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 های اقتصادی ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
  197 -216 صفحات ،1389، بهمن و اسفند 12 و 11های  شماره

  گزارش
  

قیمت جهانی نفت ایران و  اقتصادی منطقه خاورمیانه و انداز چشم
   2011 و 2010های  خام و تقاضای آن در سال

  های پولی و بازرگانی دفتر تحقیقات و سیاست
  

 1منیرالسادات میراحسنی
  

کند که نسبت   درصدی را تجربه می8/4 رشد 2010 اقتصاد جهان در سال   ،المللی پول  به گزارش صندوق بین   
 با افزایش قیمت نفـت در       ،به عالوه .  جهش قابل توجهی است    2009 درصدی آن در سال      -6/0 افت شدید به  

صادی جهـان همچـون حجـم تجـارت جهـان بـا       های اقت  تقاضای مصرفی، سایر شاخص     افزایش  و 2010سال  
 کشور خاورمیانـه و آسـیای       40شامل  ( 2کشورهای منطقه مناپ  این در حالی است که      . شود  افزایش مواجه می  

این سطح از رشد در مقایسه بـا  . شوند   درصدی مواجه می2/4 میالدی با رشد اقتصادی  2010در سال ) مرکزی
 درصدی قیمت جهـانی     3/23 به رغم افزایش     .قابل مالحظه است   2009 درصدی این منطقه در سال       3/2رشد  

 صادرات نفت کشورهای صادرکننده نفت افزایش چندانی در این سال نداشـته و از               2010نفت خام در سال     
رود  رسد و انتظار می      می 2010 میلیون بشکه در روز در سال        1/18 به   2009 میلیون بشکه در روز در سال        8/17

این در حـالی اسـت کـه        .  درصد رشد داشته باشد    8/3 ،2010ای صادرکننده نفت در سال      که اقتصاد کشوره  
در بین کـشورهای    . د کرد  درصدی را تجربه خواهن    5 رشد   ،2010کشورهای واردکننده نفت منطقه در سال       

  تجربـه  2010 درصد، باالترین رشد اقتصادی را بین کشورهای صادرکننده نفت در سال             16 قطر با    این منطقه 
 درصـدی  1/1 درصد خواهد بود که نسبت به رشد 6/1 ،2010اقتصادی ایران نیز در سال      رشد  خواهد کرد و    

انـداز متفـاوتی را    ها و مؤسسات مالی چشم بر همین اساس، سازمان 3. با افزایش مواجه خواهد شد2009سال 
 .گیرد  دالر قرار می100 دالر تا 3/66ای بین  اند که در دامنه بینی نموده  پیش2011برای قیمت نفت در سال 

 
 
 
 
 

                                                 
 m_mirahsani@yahoo.com                                                         .           المللی های بین رئیس گروه مطالعات بازارها و اتحادیه. 1

2. Middle East, North Africa, Afghanistan and Pakistan (MENAP).  
 بوده که در مهر "انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی چشم"المللی پول با عنوان      ای صندوق بین    گزارش حاضر برگرفته از گزارش منطقه     . 3

 20 مـارس تـا     21از  شورهای ایران و افغانستان در این گزارش        های آماری ساالنه مربوط به ک       شایان ذکر است که داده    .  منتشر شده است   1389ماه  
 . یعنی بر اساس سال شمسی ارائه شده است)  اسفند29اول فروردین تا (مارس سال بعد 
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198 12 و 11مجله اقتصادی سال دهم شماره های    

  مقدمه
سابقه حاصل از آن اغلـب منـاطق جهـان     با خروج اقتصاد جهان از بحران اقتصادی و مالی و رکود بی         

 شوند و تقریباً    انداز اقتصادی بهتری برخوردار می       از چشم  1از جمله منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی      
 رشد اقتصادی سریعتر و باالتری نسبت به        2011 و   2010های   ل کشورهای این منطقه در سا     تمامبرای  
 . بینی شده است  پیش2009سال 

المللـی پـول در        از گـزارش صـندوق بـین       مطـالبی  اجمـالی بـه ارائـه         صورت  هدر این گزارش ب   
المللـی   ها و مؤسسات مالی بـین  های سازمان بینی انداز منطقه خاورمیانه و برخی از پیش        خصوص چشم 

 . ت نفت پرداخته شده است قیماز
  

   2چشم انداز رشد اقتصاد جهان، حجم تجارت جهانی و قیمت نفت
با رونق گرفتن و بازسازی اقتصاد جهان که بر اثر رکود اقتصادی با کاهش رشد شـدید مواجـه شـده                     

، رشد قابل   2009رصدی خود در سال      د 6/0بود، رشد تولید ناخالص داخلی جهان پس از افت منفی           
بـر همـین    . نمایـد    را تجربـه مـی     2011 درصـد در سـال       2/4 و رشد    2010 درصد در سال   8/4ه  مالحظ

 بـا   2010 در سـال     . درصـد کـاهش داشـت      11 ،2009اساس، حجم تجارت جهانی نیـز کـه در سـال            
  ). 1جدول ( درصدی مواجه خواهد شد 7 با رشد 2011 درصد و در سال 4/11افزایش رشد 

  
بینی   و پیش2009 و 2008های  ن،حجم تجارت جهان و قیمت نفت در سالنرخ رشد اقتصاد جها. 1جدول 

IMF2011 و 2010های   برای سال   
 2008 2009 *2010 *2011 

 2/4 8/4 -6/0 8/2 اقتصاد جهان

 0/7 4/11 -0/11 9/2 )کاال و خدمات(حجم تجارت جهان 

 3/3 3/23 -3/36 4/36 قیمت نفت

  .قیقحنتایج ت: مأخذ
 

 در حالی است که قیمـت جهـانی نفـت خـام کـه افـت شـدید             المللی پول   صندوق بین بینی    پیش
 درصـدی   3/23 با افـزایش رشـد       2010 میالدی تجربه نمود، در سال       2009 درصدی را در سال      3/36

 2011اگر چه نرخ رشد قیمت نفت خام در سـال           .  که این رشد ادامه یابد     رود  یممواجه شده و انتظار     
 . درصد برسد3/3شود به  بینی می  برخوردار خواهد بود و پیش2010 به سال از سرعت کمتری نسبت

                                                 
 .دشو منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی شامل مناطق خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز می. 1

2. IMF, World Economic and Financial Surveys, Regional Economic Outlook, Middle East and Central 
Asia, October 2010. 

 )درصد(
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199 ...انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و ایران چشم

  کننده نفت در منطقه وضعیت اقتصادی منطقه مناپ و کشورهای صادرکننده و وارد
 درصـد در سـال      3/2از  ) منطقـه منـاپ   ( کشور خاورمیانه و آسیای مرکـزی        40متوسط رشد اقتصادی  

 که افزایش رشد اقتـصادی ایـن        رود  یمانتظار  . یافته است  افزایش   2010 درصد در سال     2/4 به   2009
 درصدی در این سال     8/4 ادامه یابد و این کشورها با متوسط رشد اقتصادی           2011 کشور در سال     40

  .مواجه شوند
شـده کـه رشـد اقتـصادی کـشورهای           بینـی  المللـی پـول پـیش      بر اسـاس گـزارش صـندوق بـین        

همچنـین  .  برسـد  2010 درصـد در سـال       8/3 بـه    2009سال   درصد در    1/1کننده نفت منطقه از      صادر
 درصـدی   5 رشد اقتصادی    2010کننده نفت این منطقه در سال       شود که کشورهای وارد     بینی می   پیش

 8/3 -را تجربه نمایند کـه هنـوز هـم از رشـد اقتـصادی کـشورهای صـادرکننده نفـت در ایـن سـال                          
 رشد اقتصادی کـشورهای صـادرکننده نفـت از    2011با این حال، در سال     .  بیشتر خواهد بود   -درصد

  .  درصد خواهد رسید5کشورهای واردکننده نفت منطقه پیشی گرفته و به 
 

بینی   و پیش2009 و 2008های  های منتخب منطقه در سال نرخ رشد اقتصادی منطقه مناپ و گروه. 2جدول 
IMF2011 و 2010های   برای سال   

 2008 2009 *2010 *2011 
 MENAP 6/4 3/2 2/4 8/4ناخالص داخلی منطقه تولید 

 5 8/3 1/1 5/4 تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت منطقه

 4/4 0/5 6/4 9/4 تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده نفت منطقه

 GCC 0/7 4/0 5/4 9/5 **شورای همکاری خلیج فارس تولید ناخالص داخلی کشورهای

 .المللی پول ق بینبینی صندو  پیش*

  . شامل کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی**
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  
ای در سال  نیز با افزایش رشد اقتصادی قابل مالحظه 1کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

 درصـد در سـال      4/0ا از    کـشوره  که رشد تولید ناخالص داخلی ایـن       طوری هشوند؛ ب    مواجه می  2010
 2. افزایش خواهد یافت2011 درصد در سال 9/5 و 2010 درصد در سال 5/4، به 2009

  

                                                 
1. Gulf Cooperation Council (GCC) 

رسد   به نظر می  . شود  کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی قطر، بحرین، کویت و عمان را شامل می             شورای همکاری خلیج فارس،     . 2
ای خواهـد    رشد قابل مالحظه2011 و 2010های  ها مرهون افزایش رشد اقتصادی کشور قطر باشد که در سال که رشد اقتصادی گروه در این سال   

  .داشت

 )درصد(
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200 12 و 11مجله اقتصادی سال دهم شماره های    

  کننده نفت منطقه مناپ کشورهای صادرهای اقتصادی  ترین شاخص برخی از مهم
کشورهای صادرکننده نفت منطقه مناپ شامل الجزایر، بحرین، ایران، عـراق، کویـت، لیبـی، عمـان،               

رشد تولید ناخالص داخلی این کـشورها       . بستان سعودی، امارات متحده عربی و یمن هستند         قطر، عر 
شود که هنوز از سطوح رشـد قبـل از            بینی می    درصد پیش  5 تا   5/3حدود   2011 و   2010های    در سال 

بـا ایـن حـال، رشـد     ). 2006 درصـد در سـال       5/5 و   2007 درصد در سال     6(بحران کمتر خواهد بود     
 بـه   2009ورهای صادرکننده نفت که بر اثر کاهش شدید قیمت جهـانی نفـت در سـال                 اقتصادی کش 

 درصـد بـالغ     5 بـه    2011 درصد و در سال      8/3 میالدی به    2010 درصد کاهش یافته بود، در سال        1/1
 . خواهد شد

  
  رشد اقتصادی برخی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه. 3جدول 

 
 2011 2010 2009 2008 کشور

 0/3 6/1 1/1 0/1 ایران

 5/4 4/3 6/0 2/4 عربستان سعودی

 2/3 4/2 -5/2 1/5 امارات متحده عربی

 6/18 0/16 6/8 4/25 قطر

 2/6 6/10 -3/2 3/2 لیبی 

 5/11 6/2 2/4 5/9 عراق

  .2010،المللی پول صندوق بین: خذأم
  

در ) و عـراق  لیبـی، قطـر     (شود که برخی کـشورهای صـادرکننده نفـت در منطقـه               بینی می   پیش
کـه رشـد اقتـصادی لیبـی از          طـوری  ه رقمی را تجربه کنند؛ بـ      2 رشد اقتصادی    2011 و   2010های سال

 رشد  2011عراق هم در سال     .  افزایش یابد  2010 درصد در سال     6/10 به   2009 درصد در سال     -3/2
 6/18ه   بـ  2010 درصـد در سـال       16 درصدی را تجربه خواهد نمود و رشد اقتصادی قطر نیز از             6/11

 .  خواهد رسید2011درصد در سال 

 دالر در هـر بـشکه در سـال          62شود در پی افـزایش قیمـت نفـت خـام از               بینی می   همچنین پیش 
 و همچنــین 2011 دالر در هــر بــشکه در ســال 79 و 2010 دالر در هــر بــشکه در ســال 76 بــه 2009

تـوجهی مواجـه    ها با افزایش قابل   افزایش تولید نفت خام از سوی این کشورها، تراز مالی و تجاری آن            
 70رود که مازاد حساب جاری کشورهای صادرکننده نفت در منطقـه از               که انتظار می   طوری هب. شود

 میلیـارد دالر    148 و در حـدود      2010 میلیارد دالر در سال      117 به بیش از     2009میلیارد دالر در سال     
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201 ...انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و ایران چشم

، 2011 تـا    2009فـارس از سـال       ری خلـیج  تنها در کشورهای شورای همکا    .  بالغ گردد  2011در سال   
  .شود  میلیارد دالر برآورد می50این افزایش در حدود 

  

  
Sources: IMF, Regional Economic Outlook database; and Microsoft Map Land.  

  
 موقعیت جغرافیایی، جمعیت و سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه .1نمودار 

   2009سال در اپ من
  

 2010شود که کل تولید نفت خام در منطقه خاورمیانـه و آسـیای مرکـزی در سـال                    برآورد می 
 5/24 ترتیـب تولیـد نفـت خـام ایـن منطقـه از               ه این ب.  هزار بشکه در روز افزایش یافته باشد       500تنها  

کـل  . یده اسـت   رسـ  2010 میلیـون بـشکه در روز در سـال           25 بـه    2009میلیون بشکه در روز در سال       
رود ایـن     میلیون بشکه در روز بوده که انتظار مـی         8/17 بالغ بر    2009صادرات نفت منطقه نیز در سال       

ایـن میـزان از صـادرات یـک افـزایش           .  میلیون بشکه در روز رسیده باشد      1/18 به   2010رقم در سال    
 .دهد  نشان می2009ای در مقایسه با سال   هزار بشکه300

 درصـد از تولیـد      -3/3 بـالغ بـر      2009 کـشور منطقـه در سـال         40 در   ها  دولتمتوسط تراز مالی    
تـراز مـالی    .  درصد برسد  -9/1 به   2010رود این رقم در سال        ناخالص داخلی منطقه بود که انتظار می      

 درصـد در    5/0 بـه    2009 درصد در سال     -1/2دولت در کشورهای صادرکننده نفت در منطقه نیز از          
  . خواهد رسید2011در سال  درصد 9/2 و 2010سال 
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202 12 و 11مجله اقتصادی سال دهم شماره های    

  های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت منطقه مناپ انداز برخی  شاخص چشم. 4جدول 
 

 2008 2009 2010 2011 
 6/147 3/117 0/70 6/356 )میلیارد دالر(تراز حساب جاری 

 8/7 7/6 6/4 5/19 )درصد از تولید ناخالص داخلی(تراز حساب جاری 

 2/26 0/25 5/24 3/26 )لیون بشکه در روزمی(تولید نفت خام 

 9/18 1/18 8/17 1/20 )میلیون بشکه در روز (*صادرات نفت خام

 4/6 9/5 8/6 0/15 )کننده، درصد قیمت مصرف(تورم 

 4/19 0/21 0/27 1/21 )درصد از تولید ناخالص داخلی(بدهی دولتی 

 9/2 5/0 -1/2 8/12 )درصد از تولید ناخالص داخلی(تراز مالی دولتی 

  .شده  به غیر از صادرات نفت پاالیش*

  .نتایج تحقیق: مأخذ
 

هـای   شایان ذکر است که میان کشورهای صـادرکننده نفـت در منطقـه منـاپ، پرداخـت یارانـه         
های سوخت به تولید ناخالص داخلی در          نسبت یارانه  2008که در سال     طوری هباشد؛ ب   انرژی رایج می  

در لیبـی    درصد،   8-7امارات متحده عربی     درصد، در کویت و      12ن و یمن     درصد، در ایرا   15عراق  
منـد بـه      های منطقه عالقه    تعدادی از دولت   اخیراً.  درصد بوده است   5/3 درصد و در عمان      5-4و قطر   

بـه تلـف شـدن منـابع و         هـا     پرداخت این یارانه   اند مسلماً   شدههایی    های مالی چنین یارانه     کاهش هزینه 
بـر ایـن اسـاس، برخـی کـشورها اقـداماتی در ایـن               . گـردد   میهای نامحدود       ع به یارانه  وابستگی صنای 

هـایی اسـت     اولین گام ضروری برای پایان دادن به این فرایند، شناسایی یارانه. اند  خصوص انجام داده  
در ایـران نیـز کـه قیمـت         .  انجـام داده اسـت     کـه لیبـی اخیـراً      انـد؛ کـاری      در بودجه آمـده    که صراحتاً 

هـای    ترین سـطح در منطقـه اسـت، اصـالحات گـسترده یارانـه               های نفتی در پایین    فروشی حامل  ردهخ
ها بـر بودجـه در     این سیاستآثار به تصویب رسیده است؛ اگرچه که 2010انرژی برای اجرا در سال      
های انرژی را در دسـتور کـار دارنـد،            کشورهایی که حذف تدریجی یارانه    . نهایت خنثی خواهد بود   

های باالتر انرژی بر اقشار ضعیف جامعه آگاهی داشـته و اطمینـان               قیمت آثاربایست در خصوص     یم
 منفی چنین   آثارتوانند به طور مؤثر از        های امنیت اجتماعی در این کشورها می        حاصل کنند که شبکه   

  . ی بکاهندیها سیاست
  

   ه مناپکننده نفت منطق های اقتصادی کشورهای وارد ترین شاخص برخی از مهم
 مخرب خـود را بـر اقتـصاد کـشورهای واردکننـده نفـت در منطقـه منـاپ یعنـی                      بحران جهانی، آثار  

کشورهای افغانستان، جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، موریتانی، موروکو، پاکستان، سـوریه و تـونس نیـز                
و  2010هـای     سـال   در که رشد اقتـصادی کـشورهای واردکننـده نفـت منطقـه            طوری هوارد ساخت؛ ب  
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هـای   شود که هنوز از ارقام رشد ایـن کـشورها در سـال              بینی می    درصد پیش  4/4 و   5 به ترتیب    2011
  .کمتر خواهد بود) 2006 درصد در سال 3/6 و 2007 درصد در سال 6(قبل از بحران 

 
  های اقتصادی کشورهای واردکننده نفت منطقه مناپ شاخصچشم انداز برخی . 5جدول 

  
 2008 2009 2010 2011 

 4/4 0/5 6/4 9/4 تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده نفت  منطقه مناپ

 -5/26 -6/23 -2/27 -2/27 )میلیارد دالر(تراز حساب جاری 

 -6/3 -5/3 -4/4 -7/4 )درصد از تولید ناخالص داخلی(تراز حساب جاری 

 7/7 3/9 8/8 1/16 )کننده قیمت مصرف(تورم 

 0/62 5/63 9/63 7/64 )ید ناخالص داخلیدرصد از تول(بدهی دولتی 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

 میلیـارد دالر در     -1/1مازاد حساب جاری کشورهای وارد کننده نفت در منطقـه منـاپ کـه از                
 میلیـارد دالر در سـال       -27 و پـس از آن بـه بـیش از            2007  میلیـارد دالر در سـال         -11 به   2005سال  

 میلیـارد دالر    -6/23 با اندکی کاهش به      2010بوده و تنها در سال       بالغ شده بود، همچنان منفی       2008
 درصـد از    60بدهی دولتی کشورهای واردکننده نفت نیز همچنان باال بـوده و بـیش از               . خواهد رسید 

 .تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می دهد

 کاهـشی   )2011-2008 (هـای  با این حال، روند تورم در کشورهای واردکننده نفـت طـی سـال             
 . کاهش خواهد یافت2011 درصد در سال 7/7 به 2008 درصد در سال 16بوده و از 

ثبـاتی بـازار مـالی منطقـه      ثباتی اخیر در بازارهای مالی جهانی هنوز عاملی برای بـی    همچنین، بی 
هـا در برخـی    که، اعتبارات بخش خصوصی در حال کاهش بوده و بانـک      طوری هب. شود  محسوب می 

 . دارند1های بد ا هنوز هم نیاز به افزایش نرخ وامکشوره

  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Nonperforming loans 
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Sources: IMF, Regional Economic Outlook database; and Microsoft Map Land  

  
ی واردکننده نفت در منطقه موقعیت جغرافیایی، جمعیت و سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها. 2 نمودار

  2009سال مناپ در 
 

هـای مـالی خاتمـه        بـه محـرک    2011 و   2010های   درصدد هستند که در سال    های منطقه    دولت
  .های دولتی معطوف نمایند های مالی را به سمت کاهش بدهی داده و سیاست

همچنین در کشورهای واردکننده نفت در منطقه، تقاضای نیروی کار طی دهه آینـده بـه طـور                  
 درصد در دهـه قبـل قابـل مالحظـه     5/4  درصد رشد خواهد داشت که در مقایسه با      6متوسط بیش از    

  .است
  

  مدت اقتصادی ایران  انداز کوتاه چشم
  رشد اقتصادی

 بـالغ بـر     2009 حجم تولید ناخـالص داخلـی ایـران کـه در سـال               ،المللی پول  بینی صندوق بین   به پیش 
 9/337 مواجه خواهد شـد و بـه         2010 میلیارد دالری در سال      12 با افزایش     و  میلیارد دالر بود   9/325

 درصدی  1/1 رشد اقتصادی    2009 به این ترتیب، اقتصاد ایران که در سال          .میلیارد دالر خواهد رسید   
بینـی    درصـدی برخـوردار خواهـد بـود و پـیش           6/1 از رشـد اقتـصادی       2010را تجربه کرد، در سال      

  . درصد برسد3 به 2011شود رشد اقتصادی کشور در سال  می
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  )2007 -2011(های تصادی ایران در سالهای اق برخی شاخص . 6جدول 
  

 2011 2010 2009 2008 2007  سال                    شاخص                                         
 3/342 9/337 325 /9* 7/330 9/258 )میلیارد دالر(تولید ناخالص داخلی اسمی 

 0/3 6/1 1/1 0/1 8/7 )درصد(نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 

 5/4 2/4 6/3 3/7 9/11 )درصد از تولید ناخالص داخلی(تراز حساب جاری

 7/3 7/3 7/3 9/3 1/4 )میلیون بشکه در روز(تولید نفت خام 

 0/2 1/2 1/2 4/2 5/2 )میلیون بشکه در روز (**صادرات نفت خام

 0/98 0/95 1/87 4/108 7/104 )میلیارد دالر(صادرات کاال و خدمات 

 5/83 7/80 4/75 3/86 7/71 )میلیارد دالر( و خدمات واردات کاال

 0/10 0/8 5/13 5/25 2/17 )کننده، درصد قیمت مصرف( نرخ تورم 

 2/102 9/88 0/78 6/79 9/82 )میلیارد دالر(ذخایر ارزی 

 8/16 0/9 7/21 6/16 6/28 )تغییر سالیانه، درصد(رشد نقدینگی 

 تولیـد  امـا  کـاهش داشـته   2009 میالدی تولید ناخالص داخلی اسمی بـه دالر در سـال   2009به دلیل کاهش ارزش دالر در سال  *
  .ناخالص اسمی به ریال در این سال افزایش داشته است

  .شده به غیر از صادرات نفت پاالیش **
   .نتایج تحقیق: مأخذ

  
  خش نفتیب

 رشـد منفـی     2009ل  شود بخش نفتی ایران که به دلیل کاهش شدید قیمت نفـت در سـا                بینی می  پیش
  .  رشدی نداشته باشد2010 درصدی را تجربه کرده بود در سال 6/6

 میلیـون بـشکه در روز بـاقی         7/3 در سـطح     2011 و   2010 تولید نفـت ایـران در سـال          ،به عالوه 
صادرات نفت خام ایـران نیـز کـه در سـال       .  نخواهد داشت  2009خواهد ماند و تغییری نسبت به سال        

 میلیـون بـشکه در روز   1/2 بـه  2009 میلیـون بـشکه در روز بـود، در سـال     4/2ط   به طور متوسـ    2008
شود که صادرات نفت خام ایـران         بینی می  پیش.  بدون تغییر خواهد ماند    2010کاهش یافته و در سال      

  . میلیون بشکه در روز کاهش یابد2 به 2011در سال 
  

  نفتی بخش غیر
 درصدی مواجه خواهد شـد کـه از رشـد ایـن             7/1 رشد    با 2010بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال       

  . درصد کمتر خواهد بود9/1 ییعن 2009بخش در سال 
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  تراز حساب جاری
ایـن رقـم بـرای      . رسد   میلیارد دالر می   3/14 افزایش یافته و به      2010تراز حساب جاری ایران در سال       

 است که تراز حساب جاری منطقه نیز از این در حالی.  میلیارد دالر اعالم شد  9/11 بالغ بر    2009سال  
تـراز حـساب    .  خواهـد رسـید    2010 میلیـارد دالر در سـال        7/93 بـه    2009 میلیارد دالر در سال      8/42

 میلیـارد دالر افـزایش   117 میلیـارد دالر بـه   70جاری کشورهای صـادرکننده نفـت در منطقـه نیـز از            
  .یابد می
  

  تراز مالی
 تـراز .  بهبود خواهد یافـت 2010 سال درم تراز مالی دولتی ایران نیز  با توجه به افزایش قیمت نفت خا      

 درصـد از تولیـد ناخـالص داخلـی آن کـشور را تـشکیل                -7/1 ،2009مالی دولت ایران که در سـال        
 .  درصد از تولید ناخالص داخلی آن برسد4/0 به 2010شود در سال  بینی می  پیش وداد می

  
  صادرات 

 میلیارد دالر کاال از ایران به بازارهای جهانی صادر شود، در            95 ،2010سال  شود که در      بینی می  پیش
کل صـادرات  .  میلیارد دالر کاال از ایران به خارج صادر شد1/87 نزدیک به   2009 سال   درحالی که   

رود بـه    میلیارد دالر بـود کـه انتظـار مـی    966 بالغ بر 2009منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال  
 میلیـارد دالر بـه      794صادرات کشورهای نفتی منطقه نیـز از        . یلیارد دالر در سال جاری برسد      م 1125

 .  میلیارد دالر افزایش خواهد یافت944
  

  واردات 
 میلیـارد دالر کـاال بـه        4/75 ،2009در سـال    . ش مواجه خواهـد شـد     واردات ایران و منطقه نیز با افزای      

 میلیارد دالر در سال 7/80 میلیارد دالری به 3/5قم با افزایش شود این ر بینی می ایران وارد شد و پیش 
 997 بـه    2009 میلیـارد دالر در سـال        909این در حالی است کـه واردات منطقـه نیـز از             .  برسد 2010

 میلیـارد   675واردات کشورهای نفتی منطقـه نیـز از         .  افزایش خواهد یافت   2010میلیارد دالر در سال     
  .رسد ر می میلیارد دال757دالر به 
  
  تورم

بـه دالیـل   .  خواهـد بـود  2010های اقتـصاد ایـران در سـال         کاهش قابل مالحظه تورم یکی از ویژگی      
 بـه  2008های جهانی و کاهش ارزش دالر نرخ تـورم در ایـران در سـال        مختلف از جمله رشد قیمت    
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رود کـه در    درصد کاهش یافـت و انتظـار مـی     5/13 این رقم به     2009 درصد رسید که در سال       5/25
بینـی    پـیش .  درصـد برسـد    8 برای نخستین بار نرخ تورم در ایـران تـک رقمـی شـده و بـه                   2010سال  
شایان ذکـر اسـت کـه متوسـط نـرخ           .  درصد برسد  10 به 2011شود که نرخ تورم ایران برای سال          می

 2010ال   س در این رقم     که رود   درصد رسید و انتظار می     5/7 میالدی به    2009 سال   درتورم در منطقه    
 9/5 درصـد بـه   8/6متوسط نرخ تـورم در کـشورهای نفتـی منطقـه نیـز از          .  درصد کاهش یابد   1/7به  

  . درصد کاهش خواهد یافت
  

  ذخایر ارزی
 میلیـارد دالری را     11 افزایـشی نزدیـک بـه        2010شود کـه ذخـایر ارزی ایـران در سـال              بینی می  پیش

 میلیـارد   6/79 بـالغ بـر      2008ایر ارزی ایران در سال      ذخ.  میلیارد دالر برسد   9/88تجربه کند و به رقم      
  . میلیارد دالر بوده است78 میالدی بالغ بر 2009دالر و در سال 
 کـشور خاورمیانـه و      40 چهارمین رتبه را میـان       2010 حجم ذخایر ارزی در سال       لحاظایران از   

 دالر ذخیـره ارزی در       میلیـارد  7/432عربستان با داشتن    . آسیای مرکزی به خود اختصاص داده است      
 میلیارد دالر به ترتیب در      8/109 میلیارد دالر و لیبی با       7/144الجزایر با   . رتبه نخست منطقه قرار دارد    

  .های بعدی قرار دارند رتبه
  

  رشد نقدینگی
 سیاسـت مهـار رشـد نقـدینگی در ایـران همچنـان ادامـه                ،المللی پـول   بینی صندوق بین   بر اساس پیش  
 درصـد رسـید امـا در        6/28 رشد نقدینگی در ایران به رقم قابل مالحظه          2007سال  در  . خواهد یافت 

 درصـد  7/21 بـه  مجـدد  بـا افـزایش   2009درصد کاهش یافت و در سال 6/16 این رقم به     2008سال  
 9 رشد نقدینگی ایران برای اولین بار تک رقمی شده و به             2010شود که در سال      بینی می  پیش. رسید

 بـه   2007 درصد در سـال      6/24ن ذکر است که متوسط رشد نقدینگی در منطقه از           شایا. درصد برسد 
 بـه   2010رود در سـال       رسـید و انتظـار مـی       2009 درصد در سال     8/12 و   2008 درصد در سال     3/18
 درصـد در سـال      4/27متوسط رشد نقدینگی برای کشورهای نفتی منطقـه نیـز از            .  درصد برسد  7/10

شـود   بینـی مـی    کاهش یافته و پیش2009 درصد در سال 6/13 و 2008  درصد در سال 5/19 به   2007
  .  درصد کاهش پیدا کند6/10 به 2010در سال 
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هـای   المللی از قیمـت جهـانی نفـت در سـال            های بین  بینی مؤسسات و سازمان     پیش
   2011 و 2010

مصرفی در جهـان   افزایش تقاضای   انداز آن و      تغییر و تحوالت بوجود آمده در اقتصاد جهانی و چشم         
المللـی چـشم انـداز متفـاوتی را بـرای قیمـت نفـت بـرای                   های بـین   موجب شد که هر یک از سازمان      

های  های سازمان  بینی  به برخی از پیشبخشاین .  ارائه دهند2011 سال  و2010های باقیمانده سال  ماه
  .المللی در این زمینه اختصاص یافته است بین

  
  المللی پول صندوق بین

 افت شدید   2009 متوسط قیمت جهانی نفت خام که در سال          1ابق گزارش صندوق بین المللی پول     مط
ــود 3/36 ــه کــرده ب ــیالدی احتمــاال2010ً در ســال . درصــدی را تجرب ــزایش  م  درصــدی 3/23 از اف

  .  درصد افزایش خواهد یافت3/3 تنها 2011برخوردار خواهد بود، اگرچه قیمت نفت خام  در سال 
  

   2011 و 2010 یها انداز قیمت جهانی نفت خام در سال شمچ. 7جدول 
  المللی پول  از منظر صندوق بین

  

  عنوان  بینی پیش  محقق
2009 2010 2011 

 75/78 2/76 78/61  )بشکه- دالر(متوسط قیمت نفت خام

 3/3 3/23  -3/36 نرخ رشد ساالنه

Source: IMF, World economic outlook (WEO), October 2010. 
  

 78/61 ،2009المللی پول، متوسط قیمت نفت خام که در سال  بر اساس گزارش صندوق بین
 75/78 به 2011 دالر در هر بشکه و در سال 2/76 به 2010 در سال  کهدالر در هر بشکه بوده است

  . دالر در هر بشکه خواهد رسید
  

  اوپک
. باشد  می2011 و 2010نفت در سال انداز تقاضای  های اوپک تنها ناظر بر چشم بینی آخرین پیش

های  سال  تقاضای نفت در هر یک ازرا در خصوصبینی خود  اوپک در آخرین گزارش خود پیش
، تقاضای جهانی نفت خام در 2010طبق گزارش اوپک در اکتبر .  افزایش داده است2011 و 2010
شود که تقاضای  بینی می  بر این اساس پیش2.یابد  میلیون بشکه در روز افزایش می1/1 ،2010سال 

                                                 
  المللی پول صندوق بین) 1389مهر  (2010انداز اقتصادی جهان، اکتبر گزارش چشم. 1

2. Monthly Oil Market Report, OPEC, October 2010. 
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209 ...انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و ایران چشم

بر این اساس، .  میلیون بشکه در روز افزایش مواجه شودیک نیز با 2011جهانی نفت خام در سال 
 میلیون 6/86 روزانه 2011میلیون بشکه و در سال  6/85 روزانه 2010میانگین تقاضای نفت در سال 

  .بشکه خواهد بود
 میلیون بشکه 6/28 ،2010ک، تقاضای نفت خام اوپک در سال شده توسط اوپ طبق آمار ارائه
 میلیون بشکه در روز افزایش 8/28 به 2011شود که این تقاضا در سال  بینی می در روز بوده و پیش

  .یابد
  

  2011 و 2010های  بینی تقاضای جهانی نفت خام از منظر اوپک در سال پیش. 8جدول
  )میلیون بشکه در روز(

 سال یبین پیش
2010 2011 

 6/86 6/85 تقاضای جهانی نفت

Source: Monthly Oil Market Report, OPEC, October 2010.   
  

  ی انرژیمرکز مطالعات جهان
  روندشدن استناد کند به  نفتی بها خصوصدربینی خود  پیش 1ی انرژیمطالعات جهان مرکز 

 در اواخر سال  رایاقتصاد یها یهمکار  عضو سازمان توسعه وی در کشورهای اقتصادیبازساز
 ی مرکز مطالعات جهانینیب شی پبر اساس این.  انجام داده است2011 و شش ماهه اول سال 2010
ن ی اینیب شی طبق پ. خواهد داشتیروند کاهش 2011خام برنت تا سه ماه دوم سال  نفت ی بهایانرژ

 دالر 77، 2010 سوم سال هه ماه شمال در سیای هر بشکه نفت خام برنت درین بهایانگیم مرکز،
بینی،  طبق این پیش.  خواهد بود هر بشکهی دالر برا75سال این  در سه ماه چهارم  و هر بشکهیبرا

 هر بشکه ی دالر برا71 کاهش یافته و به 2011 نخست سال ه در سه ماهمیانگین بهای نفت خام
 هر بشکه ی دالر برا75بد و به ای یش می افزامجدداً 2011 و در سه ماه دوم سال رسیدخواهد 

  . رسد یم
  

   2011 و 2010 های انداز متوسط قیمت جهانی نفت خام در سال  چشم.9 جدول
   از منظر مرکز مطالعات جهانی انرژی 

  میالدی2011   میالدی2010  میالدی2010سه ماهه چهارم  عنوان

 30/66 40/76 75  متوسط قیمت نفت خام برنت

Source: Centre for Global Energy Studies (CGES). 

                                                 
1. Centre for Global Energy Studies (CGES) 

 )دالر(
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 سنت 40 دالر و 76، 2010 شمال در سال یای نفت خام برنت درین بهایانگی مبر این اساس
  .خواهد بود هر بشکه ی سنت برا30 دالر و 66، 2011سال   درآنن یانگی هر بشکه و میبرا

  
  گلدمن ساکس و مورگان استنلی

های  ر خصوص قیمت جهانی نفت خام توسط بانکها د بینی ، باالترین پیش2010در فوریه
طبق این برآورد، قیمت نفت خام در سال .  ارائه شد1گذاری گلدمن ساکس و مورگان استنلی سرمایه
  2. دالر در هر بشکه خواهد رسید100 به 2011

  
  2011 و 2010انداز متوسط قیمت جهانی نفت خام در سال  چشم.  10جدول

   گذاری گلدمن ساکس و مورگان استنلی ایههای سرم بانک از منظر 
 سال بینی پیش

2010 2011 

 100 - متوسط قیمت جهانی نفت خام 

Source: http://www.automotive-fleet.com.   
  
  سسه مالی سوسایت جنرالؤم
) 1389 شـهریور    29/ 2010 سـپتامبر    20( 4ترین گـزارش خـود      در تازه  3سسه مالی سوسایت جنرال   ؤم

بینی قبلـی     ه که نسبت به پیش    بینی کرد   دالر پیش  85 را 2011در سال   خام  یمت جهانی نفت    میانگین ق 
  .  دالر کاهش نشان می دهد7
  

  2011 و 2010 های انداز قیمت جهانی نفت خام در سال چشم. 11 جدول
 سسه مالی سوسایت جنرالؤم از منظر 

 سال بینی پیش
2010 2011 

 85 80 متوسط قیمت جهانی نفت خام 

Source: http://www.bloomberg.com/news/2010-09-20.  
  

 دالر در هـر     80 بـیش از     2010این مؤسسه قیمت جهانی نفت خام را برای سه مـاه پایـانی سـال                
بر اساس گزارش سوسایت جنـرال، تقاضـای جهـانی نفـت خـام در سـال                 . بشکه برآورد نموده است   

                                                 
1. The Investment Banks of Goldman Sachs and Morgan Stanley. 
2. http://www.automotive-fleet.com/Blog/Market-Trends/Story/2010/02/Morgan-Stanley-Goldman-
Sachs-Forecast-100-per-Barrel-Oil-in-2011.aspx. 
3. Societe Generale  
4. http://www.bloomberg.com/news/2010-09-20/societe-generale-reduces-oil-price-forecast-for-2011-
by-7-to-85-a-barrel.html. 
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 میلیــون بــشکه در روز رشــد خواهــد 4/1 حــدود 2011 میلیــون بــشکه در روز و در ســال 8/1 ،2010
  .داشت
  

  مرکز اطالعات انرژی
 8بینـی    پـیش ) 1389تیـر مـاه      / 2010در ژوئـن     (2 در هفته نامه اطالعات نفتی     1مرکز اطالعات انرژی  

انداز قیمت نفت در      را در خصوص چشم   های دولتی    سسات مالی و آژانس   ؤمتحلیلگر بازار شاغل در     
ای از قیمـت را        گسترده ها محدوده   بینی   ارائه داده است که این پیش      2011و در سال     2010ادامه سال   
  . دهد نشان می

  
   2011 و 2010 های انداز قیمت جهانی نفت خام در سال چشم. 12جدول 

   منظر مرکز اطالعات انرژیاز
  2011  2010  2010سه ماهه چهارم  عنوان

 98/81 73/78 88/80 متوسط قیمت نفت خام

Source: Petroleum Intelligence Weekly (PIW), June 7, 2010.  
  

 50/56 ،2011بینی برای میانگین قیمت نفـت خـام در سـال        ترین میزان پیش   ینیبر این اساس، پا   
بـر اسـاس    . باشـد   دالر بـرای هـر بـشکه مـی         97نـی شـده     بی  دالر برای هر بشکه و باالترین قیمت پیش       

هد بود کـه     دالر خوا  98/81 ،2011شده نفت در سال      بینی ن قیمت پیش  اطالعات این گزارش، میانگی   
بینـی شـده      ترین رقم پـیش     باالترین و پایین  .  دالر برآورد شده است    73/78 ،2010این رقم برای سال     

 .باشد  دالر برای هر بشکه می10/70 دالر و 85 نیز به ترتیب 2010برای قیمت نفت در سال 

 دالر در هـر بـشکه و بـرای       11/78 ،2010رای سه ماهه سوم سـال       در این گزارش، قیمت نفت ب     
  .بینی شده است  دالر در هر بشکه پیش88/80 ،2011سه ماهه چهارم سال 

  
  بانک برکلی انگلستان

بینـی قبلـی خـود را در خـصوص قیمـت نفـت                با توجه به وضعیت اقتصاد جهان، پـیش        3بانک برکلی 
با  2011سال  میانگین قیمت هر بشکه نفت خام دربرکلی، بینی جدید بانک  بر طبق پیش. کاهش داد

 بر اساس 4.شود   دالر برآورد می   78 ،2010و در سال     دالر   85بینی قبلی،     دالر کاهش نسبت به پیش     7

                                                 
1. Energy Intelligence (EI). 
2. Petroleum Intelligence Weekly (PIW), June 7, 2010, www.energyintel.com.  
3. Barclays.  
4. Thu Aug 26, 2010. 
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 و بـا توجـه بـه رونـد بازسـازی            خواهند بـود  ها رو به افزایش       از این پس به تدریج قیمت      این گزارش 
اضای نفت از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بـه            منتقل شدن تق  با  اقتصاد جهانی   

بانک برکلـی در ادامـه      . کشورهای خارج از این سازمان رشد تقاضای جهانی نفت تثبیت خواهد شد           
و  76  بـه ترتیـب بـه       قیمت نفت   در سه ماه سوم و چهارم سال جاری        ه که بینی کرد  گزارش خود پیش  

  1.دالر برای هر بشکه باشد 78
  

  2011 و 2010 های انداز قیمت جهانی نفت خام در سال چشم. 13ول جد
   از منظر بانک برکلی

  

  2011  2010  2010سه ماهه چهارم  عنوان

 85 78 78 متوسط قیمت نفت خام

Source: http://www.reuters.com. 
  

  اداره اطالعات انرژی آمریکا
انـداز کوتـاه مـدت انـرژی و سـوخت             چـشم " در جدیدترین گزارش     2اداره اطالعات انرژی آمریکا   

را برای ) وست تگزاس اینترمدییت  ( منتشر کرده متوسط قیمت نفت       1389 مهر   21 که در    "3"زمستان
بینـی ایـن مؤسـسه، متوسـط      بر اساس پـیش . بینی نموده است  دالر برای هر بشکه پیش   83 ،2011سال  

  . آورد شده است دالر برای هر بشکه بر97/77 ،2010قیمت نفت خام در سال 
 2010بینی اداره اطالعات انرژی آمریکا میانگین قیمت نفت در سه ماهه چهارم سـال    بنا به پیش  

  . دالر در هر بشکه خواهد رسید80 دالر افزایش در هر بشکه نسبت به زمستان سال قبل به 5/2نیز با 
  

  2011 و 2010 های انداز قیمت جهانی نفت خام در سال چشم. 14 جدول
   اداره اطالعات انرژی آمریکااز منظر 

 

  2011  2010  2010سه ماهه چهارم  عنوان
  متوسط قیمت نفت خام 

 )وست تگزاس اینترمدییت(
80 97/77 83 

Source: Short-Term Energy and Winter Fuels Outlook, 13 October 2010. 
  

  
  

                                                 
1. http://www.reuters.com/article/idUSLDE67P1HW20100826. 

2. U.S. Energy Information Administration (EIA). 

3. Short-Term Energy and Winter Fuels Outlook, 13 October 2010. 
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در خـام   نفـت   جهـانی    المللـی از قیمـت      های بین  های سازمان   بینی  بندی پیش   جمع
   2011 سال

های بین المللی مختلف در خصوص میانگین قیمت نفـت خـام در      های سازمان   بینی ای از پیش   خالصه
بر این اساس، میانگین قیمت نفت خـام در سـال           .  آمده است  )15(در جدول    2011 و   2010های    سال

 نزدیکتـر  2010چه پایان سـال  این در حالی است که هر       .  دالر برآورد شده است    88 در حدود    2011
، 2011المللی در خصوص قیمت نفت خام در سال          ها و مؤسسات مالی بین      سازمان  بینی  شود، پیش   می

گردد که این امر ناشـی از بهبـود وضـعیت اقتـصاد جهـانی در                 تر متمایل می    های پایین  به سمت قیمت  
 .تر از حد انتظار است ینیابعادی پا

های   ه از قیمت نفت عموما با فرض بهبود وضعیت اقتصاد جهانی در ماه            بینان  های خوش   بینی  پیش
کننـده نفـت در      هـای صـادر    های ژئوپولیتیکی در کـشور      و ادامه تنش   2011  و 2010باقیمانده از سال    

خوشـبینی نـسبت بـه رونـق اقتـصادی ایـاالت متحـده، افـزایش مـصرف                  . انـد  طرف عرضه ارائه شده   
هـای ژئوپـولیتیکی نظیـر بحـران برنامـه             چین و هنـد و ادامـه تـنش         ای چون  کشورهای در حال توسعه   

تـرین فـروض     هـای شـورای امنیـت سـازمان ملـل علیـه کـشور از مهـم                 ای ایران و ادامـه تحـریم        هسته
 .شده هستند بینی های باالی پیش قیمت

 باورنـد   اند بر ایـن    بینی قرار داده   تر را مورد پیش    ینیهای پا   دیگر، تحلیلگرانی که قیمت    سویاز  
که رشد اقتصادی جهان شـکننده اسـت و عوامـل اقتـصادی ماننـد بحـران اروپـا و کنـد شـدن رشـد                          

 آنها بـر نقـش عوامـل    ،به عالوه. دهند کید قرار می  أاقتصادی چین را در کند شدن رشد تقاضا مورد ت         
ترین عـاملی      اساسی از این منظر  . نمایند کید می أبنیادین بازار مانند عرضه بیش از اندازه و ذخایر باال ت          

 کـه   اسـت  شـد تـشدید بحـران اروپـا بـود، وضـعیتی      2010که منجر به کاهش قیمت نفت در آوریل     
هـای انقباضـی     همچنین تـداوم سیاسـت    . ثیر قرار دهد  أهای نفت خام را تحت ت       قیمت تواند مجدداً  می

اهش تقاضای نفت ایـن  شود با ک ها در چین که به دلیل نگرانی این کشور از تورم باال اتخاذ می            بانک
این در حالی است که در بازار عرضه بیش از تقاضا است که این امر بـویژه              . کشور همراه خواهد بود   

  .ثیر تولید تولیدکنندگان غیر اوپک مانند روسیه قرار داردأتحت ت
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   2011  و2010های  المللی برای سال ها و مؤسسات بین بینی قیمت نفت از سوی سازمان پیش. 15جدول 
  

  2011سال   2010سال   2010سه ماهه چهارم  تاریخ پیش بینی نام سازمان

 83 97/77 80  2010اکتبر  اداره اطالعات انرژی آمریکا

 75/78 2/76 -  2010اکتبر المللی پول صندوق بین

 30/66 40/76 75  2010اکتبر  ی انرژیمرکز مطالعات جهان

موسسه مالی سوسایت 
 جنرال

 85 80 80بیش از   2010رسپتامب

 85 78 78  2010آگوست  بانک برکلی انگلستان

   مرکز اطالعات انرژی
 ) مؤسسه8(

 98/81 73/78 88/80  2010ژوئن 

گلدمن ساکس و مورگان 
 استنلی

 100 95 -  2010فوریه 

 25/88 33/84 4/80 میانگین

  .یققنتایج تح: خذأم
 

  گیری بندی و نتیجه جمع
. شـود    کشور از منطقه خاورمیانـه، آفریقـای شـمالی و آسـیای مرکـزی را شـامل مـی                   40منطقه مناپ   

کشورهای منطقه مناپ در چهار دسته عمده صـادرکنندگان نفـت، واردکننـدگان نفـت، کـشورهای                 
 . گیرند المنافع و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مورد تحلیل و بررسی قرار می مشترک

المللی پول، رشد اقتصادی کـشورهای منطقـه منـاپ            صندوق بین  2010بر اساس گزارش اکتبر     
کـه   طـوری  ه برخـوردار اسـت؛ بـ      2009 بهتری نسبت به سال      انداز  چشم از   2011 و   2010های   در سال 

 درصد رشد خواهد داشت که با این حال از متوسـط  2/4 ،2010تولید ناخالص داخلی منطقه در سال      
  .  خواهد بود درصد کمتر8/4رشد اقتصاد جهان یعنی 

 از رشد نـسبی و وضـعیت   2010های اقتصادی کشورهای منطقه در سال  ، سایر شاخص  همچنین
المللـی پـول جهـت خـروج سـریعتر        با این حـال بـه اعتقـاد صـندوق بـین           . شوند  مند می   مناسبتری بهره 

ت بخـش  یـ  بزرگی که بر اقتصاد جهـان سـایه افکنـده اسـت، تقو        یکشورهای منطقه از رکود اقتصاد    
اران کـشورهای منطقـه منـاپ       ذاستگیبایست مرکز توجه س    میمدت   انی م یها  و مقابله با چالش    یانکب

 ی و تنـوع اقتـصاد     یدر کشورهای صادرکننده نفت منطقه نیز الزم است توسعه بخش مـال           . قرار گیرد 
ش رشـد   ی در کـشورهای واردکننـده نفـت منطقـه نیـز افـزا             سوی دیگر، از  . در دستور کار قرار گیرد    

  . باشد ت مییز اهمی مردم حایجاد اشتغال برایصادی و ااقت
 تـصمیم بـه تـرک     2011 تـا سـال      رود کـه بیـشتر کـشورهای منطقـه          بر ایـن اسـاس، انتظـار مـی        

هـای پـولی     های مالی بگیرند؛ این در حالی است که این کشورها نـاگزیر بـه اتخـاذ سیاسـت                  محرک
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مین مـالی خـارجی در ایـن        أکه شـرایط تـ     در حالی بعالوه،  . ای از زمان خواهند بود      مناسب برای دوره  
ــود مــی  ــه بهب ــه و تقاضــای     کــشورها رو ب ــزایش یافت ــری اف ــا ســرعت کمت ــی ب ــارات داخل رود، اعتب

  . شود گذاری نیز کندتر می سرمایه
های اقتصادی ایران نیـز بـه عنـوان یکـی از کـشورهای صـادرکننده نفـت در منطقـه از                       شاخص

رود که روند بهبود شـرایط اقتـصادی در           رخوردار شده و امید می     ب 2010 در سال    مطلوبتریوضعیت  
ه در مـتن گـزارش صـندوق        چـ چنان.  بـا سـرعت و کیفیـت بیـشتری ادامـه یابـد             2011کشور در سـال     

 قیمـت جهـانی نفـت خـام در سـال            المللی پول به تفصیل آمده است، به رغم افزایش قابـل توجـه             بین
 افـزایش   2010 درصـد در سـال       6/1 بـه    2009رصد در سال     د 1/1، رشد اقتصادی ایران تنها از       2010

این مطلـب   . باشد  خواهد یافت که نسبت به دیگر صادرکنندگان نفت از رشد مطلوبی برخوردار نمی            
خالف ادعای برخی اقتصاددانان کشور که سقوط و صعود رشد اقتـصادی             مؤید این نکته است که بر     

ها را نادیـده     اریذنسبت داده و سایر عوامل و سیاستگ       به افزایش و کاهش قیمت نفت        کشور را صرفاً  
 داخلی دارنـد،  أای از عوامل که بسیاری از آنها منش انگارند، رشد اقتصادی ایران در سایه مجموعه    می

 .کند تغییر می

انداز   چشم المللی   بین ها و مؤسسات مالی    سازمانهمچنین، در خصوص چشم انداز جهانی نفت،        
 3/66ای بـین     اند کـه در دامنـه       بینی نموده    پیش 2011در سال   خام  نفت  جهانی  مت  متفاوتی را برای قی   

 دالر بـرآورد شـده      88 حدود   2011میانگین قیمت نفت خام در سال       . گیرد  دالر قرار می   100دالر تا   
هـا و     سـازمان   بینـی   شـود، پـیش      نزدیکتـر مـی    2010این در حالی است که هـر چـه پایـان سـال              . است

تـر    هـای پـایین     به سـمت قیمـت     2011ر خصوص قیمت نفت خام در سال        المللی د  ینمؤسسات مالی ب  
تـر از حـد انتظـار     ینیوضعیت اقتصاد جهانی در ابعـادی پـا  گردد که این امر ناشی از بهبود        متمایل می 

 .است

، 2010 سال   المللی میانگین قیمت جهانی نفت خام را برای         های مالی بین   ، سازمان 2009در سال   
ن در بـی المللـی مـیس    شایان ذکر است کـه براسـاس آمـار نـشریه بـین     . بینی کرده بودند    پیش  دالر 75

در نظـر    خـود    1389ایران بـاالترین تخمـین قیمـت نفـت را در بودجـه سـال                کشورهای نفتی منطقه،    
   1.گرفت
  
  

                                                 
1. http://banki.ir/akhbar/1-news/3611-naft. 
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  در بودجه کشورهای تولیدکننده نفت  بینی قیمت نفت  پیش.1 پیوست
 2010 و 2009های  در سال

  

  )دالر(میزان تغییر   )دالر(میزان تغییر   2010قیمت نفت در بودجه   2009قیمت نفت در بودجه   شورک
  0  0  37  37  الجزایر
  0  0  60  60  بحرین
  33  15  60  45  اندونزی
  73  27/5  65  37/5  ایران
  20  10  60  50  عراق
  23  8  43  35  کویت
  11  5  50  45  لیبی

  16-  11-  59  70  مکزیک
  27  12  57  45  نیجریه
  13  8  72  64  نروژ
  11  5  50  45  عمان
  38  15  55  40  قطر
  34  14  55  41  روسیه
  25  10  50  40  عربستان
  0  0  50  50  سودان
  0  0  40  40  ونزوئال
  57  21  48  37  آنگوال

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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  )ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی(فراخوان پذیرش مقاله جهت مجله اقتصادی 
  

  معرفی و اهداف . 1
 با هدف انتـشار     1364های اقتصادی از سال    مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست      

ها و   های تابعه، اساتید دانشگاه    مقاالت کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان        
سایر کارشناسان در زمینـه موضـوعات اقتـصادی در دسـت بررسـی محافـل سیاسـتگذاری                  

های اقتصادی استفاده از  به منظور اثربخشی مقاالت در سیاستگذاری. تشـر می شود کشور من 
  . آخرین اطالعات و آمار با رویکرد کاربردی و ترویجی مورد تأکید است

  
  ها و نحوه ارسال آن  شرایط پذیرش مقاله. 2

  : مقاالت از لحاظ محتوی شرایط زیر را داشته باشند)الف
  .ته اقتصاد باشد و متن آن دقیقاً به موضوع مقاله محدود شودموضوع مقاله مرتبط با رش .1
 .  داشته باشد ترویجی–کاربردی مقاالت جنبه  .2
 . در مقاالت از آخرین آمارها و اطالعات که متناسب با عنوان مقاله باشد، استفاده شود .3

 
  راهنمای تدوین مقاالت ) ب

   در لــوح فــشرده بــا برنامــهارســال یــک نــسخه از مقالــه تایــپ شــده همــراه بــا فایــل آن .1
 xp-word     به انضمام فایل ،pdf             هـای       آن و ارسال یک نـسخه از خروجـی کـامپیوتری مـدل

  .ارائه شده در مقاله و فایل آن
 واژه  5 کلمه به زبان فارسـی و انگلیـسی بـه همـراه حـداکثر                200تهیه چکیده با حداکثر      .2
 . کلیدی
  . ماره گذاری پیاپی صفحات آنصفحه آرایی مقاله با حاشیه مناسب و ش .3
ها کوتاه باشند و منـابع در صـفحه مـستقل و در انتهـای مقالـه ذکـر               ها و زیر نویس     عنوان .4
 . شوند
های مقالـه کـه شـامل مطالعـات تجربـی اسـت ضـرورت دارد، بـه                ارائه کامل مأخذ داده    .5

ی کـه بـه سـهولت قابـل تهیـه           های داده. طوری که خواننده بتواند نتایج مقاله را دوباره تولید کند         
ها را    در صورت افزایش حجم مقاله، نویسنده کپی از داده        . نیستند نیز در ضمیمه مقاله ارائه شود      

 . در صورت لزوم به دفتر نشریه ارسال نماید
گـذاری    ها و معادالت مقاله به صورت پیاپی در سمت راست آن به فارسی شماره               فرمول .6
شود، روابط کامل آنها جهت تـسریع         ج روابط ریاضی خالصه می    در صورتی که استخرا   . شوند

 . روند داوری در صفحه مجزا ارائه شود
های تخصصی مورد استفاده در مقاله در پانوشت همان صـفحه             ذکر معادل انگلیسی واژه    .7

 . عالوه بر این، ذکر انگلیسی اسامی غیر فارسی در پانوشت نیز ضرورت دارد. ارائه شود
هـای آتـی مقالـه        رین پاراگراف مقدمه، نحوه سازماندهی مقاله برای معرفی بخش        در آخ  .8

 . ارائه شود
ای ارائه شوند تا امکان اصالحات جزئی و  ضرورت دارد فایل جداول و نمودارها به گونه.9

شود جداول راست چین، فارسی و دارای عناوین  یادآوری می. تغییر اندازه آن امکان پذیر باشد  
در صـورت تنـوع     . هـا در بـاالی جـدول و در سـمت چـپ آن قیـد شـود                   مقیاس. اشندو مأخذ ب  
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عـالوه بـر ایـن،      . شود هر کدام از آنها در باالی ستون مربـوط ذکـر شـود              ها، پیشنهاد می   مقیاس
  . عنوان نمودارها در زیر آنها قید شود و واحدها مشخص باشند

 wordصله سطر یک سانـت در برنامـه  و فا13  فونت (ZAR)متن فارسی مقاله با قلم زر.10
xpهای انگلیسی با قلم معادالت و نماد متغیرها و زیرنویس.  تایپ شودTimes New Roman  و با

  .  تایپ شوند10فونت 
منابع مقاله اعم از کتاب یا مقاله، به ترتیب الفبایی بر حسب نـام خـانوادگی نویـسندگان          .11

 . های زیر تنظیم شود مطابق مثال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  
  

  . شود چنانچه مقاالت در چارچوب پیشنهادی تنظیم نشود، پیش از بررسی و داوری جهت اصالح عودت داده می. 1 یادآوری
  .  تحریریه چاپ خواهد شدهیأتیید أشود و در نهایت پس از ت مقاله حداقل توسط سه نفر داوری می. 2                

  . شود  نسخه نشریه برای نویسنده مقاله ارسال می5پس از چاپ مقاالت، . 3                
  : نشانی ارسال مقاله
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