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Ι . Ανασκόπηση σηµαντικότερων εξελίξεων στην ιρανική
οικονοµία κατά το οικονοµικό έτος 2012-13
Εισαγωγική τοποθέτηση -η αρνητική δυναµική των κυρώσεων
Η ιρανική οικονοµία κατά το οικονοµικό έτος 2012-13 ( 21 Μαρτίου 2012-20
Μαρτίου 2013 ) έπειτα από σειρά ετών καταγραφής θετικού αναπτυξιακού προσήµου
(έστω και οριακού τα τελευταία χρόνια ) εισήλθε πλέον σε καθαρά υφεσιακή τροχιά
της τάξεως του 1,5-2% , µε τις εκτιµήσεις οικονοµικών αναλυτών, εγχώριων
θεσµικών παραγόντων και ανθρώπων της αγοράς να συγκλίνουν σε επιδείνωση κατά
την διάρκεια του τρέχοντος οικονοµικού έτους 2013-14 και καταγραφή επίδοσης που
µπορεί να φθάσει και έως -3%, µε δεδοµένη την κυριαρχούσα απαισιοδοξία για
κάποια βελτίωση στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις για το πυρηνικό πρόγραµµα της
χώρας και κάποια συνεπακόλουθη άµβλυνση των ασφυκτικών πλέον οικονοµικών
κυρώσεων, τουλάχιστον στο άµεσο µέλλον . Η εµπιστοσύνη στην εγχώρια οικονοµία
αναµένεται να κυµανθεί και πάλι σε χαµηλά επίπεδα µε την συντριπτική πλειοψηφία
των µέσων καταναλωτών , του επιχειρηµατικού και επενδυτικού κόσµου να
καταφεύγουν σε διαχρονικά σταθερές αξίες (ξένο συνάλλαγµα, χρυσός , έγγειος
ιδιοκτησία) για να διασφαλίσουν την περιουσία τους . Οι συνεχώς κλιµακούµενες
κυρώσεις θεωρείται πολύ πιθανόν πλέον να οδηγήσουν εντός του τρέχοντος
οικονοµικού έτους στην εισαγωγή και εφαρµογή ενός Oil for Food & Drugs
Programme για το Ιράν.
Οι επερχόµενες προεδρικές εκλογές της 14ης Ιουνίου αποτελούν κρίσιµο
σταυροδρόµι για τις περαιτέρω εξελίξεις µε τους αισιόδοξους παρατηρητές να
ελπίζουν για κάποια διάδοχη κατάσταση που θα διευκολύνει και δροµολογήσει την
σταδιακή έστω βελτίωση των όρων προσέγγισης µε τους διεθνείς συνοµιλητές της
χώρας που µε την σειρά τους αναµένουν εύλογα κάποια τέτοια πρωτοβουλία.
Η παρούσα όµως δυσχερής συγκυρία αποκαλύπτει ότι η συσσώρευση
πρωτίστως της συνεχώς κλιµακούµενης αρνητικής δυναµικής των κυρώσεων και
δευτερευόντως ορισµένων αστοχιών της κυβερνητικής οικονοµικής πολιτικής έχουν
οδηγήσει αναµφίβολα άµεσα η έµµεσα ,εντός του 2012, αλλά και στους πρώτους
πέντε µήνες του 2013, στις εξής δυσοίωνες εξελίξεις :
Απώλεια πετρελαϊκών εσόδων ζωτικών για κάλυψη, µεταξύ άλλων ,αναγκών
σε έργα υποδοµής, υγεία, εκπαίδευση ,κοινωνική πολιτική
∆ραστική συρρίκνωση της συναλλαγµατικής αξίας του εγχώριου νοµίσµατος
κατά 80% σχεδόν µέσα στο 2012 µε ανυπολόγιστες πλέον συνέπειες στην εισαγωγή
των αναγκαίων πρώτων υλών , εξαρτηµάτων και εξοπλισµών που έχουν γίνει
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ασύµφορες πλέον
για πλήθος εγχώριων βιοµηχανιών , µε αποτέλεσµα:
αδρανοποίηση παραγωγικών µονάδων και απογείωση της ανεργίας
Αποµόνωση από το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και κατ’επέκτασιν
ουσιαστική αδυναµία πληρωµών εκ µέρους µεγάλης µερίδας εγχώριων µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και συνεπώς αποδυνάµωση συνεργασιών τους µε αντίστοιχες
ευρωπαϊκές , ακόµη και σε τοµείς που δεν άπτονται του νοµοθετικού πλέγµατος των
κυρώσεων
Αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων από την διοχέτευση υπερβολικής
ρευστότητας στην αγορά µε προφανή πίεση στην αγοραστική δύναµη των ευπαθών
οµάδων αλλά και της µεσαίας τάξης
Αποστέρηση από τον µέσο , αθώο και θεωρητικώς τουλάχιστον µη
στοχευόµενο από τις κυρώσεις µέσο ιρανό καταναλωτή βασικών ειδών διατροφής και
φαρµακευτικών προϊόντων, απαραίτητων για την επιβίωσή του ( κυρίως για την
καταπολέµηση καρδιακών παθήσεων , διαφόρων µορφών καρκίνου, διαβήτη,
αποσυµφορήσεως αναπνευστικού συστήµατος, όπως και απλού αναλώσιµου η και
περισσότερο εξειδικευµένου ιατρικού εξοπλισµού).
Ειδικά για την περίπτωση των ελλείψεων σε ζωτικά φαρµακευτικά προϊόντα,
που αγγίζοντας ανθρωπιστικές χορδές προσφέρει έδαφος στην υπερβολική
δραµατοποίηση, ξεσηκώνοντας πλήθος διαµαρτυριών από την εγχώρια κοινωνία,
πρέπει να τονισθεί ότι σηµαντικότατο µερίδιο ευθύνης αποδίδεται και στην
κυβερνητική κακοδιαχείριση των διαθεσίµων πόρων, επαρκών για την κάλυψη
τουλάχιστον αυτών των βασικών αναγκών, που αναλώνονται στην εξυπηρέτηση
άλλων µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων και αδιαφανών στοχεύσεων εξωτερικής
πολιτικής.
Στον αντίποδα των κυρώσεων βεβαίως πρέπει να αντιταχθεί ότι το εγχώριο
παραγωγικό και επιχειρηµατικό δυναµικό , συµβιώνοντας επί δεκαετίες µε την
πραγµατικότητα των κυρώσεων έχει αναπτύξει ισχυρά ένστικτα αυτοσυντήρησης και
προσαρµοστικότητας, επιτυγχάνοντας σχετικώς επαρκή ποσοστά αυτάρκειας τόσο
σε επίπεδα διατροφής ,όσο και υγειονοµικής περίθαλψης.
Ανωτέρω επισήµανση δεν αναιρεί την δυσχερή παρούσα συγκυρία , όπου
σηµαντικότατες ελλείψεις και παράλληλα αντίστοιχη ζήτηση συνεχίζουν να
καταγράφονται στην παρούσα συγκυρία σε όλο το φάσµα του αγροτοβιοµηχανικού
συµπλέγµατος της εγχώριας οικονοµίας, που αναζητά προηγµένες τεχνολογίες,
τεχνογνωσίες και εξοπλισµούς , προκειµένου να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές
οικονοµικό περιβάλλον και όχι µόνο σε στενό περιφερειακό επίπεδο , υπό το κράτος
αναµονής για ευνοϊκότερες εξελίξεις στο φλέγον πυρηνικό ζήτηµα και την
ενδεχόµενη δροµολόγηση σε εύθετο χρόνο σταδιακής αποσυµπίεσης από τις
ασφυκτικές κυρώσεις.
Εποµένως τοµείς , όπως ( ενδεικτικά) : συσκευασία και τυποποίηση
αγροτικών προϊόντων και τροφίµων, αγροτικοί εξοπλισµοί και τεχνογνωσίες,
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λιπάσµατα , ζιζανιοκτόνα, νέοι σπόροι-καλλιέργειες, αξιοποίηση εναλλακτικών
πηγών ενέργειας (ηλιακή , αιολική ) σε διάφορες παραγωγικές χρήσεις για
εξοικονόµηση ενέργειας, προηγµένοι εξοπλισµοί κατασκευών-οικοδοµών,
τεχνογνωσίες για την τυποποίηση και πιστοποίηση φαρµακευτικών προϊόντων,
απαραίτητα φαρµακευτικά προϊόντα , δερµοκαλλυντικά, αλλά και ο τοµέας των
υπηρεσιών ( υπηρεσίες και εφαρµογές κινητής τηλεφωνίας ,τουρισµός κλπ) θα
προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις για
δραστηριοποίηση στην ιρανική αγορά , τηρουµένων βεβαίως των νοµοθετικών
περιορισµών των κυρώσεων και της διασφάλισης βιώσιµου τρόπου αποπληρωµής
των χρηµατικών τους απαιτήσεων.
Πετρελαϊκή παραγωγή
Σύµφωνα µε τις από 7 Ιανουαρίου δηλώσεις αρµόδιου Υπουργού Πετρελαίου,
οποίες και ανασκευάσθηκαν αµέσως προσεχείς ηµέρες , αλλά και εκτιµήσεις
αρµόδιων για ενεργειακά θέµατα υψηλόβαθµων κοινοβουλευτικών παραγόντων,
κατά τη διάρκεια του πρώτου 9 µήνου τρέχοντος οικονοµικού έτους ( 21 Μαρτίου -21
∆εκεµβρίου 2012), ως απευθείας επίπτωση από τις κλιµακούµενες κυρώσεις, οι
εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας σε αργό πετρέλαιο συρρικνώθηκαν κατά 40% έναντι
αντίστοιχης επίδοσης 2011-12, µε σχεδόν ανάλογη ( 45%) αποδυνάµωση των
ζωτικών για την εγχώρια οικονοµία πετρελαϊκών εσόδων.
Από τις πλέον πρόσφατα διαθέσιµες εκτιµήσεις της International Energy
Agency η ιρανική παραγωγή αργού πετρελαίου συρρικνώθηκε εντός των τελευταίων
8 µηνών από τα επίπεδα των 3,54 mbd ( August 2012) σε 2,68 mbd (Μάρτιος
2013) , θεαµατική µείωση κατά 900.000 bd. Υπολογίζοντας την συνήθη µέση
ηµερήσια εσωτερική κατανάλωση των 1,8 mbd, αποµένουν για εξαγωγική
εκµετάλλευση λιγότερο πλέον από 1 mbd. (στη πραγµατικότητα 700-800.000 κατά
µετριοπαθέστερη εκτίµηση). Ανωτέρω στοιχεία αποτιµούν τις συναλλαγµατικές
εισροές από τις πετρελαϊκές εξαγωγές ( µόνο αργό) κατά το οικονοµικό έτος 2012-13
σε 50 δις$, αισθητά µειωµένες κατά 35% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος
Σηµαντικότερες επιδόσεις από τους αποµένοντες ισχυρούς πελάτες του
(Κίνα, Ινδία , Ν.Κορέα, Ιαπωνία) κατεγράφησαν κατά κύριο λόγο από την Κίνα, η
οποία κατά το διαρρεύσαν πρώτο εννεάµηνο 2012-13 εισήγαγε κατά µέσο όρο
περίπου 600.000 βαρέλια ηµερησίως. Πάντως οι κλιµακούµενες κυρώσεις και η
αυξανόµενη αδυναµία των µεγάλων ασιατικών διυλιστηρίων να εξασφαλίσουν
εγγυητικά συµβόλαια για την µεταφορά φορτίων ιρανικού αργού είχε ως αποτέλεσµα
τους τελευταίους µήνες την ακύρωση σηµαντικών παραγγελιών και τούτο παρά την
προθυµία της ιρανικής πλευράς να καλύψει εξ ιδίων την ασφαλιστική δαπάνη.
Για την τελική πορεία των εσόδων και την περαιτέρω άσκηση πίεσης στις
ιρανικές πετρελαϊκές εξαγωγές ,πολλά θα εξαρτηθούν και από την πορεία εφαρµογής
της από 6 Φεβρουαρίου 2013 σχετικής οδηγίας της Αµερικανικής ∆ιοίκησης
,σύµφωνα µε την οποία στο πλαίσιο των κυρώσεων οι ξένες κυβερνήσεις ( κυρίως
ασιατικών χωρών) που εισάγουν ιρανικό αργό θα πρέπει να διαφυλάσσουν τις
σχετικές πληρωµές σε ειδικούς λογαριασµούς τραπεζικών τους ιδρυµάτων µε µόνη
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εισπρακτική εναλλακτική για το Ιράν τον συµψηφισµό µε ανάλογης αξίας
εµπορευµατικών κατηγοριών των χωρών αυτών, όπως δηµητριακά , φαρµακευτικά
προϊόντα και λοιπά καταναλωτικά είδη που διαθέτουν οι χώρες αυτές και χρειάζεται
η ιρανική αγορά. Με αυτόν τον τρόπο εκτιµά η Αµερικανική ∆ιοίκηση θα παροτρύνει
τις χώρες πελάτες του ιρανικού αργού να αποτελέσουν θερµούς θιασώτες των
κλιµακούµενων κυρώσεων , καθώς θα τους δοθεί κίνητρο να ισοσκελίσουν το πάγια
αρνητικό εµπορικό ισοζύγιό τους µε το Ιράν, και να προσδώσουν νέα αναπτυξιακή
και παραγωγική δυναµική στις οικονοµίες τους.
Επισηµαίνεται ότι στο νέο κρατικό Προϋπολογισµό που µόλις πρόσφατα
εγκρίθηκε από το ιρανικό Κοινοβούλιο προβλέπεται µέσος ετήσιος εξαγωγικός
ρυθµός 1,3 m/bpd, αρκούντως αισιόδοξη στόχευση που δεν φαίνεται πιθανό να
ευοδωθεί οδηγώντας σε σηµαντικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα της τάξεως των 30 δις$
για το τρέχον έτος.
Εξωτερικό εµπόριο
Η συνολική αξία των µη πετρελαϊκών εξαγωγών κατά το λήξαν οικονοµικό
έτος 2012-13 ( 21 Μαρτίου 2102- 20 Μαρτίου 2013) αποτιµήθηκε σε 41,33 δις$ ,
µειωµένη κατά 6% σε σχέση µε 2011-12, ενθαρρυντική επίδοση εν µέσω
κλιµακούµενων κυρώσεων αλλά και εσωτερικών διαρθρωτικών αδυναµιών. Ο
φιλόδοξος στόχος για το τρέχον έτος 2013-14 έχει τοποθετηθεί στα πολύ υψηλά
επίπεδα των 60 δις $.
Η κυβερνητική οικονοµική πολιτική έχει επενδύσει πολλά στην συγκεκριµένη
εξαγωγική κατηγορία για την σταδιακή απεξάρτηση της εγχώριας οικονοµίας από τις
πετρελαϊκές εξαγωγές και έχει καταγράψει σηµαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.
Σηµαντικές επιδόσεις κατεγράφησαν στους τοµείς :
Πετροχηµικών
Προϊόντων αλιείας – ιχθυοκαλλιέργειας
Προϊόντων ταπητουργίας:
Αγροτικών προϊόντων , κυρίως : φιστικιών και κρόκου
Προϊόντων τσιµεντοβιοµηχανίας
Κυριότεροι προορισµοί των ιρανικών εξαγωγικών ροών σε αυτήν την
κατηγορία παρέµειναν το Ιράκ, η Κίνα, τα Η.Α.Ε , το Αφγανιστάν, και η Ινδία
Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα κατεγράφησαν στην ίδια κατηγορία
εισαγωγικές ροές αξίας 53,3 δις$, µειωµένες σε αξία κατά 13,6% έναντι αντίστοιχης
επίδοσης 2011-12 ( 61,7 δις $) µε πρόβλεψη για ακόµα µεγαλύτερη µείωση το τρέχον
οικονοµικό έτος.
Σηµαντικότερες εµπορευµατικές κατηγορίες που καταλαµβάνουν τις πρώτες
θέσεις του σχετικού πίνακα περιλαµβάνουν :
Iron & steel ingots
Corn fodder
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∆ηµητριακά ( κυρίως σιτάρι)
Κυριότεροι προµηθευτές της ιρανικής αγοράς παρέµειναν: Η.Α.Ε, η Κίνα, η
Τουρκία, η Ν.Κορέα, η Ελβετία κλπ.
E.Ε - Ιράν
Οι συνεχώς κλιµακούµενες οικονοµικές κυρώσεις έχουν ρίξει πλέον βαριά την
σκιά τους και στο διµερές εµπόριο Ε.Ε ( 27) -Ιράν.
Κατά τη διάρκεια του 2012 οι διµερείς εµπορικές ροές συρρικνώθηκαν στα
επίπεδα των 12,88 δις ευρώ έναντι αντίστοιχης επίδοσης 27,77 δις το 2011.
Οι ιρανικές µη πετρελαϊκές εξαγωγές προς τις ευρωπαϊκές αγορές κατά το
εξεταζόµενο διάστηµα γνώρισαν καθίζηση µε την αξία τους να αποδυναµώνεται κατά
68% έναντι 2011 αποτιµώµενες σε 5,52 δις ευρώ. Η τάση αυτή φαίνεται να
συνεχίζεται και το πρώτο τετράµηνο του 2013 µε τις ιρανικές µη πετρελαϊκές
εξαγωγές να περιορίζονται πλέον σε συγκεκριµένες κατηγορίες αγροτικών προϊόντων
(φιστίκια) και τάπητες.
Βεβαίως µε την συµπερίληψη του αργού πετρελαίου στους σχετικούς
στατιστικούς πίνακες παρατηρούµε την κατάσταση για την τελική αποτίµηση του
2012 να εξισορροπείται στα επίπεδα του 2011 ( οριακή µείωση: -0,8%), ενώ ανάλογη
εξισορροπητική πορεία αναµένεται να καταγραφεί και στο υπόλοιπο του 2013,
ιδιαίτερα κατόπιν πρόσφατης απόφασης Αµερικανικής ∆ιοίκησης για χορήγηση νέας
εξάµηνης εξαίρεσης ( waiver) από το πετρελαϊκό εµπάργκο εις βάρος του Ιράν σε 11
χώρες ( µεταξύ των οποίων 10 ευρωπαϊκές : Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Γερµανία,
Ελλάς, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Η.Βασίλειο) παραδοσιακούς του
πελάτες , οποίες και επέδειξαν γενικότερο πνεύµα συµµόρφωσης µε το νοµοθετικό
πλέγµα των κυρώσεων µειώνοντας δραστικά τις συνήθεις παραγγελίες τους το 2012.
Κατά το εξεταζόµενο διάστηµα η ιρανική αγορά απορρόφησε ευρωπαϊκά
προϊόντα εξοπλισµούς και υπηρεσίες συνολικής αξίας 7,35 δις ευρώ , αισθητά πλέον
µειωµένες κατά 32,3% έναντι 2011 αναλογώντας στο 0,4% των συνολικών
κοινοτικών εξαγωγών. Οι πάσης φύσεως εξοπλισµοί κυριάρχησαν στον σχετικό
κατατακτήριο πίνακα µε ποσοστό 43%. Για το πρώτο τετράµηνο του 2013
(τελευταία διαθέσιµα στοιχεία Eurostat) µολονότι οι 23 από τις 27 χώρες
καταγράφουν αρνητικό πρόσηµο η τελική αποτίµηση είναι έστω και οριακά θετική
(0,9%) αποδιδόµενη κατά κύριο λόγο σε ευκαιριακές εξαγωγές σιτηρών από τις
βαλτικές χώρες.
Η σηµαντική αυτή εξασθένηση των εισαγωγικών ροών προς το Ιράν
αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην φανερή πλέον απροθυµία του συνόλου του
ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος να εξυπηρετήσει διατραπεζικές
εξοφλητικές συναλλαγές που σχετίζονται µε εµπορικές ροές προς την ιρανική αγορά
γενικότερα , ακόµη και αν αφορούν τοµείς προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών
που δεν άπτονται των κυρωτικών περιορισµών.
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Πληθωρισµός
Η Στατιστική Υπηρεσία του Ιράν τοποθέτησε τον µέσο δείκτη ανόδου των
τιµών καταναλωτή στα επίπεδα του 31,5% κατά το χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί
από 21 Μαρτίου 2012- 20 Μαρτίου 2013 µε τον δείκτη για point to point inflation:
Μάρτιος 2013 έναντι Μαρτίου 2013, να ανέρχεται στο 40,6%. Η πλέον πρόσφατη
εκτίµηση των ιρανικών στατιστικών αρχών για τον µήνα που αντιστοιχεί στο
διάστηµα 21 Μαρτίου-20 Απριλίου 2013 αποτιµά τα ανωτέρω µεγέθη σε 29,7%
(µέσο ετήσιο) και 38,7% για point to point ( Απρίλιος 2013 έναντι Απριλίου 2013.)
Είναι χαρακτηριστική και ενδεικτική της επιβάρυνσης του προϋπολογισµού
του µέσου νοικοκυριού η καταγραφείσα αύξηση των τιµών καταναλωτή κατά 81,5%
στον τοµέα τροφίµων από τον Μάρτιο του 2012 στον Μάρτιο του 2013.
Επισηµαίνεται η παραδοσιακή εντυπωσιακή αναντιστοιχία της ανωτέρω
υπηρεσίας µε τις εκτιµήσεις εγχώριων οικονοµικών αναλυτών , εκπροσώπων του
κλήρου , του κοινοβουλίου ( ιδίως το εξόχως αντιπολιτευτικό Parliament Research
Center) και των παραγωγικών τάξεων που τοποθετούν τον σχετικό δείκτη στα
πραγµατικά και ρεαλιστικότερα επίπεδα του 50-60% (ιδιαίτερα στον τελείως
ανεξέλεγκτο τµήµα των υπηρεσιών.)
Η αναχαίτιση των ανεξέλεγκτων πληθωριστικών πιέσεων αποτελεί την
κυριότερη πρόκληση για το οικονοµικό επιτελείο ενόψει και της νέας Κυβέρνησης
που θα προκύψει από τις Προεδρικές εκλογές της 14ης Ιουνίου. Σηµαντική µερίδα του
Κοινοβουλίου, του κλήρου , των οικονοµικών και επιχειρηµατικών παραγόντων και
του απλού κόσµου ψέγουν την οικονοµική πολιτική για την θεαµατικά ανοδική
τροχιά του πληθωριστικού δείκτη, που έχει φέρει σε απόγνωση πλέον - λόγω των
συνεχών αυξήσεων σε βασικά είδη διατροφής- τα ασθενέστερα στρώµατα του
πληθυσµού. Ως κύρια αιτίαση προβάλλουν την υπερβολική ρευστότητα που
διοχετεύθηκε στην εγχώρια οικονοµία (πενταπλασιασµός τα τελευταία 7 χρόνια στα
σηµερινά επίπεδα των 346δις $), ως αποτέλεσµα αθρόας εισαγωγής προγραµµάτων
καταπολέµησης της ανεργίας και υποστήριξης µικροµεσαίων επιχειρηµατικών
πρωτοβουλιών , που κατέληξαν βεβαίως στην συντριπτική τους πλειοψηφία σε
συσσώρευση «θαλασσοδανείων» .
Αναβάλλεται επ’αόριστον η δεύτερη φάση του « Subsidy Act»
Το Ιρανικό Κοινοβούλιο ήδη από τα µέσα περασµένου Νοεµβρίου είχε
καταψηφίσει µε µεγάλη πλειοψηφία την έναρξη υλοποίησης της δεύτερης φάσης του
φιλόδοξου και πολυσυζητηµένου µεταρρυθµιστικού προγράµµατος της κυβέρνησης
για σταδιακή κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων βασικών καταναλωτικών
αγαθών προς τελικό όφελος των ευπαθών κοινωνικών οµάδων , της χειµάζουσας
βιοµηχανικής υποδοµής και του ασθενούντος κρατικού προϋπολογισµού και µε
τελικό στόχο την δικαιότερη ανακατονοµή του εθνικού πλούτου και την µεταβολή
των ενεργειακών καταναλωτικών προτύπων σε περισσότερο σύγχρονα διεθνή
δεδοµένα. Το ιρανικό κοινοβούλιο, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των
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εγχώριων και διεθνών οικονοµικών αναλυτών αποδίδουν σηµαντικό µερίδιο ευθύνης
για τα σηµερινά οικονοµικά δεινά στην υλοποίηση της πρώτης φάσης εν λόγω
προγράµµατος ( από τον ∆εκέµβριο του 2010), η οποία µολονότι ανακούφισε
σηµαντικά ευπαθείς κοινωνικές οµάδες ( µε χορήγηση περίπου 40 $ µηνιαίως
κατ’άτοµο) , θεωρείται ότι οδήγησε σταδιακά σε υπερβολική ρευστότητα ,
αναζωπυρώνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ δεν λειτούργησε όπως έπρεπε στο
τµήµα που υποτίθεται ότι θα ενίσχυε την εγχώρια βιοµηχανική υποδοµή και
µικροµεσαία επιχειρηµατική δράση.
Ο ιδιωτικός τοµέας φαίνεται να συµφωνεί µε τις αιτιάσεις των αρµόδιων
κοινοβουλευτικών επιτροπών ότι το εν λόγω εγχείρηµα δεν είναι εφικτό να
προχωρήσει µε την υπάρχουσα µορφή του στην δεύτερη φάση υλοποίησης ,υπό τις
παρούσες συνθήκες συνεχώς κλιµακούµενων οικονοµικών κυρώσεων και
καλπάζοντος πληθωρισµού.
Κρατικός προϋπολογισµός 2013-14
Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης δεν
κατόρθωσε να πείσει τις αρµόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για έγκαιρη υιοθέτηση
του υποβληθέντος νοµοσχεδίου που κανονικά πρέπει να έχει ψηφισθεί µέχρι την
αρχή του νέου οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται (21 Μαρτίου 2013) .
Τελικώς µετά από χρονοβόρες διαβουλεύσεις η κυβερνητική πρόταση έγινε αποδεκτή
από το Κοινοβούλιο µόλις στις 20 Μαΐου, προβλέποντας 40% πτώση των εσόδων από
τις εξαγωγές ιρανικού αργού ( σε σχέση µε προηγούµενο προϋπολογισµό), θέτοντας
ως βάση για την τιµή του αργού τα 95$ /βαρέλι επί της καθορισθείσας επίσηµης
ισοτιµίας 1$=12.260 IRR. H συνολική αποτίµηση του τρέχοντος προϋπολογισµού
έφθασε τα 593 δις $ µε βάση την ανωτέρω επίσηµη ισοτιµία , αλλά µόλις 200 δις$ µε
βάση την ισοτιµία της αγοράς.
Θεωρείται βέβαιο ότι το κυβερνητικό οικονοµικό επιτελείο κατά τη διάρκεια
της χρονιάς θα προβεί σε αναπόφευκτες τροποποιήσεις λόγω της αναµενόµενης
περαιτέρω µείωσης των πετρελαϊκών εσόδων και της διαφαινόµενης απειλής
εµφάνισης ελλείµµατος της τάξης των 30 δις$, καταφεύγοντας σε αυξήσεις
φορολογικών δεικτών, καθορισµό υψηλότερης συναλλαγµατικής ισοτιµίας ( στα
επίπεδα του 25.000 IRR/$), εκποίηση κρατικής περιουσίας, αύξηση των ενεργειακών
τιµών, κλπ.
∆ιαθέσιµα συναλλαγµατικά αποθέµατα -προοπτικές
Η κλιµάκωση των οικονοµικών κυρώσεων , ιδίως η πλέον πρόσφατη από
πλευράς Αµερικανικής ∆ιοίκησης περί απαγόρευσης επαναπατρισµού εσόδων από
εξαγωγές ιρανικού αργού, θεωρείται βέβαιο ότι θα επιδράσει στο άµεσο µέλλον
αρνητικά στην διαθεσιµότητα ζωτικού ξένου συναλλάγµατος και καθώς δεν
διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια πιθανή δροµολόγηση εξοµάλυνσης στο επίµαχο
πυρηνικό θέµα, αναµένεται µε βεβαιότητα να οδηγήσει αφενός µεν σε περαιτέρω
περιοριστικές κατηγοριοποιήσεις σε εµπορευµατικές κατηγορίες εισαγοµένων
προϊόντων προκειµένου να επιτευχθεί εξισορρόπηση µε διαθέσιµες συναλλαγµατικές
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δυνατότητες , αφετέρου δε σε περαιτέρω ανάδειξη του κοµβικού ρόλου της
εξαγωγικής επίδοσης των µη πετρελαϊκών εξαγωγών και την σταδιακή διαµόρφωση
µιας " resistance economy" , όπως εµφατικά την ευαγγελίζεται σε όλα της τα επίπεδα
η ιρανική ηγεσία.
Στην παρούσα φάση σύµφωνα µε εγχώριους αναλυτές το ύψος των
συναλλαγµατικών αποθεµατικών της χώρας ( συνάλλαγµα και χρυσός) ανέρχεται
στα 70-80 δις $ µε σηµαντική µερίδα του να ευρίσκεται εγκλωβισµένο προς το παρόν
σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε Κίνα, Ν.Κορέα, Ιαπωνία, Ινδία, Τουρκία . Στη
πραγµατικότητα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι πόροι , καθώς δεν λαµβάνονται
υπόψιν και δεν είναι εφικτό να υπολογισθούν και προσµετρηθούν τα έσοδα από το
πετρελαϊκό black market trade που εξακολουθεί να λειτουργεί παρά τις ασφυκτικές
κυρώσεις µέσω των ευρέως χρησιµοποιουµένων πρακτικών του reflagging & ship to
ship transfer
Η πορεία της νοµισµατικής κρίσης
Στην παρούσα φάση είναι διάχυτη η αντίληψη ότι η ιρανική αγορά
συναλλάγµατος έχει εισέλθει σε φάση αναµονής των αποτελεσµάτων των
επικείµενων προεδρικών εκλογών, ενώ η πλειοψηφία των παραγόντων της αγοράς
πιστεύει ότι στο άµεσο µέλλον θα καταγραφεί περαιτέρω επιδείνωση λόγω της
αντικειµενικής αδυναµίας της Κεντρικής Τράπεζας να υλοποιήσει τον εξαγγελθέντα
στόχο της για άµεση καθιέρωση ενιαίας ισοτιµίας.
Προς το παρόν η νοµισµατική κρίση, που οδήγησε κατά το οικονοµικό έτος
2012-13 σε απώλεια της συναλλαγµατικής ισχύος του ριάλ κατά 80%,
συρρικνώνοντας δραµατικά την αγοραστική δύναµη του µέσου καταναλωτή και
αποδυναµώνοντας την εισαγωγική δραστηριότητα σε πλείστες εµπορευµατικές
κατηγορίες πρώτων υλών , εξοπλισµών και µηχανηµάτων µε προφανείς επιπτώσεις
στην λειτουργία παραγωγικών µονάδων σε όλο το φάσµα της εγχώριας οικονοµίας
και στην εκτόξευση του ανεργιακού δείκτη (ιδιαίτερα στους νέους που αποτελούν τα
2/3 του πληθυσµού), ελέγχεται οριακά από τις κυβερνητικές πολιτικές που
διοχετεύουν συστηµατικά άφθονο ξένο συνάλλαγµα και χρυσό στην αγορά
εξισορροπώντας την ισοτιµία ( ισορροπία του τρόµου βεβαίως). Πάντως µετά τις
εκλογές σε κάποιο σηµείο η παρεµβατική αυτή λειτουργία αναγκαστικά θα πρέπει να
ανασταλεί λόγω και της προϊούσης αφαίµαξης των διαθέσιµων αποθεµατικών ,
εξέλιξη που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποτίµηση του εθνικού
νοµίσµατος.

Μια όσο το δυνατόν αισιόδοξη θεώρηση της κατάστασης
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Μέσα βεβαίως στην ζοφερή αίσθηση που προκαλούν ανωτέρω διαπιστώσεις
και παρατηρήσεις για την παρούσα φάση της ιρανικής κοινωνικοοικονοµικής
κατάστασης θα πρέπει να ανιχνεύσουµε πολύτιµα ψήγµατα αισιοδοξίας :
- σε πολιτικό επίπεδο ,που επηρεάζει σαφώς και το οικονοµικοεµπορικό, ο
καλόπιστος παρατηρητής της εγχώριας και διεθνούς πραγµατικότητας διαµορφώνει
την αίσθηση ότι τα πράγµατα έχουν φθάσει πλέον σε οριακό σηµείο και ότι εφόσον η
ιρανική κυβέρνηση επιθυµεί σε κάποιο σηµείο να επιδείξει διαλλακτικότητα η ακόµη
και υποχωρητικότητα στο χρονίζον θέµα των διαπραγµατεύσεων για το πυρηνικό της
πρόγραµµα , δύσκολα µπορεί κανείς να φαντασθεί ιδανικότερη χρονική συγκυρία
από την τρέχουσα. Οι κυρώσεις έχουν πλήξει καίρια πλέον την βιοµηχανική υποδοµή
, τον κοινωνικό ιστό, την πρόσβαση της χώρας στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό
κύκλωµα και σύντοµα η επαπειλούµενη ως εκ των πιθανών σεναρίων στρατιωτική
παρέµβαση θα φαντάζει περιττή ,καθώς θα κινδυνεύει να πραγµατωθεί ο εσωτερικός
κίνδυνος της κοινωνικής αποσταθεροποίησης . Εποµένως σύντοµα ( θα ήταν
επισφαλές να διευκρινίσει κάποιος περαιτέρω τον χρονικό αυτό προσδιορισµό)
αναµένονται δραστικές εξελίξεις , που οποιαδήποτε µορφή και αν έχουν ,
τουλάχιστον θα δροµολογήσουν διαδικασίες εκτόνωσης της σηµερινής πίεσης και
ανασφάλειας, διαµορφώνοντας σταδιακά ευνοϊκότερες συνθήκες για οµαλότερη
εµπορική και επενδυτική δράση µε την υπό προϋποθέσεις
άµβλυνση των
ασφυκτικών κυρωτικών συνεπειών . Σηµαντικές εν προκειµένω ωφέλειες είναι
εύλογο ότι θα αποκοµίσουν εκείνα τα επιχειρηµατικά και επενδυτικά συµφέροντα
που θα έχουν µεριµνήσει –και τολµήσει- να πραγµατοποιήσουν από τώρα το
λεγόµενο positioning στην εγχώρια αγορά.
- σε οικονοµικό –επιχειρηµατικό επίπεδο δεν πρέπει να λησµονείται ότι παρά
την σηµερινή δυσµενέστατη συγκυρία το Ιράν παραµένει µια στρατηγική τοποθεσία
και αγορά και ένας υπό προϋποθέσεις ενεργειακός διαµετακοµιστικός κόµβος µε
πρόσβαση σε περιφερειακές αγορές 300-400 εκατ. καταναλωτών. Η εγχώρια
οικονοµία διαθέτει πέραν του αργού πετρελαίου και άλλους νευραλγικούς κλάδους ,
συνεχώς αναπτυσσόµενους στο µέτρο του δυνατού τα τελευταία χρόνια
συνδιαµορφωτές του ΑΕΠ και πηγές προσπορισµού ξένου συναλλάγµατος , όπως οι
βιοµηχανίες των πετροχηµικών , χάλυβα , τροφίµων ( φιστικιών), ταπήτων,
φαρµακευτικών προϊόντων, ο κλάδος των µηχανολογικών υπηρεσιών, που είναι σε
θέση και ήδη συµβάλλουν καθοριστικά στην σταδιακή διαφοροποίηση του
εξαγωγικού χαρτοφυλακίου και στην κατά το δυνατόν απεξάρτηση από τις εξαγωγές
αργού πετρελαίου. ∆εν πρέπει να περνά απαρατήρητη η διαρκώς βελτιούµενη κάθε
χρόνο εξαγωγική επίδοση του συµπλέγµατος των κλάδων αυτών που συλλήβδην
χαρακτηρίζονται : non oil exports , η αξία των οποίων αναµένεται να προσεγγίσει στο
τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους τα 40 δις $
- η αναγκαιότητα διατήρησης ακµαίου του εν λόγω παραγωγικού
συµπλέγµατος (που δεν στοχοποιείται τουλάχιστον ευθέως από το οπλοστάσιο των
κυρώσεων) στην παρούσα συγκυρία της προσωρινής έλλειψης του απαραίτητου
συναλλάγµατος και οποιασδήποτε κυβερνητικής αναπτυξιακής υποστήριξης και οι
διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες εκσυγχρονισµού της αγροτικής και βιοµηχανικής
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υποδοµής διαµορφώνουν συνθήκες αυξηµένης ζήτησης για ποιοτικά προϊόντα και για
σταθερές και πυκνές εισροές προηγµένου κεφαλαιουχικού , µηχανολογικού,
βιοµηχανικού και αγροτικού εξοπλισµού και τεχνογνωσίας σε τοµείς όπως :
α) Βιοµηχανία τροφίµων ( ελιές, ελαιόλαδο, confectionery, έτοιµα γεύµατα, χυµοί
φρούτων)
Γενικότερα καθώς παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια συνθήκες αυξανόµενου
προστατευτισµού στην πολιτική των εµπλεκοµένων εγχώριων Υπουργείων,
προκειµένου να προστατευθεί η όποια εγχώρια παραγωγή και η επίτευξη αυτάρκειας,
στη παρούσα συγκυρία διαµορφώνονται συνθήκες ζήτησης περισσότερο για
εισαγωγές εξοπλισµών και τεχνολογιών επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίµων
και λιγότερο για τα ίδια τα τελικά προϊόντα .
β) Φυσικά καλλυντικά -δερµοκαλλυντικά ( botox, αλοιφές για επούλωση
ανάπλαση ουλών από χειρουργικές επεµβάσεις µε έµφαση στην πλαστική
χειρουργική)
γ) Φαρµακευτικά προϊόντα µε πιστοποίηση FDA, ιδιαίτερα για την αντιµετώπιση
του καρκίνου, ιατρικός εξοπλισµός , ιδιαίτερα τοµογράφοι, εξοπλισµοί εργαστηρίου,
τεχνητά µέλη για αναπήρους κλπ
δ) Αγροτικός εξοπλισµός , τεχνογνωσία ( αρδευτικά συστήµατα, εγκατάσταση
λειτουργία θερµοκηπίων, εξοπλισµός πτηνοτροφείων, νέοι σπόροι , καλλιέργειες,
λιπάσµατα, αγροτικά µηχανήµατα )
ε) Εξοπλισµός οικοδοµών - κατασκευών ( εκσκαφείς, µπετονιέρες,
ολοκληρωµένα συστήµατα ανελκυστήρων)
ζ) Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε έµφαση στην ηλιακή και την χρήση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων για την εξοικονόµηση ενέργειας σε διάφορους
νευραλγικούς τοµείς της εγχώριας οικονοµίας δεδοµένης και της υψηλής ηλιοφάνειας
της χώρας , αλλά και στην εισαγωγή ολοκληρωµένων συστηµάτων ηλιακών
θερµοσυσσωρευτών σε δηµόσια και ιδιωτικά κτήρια της ιρανικής πρωτεύουσας
η) Υπηρεσίες:
- Τουρισµός : Συνεργασία ενδιαφεροµένων επιλεγµένων τουριστικών γραφείων
των δύο χωρών για διεύρυνση των ιρανικών τουριστικών ροών στην χώρα µας.
-Τηλεπικοινωνίες : mobile services and applications ( εφαρµογή
ολοκληρωµάτων προγραµµάτων διαγωνισµών , κουίζ, ειδήσεων, προσαρµοσµένη
στην ιρανική κουλτούρα και κοινωνική πραγµατικότητα.)
- Real Estate: Παρουσίαση ελκυστικών και διαθέσιµων στην χώρα µας
επενδυτικών σχεδίων εκποίησης εκτάσεων γης , οικιών τόσο σε αστικά κέντρα όσο
και παραθεριστικών κατοικιών σε ελληνικά νησιά, ξενοδοχειακών µονάδων, υπό
ενίσχυση παραγωγικών µονάδων. Πολύ σηµαντική η τυχόν διασύνδεση της
ενδεχόµενης επένδυσης µε την διαδικασία αδείας παραµονής , παράµετρος υψηλής
προτεραιότητας για τα εγχώρια κεφάλαια µε κεντρόφυγες τάσεις
-η προϊούσα αποµόνωση της χώρας από το διεθνές χρηµατοπιστωτικό
περιβάλλον και η γενικότερη ανασφάλεια που επικρατεί στους κόλπους της ιρανικής
κοινωνίας και επιχειρηµατικής και οικονοµικής ελίτ έχει συσσωρεύσει τεράστια
διαθέσιµα κεφάλαια µε κεντρόφυγες τάσεις , που επιθυµούν να διακινηθούν και
διασφαλισθούν σε ένα υγιές σταθερό πολιτικά και αναπτυσσόµενο οικονοµικά
περιβάλλον µε ελκυστική επενδυτική νοµοθεσία, παραµέτρους που συγκεντρώνει
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στην παρούσα φάση η χώρα µας. Η κρίση την οποία διέρχεται η ελληνική οικονοµία
δεν διαφεύγει της προσοχής των ιδιαίτερα ενηµερωµένων εγχωρίων επιχειρηµατικών
οµίλων που αναζητούν µετ’επιτάσεως τον τελευταίο ειδικά χρόνο ( µε τις εύλογες
βεβαίως επιφυλάξεις για την τύχη της οικονοµίας µας , την παραµονή µας στην
ευρωζώνη κλπ) προοπτικές επενδυτικής δραστηριοποίησης στην χειµαζόµενη
ελληνική αγορά σε τοµείς , όπως ενδεικτικά :
- Real Estate : ∆ιερεύνηση προοπτικών αγοράς στην χώρα µας γης , ακινήτων ,
διαµερισµάτων ,
Εξαγοράς πλειοψηφικών πακέτων προβληµατικών ελληνικών παραγωγικών
µονάδων ( π.χ βιοµηχανία πλαστικών, ελαστικών , παραγωγής ξηρών καρπών κλπ)
εξαγορά , εκσυγχρονισµός υφισταµένων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων η
ανέγερσης νέων ξενοδοχειακών µονάδων και ένταξης στο νέο Επενδυτικό Νόµο
- εξαγοράς πλειοψηφικών πακέτων ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων
Πάγιες τελικές επισηµάνσεις
Οι ενδιαφερόµενοι βεβαίως εν προκειµένω για ανάπτυξη εµπορικής η/και
επενδυτικής δράσης στην ιρανική αγορά (συµπεριλαµβανοµένων και των ελληνικών
επιχειρηµατικών συµφερόντων) θα πρέπει να ευρίσκονται σε µόνιµη επαγρύπνηση
για την συνδροµή των κάτωθι βασικών προϋποθέσεων :
τη διασφάλιση διαθέσιµου , σαφούς και ασφαλούς τρόπου πληρωµών , µε
κρίσιµη εν προκειµένω την έγκαιρη προσυνεννόηση µεταξύ του ενδιαφεροµένου
εξαγωγέα και του εκάστοτε Ιρανού εισαγωγέα και των τραπεζών τους για το
εφικτό της συναλλαγής και την αναζήτηση κατάλληλου ενδιάµεσου τραπεζικού
ιδρύµατος που θα εξυπηρετεί LC’s από το Ιράν, διαθέσιµου και προτιθέµενου να
αναλάβει τη διαµεσολάβηση .
την σε τακτά χρονικά διαστήµατα επιβεβαίωση ότι η συγκεκριµένη
εµπλεκόµενη κατηγορία εµπορευµάτων η υπηρεσιών δεν εντάσσεται στους
απαγορευµένους από τις κυρώσεις αναλυτικούς καταλόγους, που ανανεώνονται
και τροποποιούνται αρκετά συχνά , διερµηνεύονται δε άλλοτε διασταλτικά και
άλλοτε συσταλτικά ανάλογα µε την ακολουθούµενη από κάθε χώρα στρατηγική
την έγκαιρη στάθµιση του ενδεχόµενου κόστους που µπορεί να προκύψει
για την δραστηριοποιούµενη στην ιρανική οικονοµία και αγορά επιχείρηση σε
σχέση µε την απαξίωση εµπορικών η /και επενδυτικών ερεισµάτων και
προοπτικών σε άλλες σηµαντικότερες και περισσότερο διευρυµένες και
προηγµένες αγορές( ευρωπαϊκή , αµερικανική), όπου ως αποτέλεσµα της εν λόγω
εµπλοκής στην ιρανική οικονοµία ενδέχεται να καταγραφούν περιστατικά
δυσχερούς πρόσβασης σε χρηµατοπιστωτικά κυκλώµατα , αποµόνωσης και
απώλειας σηµαντικών εµπορικών και επενδυτικών ευκαιριών .

Νεώτερες εξελίξεις από την εγχώριες πρακτικές αναχαίτισης των κυρώσεων
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Για την αντιµετώπιση της προϊούσης διεθνούς τραπεζικής αποµόνωσης της
χώρας η εγχώρια επιχειρηµατική κοινότητα µετέρχεται, σύµφωνα µε παράγοντες της
εδώ αγοράς , πρακτικών , όπως : χρήση ενδιάµεσων δεύτερης και τρίτης κατηγορίας
τραπεζικών ιδρυµάτων (κυρίως από Κίνα, Ρωσία Μαλαισία, Τουρκία , Ταϊλάνδη,
Φιλιππίνες), προσωπικούς η εταιρικούς λογαριασµούς που προς το παρόν δεν έχουν
γίνει στόχος των κυρώσεων, στήσιµο εταιριών «βιτρίνας» σε γειτονικές χώρες, χρήση
ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς χρηµάτων( τα λεγόµενα ανταλλακτήρια ) , άλλες
εταιρείες µεσάζοντες ( συνήθως µεταφορικές ) που αναλαµβάνουν την µεταφορά
απαγορευµένων εµπορευµατικών κατηγοριών «µεταποιώντας» φορτωτικά έγγραφα
,ώστε να εµφαίνονται εισαγόµενες από γειτονικές χώρες (κυρίως Τουρκία),
µεθοδεύσεις που σωρευτικά έχουν εκτοξεύσει το επιπλέον κόστος στα απαγορευτικά
επίπεδα ακόµα και του 30%.
Στη παρούσα συγκυρία λόγω ασφυκτικών αµερικανικών πιέσεων προς την
τουρκική κυβέρνηση ο δίαυλος αυτός ολοένα και συρρικνώνεται, όπως και ο
διαχρονικά παραδοσιακός των γειτονικών Εµιράτων( τουλάχιστον επιφανειακά) µε
αποτέλεσµα η εγχώρια επιχειρηµατική κοινότητα να έχει στραφεί στην πρόθυµη
ρωσική αγκάλη που επιτρέπει την λειτουργία εγχωρίων τραπεζικών καταστηµάτων
ιρανικών συµφερόντων , όπως
Mir Business Bank of Moscow C.J.S.C ( θυγατρική της Bank Melli of Iran),
www.bmi.ir/en
µε λοιπά συνήθη καταφύγια εν προκειµένω εξακολουθούν προς το παρόν να
παραµένουν οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης: Λευκορωσία, Αρµενία ,
Γεωργία, η Ινδία, η Μαλαισία και λιγότερο η Κίνα και κάποια αµφίβολης αξιοπιστίας
και διεθνούς αναγνωρισιµότητας ιρακινά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
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ΙΙ Η πορεία της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας
κατά το οικονοµικό έτος 2012-13
Α Η πορεία των διµερών εµπορικών συναλλαγών
Σύµφωνα µε τελευταία διαθέσιµα στοιχεία ΕΣΥΕ κατά το 2012 η σταθερά
ανοδική τροχιά των εξαγωγών µας αναχαιτίσθηκε για πρώτη φορά τα τελευταία 5
χρόνια, υποκύπτοντας στην κλιµακούµενη αρνητική δυναµική των ασφυκτικών
διεθνών οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν µέσα στην διάρκεια της χρονιάς
(κυρίως Ιανουάριος, Ιούλιος). Η προϊούσα αποµόνωση του εγχώριου επιχειρηµατικού
δυναµικού µε εισαγωγικό προσανατολισµό από τις υποδοµές του διεθνούς
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος δυσχέρανε αποφασιστικά και τελικά αδρανοποίησε
πολλές υποσχόµενες συνεργασίες.
Κατά συνέπεια οι εξαγωγικές ροές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών
συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών προς την ιρανική αγορά κατά το 2012
αποτιµήθηκαν µόλις σε 15,4 εκατ ευρώ, συρρικνούµενες κατά 36,2% έναντι 2012
(24,1 εκ.ευρώ). Σηµαντικό εν προκειµένω ότι ο αριθµός των ελληνικών αιτηµάτων
από ελληνικές επιχειρήσεις προς το Γραφείο µας παρέµεινε σε σχετικά υψηλά
επίπεδα ( 135 αιτήµατα έναντι 164 το 2011) , καταδεικνύοντας το συνεχές
ενδιαφέρον της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας για την δύσκολη αλλά πολλά
υποσχόµενη ιρανική αγορά, ιδίως σε περιόδους , όπου η εξωστρέφεια ισοδυναµεί
ουσιαστικά µε επιβίωση.
Η διάρθρωση των εξαγωγών µας κατά το 2012 δεν διαφοροποιήθηκε
ουσιαστικά σε σχέση µε τα 2011 και τα προηγούµενα έτη µε τις κάτωθι κατηγορίες
να κυριαρχούν εναλλάσσοντας ουσιαστικά σειρά κατάταξης:
φαρµακευτικά προϊόντα, βιταµίνες
τεχνουργήµατα από τσιµέντο και σκυρόδεµα
γλυκά κουταλιού , ζελέδες , µαρµελάδες παρασκευάσµατα λαχανικών
παρασκευάσµατα λαχανικών
επιτραπέζιες ελιές
είδη εξοπλισµού για κατασκευές
Από τις συνήθως εµφανιζόµενες στις πρώτες του ανωτέρω καταλόγου , κατά την
διάρκεια του 2012 επλήγησαν σχετικά µε την εξαγωγική τους δυναµική προς την
ιρανική αγορά οι κατηγορίες : των επιτραπέζιων ελιών ( -81% σε σχέση µε το 2011) ,
των φρούτων ( νωπών η ξηρών) : -65,2% και των ειδών ζαχαροπλαστικής : - 9%
Παράλληλα κατά την ΕΣΥΕ, η ελληνική αγορά απορρόφησε κατά το 2012
εισροές ιρανικών εµπορευµατικών κατηγοριών αξίας 1,541 δις ευρώ, εκ των οποίων
ως συνήθως το 99,5 % αφορά εισαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου , θεαµατικά
µειωµένης κατά 50% σε σχέση µε το 2011 λόγω διακοπής παραγγελιών από ΜάρτιοΟκτώβριο 2012 σε συµµόρφωση και του πετρελαϊκού εµπάργκο της Ε.Ε εις βάρος
του Ιράν που τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2012. Η ουσιαστική αυτή συµµόρφωση
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της χώρας µας είχες ως αποτέλεσµα την συµπερίληψή της προσφάτως σε κατάλογο
της Αµερικανικής ∆ιοικήσεως περί 11 χωρών εξαιρουµενων των κυρώσεων προς το
Ιράν ( σε σχέση µε το αργό πετρέλαιο) λόγω δραστικής µείωσης των παραγγελιών
τους κατά το 2012 και ουσιαστικής συµµόρφωσης µε το γράµµα και το πνεύµα των
κυρώσεων .
Εποµένως κατά το 2012 κατεγράφησαν συνολικές διµερείς εµπορικές
συναλλαγές αξίας 1,557 δις ευρώ, διαιωνίζοντας και πάλι έστω και µειωµένο κατά
το ήµισυ ( αντανάκλαση της κατά 50% συρρίκνωνσης της αξίας των ιρανικών
εξαγωγών αργού στη χώρα µας) ένα συντριπτικά ελλειµµατικό εις βάρος της χώρας
µας εµπορικό ισοζύγιο. Κατά το εξεταζόµενο έτος και σύµφωνα µε τα ανωτέρω
στοιχεία το Ιράν κατέλαβε την 11η θέση ( έναντι 4ης το 2011) µεταξύ των
προµηθευτών της Ελλάδος (µε µερίδιο 3,2% επί των συνολικών ελληνικών
εισαγωγών) και την 78η θέση (έναντι 69ης το 2011) µεταξύ των προορισµών των
ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών (µε µερίδιο 0,056 % των συνολικών ελληνικών
εξαγωγών).

Β. Επισκέψεις ελληνικών επιχειρηµατικών συµφερόντων στην
ιρανική αγορά κατά το οικονοµικό έτος 2012-13
( οι σηµαντικότερες από τη διαθέσιµη στο γραφείο µας πληροφόρηση
νεώτερες εξελίξεις)
- « SABO S.A» µε αντικείµενο την επενδυτική δραστηριοποίηση του οµίλου
στην ιρανική αγορά µε διερεύνηση δυνατοτήτων ίδρυσης και λειτουργίας
ολκληρωµένης παραγωγικής µονάδας τούβλων
- « Elea Creta S.A» µε αντικείµενο την προώθηση στην ιρανική αγορά
ελληνικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου και καλλυντικών από ελαιόλαδο
- « Metron S.A Energy Applications» δραστηριοποιούµενη στην υλοποίηση
ολοκληρωµένων κατασκευαστικών προγραµµάτων για την εγκατάσταση ,
ανακαίνιση, συντήρηση ενεργειακών εγκαταστάσεων , υποδοµών και εφαρµογών
- « Kleemann S.A» µε αντικείµενο την περαιτέρω επέκταση της εταιρείας στην
εγχώρια αγορά ολοκληρωµένων συσυτηµάτων και εφαρµογών ανελκυστήρων
- “ Paralos Engineering S.A”. µε αντικείµενο την διερεύνηση χρήσης της
ελληνικής τεχνογνωσίας και εξοπλισµού σε φωτοβολταϊκά στην εγχώρια
ιχθυοκαλλιέργεια µε επίσκεψη στο σηµαντικό Materials & Energy Research
Center of Iran, που προσέλαβε δηµοσιότητα και στον εδώ τύπο. Ηδη έχει
παραδοθεί στην ιρανική πλευρά µια πρώτη οικονοµοτεχνική µελέτη
βιωσιµότητας και αναµένεται συνέχεια.
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Γ. Σηµαντικότερα γεγονότα εµπορικοοικονοµικής σηµασίας
Πρωτοβουλία
Σύµβουλίου

για

την

ίδρυση

Ελληνο-Iρανικού

Επιχειρηµατικού

Στα µέσα περασµένου Ιανουαρίου εκπρόσωποι 17 ελληνικών επιχειρήσεων
από ευρύ φάσµα εµπορικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων κα ενδιαφερόντων
συµφώνησαν στην σύσταση αστικής εταιρείας µε την επωνυµία " Επιχειρηµατική
Πρωτοβουλία για το Ελληνο-Ιρανικό Επιµελητήριο" µε σκοπό την δηµιουργία
διµερούς Επιµελητηρίου σύµφωνα µε την επιµελητηριακή νοµοθεσία και τα διεθνώς
κρατούντα στις διµερείς διακρατικές, εµπορικές , επιχειρηµατικές και οικονοµικές
πρακτικές.
Ανάλογη διαδικασία είχε ήδη ολοκληρωθεί από ιρανικής πλευράς από τις
αρχές Νοεµβρίου 2012 στην Τεχεράνη µε την δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως της αναγγελίας δηµιουργίας Iran-Greece Joint Business Council υπό
την αιγίδα του Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture ,
κεντρικού συντονιστικού και εποπτικού επιµελητηριακού φορέα της χώρας
Πρόκειται στην ουσία για µια πρωτοβουλία που έλαβε σάρκα και οστά κυρίως
χάρη στον ζήλο της ιρανικής πλευράς ( σηµαίνοντες επιχειρηµατίες, υψηλόβαθµα
στελέχη κεντρικών επιµελητηρίων, µε τη διακριτική κυβερνητική υποστήριξη) ,
ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου, µε εκατέρωθεν ανταλλαγή
επισκέψεων εκπροσώπων επιµελητηριακών φορέων ,εξέλιξη που υποδηλώνει ότι η
ιρανική πλευρά αποβλέπει πλέον ανοιχτά στην χώρα µας ως ασφαλή και φιλικά
διακείµενη δίοδο προς την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά , έχοντας σχεδόν πλήρως
αποµονωθεί από το διεθνές χρηµατοπιστωτικό και επενδυτικό περιβάλλον.
Από πλευράς µας οφείλουµε να διατηρούµε στάση συγκρατηµένης
αισιοδοξίας µε επισήµανση σε στελέχη του ότι η υποστήριξή µας αφικνείται µέχρι
του ορίου σεβασµού του νοµοθετικού πλέγµατος των συνεχώς κλιµακουµένων εις
βάρος
του
Ιράν
διεθνών
οικονοµικών
κυρώσεων.
Υπό την αίρεση της εν τω χρόνω πραγµατικής του λειτουργίας ως ∆ιµερούς
Επιµελητηρίου µέσω της σύσφιγξης των διµερών εµπορικών και επενδυτικών
συνεργασιών σε τοµείς που δεν άπτονται των κυρώσεων, αποτελεί µια κίνηση που
εκτιµούµε ότι αξίζει της διακριτικής µας υποστήριξης , ιδιαίτερα σε κρίσιµες εποχές ,
όπου η εξωστρέφεια ισοδυναµεί µε επιβίωση για πλείστες όσες ελληνικές
επιχειρήσεις.
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Επιχειρηµατική αποστολή ( 26-29 Απριλίου 2013, Τεχεράνη)
Ως πρώτη έκφραση της δυναµικής ανωτέρω εξελίξεων διοργανώθηκε και
υλοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
µε την βοήθεια εγχώριας εξειδικευµένης
συµβουλευτικής επιχείρησης και την υποστήριξη του Γραφείου µας ολιγοµελής πλην
όµως αντιπροσωπευτική και δυναµική αποστολή εκπροσώπων πέντε ελληνικών
επιχειρήσεων στους τοµείς : ιδιωτικής εκπαίδευσης, εναλλακτικών πηγών ενέργειας,
συµβουλευτικών υπηρεσιών για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε κλάδους
εστίασης και νοσοκοµειακής περίθαλψης, εµπορίας πρώτων υλών πετροχηµικής
βιοµηχανίας και τροφίµων, εµπορία αλιευτικού εξοπλισµού.
Οι συµµετέχοντες πραγµατοποίησαν σειρά στοχευµένων κατ'ιδίαν
επιχειρηµατικών συναντήσεων, εξοικειώθηκαν µε τις ιδιαιτερότητες και προκλήσεις
της εγχώριας αγοράς, τους τρόπους αντιµετώπισης των κλιµακούµενων κυρώσεων
που χρησιµοποιεί το εγχώριο επιχειρηµατικό δυναµικό και έθεσαν τις βάσεις για
περαιτέρω συνεργασία , κρίνοντας δε από το follow up και την συνεχιζόµενη
αλληλογραφία µε τους ιρανούς οµολόγους τους , εκτιµώ ότι σύντοµα οι αρχικές
επαφές θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς.

∆ Προσέλκυση
Ελλάδα.

επενδύσεων ιρανικών συµφερόντων στην

Κατά τη διάρκεια του 2012-3 και µε την υποστήριξη του Γραφείου µας,
στελέχη εγχώριων επιχειρηµατικών και επενδυτικών συµφερόντων ανέλαβαν
πρωτοβουλίες πραγµατοποιώντας σε ιδιωτικό επίπεδο, (καθώς στο σύνολό τους δεν
επιθυµούν σε αυτό το πρώτο διερευνητικό στάδιο την επαφή τους µε κάποια δηµόσια
αρχή και το ενδεχόµενο δηµοσιοποίησης της προσπάθειάς τους αυτής στο εσωτερικό
της χώρας τους) πολλά υποσχόµενες διερευνητικές επισκέψεις στην χώρα µας
θέτοντας τις βάσεις για την επενδυτική τους παρέµβαση στην ελληνική οικονοµία
αλλά και στην προώθηση και εδραίωση στην εγχώρια αγορά προϊόντων και
υπηρεσιών ελληνικών επιχειρήσεων κατά κύριο λόγο στους εξής τοµείς:
- Real Estate : ∆ιερεύνηση προοπτικών αγοράς στην χώρα µας γης , ακινήτων ,
διαµερισµάτων , ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη ώθηση εν προκειµένω
αναµένεται να προσδώσει η προσφάτως ψηφισθείσα κα τεθείσα σε ισχύ νοµοθετική
διάταξη περί κατοχύρωσης δικαιώµατος αµέσου δροµολόγησης πενταετούς διαρκείας
αδείας παραµονής , άπαξ ανανεούµενης , για τους επενδυτές τρίτων χωρών που
δεσµεύουν κεφάλαια στην χώρα µας ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ κατά κύριο
λόγο στον κτηµατοµεσιτικό τοµέα.
- Επενδυτικής δραστηριοποίησης υπό την µορφήν εξαγοράς πλειοψηφικών πακέτων
προβληµατικών ελληνικών παραγωγικών µονάδων ( π.χ βιοµηχανία πλαστικών) είτε
ανέγερσης ξενοδοχειακών µονάδων και ένταξης στο νέο Επενδυτικό Νόµο
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- Κατασκευές –τεχνικά έργα : µε τη διερεύνηση των προοπτικών προµήθειας
οικοδοµικών υλικών / ανάληψης υπεργολαβιών από ελληνικές κατασκευαστικές
εταιρείες σε µεγάλα έργα υποδοµής στο Ιράν
- Συµβουλευτικές υπηρεσίες : µε τη διερεύνηση των προοπτικών υλοποίησης από
ελληνικές συµβουλευτικές υπηρεσίες αντισεισµικών µελετών ιδιαίτερης σηµασίας για
το σεισµοπαθές Ιράν στο πλαίσιο των εδώ συντελούµενων ευρείας εµβέλειας
στεγαστικών (οικιστικών και γραφείου) προγραµµάτων
- Προώθηση των ελληνικών εξαγωγών τυποποιηµένου έξτρα παρθένου
ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς
- Προώθηση εξαγωγών στοκαρισµένου ρουχισµού ελληνικής παραγωγής
- Προώθηση εξαγωγών φαρµακευτικών και παραφαρµακευτικών προϊόντων και
καλλυντικών
- Αύξηση τουριστικών ροών στη χώρα µας
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