چشم انداز رشد اقتصادی ایران بعد از توافق هسته ای

مطابق اظهارات قائم مقام بانک مرکزی ایران اقتصاد این کشوررشد  4درصدی را پیش رو دارد .حکومت ایران دررابطه با پرونده
هسته ایش به یک توافق با جامعه جهانی دست یافت که نتیجه آن احیای صنعت نفت و گاز این کشور خواهد بود.
روابط ایران و آمریکا همچنان پرتنش است با این وجود رهبری ایران امیدواراست این توافق منجربه بهبود وضعیت اقتصادی
کشورشود .مزیت سرمایه گذاری دراین کشور شیعه موجب تمایل شرکت های بزرگ خارجی شده است به عنوان نمونه معاون
صدراعظم ووزیر دارایی آلمان در کنار مقامات فرانسه وایتالیا نسبت به ایجاد روابط قوی تر با ایران ابراز تمایل کردند.
شرکت های فرانسوی برای مدت زمانی در ایران فعال بودند اما تجارت آن ها به واسطه تحریم های غرب مختل شد .فرانسه برای
بهبود پتانسیل صادرات خود نیازمند راهیابی به بازارهای هدف جدیداست و ایران هم از ورود کاالهای با کیفیت از نقاط مختلف جهان
سود خواهد برد .درمقابل  ،باز شدن درهای تجارت با ایران محیطی برای رقابت اقتصادی میان کشورهای مختلف بوجود خواهد
آورد.
مهمتر آنکه  ،ایران به دنبال بهره مندی از مزایای بازارهای نوظهور شامل کشورهای آسیایی است که به سرمایه کافی دسترسی
دارند .شرکت هایی از کره جنوبی  ،مالزی  ،ژاپن  ،هند و چین که قبل از اعمال تحریم ها طرح های سرمایه گذاری برای
کار با ایران تهیه کرده بودند وشاید دوباره آنها را دردستورکارقراردهند.
ایران سود زیادی ازپیشرفت دربخش های ساخت و ساز  ،مهندسی و انرژی به دست خواهد آورد.
ایرانی ها از سرمایه گذاری خارجی خصوصا در زمینه نفت و گاز استقبال خواهند کرد .وزیرنفت ایران – بیژن زنگنه – اعالم کرد
ایران برنامه هایی برای توسعه ذخایر نفت و گاز با استفاده از نیروی کار داخلی و خارجی دارد.
تولیدات نفت ایران تا سال  2102به زیر  3میلیون بشکه درروز و صادرات نفت این کشور در سال  2100از  2/5به  0/3میلیون
بشکه در روز کاهش یافت.
وزیرصنعت ایران – محمدرضا نعمت زاده – اعالم کرد میادین نفت و گاز ایران نیازمند  5سال احیای ظرفیت است.
ایران درحال ورود به بازارهای اصلی است ولی بعضی از بخش های دولت نیازمند اصالح ساختار هستند .به عنوان مثال شرکت
های خارجی هنوز باید بر نظارت های شدید و بدنامی نسبت به ورود به بازار ایران غلبه کنند .تحلیلگران همچنین درباره
کاستی در سیستم قانونی و قانون کار به عنوان نقطه ضعف یاد می کنند.
عالوه براین  ،جو داخل ایران برای سرمایه گذاران خارجی سنگین است اما این فضای خصمانه بیشتر ناشی از بی تجربگی ایران در
کار کردن با سرمایه گذاران خارجی است .اگر ایران در این فرآیند موفق شود دولت این کشور مسبب تغییر معنی داری
شده است که منجر به باز شدن پنجره های جدید به روی ایران می شود و این کشور را برای به عنوان مکانی مناسب برای
سرمایه گذاران خارجی به تصویر می کشد.
ایران قصد دارد تا سال  2121حدود  085میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کند.

