جمهورية إيران
اإلسالمية

وس نا
لقد فرض نوات من العقو ات جافإ فير
المست د وفيد )11-ضةوطاي ة ع امقتصاد اإليراني.
م يزال الإيز المتاح في المالي العام لإلنفاق مقيداي
نتي من فا العافدات النفطي  ،تك ف تدابير
الت فيف من آااس جافإ وس نا ،ا مر الذي تسب
في يادة بيرة في الدين الإ ومي .أدى تقييد القدسة
ة ع الوصول إلع احتياطيات النقد ا جنبي ،سب
العقو ات ا مري ي  ،إلع ان فا حاد في عر
الصرف ،مما أدى بد سه إلع يادة معدمت التض م.
ما أن فقدان الو افل من جراة ال افإ  ،استفاع
معدمت التض م ،قد أ هما في تدهوس مستوى الرفاه ،
خاص بين صفوف ا ر الميي ي الضييف الفعل.

األوضاع والتحديات الرئيسية
خالل العقد الماضي ،لم تؤد موجات النمو في إجمالي الننناتن
النمنإن نني إلننع خن ننن فننرو ةنمننل ،ننانن منندفننوةن ننا ننا
القطاع النفطي .قد تراجع إجمالي النناتن النمنإن ني النإن نينقني
إلع المستوى نفسه الذي ان ة يه قبل ةقد مضع ،لم تستفد
البالد من الفرو السانإ ل نننمنو ،منتنل فنتنرات استنفناع أ نعناس
النن نف ن  ،)2212-2212نمننا لننم تس نت نفنند مننن ف ن ن ال ن ننا
الإاص ين ة ع تع يم ةال القادسين ة ع تعزيز اإلنتاجي  .لنم
منن
تؤد فرو العمل التي تم توفيرها إلع ا تيعا المعنر
النعنمننالن  ،ةن ننع الننراننم مننن امنن نفننا النمنسنتنمننر فنني منعنندل
الم اس في وق العمل  %22في النمنتنو ن ) ،فنقند تن نا
معدل ال طال  .%12ان منعندمت الن نطنالن منرتنفنعن ةن نع
جه ال صوو بين ال ا  ،اإلناث ،الإاص ين ة ع تع ينم
ةننال (  123. ،1.31 ،2.32ةن ننع النتنرتنين  ،فنني الننر ننع
ا خير من ةام  .)2222ة ع الرام من إح ار عض التنقندم
ة ع طرين تنويع الن اط امقتصادي ،م تزال م اس القطاع
العام بيرة إيث تعوق القطاع ال او ةن خ ن فرو ةمنل
تكوين أس المال.
تواجه إيران صعو في التعنامنل منع تن انينر ا من الصنإنين
النننناجنمن ةننن جننافنإن ننوس نننام فنفنني ننل تسن نيننل أ نتننر مننن
 11ألن ننل حن ننال ن ن فن نناة،
 132م ن ن ن نين ننون حن ننال ن ن إصن ننا ن ن
حتع منتصل ماس /آذاس  ،2221م تزال إيران البن ند ا نتنر
ن نم ننال أفن نرين ن ن ني ننا.
تض ننر ايس ف نني من ننن نطن نقن ن ال ننرق ا ن ن
عند اإلةنالن ةنن تنطنبنينن تندابنينر إانالق أ نتنر صن ارمن فني
أ اخنر ةننام  ،2222ن ن أةننداد النإننامت الن نندينندة النمننؤ نندة
اابت  ،ه ط الوفيات النينومنين إلنع أقنل منن  122ن ن .
لكن الت فيف التدسي ي لن نتندابنينر ينزيند احنتنمنال حند ث منوجن
اس ع من حامت اإلصا الفير  .دأت ةم يات التطنينينم
في فبراير /اط  2221مستهدف  12آمف منن أفنراد ا طنقنم
الطبي في ال طوط ا مامي  ،لكنن النتنةنطنين النكنامن ن لن نسن نان
ال الغ تعدادهم  42م يون نسم يستةرق قتاي طويالي.

تتنسنبن جنافنإن نوس ننا النعنقنو نات امقنتنصناد ن ةن نع مندى
نوات في تفاقم التإد ات امقتصاد السنا نقن  ،حنينث أفضنع
امن فا الإاد في إيرادات المإر قات منذ ،2222/2211
اإلضاف إلع التكاليف امقتصناد ن الصنإنين لن ن نافنإن  ،إلنع
فننر أان نناة نبنينرة ةن ننع النمننالنين النعننامن  ،أدى إلننع تنفنناقننم
التإد ات الهي ي القافم الفعل .ل معدل التض م مرتنفنعناي
نننوي
منذ  %.1( 2211/2214في المتنو ن ةن نع أ نا
مقاسن) .قد أارت جافإ وس نا ت اي اير دينداي ةن نع النو نافنل
مستويات الندخنل فني النكنتنينر منن ا ن نطن نتنينفن النعنمنالن ،
ما فيها ال دمات التي تقتضي طبيعتها التعامل مع الن نمنهنوس
ل م ا ر القطاع اير الر مي.

التطورات األخيرة
ة ع الرام من الصندمن ا لنين النتني تن نقناهنا إجنمنالني الننناتن
المإ ي من جراة جافإ وس نا ،أدى حد ث انتعاش قوي فني
م نن نت نصننل ةننام  2222إلننع تننو ننع اق نت نصننادي م نإنند د فنني
ُ .2221/2222يتوقنع ننمنو إجنمنالني الننناتن النمنإن ني إلينران
بنس  %132في  .2221/2222ان الفاقد في النناتن منن
جراة جافإ وس نا منذ فبراير /اط  2222أقل ضوحاي مننه
في الب دان ا خرى ،حيث انكمن امقنتنصناد اإلين ارنني نالنفنعنل
ب نن نس ن ن  %12خننالل ال نعننام نيننن ال نمنناض ني نيننن .ننان ال نت نعننافنني
امقتصادي في الر عين التالث ا خير من ةنام  2222أقنوى
مما ان متوقعاي في القطاةات النفطي انينر النننفنطنين  ،حنينث
نننوي منقناسن ،ةن نع
نما بنس  ،%.31 %11ة ع أ نا
الترتي  .ت ير الزيادة في إجمالي النات المإ ي الننفنطني فني
مقابل تراجع الصادسات إلع أن إنتنا النننفن نان منوجنهناي إلنع
حد بير إلع ام تهالك المإ ي الت زين في الر عنينن النتنالنث
ا خير من ةام  .2222ان انتعاش القطاع انينر النننفنطني

 /١تبدأ السن التقويمي اإليراني في  ١١ماس /آذاس منن نل ةنام تنننتنهني فني
 ١٢ماس /آذاس من العام التالي.
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اإلحصاة في إيران ،حسا ات خبراة البنك الد لي.

مدفوةاي نقنطناع الصننناةنات النتنإنوين نين  ،حنينث أدى انن نفنا
عر الصرف إلع يادة قدسة اإلنتا المإن ني ةن نع النمنننافسن .
قد دفع ال عوس اإلح اط منن نوق النعنمنل ،النذي تنمنتنل فني
ان فا الم اس امقتصاد  ،معدل ال طال إلع الهبوط إلنع
 %132في الر نع ا خنينر منن ةنام  ،2222ةن نع النرانم منن
ان فا مستوى الت ةيل تر من م ينون احند ةن نع أ نا
نوي مقاسن.
افإ وس نا ان فا ةافدات الننفن
أدى اإلنفاق المرت
إلنع يننادة نسن ن ةن ننز النمنوا نن النعننامن إلنع إجنمننالني النننناتن
المإ ي إلع أة ع مستوى لنه منننذ ةنقنود ،لنم تنةن اد اإلينرادات
الإ ومي في الفترة من أبريل/نيسان إلع د سمبر /اننون ا ل
 1( 2222أ هر  )2221/2222-وى  %..من النمنوا نن
المعتمدة ل سن المالي  2221/2222م نهنا .ةن نع صنعنيند
مماال ،لم يتنإنقنن نوى  %12منن الندخنل النننفنطني النمنتنوقنع
نتي ان فا ح م الصادسات النفطي أ عناس النننفن  .أدى
استفاع تكاليف المسناةندات الصنإنين امجنتنمناانين النمنرتن نطن
افإ وس نا إلع استفاع إجمالي النفقات بنس  %24ةن نع
نوي مقاسن .ه ذا ت ير التقديرات إلنع استنفناع ةن نز
أ ا
الموا ن العام إلع أ تر من  %1من إجمالي النات المإن ني،
إلع ت ا الدين العام ما نسنبنتنه  %.2منن إجنمنالني الننناتن
المإ ي في  .2221/2222ان الع ز في النمنوا نن النعنامن
في فترة ا هر النتنسنعن فني  2221/2222منمنومي نا نا
مننن خننالل إصننداس الس نننندات  ،)%22ي ن نيننه ب نيننع ا صننول
السإ من امحتياطيات اإل تراتي ي .
ما ا دادت الضنةنوط النتنضن نمنين فني  2221/2222حنينث
منن النعنمنالت
ان فض قيم الريال نتي ن ننقن النمنعنر
ا جنبي استفاع أ جه ةدم اليقين امقتصادي .استفع التض م
نننوي منقناسن) فني فنبن ارينر/
إلع أ تر من  %24ة ع أ ا
ن نناط  .2221مننننذ أبنريننل/نني نسننان  ،2222فنقنندت النعنمن ن
اإلي ن ارن ني ن نصننل ق ني نم نت نهننا مننن جن دنراة ال نع نقننو ننات ا م نري ن ني ن

النمنفننر ضن ةن ننع إمن نناننين الننوصننول إلننع امحنتنينناطنيننات فنني
ال اس  .أدت اآلمال في ت فنينف النعنقنو نات نعند امننتن نا نات
ا مري ي إلع استفاع قيم الريال بنننسن ن  .%1.نمنا اننتنقن ن
اآلانناس السن نبنين لنتنقن ن أ نعنناس الصننرف ةنمن نيننات النتنمننويننل
الإ ومي إلع وق ا هم.
قنند أضننافن النتنطننوسات امقنتنصنناد ن ا خنينرة ضنةننوطناي ةن ننع
ا ر الميي ي من فض الدخنل ةنرقن ن مسناةني النإند منن
الفقر ،حيث استفع معدل الفقر مقداس نقطن من نوين احندة فني
النفنت نرة مننن  2214/2212إلننع  2211/2214لنينصننل إلننع
 %12قبيل جافإ وس نا .ت ير التقديرات إلع أن الن نسنافنر
في دخل ا ر الميي ي من جراة ال نافنإن استنفناع تنكنالنينف
النم نيني ن ن سنب ن ال نتنض ن ننم نتننرفننع منعنندمت ال نفنقننر نمنقننداس
 22نقط م وي  .قد تم اةتماد م موة من إجراةات الإما
امجتمااي ا ت ا لذلك ،لكنها ،إن قدم تعنويضناي جنزفنيناي
ةن الدخل المفقود ،فإن قيمتها الإ ي ي تتآ نل منع ا نتنمنراس
استفاع معدمت التض م.

اآلفاق المستقبلية
تتوقل التوقعات امقتصاد إليران ة نع مندى تنطنوس جنافنإن
وس نا تيرة التعافي امقتصادي العنالنمني .منن النمنتنوقنع أن
ون التعافي في إجمالي النات المإ ي طي اي تندسين دنيناي نن ن اير
ل ة تو يع ال قاحات ضعل الط منن ال نر ناة النتن ناسينينن
اإلق يميين .من النمنتنوقنع أن يننن نفنض منعندل النتنضن نم لنكنننه
ي ل أة ع من  %22في المتو ن ةن نع النمندى النمنتنو ن .
اإلضافن إلنع منإند د ن النإنينز النمنتناح فني النمنالنين النعنامن
لإلنفاق استفاع التض م ،تستمر الضةوط امقتصناد ن ةن نع
ا ر الميي ي الفقيرة .نإمن نان تنإنسنينن تنوجنينه النتنإنوينالت

الجدول  2جمهورية إيران اإلسالمية/مؤ رات آفاق امقتصاد الك ي الفقر
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النقد إلع المستإقين أن ساةد ة ع تق يل تكالنينف النتندابنينر
الت فيفي .
في غيا انتعاش اإليرادات النفطين  ،منن النمنتنوقنع أن ن نل
ة ز الموا ن مرتفعاي ة ع المدى النمنتنو ن  .قند ينتنرجنم ن ة
التعافي امقتصادي إلع ة منمناانل فني ننمنو اإلينرادات انينر
النفطي  .منن ن ن ا د ناد امةنتنمناد ةن نع إصنداس السننندات،
خاص قصيرة ا جل منها ،أن يزيد مدفوةات الفوافند أقسناط
أصل الدين .قد يؤدي إصداس مزيند منن السننندات النإن نومنين
يع ا صول العام إلع يادة من ناطنر اننتنقنال ةند ى ا من
المالي إلع وق ا ساق المالي  ،فر المزيد منن الضنةنوط
أس المال.
ة ع القطاع المصرفي الذي عاني من نق
ترت الم اطر التي تهدد اآلفاق امقتنصناد ن إلينران نمنسناس
النتنعنافني منن الن ننافنإن  ،احنتنمنامت النتنطنوسات الن نينو نينا نين
النمنسنتنقنبن نين  .س نمننا أدت تنينرة النتنطنينيننم ال نراة النتننو يننع)،
ا د اد ةدد الإامت ت ك النناجنمن ةنن اإلصنا ن نالسنالمت
نوس ننا ،تندابنينر اإلانالق النالحنقن  ،إلنع
ال ديدة من فير
فر أان ناة ةن نع الننن ناط امقنتنصنادي إطنالن أمند النمنرحن ن
الإادة من ا م  .ت عر النفن نات النفنقنينرة ا نتنر احنتنيناجناي
ا اة هذه الزيادة في التندهنوس امقنتنصنادي النذي نينزيند منن
معدمت النفنقنر .تنرتن ن احنتنمنامت حند ث تنطنوسات إ ن نابنين
إم اني الرفع ال زفي ل عقو ات النمنفنر ضن  ،ا منر النذي منن
نه أن عز الن اط امقتصادي ،في اقتصاد عمل منذ من
د ن طاقته المم ن .

(التةير السنوي النس الم وي ما لم ُيذ ر اير ذلك)

