان را در بازار نیروی کار در پنج س��ال گذش��ته از 33 درصد 
به 41 درصد اعالم کرده اس��ت. دولت ای��ران در اصالح قانون 
بس��یار پیچیده و مبهم کار با مس��ئولیت س��ختی روبرو است. 
ای��ن قان��ون هم چنان بزرگ ترین مش��کل اداره یک کس��ب و 
کار در ایران اس��ت. از بعضی جهات، قانون کار برای کس��ب و 
کارها س��ودمند اس��ت: اجازه هیچ گونه اعتصابی وجود ندارد و 
کارگران اجازه تش��کیل اتحادی��ه را ندارند. بعضی از کارفرماها 
"قراردادهای سفید" به کارگران می دهند و شرایط قرارداد بعداً 
توس��ط کارفرما تکمیل خواهد شد. گرچه باید متذکر شد که 
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هزینه های غیردستمزدی استخدام یک کارگر بسیار باال است، 
و اخراج یک کارگر هزینه بر اس��ت. اخ��راج یک کارگر نیازمند 
تأیید ش��ورای اس��المی کار و یا انجمن صنفی کارگران است. 
هزینه های استخدام و اخراج کارگران بازدارنده هستند، درصد 
پرداخت های تأمین اجتماعی و مالیات بر دس��تمزد براس��اس 
اس��تانداردهای بین المللي باال اس��ت. براساس گزارش کسب و 
کار بانک جهانی در س��ال 2013، هزینه اخراج کارگران معادل 
دس��تمزد 23/1 هفته یک کارگر است. از نظر شاخص سختی 
اشتغال )که میانگین سه زیر شاخص سختی استخدام، انعطاف 
ناپذیری س��اعات کاری و سختی اخراج اس��ت( امتیاز ایران از 
100 معادل 29 است، در حالي که میانگین منطقه ای آن 24/5 
است )امتیاز باالتر نشان دهنده بازار کار انعطاف ناپذیرتر است(. 
در حالت کلی، اصالحات اقتصادی بر روی محل کار تأثیرگذار 
اس��ت. کارگران ش��اغل در کارگاه هایی با کم تر از 10 کارمند و 
کارگر در صنعت فرش که تح��ت حمایت قانون کار بودند، در 
سال هاي اخیر به منظور رقابتی کردن شرکت ها برچیده شدند. 
دولت ایران هم چنان تش��کیل اتحادیه های تجاری مس��تقل را 
ممنوع اعالم کرده است. مجموعه قوانین نیروی کار به کارگران 
حق تش��کیل سازمان متعلق به خودشان را می دهد، اما تشکل 
"خانه کارگر" تنها سازمان مجاز نیروی کار در ایران است. توقف 
کار که در بخش دولتی ایران متداول است، اغلب به دلیل عدم 
ت��وان دولت در پرداخت حقوق به کارمندان دولتی به س��رعت 

اتفاق می افتد.

 بازارگرایی
سیاست سرمایه گذاري خارجی

با توجه به تحمیل تحریم هاي اقتصادی علیه ایران با حمایت 
س��ازمان ملل و آمریکا )که نتیجه افزایش فشارهای بین المللي 
به دلیل برنامه تسلیحات هسته اي نامشخص ایران است(، ایران 
با یک چالش بس��یار بزرگ در مورد فضای س��رمایه گذاري در 

کشور روبرو است.
اگرچه رئیس جمهور ایران، به دنبال تعیین محدودیت های 
ش��دیدتر برای س��رمایه گذاران خارجی نیس��ت، ام��ا افزایش 
تنش های منطقه ای که همراه ب��ا پایان یافتن دوره قدرت وی 
است، ثابت کرد که فضای نامناسبی برای جذب سرمایه گذاري 
مستقیم خارجی در ایران وجود دارد. البته، رئیس جمهور ایران 
ملزم به اجرای برنامه توس��عه پنج س��اله است که در حمایت 
از اصالحات س��اختاری اقتصاد اس��ت. حقیقت این است که با 
وجود برخی پیش��رفت ها در اوایل اجرای برنامه پنج ساله قبلی 
)2000 تا 2004( که طی آن قانون جدید جذب سرمایه گذاري 
خارجی اجرا شد، از سال 2003 با تشدید منازعات سیاسی بین 
اصول گرایان و اصالح طلبان ضعیف شده و بخش زیادی از انگیزه 
س��رمایه گذاري از بین رفت. با توجه ب��ه روند تصمیم گیری ها، 
پیشرفت اساسی در جریان های سرمایه گذاري خارجی در ایران 

کیفیت نیروی  کار

درصد مشارکت زنان در بازار نیروی کارانعطاف ناپذیری بازار نیروی کاردرصد نرخ بیسوادینام کشور

74/641/037/2الجزیره

88/310/032/4بحرین

71/427/022/4مصر

84/029/031/9ایران

74/124/03/8عراق

97/117/051/9رژیم صهیونیستی

92/724/023/3اردن

93/30/045/4کویت

87/425/022/3لبنان

54/760/026/2مراکش

83/713/025/4امان

89/813/049/9قطر

84/313/021/2عربستان سعودی

82/520/021/1سوریه

76/940/025/6تونس

89/87/041/9امارات متحده عربی

57/324/019/9یمن

منبع: بیزینس مانیتور/بانک جهانی/سازمان جهانی نیروی کار
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بسیار بعید به نظر مي رسد.
به دلیل وجود ش��رایط ضعیف در قراردادهای "بیع متقابل" 
– دستورالعملی که بر پایه مخالفت تاریخی ایرانی ها با مالکیت 
خارجی بر منابع انرژی هیدروکربنی طراحی ش��ده است – در 
بخش مهم نفت و گاز ایران انگیزه نس��بتاً کمی در شرکت های 
خارجی برای س��رمایه گذاري در ایران ایجاد ش��ده اس��ت. این 
قراردادها حاوی مقرراتی هس��تند که براس��اس آن ها پیمانکار 
متعهد مي شود کلیه منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاري را تأمین 
کند و سپس شرکت ملی نفت ایران اجرت المثل پیمانکار را در 
قالب سهم از تولید به وی پرداخت کند و پس از اتمام قرارداد، 
پیمانکار عملکرد حوزه نفتی را به شرکت ملی نفت ایران واگذار 
کند. طبق اظهارات وزیر سابق نفت ایران، کاظم وزیری هامانه، 
صنع��ت نفت ایران س��الیانه نیازمند س��رمایه گذاري در حدود 
20 میلیارد دالر اس��ت و در نتیجه این سیاست می تواند برای 
اقتصاد ایران مضر باش��د. به عالوه، فش��ارهای امریکا که ناشی 
از تردیدهای واشنگتن نس��بت به برنامه هسته اي ایران است، 
ش��رکت های عظیم نفتی غربی را مجبور کرده اس��ت تا اعالم 
کنند که هیچ گونه س��رمایه گذاري جدیدی را در کش��ور ایران 
انجام نخواهند داد. در بخش های مهم نفت، گاز و پتروش��یمی؛ 
س��رمایه گذاران خارجی اصل��ی آلمان، ایتالی��ا، چین و ترکیه 
هستند. دور جدید تحریم ها – که در 31 دسامبر 2011 توسط 
رئیس جمهور امریکا، باراک اوباما، به تصویب قانونی رسید – به 
احتمال زیاد باعث اختالل در میزان صادرات ایران خواهد شد.

بوروکراس��ی در ای��ران به صورت گس��ترده وج��ود دارد و 
دسترس��ی س��رمایه گذاران به بازارهای س��نتی ایران بس��یار 

مشکل است. مرکز اصلی این مکان های سنتی خرید و فروش، 
بازارها هس��تند و قدرت اصلی در بازارها در دس��ت تعدادی از 
خانواده های تجار – بازاریان – است. عالوه بر همه این مسائل، 
در گذش��ته ش��رکت های نفتی مهم ایران مته��م به نگهداری 
"رش��وه" برای پرداخت به صاحبان کس��ب و کار محلی شدند. 
از سوی دیگر، قوانین و کنترل های سخت گیرانه باعث تحمیل 
هزینه های بس��یار زیاد به یک کس��ب و کار مي شود. به عالوه، 
بخ��ش خصوصی ایران به دلیل وجود تش��ریفات زاید اداری و 

سایر دخالت های دولت در بازار، فلج شده است.

 سیستم تجارت خارجی
طي س��ال هاي اخیر در فرایند آزادس��ازی تجاری در ایران، 
پیش��رفت های خوبی رخ داده اس��ت، ممنوعیت ه��ای واردات 
کاالهای خارجی برداش��ته شده اس��ت، تعرفه ها کاهش یافته 
است و س��قف سهمیه خودرو نیز حذف ش��ده است. ایران در 
حال حاضر در سازمان تجارت جهانی وضعیت ناظر را دارد، اما 
هدف سیاست دولتی ایران دستیابی به جایگاه عضویت در این 
سازمان است که امید می رود تا 5 یا 6 سال آینده به این هدف 
دس��ت یابد. گرچه باید متذکر ش��د که ب��ا وجود مخالفت های 
ش��دید امریکا و سایر ش��رکاء مهم آن به دلیل تداوم نگرانی ها 
در م��ورد برنامه هس��ته اي ای��ران، این زمانبن��دی تا حدودی 
خوش بینانه اس��ت. ایران 13 گروه مختلف تعرفه وارداتی دارد 
که نرخ این تعرفه ها بین 4 درصد تا 174 درصد متغیر اس��ت. 
سیاس��ت کاهش تدریجی نرخ تعرفه ها، باعث ش��د تا از س��ال 
2003 تا 2004 متوس��ط نرخ تعرفه ه��ا از 27 درصد به 22/6 

جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی – خاورمیانه و شمال آفریقا
200920102011نام کشور

سرانهمیلیارد دالرسرانهمیلیارد دالرسرانهمیلیارد دالر
2/778/62/363/82/671/5الجزیره
0/3219/90/2123/50/8590/0بحرین

5/8-0/5-6/784/26/478/8مصر
3/041/73/649/34/255/5ایران
1/652/01/444/11/649/5عراق

4/6634/55/5742/711/41504/1رژیم صهیونیستی
2/4400/51/7266/81/5232/1اردن
1/1420/80/3116/40/4141/4کویت
3/3528/51/9300/40/00/0لیبی

4/81144/54/31012/43/2751/3لبنان
2/061/71/649/32/578/1مراکش

1/5556/21/1410/30/8276/9عمان
46/4-0/1-8/15085/14/72655/4قطر

32/11197/428/11023/916/4584/0عربستان سعودی
1/575/51/990/61/151/0سوریه
1/7162/81/5144/31/1107/9تونس

4/0576/95/5732/27/7973/1امارات متحده عربی
28/7-0/7-3/9-0/1-0/15/5یمن

منبع: بیزینس مانیتور/کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
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درصد کاهش یابد.
دولت ایران در سیس��تم تجارت خارج��ی ایران اصالحات 
اقتصادی انجام داده اس��ت و محدودیت های واردات خودرو را 
کاهش داده اس��ت. البته واردات کاالهایی مانند الکل، گوشت 
خوک، تولیدات رس��ان های خاص و کاالهای لوکس هم چنان 
ممن��وع اس��ت. مالیات منافع تج��اری)1( که ب��ه اکثر کاالهای 
وارداتی تعلق مي گیرد از 5 درصد تا 375 درصد متغیر اس��ت. 
تعرفه گمرکی واردات کاالهای ش��یمیایی، فلزات و تجهیزات 
پزش��کی 10 درصد؛ مواد غذایی، مواد معدن��ی، چرم، کاغذ و 
ماش��ین آالت 15 درصد و ماشین آالت الکترونیکی 25 درصد 

است.

 نظام مالیاتی
اخی��راً نظام مالیاتی ایران که در آن ن��رخ مالیات بر درآمد 
ش��رکت ها یکس��ان بود دچار اصالحات اساس��ی شده است و 
سیستم تصاعدی مالیات بر درآمد شرکت ها در حال اجرا است. 
نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها برای شرکت های داخلی از درآمد 
مش��مول مالیات معادل 10 درصد است که برای مازاد درآمد 
براس��اس نرخ تصاعدی بر طبق درآمد ش��رکت ها از 12 درصد 
تا 54 درصد متغیر اس��ت. مسئوالن ایران در حال برنامه ریزی 

برای کاهش فعالیت هاي مالیاتی هستند.
نرخ ثابت مالیات بر درآمد ش��رکت ها در حال حاضر معادل 

25 درصد است که نسبت به نرخ قبلی یعنی 54 درصد، کاهش 
یافته اس��ت. طبق مق��ررات مالیاتی، درآمد مش��مول مالیات 
شرکت ها یا اشخاص غیرمقیم فعال در بخش های ساختمانی، 
تأسیسات صنعتی، حمل و نقل، آماده سازی ساختمان و طراحی 
تأسیسات، نقشه برداری، سرپرستی و نظارت و انجام محاسبات 

تکنیکی تنها محدود به 12 درصد است.
سیس��تم مالیات بر درآمد تصاعدی دارای 5 ردیف است که 
حداق��ل آن 5 درصد و حداکثر آن 35 درصد اس��ت. در س��ال 
2008 سیستم مالیات بر ارزش افزوده در ایران اجرا شد که نرخ 
آن هر سال بین 6 تا 15 درصد افزایش می یابد. البته دولت ایران 
به قصد کاهش کس��ری بودجه تصمیم گرفت در س��ال 2010 
مالی��ات بر ارزش افزوده را به میزان زیادی تا س��قف 70 درصد 
برای کاالهای خاص افزایش دهد. پیمانکاران خارجی که بخشی 
از پروژه های خود را به بنگاه های ایرانی به عنوان پیمانکار فرعی 
واگذار کرده ان��د، باید 2/5 درصد از حقوق پرداختی را به عنوان 

مالیات و کسور تکلیفی به پیمانکار فرعی ایرانی بپردازند.

 ریسک عملیاتی
ریسک امنیت

به دلیل احساس��ات گس��ترده ضدغربی، امکان اعتراض به 
خارجی ها در ایران وجود دارد. 

مرزهای جغرافیایی ایران با کشورهای خاورمیانه، به ویژه با 
افغانس��تان و عراق با خطرات امنیتی بسیار باالیی روبرو است. 
دولت انگلستان به شهروندانش توصیه مي کند که با فاصله 100 
کیلومتری از این مرزها س��فر کنند. از آنجایی که مرز پاکستان 
مس��یر اصلی رفت و آمد قاچاقچیان مواد مخدر از پاکس��تان و 
افغانستان اس��ت. این مرز بسیار ناامن است و در خطر سرقت 
مسلحانه قرار دارد. چند فقره آدم ربایی افراد خارجی نیز توسط 
گروه هاي مسلح در جنوب شرقی ایران در نزدیک مرز گزارش 
شده است؛ گروه هاي شورشی محلی نیز به افزایش نا امنی در 
منطقه کمک مي کنند که براس��اس گزارش ها در سال 2006، 
این گروه ها اقدام به انجام یک س��ری حمله خشونت بار کردند 

که بر اثر آن ها، تعداد زیادی از شهروندان ایرانی کشته شدند.
ب��ه طور کلی جرایم س��نگین برای خارجی��ان داخل ایران 
مشکل ساز نیست؛ میزان جرایم خیابانی در تهران همانند سایر 
ش��هرهای ایران پایین است. گزارش مشهوری از وقایع مربوط 
به س��رقت از خارجیان در ایران وجود ندارد. البته سرقت هایی 
توس��ط افراد در خودرو و بر روی موتورس��یکلت های ناشناس 
گزارش شده است که با نزدیک شدن به قربانی از طریق وسایل 
نقلی��ه اقدام به دزدی وس��ایل او مي کنند. به عالوه، چند فقره 
اقدام به س��رقت توس��ط پلیس های جعلی نیز در لباس پلیس 
گزارش شده است و به همین دلیل به خارجیان توصیه مي شود 

که با خود مبالغ زیاد پول نقد حمل نکنند.

رتبه بندی تجاری و سرمایه گذاری
آزادی تجاریآزادی سرمایه گذارینام کشور

37/050/0الجزیره

56/379/5بحرین

73/252/5مصر

17/628/5ایران

39/240/1عراق

50/370/0رژیم صهیونیستی

79/168/4اردن

4/061/6کویت

50/156/1لبنان

42/067/8مراکش

65/684/7عمان

63/673/7قطر

41/782/3عربستان سعودی

38/939/5سوریه

50/779/5تونس

25/193/4امارات متحده عربی

12/646/0یمن

نکته ها: امتیاز از 100 محاسبه شده است و بهترین امتیاز برای هر شاخص عدد 100 است. 
منبع: بیزینس مانیتور

)ad valorem commercial benefit( 1. مرتجم: مالیاتی که بر روی منافع تجاری ناشی از ارزش کاالهای وارداتی تعلق می گیرد
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 خودرو
خاصه

در گ��زارش قبل��ی، با توجه ب��ه تحریم ه��اي جهانی علیه 
فعالیت هاي هس��ته اي ایران و توقف هم��کاری تعداد زیادی از 
شرکت های بین المللي با ایران، کاهش در تولید و فروش صنعت 
خودروی ایران پیش بیني ش��ده بود – اگرچ��ه در انتهای 19 
مارس سال 2012، میزان تولید کل خودروهای سواری توسط 
خودروس��ازان ایرانی معادل 2/4 درصد در سال افزایش یافت و 

به سطح 1/64 میلیون دستگاه خودرو رسید.
صنعت تولید خودروی ایران هم چنان عالئم متفاوتی نشان 
می دهد. به همین دلیل در فصل جاری، پیش بیني از فروش و 

تولید صنعت خودروسازی ایران تغییر نکرده است.
در چهار ماه ابتدایی سال مالی 2012 که طبق تقویم شمسي 
از 20 ماه مارس آغاز مي ش��ود، خودروس��ازان ایرانی 21985 
دس��تگاه خودرو به ارزش 123میلیون دالر صادر کردند. عراق، 
افغانس��تان و اوکرای��ن بازارهای اصلی ص��ادرات خودرو بودند. 
کش��ور ایران قصد دارد که تا س��ال 2025، حداقل 25 میلیون 
دستگاه خودرو تولید و یک میلیون دستگاه صادر کند. در سال 
شمسي گذشته، در حدود 1/6 میلیون دستگاه خودرو در ایران 

تولید و 55000 خودرو نیز صادر شد. 
 ،)IKCO( بزرگ ترین بنگاه خودروسازی ایران، ایران خودرو
در آگوس��ت س��ال 2012، اعالم کرد که فروش و صادرات این 

کشور به بازارهای اصلی در روسیه، خاورمیانه، امریکای جنوبی 
و آفریقا معادل 45 درصد جهش خواهد کرد. البته این رقم در 
مورد خودروی ملی طراحی و تولید شده در ایران به نام رانا که 
در سال 2009 از آن پرده برداری شد، بسیار کم تر است. شایان 
ذکر اس��ت که ایران خودرو اطمینان دارد که مدل سدان تغییر 
یافته این ش��رکت به نام سمند، از طریق مونتاژ در بالروس به 
روس��یه صادر مي ش��ود و در عراق نیز جداگانه تولید مي شود. 
ایران خودرو قصد اجرای استراتژی های جدید بازاریابی را دارد 
تا صادرات تولیدات خود را در س��ه س��ال آین��ده به میزان 16 
درصد افزایش دهد و س��هم این شرکت را از بازار جهانی بهبود 
ببخشد. برنامه های صادراتی جاه طلبانه ایران خودرو با پیشرفت 
سریع در تولید خودروها با سوخت جایگزین، قوی تر خواهد شد 
و می تواند س��هم کوچکی از بازار تقاضا برای خودروهای سبز را 

به دست آورد.
علي رغم دیدگاه افزایشی در مورد آینده این صنعت، تحریم ها 
برای صنعت خودروس��ازی ای��ران که بعد از نفت و گاز، دومین 
بخش بزرگ اقتصاد ایران است، مشکالتی را ایجاد کرده است.

وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ایران در ماه جوالی س��ال 
2012، اعالم کرد که در س��ه ماه نخس��ت س��ال شمسي )21 
مارس تا 20 ماه ژوئن( کل تولید داخلی خودرو به دلیل کمبود 
پول در خرید قطعات، به میزان 36 درصد کاهش یافته اس��ت. 
طبق گزارش س��ایت خبری بلومبرگ و روزنامه دنیای اقتصاد، 

 بخش های کلیدی
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محمد رضا نجفی منش، یک مسئول رسمی در صنعت خودرو، 
اعالم کرد که در سال مالی جاری باید 2 میلیون دستگاه خودرو 
تولید مي ش��د، اما تنها در حدود 1/5 میلیون خودرو تولید شد 
که 25 درصد نسبت به برنامه کاهش یافته است. ناصر احمدی، 
یک فروش��نده قطعات خودرو در تهران، اعالم کرد که فروش 

شرکت وی نیز به میزان 60 درصد کاهش یافته است.
اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، مهدی غضنفری، 
اعالم کرد که ایران خودرو و سایپا در پرداخت بدهی های خود 
به قطعه س��ازان داخلی با مش��کالت زیادی روبرو هستند. این 
وزارتخانه 500 میلیارد تومان وام به بنگاه هاي قطعه ساز پرداخت 
کرده ت��ا از بیکاری صدها هزار کارگر ش��اغل در کارخانه های 
س��اخت قطعات خودرو جلوگیری کند. غضنفری هشدار داده 
اس��ت که در صورت بسته شدن بخش تولید قطعات خودرو و 
به دنبال آن تولید خودرو تعداد دو میلیون شغل از بین خواهد 
رفت. خبرگزاری مهر اعالم کرده است که در حال حاضر صدها 

شغل در صنعت خودروسازی در ایران از بین رفته است.
دلیل اصلی این مشکالت مستقیماً به شرکت پژوسیتروئن 
مربوط مي شود که در پی همکاری با شرکت جنرال موتورز در 
م��اه مارس 2012 تصمیم به توقف عرضه قطعات و کیت های 
مونتاژ به ایران گرفت. این بنگاه فرانس��وی از طریق مشارکت 
با ایران خ��ودرو در تولید حدود 40 درصد خودروهای ایرانی 
مش��ارکت داشت. خودروس��از ایتالیایی فیات، نیز در ماه می، 
ف��روش خودرو به ایران را متوقف کرد و هدف از این اقدام را 
"حمایت از تالش های دیپلماتیک بین المللي برای یافتن یک 
راه حل دیپلماتیک در مورد مس��ائل مرب��وط به ایران" اعالم 

کرد.
گفته مي ش��ود که ش��رکت های ایس��وزو، کیاموتورز، مزدا 
موتور، میتسوبیش��ی موتورز، نیس��ان موتور، پژو رنو، سوزوکی 
موتور، تویوتا موتور و ولوو که خودرو به ایران صادر مي کنند و یا 
توافقنامه های تولیدی با شرکت های خودروسازی ایرانی امضاء 

کرده اند، توسط دولت ایران کنترل مي شوند.

 پیش بیني وضعیت صنعت خودروسازی
تولید و فروش

محدودی��ت تحمیلی دولت ایران ب��ر روی نرخ ارز همراه با 
تعجیل در تبدیل ریال به دالر در پاسخ به تحریم ها علیه بانک 
مرکزی ایران باع��ث افزایش هزینه خری��د مدل های خارجی 
موجود در ایران شده اس��ت. موجودی انبارها در حال افزایش 
اس��ت، در حالي که فروش نیز در سال گذشته به همین میزان 
کاهش یافته اس��ت. از آنجایی که اکثر این خودروهای وارداتی 
از برندهای بسیار مشهور هس��تند، این سؤال به وجود می آید 
که آیا خودروهای ساخت داخل که بیشتر در دسترس هستند، 

مي توانند این جای خالی را پر کنند.
در فصل گذش��ته، برآورد زده ش��د ک��ه کل فروش خودرو 
در س��ال 2012 معادل 204 میلیون دستگاه خواهد بود و در 
انتهای دوره پیش بیني یعنی در س��ال 2016 تا س��طح 2/89 
میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت. ارزیابي داده های گذشته 
نش��ان می دهد که در س��ال 2011، کل فروش تقریباً معادل 
1/6 میلیون دس��تگاه بوده که پایین تر از رقم پیش بیني شده 
است. این کاهش در س��ال 2011 همراه با دیدگاه کاهشی به 
دلیل احتساب تأثیرات تحریم ها بر روی عرضه و اقتصاد باعث 
مي ش��ود که برآورد کل فروش در س��ال 2012 معادل 1/35 
میلیون دس��تگاه باش��د که نس��بت به برآورد قبلی 15 درصد 
کاهش یافته اس��ت. با توجه ب��ه اینکه انتظار می رود که بخش 
خ��ودرو در تالش ب��رای بازگرداندن ف��روش داخلی به منطقه 
رش��د مثبت تا قبل از سال 2014 باشد، تا سال 2016، فروش 
خودرو تنها معادل 1/27 میلیون دس��تگاه خواهد بود. در سال 
2012 در ایران، 1/4 میلیون دستگاه خودرو تولید خواهد شد 
که نس��بت به س��ال گذش��ته 16 درصد کاهش یافته است. از 
آنجایی که خودروس��ازان پیشرو به دنبال صادرات برای جبران 
آش��فتگی های بازار در داخل هس��تند، پیش بیني مي شود که 
بین سال هاي 2013 تا 2016 متوسط نرخ رشد تولید سالیانه 

معادل 1/16 درصد باشد.

تولید و فروش صنعت خودروسازی ایران، 2009 تا 2016

برآورد 20092010
2011

برآورد 
2012

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

)1()CBUs( 1,384,4161,493,0001,590,0001,351,5001,135,2601,157,9651,215,8631,276,657فروش کل

)CBUs( 1,395,4211,599,4541,648,5051,361,6951,351,1141,404,6541,518,6421,631,619تولید کل

)CBUs( 1,359,5201,367,0141,413,2761,201,2851,201,2151,201,5661,202,3141,203,054تولید خودرو

)CBUs( 35,901232,440235,229160,410149,899203,088316,328428,565تولید وسایل نقلیه تجاری

منبع:  سازمان بین المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری

CBU  .1 = خودروی تکمیل شده
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 پتروشیمی
خاصه

ویژگی های گ��زارش وضعیت پتروش��یمی ایران در فصل 
جاری، بررسی تأثیر ش��دیدتر شدن تحریم هاي اتحادیه اروپا 
در اکتبر س��ال 2012 بر روی عملکرد و توس��عه بخش های 
پایین دستی، توجه ویژه به عملکرد صادراتی تولیدکنندگان، 
میزان دسترس��ی به اعتبارات و تکنولوژی است. این گزارش 
می��زان پیش��رفت پروژه های در حال اجرا تاکنون را بررس��ی 
مي کند و به بررس��ی این موضوع می پردازد که چگونه دولت 
ایران ب��ر محدودیت ها و مش��کالت ناش��ی از توقف عملیات 
شرکاء خارجی و توقف صادرات به بازارهای آمریکای شمالی 
و اروپایی غلبه مي کند تا ظرفیت تولید ملی پتروش��یمی را تا 

سال 2017 به سطح 100 میلیون تن در سال برساند.
با توجه به تحریم ها علیه حکومت ایران که منجر به خارج 
شدن این کشور از برخی از مبادالت تجاری جهان شده است 
و تا زمانی که ایران، ش��ورای امنیت س��ازمان ملل را تحریک 
به اتخ��اذ راه حل های جنگ طلبانه در مورد برنامه هس��ته اي 
این کش��ور مي کند، بخش مکان یابی صادرات پتروش��یمی با 
آینده ای ناخوش��ایند روبرو اس��ت. از آنجایی که ایران با مازاد 
تولی��د کااله��ای پلیمری روبرو اس��ت، به نظر مي رس��د که 
محدودیت های ایران در صادرات کاالهای پتروشیمی، موقتی 
باشد. هرگونه حرکت محدودکننده صادرات، اثر قابل توجهی 
ب��ر روی میزان تولی��د دارد، به ویژه که در فضای داخلی و رو 
به نزول ای��ران، تقاضا نیز قطعاً کاه��ش خواهد یافت. چنین 
ش��رایطی تأثیر منفی بر روی برنامه توسعه بخش پتروشیمی 

ایران دارد.
روند متغیرها نش��ان دهنده عدم موفقیت کامل دولت ایران 
در دس��تیابی به اهداف برنامه چش��م انداز 20 ساله )1995 تا 
2015( اس��ت که براساس آن باید س��هم ایران در تولید مواد 
پتروش��یمی در خاورمیانه از 12 درصد به 34 درصد و ظرفیت 
تولی��د تا س��طح 100 میلیون تن در س��ال افزایش یابد و 75 
درصد آن نیز باید صادر ش��ود. شکس��ت در رسیدن به اهداف 
برنامه سرمایه گذاري 12/3 میلیارد دالری شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمی ایران را برای س��ال هاي 2010 تا 2015 به خطر 
می اندازد و در نتیجه س��اخت پاالیش��گاه ها در شرایط بحرانی 
متوقف خواهد ش��د. بنابراین تکمیل مجتمع های پتروش��یمی 
جدی��د در ای��الم )با ظرفی��ت 500000 تن اتیلن در س��ال از 
2014( و عسلویه )1/2 میلیون تن اتیلن در سال از 2015( در 
معرض خطر تعویق یا لغو ش��دن قرار دارند. هدف شرکت ملی 
صنایع پتروش��یمی ایران، افزایش ظرفیت مجتمع پتروشیمی 
کاویان تا س��ال 2015 تا سطح دو میلیون تن در سال طی فاز 
دوم برنامه اس��ت که این مجتمع را به بزرگ ترین مرکز تولید 
اتیل��ن در ای��ران تبدیل مي کند، اما احتماالً ای��ن پروژه نیز به 

تعویق خواه��د افتاد. طرح خط لوله اتیلن غربی که از مجتمع 
پتروش��یمی کاویان تغذیه مي ش��ود نیز در خطر شکست قرار 
دارد و در نتیجه مس��یر آن باید کوتاه تر ش��ود و در این صورت 
دیگر پاالیش��گاه های پلیمری برنامه ریزی شده که توسط این 

خط لوله تغذیه مي شوند را تهدید مي کند.

موارد مهم در پیش بیني از وضعیت صنعت پتروشیمی 
ایران

با توجه به اینکه در پنج ماه نخس��ت س��ال جاری شمسي 
)که از ماه مارس شروع مي شود(، صادرات پتروشیمی ایران در 
حدود دو میلیارد دالر بوده اس��ت، کشور ایران تا پایان سال به 

هدف صادراتی 15 میلیارد دالری نخواهد رسید.
رکود اقتصادی س��ال هاي 2012 و 2013 به ناچار بر روی 
بازار به ش��دت پرنوسان پتروشیمی اثرگذار خواهد بود. در این 
بازار، صنعت داخلی وابس��ته به صادرات اس��ت و صادرات نیز 
تحت تأثیر محدودیت های بین المللي و داخلی است. در نتیجه، 
پیش بیني مي شود که درصد کاهش رشد بخش پتروشیمی به 

سرعت دو رقمی خواهد شد.
بازارهای داخلی مهم برای محصوالت پتروش��یمی به دلیل 
تداوم افزایش تورم، تحت فشار هستند؛ در سال 2012 صنعت 
س��اخت و س��از نیز با 15 درص��د کاهش روبرو ش��د و تعداد 

خودروهای تولیدی در حدود 18 درصد کاهش یافت.
ب��ا توجه به نوس��انات ناگهانی در ظرفی��ت تولید به همراه 
کاه��ش مصارف صنعت��ی، این اعتقاد وج��ود دارد که احتمال 
ایج��اد ظرفیت جدید و به تبع آن رش��د تولیدات، بس��یار کم 
است. با وجودی که تأسیسات پتروشیمی ظاهراً در حال تولید 
مي باش��ند، نرخ های تولید در حال کاهش هس��تند و قطعاً در 

آینده تأسیسات در شرایط ضرردهی فعالیت خواهند کرد.
پیش بیني وضعیت صنعت پتروشیمی

ب��ا وجود تحریم ها علیه حکومت ای��ران که منجر به خارج 
ش��دن این کش��ور از برخی مبادالت تجاری جهان شده است 
بخش صادرات پتروش��یمی با آینده ای ناخوشایند روبرو است. 
تحریم هاي اتحادیه اروپا باعث ش��ده است تا بیمه گران از بیمه 
محموله های ایران خودداری کنند. از س��وی دیگر شرکت های 
حم��ل و نقل دریایی نیز تمایل ب��ه مبادالت تجاری ندارند که 
ریسک کسب و کار با مشتریانی مانند بنگاه های بزرگ نفتی را 

به همراه داشته باشد.
به نظر مي رس��د که محدودیت ه��ای ایران بر روی صادرات 
محصوالت پتروش��یمی موقتی اس��ت، زیرا ایران با مازاد تولید 
محصوالت پلیمری روبرو اس��ت به ویژه پلیمر خام که دو سوم 
تولیدات آن در س��ال 2011 صادر ش��د. تحلیل گران مطمئن 
هس��تند که در صورت حل مش��کالت، تأسیسات تولیدکننده 
پلیمر خام که در مناطق اقتصادی و آزاد تجاری واقع ش��ده اند 
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از محدودیت ه��ای صادرات��ی معاف خواهند ش��د و این امر به 
مجتمع های پتروش��یمی بزرگ تر مانند مجتمع پتروش��یمی 
اراک، جم و مارون که با هدف صادرات تأسیس شده اند، بسیار 
کمک خواهد کرد. البته باید متذکر شد که دولت ایران با هدف 
ثبات ن��رخ ارز به دنبال تعیین محدودیت های تجاری اس��ت. 
هرگونه حرکت محدودکننده صادرات، اثر قابل توجهی بر روی 
می��زان تولید دارد، به ویژه که در فض��ای داخلی و رو به نزول 
ایران، تقاضا قطعاً کاهش خواهد یافت. چنین شرایطی بر روی 

برنامه توسعه بخش پتروشیمی ایران تأثیر منفی دارد.
عدم امکان تغییر سریع در شرایط فعلی، کاهش دسترسی 
به بازارهای سرمایه بین المللي و سقوط درآمدهای ارزی تأثیر 
شگرفی بر چشم انداز اقتصاد کالن ایران در آینده نزدیک خواهد 
گذاش��ت و تنها باعث تسریع روند نزولی اثرگذاری بحران های 
اقتصادی و سیاس��ی احتمالی در آینده خواهد ش��د. ش��رکت 
بازرگانی پتروش��یمی ایران که مس��ئولیت صادرات بین المللي 
محصوالت پتروشیمی را بر عهده دارد، اخیراً اعالم کرده است 
که کشور ایران در پنج ماه نخست سال شمسي )20 مارس تا 
21 اگوست(، 2/39 میلیون تن محصوالت پتروشیمی به ارزش 
دو میلیارد دالر صادر کرده است که 40 درصد آن را پروپان و 
بوتان تش��کیل می دهد. این شرایط نشان می دهد که ایران به 
هدف صادرات 15 میلیارد دالری در انتهای سال نخواهد رسید. 
دولت ایران نیز اعالم کرد در پنج ماه نخست سال جاری 1/77 
میلیون تن از محصوالت پتروش��یمی در بازار داخل به فروش 
رسیده اس��ت که نشان می دهد که سهم صادرات از کل تولید 

در حدود 57 تا 70 درصد کاهش یافته است.
با وجودی که دولت ایران بیان مي کند که در فصل چهارم 
سال 2012، عرضه و فروش محصوالت پتروشیمی در ایران در 
شرایط عادی است، اما اعتقاد بر این است که صنعت پتروشیمی 
ایران تحت تأثیر اثرات زیان آور بحران اقتصادی گرفتار کننده 
کش��ور ایران قرارخواهد گرفت. با توجه به تداوم افزایش تورم، 
بازارهای داخلی محصوالت پتروشیمی تحت فشار هستند. طبق 
برآوردها، صنعت ساخت و ساز ایران در سال 2012 حدود 25 
درصد کاهش داش��ته است و حجم تولید خودرو نیز نزدیک به 

18 درصد کاهش را تجربه کرده است.
رشد اقتصاد ایران در سال 2012 به میزان 3/1 درصد نزولی 
پیش بیني مي ش��ود و در سال 2013 بیشتر از این رقم کاهش 
یاب��د. این وضعیت به ناچار بر روی بازار به ش��دت پرنوس��ان 
پتروش��یمی اثرگ��ذار خواهد ب��ود؛ بازاری ک��ه صنعت داخلی 
آن وابس��ته به صادراتی اس��ت که تحت تأثیر محدودیت های 
بین المللي و داخلی اس��ت. ارقام تولی��د ناخالص داخلي، تأثیر 
گسترده کاهش آن را بر روی بخش های صنعتی غیرنفتی ایران 
به خوبی نشان نمی دهد. از سوی دیگر به دلیل کمبود آمار در 
مورد بخش پتروش��یمی ایران، پیش بیني میزان کاهش رش��د 

این بخش بسیار سخت است. این اعتقاد وجود دارد که درصد 
کاهش رش��د بخش پتروش��یمی در ایران به سرعت دو رقمی 

خواهد شد.
ب��ا این ح��ال، تولیدکنن��دگان محصوالت پتروش��یمی به 
تکمیل برنامه های توس��عه اي در این بخ��ش ادامه می دهند و 
هش��ت پروژه جدی��د را در س��ال 2013 - 2012 ایران )آغاز 
س��ال از 20 ماه مارس( آغاز کرده اند ک��ه هدف آن ها افزایش 
ظرفیت تولید محصوالت پتروش��یمی تا سطح 6/5 میلیون تن 
در سال است. در آوریل 2012، مجتمع پتروشیمی جم، واحد 
تولید بوتان با ظرفیت 115000 تن در س��ال و سرمایه گذاري 
117/5 میلی��ون دالري را آغاز کرد. براس��اس گزارش ها، این 
واح��د که طبق زمان بن��دی 18 ماهه تکمیل ش��د، ماده خام 
م��ورد نیاز واحدهای تولید پلی اتیلن س��بک را تأمین خواهد 
کرد. در ماه می 2012، س��اخت مجتمع پتروش��یمی اروند در 
شهر ماه آغاز ش��د. این مجتمع با ظرفیت تولید بیشتر از 2/8 
میلیون تن محصوالت پتروشیمی در سال، یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنن��دگان پلی وینیل کلراد در جهان اس��ت و با ظرفیت 
تولید 240000 تن از این محصول در س��ال، 25 تا 30 درصد 
بازار ایران را در اختیار خواهد گرفت. آغاز به کار کلیه واحدهای 
مجتمع پتروشیمی فجر در ماه نوامبر سال 2012 برنامه ریزی 
ش��ده است. از س��وی دیگر فاز اول مجتمع پتروشیمی کاویان 
با ظرفیت تولید یک میلیون تن اتیلن در س��ال تا پایان س��ال 
جاری آغاز به کار خواهد کرد که بخش��ی از نیازهای خط لوله 
اتیل��ن غربی را تأمین خواه��د کرد و این خط لوله نیز مجتمع 
پتروشیمی کرمانشاه را با ظرفیت تولید 300000 تن پلیمر در 

سال تغذیه خواهد کرد.
با توجه به نوسانات ناگهانی در ظرفیت تولید همراه با کاهش 
مصارف صنعتی، این اعتقاد وجود دارد که احتمال ایجاد ظرفیت 
جدید و به تبع آن رشد تولیدات بسیار کم است. با وجودی که 
تأسیسات پتروشیمی ظاهراً در حال تولید هستند، اما نرخ های 
تولید در حال کاهش اس��ت و قطعاً تأسیسات در شرایط ضرر 
ده��ی فعالیت خواهند کرد. برای تحقق تولید در س��طح قابل 
قبول��ی از بهره وری، تولید اولفین و پلیمرها باید تا یک س��وم 
افزایش یابد، اما متأسفانه تقاضای متناسب با آن وجود ندارد و 

حتی بدون تحریم ها هم این تقاضا وجود نداشته است.
روند متغیرها نشان دهنده شکست دولت ایران در دستیابی 
به اهداف برنامه چش��م انداز 20 س��اله )1995 تا 2015( است 
که براس��اس آن باید س��هم ایران در تولید مواد پتروشیمی در 
خاورمیانه از 12 درصد به 34 درصد و ظرفیت تولید تا س��طح 
100 میلی��ون تن در س��ال افزایش یاب��د و 75 درصد آن نیز 
باید صادر ش��ود. شکس��ت در رس��یدن به اهداف این برنامه، 
طرح س��رمایه گذاري 12/3 میلیارد دالری شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمی ایران برای س��ال هاي 2010 تا 2015 را به خطر 



20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

02
2 

ال
 س

 تا
له

سا
 1

0 
نی

 بی
ش

 پی
 با

راه
هم

ن 
را

 ای
کار

 و 
ب

س
ی ک

ضا
ل ف

حلی
ش ت

زار
گ

43

می اندازد و در نتیجه س��اخت تأسیس��ات در ش��رایط بحرانی 
متوقف خواهد ش��د. وزیر نفت ایران اعالم کرده است که هدف 
ای��ران تولید 11/5 میلیون تن اتیلن به هم��راه 11/5 میلیون 
تن پلیمر در سال است. پیش بیني مي شود که تا سال 2017، 
ظرفیت تولید اتیلن به 11/08 میلیون تن در س��ال برس��د؛ از 
سوی دیگر تا سال 2017 پروژه های اولفین 11 و 12 به ترتیب 
با ظرفیت 2/0 و 1/2 میلیون تن در س��ال تکمیل خواهد شد. 
براس��اس طرح های جاری دولت ایران، بین سال هاي 2013 تا 
2017 در ه��ر س��ال 1/7 میلیون تن اتیل��ن، 1/8 میلیون تن 
پلیمر خ��ام، 500000 تن انواع دیگر پلیمر، 5/84 میلیون تن 
متان��ول، 1/68 میلیون تن آمونی��اک و 5/16 میلیون تن اوره 
تولید خواهد شد. از آنجایی که هیچ گونه تصمیمی برای توقف 
این پروژه ها وج��ود ندارد، ارقام ای��ن ظرفیت های تولیدی در 
پیش بیني ها منظور ش��ده اس��ت. در عین حال باید متذکر شد 
که فرایند تکمیل مجتمع های پتروش��یمی جدید در ایالم )با 
ظرفیت 500000 تن اتیلن در سال از 2014( و عسلویه )1/2 
میلیون تن اتیلن در س��ال از 2015( در معرض خطر تعویق یا 

لغو قرار دارند.
ط��رح خط لوله اتیل��ن غربی نیز در معرض شکس��ت قرار 
دارد و احتماالً مس��یر آن باید کوتاه تر شود که در این صورت، 
تأسیس��ات پلیمری برنامه ریزی ش��ده که توسط این خط لوله 
تغذیه مي ش��وند را تهدید مي کند. از س��وی دیگر تردیدهایی 
در مورد راه اندازی خط لوله اتیلن در منطقه دنا در زمان مقرر 
وجود دارد. در مورد فعالیت فازهای تکمیل شده دوم به سمت 
میاندوآب و سوم به سمت تبریز که وابسته به ارزیابی از میزان 
س��وددهی تجاری آن ها است نیز تردیدهایی وجود دارد. هدف 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ایجاد ظرفیت تولید اتیلن 
در مجتمع پتروش��یمی کاویان تا سطح دو میلیون تن در سال 
طی فاز دوم تا س��ال 2015 اس��ت ک��ه در نتیجه این مجتمع 
تبدیل به بزرگ ترین واحد تولید اتیلن در ایران خواهد شد، اما 

احتماالً این پروژه نیز به تعویق خواهد افتاد.
کل ظرفی��ت 11 پ��روژه مس��تقر در طول ای��ن خط لوله 
معادل 2/24 میلیون تن پلی اتیلن س��نگین و 600000 تن 
پلی اتیلن س��بک در سال مي باش��د. پروژه های در مسیر این 
خط لوله مانند مجتمع پتروش��یمی اولفین 14 در فیروزآباد 
با ظرفیت یک میلیون تن اتیلن در سال، مجتمع پتروشیمی 
اولفی��ن 15 در گناوه با ظرفیت تولید 500000 تن اتیلن در 
س��ال و مجتمع پتروش��یمی اولفین 17 در ای��الم با ظرفیت 
607000 تن اتیلن در س��ال باید طبق برنامه تا قبل از سال 
2017 تکمیل ش��وند، اما قطعاً این پروژه ها به دلیل تحریم ها 
به تعویق خواهند افتاد. مجتمع پتروشیمی اولفین 12 در حال 
حاضر متوقف ش��ده است و احتماالً به صورت خاصی ساخته 
خواهد ش��د. تکمیل تأسیسات با ظرفیت سالیانه یک میلیون 

تن اتیلن و 1/65 میلیون تن متانول در س��ال 2014 به پایان 
خواهد رسید. البته تجربیات گذشته نشان داده است که این 
تأخیرها، میزان تولید تج��اری را کاهش خواهد داد. مجتمع 
پتروش��یمی چابهار با س��رمایه گذاري 20 میلیارد دالر، اولین 
طرح از پنج طرح پنج س��اله در منطقه ویژه اقتصادی اس��ت 
که توس��ط گاز منطقه پارس جنوبی تغذیه مي شود و اجرای 
این طرح نیز به دلیل توقف س��رمایه گذاري ش��رکت ساسول 
در تولید متانول در اثر تحریم ها نیز مورد ابهام اس��ت. چنین 
وضعیتی نه تنها به معنی زیان دهی تأسیس��ات متانول است 
بلکه به معنای عدم دسترس��ی به مهارت فنی شرکت ساسول 
در فعالیت هاي پایین دس��تی و هم چنین فناوری تبدیل گاز 
به مایع اس��ت. چنین ش��رایطی باعث کمبود دانش تخصصی 
خواهد ش��د که همراه با سرمایه گذاري خارجی به کشور وارد 
مي ش��ود. اگرچه باید ذک��ر کرد که در ح��ال حاضر مجتمع 
پتروشیمی متانول و اولفین 16 در فاز دوم شرکت پتروشیمی 
بوش��هر در منطقه ویژه اقتصادی پارس در عس��لویه در حال 

تکمیل است.
عالوه بر مش��کالت ناش��ی از تحریم ه��ا، تولید محصوالت 
پتروشیمی ایران وابسته به گاز اتان نیز است که قیمت آن سه 
برابر بیشتر از اتان عربستان سعودی است. اگر بخش پتروشیمی 
ایران بتواند تا س��ال 2015 س��هم گاز طبیعی توزیع ش��ده به 
صنایع پتروشیمی را از 7 درصد به 25 درصد افزایش دهد، این 
شرایط تغییر خواهد کرد. احتمال وقوع چنین شرایطی به دلیل 

کاهش سرمایه گذاري بسیار کم است.
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وضعیت صنعت پتروشیمی ایران، 2010 تا 2017

برآورد 2010
2011

برآورد
2012

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

4251/64131/53368/53353/23538/53612/53741/43782/2تولید کل نفت، هزار بشکه در روز

1792/51828/31855/81884/41908/01936/21968/52002/4مصرف کل نفت، هزار بشکه در روز

1860/01860/01860/01860/01860/01860/01860/01860/0ظرفیت پاالیش نفت خام، هزار بشکه در روز

2459/12303/215122/61469/11630/51776/21772/91779/8خالص کل صادرات نفت )خام و فرآورده ها(، هزار بشکه در روز

29/633/133/133/133/033/031/531/0ذخایر اثبات شده گاز طبیعی، هزار میلیارد متر مکعب

138/5138/5141/3144/1147/0148/0151/0153/2تولید گاز خشک طبیعی، میلیارد متر مکعب

136/9135/6138/3141/0143/9146/7149/7152/7مصر گاز خشک طبیعی، میلیارد متر مکعب

53765376787683768876110761107611076ظرفیت تولید اتیلن )1000 تن(

13401340187019602410274027402740ظرفیت تولید پروپیلن )1000 تن(

10901090109010901390177017701770ظرفیت تولید بنزن )1000 تن(

625625625625825825825825ظرفیت تولید تولوئن )1000 تن(

240240240240240240240240ظرفیت بوتادی ان )1000 تن(

6956956956951295129512951295ظرفیت تولید استایرن )1000 تن(

9090290290290290290290ظرفیت تولید آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن، ABS )1000 تن(

9090909090909090الستیک استایرن بوتادی ان، SBR )1000 تن در سال(

15901590159015901690231023102310زایلین )1000 تن در سال( 

100100100100100100100100ظرفیت تولید اتیلن بنزن )1000 تن(

70070070012601260126012601260ظرفیت تولید دی کلراید اتیلن )1000 تن(

9501950195019501950195019501950ظرفیت اتیلن گلیکول )1000 تن(

8701770177017701770177017701770ظرفیت تولید اتیلن اکساید )1000 تن(

14851785178523852685268526852685ظرفیت تولید پلی اتیلن سنگین )1000 تن(

7757752075237523752375263752375ظرفیت تولید پلی اتیلن سبک )1000 تن(

10951095139519951995199519951995ظرفیت تولید پلی اتیلن سبک خطی )1000 تن(

33553655525597557055705570557055ظرفیت تولید پلی اتیلن، PE )1000 تن(

10401040104010401290129012901290ظرفیت تولید پلی پروپیلن، PP )1000 تن(

30180180320320320320320ظرفیت تولید وینیل استات )1000 تن(

630630630930930930930930ظرفیت تولید مونومر وینیل کلراید )1000 تن(

400400640640940940940940ظرفیت تولید پی وی سی )1000 تن(

250250250250250250250250ظرفیت تولید پلی استایرن )1000 تن(

705705705705705705705705پلی اتیلن ترفتاالت )1000 تن در سال(

5345534588651150514705147051470514705ظرفیت تولید متانول )1000 تن(

42504930493063656365660566056605ظرفیت تولید آمونیاک )1000 تن(

6330740574051062010620125601256012560ظرفیت تولید اوره )1000 تن(

)PP/PE نرخ رشد سالیانه تولید( CMAI منبع:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، گزارش موسسه
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 سایر بخش های کلیدی
آخرین آمارهای پیش بیني شده

در ادامه جدول آخرین پیش بیني های سایر بخش های کلیدی ارائه شده است:

 شاخص های کلیدی بخش زیرساختار

برآورد 2010
2011

برآورد
2012

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

285464/7325429/7390515/7476429/1586007/8732509/8846048/8972956/2ارزش صنعت ساختمان، میلیارد ریال ]1[

28/030/629/828/039/651/062/069/9ارزش صنعت ساختمان، میلیارد دالر ]1[

0/504/00-8/002/007/00-15/00-7/60-10/15رشد واقعی صنعت ساختمان، درصد سالیانه ]2[

ارزش صنعت ساختمان
6/55/95/35/05/05/25/15/2 درصد از تولید ناخلص داخلی ]2[

)CR( منابع:  1. بانک مرکزی                                                                             ، 2. بانک مرکزی)CR(  http://www.cbi.ir/page/2072.aspx

شاخص های کلیدی بخش موادغذایی و آشامیدنی

برآورد 20092010
2011

برآورد
2012

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

-0/10/10/10/10/10/10/10/1مصرف مواد غذایی، میلیارد دالر ]1[

-530/3598/4693/5802/0924/31061/41214/41384/5مصرف مواد غذایی، میلیارد ریال ]1[

-0/70/80/90/91/01/11/11/2مصرف سرانه مواد غذایی، دالر ]2[

-0/00/00/00/00/00/00/00/0فروش کل خرده فروشی خواروبار عمده، میلیارد دالر ]2[

-53/058/969/681/895/5110/8127/9146/9فروش کل خرده فروشی خواروبار عمده، میلیارد ریال ]2[

منابع: 1. بانک مرکزی ایران، OEF، بانک جهانی، بیزینس مانیتور/شاخص های بیزینس مانیتور - 2. بانک مرکزی ایران، OEF، بانک جهانی، بیزینس مانیتور

شاخص های کلیدی بخش ارتباطات راه دور

برآورد 
2011

برآورد
2012

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

27767285692911529590300643053531003 تعداد خطوط تلفن ثابت، )هزار عدد( ]1[

3/42/91/91/61/61/61/5تعداد خطوط تلفن ثابت، درصد تغییر سالیانه ]1[

37/137/838/138/338/638/839/1تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر جمعیت ]1[

7638784216899439480099540104119108492تعداد ثبت  نام کنندگان تلفن همراه سلولی )هزار نفر( ]1[

13/210/26/85/45/04/64/2تعداد ثبت  نام کنندگان تلفن همراه سلولی، درصد تغییر سالیانه ]1[

102/1111/4117/7122/8127/8132/4136/8تعداد ثبت نام کنندگان تلفن همراه به ازای هر 100 نفر ]1[

102/1111/4117/7122/8127/8132/4136/8تعداد ثبت نام کنندگان تلفن همراه به ازای هر 100 نفر ]1[ 

11/99/15/74/04/03/73/3تعداد ثبت نام کنندگان تلفن همراه به ازای هر 100 نفر، درصد تغییر سالیانه ]1[

15714196752352229809298093235834584تعداد کاربران اینترنت )هزار نفر( ]1[

33/025/219/510/210/28/66/9تعداد کاربران اینترنت، درصد تغییر سالیانه ]1[

21/026/030/838/338/341/243/6تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 100 نفر ]1[

31/523/918/39/29/27/66/0تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 100 نفر، درصد تغییر سالیانه ]1[

1773/01980/62378/83487/93487/94122/74817/4ثبت نام کنندگان اینترنت باند پهن )هزار نفر( ]1[

84/311/720/119/519/518/216/9ثبت نام کنندگان اینترنت باند پهن، درصد تغییر سالیانه ]1[

منابع: 1. بانک جهانی )اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور – ITU (، اپراتورهای ایران، بیزینس مانیتور
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شاخص های کلیدی بخش امنیت و دفاع

پیش بینی 2017پیش بینی 2016پیش بینی 2015پیش بینی 2014پیش بینی 2013برآورد2012

250079791327677840426086296555142767714579799889238317مخارج دفاعی، میلیون ریال ]1[

25/831/030/030/328/724/4مخارج دفاعی، ریال، درصد تغییر سالیانه ]1[

4/14/55/15/66/26/9مخارج دفاعی، درصد از تولید ناخالص داخلی ]2[

3307417428858355209417125108908945911215902مخارج دفاعی، سرانه ریال به ازای هر نفر جمعیت ]2[

------مخارج دفاعی، به ازای هر فرد نظامی ]2[

8818/38807/19201/99861/411380/512970/2مخارج دفاعی، میلیون دالر، قیمت های ثابت ]1[

0/14/57/215/414/0-5/1-مخارج دفاعی، دالر، قیمت های ثابت، درصد تغییرات سالیانه ]1[

116/6115/3119/2126/6144/8163/6مخارج دفاعی، سرانه دالر ثابت به ازای هر نفر جمعیت ]1[

------مخارج دفاعی، سرانه دالر ثابت به ازای هر فرد نظامی ]1[

منابع:  1 بنیاد پژوهش های صلح استکهلم )SIPRI(، بیزینس مانیتور - 2 بنیاد پژوهش های صلح استکهلم )SIPRI(، محاسبات بیزینس مانیتور

شاخص های کلیدی بخش حمل و نقل بار

برآورد2011
پیش بینی 2017پیش بینی 2016پیش بینی 2015پیش بینی 2014پیش بینی 20122013

)1( TEU ،2800000198688617616701852375196045520700702155902ظرفیت عبور کانتینر در پایانه بندر عباس

11/345/155/835/594/15-29/04-8/00ظرفیت عبور کانتینر در پایانه بندر عباس، TEU، درصد تغییر سالیانه

640/36628/05622/11626/52631/47637/57643/13محموله های هوایی، هزار تن

0/950/710/790/970/87-1/92-0/31محموله های هوایی، درصد تغییر سالیانه

34133/7632692/3731996/1432513/5533093/3333807/7734458/84حمل و نقل بار ریلی، هزار تن

2/131/621/782/161/93-4/22-1/28حمل و نقل بار ریلی، تن، درصد تغییر سالیانه

95083/0100902/1103495/3108649/3116866/3124579/7131602/9حمل و نقل بار جاده ای، هزار تن

2/146/122/574/987/566/605/64حمل و نقل بار جاده ای، هزار تن

TEU = به معنای کانتینر 20 فوتی که واحد شمارش کانتینر در پایانه های باربری است  / منبع:   بیزینس مانیتور
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 چشم انداز جهان
احتمال کاهش نرخ رشد وجود دارد

پیش بیني رشد تولید ناخالص داخلي واقعی جهانی نسبت 
به گزارش قبلی تغییري نکرده اس��ت بنابراین نرخ رش��د برای 
س��ال هاي 2012 و 2013 به ترتی��ب معادل 2/5 و 2/9 درصد 
و ب��رای س��ال هاي 2014 و 2015 مع��ادل 3/4 درصد برآورد 
زده ش��ده اس��ت. با این حال برآورد و پیش بیني نرخ رشدهای 
کشورهای مهم به ویژه امریکا و چین دوباره توسط تیم به دقت 
بازبینی ش��ده است. البته با وجود این اصالحات نیز، چشم انداز 
اصل��ی از وضعیت جهانی بدون تغییر باقی مانده اس��ت. اعتقاد 
بر این اس��ت که در س��ال 2013 فعالیت ه��اي اقتصادی قطعاً 
توسعه خواهند یافت و شاخص هاي ادواری نشان مي دهند که 
ش��رایط نزدیک به رکود تجربه ش��ده در نیمه سال 2012 در 
حال کم رنگ ش��دن است. البته کش��ورهای توسعه یافته هنوز 
راه زیادی تا رس��یدن به سطوح تولیدی قبل از بحران خواهند 
داشت که از س��وی دیگر عملکرد بازارهای نوظهور  نیز بر این 

روند تأثیرگذار خواهد بود.
ب��ا توجه ب��ه بهبود بس��یار اندک وضعیت اقتص��اد جهانی، 
ابزاره��ای محرک اقتصادی به ویژه در کش��ورهای داراي رکود 
اقتصادی مورد نیاز اس��ت. از این نظر، ژاپن و امریکا در س��ال 
جدید جلوتر از سایر کشورها خواهند ایستاد. با توجه به وضعیت 
اقتصاد ژاپن، اعتقاد بر این است که تصویب سیاست هاي پولی 
و مالی انبساطی قطعی است و مذاکرات در مورد بودجه در سه 
ماه اول س��ال 2013 آغاز خواهد ش��د. البته انتظار می رود که 
بانک مرکزی ژاپن در جلس��ات آتی خود مبلغ خرید دارایی ها 
را افزای��ش دهد، از س��وی دیگر انتظار م��ی رود که دولت تازه 
منتخ��ب ژاپن از ح��زب لیبرال دموکرات، بان��ک مرکزی ژاپن 
را ب��رای افزایش عرضه پول تحت فش��ار ق��رار دهد و به عالوه 
 ای��ن ح��زب در انتصاب رئیس بانک مرک��زی ژاپن اعمال نفوذ 

خواهد کرد.
در امریکا، انتشار تصمیمات بانک فدرال رزرو در 12 دسامبر 
2012، بازی سیاست هاي پولی را دوباره تغییر داد. فدرال رزرو 

ب��ا آغاز ماه ژانویه 2013، اقدام ب��ه افزایش ماهانه 45 میلیارد 
دالر ب��ه برنامه خری��د اوراق قرضه بلندم��دت خزانه کرده که 
باعث تش��دید رشد ترازنامه تا س��طح 85 میلیارد دالر در ماه 
خواهد ش��د و 40 میلیارد دالر آن مربوط به اجرای دور س��وم 
سیاس��ت تسهیل کمی است. از س��وی دیگر، بانک فدرال رزرو 
تعدادی اهداف کمی دارد که باید قبل از اجرای سیاس��ت هاي 
پولی انقباضی به آن ها دست پیدا کند. بنابراین تا زمانی که نرخ 
بیکاری باالتر از 6/5 درصد و چش��م انداز تورم دو ساله کم تر از 
2/5 درصد باش��ند، فدرال رزرو نرخ های بهره را نزدیک به صفر 
نگه خواهد داش��ت. دیدگاه موجود در مورد نرخ سیاس��ت هاي 
امریکا به دلیل تعیین اهداف صریح و جدید، کاماًل تغییر کرده 
و انتظار می رود نرخ های س��رمایه گذاري در سال 2016 جهش 
پیدا کند. اگرچه پیش بیني مي ش��ود مبل��غ خرید دارایی ها تا 
اوایل سال 2014 حداقل معادل یک هزار میلیارد دالر باشد که 

باعث افزایش سه برابر ترازنامه فدرال رزرو خواهد شد.

 کشورهای توسعه یافته
پیش بیني نرخ رشد تجمعی کشورهای توسعه یافته در سال 
2012 از 0/9 درصد در گزارش قبلی به 1/0 درصد در گزارش 
فعلی افزایش یافته اس��ت، در حالي که برای سال 2013 از 1/4 
درصد ب��ه 1/3 درصد کاهش یافته اس��ت. افزایش پیش بیني 
نرخ رش��د در سال 2012 به دلیل تغییر برآورد نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلي واقعی امریکا در این س��ال اس��ت که براساس 
برآورده��اي ابتدای س��ال جدید از 2/0 درصد ب��ه 2/2 درصد 
افزایش یافته اس��ت. در عین حال چشم انداز کاهشی و غیرقابل 
پیش بیني از مس��یر رشد اقتصادی آمریکا هم چنان مورد تأیید 
اس��ت. پیش بین��ي نرخ رش��د منطقه یورو در س��ال 2013 به 
می��زان اندکی از 0/5 درصد به 0/4 درصد کاهش یافته اس��ت 
که دلیل اصلی آن کاهش پیش بیني نرخ رش��د کشور ایتالیا از 
0/0 درصد به 0/2- درصد اس��ت. از سوی دیگر پیش بیني نرخ 
رشد کشورهایی مانند اتریش، سوئد و انگلستان برای سال هاي 

2012 و 2013 کاهش یافته است.

 بررسی اجمالی وضعیت جهان
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مفروضات جهانی

پیش بینی پیش بینی 2013برآورد 20112012
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
پیش بینی 20162017

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی )درصد(

1/72/22/12/52/52/42/4آمریکا

0/70/41/41/71/91/9-1/6منطقه یورو

0/60/50/91/21/11/11/1-ژاپن

9/17/77/56/76/05/85/8چین

3/12/52/93/43/43/53/5جهان

تورم مصرف کننده )میانگین(

3/02/12/12/12/12/12/1آمریکا

2/62/11/71/81/92/12/2منطقه یورو

0/20/00/30/81/31/82/3-ژاپن

5/63/02/62/92/82/72/7چین

4/13/53/33/23/23/33/3جهان

نرخ بهره

0/000/000/000/000/001/002/25فدرال رزرو

1/000/500/500/500/501/001/50نرخ تأمین مالی مجدد بانک مرکزی اتحادیه اروپا

0/100/100/100/100/100/250/50نرخ بهره یک شبه ژاپن

نرخ تبدیل ارز )میانگین(

1/391/271/251/201/201/201/20دالر/ یورو

79/7479/0075/0076/0078/0082/2584/75ین / دالر

6/466/346/406/556/606/606/60یوان / دالر

قیمت نفت )میانگین(

107/52107/0599/1096/1595/2093/2593/30سبد نفتی اوپک )دالر/ بشکه(

111/05110/00102/0099/0098/0096/0096/00نفت خام برنت )دالر/ بشکه(

منبع:   بیزینس مانیتور
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پیش بینی های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای توسعه یافته

پیش بینی 2014پیش بینی 2013برآورد 20112012

1/41/01/31/9رشد تجمعی کشورهای توسعه  یافته

G7 1/41/21/52/0گروه

0/70/41/4-1/6منطقه یورو

0/50/71/5-271/7 عضو اتحادیه اروپا

کشورهای توسعه یافته منتخب

2/33/21/52/0استرالیا

2/70/40/91/5اتریش

0/51/11/6-1/8بلژیک

2/62/01/92/5کانادا

0/11/21/7-1/0دانمارک

0/40/61/9-2/8فنالند

0/20/61/4-1/8فرانسه

3/00/71/31/9آلمان

0/50/31/4-1/4ایرلند

0/21/2-2/3-0/5ایتالیا

0/60/50/91/2-ژاپن

1/10/60/9-1/2هلند

1/63/52/12/3نروژ

1/90/1-3/4-1/6-پرتغال

0/50/5-2/1-0/8اسپانیا

3/90/61/22/6سوئد

2/10/71/51/8سوییس

1/00/01/01/4انگلستان

1/72/22/12/5آمریکا

منبع:   بیزینس مانیتور

پیش بینی های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی تجمعی بلومبرگ و بیزینس مانیتور

هندروسیهچینبرزیلژاپنمنطقه یوروآمریکا

در دسترس نیست0/41/71/57/73/6-2/2آمار تجمعی بلومبرگ2012

0/70/51/07/73/45/7-2/2بیزینس مانیتور

2/00/10/73/88/13/55/8آمار تجمعی بلومبرگ2013

2/10/40/93/57/53/46/2بیزینس مانیتور

منبع:   بیزینس مانیتور،  بلومبرگ
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 بازارهای نوظهور
رشد بازارهای نوظهور در سال 2012 براساس شاخص هاي 
واقعی معادل 4/7 درصد برآورد شده است که با افزایش اندکی 
در س��ال 2013 معادل 5/0 درصد خواهد بود. با وجودی که 
در گزارش جدید، پیش بیني های تجمعی منطقه ای نسبت به 
گزارش قبلی تغییر نکرده اس��ت، اما چش��م انداز سال 2013 
برای بعضی از اقتصادهای بزرگ بازارهای نوظهور مانند ترکیه، 
 جمه��وری چک، لهس��تان، برزیل و هند ت��ا حدودی کاهش 

یافته است.
ب��ه دلیل قوی ب��ودن روند صع��ودی در آماره��ای اقتصاد 

کشور چین و ریس��ک هاي افزایشی نسبت به اقتصاد خارجی، 
پیش بیني نرخ رش��د تولید ناخالص داخلي واقعی کشور چین 
در س��ال 2013 از 7/1 درصد در گ��زارش قبلی به 7/5 درصد 
در گزارش جدید افزایش یافته اس��ت. اعتقاد بر این اس��ت که 
رشد کشور چین برای چند ماه دارای یک الگوی جهش ادواری 
خواهد بود و شاخص هاي مهم و تطبیقی نیز صحت این امر را 
تأیی��د مي کنند. با وجود افزایش در پیش بیني های جدید، نرخ 
رشد کل بازارهای نوظهور برای سال 2013 کم تر از 8/1 درصد 
برآورد زده می شود و این اعتقاد وجود دارد که شتاب فعلی نرخ 

رشد در اواسط سال به تدریج محو خواهد شد.

پیش بینی های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، بازارهای نوظهور

پیش بینی 2014پیش بینی 2013برآورد 20112012

5/64/75/05/1رشد تجمعی بازارهای نوظهور

4/13/03/43/7آمریکای التین

8/92/80/92/7آرژانتین

2/71/03/53/7برزیل

3/94/03/43/7مکزیک

3/95/13/94/8خاورمیانه

4/04/26/15/8کشورهای جنوب صحرای آفریقا

3/12/32/83/4آفریقای جنوبی

7/46/67/17/2نیجریه

7/15/24/53/6عربستان سعودی

4/23/33/64/3امارات متحده عربی

1/42/23/05/2مصر

7/26/16/26/0بازارهای نوظهور آسیا

9/17/77/56/7چین

5/01/82/53/6هنگ کنگ
6/55/76/26/6هند*

6/56/65/66/5اندونزی

5/14/24/54/3مالزی

4/91/93/63/4سنگاپور

3/71/93/04/6کره جنوبی

4/00/93/04/0تایوان

0/14/34/44/4تایلند

4/82/63/24/0بازارهای نوظهور اروپا

4/33/43/43/6روسیه

8/53/04/45/0ترکیه

1/20/51/9-1/9جمهوری چک

1/21/22/3-1/7مجارستان

4/32/32/33/7لهستان

* انتهای سال مالی در 31 مارس )2011=2011 -2010(/  منبع:  بیزینس مانیتور
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 مس�ئولیت صح�ت و س�قم این گ�زارش 
ب�ر عهده کان�ون نیس�ت و تصمیم گیری 
مبتنی ب�ر  این داده ها مس�ئولیتی را برای 

کانون ایجاد  نمی کند.
 همچنین سیاست های اتخاذ شده و مفروضات 
در نظر گرفته شده و پیش بینی های انجام 

شده لزوماً مورد تأیید کانون نیست.

تلفن: 88349112- 88938698                 دورنگار: 88938698

www.passport.ir
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