التوقعات العالمية غير مؤكدة للغاية .تعكس هذه النظرة المعلومات المتاحة وقت نشرها .ومع توفر المزيد من المعلومات ،سيتم مراجعة هذه التوقعات .ويجري عرضها اآلن لمساعدة صانعي السياسات على التتتفتكتيتر
من خالل النتائج المحتملة وتصميم استجابات سياسية بديلة.

مؤشرات آفاق االقتصاد
الكلي والفقر في إيران

ينكمش االقتصاد للعا الثاني على التوالي في -0202

 0202بسبب تدديد العقوبات األمريكية على الرغم من
النمو في بعو القطاعات غير النفطية .وال ت از

معدالت التضخم والبطالة مرتفعة مقارنة بالمتوسطات
اإلقليمية .واتسش عجز الموازنة بسبب نق

اإليرادات

غير المحققة حيث تضاء فابو حساب المعام ت

الجارية .وقد تأثرت إي ار بددة من جابحة كورونا التي

تمثل ،إلى جانب انهيار أسعار النفط العالمية مؤخ ار

والعقوبات االقتصادية الصارمة ،مخا ر كبيرة على
التوقعات االقتصادية للب د.

أحدث التطورات
تسااارل الااركااود فااي إي ا ار فااي  0202/0202مااش تدااديااد
العقوبات األمريكية تدريجياً .وتقلا إجاماالاي الانااتاج الاماحالاي
(سنويا) في األشهر التسعة األولى مان
اإليراني بنسبة %6.7
ً
( 0202/0202أبريل/نيسا -ديسامابار/وااناو األو )0202
إلى حد كبير بسبب انخفاض قطال النفط بنسبة  .%76ومانا
إعادة فرض العقاوباات األمارياكاياة فاي عاا  ، 0202تضااء
إنتاج النفط ليصل إلى مساتاوق اايااساي ماناخافاو بالا مالاياوناا
برميل في اليو في ديسامابار/وااناو األو  .0202كاا ناماو
إجامااالااي الاناااتااج الاماحالااي غاياار الانافاطااي فااي أبارياال/ناياسااا -
اوياا) ،و او
ديسمبر/وانو األو  0202قر ًيبا من الصافار (سان ً
تحسن امدي ماقاارناة بااناكامااع الاقاطاال باناساباة  %0.0فاي
 .0202/0202فااي نافاار الافاتارة  ،ناما الصاناااعااات غاياار
النفطية بنساباة ( %0عالاى أساان ساناوي) مادفاوعاة باقاطااعاي
البناء والمرافق ،في حين تقلص الاياياماة الاماضاافاة لالاخادماات
بنسبة  .%2.0وأدق تفدي فيرون كورونا مؤخ ار إلى تاعاطايال
الافاتارة
التجاارة والسايااحاة وتاجاارة الاتاجازباة بداكال كابايار خا
ازدحاما للسفر والتجارة (رأن السنة اإليرانية الجديدة).
األوثر
ً
فتقلص جميش المكونات الارباياساياة إلجاماالاي الانااتاج الاماحالاي
(جانب اإلنفاق) ،مما يدير إلى ركود واسش النطاق .وانخافاو
اوياا)
االسته ك الخاص والحكومي بنسبة  %7و ( %0.2سان ً
على التوالي في أبريل/نيسا  -ديسمبر/وانو األو ،0202
(سنويا) .في الفترة نفسها،
بينما نم المخزونات بنسبة %67
ً
(سنويا) علاى الارغام مان ناماو
تقل االستثمار بنسبة %0.7
ً
اوياا) .واناخافاضا
ن
ا
س
(
%
2.7
االستثمار في اإلنداءات بنسبة
ً
الصادرات والواردات بدكل حاد باناساباة  %70.7و %06.0
(على أسان سنوي) على التوالي بسبب القيود التجارية.
من الماحاتامال أ ياناعاكار اتاجاال الاتاضاخام الاهاباو اي األخايار
وتبا ؤ انخفاض الريا مش تفاداي جااباحاة كاوروناا .واناخافاو
اوياا) فاي فابا اريار
تضخم أساعاار الاماساتاهالاكايان إلاى ( %06سان ً

منخفضا من ذروته الاتاي بالا ا  %60.0فاي
شباط ،0202
ً
مايو آيار  ، 0202حيث انخفو التأثير األساسي للعقوباات.
بعد أغسطر آب  ، 0202انخفو سعر الرياا بداكال أواثار
اداال فاي السااوق الامافاتاوحااة .وماش ذلاك  ،اناخافاضا اايامااة
اعات ً
العملة بنسبة  %02في أقل من شهر من تم تأويد اإلصااباات
األولى بفيرون كورونا في إي ار .
وت شى فابو الحساب الجاري بدكل شبه كامل عالاى الارغام

من استمرار انخفااض الاواردات .فاقاد ساجال الامايا از الاتاجااري

غير النفطي في أبريل/نيسا  -ديسمبر/وانو األو 0202

ار عالااى الاارغاام ماان اناخافاااض الاواردات باماقاادار
اابضااا صا ايا ًا
فا ً
 0.0مليار دوالر (على أسان سنوي) وارتفش فاباو الاحاسااب

الاجاااري فااي  0202/0202إلااى  07.6مالايااار دوالر (أعالااى

مساتااوق مانا  )0200/0200مااش واردات السالااش تاقالا
يقرب من  %02اسميا.

واتسش عجز المالية العامة مش االنخافااض الاحااد فاي اإليارادات

غير الضريبية .ويدير عد تحقق اإليرادات الاحاكاوماياة ماقاارناة

بأ داف الموازنة إلى اتسال عجز الموازنة فاي .0202/0202

وسجل

اإليرادات الناشئة عن التخل

من األصو الرأسمالياة

(بدكل ربيسي إيرادات تصدير النفط) بنسبة  %02فاي أباريال/

نيسا  -نوفمبر/تدرين الثاني .0202

وسا م انخفاض النداط االقتصادي في تحسن معاد الاباطاالاة

بدكل فيف في أوتوبر تدرين األو -ديسمبر/وااناو األو

 .0202فقد انخفو معد البطالة إلى  %02.7فاي أواتاوبار

تدرين األو -ديسامابار/وااناو األو  ،0202بااناخافااض مان
 %00.2قبل عا  ،في حين انخفضا

العاملة من  % 22.6إلى .%22.7

الامادااركاة فاي الاقاوق

وبدأ الفقر في إي ار  -مييساً بحد البنك الدولي للدريحة العلاياا
من البلدا متوسطة الدخل وقدرل  6.6دوالر فاي الاياو (عالاى

أسااان تاعاااد الاقااوة الدا اربايااة فااي  - )0200يداهااد ارتافاااعااً
ماع اتاادالً ب اياان عااامااي  0207و .0206وارت ابااط ا ا االت اجااال
السلبي في الرفا ة بتآول التحوي ت النقدية بالييمة الحيييية.

الشكل  1جمهورية إيران اإلسالمية  /نمو إجمالي الناتج المحلي :النفط مقابل غير النفط

الشكل  2جمهورية إيران اإلسالمية  /تضخم أسعار المستهلكين (شهريا وسنويا)

المصدر :البنك المركزي اإليراني ومؤسسة االعتمادات المتخصصة وحسابات خبراء البنك الدولي.

المصدر :مؤسسة االعتمادات المتخصصة وحسابات خبراء البنك الدولي.
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اآلفاق المستقبلية
في مواجهة جابحة متانااماياة ،واناخافااض أساعاار الانافاط وزياادة
العقوبات ،من المتوقش أ يظال ناماو إجاماالاي الانااتاج الاماحالاي
اإليا ارنااي فا اياًافااا فااي .0207 / 0200 - 0200 / 0202
ُياحاارك تااوقاعااات خااط األسااان بداكاال أساااسااي تافادااي جاااباحااة
وورونا التي تخفو إنتاج النفط وإجمالي الناتج الماحالاي غايار
الانافاطااي فاي  0200/0202وساناتايان الحاقاتايان مان الاتاعااافااي
ال ام ات اوافااش .وماان ال ام اتااوقااش أ ي ان امااو اإلن اتاااج ال ان اف اطااي فااي
 0200/0200و  0207/0200ب امااا ي ات اماااشااى مااش ن امااو
االسته ك المحلي على المدق الطويل.
من المتوقش أ يتسش عجز الموازنة حاياث تاقال اإليارادات عان
المستهدف وتضيف جابحة كورونا إلى النفقات .تعتمد مساودة
ماوازنااة  ، 0200/0202عالااى الاارغاام ماان كااوناهااا اناكاماااشايااة
بالييمة الحيييية ،عالاى افاتا ارفاات ماتافاابالاة .مان الامارجا أ
يؤدي العجز المتا ازياد فاي الاماوازناة ،خااصاة فاي فاوء تافاداي
الجابحة والصدمات الخارجية األخرق ،إلاى إصادار مازياد مان
سندات الدين والسحب من االحتيا يات االستراتيجية.
من المتوقش أ يعاني الحساب الجاري من عجز بسبب القاياود
ال ات اجاااريااة ودي انااام ايااات سااوق ال ان افااط .وماان ال ام اتااوقااش أ ت اقاال
الصادرات غيار الانافاطاياة عان إجاماالاي الاواردات حاياث تاثابا
صادرات النفط (يفترض أنه  622ألف برميل في الاياو تاحا
خااط األسااان فااي  0200/0200و  .)0207/0200ومااش
ذلك ،فإ انخفاض الدين الخارجي (أقل من  %7من إجاماالاي
الناتج المحلي) يحد من االعتماد على التمويل الخارجي.
وفي حين أنه من المتوقش أ يزيد انتدار فيارون كاوروناا مان
الض وط التضخمية ،فمن المتوقاش أ ياتاباش الاتاضاخام اتاجاا ااً

بو ياً بسبب فعف الطلب .ومن المتوقش أ يظل الاتاضاخام
الاكالاي فاوق  %02بساباب الضا اوط عالاى احاتاياا اياات الاناقاد
األجنبي والعجز المتوقش في المالية العامة.
ومش النمو االقتصادي السلبي وارتفال التضخم ،باإلفافة إلاى
ارتفال أسعار البنزين في نوفمبر تداريان الاثااناي  ، 0202قاد
يزيد معد الفقر في  .0202/0202وسيكو لتفدي جااباحاة
وورونا عا  0202آثار اقاتاصاادياة واجاتاماالاياة اويالاة األماد
قاناوات ساوق الاعامال .وساوف
أيضا ،على األرجا مان خا
ً
تساعد التحوي ت النقدية من الاحاكاوماة إلاى  02مالاياو أسارة
للتعويو عن زيادة أسعار البنزين ،لكنها لن تكو كافية على
األرج للتخفيف الكامل من جميش الصدمات السلبية.

تكثيف التوترات الجيوسياسية إلى جانب عاوامال دفاش الاعارض
إلى ارتفال التضخم وف وط نزولية على العملة.
سيؤدي التضخم المارتافاش سارياعاا إلاى تاآوال الاياياماة الاحاياياياياة
للتحوي ت النقدية الموزعة فاي الساناوات الا حاقاة ،كاماا حاد
بعاد عاا  0200وساياؤثار عالاى أشاد الاناان فاقا اًر .إ تافاداي
أيضاا.
جابحة كورونا سياكاو لاه تاأثايار سالاباي عالاى الارفاا اة ً
وستاعاتاماد اتاجاا اات الافاقار فاي الاماساتاقابال عالاى االساتاجااباات
السياسية ال حقة .فأي زيادات في اياماة الاتاحاويا ت الاناقادياة،
ربما بجانب استحدا آليات ل ستهداف ،مان شاأناهاا مسااعادة
الفقراء والمستضعفين على الت لب على الصدمات االجتمالياة
االقتصادية ،لكن قيود المالاياة الاعااماة قاد تاحاد مان ناطااق أي
استجابة كبيرة.

المخاطر والتحديات
يام اثاال الااوفااش الاف اريااد الاحااالااي ل ا ق ات اصاااد اإلي ا ارنااي م اخااا اار
اناخافاااض كابايارة بااالاناسابااة لاتااوقاعااات خااط األسااان .وأ اام ا ل
المخا ر و التأثير األقوق واأل و النتداار فايارون كاوروناا
من خ قنوات مختلفة بما في ذلك تقلصات واساعاة الاناطااق
في التجارة والسياحة والتجارة وك لك ارتافاال تاكاالاياف اإلناتااج.
وسياؤدي اساتامارار اناخافااض أساعاار الانافاط وحاجام الصاادرات
(على سبيل المثا  ،بسبب انخفاض كبير في الطلب الصاياناي
على النفط) إلى صدمة شاملاة أوابار وعاجاز فاخام باالاماوازناة
في  .0200/0202التطورات األخرق بما في ذلاك الاعاقاوباات
األمريكية اإلفافية وتصنيف مجموعة العامال الاماالاي الادولاياة
مؤخ ار إلي ار كدولة عالية المخا ر يماكان أ تازياد مان تاقاياياد
إنتاج إي ار وتجارتها مش الابالادا الاماجااورة .وياماكان أ ياؤدي

الجدول  2جمهورية إيران اإلسالمية  /مؤشرات آفاق االقتصاد الكلي والفقر
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(الت ير السنوي بالنسبة المئوية ما لم ُي َكر غير ذلك)
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