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یادداشت

سرمایه گذاری های جدید در بحران موجود

هر چند سرمایه گذاری در تولید در سال های اخیر بویژه از زمان تشدید تحریم ها امری خطیر و پر ریسک 
تلقی شده تا جایی که با تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی و یا کاهش نیروی انسانی، این واحدها، آژیر خطر 
برای تولید کشور به صدا آمده اما نباید فراموش کرد کاهش ارزش پول ملی و به عبارت ساده افزایش 3 برابری 
ارز نســبت به ریال از ابتدای سال 97 نیز فرصت های تازه ای برای تولید و بویژه صادرات کشور بوجود آورده 

است.
این امر بویژه برای تولیدات صادرات گرا شانسی مضاعف ایجاد کرده که به شرط واجد بودن شرایط رقابتی و 

مدیریت به روز شانس ماندگاری بیشتری خواهند داشت.
در این میان دو مؤلفه در صادرات کشور مؤثر است، نخست مناسبات سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها 
و سیستم بانکی بازگشت پول و دوم اطمینان صادرکنندگان از تداوم صادرات و عدم ممانعت بخش نامه ای از 
کاالهایی قابل صدور که قرارداد آن با طرف خارجی منعقد شده و نکول از تحویل آن مستلزم پرداخت جریمه 

است. موضوعاتی که شدیدا با محدودیت روبروست.
در بازار داخل نیز سیاست حمایت تعرفه ای فرصتی مجدد اما نه چندان دراز مدت برای صنایع و تولیدات 
داخلی بوجود آورده که صنایع داخلی باید از این فرصت و مزیت های خود استفاده کرده و جای پای خود را در 

برابر رقبای خارجی محکم نمایند.
اما نباید از یک نکته نیز غافل بود تعدادی از صنایع کشور در سال های گذشته بدون توجیه اقتصادی و تنها به 
دلیل ایجاد اشتغال تاسیس شده و از طریق تسهیالت بانکی سرپا نگهداشته شده اند. ورشکستگی این صنایع 
که غالبا در ارتقای تکنولوژی، ابتکار عمل ، مدیریت و کاهش هزینـه ها دچار کاسـتی و کـم کاری بوده اند را 
نباید به حساب شرایط تحریم ها و تنگنای موجود اقتصاد کشور نهاد. این گونه صنایع دیر یا زود با جهانی شدن 
اقتصاد کشور و بویژه پیوستن ناگزیر ایران به سازمان تجارت جهانی در رقابت عقب مانده و به لحاظ تاریخی 
ناچار به فروپاشی یا ادغام هستند. هر چند گفتن این کالم خوش آیند نیســت، اما باید یادآور شد که ارایه 
تسهیالت بانکی به این قبیل واحدها آبیاری درخت خشکی است که نتوانسته است خود را از گزند بی محابای 
حوادث دور نگاه دارد. اتفاقی عمومی که در همه نقاط جهان به چشم می خورد و دولت ها و کارآفرینان عالج 

واقعه را باید قبل از وقوع می نمودند. 
اما به ســرمایه گذاری بازگردیم، بخش عمدای از رونق تولید هر کشور محصول برون گرایی و صادرات 
است. اکنون با توجه به شرایط موجود ارزی، همان گونه که صنعت گردشگری کشور امکان جذب بیشتری 
را از خارج یافته اند،   بازارهای جدیدی نیز در برخی از حوزه ها بویژه خدمات،  گشــوده شده که قدرت رقابت 

مضاعفی را برای بازرگانان ایرانی خلق کرده است. 
کشورهای عراق، افغانستان، عمان، آذربایجان و حتی روسیه در اطراف، بازارهایی هستند که عالوه بر کاال، 
خدمات فنی -   مهندسی ایران در آن قدرت رقابت دارد، همچنین سرمایه گذاری مشترک با فعاالن اقتصادی 

این کشور ها می تواند راهکار دیگری برای تضمین ابعاد این بازارها محسوب شود.    
بهبود مناسبات با سایر کشورها از جمله تاجیکستان، پاکستان و برخی کشورهای عربی  نیز فرصت های 
دیگری را برای مراودات اقتصادی فراهم می آورد که بدالیل مختلف تاکنون ما را    از مراوده کیفی با همسایگان 
باز می دارد. همچنان که برداشتن روادید و یا برقراری تعرفه های ترجیحی با برخی از این کشورها می تواند 

زمینه گسترش تعامالت اقتصادی را مهیا سازد. 

حمید رضا شوشتریان
مدیرمسوول
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0سال پیش رو به علت افزایش هزینه های 
خانوارها  مصرف  کاهش   ، خدمات  و  تولید 
کاهش  و  ها  تحریم  ناحیه  از  که  شوکی  و 
اقتصاد کشور وارد می شود،  به  فروش نفت 
دوران سختی به صورت رکود تورمی خواهد 
بود یعنی اقتصاد ما همزمان افزایش قیمتها و 
رشد واقعی منفی را تجربه خواهد کرد که این 
وضعیت به بحران بیکاری و فقر دامن خواهد 
زد. این شرایط در کنار حجم نقدینگی باال و 
رشد سریع آن ، شرایط را برای افزایش بیشتر 
قیمت کاالها آماده میکند در این بین طال که 
مستقیما تحت تاثیر دو عامل قیمت دالر و 
طالی جهانی قرار دارد به دالیل متعددی که 
در ادامه بحث میکنیم معقولترین گزینه برای 

سرمایه گذاری است.

1. تحریم ها: کاهش فروش نفت به کمتر از 
یک میلیون بشکه در روز ، با در نظر گرفتن 
قیمت نفت و وابستگی کشور به واردات ،علی 
الخصوص واردات کاالهای اساسی که در حدود 
15 میلیارد دالر در سال است ، درآمد ارزی 
باقی  برای کشور  نفت  فروش  از محل  مازاد 
نخواهد گذاشت. صادرات غیر نفتی هم به دلیل 
عدم اقبال بسیاری از کشورها برای همکاری با 
ما به خاطر تحریم ها ، مشکالت روابط بانکی 
برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و ضعف 
تکنولوژیهای موجود در کشور برای رقابت در 

بازار های هدف ، با مشکل جدی روبرو است.

برای  بودجه دولت: دولت  2. کسری شدید 
سال 98 ،حدود 150 هزار میلیارد تومان درآمد 
از صادرات نفت و میعانات در نظر گرفته که با 
توجه به اینکه غالب درآمد ارزی از این محل 
قرار است با نرخ دولتی ) در حال حاضر 4200( 
محاسبه گردد ، لذا فشار زیادی به نرخ ارز برای 

جذاب ترین سرمایه گذاری ها
 در سال 98

تامین کسری بودجه وارد خواهد شد.

تومان  میلیارد  1800هزار   : نقدینگی   .3
نقدینگی کشور و رشد بی پشتوانه آن ) تقریبا 
روزی هزار میلیارد تومان( که بدهی های دولت 
، بانک ها و افزایش دستمزد کارکنان در سال 
98 ،کنترل آن را مشکل خواهد کرد ، نبود افق 
سرمایه گذاری مناسب در بخش مولد اقتصاد، 
وهمچنین ریسک های متعدد درسیستم بانکی 
میتواند  و سیاسی  اجتماعی  در کنار مسائل 
منجر به گردش این نقدینگی و تبدیل شبه 
پول به پول ) رشد پایه پولی( شود و نرخ ارز را 

به شکل محسوسی افزایش دهد.

4.  عدم جذابیت بازار های رقیب: بازار سهام به 
دلیل شرایط کالن اقتصاد، افزایش هزینه های 
اقتصادی  و ریسک های جدی فضای  تولید 
مناسبی  گزینه  نمیتواند   ، کشور  سیاسی  و 
باشد. نگهداری پول به صورت سپرده و اوراق 
با در آمد ثابت به دلیل نرخ بهره واقعی منفی 
)سود اسمی – تورم انتظاری( معقول به نظر 
نمی رسد. همچنین بازار مسکن به دلیل نبود 
قدرت خرید و بی ثباتی های موجود در کشور 
وارد سیکل رکود خواهد شد و جذابیت الزم را 

نخواهد داشت.

5. طالی جهانی: صدای پای رکود دراقتصاد 
آمریکا و تورم پایین ، بانک مرکزی این کشور 
را از ادامه برنامه افزایش نرخ بهره منصرف کرده 
و احتمال آغاز سیاستهای انبساطی در آینده 
بدهی های  از طرفی   ، است  داده  افزایش  را 
خارجی سنگین دولت و بخش خصوصی در 
نبود شرایط الزم برای رشد اقتصادی آمریکا 
میتواند به خروج سرمایه از این کشور و کاهش 
ارزش شاخص دالر و رشد طالی جهانی منجر 

شود. همچنین ریسک ها 
و نااطمینانی موجود در سطح بین الملل مثل 
جنگ تجاری چین و آمریکا، مشکالت خروج 
انگلستان از اتحادیه اروپا، بحرانهای خاورمیانه 
و مسایل داخلی دولت آمریکا بستر الزم برای 
افزایش قیمت طالی جهانی را فراهم کرده است.

6.   تحلیل تکنیکال: بررسی تکنیکی نمودارهای 
قیمت سکه و طال داخلی و همچنین طالی 
جهانی، پتانسیل رشد باالیی برای آنها تا یکسال 

آینده را نشان می دهد.

7.   سر رسید شدن بیش از 110 هزار میلیارد 
از گواهی های سپرده 20 درصدی در  تومان 
پایان سال97، میتواند سمت تقاضای بازار طال 

را به شدت تحریک کند.

در این بین ذکر چند نکته ضروری است اول 
آنکه در بین گزینه های سرمایه گذاری در طال 
سکه بیش از 10 درصد حباب مثبت دارد و 
طالی خام حدود 2 درصد حباب منفی گرفته 
است و با توجه به سر رسید شدن حدود 2.5 
میلیون قطعه سکه پیش فروش تا خرداد این 
فاصله حباب تعدیل خواهد شد، بنابراین طالی 
خام برای سرمایه گذاری ارزنده تر است. نکته 
دوم اینکه اینجانب افزایشی بیش از 50 درصد را 
برای طال تا یکسال آینده پیشبینی میکنم، البته 
این افزایش با نوسانات زیادی همراه خواهد بود 
و برنده اصلی در سال آینده کسانی هستند که 
بتوانند این نوسانات را پیشبینی و از آن به شکل 
موثری استفاده کنند. این امر به خاطر ناکارایی 
مفرط در بازار طالی کشور نه تنها کاری شدنی 
بلکه معقول نیز هست ولی نیاز به تجربه و دانش 

الزم این بازار دارد.

 سید آتین نراقی



شماره 563 /  اردیبهشت ماه 1398 4

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 
98 از نگاه اقتصاددانان

گزینه های برتر سرمایه گذاری در سال جاری کدامند؟

در میزگرد بررسی شد:

ســوال: وضعیت اقتصادی کشور در سال 
جاری را چطور ارزیابی می کنید؟

پژویان: به نظر می رسد بدون تغییر عمده 
ای در سیاســت گذاری های خرد اقتصادی و 
سیاسی کشور، رونقی در اقتصاد ایران حاصل 

شود. 
مشــکل اساسی، ســاختار اقتصاد است و 
اصالح ساختار اقتصادی کشــور هم اتفاقی 
زمان بر بوده و چند ســالی بــه طول خواهد 
انجامید. مــا برای اصالح وضعیــت و تبدیل 
شــدن به یک کشــور قدرتمنــد تولیدی، 

امکانات و منابع کافی در اختیار داریم. 
در حال حاضر ایران، عالوه بر صادرات نفت 
خــام، صادرکننده صدها محصــول و کاالی 
مختلف اســت و تحریم ها و محدودیت های 

صادرات، منابع ارزی کشور را کاهش خواهد داد. 
کاهش منابع ارزی، تامین نهاده های تولید را دچار مشکل خواهد کرد و تداوم چنین روندی، 
اقتصاد کشــور را با معضل جدی مواجه خواهد کرد. با این شــرایط، نشانه ای دال بر رونق و رشد 

اقتصادی مشاهده نمی شود.
بغزیان: ترســیم چشــم انداز اقتصادی نیازمند شــفافیت برنامه ها و نیز قابل کنترل بودن 
رویدادها اســت. در شرایط فعلی، سیاست بانک مرکزی در مورد بازار ارز مشخص نیست. وزارت 
نفت هم آمار شــفافی از وضعیت فروش نفت ارائه نکرده اســت. با توجه به اینکه سیاست و خط 
مشــی دولت امریکا در برابر ایران قابل پیش بینی و کنترل ما نیســت و هر لحظه ممکن اســت 
تصمیمی جدید اتخاذ شود و اقتصاد ما را دچار مشکالت بیشتر کند؛ ابهام در برنامه ها و سیاست 

های داخلی پیش بینی را سخت تر خواهد کرد.
ترســیم چشم انداز قابل اعتماد از اقتصاد کشــور در گرو چند شرط است. نخست آنکه دولت 
سیاســت ها و برنامه های خود را در مورد نظام ارزی تعیین و اعالم کنــد. بانک مرکزی متولی 

نظارت بر این بازار است و باید نظارت آنقدر قوی باشد که شاهد نوسان مداوم بازار ارز نباشیم. 
نظارت قوی به معنای قیمت گذاری دستوری نیست؛ بلکه باید به نحوی نظارت صورت گیرد 

که از سودجویی و فرصت طلبی جلوگیری شود. 

با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، سرمایه گذاری در شرکت های صادرات محور و نیز صنایع غذایی و دارویی منطقی تر خواهد بود.
به گزارش بورس نیوز، سال 97 سال پرماجرایی برای اقتصاد ایران بود. جهش چشمگیر نرخ ارز و تورم سنگین و افت ارزش پول ملی و 
افزایش قیمت شدید بسیاری از کاالها و خدمات، مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور بود. هر چند مهمترین دلیل این نوسانات، تحریم 

های دولت امریکا علیه ایران بود؛ ولی نباید از تاثیر سیاست های داخلی در نابسامانی بازارها غافل شد.
امســال با کوهی از ابهامات در مورد برنامه های اقتصادی و سیاسی آغاز شد. در حالی که امید می رفت در سال 98 با ثبات در بازار ارز، 
تورم لجام گسیخته نیز مهار شود و شرایط مساعدتری داشته باشیم، سال 98 با سیل سهمگین و حجم باالی خسارت های مالی آغاز شد.
هنوز در کش و قوس تعیین محل تامین خســارت های ســیل بودیم که عصر دیروز در اقدامی نابخردانه، نام سپاه پاسداران در لیست 
تروریستی دولت امریکا قرار گرفت و موج نوسانی جدیدی در بازار ارز و طال به راه انداخت. این در حالی است  که قبل از این اتفاق و در ماه 

آوریل، بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال 2019 را منفی 3.8 درصد با رکود تورمی شدید پیش بینی کرده است.
در خصوص چشــم انداز اقتصاد ایران در سال 98 و گزینه های برتر ســرمایه گذاری خبرنگار بورس نیوز گفتگویی با جمشید پژویان 
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه، مرتضی عزتی اقتصاددان و آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران انجام داده که 

چکیده ای از آن را می خوانید.
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شرط دوم، تعیین تکلیف نظام بانکی کشور 
اســت. مادامی که نرخ هــای مصوب رعایت 
نشــود و منابع بانکی صرف تامین مالی بخش 
تولید نشــده و نقدینگی به جای تولید، وارد 
بازارهای ســوداگرانه شــود؛ اقتصاد قابلیت 

پیش بینی نخواهد داشت.

سومین شــرط هم نظارت بر قیمت کاالها 
و خدمات در کشور اســت. اگر قیمت کاالیی 
توسط مراجع ذیصالح تعیین شده، عرضه آن 
کاال با قیمت باالتر از قیمت مصوب، توجیهی 
ندارد و باید در این زمینــه نظارت قوی تری 

صورت بگیرد.
عزتی: اگــر متغیرهای بــرون زا تفاوت 
چندانی با ماه های پایانی ســال 97 نداشــته 
باشــد، می توان انتظار کاهش نــرخ تورم و 
بهبود اندک رشــد اقتصادی کشور را داشت. 
اما در صورت تشــدید تحریم ها هم صادرات 
و هم واردات کاهش یافته و در نتیجه، رشــد 
اقتصادی کشــور هم کاهــش خواهد یافت. 
البته انتظار تغییر محسوســی در نرخ تورم و 

وضعیت سرمایه گذاری خارجی نمی رود.
شــاید اقداماتی در راســتای بهبود روابط 
بین المللی، وضعیت اقتصادی را کمی بهبود 
بخشــد. در مجموع، وضعیت اقتصاد چندان 
مطلوب نیســت و انتظار تغییر مثبت یا منفی 
چشــمگیری نمی رود. تجدید نظر در روابط 
بین المللــی و تغییر در سیاســت های بین 
المللــی و در اولویت قــرار دادن اقتصاد، می 
تواند سبب جهش چشمگیر اقتصاد شود. در 
غیر این صــورت حتی اتفاقــی مثل تصویب 
FATF چنــدان تحولی به همــراه نخواهد 

داشت.

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸ از نگاه 
اقتصاددانان/ گزینه های برتر سرمایه گذاری 

در سال جاری کدامند؟
سوال: در صورت تداوم این وضعیت، نرخ 

واقعی و منطقی ارز چقدر خواهد بود؟
پژویان: فارغ از نرخ های اعالم شده توسط 
بانک مرکــزی، ارزش واقعی دالر در بازار آزاد 
تقریبا مشخص است؛ نرخ ارز بستگی به شدت 
تحریم هــای امریکا وضعیت فــروش نفت و 
میزان درآمدهای ارزی کشور خواهد داشت. 
در صورت تشــدید تحریم هــای امریکا علیه 

ایران، افزایش نرخ ارز نیز خواهیم داشت.
بغزیان: بازار ارز حتما باید هدایت و کنترل 
شــود؛ ولی اقداماتی که در سال 97 در مورد 

بازار ارز انجام شــد، اقدامات مناســبی نبود و به التهاب بازار ارز دامن زد. انتظار می رود سیاست 
های ارزی کارشناســانه تری انجام شود و نوسان این بازار به حدی نباشد که سوداگران را جذب 

این بازار کند.

ســوال: با در نظر گرفتن تمامی جوانب، سرمایه گذاری در چه حوزه ای مناسب تر بوده و بازدهی 
باالتری خواهد داشت؟

پژویان: یکی از مشکالت عمده اقتصاد ما بازدهی پایین بخش صنعت نسبت به بخش تجارت 
اســت. بازدهی بخش صنعت به 6 درصد و بازدهی بخش تجارت به 200 درصد رسیده است. با 
در نظر گرفتن بازدهی پایین بخش صنعت، به نظر می رسد سرمایه گذاری در حوزه محصوالت 
کشاورزی و صنایع غذایی که قابلیت و امکان صادرات هم دارند، انتخاب مناسب تری خواهد بود.

عزتی: با شرایط فعلی، اگر چه باز هم امســال افزایش نرخ کاالها و خدمات را شاهد خواهیم 
بود؛ ولی احتماال تورم و جهش قیمت های شدید همچون سال 97 نداریم. از این رو نباید انتظار 
رشــد خارق العاده بازار سرمایه و سهام شرکت های بورســی همچون سال 97 را داشت. به نظر 
می رسد بازار سرمایه امســال بازدهی 20 تا 30 درصدی برای سهامداران به ارمغان آورد. البته 
تشدید تحریم ها، رشد بازار سرمایه را کاهش خواهد داد و از بازدهی مورد انتظار این بازار خواهد 

کاست. 
صنایع صادرات محور، در ســال جاری کماکان گزینه های مناسب تری برای سرمایه گذاری 

خواهند بود و حتی تشدید تحریم ها، فعال صادرات را فعال متوقف نخواهد کرد.
صنایع کشاورزی و دارویی هم کمترین وابستگی را به تحریم ها دارند و به نظر می رسد صنایع 
وابسته به کشــاورزی و دامپروری، دارو و سالمت و همچنین گردشــگری مذهبی در سال 98 

راحت تر از سایر صنایع بتوانند فعالیت کنند و کمتر از تحریم ها آسیب ببینند.
با توجه به رشد اقتصادی پایین کشور و عدم رشــد درآمدهای مردم متناسب با تورم، به نظر 
می رســد بازار مسکن در سال 98 با کاهش تقاضا مواجه بوده و  در بازار مسکن خصوصا در مورد 

امالک با قیمت باالتر، رکود حاکم خواهد شد.
بغزیان: با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، ســرمایه گذاری در شرکت های صادرات محور و 

نیز صندوق های سرمایه گذاری منطقی تر خواهد بود.
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ســه منبع معتبر خارجی به طــور هم زمان در گزارش هایــی به موانعی که در مســیر ورود 
سرمایه گذاران خارجی به کشورمان قرارگرفته اند، پرداخته اند. نشریه های اکونومیست، فوربس 
و نیویورک تایمز، قوانین باقیمانده از تحریم های غیرهســته ای آمریــکا، محدویت های مالی و 
قوانین مربوط به ویزا را به عنوان مانعی بر ســرراه ســرمایه  گذاران اروپایی  بــرای ورود به ایران 
دانســته اند. اکونومیست نوشــته اســت اگر در مجلس جدید قوانین گمرکی و قوانین اشتغال 
اصالح شوند، وضعیت ایران در سهولت کسب و  کار بهبود خواهد یافت. کمبود نقدینگی در دست 
مشتریان، احتمال وجود اســامی افراد مورد تحریم در شــرکت های بورسی از دیگر ترس های 
سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشوری هســتند که به نوشته فوربس می تواند 
کسب و  کار دل چسب و سودآوری را برای ســرمایه گذاران به ارمغان آورد. پس از امضای برجام، 
چگونگی کســب وکار با ایران به دغدغه بسیاری از کشورهایی بدل شــد که در دوران تحریم ها 
امکان همکاری اقتصادی با کشــورمان را نداشته اند. میزان سهولت کسب وکار در ایران و شاکله 
فرهنگ حاکم بر فضای اقتصادی کشورمان از یکسو و موانعی که هنوز به خاطر برخی تحریم های 
غیر هسته ای آمریکا برجا مانده اند، از سوی دیگر ازجمله مسائلی هستند که ذهن سرمایه گذاران 
خارجی را به خود مشــغول می کنند و موانعی بر سر راه جذب ســرمایه های خارجی کشورمان 

ایجاد می کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نشــریه اکونومیست در شماره جدید خود گزارشی را به این موضوع 
اختصاص داد و با اشاره به اینکه ورود به فضای تجاری ایران برای سرمایه گذاران خارجی دشوارتر 
از انتظارات پیشین است، نوشت: توافق هسته ای ایران به عنوان فرصتی که برای هر نسل یک بار 
پیش می آید تلقی می شــود. با وجود همه این استقبال های صورت گرفته، راه اندازی کسب وکار 
در ایران دشوارتر از آن اســت که برخی انتظارش را داشتند. بزرگ ترین مشکل، فقدان فاینانس 
است. روز 13 آوریل یکی از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا این موضوع را که کشورش به فریز 
دارایی های ایران در خارج ادامه می دهد، تکذیب کرد. با وجود این، به نظر نمی رسد این دارایی ها 
که احتمال می رود بالغ بر 100 میلیارد دالر ارزش داشــته باشــند و انتظار می رفت که به رونق 
سرمایه گذاری ها کمک کنند، به جریان افتند. مهم تر اینکه، آمریکا از دسترسی شرکت هایی که 
در ایران فعالیت می کنند، به سیســتم مالی خود ممانعــت می کند. این موجب ترس بانک های 
خارجی است که مدت ها اســت با قوانین تحریم های آمریکا آشنایی دارند. بدون وجود بانک ها، 
آن قراردادهایی که تیتر اخبار را به خود اختصاص داده بودند، از پیشرفت بازمی ایستند. بسیاری 
از مشتریان کاالها هم با کمبود نقدینگی مواجه اند و به دنبال ارزان ترین کاالها هستند بنابراین 

موانع سرمایه گذاری در 
ایران

جایی برای کاالهای لوکس باقی نخواهد ماند. 
به عنوان مثال قطعــات چینی خودرو بیش از 
نمونه های اروپایی فروخته می شوند. ایران در 
رتبه بندی بانک جهانی از سهولت کسب وکار 
جایگاه میانــی 118 را به خود اختصاص داده 
است. نشریه فوربس نیز در گزارشی به منظور 
راهنمایی صاحبان کســب وکارهای خارجی 
برای ســرمایه گذاری در ایران توصیه هایی را 
به آن ها ارائه کرده اســت. فوربس می نویسد: 
یک مســئله اساسی درباره ســرمایه گذاری 
در ایران این اســت که با شــریکی همکاری 
کنید. بســیاری از تحریم های وضع شده علیه 
ایران لغو شــد، اما همچنان برخی تحریم ها 
باقی مانده است. هنوز بسیاری از شرکت های 
آمریکایی از انجام معامله با ایران منع شده اند، 
اما بازار ایران به روی شــرکت های اروپایی و 

آسیایی باز است.
فوربس معتقد است اگر این شرکت ها با افراد 
یا شـرکت هایی که هنوز در فهرست تحریم ها 
قـرار دارنـد معاملـه کننـد، بـا جریمه هـای 
سـنگین مواجه می شـوند؛ بنابراین مهم است 
کـه صاحبان کسـب وکارهای خارجـی بدانند 
با چه شـخص یا شـرکتی معامله می کنند؛ اما 
فهمیدن این مسـئله کار آسانی نیست. برخی 
کارشناسـان براین باورند که مسـئله ساختار 
مالکیت و صورت وضعیت هـای مالی در ایران 
چندان شـفاف نیسـت و به صـورت علنی بیان 

نمی شود.

اکونومیست، فوربس و نیویورک تایمز تحلیل کردند
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بنابراین نمی تــوان به راحتی فهمید مالک 
یک شرکت کیســت. صاحبان کسب وکار در 
ایران از آن دســته از فرآیندهای ارزیابی بازار 
که شــرکت های غربی بر آن هــا اصرار دارند، 
استفاده نمی کنند و تالش می کنند اطالعات 
مرتبــط را کشــف کننــد. در بهترین حالت 
این مســئله کارها را به تأخیر می اندازد و در 

بدترین حالت توافق را غیرممکن می کند.

مهم اسـت کـه صاحبـان کسـب وکارهای 
خارجی بدانند با چه شخص یا شرکتی معامله 
می کنند؛ اما فهمیدن این مسـئله کار آسـانی 
نیسـت. برخی کارشناسـان براین باورند که 
مسئله ساختار مالکیت و صورت وضعیت های 
مالی در ایران چندان شفاف نیست و به صورت 

علنی بیان نمی شود

به نوشـته فوربـس، کارشناسـان معتقدند 
ارزیابـی بـازار در ایران کار پرچالشـی اسـت، 
به ویـژه در فضایـی کـه افـراد، آن دسـته از 
ارزیابی هایـی را که شـرکت های غربی جهانی 
اسـتفاده می کننـد، به کار نمی برنـد؛ بنابراین 
همـکاری بـا شـرکت هایی که سـهام آن ها در 
بـورس عرضه نمی شـود یـا اطالعـات مربوط 
بـه آن هـا علنی نمی شـود، دشـوار اسـت. کار 
بـا شـرکت هایی کـه سـهام آن هـا در بـورس 

تهـران عرضه می شـود اندکی راحت تر اسـت، 
امـا نـه خیلـی. بـورس تهـران فهرسـت همه 
سـهامدارانی را کـه حداقل یک درصد سـهام 
در شـرکت های بورسی داشـته باشند، منتشر 
می کند. این فهرست در هر فصل به روزرسانی 
می شود، اما در این فهرست مشخص نمی شود 
سـهامداران، سـهامدار نهایی هسـتند یا صرفاً 
نماینـده دیگـر افرادنـد. بـه نوشـته فوربـس 
روش دیگـر بـرای فهم سـاختار سـهامداری، 
بررسـی هیئت مدیـره شـرکت ها اسـت. آمـار 
بورس تهران قابل اعتماد اسـت، امـا فقط الیه 
سـطحی سـهامداران را مشـخص می کنـد و 
مشـکل اینجا اسـت. معموالً زیر الیه سطحی، 
الیه های دیگری هم وجود دارد. در ایران فقط 
سـهامداران به هیئت مدیره راه پیدا می کنند، 
بنابرایـن یک روش بـرای ردیابی سـهامداران 
بررسـی آرایـش هیئت مدیره اسـت، اما بازهم 
دسترسـی بـه الیه هـای دوم و سـوم مشـکل 
است؛ نیویورک تایمز نیز همچون اکونومیست 
معتقد اسـت یکی از موانع سـرمایه گذاری در 
ایـران الزامات قوانیـن بانکی آمریکا اسـت که 
بانک هـای اروپایـی نیـز بایـد آن هـا را رعایت 
کنند. بر اساس قوانین مالی آمریکا، بانک های 

سراسـر جهان برای جلوگیـری از فرار مالیاتی 
بایـد مشـخص کننـد کـه آیـا مشتریانشـان 
شـهروندان آمریکایـی هسـتند یـا خیـر. اگر 
ایـن بانک هـا ایـن مسـئله را رعایـت نکننـد، 
دارایی های آن ها مصادره می شـود. میلیون ها 
نفـر دارای تابعیـت دوگانـه آمریکایی-ایرانی 
هسـتند. نیویورک تایمـز برایـن بـاور اسـت 
این مسـئله کـه ایـران تمایل نـدارد اطالعات 
شـهروندانش در اختیـار آمریـکا قـرار گیـرد، 
مانعـی بـرای بانک هـای اروپایـی محسـوب 
می شـود. یکی دیگـر از موانع سـرمایه گذاری 
اروپاییان در ایران قانون ویزا اسـت که آمریکا 
به تازگـی تصویب کرده اسـت. بر اسـاس این 
قانون افرادی که به ایران سفرکرده باشند باید 
برای ورود به آمریکا درخواسـت ویزا کنند. به 
گفته شرکت های اروپایی این محدودیت های 
مالـی و سـفر، دسـتیابی بـه توافق با شـرکای 

ایرانی را تقریباً غیرممکن می کند.

رتبه کلی



شماره 563 /  اردیبهشت ماه 1398 8

مشــاهدات میدانــی حاکــی از اصــرار 
فروشــندگان بر افزایــش قیمت هــا دارد، 
چنان کــه آنان به طور هفتگــی نرخ جدیدی 
برای واحــد خود اعمال می کننــد تا متوجه 

هیچ گونه ضرری نشوند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران 
جوان، اردیبهشــت ماه معموالً به عنوان آغاز 
فصل جابه جایی مستاجران شناخته می شود. 
اما اکنون که در آســتانه ورود به این ماه قرار 
گرفته ایم، بازار مســکن شــرایط متفاوتی را 

نسبت به گذشته طی می کند.
در شــرایطی که مطابق هر سال صاحبان 
واحد های مســکونی درصدد افزایش اجاره 
بها هســتند، به علت افت تقاضــا همچنان با 
قیمت های ســال واحد های خود را به اجاره 
می گذارنــد، چراکه با کاهــش قدرت خرید 
خانوارها، مســتاجران دیگر تــوان پرداخت 

اجاره بیشتری نسبت به گذشته ندارند.
در دیگر ســوی بازار نیز خریــد و فروش 
مسکن در رکود به سر می برد و پس از افزایش 
قیمت بیش از 90 درصدی که ســال گذشته 
در بازار پایتخــت اتفاق افتــاد، بعید به نظر 
می رسد در ســال جاری تغییر محسوسی در 
قیمت ها پیش بیاید. البته طبق کارکرد های 
اقتصادی پیشروی نرخ مســکن متناسب با 
شــاخص تورم موجود چنــدان دور از ذهن 

نیست.

 دالر چه بر سر بازار مسکن آورد؟
به دنبــال همین روند اســت کــه آخرین 
گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن 

وزارت راه وشهرسازی نشان می دهد میانگین 
قیمت هر متــر مربع واحد مســکونی تهران 
در آخرین ماه ســال گذشــته وارد کانال 11 
میلیون تومان شده اســت. با این حال بیشتر 
کارشناســان بر این عقیده هســتند که این 
بخش از اقتصاد دیگر کشــش جهش قیمت 
ندارد و اگر تغییری هم بــه وجود آید، جنبه 
اســمی و صــوری دارد. با توجه بــه کاهش 
قدرت خرید دهک های متوسط جامعه بعید 
به نظر می رســد در معامالت واقعی بر اساس 
قیمت هایی که اعالم می شــود خرید و فروش 

انجام بپذیرد.
با اینکه از میانه سال گذشته نشانه های رکود 
در بازار مسکن هویدا شد، اما عرضه کنندگان 
همچنان بــه باالبردن قیمت هــا ادامه دادند 
تا در اســفندماه رکورد های جدیدی در این 
بخش رقم بخورد و رکود با تورم توامان شود. 
رسیدن میانگین قیمت مسکن پایتخت به 11 
میلیون تومان و بی توجهی بــه تجهیز منابع 
سمت تقاضا باعث افت محسوس معامالت در 
سال جاری شده اســت؛ چنان که آمار رسمی 
نشان می دهد در 16 روز ابتدایی سال جاری 
تنها 61 مورد خرید و فروش مسکن در سطح 

استان تهران صورت گرفته است.
مقایســه این آمار با معامله 5000 واحدی 
مســکن در فروردین سال گذشــته به خوبی 
رکود حاکم بر این بخش را نشان می دهد، اما 
جهش های به وجودآمده در بازار های موازی، 
کاهش ارزش پــول ملی و افزایش هزینه های 
ساخت مســکن باعث شــده تا فروشندگان 
واحد های مســکونی توجیــه اقتصادی برای 

فروش ملک خود با حداقل قیمت پیدا نکنند 
و بدون تقاضا مانــدن کاالی خود را به فروش 

آن ترجیح دهند.

اصرار فروشندگان بر افزایش قیمت
مشــاهدات میدانــی حاکــی از اصــرار 
فروشــندگان بر افزایــش قیمت هــا دارد، 
چنان کــه آنان به طور هفتگــی نرخ جدیدی 
برای واحــد خود اعمال می کننــد تا متوجه 
هیچ گونه ضرری نشــوند. در چنین شرایطی 
حتــی صاحبان امالکی که نیــازی به فروش 
ملــک خــود ندارنــد ترجیــح می دهند با 
قیمت های نجومــی و غیرواقعی خانه خود را 
برای فــروش بگذارند. به نظر می رســد آن ها 
جدیت چندانی برای معامله ملک خود ندارند 
و فقط درصدد آن هستند که »از آب گل آلود 
ماهی بگیرند«. در واقــع این افراد ملک خود 
را با نرخــی باالتر از ارزش واقعــی به فروش 
می گذارند تا شــاید فردی از روی ناآگاهی یا 
برای سرمایه گذاری اقدام به خرید ملک آن ها 

کند.
شــاید عده ای توجیه کنند کــه هر فردی 
اختیــاردار ســرمایه و دارایی خود اســت و 
نمی توان بــر آن ها خــرده گرفت، امــا باید 
توجه داشــت که این فروشــندگان صوری 
موجــب هیجانی شــدن و افزایــش کذایی 
قیمت مســکن در بازار می شود. این افراد که 
معموالً در ســایت های اینترنتی برای دارایی 
خود نرخ تعیین می کنند، موجب می شوند تا 
فروشندگان واقعی با نگاه به آگهی آن ها تصور 
کنند نرخ ها افزایش یافته و براســاس آن خانه 

تحلیل کارشناسان از آینده بازار مسکن

 روند قیمت ها به کدام سو خواهد رفت؟
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خود را قیمت گذاری کنند. در چنین شرایطی 
متقاضیان از بازار خارج می شوند که منجر به 
دامن زدن رکود می شود و یا سرمایه گذاران با 
همان قیمت های غیرواقعــی حاضر به خرید 

خانه می شوند که این امر خود تورم زاست.

اجاره بها کشش افزایش ندارد
ماجــرای بــازار مســکن به همیــن جا 
ختم نمی شــود. معمــوالً با نزدیک شــدن 
به اردیبهشــت ماه مهلت یک ســاله بیشــتر 
مســتاجران به اتمــام می رســد و آن ها باید 
چاره تــازه ای بــرای انتخاب محــل زندگی 
خود بیندیشــند. موضوعی که با قرارگرفتن 
در روز های پایانــی فروردین به دغدغه اصلی 

مستاجران تبدیل شده است.
به ویژه با اتفاقاتی که سال گذشته در حوزه 
اقتصاد رخ داد بســیاری از مستاجران قدرت 
خرید خود را از دســت دادند و بخش مهمی 
از درآمد آن ها اکنون صــرف خرید مایحتاج 
اولیه می شــود. در واقع اغلب آن ها دیگر توان 

پرداخت اجاره بهای بیشتری ندارند.
از این رو کارشناســان پیش بینی می کنند 
ممکن اســت در تابستان امســال با رکود در 
بخش اجاره مسکن هم مواجه شویم. موجران 
یا باید به مبلــغ قرارداد هــای قبلی رضایت 
دهند و با شرایط سال گذشــته واحد خود را 
اجاره دهند و یا در صورت باالبردن نرخ اجاره 
ممکن اســت واحد های آن ها بدون متقاضی 

خالی بماند.
مســتاجران هم چاره ای جز نقل مکان به 
نقاط پایین تر شــهر و یا شــهر های اقماری 
ندارند. از این رو ممکن است امسال نیز شاهد 
دور جدیدی از مهاجرت ها به شهر هایی نظیر 

کرج باشیم.
روندی که ادامه آن مشــکالت اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و سیاســی جدیدی به بار 
می آورد. با این حال باید توجه داشــت اکنون 
با توجه بــه درآمد کارگــران و کارمندان که 
بیشترین قشر اجاره نشین را تشکیل می دهند 
و کاهش قــدرت خرید آن ها طی یک ســال 
گذشته دیگر کشــش افزایش اجاره بها وجود 
ندارد. با این حال اردیبهشــت هر ســال یک 
شــوک قیمتی در بازار اجاره مسکن به وجود 

می آید.
امســال نیز با توجــه به اینکه شــروع ماه 
مبارک رمضان با روز های پایانی اردیبهشــت 
هم زمان شده اســت به نظر می رسد بسیاری 
از خانوار هــا دیگر منتظــر تعطیلی مدارس 
نایســتند و قبل از خرداد درباره محل زندگی 

خود تصمیم گیری کنند.

تولید مسکن؛ هدف یا رویا؟
همه مســائلی که از آن ها یاد شــد نشان از 
رشد رکود تورمی مسکن در سال جاری دارند. 
در حالی که مسئوالن کشور همچنان بر تولید 
یک میلیون واحد مســکونی در ســال تاکید 
دارند، اما به نظر می رســد ایــن هدف به یک 
رویا تبدیل شــده است و عرضه بازار همچنان 
پاسخگوی تقاضا نیســت. از همین رو هرگاه 
هم رونقی نسبی در بازار ایجاد می شود همراه 
با تورم اســت. از این رو از دولت و مســئوالن 
ذی ربــط انتظار می رود اهــداف اعالمی را از 

سخن خارج کرده و به ورطه عمل برسانند.
در ایــن بین ســال های گذشــته دولت با 
سیاست پرداخت تسهیالت بانکی تالش کرد 
از رکود مســکن جلوگیری کنــد، اما نگاهی 
به این برنامه های موجود نشــان می دهد که 
این تسهیالت بیشتر به ســمت تقاضا تزریق 
شــده اند و کمتر تولیدکننــدگان از وام های 

بانکی بهره مند شده اند.

در حالی که تقاضا ســال های سال است در 
این بازار وجــود دارد و نیازی بــه تقویت آن 
احساس نمی شود بلکه الزم است اکنون دولت 
سیاست های تشویقی خود را به سمت عرضه 
ببرد تا با رونق تولید قیمت ها نیز جهش های 
نجومی را تجربه نکنند و به تعادل برســند. در 
این صورت است که مشتریان توان خرید خانه 
را پیدا می کنند و می توانند متناســب با نیاز 

خود وارد بازار شوند.
در ایــن زمینــه خبر ها حاکــی از اجرای 
طرحی دوساله اســت که طبق آن قرار است 
400 هزار واحد مســکونی ســاخته شــود. 
اجرای چنین طرح هایی طبیعتاً به بخشــی از 
نیاز جامعه پاســخ می دهد، امــا باید در نظر 
داشت امروزه تنها ساخت مسکن در محوریت 
قرار ندارد، بلکه الزم اســت ایــن واحد ها در 
مکان هایی احداث شــوند که از زیرساخت ها 
و خدمات رفاهی کامل بهره مند باشــند و نیاز 

متقاضی در آن گنجانده شود.
همچنین ساخت 200 هزار مسکن در سال 
نمی تواند چندان اثرگذار باشد، بلکه با جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید بر هدف 
ساخت بیش از یک میلیون واحد در سال جامه 
عمل پوشاند. شــاید به همین علت است که 
امروزه خانه های کلنگــی جذابیت دوچندان 
در بازار دارند و برخی سرمایه گذاران حاضرند 
ایــن خانه ها را حتی تــا دو برابر ارزش واقعی 

آن ها بخرند.
منبع: روزنامه آرمان
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صندوق بین المللی پول در گزارش جدید 
خود از چشم انداز اقتصادی جهان، نرخ رشد 
تولید ناخالص داخلی ایران و جهان را نسبت 
به پیش بینی قبلــی تعدیل کــرد. این نهاد 
بین المللی همچنین شــرایط فعلی و آینده 
نرخ تورم،  بیکاری، ســرمایه گذاری، تجارت 
و چند شــاخص مهم اقتصاد ایــران را مورد 

بررسی قرار داد.
صنــدوق بین المللــی پــول در تازه ترین 
گــزارش خــود از »چشــم انداز اقتصــادی 
جهان«، پیش بینی نرخ رشــد تولید ناخالص 
داخلــی ایران، خاورمیانــه و جهان را تعدیل 

کرد.
 صنــدوق بین المللی پول کــه در گزارش 
قبلی خود نرخ رشــد اقتصادی ایران در سال 
2019 را منفــی 3.6 درصد پیش بینی کرده 
بود، در تازه ترین گزارش خود از چشــم انداز 
اقتصادی جهان با تعدیل این رقم پیش بینی 
کرد که اقتصاد ایران در ســال جاری میالدی 

6 درصد نسبت به سال قبل کوچکتر شود.
در صورت تحقق ایــن پیش بینی صندوق 
بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری 
میالدی بدترین سال خود پس از سال 2012 
را ســپری خواهد کرد. در سال 2012 ایران 
که نخستین ســال تحریم نفتی خود را پشت 
سر می گذاشت، رشــد اقتصادی منفی 7.7 

درصدی را تجربه کرد.
بر اســاس گزارش تازه صندوق بین المللی 
پول، اقتصاد ایران در ســال 2018 نرخ رشد 
منفی 3.9 درصد را به ثبت رسانده است. البته 
اقتصاد ایران به رغم کوچکتر شــدن نســبت 
به ســال های قبل همچنان جایــگاه دومین 
اقتصاد بــزرگ منطقه خاورمیانه و شــمال 

آفریقا را برای خود حفظ کرده اســت. صندوق بین المللی پول در اواســط سال 2018 نرخ رشد 
اقتصادی ایران در سال مذکور را منفی 1.5 درصد پیش بینی کرده بود.

همچنین صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال 2020 رشد 
اندک 0.2 درصدی را تجربه کند که این رقم نیز در قیاس با پیش بینی قبلی صندوق بین المللی 
پول از نرخ رشــد اقتصادی ایران در ســال 2020 )حدود 1 درصد( کاهش محسوســی نشان 

وضعیت فضای کسب و کار ایران
 در سال 2019
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می دهد.

سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 201۸ 
کاهش یافته و از 1.2۸ درصد در سال 2017 
به 1.1۹ درصد رسیده است. طبق این برآورد، 
سهم ایران از اقتصاد جهان در سال 201۹ با 

کاهش بیشتر به 1.0۸ درصد خواهد رسید

افزایش فشــارهای اقتصادی بر ایران و نیز 
وجود بحران های سیاسی در برخی کشورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا باعث شده است که 
صنــدوق بین المللی پــول پیش بینی خود از 
رشــد اقتصادی منطقه را با 0.9 واحد درصد 
کاهش نســبت به پیش بینی قبلــی، به 1.3 
درصد برســاند. از طرفی صندوق بین المللی 
پول متوســط قیمت هر بشکه نفت )میانگین 
قیمتی نفت برنت، نفت ســبک تگزاس و نفت 
فاتح دبی( در سال جاری میالدی را با حدود 6 
دالر تعدیل نسبت به پیش بینی قبلی، 59.1 
دالر پیش بینی کرده اســت که مطمئناً این 
مســئله نیز در تعدیل پیش بینی نرخ رشــد 

اقتصادی منطقه بی تأثیر نبوده است.
صندوق بین المللی پول به غیر از شــاخص 
رشــد اقتصادی، وضعیت اقتصاد ایران در 11 
شــاخص مهم دیگر را نیز مــورد تحلیل قرار 

داده است که به شرح زیر است:

سهم از اقتصاد جهان
برآوردهای صندوق بین المللی پول نشــان 
می دهد، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 
2018 کاهش یافته و از 1.28 درصد در سال 
2017 به 1.19 درصد رسیده است. طبق این 
برآورد، ســهم ایران از اقتصاد جهان در سال 
2019 با کاهش بیشتر به 1.08 درصد خواهد 

رسید.

سرمایه گذاری
طبــق بــرآورد صنــدوق بین المللی پول 
ســرمایه گذاری انجام شــده در اقتصاد ایران 
در ســال 2018 معادل 38.32 درصد تولید 
ناخالص داخلی بوده که نسبت به سال 2017 
افزایش افزایش داشــته است. این شاخص در 
ســال 2019 به 38.97 درصد تولید ناخالص 

داخلی افزایش خواهد یافت.

پس اندازهای ملی
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شاخص پس اندازهای ملی نسبت به تولید 
ناخالص داخلی نیز در سال 2018 به 42.63 
درصد GDP رسیده است که نسبت به سال 
2017 افزایش داشــته است. برآورد صندوق 
بین المللی پول از پس اندازهای ملی نسبت به 
تولید ناخالص داخلی در ســال 2017 برابر با 
39.52 درصد بوده اســت. در سال 2019 نیز 
این شــاخص به 38.59 درصد کاهش یافته 

است.

نرخ تورم
نرخ تورم ایران که در ســال 2017 معادل 
9.6 درصد بــود، در ســال 2018 به 31.16 
درصد افزایــش یافت. صنــدوق بین المللی 
پول، نرخ تورم ایران در سال 2019 را 37.17 

درصد پیش بینی کرده است.

تجارت
طبق گزارش صندوق بین المللی پول،  رشد 
واردات ایران از 13.94 درصد در سال 2017 
به 9.13- درصد در ســال 2018 و همچنین 
رشد صادرات از 1.7 درصد در سال 2017 به 
منفی 14.89- درصد در سال 2018 کاهش 

یافته است.
این نهــاد بین المللی، برای ســال 2019، 
رشــد 10.52- درصدی در واردات و رشــد 
22.01- درصدی در صــادرات را پیش بینی 

کرده است.

نرخ  بیکاری
نرخ بیکاری ایران از 11.8 درصد در ســال 
2017 به 13.8 درصد در سال 2018 افزایش 
یافته اســت. پیش بینی صنــدوق برای نرخ 
بیکاری در ســال 2019 نیز افزایش به 15.4 

درصد است.

درآمدها و هزینه های دولت
صندوق بین المللی پول درآمد دولت برای 
ســال 2018 را معــادل 14.16 درصد تولید 
ناخالص داخلــی و هزینه های دولت را معادل 
18.04 درصد تولیــد ناخالص داخلی در این 
سال اعالم کرده است که هر دو نسبت به سال 

2017 کاهش یافته اند.

بدهی دولت
بدهی ناخالص دولت ایران در سال 2018 
به بیش از 628 هزار میلیــارد تومان افزایش 
یافته که این رقم در سال 2017 بیش از 585 

هزار میلیارد تومان بوده است. تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال 2017 بالغ بر 16.45 
میلیارد دالر بوده است با کاهش بیش از 3 میلیارد دالری در سال 2018 به 19.48 میلیارد دالر 

رسیده است.

اقتصاد جهان چه سرنوشتی خواهد داشت؟
البته تعدیل پیش بینی صندوق بین المللی پول تنها شــامل حال ایران و منطقه خاورمیانه و 
شــمال آفریقا نشده است؛ صندوق بین المللی پول نرخ رشــد تولید ناخالص جهان را نیز از رقم 
3.5 درصد قبلی به 3.3 درصد تعدیل کرده اســت. »گیتا گوپینات« اقتصاددان ارشــد صندوق 
بین المللی پول در ابتدای گزارش »چشــم انداز اقتصادی جهان« خاطرنشــان ســاخته است 
عواملی همچون تشــدید تنش های تجاری بین آمریکا و چین، دشواری های کالن اقتصادی در 
برخی اقتصادهای نوظهور ازجمله ترکیه و آرژانتین، مشــکالت در صنعت خودروسازی آلمان، 
اتخاذ سیاســت های انقباضی در حوزه اعتبارات از ســوی بانک مرکزی چین و همچنین توقف 
سیاست های پولی انبساطی در اغلب اقتصادهای پیشرفته جهان، روند حرکتی اقتصاد جهانی در 
نیمه دوم سال گذشته را تضعیف کرده و تأثیرات آن در ادامه به نیمه نخست سال جاری میالدی 

نیز کشیده شده است.
با این حال اقتصاددان ارشــد صندوق بین المللی پول به این نکته اشــاره کرده اســت که در 
نیمه دوم ســال جاری میالدی برخی موانع فوق احتماالً رفع خواهند شــد و اثرات بهبود اوضاع 
اقتصادی جهان در قالب افزایش نرخ رشــد آن در سال 2020 قابل مشاهده خواهد بود. صندوق 
بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2020 را 3.6 درصد پیش بینی کرده است که 

نسبت به پیش بینی مطرح شده در گزارش قبلی تغییری نشان نمی دهد.
در سال 2018 اقتصاد هند برای پنجمین سال متوالی بیشترین نرخ رشد اقتصادی را در بین 
اقتصادهای بزرگ جهان به خود اختصاص داد و کارشناســان صنــدوق بین المللی پول انتظار 
دارند که این برتری در ســال های 2019 و 2020 نیز ادامــه یابد. اما صندوق بین المللی پول در 
مورد آمریکا و چین به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان پیش بینی کرده است که این دو کشور 
در سال جاری میالدی نرخ رشــد اقتصادی کمتری را در قیاس با سال گذشته تجربه کنند و در 

سال آینده میالدی نیز نرخ رشد اقتصادی آنها پایین تر از امسال باشد.
الزم به ذکر اســت شاخص سهولت انجام کسب وکار هر ساله توســط بانک جهانی و از طریق 
بررســی وضعیت 10 نماگر درخصوص قانون گذاری و تنظیم مقررات شامل »شروع کسب وکار، 
اخذ مجوزهای ساخت، دسترســی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران 
خرد، پرداخت مالیات، تجــارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکســتگی و پرداخت دیون« 
کشورها و رتبه بندی آنها صورت می گیرد. مالک بررسی 10 نماگر فوق مدت زمان، تعداد فرآیند 
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و میزان هزینه هاست.
بر اســاس این گــزارش امتیاز ایــران در 
شــاخص کل ســهولت انجام کســب وکار با 
افزایش از 54.64 بــه 56.98 به میزان 2.34 

واحد بهبود یافته است.
این افزایش امتیاز، ایران را به لحاظ بزرگی 
تغییر امتیــاز در رده هجدهم جهان قرار داده 

است.
علی رغم ایــن افزایش در امتیاز، رتبه ایران 
در شاخص کل ســهولت انجام کسب وکار با 
4 پلــه تنزل روبرو شــده اســت و از 124 در 
ســال 2018 میالدی به 128 در سال 2019 
میالدی رسیده است. این امر به وضوح بیانگر 
اقدامات موثرتر سایر کشــورها در این زمینه 

است.
بر اســاس گزارش 2019 میــالدی بانک 
جهانی، تســهیل واردات و صادرات از طریق 
توسعه ســامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی 
در سال جاری برای ایران مورد پذیرش بانک 

جهانی واقع شده است.
ارتقــای ســامانه پنجــره واحــد تجارت 
فرامرزی از طریق کاهــش مولفه های زمان و 
هزینه صادرات و واردات، سبب تسهیل انجام 
تجارت در ایران شده است )کاهش مولفه های 
زمان مطابقت اســنادی صــادرات به میزان 
87 ســاعت، هزینه مطابقت مرزی صادرات 

به میزان 150 دالر، هزینه مطابقت اســنادی 
صادرات بــه میــزان 65 دالر، زمان مطابقت 
اســنادی واردات به میزان 152 ســاعت، و 
هزینه مطابقت اسنادی واردات به میزان 107 

دالر(
پذیرش اصالحــات در خصوص این نماگر 
توســط بانک جهانی باعث شده که این نماگر 
در ســال 2019 میالدی با بهبــود امتیاز از 
46.11 به 66.20 و ارتقاء رتبه از 166 به 121 

مواجه شود.
جایگاه منطقه ای نماگــر تجارت فرامرزی 
ایران هم بــه لحاظ امتیاز از ســطح پایین تر 
از میانگیــن امتیاز منطقه در گزارش ســال 
گذشته )2018 میالدی( به ســطح باالتر از 
میانگین امتیاز منطقه در گزارش سال جاری 
)2019 میالدی( جهش یافته اســت و هم به 
لحاظ رتبه در منطقه منا از رتبه 15 در ســال 

گذشته به رتبه 10 ارتقاء یافته است.
کاهش زمان مورد نیاز فرایند ورشکستگی 
از 4.5 به 1.5 ســال و افزایش نرخ بازستاني 
)نرخ احیا و تجدیــد بنگاه اقتصادی( از 15.4 
به 37.1 سنت در ایران، موجب افزایش امتیاز 
کشور از23.93 به 35.57 و ارتقای رتبه آن از 

160 به 131 است.
پذیرش اصالحــات آنالین کردن پرداخت 
ســهم تامین اجتماعی، درخواست استرداد 

مالیات بــر ارزش افزوده و اظهارنامه اصالحی 
مالیات بر درآمد شرکت توسط بانک جهانی، 
ســبب کاهش مولفه مدت زمان صرف شده 
برای پرداخت مالیات از 344 به 216 ســاعت 
و افزایش امتیــاز نماگر از 56.57 به 56.78 و 
ارتقــای رتبه آن از 150 بــه 149 را به دنبال 

داشته است.
در گــزارش اخیــر بانک جهانــی، امتیاز 
سهولت شروع کســب وکار ایران از 85.5 به 
67.79 کاهش یافتــه و رتبه ایــران در این 

نماگر سقوط 76 پله ای را تجربه کرده است.
در این گزارش رکــورد افزایش مدت زمان 
در نماگر شروع کسب وکار ایران، با ثبت عدد 
افزایش 57 روزه زده شــد و تعــداد مراحل 
شروع کســب وکار نیز از 8.5 به 10.5 مرحله 

افزایش یافت.
در گزارش اخیر بانک جهانــی نماگر اخذ 
مجوزهای ســاخت ایران با کاهــش امتیاز از 
78.07 بــه 69.11 و تنزل 61 پلــه ای  رتبه 

روبرو شده است.
اضافه شــدن مرحله اخذ مجــوز ایمنی از 
آتش سوزی مولفه مدت زمان اخذ مجوزهای 
ســاخت ایران  را به مدت 31 روز افزایش داد. 
مولفه هزینه نیز از 2 دالر به 6.6 دالر )بیش از 

3 برابر( افزایش یافته است.
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بهترین بازار 
سرمایه گذاری کدام است؟

سال  در  کشور  مهم  بازارهای  که  حالی  در 
جاری روزهای پرتالطم و پرنوسانی را پشت سر 
گذاشتند، به نظر می رسد دوره ای تازه پیش رو 

قرار گرفته است.
از پس  بازار مسکن  نشان می دهد  بررسی ها 
کنج  به  در صد حاال  به صد  نزدیک  رشدی 
عزلت خزیده و اتفاقا بار دیگر رکود را میهمان 

کرده است.
بازار مسکن این روزها با کاهش شدید معامالت 
روبروست و به دلیل رشد باالی قیمت و عدم 
افزایش توان خرید، واحدهای کوچک در جای 
اتفاقا  تهران خریدار دارد.  جای شهری چون 
افزایش تقاضا برای این دست واحدها سبب 
شده است آپارتمان هایی که در محدوده 50 
متری قرار دارند، به ازای هر متر مربع قیمتی 
باالتر از واحدهای بزرگتر همپای خود داشته 

باشند.
با این حال پیش بینی اعضای اتحادیه مشاوران 
امالک که خود فعال این حوزه صنفی محسوب 
می شوند نشان می دهد قیمت واحدهای لوکس 
واحدهای  دیگر  قیمت  و  ابتدایی  مرحله  در 
برخی  یابد.  کاهش  دوم  مرحله  در  مسکونی 
کاهش قیمت مسکن تا 25 درصد را محتمل 

می دانند.

*طال و سکه
طال و سکه از بازارهای مهمی است که به دلیل 
نقدشوندگی باالیشان با توجه ویژه مردم روبرو 

هستند.
بازار طال و سکه اما در روزهای پایاین سال به 
رونق  نظر می رسد  به  فصلی  موقعیت  سنت 
مناسبی را همراه داشته باشند. قیمت طال و 
سکه که از پس افزایش نرخ دالر در دو هفته 
پیشین با افزایش روبرو بود، در هفته جاری به 
کاهش رضایت داده است اما تحلیل این بازار 
نشان می دهد همچنان سکه درگیر حبابی قابل 

توجه است و تقاضا بر این بازار فشاری مضاعف نسبت به دیگر بازارها وارد می کند.
قیمت جهانی طال نیز طبق سیگنال های ارائه شده از سوی تحلیلگران بین المللی در حال افزایش 
است از این رو به نظر می رسد بازار طال و سکه روزهایی متفاوت از بازار مسکن را در روزهای 

باقیمانده از سال تورم زده 97 در پیش داشته باشد.
محدودیت های اعمالی بر بازار ارز البته تاثیر خود را در بازار سکه نشان داده و سبب شده است 
بخشی از تقاضایی که پیش تر وارد بازار ارز می شد، به این بازار متمایل شود.طال اما به دلیل رشد 
قیمت و مزد ساخت همچنان در گزینه سرمایه گذاران خرد نیست و سکه و طالی آب شده برای 

خرید ارجحیت دارند.

*ارز
بازار ارز هر چند مورد توجه ویژه افکار عمومی است اما وضعیتی متفاوت از دیگر بازارها دارد. خرید 
و فروش ارز دستخوش محدودیت هایی جدی شده است و به لحاظ قانونی، امکان خرید و فروش 
ارزهای رایج فراهم نیست از این رو ریسک این بازار باالتر از سایر بازارهاست. دالالنی که اقدامات 
غیر قانونی را در حوزه خرید و فروش ارز انجام می دهند نیز چندان قابل اعتماد نیستند چرا که 
ممکن است دالرهای تقلبی را با ریال های واقعی تاخت بزنند تا حسرت از دست رفتن سرمایه در 

کام سرمایه گذاران در این بازار باقی بماند.
در عین حال برقراری کانال مالی اروپا برای ایران اگر با مقدمات اعالم شده در خصوص “اف ای تی اف” 
همراه شود، می تواند تاثیری به سزا بر این بازار به جای بگذارد چرا که امکان ورود ارز به کشور 

تسهیل می شود.
فعاالن بازار معتقدند با این وجود بازار ارز به دلیل نظارت و دخالت بانک مرکزی چندان قابل پیش 
بینی نیست هر چند در سال های گذشته قیمت ارز در این مقطع زمانی به دلیل آغاز مسافرت های 

نوروزی از نیمه اسفند، افزایشی را تجربه می کرد.

* بورس
بورس آینه اقتصاد کشورهاست. مشکالت اقتصادی خود را در قامت بورس به نمایش می گذارد. این 

روزها اما چند اتفاق مهم بورس را مستعد رشد کرده است.
اول محدود شدن سود بانکی به ماه شمار به جای روزشمار و دیگری تاکید بر ثبات نرخ سود بانکی 
در محدوده 15 درصد برای سپرده های بلند مدت.ین دو بورس را مستعد رشد کرده است. بی 
تردید بخشی از سرمایه هایی که پیش تر در سبد سپرده ها بود، حاال به سمت بازار سهام حرکت 

خواهد کرد.
البته بازار سهام در مرحله پایانی سوددهی بازارهای در سال جاری است اما رونق آن بی تردید سود 

و صرفه اقتصاد را به همراه خواهد داشت.
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* صادرات کاال طي سال 1397 با احتساب میعانات گازي به 117228 هزار تن و 44310 میلیـون دالر رسـیده اسـت کـه
نسبت به سال قبل 12 درصد از لحاظ وزن و 7.5 درصد از نظر ارزشي کاهش داشته است.

* پنج قلم عمده صادراتي عبارتند از: میعانات گازي به ارزش 4935 میلیون دالر ، گاز طبیعي مایع شـده بـه ارزش 1924
میلیون دالر ، پروپان مایع شده به ارزش 1710 میلیون دالر، روغن هاي سبک و فـراورده هـا بـه جـز بنـزین بـه ارزش

1456 میلیون دالر و متانول 1350 میلیون دالر .
* پنج بازار نخست صادراتي کشور: چین با ارزش 9218 میلیون دالر ، عراق 8961 میلیـون دالر ، امـارات متحـده عربـي

5955 میلیون دالر، افغانستان 2927 میلیون دالر و جمهوري کره 2568 میلیون دالر.
* سهم این بازارها از کل صادرات : 67 درصد

* متوسط قیمت هر تن کاالي صادراتي :378 دالر که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد افزایش داشته است.
* واردات کشور طي سال 1397 بـه 32046 هزار تن و به ارزش 42612 میلیون دالر رسیده است که نسبت به سال قبـل

5.17 درصد از نظر وزن و 75.21 درصد از نظر ارزش کاهش داشته است.
* پنج قلم عمده وارداتي به کشور عبارتند از: ذرت دامي به ارزش 2090 میلیون دالر، برنج بـه ارزش 1608 میلیـون دالر ،
قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواري ردیف 8703 بنزیني با حجم سیلندر 2000 سـي سـي 1380 میلیـون دالر،

لوبیاي سویا به ارزش 1161 میلیون دالر و کنجاله سویا به ارزش 651 میلیون دالر.
* پنج مبدا بزرگ وارداتي کشور : چین با ارزش 10315 میلیون دالر ، امـارات متحـده عربـي 6567 میلیـون دالر ، ترکیـه

2617 میلیون دالر ، هند 2595 میلیون دالر و آلمان 2472 میلیون دالر.
* سهم 5 کشور مذکور از کل واردات : 58 درصد

* متوسط قیمت هر تن کاالي وارداتي : 1330 دالر ؛ تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش داشته است. 

تحلیل تجارت خارجی کشور در 1397

منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران / سازمان توسعه تجارت

شماره 560 /خرداد و تیرماه 1397 15
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اهمیت ترانزیتي ایران
جمهوري اسالمي ایران ازجمله کشورهایي 
موقعیت  در  قرارگرفتن  لحاظ  به  که  است 
جغرافیایي بسیار مناسب از مزایاي ترانزیتي 
شبکه  گسترش  با  و  بهره مند است  خوبي 
حمل ونقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می تواند 
افزایش درآمدهاي  از این مزایا در راستاي 
ارزي و ارتقاي موقعیت استراتژیک خود در 

منطقه به نحو مطلوب استفاده کند.
در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که 
کشورهاي عمده تولیدکننده نفت جهان را 
در حاشیه خود جای داده است. این منطقه 
محسوب  جهان  انرژي  گلوگاه  به عنوان 
می شود. در شمال ایران نیز دریاي خزر قرار 
دارد که بهترین پل ارتباطي میان کشورهاي 
و  ترکمنستان  قزاقستان،  روسیه،  ایران، 
آذربایجان است و می تواند نقش مهمي در 
تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوي 
دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهاي عراق، 
ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است. 
به عبارتي می توان گفت ارتباط ایران با 15 
کشور جهان از طریق مرزهاي آبي و خاکي 
برقرار می شود و درعین حال نیز ایران به نوبه 
خود می تواند به عنوان پل ارتباطي میان این 
)با یکدیگر و سایر مناطق جهان(  کشورها 

ایفاي نقش کند.
 از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگي 
را در خود جای داده و از درآمدهاي زیادي 
به نوبه  نیز  عامل  این  که  برخوردارند  نیز 
و  منابع  داشتن  اختیار  در  بر  عالوه  خود 
ثروت های ملي خدادادي می تواند به عنوان 
منطقه  در  تجارت  و  ترانزیت  توسعه  عامل 

مؤثر باشد. ارتباط کشورهاي آسیاي میانه 
رابطه  برقراري  همچنین  و  خلیج فارس  با 
تجاري بین شرق آسیا با کشورهاي اروپایي 
از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است، 
به نحوی که بسیاري از این کشورها به دنبال 
آن هستند تا چنین روابطي را از طریق ایران 

برقرار کنند.
مسیر  در  شدن  واقع  باوجود  ایران 
نوستراک،  ازجمله  بین المللی  کریدورهاي 
موقعیت  بودن  دارا  نیز  و  تراسیکا  آلتید، 
استراتژیک در منطقه سهم قابل قبولي را از 
کیک بزرگ تجارت جهاني نبرده است. انجام 
اقداماتي چون افزایش سهم ناوگان تجاري 
در بازارهاي منطقه ای و بین المللی، ایجاد 
هماهنگي بین ارگان های داخلي مرتبط با 
حمل ونقل دریایي، تشویق سرمایه گذاران 
به سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ریلي، 
ارتقا و بهبود آموزش های تخصصي دریایي، 
بندري و لجستیکي از مواردي هستند که 
می توانند در افزایش سهم ایران از تجارت 

بین المللی مؤثر واقع شوند.
بزرگ  کشورهاي  از  بسیاري  امروزه 
شکوفایي  و  رشد  جهان،  صنعتي  و 
اقتصاد خود را مدیون تجارت و به تبع آن 
این  در  می دانند.  چندوجهی  حمل ونقل 
نیز  ایران  اسالمي  جمهوري  کشور  میان 
جغرافیایي  موقعیت  از  برخورداري  ضمن 
بسیار ممتاز، قابلیت آن را دارد که درصحنه 
قطب  به عنوان  بین المللی  حمل ونقل 
ترانزیتي منطقه و جهان ایفاي نقش کرده 
چندوجهي  حمل ونقل  شرکت های  و 
پتانسیل های  از  بهره گیری  با  می توانند 

موجود، بهره الزم را از شرایط بالقوه کشورمان 
کسب کنند.

مانند کاهش  مزایاي حمل ونقل کانتینري 
صرفه جویی  نقلیه،  وسایل  توقف  زمان 
کاهش  انبار،  و  بسته بندی  هزینه هاي  در 
هزینه هاي تخلیه و بارگیري، کاهش صدمات 
وارده به کاال، کاهش زمان حمل و... باعث شده 
بیش  پیشرفته  کشورهاي  امروزه  که  است 
از 60 درصد کاالهاي خود را با کانتینر حمل 
می کنند؛ اما از طرف دیگر توان حمل راه آهن 
ایران در حمل کانتینر 40 درصد پایین تر از 

سایر کشورهاست

کشور ایران که در قلب خاورمیانه قرارگرفته، 
درواقع داراي موقعیت استراتژیک بی بدیل در 
دنیا و عماًل کوتاه ترین مسیر اتصال آسیاي 
میانه و کشورهاي مشترک المنافع به آب های 
آزاد است. قرار گرفتن 12 کشور از مجموع 30 
کشور محصور در خشکي جهان در همسایگي 
ایران به عنوان مهم ترین مزیت ایران محسوب 
می شود. فروپاشي نظام کمونیستي در اتحاد 
جمهوری های  ظهور  و  شوروي  جماهیر 
کشورها  این  نگرش  تغییر  و  استقالل یافته 
به مصرف گرایی، ایجاد صنایع جدید و نیز 
نیاز آن ها به صادرات مازاد تولید محصوالت 
داخلي، این فرصت را براي کشورمان فراهم 
آورده است تا از بستر و زیرساخت های موجود 
به  کاال  ترانزیت  درزمینه  بخش حمل ونقل 
این کشورها و نیز صادرات کاالهاي آن ها به 
دلیل عدم دسترسي برخي از این کشورها به 

آب های آزاد استفاده کند.

رشد اقتصاد با حمل ونقل 
چندوجهي
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ترانزیتـي بین المللی اسـت که ایـران عضو آن 
بـوده و از آن می گـذرد. کریدورهاي شـمال- 
جنـوب، شـرق-غرب، سـرخس-بندر الذقیه 
)سـوریه(، شـبه قاره هند به دریاي مدیترانه و 
اروپا، بندر امام- شـلمچه-عراق، محور شـرق، 
بنـدر چابهـار- میلـک - فـراه - قندهار-کابل 
- کنـدوز- ترمـذ )ازبکسـتان( آسـیاي میانـه 
ازجملـه کریدورهایي اسـت که ایـران از آن ها 

می گذرد.

مهم ترین ویژگي حمل ونقل چندوجهی
حال با توجه به موارد مشروحه  و به نقل از 
تعادل، می توانیم مزایاي حمل ونقل کانتینري 
نقلیه،  وسایل  توقف  زمان  کاهش  مانند 
صرفه جویی در هزینه هاي بسته بندی و انبار، 
کاهش هزینه هاي تخلیه و بارگیري، کاهش 
حمل  زمان  کاهش  کاال،  به  وارده  صدمات 
کشورهاي  امروزه  که  است  شده  باعث  و... 
پیشرفته بیش از 60 درصد کاالهاي خود را 
با کانتینر حمل می کنند؛ اما از طرف دیگر 
توان حمل راه آهن ایران در حمل کانتینر 40 
درصد پایین تر از سایر کشورهاست. درنتیجه 
با توجه به اینکه هزینه حمل می تواند تا 30 
درصد ارزش کاال باشد، آثار این صرفه جویی 
از  است.  انکارناپذیر  تولید،  و  تجارت  در 
سوي دیگر مشتریان در صورت بروز هرگونه 
خسارت می توانند علیه متصدي حمل ونقل 
چندوجهي اقامه دعوي کنند و از مراجعه به 
کریدورهاي عامل حمل که در مسیر حمل از 
مبدأ تا مقصد می تواند شامل چندین شرکت 

مسیر  در  شدن  واقع  باوجود  ایران 
کریدورهاي بین المللی ازجمله نوستراك، 
بودن موقعیت  دارا  نیز  و  تراسیکا  آلتید، 
استراتژیك در منطقه سهم قابل قبولي را 
از کیك بزرگ تجارت جهاني نبرده است. 
سهم  افزایش  چون  اقداماتي  انجام 
و  منطقه ای  بازارهاي  در  تجاري  ناوگان 
بین المللی، ایجاد هماهنگي بین ارگان های 
داخلي مرتبط با حمل ونقل دریایي، تشویق 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش 
حمل ونقل ریلي، ارتقا و بهبود آموزش های 
تخصصي دریایي، بندري و لجستیکي از 
مواردي هستند که می توانند در افزایش 
سهم ایران از تجارت بین المللی مؤثر واقع 

شوند

مزایاي حمل ونقل کانتینري مانند کاهش 
صرفه جویی  نقلیه،  وسایل  توقف  زمان 
در هزینه هاي بسته بندی و انبار، کاهش 
کاهش  بارگیري،  و  تخلیه  هزینه هاي 
صدمات وارده به کاال، کاهش زمان حمل 
و... باعث شده است که امروزه کشورهاي 
پیشرفته بیش از 60 درصد کاالهاي خود 
را با کانتینر حمل می کنند؛ اما از طرف دیگر 
توان حمل راه آهن ایران در حمل کانتینر 40 

درصد پایین تر از سایر کشورهاست

از دیگر مزیت های ترانزیتي که ایران به دلیل 
دارا بـودن موقعیت اسـتراتژیک و راهبردي از 
آن برخـوردار اسـت، می توان بـه امکان حمل 
کاالهاي مربوط به کشورهاي مشترک المنافع 
از طریـق مسـیر ایـران، قرارگرفتن در مسـیر 
برقـراري  شـمال-جنوب،  کریدورترانزیتـي 
ارتباط ترانزیتي افغانسـتان و آسـیاي میانه از 
طریق محور ترانزیتي شـرق کشـور »چابهار-

میلـک«، قرارگرفتن در مرکزیـت جغرافیایي 
همکاری هـای  سـازمان  عضـو  کشـورهاي 
اقتصـادي، وجـود ظرفیـت و توانمندی هـای 
فـراوان در بخش هـای مختلـف حمل ونقـل 
کشـور، افزایـش کمـي و کیفـي تجهیـزات و 
توسـعه ظرفیت های جدید در زیرساخت ها و 
نـاوگان ریلي، جـاده ای، حمل ونقـل دریایي و 
تجهیـزات تخلیـه و بارگیري در بنادر کشـور، 
دسترسـي کشـور بـه دریـاي خزر در شـمال 
و خلیج فـارس و دریـاي عمـان در جنـوب، 
امـکان ارائه خدمـات حمل ونقـل چندوجهی 
بـراي صاحبان کاالهـاي ترانزیتـي خارجي و 
امـکان بهره منـدی از بسـترهاي حمل ونقـل 
چندوجهـی و درنتیجـه کاهـش هزینه هـا و 
خطرات تجاري براي شـرکاي ترانزیتي کشور 
که در صـورت اسـتفاده کارآمـد و اثربخش از 
امکانات و زیرساخت هاي موجود و جلوگیري 
از فرصت سـوزي می توان از توان بالقوه کشور 

در جهت جذب ترانزیت بهره گیری کرد.

 مسیرهاي اصلي ترانزیت از ایران
همان طـور کـه پیش ازاین نیز اشـاره شـد، 
موقعیت استراتژیک و راهبردي ایران مشهود 
ادامه از صفحه 31و مشـخص اسـت. دلیل این مدعا مسـیرهاي 
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ســناریوی تجــارت کنونــی بــر دوپایه 
اساســی و مهــم اســتوار اســت؛ ســاختار 
شــبکه ای انعطاف پذیر و یکپارچگی فزاینده 

مصرف کننده.
گردشــگری به عنوان صنعتــی که حدود 
10 درصد از تولید ناخالــص داخلی جهان را 
به خود اختصاص داده و با توجه به ســاختار 
دانش بنیان و اطالعات محور آن، در مقایســه 
با دیگر صنایع خدماتی ارتباط زیادی با حوزه 
تجارت الکترونیک دارد. زمینه هایی همچون 
اطالع رســانی صحیح و به روز، رزرواســیون 
خطــوط هوایــی و هتل ها و سیســتم های 
مربوطه )CRS/ GDS(، برنامه های کاربردی 
برای ابزارهــای همــراه و ... ازجمله مواردی 
هستند که ارتباط تنگاتنگ حوزه های تجارت 
الکترونیک و گردشگری را با یکدیگر به خوبی 
نشــان می دهند. از این منظر باید بیشــتر در 
مورد ارتباط این دو حــوزه با یکدیگر مطالعه 
و بررسی داشــته باشــیم و بعد از شناسایی 
پتانســیل های موجود در هرکــدام از این دو 
حوزه، از این پتانسیل ها برای دیگری استفاده 

کنیم.

روند فناوری اطالعات در گردشگری
ســناریوی تجــارت کنونــی بــر دوپایه 
اساســی و مهــم اســتوار اســت؛ ســاختار 
شــبکه ای انعطاف پذیر و یکپارچگی فزاینده 
مصرف کننده. اگر یکی از ایــن دو مورد را به 
چرخه عمر گردشــگر اضافه کنیــم، با توجه 
بــه تحرک و پویایی گردشــگر، مــورد دیگر 
می تواند اجزای مختلف موردنیاز گردشگر را 
با بخش های مختلف شرکت خدمات دهنده 
و تولیدکننده مرتبط ســازد. ایــن عبارت به 
این معنا اســت که با قرار گرفتن گردشــگر 
در یــک ســاختار شــبکه ای انعطاف پذیر، 
خصوصیــت دیگــر آن شــبکه کــه همانا 

یکپارچگی مصرف کنندگان است، 
می تواند گردشگر را با بخش های مختلف 

شرکت های خدمات دهنده این حوزه مرتبط 
ســاخته و از این طریق نیازهــای مختلف او 
را برطرف ســازد. بالعکس، اگر گردشــگر با 
مصرف کنندگان دیگــر در یک محیط ادغام 
شود، ساختار منعطف شبکه ای در آن محیط 
می تواند نیازهای مختلف گردشــگر را مرتفع 
کند. بدیهی اســت که این فرآیندها مرزهای 
شــرکت را با هدایت به ســمت کاربردهای 
B2B2C توزیع شــده، پشــتیبانی از تعاون 
و همکاری شــرکت ها و حمایت از ارتباطات 
موبایلــی بــا مصرف کننده، درهــم خواهد 
شکســت. فّناوری مبتنی بر این زیرســاخت 
فراگیــر و نافذ، بــرای مصرف کننده غیرقابل 
رؤیت خواهد بــود و درعین حال اطالعات در 
خانه، محل کار و حتی در طول ســفر نیز در 
دســترس خواهند بود. در چنین سناریویی 
سیســتم فناوری اطالعات باید شرایط زیر را 

دارا باشد:
از فرمت های اطالعات ناهمگون و متباین 
و نیــز از توابع کســب وکار مختلــف و منابع 
دیتای توزیع شــده پشــتیبانی کند. چنین 
سیســتم هایی باید بــرای انــواع مختلفی از 
موجودیت های شــرکت کننده بــا توجه به 
تفاوت های عملکرد آن ها محاســبه شــوند و 

پاسخگو باشند.
با توجه به توســعه های مبتنی بر عملکرد 
و موقعیــت جغرافیایی، باز و قابل اندازه گیری 
باشــد. ایــن توســعه ها از چرخــه عمــر 
مصرف کننــدگان تــازه وارد و نیــز از تمام 

بخش های این کسب وکار حمایت می کنند.
در عین فراهم سازی استقالل و تمایز کامل 
برای مصرف کنندگان خود، رفتارهای تعاونی 
و همکاری محور را بــا تهیه و عرضه ابزارهای 
سطح باال برای عرضه کنندگان به همان اندازه 

پیکربندی شبکه های پویا، بهسازی کند.
را  متحــرک  و  ثابــت  ســرویس های 
گردآوری کنــد و دسترســی چندکاناله را 
به ســرویس هایی که توســط نقش آفرینان 

گوناگون تهیه شده اند فراهم کند.
از رابط هـای کاربری و سفارشی سـازی در 
بهره برداری گسـترده از مدل سـازی کاربر، با 
توجه بـه رفتارهـای کاربـر و شـناخت کامل 
همه جوانب او ازجمله جنبه های احساسـی، 

حمایت و پشتیبانی کند.

اثرات فنّاوری
تحقیق و توســعه در حــوزه کاربردهای 
را در  قابل توجهــی  نتایــج  گردشــگری، 
موضوعات مطروحه نشــان می دهد. طبیعی 
اســت که چنین فعالیت هایی، یک رویکرد 
و هدف مبتنی بر هــوش مصنوعی را دنبال 
می کنند. فّناوری های استفاده شــده در این 
رویکــرد می تواننــد در کاربردهایــی مانند 
برنامه ریزی و زمان بندی سفر، سیستم های 
راهنمــای بازدیدکننــدگان، قیمت گذاری، 
مزایده ها یــا مدیریــت گــردش کار برای 
پشــتیبانی بازارهای تعاونی بــه کار گرفته 
شــوند. انتظار می رود که بعضی از فّناوری ها 
بتوانند اثرات مهم و عمیقی را داشته باشند. 
ازجمله این اثــرات مهم می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
استخراج اطالعات: پورتال های اطالعات 
گردشگری هنوز به طور وســیعی مبتنی بر 

نـگاه 

مهدی نوابی، عضو جامعه 
تخصصی گردشگری الکترونیک

گردشگـری به تجارت الکترونیک

ادامه در صفحه 20
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صنعت شیرینی پزی و قنادی یکی از صنایع 
پویا در بازارهای جهانی امروز محسوب می شود 
که طیف متنوعی از محصوالت را تولید می کند، 
انواع شیرینی های خشک و تر، کیک و کلوچه ها، 
اقسام مختلف شکالت و آدامس های گوناگون 
با طعم های مختلف ازجمله محصوالت اصلی 
صنعت قنادی در جهان به شمار می روند که هر 
یک سهم و اندازه قابل توجهی در این بازار داشته 
و خصوصاً تنوع رنگ و طعم این محصوالت، 
بازار شیرینی جهان را به بازاری پویا و رو به رشد 

تبدیل کرده است.
در این گزارش چشم انداز این بازار را تا سال 
2020 ترسیم شده و ضمن معرفی مهم ترین 
محصوالت این بازار جهانی، مهم ترین بازارهای 

جغرافیایی آن را نیز برخواهیم شمرد.

چشم انداز بازار جهانی قنادی تا سال 2020
از سوی  بررسی های صورت گرفته  طبق 
که  می شود  پیش بینی  اقتصادی  محققان 
ارزش بازار شیرینی و قنادی در جهان تا سال 
دالر  میلیارد   226.8 معادل  مبلغی   2020
برسد که در این میان همان گونه که پیش تر 
از آن محصوالت  نیز ذکر شد، سهم عمده 
کم کالری تری خواهد بود که بسته بندی های 

مناسب تر و کاربردی تری دارند.

صورت  پیش بینی های  طبق  همچنین 
تا  بازار جهانی قنادی  انتظار می رود  گرفته 
سال 2020 با نرخ رشد 3.80 درصد به رشد 
خود ادامه دهد که در این میان بازار شکالت 
مورد  دوره  طول  در  رشد  درصد   3.96 با 
پیش بینی، بیشترین رشد را خواهد داشت 
و شیرینی و آدامس با نرخ رشد 3.72 درصد 

و 4.39 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

رشد 6.6 درصدی صنعت شیرینی در آسیا تا 
سال 2020

صنعت  بازار  بزرگ ترین  اروپا  اگرچه 
می رود،  شمار  به  جهان  در سطح  شیرینی 
اما بررسی های صورت گرفته نشان می دهد 
بزرگ  بازارهای  از  یکی  به عنوان  آسیا  که 
بود.  این صنعت در سال های آینده خواهد 
با نرخ  تا سال 2020  بازار  این  به طوری که 
رشد ساالنه 6.6 درصد در آسیا حضور خواهد 
افزایش  نشان دهنده  نرخ  این  که  داشت 

قابل توجه این بازار در مناطق آسیایی است.
سـهم 50 درصدی شـکالت در بازار جهانی 

شیرینی
بازار قنادی در دنیای امروز، با توجه به تنوع 
نیازهای مصرف کنندگان خود، سمت وسویی 
خـاص پیداکـرده اسـت به طوری که بـا توجه 

به تنـوع و گسـتردگی که محصـوالت صنعت 
کرده انـد،  پیـدا  جهـان  سـطح  در  قنـادی 
طیـف متنوعـی از ایـن محصـوالت در اختیار 

مصرف کنندگان قرارگرفته است.
در این میان خصوصاً سه محصول اساسی 
شکالت، شیرینی و آدامس از بزرگ ترین و 
شمار  به  صنعت  این  محصوالت  مهم ترین 
دارای  شکالت  میان  این  در  که  می روند 
محصوالت  دیگر  بین  در  سهم  بزرگ ترین 
این صنعت بوده و بیش از 50 درصد از سهم 
این صنعت را به خود اختصاص داده است، 
شیرینی و آدامس نیز بعد از شکالت، در 

رتبه های بعدی این بازار قرار دارند.

آینده  صنعت شیرینی تا سال 2020

مترجم: فهیمه خراسانی

طبق بررسی های صورت گرفته از سوی 
محققان اقتصادی پیش بینی می شود که 
ارزش بازار شــیرینی و قنادی در جهان تا 
سال 2020 مبلغی معادل 226.۸ میلیارد 

دالر برسد

طبــق پیش بینی های صــورت گرفته 
انتظار می رود بازار جهانی قنادی تا ســال 
2020 با نرخ رشــد 3.۸0 درصد به رشد 

خود ادامه دهد
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هدف این راهنمــا معرفی فرصت های 
موجود در عراق امروز و ارائه پیشنهادهای 
موجود برای زمینه های ســرمایه گذاری 
در این کشور اســت. برخی از عناوین این 

راهنما به ترتیب به شرح ذیل است:

مزایا، تضمین ها، معافیت ها و استثناءهای 
حمایتی در قانون سرمایه گذاری

طبق قانون ســرمایه گذاری شماره 13 
سال 2006، برای سرمایه گذاران خارجی 
عالقه مند به سرمایه گذاری در پروژه های 
ســرمایه گــذاری ) به جــز بخش هــای 
نفت و گاز و بیمــه)، مزایــا، تضمین ها، 
معافیت هایی در نظر گرفته شــده که ذیال 

به آن ها اشاره می شود:
الفـ  مزایا:

- انتقال ســرمایه واردشــده به عراق و 
درآمدهای حاصله از آن با ارز قابل تبدیل، 
پــس از پرداخت کلیه تعهــدات و دیون 

سرمایه
گذار به دولت عراق و سائر ارگان ها،

- اجاره زمین های الزم برای پروژه های 
سرمایه گذاری برای 50 سال قابل تبدیل،

- امکان انجام معامله در بازار بورس،
از  - بیمــه پــروژه ســرمایه گذاری 
ســوی شــرکت بیمه ملی عراق یا سایر 

شرکت های بیمه خارجی،
- امکان انتقال سود و سرمایه،

- امکان اســتفاده از نیــروی کار غیر 

عراقی در پروژه های ســرمایه گذاری در 
صورت عدم امکان اســتفاده از نیروی کار 

عراقی،
- تضمین عدم ملی کردن کل یا بخشی 

از سرمایه یا مصادره آن،
- دریافت کمک و وام ویژه و رسمی،

- ســرمایه گذاری مستقیم خارجی که 
موجب ایجاد فرصت های جدید شــغلی و 

مبارزه با بیکاری می شود،
- توسعه و تنوع صادرات،

- ایجاد تنوع تولید در اقتصاد ملی،
- امکان افتتاح حســاب با ارز عراقی یا 

خارجی یا هر دو برای پروژه های مجاز،
- اعطای حق اقامت برای غیر عراقی ها 

و ارائه تسهیالت برای ورود و خروج آن ها
- انتقال حقوق تکنســین ها و کارکنان 
اداری غیر عراقی شاغل در پروژه، به خارج 

از عراق،
- خارج کردن ســرمایه واردشــده به 
عراق به همراه سود آن با ارز قابل تبدیل، 
بعد از پرداخت همه تعهــدات و دیون به 

دولت
عراق و سائر ارگان ها.

- معامله در بــازار بورس عراق از طریق 
سهام

- اجاره زمین الزم بــرای اجرای پروژه 
برای مدتی که این پروژه بر روی آن زمین 

قرار دارد، مشروط بر اینکه
از 50 سال تجاوز ننماید.

- بیمه کردن پروژه ســرمایه گذاری از 
سوی هر سازمان بیمه عراقی یا خارجی

- افتتاح حســاب بــه ارز محلی )دینار 
عراقی) یــا ارز خارجی یا هــردوی آن ها 
دریکی از بانک ها در عراق یا خارج از عراق 

برای پروژه های مجوز داده شده.
- اعطای حــق اقامت در عــراق برای 
ســرمایه گذار خارجی و دست اندرکاران 
غیر عراقی پروژه و اعطای تسهیالت برای 

ورود و خروج آن ها به عراق.
- عــدم مصادره یا ملی کــردن کلی یا 
جزئی پروژه ســرمایه گذاری مشمول این 
قانون )به استثنای پروژه هائی که در مورد 

آن ها حکم قضائی صرف صادر می شود(
- اعطــای مجــوز بــه تکنســین ها و 
کارکنان اداری پــروژه برای حواله حقوق 
خود به خارج از عراق بر اساس قانون بعد 
از پرداخت همه تعهدات و دیون به دولت 

عراق و سائر ارگان ها.
- هر نوع تغییر در ایــن قانون در مورد 
ضمانت هــا و معافیت ها و حقــوق مقرر، 

عطف به ماسبق نمی شود.

بـ  معافیت ها:
 - معافیــت از پرداخت مالیات به مدت 

ده سال بعد از شروع پروژه،
 - امکان ارائه لوایح جدیدی از ســوی 
هیات دولت برای برخورداری از معافیت 

بیشتر و سایر مزایا،

راهنمای سرمایه گذار در عراق

وزارت بازرگانی، اداره ثبت شرکت ها 
بخش شرکت های خارجی
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- امکان برخورداری از معافیت مالیاتی و عوارض متناسب با افزایش سرمایه 
)بیش از 50 درصد(

- پروژه هائی که از سازمان ملی سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری دریافت 
نموده اند، از تاریخ شــروع فعالیت تجاری خود، از پرداخت مالیات و عوارض به 

مدت ده سال معاف هستند.
- درصورتی که میزان مشــارکت طرف عراقی در پــروژه از 50درصد تجاوز 

نماید، سازمان ملی سرمایه گذاری حق افزایش تعداد
ســنوات معافیت از پرداخــت مالیات و عوارض را متناســب با مشــارکت 

سرمایه گذار عراقی در پروژه را تا مدت 15 سال دارد.
- کاالهای وارداتی برای استفاده در پروژه سرمایه گذاری، از پرداخت مالیات 
معاف هســتند، مشــروط بر اینکه این کاالها در خالل سه ســال بعد از تاریخ 

اعطای مجوز وارد عراق شده باشند.
- هر چهار ســال یک بار، در مورد پروژه های مربوط به هتل ها، سازمان های 
توریستی، بیمارســتان ها، مراکز بهداشتی، آموزشــی و علمی، معافیت های 
بیشــتری در عوارض واردات لوازم، ملزومات و لوازم که باهدف نوسازی صورت 
پذیرد، اعمال می شــود، مشــروط بر اینکه آن ها در طول سه سال بعد از تاریخ 
صدور موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری با لیست کاالها و کمیات آن ها، وارد 

عراق شده و فقط در پروژه های مورداجرا مورداستفاده قرار گیرند.

استثناها:
قانون سرمایه گذاری شماره 13 سال 2006 میالدی، واگذاری استخراج نفت 
و گاز و ســرمایه گذاری در بخش های بانکی و شرکت های بیمه به شرکت های 

خارجی استثناء شده کرده است.

تعهدات سرمایه گذار:
- اعالم تاریخ شروع فعالیت های تجاری پروژه به سازمان ملی سرمایه گذاری.

- اطالع کتبی فوری به سازمان ملی سرمایه گذاری، یا سازمان سرمایه گذاری 
اقلیم یا اســتان در مورد تجهیزات موجود و ترکیب آن ها به همراه تاریخ شروع 

فعالیت پروژه،
- نگهداری حساب ها برای حسابرسی از سوی حسابرس قانونی مجاز.

- نگهداری لیســت کاالهای وارداتی معاف از مالیات پــروژه و تعیین زمان 
استهالک این مواد،

- ارائه گزارش در مــورد بازدهی اقتصادی و فنی پــروژه و هر نوع اطالعات 
دیگر مورد درخواست سازمان ملی سرمایه گذاری

و سایر ارگان های ذی ربط در مورد بودجه پروژه و روند پیشرفت کار،
- نگهداری لیســت مربوط به کاالهای وارداتی و حفاظت از محیط زیست و 

پایبندی به مقررات کنترل کیفیت.
- پایبندی به قوانین جاری عراقی در مورد حداقل میزان حقوق، مرخصی ها، 

ساعات کار و شرایط کاری
- پایبنــدی به قوانین عراق و مطابقت جدول کارهای ارائه شــده از ســوی 

سرمایه گذاران.
- پایبندی به آموزش کارکنان عراقی و افزایــش کارایی و مهارت های فنی 

آن ها )حق تقدم با استخدام نیروی کار عراقی است.(

این شاخص به عنوان نوعی نرخ مبادله برابر است با نسبت 
هزینه های دو سبد کاالی یکسان در دو کشور مختلف برحسب 

ارزهای ملی آن ها.
در علم اقتصاد مفاهیم و شاخص های متعددی کاربرد دارند 
که هرکدام از آن ها دارای مباحث اختصاصی هستند. شاید 
یکی از ساده ترین این مفاهیم که مخاطب آشنایی بیشتر با 
آن دارد؛ GDP با معادل فارسی تولید ناخالص داخلی باشد. 
این شاخص دربرگیرنده ارزش مجموع کاالها و خدماتی است 
که طی یک دوران معین، معموالً یک سال، در یک کشور 
تولید می شود. در همین رابطه موسسه پردایس واتر هاوس 
کوپرز* اقدام به انتشار لیست قدرتمندترین اقتصادهای جهان 
بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی سنجیده شده با شاخص 

PPP کرده است که برای امروز بدان خواهیم پرداخت.
 PPP با  به رده بندی مذکور، مقداری  اشاره  از  اما پیش 
این  برای  فارسی  زبان  در  که  معادلی  شد.  خواهیم  آشنا 
شاخص اقتصادی به کار می رود »برابری قدرت خرید« است. 
نوعی   PPP همان  یا   Purchasing power parity
ارزش گذاری پول های  به منظور  اقتصادی است که  شاخص 
مختلف به کار می رود. به عبارت دیگر PPP به عنوان نوعی نرخ 
مبادله برابر است با نسبت هزینه های دو سبد کاالی یکسان در 

دو کشور مختلف برحسب ارزهای ملی آن ها.
و قدرتمندترین اقتصادهای جهان بر اساس محاسبه تولید 

ناخالص داخلی با شاخص PPP در سال 2016:

قدرتمندترین اقتصادهای 
جهان بر اساس 
»PPP« شاخص

مازیار دانیالی

تولید ناخالص داخلی با معیار PPP تریلیون دالر کشور
2.74 فرانسه

2.79 انگلیس
3.03 اندونزی

3.14 برزیل

3.75 روسیه
3.98 آلمان

4.93 ژاپن
8.72 هند
18.56 آمریکا
21.27 چین
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شرکای عمده 38.8 )2019(جمعیت)میلیون نفر(
آمریکا، هند، چین، کره جنوبی، کانادا، ایتالیا، اسپانیاصادراتی

438000مساحت)کیلومترمربع(
شرکای عمده بغدادپایتخت

ترکیه، چین، آمریکا، کره جنوبیوارداتی
عربیزبان رسمی

اقالم عمده 99درصد مسلمان و مسیحی 1درصددین و مذهب
صادراتی به جهان

نفت خام، مواد خام غیر نفتی ، فرآورده هاي شیمیایی، 
مواد غذایی وحیوانات زنده بصره، کربال، نجف، سامراشهرهای مهم

660  میلیارد دالرتولید ناخالص داخلی
اقالم عمده 

وارداتی از جهان

گندم و برنج و روغن، قند و شکر ، دارو، مصنوعات 
صنعتی و فلزي ، خودرو، تجهیزات نیروگاهی و توربین 

گازي، تجهیزات مخابراتی
4.2 درصد)GPD)2015 درصد رشد
2درصد)2015(نرخ تورم)درصد(

00 71 دالر   درآمد سرانه)دالر(
اقالم عمده 
صادراتی 
ایران)1394(

سایر سیمان، کاشی یا سرامیک، بوتان مایع شده، ماست، 
بستنی و سایر شربت هاي یخ زده، پروپان مایع شده، 

لوازم خانه داري، رب گوجه فرنگی
حجم سرمایه 

9.6گذاری)میلیارد دالر(

ذخایر ارزی و طال)میلیارد 
71دالر(

1182 دینار= یک دالر آمریکانوع پول و برابری با دالر

اقالم عمده 
وارداتی 

ایران)1394(

آلیاژهاي آلومینیوم، قراضه و ضایعات باطري ها، الستیک 
رویی چرخ، اجزا و قطعات ماشین آالت ، دستگاه تهویه 
مطبوع، قراضه و ضایعات آلومینیوم، آلومینیوم کار نشده، 

کک نفت، شمع هاي جرقه زن

بودجه جاري )میلیارد 
هزینه : 97.4درآمد : 99.5دالر( 2013

9 میلیارد دالربدهی خارجی
GDP 0/9 درصد مازاد بودجه )میلیارد دالر(

عضویت در سازمان های 
بین المللی و منطقه ای

 BEDA. ACC. AFESD. AL. AMF.CAEU. CCC.
 IAEA. IBRD. .77-G .19-ESCWA. FAO.G
 ICAO.ICRM. IDA. IDB. IFAD. IFC.IFRCS.

 ILO. IMF. IMO. Intelsat.Interpol. IOC.
 ITU. NAM.OAPEC. OIC. OPEC. PCA.
 UN.UNCTAD. UNESCO. UNIDO.UPU.

WFTU. WHO. WIPO.WMO. WTO

تراز پرداخت حساب جاری 
8 .12+)میلیارد دالر(

مبادالت بازرگانی 
با جهان)میلیارد 

دالر(

موازنهصادراتواردات
201520152015
8544+41

محصوالت عمده 
کشاورزی

گندم، جو، برنج، سبزیجات، خرما، پنبه، گاو، 
گوسفند، مرغ

مبادالت بازرگانی 
با ایران)صادرات 

غیرنفتی 
ایران)میلیون دالر(

دهه ماهه 13931394
1395

613162375039

نفت، مواد شیمیایی، منسوجات، چرم، مصالح محصوالت عمده صنعتی
ساختمانی، مواد غذایی، کود

واردات 
686050ایران)میلیون دالر(

نفت خاممحصوالت عمده معدنی
تراز 

بازرگانی)میلیون 
دالر(

+5881+6071+6187+4990

اطالعات اساسی کشور عراق

بررسی وضعیت اقتصادی عراق
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فرکانسمحدودهقبلیمرجعگذشتهبازارها

روزانه1680 : 0311811106-11772017 پول

تولید ناخالص داخلی
سالیانه54.16 : 56.4-2.1-12-2.42015 درصدنرخ رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه

سالیانهUSD 1802015-122291.7 : 235 - میلیاردتولید ناخالص داخلی

IQD 48104042 - تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
سه ماهه69794975 : 12495364081105299-2015میلیون

IQD 224153529 - تولید ناخالص ملی
سالیانه240917009 : 1224091700920594975-2014میلیون

سالیانهUSD 51192015-1251311427 : 5303تولید ناخالص داخلی سرانه

PPP تولید ناخالص داخلی سرانهUSD 144592015-12144934031 : 14979سالیانه

کار

سالیانه28.1 : 1215.115.1-16.42014 درصدنرخ بیکاری

سالیانه924397 : 12880756831523-9243972001 افراد شاغل

سالیانه35.87 : 1234.817.29-35.872015 میلیونجمعیت

سالیانه49.72 : 1249.7244.1-46.842008 درصدنرخ اشتغال

قیمت ها

ماهیانه76.55 : 6.37-1-12-0.72016- درصدنرخ تورم

ماهیانه107 : 1210486.5-1042016 نقاط شاخصصفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

ماهیانه105 : 12104104-1042016 نقاط شاخصقیمت مصرف کننده اصلی

ماهیانه107 : 2.1-120.4-12016 درصداندازه اصل تورم

ماهیانه96.3 : 1294.994.5-94.92016 نقاط شاخصCPI حمل و نقل

ماهیانه13.27 : 7.19-4.8-12-7.12016- درصدتورم مواد غذایی

پول

روزانه20 : 0244-42017 درصدنرخ بهره

M0 میلیاردعرضه پول - IQD 625852016-12612976708 : 73259ماهیانه

M1 میلیاردعرضه پول - IQD 702622016-11709185774 : 74504ماهیانه

M2 میلیاردعرضه پول - IQD 872672016-11880486953 : 90728ماهیانه

سالیانه10.54 : 125.875.75-5.752013 درصدنرخ بهره سپرده

ماهیانه25 : 011515-152017 درصدنسبت ذخیره نقدی

تجارت

سالیانهUSD 43972015-1230804-3492 : 47550 - میلیونموازنه تجاری

سالیانهUSD 434422015-12839811720 : 94209 - میلیونصادرات

سالیانهUSD 390452015-12531772682 : 59349 - میلیونواردات

سالیانهUSD 158612015-1226440-15410 : 58507 - میلیونحساب جاری

سالیانه15.87 : 17.49-121.3-0.82014- درصدحساب جاری به تولید ناخالص داخلی

عراق - شاخص های اقتصادی
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فرکانسمحدودهقبلیمرجعگذشتهبازارها

سه ماهه89.82 : 1289.820-89.822016 تنذخایر طال

ماهیانه1K/BBL/D 46302017-0148300 : 4830تولید نفت خام

سالیانه10 : 12104.09-2015 9.96شاخص تروریسم
دولت

سالیانه335 : 1232.132.1-37.022014 درصدبدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

سالیانه10.72 : 34.91-5.47-12-2.692014- درصد of GDPبودجه دولت

-IQD 3927263 - ارزش بودجه دولت
ماهیانه61244368 : 13581445-1427548-12-2015میلیون

IQD 66470252 - درآمدهای دولت
ماهیانه119817224 : 12540480322450635-2015میلیون

IQD 70397515 - هزینه های مالی
ماهیانه106873027 : 12554755801010030-2015میلیون

ماهیانه:25 ارزیابی اعتبار

سالیانهUSD 128732015-1295162025 : 12873 - میلیونمخارج نظامی
تجارت

سه ماهه49.37 : 28.6-091-0.92016 درصدتولید صنعتی

سالیانه22 : 121613-172016 امتیازشاخص فساد مالی

سالیانه178 : 12161113-1662016 رتبه فساد مالی

سالیانه166 : 12166150-1652016 آسانی کسب و کار
مالیات

سالیانه15 : 121515-152016 درصدنرخ مالیات شرکت

سالیانه15 : 121515-152016 درصدنرخ مالیات درآمد شخصی

سالیانه17 : 121717-172016 درصدنرخ تامین اجتماعی

سالیانه12 : 121212-122016 درصدنرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

سالیانه5 : 1255-52016 درصدنرخ تامین اجتماعی برای کارکنان
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اطالعات ســاختاریافته هســتند. مسئله 
مهم و حیاتی در سیســتم های توزیع شده 
درحال توســعه )مانند وب(، دسترســی به 
اطالعات با فرمت های مورداستفاده انسانی 
و تبدیل آن به یک فرمت ساختاریافته است.

جمع آوری اطالعــات: ایــن فرآیندها 
می توانند روی منابع اطالعاتی ساختاریافته 
یا نیمه ساختاریافته، ســاخته شوند. ایجاد 
ایــن فرآیند، سیســتم را در ســطحی قرار 
می دهــد کــه پرس وجوهــای مبتنــی بر 

استخراج و ترکیب اطالعات را پاسخ دهد.
ارائه اطالعات: حوزه گردشگری و میراث 
فرهنگی، یک حوزه کاربــردی ممتاز برای 

تکنیک های هوشمند ارائه اطالعات است.
پیشنهاددهنده،  پیشنهادهاسیستم های  
محصوالت را پیشنهاد و اطالعات موردنیاز 
مصرف کننــدگان را بــرای تســهیل روند 
تصمیم گیــری فراهــم می کننــد. صنعت 
گردشــگری نشــان داده چگونــه تجارت 
الکترونیک، می تواند ســاختار یک صنعت 
را تغییر دهــد و در این فرآیند، فرصت های 
شغلی و کسب وکار جدید را راه اندازی کند. 
الزم اســت این موضوع بیش از گذشته در 
کشــور موردتوجه قرار گیرد که شــاهد به 
وجود آمدن موقعیت های جدید برای ایجاد 
اشتغال و افزایش سطح درآمد از گردشگری 

باشیم.

نـگاه گردشگـری 
به تجارت الکترونیک

ادامه از صفحه 20
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ویزای ترکمنستان
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

15 روز کاری175670.600گردشگری 10روز عادی
5 روز کاری205785.560گردشگری 10روز فوری

ویزای ترکیه
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

--گردشگری
ویزای تونس 

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
14 روز کاری90344.880 15 روزه گردشگری عادی

ویزای ساحل عاج
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

10 روز کاری170268.240 ماهه گردشگری
ویزای سریالنکا

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
35134.120یک ماهه گردشگری

ویزای غنا
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

10 روز کاری1100383.200 ماهه گردشگری
ویزای فیلیپین

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
10 روز کاری160229.920ماهه 1بارورود 

ویزای قبرس
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

7 روز کاری60229.920گردشگری عادی)به مدت هتل(
ویزای قرقیزستان

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
15 روز کاری1495364.040 روزه توریسیتی عادی
10 روز کاری30110421.520 روزه عادی گردشگری
4 روز کاری14115440.680 روزه گردشگری فوری

125479.000تجاری یک ماهه
4 روز کاری30135517.320 روزه فوری گردشگری

قیمت ویزا در 22 کشور جهان
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ویزای قزاقستان
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

10 روز کاری155593.960یک ماهه عادی گردشگری
20 روز کاری190728.080دو ماهه تجاری عادی

7 روز کاری210804.720یک ماهه فوری گردشگری
10 روز کاری3051.168.760سه ماهه سه بار ورود

ویزای قطر
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

15 روز کاری100383.200گردشگری عادی
ویزای کانادا

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
30 روز کاری2.0007.664.000گردشگری

ویزای کره جنوبی
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

15 روز کاری260996.320یک ماهه گردشگری
ویزای کرواسی

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
15 روز کاری80306.560طبق رزرو هتل عادی
4 روز کاری120459.840طبق رزرو هتل فوری

ویزای کنیا
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

7 روز کاری350191.600 ماه گردشگری یکبار ورود
18 روز کاری380306.560 ماه گردشگری مولتی

ویزای کوبا 
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
140536.480یک ماهه

ویزای لبنان 
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

8 روز کاری1445172.440 روزه سینگل
355210.760 ماهه مولتی

ویزای مالزی
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

--گردشگری
ویزای مکزیک

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
17 روز کاری40153.280طبق رزرو هتل

ویزای هنگ کنگ
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

40 روز کاری14210804.720 روزه گردشگری
ویزای ونزوئال 

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
28 روز کاری30114.960یک ساله مولتی

ویزای ویتنام 
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

14 روز کاری1595364.040 روزه گردشگری عادی
ویزای یونان

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
21 روز کاری65249.080گردشگری
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همراه  تلفن های  طریق  از  پیام  ارسال   -1
به عنوان ابزار تجربه مشتری:

رشد سریع و استفاده مداوم و روزافزون 
از شبکه های تلفن همراه و اپلیکیشن هایی 
یا  مسنجر  واتس آپ،  اسنپ چت،  مانند 
بزرگ  فرصت هایی  به عنوان  اینستاگرام 
برای بازاریابانی به شمار می روند که درصدد 
جذب جمعیت  جوان تر و به ویژه نسل به دنیا 
آمده در هزاره جدید هستند. نسل جدیدی 
که در هزاره جدید به دنیا آمده است توانایی 
بیشتری نسبت به نسل های قبل در برقراری 
ارتباط با استفاده از ابزارهای تکنولوژیک دارد 
و به همین دلیل نیز بیش از سایر گروه ها 
هدف تبلیغات و بازاریابی آنالین قرار خواهد 
گرفت. هم اکنون به وضوح روند قابل توجهی 
در مورداستفاده از هتل ها و خطوط هوایی با 
استفاده از بازاریابی آنالین و اپلیکیشن های 
محبوب در جهان دیده می شود. برخی هتل ها 
از  هتل  با  تا  می کنند  تشویق  را  میهمانان 
طریق نرم افزارهایی همچون واتس آپ تعامل 

پیداکرده و از تخفیف هایی برخوردار شوند؛ 
درحالی که برخی شرکت های دیگر مستقیماً 

با مشتریان خود سر و کار دارند.

2- واقعیت مجازی:
مجازی  واقعیت  فناوری  که  است  مدتی 
معرفی شده است و گمان می رود مدت زیادی 
طول نکشد که این فناوری جایگاه خود را 
دارد  وجود  نیز  احتماالتی  کند.  مستحکم 
که واقعیت مجازی بتواند در حال حاضر به 
جریان غالب و اصلی توریسم و برخی نهادهای 
فعال در گردشگری مانند هتل ها آسیب بزند. 
بااین وجود، اکنون یک سؤال مطرح می شود 
سفر  برندهای  چگونه  که  است  این  آن  و 
می توانند از واقعیت مجازی برای کمک به 
ارتقای محصوالت و خدمات خود یا برقراری 

ارتباط با مشتریان بالقوه استفاده کنند؟
و  رفاهی  موارد  و  هتل  اتاق های  نمایش 
تفریحی آن؛ قابلیت امتحان کردن پیش از 
خریدن خدمات؛ بازدید مجازی برای برگزاری 

و  کنفرانس ها  ازدواج،  مراسم  اجالس ها، 
موارد دیگر؛ کشف مقاصد یا مناطق جدید 
پیش از رزرو کردن یک محل )آژانس هایی 
در حال حاضر این کار را انجام می دهند(؛ به 
نظر بسیاری از کارشناسان، واقعیت مجازی 
به معنای آن نیست که می تواند جایگزین سفر 
واقعی شود، بلکه ممکن است مکمل آن باشد و 
بر ویژگی های اصلی و اساسی خدمات فروخته 
فرآیند  و  برنامه ریزی  بر  و  تأکید کند  شده 

تصمیم گیری افراد اثر بگذارد.

3- بازاریابی کانال همه کاره:
همه کاره  کانال  بازاریابی  اگرچه 
محسوب  جدید  یک روند  به خودی خود 
نمی شود، اما می توان انتظار داشت که این 
پدیده به یک دغدغه اصلی و محوری برای 
اکثریت وسیعی از بازاریابان سفر تبدیل شود. 
اخیراً گوگل این قابلیت را برای هدف یابی، 
معتبر  کاربران  تشخیص  و  مجدد  بازاریابی 
در دستگاه های مختلف به وجود آورده است 

روند بازاریابی 7 

آنالین 

گردشگری 2017

کارشناسان بر این باورند که سال 2017 می تواند یک شروع نوین برای بازاریابی آنالین باشد. بازاریابی آنالین در سال های 
اخیر به شدت سرعت گرفته و شتاب آن تا جایی رسیده است که بدون آن نمی توان سهم مناسبی در یک بازار رقابتی داشت. 
همین امر موجب شده است که بسیاری از فعاالن حوزه های مختلف ازجمله صنعت گردشگری نیز به دنبال استفاده بیشتر 
از پتانســیل های ایجادشده از سوی این شبکه های ارتباطی نوین باشند. بر همین اساس انتظار می رود با گسترش روزافزون 
اســتفاده از اینترنت و تلفن های همراه هوشمند، نگرش های مبتنی بر تبلیغات و بازاریابی آنالین گردشگری نیز هم راستا با 
آن ها رشد کند. کارشناسان جهانی گردشگری الکترونیک، هفت روندی را که در جریان بازاریابی آنالین گردشگری مؤثرند، 

موردبررسی قرار داده اند که در ادامه به آن ها نگاهی خواهیم داشت.
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مشابه  انگیزه های  داشت  انتظار  می توان  و 
بیشتری برای بازاریابی از طریق فیس بوک و 
پست الکترونیکی در سال های آینده ایجاد 
شود. چالش تشخیص کاربران در دستگاه های 
برندهای  اما  دارد،  وجود  همچنان  مختلف 
سفر که در این راستا تالش می کنند نیز بر 
پیگیری های خود در این زمینه خواهند افزود 

و مزایایی از این طریق به دست خواهند آورد.

4- سیطره فیس بوک و گوگل:
ممکــن اســت رســانه های اجتماعــی، 
اپلیکیشن های تلفن همراه و سایر شبکه های 
ارتباطی در حال حاضر بســیار زیاد باشند اما 
حقیقت این است که فیس بوک بازیگر حقیقی 
و تأثیرگذار در این حوزه به شمار می رود. این 
شبکه اجتماعی که بیش از 8/ 1 میلیارد کاربر 
فعــال دارد و بیش از یک میلیــارد نفر از آنان 
روزانه فعال هستند، ارزشمندترین فضا را برای 
بازاریابی ارائه می کند. این شبکه اجتماعی یک 
بازیگر اصلی در این بخش محســوب می شود. 
این در حالی اســت که گوگل نیز از همیشــه 
قدرتمندتر شده و با افزایش استفاده از آن در 
هرســال به منظور جست وجوی مقاصد سفر و 
سایر موارد، ســلطه زیادی بر بازار شبکه های 

اجتماعی پیداکرده است.

5- پایان توییتر:
گفتن این مطلب که تب وتاب شبکه های 
اجتماعی در جهان تا حدودی کاهش یافته 
و به سطح بلوغ رسیده است، چندان دشوار 
وجود  به   2003 سال  از  لینکدین  نیست. 
آمد و به خوبی رشد یافت اما سال گذشته از 
سؤاالت  شد.  خریداری  مایکروسافت  سوی 
و  پینترست  مانند  مواردی  در  نیز  مشابهی 
حتی اسنپ چت از سال گذشته مطرح شده 
است. برخی دیگر نیز همانند میرکات و بالب 
با سیطره فیس بوک الیو دوام نخواهند آورد؛ 
اما در مورد توییتر چه می توان گفت؟ می توان 
سوی  از  زیادی  بی میلی  که  دید  قاطعانه 
صاحبان صنعت سفر نسبت به توییتر وجود 
اجتماعی گسترش  این شبکه  اگرچه  دارد، 
است  داشته  مشهور  افراد  مورد  در  زیادی 
پرسش اصلی این است: اگر شما با برندهای 
سفر مسافرت می کنید، چه زمانی آخرین بار 
از توییتر استفاده کردید؟ در مورد فیس بوک 
می توان گفت که حدود 75 درصد از یک نمونه 
مطالعاتی تائید می کردند که از فیس بوک در 
این مورداستفاده کرده اند اما این رقم برای 

توییتر کمتر از 10 درصد است. متأسفانه به 
نظر می رسد که پایان توییتر در این بخش فرا 

رسیده است.

6- پخش زنده:
که  یوتیوب  و  فیس بوک  از  صرف نظر 
دارند،  آنالین  بازاریابی  برای  کاربردهایی 
امروزه راه های بسیار دیگری نیز وجود دارد 
کرد.  معرفی  را  محصول  یا  رویداد  یک  که 
جدیدی  ویژگی های  کمک  با  اینستاگرام 
که در حال اضافه کردن است یکی از این 
موارد در سال 2017 میالدی خواهد بود. یک 
مورد دیگر که می تواند در این زمینه مفید 
باشد، پریسکوپ است که در بین شبکه های 
محبوبیت  به  کشورها  برخی  در  اجتماعی 
اکثر  اگرچه  است.  دست یافته  قابل توجهی 
برندهای سفر کمی دیر از این موارد استفاده 
فعاالن  برخی  و  وبالگ نویسان  اما  کرده اند، 
حوزه گردشگری به آن ها توجه داشته اند و 

بیشتر نیز به آن ها خواهند پرداخت.

7-هتل ها در برابر آژانس های مسافرتی آنالین 
)OTA( ها:

به خصوص  که  روندهایی  از  دیگر  یکی 
برای هتل ها جذاب بوده است، توانایی رزرو 
از سوی مشتریانشان عنوان  مستقیم آن ها 
می شود و آن ها این کار را نسبت به این که 
آژانس های مسافرتی آنالین هتل ها را رزرو 
سود  می توانند  زیرا  می دانند؛  بهتر  کنند، 
بیشتری به دست آورند. هتل های زنجیره ای 
بزرگی مانند هیلتون، اینترکنتیننتال و آکور 
رسانه های  مورد  در  استراتژی هایی  همگی 
جمعی و بازاریابی آنالین تدوین کرده اند تا 
بتوانند بازار خود را بهبود دهند. آژانس های 
مسافرتی آنالین، اخیراً تأکید بیشتری روی 
با هتل ها می کنند زیرا سودآوری  همکاری 
انتظار  آنان از این طریق است. به طورکلی، 
می رود در سال جاری میالدی هتل ها بیشتر 
به طور  را  مسافران  تا  کرد  خواهند  تالش 

مستقیم جذب کنند. 

مختلف باشند، اجتناب کند. این امر موجب 
می شود متصدي حمل ونقل چندوجهی بر 
مراحل برنامه ریزی، تخلیه، بارگیري و نیز 
چیدمان بار دقت بیشتري را صرف کند تا 
بتواند رضایتمندي مشتریان را کسب کند.

اهمیت حمل ونقل ریلي
ترابـري  در  سـرعت  ارتقـاي  امـکان 
مسـافري و رقابـت با حمل ونقل جـاده ای و 
هوایـي، بـاال بـردن نسـبي سـرمایه گذاری 
اولیه و دیر بازگشـت شـدن آن در مقایسـه 
بـا جـاده، قابلیـت برنامه ریـزی و اسـتمرار 
خدمات در شـرایط مختلف ازجمله شرایط 
بحرانـي، اسـتهالک بسـیار کمتر شـبکه و 
نـاوگان )کمتـر از نصـف اسـتهالک ترابري 
جاده ای(، اشـغال کمتر زمین )در مقایسـه 
بـا حمل ونقـل جـاده ای(، عـوارض کمتـر 
زیست محیطی و سازگاري با اهداف توسعه 
پایدار، مصرف بسـیار کمتر انرژي در حمل 
بـار نسـبت به جـاده )حـدود یک ششـم( و 
امکان اسـتفاده از سـوخت های غیرفسیلي 
ازجملـه مزایاي حمل ونقل ریلي محسـوب 
می شـود. همچنین از دیگر برتری های این 
نوع حمل ونقل می توان به این موارد اشـاره 
کـرد: مناسـب بـراي جابه جایي انبـوه بار و 
مسافر، رفاه و امنیت باالتر مسافران و جاذبه 
براي آن ها، حجم باالي ترابري در بسـیاري 
از محورهاي برون شهری و حومه، باال بودن 
نرخ سـوانح و تصادفات جاده ای در کشـور، 
باال بودن شـاخص مصرف انـرژي در بخش 
حمل ونقل جاده ای، استهالک باالي شبکه 
و نـاوگان در بخـش جـاده ای در مقایسـه با 
بخـش ریلـي و ایمني بسـیار باال نسـبت به 
جـاده )بین 15 تا 24 برابـر( از دیگر مزایاي 

حمل ونقل ریلي محسوب می شود.

ادامه از صفحه 19

رشد اقتصاد با 
حمل ونقل ...
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