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خـروج  تکانه هـای  تحمـل  ایـران  اقتصـاد  سـاختار  آیـا 
پیش بینی نشـده آمریـکا از برجـام را دارد؟ چگونـه می توان 
ضربه  ناشـی از این خـروج بر اقتصاد کشـور را کاهش داد؟

نخسـتین سـوال ایـن اسـت کـه چـرا بایـد از خـروج آمریـکا از برجـام 
شـگفت زده شـویم؟ در ماه هـای ابتدایـی روی کار آمـدن دولـت ترامـپ، 
کارشناسـان اقتصـادی مدعـی بودند کـه ترامپ به دلیل پیشـینه بازرگانی 
خـود، خیلی بعید اسـت بـازار ایران را نادیـده گرفته و از برجام خارج شـود. 
ایـن فرضیـه از کجا آمده اسـت؟ در دنیایی که آمریکا، روسـیه و حتی اروپا 
از مدل هـای متفـاوت هوش مصنوعـی بـرای تحلیـل مذاکـرات اقتصادی 
اسـتفاده می کننـد، بـه چه دلیل مـا هنوز امیـدوار بودیم کـه ایاالت متحده 
در »برنامه جامع اقدام مشـترک« باقی بماند؟ سـاختار کشـور هنوز از یک 
روش مـدون و حرفـه ای بـرای پیش بینی هـای خـود بهره منـد نیسـت. در 
اقتصـادی کـه طـی چند سـال، نـرخ ارز حداقل چهـار مرتبه چندیـن برابر 
شـده، بـا مدیرانـی روبـه رو بوده ایـم که با وجود سـابقه 40 سـاله خـود، از 
ایـن موضـوع تعجـب می کردند! مگـر امـکان دارد روندی چهار بـار اتفاق 
افتـاده باشـد و هنـوز مدیران عامل شـرکت های مختلـف را متعجب کند؟ 
ایـن موضـوع نشـان از وجود یـک ضعف بـزرگ در نوع پیش بینـی انجام 
شـده دارد. جهان ما، جهان داده و اطالعات اسـت و البته که فراوانی داده، 
موجـب تفکر اشـتباه می شـود لیکـن، نتیجه گیری بایـد بر اسـاس داده ها 
و تفکـر منطقـی باشـد. تمرکـز ما بر سیاسـت اقتصـادی آمریـکا پیرامون 
خـروج از برجـام، رویکرد نادرسـتی اسـت. با شـروع به کار دولـت جدید در 
ایـن کشـور، سلسـله اقداماتـی انجام  شـد که یکـی از آن ها، خـروج کامل 
از نفتـا )قـرارداد تجـارت آزاد آمریـکای شـمالی( بـوده و بدیهی اسـت که 
خـروج از نفتـا بسـیار بزرگ تر از خروج از برجام اسـت. ترامـپ، بازی جدید 
تعرفـه ای را هـم بـا چین آغاز کـرده اسـت؛ تجارتی کـه ارزش آن چندین 
برابـر تجارتی اسـت کـه در ایـران در حال انجـام و در حـدود 425 میلیارد 
دالر تولیـد ناخالـص ملـی اسـت. کامـاًل واضـح اسـت کـه ایاالت متحده 
بـا ایـن اقدامـات و آغـاز بـازی تعرفـه ای روی واردات خـودرو از اروپـا، در 

مدیرآکادمیتامینمالیوسرمایهگذاریمولویاعالمکرد

تــوقف سرمایه گذاری خارجی در ایران
به دلیل عدم تعیین  رتبه بندی  اعتباری 

مصطفی حاتمی

رتبهبندیاعتباریبینالمللی"InternationalCreditRating"یکیازمهمترینابزارهایسرمایهگذارانبرایسنجشوضعیتسرمایهگذاری
وخریداوراققرضهوبهادارموسساتوشرکتهادریککشوراست.بهعبارتدیگر،رتبهسنجینظریهایرسمیاستکهتوسطموسسههای
مرتبطدربارهاعتباردولتهایانهادها،سازمانهایدولتی،موسسههایمالیوبنگاههایاقتصادیاعالممیشودتامبانیالزمرابرایمقایسه
ریسکاعتبارییکبنگاهاقتصادیبابنگاههایدیگرفراهمسازد.درگزارش»رتبهبندیریسکاعتباریکشورها«کهتوسطسازمانهمکاریهای
اقتصادیوتوسعهمنتشرشده،ریسککشورهادارایهفتردهاستوکشورهایگوناگونبراساسآنبهگروهیکیاکمریسکتاگروههفتیا
پرریسکتقسیممیشوند.تاپیشازاجراییشدنبرجام،رتبهایرانبادرجههفت،باالترینریسکرابرایکشورهاوشرکتهایخارجیداشت؛
امابعدازبرجام،شاهدنشانههایمثبتوورودایرانبهرتبه6وسپسپنجبودیم.برایبررسیبیشتروضعیتایراندرجذبسرمایهگذاریهای
بینالمللیوارائهراهکارهاییبرایبهبودرتبهاعتباریایرانبادکترپیمانمولوی،مدیرآکادمیتامینمالیوسرمایهگذاریمولویبهگفتوگو

نشستیمکهماحصلاینمصاحبهازنظرخوانندگانگرامیمیگذرد.

حـال تغییـر پارادایـم خود اسـت و اگر نگاهی بـه مطالعات اندیشـکده ها و 
موسسـات ایده پـرداز بیندازیـد، متوجه می شـوید که آمریـکا در حال تغییر 
شـیوه اقتصـادی خـود اسـت و بـه  هیچ عنـوان ایـن موضـوع، ارتباطی به 
دولـت وقـت نـدارد. مدت زمان زیادی اسـت که مـا در بـازار ایاالت متحده 
حضـور نداشـته و ارتبـاط ارگانیکی میان بازارهای دو کشـور وجـود ندارد و 
به همین واسـطه، ضربه پذیری ما به صورت مسـتقیم بسـیار پایین اسـت؛ 
امـا عدم دسترسـی بـه بازارهای مالی کـه در اختیار آمریکایی ها قـرار دارد، 

کار تامیـن مالـی و بانکی را بسـیار کاهش داده اسـت.
دالیل تغییر رفتار اقتصادی آمریکا چیست؟

یکـی از دالیـل تغییر، بزرگ شـدن اقتصاد چین اسـت. بـه  هرحال اقتصاد 
چیـن در سـال های آینـده از آمریـکا بزرگ تـر می شـود و آمریکایی هـا 
عالقـه ای ندارنـد که چین در اقتصـاد جهانی )البته هنوز فاصلـه زیادی به 
نزدیک شـدن درآمد سـرانه دو کشـور وجود دارد( نسـبت بـه آن ها برتری 
داشـته باشـد، لذا بـرای جلوگیـری از این موضـوع هـر کاری می کنند. در 
دنیـا 80 هـزار میلیـارد دالر تولیـد ناخالص داخلـی وجود دارد کـه ایران در 
0.05 درصـد آن دخالـت دارد. در 10 سـال آینـده، نسـبت تولیـد ناخالـص 
داخلـی چیـن کـه هم اکنـون بـا در نظـر گرفتـن برابری قـدرت خریـد، از 
آمریکا بیشـتر اسـت، بزرگ ترین اقتصاد واقعی دنیا خواهد شـد. آمریکا در 
حـال  حاضـر 33 درصـد از ثروت دنیا را در اختیار دارد و چین برای رسـیدن 
بـه ایـن رتبـه، 20 سـال زمان نیـاز دارد. آمریـکا، 49 و چیـن، 12 درصد از 
سـرمایه در گـردش دنیـا را در اختیـار دارند، ولی با سـرعتی کـه چین دارد 
تـا چنـد سـال آینده این عدد به سـطح قابـل قبولی خواهد رسـید. در حال 
حاضـر بخـش عظیمـی از دسـتگاه های مالـی و اقتصـادی دنیـا در اختیار 

آمریکا اسـت.
آیـا خـروج آمریـکا از برجـام، شـرایط را بـرای ایجـاد یک 

حـوزه اقتصـادی مسـتقل بـرای ایـران مسـاعد می کند؟
بنـده این طـور فکـر نمی کنـم. خـروج آمریـکا از برجـام، باعـث شـده 
تـا دسترسـی ایـران بـه تمـام سیسـتم های مالـی قطـع شـود. به دلیل 

نگاه های ایرانی 
از تامین مالی 

بین المللی محروم 
هستند و بسیاری از 
پروژه های توسعه ای 
کشور به سبب نبود 

منابع مالی، پیشرفت 
مناسبی ندارند و 

گاهی از حرکت باز 
می ایستند



ماهنامهدنیایسرمایهگذاری
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تحریم هـای اولیـه، بانک هـای خارجی و موسسـات رتبه بنـدی اعتباری 
Young و... در   &  Earnst  ،PWC و مالـی همچـون موسسـات 
ایـران شـعبه ندارنـد. در واقـع، مـا بزرگ تریـن کشـوری هسـتیم که از 
کل اقتصـاد جهـان بی بهره ایـم. بـر اسـاس گزارشـی که تحـت عنوان 
»الزامات رشـد 8 درصدی« توسـط یـک گروه اقتصادی شـامل وزرای 
اقتصـاد و دارایـی اندونـزی، مالزی، ترکیه، بوتسـوانا، عمان و... منتشـر 
شـده و مرکـز پژوهش هـای مجلـس هـم آن را ترجمـه کـرده اسـت، 
رکـن اول رسـیدن بـه ایـن رشـد، اسـتفاده از پتانسـیل های اقتصـادی 
جهانـی اسـت؛ درحالی کـه از 80 هـزار میلیـارد دالری کـه در بازارهای 
دنیا وجود دارد، سـهم بسـیار محـدودی متعلق به ایران اسـت. مکانیزم 
اقتصـاد جهانـی، آمریـکا محور اسـت؛ ولـی خوشـبختانه ایـن مکانیزم 
در حـال تغییـر اسـت، چراکـه مشـخص نیسـت چـه اتفاقـی در حـال 
وقـوع اسـت. شـاید ماننـد جنـگ تعرفـه ای آمریـکا و چین، ایـران هم 
در گوشـه ای از بـده بسـتان های میـان ایـن دو کشـور قرار گیـرد؛ زیرا 
بـه لحـاظ اقتصـادی، همـه کشـور ها در یـک صفحـه، شـطرنج بازی 
می کننـد. ترکیـه از سـال 2002 تـا بـه امـروز، تولیـد ناخالـص ملـی 
خـود را دو برابـر کـرده اسـت و از اقتصـاد جهانـی بیشـترین بهـره را 
می بـرد و بانک هـا و موسسـات بین المللـی در آنجـا حضـور دارند. هیچ 
کشـوری بـا در الک خـود فرورفتـن، رشـد طوالنی مدت پیـدا نمی کند. 
نمونـه دیگری از این کشـور ها، ویتنام اسـت. این کشـور هـم علی رغم 
داشـتن حزب کمونیسـت و دولت مرکـزی، در بازار هـای جهانی حضور 
دارد و از پتانسـیل های آن اسـتفاده می کنـد. بعـد از برجـام، قـرار بـود 
مـا نیـز بـه چنین چیـزی دسترسـی داشـته باشـیم، امـا آمریکا دسـت 

روی نقاط دسترسـی ما گذاشـته اسـت. خروج 
آمریـکا از برجام، روی هر اقتصـادی تاثیرگذار 
اسـت. جـدال آمریـکا با روسـیه بر سـر انرژی 
نیـز، تاثیـر زیـادی بـر اقتصاد روسـیه داشـته، 
بـا ایـن تفاوت که روسـیه توانسـت شـرایط را 

کنتـرل کند.
و  مالـی  تامیـن  زیرسـاخت های 
بـرای  را  ایـران  در  سـرمایه گذاری 
پاسـخگویی بـه نیـاز اقتصـاد داخلی و 
بین المللـی )پـس از خـروج آمریـکا از 
می کنیـد؟ ارزیابـی  چگونـه  برجـام( 
اقتصـاد ایـران از سـال 200۶ بـه بعـد توسـط 
موسسـات معتبر بین المللی رتبه بندی نمی شـود 
و رتبـه بین المللـی اعتبـاری نـدارد، لذا شـاخص 

ریسـک ایران بـرای سـرمایه گذار بین المللی مشـخص نمی شـود. اقتصاد 
گسـترده ایـران در بخش هـای مختلـف از پتانسـیل و ظرفیـت مناسـبی 
برخوردار اسـت ولی بدون سـرمایه گذاری نمی توان به توسـعه دسـت پیدا 
کـرد. ایـران تـا زمانـی کـه در سیسـتم رتبه بنـدی بین المللی قـرار نگیرد، 
اقبالـی در جـذب سـرمایه گذاری خارجـی نخواهد داشـت. زمانـی می توان 
گفت که سـرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران آغاز شـده که موسسـات 
رتبه بنـدی مالـی همچـون »مودیـز«، »فیچ ریتینگـز«، »اس اندپـی« و ... 
اقتصـاد ایـران را رتبه بنـدی کرده و به تبع آن، ریسـک اقتصاد ایـران برای 
دنیـا شـفاف شـود. رتبـه اعتباری ایـران در حال  حاضـر، در رده B اسـت و 
می توانـد به BB و BBB هم برسـد. 425 میلیـارد دالر تولید ناخالص ملی 
بـا ایـن میـزان از تحریم و بایکوت شـدن، رقـم قابل توجهی اسـت. ایران 
نقـش عمـده ای در اقتصـاد جهانـی از منظـر انـرژی دارد و 80 میلیون نفر 

بـازار مصـرف دارد. جالـب اسـت که بـا اجرای 
تحریـم، هنـوز طیـف عمـده جمعیـت کشـور 
در سـطح سـه زندگـی می کننـد، یعنـی در آمد 
سـرانه بـاالی 8 دالر در روز دارنـد. ایران زمانـی می تواند به اقتصاد جهانی 
متصـل شـود کـه بـا اسـتانداردهای بین المللـی مطابـق شـده و ریسـک 
اقتصـادی خـود را کاهـش دهـد. بعـد از برجـام، رتبـه اعتباری ایـران B و 
 )OECD( معـادل رتبـه ۶ در کمیتـه رتبه بندی ریسـک کشـورهای دنیـا
شـد. این سـازمان اعـالم کرد کـه رتبه ایران بـه پنج خواهد رسـید که در 
زمسـتان سـال 9۶ ایـن اتفاق افتاد، اما تبـادالت مالی انجام نشـد و اکنون 
رتبـه اعتباری ایران به ۶ برگشـته اسـت. رتبه اعتبـاری آذربایجان BB+ و 
ارمنسـتان B اسـت. دلیلی وجود ندارد که رتبه اعتباری ایران و ارمنسـتان 
یکسـان باشـد. رتبه اعتباری ترکیه BB-، عربسـتان سـعودی A، امارات 
AA+ اسـت و ایـن کشـورها وضعیت بهتری نسـبت بـه ایـران دارند. اگر 
رقابـت اقتصادی منطقه ای ایران با کشـورهای ترکیه، عربسـتان و امارات 
جـدی گرفتـه نشـود، در آینـده لطمه هـای جبران ناپذیـری به رشـد تولید 

با شروع به کار دولت جدید در 
این کشور، سلسله اقداماتی 
انجام  شد که یکی از آن ها، 
خروج کامل از نفتا )قرارداد 

تجارت آزاد آمریکای شمالی( 
بوده و بدیهی است که خروج از 
نفتا بسیار بزرگ تر از خروج از 

برجام است
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ناخالـص ملـی وارد خواهد شـد. طبیعتاً ایران نمی تواند خود را با افغانسـتان 
مقایسـه کند. ما چهار سـطح ریسـک شـرکتی، اقتصاد کالن، کشـوری و 
سیاسـی داریم و الزم اسـت که به مرور ریسـک کشـوری را کاهش دهیم.
چگونـه  را  ایـران  در  سـرمایه گذار  جـذب  چشـم انداز 

؟ می بینیـد
اقتصـاد ایـران یکی از امیدوارترین اقتصاد ها برای توسـعه اسـت. جمعیت، 
زیرسـاخت ها، تفکـر و عالقـه بـه پیشـرفت وجـود دارد. اگـر تحریم هایی 
کـه علیـه ایـران اعمال شـده بـر اقتصاد آلمـان وارد می شـد، اقتصـاد این 
کشـور دوام نمـی آورد. مـا رابطه وسـیعی بـا آمریـکا نداشـته  و از امتیازات 
ارتبـاط بـا اقتصـاد جهانـی برخـوردار نبوده ایـم؛ لـذا تحریم هـای موجـود، 
کشـور را از پـا نینداخـت، امـا بایـد به دنبـال راهـی بـرای کاهش ریسـک 
اعتبـاری خـود باشـیم. قبـل از اینکـه به موضـوع چشـم انداز فکـر کنیم، 
بایـد از خـود بپرسـیم که مقصد ما کجا اسـت؟ نبود یکپارچگـی در مفهوم 
توسـعه اقتصـادی و وجـود رویکردهای متناقض دربـاره توسـعه در ایران، 

مـا را در تصمیم گیـری دچـار مشـکل کـرده 
اسـت. مـا بایـد بـرای اهـداف اقتصـادی خود و 
ابزارهـای رسـیدن به آن، تعریف مجـددی ارائه 
دهیـم. اگـر قرار اسـت کـه تولیـد ناخالص ملی 
دو برابـر شـود، بایـد ابزارهـای مناسـب جهـت 
دسـتیابی بـه ایـن هدف وجود داشـته باشـد که 
در ایـن صـورت می تـوان بـه چشـم انداز فکـر 
کـرد. افزایـش سـرانه هـر ایرانی به ایـن معنی 
اسـت که بـه تولید خالـص داخلی اضافه شـود. 
بـرای تحقق بخشـیدن به این موضـوع، باید بر 
اسـاس مدل هـای اقتصـادی رفتـار کـرد. تولید 
ناخالـص ملی هیچ کشـوری هم بـدون اتصال 
بـه جریـان مالـی دنیـا به صـورت ممتـد رشـد 
نکـرده اسـت. ایاالت متحده هم وقتـی می بیند 
کـه در برخـی از حوزه ها توانایـی رقابت با چین 

را نـدارد، شـروع بـه بازتعریـف ابزارهـا، هر چند خشـن می کنـد. به هرحال 
هـدف، وسـیله را توجیـه می کنـد. اقتصـاد ایـران از چنـان گسـتردگی و 
ظرفیتـی برخـوردار اسـت کـه بتوانـد در عرض 10 سـال، تولیـد ناخالص 
ملـی خـود را بـه دو برابر برسـاند. اگـر از پنجـره جمعیتی موجود اسـتفاده 
نکنیـم، تحقـق بخشـیدن بـه این امـر در آینـده کار سـختی خواهـد بود. 
اکنـون ترکیـه و عـراق به عنـوان رقبای منطقه ای ما محسـوب می شـوند. 
در بازگشـت از سـفری کـه بـه عراق داشـتم، بسـیاری از دوسـتان از بنده 
دربـاره شـرایط سـرمایه گذاری پرسـیدند. تمـام کسـانی کـه کارت بانـک 
بازرگانی عراق را در اختیار داشـتند، ویزا و مسـترکارت نیز در دسترسشـان 
قرار داشـت، این در شـرایطی اسـت که دیگر داعش در این کشـور حضور 

نـدارد و بـه اعتقـاد بنـده، ایـن یک تلنگـر برای ما محسـوب می شـود.
آیـا ابزارهـای مالی ایـران قابلیـت رقابت در فضـای اقتصاد 

دارد؟ را  جهانی 
بنگاه هـای ایرانـی از تامیـن مالـی بین المللـی محروم هسـتند و بسـیاری 
از پروژه هـای توسـعه ای کشـور به سـبب نبـود منابـع مالـی، پیشـرفت 
مناسـبی ندارنـد و گاهـی از حرکـت بـاز می ایسـتند. ایـن تفکـر کـه فقط 
بـا منابـع داخلـی می توانیـم تمامـی برنامه های توسـعه ای در حـوزه نفت، 
گاز، پتروشـیمی، فـوالد، انرژی، سـالمت و... را پیـش ببریم به طور تقریبی 
جـواب خـود را در سـال های گذشـته داده؛ اما به سـبب نبـود دانش مدرن 
تامیـن مالـی، هنـوز کارشناسـانی وجـود دارنـد که منابـع داخلـی را برای 

توسـعه کافـی می دانند.
بیاییـد فقـط نگاهی به اعداد تامین مالی ابزارهای مالی اسـالمی از سـوی 

بیندازیم: شرکت ها 
1- بانک توسـعه اسـالمی عربستان سـعودی، 1.25 میلیارد دالر، مشاوران 
Stan� HSBC ،NBD Emirates ،Citigroup  انتشـار ایـن اوراق

Charterd dard
2- امارات متحده عربی، یک میلیارد دالر
3- فرست بانک ابوظبی، ۶50 میلیون دالر
4- جمهوری اندونزی، 1.25 میلیارد دالر

زیرسـاخت های تامیـن مالـی در ایـران را این طـور می تـوان ارزیابـی کرد 
کـه مـا در اسـتفاده از ابـزار تکنولـوژی و به کارگیـری اپلیکیشـن ها، بـا 
اسـتاندارد های 2018 مطابقـت داریـم، امـا در تفکـر مانند 30 سـال پیش 
رفتـار می کنیـم و اسـتراتژی های قدیمـی را بـه کار می گیریـم! مـا نیازمند 
درک فضـای نویـن تامیـن مالـی در جهـان هسـتیم. درک فضا از سـوی 
در  مذاکره کننـدگان  و  برنامه ریـز  بدنه هـای 
سـطوح شـرکتی، یکـی از الزام هـای مهـم در 
پیشـبرد اهداف یادشـده است. متاسـفانه در این 
حـوزه ضعف هـای بسـیار بزرگـی وجـود دارد و 
ایـن امـر باید بـا آموزش های اجرایی به سـرعت 
تغییـر  حـال  در  مالـی  جهـان  شـود.  جبـران 
پارادایم از غرب به شـرق اسـت، امـا ما هنوز در 
روش هـای تامین مالی در یـک دهه پیش باقی 
 مانده ایـم. بایـد از جهان اطراف بیشـتر آموخت؛ 
و  مالزیایی هـا  از چینی هـا،  دارد  اشـکالی  چـه 
حتـی ویتنامی هـا درس های چگونگی اسـتفاده 
از ظرفیت هـای اقتصـاد جهانـی را بیاموزیم؟ ما 
بـه آمـوزش و شایسته سـاالری و تغییـر تفکـر 
توأمـان نیـاز داریـم. هر زمـان که فـردی برای 
تصـدی مدیرعاملـی بانکـی انتخاب شـود و جز 
او کسـی شایسـتگی این سـمت را نداشـته باشـد، آنگاه می توانیم بگوییم 
کـه زیرسـاخت های تامیـن مالـی کشـور و توجه بـه شایسته سـاالری در 

حـال بهبود اسـت.
عـدم سـرمایه گذاری  بـرای  راه حلـی  چـه  به نظـر شـما، 

دارد؟ وجـود  سـمی  دارایی هـای  زمینـه  در  بانک هـا 
بانک ها، موسسـات مالی هسـتند که به سـود خود فکر می کنند. در سـال 
1385، نـرخ بهـره دسـتوری کاهـش می یابد و حاشـیه سـود بانک ها روند 
عکـس پیـدا می کنـد و ایـن موضـوع باعث می شـود تـا وام هایی با سـود 
بـاال و نـرخ تسـهیالت مالـی پاییـن ارائـه دهنـد. یکـی از بزرگ تریـن 
چالش هـای اقتصادی، اصالحات سـاختاری در نظام اقتصادی اسـت. یک 
بانـک در سیسـتمی کـه شایسته سـاالری در آن وجـود نـدارد نمی توانـد 
سـودآور باقی بماند؛ بنابراین به سـمت بنگاه داری سـوق داده می شـود و به 
بنـگاه خـود بـا نـرخ بـاال وام ارائه می دهـد و آن بنـگاه، پـول را در فضای 
چیـن سـازندگی  بانـک  آیـا  می کنـد.  وارد   تجـارت 

)construction bank(، بانـک آمریکایـی Citygroup و دیگـر 
بانک هـای بـزرگ دنیـا از وجـود چنین راه حلـی آگاهی نداشـته اند؟ فضای 
اقتصـادی را طـوری پیـش می بریـم کـه بنگاه هـا بر اسـاس همـان فضا، 
فعالیت هایـی انجـام می دهنـد و دارایی هـای سـمی ایجاد می کننـد که در 
ایـن صـورت نیاز به اصالح سـاختاری پیـدا می کنیم و از جیب سـهام دار و 

سپرده گذار این کار انجام می شود.

خروج آمریکا از برجام، باعث 
شده تا دسترسی ایران به 

تمام سیستم های مالی قطع 
شود. به دلیل تحریم های اولیه  
بانک های خارجی و موسسات 

رتبه بندی اعتباری و مالی 
  PWC همچون موسسات
Young & Earnst و... در 

ایران شعبه ندارند

اقتصاد ایران از 
سال ۲۰۰۶ به بعد 

موسسات  توسط 
بین المللی  معتبر 

نمی شود  رتبه بندی 
بین المللی  رتبه  و 

اعتباری ندارد، لذا 
ایران  شاخص ریسک 

سرمایه گذار  برای 
مشخص  بین المللی 

نمی شود


