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Pog³êbiaj¹ce siê k³opoty irañskiej gospodarki, wynikaj¹ce z miêdzynarodowego kryzysu ekonomicznego, wp³ywu sankcji i b³êdnej polityki
gospodarczej samych Irañczyków daj¹ USA coraz wiêksze mo¿liwoœci
oddzia³ywania na stanowisko Iranu m.in. w kwestii programu atomowego. Dlatego wydaje siê, ¿e w wypadku niepowodzenia dyplomatycznych zabiegów administracji Baracka Obamy wobec Iranu, USA skoncentruje siê na wp³ywaniu na stanowisko tego kraju poprzez uszczelnienie re¿imu sankcji ekonomicznych i finansowych oraz zacieœnieniu
w tej dziedzinie wspó³pracy z krajami europejskimi. Pogarszaj¹ca siê
sytuacja ekonomiczna mo¿e zagroziæ stabilnoœci irañskiego systemu
politycznego oraz os³abiæ jego miêdzynarodow¹ pozycjê. Pog³êbienie
presji ekonomicznej bêdzie zmniejsza³o prawdopodobieñstwo u¿ycia si³y.
W ostatnich dwóch latach kryzys irañskiej gospodarki systematycznie siê pog³êbia³, a za³amanie cen surowców energetycznych w po³owie
2008 roku zintensyfikowa³o ten proces. K³opoty irañskiej gospodarki wynikaj¹ z trzech g³ównych powodów: oddzia³ywania
miêdzynarodowego kryzysu gospodarczo-finansowego, sankcji
nak³adanych przez USA, poszczególne pañstwa UE i organizacje miêdzynarodowe (w tym ONZ) oraz nieefektywnej i niespójnej polityki gospodarczej administracji prezydenta Mahmuda
Ahmadine¿ada. Inflacja na przestrzeni ostatniego r. zwiêkszy³a siê
dwukrotnie i osi¹gnê³a poziom 26 proc. Wzrost PKB Iranu w 2007 roku
by³ ni¿szy ni¿ œredni wzrost w krajach Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu i eksporterów ropy naftowej a jednoczeœnie Iran posiada³ jeden
z najwy¿szych wskaŸników inflacji wœród pañstw tej grupy.
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ODDZIA£YWANIE MIÊDZYNARODOWEGO KRYZYSU
EKONOMICZNEGO

.

.

Skutki miêdzynarodowego kryzysu finansowego i gospodarczego
s¹ odczuwane w Iranie z opóŸnieniem, ale ze wzglêdu na wspó³wystêpowanie innych czynników ich efekt jest wyj¹tkowo dotkliwy. Najbardziej
negatywny wp³yw na gospodarkê Iranu ma obni¿enie cen ropy w konsekwencji os³abienia na ni¹ popytu przez spowalniaj¹c¹ gospodarkê
œwiatow¹. Rocznie Iran wydobywa ok. 1500 mln bary³ek ropy, z czego
900 mln jest eksportowanych, a 600 mln – zu¿ywanych na rynku wewnêtrznym. Dochody z tego tytu³u trafiaj¹ g³ównie do bud¿etu pañstwa
i stanowi¹ ok. 70 proc. wszystkich œrodków, którymi dysponuje irañski
rz¹d. Znaczne upañstwowienie irañskiej gospodarki oraz uzale¿nienie
wzrostu PKB od cen ropy powoduj¹, ¿e niestabilnoœæ na rynkach surowców energetycznych jest mocno odczuwana przez irañsk¹ ekonomiê.
Choæ Iran jest bardzo s³abo zwi¹zany z miêdzynarodowym systemem
gospodarczym (na irañskiej gie³dzie nie ma zagranicznych przedsiêbiorstw, a irañskie firmy nie posiadaj¹ ich akcji) to gospodarka irañska
dotkliwie odczu³a obni¿enie siê ceny ropy z ok. 150 USD do ok. 60 USD
za bary³kê na przestrzeni ostatniego roku.

SANKCJE

.

.

Kolejnym elementem negatywnie wp³ywaj¹cym na irañsk¹ ekonomiê s¹ miêdzynarodowe sankcje. Choæ wielokrotnie podwa¿ano ich
skutecznoœæ to jednak poszerzenie ich zakresu w ostatnich trzech latach
oraz wspó³wystêpowanie innych czynników sprawia, ¿e s¹ one coraz
bardziej odczuwalne dla Irañczyków. Sankcje s¹ nak³adane zarówno
przez USA, niektóre kraje UE oraz Radê Bezpieczeñstwa ONZ.

.
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Nakierowanie amerykañskich sankcji na irañskie banki i instytucje finansowe oraz wspó³pracuj¹ce z Iranem miêdzynarodowe organizacje finansowe zwiêkszy³o koszt irañskiego handlu zagranicznego
i pozyskiwania zagranicznych kredytów o ok. 15 proc. Stanowi to przeszkodê w uniezale¿nieniu siê pañstwa od dochodów z ropy. Alternatyw¹
móg³ byæ handel innymi ni¿ surowce energetyczne towarami, ale rozwój
takiego handlu nie jest mo¿liwy bez wspó³pracy miêdzynarodowych
instytucji finansowych, do czego przeszkod¹ s¹ w³aœnie sankcje. W irañskim handlu zagranicznym coraz wiêksz¹ rolê zaczyna odgrywaæ nieefektywna i droga wymiana barterowa. Iran zosta³ praktycznie odciêty
od dostêpu do miêdzynarodowych kredytów w momencie, kiedy bêdzie
ich potrzebowaæ ze wzglêdu na powstaj¹cy deficyt bud¿etowy.

.

Poza rzeczywistym oddzia³ywaniem sankcji, znaczenie ma te¿ ich
wp³yw psychologiczny na firmy zainteresowane ekonomicznym zaanga¿owaniem w Iranie.

.

Europejskie firmy energetyczne wstrzymywa³y siê w ostatnich latach przed podpisaniem kontraktów na eksploatacje irañskich z³ó¿
energetycznych z powodu niepewnoœci, co do przysz³oœci irañskiego
programu atomowego i trudnoœci w przelewaniu œrodków finansowych,
spowodowanych oddzia³ywaniem sankcji finansowych. W miejsce firm
europejskich z Iranem umowy podpisuj¹ m.in. Chiñczycy i Malezyjczycy.
W styczniu 2009 roku CNPC podpisa³o umowê na eksploatacjê z³o¿a
ropy naftowej Pó³nocny Azadegon o wartoœci 1,7 mld USD, w 2007 roku
chiñski SINOPEC podpisa³ umowê na eksploatacjê z³o¿a ropy naftowej
Yadavaran, a malezyjski SKS w 2007 roku zawar³ kontrakt na eksploatacjê z³ó¿ gazu na 16 mld USD. Jednak¿e firmy te nie wykona³y ¿adnych prac zwi¹zanych z rozpoczêciem faktycznej eksploatacji. Dlatego
wydaje siê, ¿e ich zawarcie mia³o bardziej polityczny charakter, którego
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celem by³o zademonstrowanie nieefektywnoœci sankcji. Od paru lat
wydobycie ropy w Iranie utrzymuje siê na sta³ym poziomie (ok. 4,2 mln
bary³ek dziennie), a bez inwestycji w sektor energetyczny Iran mo¿e
mieæ w nieodleg³ej przysz³oœci problem z eksportem i zaspokojeniem
popytu wewnêtrznego.

.

Wydaje siê te¿, ¿e wynikiem sankcji i narastaj¹cej presji na Iran
by³o ograniczenie przez Niemcy, do 2007 roku najwiêkszego partnera
handlowego Iranu w UE, rz¹dowych gwarancji eksportowych. W pierwszej po³owie 2008 roku zatwierdzone gwarancje wynios³y 73,4 mln
EUR, w pierwszej po³owie 2007 roku by³o to 387 mln euro (ca³y 2007
rok – 503 mln euro), w 2006 roku 1,16 mld euro. Od kilku miesiêcy
pojawiaj¹ siê sygna³y, ¿e USA i UE maj¹ zamiar wzmocniæ sankcje
wymierzone w sektor energetyczny Iranu nie za poœrednictwem Rady
Bezpieczeñstwa ONZ, ale jako „koalicja chêtnych”. Sankcje te maj¹ byæ
wymierzone w eksport czêœci dla irañskich rafinerii oraz produktów
rafinowanych do Iranu. Iran ma bardzo ograniczone zdolnoœci przetwarzania ropy i jest uzale¿niony od importu produktów ropopochodnych
(1/3 konsumpcji paliw pochodzi z importu, co rocznie kosztuje Iran
ok. 10 mld USD).

POLITYKA RZ¥DU

.

.

Poza czynnikami zewnêtrznymi na katastrofalny stan gospodarki
Iranu wp³yw ma te¿ polityka ekonomiczna administracji prezydenta
Ahmadine¿ada. Irañska gospodarka jest upañstwowiona i nieefektywna, a od paru lat w³adze prowadzi³y rozrzutn¹ populistyczn¹ politykê
spo³eczn¹. 80 proc. gospodarki jest w rêkach pañstwa, a jednoczeœnie
80 proc. zatrudnienia w kraju pracuje w sektorze prywatnym. Brak przy
tym podstawowych reform ekonomicznych. Irañska ekonomia jest te¿
znacz¹co obci¹¿ona kosztami zwi¹zanymi z programem atomowym
i wydatkami na politykê zagraniczn¹.

.
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Najwiêkszym problemem w³adz irañskich mo¿e staæ siê deficyt bud¿etowy. Po paru latach znacz¹cych dochodów ze sprzeda¿y ropy, w³adze
w Teheranie stanê³y wobec gwa³townego spadku dochodów z tego tytu³u.
Bud¿et Iranu w 1387 roku (wg kalendarza gregoriañskiego jest to prze³om lat 2008-2009) wynosi³ 95 mld USD, z czego dochody ze sprzeda¿y
ropy to 60 mld USD. Œrednia cena sprzeda¿y irañskiej ropy w 1387 roku
wynosi³a ok. 80 USD, a w obecnym roku bud¿etowym 1388 (2009/2010)
nie powinna przekroczyæ 50 USD. Oznacza to, ¿e 1/3 dochodów irañskiego bud¿etu zniknie, podczas gdy zaplanowane wydatki utrzymano
na zesz³orocznym poziomie.

KONSEKWENCJE WEWNÊTRZNE I MIÊDZYNARODOWE

.

.

Pog³êbiaj¹cemu siê kryzysowi ekonomicznemu towarzyszy narastanie politycznego niezadowolenia spo³eczeñstwa i elit oraz miêdzynarodowa izolacja. Pogorszenie siê sytuacji ekonomicznej mo¿e uruchomiæ
niekontrolowane przez obecn¹ w³adzê procesy polityczne, zdestabilizowaæ sytuacjê w kraju i byæ powa¿nym wyzwaniem dla re¿imu rz¹dz¹cego
w Iranie – mo¿e np. dojœæ do masowych protestów na tle ekonomicznym.
Za³amanie siê cen ropy uniemo¿liwia rz¹dowi wsparcie gospodarki
i utrzymania spo³ecznego poparcia oraz przeprowadzenia planowanych
od dawna reform ekonomiczno-spo³ecznych. W zwi¹zku z tym reelekcja
obecnego prezydenta mo¿e stan¹æ pod znakiem zapytania.

.

Narastanie k³opotów ekonomicznych Iranu bêdzie oznacza³o os³abienie pozycji miêdzynarodowej tego kraju. Sankcje i kryzys wewnêtrzny mog¹ os³abiæ stanowisko negocjacyjne Iranu w kwestii atomowej
oraz os³abiæ wp³ywy Teheranu w regionie. Œwiatowy kryzys gospodarczy jest szans¹ dla USA na uczynienie z sankcji ekonomicznych skuteczniejszego instrumentu w wywieraniu nacisku na Teheran. Odnosi siê to
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szczególnie do kwestii surowców energetycznych, ale te¿ ograniczenia
eksportu produktów spoza sektora energetycznego w szczególnoœci
irañskiego przemys³u motoryzacyjnego. Iran nie bêdzie móg³ prowadziæ
równie dynamicznej jak dotychczas polityki regionalnej, poniewa¿ nie
bêdzie posiada³ na to œrodków finansowych.

.

Piotr Krawczyk – w latach 2002-2004 pe³nomocnik Rektora UW ds.
studentów afgañskich, w okresie 2004-2005 t³umacz III zmiany PKW
w ramach MNDCS Irak, w latach 2005-2007 analityk w dziale Kaukaz,
Azja Centralna Oœrodka Studiów Wschodnich, w okresie 2007-2008
Pierwszy Sekretarz, Konsul w Ambasadzie RP w Kabulu, od 2008 roku
kierownik projektu w PISM. Aktualne zainteresowania badawcze: sytuacja wewnêtrzna i polityka zagraniczna Iranu, Afganistanu, krajów Azji
Centralnej i Po³udniowe; formalne i nieformalne oœrodki w³adzy w Iranie, Afganistanie oraz krajach Azji Centralnej i Po³udniowej; oddzia³ywania regionalne pañstw Bliskiego i Œrodkowego Wschodu; zaanga¿owanie NATO i innych podmiotów miêdzynarodowych w operacjê
w Afganistanie.
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