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 معاونت پژوهشی

 دفتر آمار و پایش اقتصادی 

 

 ها در ایران پساتحریمها و ریسکفرصت

 اطالعات اکونومیستگزارش واحد 

 

 

 9315 اردیبهشتتاریخ گزارش : 

 

که در تدوین این گزارش  ،عاطفه سادات سیدمومنی، فاطمه یوسفی و فاطمه رفیعی هاسرکار خانموسیله از بدین
 نمایم.تشکر و قدردانی می اند،همکاری داشته

 سید مهدی برکچیان                   

 سرپرست معاونت پژوهشی               

 

 

ها و نظرات رسمی موسسه کننده دیدگاهبازگوست و ربط اذی پژوهشگران های تحقیق و مطالعهمطالب این گزارش، یافته

ای هموسسه یک نهاد پژوهشی و آموزشی است، یافتهاین از آنجا که  ریزی نیست.عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 گیرد.گذاری قرار نمیدستور کار سیاستدر  وماًاین گزارش لز

ها و انتظار از رسانهو  نظران استتر از سوی صاحبایجاد فضای بحث و بررسی عمیقهدف از انتشار عمومی این گزارش، 

ار دهای جهتگزینینمایی و نکتهدور از بزرگعلمی و بهی رویکرد را در محدوده آنهای های خبری آن است که یافتهپایگاه

 شود.ویت ها تق، تمایل موسسه برای تداوم انتشار عمومی گزارشایجاد انگیزه بیشتر در پژوهشگرانکنند تا ضمن منعکس 
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 ایش اقتصادیپت پژوهشی، دفتر آمار و معاون

 1مدیریتی خالصه

ی المللروز آژانس بین این. در بود ،ویژه از منظر اقتصادی و سیاسیبه ،ی عطفی برای ایراننقطه 6161ی ژانویه 61

عمل  )برجام(ی جامع اقدام مشترکای خود در برنامهطور کامل به تعهدات هستهکه ایران بهانرژی اتمی تایید کرد 

 ،تحمیل شده بود این کشوربر اقتصاد  6111که از سال  ،هاهی از تحریمانبوایران از زیر بار  ،دنبال آنبهکرده است. 

، تر کرددرصد کوچک 4 ی اقتصاد ایران راکه اندازه ،های ایاالت متحده و اروپابا برداشته شدن تحریم  بیرون آمد.

زایش افبینی، بر اساس این پیش. را تجربه کند ییایران رشد اقتصادی باال ،6161تا  6161 هایبین سال رودانتظار می

د ترین پیشران این رشمهم ،بودکاهش یافته تقریبا به نصف  دهشهای وضع دلیل تحریمبهکه  ،صادرات نفت ایران

سوئیفت، شرایط عمومی تجارت و ی های بخش مالی و بازگشت ایران به شبکهرفع تحریمبا چنین هم خواهد بود.

 . یابدمیبهبود  ،نفتیهای مهم غیرخصوص در بخشگذاری، بهسرمایه

کاهش . درصد رسید 44به  نرخ تورم های مالی دولت،ی هزینهدلیل افزایش کنترل نشدهبه ،6162در اواسط سال 

رشد شاخص قیمت موجب کاهش  یازدهم دولت در های مالی هزینهو افزایش محتاطانه  کاالهای اساسی جهانی قیمت

 رود، انتظار میاکونومیستبینی واحد اطالعات پیشبر اساس . شدسال اخیر  4 در سطحترین به پایین کنندهمصرف

رفع  ی سیاسی و اقتصادیتنگناهاادامه یابد و چنانچه درصد  6624 تا سطح 6161تا  6162های سال این کاهش طی

برسد. نیز درصد  66تر از به کم تواندمیاین رقم  ،گردند تعدیل واردات مرتبط باهای خدمات)بیمه( هزینه شوند و

ا هدنبال رفع تحریماز یک سو به چراکه ،ثبات نرخ برابری ارز حمایت خواهد شد از طریق چنین کاهش فشار تورمیهم

دلیل دسترسی به ،از سوی دیگرو  شودارزش ریال تقویت می ،و به وجود آمدن چشم انداز روشن برای سرمایه گذاری

 ابدیایران به ذخایر خارجی بلوکه شده در خارج از کشور، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ برابری ارز بهبود می

 شود. می آزاداهش اختالف نرخ ارز رسمی و کمنجر به  و

 اام ،افزایش دهد میلیون بشکه در روزیک  راخود تولید نفت ماه آینده  طی دوازدهدر نظر دارد ایران ، با اجرای برجام

قابتی، های رناچار قیمتبه بنابراین، هدف مشکل خواهد بوداین  ، رسیدن به بازار نفت با در نظر گرفتن شرایط جهانی

برداشته شدن  .کرد خواهدپیشنهاد به شرکای تجاری خود نفت خام با محصوالت و یا تعویق در پرداخت را معاوضه 

ا در رابطه بقوقی حابهامات  اما انرژی ایران را کاهش داده بخش گذاری درسرمایه ریسک تا حد زیادی ،هاتحریم

با عنوان ایران طرح کلی قراردادهای جدید را  6164. در سال مانده استباقی  همچنان آوریمعامالت مالی و انتقال فن

دسترسی ایران به سطح  ،. با این وجودتر استاز قرارداد بیع متقابل جذاب که منتشر کرد (IPC) قرارداد نفت ایران

 دور از انتظار است. تا دهه بعد ،داشتهوجود ها که پیش از تحریم ،میلیون بشکه نفت در روز 4تولید باالی 

که در  طوریه، در مسیر بازیابی قرار گرفت. ب6162ای در نوامبر سال هسته موقت از توافق صنعت خودرو ایران، بعد

ری گذا. چنانچه سرمایهشده استتولید حمل و نقل  وسائلو  دستگاه خودرو سواری ، بیش از یک میلیون6164سال 

میزان تولید  ادلمعمیلیون خودرو، که 624به  6161خارجی الزم در این زمینه صورت گیرد، تولید این صنعت تا سال 

نی بیطوریکه پیشهرود تقاضا برای خودرو سواری افزایش یابد، ب. همچنین انتظار میاست، خواهد رسید 6166سال 
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درصد باشد  6121 برابر 6161-6161های بین سال 6جدید سواری هایخودروبرای شده است میانگین رشد ثبت نام 

 میلیون دستگاه برسد. 6ه ب 6161و تعداد ثبت نام خودرو سواری تا سال 

های بسیاری از شرکت. در نتیجه شد فراهمان ایران و سایر کشورها پس از اجرای برجام، امکان همکاری مشترک می

ر این د تر اعالم کردند.تر با بازارهای ایران و برقراری روابط اقتصادی گستردهاروپایی اشتیاق خود را برای ارتباط بیش

 ،ونقلی حملبهبود شبکهی از قبیل یهاگذاری در زیرساختجذب سرمایهتر معطوف به خصوص، تالش ایران بیش

 است.  بوده انتقال آب هایطرحو صنایع زیربنایی برق 

ا ب المللیهای بینچنین تحریمهم و هااعطای وامظارت مستقیم دولت بر دلیل نها بهسیستم بانکی ایران سال

شده تحمیل این سیستم ( به های غیرعملیاتی)معوقدرصد( از وام 61زیادی )حدود حجم  وهایی مواجه بوده دشواری

 هایی کهبعد از جریمه در همین ارتباط، شود.میتر ها سختکه به مرور زمان شرایط برای کاهش حجم این نوع وام

تحمیل  Standard Charteredو  HSBC هایبانک رایران ب هایدلیل نقض تحریمی آمریکا، بهتوسط ایاالت متحده

ها، توجه به لغو تحریمبا ی روابط با ایران اجتناب کردند. های خارجی برای رعایت احتیاط، از ادامهبانک سایر، شد

تجارت  مین مالیقوانین دست و پاگیر سیستم بانکداری، تأ وجودبا  ،اما مالی در ایران در حال کاهش هستند،تنگناهای 

 است.گیری در مورد ورود به بازار مالی ایران برای تصمیم سایر کشورها هایترین دغدغهمهم همچنان از

را  6161-6161های که چشم انداز سال ،اکونومیستوکار واحد اطالعات بندی محیط کسبرتبه گزارش بر اساس

ی آثار مثبت کنندهکه منعکس ارتقا یافته 6164-6166 بینیگزارش پیشنسبت به  ایران رتبهترسیم کرده است، 

  .اصالحات است و نیازمندبر کار، زمانو. با این حال غلبه بر موانع ساختاری موجود و بهبود محیط کسببرجام است

گذاری قانون حمایت و تشویق سرمایه .استهایی مزیتدارای گذاری و بازار کار، ایران از لحاظ سرمایه

 و کندهای ایرانی حمایت میگذاران خارجی در شرکتاز سرمایهشده، تصویب  6116در سال که ( FIPPA)خارجی

نیروی کاری با تحصیالت عالی و  ازایران نیروی کار،  عرضهگذاران خارجی جذاب باشد. از لحاظ تواند برای سرمایهمی

که بر اساس آخرین تخمین  استجمعیت جوانی دارای در حال حاضر ایران . عالوه بر این، استبرخوردار مهارت باال 

 الزم به ذکر است اختالف .استسال  6224، متوسط سنی این جمعیت، 6166ی آمریکا در سال دولت ایاالت متحده

نرخ مشارکت اقتصادی  6164طوریکه در فصل چهارم سال هتعداد شاغلین زن و مرد وجود دارد، ب در بینزیادی 

 است. درصد بوده 6621درصد و در میان زنان  1626 باال در میان مردانسال به  61جمعیت 

ا ب اما ،محدود شده بود در خصوص کاالهای مصرفیکننده و گستره مخارج مصرف میزان دسترسیها، دلیل تحریمبه

بب س، ذاریگو سرمایه های مالی، تجاریدودیتمحبرداشته شدن  رودترکیب جمعیتی جوان ایران، انتظار می توجه به

 این کشور شود.بازار مصرف گیر رشد چشم

تم بود سیسبرد که عمدتا ناشی از پیچیدگی و نسیستم مالیات در ایران از عدم پرداخت و فرارهای مالیاتی رنج می

سیار پایین ب ،شودکه به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می ،بار مالیاتی ،طور کلیدقیق اطالعاتی است. به

 درصد است. 622ی و به اندازه

                                                           
1 New Passenger Car Registrations 
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ساده  میانگین ،جهانیی بانک باال است. به گفته ،داخلی دلیل حمایت از تولیدبه ،در ایران ی گمرکیهاتعرفه میزان

 یسی نرخ تعرفهکاالهای اسا ،در این میان است.درصد بوده  64221برابر با  6166وارداتی در سال کاالهای تعرفه برای 

 . اندداشتهتری پایین

ین اای نویدی برای بازگشت درآمد نفتی، جمعیت جوان و تنوع اقتصادی ایران، توافق هسته تکیه بربا  در مجموع،

های مرتبط با فضای کسب و کار و افت شدید چالش درصد است. هر چند، 4ید ناخالص داخلی به نرخ رشد تول کشور

 .دهدقرار  آن القوهتر از میزان باقتصادی را پایین رشدتواند میقیمت نفت، 
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 مقدمه-1

ی المللروز آژانس بین این. در بود ،به ویژه از منظر اقتصادی و سیاسی ،ی عطفی برای ایراننقطه 6161ی ژانویه 61

 .کرده استی جامع اقدام مشترک عمل ای خود در برنامهطور کامل به تعهدات هستهنرژی اتمی تایید کرد که ایران بها

به . بیرون آمد ،تحمیل شده بود آنبر اقتصاد  6111که از سال  ،هاهی از تحریمانبواز زیر بار  این کشور ،آندر پی 

ای در راستای فقات دوجانبهدر ایران، توارییس جمهور چین و با حضور  6161ی ژانویه 62در  اجرای برجامدنبال 

همچنین، . صورت گرفتمیلیارد دالر  111 سطحمیان دو کشور و ارتقای سطح آن طی دهه آتی تا تجارت  تقویت

اقتصاد ایران در بین  .شدبا کشورهای ایتالیا و فرانسه منعقد  میلیارد دالر(  1624) میلیارد پوند 41قراردادهایی بالغ بر 

ی چهارم ذخایر ی اول ذخایر گاز و رتبهکشور رتبه ؛ اینای برخوردار استاز  جایگاه ویژهصادرکنندگان نفت منطقه 

عالوه براین، (. صنعت) ازجمله بخش مهم  شودتامین می متنوعیهای از بخش آندرآمد و  ستا دارانفت جهان را 

 شود. ، جوان و تحصیل کرده پشتیبانی میزیادی جمعیت وسیله اقتصاد این کشور به

با  و شدهچنین موانع مقرراتی کسب و کار در ایران تشریح هم شده است.در این گزارش چشم انداز اقتصاد ایران بیان 

 .کشورها مورد بررسی قرار گرفته است سایرفضای کسب و کار ایران در بین  جایگاه، ذکر تجارب گذشته
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 زمینهپس-2

( 6611-6611) هشت ساله با عراقتحمیلی جنگ  انقالب اسالمی، تجاربی چون پیروزیاقتصاد ایران  6626از سال 

های ذاریگسیاست ،در نتیجهرا داشته است.  نوسانات قیمت نفتهمچنین  و هاناشی از تحریم انزوای بین المللی و اخیراٌ

به  صالح اقتصادکه با هدف اتوسعه، های پنج سالهتعهدات برنامه راستایدر  ایرانی هااستراتژیو  یاقتصاد مدتبلند

ور طریزی شده بودند، بهتر به درآمدهای نفتی طرحخصوصی و وابستگی کم بخشمحور و تقویت سمت اقتصاد بازار

 .اندکامل محقق نشده

 

 

 

 

 

انجام  کشوراین  ارتقای جایگاه جهانیآزادسازی اقتصادی و  راستای دررا اقداماتی ، 6114-6662 هایایران، طی سال

های واردات کاهش محدودیتو  شدکشور خارجی  یهابدهیحساب صرف تسویه  ،درآمد باالی نفت ،در این زمان  .داد

ره ذخیصندوق و  از میان برداشته شدنظام ارز چند نرخی ، سازیخصوصیهای عالوه بر اتخاذ سیاست . همچنینیافت

در ی مسکن مهر ای افزایش یافت و برنامهنقدینگی به صورت گسترده ،6162-6114های طی سال ارزی ایجاد شد.

به . شد 6ی ارزیادله و کاهش وجوه صندوق ذخیرهافت نرخ مب ،این اقدامات باعث ایجاد تورم باال .کلید خوردکشور 

یاری با سایر کشورها با موانع بسآن مالی  ارتباطو  شدت کاهش یافتبهالمللی، صادرات نفت ایران بینهای ال تحریمدنب

ر و د کردپیدا  یتربیشسرعت  های اعمال شده علیه ایرانرفع تحریم برای گفتگوهاروند  ،6162مواجه شد. در سال 

شی بخهای جدید برای ایران به تعویق افتاد و که بر اساس آن اعمال تحریم شدامضا  ی موقت، توافقهمان سال نوامبر

مدتی که در اقتصاد ایران ، بهبود کوتاه. به هر حالگردیدمیلیارد دالر بود، آزاد  4که بیش از  ،کشوروجوه بلوکه شده از 

 . ، از بین رفت6164از سپتامبر  های نفتیافت قیمتبعد از این توافق به وجود آمده بود به دلیل 

 ی جامع اقدام مشترک)برجام(برنامهتوافق نهایی تحت عنوان  6164ی ام ژوییه 64، در مکرر تمدیدهایبعد از  ،سرانجام

 ولتو د هان آمریکاجمهوری خواای که به گونه ،مخالفانی نیز داشت غربدنیای در  توافق. البته این به سرانجام رسید

ی ژانویه 61در  های ایران را پوشش داده است.تر خواستهبیش این توافق ادعا کردند کهمتحد شدند و  آنل علیه اسرائی

تن اورانیوم غنی شده به روسیه  66انتقال  از جمله ،انرژی اتمی تایید کرد ایران تعهدات خودالمللی بین، آژانس 6161

است.  داده انجامصورت کامل را به 6161طراحی راکتور آب سنگین اراک در ابتدای ژانویه بازو  6164دسامبر  پایاندر 

 برداشته شد.  ،که اقتصاد ایران را برای یک دهه فلج کرده بود هاییبخشی از تحریم ،"روز اجرا"با شروع 

 

                                                           
 .شد لیتشک نفت متیق نوسانات از یناش مضرات کاهش هدف با صندوق نیا1 

 : رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران1 نمودار

 

 منبع: واحد اطالعات مجله اکونومیست
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 جدول زمانی تحریم

 

 :2006اوت 

 به را ایران که ،6161 قطعنامه ملل سازمان امنیت شورای

 این. رساند تصویب به کرد،می تهدید اقتصادی هایتحریم

 در خصوص 6+4 کشورهای با ایران توافق عدم از بعد قطعنامه

 یرانا به توافق، صورت در. صادر شد اورانیوم سازیغنی بازتعلیق

 را خود ایهسته سوخت یچرخه از بخشی شدداده می اجازه

 .فعال نگه دارد

 2010ژوئن 

را تصویب کرد که  6666ی امنیت سازمان ملل قطعنامهشورای 

های سپاه پاسداران انقالب اسالمی و خطوط دارایی بر اساس آن،

شد. همچنین به بلوکه میرانی جمهوری اسالمی ایران کشتی

ایرانی را بازرسی  هایهای کشتیمحموله کردها توصیه میدولت

-های مرتبط با برنامههادافراد و ن های مالی را برو محدودیت کرده

 .کننداعمال  این کشورای و موشکی ی هسته

 

 :2006دسامبر 

 شاملرا که  6222ی قطعنامه ،در این تاریخ شورای امنیت

 ی بود، تصویب کرد.های محدودتحریم

 

 2012ی ژانویه

 .را به تصویب رساندی اروپا ممنوعیت واردات نفت ایران اتحادیه

کشورهای آسیایی تحت فشار آمریکا، با کاهش همچنین برخی 

ی ایران واردات نفت خام از ایران موافقت کردند. پس از آن رابطه

 ی سوئیفت، قطع شد.با شبکه

 

 :2007مارس 

، توسط ها علیه ایراندور دوم تحریم ،6222ی قطعنامه دنبال به

که بر اساس آن صادرات  اعمال گردیدشورای امنیت سازمان ملل 

ی اها علیه صنعت هستهشد و تحریمتسلیحات به ایران ممنوع می

 .یافتایران شدت می

 2013نوامبر 

به توافق رسیدند. بر ی اقدام مشترک برنامه بر روی 6+4ایران و 

ای ایران متوقف شود ی هستهبخشی از برنامه این اساس مقرر شد

و های هوایی و خودرو کاهش های بخشتحریم ،و در ازای آن

 گردد. آزاد ایران یشدهبلوکه وجوه

 

 :2002مارس 

د که شامل تحریم را تصویب کر 6112ی شورای امنیت قطعنامه

ای و ی هستهمسافرتی مقامات رسمی ایرانی بود که در برنامه

 موشکی مشارکت داشتند.

 

 

 2015ی ژوییه

امضا شد. ایران  6+4جامع اقدام مشترک بین ایران و  یبرنامه

ای خود را محدود کند و ی هستهموافقت کرد که ظرفیت برنامه

زمانی که  یعنی -"زمان گریز"های آمریکا را در خصوص خواسته

برای ساخت یک  کافی راکشد تا ایران بتواند  اورانیوم طول می

ر مقابل، مقردر نظر بگیرد. در  -دست آوردای ساده بهسالح هسته

های در صورتی که ایران به تعهدات خود عمل کند، تحریمشد 

 برداشته شود.علیه این کشور ای هسته

 

 2002سپتامبر 

اظهار کرد که ایران یک مرکز رییس جمهور آمریکا، باراک اوباما، 

قم ساخته است. ایران در پاسخ بیان کرد ای در اطراف هسته

 ، مطلع کرده است.رژی اتمی را یک هفته قبل از این اقدامآژانس ان

 

 2016ی ژانویه

: سازمان بین المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران "روز اجرا"

 شود.ها برداشته میتعهدات برجام را انجام داده است و تحریم
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 ایش اقتصادیپت پژوهشی، دفتر آمار و معاون

 برجام اقتصادی آثار-3

 داخلی حقیقی رشد تولید ناخالص -3-1

 رودانتظار می، تر کرددرصد کوچک 4 ی اقتصاد ایران راکه اندازه ،های ایاالت متحده و اروپابا برداشته شدن تحریم

به دلیل که  ،افزایش صادرات نفت ایرانرا تجربه کند.  ییرشد اقتصادی باال 6161تا  6161 هایسال طیایران 

شود که بینی میو پیش خواهد بودترین پیشران این رشد مهم ،کاهش یافته استتقریبا به نصف  های وضع شدهتحریم

رقم رشد صادرات  6162-6161های البته برای سال 6یابد. افزایشبشکه در روز  2112111حدود  6161تا پایان سال 

های بزرگ توانایی ایران در ترغیب شرکتها بستگی به بینیتحقق این پیش با این حال،باالتری مورد انتظار است. 

های در ژانویه، فرصت ،توتال، غول انرژی فرانسهشرکت  توافق با مثال برای گذاری در این بخش دارد.برای سرمایهنفتی 

تواند موجب افزایش حجم ها میاف را در ایران فراهم آورد. الزم به ذکر است رفع تحریمتوسعه و اکتشمناسبی از 

 .شودبرداری گذاری در ذخایر گاز طبیعی تحت بهرهسرمایه

 ،ذاریگی سوئیفت، شرایط عمومی تجارت و سرمایههای بخش مالی و بازگشت ایران به شبکهرفع تحریمبا  ،چنینهم

، ادینفتی، جمعیت جوان و تنوع اقتصدرآمد  تکیه بربا  ،طورکلی. بهیابدمیبهبود  ،نفتیهای مهم غیرخصوص در بخشبه

 افت است ذکر به الزم است؛ درصد 4 داخلی ناخالص تولید رشد نرخ به ایرانای نویدی برای بازگشت توافق هسته

 کسب فضای با مرتبط هایچالش کند ومی جلوگیری برجام از بعد بودجه مالحظه قابل افزایش ازکه  نفت قیمت شدید

 .دهد قرار آن بالقوه میزان از ترپایین را اقتصادی رشد تواندمی کار و

 

 های مختلف اقتصاد ایران: رشد اقتصادی و رشد بخش1 جدول

سال                       

6164    )درصد(
الف

 6161
ب

 6162
ب

 6161
ب

 6166
ب

 6161
ب

 

 تولید ناخالص داخلی
126 424 424 426 426 424 

 626 624 6 6 6 124 بخش کشاورزی

 421 424 424 426 421 6 بخش صنعت

 124 1 421 424 626 -624 خدماتبخش 

 بینی واحد اطالعات اکونومیستالعات اکونومیست. ب: پیشطالف: تخمین واحد ا

 

                                                           
 .دهد افزایش در روز در بشکه میلیون یک را خود نفت تولید آینده ماه دوازده طی دارد نظر در ایران 1 

 



 

 
 

ریزیمؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه  

 نرخ برابری ارز و تورم -3-2

درصدی ارزش ریال  41موجب کاهش  گیر داشت کهافزایشی چشمهای مالی دولت هزینه 6162-6114های طی سال

های مالی دولت و همچنین کاهش جهانی قیمت کاالهای ههزین . کنترلشدنرخ تورم  و افزایش شدید 6162در سال 

سال اخیر  4در  سطحترین به پایین 6164رشد شاخص قیمت مصرف کننده در سال  سبب شد 6164در سال  اساسی

 6624 تا سطح 6161تورم شاخص قیمت مصرف کننده در سال نرخ  دارد انتظار اکونومیست اطالعات واحد. برسد

د شوبینی میپیش وشده )بیمه( بر واردات، تعدیل  های خدماتتنگناها و هزینه ،با اجرای برجام .یابدکاهش درصد 

کاهش  ،چنینهم .کاهش یابددرصد  66 تر ازبه کم 6161-6162 هایطی سالمتوسط شاخص قیمت مصرف کننده 

 زادآآن کاهش اختالف بین نرخ رسمی و نتیجه ثبات نرخ برابری ارز حمایت خواهد شد که  از طریقفشارهای تورمی، 

خواهد گذاری در ایران، موجب تقویت ارزش ریال انداز روشن برای سرمایهچشم گیریشکلها و ارز است. رفع تحریم

لوکه به دلیل دسترسی به ذخایر خارجی ب، رزتوانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ برابری اکه  انتظار بر این است .شد

  .بهبود یابد شده،

 

 های اقتصاد ایرانشاخص بینیای از پیشخالصه:2 جدول

                 6164
الف

 6161
ب

 6162
ب

 6161
ب

 6166
ب

 6161
ب

 

 424 426 426 424 424 126 تولید ناخالص داخلی

 2116 2161 2466 2461 2246 6116 )هزار بشکه در روز( تولید نفت خام

 21261 24214 22441 12246 41126 46164 )میلیون دالر( نفت صادرات

62.2 کننده)میانگین(نرخ تورم مصرف
پ

 6624 6626 66 6624 6624 

6.4 )انتهای دوره( کنندهنرخ تورم مصرف
پ

 6622 6624 6621 6624 66 

 62 6624 62 62 6221 61 نرخ بهره یکساله

 -224- 626- 622- 226- 224- 221 (GDP)درصد  تعادل خالص بودجه

66166 )میانگین( نرخ ارز، ریال/دالر
پ

 26612 22146 24122 21161 46164 

21621 ه(نرخ ارز، ریال/ دالر )انتهای دور
پ

 22126 24422 22611 46664 44614 

62216 نرخ ارز، ریال/ یورو )میانگین(
پ

 64124 61122 61411 26111 24264 

26626 ارز، ریال/ یورو )انتهای دوره(نرخ 
پ

 24141 46144 44162 46216 42666 

 . پ: واقعیبینی واحد اطالعات اکونومیستاکونومیست. ب: پیش اطالعاتالف: تخمین واحد 
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 ایش اقتصادیپت پژوهشی، دفتر آمار و معاون

 اقتصاد هایبخش تحلیل-4

 بخش انرژی -4-1

دود ایران در حتولید نفت  طوری کهبهی نفت اوپک بود، کنندهدومین تولیدبخش انرژی  ها، ایران درپیش از تحریم

تولید نفت  ،هاه است. اما به دنبال اعمال تحریمدر روز بودمیلیون بشکه  622 صادرات آن میلیون بشکه در روز و 221

 .شدتصاحب  توسط کشور عراقجایگاه  این تدریجو به میلیون بشکه در روز کاهش یافت 626ایران به 

به مدت قصد دارد در کوتاهو  است بوده د بهبود قابل توجهی در بخش نفت و گاز خودشاهایران ، هاپس از تحریم

ری گذاسرمایهجذب صدد  درهمچنین این کشور . دست یابدها تحریماعمال از  پیشتولید و صادرات نفت خود  سطوح

میلیون  1سال آینده به هدف افزایش تولید در سطح  4بتواند طی  تا در بلندمدت استبمیزان قابل توجهی خارجی 

  بشکه در روز دست یابد.

در میلیون بشکه  222تا  221نفت به سطح  تولید ،با اجرایی شدن برجام کندیم بینیپیش اکونومیست اطالعات واحد

 در سالاسالمی تولید قبل از انقالب  زانمی، یعنی میلیون بشکه در روز 422گردد. با این حال، رسیدن به تولید ازروز ب

به ) گذاری در صنعت نفت و گاز ایرانهسرمایهای تحریم با برداشته شدنیافتنی نیست. در آینده نزدیک دست، 6626

بدون محدودیت نفت خام را  استقادر  این کشور ،ایاالت متحده که هم چنان پابرجا است( یهاز برخی از ممنوعیتج

 با این وجود، .)به جز آمریکا( صادر کند، و صادرات خود را به اروپا و آسیا ادامه دهد کنندهکشورهای مصرفبه همه 

که  توان انتظار داشتمی .شود بازگشت ایران به بازار نفت دشوار باشدهای پایین نفت و اشباع بازار سبب میقیمت

 . به کندی صورت پذیردا هتولید و صادرات ایران به سطوح قبل از تحریمبازگشت 

برداری از ذخایر عظیم گاز طبیعی است تا بتواند به یک صادرکننده جهانی تبدیل عالوه بر نفت، ایران به دنبال بهره

منطقه )مانند عمان و پاکستان( را هدف قرار  یکشورها یابتدا بازارها امر، ینشدن ا یاتیبا عمل رودیانتظار م .شود

  .بازارها از جمله اروپا را مد نظر قرار دهد یرداده و در بلند مدت سا

و  نفت چراکه وضعیت بازار آوردبه دست نمی گذشته را درآمدبعد از بازگشت به بازار جهانی انرژی،  در مجموع، ایران

دالر در هر بشکه بود و  666قیمت نفت خام برنت  ،6166است. در سال ، تغییر کرده گاز نسبت به چهار سال پیش

مازاد  دلیل وجودنفت به  بهایکنون آورد این در حالی است که ار بدست میمیلیارد دال 661 ی معادلایران درآمد

 در هر بشکه است. دالر 21تر از کمی بیش، عرضه

تری در بازار جهانی نفت و گاز ران در دهه آینده نقش برجستهایبا توجه به موارد ذکر شده انتظار بر این است که 

ایران در  ایهای هستهفعالیت، عملکرد ترین آنمهم داشته باشد اما تحقق این امر منوط به عوامل متعددی است که

 کسب و. عامل کلیدی دیگر، محیط ژی استهای انرتحریمدوباره  و عدم بازگشت مشترک اقدام ارچوب برنامه جامعچ

 گذاری خارجی است.جذب سرمایه این کشور برای کار داخلی ایران و توانایی
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 صادرات نفت ایران -4-2

از  )پیش 6166در سال  صادرات نفت ایران به خریداران اتحادیه اروپا از سر گرفته خواهد شد؛ شدن برجام، اجرائیبا  

صادرات چنین هم .بودهزار بشکه در روز  211تا  111ایران به اتحادیه اروپا در حدود صادرات نفت  (هاتحریماعمال 

برخی  .گرفتصورت میبدون محدودیت نیز بی دیگر بازارها نظیر چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و آفریقای جنونفت به 

ن جنوبی به ارمغامانند چین، هند و کره یی آمریکا منافعی را برای کشورهایهای اتحادیه اروپا و ایاالت متحدهاز تحریم

که  شدالمللی موجب ها و منع پرداخت پول از طریق سیستم مالی بینکشی نفتهایی مانند منع بیمهآورد. تحریم

های ایران با کشورهای مذکور به صورت تجارت پایاپای و درواقع تجارت کاال در برابر کاال صورت اری از تجارتبسی

  ایران برقرار بوده است.از ممنوعیت واردات نفت  6611در آمریکا از سال البته گیرد. 

 که این رقم برای  دهد افزایش در روز در بشکه میلیون یک را خود نفت تولید آینده طی دوازده ماه در نظر داردایران 

 این حال، با در نظر گرفتن مازاد عرضه . بااستهزار بشکه در روز  411 ،هاشش ماهه اول و دوم پس از رفع تحریم

گیری سهم بازار مشکل خواهد در سال جاری و شرایط جهانی، رسیدن به هدف باز پس آنرشد ضعیف تقاضای ، نفت

 به شرکایمعاوضه نفت خام با محصوالت و یا تعویق در پرداخت را ، های رقابتیقیمت ناچارایران به بنابراین بود. 

 :تولید نفت خام ایران2 نمودار

 : تولید گاز ایران3 نمودار

تخمین واحد اطالعات اکونومیست و ارقام  2015. رقم سال منبع: واحد اطالعات مجله اکونومیست

 بینی این مؤسسه است. به بعد، پیش 2016های مربوط به سال

 

تخمین واحد اطالعات اکونومیست و ارقام مربوط  2015. رقم سال منبع: واحد اطالعات مجله اکونومیست

 بینی این مؤسسه است. به بعد، پیش 2016های به سال
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را برای  های نفتغرق کند و قیمترا در نفت کند. در هر حال، بعید است که ایران بازار پیشنهاد میتجاری خود 

 پایین بیاورد. طوالنی مدت

ها، اد تدریجی است، ایران به دنبال محدود شدن فروش نفت در زمان تحریمزی روند افزایش تولید نفت ایران به احتمال

به نقل از پالتس؛ موسسه ارائه دهنده اطالعات انرژی، سازی کرده است. و میعانات، ذخیرهها میلیون بشکه نفت خام ده

بر افزایش و  داری کرده استخام نگهمیلیون بشکه نفت 64تا  61میلیون بشکه میعانات و  41تا  21ایران در حدود 

 است. کرده تمرکزهای خلیج فارس، کشتیسازی خود در خام از محل ذخیرهمیعانات و نفت تخلیه

 گذاری انرژی در ایرانسرمایه -4-3

جم این کشور با حتری در بازار انرژی ایفا کند. ل توجه نفت و گاز، ایران قادر است نقش پررنگبا توجه به ذخایر قاب

ذخایر اثبات شده . رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داده است ،میلیارد بشکه 642 بالغ بر ر اثبات شده نفتذخای

 .ترین ذخیره گاز جهان استبزرگ ،هاگیریبراساس برخی از اندازهباشد که میتریلیون فوت مکعب  6616 ایران، گاز

تولید نفت ایران اسالمی ، اما پس از انقالب بودهمیلیون بشکه در روز  1ایران بیش از تولید نفت  6621در اواسط دهه 

 ،است. ایران همچنان تولیدکننده بزرگ گاز جهان است قرار گرفتهها تحریمناشی از اعمال تحت تاثیر انزوای اقتصادی 

از کننده گچهارمین اقتصاد مصرف کشور،این کند، به طوری که را در بازار داخلی عرضه میاما حجم عظیمی از تولید 

 شودخطوط لوله به کشورهای ترکیه و ارمنستان صادر می از طریق کشورتنها حجم کمی از گاز  و به همین دلیل است

قابل  حجمداشتن  باایران عمان نیز گاز صادرکند(.  تدریج بهان و بهپاکست ،دارد تا به عراق با این وجود ایران در نظر)

 موفقیت این کشور در انباشت سرمایه، دارد، اما در این زمینهگذاری انداز درخشانی برای سرمایه، چشمانرژینابع توجه م

 دارد. الزم هایگذاریبستگی به قابلیت جذب سرمایه

ان بخش نفت و گاز ایر بهگذاری و ارائه فناوری سرمایه در خصوصهای اتحادیه اروپا در روز اجرای برجام، تحریم

های مالی آمریکا و تحریم 6661 های اعمال شده از سوی آمریکا علیه بخش انرژی ایران از سالبرداشته شد. اما تحریم

 هممانعت شدگذاری در بخش انرژی ایران سرمایه برایآمریکا  هایبرای مثال از تامین مالی بانکهمچنان برقرار است. 

  ه است. چندان طوالنی نبود انداعمال شدهغیرآمریکایی  هاینهاد بر های ثانویه کهالبته تحریم .است

انرژی ایران را کاهش داده اما همه  بخش گذاری درسرمایه ها مقدار زیادی از ریسکبنابراین برداشته شدن تحریم

ال ا معامالت مالی و انتقدر رابطه ب حقوقیابهامات  پس اجرای برجام ،حقیقت ها را از بین نبرده است. درریسک

 باقی است.  همچنان آوری،فن

محدود نیز ها تحریماعمال از  حتی پیشهای کلیدی پارس جنوبی( منافع غرب در بخش انرژی ایران )به جز پروژه

 ،6661در سال . است ممنوع هااعطای امتیازات به خارجی ،ایرانجمهوری اسالمی قانون اساسی ه چرا که از منظر بود

اد تحت قرارد. خارجی جذاب نبود انرژی هایبرای شرکتقابل توسط مقامات ایرانی مطرح شد که چندان قرارداد بیع مت

 ه داده شده بود، پاداشها توسعکه توسط آن ،تولید یک میدان زگذاری در سهمی اها برای سرمایهبیع متقابل، شرکت

 ردند.کدریافت می
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که قرار است  منتشر کرد (IPC) قرارداد نفت ایرانبا عنوان  ایران طرح کلی قراردادهای جدید را 6164در سال 

به  IPC قرارداد  اما ،منتشر نشده است تا کنونقرارداد این جزئیات  اگرچهجایگزین قراردادهای بیع متقابل شود. 

رارداد از ق ،"تر سرمایه گذاری و پاداش به ازای هر بشکه نفت در ازای قبول ریسک توسط پیمانکارزمان طوالنی"خاطر 

 یک شرکت با را گذاری مشترکسرمایه هستند مکلفهای خارجی شرکتدر این راستا تر است. بیع متقابل جذاب

پروژه توسعه نفت و گاز و  46 ،ایران اعالم کرد 6164ایرانی مورد تایید شرکت ملی نفت ایران، انجام دهند. در نوامبر 

 قراردادهای ،تر در این زمینهبا توجه به عدم ارائه توضیحات بیشاست. ه عرضه کرد IPC قرارداد بلوک اکتشاف تحت 61

 باشند.فاقد شفافیت الزم میهمچنان  (IPC)جدید نفت ایران 

 صنعت خودرو -4-4

درصد از تولید ناخالص  61با سهم حدود  و این صنعت،ترین صنعت خودروسازی را در خاورمیانه دارد ایران بزرگ

سال گذشته توسط مقامات دولتی به عنوان  64. این صنعت طی است این کشوردومین بخش بزرگ اقتصادی داخلی، 

کنندگان و ها، مصرفالمللی بر شرکتهای بینکه تحریم ،6162-6166 هاییک اولویت شناخته شده و تا سال

 گذاران خارجی اثر نگذاشته بود، رشد چشمگیری داشته است.سرمایه

کشور ایران بیش از یک میلیون ، 6164، در سال6ازمان بین المللی تولیدکنندگان وسائل نقلیه موتوریبه نقل از س

تولید کرده است. با این وجود،  ،واردات حمایت شده یکه به وسیله تعرفه های باال، و خودرو وسائل نقلیه تجاری

 میلیون خودرو 624 به تواندسطح تولید می 6161تا سال  ،در این زمینه صورت گیردگذاری خارجی سرمایهچنانچه 

به رشد  نیاز در مسیر بازیابی است ،6162ای موقت در نوامبر . فروش خودرو ایران، که از زمان توافق هستهافزایش یابد

وده ب روپا(ترین بازار امان)بزرگیک سوم بازار آل بازار ایراناندازه  ،هادر زمان تحریمکه دهد آمارها نشان می باالیی دارد.

 .برخوردار است 6161-6161 طی دورهی پتانسیل رشد سریعاز و 

در ویژه این رشد به روداست اما انتظار می، رشد تقاضا برای خرید خودرو سواری سرعت گرفته6164از سال  اگرچه

ی تقاضا برای رشد متوسط ساالنه  6161-6161های در سالشود که میبینی ادامه یابد. پیش 6161-6161های سال

میلیون  6، به6161و تعداد ثبت نام خودروهای سواری در سال درصد  6121به جدید  خودروهای سواریبرای  نامثبت

کنندگان خودرو، بازاری جذاب  بنابراین بازار ایران برای تولید است. 6162 سالبرابر  که تقریبا دو افزایش یابددستگاه 

 شرکایتولیدکنندگان اروپایی در کنار  ،6166از سال  پیش. کنندبرای داشتن سهمی در آن با یکدیگر رقابت می است و

، پس از با این حال. ایران تسلط داشتندبازار  فرانسه بر 6به رهبری پژو سیتروئن (خودرو و سایپاایران) ایرانی خود

 ،به طورخاص را پر کردند. هاآن جای خالیآسیایی تولیدکنندگان  و ها مجبور به عقب نشینی شدندتحریم

در . دادندگسترش  فعالیت خود را در بازار ایرانبه میزان زیادی  4و لیفان 4، چانگان2نظیر چری یتولیدکنندگان چین

                                                           
1 International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers 
2 Peugeot Citroën 
3 Chery  
4Changan  
5 Lifan  
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به خود را درصد واردات ایران  11بیش از  6و کیا 6تولیدکنندگان کره جنوبی نظیر هیوندا ،6164نیمه اول سال 

 صاص دادند.اخت

ر ژانویه، توافقی با شرکت خودروسازی فرانسوی در اواخ کند.با اجرای برجام، بازار ایران بار دیگر رونق را تجربه می

 شرکتخود) فرانسوی رقیباز آگاه شدن این شرکت، پیش هزار خودرو در سال حاصل شد.  611تولید سیتروئن برای 

. از سر گرفته استبه ایران را  خودروقطعات  ارسال (6162ای موقت در نوامبر )در پی توافق هسته 6164از ژانویه  (رنو

ها را برای حضور احتمالی فیات حدس و گمان نیز 4، سرجیو مارچیونه2مدیر اجرایی فیات کرایسلرمذاکرات  ،ژانویه در

به ی های خارجبازگشت بنگاهرود انتظار نمی ان باال برد. با این وجودتولید خودرو در ایر کارخانهایتالیا در ساخت یک 

های خارجی مدلداخلی بر مبنای  تولید خودروهایزیرا نزدیک به نیم قرن است که  انجام شودسرعت  بازار ایران به

ت و و امکان بازگشبهبود ساختار تولید کنندگان داخلی بنابراین زمان و هزینه قابل توجهی برای  توسعه داده شده؛

 4نیاز است.مورد های خارجی بنگاهمشارکت 

 

 

 

 

 

 

 ی اکونومیستمنبع: واحد اطالعات مجله

 کاالهای مصرفی -4-5

 به دلیلها است. ظهور دوباره کاالهای غربی در فروشگاه ،خواهد شدها مشاهده که با رفع تحریمی یکی از تغییرات

های مالی، ما اکنون محدودیتا ،محدود شده بود کنندگانمخارج مصرف بیشتر از آن،و  هاکاال دسترسی بهها، تحریم

خواهد داشت. این رشد به  یگیربنابراین بازار مصرف ایران نرخ رشد چشم گذاری برداشته شده وتجاری و سرمایه

 6161ن تا سال اشود جمعیت ایربینی میپیش است.سال  62میانگین سنی  با 1کشورخاطر ترکیب جمعیتی جوان 

دومین بازار مصرف در خاورمیانه و شمال آفریقا باشد. با این حال، فعال ماندن این کشور میلیون نفر برسد و  1224به 

های در بازار آن ا معامالتاین بازار خرد و توسعه نیافته است و عمومچراکه بازار مصرف ایران به سادگی نخواهد بود. 

 نند.کزندگی می ی کوچکن ایران در روستاها یا در شهرهاکنندگاای از مصرفمالحظهشود. بخش قابلسنتی انجام می

                                                           
1 Hyundai  
2 KIA 
3 Fiat Chrysler’s chief executive 
4 Sergio Marchionne 
5 Passenger Car Registrations 

 .است سال 64 زیر ایران جمعیت درصد 42 6

 5 : ثبت نام خودرو سواری4 نمودار
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الیی برای ط یدوران، که به همراه گروهی از تجار ایتالیایی وارد ایران شد ،وزیر ایتالیا، ماتئو رنتسیپس از برجام، نخست

در ایران  فعالیت  ایتالیایی خواهان شروعشرکت  چندین ،در این زمینهبینی کرد. ایتالیا پیشو  یرانروابط صنعتی ا

وکارهای جدید بین ایران و کشورهای اندازی کسبهای محلی ایرانی که برای کمک به راهظهور شرکت ،از طرفی شدند.

 است.شوند، سرعت گرفتهخارجی تأسیس می

از جمله ورود اپراتورها و برندهای  ،ترفروشی بزرگبه سمت واحدهای خرده حرکت است الزم هاتحریمبا برداشته شدن 

ه عنوان ب .شوندتسریع شود. خرده فروشان مستقر در دوبی به احتمال زیاد موج اولی هستند که نمایان می ،المللیبین

است، به دنبال  اماراتو اولین هایپر مارکت بزرگ در  شروع به کار کرده 6116سال  ازکه  ،6الفطیم مجیدگروه  نمونه،

ای از مراکز و که مجموعه ،6یمنظیر الفط نیز بازیگران مستقر در دوبیرود دیگر کسب سود در ایران است. انتظار می

به  یزن فروشان ترکیهخرده ،چنینازار ایران باشند.  همسمت ب بهکنندگان عزیمتاولین  ،ها در منطقه دارندفروشگاه

ه با هآسان نخواهد بود چرا که در مواج اقداماتاین  ،وجودبا این  در ایران هستند. ییهااندازی فروشگاهدنبال راه

 برای مثال، صدها رستوران .اندالمللی عادت کردههای بینهای محلی مارککنندگان ایرانی به نسخه، مصرفهاتحریم

تاسیس شده است. با در نظر گرفتن این  4و چیپوتل 4، استارباکس2دونالدتقلیدی از عالمت های تجاری نظیر مک

برای آنها  فعالیت هرچند به دلیل حجم انبوه کاالهای قاچاق، ،مسئله، برندهای خارجی باید بر روی کیفیت تبلیغ کنند

 آسان نیست.

 تمحافظاین امر در راستای  ظاهرا که کرد معرفی را آمریکایی کاالهای از ، دولت ایران یک لیست سیاه6164در نوامبر 

نتظار ااز بازار ایران سهمی نخواهند داشت. متحده  های ایاالت. بنابراین شرکتبوده است رقابت مقابل در ملی تولید از

دولت ممکن  میلیارد دالر برسد، اما  612به  6161کشور تا سال خرده فروشی در سطح فروش که میزان  بر این است

 محدود کردن برایای تعرفهای و غیرتعرفه یموانع، هااز تامین کنندگان محلی و تراز پرداخت ای حمایتدر راستاست 

 کند. وضع جذابیت کاالهای وارداتیکاهش تقاضا و 

  

                                                           
1 Majid Al Futtaim Group 
2 Al-Futtaim Group 
3 McDonald’s  
4 Starbucks  
5 Chipotle 
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 کنندگان : بررسی وضعیت مصرفی مصرف3 جدول

 6166
الف

 6166
الف

 6162
الف

 6164
الف

 6164
ب

 6161
پ

 6162
پ

 6161
پ

 6166
پ

 6161
پ

 

 فروشیخرده

 )هزار میلیارد ریال(
621121 614221 6664 6421 621421 261422 261222 421621 416426 111124 

 فروشیخرده

 )میلیارد دالر(
66126 62126 66121 6224 6424 61422 66622 62122 64126 61121 

رشد حجم 

 فروشیخرده

 )درصد(

4 222- 221- 622- 422- 224 122 2 121 126 

 خرده فروشیرشد 

 ارزش دالری

 )درصد(

6626 126 6622- 66- 624- 622 64 6422 626 6626 

فروشی غیر خرده

 مواد خوراکی

 )میلیارد دالر(

4426 4622 4224 4222 4626 4122 4422 1621 1121 2222 

فروشی مواد خرده

 خوراکی

 )میلیارد دالر(

22 2126 1224 4426 4222 4226 14 2224 1126 1624 

 اکونومیست اطالعاتتخمین واحد . پ: بینی واحد اطالعات اکونومیست. ب: پیشواقعی الف:

 

 هازیرساخت-4-6

رییس ، طی سفر 6161 در ژانویه. شدپس از اجرای برجام، امکان همکاری مشترک میان ایران و سایر کشورها میسر 

 در زمینهگذاری غالبا برای جذب سرمایه ییهاتالش، خود همتایانبه فرانسه و ایتالیا و مالقات با  جمهور ایران

این موضوع غیرمنتظره نبود چراکه ایران نیاز شدیدی به افزایش  .صورت گرفت هاگذاری در زیرساختسرمایه

ین اپس از انقالب اسالمی،  ، صنایع هوایی و ریلی دارد.تولید برق، آب در زمینهویژه ه ها بگذاری در زیرساختسرمایه

رسانی به نقاط روستایی ها و برقها، مسکن، فرودگاهخصوص جادههها بهای عظیمی در زیرساختگذاریسرمایه، کشور

 است. تر بودهولی سرعت اجرای این پروژها از رشد جمعیت کم انجام داده

 66شامل ر بود که میلیارد دال64به ارزش  فروند هواپیمای ایرباس 661، خرید اولیه پس از برجامترین دستاورد بزرگ

های هواپیمایی را علیه ایران وضع کرد که آمریکا تحریم ایاالت متحده ،6664از سال . است A383sفروند هواپیمای 

ی که هایتحریم. نداشتند این کشوررا به  آنی فروش هواپیما و یا قطعات یدکی های هواپیمایی اجازه، شرکتهاطبق آن

 .شدمیا هتأثیر قرار داد چراکه این شرکت در همکاری تولیدی با آمریکا بود و مشمول رعایت تحریمایرباس را نیز تحت

ناوگان هوایی ایران، برای تأمین قطعات یدکی و  تعمیر و نگهداری هواپیماهای موجود، مشکالت بسیاری را متحمل 

؛ میت استاهحائز بسیار  شودتوافقی که موجب نوسازی ناوگان هواپیمایی ایران مییافتن به چنین شد. بنابراین دست

 یرانااست. در این راستا،  طور بالقوه معامله برای خرید هواپیمای بوئینگ آمریکایی را نیز ممکن کردهتوافقی که به
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بر نوسازی ناوگان  عالوه .دوربرد داردفروند هواپیمای کوچک مسافرتی و  411که همچنان تقاضا برای خرید  اعالم کرده

 ،پس از برجام. استی آینده المللی در دههریزی برای ساخت هفت فرودگاه بینهواپیمایی، ایران در حال برنامه

، این  6طبق قرارداد با شرکت ایتالیایی وینچی . شدمنعقد های بزرگ ایران ارتقاء کیفیت فرودگاه برایقرادادهایی 

 منتسب به است و شرکت های جدید در فرودگاه اصفهان و مشهد را بر عهده گرفتهاندازی پایانهشرکت ساخت و راه

المللی امام خمینی در موافقت خود را برای ساخت پایانه جدید در فرودگاه بین 2بوویگشرکت و  6های پاریسفرودگاه

  اند.تهران اعالم کرده

میلیارد  64ی حمل و نقل هوایی است، ایران در نظر دارد ها در شبکهی که مربوط به بهبود زیرساختهایعالوه بر برنامه

 بکهشی هابهبود زیرساخت اگرچه اولویت کشور) دهد تخصیصخود  صنایع ریلیبرای نوسازی و گسترش نیز دالر 

، و شرکت SNCFآهن فرانسه، دولتی راهبا چندین شرکت و سازمان دولتی مانند سازمان  ،در این راستاهوایی است(. 

توافقاتی های خط آهن آهن ایران و همچنین نوسازی واگنراه ریلی ، برای تعمیرات اساسی شبکهItineraایتالیایی، 

 صورت گرفته است.

 

 اروپا  سفر آقای روحانی به طی اعالم شده 4ای از توافقاتپاره: 4 جدول

 ارزش کشور شرکت قرارداد توضیح

 میلیارد یورو6621 فرانسه ایرباس مسافرتی هواپیمای فروند 661 خرید

 میلیارد یورو 421 ایتالیا سایپم پاالیشگاه دو کیفی ارتقای و لوله خط ساخت

 میلیارد یورو 422 ایتالیا دانیلی فلزات و معدن صنایع در مشترک گذاریسرمایه

 میلیارد یورو4 ایتالیا ایتینرا (نقل و حمل بویژه)ایران در هازسرساخت یتوسعه برای مشترک ینامهتفاهم

 میلیون یورو 414 ایتالیا SACE ایران توسط ایتالیایی هایشرکت بدهی بازپرداخت

 میلیون یورو411 فرانسه پژو سیتروئن سالیک طی در خودرو611111 تولید

 میلیون یورو411 ایتالیا ازوتا فراچینی دریایی موتور 111 و لوکوموتیو 21 ساخت

 میلیون یورو2 فرانسه آرپ آهنراه ایستگاه 2 کردن مدرنیزه با رابطه در تحقیق

 مشخص نیست فرانسه توتال ایران از واردات دالر میلیارد611111 خصوص در نامهتفاهم

 مشخص نیست ایتالیا وینچی اصفهان و مشهد هایفرودگاه یتوسعه خصوصو در نامهتفاهم

 خمینی امام المللیبین فرودگاه نوسازی و توسعه خصوصو در نامهتفاهم
فرودگاه پاریس و شرکت 

 بوویگ
 مشخص نیست فرانسه

 Press reportsمنبع: 

ی بکهها برای بهبود شباشد، تمام تالشرسانی وجود نداشتهی برقکافی در شبکه توانکه  ، در صورتیالزم به ذکر است

در صنایع زیربنایی گذاری ساالنه میلیارد دالر سرمایه 1تا  2نیاز به کشور این چراکه  ثمر خواهد بودحمل و نقل بی

                                                           
1 Vinci 
2 Aéroports de Paris 
3Bouygues  
4 Deals 
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د آنکه چین برای تأسیس و تأمین با وجو .مند تامین مالی قابل توجه داخلی و خارجی استدارد؛ مبلغی که نیاز برق

 ایقراردادهدر این بخش،  بیشتر گذاریاحتمال دارد برای سرمایهاست، ای اعالم آمادگی کردهسرمایه دو نیروگاه هسته

، (BOT)بر طبق قرارداد  .شونداحیا  (BOT) 6انتقال -برداریبهره -و ساخت (BOO) 6اجرا -مالکیت -ساخت

سال هستند و بعد از آن باید  64-61 به مدتهای برق نیروگاهاز برداری اخت و بهرههای خصوصی مجاز به سشرکت

 ها را به وزارت نیرو واگذار کنند. این نیروگاه

الت از معض ،آبیموضوع کم ،این. بنابرها حاکی از بدتر شدن خشکسالی ایران طی هفت سال آینده استبینیپیش

تصفیه آب )آب شیرین کن( نیز  جات، برای راه اندازی کارخانBOTقراردادهای  ازاحتمال دارد  2باشد.جدی کشور می

میلیون مترمکعب از  611طرحی است که بر اساس آن ساالنه در حدود همچنین ایران در صدد اجرای استفاده شود.

 ایران انتقال یابد. یبه نقاط مرکزی فالت قاره ،، پس از تصفیهآب دریای خزر

 بخش مالی -4-7

المللی با های بینتحریمچنین دهی و همها به دلیل نظارت مستقیم دولت برای وامسیستم بانکی ایران سال

اما طبق  فعال هستندبانک خصوصی در اقتصاد ایران  66. باوجود آنکه به لحاظ فنی، هایی مواجه بوده استدشواری

بر بخش بانکداری داخلی  (ند بانک سپه و بانک ملیمان)های دولتی بانک همچنان ،6116 مصوب سالداری قانون بانک

  دارند. باالتری ایران تسلط و نفوذ

که به مرور زمان  ،4اندرا به سیستم بانکی تحمیل کرده 4های غیرعملیاتی)معوقه(از وام های ایران، حجم عظیمیبانک

میلیارد دالر( متعلق 41)نزدیک به  قههای معونیمی از وام. شودمیتر ها سختوامشرایط برای کاهش حجم این نوع 

خصوصی اخذ ها توسط بخش خصوصی و بخش نیمهمیلیارد دالر از  این وام 21، استهای دولتی به دولت و شرکت

 . است میلیارد دالر مربوط به طرح اجتماعی مسکن مهر62و در نهایت  شده

 HSBC هایبانک رهای ایران بآمریکا، به دلیل نقض تحریمی هایی که توسط ایاالت متحدهدر این میان، بعد از جریمه

ی روابط با ایران های خارجی برای رعایت جانب احتیاط، از ادامهبانک سایر، شدتحمیل  Standard Charteredو 

گیری در میزان انباشت که کاهش چشمچراکامال مشهود شد  6166آثار انزوای مالی ایران از سال اجتناب کردند. 

ها از های بانک جهانی حجم این بدهیطبق داده .وجود آمدبه)شامل تأمین مالی تجارت(  مدت ایرانهای کوتاهدهیب

  است. رسیده 6164میلیون دالر در سال  41به  6166میلیارد دالر در سال  6122

  

                                                           
1 build-own-operate 
2build-operate-transfer  

 .برندمی سربه "آب بحران" شرایط یا و "آب کمبود" شرایط در استان 61 ،کشور استان 26 زا 1
4 non-performing loans (NPLs) 

 هستند یاتیرعملیغ یهاوام نوع از هاوام کل از درصد61 حدود که است زده نیتخم یمرکز بانک5 
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مقامات  پس از مذاکرات ام ماه ژانویه،66 . در استدر حال کاهش  در ایران ها، تنگناهای مالیبا توجه به لغو تحریم

تصل م تسوئیف المللیبین های ایرانی به سیستمزودی بانکهب اعالم شد که ، 6سوئیفتاتحادیه اروپا و  مقامات ایرانی با

 )با فرض اینکه باشندهایی برای ورود به ایران داشتههای خارجی همچنان نگرانیخواهند شد. هرچند ممکن است بانک

تری منگرانی ک آمریکایی،های غیر باشد(، اما بانکود داشتههای آمریکا علیه ایران وجهایی در لغو تحریمهمچنان اختالل

های اعتباری صادراتی اروپا از جمله ایتالیا شروع  به اعطای اعتبار تا جایی که برخی از سازمان برای ورود به ایران دارند

 . انداعالم کردهن را فعالیت در ایرا برایبلژیکی  و آلمانی نیز تمایل خود  هایبانک ،اند. عالوه بر اینکرده

 یکی ازقوانین بانکداری خرد  های اما محدودیت. ترین دغدغه خارجیان برای ورود به بازار ایران استمهم ،تأمین مالی

ی اهگذاران خارجی باز است ولی تعداد اندک شرکتسرمایه به رویهرچند بازار سهام مشکالت این تأمین مالی است. 

به در واقع،  .استهای خارجی به بازار سهام سرمایه حرکتها توسط آمریکا مانع از شرکت و ریسک تحریمبورسی 

اشتیاق چندانی برای  هاخارجی ،های تحریم شده توسط آمریکاسهام شرکتدلیل ریسک ناشی از خرید سهوی 

  گذاری در بورس ندارند.سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 

 آوریفن و ارتباطات

مند به تکنولوژی دارد. ظرفیت اینترنت در عالقههمانند دیگر کشورهای منطقه، ایران نیز جمعیتی جوان و 

 G4و  G3است. دسترسی ایرانیان به سیستم  ، افزایش یافتهبزرگراه ارتباطی اروپا و ایرانکار ایران با آغاز به

درصد آنان از تلفن هوشمند است. همچنین سیستم شتاب  44، توضیحی برای استفاده 6164از سال

است، مزیتی مهم برای رشد تجارت  اندازی شدهراه 6116بانکداری که از سال  های الکترونیکی درپرداخت

 باشد. الکترونیک و خرید آنالین در ایران می

 

 

 

 گذاریسرمایه

های ایجاد شده در ایران بعد از برجام هستند. به دنبال استفاده از فرصتتاقانه بهالمللی مشهای بینشرکت

گذاران خارجی از دور به سرمایه است. پایداریقدرتمند و ویژه آنکه ایران دارای سیستم سیاسی و اداری 

ند و مجلس خبرگان بود شورای اسالمی اند. آنان منتظر نتایج انتخابات مجلستماشای تحوالت ایران نشسته

 بود. ؤثرگذاران خارجی متر سرمایهچرا که نتایج این دو انتخابات در واکنش ایران به مشارکت بیش
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 وکارمحیط کسب-5

بر  . بندی کرده استرتبهوکار را محیط کسب ،6161-6161های انداز سالچشم با توجه به اکونومیستواحد اطالعات 

در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقا، چهارمین کشور از لحاظ  ،کشور 16 از مجموع 21 با رتبهایران این اساس، 

 کنندهمنعکس 6164-6166بینی نسبت به گزارش پیشصعود رتبه ایران وکار است. ترین رتبه در محیط کسبپایین

ان ها را آسبتواند شرایط تجاری و پرداختها رود رفع تحریمباشد. انتظار میجامع اقدام مشترک میبرنامه آثار مثبت 

غلبه بر موانع ساختاری موجود و بهبود  ،با این حال گذاری خارجی را ممکن سازد.کند و جذب سطوح باالتر سرمایه

نویدی برای کاهش  موجود،روند تغییر جمعیتی  ،در هر صورت .و نیازمند اصالحات استبر کار، زمانومحیط کسب

همچنین، این امکان وجود دارد که با شروع کار مجلس جدید، قوانین جدیدی در رابطه  .استدر آینده مازاد نیروی کار 

لتی از مقامات دوای عده. شودتسهیل  کار نیروی اخراج و استخدام به مربوط قوانینکننده تصویب و یا با حقوق مصرف

 . اندداشته اشاره هواپیمائی جمهوری اسالمی ایرانهای دولتی مانند بازسازی برخی از شرکتبه نیز 

 

 ی فضای کسب و کار در ایران:بررسی رتبه5 جدول

 
 مقدار شاخص

6166-64      6161-61 

 رتبه جهانی

6166-64       6161-61 

 رتبه در منطقه

6166-64      6161-61 

 64 64 21 11 4216 2211 موقعیت کلی

 62 62 21 24 422 221 فضای سیاسی

 1 64 11 24 426 421 ثبات سیاسی

 62 62 26 24 221 222 6سیاسی بخشیاثر

 1 62 46 22 121 426 فضای اقتصاد کالن

 6 66 64 42 122 424 های بازارفرصت

های خصوصی گذاری برای شرکتسیاست

 پذیریو رقابت
621 621 16 26 62 64 

 گذاریسرمایهگذاری در رابطه با سیاست

 خارجی
626 222 16 22 62 64 

 64 62 22 16 426 621 تجارت خارجی و مدیریت ارز

 61 66 11 16 424 426 مالیات

 64 64 22 11 221 624 تأمین مالی

 1 6 12 14 421 426 بازار نیروی کار

 2 1 16 42 126 126 هازیرساخت

 منبع: واحد اطالعات اکونومیست

 

 

                                                           
1 Political Effectiveness 
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 گذاریسازماندهی سرمایه -5-1

تشویق قانون با نام  6116نوع اول که در سال  ؛شامل دو نوع استهای خارجی شرکتفعالیت  قوانین و مقررات ناظر بر

نوع پردازد. گذاری خارجی می( تصویب شد، مستقیما به مسائل سرمایهFIPPAگذاری خارجی )و حمایت از سرمایه

و قانون  شداصالح  6116که در سال  ،(6611) قوانینی مانند قانون مالیات مستقیمبه طور کلی در دوم این مقررات، 

سهم  FIPPAبا وجود اینکه قانون  .اند، مطرح شدهشداصالح  6616تصویب و در ژوئیه سال  6626که در سال  ،کار

خارجی در  گذاریاست که از سرمایهر به شرح زی ابعادیکند اما دارای گذاران خارجی را محدود میبازار سرمایه

  کند:های ایرانی حمایت میشرکت

  و داخلی گذاران خارجیبا سرمایهیکسان رفتار. 

 گذاری  جز مجوز سرمایهبهFIPPA، گذاری خارجی نیست.زی برای سرمایهنیاز به صدور هیچگونه مجو  

 گذاری وجود ندارد.یک سرمایه ی خارجی درهیچ محدودیتی برای وجود سرمایهکه است تصریح شده 

  حقیقیِحال  ارزش میزان به ،خارجی گذارسرمایه از مالکیت سلب صورت دردولت موظف شده است که 

 .بپردازد غرامت وی به گذاریسرمایه

 بازار کار -5-2

برخی خانواده ها با ، 6242سال  اسالمی ایران در از انقالب پسایران نیروی کار با تحصیالت عالی و مهارت باال دارد. 

 بفرستند که این موضوع، مشکل فراراز کشور تصمیم گرفتند فرزندان خود را برای تحصیل به خارج سطح درآمد باال 

ی جمعیت جوانی دارد که بر اساس آخرین تخمین دولت ایاالت متحده حاضر وجود آورد. ایران در حالمغزها را به

و  های اخیر نرخ زادینکه در سال. با توجه به ااستسال  6224جمعیت جوان ، متوسط سنی این 6166آمریکا در سال 

دی زیا الزم به ذکر است اختالفرود در آینده جمعیت میانسال ایران افزایش یابد. د در حال کاهش است، انتظار میلو

 61اقتصادی جمعیت  نرخ مشارکت 6164طوریکه در فصل چهارم سال همیان تعداد شاغلین زن و مرد وجود دارد، ب

  است. درصد بوده 6621 معادل درصد و در میان زنان 1626 معادلسال به باال در میان مردان 

 مالیات -5-3

قسمتی یا هایی که های محلی و بنگاهبین بنگاه و است درصد 64 ،هابنگاه مالیات مشمول درآمد کل بر مالیات نرخ

درصد است.  24خارجی هستند، تمایزی وجود ندارد. نرخ مالیات شخصی تصاعدی است و باالترین مقدار آن  تمام آن

درصد به  2از  6164ارزش افزوده در مارس بر وجود ندارد. مالیات  6سرمایه ارزش ای برای افزایشهای جداگانهمالیات

 است. از سود ساالنه 6164در سال نفت شدید قیمت درصد افزایش یافت که برای جبران کاهش درآمد ناشی از افت  6

، حمل و نقل، های ساخت و ساز، نصبکه قرارداد کار در ایران را در بخش "مقیم در خارج"های خارجی کمپانی

 و فرار مالیاتی شود. سیستم مالیات در ایران از عدم پرداختمی اخذدرصد  66با نرخ  اند، مالیاتطراحی و آموزش بسته

طبیعت اختیاری و فراگیر نبودن این  ،نبود سیستم دقیق اطالعاتی، های موجودبرد که به دلیل پیچیدگیرنج می

ین و به شود، بسیار پایکه به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می ،سیستم است. به طور کلی، بار مالیاتی

                                                           
1 Capital gain tax 



 

11 
 

 ایش اقتصادیپت پژوهشی، دفتر آمار و معاون

این شاخص برای بریتانیا  در آمریکا جهای بنیاد هریتدادهدرصد است. این در حالی است که بر اساس  622ی اندازه

 درصد است. 4426رصد و برای فرانسه د 2424

 سیاست تجاری -5-4

های خارجی باید به دلیل حمایت از تولید داخلی باال است. شرایط در ایران طوری است که بنگاه هاتعرفه ،در ایران

 ،ی بانک جهانیجوی شرکای داخلی باشند. به گفتهوبرپا کنند و یا در جست در این کشورامکانات تولید خود را 

ی . کاالهای اساسی نرخ تعرفهه استدرصد بود 64221برابر با 6 6166تعرفه برای تمام تولیدات وارداتی در سال  میانگین

 های استراتژیک صفر است. ی دارو و گندم و کاالینرخ تعرفه داشته وتری پایین

 های آمریکا بعد از برجامباقی ماندن تحریم -5-5

ها که مربوط ، رفع شد اما سایر تحریم6164ی ام ژوئیه 64آمریکا بعد از اجرای برجام ای هستههای اگرچه انبوه تحریم

مریکا آ ها،از زمان لغو تحریم. استهای کشتار جمعی بود به قوت خود باقی به حقوق بشر، تروریسم و استفاده از سالح

توسط  های باقی ماندهتحریمبرخی از است.  تر کردهسخت را اندشرایط صدور ویزا برای اروپاییانی که به ایران سفر کرده

 :به شرح زیر استامریکا 

 برای ممنوعیتاند: این صورت دالری منع شدهبا ایران به موسسات مالی آمریکایی از تسویه مبادالت خود 

 یآمریکای نهادهایشهروندان و یا تسویه مبادالت به صورت دالری را برای که  ،موسسات مالی غیر آمریکایی

 نیز اعمال شده است. دهندانجام می

 ی تجاری داشته باشند. این توانند با دولت ایران و موسسات مالی ایرانی رابطههای آمریکایی نمیبنگاه

 ایرانی نیز اعمال شده است.های دولتی اکثر بنگاه مقابله با برای ممنوعیت

 ایرانی و یا مقیم ایران که در لیست افراد با  از تجارت ،الی خارجیم موسساتSDN  ،منع آمریکا قرار دارند

 . اندشده

 وز داری آمریکا مجباید برای کسب و کار با ایران از وزارت خزانه ییهای آمریکابنگاه کلیه برجام، از بعد حتی

 دریافت کنند. 
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