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 Fitch solutionsخالصۀ گزارش ریسک کشور ایران از مؤسسۀ 

 

 تعالیباسمه

 Fitch solutionsخالصۀ گزارش ریسک کشور ایران از مؤسسۀ 

د. این کنگیری اقتصاد کالن فعالیت میهای تصمیمگروه فیتچ سلوشنز در حوزۀ تحلیل داده و ارائۀ استراتژی

 & Country Risk"ها بندیدهد. یکی از این دستهارائه می 1بندیدسته چهارمؤسسه خدمات خود را در قالب 

Industry Research " اولدستهای سال است که از طریق این محصول داده 35نام دارد. این مؤسسه بیش از 

 ظورمنبهدر اقتصادهای نوظهور،  خصوصبههای بازارها و صنایع، ها و ریسکهای خود را در ارتباط با فرصتو تحلیل

 30کند. فیتچ سلوشنز در قالب این سرویس تاکنون حدود شناخت بهتر بازار هدف به مشتریان خود عرضه می

گذاری منتشر کرده های مختلف از دفاعی و سالمت گرفته تا انرژی و سرمایهگزارش در ارتباط با ایران در حوزه

 شود.ارائه می 2ریسک کشور ایراننکات گزارش  ترینمهمای از است. در ادامه خالصه

 به تعویق خواهد افتاد. 2022حداقل تا اواخر سال  متحدهایاالتای بین ایران و برقراری توافق هسته 

 ویژه گسترش حضور نظامی های موردنظر آمریکا، بهای، احتمال توافق بر سر سایر حوزهموضوع هسته غیرازبه

 چنین سطح باالیی خواهد داشت.ایران و آمریکا هم ایران در منطقه وجود ندارد. بنابراین تنش بین روابط

 فشار تورمی 2022درصدی در سال  3.8و رشد  2021درصدی رشد اقتصادی ایران در سال  2.1بینی پیش .

 وجود خواهد داشت. همچنانو کاهش قدرت خرید مردم 

 برجام. اثرات نامطلوب : باال رفتن تنش بین آمریکا و ایران و عدم توافق برای بازگشت بهمنفیهای ریسک 

ادامه  2023و حتی  2022به دلیل سرعت پایین واکسیناسیون تا سال  19-اقتصادی گسترش بیماری کوید

 خواهد داشت.

 های مثبت: احتمال توافق گسترده بین ایران و آمریکا که منجر به توافقی پایدارتر نسبت به برجام خواهد ریسک

 شد.

 عدم توافق برای بازگشت به برجام، کاهش صادرات نفت و کاهش قیمت 19-های اقتصادی ایران: کویدریسک ،

نفت منجر به کاهش ارزش ریال و افزایش تورم شده است. دورنمای اقتصاد ایران به نتایج مذاکرات بستگی 

 دارد.

                                                           
 & Country Risk & Data Research ،2 .Fitch Ratings Data & Research ،3 .Fundamental Data. 1 از: اندعبارتدسته  4این  1

Analytics ،4 . Leveraged Finance Intelligence  
2 Iran Country Risk Report 
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 ها در سطح کشور است. ناآرامیهای سیاسی: افزایش تورم و بیکاری موجب نارضایتی عمومی شده ریسک

هایی مانند سپاه و بسیج به نظام(. شود )به دلیل وفاداری سازمانتهدیدی برای امنیت ملی ایران محسوب نمی

 ود.شاگر شرایط نامطلوب اقتصادی ادامه یابد، امکان تشدید اقدامات معترضانه در سطح کشور بیشتر می

 
 اقتصاد ایران SWOTآنالیز  -1جدول 

 اط قوتنق

  دارندۀ دومین ذخایر نفت جهان بعد از عربستان و دومین ذخایر گاز طبیعی جهان بعد از

 روسیه

 .ایران عالوه بر نفت و گاز، در سایر منابع و نیز بخش کشاورزی قوی است 

 جمعیت ایران جوان و نسبتاً باسواد هستند 

 نقاط ضعف

 محدود است.  شدتبه، تجارت المللیبینهای به دلیل تحریم 

 .سیستم بانکی شکننده باعث شده تا اعتبار در دسترس محدود باشد 

 های نظامی باعث محدود شدن حضور بخش خصوصی شده است.حضور گستردۀ سازمان 

  و مانع ورود سرمایۀ خارجی است.  انگیزمناقشهدر ایران  گریتنظیمفضای 

 هافرصت

  های فراوانی برای بیشینه کردن درامدها فرصت است و از یافتهتوسعهبخش گاز طبیعی کمتر

 برخوردار است.

 کنندۀ نسبتاً بزرگی برخوردار است که اگر شرایط مطلوب )سیاسی( برای ایران از بازار مصرف

  فراهم شود، بازیگران خارجی به حضور در این بازار تمایل دارند. وکارهاکسب

 ویژه صادرات نفت، را تواند تجارت، بهایدن میاحتمال بهبود روابط ایران و آمریکا در دولت ب

 بهبود بخشد.

 تهدیدها

 کاهش تولید نفت 

 های دولت شده استکاهش ذخایر ارزی کشور، که صرف هزینه 

 اندازد بیای باشد و آغاز دور جدید مذاکرات را به تعویق اگر ایران به دنبال سالح هسته 

 روسیه و هند به خطر خواهد افتاد. چین، ازجملهاحتماالً تجارت با سایر کشورها 

 

 ایران سیاسی SWOTآنالیز  -2جدول 

 نقاط قوت

 حفظ روابط تجاری با چین، روسیه و ترکیه 

 های رفاهی، توانایی دولت در پرداخت یارانه به کاالهای اساسی و تأمین مالی برنامه حفظ

 را کاهش داده است  مدتکوتاههای گسترده در ریسک ناآرامی

 هایی مانند سپاه و بسیج به مقام معظم رهبری در حفظ ثبات اجتماعی وفاداری ارگان

 تأثیرگذار بوده است

 نقاط ضعف

 سابقۀ ضعیف در حقوق بشر 

  تیسنگرچه رهبر معظم فصل الخطاب است اما ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران یکپارچه 

 .اجماع در چنین ساختاری دشوار است هو رسیدن ب

  مشروعیت نظام را برای بسیاری از ایرانیان  ازآنپسو  88 در هنگام انتخابات دادهرویاتفاقات ،

 زیر سؤال برده است

  و مانع ورود سرمایۀ خارجی است.  انگیزمناقشهدر ایران  گریتنظیمفضای 

 یست.قوانین ن امضاکنندۀتنها  واز قدرت نظارت برخوردار است  همچنانمجلس ایران   هافرصت
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 احتمال ازسرگیری مذاکرات با آمریکا 

 تهدیدها

 های بیشتر اتحادیۀ اروپا و آمریکا و حملۀ نظامی آمریکا و اسرائیلاحتمال تحریم 

 تواند نارضایتی را افزایش دهدافزایش بیکاری جوانان که می 

 نیاز ردهای سیاسی و اقتصادی چالشی برای ایجاد اصالحات مونفوذ بسیار زیاد سپاه در حوزه

 است.

 

 درصد  2.1 2021و کند شدن روند مذاکرات در سال  19-رشد اقتصادی ایران به دلیل گسترش بیماری کوید

  درصد کوچک شد. ششحدود  2020شود. اقتصاد ایران در سال بینی میپیش

 مند خواهد شد، رشد بهره 2022ای تا اواخر سال گرچه ایران از واکسیناسیون گسترده و احتمال توافق هسته

 2022های بین سال GDPهای ژئوپولتیکی منطقه محدود خواهد بود. متوسط رشد اقتصادی به دلیل ناپایداری

 است. شدهبینیپیشدرصد  4.6 2025تا 

 با  ویژههبای به دلیل افزایش خرید نفت ایران از سوی چین، یش از توافق هستهتولید و صادرات نفت ایران تا پ

ها ایران به دلیل تحریم وجودبااینتوجه به عدم عادی شدن روابط چین و آمریکا، رشد تدریجی خواهد داشت. 

 2021ان در سال چین برای نفت خود بیابد. بنابراین رشد صادرات نفت ایر غیرازبهای تواند خریدار عمدهنمی

 شود.می بینیدرصد پیش 9حدود  2022و در سال  2.5حدود 

 و تحریم، بر ریال تداوم خواهد داشت. متوسط  19-فشار فروش، به دلیل عدم ورود ارز به کشور ، گسترش کوید

هزار ریال و  250، 2021شود. متوسط قیمت ارز در سال بینی میدرصد پیش 40حدود  2021تورم در سال

شود. در بلندمدت با توافق ایران و آمریکا و افزایش صادرات نفت بینی میهزار ریال پیش 225، 2022در سال 

ها و ورود سرمایۀ خارجی به کشور، ارزش ریال افزایش خواهد یافت اما به سطح قبل از اعمال مجدد تحریم

 گشت. بازنخواهد

  نیز به اتمام نخواهد رسید. داراولویتای گروه حتی بر 2022برنامۀ واکسیناسیون ایران تا فصل اول 

 ها و اجرای واکسیناسیون گسترده مثبت خواهد به دلیل لغو برخی تحریم 2022انداز اقتصاد ایران از اواخر چشم

 شد.

 نامطلوب است و رشد اقتصادی طی چندین سال کمتر از پتانسیل  همچنانگذاری خارجی انداز سرمایهچشم

تر خواهد بود، که بود. )دالیل: بازگشت به برجام احتماالً گام اول برای مذاکرات گسترده خواهد ودخواقعی 

های خارجی تمایلی برای حضور پرتنش دنبال خواهد شد و شرکت همچناندهد روابط آمریکا و ایران نشان می

 در ایران در چنین شرایطی را ندارند(.

  مدتکوتاهمیلیارد دالری در  400گذاری ، پیمان ایران و چین برای سرمایهای دقیقهبرناموجود به دلیل عدم 

 نمادین خواهد بود.
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 های مختلفسناریو بر مبنایایران  GDPبینی پیش -3جدول

 درآمد دولت، افزایش نرخ بیکاری، کاهش ارزش ها، افت انداز هزینۀ مصرفی خانوار: اعمال مجدد تحریمچشم

ها کند. با رفع تحریمانداز هزینۀ مصرفی خانوار را طی چندین فصل آینده منفی میریال و افزایش تورم چشم

 وضعیت این شاخص بهبود خواهد یافت.

 
 2024تا  2019های طی سال انداز هزینۀ مصرفی خانوارچشم -4جدول

 های ولت: تداوم کسری بودجه به دلیل کاهش درامد نفتی منجر به محدود کردن هزینههای دانداز هزینهچشم

های رفاهی طرح های دولت برای تأمین مالیهای عمومی احتمال افزایش هزینهشود. با افزایش ناآرامیدولت می

ع با رف مدتمیاناعتراضات وجود دارد. در  رای مقابله بابحل مشکالت اقتصادی مردم یا تأمین مالی  منظوربه

  ها و افزایش درآمدهای نفتی وضعیت این شاخص بهبود خواهد یافت.تحریم
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 2024 تا 2019 هایسال دولت طی هایهزینه اندازچشم -5جدول

 های خارجی به دلیل عدم وجود فضای مناسب ها، شرکتگذاری ثابت: حتی با رفع تحریمانداز سرمایهچشم

های سیاسی مداوم تمایلی برای ریسک و (خویشاوند ساالریگذاری )فساد، بروکراسی و برای سرمایه

 گذاری در ایران ندارند.سرمایه

 2024 تا 2019 هایسال طی ثابت گذاریسرمایه اندازچشم -6جدول

 و به سطوح  یافتهافزایشها صادرات نفت به دلیل لغو تحریم 2023تا اوایل  2022انداز صادرات: از اواخر چشم

گذاری و تخصص خارجی فراوانی . افزایش بیشتر صادرات به سرمایهگرددبازمیها قبل از اعمال مجدد تحریم

روند افزایش صادرات ایران  بنابراینرسد. محتمل به نظر مینیاز دارد که تحت شرایط کنونی سیاسی غیر

 شود.بینی میتدریجی پیش

 

 

 

 

 



 

7 |  
 

 اندیشگاه تحلیلگران انرژی

 
 2024 تا 2019 هایسال صادرات طی اندازچشم -7جدول

 بازخواهد گشت اما افزایش بیشتر تولید به سرمایه و تخصص  2017ها تولید نفت به سطح سال بعد از لغو تحریم

 گریتنظیمخارجی نیاز خواهد داشت که با توجه به موانع ساختاری در صنعت نفت ایران )فساد، عدم شفافیت، 

 رسد. بنابراین روند افزایش تولیدظر میگذاری غیرمحتمل به نضعیف( و عدم وجود شرایط مناسب برای سرمایه

 نفت ایران تدریجی خواهد بود.

  اقتصاد ایران به دلیل دارا بودن منابع طبیعی و جمعیت جوان از پتانسیل باالیی برای رشد برخوردار است اما

متر کرشد اقتصادی این کشور به دلیل ناپایداری سیاسی، تنش با امریکا و موانع ساختاری در داخل بسیار 

 شود.بینی میدرصد پیش 4.2، 2030تا  2021های خواهد بود. متوسط رشد جی دی پی ایران بین سال

  مدت ایران برای حل طوالنی حلراهدرصد(: همکاری استراتژیک ایران با چین  50) 2022سناریوی توافق در

 و ایران به دلیل مشکالت اقتصادی فراوان ناشی از تحریم احتماالً به دنبال حل مشکلمشکالت اقتصادی نیست 

تواند اعتماد را های ایران میبا آمریکا خواهد بود. آمریکا نیز با اقدامات کوچک مانند رفع مسدودی دارایی خود

درصد افزایش خواهد  40ماه  24تا  12به وجود آورد. تولید نفت ایران پس از توافق طی  مجدداًفین بین طر

 برجام(.پسایافت )مشابه 

   دهد. تر انجام میدرصد(: در این سناریو آمریکا اقدامات اعتمادسازانه را سریع 15) 2021سناریوی توافق در

منافع اقتصادی سناریوی قبلی دست خواهد یافت اما فراتر از آن به  هاین سناریو ایران بسیار زودتر ب تحت

 ها بستگی دارد.دستیابی به توافق در سایر حوزه

 درصد(: احتمال عدم توافق بین ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری بایدن به  35وافق )سناریوی عدم ت

 از سپتر. تر و سختوالنیبرای پیمانی ط آمریکایی گذارانقانون. خواستۀ 1است:  یافتهافزایشچندین دلیل 

ای ، طرف ایرانی توافق هر دو حزب آمریکا برای پیمان هستهخواهانتوسط جمهوری 2017در سال  برجامنقض 

روابط بین چین و آمریکا و حمایت اقتصادی و نظامی چین از ایران  سازیعادی. عدم 2خواهد. ا را میبا آمریک

سبب شده ایران ضرورتی در تعجیل برای حصول توافق با امریکا حس نکند. تأخیر در مذاکرات و تداوم حمالت 

 حذف کند. کلیبهتواند گزینۀ توافق را نیابتی ایران و آمریکا می
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  گری، کاهش های تنظیمدر ایران عبارت است از: موانع تجارت آزاد، محدودیت وکارهاکسبریسک فعالیت

 42.2 در ایران وکارهاکسبریسک فعالیت  امتیازهمچنین مشارکت بازیگران خارجی، ریسک حمالت سایبری. 

 دارد.قرار  12رتبۀ در  هکشور منطق 18در بین  ایران و بوده 100از 

  ایران در وکارهاکسب فعالیت ریسک -8جدول

 ها، استانداردهای ممیزی و حکمرانی شرکتی در ایران ضعیف حکمرانی شرکتی: مقررات حاکم بر رفتار شرکت

ارا المللی را داقتصادهای بین شود. کشور ایران استانداردهای مدرندلخواهانه )قائم به فرد( انجام می صورتبهو 

خوردار بر مدیرههیئتهای ایرانی از شفافیت و حمایت الزم در مقابل تصمیمات گذاران در شرکتنیست. سرمایه

المللی مستقر در ایران نیز در معرض خطر مقررات خودسرانه و مبهم ایران هستند. های بیننیستند. شرکت

حکمرانی شرکتی دارد.  را در شاخص منطقهکشور  18بین  15و رتبۀ  100از  18.2ایران امتیاز نازل  روازاین

 .100از  60.9: همتوسط منطق

 اقتصاد جهانی

  درصد 5.6: 2021متوسط رشد جی دی پی جهان در سال 

 ز اروپا خواهد بیشتر ا وکارهاکسبتر تر و بازگشایی سریعرشد اقتصادی آمریکا به دلیل واکسیناسیون گسترده

 بود.

 الخصوص چین، به سطح حجم صادرات جهانی عمدتاً به لطف افزایش صادرات در بازارهای در حال ظهور و علی

 قبل از پاندمی بازگشته است.

 احتمال تورم باال که منجر به کمبود عرضه 1کنند: هایی که سرعت بهبود اقتصاد جهان را محدود میریسک .

.  سرعت آهستۀ بازگشایی 2در بازارهای مالی خواهد شد و بر رشد اقتصادی تأثیر منفی خواهد داشت. 

ای بزرگ و احتمال جهش ، احتمال به وجود آمدن موج کوچکی از بیماری در برخی از اقتصادهوکارهاکسب

 .ای مقاوم در برابر واکسنسویه و ایجاد ویروس
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سه کند. این مؤسگیری اقتصاد کالن فعالیت میهای تصمیمگروه فیتچ سلوشنز در حوزۀ تحلیل داده و ارائۀ استراتژی

 Country Risk & Industry"ها بندیدهد. یکی از این دستهارائه می بندیدسته 4خدمات خود را در قالب 

Research " های خود های دست اول و تحلیلسال است که از طریق این محصول داده 35نام دارد. این مؤسسه بیش از

شناخت بهتر بازار هدف  منظوربهدر اقتصادهای نوظهور،  خصوصبههای بازارها و صنایع، ها و ریسکرا در ارتباط با فرصت

های گزارش در ارتباط با ایران در حوزه 30کند. فیتچ سلوشنز در قالب این سرویس تاکنون حدود به مشتریان خود عرضه می

شور ریسک کنکات  ترینمهم در این گزارشگذاری منتشر کرده است. مختلف از دفاعی و سالمت گرفته تا انرژی و سرمایه

 شود.ارائه می سیاسی و اقتصادیی در دو حوزه ایران


