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 فصل اول
 قیات تحقیکل

 

 :تعریف مسئله و ضرورت انجام تحقیق-1-1
اي همراه بوده است. موانعی دستیابی به اهداف کالن اقتصادي همواره با موانع عدیده

اند. وجود همین موانع و جایگاه اقتصاد در تار و پود که گاه داخلی و گاه خارجی بوده
اي برخوردار گیري در حوزه اقتصادي از اهمیت ویژه اجتماع، سبب شده است تا تصمیم

شود که تصمیمات اقتصادي در شرایط بحرانی شود و این اهمیت زمانی دوچندان می
وده و از آن هایی که تاریخ اقتصادي بشر بارها و بارها آن را تجربه نماتخاذ شوند. بحران

 ها فراگرفته است.درس
سابقه اعمال  ،هاي میانه پیشینه تاریخی بسیار طوالنی دارند؛ حتی در قرن ،ها یمتحر

. اما تحریم پس از وجود دارد هاي بین واتیکان و امپراتوري فرانسه تحریم در چالش
 هاي تحریمتر به ما،  هاي نزدیک پیدا کرد. در زمان يبیشترکاربرد جنگ جهانی دوم 

بریتانیا در مورد ایران در جنبش نفت، تحریم کوبا از سوي ایاالت متحده آمریکا، تحریم 
اعراب 1973هاي عربی در جنگ  نفتی هلند، بریتانیا، آمریکا و فرانسه از سوي کشور
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تحریم همچنین از  ،که سبب چهار برابر شدن قیمت نفت شد ورژیم صهیونیستی
را  1980اهیر شوروي از سوي غرب (که المپیک اي اتحاد جم تجاري، ورزشی و سرمایه

 .دیاد کر توانمیهم در برگرفت) به علت حمله نظامی و اشغال افغانستان 
نمود: گروه اول  يبندتوان در سه گروه طبقهیرا مها به لحاظ روش شناختی تحریم

گر برخوردار است، شامل یدهاي  تحریمنسبت به  يشتریو شدت ب یخیکه از سابقه تار
 يها از سومین تحریکجانبه ایران است. هر چند اعمال یه ایعل ایاالت متحدههاي  تحریم

اما با توجه به  ،دهدیالملل کاهش منیآن را در نظام ب یرش عمومیاالت متحده، پذیا
ن گونه یع ایز دامنه وسیر کشورها و نیاالت متحده با سایا یاسیو س يرابطه تجار

ایاالت ها برخوردار بوده است. میر تحرینسبت به سا يشتریب يها، از درجه اثرگذارمیتحر
سعی کرده کشورهاي دیگر به  "ايخطر ایران هسته"هاي اخیر با طرح متحده در سال

هاي ها را از اتخاذ سیاستخصوص اعضاي اتحادیه اروپا را با خود همگام سازد و آن
هاي  تحریمسوق دهد.  ترسختگیرانههاي  تحریمسمت اعمال تشویقی در قبال ایران به 

بندي نمود که هر دوره اصلی تقسیم 6توان به آمریکا علیه جمهوري اسالمی ایران را می
 باشد: هاي خاص خود مییک داراي ویژگی

 )1358-60دوره ابتداي انقالب اسالمی ( -1
 )1360-67عراق (-دوره جنگ ایران -2
 )1368–71( دوره سازندگی -3
 )1372–80دوره ریاست جمهوري کلینتون، مهار دوجانبه ( -4
 2001سپتامبر  11پس از واقعه  -5
 اي جمهوري اسالمی ایرانمقابله با برنامه هسته-6

در  گذاري خصوصاًهاي سرمایهتوان به تعلیق پروژه) می6از موارد مرتبط با بند (
 و بانک مرکزي ایران اشاره نمود. صنعت نفت و گاز و همچنین تحریم خرید نفت

اتحادیه اروپاست به کاهش درآمدهاي نفتی هاي  تحریمدوم که در برگیرنده  گروه
ایران و عدم توانایی کشور در انتقال ارز در قالب سیستم بانکی رایج انجامیده است. 
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قرار  تأثیریاد شده، رویکرد سایر کشورها در خصوص ایران را تحت  گروههمراستایی دو 
المللی ایران در قالب اقدامی هماهنگ از اي که با طرح موضوع تحریم بینداده، به گونه

 تحریمی علیه ایران صادر شده است.قطعنامه  دوسوي سازمان ملل، 
االجرایی آن توسط همه سازمان ملل) فراگیري و الزمهاي  تحریمسوم ( گروهویژگی 

ذیل این دو قطعنامه علیه ایران وضع شد،  ی کهیها تحریمکشورهاي عضو است. اگرچه 
اما راه را براي  ،پیشین برخوردار نیست گروهدو هاي  تحریماز شدت باالیی در مقایسه با 

 تر علیه ایران گشوده است.جذب همکاري بیشتر و رفتاري سختگیرانه
هاي انسانی ابزاري قوي و سودمند در هاي بالقوه فیزیکی و سرمایههرچند ظرفیت

اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که این مهم  ،غرب استهاي  تحریممقابله با 
براي پیشرفت در شرایط تحریم ریزي و استفاده کامل از توان کارشناسی نیازمند برنامه

 است.

اکنشی در هاي وگیريامروز، مدیریت عقالیی اقتصادي کشور و خروج از تصمیم
ناپذیر بدل شده هاي اقتصادي کشور به ضرورتی اجتنابجهت نیل به اهداف و آرمان

توجهی به آن هدررفت منابع ارزشمند توسعه اقتصادي را موجب است. ضرورتی که بی
هاي پیشروي اقتصاد ایران، نیازمند مدیریت خواهد شد. بنابراین درك عمیق از چالش

-ونی است. مدیریتی که هدف آن نه تنها مقابله با چالشصحیح اقتصادي در شرایط کن

اثر نمودن آنها، بلکه حرکت در مسیر دستیابی به اهداف متعالی توسعه هاي موجود و کم
 اقتصادي باشد.

این تحقیق در نظر دارد تا با انجام مطالعات اسنادي و همچنین تشکیل گروه کانونی 
ن مغزي، مصاحبه عمیق، تکمیل پرسشنامه و و گروه خبرگی با استفاده از ابزار طوفا

 هاي مقتضی را ارائه نماید.حلبرگزاري میزگردهاي تخصصی، راه

 :اهداف تحقیق-1-2
 رانیها در اقتصاد امیرروند تح یسربر -الف
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هاي راهبردي ها در حوزهها بر اقتصاد ایران (تعیین چالششناسی تحریمآسیب -ب
 اقتصاد ایران)
 )يرساختاریغ يها(چالش ياقتصادهاي  تحریماز  متأثر يهاچالش 

 يها(چالش ياقتصادهاي  تحریمت یریمؤثر بر مد يهاچالش 
 )يساختار

 هاي راهبرديو تعیین اولویت آنها به تفکیک حوزه بردهاارائه راه -ج

 :سؤاالت اساسی تحقیق -1-3
مختلف هاي در حوزه ییهااقتصادي، چه چالشهاي  تحریمبا توجه به  -الف

 روي اقتصاد ایران است؟راهبردي، پیش
 اقتصادي کدامند؟ هايتحریمروي اقتصاد ایران، براي مقابله با هاي پیشحلراه -ب

 :گیري و حجم نمونهجامعه آماري، روش نمونه -1-4
هاي راهبردي مشخص شده جامعه آماري در این مطالعه شامل کلیه خبرگان حوزه

به زمان، هزینه و دقت مورد نظر در اجراي پروژه، بخشی از  در تحقیق است که با توجه
هاي خبره این خبرگان به عنوان نمونه آماري انتخاب شده و در قالب گروه کانونی و پنل

نفر بوده  20ن خبرگان ید. تعداد ایگرداز نظرات آنها در مراحل مختلف تحقیق استفاده 
 اند.نظر بوده ق صاحبیدر تحق یمورد بررس يراهبرد يهاحوزهاز ک یاست که در هر 

 :ها روش گردآوري اطالعات و داده-1-5
 شود: هاي زیر گردآوري میاطالعات الزم در این تحقیق به روش

رسی وقایع اي و برروش اسنادي با استفاده از تکنیک مطالعات کتابخانه 
 حساس در اقتصاد ایران:
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 یشناسبیم و آسیحوزه تحره مطالعات مستند در ین روش، کلیدر ا
 قرار گرفت. يل محتویران مورد مطالعه و تحلیاقتصاد ا

 کلیدي:روش آگاهی دهندگان ((مشاوران)) 

 یها، طراحن مواد و روشییپروژه شامل تع ي، راهبريدیمشاوران کل
 را بر عهده داشتند. يدیپرسشنامه، مذاکره با خبرگان کل

هاي طوفان مغزي، مصاحبه و کروش تحلیل خبرگی با استفاده از تکنی 
 :تکمیل پرسشنامه و فن دلفی

از خبرگان  یستی، ليدین روش با توجه به اطالعات مشاوران کلیدر ا
ه و با توجه به مذاکرات صورت ی، تهيمختلف راهبرد يهاحوزه يدیکل

جهت انجام  يل به همکاریست افراد مایگرفته با خبرگان هر حوزه، ل
ن یید. پس از انجام دور اول مذاکرات و تعیه گردیق تهیمصاحبه عم

 يک مصاحبه حضورین و با تکنیتدو ییهاها، پرسشنامهاز چالش یفهرست
 دند.یل گردیتکم
 :گروه کانونی 

ج حاصل از انجام مطالعات ید. نتاین حلقه انجام پژوهش نامید آخرین گروه را بایا
ن ی، در آخرهاپرسشنامهل یل و تحلیق، تکمیعم يها، انجام مصاحبهياسناد

قرار گرفته و مورد  یار گروه کانونیدر اخت یمرحله در قالب گزارش پژوهش
 قرار خواهد گرفت. یینها ینیبازب

 :راهبرديهاي تعیین حوزه-1-6
پردازد که نقش هاي راهبردي (استراتژیک) به بررسی قلمروهاي اساسی میحوزه

ها با توجه به مبانی نظري و همچنین تلفیق سه محوري در اقتصادایران دارند. این حوزه
 گردد. این سه رویکرد عبارتند از:رویکرد تعیین می
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هاي راهبردي اقتصاد از بندي حوزه: در اینحالت طبقهرویکرد فرصت محوري 
 گیرد.هاي موجود مورد توجه قرار میدیدگاه فرصت

قتصاد کالن : در این رویکرد موضوعات مرتبط در ارویکرد موضوع محوري 
 گیرند. به عنوان مثال تورم، اشتغال، رشد اقتصادي و ...مورد توجه قرار می

هاي موجود در تحلیل روند چالشدر این رویکرد، : رویکرد مسئله محوري 
 ،هاي فراروي اقتصاد ایران در آیندهبینی چالشاقتصاد ایران در گذشته و پیش

 گیرد.وجه قرار میهاي راهبردي مورد تبندي حوزهبراي طبقه

به  يمحورکرد مسئلهی، رويدیگرفته و نظرات خبرگان کلبا توجه به مطالعات صورت
، مورد مالحظه قرار گرفت. يراهبرد يهاحوزه يبندکرد منتخب در طبقهیعنوان رو

 در پژوهش عبارتند از: یمورد بررس يراهبرد يهان اساس حوزهیا بر
 ينفت و انرژ يحوزه راهبرد -الف
 حوزه راهبردیپول، بانک و بازارهاي مالی -ب
 )یو خارج ی(داخل یبازرگانیحوزه راهبرد -ج
 ياقتصاد يزیرت و برنامهیریمد يحوزه راهبرد -د

 :پژوهش ياجرا يتنگناها -1-7
 يدیخبرگان کل یعنی يپژوهش، با توجه به جامعه آمار ياجرا ين تنگنایترمهم
ازدهم یانتخابات  يبه تقارن انجام پژوهش با برگزارت یمختلف، با عنا يراهبرد يهاحوزه

ن خبرگان در طول انجام پژوهش بوده یبه ا یدسترس يدشوار ، طبعاًيجمهوراستیر
رو در انجام این هاي پیشها از دیگر چالشهمچنین تغییرات سریع روند تحریم است.

 پژوهش بود.
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 :ساختار نگارش تحقیق -1-8
 باشد.فصل می هفتتحقیق حاضر مشتمل بر 

 قیات تحقیکلفصل اول: 
 اقتصاديهاي  تحریممروري بر ادبیات : فصل دوم

 ها در اقتصاد ایرانبررسی روند تحریمسوم: فصل 
 پژوهی تحریم و جذابیت راهبردها: آیندهفصل چهارم
 ها و راهبردهاي حوزه راهبردي بازرگانیچالشفصل پنجم: 

 ينفت و انرژ يحوزه راهبرد يها و راهبردهاچالش: ششمفصل 
 یمال يپول، بانک و بازارها يحوزه راهبرد يها و راهبردهاچالش: هفتمفصل 

 :میها و مفاهف واژهیتعر -1-9
 :يساختار يهاچالش 

ران مرتبط یها به ساختار اقتصاد ان چالشیز مشخص است ایهمانگونه که از نام آن ن
ن بخش از یشوند. هرچند ایها نممید تحریا تشدیمربوط به دوره وضع  بوده و صرفاً

ن یا تأثیربا توجه به  ،ستند امایها نمید تحریا تشدیوضع  یها محدود به دوره زمانچالش
م، به یط تحریت اقتصاد در شرایریمد یا ناکامی یابیزان کامیها بر مگروه از چالش

داست که یگفته پاند. نال قرار گرفتهیو تحل یمورد بررس يک هر حوزه راهبردیتفک
مدت و انیعت میطب يدارا ییهان چالشیارائه شده در ارتباط با چن يراهبردها

قابل  ییاجرا يهادستگاه یاتیعمل يهادر قالب برنامه معموالًو  بلندمدت هستند
 هستند. يساز ادهیپ
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 :يرساختاریغ يهاچالش 
م یاز وضع تحر م بوده و نشأت گرفتهیط تحریها، مختص به شران بخش از چالشیا

، يرساختاریاست. ارائه راهبرد مرتبط با هر چالش غ يد آن در هر حوزه راهبردیا تشدی
را نسبت به  يشتریب ينهاد یبرخوردار بوده و هماهنگ يشتریت بیاز درجه فور

 د.ینمای، طلب میقبل يراهبردها





 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

 دومفصل  
 اقتصادي هاي تحریممروري بر ادبیات 

 
 مقدمه

الملل مورد اقتصادي در عرصه روابط بینهاي  تحریممدت زمان مدیدي است که 
اقتصاد جهانی به بعد، که  1990گیرد. از قرن بیستم بویژه از دهه  استفاده قرار می

به  -اقتصادي به ابزاري رایج در دست سیاستمداران هاي  تحریمتر شده است، تنیدهدرهم
قرار دادن  تأثیربدل شده است. آلمان نازي به منظور تحت  -خصوص در ایاالت متحده 

رفتار همسایگان شرقی اروپایی خود، در ایجاد وابستگی اقتصادي، بسیار تهاجمی 
هاي  تحریماي در بکارگیري از کرد. پس از پایان جنگ سرد، جان دوباره برخورد می

هاي سنگین  هاي بزرگ، پس از متحمل شدن هزینهقدرتو  اقتصادي دمیده شد
سنی، چچن و سومالی، به دنبال ابزارهاي مداخالت نظامی در مناطقی همچون بو

، 1997سیاستی جایگزین به منظور پیشبرد منافع خود شدند. به عنوان مثال، در سال 
دارد که  سرگئی کاراگانوف، رئیس شوراي دفاع و سیاست خارجی روسیه بیان می
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ته باشد، تواند بر قلمرو خود احاطه داش امپراطوري روسیه با استفاده از ابزار اقتصادي می
 بدون اینکه به کنترل فیزیکی متوسل شود.

هاي اخیر توسعه در سال -در بعد اقتصادي خصوصاً –هرچند مبانی نظري تحریم 
(از این پس از این  ٣و کیمبرلی الیوت ٢، جفري اسکات١گري هافبائر  یافته، اما به گفته

مورد  13ول، حداقل شود)، تا قبل از جنگ جهانی ا یاد میHSEسه نفر با نام اختصاري
اقتصادي اتفاق افتاده است. یکی از اولین و مشهورترین هاي  تحریمبرجسته از 

قبل از میالد اتفاق افتاد. زمانی که پریکلس فرمان  423اقتصادي در سال هاي  تحریم
آن ورود کاالهاي مگارا به بازارهاي آتن را محدود کرد. باال   مگاران را صادر و به واسطه

 جنگ پلوپونز کمک کرد.  آتن علیه مگارا، به کشیده شدن ماشههاي  تحریمگرفتن 
هاي  اقتصادي بین سالهاي  تحریممورد از  165دارند که آنها همچنین بیان می

ها ایاالت متحده حضور داشته و در  مورد از آن 115اعمال شدند که در  1998و  1914
تحریم یکجانبه مبادرت کرده است. وضع مورد تحریم، ایاالت متحده به  115مورد از  68

مورد تحریم  35، 1997تا  1992هاي  به عالوه، فدراسیون روسیه نیز در فاصله سال
) به منظور کسب امتیازات سیاسی NISیافته ( اقتصادي را علیه کشورهاي تازه استقالل

اول   سال 45اعمال کرده است. شوراي امنیت سازمان ملل نیز، در طی  ،از آن کشورها
و در برابر افریقاي  1966ش، تنها در دو مورد (در برابر رودزیا در سال اپس از تأسیس

اقتصادي استفاده کرده است. اگرچه، طی دهه هاي  تحریم) از 1977جنوبی در سال 
کار برده است. این  ی جامع و جزئی را بههایتحریمبار،  16، شوراي امنیت بیش از 1990

  اقتصادي در حوزه هايتحریمهاي قابل توجهی را پیرامون  سابقه، بحث اقدامات بی
 سیاست و محافل دانشگاهی به وجود آورده است که عبارتند از:

 شود؟ مؤثر به چه تحریمی اطالق میاند و تحریم  ها مؤثر بوده الف) آیا تحریم

                                           
1- Gary Hufbauer 
2 - Jeffery Schott 
3 - Kimberly Elliot 
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 گذارد؟ ها اثر می تحریم تأثیر  بر روي درجه ب) چه متغیرهایی
 یابی قرار داد؟توان اهمیت عوارض جانبی ناخواسته را مورد ارز ج) چگونه می
 کنندگان آن چیست؟ها بر روي اعمال د) اثرات تحریم

 :تعریف تحریم اقتصادي -2-1
به سه توان یهدف را م ياعمال فشار به کشورها يبرا ياقتصاد يابزارها یبطور کل
 نمود: يبندگروه، طبقه

 ياقتصاد هايتحریم -1

 يجنگ تجار -2

 يجنگ اقتصاد -3
ر ییتغ يبا هدف اجبار دولت برا یالمللنیکاهش تجارت ب ،ار و شاخصین معیاول

د ناخالص یم، تولین نوع تحریا یاثربخش يریگن شاخص اندازهیاست. مهمتر یاسیس
 است. یداخل

ط یجاد شرایمتقاعد کردن دولت هدف به ا ،يا جنگ تجاریدسته دوم 
ن جنگ یب یم است. تفاوت اساسیکننده تحربا کشور وضع يتر تجارمطلوب
، هدف کشور فرستنده يآنست که در جنگ تجار يم اقتصادیو تحر يتجار
کشور هدف است  یالمللنیب ياقتصاد يهااستیر سییتغ يم، تالش برایتحر
کشور  یالمللنیب یاسیر رفتار سییف تغ، هديم اقتصادیکه در تحریدرحال

مت یرات قیی، تغيجنگ تجار يریگاندازه يار براین معیباشد. بهتریهدف م
 در کشور هدف است.
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ف اقتصاد یشود، با هدف تضعی، نام برده ميکه از آن به جنگ اقتصاد ییدسته نها
 یهیآن کشور است. بد ینظام يهايا کنترل توانمندیکشور هدف به منظور کاهش 

 کشور هدف است. یدات نظامین بخش، تولیدر ا يریگاست شاخص اندازه
تعاریف گوناگونی از تحریم، توسط افراد مختلف، ارائه گردیده است. براي نمونه، 

اقدامات تنبیهی که "کنند  اقتصادي را اینگونه تعریف میهاي  تحریم٤داوودي و دجانی
اي از  المللی به ویژه یک سازمان جهانی همچون اتحادیهبینتوسط تعدادي از بازیگران 

ها به خاطر نقض منشور  کشورها یا سازمان ملل، در برابر یک یا تعداد بیشتري از دولت
اقتصادي اعمال شده توسط یک هاي  تحریمهرچند،  "گردد. عمومی مصوب، اعمال می

گذاري تأثیربزار اعمال نفوذ براي المللی به ادولت، گروهی از کشورها، یا یک سازمان بین
المللی را نقض بر رفتار یا سیاست کشورها تبدیل شده است که لزوماً قوانین بین

کند  اقتصادي را اینگونه تعریف میهاي  تحریم5کند. همچنین، جان گالتانگ نمی
المللی (فرستندگان) در برابر یک یا اقدامات اعمال شده توسط یک یا چند بازیگر بین"

کنندگان به وسیله محروم ساختن  چند کشور دیگر (گیرندگان) به منظور تنبیه دریافت
ها یا منطبق کردن آن کشورها (گیرندگان) با آن چیزي که  آنها از برخی از ارزش

 نیز تعریف مشابهی را ارائه داده است. 6. ماکیو میاگاوا"فرستندگان به آن اعتقاد دارند
اقتصادي را اینگونه تعریف هاي  تحریم8النستینو پیتر و 7میروسالو نینکیک

اعمال فشار اقتصادي به وسیله یک یا چندین کشور به منظور دستیابی به "کنند:  می
اقتصادي را به هاي  تحریم9کید بیشتر، جیمز لیندسیأ. با ت"برخی اهداف سیاسی
اقداماتی است که یک کشور (آغازگر) عموماً قسمت اعظمی "کند:  اینصورت تعریف می

                                           
4- Daoudi and Dajani 
5- Johan Galtung 
6- Makio Miyagawa 
7- Miroslav Nincic 
8 - Peter Wallensteen 
9- James Lindsay 
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از تجارتش را با کشور دیگر (هدف) به منظور دستیابی به اهداف سیاسی به حالت تعلیق 
 ."آورد درمی

HSE  اقتصادي هاي  تحریم، "اقتصاديهاي  تحریمبازبینی "در پژوهشی با عنوان
المللی) به تهدید یک کشور (یا چند کشور و یا سازمان بین"نه تعریف نمودند: را اینگو

. "خروج از تجارت مرسوم یا روابط مالی با کشوري که هدف تحریم قرار گرفته است
مرسوم به معناي قراردادي نیست، معناي ساده آن سطوحی از تجارت و فعالیت مالی 

افتد. بر اساس مرور ادبیات صورت گرفته،  می ها اتفاق در غیاب تحریم احتماالًاست که 
ممنوعیت "کند:  اقتصادي را به این صورت تعریف میهاي  تحریمدونا کاپلوویتز، 

یا مالی اعمال شده توسط یک یا چند کشور (فرستندگان) به منظور تنبیه  اقتصادي
و یا  هاي کشورهاي هدف کشور و یا کشورهاي دیگر (هدف) یا تغییر اجباري در سیاست

هاي کشورهاي هدف، به مخاطبان  نشان دادن موضع کشور فرستنده در قبال سیاست
تواند به صورت همزمان دنبال شود  طور واضح، هر دو هدف میالمللی. بهداخلی و بین

 المللی).هاي ارزشی به مخاطبان داخلی و بین(تغییر در رفتار کشور هدف و ارسال پیام
المللی، ، در راستاي مفهوم اجبار در قوانین بین1930  دههو اوایل  1920  در دهه

، HSEاي از کشورها را پیدا کرد. به گفته اتحادیه هايتحریماقتصادي معنی هاي  تحریم
اي از  مورد توسط اتحادیه 5اقتصادي اعمال شده، تنها  هايتحریمدر میان تمامی 

، 1925، یونان در سال 1921کشورها اعمال شده است: در برابر یوگسالوي در سال 
هاي  تحریم. اگرچه 1935و در برابر ایتالیا در سال  1932پاراگوئه و بولیوي در سال 

 هايتحریمسازمان ملل اخیراً مرسوم شده است، ولی این امري غیرواقع است که 
اقتصادي را تنها به اقدامات سازمان ملل یا به اقداماتی که توسط هر یک از اعضاي 

شود، محدود کرد. تبیین مفهومی دقیق از  المللی علیه اعضاي دیگر اعمال میینجامعه ب
ها را برجسته نماید،  اقتصادي، که در آن خصایص و کاربردهاي دیگر تحریم هايتحریم

 ضروري است.
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در نظر گرفته  "تصحیح اقتصادي"اقتصادي، برخی مواقع مترادف با هاي  تحریم
دي چون جنگ اقتصادي (تحریم استراتژیک)، انگیزش شود که این مفهوم با موار می

اقتصادي و جنگ تجاري، در شکل، منظور و ویژگی متفاوت است. بر اساس نظر دیوید 
کند که  هاي اقتصادي است که تالش میاقتصادي، طیفی از سیاست هايتحریمبالدوین، 

(تحریم استراتژیک) به گذار باشد. جنگ اقتصادي تأثیرها در بازار  بر منابع تعیین قیمت
شونده، ضعیف نمودن توان نظامییا به دنبال یک دنبال تضعیف پتانسیل اقتصادي تحریم

مسابقه تسلیحاتی در زمان صلح و یا در زمان جنگ است. جنگ اقتصادي، رویکردي 
 معموالًاقتصادي هاي  تحریمدهد، درحالیکه  بلندمدت را در تعامل با دشمنان نشان می

کنند. انگیزش اقتصادي، شامل امتیازات تجاري،  مدت را دنبال میسی کوتاهاهداف سیا
انتقال تکنولوژي و سایر امتیازات اقتصادي است که در صورت تطابق سیاسی کشور 

تحریم "با نام  "انگیزش اقتصادي"گردد. از  هدف، از طرف کشور فرستنده اعطا می
ر اهداف سیاسی، به واسطه اختالف بهاي تجاري برخالف  شود. جنگ نیز یاد می "مثبت

 سر رفتار و سیاست اقتصادي است.
ترین تعریف از تحریم را بتوان بدین صورت تبیین نمود: تحریم اقتصادي، شاید جامع

ها (به عنوان فرستنده) به  تهدید یا اقدامی است که توسط یک دولت یا ائتالفی از دولت
شور هدف با سایر کشورها، در راستاي تنبیه منظور ایجاد اخالل در مبادالت اقتصادي ک

هاي کشور هدف یا اعالم موضع کشور فرستنده  کشور هدف، تغییر اجباري در سیاست
 گیرد.هاي کشور هدف، صورت می در قبال سیاست

 :کنندگان اقتصادي از دیدگاه تحریمهاي  تحریم اهداف-2-2
صاحبنظران این حوزه بسیار دشوار کننده از نظر اغلب تعیین اهداف کشور تحریم

الملی است. مشخصاً اهدافی که توسط کشورهاییاد شده براي مخاطبان داخلی و بین
کنندگان شوند، از اعتبار الزم برخوردار نیستند. خصوصاً زمانی که اعمال اعالم می
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مختلفی را دنبال کنند.  ها مشتمل بر اتحادهاي ناهمگنی باشند که اهدافتحریم
ها تعبیه شده است از اهمیت براین رمزگشایی اهداف پنهانی که در بدنه این تحریمبنا

زیادي برخوردار است. در ادامه مطالعاتی که پیشتر در خصوص اهداف اقتصادي 
 بندي نمود:بندي پنجگانه زیر طبقهتوان در قالب دستهها انجام شده است را می تحریم

 مجازات (بازدارندگی) 

 (اضطرار)اجابت  

 ثباتی (براندازي)بی 

 ارسال پیام 

 نمادسازي (اثر تظاهري) 

 مجازات (بازدارندگی) 
اقتصادي براي تنبیه هاي  تحریمهم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ مفهومی، 

گیرند و هدف آنها تنها بازگرداندن خاطی به مسیر کننده مورد استفاده قرار میسرپیچی
اي است براي انجام کار خطا و اینکه ها، جریمهضع تحریممطلوب نیست. به بیان دیگر و

سایرین را از اقدامات خودسرانه مشابه بازدارد. وضع تحریم غله از سوي ایاالت متحده 
علیه شوروي پس از حمله این کشور به افغانستان و همچنین تحریم کوبا در امریکاي 

 آمد.ها نیز به شمار میالتین عالوه بر مقاصد تنبیهی، پیامی براي سایر کشور

 اجابت (اضطرار) 
تواند اعمال فشار بر کشور خاصی براي قرار گرفتن در مسیر هدف از تحریم می
کننده براي دستیابی به اهداف سیاسی خاصی باشد. در مرحله مطلوب کشور تحریم

کننده به دنبال جلوگیري از عملی است. در حالی که در مرحله اجابت، مجازات، تحریم
سعی بر آن است که کشور تحریم شده از مسیري که رفته است بازگردد. دستیابی به 

 مورد اخیر به مراتب دشوارتر است.
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 ثباتی (براندازي)بی 
ثباتی سیاسی و براندازي رژیم سیاسی کشوري تواند با هدف بیها میاعمال تحریم

ایاالت متحده کوبا را در سال عنوان نمونه وقتی باشد که مورد تحریم قرار گرفته است. به
ت را جایگزین رژیم کاسترو تحریم کرد، امید داشت که یک رژیم غیرکمونیس 1960
 نماید.

 ارسال پیام 
کننده به کشور هدف اقتصادي، ارسال پیامی از سوي کشور تحریمهاي  تحریماعمال 

داشته و  پیمانان خود است. به این معنا که سخنانش با عملش همخوانیو همچنین هم
تري نظیر توانند به تهدیدهاي جدياقتصادي گاهی میهاي  تحریمشود. پشتیبانی می

مواجهه نظامی بیانجامند. به بیان دیگر تحریم اقتصادي پیام واضحی از سوي کشور 
 هایش اجرایی نشود اقدام نظامی کامالًکننده است بدین مضمون که اگر خواسته تحریم

نمونه ایاالت متحده و سازمان ملل، پیش از حمله نظامی به  محتمل خواهد بود. براي
 فراگیري علیه این کشور وضع کردند. هايتحریم، 1991عراق در سال 

 نمادسازي (اثر تظاهري) 
اقتصادي به عنوان هدف اصلی  هايتحریم "اثر تظاهري"هر چند در اغلب موارد، 

هاست. دار تحریماصلی و کارکرد معنیعنوان هدف شود، اما اثر سمبلیک، بهتصریح نمی
شود توجه سایر کشورها به موضوع جلب ها باعث میالمللی اعمال تحریمدر سطح بین

هاي بعد، این امر در گام شده و افکار عمومی را متوجه تخطی کشور تحریم شده نماید.
المللی بینتر را تسهیل کرده و پذیرش بیشتر یا اقدامات سختگیرانههاي  تحریماعمال 

دهد. در مورد مخاطبان داخلی کشورهاي این اقدامات را در طول زمان افزایش می
ها زمینه را براي اقدامات بعدي مهیا نموده و افراد کننده تحریم نیز، اعمال تحریماعمال

 اي را پیش گرفته است.کند که دولت رفتار عادالنهرا قانع می
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 :اقتصادي هايتحریمانواع  -2-3
از  یکینمود.  يبندطبقه یمختلف يایتوان از زوایرا م ياقتصادهاي  تحریم

ها بر کشور هدف میتوجه به اثرات تحر ياقتصادهاي  تحریم يبندطبقه يها روش
 يها تواند با تنشیها در صورت اثربخش بودن، در بلندمدت ممین تحریم است. ایتحر
و اظمحالل  یختگیفرورو  يو شکست نهاد یی، ناکاراياقتصاد يها ، بحرانیاسیس

توان به یها را ممیمذکور، تحر يارهایبا توجه به معباشد. همراه ک نظام ی يساختارها
هوشمند،  هايتحریمکننده و فلجهاي  تحریمکننده، فیتضعهاي  تحریمسه گروه، 

 نمود. يبندطبقه

 کننده:فیتضعهاي  تحریم 
 يه اقتصادیف بنیبا هدف تضعها مین تحریاهمانگونه که از نام آن مشخص است، 

 يهار شاخصینامطلوب شدن مقاد ،مین نوع تحریامد ایگردد. پیکشور هدف وضع م
کشور  يهان در مقابل خواستیدر بلندمدت و وادار نمودن کشور هدف به تمک ياقتصاد

 هدف است. يا کشورهای

 کننده:فلجهاي  تحریم 
م به ین تحریانبار ایدانست. اثرات ز یم قبلید شده تحرید تشدیم را باین نوع تحریا

ص دادن یدر صورت ناکارامد تشخ معموالًاست و  یم قبلیشتر از گروه تحریمراتب ب
 يهارساختیم، زین نوع از تحریشود. در صورت ادامه ایگروه اول اعمال مهاي  تحریم
ر یپذبر مدار معمول، امکان يده و انجام امور اقتصادیدبیکشور به شدت آس ياقتصاد

 نخواهد بود.
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 هوشمند:هاي  تحریم 
ها که هدف آن با ضعف و شدت میتحر ید توجه داشت که در دو گروه قبلیبا

از ابزارها مورد استفاده قرار گرفته و  یعیف وسیمد نمودن اقتصاد است، طآمتفاوت، ناکار
م هوشمند یتحرم که به یاز تحر يگریع است. اما نوع دیوس اریز بسیدامنه وسعت آن ن

دولت با  ياقتصاد يهااستیمد نمودن سآبا هدف ناکار يموسوم است از جنبه نظر
مورد استفاده است. با توجه به استفاده از واژه  يدر انتخاب ابزارها يکرد هوشمندیرو

کشور هدف،  يل اقتصادینه آشا پاشییدیها، نقاط کلمین نوع از تحرین اییهوشمند در تب
 يبندگروه طبقه 3توان در ین موارد را میرد. ایگیکنندگان قرار ممیمورد توجه تحر

 نمود:
، تالش یتجارت خارج يامروز، با سطح باال يای: در دنیتجارت خارج -1

 ار مورد توجه است.ی، بسيب روابط تجاریبر روند آن و تخر يگذارتأثیریبرا

 يش فشارهایدولت: افزا یگاه اجتماعیب پایو تخر یکاهش اعتماد عموم -2
از ینشیتواند گسست مردم و دولت را که پیبه صورت هوشمند م ياقتصاد
 یاست را دچار گسستگ -ژه در زمان بحرانیبو –ياقتصاد يهاطرح ياجرا
 د.ینما

معمول،  يب روابط تجاریه: در صورت تخرید و انباشت سرمایانهدام چرخه تول   -3
دور زدن  يبرا يت اقتصادیریتوانند در حوزه مدیم یانسان يهاهیسرما
 یانسان يهاهین سرمایا ییند. تمرکز بر شناسایفا نمایرا ا يها، نقش مؤثر میتحر
 هاينقش آنان در عرصه يفایاز ا يریجلوگ ينه الزم برایا نمودن زمیو مه

 گردد.یم م هوشمند، محسوبیتحر ياز راهبردها یز بخشیالملل ن نیتجارت ب

 :ياقتصاد هايتحریماعمال  يهاروش -2-4
 اقتصادي وجود دارد که عبارتند از:هاي  تحریمبطور کلی چهار روش براي اعمال 
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 کنترل تجارت خارجی .1

 هاي فنیها و حمایتتعلیق همکاري .2

 هاي مالیانسداد دارایی .3

 تحریم شرکاي تجاري .4

کننده خدمات) توسط کشور تحریمهاي تجاري (شامل کاالها و نخست، اعمال کنترل
 ند مورد از اجزاي زیر خواهد بود:در برگیرنده یک یا چ

ت و هم کاهش ین بخش هم ممنوعیممنوعیت و تحدید صادرات و واردات: ا .1
 یاز گستردگ يمورد بعد 3رد و نسبت به یگیصادرات و واردات را دربر م

 برخوردار است. يشتریب

ن ابزار محدود به یبا ا يواردات: کنترل تجارتحدید صدور مجوزهاي صادرات و  .2
ت آن منجر یصادرات و واردات است که البته به ممنوع يصدور مجوزها

 دهد.یحجم صادرات و واردات را کاهش م شود و صرفاً ینم

ت ین بخش از محدودیا 10:اعمال محدودیت یا ایجاد اختالل در صادرات .3
ر یتواند به سایمحدود نشده و م یصادرات يبه کاهش مجوزها صرفاً یصادرات
توان به یعنوان مثال مابد. بهی يز تسریمؤثر بر صادرات ن يهازمیمکان

ا ی ییایو در یلی، رییقل (هوانواعمال شده در حوزه حمل يهاتیمحدود
 مه، انتقال پول و ... اشاره نمود.یخطوط لوله)، ب

ز یهمانطور که در بخش قبل ن 11:جاد اختالل در وارداتیاعمال محدودیت یا ا .4
 از یز ممکن است ناشیجاد اختالل در واردات نیا ایت یگفته شد، اعمال محدود

 .باشدونقل، انتقال پول و ... مه، حملیدر حوزه ب ییهاتیاعمال محدود

 هاي تبعیضیوضع تعرفه .5

                                           
10 -Embargo  
11 -Boycott  
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 هاي تجاريتعلیق یا فسخ توافقنامه .6

 پیشرفتههاي منع صدور کاالهاي راهبردي و فناوري .7

هاي فنی، در برگیرنده یک یا چند مورد از اجزاي ها و حمایتدوم، تعلیق همکاري
 زیر است:

 یا امتیازي هاي بازاريکاهش، تعلیق یا فسخ تسهیالت اعتباري در نرخ .1

هاي اي و برنامههاي فنی، نظامی، توسعهکاهش، تعلیق یا فسخ همکاري .2
 آموزشی

شده از سوي ها به کشور تحریمو سایر کمک ي مخالف به اعطاي وام، یارانهأر .3
 المللیهاي بینسازمان

کننده شامل یک یا چند مورد از هاي مالی توسط کشور تحریمسوم، انسداد دارایی
 شود:موارد زیر می

 شدههاي بانکی دولت یا مردم کشور تحریمانسداد یا توقیف دارایی .1

گذاري شده در کشور وجوه سرمایهها شامل توقیف یا سلب مالکیت سایر دارایی .2
 کنندهتحریم

 هایا سایر پرداخت ايهاي بهرهانسداد پرداخت .3

 ها (شامل اصل و بهره)مالی مجدد یا تمدید بازپرداخت وام تأمینامتناع از  .4

 هاي مشتركتعلیق یا فسخ طرح .5

شده هستند، چهارم، تحریم شرکاي تجاري که درگیر تجارت دوجانبه با کشور تحریم
 شامل موارد زیر خواهد بود: 

شده شامل سرمایههاي درگیر یا طرف تجارت با کشور تحریمتحریم شرکت .1
 گذراي و رابطه تجاري

شده در لیست سیاه تجارت و گر با کشور تحریمهاي معاملهقراردادن شرکت .2
 کنندهگذاري کشور تحریمسرمایه
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 :هاي اقتصادي تحریمهزینه-2-5
اقتصادي را باید به مثابه یک تیغ دولبه دانست یعنی بر هر دو طرف هاي  تحریم

-هاي وارده به کشور تحریمگذار است. هر چند در عمل، زیانتأثیرکننده و هدف، تحریم

 ١٢باشد. رابرت کوهن و جوزف نايکننده، اغلب بسیار کمتر از کشور هدف تحریم، می
وابستگی کمتري در روابطش با کشور هدف  کنندهکنند که اگر طرف تحریماستدالل می

تحریم داشته باشد، از ابتکار سیاسی قابل توجهی برخوردار خواهد بود، چراکه با تغییر 
شود. اما  کمتري بر او تحمیل می  در روابط بین آنها نسبت به کشور هدف تحریم، هزینه

کننده و هدف پاسخ به این سؤال که تا چه حد تولید ناخالص ملی کشورهاي تحریم
تحریم، دستخوش نقصان خواهد شد، باید گفت که این مهم به قدرت نفوذ (قدرت بالقوه 

کننده بر رفتار کشور هدف تحریم، بر اساس سیاست خارجی یا منبع قدرت) تحریم
 کننده بستگی دارد. کشور تحریم

کننده و هدف تحریم، در صورت وجود وابستگی متقابل بین هر دو طرف تحریم
هاي صادراتی و هاي ناکارایی تخصیص از قبیل زیان ناشی از عدم تحویل محموله زیان

وارداتی در موعد مقرر، از دست دادن سفارشات براي صادرات آتی، توقف فروش خدمات 
ونقل و ارتباطات را وساز و کاهش خدمات حملمهندسییا ساخت -هاي فنیدر پروژه

پذیري، . در رابطه با وابستگی متقابل آسیببراي هر دو طرف، در پی خواهد داشت
هاي رقابتی، بیکاري، از دست تجاري همچنین از طریق از دست دادن مزیتهاي  تحریم

جویانه، سبب کاهش رشد اقتصادي هاي رانتدادن بازار و همچنین توسعه فعالیت
 خواهد شد.

مات مورد نیاز کننده انحصاري برخی از کاالها یا خدکننده، عرضهچنانچه تحریم
کشور هدف تحریم باشد، اعمال تحریم باعث ایجاد اختالل تجارت شده و ضربه اقتصادي 
شدیدتري را براي کشور هدف تحریم به همراه خواهد داشت. یعنی کشور هدف تحریم 

                                           
12 -Robert Keohane and Joseph Nye 
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شده تواند بازارهاي جایگزین و جانشینی را بیابد و بنابراین اگر این کاالهاي تحریمنمی
 این کشور حیاتی باشد، رنج بیشتري از تحریم متحمل خواهد شد. براي اقتصاد

هایی را براي کشور هدف تحریم درپی خواهد داشت. تحریم از طرف دیگر هزینه
هاي اجرایی مبارزه با قاچاق و هایی که در نگاه اول قابل مالحظه نیستند. هزینههزینه
ها دانست. وان از جمله این هزینهتهاي اداري براي هماهنگی سیستم داخلی را میهزینه
العمل کشور هدف در صورت داشتن کاالها و خدمات صادراتی به کشور تحریمعکس

تواند مقابله به مثل باشد که البته در صورت نیاز کشور هدف تحریم به کننده، می
درآمدهاي صادراتی این قبیل کاالها و خدمات از جذابیت کمتري برخوردار خواهد بود. 

اعمال شده ممکن است با واکنش کشور ثالثی، مواجه شود. در هاي  تحریمچنین هم
هایی براي کاالهاي مقابل، اگر کشور هدف تحریم بتواند بازارهاي جایگزین و یا جانشین

هاي کمتري براي او به اقتصادي هزینههاي  تحریماساسی از دیگر کشورها دریافت کند، 
 همراه خواهد داشت.

هاي موجود در روابط تجاري کشورها، به دلیل امکان وجود پیچیدگیبا توجه به 
تحریم بر کشور  تأثیرها، توان قبل از اعمال تحریممنابع جایگزین عرضه و تقاضا، نمی

هدف را بطور دقیق، ارزیابی نمود. کشور هدف تحریم، زمانی که با تحریم کشوري مواجه 
هایی را براي کاالهاي تحریمی بد یا جانشینتواند بازارهاي دیگري را بیا شود، میمی

گیري میزان تجارت پیش از تحریم کننده جستجو کند. با این وجود، اندازه کشور تحریم
هنوز هم نقش مهمی را در تعیین سهولت دستیابی کشور هدف به بازار جایگزین یا 

 ١٣.کندکاالي جانشین، بازي می

                                           
13. William H. Kaempfer and Anton D. Lowenberg, International Economic 
Sanctions: A Public Choice Perspective (Boulder, Colorado: Westview 
Press, 1992), pp. 65-67. 
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روش یا انحصار در خرید باشد، اخالل در کننده فاقد قدرت انحصار در فاگر تحریم
کننده و هدف تحریم شرایط تجارت را براي هردو کشور تحریم تجارت دوجانبه صرفاً

دهد. براي مثال، اعمال تحریم، منجر به کند و رفاه هردو طرف را کاهش میبدتر می
شرایط کننده شده و با معین بودن قیمت واردات، کاهش قیمت صادراتی کشور تحریم

کننده بدتر خواهد شد. قیمت واردات کشور هدف تحریم نیز افزایش تجارت براي تحریم
تر خواهد شد. در خواهد یافت و بنابراین شرایط تجارت کشور هدف تحریم نیز وخیم

نقطه مقابل، اعمال تحریم سبب افزایش قیمت کاالها و خدمات وارداتی کشور تحریم
کننده بدتر ودن قیمت صادرات، شرایط تجارت براي تحریمکننده خواهد شد و با معین ب

خواهد شد. همچنین، قیمت صادرات کشور هدف تحریم نیزکاهش یافته و بنابراین 
شرایط تجارت کشور هدف تحریم نیز بدتر خواهد شد. در هر دو سناریو، شرایط تجارت 

 کننده و هدف تحریم بدتر خواهد شد. هر دو کشور تحریم
اقتصادي، چندین مطالعه تجربی نیز این هاي  تحریمتحلیل مفهومی هزینه عالوه بر 

اقتصادي که در سال هاي  تحریماي با عنوان بازبینی نماید.در مطالعهمفاهیم را تأیید می
ها براي هر دو هاي تحریممدلی تحلیلی را براي تعیین هزینه HSEانجام شد،  1990

-ه کرد. از دست رفتن رفاه در هر دو کشور تحریمکننده و هدف تحریم ارائکشور تحریم

) Ed) و کشش تقاضا (Esکننده و هدف تحریم، به سطح محرومیت اولیه، کشش عرضه (
] را (Es+Ed) /1» [هاضریب فزاینده تحریم«توان بستگی دارد و با این محاسبات می

یک عامل کوچک در  احتماالًکنند که کشور هدف تحریم ها فرض میمحاسبه نمود. آن
ترکیبی  يهاي عرضه و تقاضاها کششبازار جهانی است، به همین جهت در اکثر زمینه

با یک ضریب فزاینده تحریمی  5است. یک کشش ترکیبی بیشتر از  5بیش از  معموالً
 ١٤.متناظر است0,2کمتر از 

                                           
14 - Gary Clyde Hufbauer, Jeffery J. Schott, and Kimberly Ann Elliot, 
Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, 2nd ed. 
(Washington, D.C.: Institute of International Economics, 1990), pp. 120-122. 
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 :اقتصاديهاي  تحریماثربخشی  -2-6
شود این است اقتصادي پرسیده میهاي  تحریمسوالی که در اغلب موارد در ادبیات 

 »ثرند؟ؤاقتصادي مهاي  تحریمآیا «که 
هاي  تحریممؤثر و  ياقتصادهاي  تحریمن ید بین سؤال، بایقبل از پاسخ به ا

هاي  تحریمز قائل شد. به عنوان مثال در کشور عراق اعمال یموفق، تما ياقتصاد
ه یر روییشد اما به مفهوم تغ یداخلد ناخالص ید تولیمنجر به کاهش شد ياقتصاد

الملل  نیکه توسط مؤسسه پترسون در حوزه اقتصاد ب يامطالعه م نبود.یرژ يهااستیس
اعمال شده به هاي  تحریمها را با توجه به نوع میت تحریزان موفقیصورت گرفته است، م

 کند:یان میر بیشرح جدول ز
 هامیت با توجه به نوع تحریدرصد موفق:1-2جدول 

 مینوع تحر
 هاينمونهتعداد 

 موفق
 يهاتعداد نمونه
 ناموفق

 کل
درصد 

تیموفق
 40,3 62 37 25 ، صادرات و وارداتیمال
 35,8 53 34 19 یمال

 25 40 30 10 ا هر دویا واردات یصادرات 
 20 10 8 2 و واردات یمال
 17,9 28 23 5 و صادرات یمال

 Economic Sanctions Reconsidered, 3rd Edition, 2007مأخذ: 

 
در  ياقتصاد هايتحریم يگذارتأثیرم، در خصوص یات تحریادب یبا توجه به بررس

ل یرا دخ يکنندگان، محققان مختلف، عوامل متعددمیبه اهداف تحر یابیدست يراستا
 ن آنها عبارتند از:یتراز مهم یاند که برخدانسته
 :کشور هدف ياقتصاد يهایژگیو -الف

 :ينوع نظام اقتصاد -1
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است. اقتصاد  يها، نوع نظام اقتصادمیاز تحر يریپذتأثیراز عوامل مؤثر بر  یکی
تر از م به مراتب شکنندهیط تحری، در شرایجهان يهامتیبه ق یل وابستگیبازارگرا، به دل

منابع ص یند تخصیکه بر فرا یاقتصاد متمرکز است.اقتصاد متمرکز با توجه به کنترل
ران یدر خصوص ا د.یرا در بازار کنترل نما یتواند دخالت خارجیم یدارد، به راحت

ص یک سو و تخصیالملل از نیدر عرصه تجارت ب ینفت يپاردوکس اتکاء به درآمدها
گاه یت جایرقابت و تقو يجاد فضاینهادها در ا يمدآمنابع توسط دولت، فقدان و ناکار

د به یشد یب وابستگیث شده تا کشور هم از معاگر باعی، از طرف دیبخش خصوص
رنج ببرد و هم نتواند از  یمیو محصوالت پتروش یاز صادرات مواد نفت یناش يدرآمدها

 مند شود.م بهرهیط تحریاقتصاد در شرا يایچاالك در اح یبخش خصوص يایمزا
 :یکیزیه فیو سرما یه انسانینقش سرما -2

باشد، مقاومت  یکیزیه فیشتر از نقش سرمایدر اقتصاد ب یه انسانیچنانچه نقش سرما
با توجه به وفور  یه انسانیبه سرما یتوجهیب شتر خواهد بود.یم، بیآن در مقابل تحر

د یران را تشدیاقتصاد ا يریپذبیآس -ریاخ يهاژه در سالیبو–یسرشار نفت يدرآمدها
توان انتظار داشت که ینمم یط تحریمدت و در مقابله با شرانموده است. در کوتاه

رد. ی) به سرعت صورت پذیکیزیه فیسرما يبه جا یه انسانی(سرما دیعوامل تول ینیجانش
به  یار نامطلوب شده و دسترسیبس یه انسانیسرما يت برایفعال يکه فضا یژه زمانیبو

 ده است.یز بس دشوار گردین یکیزیه فیسرما
 به صادرات و واردات: یوابستگ -3

 يتجار يکه کشور هدف به شرکا یزمان مخصوصاً–به صادرات و واردات  یوابستگ
ها برخوردار خواهد بود. میدر قبال تحر يشتریب یاز شکنندگ -زندیه می، تکيکمتر

(Oudaat, 2000) محدود و در عرصه کاال و  ییمحدود با کشورها يروابط تجار
در کاهش  یو محصول ییایجغرافانگر عدم استفاده از راهبرد تنوع یخدمات محدود، نما

نه یا نمودن زمینان است که خود به منزله مهیط عدم اطمیدر شرا يسک تجاریر
 است. يشتر در عرصه اقتصادیب يریپذبیآس
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 شدن تجارت:  یالمللنیدرجه ب -4
ف یمؤثر و تعر ینقش يالملل ممزوج شده و دارانیکه با ساختار تجارت ب ییکشورها

متأسفانه ن چرخه خارج نمود. یتوان از ایتر مالملل هستند، را سختنیشده در تجارت ب
ن روزنه، یالملل از انیو اتصال آن به تجارت ب ینفت يران به درآمدهایا یرغم وابستگیعل

ن نظام صورت نگرفته است. یران در اینه نمودن نقش اینهاد يبرا يریتالش چشمگ
 افته است.یانسجام نن اساس یز بر ایران نیا ینفت یپلماسید یحت

 در خارج از کشور:  یمال يبه بازارها یوابستگ -5
م را یط تحریاقتصاد در شرا يریپذبیدرجه آس یی، به تنهاین وابستگیهرچند ا

گذاران هیخارج از کشور و حضور سرما یمال يدر بازارها يگذارتأثیردهد اما یش میافزا
ز در ارتباط ین يگرینفعان دیذشود تا ی، سبب میداخل یمال يدر بازارها یخارج

با توجه به فشار  یمال يم بازارهایرند و تحری، قرار گیمل يتنگاتنگ با منافع و ضررها
 رد.یم قرار گیفرستنده تحر ينفعان، کمتر مورد توجه کشورهاین ذیا

 
 :یاسیس يهایژگیو -ب

دارد.  ياقتصادهاي  تحریمبر واکنش در قبال  یمهم تأثیرز یکشور ن یاسیساختار س
هاي  تحریمنحوه مواجهه با  درتواند یجامعه، م یاسیع قدرت در بافت سیا توزیتمرکز 
ک یدر بافت قدرت از  یاسیمختلف س يهامشارکت گروه کننده باشد.نیی، تعياقتصاد

ش اعتماد به نفس یموجب افزا یاسیس يهايریگمیش سهم مردم در تصمیطرف با افزا
 يرا برا یتیریمد يهاییسک ناکارایگر ریشود و از طرف دیم میط تحریدولت در شرا
 دهد.یش می، افزایمدن يدهاابه نه ییل پاسخگویمسئوالن به دل

 و اجرا: يریگمیتصم -ج

د. ینمایفا میا ياقتصادهاي  تحریما شکست یت یدر موفق یز نقش مهمیار نین معیا
از اقتصاد در نظر گرفت اما  ياژهیط وید شرایرا با ياقتصادهاي  تحریمهرچند 

از جوهره  یشه دوانده است که به بخشیران ریچنان در تار و پود اقتصاد ا ینانینااطم



 49                                                                 مدیریت اقتصادي کشور در شرایط تحریم  
 

 

رامون یت پیتنها قطع"تز را که یگلید جمله معروف استیل شده است. شایآن تبد يوجود
ران، یدر اقتصاد ا یاننیط نااطمیبه شرا یبا نگاه "ت استیقطع، عدميریگمیط تصمیمح
و نحوه  ياقتصاد يهايریگمیط تصمین شرایسته به نظر برسد. در ایار بجا و شایبس
-تیقطععدم يگذارتأثیرباشد که بسترساز کاهش  ياگونهد بهیمات باین تصمیا ياجرا
 يراهبرد يهاحوزه يساختار يهاد چالشیران باشد. شایم بر اقتصاد ایمثل تحر ییها
ن گروه محسوب نمود. یارا بتوان در زمره  ین بازرگانیو همچن یو بانک ی، مالی، پوليانرژ

-یمختلف، به جرأت م یدر مقاطع زمان ياقتصاد هايتحریم یخیبا توجه به سابقه تار
ران در یاقتصاد ا يریپذبیل آسیو اجرا، پاشنه آش يریگمیتوان ادعا نمود که نقش تصم

 هاست.یاننیمواجهه با نااطم

 :اقتصاديهاي  تحریم یمؤثر بر اثربخشعوامل تحلیل  -2-7
 یابیت ارزیکنندگان موفقمیدگاه تحری، آنچه از دياقتصادهاي  تحریمدر عرصه 

نتایج حاصل گردد. یم یابیم، شکست ارزیهدف تحر يشود، بالطبع از منظر کشورها یم
نشان  کننده،میتحر يدگاه کشورهایاز د اقتصادي هايتحریم تأثیراز کالبدشکافی 

اي از موارد نیز موفق، ارزیابی ها در بیشتر موارد، ناموفق و در پارهدهد که این تحریم می
 اند. شده

قدرت ملی و "در کتاب خود با عنوان  ١٥بیش از نیم قرن پیش، آلبرت هیرشمن
یک دولت در تهدید به قطع تجارتش با  نشان داد که توانایی "ساختار تجارت خارجی

کند تواند به عنوان سالحی مؤثر در جنگ قدرت باشد. او چنین استدالل میدیگري، می
تواند تر از دولت دیگر باشد، دولت دوم مییک دولت مهم که اگر یک رابطه تجاري براي

نه تنها شرایط تجاري بهتر، بلکه امتیازات سیاسی قابل توجهی را نیز از دولت اول 
 مطالبه نماید.

                                           
15- Albert Hirschman 
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شمن، تئوري مرسوم در مورد چگونگی کارساز بودن به دنبال استدالل هیر
اقتصادي، اشاره به یک فشار اقتصادي کافی بر کشورهاي هدف دارد تا با هاي  تحریم

ایجاد اختالل در روابط اقتصادي، آن کشور را وادار به رفتار قابل قبول کشور 
 کننده، نماید.  اعمال

المللی که بر اساس آن تجارت بیناین گزاره بر مبناي تئوري بنیادي اقتصادي است 
اثرات مثبت درآمدي بر کشورها دارد و خروج اجباري از چنین تجارتی، درآمد ملی را 

دهد. اگر کشور هدف در روابط اقتصادي دوجانبه، بیش از کشور فرستنده کاهش می
سود ببرد، کشور هدف در مقابل براي حفظ روابط اقتصادي دوجانبه، در مسائل سیاسی 

 کند.ران میجب
عالوه بر این، در تئوري مرسوم فرض بر این است که تغییرات سیاسی به طور 

باشد. تنگناهاي بیشتر اقتصادي در اثر مستقیم متناسب با مشکالت اقتصادي می
دهد. بنابراین بر اقتصادي، احتمال پذیرش و انطباق سیاسی را افزایش میهاي  تحریم

اقتصادي، میزان عدم مطلوبیتی هاي  تحریمفقیت اساس این تئوري، عامل اصلی مو
 کند.ها، تجربه میاست که کشور هدف از ناحیه این تحریم

، تئوري مرسوم را ساده لوحانه خوانده و مورد نقد قرار ١٦با این حال، جان گالتونگ
گیرد که محرومیت در ابتدا ممکن دهد، زیرا این تئوري این امکان را در نظر نمیمی

منجر به ادغام و یکپارچگی سیاسی شود و فقط کمی بعدتر منجر به فروپاشی است 
 سیاسی گردد.

تجمع در اطراف "کید دارد: اول اینکه این تئوري اثر أنکته ت 2گالتونگ به 
اقتصادي هاي  تحریمیا افزایش یکپارچگی سیاسی را به عنوان واکنشی به ١٧"پرچم

                                           
16-Johan Galtung 
17-“rally-around-the-flag” effect 
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ي از اقدامات اصالحی موجود در کشور هدف گیرد و دوم، این تئوري بسیارنادیده می
 گیرد.پذیري اقتصادي را نادیده میجهت خنثی نمودن میزان آسیب

کند رفتار یا سیاست کشور هدف را از طریق از آنجا که کشور فرستنده تالش می
اعمال قدرت  ، ابزارها به خودي خودقرار دهد، تحریم تأثیراقتصادي تحت هاي  تحریم

ت. هیچ بازیگري قادر به اعمال قدرت بر دیگري نخواهد بود مگر آنکه بین کشورهاس
مقادیر کافی از منابعی که براي کشور هدف با ارزش است را در اختیار داشته باشد. 

ها باید کنندگان آن، فرستنده تحریمها از دیدگاه اعمالبنابراین براي کارساز شدن تحریم
کند، به خوبی به کار امتقارن مطلوبی ایجاد میمنابع اقتصادي خود را که وابستگی ن

قرار دهد. وابستگی نامتقارن  تأثیرهاي کشور هدف را تحت گیرد تا رفتار و سیاست
 ١٨حاکی از وابستگی بیشتر یک کشور و وابستگی کمتر کشور دیگر است.

گذاري بر نتایج تأثیروابستگی نامتقارن، عاملی مهم براي کنترل منابع یا ظرفیت 
یک بازیگر با وابستگی  در یک رابطه مبادله،باشد. دهنده قدرت بالقوه میاست که نشان

باشد، زیرا تغییرات در روابط (که یک منبع سیاسی قابل توجه می کمتر، اغلب داراي
تر از شرکایش تواند آغازکننده یا تهدیدکننده باشد) براي بازیگر، کم هزینهبازیگر می

وابستگی کمتر، براي فرستنده قدرتی بالقوه یا یک منبع قدرت  خواهد بود. بنابراین
ها را گذاري تحریمتأثیربنابراین  ١٩گذاري بر کشور هدف ایجاد خواهد کرد.تأثیرجهت 

 توان در دو عامل خالصه نمود:می
 اقتصادي هاي تحریممدت هاي کوتاه، هزینهحساسیت-1
 اقتصاديهاي  تحریمهاي بلندمدت هزینه پذیري،آسیب-2

                                           
18 -  George Shambaugh 
19 -Robert Keohane and Joseph Nye 
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حساسیت، شامل درجه واکنش و پاسخگویی در چارجوب سیاست است. اینکه چطور 
شود و اعمال سریع تغییرات در یک کشور منجر به تغییرات شگرف در کشور دیگر می

 پرهزینه تا چه میزان بزرگ هستند؟این اثرات 
 هايمشیها و خطحساسیت، وابستگی متقابل بر اثر تعامالت در چارچوب سیاست

پذیري، وابستگی است، درحالیکه آسیب کننده تحریم و کشور هدف تحریمکشور اعمال
 باشد.می بازیگران مختلف هاي پیش رويمبتنی بر دسترسی نسبی و هزینه گزینه

پذیري تر از آسیباهمیتدر فراهم کردن منابع قدرت براي فرستنده، حساسیت، کم
چه داخلی و چه -هایش هایش را با تغییر سیاستاست. چنانچه کشور هدف بتواند هزینه

کاهش دهد، الگوهاي حساسیت راهنماي خوبی براي منابع قدرت نخواهد  -المللی بین
 بود (همان مأخذ).

 ٢٠پذیري عبارتند از:سه عامل مؤثر بر آسیب
تواند رابطه وابستگی متقابل نامتقارن را کاهش ، کمک کشورهاي ثالث، که میاول
 حتی معکوس نماید. داده و یا
اي کشور هدف و تالفی جویانه کشورهاي ثالث علیه کشور ، اقدامات مقابلهدوم

اقتصادي  هايتحریمهاي کشور فرستنده براي آغاز فرستنده که منجر به افزایش هزینه
علیه کشور هدف شده و در نتیجه رابطه وابستگی نامتقارن دو جانبه را کاهش داده و یا 

 اید.حتی معکوس نم
هایی از نظر تولید ناخالص اقتصادي در گذشته، هزینه هايتحریم، اگرچه اغلب سوم

هاي مطلق آغاز اند، اینکه کشور فرستنده بتواند هزینهملی براي فرستنده ایجاد کرده
 اقتصادي اثرگذار خواهد بود. هايتحریماقتصادي را تحمل کند، بر کارایی  هايتحریم

شود گذار بر نتایج تبدیل نمیتأثیرت خودکار به قدرت واقعی و قدرت بالقوه، به صور
زنی سیاسی مبتنی بر مهارت، تعهد و تواند از طریق یک فرآیند چانهو این کار می

                                           
20- Johan Galtung, Steve Chan, and A. Cooper Drury 
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زنی توجه بینی و درك نتایج، باید به فرآیند چانه. براي پیش٢١انسجام صورت گیرد
شود. فرآیند ترجمه از منابع قدرت بر نتایج، یاد می مؤثرکافی شود که از آن، به نفوذ 

 قدرت بالقوه به قدرت واقعی از سه دیدگاه قابل تحلیل است:
نخست، اگر دولت به عنوان یک بازیگر واحد، عقالنی رفتار کند، تنها زمانی امتیاز 

ها اقتصادي باشد. هزینه تحریمهاي  تحریمدهد که هزینه امتیازات کمتر از هزینه  می
براي فرستنده نیز توسط کشور هدف، به عنوان متغیري در معادله به حساب آورده 

 شود. می
با واگذاري امتیازات کمتر از طرف کشور هدف  احتماالًهزینه باالتر براي فرستنده 
اقتصادي از نظر حساسیت و هاي  تحریمگیري هزینه همراه خواهد بود. با اینکه اندازه

پذیر است، روند تغییرات تولید ناخالص ملی در طول زمان، امکان سیرپذیري با برآسیب
سازي هزینه امتیازات سیاسی به راحتی میسر نیست. عوامل زیادي بر سلسله اما کمی

، "تمایل به رنج"، "عزم و اراده"مراتب ارزشی کشور هدف اثرگذار است. به عنوان مثال 
امتیازات سیاسی را افزایش و هزینه  ، هزینه"هاي بنیادین اجتماعیارزش"و  "تعهد"

دهد. در چنین حالتی ممکن است مقاومت براي کشور اقتصادي را کاهش می هايتحریم
 هدف، در مقایسه با پذیرش و انطباق، مطلوبیت بیشتري داشته باشد.

اقتصادي و امتیازات هاي  تحریمگیران، آگاهی از هزینه دوم، از دیدگاه تصمیم
 اقتصادي را تعیین می کند.هاي  تحریمیی سیاسی، آثار نها

هاي  تحریمهاي ذینفع، چگونه سوم، از دیدگاه اجتماعی، بسته به اینکه مردم و گروه
ها توان در مورد اثربخشی تحریماقتصادي را درك کرده و واکنش نشان دهند، می

 قضاوت نمود.
توانند یا به طور ها میکند که تحریماستدالل می ٢٢به عنوان مثال رابرت پیپ

مستقیم از طریق متقاعد کردن دولت هدف به اینکه مسائل خطیر، ارزش هزینه 

                                           
21 -  Robert Keohane and Joseph Nye 
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پرداختی را ندارند، یا به طور غیرمستقیم، از طریق تحریک مردم براي فشار بر دولت 
جهت انطباق و یا از طریق تحریک یک شورش مردمی که دولت را سرنگون کند و منجر 

 گر شود، دولت هدف را مجاب به واگذاري امتیاز نماید.به ایجاد یک دولت سازش
کند که سه مکانیسم اصلی وجود دارد که ادعا می ٢٣،به طور مشابه، جاناتان کریشنر

 تواند تغییرات سیاسی را به همراه داشته باشد:اقتصادي میهاي  تحریماز طریق آن فشار
واند کشور هدف را از تهاي حامی اصلی دولت، مینخست، فشار بر دولت و گروه

کننده اعمالفایده، وادار به تسلیم در برابر خواست کشور -طریق محاسبه منطقی هزینه
 نماید. میتحر

 منجر به سرنگونی رژیم موجود شود.تواند دوم، چنین فشاري می
تواند اثرات انشقاقی بین دولت مرکزي و ها میترین، تحریمسومین و ماهرانه

دولت داشته باشد و تغییر موازنه قدرت سیاسی در درون دولت و تغییر هاي حامی  گروه
 ترجیحاتش را به همراه داشته باشد.

 2003تا  1990 يهاسال یقات پژوهشگران، طیج برگرفته از تحقین نتایهمچن
ج یاند که نتاقرار داده یها مورد بررسمیبر تحر يگذارتأثیررا در  ی، عوامل مختلفيالدیم

 ر منعکس شده است:یجدول زآن در 
 

                                                                                                   
22 -  Robert Pape 
23 - Jonathan Kirshner 
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 دگاه پژوهشگران مختلفیاز د ياقتصادهاي  تحریم يگذارتأثیرعوامل مؤثر بر :2-2جدول 
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 4 +       +  + + کشور هدف یاسیس یثباتیب
 4 +      +  +  + کشور هدف يضعف اقتصاد

 4 +     +    + + میمانه قبل از تحریروابط صم
 6    + +  +  + + + کشور هدف يم براینه تحریهز

 1          -  فرستنده يم براینه تحریهز
رنده و ین گیب يرابطه تجار

        +    فرستنده
1 

-مین تحریچند جانبه ب يهمکار
     -      - کنندگان

2 

ثالث به کشور  يکمک کشورها
     - -     - هدف

3 

 1       -     میابهام در اهداف تحر
م یتعدد استفاده از ابزار تحر

       -     کنندهمیتوسط کشور تحر
1 

-میکننده به تحرمیتحر نسبت
 -           شونده

1 

م یدر مقابل تحر يم تجاریتحر
     -  -    - یمال

3 

 3   -     -   - میطول دوره تحر

-میکشور تحر یاسیساختار س
  + +         شونده

2 

 KAEMPFERW. H.and A. D. LOWENBERG, 2007مأخذ: 
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بر  يداریمثبت و معن تأثیر یاسیس یثباتید، بیآیبرمج یانگونه که از نتامه
 یاسیس یثباتیگر بیاند. به عبارت دکنندگان داشتهمیدگاه تحریها از دمیتحر یاثربخش

 داشته باشد.  یآنها را درپ يگذارتأثیرها و میت تحرینه موفقیتواند زمیدر کشور هدف م
هاست. هرچه کشور میتحر یاثربخش ثر برؤگر عوامل میز از دین يه اقتصادیضعف بن

ف، ابه اهد یابیو دست تأثیرها از نقطه نظر میتر باشد، تحرشکننده يهدف از نظر اقتصاد
 کاراتر خواهند شد.

ز از یم و کشور هدف نیرکننده تحلان کشور اعمیم بیمانه قبل از تحریروابط صم
شتر ین دو کشور بیب یبازرگانط بهاست. هرچه روامیتحر یگر عوامل مؤثر بر اثربخشید

کشور هدف به کشور  یزان وابستگیابد. البته چنانچه مییش میافزا ين اثرگذاریباشد، ا
کشور  يشتر و برایکشور هدف ب يم براینه اعمال تحریشتر باشد، هزیکننده باعمال
 تأمین يبازار برا ینیگزیت جایفین راستا کیم، کمتر خواهد بود. در ایکننده تحراعمال

ا یداشته باشد. هر چه کاالها  يدیکل یتواند نقشیز میا صادرات کاال و خدمات نیازها ین
 يم براینه تحریتر باشد، هزيتر و ضرورين دو کشور، انحصاریب ياخدمات مبادله

ان یدر سال يران با توجه به قطع روابط اقتصادیشتر خواهد بود. در مورد این، بیطرف
 برخوردار است. يت کمتریاز اهم رین متغی، ایطوالن
شتر مطالعات مورد یاست که در ب یگر عواملیز از دیکشور هدف ن يم براینه تحریهز
ن یاند. اها داشتهمیتحر یز بر اثربخشین يداریمثبت و معن تأثیرقرارگرفته و  یبررس
از  یمت ناشیش قیا افزای یصادرات يد درآمدهایق کاهش شدیتواند از طرینه میهز

د و یتول يهات واردات نهادهیدر اثر محدود یا کاهش عرضه داخلیت واردات و یمحدود
 رد.یباال صورت پذ يفناور يدارا يهادر بخش یخارج يگذارهیا کاهش سرمای

ک یرفته است تنها در ین خصوص صورت پذیکه در ا ين مطالعات متعددیدر ب
 یدار بر اثربخشیمعن يریفرستنده به عنوان متغ يم براینه تحریمطالعه نقش هز

گر چنانچه یبا آن دارد. به عبارت د ید شده است که البته رابطه منفییها تأمیتحر
ها میت تحریابد، شانس موفقیش یکنندگان آن افزااعمال يم برایاعمال تحر يهانهیهز



 57                                                                 مدیریت اقتصادي کشور در شرایط تحریم  
 

 

 اصوالًد توجه نمود که یبا يدین نکته کلیر به این متغیافت. در خصوص ایکاهش خواهد 
کنندگان میدگاه تحریم از دیا شکست تحریت یمهم در موفق یم عاملیزمان اعمال تحر

که  ییه کشورهایژه علیها بومیساز بودن اعمال تحرنهیرود. با توجه به هزیبه شمار م
دهند، یل میکنندگان را تشکمیتحر یا وارداتی یهدف صادرات ياز بازارها ياسهم عمده

 ها مؤثر واقع شود.میتحر یتواند در اثربخش یم يا رکود اقتصادیت رونق یوضع
دار بر یو معن یمنف يتأثیرز یم نیثالث به کشور هدف تحر يکمک کشورها

هاي  تحریمکم اثر نمودن آثار  يبرا معموالًکه  يها دارد. راهبردمیتحر یاثربخش
ثالث در عرصه  يگاه کشورهایجا کنند. البتهیوفور از آن استفاده مه ، بياقتصاد
ت یار با اهمیثالث، بس يو سطح روابط کشور هدف با کشورها یاسیو س ياقتصاد

 باشد. یم
ها میتحر یدار در اثربخشیو معن یمنف یتواند نقشیز میم نیابهام در اهداف تحر
به اهداف  یابیکنندگان در دستمیتحر ییت در هدف و همراستایداشته باشد. اما شفاف

 ش دهد.یها را به شدت افزامیتحر يتواند درجه اثرگذاریم ،میتحر
تواند یاست که م یز از عواملیکننده نمیکشور تحر يم برایتعدد استفاده از ابزار تحر

توان در ین مهم را میکنندگان کاهش دهد. امیگاه تحردیاز د را هامیت تحریدرجه موفق
ها در نهین هزیل ایثالث جستجو نمود و تحم يکشورها يران ابزار بیبر بودن انهیهز

د یان نباین مید. البته دراینمایر میناپذهیثالث، توج يبلندمدت به کشورها
م را یر در تحریا درگیثالث  يم و کشورهایکننده تحراعمال يکشورها يها بستان بده

 فراموش نمود. 
 يکشورها ينه آن برایهز شیم، با توجه به افزایش طول دوره تحریبا افزا

 يبرا ين فرصت بازسازیم و همچنیر در تحریثالث درگ يم، کشورهایکننده تحر اعمال
 ابد. یها کاهش میتحر یرود که اثربخشیکشور هدف، انتظار م
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 ییگذار باشد. کشورهاتأثیرها میتحر یتواند در اثربخشیز مین یاسینوع ساختار س
خود را در قبال  یاسیز انسجام سیاند در بلند مدت نو کوبا توانسته یر کره شمالینظ
 . اند، روبه اضمحالل رفتهيگاه اقتصاددیند هرچند از دیها حفظ نمامیتحر

اند ها مؤثر بودهمیتحر يبر اثرگذار يهرچند عوامل متعددد گفت که یان باین میدر ا
است که در  ياز جمله موارد يو ضعف اقتصاد یاسیس یثباتیها، بمینه تحریاما هز

ها میتحر يبر اثرگذار يداریمثبت و معن تأثیر يگرفته داراصورت يهاشتر پژوهشیب
 اند. بوده





  
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

 سومفصل 
 اقتصاد ایران ها دربررسی روند تحریم

 مقدمه
 يو در راستاشدن نفت  یان به دورهپس از ملریه ایعل میخچه اعمال تحریتار

ر ییدر دوره معاصر و پس از تغ گردد.یبازممصدق محمد با دولت ا یتانیدولت برمخالفت 
 یخیتار یاالت متحده از قدمتیاهاي  تحریم، نیز  1357ران در سال یدر ا یاسیم سیرژ

 يکا رو به سردیران و امری، رابطه ايم پهلویسقوط رژنخست  يبرخوردار است. از روزها
س یتر، رئکار یمید. جییگرا یرگین کشور در تهران به تیر سفارت ایگذاشت و با تسخ

به ارزش  یزات نظامیحامل تجه یکشت 1979االت متحده، در نوامبر یجمهور وقت ا
پس از آن با استناد به دو قانون  يف کرد و چندیرا توقران یون دالر به مقصد ایلیم 300
 يهاییه دارایکل ٢٥،)NEA( یو مل ٢٤)IEEPA( یالمللنیاقتصاد ب يط اضطراریشرا
 ارد دالر مسدود اعالم شد.یلیم 12کا به ارزش یران در امریا

توسط کارتر،  12211و  12205 ییاجرا يهاو با صدور فرمان 1980ل یدر ماه آور
کجانبه یاالت متحده به طور یا يران از سویه کاالها و خدمات به ایصادرات و واردات کل
توسط کارتر لغو شد  ییکایامر يهاگروگان يها پس از آزادمین تحریممنوع شد. اگرچه ا

 ردانده نشد.ن کشور بازگیران به ایمصادره شده ا يهاییچگاه دارایاما ه

                                           
24 -International Economic Emergency Powers Act 
25 -National Emergency Act 
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ران یحات به ایت صدور تسلیخود را بر ممنوع يها، تالش1983کا از سال یامر
 يران خودداریبه ا یزات نظامیکشور خواست از صدور تجه 20متمرکز ساخت و از 

د نقت یخرد که یب رسیاالت متحده به تصویدر کنگره ا ياحهی، ال1987در نوامبر کنند. 
 وع کرد.ران را ممنین کشور از ایا

 یران سعیه این علیشیادوار پ يهاتیها و محرومتید محدودینتون با تجدیل کلیب
گسترش  ياز برایزات مورد نیو تجه يرا در خصوص صدور تکنولوژ ییهاتیکرد ممنوع

 يهان راستا شرکتی). در ا12957 ییبه اجرا بگذارد (فرمان اجرا ینفت يهادانیم
االت یک سال بعد، ایران منع شدند. یا یدر توسعه منابع نفت يگذارهیاز سرما ییکایامر

 يگذارهیا سرماییران همکاریرا که در توسعه منابع نفت ا ییهامتحده اعالم کرد شرکت
 ). 12959 ییش خواهد کرد (فرمان اجرایها تحریمنند مشمول ک

ران یه ایها علمیم گرفت تحریتصم 2001ازدهم سپتامبر یجورج بوش پس از واقعه 
 یو حقوق یقیسسات و افراد حقؤاز م یستین منظور لیاز قبل کند. به همرا هدفمندتر 
در سراسر جهان نقش  یستیترور يهات از گروهیو حما یمال تأمینکا در یکه به نظر امر

ران و سپاه پاسداران و یا یبانک مل ،ن راستا بانک سپهیه شد. در همیته ،داشتند
 م قرار گرفتند.یست تحریدر ل ع دفاعین ارگان و صنایمرتبط با ا يهاشرکت

در دستور کار قرار  يدیکرد جدیاالت متحده، رویدن اوباما در ایبا به قدرت رس
ن کشور. یه ایبازدارنده علهاي  تحریمو گسترش  ياران هستهیگرفت: تمرکز بر خطرات ا

 . بود ياهسته يهااستیران در اتخاذ سیر موضع اییها تغمین تحریهدف از ا
روابط  يکرد با استفاده از سرد یاوباما سع ياست جمهوریمتحده در دوره راالت یا

محمود  ياست جمهوریپس از ر ران خصوصاًیمانان آنها با ایپو هم ییاروپا يکشورها
سوق دهد.  یالمللنیبهاي  تحریمخود را به  یخیکجانبه تاریهاي  تحریمنژاد،  ياحمد
ران هم یه ایکجانبه خود علیهاي  تحریمد و گسترش ین کشور از تشدین حال ایدر ع

و  یقیو اشخاص حق ی، بانکیسسات مالؤاز م یستیکه ل ياغافل نبوده است. به گونه
و کاهش عالقه  یقیتشو يهاکرده است. اهرم ياگسترده هايتحریمرا مشمول  یحقوق
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ها میاالت متحده در گسترش تحریا يدیکل يهايران از استراتژیت در ایبه ادامه فعال
ن کشورها در یا يهاتر، دولتعبارت ساده بهبوده است.  یالمللنیران در سطح بیه ایعل

ن کشور و بازار یا ياعتبار يهااالت متحده و کمکین بازار اید بیبا یکنار بخش خصوص
 را انتخاب کنند. یکیران یا

ستان در لانگگردد. یباز م 2008ران به سال یه ایه اروپا علیاتحادهاي  تحریمآغاز 
اشخاص در  یبرخ يهاییف دارایو توق یرانیا يهاکجانبه بانکیم ین گام به تحرینخست
 ياست جمهوریا پرداخت. عدم توجه به روابط با اروپا که در دوره ریتانیبر يهابانک

را در صف  ییاروپا يده بود، کشورهایرس يابه سطح قابل مالحظه یمحمد خاتم
 خاصمان قرار داد.م

 يبه جا یقیتشو يهااستید از سیاعتقاد داشتند با ییاروپا ين، کشورهایاز ا شیپ
 یالمللنین کشور را واداشت در جهت اهداف بیران استفاده کرد و ایه ایم علیاعمال تحر

ه کرد یر اساسیینسبت به قبل تغ ییاروپا يموضع کشورها 2008گام بردارد. اما از سال 
سازمان ملل گذاشت هاي  تحریمفراتر از را پا  یمان کوتاهه اروپا در مدت زی. اتحاداست

 ک کرد. یاالت متحده نزدیش به ایش از پیخود را ب ییو مواضع اجرا
ها میتحر یوند قابل طرح است. نخست بررسیپر همیدو مس یبه لحاظ روش شناخت
ه اروپا و سازمان ملل) که شمول هر یاالت متحده، اتحادی(ا یمیدر قالب سه مدار تحر

و  ير بخش انرژیها نظمیاز تحر متأثر يهابخش یک متفاوت هستند و دوم بررسی
 . یو مال یپول يهابخش

رند که عبارتند از یگیقرار م یمورد بررس یمین نوشتار، سه مدار تحریدر ا
االت یاهاي  تحریم( ه اروپا و سازمان ملل. مدار نخستیاالت متحده، اتحادیاهاي  تحریم

ها به صورت مین تحریبرخوردار است. از آنجا که ا يشتریب یخیمتحده) از سابقه تار
. ندستیبرخوردار ن یرش عمومیاز پذ لزوماًشود یاالت متحده اعمال میا يکجانبه از سوی
 يکرده کشورها یسع "ياران هستهیخطر ا"طرح  بار یاخ يهااالت متحده در سالیا
ه اروپا را با خود همگام سازد و آنها را از اتخاذ یاتحاد يخصوص اعضاگر به ید
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رانه سوق دهد. یسختگ هايتحریمران به سمت اعمال یدر قبال ا یقیتشو يها استیس
االت ین تالش ایآن پرداخته خواهد شد، ا به لیهمانطور که گفته شد و در ادامه به تفص

 جه بخش بوده است. ینت يادیمتحده تا حدود ز
 ینفت يبه کاهش درآمدها ،ه اروپاستیاتحادهاي  تحریمرنده یمدار دوم که در برگ

ده است. یج انجامیرا یستم بانکین کشور در انتقال ارز در قالب سیا ییران و عدم توانایا
قرار  تأثیرتحت ران را یر کشورها در خصوص ایکرد سایاد شده، رویدو مدار  ییهمراستا

هماهنگ از  یران در قالب اقدامیا یالمللنیم بیکه با طرح موضوع تحر يابه گونه داده،
 ران صادر شده است.یه ایعل یمینامه تحرسازمان ملل، دو قطع يسو

آن توسط همه  ییاالجراو الزم يریسازمان ملل) فراگهاي  تحریممدار سوم ( یژگیو
ران وضع شد، یه ایقطعنامه عل ن دویل ایکه ذ ییها تحریمعضو است. اگرچه  يکشورها

 ياما راه را برا ندستین برخوردار نیشیدو مدار پهاي  تحریمسه با یدر مقا ییاز شدت باال
 ران گشوده است.یه ایتر علرانهیسختگ يشتر و رفتاریب يهمکارجذب 

ها به صورت میتحر تأثیراد شده، یها در سه مدار میگستره تحر یعالوه بر بررس
از  ،و فروش يگذارهیدر بخش سرما يحوزه انرژهاي  تحریمز مدنظر است. ین یبخش

ن حال انتقال ارز حاصل از یدر ع رود.ینه به شمار مین زمیها در امیتحرن یمهمتر
ل مورد یقرار دارند که به تفص یو بانک یمالهاي  تحریمتأثیرتحت یمعامالت حوزه انرژ

ت و یفیک یقیسه تطبیبا ارائه جدول مقا يبندقرار خواهند گرفت. در بخش جمع یبررس
  از نوشتار حاضر ارائه خواهد شد. ياخالصهها در سه مدار، میگستره تحر

 ران:یه ایمتحده عل االتیاهاي  تحریم -3-1
 ران:یع نفت و گاز ایم صنایتحر -3-1-1

ران یم ایبه قانون تحر یبیران و لیم ایقانون تحر، يالدیم 2006سال سپتامبر30در 
 افت.یر نام ییتغ
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ن یش از ایکه پ ییکایامر يها) عالوه بر بنگاهISA٢٦ران (یم ایتحر حهیالبر اساس  
 يگذارهیاز سرما یخارج يهار بنگاهیاند، سااالت متحده بودهیاهاي  تحریممشمول طرح 
و  یقیآمده است که اشخاص حق حهیالن یدر ااند. ران منع شدهیدر ا يدر بخش انرژ

 يگذارهیران سرمایا يون دالر در سال در بخش انرژیلیم 20ش از یبستند یمجاز نیحقوق
د و هم شامل یجد يگذارهیهم شامل سرما حهین الیر اد يگذارهیکنند. اصطالح سرما

حه ین الی، اگریشود. به عبارت دیم یفعل يهاتیظرفتوسعه و حفظ  يبرا يگذارهیسرما
 رد. یگ یم بر را درران یا يحوزه انرژ توسعهو  يسه مفهوم ساخت، نوساز تیممنوع

 يدر اول جوال٢٧)CISADA(ران یم ایحه جامع تحریکه الیمتممن، یعالوه بر ا
و مشارکت در احداث  يگذارهیسرما،کندیحه فوق اضافه میال بهیالدیم 2010سال 
ن یبر ارد. یگیرا هم در بر مران یا به خارج از ایدر داخل یبخش انرژ يهالوله وطخط

مرتبط با بخش  يهاخط لوله يا نگهداریکه به ساخت  یفروش محصوالتاساس، 
 رساند، ممنوع شده است. یم يارییانرژ

ل یذ حاًیرا صرپاکستان -رانیاالت متحده احداث خط لوله ایا ،در مذاکرات انجام شده
از آنجا که  ز،ین هیران به ترکی. در خصوص صادرات گاز اقرار داده است یمیموارد تحر
ن یاها نشده است. میمشمول تحرتاکنون ن خط لوله در ترکمنستان است، یا ءسرمنشا
ل یه را به دلیترک يبرا یمیت تحرین معافیا از صاحبنظران، ياست که عدهیدر حال

ز خط لوله ین 2009مه سال  دانند. در ماهیمانش میپاالت متحده با همیارابطه مثبت 
چگونه نقض یه احداث شد که تاکنون هیارمنستان توسط گازپروم روسران و یان ایم

 ن خصوص اعالم نشده است. یدر ا یمیتحر
 يادن نهادها، قرار ديحوزه انرژهاي  تحریماالت متحده در یگر از اهداف اید یکی

که  یسساتؤا مین راستا، افراد یهماست. در ها میتحرست یدر ل مرتبط با فروش و صدور
) و شرکت NICOران (یا يهانفتکش ی)، شرکت ملNIOCران (ینفت ا یبا شرکت مل

                                           
26 -Iran Sanction Act 
27 -Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act 
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حه جامع یال يمورد 12ست یمورد از ل 5) وارد معامله شوند مشمول NICOران (ینفت
ران و یصادرات گاز ا یشرکت نفت فالت قاره، شرکت مل .شدران خواهند یم ایتحر

ران یانفت  یشرکت مل يهارمجموعهیزجمله از ز ینو توسعه نفت  یشرکت مهندس
 شوند. یها ممین تحریا مشمول یکه به طور ضمنهستند 

ع در انحصار یصدور گاز ما يهانالیتوسعه ترم يکه تکنولوژ از آنجاز، یدر بخش گاز ن
 يگذارهیست و تنها سرماین ینالین ترمیس چنیسأران قادر به تیاالت متحده است، ایا

 ها شده است. میران مشمول تحریا ع دریدر توسعه گاز ما

 :رانیزات مرتبط با آن به این و تجهیمنع فروش بنز -3-1-2
ن از یه بنزران بیاز ایدرصد از ن 40حدود  2010در سال  موجود، يآمارها بر اساس

 یزاتین و تجهیفروش بنز ،رانیم ایحه تحریالاز آنجا که . ه استشدتأمینق واردات یطر
االت متحده در یکنگره ا ،شدی، شامل نمزندساین را فراهم میبنز یداخلد یکه امکان تول

نفت  یکنندگان اصلعرضه ب رسانده کهیرا به تصویمتمم ،رانیا میجامع تحر حهیقالب ال
ن یادارد.یران باز مید آن به ایا تولزات مرتبط بین تجهین محصول و همچنیرا از فروش ا

 د:یافزاین میشیپهاي  تحریممتمم دو مورد را به 
ها ر سوختین، سوخت جت و سایون دالر بنزیلیم 1ش از یفروش ساالنه ب -

 ممنوع است. ،رانیبه ا

ا ین یبنز یاز داخلید نیران را قادر به تولیکه ا یا خدماتیزات یفروش تجه -
 ممنوع است. ،کندیالذکر مواردات آن با سقف فوق

 ران:یاز ا یمید نفت خام و محصوالت پتروشیمنع خر -3-1-3
حه یکا، خواستار آن شد که بر اساس الیس جمهور امری، اوباما رئ2012در سال 

ر یمحدود شود که فروش نفت و سا ياران به گونهیابه  یخدمات بانک ، ارائهرانیم ایتحر
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ران را ینفت و شرکت نفت ین معامالت شرکت ملیران و همچنیاز ا یمیمحصوالت پتروش
االت یها در امین تحریناقض ا يهابنگاه يهاییحه داراین الیا رممکن سازد. بر اساسیغ

خواهد  االت متحده لغویها در از آنا یت مالیت و حمایفعال ازیامت شده و مسدودمتحده 
 شد. 

 حقوق بشر ران وید ایحه کاهش تهدیمنتج از الهاي  تحریم -3-1-4
 ٢٨:هیسور

ران یه ایم علیحه تحریمتمم البه عنوان  2012حه که در سال ین الیبر اساس ا
 ند:یآیل به اجرا در میذهاي  تحریمب شد یتصو

 ران یانتقال نفت از ا يهایت کشتیمنع مالک 

نه توسعه نفت و گاز در یدر زممشترك  يهايگذارهیمنع مشارکت در سرما 
 رانیخارج از اداخل و 

و  دیمشترك در حوزه اکتشاف، تول يهايگذارهیسرمامنع مشارکت در  
 رانیم مرتبط با ایانتقال اوران

 رانیل انتشار اوراق قرضه دولت ایا تسهیمنع فروش  

 رانیبه ا یمید محصوالت پتروشیتولزات یمنع فروش تجه 

 يهاتوسط شرکت یرانیا يهاکشمه تانکرها و نفتید بیا تمدیمه یمنع ب 
 یالمللنیمه بیب

 مرتبط با آن سساتؤممنع مبادالت کالن با سپاه پاسداران انقالب و  

                                           
28 - Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act (2012) 
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 )ISA( :رانیم ایحه تحریم مترتب بر نقض الیجرا -3-1-5
 12شود، مشتمل بر یاالت متحده اعمال میا يدارها که توسط اداره خزانهمین تحریا

ران یه ایم علیح جامع تحریاز لوا یکیکه ثابت شود یدر صورتاست و  یمیمورد تحر
مورد  12مورد از  5ن شرکت مشمول ی، الغو شده است ياسسهؤا میتوسط شرکت 

 ر خواهد شد.یست زیم مندرج در لیتحر
 االت متحدهیاواردات  -بانک صادرات ياعتبار يهانیها، اعتبارات و تضملغو وام -

 ییکایامر ینظام يهاياز صدور فناوریلغو امت -

 ییکایامر يهاون دالر در سال توسط بانکیلیم 10ش از یب مبلغبا  يهالغو وام -

که  یکا (درصورتینه فروش و عرضه اوراق بهادار دولت امریت در زمیاز فعالیامت لغو -
 باشد) یسسه مالؤها ممیناقض تحر

 االت متحده یم توسط دولت ایمنع ارائه خدمات به بنگاه ناقض تحر -

 م یبا بنگاه ناقض تحر یجت مبادالت با ارز خاریممنوع -

االت متحده و بنگاه ناقض یا یسسات مالؤان میم يو نقد يمنع پرداخت اعتبار -
 م یتحر

 متخلف يهااالت متحده با بنگاهیمرتبط با ا يهاییدارا يمنع مبادله و نگهدار -

 میبنگاه ناقض تحرق یت وارادات از طریممنوع -

 متخلف اتسسؤبا م يو همکار يگذارهیاالت متحده از هرگونه سرمایمنع مردم ا -

 االت متحده یا يو تجار ین شرکتیخروج شرکت متخلف از شمول قوان -

 ها مینسبت به بنگاه ناقض تحر ISAيها تحریماعمال  -
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حاصل از  يارز يدرآمدها انتقال: منع یپولهاي  تحریم -3-1-6
 رانیا ينفت به بانک مرکزفروش 

االت متحده به بحث گذارده شد یدر مجلس ا 2011که در سال  ياحهیبر اساس ال
ق بانک یاز طرحاصل از فروش نفت شد که انتقال ارز یده میشیاند يسازوکارد یبا

کند که از افتتاح یس جمهور را موظف میرئ ،حهین الیران محدود شود. ایا يمرکز
 يریکنند، جلوگیم يران همکاریا يکه با بانک مرکز یسسات مالؤها و محساب بانک

انجامد اما سرانجام یمت نفت بیش قین امر به افزایرفت که ایم آن می. اگرچه بدینما
 ه شود.به اجرا گذارد یراتییتوافق شد که با اندك تغ

از ورود  يریها، جلوگمیاز تحر یناش یو بانک یپول يهاتیگر از محدودید یکی
 يو ارتقاران یاد یحه کاهش تهدیکه به ال یران است. بر اساس متممیبه ا ٢٩ارز یکیزیف

-یانجام م يران معامالت کالن ارزیکه با ا ییه افزوده شد، کشورهایحقوق بشر در سور
ن اساس یران هستند. بر ایاعتبار و نه ارز به ا يدهند، موظف به افتتاح حساب و اعطا

 یمعامالت خارج يبرا یالمللنیب يتحت نظارت نهادهان اعتبار یران اجازه دارد از ایا
 خود استفاده کند.

 :رانیا يبا بانک مرکز ی: نحوه مواجهه مالیمالهاي  تحریم -3-1-7
 ییکایامر يها، بانک2006االت متحده در سال یا يدارن گام، اداره خزانهیدر نخست

با  یران که متهم به مراسالت مالیم با بانک صادرات ایرمستقیرا از هرگونه معامله غ
 کا، به کلیامر يدارم اداره خزانهین تحریا 2008اهللا بود منع کردند. سپس در سال حزب
 دا کرد.یپ يتسر یرانیا يهابانک

 یمالهاي  تحریمت یتقو به 2010تا  2006 يهااالت متحده در سالیا يهاتالش
ن یکه در ا ییهاد. بر اساس قطعنامهیان ملل انجامت سازمیامن يتوسط شورا اعمال شده

                                           
29 - Hard currency 
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 یستیترور يهابه گروه یکمک مال يران برایا يهاران صادر شد، تالشیه ایمدت عل
 یدر نقل و انتقاالت مال یرانیا يهابا بانک یبانک خارج 80حداقل  يمحکوم و همکار

توقف دادوستد با  يبرا یخارج يهابه بنگاه يادیز ين حال، فشارهایدر عمتوقف شد. 
مه و بانک یون دالر جریلیم 100به  UBSیسییران وارد شد. از جمله بانک سویا

ران در یا یبا بانک مل یمال يل همکاریمه به دلیجرون دالر یلیم 80به  ABNیآلمان
 وم شدند.محک 2009و  2005 يهاسال
ران موفق شد، سازمان ملل و یه ایجامع علهاي  تحریمحه یقالب الاالت متحده در یا
همراه سازد.  ،ها اشاره خواهد شدکه در ادامه بدان یمالهاي  تحریمه اروپا را در یاتحاد
هاي  تحریمناقض  يهابانک ياالت متحده از افتتاح حساب برایا يهان اساس بانکیبر ا
 :ها عباتند ازمیاند. موارد نقض تحرل منع شدهیذ

 ل مبادالت کالن با:یتسه 
رمجموعه آن که بر اساس احکام یز يهاو شرکت یسپاه پاسدارن انقالب اسالم .1

 م قرار دارند.یکا تحت تحریامر ییاجرا

االت یا یمیتحر يکه در سندها یو اشخاص مؤسساتبه  یه خدمات مالئارا .2
 متحده از آنها نام برده شده است.

ست یسازمان ملل در ل یمیتحر يهاکه بر اساس قطعنامه یمؤسساتها و نهاد .3
 اند.م قرار گرفتهیتحر

صوص کمک به سپاه پاسداران انقالب ران در خیا يبا بانک مرکز يهمکار .4
 .یاسالم

االت متحده یکنگره ا 2012ه یدر فورران، یا ینظام مالشتر ید بیتحد يدر راستا
ر یران و سایا يبانک مرکز يهاییه دارایکل آن اساسب رساند که بر یبه تصو یقانون

کا از معامله با یو مردم امر ن کشور مسدودیا یمال مؤسساتدر  یرانیا یدولت مؤسسات
ه اجرا درآمد که بر ب يگریم دیتحر 2012در مارس سرانجام منع شدند.  مؤسساتن یا



 71                                                                 مدیریت اقتصادي کشور در شرایط تحریم  
 

 

 یان بانکیاز جامعه ارتباطات م يران از جمله بانک مرکزیا يها آن اساس بانک
 ) خارج شدند.SWIFT( ٣٠یجهان

 :رانیه ایه اروپا علیاتحادهاي  تحریم -3-2
االت یه اروپا و ایاتحاد يکردهایدر سازمان ملل، رو 1929ب قطعنامه یپس از تصو

ش از یه اروپا که پیک شد. اتحادیگر نزدیکدیش به یاز پش یران بیمتحده نسبت به ا
خود را به هاي  تحریمکرد، شدت یم یابیاالت متحده ارزیران را کمتر از ایسک ایر ،نیا

 یدر اقدام 2011االت متحده قرار گرفت. در سال یش داد که در سطح ایافزا ياگونه
 مؤسساتگر با یاعالم کردند که دا و کانادا یتانیبر يکشورها ،االت متحدهیهماهنگ با ا

 نخواهند کرد.  ين کشور همکاریا يران از جمله بانک مرکزیا یمال
ران و توقف انتقال یا يه اروپا شامل قطع رابطه با بانک مرکزیاتحاد يم هایتحر
با  ینفت يه اروپا منع انعقاد قراردادهایاتحاد 2012ه یشد. در ژانویم ینفت يهامحموله

ه یب رساند. در مجموع اتحادیران را به تصویتوقف واردات نفت ا2012 يجوالدر ران و یا
ک چهارم کل صادرات یکه  کردیم يداریخرران یاز انفت بشکه  600,000اروپا روزانه 

ر محصوالت یحامل نفت و سا يهامه نفتکشین بیبر اداد. عالوهیل میران را تشکینفت ا
از معامله  ییاروپا ين کشورهایمتوقف شد. همچن 2012 يران از اول جوالیا یمیپتروش

 يبانک مرکز يهاییه دارایران منع شدند و کلیبا ا یمیطال، الماس و محصوالت پتروش
 یکه منع قانون یمعامالت یبرخکه است  ین در حالین کشورها ضبط شد. ایران در ایا

 ندارند همچنان قابل انجام هستند.
     ه اروپایران، اتحادینفت از اد یو خر يمرتبط با بانک مرکزهاي  تحریمعالوه بر 

 از آنها ارائه شده است: یستیر برداشته که در ادامه لین مسیدر ا يگرید يهاگام

                                           
30 - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication  
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م یتصم يفت در راستایسوئ یکیران: سازمان بلژیبا ا یفتیقطع ارتباط سوئ .1
بانک  18ش از یمعامله با ب 2012ه یران در فوریم ایتحر يه اروپا برایاتحاد

ان ریخدمات خود به ا 2012اه خود قرار داد و در مارس یست سیرا در ل یرانیا
 را به طور کامل قطع کرد.

 :2012اکتبر  یلیتکمهاي  تحریم .2

 ییو اروپا یرانیا يهاان بانکیم ،ه مبادالتیمنع کل 

 مدتکوتاه یصادرات يهامهیها و بمنع ارائه اعتبارات، ضمانت 

 ٣١رانیاز ا یعیگاز طبمنع واردات  

 يافزارهام و فوالد و نرمینیر آلومینظ یت، فلزاتیمنع صدور گراف 
ران را یا یا موشکی ياهسته يهات استفاده در برنامهیکه قابل یصنعت
 .دارند

انبار نفت و خدمات مرتبط با  ره وی، ذخيسازیکشت يمنع ارائه فناور 
 .ییایدر يهاها و باربرکشنفت

 :رانیه ایسازمان ملل علهاي  تحریم -3-3
 ي، دارااالجرا استآن الزم يه اعضایسازمان ملل توسط کلهاي  تحریماز آنجا که 

 2006 ي. در سال هااستا چند جانبه یک جانبه یهاي  تحریمبه نسبت يشتریاثرات ب
ز مذاکره ین کشور را به میمقامات ا ،رانید با فشار بر این استدالل که بایبا ا 2008تا 

د که یرس یب عمومیران به تصویه ایعل 1803و  1747، 1737سه قطعنامه  ،بازگرداند
را هدف قرار  یکشتار جمع يهاد سالحیتول يهابه طور خاص برنامهاست  یمدع

                                           
 واردات مقادیر کم از طریق ترکیه به کشورهاي بلغارستان و یونان مجاز می باشد. - 31
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به  2010در ژوئن  1929، قطعنامه 2009پس از شکست مذاکرات در سال دهد. یم
 :د که بر اساس آنیب رسیتصو

 یاسالموابسته به سپاه پاسداران انقالب  ياقتصاد يهااز بنگاه يشتریتعداد ب 
 .قرار گرفتند یمیتحر مؤسساتست یدر ل

عضو سازمان ملل  يران به کشورهایمربوط به ا يهاه محمولهیکل یمجوز بازرس 
 یکه مورد مشکوکین کشورها حق دارند در صورتین ایداده شد و همچن

 ا دائم ضبط کنند.یمشاهده کردند، محموله را به طور موقت 

وم و یدر اکتشاف اوران يگذارهیسرما يران برایمجوز به ا يکشورها از اعطا 
 ک منع شدند.یبالست يهاو موشک يامرتبط با برنامه هسته يهايفناور

 ا محدود شد.یران ممنوع یبه ا ین و سبک نظامیات سنگحیفروش تسل 

ران در یتشان را از معامله با ایتحت تابع يهاخواسته شد بنگاه از کشورها 
 کنند. منعباشد،  یکشتار جمع يهاد سالحیشبرد برنامه تولیم پیکه ب یصورت

دهند در یکه احتمال م یرانیا يهااز کشورها خواسته شد از افتتاح شعب بانک 
 يهابانکش شعب یا گشایمشارکت دارند، در کشورشان  ینظام يهابرنامه

 کنند.  يریران جلوگیتشان در ایتحت تابع

ش و پس از اعمال یران پیت بازار فروش نفت ایوضع -3-4
 :هامیتحر

ب یه اروپا، ترکیاالت متحده و اتحادیا یمیدر دو مدار تحر ینفتهاي  تحریمل یتحم
منظر برو کرده است. از رو یراتییجهان را با تغ يکشورها ران بهیو حجم صدور نفت ا

سه با سال یران در مقایکه، ایداشته به طور يریران کاهش چشمگی، حجم صادرات ایکل
 ز بازار خود را از دست داده است.ا یمی، حدود ن2011
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 يهادر فاصله سالزان صادرات و درصد کاهش آن یم رییاز تغ يریتصو 3جدول 
عمده  ياز کشورها یکیگذرا به آمار تفک ینگاهدهد. یارائه مرا  2012تا  2011

 یبرخ ين کشورها دارد که برایران نشان از کاهش حجم واردات ایواردکننده نفت ا
قطع کامل  ي% کاهش) به معنا100( یجنوب يقایه اروپا و افریر اتحادیکشورها نظ

 است. يهمکار
 

 ترین خریداران نفت از ایران (بشکه در روز):عمده1-3جدول 

 المللی انرژيمأخذ: آژانس بین

 میزان کاهش 2012پایان  2011 کشور / اتحادیه

 %100 0 600،000 اتحادیه اروپا

 %27 400،000 550،000 چین

 %38 200،000 325،000 ژاپن

 %13 280،000 320،000 هند

 %13 200،000 230،000 کره جنوبی

 %25 150،000 200،000 ترکیه

 %100 0 80،000 افریقاي جنوبی

 %45 30،000 55،000 مالزي

 %43 20،000 35،000 سریالنکا

 %43 20،000 35،000 تایوان

 %25 15،000 20،000 سنگاپور

 %55 25،000 55،000 سایر

 %47 1،340،000 2،505،000 مجموع
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 :منتخب يکشورها يها از سومیرش تحریگستره پذ -3-5

 :یژاپن و کره جنوب 
مانان یپبه عنوان هم يو تجار یاسیس کیتوجه به رابطه نزدبا  یژاپن و کره جنوب

ران یفشار بر ا يبرا یالمللنیوارد ائتالف ب -کایاالت متحده آمریژه ایبو –غرب  يدیکل
ه اروپا یمشابه آنچه اتحاد یمیتحر يهااستین دو کشور سی، ا2011شدند. در دسامبر 

االت یهمگام با از ین 2011را اتخاذ کردند و در نوامبر  کردیران اعمال میه ایعل
در دند. یرا شدت بخش يزات به بخش انرژینه فروش تجهیخود در زمهاي  تحریم،متحده

ب تا یران را به ترتیمبادله با ا يبرا یت ژاپن و کره جنوبیاالت متحده معافی، ان حالیع
 د کرد.یتمد 2012و دسامبر  2012سپتامبر 
 ن دو کشوریت انتقال نفت به ایکه مسئول یرانیا يهامه نفتکشید بتوان مشکل بیشا

 ران دانست.یبا ا ين موانع در ادامه رابطه تجاریتراز عمدهرا برعهده دارند  را

 هند: 
سازمان ملل  ياعمال شده از سوهاي  تحریمخود را تابع  هندن که آبا وجود 

از یک طرف و نیاز  رانین کشور با ایا یخیو تار ي، اقتصادیفرهنگ يوندهایداند، پ یم
 يرا در خصوص اجراهند ، دولتمردان گریران از طرف دیا يآنها به منابع انرژ

بانک ه اروپا یکه اتحاد یاالت متحده مردد کرده است. زمانیه اروپا و ایاتحادهاي  تحریم
ها قرار میست تحریدر ل يارزه حساب مبادالت یتسو لیرا به دلران و هند یمشترك ا

کردند. ین استفاده ممبادالتشا يه برای) ترکHalkbankران و هند از هاکبانک (یداد، ا
ن بانک از مبادله یخواستار خروج ا 2012ه یاالت متحده در ژانویا که ياما پس از چند

ران را مجاب کرد که از یت به نفع خود استفاده کرد تا این وضعیهند از ا ،ران شدیبا ا
ن در یافت کند. ایه دریرا به روپ یدرصد ارزش معامالت نفت 45زان یبه م، 2012مارس 

ران قرار یار ایآن در اخت یکیزیبوده و معادل ف ياد شده، اعتباریاست که حساب  یحال
ن کشور یاخواهد بود. د و تجارت هند یبه سود تول ،ين رو مبادالت تهاتریز ارد. ایگینم
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صدور  يران برایبازار ال داشته تا بتوانند از یران گسیتجار خود را به ا يابه طور گسترده
ها، میش فشار تحریهرچند با افزار برنج و گندم استفاده کنند. یمجاز نظ يکاالها

، با مشکل ياهیق بانک ترکیورو از طرینفت به  یارزش صادرات يدرصد 55پرداخت 
درصد ارزش نفت  100ران موافقت نمود تا یا 2013ه سال یمواجه شد و در ماه ژوئ

سانات ارزش ازدهم و نوید. با استقرار دولت یافت نمایه دریرا به روپبه هند  یصادرات
گذاران هندي  امتیاز نفت و گاز سرمایه 3وزیر نفت ایران در نخستین اقدام خود ه، یروپ

ر قبال تهاتر با به هند د ین ارزش نفت صادراتیهمچندر صنعت نفت را لغو کرد. 
شد و با تهاتر کل مبلغ با روپیه مخالفت  درصد مبلغ با واحد پولی هند انجام خواهد45

 )ایندین اکسپرس(.شده است
ران را کاهش دهد. در یخود به نفت ا یزان وابستگیدارد م یحال هند سع نیعدر 

 تأمینهند را  یدرصد از حجم نفت واردات 16ش از ی، ب2008ران در سال یکه ا یحال
هند در قبال افته است. یکاهش  درصد 10به رقم  2012ان سال ین رقم در پایکرد؛ ایم

 ینفت یکند، وابستگیاعالم کرده تالش م ،ن کشور دادهیاالت متحده به ایکه ا یتیمعاف
در حال حاضر کشور کاهش دهد.  2013تا مارس  يریطور چشمگران را بهیخود به ا

 ن واردکننده نفتین بزرگتریهزار بشکه نفت، پس از کشور چ 250هند با واردات روزانه 
 ٣٢شود.یران محسوب میاز ا

 پاکستان: 
 يارد دالریلیم 7ران پروژه یپاکستان با ا يروشیپ ين مبادله تجاریترید اصلیشا

اشتراك کشور  يبرا یمیعظ يگذارهیران سرمایباشد. ا -خط لوله صلح–خط لوله گاز
ر یاکنون در مسکه هم ین مانعیپاکستان در شبکه خط لوله گاز خود کرده است. مهمتر

ن پروژه را یارد دالر از ایلیک میاست که قرار بود  ینین پروژه قرار دارد، خروج بانک چیا
صورت گرفته  يادیز يهاجورج بوش تالش ياست جمهوریرکند. از دوره  یمال تأمین

                                           
 آژانس بین المللی انرژي32 -
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ن یاالت متحده همواره از اینظر کند. ان پروژه صرفیا يرش و اجرایکه پاکستان از پذ
 کا خوانده است.یامر ياز سو "رشیر قابل پذیغ" یکرده و آن را طرحاد ی ینگران باپروژه 

 ه:یروس 
سازمان  هايتحریم ياست که تنها خود را به اجرا یبزرگ ياز کشورها یکیه یروس

ن در خصوص یبنابرا ،ن کشور خود صادرکننده نفت استیداند. از آنجا که ایملل ملزم م
از  یکین حال یه در عینخواهد داشت. اما روس یران نگرانیا ینفت هايتحریم
بوشهر در  یاتمروگاه یبزرگ همچون ن يهاپروژه ياجرا یان اصلیگذاران و مجر هیسرما

ران یت از ایها و حمامیتحر یل حداقلیدر تحم ین همواره سعیبنابرا. دیآیبشمار مران یا
 –االت متحده یژه ایبو–یغرب يت، کاهش نفوذ کشورهاین حمایشتر ایالبته وزن بدارد. 
 ران است.یدر ا

 ن:یچ 
ران است. یه ایها علمیاز تحر يدر صدد استفاده حداکثرن هم یهمانند کشور هند، چ

اعالم کرده بود که واردات نفت خود در سال  یرانین به مقامات ایچ 2012ل سال یااو
 2012ژوئن در ن حال یحفظ خواهد کرد. با ا 2011زان متوسط سال یرا به م 2012

 18ها در صورت کاهش میت از تحریدر خصوص معاف یخبر از مذاکرات ینیمقامات چ
ست از یبایران مین از این صورت واردات چیران دادند. در ایواردات نفت از ا يدرصد

انتظار  ین که مقامات غربیبا اابد. یبشکه در روز کاهش  450,000بشکه به  550,000
ن ید اما ار کشورها کاهش دهیران را در حد ساینفت خود از ان واردات ینداشتند که چ

ق یتعلحالت ران را به یا يخود در بخش انرژ يهايگذارهیاز سرما ياریکشور بس
کا یران است، امرین واردکننده نفت از این همچنان بزرگتریکه چ یدرحال درآورده است.

ا کاال انجام دهد. ی یارز داخلن کشور را مجاب کند که معامالت خود را با یدارد ا یسع
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ران با استفاده از طال ین به ایچ يهااز پرداخت یاز آن است که بخش یها حاکگزارش
 ٣٣رد.یگیصورت م

 هیترک 
از واردکنندگان عمده  2011بشکه در روز در سال  196,000ن کشور با متوسط یا
  ٣٤.دیآیران به شمار مینفت ا
م، در جهت کاهش واردات نفت یتحر از تیاز معاف يه هم با هدف برخورداریترک
ران را یاند که واردات نفت از ان کشور اعالم کردهیدارد. مقامات ایبرمران گام یخود از ا

ن کشور به یا يهاگر عمده پرداختید يند داد. از سودرصد کاهش خواه 30تا  20
االت متحده یاهاي  تحریممشمول  2013ل یآور رد که تایگیران با طال صورت میا

 شد. نخواهد
ران است. از آنجا که خط لوله گاز یداران عمده گاز ایاز خر یکیه ین ترکیبراعالوه

رسد مشمول یده است به نظر میرس يبرداربهرهها به میش از تحریه پیترک -رانیا
 ياالت متحده نحوه پرداخت بهایشود و تنها دغدغه ایران نمیه ایم علیتحر يهاقانون

 ران است.یگاز به ا

 ج فارسیه خلیحاش يکشورها 
 ،برخوردارند یم نفتیج فارس از منابع عظیه خلیحاش یعرب ياز آنجا که کشورها

 یکه عربستان اعالم آمادگ ياکنند. به گونهیم يران را بازین عرضه نفت ایگزینقش جا
 يحال، کشورهان یبا است صادرکنندگان نفت را جبران کند. یران از لیکرده، حذف ا

 مناك هستند.یران بیه ایز علیآمکیج فارس همواره در خصوص اقدامات تحریه خلیحاش
ن کشور به شدت توسط یران، ایبا ا یبا توجه به مبادالت گسترده امارات متحده عرب

نور در  یم بانک اسالمیاالت متحده تصمیکه ا ياگونهشود. بهیاالت متحده رصد میا

                                           
 آژانس بین المللی انرژي33 -
 آژانس بین المللی انرژي34 -
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خواند. الزم به  یستودنشجاعانه و  یرا اقدام 2012ران در مارس یبا ا یقطع ارتباط بانک
   ن بانک سامان داده یق ایران از طریا ینفت ياز درآمدها یذکر است که بخش اعظم

کار هستند و مقامات همچنان مشغول به یران در امارات متحده عربیا يهاشد. بانکیم
کوچک محدود  يمعامالت نقد یها به برختیفعالن ین کشور اعتقاد دارند از آنجا که ایا

 ها را ندارند.آن یلیقصد تعط ،رانیک ایشده است و با هدف عدم تحر
انتقال گاز  يبرا یلیما 350در خصوص احداث خط لوله  یز مذاکراتیت نیران و کویا

 ونیلیم 8,5ران (معادل یاند. دو طرف در خصوص حجم صادرات گاز از اران انجام دادهیا
ن معامله اعالم نشده است. یاند اما همچنان ارزش ادهیمتر مکعب در روز) به توافق رس

چ یعراق صورت گرفته است اما هنوز ه-رانیاحداث خط لوله ا يبرا یمذاکرات مشابه
 نکرده است. ین خط لوله اظهار آمادگیاحداث ا يبرا یشرکت

 افغانستان 
ن ارز یاد است، دالر دومیبه افغانستان ز یالمللنیب بالعوض يهاکمکاز آنجا که 

ران از بازار یاادعا شده است که  گزارشات یبرخدر د. یآین کشور به شمار میج ایرا
تاجران  یکه برخ ياگونهکند. بهیال استفاده میر يانتقال دالر در ازا يافغانستان برا

آنها  .کنندیل میتبدن کشور به دالر یال را درایخود، ر ياندازهاحفظ ارزش پس يبرا
دالر از افغانستان استفاده  انتقال ين برایران از بانک آریکه اکنند ین ادعا میهمچن

االت متحده در خصوص انتقال دالر از افغانستان یا يداراداره خزانه ،یبه تازگ و ندک یم
 ن کشور هشدار داده است. یران به ایبه ا

 نیالت يکایامر 
کرده  یسع یالمللنیبهاي  تحریمز از یگر يران برایااست که  یاالت متحده مدعیا

 يویکاراگوئه و بولین از جمله ونزوئال، کوبا، اکوادور، نیالت يکایامر يکشورها یبا برخ
با ن یالت يکایمرآ يکشورها یشود که برخیم ین ادعا از آن جا ناشیا رابطه برقرار کند.
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 ياقتصاد يهاو بنگاه مؤسساتاز  ياریبسل، یدلن یاالت متحده اختالف دارند. به همیا
 اند.االت متحده شدهیاهاي  تحریمدر ونزوئال مشمول 

 قایآفر 
ران به شمار یدار عمده نفت ایخر ییقایفرآ ير کشورهای، سایجنوب يقایفربه جز آ

ها میدور زدن تحر يران برایم آن را دارند که ایب ییکاین حال مقامات امریبا اند. یآینم
 يبرا 2012ا در مارس یبه عنوان نمونه کنک شود. ین کشورها نزدیش به ایش از پیب

ک ماه پس از آن با یرا امضا کرد که  يران قراردادیون بشکه نفت از ایلیم 30واردات 
 .ا لغو شدین کشور، توسط کنیاالت متحده در خصوص روابطش با ایتذکر ا

ن یا از ایز به تانزانیتذکر آم يانامه االت متحده درینده اینما 2012در ژوئن سال 
. در ن کشور بازداردیا يهارا از استفاده از پرچم یرانیا يهاکشور خواست که نفتکش

ن کشور یا يهانفتکش را که از پرچم 9، 2012ا در سپتامبر ین راستا کشور تانزانیهم
 خارج کرد.اش ییایکردند از ناوگان دریران استفاده میارائه خدمات به ا يبرا

 :رانیاز بازار ا یخارج يهاخروج شرکت -3-6
از  ياریاعث شده است بسبران یم ایتحر يدر راستا یالمللنیر بیتحرکات اخ .1

را  یمیرتحریغ يهانهیخود در زم يهاتی) که فعالییکایرامری(غ يهاشرکت
با خروج  يورو بهره ییشود که کارایم ینیبشیپ٣٥هم متوقف سازند.

از  ییهانمونه ابد.یران در طول زمان کاهش یاز بازار ا یخارج مؤسسات
 ر است:یاند به شرح زران خارج شدهیکه از بازار ا یارجخ يهاشرکت

ران را متوقف یخود در ا يهاتیفعال 2010ه یس در ژانویسوئ ABBشرکت  .1
 ساخت.

                                           
35 -Iran Sanctions (2013), Kenneth Katzman, Congressional Research 
Service 
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 2010ه یران فعال بود، در فوریا یمخابرات يهارساختیمنس که در زیشرکت ز .2
 ران سرباز زد.یت در ایاز ادامه فعال

ز صادرات یات و پورشه نیفدکننده مرسدس بنز)، یملر (تولیدا يهاشرکت .3
 اند.متوقف ساخته 2011-2010ران را در سال یخودرو به ا

ل در یموبا يهایم گوشیز ارائه خدمات و فروش مستقیا نینوک يشرکت فنالند .4
 .اندمتوقف ساختهران را یبازار ا

پرداخت از یران مید مشترك با ایپژو که به تول يفرانسو يسازشرکت خودرو .5
 ق درآورده است.یالت تعلحران را به یخود در ا يهاتیفعال 2012 يجوال

اعالم  2012در آگوست و سپتامبر  یو ژاپن ياکره يدکنندگان خودرویتول .6
ران را متوقف یوتا به ایز و توا موتوری، کيوندایه يهااند که فروش خودروکرده

امده است و یبه اجرا در ن یبه روشن یمین تصمیکنند. اگرچه هنوز چنیم
طور محدود ادامه ه حساب شش ماهه بهیران در صورت تسویفروش خودرو به ا

 دارد.

ن یباس اعالم کرده که ایپار یان پ یب يشرکت فرانسو 2012 يدر جوال .7
اورده یران به اجرا درنیار د يدیجد يچ برنامه تجاریه 2007شرکت از سال 

بند یران پایخود در ا ین شرکت به تعهدات قبلیاست که ا ین در حالیاست. ا
 ن راستا ادامه خواهد داد.یت در ایاست و به فعال

 :هاي قبلکنونی با دورههاي  تحریمتفاوت  -3-7
ایران ها به ، کشورهاي اروپایی باور داشتند ارائه مشوق2005تا  2002هاي در سال

ها در قالب موافقتنامه هاي اقتصادي کارگشاتر خواهد بود. اروپاییاز اجراي مجازات
اي با ایران گسترده روابط تجاري نسبتاً ،ها) با کاهش تعرفهTCAهمکاري تجاري (

اي ایران، این روابط رو به به بعد با شدت گرفتن مناقشه هسته 2005داشتند. اما از سال 



 ها در اقتصاد ایرانبررسی روند تحریم   82
 

 
 

) که در WTOسوي دیگر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (سردي گذاشت. از 
اي ایران هایی روبرو شده بود، پس از طرح مناقشات هستهبا پیشرفت 2005پایان سال 

 به دست فراموشی سپرده شد.

 :یآتهاي  تحریم -3-8
 تأثیرن بود که یندگان بر ایاالت متحده باور نماین جلسه کنگره ایدر صد و دوازدهم

که  یکیبه اهداف استراتژ یابیدست ير کشورها برایکا و سایامر هايتحریم ییافزاو هم
شتر یبهاي  تحریمب یتصو ين امر راه را برایاکند. یت نمیکفا ،ن کشور استیمدنظر ا

 .هموار ساخت "رانید ایکاهش تهد"ران از جمله قانون یه ایعل
ها در صورت مین تحریارائه شده است. ا ٣٦یآتهاي  تحریماز  یستیدر ادامه ل

 کا به اجرا گذارده خواهند شد:یامر يکجانبه از سویب به طور یتصو
ه یاتحاد عل"از جمله  هاانسازم یبرخ ران:یبا ا يه مبادالت تجاریم کلیتحر .1

ر از دارو و غذا را ین غرایبا ا يه مبادالت تجاریم کلیطرح تحر "ياران هستهیا
      تیاز مقبول ییهاتین ممنوعیاست که چن ین درحالیاکنند. یدنبال م

کا هم اعتقاد یامر يدیاز متحدان کل یبرخ یو حت ندستیبرخوردار ن یالمللنیب
از  یرنظامیک و غیراستراتژیغ يکجانبه در مورد کاالهاییها تحریمد یدارند نبا

 کا اعمال شود.یامر يسو

از کارشناسان باور دارند  ياریبس ران:یبا ا يت جامع مبادالت انرژیممنوع .2
ران ید نفت خام از ایت خریسازمان ملل، ممنوع يم از سوین تحریترمؤثر

در  ین طرحیت چنیزان مقبولیست که میدر دسترس ن يشواهدخواهد بود. 
د از یجد هايتحریم ين حال اجرایرار دهد. با اار قیت را در اختیامن يشورا
االت متحده دنبال یا به آنچه ار یکرد عمومی، رويادیسازمان ملل تا حد ز يسو

                                           
36 - A Potential Expansion of U.S sanctions against Iran (2013), Shipowners 
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نده در یدر آ ياحهین الیرود که چنیک کرده است و احتمال آن مید نزدکنیم
 ت طرح شود.یامن يسازمان ملل و شورا یصحن عموم

طعنامه ق :یالمللنیب یمال يران توسط نهادهایوام به ا يت اعطایممنوع .3
 یمال يوام توسط نهادها يبر اعطا ییهاتیسازمان ملل، محدود 1747

ها تین محدودیل ایتبد ين وجود برایران وضع کرده است. با ایبه ا یالملل نیب
 یالمللنیران در صندوق بیت ایاالت متحده خواستار لغو عضویت، ایبه ممنوع

 است.شده ) IMFپول (

که به  ییهانهیاز گز یکی: رانیا ییایمه ناوگان دریت بیاعمال محدود .4
مه یت جامع بیت، اعمال محدوداس يریگیکا در حال پیتوسط امر یمدت طوالن

ها مین تحریمشمول ا یرانیا يهااست. از آنجا که نفتکش یرانیا يهایکشت
 برخوردار است. ییت باالیاز اهم ،شوندیم

منظور شده  ياریسازمان ملل به صورت اخت 1929نه در قطعنامه ین گزیا
 يامهیه اروپا ارائه خدمات بیاتحاد ،2012 يخ اول جوالیدر تار عالوهاست. به

از  يادیز است که شمار ین درحالیران را ممنوع کرد و ایا ییایبه ناوگان در
 اند.ا در اروپا واقع شدهیدن یران اصلگزامهیب

ن یا نه:ین زمیدر ا يامهیا ارائه خدمات بی يتجار یمال تأمینت یممنوع .5
ن یکند. ایمنع م يائه ضمانت اعتبارات تجارالملل را از ارنینه، جامعه بیگز

سازمان ملل لحاظ شده  1929در قطعنامه  ياریاخت يانهیمورد به عنوان گز
که  یپردازند. در مذاکراتیت مین محدودیکشورها به اعمال ا از ياست و تعداد
ران یدر اوراق قرضه ا يگذارهیت سرماید، ممنوعیانجام 1929مه به وضع قطعنا

ن قطعنامه حذف ین، از ایه و چیت روسیجلب حما يهم لحاظ شده بود که برا
 شد.
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 :يریگجهیو نت يبندجمع
االت یه اروپا و ایوضع شده در سه مدار سازمان ملل، اتحادهاي  تحریم یبطور کل
 مل بر چند بخش است:تمتحده، مش
 میکاالها و خدمات مشمول تحرواردات وصادرات  يهاتیاول: ممنوع بخش
 یمال يهاتیدوم: ممنوع بخش
 ونقلحمل يهاتیسوم: ممنوع بخش
 ت و...افرادیرش وترانزیپذ يهاتیچهارم: ممنوع بخش
 يها ومنابع اقتصادییف دارایپنجم: توق بخش

 ياهسته يمرتبط با فناورت علوم یبخش ششم: ممنوع
 ییونها یبخش هفتم: مقررات عموم

با  همدارهاي تحریمی ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد همراادغام 
توان از دالیل عمده بروز چالش در هاي اجرایی را میچاشنی نحوه مدیریت دستگاه

     هاي راهبردي مورد نظر پژوهش برشمرد که این تحقیق به دنبال شناختحوزه
 ع یا کاهش اثر آنهاست.هاي مذکور و ارائه راهبردهایی براي رفچالش

سعی دارد تصویري تطبیقی از گستره تحریم در سه مدار  صفحات بعدجدول 
ا و سایر اتحادیه اروپهاي  تحریمسازمان ملل و هاي  تحریمایاالت متحده،  هايتحریم
 پیمانانش ارائه کند.هم
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 اتحادیه اروپا ها در سه مدار ایاالت متحده، سازمان ملل ومقایسه تطبیقی تحریم :2-3جدول

 سازمان مللهاي  تحریم ایاالت متحدههاي  تحریم 
اتحادیه اروپا و هاي  تحریم

 پیمانانسایر هم

ها علیه فراگیرترین تحریم برداشت کلی
 ایران 

فراگیري رو به رشد اما 
بر  تأثیرهمچنان با هدف 

اي و هاي هستهبرنامه
هاي کشتار ساخت سالح

جمعی توسط ایران. اعمال 
اختیاري در هاي  تحریم

 بخش انرژي

هاي  تحریمپذیرش کلیه 
اعمال شده از سوي 

سازمان ملل و تصویب 
تر و جامعهاي  تحریم

هاي  تحریمهمخوان با 
اعمال شده از سوي ایاالت 

جوالي  27متحده از تاریخ 
2010. 

ژاپن و کره هاي  تحریم
جنوبی نیز در حال 

 گسترش است.

هاي  تحریم
-سرمایهتجاري و 

 گذاري در ایران

 12959فرمان اجرایی 
امریکایی را از  مؤسسات

واردات و صادرات و 
گذاري در ایران سرمایه

منع کرده است. برخی 
ها در خصوص غذا معافیت

و دارو در این فرمان وجود 
مالی و  تأمیندارد اما 

 ضمانت تجاري کامالً
 ممنوع اعالم شده است. 

سازمان ملل هاي  تحریم
مبادله کاالهاي غیرنظامی 

-گذاري در بخشو سرمایه

هاي غیرنظامی این کشور 
را ممنوع نکرده است. 
-همچنین محدودیت الزم

االجرایی در خصوص 
مالی و ضمانت  تأمین

تجاري در رابطه با ایران 
 وضع نشده است. 

اتحادیه اروپا تجارت 
کاالهاي غیرنظامی با ایران 

با تحریم  ،را منع نکرده اما
مبادالت نفتی با ایران، 

هاي  تحریمگستره  عمالً
این اتحادیه به ایاالت 

متحده نزدیک شده است. 
اکتبر  15بر اساس اعالمیه 

ارائه خدمات  2012
هاي اعتباري و ضمانت

تجاري از سوي کشورهاي 
اتحادیه اروپا ممنوع شده 

 است. 
 تأمینژاپن و کره جنوبی 

مالی و ضمانت تجاري 
بلندمدت را مدت و میان

اند و تنها متوقف کرده
مدت شش اعتبارات کوتاه

 اند.ماهه را مجاز دانسته
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 سازمان مللهاي  تحریم ایاالت متحدههاي  تحریم 
اتحادیه اروپا و هاي  تحریم

 پیمانانسایر هم

اعمال تحریم بر 
ی که با مؤسسات

ایران وارد معامله 
 شوندمی

بر اساس الیحه جامع 
تحریم ایران 

)CISADAو فرمان (-

هاي اجرایی متعدد، 
ی که با بخش مؤسسات

انرژي ایران وارد مبادالت 
تجاري شوند تحت 

ایاالت متحده هاي  تحریم
گیرند. در عین قرار می

 6حال کشورهایی که هر 
ماه معامالت نفتی خود با 

ایران را به صورت 
چشمگیر کاهش دهند 

هایی مشمول معافیت
 خواهند شد.

سازمان هاي  تحریمدر 
ملل منع مبادالت با بخش 

ران تصریح نشده انرژي ای
است. اما در بخشی از این 

گزارش آمده است که 
ایران از درآمدهاي بخش 
انرژي براي پیشبرد اهداف 

اي و سایر برنامه هسته
هاي نظامی خود برنامه

کند. بر این استفاده می
اساس سازمان ملل از 
هاي کشورهایی که شرکت

تابع خود را از معامله با 
-بخش انرژي ایران باز می

 دارند حمایت کرده است.

کلیه  اتحادیه اروپا تقریباً
مبادالت با بخش انرژي 
ایران شامل خرید نفت و 

ها و گاز، بیمه نفتکش
فروش تجهیزات بخش 

انرژي را ممنوع اعالم کرده 
 است.

ژاپن و کره جنوبی نیز 
هاي بخش اجراي پروژه

انرژي در ایران را ممنوع 
-اعالم کرده و محدودیت

هاي در براي پروژههایی 
حال اجرا وضع کرده است. 

کره جنوبی در دسامبر 
تحت  مؤسساتاز  2011

تابعیتش خواست که از 
فروش تجهیزات بخش 
انرژي و پتروشیمی به 

ایران خودداري کنند. با 
اینکه ممنوعیتی از سوي 

این دو کشور بر خرید نفت 
از ایران اعمال نشده است، 
هر دو سهم خود از خرید 

اند به شدت کاهش دادهرا 
و این روند براي 
هاي برخورداري از معافیت

تحریمی ایاالت متحده 
 همچنان ادامه دارد.
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 سازمان مللهاي  تحریم ایاالت متحدههاي  تحریم 
اتحادیه اروپا و هاي  تحریم

 پیمانانسایر هم

-ممنوعیت کمک

هاي خارجی به 
 ایران

کمک خارجی از سوي 
ایاالت متحده (غیر از 

هاي بشردوستانه) کمک
ممنوع اعالم شده است. از 

ایران در  1984سال 
لیست کشورهاي مدافع 

هاي تروریستی قرار گروه
گرفته و بر این اساس 

هرگونه کمک خارجی به 
این کشور ممنوع است. از 
سوي دیگر ایران هم از 
پذیرش هرگونه کمک از 

سوي ایاالت متحده 
 کند. خودداري می

چنین تحریمی ار سوي 
سازمان ملل موضوعیت 

 ندارد. 

اتحادیه اروپا پس از 
تصویب قوانینی در جوالي 

کمک مالی اعطاي  2010
هاي تجاري به ایران و وام

را ممنوع اعالم کرده است. 
این رویه در خصوص 

 تأمینهایی که به شرکت
مالی در بخش انرژي ایران 

کنند نیز الزماقدام می
 االجراست.

ژاپن و کره جنوبی چنین 
هایی را قائل محدودیت

اند اما در عین حال نشده
مواردي از این دست از 
سوي این کشورها در 

 جریان نیست. 

محدودیت صدور 
اقالمی که مصارف 

 دوگانه دارند

الیحه  6بر اساس بند 
اداره تجارت ایاالت متحده 

قانون کنترل  38و بند 
صدور تسلیحات پروانه 

ی که اقدام به مؤسسات
صدور اقالم با مصارف 
دوگانه به ایران کنند، 

 باطل خواهد شد. 

هاي سازمان ملل قطعنامه
علیه ایران صدور کلیه 

اقالمی که مصارف دوگانه 
 دارند را منع کرده است. 

اتحادیه اروپا در راستاي 
هاي سازمان ملل قطعنامه

صدور هرگونه اقالم با 
مصارف دوگانه به ایران را 
ممنوع اعالم کرده است. بر 
این اساس فروش فلزات 
نهایی و گرافیت به ایران 

 ممنوع شده است. 
ژاپن و کره جنوبی نیز نظام 

کنترلی شدیدي در 
خصوص صادرات اقالمی 
که مصارف دوگانه دارند 

 اند. تعبیه کرده
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 سازمان مللهاي  تحریم ایاالت متحدههاي  تحریم 
اتحادیه اروپا و هاي  تحریم

 پیمانانسایر هم

تحریم اعطاي وام
المللی به هاي بین

 ایران

قانون  1621بر اساس بند 
المللی، مالی بین نهادهاي

نماینده امریکا در نهادهاي 
المللی نظیر بانک مالی بین

جهانی ملزم است با 
اعطاي وام توسط این 

نهادها به ایران مخالفت 
 کند. 

 1747بر اساس قطعنامه 
از کشورها و نهادهاي 

المللی مختار مالی بین
هستند از اعطاي وام 

خودداري کنند. مگر اینکه 
هاي هدفاین وام ها با 

اي و بشردوستانه توسعه
 مورد استفاده قرار گیرند. 

 27بر اساس مصوبات 
اعضاي  2010جوالي 

اتحادیه اروپا از اعطاي وام 
هاي مالی به ایران و کمک

اند. این مصوبات منع شده
دربرگیرنده نهادهاي مالی 

المللی فعال در بین
کشورهاي عضو اتحادیه 

 شود. اروپا نیز می

ناوگان  محدودیت
 دریایی ایران

بر اساس فرمان اجرایی 
داري ، اداره خزانه13382

هاي ایاالت متحده دارایی
خطوط دریایی ایران و 

مرتبط با آن را  مؤسسات
 مسدود کرد.

هاي شماره قطعنامه
کشورها  1929و  1803

را ملزم به بازرسی 
هاي شرکت ایران محموله

ایر و خطوط دریایی ایران 
 کند. می

جوالي  27اتحادیه اروپا در 
دسترسی  2010

هواپیماهاي باري ایران ایر 
هاي کشورهاي به فرودگاه

عضو را ممنوع اعالم و کلیه 
هاي مرتبط با دارایی

خطوط دریایی جمهوري 
هاي اسالمی ایران و شرکت

مرتبط با آن را مسدود 
کرد. ارائه خدمات بیمه 

هاي براي شرکت ونقلحمل
 وع اعالم شد.ایرانی نیز ممن

کره جنوبی و ژاپن نیز 
جرا امصوبات مشابهی را به 

 اند. گذارده
 Iran Sanctions (2013), Kenneth Katzman, Congressional Research Serviceمأخذ:

 
ایاالت متحده از شدت باالیی برخوردار است اما در مقایسه با هاي  تحریم

سازمان ملل شمول اجرایی کمتري دارد. بدان معنا که کشورهایی نظیر هاي  تحریم
براي ایران جنبه استراتژیک دارد از گستردگی  آنهاچین، روسیه و هند که همکاري با 

ها رضایت ندارند و اغلب خود را ملزم به رعایت بندهاي تحریمی سازمان ملل این تحریم
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و بازدارنده ایاالت متحده، به دنبال افزایش هاي تشویقی دانند. با این حال، اهرممی
 هاي اقتصادي این کشورها است.ریسک فعالیت در ایران براي بنگاه

اتحادیه اروپا از آن جهت اهمیت دارد که این کشورها را از صف حامیان هاي  تحریم
خاموش ایران خارج کرده و در جبهه ایاالت متحده قرار داده است. کشورهاي عضو این 

ایاالت متحده علیه ایران را پوشش هاي  تحریم، بخشی از 2005اتحادیه تا پیش از سال 
هاي ایران را ند. به عنوان نمونه بیمه نفتکشکاستمی آنهامنفی  تأثیرند و از دادمی
ی یها تحریمتر از ها همچنان پاییناکنون شدت این تحریمتوان ذکر کرد. اگرچه هم می

 اند، اما رو به گسترش هستند.است که از سوي ایاالت متحده اعمال شده
اگرچه بسیاري از بندهاي دو قطعنامه اخیر سازمان ملل اختیاري است و برخی 
موارد براي جلب حمایت چین و روسیه به طور کامل حذف شدند، اما به دلیل شمول 

 ، از اهمیت باالیی برخوردار است.آن به کلیه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد
هرچه  يانزوا يراهبرد برا 6از کاربرد  یشده حاکوضعهاي  تحریمل یه و تحلیتجز

 راهبردها عبارتند از:ن یاست. ا یالمللنیران در سطح بیشتر ایب
هاي بلندباال ی که به زعم ایاالت متحده هدفمند بوده و لیستیها تحریماعمال  اول:

 تأمینهاي تروریستی، اقتصادي ایران را با ادعاهایی نظیر حمایت از گروه مؤسساتاز 
 شود.اي و ساخت تسلیحات کشتار جمعی شامل میهزینه برنامه هسته

هاي مراسالت غیرمستقیم از طریق مسدود کردن شاهراه هاي تحریماعمال  :دوم
ایران را  پولی و مالی ایران نظیر حذف ایران از نظام سوئیفت که معامالت تجاري

 الشعاع قرار داده است. تحت
گذاري در صنایع نفت و گاز هاي تشویقی براي خروج از سرمایهتعبیه اهرم :سوم
 کشور.ه عنوان شاهراه درآمدي این ایران ب

 ها و کشورهاي خارجی در ایران.افزایش هزینه فعالیت شرکت :چهارم
 ونقلحملپنجم: تحریم صنعت بیمه و 

 ايششم: تحریم رسانه
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الملل، در طول نیران در نظام تجارت بیا يگریباز يبرا یف نشدن نقشیهرچند تعر
اقتصاد،  یالمللنیدر برابر بحران ب يبه عنوان سپر یگذشته از طرف گروه يهاسال

رسد که به یز به نظر میآم، اغراقید زمانین تمجیاما اد واقع شده است، یمورد تمج
از سته شود.ینگر يشتریالملل با تأمل بنیران از نظام بیاقتصادا يریاثرپذ يمجرا
مت نفت به یقبه توان ی، میران از اقتصاد جهانیاقتصاد ا يریاثرپذ ين مجراهایتر عمده

ه، یمت مواد اولیگذار بر قتأثیرو نرخ ارز به عنوان عامل  يارز يشاخص درآمدهاعنوان 
وضع شده در سطوح هاي  تحریمبا توجه به . اشاره نمودیو مصرف ياواسطه يکاالها

 صورت زیر خالصه کرد:توان به یران را میبر اقتصاد اها تحریم میمستق اثراتمختلف، 
المللی تخمین اقتصاددانان صندوق بینبر اساس : کشور يره ارزیکاهش ذخ .1

، به 2011میلیارد دالر در پایان سال  106بایست از پول، ذخیره ارزي ایران می
ها حاکی از آن بینیکاهش یافته باشد. پیش 2012میلیارد دالر در نوامبر  80

به پایان  2014است که با نرخ کاهش فعلی، ذخایر ارزي ایران تا جوالي سال 
به دلیل کاهش  2013وضع شده از ژانویه هاي  تحریمخواهند رسید. اجراي 

توان ایران در بازگرداندن ارز فیزیکی حاصل از فروش نفت به داخل کشور، نرخ 
 د.دهیر را بیش از پیش افزایش میکاهش ذخا

بودجه جاري یکی از مواردي است که دولت به دلیل سقوط بودجه: يکسر .2
درآمدهاي نفتی در آن دچار مشکل شده است. بر اساس الیحه بودجه 

ها براي افزایش قیمت پیشنهادي دولت دهم، اجراي فاز دوم هدفمندي یارانه
مر هاي دولت براي کسري بودجه بود که این اهاي انرژي یکی از سیاستحامل

 رسد.هاي اقتصادي دولت یازدهم، منتفی به نظر میبا توجه به سیاست

ش از یپ یران حتیا ياهیوسرما یمال يبازارها:یخارج يگذارهیکاهش سرما .3
اند. نداشته یخارج يهاهیدر جذب سرما ییها عملکرد قابل اعتنامیاعمال تحر

ران باعث شده است، یاقتصاد ا يسک باالیدر کنار ر یت کنونین حال وضعیبا ا
 ران وجود نداشته باشد.یدر اقتصاد ا یخارج يگذارهیسرما يزه الزم برایانگ
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ران است و چنانچه یها بر اقتصاد امیتحر تأثیرم یآثار مستق البته موارد فوق، صرفاً
ت نشوند، آثار یریکارا، اثربخش و به موقع، مد يها با راهبردهامین تحریم ایآثارمستق

م یرمستقیغ يامدهاین پیشود. ایم یران مستولیکره اقتصاد ایآن بر پ میرمستقیغ
است،  يت اقتصادیریم و مدیتحر يرویدو ن تأثیرند یبرآشدت و ضعف آن که  ياقتصاد

 عبارتند از:
 ش نرخ تورمیافزا -1
 یسقوط ارزش پول مل -2

 يکاریش نرخ بیو افزا يگذارهیکاهش سرما -3

 يکاهش رشد اقتصاد -4

 کاهش صادرات و ... -5



 

 

 
  





 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 چهارمفصل 
 ها و جذابیت راهبردهاپژوهی تحریمآینده

 

 مقدمه
قطعیت به قطعیت است اما پذیرش عدمریزي، سرشار از عدمآینده در فرایند برنامه

ها و فرصتهاست. آینده گیري، منشأ خلق ایدهعنوان قطعیت انکارناپذیر در محیط تصمیم
بینی آن بر اساس روند گذشته، همانند فراموش نمودن بینی نیست و پیشقابل پیش

نوآوري در کسب و کار است. براي تعیین راهبردهاي اثربخش، یک بنگاه اقتصادي باید 
تفاوت از امروز است و نیز باید قادر باشد که این تغییرات را ابتدا بپذیرد که فردا اساسا م

گیرنده را هاي از پیش تعیین شده، تصمیممدیریت نماید. تفکر باز و خارج از چارچوب
 سازد تا تغییرات را بهتر درك و مدیریت کند.قادر می

د در پژوهی به عنوان ابزاري قدرتمنها تکنیک آیندهقطعیتبراي تفوق بر این عدم
پژوهی بیشتر مبتنی بر مطالعاتی سالیان اخیر کاربردهاي وسیعی یافته است. ریشه آینده

میالدي در ایاالت متحده در صنایع دفاع و انرژي صورت  60و  50هاي است که در دهه
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هاي گرفت. با گذشت زمان، دولتها عالقمند شدند تا با استفاده از این روش، برنامه
 هاي مرتبط با فناوري، تدوین نمایند.گذاريیهبهتري را براي سرما

انداز یا نگاهی به آینده تعریف نمود. این توان چشمپژوهی را میبه طور کلی آینده
ریزي بر پایه سناریو، روش بصورت تنگاتنگی با سناریوسازي عجین شده است. برنامه

   نظور توسعهریزي و تجزیه و تحلیل بلندمدت است که به متکنیکی براي برنامه
ریزي پذیر و نوآورانه است. برنامهها و راهبردها مورد استفاده قرار گرفته و انعطافسیاست

بر پایه سناریو به دنبال آن نیست که تعیین کند که در آینده دقیقا چه رخ خواهد داد، 
 اما از طریق فرایندي رسمی، مرجعی ارزشمند را براي تحلیل رویدادها در آینده ارائه

 کند.می
در هر مقطع زمانی، تعداد ناحدودي سناریو براي ترسیم آینده، قابل تصور است. 

اي که امکان وقوع منفرد توان سناریو را داستان یا روایتی از آینده تفسیر کرد آیندهمی
 کشد. سناریوي مختلف به تصویر می 5تا  2یا همزمان رویدادهاي متنوعی را در قالب 

گیرندگان براي آگاهی دادن به آنان در وهی کمک به تصمیمپژهدف از آینده
گرفته توسط بندي صورتهاي آینده است. بر اساس طبقهها و فرصتخصوص چالش

 پژوهی وجود دارد:روش براي آینده 4مؤسسه رند اروپا، بطور کلی 
 روش توصیفی 

 روش هنجاري یا ارزشی 

 شود)روش کمی (معموال از تئوري احتمال استفاده می 

 روش کیفی 

 سناریوسازي -4-1
هاي واژه سناریو از دنیاي تئاتر و سینما گرفته شده و بر روایت داستان و نیزنقش

توان آن را بصورت ریزي بر پایه سناریومیبازیگران داللت دارد. اما در مبحث برنامه
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تماالً یک دولت، سازمان یا شرکت اح هاي ممکن متعدد، کههاي مربوط به آیندهداستان
نقاط انشعاب  سناریوها موجب تمرکز توجه بر روي د.با آنها مواجه خواهد شد، تعریف کر

گیري برپایه کمک تصمیم شود. بهمسیر آینده و پیشامدهاي بالقوه در این مسیر می
در شرایط مختلفی که سناریوها  هاي پیشنهاديهاي بدیل و آزمون استراتژيآینده

در این حالت  تر خواهد بود.آسانهاي آینده قطعیتباعدمکنند، مواجهه معرفی می
در برابر اکثر رویدادهاي آینده، که شاید برخی از آنها دور از  هاي اتخاذ شدهتصمیم

 .پذیري زیادي خواهند داشتتصورباشند، انعطاف
 فرایند ساخت سناریو شامل مراحل زیر است:

 تعیین مسئله یا موضوع مرکزي -1

 هاتعیین پیشران -2

 قطعیتها بر اساس درجه اهمیت و میزان عدمبندي پیشراناولویت -3

هاي احتمال وقوع، احتمال شرطی و تعیین سناریوي منتخب بر اساس ماتریس -4
 احتمال توأم رویدادها

 تبیین سناریوي منتخب  -5

 تعیین میزان جذابیت هر راهبرد با توجه به سناریوي منتخب -6

 بندي آنهاو اولویتهاي استراتژیک تعیین پیشران -4-1-1
هاي اجتماعی، فرهنگی، فنآورانه، سیاسی، لفهؤتوان به منیروهاي پیشران رامی

، بسیار بر نیروهاي پیشران ذینفع کنترل معموالً،محیطی تجزیه کرد. اقتصادي وزیست
 .و تنها اهرم مؤثر براي برخورد با آنها،شناسایی و فهم تأثیرات آنهاست کم

بندي هاي استراتژیک، استفاده از ماتریس اولویتین پیشرانهاي تعییکی از روش
 است. مراحل کاربرد این ماتریس به شرح زیر است: ٣٧موضوعات

                                           
37- Issues Priority Matrix (IPM) 



 ها و جذابیت راهبردهاپژوهی تحریمآینده   98
 

 
 

 هاي مؤثر بر موضوع مرکزيتهیه لیستی از تمامی روندها و پیشران -1

ها در قالب طیف زیاد، متوسط ارزیابی احتمال وقوع هر یک از روندها و پیشران -2
 و کم

ها یا روندها بر موضوع مرکزي میزان تأثیر احتمالی هر یک از پیشرانارزیابی  -3
 در قالب طیف زیاد، متوسط و کم

  : میزان تأثیر احتمالی1-4جدول 

وع
 وق
مال

حت
ا

 

  زیاد متوسط کم
 زیاد اولویت زیاد اولویت زیاد اولویت متوسط
 متوسط اولویت زیاد اولویت متوسط اولویت کم
 کم اولویت متوسط اولویت کم اولویت کم

 IPMماتریس 
ها در موضوع تحریم تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس طیفی از پیشران

ها ها در بخش قبلی بیان شد، این پیشرانهرچند با توجه به تعریفی که از پیشران
تأثیر بگذارند، هاي مختلفی بر موضوع مورد بررسی (موضوع مرکزي) توانند از محیط می

اما با توجه به آنکه سناریوها معموالً بر اساس دو یا حداکثر سه پیشران کلیدي، 
شوند، با نظر خبرگان در حوزه تحریم تنها به محیط سیاسی براي تعیین گذاري می پایه

هاي کلیدي، تمرکز گردید. نتایج حاصل از این ارزیابی در جدول زیر منعکس پیشران
 شده است:

 
 هاي حوزه تحریمقطعیت پیشران: تعیین درجه تأثیرگذاري و میزان عدم2-4ل جدو
 قطعیتمیزان عدم درجه تأثیرگذاري پیشران حوزه

 سیاسی
 خیلی زیاد خیلی زیاد روابط ایران با غرب

 زیاد خیلی زیاد انسجام سیاسی داخلی

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
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مسئله مرکزي مورد بررسی اثرگذار توانند بر هاي متعددي میهرچند پیشران
هاي هاي متعدد در ساخت فضاي سناریو، بر پیچیدگیباشند اما استفاده از پیشران

سازد. از اینرو دو پیشران مدل افزوده و فرایند تحلیل خبرگی را با مشکل مواجه می
ا هاي مرتبط با تحریم در هر حوزه راهبردي رتوانند استراتژيکلیدي، که بیشتر می

ها در محیط دور (روابط ایران با غرب) و پیشران متأثر سازند که یکی از این پیشران
هاي منتخب عنوان پیشراندیگر در محیط نزدیک (انسجام سیاسی داخلی) است به

 براي تدوین فضاي سناریویی، استفاده گردید.

 اکسپر در طراحی سناریوها –کاربرد روش اسمیک پروب  -4-1-2
اي منطقی و ها به شیوهیک، طرف سئوال گروهی کارشناسند. پرسشدر روش اسم

ها را غیرحضوري و یا نشست حضوري نسبت به توان سؤالشوند. میطرفانه مطرح میبی
دقتی کارشناسان در ابراز احتمال وقوع فرضیه کاربرد روش اقدام نمود. براي کاهش بی

یدادي که احتمال وقوع آن بسیار (رو 1سطحی از  5ها بصورت مقیاس بهتر است پاسخ
(رویدادي که احتمال وقوع آن بسیار زیاد است) و بعد بصورت احتمال  5کم است) تا 

 شود عبارتند از:شرطی خواسته شود. اطالعاتی که از کارشناسان خواسته می

 هاي مهم ازنظر موضوع بررسی: فهرست فرضیه .1
 افق مشخص: احتمال وقوع ساده هر فرضیه در .2
 ،احتمال فرضیه  .3
 ها (در صورت عدم استقالل رویدادها): احتمال شرطی فرضیه .4

هاي فوق و با و سپس با توجه به نظرات کارشناسی در خصوص هریک از احتمال
 شود:استفاده از فرمول احتمال توأم، وقوع سناریوهاي مختلف بصورت زیر محاسبه می

 
اکسپر فرض بر این است که از مجموعه نظرهاي ابراز شده  –در روش اسمیک پروب 

اي را استخراج کرد که بیانگر نظر مشترك همه کارشناسان توان نظر کلی ناگفتهمی
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هاي منتخب، الزم است تا وضعیت استقالل یا احتمال شرطی باشد. با توجه به پیشران
هاي خبرگی استخراج کرد. بر این اساس الزم اس تحلیلها را بر اسهر یک از پیشران

هاي منتخب را بررسی نمود. براي این منظور از دو هاي مختلف، پیشراناست تا حالت
شود. با توجه به نظرات خبرگان، دو مؤلفه میزان تأثیرگذاري و احتمال وقوع استفاده می

دارد که درجه احتمال وقوع آن گزینه در ارتباط با پیشران انسجام سیاسی داخلی وجود 
 در جدول زیر منعکس شده است:

 
 
 

 : برآورد احتمال رویدادها3-4جدول 

 احتمال رویداد

 بهبود انسجام سیاسی داخلی

 %)80-%100تقریباً قطعی (          
 

 

 %)60-%80به احتمال زیاد (          
 %)40-%60محتمل (          

 
 

 %)20-%40احتمال کم (          
 

 

 )0-%20غیرمحتمل (         

 کاهش انسجام سیاسی داخلی

 %)80-%100تقریباً قطعی (          
 

 

 %)60-%80به احتمال زیاد (          
 %)40-%60محتمل (          

 
 

 %)20-%40احتمال کم (          
 

 

 )0-%20غیرمحتمل (         

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
 



 101                                                               مدیریت اقتصادي کشور در شرایط تحریم  
 

 

هاي مختلف، نیز باید برآورد همچنین احتمال بهبود روابط ایران با غرب در گزینه
گردد. اما با توجه به آن که روابط ایران با غرب به عنوان یک پیشران کلیدي، بطور قابل 

اي متأثر از انسجام سیاسی داخلی است، به همین دلیل از احتمال شرطی مالحظه
 منعکس شده است: بعدرویداد مذکور، استفاده شد که مقادیر آن در جداول 
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 دور به شرط بهبود انسجام سیاسی داخلی: برآورد احتمال شرطی رویدادها در محیط 4-4جدول 
 هاي تحقیقمأخذ: یافته

رح
ش

 

 احتمال وقوع مشخصات حالت

ول
ه ا
زین
گ

 

دستیابی به یک تفاهم 
محدود بر سر مسئله 

اي و خروج از انزوا هسته
 ها و عدم حذف تحریم

هاي تصویب تحریم عدم
 جدید

 %)80-%100تقریباً قطعی (           
 

 %)60-%80به احتمال زیاد (           
 %)40-%60محتمل (          

 
 

 %)20-%40احتمال کم (          
 

 

 )0-%20غیر محتمل (         

-آزادسازي برخی از دارایی

 ایران هاي بلوکه شده

 هاعدم حذف تحریم

دوم
نه 
گزی

 

دستیابی به یک تفاهم 
محدود بر سر مسئله 

اي و خروج از انزوا هسته
با حذف برخی از 

 ها تحریم

هاي عدم تصویب تحریم
 جدید

 %)80-%100تقریباً قطعی (           
 

 %)60-%80به احتمال زیاد (           
 %)40-%60محتمل (          

 
 

 %)20-%40احتمال کم (          
 

 )0-%20غیر محتمل (         

ها حذف برخی از تحریم
(بازگشت به وضعیت قبل 

 )91از تیرماه 

سوم
نه 
گزی

 
دستیابی به یک تفاهم 
گسترده بر سر مسئله 

اي و بهبود روابط هسته
 المللبین

 هاحذف کامل تحریم

 %)80-%100تقریباً قطعی (           
 

 %)60-%80به احتمال زیاد (           
 %)40-%60محتمل (          

 

 %)20-%40احتمال کم (          
 

 )0-%20غیر محتمل (         

ارم
چه

نه 
گزی

 

عدم دستیابی به تفاهم 
و تشدید تنش در روابط 

 ایران با غرب
 هاي جدیدتحریم وضع

 %)80-%100تقریباً قطعی (           
 

 %)60-%80به احتمال زیاد (           
 %)40-%60محتمل (          

 

 %)20-%40احتمال کم (          
 

)0-%20غیر محتمل (
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هاي مختلف قابل وقوع در محیط دور، با توجه به آنکه مجموع احتمال شرطی حالت
رو الزم است تا احتماالت ذهنی، بصورت نرماالیز شده محاسبه  برابر با یک است، از این

 گردندکه نتایج آن در جدول زیر منعکس شده است:
 

 : برآورد احتمال شرطی رویدادها در محیط دور به شرط بهبود انسجام سیاسی داخلی5-4دول ج

رح
ش

 

 حالت
احتمال 
 شرطی

احتمال 
شرطی 
 نرماالیز

ول
ه ا
زین
گ

 

اي و خروج از دستیابی به یک تفاهم محدود بر سر مسئله هسته
 ها تحریمانزوا و عدم حذف 

0,70 0,48 

دوم
نه 
گزی

 

اي و خروج از محدود بر سر مسئله هستهدستیابی به یک تفاهم 
 هاانزوا با حذف برخی از تحریم

0,50 0,35 

سوم
نه 
گزی

 
اي و بهبود دستیابی به یک تفاهم گسترده بر سر مسئله هسته

 المللروابط بین
5 0,1 0,10 

ارم
چه

نه 
گزی

 

 0,07 0,10 عدم دستیابی به تفاهم و تشدید تنش در روابط ایران با غرب

 هاي تحقیقیافتهمأخذ: 
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 : برآورد احتمال شرطی رویدادها در محیط دور به شرط کاهش انسجام سیاسی داخلی6-4جدول 

رح
ش

 

 احتمال وقوع مشخصات حالت

ول
ه ا
زین
گ

 

دستیابی به یک تفاهم 
محدود بر سر مسئله 

اي و خروج از انزوا هسته
 ها تحریمو عدم حذف 

هاي عدم تصویب تحریم
 جدید

 %)80-%100تقریباً قطعی (           
 

 %)60-%80به احتمال زیاد (           
 %)40-%60محتمل (          

 

 %)20-%40احتمال کم (          
 

 )0-%20غیر محتمل (         

آزادسازي برخی از 
هاي بلوکه شده دارایی

 ایران
 ها تحریمعدم حذف 

نه 
گزی

 دوم

دستیابی به یک تفاهم 
محدود بر سر مسئله 

اي و خروج از انزوا هسته
-با حذف برخی از تحریم

 ها 

هاي عدم تصویب تحریم
 جدید

 %)80-%100تقریباً قطعی (           
 

 %)60-%80به احتمال زیاد (           
 %)40-%60محتمل (          

 

 %)20-%40احتمال کم (          
 

 )0-%20غیر محتمل (         

ها حذف برخی از تحریم
(بازگشت به وضعیت قبل 

 )91از تیرماه 

سوم
نه 
گزی

 
دستیابی به یک تفاهم 
گسترده بر سر مسئله 

اي و بهبود روابط هسته
 المللبین

 هاحذف کامل تحریم

 %)80-%100تقریباً قطعی (           
 

 %)60-%80به احتمال زیاد (           
 %)40-%60محتمل (          

 

 %)20-%40احتمال کم (          
 

 )0-%20غیر محتمل (         

ارم
چه

نه 
گزی

 

عدم دستیابی به تفاهم و 
تشدید تنش در روابط 

 ایران با غرب
 هاي جدیدوضع تحریم

 %)80-%100تقریباً قطعی (           
 

 %)60-%80به احتمال زیاد (           
 %)40-%60محتمل (          

 

 %)20-%40احتمال کم (          
 

 )0-%20غیر محتمل (         

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
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در محیط دور با توجه به همچنین مقادیر احتمال شرطی نرماالیز شده رویدادها 
 گزینه کاهش انسجام سیاسی در محیط نزدیک، بصورت جدول زیر محاسبه شده است:

 
 

 : برآورد احتمال شرطی رویدادها در محیط دور به شرط کاهش انسجام سیاسی داخلی7-4جدول 

رح
ش

 

 حالت
احتمال 
 شرطی

احتمال شرطی 
 نرماالیز

ول
ه ا
زین
گ

 

اي و خروج بر سر مسئله هستهدستیابی به یک تفاهم محدود 
 ها تحریماز انزوا و عدم حذف 

0,60 0,38 

دوم
نه 
گزی

 

اي و خروج دستیابی به یک تفاهم محدود بر سر مسئله هسته
 هااز انزوا با حذف برخی از تحریم

0,40 0,25 

سوم
نه 
گزی

 

اي و بهبود دستیابی به یک تفاهم گسترده بر سر مسئله هسته
 المللروابط بین

0 0,1 0,06 

ارم
چه

نه 
گزی

 
 0,50 عدم دستیابی به تفاهم و تشدید تنش در روابط ایران با غرب

 
0,31 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
 

 هاي راهبرديتبیین سناریوي منتخب در حوزه -4-2
قطعیت روابط با غرب و فضاي کسب و کار، با توجه به آنکه سناریوها در قالب دو عدم

است تا احتمال توأم این رویدادها نیز، محاسبه گردند. جدول زیر شوند، الزم طراحی می
 دهد:نتایج احتمال توأم این رویدادها را در قالب سناریوهاي مختلف نشان می
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 : درخت تصمیم رویدادهاي مختلف در محیط نزدیک و دور (برآورد احتمال توأم)1-4نمودار 
 

 
 

توان دریافت که امکان وقوع توأم می با نگاهی به اعداد مندرج در درخت تصمیم فوق
دستیابی به یک تفاهم محدود بر سر "در محیط نزدیک و  "بهبود انسجام سیاسی"

در محیط دور بیش از سایر  ")ها تحریماي و خروج از انزوا (عدم حذف مسئله هسته
 گردد.شناخته می "سناریوي منتخب"عنوان سناریوهاست و به
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دستیابی به یک تفاهم "در محیط نزدیک و  "انسجام سیاسیبهبود "همچنین امکان 
در محیط  "ها)اي و خروج از انزوا (با حذف برخی از تحریممحدود بر سر مسئله هسته

 گردد.تعیین می "سناریوي بدیل"عنوان دور به
ها و راهبردهاي متناظر با آنها در دو بخش بندي چالشبا توجه به طبقه

مدت ت گرفته از فضاي تحریم بوده و راهبردهاي آن کوتاهکه نشأ "غیرساختاري"
هاي راهبردي هاي مزمن حوزهکه در حقیقت چالش "ساختاري"شود و محسوب می

مدت و ها هستند و میاناثر شدن تحریممحسوب شده و بسترساز تأثیرگذاري یا کم
یرساختاري توان گفت که آن بخش از راهبردهایی که غشوند، میبلندمدت محسوب می

هاي متفاوتی داشته توانند جذابیتهستند بسته به سناریوهاي منتخب و بدیل می
هاي غیرساختاري در ارتباط باشند. از اینرو میزان جذابیت راهبرد هاي مرتبط با چالش

 با هر یک از سناریوهاي منتخب و بدیل به قضاوت خبرگی گذاشته خواهند شد.
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 



 

 

 

 
 
 
 

 فصل پنجم
 ها و راهبردهاي حوزه  بازرگانیچالش

 

 مقدمه
گیري مبادالت و ارائه  هاي اقتصادي در شکل بازرگانی به عنوان محیط اصلی فعالیت

سازد. این  ها و کل اقتصاد را متأثر می اقتصاد نقش دارد و عملکرد سایر بخشخدمات در 
ها بوده و جایگاه محوري در  بخش داراي پیوندهاي پیشین و پسین با سایر بخش

دستیابی به رشد اقتصادي کشور دارد. اگر بازرگانی از کارایی مطلوب برخوردار باشد، با 
پذیري  ش هزینه تمام شده تولید، ارتقاء رقابتکاهش هزینه مبادله و بدین ترتیب کاه

پیوندي جهانی و محصوالت تولیدي را به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر هم
اي در جهان امروز دارد و  هاي اقتصادي، ابعاد تازه مشارکت کشورهاي مختلف در فعالیت

 شود. تجارت، محور اصلی ارتباط با اقتصاد جهانی محسوب می
رسیدن به اهداف توسعه به گسترش تجارت در سایه تعامل با اقتصاد  ترتیب بدین

جهانی وابسته است. زمانی اقتصاد به رشد مستمر و پایدار دست خواهد یافت که توسعه 
مبتنی بر دستیابی به بازارهاي بزرگ و در حال گسترش صورت گیرد. بازارهاي جهانی 

وسیله توسعه  تمر تولیدات و بدینبه اندازه کافی گسترده هستند که شرایط رشد مس
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پایدار ملی را فراهم سازند. بنابراین سیاست توسعه صادرات و تولید براي بازارهاي 
جهانی، یکی از الزامات توسعه است. در رابطه با ایران نیز که صادرات آن با نفت گره 
خورده است، رهایی از اقتصاد تک محصولی و توسعه صادرات غیرنفتی امري 

ناپذیر است. از طرف دیگر با توجه به اینکه سهم عمده واردات ایران را کاالهاي  اباجتن
دهد؛ توجه به تجارت  اي (که زیربناي تولید هستند)، تشکیل می اي و سرمایه واسطه

سزایی برخوردار  خارجی در ایران هم از بعد صادرات و هم از بعد واردات از اهمیت به
ي که باعث تقویت و یا تضعیف بازرگانی خارجی کشور است. بنابراین هرگونه رخداد

شود، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و روند رشد و توسعه اقتصادي کشور خواهد داشت. 
الملل علیه ایران که بر حوزه بازرگانی کشور اخیر جامعه بینهاي  تحریمحال با توجه به 

راهکارهاي مناسب براي رفع موانع   ها و ارائه تأثیر چشمگیري داشته است، بررسی چالش
آمار و اطالعاتی از وضع موجود   پیش رو ضروري است. در این گزارش پس از ارائه

 ها و راهکارهاي مرتبط پرداخته خواهد شد. چالش  بازرگانی خارجی کشور به ارائه

 بررسی و تحلیل روندها و وضعیت موجود -5-1
 خش بازرگانی کشوربررسی روندهاي تاریخی متغیرهاي ب -5-1-1

اي اثربخش و تأثیرگذار در جانمایی  بخش بازرگانی، موتور محرکه اقتصاد و مولفه
نگر تلقی شده و این  گرا و یا درون نظام اقتصادي کشورها در طیف اقتصادهاي برون

توان انعکاس شرایط رونق و رکود در اقتصاد دانست. از این رو رصد آمار این  بخش را می
هاي مناسب به منظور توسعه کشور و نظارت بر عملکرد  خاذ سیاستبخش جهت ات

 هاي متولی بخش بازرگانی ضروري است. دستگاه
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 روند میزان صادرات نفت خام ایران-5-1-2
دهد، در این  از آنجا که صادرات نفت بخش عمده صادرات کل ایران را تشکیل می

 1357-1390هاي  زمانی سال  زهروند میزان صادرات نفت ایران در با  قسمت به ارائه
گردد، صادرات نفت خام ایران در طی  طور که مالحظه می شده است. همان  پرداخته

هاي اخیر و تا  دوره زمانی مذکور از نوساناتی برخوردار بوده است، به طوریکه در سال
ها، مقدار صادرات نفت ایران به حدود دو میلیون بشکه در روز  قبل از تشدید تحریم

 رسیده است.
 1357-1390هاي  : میزان صادرات نفت خام ایران طی سال1-5نمودار 

 
 مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 
همچنین در نمودار زیر، به سهم صادرات نفتی و غیرنفتی در صادرات کشور طی 

شود، صادرات نفت و  طور که مالحظه میاشاره شده است. همان 1357-1387هاي  سال
 گاز، سهمی غالب در صادرات کشور دارد.
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 1357-1387هاي  : سهم صادرات نفتی و غیرنفتی در صادرات کشور طی سال2-5نمودار 

 
 مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 روند ارزش و رشد صادرات گمرکی -5-1-3
هاي  در این قسمت روند زمانی ارزش دالري صادرات غیرنفتی ایران در طی سال

شود ارزش صادرات غیرنفتی  طور که مالحظه می ارائه گردیده است. همان 1391-1344
هاي اخیر برخوردار بوده است. البته این روند در  ایران از یک روند صعودي در طی سال

 المللی روندي نزولی به خود گرفته است.ینبهاي  تحریم  ، به واسطه1391طی سال 
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 سهم صادرات نفت و گاز در صادرات
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 1344-1391هاي  : ارزش صادرات گمرکی ایران طی سال3-5نمودار 

 
 مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 
توان در سه گروه کاالهاي  بر اساس شکل زیر، صادرات کاالهاي غیرنفتی ایران را می

بندي نمود. سنتی و کشاورزي طبقههاي کانی و فلزي و کاالهاي  صنعتی، کلوخه
شود، بر اساس سهم در ارزش دالري صادرات، کاالهاي  طور که مالحظه می همان

هاي کانی و فلزي به ترتیب بیشترین سهم  صنعتی، کاالهاي سنتی و کشاورزي و کلوخه
 اند. هاي اخیر داشته را از ارزش دالري صادرات گمرکی ایران در سال
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هاي  بندي بانک مرکزي طی سال ارزش واقعی صادرات گمرکی ایران بر اساس طبقه: 4-5نمودار   
1390-1347 

 
 مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 
براي تحلیل بهتر روند صادرات غیرنفتی ایران، در شکل ذیل رشد ارزش دالري 

 طور که ارائه گردیده است. همان 1344-91هاي  صادرات گمرکی ایران طی سال
هاي اخیر صادرات کاالهاي غیرنفتی ایران از رشدي مثبت و  گردد، طی سال مالحظه می

درصد برخوردار بوده است. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که  20در حدود 
دهد که اي از صادرات غیرنفتی کشور را محصوالت پتروشیمی تشکیل میبخش عمده

رشد صادرات غیرنفتی ایران روندي  1389-91هاي  ریشهنفتی دارد. به عالوه طی سال
 ، این رقم منفی شده است.1391نزولی به خود گرفته است، به طوریکه در سال 
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 1344-1390هاي  : رشد ارزش دالري صادرات گمرکی ایران طی سال5-5نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

 رانروند ارزش و رشد واردات گمرکی ای -5-1-4
ارائه گردیده  1344-91هاي  زیر، روند ارزش دالري واردات ایران طی سالدر نمودار 
هاي مذکور علیرغم اینکه  گردد واردات ایران طی سال طور که مالحظه می است. همان

داراي نوساناتی بوده، ولی در حالت کلی داراي روندي صعودي بوده است. همچنین 
واردات ایران داراي روندي کاهشی ، 1389-1391گردد که در بازه زمانی  مالحظه می

توان دریافت که  هاي مذکور می بوده است. همچنین از بررسی نرخ رشد واردات طی سال
-1391این نرخ در طی زمان داراي نوسانات فراوانی بوده است. همچنین در بازه زمانی 

هاي  لکه در سا گردد که نرخ رشد واردات ایران نزولی بوده به طوري ، مالحظه می1389
 این نرخ منفی شده است. 1391و  1390
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 1344-1391هاي  : ارزش دالري واردات ایران طی سال6-5نمودار 

 
 مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 1344-1391هاي  : نرخ رشد ارزش دالري واردات ایران طی سال7-5نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 رانیو واردات کاال در ا ینفت ين درآمدهایب  رابطه -5-1-5
طور که در نمودارهاي  در ایران، واردات با درآمدهاي نفتی گره خورده است. همان

گردد، درآمد نفتی دولت و واردات در طی زمان داراي روند تقریباً  زیر مالحظه می
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هاي آماري به این موضوع  مشابهی هستند. به لحاظ تجربی نیز، با استفاده از تحلیل
انباشتگی پرداخته  هاي همبستگی و هم هاي زیر به تحلیل شده است. در جدول پرداخته

گردد، درآمد نفتی با واردات داراي همبستگی  طور که مالحظه می شده است. همان
 -انباشتگی یوهانسن . همچنین با استفاده از رهیافت هم38مثبت و نسبتاً قوي است

د نفتی برآورد گردید که در جدول زیر جوسیلیوس، رابطه بلندمدت میان واردات و درآم
گردد. بر اساس این رابطه، یک درصد افزایش در درآمد نفتی، باعث افزایش  مالحظه می

 شود. درصدي در واردات کشور می 3210/0
 

 (میلیارد ریال) 1344-1390هاي  : درآمد نفتی حقیقی دولت طی سال8-5نمودار 

 
 ایران و محاسبات تحقیقمأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمی 

 

                                           
الزم به ذکر است که در کاربرد تحلیل همبستگی براي متغیرهاي سري زمانی نامانا باید جانب احتیاط را  -38

ه دلیل وجود روند زمانی در آن متغیرها باشد. البته رعایت کرد، زیرا ممکن است که همبستگی قوي بین متغیرها ب
 توان به تحلیل همبستگی پرداخت. چنانچه وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرها احراز شود، با اطمینان کافی می
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  )میلیارد ریال(درآمد نفتی واقعی دولت  
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 1344-1390هاي  : ارزش واقعی واردات گمرکی ایران طی سال9-5نمودار 

 
 مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و محاسبات تحقیق

 
 : تحلیل همبستگی میان واردات و درآمد نفتی در ایران1-5جدول

 درآمد نفتی واردات 
 643561/0 1 واردات

 1 643561/0 درآمد نفتی

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

 )*: رابطه بلندمدت میان واردات و درآمد نفتی در ایران (بر اساس رهیافت یوهانسن2-5جدول

 عرض از مبدا لگاریتم درآمد نفتی لگاریتم واردات

0000/1- 3210/0 2718/3 

 نشده است. هاي مربوط به این رهیافت براي حفظ اختصار، در اینجا گزارش * جزئیات آزمون
 مأخذ: محاسبات تحقیق
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  )میلیون دالر(ارزش واقعی واردات گمرکی   



 121                                                               مدیریت اقتصادي کشور در شرایط تحریم  
 

 

 ترکیب صادرکنندگان عمده کاال به ایران -5-1-6
در این قسمت به بررسی و تحلیل ترکیب صادرکنندگان عمده ایران در سه مقطع 

طور که در نمودارهاي  شود. همانپرداخته می 1391و  1379، 1371هاي  زمانی سال
هاي عمده تجاري ایران در بحث  وي طرفگردد، طی دو دهه اخیر، الگ زیر مالحظه می

اي داشته است. به طوریکه این تغییر از کشورهاي اروپایی به  واردات تغییر قابل مالحظه
سمت کشورهاي شرق آسیا از جمله چین و کره جنوبی بوده است. همچنین نقش ترکیه 

در طی دو تر شده است. عالوه بر این،  هاي اخیر پررنگ و امارات متحده عربی در سال
دهه اخیر، نقش کشورهایی همچون انگلستان، بلژیک و ایاالت متحده به عنوان 

 تر گردیده است. هاي واردات ایران کمرنگ طرف
 

 1371: ترکیب کشورهاي عمده طرف واردات ایران در سال 10-5نمودار 

 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران
 

 %25آلمان 

 %9ایتالیا  %12ژاپن 
 %5انگلستان 

امارات متحده 
 %5عربی 

 %3بلژیک 
%3فرانسه 

ایاالت متحده 
 %3آمریکا 

 %3سوئیس 
 %2جمهوري کره  

سایر کشورها  
30% 

سهم کشورهاي طرف تجاري از ارزش دالري واردات در سال 
1371 
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 1379واردات ایران در سال : ترکیب کشورهاي عمده طرف 11-5نمودار 

 
: گمرك جمهوري اسالمی ایرانمأخذ

 1391: ترکیب کشورهاي عمده طرف واردات ایران در سال 12-5نمودار 

 
 : گمرك جمهوري اسالمی ایرانمأخذ

 %10آلمان 
امارات متحده 

 %8عربی 

فدراسیون روسیه 
6% 

ایتالیا 
 %5جمهوري کره   6%

 %5ژاپن 
 %4انگلستان  %4برزیل  %4چین  %4فرانسه 

سایر کشورها  
44% 

سهم کشورهاي طرف تجاري از ارزش دالري واردات در سال 
1379 

امارات متحده  
 %20عربی 

 %15چین 

جمهوري کره   
 %6سوئیس  %9ترکیه  9%

 %5آلمان 
 %4هند 

 %4هلند 

فدراسیون  
 %3روسیه 

 %2ایتالیا 

سایر کشورها  
23% 

 1391سهم شرکاي عمده تجاري از ارزش دالري واردات در سال 
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 ترکیب واردکنندگان عمده کاال از ایران -5-1-7
در نمودارهاي زیر ترکیب کشورهاي عمده طرف صادرات ایران در سه مقطع زمانی 

گردد  طور که مالحظه می ارائه گردیده است. همان 1391و  1379، 1371هاي  سال
تر  همانند بحث واردات، نقش کشورهاي اروپایی همچون آلمان در طی زمان کمرنگ

تر شده  مارات متحده پررنگگردیده است و نقش کشورهایی همچون چین، هند و ا
هاي اخیر نقش دو کشور همسایه یعنی عراق و افغانستان در بین  است. همچنین در سال

 تر گردیده است.  کشورهاي عمده طرف صادرات ایران پررنگ
 

 1371: ترکیب کشورهاي عمده طرف صادرات ایران در سال 13-5نمودار 

 
 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران

 

 %26آلمان 

 %12ترکیه 

امارات متحده 
 %6سوئیس  %8ایتالیا  %11عربی 

 %5چین 
 %3فرانسه 

 %3ژاپن 

فدراسیون روسیه 
3% 

 %2انگلستان 

سایر کشورها 
21% 

سهم کشورهاي طرف تجاري از ارزش دالري صادرات در سال 
1371 
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 1379: ترکیب کشورهاي عمده طرف صادرات ایران در سال 14-5نمودار 

 
 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران

 1391: ترکیب کشورهاي عمده طرف صادرات ایران در سال 15-5نمودار 

 
 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران

امارات متحده 
 %12عربی 

 %10آلمان 

 %7آذربایجان 

 %5ایتالیا 

 %5چین 
 %4ترکیه 

 %3اوکراین  %3عراق  %3ژاپن  %4هند 

سایر کشورها 
44% 

سهم کشورهاي طرف تجاري از ارزش دالري صادرات در سال 
1379 

 %19عراق 

 %17چین 

امارات متحده  
 %8هند  %9افغانستان  %13عربی 

 %5ترکیه 

جمهوري کره   
3%

 %2ترکمنستان 
 %2پاکستان 
 %2آذربایجان 

سایر کشورها  
20% 

 1391سهم شرکاي عمده تجاري از ارزش دالري صادرات در سال 
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 زمان یران در طیسهم واردکنندگان نفت ا -5-1-8
هم مناطق عمده واردکنندگان نفت ایران از سال هاي زیر، روند تغییرات س در گراف

هاي اولیه  شود، در سال طور که مالحظه می گردد. همان مالحظه می 1388تا  1357
پس از انقالب، کشورهاي اروپایی در مجموع، بیشترین سهم را در صادرات نفت ایران 

فریقایی داراي اند و کشورهاي آسیا و خاور دور (به استثناي ژاپن) و کشورهاي ا داشته
هاي  اند. این سهم در طی زمان تغییر کرده است به طوریکه در سال کمترین سهم بوده

اخیر از سهم کشورهاي اروپایی از واردات نفت ایران کاسته شده و بر سهم کشورهاي 
 آسیایی و خاور دور (به استثناي ژاپن) افزوده شده است. 

 
 

 هاي پس از انقالب ایران در سال : سهم مناطق واردکننده نفت16-5نمودار 

 
 
 

آسیا و  خاور  
به استثناي (دور

 %7) ژاپن

 %18ژاپن 

 %47اروپا 

 %21سایر مناطق 

%7آفریقا 

1357 
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آسیا و  خاور  
به استثناي (دور

 %16) ژاپن

 %18ژاپن 

 %38اروپا 

 %28سایر مناطق 

 %0آفریقا 

1370 
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 مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 

 زمان یران در طیا از واردات ایمختلف دن يها سهم قاره -5-1-9
هاي  هاي مختلف دنیا از واردات ایران در سال در نمودارهاي زیر به روند سهم قاره
، قاره 1357گردد، در سال  مالحظه می طور که پس از انقالب اشاره شده است. همان

هاي آسیا و آمریکا با سهمی در حدود  اروپا داراي بیشترین سهم در واردات ایران و قاره
ها  درصد، به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار داشتند. در طی زمان، این سهم 16و  22

ریکا کاسته شده است تغییرات قابل توجهی کرده است و به تدریج از سهم قاره اروپا و ام
، سهم قاره 1388و بر سهم کشورهاي آسیایی افزوده شده است. به طوریکه در سال 

درصد رسیده  2و  29هاي اروپا و آمریکا به ترتیب به  درصد، و سهم قاره 68آسیا به 
 است.

آسیا و  خاور  
به استثناي (دور

 %52) ژاپن

%27اروپا  %16ژاپن 

 %0سایر مناطق 

 %5آفریقا 

1388 
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 هاي پس از انقالب هاي مختلف دنیا از واردات ایران در سال : سهم قاره17-5نمودار 

 

 

 %8آمریکا   

 %58  اروپا  

 %32آسیا   
 %1اقیانوسیه    %1آفریقا   

1371 

 %16آمریکا   

 %58اروپا   

 %22  آسیا  

 %2آفریقا   
 1357 %2اقیانوسیه   
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مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران

 %6آمریکا   

 %57  اروپا 

 %34آسیا   

 %1آفریقا   
 1381 %2اقیانوسیه   

  آمریکا  
2% 

 اروپا  
29% 

 آسیا   
68% 

 آفریقا   
0% 

 اقیانوسیه 
1% 

1391 
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ران و صادرکنندگان ین سهم واردکنندگان نفت ایارتباط ب -5-1-10
 رانیکاال به ا
هاي قبلی اشاره شد، هم در حوزه صادرات نفت و هم در  طور که در بخش همان

 هاي پس از انقالب از غرب به شرق بوده است. به حوزه واردات کاال، نگاه ایران در سال
طوریکه در طی زمان، از سهم مبادالت تجاري ایران با کشورهاي غربی کاسته شده است 

هاي زیر، به و بر سهم کشورهاي آسیایی و خاور دور، افزوده شده است. در نمودار
) به 2012( 1391شرکاي تجاري ایران هم در حوزه نفت و هم در حوزه واردات در سال 

، 1391گردد، در سال  طور که مالحظه می همانتر پرداخته شده است.  صورت جزئی
 کشورهاي آسیایی در حوزه مبادالت تجاري با ایران، داراي سهم بسیار باالیی هستند.

 
 2012: سهم برخی از کشورهاي واردکننده از کل صادرات نفت ایران در سال 18-5نمودار 

 
 U.S. Energy Information Adminstration (EIA)مأخذ: 

ژاپن و کره  
 %23جنوبی 

 %49چین و هند 

یونان، ایتالیا، 
اسپانیا و ترکیه  

18% 

سایر کشورهاي  
 %1اروپایی 

سایر کشورها  
9% 

  2012سهم برخی کشورها از صادرات نفت ایران در سال 
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 1391: سهم شرکاي عمده تجاري از ارزش دالري واردات در سال 19-5نمودار 

 
 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران

 

ران در یدر تجارت با ا ییاروپا ياالت متحده و کشورهایسهم ا -5-1-11
 زمان یط

هاي زیر بر اساس آمارهاي در دسترس، به روند سهم کشور ایاالت متحده  در نمودار
اروپایی از ارزش کل صادرات و واردات ایران در طی زمان اشاره و مجموع کشورهاي 

دهد که سهم  شده است. براي کشور ایاالت متحده، آمارهاي دو دهه اخیر نشان می
ایاالت متحده از تجارت با ایران بسیار ناچیز بوده است که همین مقدار نیز با نوساناتی، 

به عددي نزدیک به صفر در سال  1371درصد در سال  4هاي اخیر از حدود  در سال
 رسیده است. 1391

امارات متحده  
 %20عربی 

 %15چین 

جمهوري کره   
 %5آلمان  %6سوئیس  %9ترکیه  9%

 %4هند 

 %4هلند 

فدراسیون  
 %3روسیه 

 %2ایتالیا 

سایر کشورها  
23% 

 1391سهم شرکاي عمده تجاري از ارزش دالري واردات در سال 
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 1371-1391هاي  : روند سهم ایاالت متحده از ارزش صادرات ایران طی سال20-5نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 1371-1391هاي  : روند سهم ایاالت متحده از ارزش واردات ایران طی سال21-5نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق
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کشورهاي اروپایی نیز، سهم آنها در مجموع از تجارت با ایران طی در ارتباط با 
هایزیر ارائه شده است. سهم قاره اروپا در تجارت با  در نمودار 1391تا  1350هاي  سال

هاي قبل از انقالب و اوایل آن، قابل توجه بوده است. به طوریکه سهم این  ایران در سال
 90، به ترتیب با عددي در حدود 1359ان در سال قاره از صادرات غیرنفتی و واردات ایر

درصد به بیشترین مقدار خود رسیده است. پس از این سال، به تدریج از سهم  70و 
، سهم قاره 1391کشورهاي اروپایی از تجارت با ایران کاسته شده، به طوریکه در سال 

درصد رسیده  30ود درصد و از واردات ایران به حد 5اروپا از صادرات غیرنفتی به حدود 
 است.
 

 1350-1391هاي  : روند سهم قاره اروپا از ارزش صادرات غیر نفتی ایران طی سال22-5نمودار 

 
 تحقیق: محاسبات مأخذ

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

١٣
۵٠

 ١٣
۵٢

 ١٣
۵۴

 ١٣
۵۶

 ١٣
۵٨

 ١٣
۶٠

 ١٣
۶٢

 ١٣
۶۴

 ١٣
۶۶

 ١٣
۶٨

 ١٣
٧٠

 ١٣
٧٢

 ١٣
٧۴

 ١٣
٧۶

 ١٣
٧٨

 ١٣
٨٠

 ١٣
٨٢

 ١٣
٨۴

 ١٣
٨۶

 ١٣
٨٨

 ١٣
٩٠

 

 )درصد(سهم قاره اروپا از ارزش کل صادرات غیرنفتی  ایران 



 ها و راهبردهاي حوزه  بازرگانیچالش       134
 

 
 

 1350-1391هاي  : روند سهم قاره اروپا از ارزش واردات ایران طی سال23-5نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

ران و یبا ا ییایآس يکشورها یتجارت برخزان یان میم  سهیمقا -5-1-12
 یه اروپااالت متحده و اتحادیبا کشور ا

در جداول زیر به میزان تجارت ایران با برخی کشورهاي آسیایی همچون چین، کره 
جنوبی، ترکیه، هند، روسیه و ژاپن و همچنین میزان تجارت کشور ایاالت متحده و 

است. عالوه بر این، به منظور انجام یک مقایسه،  اتحادیه اروپا با این کشورها اشاره شده
نسبت ارزش تجارت ایاالت متحده و اتحادیه اروپا به تجارت ایران با این کشورها گزارش 

گردد، حجم تجارت ایاالت متحده و اتحادیه اروپا  طور که مالحظه می شده است. همان
، تجارت با ایاالت متحده و با این شش کشور، به مراتب بیشتر از ایران است و بنابراین

 کند. اتحادیه اروپا، عواید به مراتب بیشتري را نصیب این کشورها می

0

10

20

30

40

50

60

70

80

١٣
۵٠

 ١٣
۵٢

 ١٣
۵۴

 ١٣
۵۶

 ١٣
۵٨

 ١٣
۶٠

 ١٣
۶٢

 ١٣
۶۴

 ١٣
۶۶

 ١٣
۶٨

 ١٣
٧٠

 ١٣
٧٢

 ١٣
٧۴

 ١٣
٧۶

 ١٣
٧٨

 ١٣
٨٠

 ١٣
٨٢

 ١٣
٨۴

 ١٣
٨۶

 ١٣
٨٨

 ١٣
٩٠

 

 )درصد(سهم قاره اروپا از ارزش کل واردات ایران 



 135                                                               مدیریت اقتصادي کشور در شرایط تحریم  
 

 

 1391: ارزش تجارت ایران با برخی کشورهاي منتخب در سال 3-5جدول
 ارزش واردات (میلیون دالر) ارزش صادرات (میلیون دالر) کشور ردیف

 8181 5513 چین 1
 4827 916 جمهوري کره 2
 4551 1478 ترکیه 3
 2048 2624 هند 4
 1769 499 فدراسیون روسیه 5
 586 48 ژاپن 6

 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران
 

 2012: ارزش تجارت ایاالت متحده با برخی کشورهاي منتخب در سال 4-5جدول
 ارزش واردات (میلیون دالر) ارزش صادرات (میلیون دالر) کشور ردیف

 425579 110484 چین 1
 58896 42284 جمهوري کره 2
 6293 12520 ترکیه 3
 40514 22105 هند 4
 29381 10700 فدراسیون روسیه 5
 146392 69955 ژاپن 6

 International Trade Adminstrationمأخذ: 
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 2012نسبت ارزش تجارت ایاالت متحده به ارزش تجارت ایران با برخی کشورهاي منتخب در سال : 5-5جدول
 واردات  صادرات  کشور ردیف

 52 20 چین 1
 12 46 جمهوري کره 2
 1 8 ترکیه 3
 20 8 هند 4
 17 21 فدراسیون روسیه 5
 250 1457 ژاپن 6

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 2012: ارزش تجارت اتحادیه اروپا با برخی کشورهاي منتخب در سال 6-5جدول

ارزش واردات (میلیون  ارزش صادرات (میلیون دالر) کشور ردیف
 دالر)

 372483 184849 چین 1
 48644 48518 جمهوري کره 2
 61399 96581 ترکیه 3
 47917 49424 هند 4
 273935 158367 فدراسیون روسیه 5
 81987 71294 ژاپن 6

 EUROSTATمأخذ: 
 2012منتخب در سال : نسبت ارزش تجارت اتحادیه اروپا به ارزش تجارت ایران با برخی کشورهاي 7-5جدول

 واردات  صادرات  کشور ردیف
 46 34 چین 1
 10 53 جمهوري کره 2
 13 65 ترکیه 3
 23 19 هند 4
 155 317 فدراسیون روسیه 5
 140 1485 ژاپن 6

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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حوزه بازرگانی و شدت تحریم در طی  هايتحریمتاریخچه  -5-1-13
 زمان

هاي پس از  مرتبط با حوزه بازرگانی در طی سالهاي  تحریمدر جدول زیر به برخی 
 انقالب اشاره شده است.

 هاي مرتبط با بازرگانی ایاالت متحده علیه ایران در حوزههاي  تحریم: تاریخچه 8-5جدول
 محتواي تحریم سال ردیف

1 1980 
)1359( 

مسافرت شهروندان ممنوعیت هرگونه مبادالت تجاري امریکا با ایران و همچنین منع 
 وانتقال مالی با این کشورامریکایی به ایران و انجام هرگونه نقل

3 1986 
)1365( 

 ممنوعیت فروش تجهیزات نظامی امریکا به ایران

4 1987 
)1366( 

 منع هرگونه واردات ایرانیان به امریکا

5 1995 
)1374( 

 ها در ایران گذاري امریکایی منع هرگونه تجارت و سرمایه

6 1996 
)1375( 

وکار با ایران هاي خارجی که داراي فعالیت تجاري و کسب ها و شرکت  تحریم بنگاه
 هستند.

7 2000 
)1379( 

ی در زمینه تجارت کاالهایی که مرتبط با مسائل نظامی یها تحریمها و  ممنوعیت
 هستند

8 2010 
)1389( 

تحریم صادرات بنزین به مرتبط با صنایع پتروشیمی و به طور خاص هاي  تحریم
 نماید ایران و همچنین منع صدور تجهیزاتی که به ساخت بنزین در ایران کمک می

9 2011 
)1390( 

 تحریم بانک مرکزي ایران

10 2012 
)1391( 

 هاي ایرانی ي نفتکش تحریم بیمه

11 2013 
)1392( 

تأمین فلزاتی ونقل و ی در حوزه انرژي، کشتیرانی، بانکی، بیمه حملیها تحریم
 همچون طال

 Iran Sanctions. Kenneth Katzman. April 24, 2013مأخذ: 
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توان به عنوان  یک کشور در طی زمان، می همچنین، از میزان مبادالت تجاري
بهره برد. بنابراین، در این  شاخصی براي نشان دادن شدت تحریم در حوزه بازرگانی

قسمت به روند چهار متغیر صادرات غیرنفتی، واردات، تولید و صادرات نفت ایران در 
شود، از آنجا که  هاي زیر مالحظه می طور که در نمودار شود. همان طی زمان اشاره می

ود اثر محد  ی با حوزههایتحریماند،  اعمال شده 1389ی که تا پیش از سال یها تحریم
اند. ولی پس از اعمال  اند، لذا تأثیر اندکی بر روند متغیرهاي مورد بررسی داشته بوده

به بعد، روند سه متغیر واردات، تولید و صادرات  1389سنگین اخیر، از سال هاي  تحریم
نفت در ایران، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و نزولی شده است. همچنین متغیر 

ها،  نرخ ارز در این سال  سابقه اي دو ساله و علیرغم افزایش بی فهصادرات غیرنفتی، با وق
توان  ها می رو به کاهش گذاشته است. بنابراین از بررسی این روند 1391در سال 

اند و از شدت باالتري  سابقه اخیر در نوع خود بی  همه جانبه هايتحریمدریافت، که 
 برخوردار هستند.
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 1344-1391هاي  دراتغیرنفتی ایران طی سال: ارزش واقعیصا24-5نمودار 

 
 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران

 
 1344-1391هاي  : ارزش واقعی واردات ایران طی سال25-5نمودار 

 
 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران
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 (هزار بشکه در روز) 1980-2012: میزان تولید نفت ایران طی دوره زمانی 26-5نمودار 

 
 U.S. Energy Information Adminstration (EIA): مأخذ

 
 (هزار بشکه در روز) 1986-2012: میزان صادرات نفت ایران طی دوره زمانی 27-5نمودار 

 
 U.S. Energy Information Adminstration (EIA)مأخذ: 
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هاي  آمار تجارت خارجی ایران در سال  تحلیل و مقایسه -5-2
 1391و  1390

 صادرات 
اقتصادي علیه ایران در دو سال اخیر شدت گرفته هاي  تحریمبا توجه به اینکه 

و  1390آمار صادرات و واردات ایران در دو سال   رو در این قسمت با مقایسه است، از این
، به وضعیت و تغییرات به وجود آمده در تجارت خارجی ایران در این دو سال 1391

 شود. پرداخته می
 

 91و  90هاي ر صادرات کشور در سال: آما9-5جدول 
 نرخ رشد (درصد) 1391سال  1390سال  صادرات

 وزن 

 (هزار تن)
 ارزش

(میلیون  
 دالر)

 وزن 

 (هزار تن)
 ارزش

(میلیون  
 دالر)

 ارزشی وزنی

77807 43975 78715 41334 2/1 6- 

 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران
 

نسبت به سال قبل  1391صادرات در سال شود، ارزش  طور که مشاهده می همان
 1391درصد کاهش داشته است. با توجه به اینکه صادرات در سه ماهه سال  6حدود 

 6درصد کاهش داشته و این کاهش تا پایان سال به  17نسبت به دوره مشابه سال قبل 
توان عنوان کرد که در کل، کاهش صادرات به دلیل افزایش  درصد رسیده است می

به دلیل افزایش نرخ ارز بوده  1391ها و کاسته شدن از نرخ نزولی آن طی سال متحری
ها بر تأثیر  است. آنچه در اینجا باید بدان توجه داشت این است که تأثیر منفی تحریم

 مثبت افزایش نرخ ارزبر صادرات، غلبه کرده است.
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 91و  90هاي هاي مختلف در سال: آمار صادرات کشور به تفکیک بخش10-5جدول 
تفکیک 
 صادرات

 نرخ رشد (درصد) 1391 1390

 وزن
(هزار تن) 

ارزش 
(میلیون 

 دالر)

سهم ارزش 
 (درصد)

 وزن
(هزار تن) 

ارزش 
(میلیون 

 دالر)

سهم ارزش 
 (درصد)

ارزشی وزنی

میعانات 
 گازي

11378 10156 23 9630 8881 22 15- 13- 

محصوالت 
پتروشیمی

21266 15042 34 14421 10072 24 32- 33- 

 19 21 54 22382 54664 43 18776 45163سایر کاالها

 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران
 

بررسی تفکیک انواع محصوالت صادراتی نیز مؤید این موضوع است که در سال 
، صادرات میعانات گازي و محصوالت پتروشیمی روندي کاهشی داشته و صادرات 1391

سوم نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. از طرف  حدود یکمحصوالت پتروشیمی 
دیگر نرخ رشد صادرات سایر کاالها شامل کاالهاي صنعتی، کشاورزي، معدنی، فرش و 

توان در افزایش نرخ  درصد رشد داشته است که علت آن را می 20صنایع دستی حدود 
با توجه به موارد فوق ارز و ایجاد مزیت براي صادرات برخی کاالهاي تولیدي دانست. 

پذیر بودن درآمدهاي صادراتی با منشأ نفتی از جمله  ثباتی و آسیب توان به بی می
 محصوالت پتروشیمی و میعانات گازي اشاره کرد.

 اقالم عمده صادراتی 
گویاي آن است که کاالهایی مانند  1391بررسی اقالم عمده صادراتی در سال 

ترین کاالهاي  به عنوان اصلی "قیرنفت"و  "پروپان مایع شده"، "متانول (الکل اتیلیک)"
درصد از صادرات کل کشور را به خود  5/11صادراتی بوده و همین سه کاال حدود 
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شی از صادرات به برخی کاالهاي تولیدي با اند که حاکی از وابستگی بخ اختصاص داده
 منشأ نفتی است.

 کشورهاي عمده طرف صادرات ایران 
ترتیب به کشورهاي عراق، چین،  توان به در میان کشورهاي طرف صادراتی نیز می
 66درصد وزن صادرات کشور و حدود  79امارات، افغانستان و هند اشاره کرد که حدود 

کشور منحصر شده است. شایان توجه است که انحصار  5درصد ارزش صادرات به همین 
تواند کشور را از این  درصد صادرات کشور به برخی کشورهاي همسایه می 80حدود 

 پذیر کند. منظر در مواقع بحران آسیب

 واردات 
 91و  90هاي : آمار واردات کشور در سال11-5جدول 

 واردات

 نرخ رشد (درصد) 1391سال  1390سال 

 وزن 
 (هزار تن)

 ارزش
(میلیون  

 دالر)

 وزن
 (هزار تن) 

 ارزش
(میلیون  

 دالر)
 ارزشی وزنی

38379 61808 39391 53348 6/2 7/13- 
 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران

 
شود، واردات کشور از نظر ارزشی داراي روندي کاهشی  طور که مالحظه می همان

درصد  14واردات، ارزش واردات حدود درصدي وزن  3بوده و علیرغم رشد حدود 
توان به دلیل تغییر ترکیب واردات و تمرکز  کاهش داشته است. این کاهش را نیز می

ها  بیشتر بر کاالهاي اساسی دانست، زیرا ارزش هر واحد این کاالها با توجه به وزن آن
 کمتر است.
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 اقالم عمده وارداتی 
ه گندم، شمش آهن و فوالد، دانه ذرت، شامل دان 1391اقالم عمده وارداتی در سال 

درصد واردات کشور را تشکیل  17کنجاله سویا و برنج است که در مجموع بیش از 
دهند. این موضوع حاکی از وابستگی بخشی از مواد اولیه صنعتی و کاالهاي اساسی  می

جهاد  هاي ریزي مناسب توسط وزارتخانه رسد نیازمند برنامه به واردات است و به نظر می
 کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت است.

 کشورهاي عمده طرف واردات ایران 
توان به کشورهاي امارات، چین، کره، ترکیه و  در میان کشورهاي طرف وارداتی می

درصد ارزش  59درصد وزن واردات کشور و بیش از  53سوئیس اشاره کرد که بیش از 
 کشور بوده است. 5واردات از همین 

راهبردهاي ( هاناشی از تحریم )غیرساختاري(هاي چالش -5-3
 )مدت کوتاه

اند. در این بخش از بندي شدهها و راهبردها، به دو گروه طبقهبطور کلی چالش
ها هاي مرتبط با تحریمها، صرفاً به چالشپژوهش با توجه به اهمیت موضوع تحریم

بخش به منظور حذف یا کاهش پرداخته شده و بالطبع، راهبردهاي ارائه شده در این 
-چالش"ها در گروه اثرات تحریم در این حوزه راهبردي، طراحی شده است. این چالش

اند. بدیهی است با توجه به آنکه جنس چالش و بندي شدهطبقه "هاي غیرساختاري
راهبردهاي متناظر با آن نشأت گرفته از فضاي تحریمی حاکم بر هر حوزه راهبردي 

ها ها) هم چالشرود که با تغییر شرایط تحریم (تشدید یا تحدید تحریممیاست، انتظار 
و هم راهبردهاي متناظر با آن، دستخوش تغییر و دگرگونی شوند. از اینرو در این 

هاي غیرساختاري، متناسب با شرایط موجود تحقیق در هر حوزه راهبردي، چالش
گردیده است. همچنین با توجه به شناسایی شده و بر این اساس راهبردهایی پیشنهاد 
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سناریوهاي منتخب و بدیل شناسایی شده در فصل چهارم پژوهش، میزان جذابیت هر 
راهبرد در ارتباط با سناریوهاي مختلف با استفاده از تحلیل خبرگی، مورد ارزیابی قرار 

 بازرگانی عبارتند از: هاي غیرساختاري حوزه راهبرديگرفته است. چالش

 دید واردات و تولید داخلیتح -5-3-1
هاي اخیر، به دلیل کاهش تولید داخلی، وابستگی جامعه به واردات کاالهاي  در سال

پذیري جامعه را در  تواند آسیب اساسی افزایش یافته است. این امر به خودي خود می
ها، افزایش دهد. از طرف دیگر مواد اولیه و  برابر محدودیت واردات به واسطه تحریم

اي، سهم قابل توجهی را در واردات کشور دارند که محدود شدن واردات  هاي واسطهکاال
این   کند. مجموعه اینگونه کاالها، تولید داخلی را با محدودیت و چالش جدي مواجه می

عوامل خود را به صورت کاهش عرضه داخلی کاال و در نتیجه افزایش سطح عمومی 
دهد.در نمودار زیر به روند تولید خودروي  می ها و همچنین کاهش اشتغال نشان قیمت

اشاره  1347-1391هاي  اي از تولید صنعتی کشور طی سال سواري به عنوان نماینده
هاي قبل از انقالب، تولید خودروي  گردد، در سال طور که مالحظه می شده است. همان
جنگ تا  ، روندي صعودي داشته است. پس از انقالب و با شروع1356سواري تا سال 

، مجدداً 80و  70هاي  ، این روند سیر نزولی به خود گرفته است. در دهه1369سال 
تولید خودروي سواري در کشور روندي افزایشی به خود گرفت به طوریکه در سال 

، میزان تولید به حدود یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه رسید. پس از وضع 1389
تولید خودرو به طور چشمگیري کاهش یافت و در پایان المللی اخیر، بینهاي  تحریم
 به رقمی در حدود هشتصد هزار دستگاه رسیده است. 1391سال 
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 1347-1391هاي  : روند تولید خودروي سواري در کشور طی سال28-5نمودار 

 
 معدن و تجارت)مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و انجمن خودروسازان ایران (به نقل از وزارت صنعت، 

 
عالوه بر اعمال مستقیم تحریم بر مبادالت برخی کاالها در سطح جهانی، محدود 

ونقل را نشانه ی که مبادالت بانکی و حملیها تحریمشدن واردات کشور به موجب 
  هاي بازرگانی خارجی شده و به افزایش قیمت تمام شده اند، موجب افزایش هزینه گرفته

ها  ر شده است که این امر منجر به افزایش سطح عمومی قیمتکاالهاي وارداتی منج
ها و  تحریم  شده است. به عالوه، محدود شدن کشورهاي خریدار نفت از ایران به واسطه

در نتیجه محدود شدن مبادالت تجاري ایران با این کشورها، دامنه انتخاب بازرگانان 
زنی واردکنندگان ایرانی  قدرت چانهآن کاهش   براي واردات کاال را کاهش داده و نتیجه

و افزایش قیمت تمام شده واردات است. این امر نیز به نوبه خود، تأثیر زیادي بر افزایش 
ها داشته است. از منظري دیگر، با توجه به محدود شدن مبادالت  سطح عمومی قیمت

مت تهاتر و اي نزدیک، کشور به سرود در آیندهبانکی ایران در سطح جهانی، انتظار می
عمده نفت از ایران   واردات کاال در مقابل صادرات و فروش نفت به کشورهاي واردکننده

 کند. (کشورهایی همچون چین و هند) سوق پیدا 
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 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
تدوین نظام تهاتر کاال با توجه به نیازهاي اساسی کشور و روابط تجاري با  -1

سازي هزینه مبادله و کاهش ریسک زمانی و  هدف حداقل سایر کشورها با
 مقداري دریافت کاال (دریافت میزان کاالي مورد نیاز در زمان مقرر)

 اي در نظام تهاتري اي و سرمایه تأکید بر واردات کاالهاي واسطه -2
 افزایش کیفیت کاالهاي تولید داخل و ترغیب مصرف کاالي باکیفیت داخلی -3

 پذیري زنجیره تأمین کاالهاي اساسیافزایش آسیب -5-3-2
  هاي اخیر به دلیل مشکالتی که در حوزه تولید کشاورزي کشور به واسطه در سال

  هاي ابتدایی زنجیره هاي قیمتی و بازرگانی دولت به وجود آمده است، حلقه سیاست
هاي تولید) کاالهاي اساسی همچون شکر، گوشت مرغ و  کنندگان نهاده تأمین (تأمین

ره در خارج از کشور قرار گرفته است و تولید کاالهاي اساسی در داخل به واردات غی
وابسته شده است. به عنوان مثال، بخش اعظمی از خوراك دام و طیور در کشور از خارج 

شود که چنانچه واردات این اقالم به هر دلیلی با محدودیت مواجه شود، با  تأمین می
پذیري کشور در  واجه خواهیم شد. این موضوع آسیبکمبود تولیدات دامی در کشور م
 مواقع بحران را افزایش داده است.

 هاي حل این چالش به شرح زیر است: استراتژي
ضرورت بازنگري در زنجیره تأمین تولید کاالهاي اساسی با هدف کاهش  -1

 هاپذیري آن با تشدید تحریمآسیب

موارد خاص با هدف در  هاي قیمتی و غیرقیمتی حمایتیتدوین سیاست -2
 تقویت زنجیره تأمین کاالهاي اساسی
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 و نقل دریایی و بنادرتشدید تحریم ناوگان حمل -5-3-3
هاي زیربنایی اقتصاد کشور  ونقل عالوه بر اینکه یکی از بخشامروزه بخش حمل

گذارد و امکان  هاي دیگر جامعه نیز تأثیر می شود، بر بسیاري از فعالیت محسوب می
هاي کارساز کشور، منوط به عملکرد  از منابع و استعدادهاي جامعه و پیشرفت وري بهره

ونقل از عوامل مهم و باشد. بر این اساس حمل ونقل میمناسب و بهینه سیستم حمل
توان  ضروري رشد و توسعه اقتصادي به حساب آمده و چنانچه بر همگان هویدا است، می

تشبیه کرد و این دایره زنجیر مانند، صرفاً در  هاي زنجیري این ارتباط مهم را به حلقه
ها قابلیت سودمند خود را بروز خواهد داد. بدین  نقص و ناگسسته دیگر حلقهتسلسل بی

ها  اي به هر دلیل در تکامل و تعالی دیگر حلقه اي هرچند کوچک از دایره معنی اگر حلقه
ونقل دچار وقفه جبران اي حملاعم از برونزا و درونزا درست عمل نکند، مسلمأ روند پوی

شود که در مجموع عاملی جهت هدر رفتن امکانات اقتصادي در سیستم  ناپذیري می
ترین  آورد. به بیان دیگر عمده ي تولید را فراهم میها  تولید و به طبع آن افزایش هزینه

 ها را به دنبال خواهد داشت. افزایش قیمت  انگیزه
ونقل بویژه حمل -ونقل مختلف اقتصادي به حملهاي با توجه به وابستگی بخش

 مسایل و مشکالت، باید انتظار وقوع المللیبرقراري تحریم وسیع بینبا  -دریایی 
ونقل در ایران موضوع جدیدي نبوده و اي را داشت. هر چند تحریم حمل عدیده
ا با توجه به برد، امها، رنج میهاست که از ناحیه این تحریمونقل هوایی کشور سال حمل

ونقل دریایی در ترانزیت کاال و نقش ویژه کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران جایگاه حمل
المللی، باید ونقل دریایی کشور و حتی ارزآوري قابل مالحظه آن در عرصه بیندر حمل

تواند تر از تحریم هواپیمایی خواهد بود و میگفت که تبعات این تحریم به مراتب سنگین
هنگفتی، هاي را که با سرمایه گذاري کشورهاي دریایی و زمینی ناوگانسیعی از و بخش
 اند را ناکارا نماید.اندازي شدهراه

هاي بزرگی براي حمل عرصه دریایی صاحب ناوگانایران، در حال حاضر در 
بلکه  نمایدرا مرتفع  داخلیکه نه تنها می تواند نیاز  استمحموالت تجاري و نفتی 
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المللی هاي نفتی در بازارهاي بینمی از ظرفیت آن براي حمل بار و فرآوردهبخش مه
یک میلیارد دالر درآمد ارزي به که حاصل آن کسب نزدیک شود مورد استفاده واقع می

است. بنابراین نخستین تنگناها از برقراري یک تحریم وسیع ممکن است صدماتی به 
 .نمایداي وارد المللی جادهونقل بینسسات کشتیرانی و حملؤفعالیت و عملکرد م

المللی علیه ایران حتی اگر دامنه محدودتري نیز داشته برقراري یک تحریم بین
جو روانی مناسبی را براي اعمال فشار علیه ایران از سوي سایر  ممکن است،باشد

متوقف  ، حتیالمللیکشورها در پی داشته باشد. براي مثال در عرصه کشتیرانی بین
تواند یک سفر دریایی را از وضعیت هاي مختلف میردن یک کشتی براي انجام بازرسیک

 .نمایدسوددهی خارج 
بر نیز تأثیري منفی  کشوراي المللی جادهونقل بینروي حمل تواندمیاین تأثیرات 

هاي خرید ها می تواند به کاهش سفارشبگذارد. در این زمینه ضمن آن که تحریمجاي 
بیکاري  اتموجب ،کشور منجر شودصادراتی ارج یا تقاضا براي صدرو کاالهاي کاال از خ
هاي اخیر میلیاردها ریال سرمایه صرف تجهیز خواهد شد که در سالونقلی حمل ناوگان

کاهش حمل افراد زیادي در این عرصه اقتصادي، اشتغال دارند. و نوسازي آن شده و 
منطقه آسیاي میانه از طریق دریاي خزر نیز کاالهاي ترانزیتی و سواپ محصوالت نفتی 

هاي گذاريهایی خواهد شد که با سرمایههاي اشتغال در زمینهموجب کاهش فرصت
 اند.ایجاد شدهسنگین زیربنایی 

اسالمی ایران که در ماه ژانویه به تصویب رسید  سته تحریمی آمریکا علیه جمهوريب
فعلی  هاي تحریمتیر) به اجرا گذاشته شد، ضمن تشدید  10و از ابتداي ماه جوالي (

هایی را که کاالها و خدمات مهم به  تمام شرکت ،اسالمی ایران جمهوري آمریکا علیه 
ها  در فهرست تحریم را دهندمیسازي ایران ارائه  ونقل دریایی و کشتی هاي حمل بخش
ونقل  هاي حمل وآمد شرکت رفتها، اعمال این تحریمبا  شودمیبینی  پیشدهد. میقرار 

دریایی در بنادر ایران کمتر شود که این مسئله واردات موادغذایی و کاالهاي مصرفی به 
 .تر خواهد کرد ایران را سخت
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عرب و شرکت  یر شدت یافته و شرکت کویتی یونایتدروند در چند هفته اخاین 
ایران  أاند که از پذیرش محموله به مقصد و مبد اماراتی سیماتک نیز اعالم کرده

المللی و وضعیت  هاي بین دلیل کاهش حمل بار توسط شرکت به. کنند خودداري می
ري در هاي کانتین شود که امسال ظرفیت حمل محموله بینی می اقتصادي ایران پیش

میلیون تن برسد. ظرفیت این بندر در سال 63/1درصد کاهش یابد و به  18 بندرعباس
 .میلیون تن رسیده بود8/2به رقم  2011

ها براي ایران با مشکالت این در شرایطی است که پیش از این نیز تجارت محموله
ایدواتر که ، شرکت ت2011اي دست به گریبان بود. چرا که ایاالت متحده در سال عدیده

رود را در فهرست سیاه قرار داد. این یکی از اپراتورهاي بزرگ بنادر در ایران به شمار می
ها موجب شد که ترمینال شامل بندر عباس همکاري داشت. این محدودیت 7شرکت با 

بزرگترین شرکت کانتینري جهان نیز در سال گذشته میالدي به همکاري با ایران پایان 
بینی می شود صادرات هند به ایران نیز با آسیب جدي مواجه ترتیب پیشبه این  .دهد

از ماه جوالي خدمات کانتینري به ایران ارایه  نیزشود. شرکت ترانس آسیا در هند 
  دهد.  نمی

این درحالی است که هند به عنوان دومین مشتري بزرگ نفت ایران پس از چین با 
ایران در پرداخت پول نفت خریداري شده دچار اقتصادي علیه  هاي تحریمتوجه به 

اند بخشی از پول نفت از طریق صادرات هند به ایران مشکل شده و دو طرف توافق کرده
با موانع زیادي روبرو ، انجام این مهم نیز جدید هاي تحریمبا  پرداخت شود که عمالً

 خواهد بود.
ونقل آبی کشور طی دوره حمل در نمودار زیر میزان بارگیري نفتی و غیرنفتی ناوگان

طور که مالحظه  و به صورت ماهیانه گزارش شده است. همان 1383-1391زمانی 
، این متغیر داراي کاهش چشمگیري بوده است، به طوریکه از 1391گردد، در سال  می

به رقمی در حدود یک و نیم میلیون تن در  1390حدود پنج میلیون تن در اواخر سال 
 ده است.رسی 1391سال 
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-1391:6هاي  طی سال ونقل آبی کشورناوگان حمل : روند میزان بارگیري نفتی و غیرنفتی29-5نمودار 
 (هزار تن) 1383:1

 
 مأخذ: مرکز آمار ایران

 
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي

هاي مرتبط و طراحی راهبردها، قبل از ها، ارزیابی چالشبینی تحریمپیش -1
 جدیدهاي  تحریماجرایی شدن 

 المللیونقل دریایی در مجامع بینپیگیري تحریم ناوگان حمل -2

 ونقل دریایی در داخل کشوراي ناوگان حملارتقاء پوشش بیمه -3

 ونقلحمل لونقل و عدم تمرکز بر یک مداستفاده از راهبرد تنوع در حمل -4

تجارت و امور هاي صنعت، معدن و هاي وزارتخانهارتقاء سطح همکاري -5
 خارجه
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 افزایش قیمت کاالهاي وارداتی -5-3-4
اي(ماشین ها علیه ایران، رشد روزافزون در قیمت کاالهاي سرمایهاز شروع تحریم

آالت و تجهیزات) از کشورهاي اروپایی روي داده که این موضوع با توجه به افزایش 
 گردد.در کشور برمی ناچیز تورم در این کشورها به موضوع تحریم و عدم امنیت

هاي اخیر اي از کل واردات کشور نیز طی سالقابل ذکر است سهم کاالهاي سرمایه
 روند کاهشی داشته است که در جدول زیر نشان داده شده است.

 
 اي از کل واردات (درصد): سهم کاالهاي سرمایه12-5جدول 

 واردات (درصد) اي از کلسهم کاالهاي سرمایه ايارزش کاالهاي سرمایه سال
1380 7127 39 
1381 9667 43 
1382 11248 42 
1383 12143 34 
1384 8785 22 
1385 7382 18 
1386 7959 16 
1387 9734 17 
1388 8830 16 
1389 - 14,7 
1390 - 14,3 

 مأخذ: بانک مرکزي و گمرك جمهوري اسالمی
 

اي طی آمده است سهم کاالهاي مصرفی و واسطه بعدصفحھ چنانچه در جدول 
 روند صعودي داشته است. 1384-1390هاي سال
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 (میلیون دالر) 1384-1390هاي اي طی سال: سهم کاالهاي مصرفی و واسطه13-5جدول 
 اي از کل واردات (درصد)سهم کاالهاي مصرفی و واسطه سال

1384 77,6 

1385 82,31 

1386 83,57 

1387 82,63 

1388 84,12 

1389 85,28 

1390 85,63 

 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی

 
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي

سازي قیمت کاالهاي وارداتی با هدف کاهش سوء استفاده شفاف .1
 واردکنندگان از شرایط تحریم

 کمک به تجار در راستاي شناسایی و رایزنی با تولیدکنندگان کاالها به .2
 ها در فرآیند تجارتمنظور جلوگیري از ورود واسطه

هاي اخذ شده توسط  هاي جانبی واردات از قبیل هزینه کاهش هزینه .3
 سازمان بنادر و مؤسسه استاندارد

 کاهش بوروکراسی ترخیص کاالهاي وارداتی از گمرك .4
هاي اصلی تاجران و مشکالت ترخیص کاالهاي وارداتی از گمرك، یکی از دغدغه

اي که در شرایط تحریم باشد. چرا که تولیدکنندهتولیدکنندگان در شرایط کنونی می
متحمل دردسرهاي فراوانی جهت واردکردن قطعات و مواد اولیه به کشور شده است، هم 

تواند بر ترخیص کاال از گمرك شود، که این امر میاکنون باید درگیر فرآیندهاي زمان
خانجات تولیدي وارد نماید. از اینرو کاهش بوروکراسی ناپذیري به کارلطمات جبران
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هاي اصلی در حمایت از ترخیص کاالهاي وارداتی از گمرك یکی از استراتژي
 باشد.شان میتولیدکنندگان در تأمین نیازهاي وارداتی

 هاي بورسیافزایش هزینه مبادله بازرگانی شرکت -5-3-5
 بازار مولد و پیشرو هايبخش از یکی انجه کنونی اقتصاد متحول در سرمایه بازار
 خصوصی فعاالن حضور سرمایه گذاري و که به طوري. آیدشمارمی به مهمی بسیار
ترین ازاصلی یکی اینکه ضمن.منجرخواهدشد ملی رونق تولید به بازاردرنهایت دراین
 مصرف و براي تولیدکنندگان ریسک مدیریت امکان آوردن فراهم بورس هاينقش

نگرانی  کند،می ایجاد منظور همین به که بورس باسازوکاري واقع در . است کنندگان
  رساند.می حداقل به را کاال درآینده قیمت نوسانات از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

فضایی  ایجاد بازارسرمایه رسالت مهمترین که داشت می توان ادعا اساس برهمین
 درنهایت مکانیزم این است که اقتصادي فعاالن همه رقابت براي ومطمئن قانونمند
 .بازارخواهد شد شفافیت منجربه

درصد  10تا  1,5ها چیزي در حدود وانتقال ارز و خنثی کردن تحریم در واقع نقل
هاي مختلف بورسی ایجاد کرده است. در بازار سرمایه شدت افزایش هزینه براي شرکت

 ها بستگی دارد.المللی شرکتنها به میزان روابط بیتأثیر تحریم
تر هستند و روند درآمد و هایی که در اقتصاد داخلی فعالبه طور کلی شرکت

-باشند اما شرکتها نمیگیرد، مستقیماً تحت تأثیر تحریم شان در داخل انجام می هزینه

شود هایی که محصوالتشان صادراتی است یا به میزان زیاد محصوالتشان وارد کشور می
انداز  کند، مانند ذوب آهن، بر اساس چشمبازار جهانی قیمت محصولشان را تعیین میو 

ها به میزان سود اند، به همین دلیل قیمت این شرکتها، مشکل پیدا کردهبازار و تحریم
 آنها افزایش پیدا نکرده است.

. استها گذاشته بر روند سودآوري شرکت ،اثرات متفاوتیاعمالیهاي  تحریمدر واقع 
همچون پاالیشی و پتروشیمی از جمله  ،هاي صادرات محوربه این صورت که شرکت
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ها منتفع شدند. چراکه همزمان با مشکالت هاي فعال بورس بودند که از تحریم شرکت
ها همچون مشکل ایجاد شده در فرآیند صادرات محصوالت تولیدي این گروه

موفق به ادامه روند رو به رشد  ،یش نرخ ارزوانتقاالت درآمدهاي ارزي، به دلیل افزا نقل
هاي بورسی از دو بعد قابل بررسی و افزایش هزینه مبادله شرکت.سودآوري خود شدند

 اعتناست:
-ها در بازارهاي بینشده این شرکتهاي تأمینشده نهادهافزایش قیمت تمام -الف

 المللی
در نتیجه کاهش حاشیه  هاي بازاریابی و حاشیه سود دالالن وافزایش هزینه -ب

 سود محصوالت صادراتی
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي

 تقویت وفاق ملی در داخل کشور جهت کاهش اثرات تحریم .1
شک یکی از راهکارهاي اساسی در جهت کاهش اثرات تحریم، تقویت وفاق و بی

دیگر احساس نشود اي که گونههمدلی و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی است، به
گردند و عزمی جدي براي کاستن اثرات تحریم در فوق منتفع میهاي  تحریماي از عده

 داخل وجود ندارد.
 هاي صادراتیتقویت نقش نهادهاي اقتصادي نظیر کنسرسیوم .2
تکمیل زنجیره تولید محصوالت و کاهش اتکا به تأمین مواد اولیه از مبادي  .3

 پرریسک
یداران محصوالت در بازارهاي خارجی با تمرکز بر ایجاد جذابیت براي خر .4

 اي داراي مرز زمینی با ایرانبازارهاي منطقه
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 ها در فضاي سناریوییارزیابی جذابیت استراتژي -5-4
با توجه به نتایج تحلیل سناریو در فصل چهارم، دو سناریوي منتخب و بدیل عبارتند 

 از:
 بدیل: شرح سناریوهاي منتخب و 14-5جدول 

 مشخصات شرح سناریو

خب
منت

 

بهبود انسجام سیاسی در محیط نزدیک و دستیابی 
اي و به یک تفاهم محدود بر سر مسئله هسته

 ها) در محیط دورخروج از انزوا (بدون حذف تحریم

 جدیدهاي  تحریمعدم تصویب 

هاي بلوکه آزادسازي برخی از دارایی
 شده ایران

 هاعدم حذف تحریم

یل
بد

 

بهبود انسجام سیاسی در محیط نزدیک و دستیابی 
اي و به یک تفاهم محدود بر سر مسئله هسته
ها) در خروج از انزوا (با حذف برخی از تحریم

 محیط دور

 جدیدهاي  تحریمعدم تصویب 

ها (بازگشت به حذف برخی از تحریم
 )91وضعیت قبل از تیرماه 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
 

مدت مدیریت تحریم در حوزه راهبردي اولویت راهبردهاي کوتاهبر این اساس 
، بر اساس میزان جذابیت آنها در چارچوب سناریوهاي منتخب و بدیل که از بازرگانی

 خواهد بود: دول صفحات بعدتحلیل خبرگی حاصل شده است، بصورت ج
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 سناریوهاي منتخب و بدیلهاي غیرساختاري در : اولویت راهبردهاي مرتبط با چالش15-5جدول 

 راهبردها

اولویت در 
 چارچوب سناریو

 بدیل منتخب

هاي صنعت، معدن و تجارت و امور هاي وزارتخانهارتقاء سطح همکاري
 خارجه

1 1 

 ونقل دریایی در داخل کشوراي ناوگان حملارتقاء پوشش بیمه
1 1 

 1 1 کاهش بوروکراسی ترخیص کاالهاي وارداتی از گمرك

 المللیونقل دریایی در مجامع بینپیگیري تحریم ناوگان حمل
1 3 

ضرورت بازنگري در زنجیره تأمین تولید کاالهاي اساسی با هدف کاهش 
 هاپذیري آن با تشدید تحریمآسیب

2 1 

هاي مرتبط و طراحی راهبردها، قبل از ها، ارزیابی چالشبینی تحریمپیش
 جدیدهاي  تحریماجرایی شدن 

2 1 

هاي قیمتی و غیرقیمتی حمایتی در موارد خاص با هدف تدوین سیاست
 تقویت زنجیره تأمین کاالهاي اساسی

2 1 

سازي قیمت کاالهاي وارداتی با هدف کاهش سوء استفاده شفاف
 واردکنندگان از شرایط تحریم

2 2 

تکمیل زنجیره تولید محصوالت و کاهش اتکا به تأمین مواد اولیه از 
 پرریسکمبادي 

2 2 

افزایش کیفیت کاالهاي تولید داخل و ترغیب مصرف کاالي باکیفیت 
 داخلی

2 3 
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 راهبردها

اولویت در 
 چارچوب سناریو

 بدیل منتخب

 ونقلحمل لتمرکز بر یک مدونقل و عدماستفاده از راهبرد تنوع در حمل
3 3 

تدوین نظام تهاتر کاال با توجه به نیازهاي اساسی کشور و روابط تجاري 
هزینه مبادله و کاهش ریسک سازي  با سایر کشورها با هدف حداقل

زمانی و مقداري دریافت کاال (دریافت میزان کاالي مورد نیاز در زمان 
 مقرر)

3 2 

 2 3 اي در نظام تهاتري اي و سرمایه تأکید بر واردات کاالهاي واسطه

 3 3 هاي صادراتیتقویت نقش نهادهاي اقتصادي نظیر کنسرسیوم

 3 3 کاهش اثرات تحریمتقویت وفاق ملی در داخل کشور جهت 

ایجاد جذابیت براي خریداران محصوالت در بازارهاي خارجی با تمرکز بر 
 اي داراي مرز زمینی با ایرانبازارهاي منطقه

3 3 

کمک به تجار در راستاي شناسایی و رایزنی با تولیدکنندگان کاالها به 
 ها در فرآیند تجارتمنظور جلوگیري از ورود واسطه

3 3 

هاي اخذ شده توسط  هاي جانبی واردات از قبیل هزینه هزینه کاهش
 سازمان بنادر و مؤسسه استاندارد

3 3 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
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راهبردهاي  ( هاتحریم اثربخشی بسترساز )ساختاري( هايچالش -5-5
 ) کاهش نااطمینانی -مدت و بلندمدت میان

ها بسیار متبادر شود که این چالشهرچند در نگاه اول شاید این موضوع به ذهن 
اند، اما با ها یا تشدید آنها نیز وجود داشتهتکراري بوده و حتی قبل از اعمال تحریم

هایی که آنها را باید دردهاي توان دریافت که اصوالً وجود چنین چالشاندکی تأمل می
یا تشدید اثرات آن، مزمن اقتصاد ایران محسوب نمود، زمینه را براي ایجاد نااطمینانی و 

ریزي فرستندگان تحریم ها و برنامهنمایند. با نگاهی به روند تشدید تحریمفراهم می
 ها به دو عامل کلیدي وابسته است:توان دریافت که نوع و شدت تحریممی

 درجه سهولت وضع تحریم -1

 شدهدرجه تأثیرگذاري تحریم وضع  -2  -2

به عنوان بخش پشتیبانی تولید ه راهبردي و با توجه به همین دو عامل است که حوز
گیرد. این بخش در اقتصاد ایران، در نبود مدیریت کارامد، مورد تحریم قرار می و مصرف
هاي ساختاري به اند. چالشبندي شدههاي ساختاري، طبقهها در گروه چالشاز چالش
بیشتري شود که مختص به شرایط تحریم نبوده و از قدمت هایی اطالق میچالش
هاي پذیري سیستم در قبال چالشآسیبردار بوده، اما نقشی اساسی را در برخو

هاي ها در افقنمایند. الزم به ذکر است که راهبردهاي این چالشغیرساختاري ایفا می
مدت و بلندمدت قابل اجراست اما ارائه راهبرد و رفع آن از زمان حال زمانی میان

هاي ساختاري و غیرساختاري و طه علییک طرفه بین چالشضروري است. با توجه به راب
هاي غیرساختاري، بدیهی هاي ساختاري بر تقویت یا تحدید اثرگذاري چالشتأثیر چالش

شوند. ها، دستخوش تغییر نمیها با تغییر شرایط و فضاي تحریماست که این چالش
ثبات بیشتري برخوردار بوده و ها و راهبردهاي ارائه شده در این بخش از بنابراین چالش

 گیرند.در فضاي تحلیل سناریویی مورد ارزیابی قرار نمی
اولویت با توجه به میزان تأثیر این  4با توجه به نظرات خبرگان کلیدي این حوزه، 

 تعریف شده است: بعد ها بر بخش بازرگانی، به شرح جدولچالش
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 بازرگانی هاي ساختاري حوزهبندي چالش: اولویت16-5جدول 
 چالش اولویت

 اول
 ضعف تدوین و اجراي قوانین و مقررات بخش بازرگانی کشور

 ضعف شبکه توزیع کاالها در داخل کشور

 دوم

 ي بازرگانی کشور وجود انحصارات دولتی و غیردولتی در عرصه
 ضعف نظام آمار بازرگانی

 وجود حجم باالي کاالي قاچاق در اقتصاد کشور
 هاي مرزي بازارچهناکارایی 

 کننده فقدان نظام جامع حمایت از حقوق مصرف
 اي هاي موجود در بازارهاي منطقه عدم استفاده از ظرفیت

 نامتنوع بودن سبد صادراتی و وارداتی کشور
 ها ساالرانه در بنادر، گمرکات و فرودگاه وجود مشکالت دیوان

 سوم

 هاي بازرگانی ثباتی سیاست بی
 توجهی به مزیت رقابتی در حوزه بازرگانیبی
 گذاري و ساختار تشکیالتی و اجرایی سیاست قیمت تضمینی ضعف در نظام قیمت

 ریزي هاي بخش بازرگانی در حوزه برنامه عدم انسجام سیاست
 هاي خرد و کالن اقتصادي در کشورگذاريافتراق سیاست

 وکار تجارينامناسب بودن فضاي کسب
 الملل و تجارت جهانی اندك کشور از اقتصاد بین سهم

 کیفیت پایین محصوالت وارداتی، تولیدي و صادراتی
 ي بازرگانی ها در حوزه ضعف زیرساخت

 چهارم

 هاي تجاري عدم استفاده از ظرفیت بیمه
 ضعف فرهنگ بازرگانی

 کم توجهی به حقوق مالکیت معنوي در حوزه بازرگانی
 وري عوامل در حوزه بازرگانی بهرهپایین بودن 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
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 ضعف تدوین و اجراي قوانین و مقررات بخش بازرگانی کشور -5-5-1
هاي مهم بخش بازرگانی کشور ضعف در تدوین، وضع و اجراي  یکی از چالش

ر ي اجراي قوانین و مقررات د ها، قوانین و مقررات و همچنین نظارت بر نحوه استراتژي
گذاري، عدم رعایت مراحل قانونی وضع  باشد. به عنوان مثال در حوزه قانون این حوزه می

نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و  ) آیین1تعرفه توسط کمیسیون ماده (
اعمال نظرات مختلف توسط دولت و مجلس، عدم تدوین و تنظیم قوانین و مقررات 

ین مقررات بازرگانی خارجی و صدور مجوزهاي تجاري بر اساس اصول علمی، تدو
بازرگانی توسط دولت و بعضاً اشخاص خاص و به وجود آمدن انحصار در صدور 

طلبی و فساد در سیستم اقتصادي هاي تجاري و فراهم شدن زمینه براي رانت مجوز
کشور، فقدان قوانین مربوط به تقویت نقش نظارتی مجلس در خصوص نحوه عملکرد و 

هاي قانونی  هاي چندجانبه بر اقتصاد ملی، وجود ضعف نامه اثربخشی موافقت میزان
متعدد در قوانین بخش بازرگانی از جمله قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات، امور 
گمرکی، مناطق آزاد و ویژه، قانون اتاق بازرگانی، قوانین حوزه قاچاق کاال و قوانین 

ده دو یا چندجانبه و همچنین فقدان قانون تعیین هاي منعق نامه مربوط به موافقت
اي را  المللی و منطقههاي صنعتی و تجاري کشور در راستاي تقسیم کار بین اولویت

 توان نام برد. می
هاي  توان به عدم پایبندي دولت به رعایت احکام و قوانین برنامه اجرا نیز می  در حوزه

هایی  توان به چالش نظارت بر اجرا می  توسعه در بخش بازرگانی اشاره کرد و در حوزه
ها، عدم تناسب جرائم وضع  NGOهمچون عدم استقرار نهادهاي نظارتی مدنی در قالب 

جرایی و طوالنی بودن مسیر رسیدگی به تخلفات، نبود ابزارهاي شده با تخلفات در نظام ا
هاي منعقده با کشورهاي  نامه کارا براي جلوگیري از تجارت غیرمنصفانه، تعدد موافقت

هاي وسیع  مختلف در حوزه بازرگانی بدون توجه به کارایی آنها و همچنین وجود معافیت
ها، استثنائات، ترجیحات و ...  تخفیفاي، کاالیی و ... که موجب بروز  و مکرر منطقه
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ها و عدم تخصیص بهینه منابع است و به کاهش  ساز بروز رانت شود و زمینه می
 انجامد، اشاره نمود. بینی شده دولت نیز می درآمدهاي پیش
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
 ثبات در وضع قوانین و مقررات حوزه بازرگانی  -1
اجراي احکام و قوانین   کارکرد نظارتی مجلس بر نحوهتقویت نقش و  -2

 هاي توسعه در بخش بازرگانی برنامه
نهادینه نمودن نقش نهادهاي مدنی در نظارت بر اجراي قوانین و  -3

 مقررات
بازنگري جامع و سیستمی بر قوانین بخش بازرگانی از جمله قانون  -4

زاد و ویژه، تجارت، مقررات صادرات و واردات، امور گمرکی، مناطق آ
قانون اتاق بازرگانی، قوانین حوزه قاچاق کاال و قوانین مربوط به 

 هاي منعقده دو یا چندجانبه نامه موافقت
تنظیم و وضع قوانین و مقررات ناظر بر فرایند تجارت با هدف  -5

 سازي تجارت غیرمنصفانه حداقل
هاي صنعتی و تجاري کشور در راستاي تقسیم کار  تعیین اولویت -6

 اي المللی و منطقه بین

 ضعف شبکه توزیع کاالها در داخل کشور -5-5-2
هاي دیگر حوزه بازرگانی داخلی کشور، سنتی بودن شبکه توزیع کاالها در  از چالش

کاالها   داخل کشور است که این موضوع به خودي خود باعث افزایش قیمت تمام شده
-ها بسیار پایین است. به سیستم وري منابع در اینگونه در کشور شده است، چرا که بهره

توان بیان کرد که در بخش کشاورزي، عدم استفاده از مزایاي تجارت در  طور خاص می
هاي اضافی در طی مسیر  شبکه توزیع محصوالت کشاورزي و وجود ضایعات و گلوگاه

هاي این بخش است که این  کننده از مهمترین چالش محصول از تولیدکننده به مصرف
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دهد، و از این  این کاالها نشان می  را در نهایت به شکل افزایش قیمت تمام شده امر خود
 نماید. ها بر اقتصاد کمک می رو اصالح این موارد به کمرنگ شدن نقش تحریم

 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
 روزرسانی اصناف به عنوان شبکه توزیع بازرگانی داخلی کشورساماندهی و به -1
 هاي نوین توزیعاي به عنوان شبکه هاي زنجیره ایجاد زمینه فعالیت فروشگاه -2
روزرسانی و اصالحات جدي در شبکه توزیع محصوالت کشاورزي با هدف به -3

 ها، ضایعات و در نتیجه قیمت تمام شده محصوالت کاهش واسطه

 بازرگانی کشور  وجود انحصارات دولتی و غیردولتی در عرصه -5-5-3
حصارات دولتی در بازار، ناکارآمدي بسیاري را به وجود آورده و به عبارت وجود ان

دیگر، حضور گسترده دولت در امر بازرگانی، موجب کمرنگ شدن جایگاه بخش 
عنوان مثال، خصوصی در این بازار شده و از کارایی و اثربخشی این بخش کاسته است. به

دولتی نظیر شرکت بازرگانی دولتی  هاي اجرایی هاي بازرگانی در دستگاه وجود شرکت
هاي فعال در  هاي نفتی و دیگر شرکت پتروشیمی، کاالي نفت، پخش و پاالیش فرآورده

  امر بازرگانی که وابسته به نهادهاي حاکمیتی هستند، موجب محدود شدن گستره
فعالیت بخش فعلی در بازرگانی کشور شده و مانع از فراهم شدن فضاي الزم براي 

شود. همچنین سهم باالي  هاي بازرگانی می فعالیت بخش خصوصی در عرصهتعمیق 
سازي نیز  هاي دولتی نسبت به بخش خصوصی در مالکیت امکانات ذخیره  سازمان

سازي را تشدید نموده است و عمالً  گرایانه دولت در بازار خدمات ذخیره سیاست مداخله
رنگ  ي کالن در این بخش کمگذار نقش فعال بخش خصوصی را در گرایش به سرمایه

ساخته است. در ارتباط با نظام توزیع در کشور نیز، ورود بیش از حد دولت در این 
بخش، موجبات محدودیت عمل بخش خصوصی را فراهم آورده است. انحصار خرید، 

هاي مورد نیاز و عدم تطابق کیفیت تولیدات با استانداردهاي الزم در بخش  عدمظرفیت
 ایع غذایی نیز از مهمترین معضالت نظام توزیع این بخش است.هاي صن نهاده
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 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
  وکار با ایجاد شفافیت، رفع انحصار، جلوگیري از اشاعهبهبود فضاي کسب -1

 گري هاي تصدي هاي مختلف و کاهش مداخله دولت در عرصه رانت
هاي در واردات با تأکید بر نهاده وضع قوانین و مقررات با هدف حذف انحصار -2

 کشاورزي و صنایع غذایی

 ضعف نظام آمار بازرگانی -5-5-4 
عدم شفافیت آمار و ارقام بخش بازرگانی کشور، از جمله مواردي است که 

ریزي مؤثر در این حوزه را با چالش مواجه کرده است. وجود برخی ابهامات در  برنامه
در واردات براي فرار از پرداخت حقوق ورودي و زمینه وجود پدیده کم اظهاري 

گذاري گمرکی، وجود حجم باالي کاالي قاچاق به ویژه در مناطق مرزي، عدم  ارزش
آمار صادرات غیرنفتی از منظر وابستگی آن به بخش نفت با توجه به   شفافیت در ارائه

ابهام در سهم میعانات گازي و محصوالت پتروشیمی در صادرات غیرنفتی و همچنین 
هایی براي صادرات از جمله جوایز  زمینه وجود صادرات صوري با توجه به وجود مشوق

بازرگانی را مخدوش   صادراتی نقدي، از جمله مواردي هستند که آمارهاي حوزه
 اند.   نموده

هاي به دور از واقعیت در اهداف کمی بخش بازرگانی و  بینی همچنین وجود پیش
بینی و عملکرد و عدم پایبندي به اصالح آنها باعث ایجاد  پیشفاصله زیاد ارقام 

هاي باال بر اقتصاد ملی شده است.  اختالالتی در عملکرد این بخش و تحمیل هزینه
توان در فرایند واردات غالت و به طور خاص گندم در  عنوان مثال، این موضوع را می به

بینی  بینی نادرست و برآورد و پیش هاي اخیر مالحظه نمود. در برخی موارد با پیش سال
بیش از اندازه میزان تولید داخلی این محصول توسط وزارت جهاد کشاورزي، واردات 

هاي جهانی در سطح  محصول مورد نیاز کشور در زمان بهینه و هنگامی که قیمت
هاي  مناسبی بودند صورت نگرفته و باعث شده است که چندین ماه بعد، زمانیکه قیمت
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هاي ارزي بیشتر نیاز داخلی از  در سطح باالیی قرار داشتند، با صرف هزینه جهانی
 بازارهاي جهانی خریداري گردد. 

 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
ایجاد نهاد پایش تولید و مصرف کاالهاي اساسی در کشور با محوریت مرکز  .1

 هاي مرتبطآمار ایران و همکاري دستگاه
رات غیرنفتی و تفکیک صحیح و شفاف بین صادرات کاالهاي بازتعریف صاد .2

 هاي نفتی غیرنفتی و کاالها و فرآورده
تر بر صادرات، واردات و میزان  طراحی سازوکاري براي انجام نظارت دقیق .3

 قاچاق کاال در کشور
بازرگانی داخلی با   سازي و ساماندهی آمار بازرگانی در حوزه شفاف .4

 خصی به افراداختصاص کدهاي اقتصادي ش

 وجود حجم باالي کاالي قاچاق در اقتصاد کشور -5-5-5
بخش   دهنده وجود حجم باالي کاالي قاچاق به خصوص در مناطق مرزي که نشان

هاي بخش  غیررسمی غیرقابل انکار در تجارت خارجی ایران است، یکی دیگر از چالش
کاال دامن زده است، وجود قاچاق   بازرگانی کشور است. از جمله عواملی که به پدیده

ها در اقتصاد  باال در بازرگانی خارجی و همچنین واقعی نبودن قیمت  هاي تعرفه نرخ
 است.

 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
 هاي تجاري تسهیل روابط تجاري رسمی با منطقی نمودن موانع و تعرفه -1
هاي اخذ شده توسط  هاي جانبی واردات رسمی از قبیل هزینه کاهش هزینه -2

 سازمان بنادر و مؤسسه استاندارد

هاي ریسک واردات و صادرات قاچاق از طریق گسترش نظارت  افزایش هزینه -3
 بر مرزها، اجراي کارآمد طرح شناسنامه دار کردن کاالهاي وارداتی
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 هاي مرزي با هدف کمک به شفافیت مبادالت مرزي  گسترش بازارچه -4

 هاي مرزي بازارچهناکارایی  -5-5-6
هاي مرزي عالوه بر شفاف نمودن مبادالت تجاري مرزي و کاهش قاچاق  بازارچه

کنند.  کاال، نقش مؤثري در ایجاد اشتغال و تقویت تولید در مناطق مرزي کشور ایفا می
هاي مرزي در تقویت فرهنگ و امنیت اقتصادي و  عالوه بر نقش اقتصادي، بازارچه

ها، در حال حاضر  قش مؤثري دارند. علیرغم این مزایا و پتانسیلاجتماعی این مناطق ن
ها در برخی مناطق مرزي کشور، از  یابی نامناسب آن وجود مشکالت زیرساختی و مکان

تواند هاي مرزي میها کاسته است. در شرایط تحریم، تقویت بازارچه کارایی این بازارچه
 وب شود.بخشی از راهبرد مقابله با تحدید واردات محس

 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
 هاي مرزيتسهیل قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه -1

هاي مرزي در راستاي شفاف نمودن  هاي بازارچه ایجاد و اصالح زیرساخت -2
 تجارت، ایجاد اشتغال و امنیت در مناطق مرزي کشور

آنها به عنوان بخشی هاي مرزي و به رسمیت شناختن تغییر نگرش به بازرچه -3
 اياز نظام بازرگانی خارجی کشور با توجه به جایگاه بازارهاي منطقه

 کننده فقدان نظام جامع حمایت از حقوق مصرف -5-5-7
کننده وجود ندارد و این متأسفانه در ایران تعریف دقیقی از نظام حمایت از مصرف

کنندگان را ها منافع مصرفنظام صرفاً مبتنی بر رفتاري است که در بلندمدت نه تن
تضمین نخواهد کرد بلکه با صدمه زدن به نظام تولید و توزیع، زمینه زیان آنها را فراهم 

 خواهد نمود.
کنندگان، رسد روزمرگی و توجه به بعد تبلیغاتی حمایت از حقوق مصرفبه نظر می

 بسته است. کننده در چارچوبی منسجم و هماهنگ،راه را براي حمایت واقعی از مصرف
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اگرچه در حال حاضر نهادهایی در مواردي نظیر تعیین قیمت، نظارت و کنترل و 
کنند، اما نظام جامع کنندگان ایفاي نقش می برخوردهاي قضایی جهت حمایت از مصرف

 اي تأمین نماید، وجود ندارد.کنندگان را به طور ریشهو کارایی که بتواند منافع مصرف
 چالش به شرح زیر است: هاي حل ایناستراتژي

بازتعریف نقش شوراي رقابت در ایجاد فضاي رقابتی، شکست انحصار و  -1
 جلوگیري از تشکیل انحصار در جامعه

 کنندگاننهاد حمایت از مصرفهاي مردمگسترش سازمان -2

هاي پررنگ شدن نهادهاي بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) و مدنی (تشکل -3
 گذاريلت در عرصه سیاستنهاد) در کنار دوبازرگانی مردم

 اي هاي موجود در بازارهاي منطقه عدم استفاده از ظرفیت -5-5-8
هاي اقتصاد کشور جهت معرفی به کشورهاي همسایه و  عدم تبیین و تدوین ظرفیت
اي جهت ارتقاء تعامالت  هاي موجود در بازارهاي منطقه همچنین عدم استفاده از ظرفیت

 هاي حوزه بازرگانی کشور است. از دیگر چالشاي  اقتصادي و سیاسی منطقه
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي

ها و نیازهاي مشتریان بر بندي بازارهاي هدف و شناخت خواستبخش -1
 اساس هر بخش

اي و ارائه اطالعات مورد نیاز رسانی بازارهاي منطقهایجاد مرکز اطالع -2
 به فعالین اقتصادي

 بودن سبد صادراتی و وارداتی کشورنامتنوع  -5-5-9
 عدم تنوع در سبد صادرات و واردات کشور از دو بعد قابل بررسی است:

 عدم تنوع جغرافیایی: -الف
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، کشورهاي عراق، چین، امارات، افغانستان 1391بر اساس آمارهاي گمرك و در سال 
را به خود درصد ارزش صادرات  66درصد وزن صادرات ایران و حدود  79و هند حدود 
درصد صادرات به برخی کشورهاي خاص  80اند که انحصار حدود  اختصاص داده
پذیر کند. همچنین  تواند کشور را از این منظر در مواقع بحران آسیب همسایه می

درصد وزن واردات کشور و  53کشورهاي امارات، چین، کره، ترکیه و سوئیس بیش از 
اند که انحصار بیش از نیمی از  ود اختصاص دادهخ درصد ارزش واردات را به 59بیش از 

تواند کشور را از این منظر در  واردات کشور از برخی کشورهاي عمده طرف وارداتی می
 پذیر کند. مواقع بحران آسیب

 عدم تنوع کاالیی: -ب
شامل متانول،  1391بر اساس آمارهاي گمرك، اقالم عمده صادراتی ایران در سال 

درصد صادرات کل کشور را به خود اختصاص  5/11و قیرنفت حدود پروپان مایع شده 
اند که حاکی از وابستگی بخشی از صادرات به کاالهاي خاص است. به عالوه، اقالم  داده

عمده وارداتی کشور شامل دانه گندم، شمش آهن، دانه ذرت، کنجاله سویا و برنج بوده 
هایی  کیل و حاکی از وجود ضعفدرصد واردات کشور را تش 17که در مجموع بیش از 

در تأمین و تولید کاالهاي اساسی و وابستگی معیشت مردم به بخش واردات است. این 
 پذیري کشور در مواقع بحران را بیشتر کند. تواند آسیب امر می

 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
دادن به افزوده در نظام صادراتی کشور و اولویت توجه به نقش ارزش -1

 صادرات کاالهاي داراي ارزش افزوده بیشتر و کاهش خام فروشی
توجه به تأمین کاالهاي اساسی مورد نیاز جامعه با توجه به دو معیار  -2

 پذیري تأمین از طریق واردات و مزیت تولید در داخل کشور آسیب
 ریزي مناسب، بهبود کیفیت تولیدات افزایش تنوع بازارهاي صادراتی با برنامه -3

 داخلی و ارتقاء نظام بازاریابی
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افزایش تنوع مبادي وارداتی و تمرکز بر افزایش واردات از کشورهاي مؤثر در  -4
 المللسیاست بین

 ها ساالرانه در بنادر، گمرکات و فرودگاه وجود مشکالت دیوان -5-5-10
 هایی ها از جمله چالش ساالرانه در بنادر، گمرکات و فرودگاه وجود مشکالت دیوان

است که بر سر راه توسعه تجارت خارجی کشور وجود دارد. این موضوع به خودي خود 
وکار، افزایش قاچاق و در هاي بازرگانی، تضعیف فضاي کسب منجر به افزایش هزینه

 شود. نهایت تضعیف اقتصاد ملی می
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي

فرایندهاي اجرایی در بنادر، اصالح قوانین و مقررات موجود و تسهیل  -1
 ها گمرکات و فرودگاه

 هاي بازرگانی ثباتی سیاست بی -5-5-11
هاي ثباتی در سیاستریزي در حوزه بازرگانی، بیهاي نظام برنامهشاید یکی از آفت
ثباتی از یک طرف فضا را براي استفاده از منافع رانتی، مهیا نموده بازرگانی است. این بی

هاي اقتصادي که یا براي خرید ریزي فعاالن بازرگانی و بنگاهگر برنامهو از سوي دی
اند هاي مورد نیاز خود و یا براي فروش محصوالت خود، به بازارهاي خارجی وابستهنهاده

هاي خارجی کشور، قوانین و  سازد. عدم ثبات در سیاسترا با چالشی جدي مواجه می
هاي دولت در زمینه بازرگانی به  تصادي در سیاستمقررات تجاري، نرخ ارز، عدم ثبات اق

هاي تعرفه واردات و اعمال مجوزهاي صادراتی و همچنین  خصوص در تغییر مستمر نرخ
عدم ثبات استراتژي کشور در انتخاب کشورهاي طرف همکاري و کاالهاي مورد مبادله، 

اقتصادي و بازرگانان ریزي مؤثر را از کارگزاران  از جمله مواردي هستند که توان برنامه
 سلب نموده و فعالیت آنها را با مشکالتی مواجه کرده است.
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 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
 ها، احکام و قوانین توسعه بخش بازرگانی کشورپایبندي به اجراي برنامه-1
 تقویت نقش نهادهاي نظارتی (مجلس و نهادهاي مدنی) بر عملکرد بخش بازرگانی -2
هاي تخصصی در ایجاد شفافیت تقویت نقش مطبوعات تخصصی با محوریت انجمن -3

 در فضاي بازرگانی کشور

 توجهی به مزیت رقابتی در حوزه بازرگانیبی -5-5-12
الملل باید بر اساس مزیت نسبی کشورها در تولید بر اساس اصول علمی، تجارت بین

چه کشوري در تولید و صادرات و صادرات محصوالت صورت گیرد. بدین معنی که چنان
صورت نسبی کمتر از هاي تولید و صادرات آن به محصولی مزیت دارد (یعنی هزینه

هزینه واردات آن از بازار جهانی باشد)، باید آن را تولید و صادر نماید؛ و در محصولی که 
ی مزیت ندارد باید آن را وارد کند. علیرغم این موضوع، انجام نگرفتن تجارت خارج

بازرگانی   هاي حوزه کشور بر اساس اصول مزیت نسبی و رقابتی یکی دیگر از چالش
هاي باال بر اقتصاد ملی،  شود. این امر عالوه بر تحمیل هزینه خارجی کشور محسوب می

 زمینه را براي اتالف و تخصیص غیربهینه منابع در کشور فراهم آورده است.
 است: هاي حل این چالش به شرح زیراستراتژي

هاي سرمایه جلب و وکار کسب مناسب فضاي وایجاد خصوصی بخش توسعه -1
 هايوخارجی) از طریق اجراي صحیح سیاست خصوصی (داخلی

 وهم مالی بازارهاي ساماندهی خارجی، تجارت نظام اصالح با همراه44اصل
 نیز و آن حاکمیتی کارکردهاي تقویت و دولت اندازه کردن کوچک زمان

 یا حذف طریق از هافعالیت کردنرقابتی دولت و هاي گري تصدي کاهش
 .انحصارات تنظیم



 171                                                               مدیریت اقتصادي کشور در شرایط تحریم  
 

 

هاي نوآوري و هافناوري از منديبهره و استفاده قابلیت ایجاد آوردن فراهم -2
 به جهانی اقتصاد با تعامل زمینه وتقویت جهانی با هدف گسترش جدید
 خارجی گذاريوسرمایه واردات درحوزه ویژه

رقابتی  مزیت ارتقاء افزاريوسخت افزارينرم زیرساختارهاي ساختن فراهم -3
 اکتسابی

براي  وکارآمد مؤثر،سازنده هايایده وخلق نوآوري هايزمینه آوردن فراهم -4
 اکتسابی رقابتی مزیت به دستیابی

 وتوسعه با هدف: هاي تحقیقایجاد کنسرسیوم -5

 شده؛ تمام هزینه کاهش 

 درتولید؛ پذیريانعطاف 

 ومتنوع؛ کیفی محصوالت تولید 

گذاري و ساختار تشکیالتی و اجرایی  ضعف در نظام قیمت -5-5-13
 سیاست قیمت تضمینی
گذاري و ساختار تشکیالتی و اجرایی سیاست قیمت تضمینی،  ضعف در نظام قیمت

بعد  5هاي بازرگانی کشور است. این چالش در اقتصاد ایران از  یکی دیگر از چالش
 درخور تأمل است:

هاي تضمینی یا تمرکز بر رویکرد گذاري با توجه به قیمتناکارایی نظام قیمت -الف
 کف قیمت غیر مؤثر

هاي کالن اقتصادي و راهبردهاي توسعه گذاري با سیاستناسازگاري نظام قیمت -ب
 بخش بازرگانی

شده بر هاي تضمینی اعالمگذاري از دیدگاه تأثیر قیمتناکارایی نظام قیمت -ج
 مات تولیدکنندگانتصمی
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 زنی ذینفعانگذاري به قدرت چانهاتکاي نظام قیمت -د
که  طوريضعف در ساختار تشکیالتی و اجرایی سیاست قیمت تضمینی (به -ي

وزارت بازرگانی که وظیفه مباشرت خرید این کاالها را بر عهده دارد، به استثناء غالت، 
و نه از نظام اجرایی الزم تیار دارد را در اخدر خصوص مابقی کاالها نه منابع الزم 

 برخوردار است)
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي

 گذاري با رویکرد: حضور نهادهاي ذینفع در فرایند قیمت -1
 گذاري با اصول اقتصاديتطابق نظام قیمت -الف
 هاي کالن اقتصادي کشورهاي تضمینی با سیاستتطابق قیمت -ب
 هاي کالن اقتصاديهاي تضمینی با سیاستاعالم قیمتتناسب زمانی  -ج

 بازنگري در ساختار تشکیالتی،  اجرایی و نظارتی سیاست قیمت تضمینی -2

 ریزي هاي بخش بازرگانی در حوزه برنامه عدم انسجام سیاست -5-5-14
هاي دیگر  هاي بخش بازرگانی با بخش عدم هماهنگی و نگاه سیستمی میان سیاست

وکار، سیاست خارجی، عدم هماهنگی و انسجام کافی بین تولید، فضاي کسباز جمله 
هاي بازرگانی) و همچنین  سه نهاد (بخش) دولت، بخش خصوصی و نهادهاي مدنی (اتاق

عالی توسعه هاي متعدد در زمینه بازرگانی و از بین رفتن نقش شوراي وجود دستگاه
هاي مختلف از جمله  هاي دستگاه عالیتکننده ف صادرات به عنوان دستگاه متولی تنظیم

هاي این بخش منجر  هاي بخش بازرگانی کشور است که به ناکارایی سیاست چالش
 شود. می

 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
نگرش سیستمی به نقش سه نهاد دولت، بخش خصوصی و نهادهاي مدنی  -1

 نی کشورهاي بازرگاهاي بازرگانی) در تدوین سیاست (اتاق
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ریزي جامع، واحد و منسجم با رویکرد ارتباط سیستمی میان  برنامه -2
هاي دیگر از جمله تولید  هاي بخش بازرگانی با بخش سیاست
 وکار، سیاست خارجی و ...گذاري و تکنولوژي)، فضاي کسب (سرمایه

 هاي خرد و کالن اقتصادي در کشورگذاريافتراق سیاست -5-5-15
هاي اقتصادي در حوزه بازرگانی داخلی کشور، ناهمخوانی سیاستهاي دیگر  از چالش

حوزه اقتصاد کالن و حوزه بازرگانی است. به عنوان مثال، سیاست تنظیم بازار کاالها در 
هاي  عنوان یکی از نمودهاي تأثیرگذاري حوزه بازرگانی، به نحوي با سیاستکشور به

تمی به آن، نه تنها نتیجه مثبتی از کالن اقتصادي گره خورده است که عدم نگرش سیس
اجراي سیاست را در پی نخواهد داشت، بلکه زمینه را براي ایجاد فساد و ضربه زدن بر 

هاي انبساطی در سطح کالن در شرایط سازد. اتخاذ سیاستپیکره تولید، فراهم می
جمله تورمی در کنار تشدید سیاست تنظیم بازار در سطح خرد براي کنترل تورم، از 

اند. هاي نهم و دهم به کرات از آن استفاده نمودههاي متناقضی است که دولتساست
عنوان مثال افزایش نقدینگی در جامعه، به افزایش تقاضا منجر شده و این امر، منجر به

به افزایش قیمت کاالها خواهد شد. بنابراین بدون هماهنگی سیستماتیک بین نهادهاي 
ریزي  معه، بحث تنظیم بازار با چالش مواجه شده و اهداف برنامهمختلف اقتصادي در جا

 شده محقق نخواهند شد.
 

 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
هاي اقتصادي در سطوح خرد و کالن با ایجاد هماهنگی سازي سیاستهماهنگ -1

 نهادي و تقویت نقش شوراي اقتصاد
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 اريوکار تجنامناسب بودن فضاي کسب -5-5-16
وکار تجاري و وجود موانع مختلف و فرایندهاي پیچیده نامناسب بودن فضاي کسب

هاي فراوان  هاي باال، مراجع مختلف و تأییدیه در این فضا از جمله زمان طوالنی، هزینه
براي فرایند صادرات و واردات و همچنین وجود مشکالت دیوان ساالرانه در بنادر، 

هاي بخش بازرگانی کشور است. عالوه بر این،  له چالشها، از جم گمرکات و فرودگاه
ایجاد فضاي غیررقابتی و نامتعادل براي صادرکنندگان و عدم جبران کامل خسارات 

وکار تجاري است. از وارده به صادرکنندگان از دیگر مشکالت مربوط به فضاي کسب
ریزي  ه عدم برنامهتوان ب وکار میدیگر مشکالت مربوط به بازرگانی داخلی و فضاي کسب

یابی واحدهاي تولیدي، تجاري و خدماتی صنفی در فضاي  مناسب در استقرار و مکان
فعالیت واحدهاي تجاري به ویژه اصناف در شهرها، به نحوي که پراکنش آنها در سطح 

نظمی و چالش جدي مواجه است و ناهماهنگی بین نهادهاي حاکمیتی و  شهرها با بی
زرگانی و مجامع امور صنفی با نهادهاي مدیریت شهري نظیر مدنی نظیر وزارت با

سازي  هاي اقتصادي افراد و شفاف عدم تجمیع فعالیت ها وجود دارد. همچنین شهرداري
 هاي موجود است. آن توسط کدهاي اقتصادي شخصی یکی دیگر از چالش

 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
 تسهیل و تجمیع فرایندهاي تجاري در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی  -1
یابی واحدهاي تولیدي، تجاري و خدماتی  شناسی و بازتعریف مکانآسیب -2

 صنفی در فضاي فعالیت واحدهاي تجاري به ویژه اصناف در شهرها

 الملل و تجارت جهانی سهم اندك کشور از اقتصاد بین -5-5-17
ها شده است،  پذیري اقتصاد کشور از تحریم از جمله مواردي که باعث افزایش آسیب

-پیوندي اقتصادي الملل و تجارت جهانی و عدم هم سهم اندك کشور از اقتصاد بین
تولیدي با اقتصادهاي منطقه و جهان، به دلیل وجود موانع تجاري بسیار در حوزه 

تعرفه باال و محدود کردن بازار داخلی  هاي بازرگانی خارجی کشور است. وجود نرخ
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بعضی از کاالها همچون خودرو به تولیدات داخلی، وابستگی کشورهاي غربی به بازار 
تر کرده است.  ها علیه ایران را براي آنها کم هزینه رو تحریم ایران را کمتر نموده و از این

صنایع خاص و  از طرف دیگر، مشخص نبودن سیاست استراتژیک تجاري در حمایت از
هاي تعرفه باال در برخی کاالهاي خاص موجب بروز پدیده قاچاق در کشور  وجود نرخ

اي را به وجود آورده است. به عالوه، عدم عضویت ایران در  هاي باالي تعرفه شده و کرانه
سازمان جهانی تجارت و وجود قوانین متفاوت با شرکاي تجاري موجب شده است که 

ورت کامل از ظرفیت تجارت آزاد استفاده نماید و این امر مانعی براي صکشور نتواند به
الملل شده است. همچنین عدم حضور بدون تبعیض صادرکنندگان در بازارهاي بین

هاي اقتصادي و عدم استفاده کامل از  المللی از سوي بنگاهگرایش به وجود ارتباطات بین
نان بازرگانی خبره در خارج کشور در روابط هاي مربوط به نمایندگان ایران و رایز ظرفیت

اقتصاد و تجارت   اقتصادي و تجاري، از عوامل دیگري هستند که حضور ایران در صحنه
 الملل را کمرنگ نموده است. بین

 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
ریزي و تدوین استراتژي تجاري مناسب با هدف کاهش  لزوم برنامه -1

  تر ایران در صحنه براي حضور فعالو موانع تجاري و ایجاد زمینه  ها محدودیت
الملل (در بلندمدت چنانچه موانع تجاري کشور در حوزه واردات  تجارت بین

عنوان یکی از الملل و همچنین بهکاهش یابد و نقش ایران در تجارت بین
خارجی  هاي زنجیره تأمین جهانی افزایش یابد، وضع تحریم بر بازرگانی حلقه

 تر خواهد شد.) ایران، براي کشورهاي خارجی پرهزینه
تدوین سیاست استراتژیک بازرگانی کشور در جهت تحقق شرایط و  -2

 نیازهاي الزم براي پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت پیش
استفاده از ظرفیت تجارت آزاد از طریق عضویت در سازمان جهانی تجارت و  -3

 اي اقتصادي منطقه -هاي تجاري تحادیهارتقاء سطح مشارکت در ا
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هاي رایزنان و  بهبود روابط اقتصادي و بازرگانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت -4
 نمایندگان خبره ایران در خارج کشور

 هاي اقتصادي  المللی بنگاهریزي براي افزایش سطح تعامالت بینبرنامه -5

 صادراتیکیفیت پایین محصوالت تولیدي، وارداتی و  -5-5-18
هاي بازرسی، بر  توجهی به کیفیت کاالهاي وارداتی و کمرنگ بودن نقش شرکت بی

گذارد. از طرف دیگر کیفیت پایین  کیفیت تولید و مصرف داخلی تأثیر منفی می
محصوالت تولیدي و صادراتی باعث کاهش مزیت رقابتی ایران در بازارهاي جهانی شده 

شود و  اقتصاد ملی و کاهش درآمدهاي ارزي می است. مجموعه این عوامل باعث تضعیف
 پذیر خواهد کرد. کشور را در شرایط بحران آسیب

 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
 ارتقاء سطح تکنولوژي تولید و نظام بازاریابی -1
بر کیفیت محصوالت  تر و کنترل مؤثرتر سختگیرانهتدوین قوانین و مقررات  -2

 ارداتیتولیدي، صادراتی و و
بازنگري در استانداردهاي تولید و صادرات با هدف همگرایی بیشتر با  -3

 معیارهاي جهانی
طراحی و ایجاد سازوکاري مناسب براي کنترل مؤثر کیفیت کاالهاي وارداتی  -4

 به کشور
بخش  فعاالن وتوانمندسازي انسانی سرمایه هايومهارت دانش ارتقاي -5

 بازرگانی کشور

 ها در حوزه بازرگانی زیرساختضعف  -5-5-19
هاي بازرسی،  هاي مناسب صادراتی و گمرکی از جمله شرکت عدم وجود زیرساخت

ونقل ظرفیت محدود ناوگان حملو هاي صادراتی و غیره و همچنین فرسودگی  ضمانت
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هاي مهم بخش  اي، هوایی، دریایی، ریلی و غیره از جمله مشکالت و چالش جاده
بار،  همچنین در ارتباط با میادین (عمده فروشی) میوه و تره بازرگانی کشور است.

بندي،  هاي مکانیزه بسته هاي الزم نظیر سیستم توان به عدم وجود زیرساخت می
هاي  پذیري بنگاه سازي و صادرات اشاره کرد؛ به طوریکه با توجه به عدم ریسک ذخیره

هاي بخش کشاورزي  ارد. تشکلاي نیز براي این کار وجود ند مالک این میادین، انگیزه
نیز به دلیل عدم هدایت صحیح از قدرت کافی برخوردار نبوده و عمالً همین امر 

 آورد. وري در اقتصاد ملی را فراهم می موجبات افزایش ضایعات و کاهش بهره
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
اي، هوایی،  جادهونقل هاي مناسب از جمله ناوگان حمل ایجاد زیرساخت -1

هاي صادرات و  دریایی و ریلی در ساختار اقتصاد کشور و تسهیل فرایند
ها متناسب با آمایش سرزمینی  واردات در بنادر، گمرکات و فرودگاه

 کشور
هاي  هاي صادراتی و گمرکی همچون شرکت فراهم ساختن زیرساخت -2

رات و هاي صادراتی و ... در جهت تسهیل فرایند صاد بازرسی، ضمانت
افزایش کیفیت محصوالت صادراتی و وارداتی متناسب با آمایش 

 سرزمینی کشور
هاي مکانیزه  هاي الزم نظیر سیستم ایجاد و فراهم نمودن زیرساخت -3

سازي و صادرات در میادین (عمده فروشی) میوه و  بندي، ذخیره بسته
بار با همکاري بخش خصوصی به منظور کاهش ضایعات و افزایش  تره
 وري در اقتصاد ملی متناسب با آمایش سرزمینی کشور هبهر
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 هاي تجاري عدم استفاده از ظرفیت بیمه -5-5-20
-هاي تجاري در حفظ امنیت اقتصادي و محیط کسب عدم استفاده از ظرفیت بیمه

هایی است که  هاي صادراتی از جمله چالش وکار تجاري و همچنین نامناسب بودن بیمه
 داخلی و خارجی کشور را با مشکالتی مواجه خواهد کرد.روند توسعه بازرگانی 

 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
 هاي تجاري هاي بیمه شناسی و رفع نقصانآسیب -1

 ضعف فرهنگ بازرگانی -5-5-21
عدم وجود فرهنگ مناسب در بحث بازرگانی در میان افراد جامعه یکی دیگر از 

از یک طرف، وجود فرهنگ مصرف کاالهاي لوکس و  هاي بازرگانی کشور است. چالش
گرا نموده و در مواقع متنوع خارجی در میان افراد جامعه، کشور را به شدت مصرف

کند. از منظري دیگر،  پذیر می شود آسیب بحران که واردات کاال به کشور محدود می
اهمیت آنها در  داران و بازرگانان داخلی و خارجی علیرغمامروزه در جامعه به سرمایه

شود. این موضوع،  جو نگریسته می طلب و رانتافرادي فرصت  اقتصاد کشور، به دیده
یکپارچگی افراد جامعه براي رفع و حل مشکالت بازرگانی کشور را با چالش مواجه 

اي در جامعه به  هاي اقتصادي، عده ثباتی هاي اخیر به دلیل بی کند. همچنین، در سال می
هاي مالی از  ي غیرمنصفانه و غیرمولد به خصوص در مورد برخی داراییها گري واسطه

جمله زمین، طال و ..، به دیده فعالیتی پرسود و کم دردسر نگریسته و به آن روي 
اند. این موضوع به تدریج به فرهنگی نامناسب در بازرگانی کشور تبدیل شده و  آورده

 دارد. مولد باز می هاي اقتصادي افراد جامعه را از انجام فعالیت
 

 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
مصرف کاالي با   سازي زمان با فرهنگارتقاء کیفیت تولیدات داخلی هم -1

 کیفیت داخلی
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 خواران و کارآفرینان حوزه بازرگانیایجاد شفافیت و تمایز بین رانت -2
 جویانههاي مولد و رانتتغییر نگرش جامعه به فعالیت -3

 کم توجهی به حقوق مالکیت معنوي در حوزه بازرگانی -5-5-22
کم توجهی به حقوق مالکیت معنوي در حوزه بازرگانی به ویژه بازرگانی داخلی یکی 

هاي این بخش است. این موضوع در مورد محصوالت هنري و فرهنگی  دیگر از چالش
مورد محصوالتی عنوان مثال، حقوق مالکیت معنوي در کند. به نمود بیشتري پیدا می

گیرد و  همچون کتاب، فیلم، موسیقی و غیره در ایران کمتر مورد توجه قرار می
پیگردهاي قانونی در این زمینه کمرنگ است. این موضوع صنایع مربوطه را تضعیف و در 

 کند. گذاري را با چالش مواجه می طی زمان اشتغال و سرمایه
 :استراتژي هاي حل این چالش به شرح زیر است

تدوین سازوکارهاي قانونی در زمینه تبیین حقوق مالکیت معنوي در حوزه  -1
 بازرگانی

 سازي مناسب و ترغیب جامعه به رعایت حقوق مالکیت معنوي فرهنگ -2

 وري عوامل در حوزه بازرگانی پایین بودن بهره -5-5-23
 هاي وري عوامل در حوزه بازرگانی کشور یکی از مهمترین چالش پایین بودن بهره

بخش بازرگانی کشور است که بهبود و ارتقاي آن در بلندمدت به چابک شدن سیستم 
طور کلی کند.به ها کمک شایان توجهی می بازرگانی کشور و کمرنگ شدن اثر تحریم

عواملی همچون سنتی بودن نیروي انسانی این بخش، مالکیت دولتی واحدهاي تجاري 
، کوچک بودن مقیاس واحدهاي بازرگانی اي هاي زنجیره بزرگ مقیاس همچون فروشگاه
هاي مناسب و عدم استفاده از ابزارهاي نوین و تجارت  خصوصی، عدم وجود زیرساخت

وري این بخش را به طور چشمگیري کاهش  الکترونیک از جمله مواردي هستند که بهره
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رگانی به توان بیان کرد که نیروي انسانی بخش باز تر این طور می طور مبسوطاند. به داده
ویژه واحدهاي صنفی که اغلب نیروهاي سنتی و تجربی هستند، با اتکاء بر تجارب خود 

دهند. به عبارت  هاي فناوري به فعالیت خود ادامه می گیري از پیشرفت و بدون بهره
دیگر، سطح دانش و آگاهی نیز در میان نیروي انسانی این بخش پایین است. همچنین، 

هاي دولتی با رویکرد عموماً معطوف به  اي در قالب مدیریت نجیرههاي ز فعالیت فروشگاه
اي مغایرت  هاي زنجیره االصول با اهداف و فلسفه وجودي فروشگاهداري که علی غرفه

هاي ناشی از مقیاس فعالیت، کاهش  جویی که از مزایایی نظیر صرفه دارد، به طوري
سازي قیمت در  ام توزیعی و یکسانسازي نظهاي سربار و قیمت تمام شده، بهینه هزینه

اي برخوردار نیست. عالوه بر این، کوچک بودن  کل شبکه فعالیت فروشگاه زنجیره
فروشی و  هاي صادراتی در حوزه بازرگانی خارجی و واحدهاي عمده مقیاس فعالیت بنگاه

. ها دامن زده است وري این بنگاه فروشی در حوزه بازرگانی داخلی به کاهش بهره خرده
هاي مناسب در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی و عدم  همچنین فقدان زیرساخت

  استفاده کامل از بستر تجارت الکترونیک و ابزارهاي نوین، سرعت، دقت و هزینه
مبادالت بازرگانی را در حد نامطلوبی نگه داشته است که این موضوع به طور مستقیم 

 یر قرار داده است.وري بخش بازرگانی کشور را تحت تأث بهره
وري عوامل در حوزه بازرگانی در راستاي کاهش قیمت تمام  به منظور ارتقاء بهره

 گردد:هاي زیر، پیشنهاد می شده کاالها و افزایش توان رقابت در عرصه جهانی، استراتژي
 وري بهره وارتقاي فرایندها ارزش زنجیره ساماندهی -1
ها و قیمت تمام  منظور کاهش هزینه هاي نوین به مؤثرتر از فناوري  استفاده -2

 کاالها و افزایش درآمد و سرعت مبادالت  شده
ها،  روز رسانی شبکه توزیع محصوالت کشاورزي به منظور کاهش واسطه به -3

 ضایعات و کاهش قیمت تمام شده
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روز رسانی نیروي انسانی بخش بازرگانی در جهت باال بردن  آموزش و به -4
گیري از مزایاي تجارت  ط آنها و بهرهکیفیت خدمات ارائه شده توس

 الکترونیک
اي فعلی و واگذاري آنها به بخش  هاي زنجیره اصالح ساختار فروشگاه -5

هاي ناشی از  جویی خصوصی به منظور استفاده از مزایایی نظیر صرفه
هاي سربار و قیمت تمام شده، بهینه کردن  مقیاس فعالیت، کاهش هزینه

 اي قیمت در کل شبکه فعالیت فروشگاه زنجیرهسازي  نظام توزیعی و یکسان
هاي مکانیزه  هاي الزم نظیر سیستم ایجاد و فراهم نمودن زیرساخت -6

بار  سازي و صادرات در میادین (عمده فروشی) میوه و تره بندي، ذخیره بسته
وري در  با همکاري بخش خصوصی به منظور کاهش ضایعات و افزایش بهره

 اقتصاد ملی
ر سازمانی دولت به منظور انجام مدیریت مؤثر بازرگانی تحول در ساختا -7

 داخلی
گذاري و ایجاد ثبات و رونق در اقتصاد کشور به منظور  تسهیل سرمایه -8

فروشی در حوزه بازرگانی داخلی و  فروشی و خرده ترغیب واحدهاي عمده
هاي صادراتی در حوزه بازرگانی خارجی به سمت افزایش مقیاس  بنگاه

 وري. ایش بهرهفعالیت و افز
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 گیريبندي و نتیجهجمع
روي حوزه راهبردي بازرگانی با توجه به افق زمانی ایجاد و همچنین هاي پیشچالش

هاي هاي ساختاري و چالشگروه چالش ودوره زمانی مورد نیاز براي حل آنها به د
تحریمی هاي غیرساختاري که متأثر از شرایط بندي گردیدند. چالشغیرساختاري طبقه

 حاکم بر کشور است، عبارتند از:
 تحدید واردات و تولید داخلی 
 تأمین کاالهاي اساسی  پذیري زنجیرهافزایش آسیب 
 ونقل دریایی و بنادرتشدید تحریم ناوگان حمل 

 افزایش قیمت کاالهاي وارداتی 
 هاي بورسیافزایش هزینه مبادله بازرگانی شرکت 

چالش و با -هر چالش با استفاده از رویکرد فرصتدر گام بعد راهبردهاي متناظر با 
تکیه بر تحلیل خبرگی استخراج و میزان جذابیت هر راهبرد در چارچوب دو سناریوي 

 منتخب و بدیل، مورد ارزیابی قرار گرفت.
-هایی که از آنها بههاي ساختاري استوار گردید. چالشبعد بر تعیین چالش مرحله

ها از قدمت بیشتري نسبت به ها یاد شد. این چالشمعنوان بسترساز اثربخشی تحری
مدت هاي پیشین برخوردار بوده و راهبردهاي مربوط به آنها، در دوره زمانی میانچالش

توان به شرح ها را در حوزه راهبردي بازرگانی میو بلندمدت اثربخش است. این چالش
 زیر برشمرد:

 بازرگانی کشورضعف تدوین و اجراي قوانین و مقررات بخش  
 ضعف شبکه توزیع کاالها در داخل کشور 
 بازرگانی کشور  وجود انحصارات دولتی و غیردولتی در عرصه 
 ضعف نظام آمار بازرگانی 
 وجود حجم باالي کاالي قاچاق در اقتصاد کشور 
 هاي مرزي ناکارایی بازارچه 
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 کننده فقدان نظام جامع حمایت از حقوق مصرف 
 اي هاي موجود در بازارهاي منطقه عدم استفاده از ظرفیت 
 نامتنوع بودن سبد صادراتی و وارداتی کشور 
 ها ساالرانه در بنادر، گمرکات و فرودگاه وجود مشکالت دیوان 
 هاي بازرگانی ثباتی سیاست بی 
 توجهی به مزیت رقابتی در حوزه بازرگانیبی 
قیمت گذاري و ساختار تشکیالتی و اجرایی سیاست  ضعف در نظام قیمت 

 تضمینی
 ریزي هاي بخش بازرگانی در حوزه برنامه عدم انسجام سیاست 
 هاي خرد و کالن اقتصادي در کشورگذاريافتراق سیاست 
 وکار تجارينامناسب بودن فضاي کسب 
 الملل و تجارت جهانی سهم اندك کشور از اقتصاد بین 
 کیفیت پایین محصوالت وارداتی، تولیدي و صادراتی 
 بازرگانی  ا در حوزهه ضعف زیرساخت 
 هاي تجاري عدم استفاده از ظرفیت بیمه 
 ضعف فرهنگ بازرگانی 
 کم توجهی به حقوق مالکیت معنوي در حوزه بازرگانی 
 وري عوامل در حوزه بازرگانی پایین بودن بهره 

بندي شده و ذیل هر چالش، ها بر اساس میزان اهمیت، رتبهسپس این چالش
 ست.راهبردهایی ارائه گردیده ا



 

 

 
 





 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 ششمفصل  
 ها و راهبردهاي حوزه نفت و انرژيچالش

 
 مقدمه

اي برخوردار  اهمیت ویژهعنوان ماده اصلی تأمین انرژي در جهان کنونی از نفت به
است و عامل اساسی تأمین انرژي جوامع صنعتی است. بدون تردید الگوي شناخته شده 
فعلی زندگی در قسمت اعظم دنیاي امروز بدون تولید و مصرف انبوه نفت غیر ممکن 
خواهد بود. از این نظر است که مسلماً دنیاي صنعتی امروز که بیش از دیگر جوامع به 

تفاوت باشد. از  تواند نسبت به تحوالت تولید و مصرف این کاال بی ته است، نمینفت وابس
هاي منحصر به فردي از نظر تولید دارد که مهمترین آن این  سوي دیگر نفت ویژگی

آن در   است که قابلیت تولید مجدد ندارد و تمام شدنی است و همچنین بخش عمده
ند قرار دارد. تولیدکنندگان نفت عمدتاً مراکزي از جهان که مراکز عمده مصرف نیست

 اند که وضعیت اجتماعی متزلزلی دارند.تر توسعه یافته کشورهاي کم
از آنجایی که وابستگی دنیاي صنعتی به نفت از جوامع دیگر بیشتر است، لذا نفت 
عالوه بر اینکه یک کاالي اقتصادي است یک کاالي سیاسی نیز هست. از بعد سیاسی 
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هایی را براي ایجاد اطمینان در تأمین موادنفتی خود انتخاب  عتی راهکشورهاي صن
 ٣٩خواهند کرد که عبارتند از:

حل مطلوبی نیست و در شرایط خیز جهان؛ این راه . سلطه نظامی بر مناطق نفت1
پذیر بوده و بنابراین  هاي نفت بسیار آسیب شود چرا که چاه اضطرار انتخاب می

 دارد. حل ریسک باالییاین راه
خیز مشروط به آنکه  اجتماعی کشورهاي نفت-. پذیرش تحوالتی در بافت اقتصادي2

هاي دنیاي صنعتی باشد. این راه نیز نامطلوب  این تحوالت در چارچوب ارزش
-اجتماعی این کشورها مستلزم انقالب–است زیرا تغییر اساسی در بافت اقتصادي

بعید است که جهان صنعتی  اجتماعی است و بنابراین بسیار-هاي اقتصادي
 حاضر به پذیرش چنین راهکارهایی باشد.

سیاسی به کشورهاي توسعه -اجتماعی-. پذیرش وابستگی بیش از حد اقتصادي3
 نیافته تولیدکننده نفت؛ این راه نیز مورد پذیرش جهان صنعتی نخواهد بود.

ین براي حلی جز اخیز جهان؛ که راه اقتصادي بر مناطق نفت -. سلطه سیاسی4
 جهان صنعتی وجود ندارد.

 ٤٠از بعد اقتصادي نیز دو دیدگاه نسبت به نفت وجود دارد:
کل کشور و ملت و دولت از درآمد آن که محوري براي درآمد ملی باشد، . نفت، 1

این دیدگاه غلطی است که چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب به د.ارتزاق کنن
 .آن عمل شده است

یعنی به ت. ر توسعه فناوري و اقتصاد کشور باشد که امري مثبت اسنفت، محو. 2
براي رشد به حرکت درآید. هاي تکنولوژي و اقتصاد کشور  چرخ نفت، کمک

نیروي عنوان اقتصادي، توسعه فناوري و خوداتکایی و توسعه صنعت نفت، به 

                                           
، اقتصادي -فصلنامه اطالعات سیاسی ، "دورنماي بازار نفت و آینده اقتصاد ایران"). 1365عظیمی، حسین ( -  39
1 ،12-9  
 1390مهر 31زاده، محمدرضا، سایت تحلیلی خبري عصر ایران، نعمت - 40
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تواند موجب توسعه فناوري و اقتصاد شود و وقتی  یمحسوب شده و م محرکه
به رشد و توسعه صنعت نفت کمک  الملل رشد کند، متقابالً اقتصاد و تجارت بین

 .کندمی

تولید و صادرات نفت خام ایران نیز هم به لحاظ سیاسی و هم از بعد اقتصادي و 
% تولید 20درآمد دولت بخش کلیدي است. درآمد حاصل از صادرات نفت خام بیش از 

اي را % درآمد بودجه60-70ارزي و بیش از % درآمدهاي 70ناخالص د اخلی، حدود 
تواند یک دهد. بنابراین بخش انرژي سهم زیادي در اقتصاد ایران دارد و میتشکیل می
 ٤١ها باشد.پذیر در تحریمنقطه آسیب

 نفتی علیه ایرانهاي  تحریممروري بر  -6-1
اي که  در منطقه بر دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز از لحاظ قرار گرفتنایران، عالوه

برخوردار است که مزیت اقتصادي  يقلب انرژي جهان نام گرفته نیز از جایگاه ممتاز
سابقه  یغرب يکشورها يران از سویم ایتحرآورد.  اي را براي کشور فراهم می ویژه
ران و توسط دولت یشدن صنعت نفت ا یران در دوره ملیم این تحرینخستد. دار یطوالن
. بود به اقدامات دکتر مصدق یا در آن زمان واکنشیتانیم بریگرفت. تحرا صورت یتانیبر

 يبندمیتقس یدوره اصل 6توان به یران را میا یاسالم يه جمهوریکا علیآمرهاي  تحریم
 باشد: یخاص خود م يها یژگیو يک داراینمود که هر 

 )1358-60( یانقالب اسالم يدوره ابتدا -1
 )1360-67(عراق -رانیدوره جنگ ا -2
 )1368-71( یدوره سازندگ -3
 )1372-80نتون، مهار دوجانبه (یکل ياست جمهوریدوره ر -4

                                           
41 - Anthony H. Cordesman, U.S. and Iranian strategic competition, April 19, 
2013, 121 
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 2001سپتامبر  11پس از واقعه  -5
 رانیا یاسالم يجمهور يامقابله با برنامه هسته-6

 نوع تحریم نفتی علیه ایران صورت گرفته است: 2دوره  6در این 
ز بعد از اشغال سفارت آمریکا صورت گرفت و نفتی ایران اهاي  تحریمدسته اول 

کننده نفت است ممنوع شد ورود نفت ایران به ایاالت متحده آمریکا که بزرگترین مصرف
). این تحریم تا به امروز پا کند درصد کل نفت خام دنیا را مصرف می 25آمریکا تقریباً (

 برجاست.
اند؛ بر مبناي این تغییر کردهی است که برعکس تحریم فوق، یها تحریمدسته دوم 

مقصد  ولو ندارندنفت ایران را   معامله  اجازه حتیهاي نفتی امریکائی  شرکت ها تحریم
باشد. این تحریم مقطعی بود یعنی گاهی  دیگري جز بازار داخلی آمریکابازارهاي 

این تحریم بصورت  62-63شد؛ به عنوان مثال سال  شد و گاهی اعمال میبرداشته می
جدي اعمال شد و در نتیجه آن صنعت نفت با مشکالت بسیاري مواجه شد، زیرا کشور 
به این امر عادت کرده بود که یک سري شرکت آمریکایی نفت را بخرند و فرآیند 

اي در آن زمان جهت شناسایی پاالیشگرها و  هاي گسترده بازاریابی وجود نداشت. تالش
باط مستقیم با آنها برقرار شود، به عنوان مثال کنندگان نهایی صورت گرفت تا ارتمصرف

معادل و یا حداقل نصف  می بایستفروشد،  میلیارد دالر جنس به ایران می 2اگر آلمان 
 آن از ایران نفت بخرد و از این طریق ایران بتواند فشار وارد شده را کاهش دهد.

اري نزدیک حوزه نفت و گاز با حضور مستقیم ایاالت متحده و همکهاي  تحریم
ها علیه ایران را به صحنه آورده است. بر اساس الیحه ترین تحریماتحادیه اروپا، سنگین

هاي امریکایی که پیش از این مشمول طرح ) عالوه بر بنگاهISA42تحریم ایران (
گذاري در بخش هاي خارجی از سرمایهایاالت متحده بوده اند، سایر بنگاههاي  تحریم

اند. در این الیحه آمده است که اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نع شدهانرژي در ایران م

                                           
42 - Iran Sanction Act 
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گذاري کنند. میلیون دالر در سال در بخش انرژي ایران سرمایه 20نیستند بیش از 
گذاري جدید و هم شامل گذاري در این الیحه هم شامل سرمایهاصطالح سرمایه

. به عبارت دیگر، این الیحه شودهاي فعلی میگذاري براي توسعه و حفظ ظرفیتسرمایه
 گیرد.ممنوعیت سه مفهوم ساخت، نوسازي و توسعه حوزه انرژي ایران را در بر می

به الیحه فوق  CISADA(43بر این، متممی که الیحه جامع تحریم ایران (عالوه
بخش انرژي در داخل یا  گذاري و مشارکت در احداث خطوط لولهکند، سرمایهاضافه می

گیرد. بر این اساس، فروش محصوالتی که به ساخت یا به خارج از ایران را هم در بر می
 رساند، ممنوع شده است.هاي مرتبط با بخش انرژي یاري مینگهداري خط لوله

پاکستان را صریحاً  -در مذاکرات انجام شده، ایاالت متحده احداث خط لوله ایران 
حریمی قرار داده است. در خصوص صادرات گاز ایران به ترکیه نیز، از آنجا ذیل موارد ت

ها نشده است. این که سرمنشأ این خط لوله در ترکمنستان است، تاکنون مشمول تحریم
اي از صاحبنظران، این معافیت تحریمی براي ترکیه را به دلیل رابطه درحالیست که عده

نیز خط لوله میان  2009دانند. در ماه مه سال پیمانش میمثبت ایاالت متحده با هم
گونه نقض تحریمی ایران و ارمنستان توسط گازپروم روسیه احداث شد که تاکنون هیچ

 در این خصوص اعالم نشده است.
حوزه انرژي، قرار دادن نهادهاي هاي  تحریمیکی دیگر از اهداف ایاالت متحده در 
هاست. در همین راستا، افراد یا مؤسساتی که مرتبط با فروش و صدور در لیست تحریم

) و شرکت NICOهاي ایران ()، شرکت ملی نفتکشNIOCبا شرکت ملی نفت ایران (
موردي الیحه جامع  12مورد از لیست  5) وارد معامله شوند مشمول NICOنفتیران (

تحریم ایران خواهند گرفت. شرکت نفت فالت قاره، شرکت ملی صادرات گاز ایران و 
هاي شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز از جمله زیرمجموعه

 شوند.ها میطور ضمنی مشمول این تحریمهستند که به

                                           
43 - Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act 
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کنند به دلیل هاي ایرانی که در حوزه انرژي فعالیت میدر همین حال برخی از بنگاه
ندارند. از این جمله ها قرار شفافیت روابطشان با وزارت نفت در لیست تحریمعدم

توان به شرکت نفت پاسارگاد، پتروشیمی زاگرس، مشاوران سازه، انرژي ها میشرکت
 قشم و گروه صنعتی سدید اشاره کرد.

هاي صدور گاز مایع در انحصار در بخش گاز نیز، از آنجا که تکنولوژي توسعه ترمینال
گذاري نیست و تنها سرمایه ایاالت متحده است، ایران قادر به تأسیس چنین ترمینالی

 ها شده است.در توسعه گاز مایع در ایران مشمول تحریم
اتحادیه اروپا منع انعقاد قراردادهاي نفتی با ایران و در جوالي  2012در ژانویه 

توقف واردات نفت ایران را به تصویب رساند. در مجموع اتحادیه اروپا در سال  2012
کرد که یک چهارم کل ت از ایران خریداري میبشکه نف 600،000روزانه  2011

هاي حامل نفت و سایر داد. عالوه بر این بیمه نفتکشصادرات نفت ایران را تشکیل می
متوقف شد. همچنین کشورهاي  2012محصوالت پتروشیمی ایران از اول جوالي 

    هاروپایی از معامله طال، الماس و محصوالت پتروشیمی با ایران منع شدند و کلی
هاي بانک مرکزي ایران در این کشورها ضبط شد. این درحالی است که برخی دارایی

  صفحه بعد . در جدول٤٤معامالتی که منع قانونی ندارند همچنان قابل انجام هستند
 کاهش خرید نفت ایران قابل مشاهده است:

 

                                           
44 -Kenneth Katzman (2013). “Iran Sanctions”, Congressional Research 

Service     (CRS), April28, 2013, p 35   
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 )bpdر به بشکه در روز، : خریداران عمده انرژي از ایران و کاهش کنونی خرید آنها(مقدا1-6جدول 
 کشور/ بلوك 2011خرید متوسط  خرید متوسط جاري

 600000 ناچیز
اتحادیه اروپا (به خصوص ایتالیا، 

 اسپانیا و یونان)

 چین 550000 435000

 ژاپن 325000 180000

 هند 320000 225000

 کره جنوبی 230000 165000

 ترکیه 200000 140000

 آفریقاي جنوبی 80000 0

 مالزي 55000 15000

 سریالنکا 35000 15000

 تایوان 35000 15000

 سنگاپور 20000 15000

 دیگر کشورها 55000 35000

1,24  mbd 2,5mbd جمع کل 

Source:“Iran Sanctions”, Congressional Research Service (CRS), April28, 2013, p 35  
طور قابل توجهی در مدت زمانی بههاي کوتاه واردات در طول دورهممکن است حجم واقعی متفاوت باشد و حجم *

 نوسان باشد.
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 گذاري نفتی ایران سرمایههاي  تحریم -6-2
ها در ستفاده نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهیا

و تبعات منفی سیاسی و اقتصادي فزاینده آن سبب شد تأمین مالی  1980دهه 
گذاري مستقیم خارجی بصورت بهترین روش  گذاري به شکل سرمایه هاي سرمایه پروژه
 د.درآی

م أگذاري خارجی به دلیل تو توان به آثار مثبت و کیفیت باالتر سرمایههمچنین می
بودن با انتقال تکنولوژي و دانش فنی، در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیعتر و 

گذاري مستقیم خارجی،  ترین نوع سرمایه . متداولنموده مدیریت کارآمدتر اشار
هاي گذاري مختلط با مشارکت شرکتگذاري مشترك است که در آن سرمایه سرمایه

هاي آید و هر دو طرف در میزان هزینه داخلی و خارجی و به تناسب قرارداد به وجود می
 .هیم هستندگذاري و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سسرمایه

گذاري در کشورهاي در حال توسعه رو به گسترش است. تفاوت این نوع سرمایه
وجود شرایط خاص، در  ،گذارياري مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایهگذدیگر سرمایه

 گذاري است. این نوع سرمایه
کشورهاي در حال توسعه به دلیل شرایط خاص خود معموالً از فناوري در مقیاس 

هاي مورد استفاده در این کشورها، قدیمی و در کنند. اکثر فناوريدود استفاده میمح
وري با  هها به نسبت پایین است. حتی اگر بخشی از شکاف بهر نتیجه میزان کارآیی بنگاه

دستمزدهاي کمتر جبران شود، ناکارآیی فنی بر کیفیت محصول اثر گذاشته و توانایی و 
 . دهدپاسخگویی به نیازهاي جدید بازار کاهش میقابلیت آنها را براي 

، وارد گذاري مستقیم خارجی مایهتوان از طریق سرمیمدرن را  هايفناوريهرچند 
هاي مراکز تحقیق و  ها و توسعه فعالیت بومی کردن این فناوري این صنعت نمود اما

 .دنزایش دهگذاري مستقیم خارجی را اف توانند آثار سرازیر شدن سرمایه توسعه می
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با توجه به رشد تقاضاي داخلی و افزایش قیمت نفت و همچنین صنعت نفت کشور 
اي قرار دارد و حداقل از چهار ناحیه نیازمند  تعیین کننده  رشد تقاضاي جهانی در نقطه

 سرمایه است:
 شوند.هایی که با گذشت زمان دچار افت تولید می . تولید و استمرار تولید از حوزه1
 و میادین نفتی و گازي جدید. ها تشاف حوزه. اک2
 هاي فعال فعلی . توسعه حوزه3
 هاي پیشرفته . ورود فناوري4

گذاري در ایران شده  نفتی براي سرمایه هاي ها باعث محدود کردن شرکتاما تحریم
ن یش از ایکه پ ییکایامر يهابر بنگاه) عالوهISA٤٥ران (یم ایحه تحریبر اساس الاست؛ 

ه یاز سرما یهاي خارجر بنگاهیاند، سااالت متحده بودهیاهاي  تحریممشمول طرح 
 یقیحه آمده است که، اشخاص حقین الیاند. در اران منع شدهیا يدر بخش انرژ يگذار

ران یا يون دالر در سال در بخش انرژیلیم 20ش از یستند بیمجاز ن یو حقوق
  کنند. يگذار هیسرما

میلیون دالر قرارداد نفتی با ایران ببندد، مشمول  20اگر شرکتی بیش از 
در مقاطعی مچنان برقرار است ، البته ه این تحریم شود که آمریکا میهاي  تحریم

توانستند  BPو  TOTAL ،SHELLو به عنوان مثالبصورت جدي اعمال نشده است 
 قراردادهاي میلیاردي با ایران ببندند.

د و هم شامل یجد يگذارهیحه هم شامل سرماین الیدر ا يگذارهیاصطالح سرما
حه ین الیگر، ایعبارت دشود. بهیم یفعل يهاتیتوسعه و حفظ ظرف يبرا يگذارهیسرما
 رد.یگیران را در بر میا يو توسعه انرژ يت سه حوزه ساخت، نوسازیممنوع
 

                                           
45 - Iran Sanction Act 
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حه فوق یبه ال ٤٦)CISADAران (یم ایحه جامع تحریکه ال ین، متممیعالوه بر ا
در  يبخش انرژ يها و مشارکت در احداث خطوط لوله يه گذاریکند، سرمایاضافه م
که به  ین اساس، فروش محصوالتیرد. بر ایگیا به خارج از ایران را هم در بر میداخل 

رساند، ممنوع شده است. یم ياري یمرتبط با بخش انرژ خطوط لوله يا نگهداریساخت 
توان در را می 2007-2011هاي  گذاري خارجی بخش نفت ایران در سال سرمایهنوسان 
 ٤٧نمود: مالحظه صفحه بعدجدول 

                                           
46 - Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act 

 گذار به لینک زیر مراجعه کنید:سرمایههاي و نام شرکت 2004-2011براي مشاهده آمارها از سال  -  47
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf 
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 هاي توسعه عمده در بخش انرژي ایران هاي و طرح گذاري: سرمایه2-6جدول 

 میدان / پروژه تاریخ
شرکت (ها) / وضعیت 

 (اگر معلوم باشد)
مبلغ 
 قرارداد

محصول / 
 هدف

فوریه 
2007 

 در بندر تمبک LNGمخازن 
قرارداد براي ساخت سه مخزن 

LNG  مایلی  30در تمبک، در
 شمال بندر عسلویه.

 (کره جنوبی)48دیلیم
320 

میلیون 
 دالر

ظرفیت 
 تن 2000

فوریه 
2007 

 پارس جنوبی (گاز) 14و  13فاز 
سپتامبر  30وزارت امور خارجه در 

گفت که رویال داچ شل و  2010
پروژه را دنبال رپسول دیگر این 
 کنند.نمی

 رویال داچ شل،
 49رپسول (اسپانیا)

4,3 
میلیارد 
 دالر

 ؟

مارس 
2007 

 NA  (کره جنوبی) 50دیلیم ارتقاء پاالیشگاه اصفهان

جوالي 
2007 

 ، پارس جنوبی (گاز)24، 23، 22فاز 
انتقال خط لوله گاز به ترکیه، و به 
اروپا و ساختن سه نیروگاه در ایران. 

 قرارداد نهایی نشده است.تاریخ 

ترکیش پترولیوم 
 )TPAOکمپانی (

12 
میلیارد 
 دالر

میلیارد  2
cfd 

دسامبر 
2007 

میادین نفتی و گازي خشکی و 
دریایی گلشن و فردوسی و کارخانه 

LNG 

 پتروفیلد
 (مالزي)

15 
میلیارد 
 دالر

میلیارد  3,4
cfd  /گاز

250000 
بشکه در روز 

 نفت

2007 
)unspec.( 

 نفتی جفیرمیدان 
در زیر ذکر شده  GAOگزارش 

 52بالروس نفت
(بالروس) تحت قرارداد 

500 
میلیون 

هزار  40
 بشکه در روز

                                           
48 -Daelim (S. Korea) 
49 -Royal Dutch Shell,Repsol (Spain) 
50 -Daelim (S. Korea) 
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 میدان / پروژه تاریخ
شرکت (ها) / وضعیت 

 (اگر معلوم باشد)
مبلغ 
 قرارداد

محصول / 
 هدف

است. بالروس نفت، یک شرکت تابعه 
 29در  ISAاز طرف  51از بلنفتخیم

تحریم شد. نفتیران در  2011مارس 
براي این فعالیت  2010سپتامبر  29

 و هر نوع فعالیت دیگري تحریم شد.

 با ایران.
مروز هیچ تولیدي تا به ا

 صورت نگرفته است.

 دالر

2008 
دایر بلوك (میدان نفتی دریایی 

 خلیج فارس)
 ادیسون (ایتالیا)

44 
میلیون 
 دالر

 ؟

فوریه 
2008 

میدان الوان (میدان گاز طبیعی 
 دریایی)

PGNiGگذاري کرد، اما سرمایه
تأخیرها باعث شد ایران قرارداد 

PGNiG  فسخ  2011را در دسامبر
هاي ایرانی  کند. پروژه توسط بنگاه
دسامبر  20اجرا شد. (فارس نیوز، 

2011( 

53PGNiG  شرکت)
نفت و گاز لهستانی، 

 لهستان )

میلیارد  2
 دالر

 

مارس 
2008 

 میدان نفتی دانان (خشکی)
شرکت تولید و توسعه 

 نفت ویتنام (ویتنام)
 ؟ ؟

آپریل 
2008 

 میدان گازي کیش
 شامل لوله از ایران به عمان

عمان (تأمین مالی 
 مشترك پروژه)

میلیارد  7
 دالر

میلیارد  1
cfd 

آپریل 
2008 

(نفت و گاز در خشکی،  2مغان 
 استان اردبیل)

INA (کرواسی) 
40-140 

میلیون 
دالر 

 ؟

                                                                                                   
52 -Belarusneft 
51 -Belneftekhim 
53 -Polish Oil andGas Company 
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 میدان / پروژه تاریخ
شرکت (ها) / وضعیت 

 (اگر معلوم باشد)
مبلغ 
 قرارداد

محصول / 
 هدف

(مناقشه 
بر سر 
 مقدار)

- 
پاالیشگاه پتروشیمی کرمانشاه 

 (ساخت جدید)
Uhde (آلمان)  

 هزار300
metric 
tons/yr 

ژوئن 
2008 

 میدان نفتی رسالت
 وضعیت کار نامشخص

 آمونا (مالزي).
CNOOC  وCOSL 

دیگر شرکت چینی در 
به او ملحق  2009ژوئن 

 شدند.

1,5 
میلیارد 
 دالر

هزار  47
 بشکه در روز

ژانویه 
2009 

 (چین) CNPC »آزادگان شمالی«

1,75 
میلیارد 
 دالر

هزار  75
 بشکه در روز

ژانویه 
2009 

 کارخانه پلیمر بوشهر
اتیلن در دو کارخانه پلیمر تولید پلی

 در استان بوشهر.
در دسامبر  GAOساسول توسط 

پوشی از ریسک را چشم 2012
 گزارش داد.

(آفریقاي  54ساسول
 جنوبی)

 ؟

 1ظرفیت 
میلیون تن 
در سال 

 است.
محصوالت از 
ایران صادر 

 شوند.می

                                           
54 - Sasol 
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 میدان / پروژه تاریخ
شرکت (ها) / وضعیت 

 (اگر معلوم باشد)
مبلغ 
 قرارداد

محصول / 
 هدف

مارس 
2009 

شامل  –پارس جنوبی (گاز) 12فاز 
و میدان  LNGساخت ترمینال 

 B-گازي فارسی بالك/ بلوك فرزاد
ها متوقف شد؛  پروژه به خاطر تحریم

اند گفتهGAOهاي هندي به  شرکت
که هیچ توافقی حاصل نشده است و 

 شود.هیچ کاري دنبال نمی

هاي هندي زیر  شرکت
 :2007در سال 

ONGC Videsh, 
Oil India Ltd., 
India OilCorp. 

Ltd. 
این کار را به عهده 

اند. البته ممکن گرفته
است که شامل سهم 
کوچکی از سوناناگول 

 PDVSA(آنگوال) و 
 (ونزوئال) نیز باشد.

میلیارد  8
دالر از 
ها شرکت

ي هندي/ 
1,5 

میلیارد 
سوناناگول

55 /780 
میلیون 
PDVS

A 

 20ساالنه 
میلیون تن 

LNG  تا
 2012سال 

آگوست 
2009 

 پاالیشگاه آبادان
ارتقاء و توسعه؛ ساخت یک 

پاالیشگاه جدید در هرمز در سواحل 
 خلیج فارس

 56سینوپک

 6تا حدود 
میلیارد 
دالر اگر 
پاالیشگاه 

جدید 
ساخته 
 شود

 

اکتبر 
2009 

میدان گازي پارس جنوبی فازهاي 
 ، پاالیشگاه شیرین کننده گاز8-6

قرارداد امضا شد اما سپس توسط 
 کره جنوبی لغو شد.شرکت 

وساز و مهندسی ساخت
G  وS (کره جنوبی) 

1,4 
میلیارد 
 دالر

 

                                           
55 - Sonanagol 
56 - Sinopec 
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 میدان / پروژه تاریخ
شرکت (ها) / وضعیت 

 (اگر معلوم باشد)
مبلغ 
 قرارداد

محصول / 
 هدف

نوامبر 
2009 

و  2بخش  -12پارس چنوبی: فاز 
 3بخش 

 –دیلیم (کره جنوبی) 
 57؛ تکنیمونت2بخش 

 3بخش  –(ایتالیا) 

میلیار  4
دالر (هر 

 2بخش 
 میلیارد)

 

فوریه 
2010 

 11پارس جنوبی: فاز 
آغاز شد، اما  2010حفاري در مارس 

) CNPCشرکت ملی نفت چین (
از این عملیات خارج  2012در اکتبر 

 شد.

CNPC(چین) 
4,7 

میلیارد 
 دالر

 

2011 

 میدان گازي آذر
 2011قرارداد گازپروم در اواخر سال 

به دلیل شکست نامشخص در تحقق 
بخشیدن به تعهداتش توسط ایران 

 فسخ شد.

   گازپروم (روسیه)

دسامبر 
2011 

 میدان نفتی زاغه
 2011دسامبر  18قرارداد اولیه در 

 امضا شد
دسامبر  18، 58(اسوشیتدپرس

2011( 

 (روسیه) 59تاتنفت
میلیارد  1

 دالر

هزار  55
بشکه در روز 

 سال 5در 

 58-61،ص2013 آپریلCRS،(24کنگره( تحقیقاتی ایران،آژانس يها تحریم کانزمن، کنت: مأخذ
 
 

هایی که رابطه تجاري خود در زمینه لیست شرکت بعدصفحه همچنین در جدول 
 اند، آورده شده است: با ایران قطع کرده 2009-2012هاي  انرژي را طی سال

                                           
57 -Tecnimont 
58 -Associated Press 
59 -Tatneft 
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 2009-2012هاي انرژي با ایران طی سال هاي : توقف فعالیت شرکت3-6جدول 
 فعالیت شرکت کشور

 گذاري در ایراناتمام سرمایه توتال رانسهف

 آلمان
Linde تجارتش متوقف شده است. کل 

 ایران را ترك خواهد کرد. 2013 60اسکلومبرگر

 هند
 61صنایع ریلینس

هاي پاالیش شده متوقف شده است؛ نفت فروش فرآورده
 خام از ایران وارد نخواهد کرد.

 گذاري در ایراناتمام سرمایه 62خدمات پروژه اشوك لیلند

 ایتالیا

Eni spA  ایرانگذاري در اتمام سرمایه 

 گذاري در ایراناتمام سرمایه ادیسون

 گذاري در ایراناتمام سرمایه 63تکنیمونت

 گذاري در ایراناتمام سرمایه 64بلنفتکهیم/ بالروسنفت بالروس

 خروج از میدان نفتی آزادگان  65اینپکس کورپ. ژاپن

 هاي پاالیش شدهتوقف فروش فرآورده 66ایندیپندنت پترولیوم گروپ کویت

 هاي پاالیش شدهتوقف فروش فرآورده پتروناس مالزي

 گذاري در ایراناتمام سرمایه رویال داچ شل هلند

 گذاري در ایراناتمام سرمایه OMV اتریش

                                           
60 -Schlumberger 
61 -Reliance Industries 
62 -Ashok Leyland Project Services 
63 -Tecnimont  
64 -Belneftekhim/ Belarusneft  
65 -Inpex Corp.  
66 -Independent Petroleum Group  
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 فعالیت شرکت کشور
 گذاري در ایراناتمام سرمایه PGNiG لهستان

 گذاري در ایراناتمام سرمایه 67استت اویل نروژ

 کره جنوبی

مهندسی و ساخت و ساز 
GS68 

 میلیارد دالري پردازش گاز در ایران  1,2لغو پروژه 

کشتی سازي دوو و مهندسی 
 69مارین

 گذاري در ایراناتمام سرمایه

 رپسول اسپانیا
میدان  14و  13ترك مذاکرات در طول توسعه فازهاي 
 گازي پارس جنوبی 

 سوئیس

 ویتول
هاي نفتی پاالیش شده متعهد براي عدم تأمین فرآورده

 ایرانبراي 

 گلنکور
هاي نفتی پاالیش شده متعهد براي عدم تأمین فرآورده
 براي ایران

 ترافیگورا
هاي نفتی پاالیش شده متعهد براي عدم تأمین فرآورده
 براي ایران

 توقف فروش فرآورده هاي پاالیش شده لیتاسکو

 هاي پاالیش شدهتوقف فروش فرآورده 70هین لئونگ تریدینگ سنگاپور

 گذاري در ایراناتمام سرمایه گازپروم روسیه

 لغو قرارداد براي تأمین بنزین ایران Tupras ترکیه

 BP بریتانیا

توقف عرضه سوخت جت به ایران ایر در فرودگاه 
 BP-NIOCگذاري مشترك هامبورگ؛ توقف سرمایه

 Rhum(شرکت ملی نفت ایران) در میدان گازي 

                                           
67 -statoil 
68 -GS Engineering & Construction  
69 -Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 
70 -Hin Leong Trading  
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 فعالیت شرکت کشور
 Ltdکوستاین اویل، گاز و 

 پروسس
 گذاري در ایراناتمام سرمایه

امارات متحده 
 عربی

 هاي پاالیش شدهتوقف فروش فرآورده شرکت نفت ملی امارات

 هاي پاالیش شدهتوقف فروش فرآورده گروه نفتی مستقل کویت

 آدریاتیک-خط لوله ترنس بین الملل
این خط لوله براي انتقال گاز ایران به اروپا استفاده 

 نخواهد شد
 11071-111، ص 2013آپریل  19ایران،  استراتژیک رقابت و متحده مأخذ: آنتونی اچ.کردسمن، ایاالت

 

 منع فروش بنزین و تجهیزات مرتبط با آن به ایران -6-3
ن از یران به بنزیاز ایدرصد از ن 40حدود  2010موجود، در سال  يبر اساس آمارها

 یزاتین و تجهیران، فروش بنزیم ایحه تحریق واردات تأمین شده است. از آنجا که الیطر
االت متحده در یشد، کنگره ایسازند، شامل نمین را فراهم میبنز ید داخلیکه امکان تول

 یکنندگان اصلب رسانده که عرضهیرا به تصو یران، متممیم ایحه جامع تحریقالب ال
ران باز یا د آن بهیزات مرتبط با تولین تجهین محصول و همچنینفت را از فروش ا

مال عهاي متعددي که قبل از ادارد. به طوري که از بین شرکت یم
هاي شرکت  فروختند، کلیه به ایران بنزین می 2010در سال  CISADAيها تحریم

چندملیتی اروپایی فروش بنزین به ایران را متوقف کردند. با این حال، برخی 
هایی که در چین، سنگاپور، ونزوال، سوریه و امارات متحده عربی هستند هنوز هم  شرکت

                                           
71 - Anthony H. Cordesman, U.S. and Iranian strategic competition, April 19, 
2013, 110-111 
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ن متمم دو مورد را یا ٧٢فروشند.هاي پاالیش شده را به ایران میبنزین و دیگر فرآورده
 د:یافزا ین میشیپهاي  تحریمبه 

ر ین، سوخت جت و سایون دالر بنزیلیم 1ش از یفروش ساالنه بممنوعیت  
 ران.یا ها به سوخت

 یاز داخلید نیران را قادر به تولیکه ا یا خدماتیزات یممنوعیت فروش تجه 
 کند.یالذکر ما واردات آن با سقف فوقین یبنز

ها که از سه سال قبل آغاز شده، نقطه تمرکزش تنها بر روي اما موج جدید تحریم
 10ایران است. در کل دنیا المللی  نفت نبوده بلکه بر مبادالت و نقل و انتقاالت مالی بین

شود. بنابراین المللی از طریق آنها انجام میبانک وجود دارد که مبادالت بزرگ مالی بین
طور ها بهتوان حجم مبادالت و گردش مالی آنها را کنترل کرد؛ تحریم به راحتی می

کا، یس جمهور امری، اوباما رئ2012در سال  مداوم بر این مبادالت تمرکز داشتند.
 ياران به گونهیبه ا یران، ارائه خدمات بانکیم ایحه تحریخواستار آن شد که بر اساس ال

ن یران و همچنیتوسط ای میر محصوالت پتروشیمحدود شود که فروش نفت و سا
حه، ین الیرممکن سازد. بر اساس ایران را غینفت و شرکت نفت یمعامالت شرکت مل

ت یاز فعالیاالت متحده مسدود شده و امتیها در ا میرن تحیناقض ا يهابنگاه يهاییدارا
در واقع نفت بعداً به این االت متحده لغو خواهد شد. یها در ا از آن یت مالیو حما
      هایی پیدا ها اضافه شده است، البته به علت رقم باالي معامالت نفتی بانکتحریم
ولی یک سال و نیم است که شدند که این مبادالت را براي ایران انجام دهند، می

 ها قرار گرفته است.صادرات نفت هم هدف تحریم
نفتی علیه ایران روشن است، با توجه به نقش کلیدي نفت در هاي  تحریممسیر 

تأمین بودجه کشور، هدف آمریکا خارج کردن نفت ایران از بازار جهانی است اما در 

                                           
72 -Anthony H. Cordesman, U.S. and Iranian strategic competition, April 19, 
2013, 122 
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اي تعادل خارج نشده و کمبود عرضهشرایط مدیریت بازار به نحوي که بازار از وضعیت 
ها هم رشد زیادي نکند. به خاطر همین مدیریت بازار و اتفاق نیفتد در نتیجه آن قیمت

جبران کمبود عرضه بوده که ایران توانسته چندین بار نفت بیشتري صادر کند، هرچند 
 اند.ها دانستهبرخی از مدیران دولت دهم آن را ناشی از دور زدن تحریم

اجرا شده است، عمالً ایران را به شرایط  2013جدید که از اوایل فوریه هاي  ریمتح
االت یدر مجلس ا 2011که در سال  ياحهیبر اساس النفت در برابر غذا برده است. 
شد که انتقال ارز حاصل از یده میشیاند يد سازوکاریمتحده به بحث گذارده شد، با

س جمهور را موظف یحه، رئین الیمحدود شود. ا رانیا يق بانک مرکزیفروش نفت از طر
 يران همکاریا يکه با بانک مرکز یها و مؤسسات مالکند که از افتتاح حساب بانکیم
مت نفت یش قین امر به افزایرفت که ایم آن مید. اگرچه بینما يریکنند، جلوگیم
 ه شود.به اجرا گذارد یراتییانجامد اما سرانجام توافق شد که با اندك تغیب

از ورود  يریها، جلوگ میاز تحر یناش یو بانک یپول يها تیگر از محدودید یکی
 يران و ارتقاید ایحه کاهش تهدیکه به ال یران است. براساس متممیبه ا ٧٣ارز یکیزیف

    انجام  يران معامالت کالن ارزیکه با ا ییه افزوده شد، کشورهایحقوق بشر در سور
ن اساس یران هستند. بر ایاعتبار و نه ارز به ا يحساب و اعطا دهند، موظف به افتتاحیم
 یمعامالت خارج يبرا یالمللنیب ين اعتبار تحت نظارت نهادهایران اجازه دارد از ایا

 خود استفاده کند.
ها تمام خریداران نفت و حتی گاز ایران مانند ترکیه حق ندارند بر اساس این تحریم 

توانند جا نمایند و فقط میکنند و یا پولش را به دستور ایران جابهپولی به ایران پرداخت 
این پول را در داخل کشورشان نگه دارند و ایران باید از بازار داخلی آنها خرید کند که 

از  شود و تنها یک سري کاالي مجاز تعیین شده است. نمینیز حتی شامل همه کاالها 
اي و ایران بتواند از آنها کاالهاي سرمایه طرفی این کشورها، کشورهایی نیستند که

                                           
73 - Hard currency 
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. ر به سمت نفت در برابر غذا سوق می یابدصنعتی و اصلی وارد کند، پس عمالً کشو
شود، این نوع از تحریم موجب شد ) مالحظه می5-6) و (4-6همانطور که در جداول (

و واردات نفت  که تولید و صادرات نفت ایران کاهش یابد. آمار مربوط به تولید، صادرات
 آمده است: صفحه بعد، در جدول 1367-89هاي خام و گاز طی سال
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 : تولید، صادرات، سوآپ و خوراك پاالیشگاه نفت خام(میلیون بشکه معادل نفت خام)4-6جدول 
 خوراك پاالیشگاه وادرات سوآپ صادرات تولید سال

1367 933 9/666 - 247 
1368 1075 3/743 - 305 
1369 1192 7/859 - 318 
1370 1245 9/897 - 361 
1371 1348 0/984 - 364 
1372 1427 0/1009 - 416 
1373 1411 3/933 - 461 
1374 1433 0/934 - 475 
1375 1417 0/930 5/0 498 
1376 1404 8/854 03/0 535 
1377 1410 7/856 7/1 557 
1378 1364 3/737 1/3 587 
1379 1420 0/831 6/4 582 
1380 1353 8/757 0/2 574 
1381 1328 3/748 2/7 566 
1382 1454 7/891 2/26 567 
1383 1463 1/886 4/31 575 
1384 1468 9/866 4/40 583 
1385 1481 6/881 8/47 602 
1386 1498 7/908 8/38 600 
1387 1470 7/862 2/27 605 
1388 5/1433 0/800 8/32 2/612 
1389 0/1439 9/831 5/5 1/607 

 )1367-89سال آمار انرژي کشور( 23مأخذ: مروري بر 
 

شود تولید و صادرات نفت خام طی ) مشاهده می4-6همانطور که در جدول (
 افزایش یافته است. 1389کاهش یافته و مجدد در سال  1386-88هاي  سال



 209                                                                 مدیریت اقتصادي کشور در شرایط تحریم
  

 

دهد که صادرات نفت ایران به کشورهاي واردکننده نفت ) نیز نشان می5-6جدول (
کاهش یافته است و کل صادرات ایران به طور  2011نسبت به سال  2012در سال 

 میلیون بشکه در روز تقلیل یافته است. 1,53میلیون بشکه در روز به  2,51متوسط از 
 

(میلیون  2012و 2011هاي ر سال: برآورد متوسط صادرات نفت خام و میعانات گازي ایران د5-6جدول 
 بشکه در روز)

 2012متوسط صادرات  2011متوسط صادرات  کشور

 0,32 0,55 ژاپن و کره

 0,76 0,88 چین و هند

 IEA* 0,31 0,13 دیگر کشورهاي غیر عضو 

 0,22 0,63 یونان،ایتالیا،اسپانیا،وترکیه

 0,02 0,14 دیگر کشورهاي اروپایی

 1,53 2,51 کل صادرات

 74المللی انرژي، تجزیه و تحلیل لیود از بانک اطالعات صادرات نفت خاممأخذ: آژانس بین
 یونان، آلمان، فرانسه، فنالند، دانمارك، چک، : استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوريIEAکشورهاي عضو *

 پرتغال،جمهوري لهستان، نروژ، نیوزیلند، هلند، لوکزامبورگ، کره، جمهوري ژاپن، ایتالیا، ایرلند، مجارستان،
 .متحده انگلستان،وایاالت ترکیه، سوئیس، سوئد، اسپانیا، اسلواکی،

 

 روندهاي صنعت نفت -6-4
بینی بازار نفت در آینده وابسته است و این مهم نیز به ها به پیشبینی تحریمپیش

... بستگی کمبودهاي بازار، رشد اقتصادي کشورهاي جهان، تقاضا در مناطق مختلف و 
 دارد. در حال حاضر روندهاي زیر در بازار نفت در حال وقوع است:

                                           
74 -http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=IR 
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اندازهاي نه چندان مثبت درمورد نرخ رشد اقتصادي در جهان. اخیراً چشم .1
 75المللی پول بینی شده توسط صندوق بینهاي رشد پیشمشخص شده که نرخ
تر از واقعیت بوده است تا به  هاي دورتر بسیار خوشبینانه و بانک جهانی در افق

بینی را به بازار القا کنند و با گذشت زمان مدام به سمت پایین نوعی خوش
 شوند. اصالح می

هاي جایگزین و همچنین تولید نفت از هاي جدید در تولید انرژي گذاري سرمایه .2
 منابع جدید.
انداز جهانی انرژي تا سال  المللی انرژي در مورد چشم ژانس بیندر گزارشی که آ

به یک صادرکننده  2012بینی شده ایاالت متحده در سال  منتشر کرده، پیش 2035
اي  شود. همچنین یکی از اقتصاددانان ارشد آژانس در مصاحبه خالص گازطبیعی بدل می
ایاالت متحده در حدود سال  انداز برگزار شد، گفته است که که براي معرفی این چشم

به اولین تولیدکننده نفت جهان تبدیل خواهد شد و از این جهت از روسیه و  2017
بینی نموده است که تولید نفت  عربستان سعودي سبقت خواهد گرفت. آژانس پیش

میلیون بشکه در روز  10,9به  2025و در سال  11,1به  2020ایاالت متحده در سال 
 11,4با  2030بینی، عربستان سعودي مجدداً از سال  اساس اینپیشبرسد؛ البته بر

باز خواهد گشت و تولید نفت ایاالت متحده در آن  میلیون بشکه در روز به جایگاه اول
روند تولید  صفحه بعدمیلیون بشکه در روز خواهد بود. نمودارهاي  10,2سال حدود 

 دهد: و گاز ایاالت متحده را نمایش می  نفت

 

                                           
75.- International Monetary Fund (IMF) 



 211                                                                 مدیریت اقتصادي کشور در شرایط تحریم
  

 

 (هزار بشکه در سال)تولید نفت خام ایاالت متحده امریکا1-6دار نمو

 
 EIA(77( 76مأخذ: آژانس اطالعات انرژي ایاالت متحده امریکا

 
 (میلیارد فوت مکعب در سال)تولید گاز ایاالت متحده امریکا2-6نمودار 

 
 )EIAآژانس اطالعات انرژي ایاالت متحده امریکا ( مأخذ:

 

                                           
76 - eia.gov/state/seds/seds-data-complete.cfm?sid=US#CompleteDataFile 
77 - U.S. Energy Information Administration  
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و تولید نفت آن  2005متحده از سال  شود تولید گاز ایاالت  میهمانطور که مالحظه 
نکته قابل توجه این است که تمامی این  .اند روند صعودي به خود گرفته 2008ازسال 

افزایش تولید از منابع به اصطالح غیرمرسوم نفت و گاز حاصل شده است. افزایش قیمت 
اج نفت از منابع غیرمرسوم که ، موجب شد تا استخر2008تا  2004هاي  نفت در سال

گذاري عظیمی در این بخش  قبالً فاقد توجیه اقتصادي بوده، اقتصادي شود و سرمایه
صورت گیرد و این موضوع براي کشوري همانند امریکا که منابع مرسومش رو به اتمام 

د علیرغم بحران و رکو 2008ها بعد از سال است، بسیار سودمند بوده است، لذا امریکائی
دالر  100تا  80خام در دامنه  هاي باالي نفت چندانی با قیمت  شدید اقتصادي، مشکل

اند. زیرا  نبوده 2004اند و طالب بازگرداندن قیمت جهانی نفت به دامنه قبل از  نداشته
هاي انرژي این کشور  ، سیاست2004دالري قبل از  40تا  30ها به دامنه بازگشت قیمت

بر این در شرایط رکود ساختاري، تحرك بخش نفت و گاز عالوه کند؛ را دچار چالش می
و انرژي به عنوان یک بخش مهم اقتصادي، به نوبه خود مغتنم است و این امتیازي است 

هاي  که امریکا و کانادا در مقایسه با سایر رقباي مهم اقتصادي خود در سازمان همکاري
 اقتصادي، از آن برخوردارند.

برآورد کرده است که ظرف ده سال آینده، خالص واردات  ٧٨انرژي المللی آژانس بین
میلیون بشکه کاهش خواهد یافت، درحالی که این عدد در  4نفت ایاالت متحده به 

میلیون بشکه در روز بوده است. همچنین این برآورد حاکی از آن  8,7حدود  2011سال
خودکفا خواهد شد و نیازي به از نظر انرژي کامالً  2035متحده در سال  است که ایاالت

متحده به منابع انرژي  نیازي ایاالت واردات نخواهد داشت. ضمناً باید توجه داشت که بی
سال آینده رخ خواهد  12تا  10و در  2035تر از سال  خارج از قاره امریکا خیلی سریع

 ها خطرناك است. داد که این موضوع براي ایران و آینده تحریم
 

                                           
78 -International Energy Agency(IEA) 
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 ذخایر استراتژیک آمریکاافزایش .٣
المللی انرژي  ذخایر استراتژیک به این معنی است که کشورهاي عضو آژانس بین

سازي  خام وارداتی سال قبل خود را ذخیره روز متوسط نفت90موظفند حداقل معادل 
، بتوانند تا مدتی در مقابل  در عرضه نفت  نمایند تا در مواقع الزم و در صورت بروز بحران

و تا فرونشاندن آن، مقاومت کنند که البته اغلب چه در امریکا و چه در دیگر  بحران
 روز رعایت نشده است. 90کشورها، سطح 

براساس آخرین اطالعات منتشره توسط اداره اطالعات انرژي امریکا، کل ذخائر نفت 
 میلیون 785/1میالدي حدود  2012و فرآورده موجود دراین کشور در روز پایانی سال  

میلیون بشکه آن ذخائر استراتژیک دولتی بوده است.  695بشکه بوده است که حدود 
کل  2012براي ماه سپتامبر  IEAهمچنین بر اساس آخرین آمار منتشره توسط 

روز واردات این کشورها  188موجودي ذخائر سوخت مایع کشورهاي عضو آژانس براي 
 ائر استراتژیک دولتی بوده است.روز از آن مربوط به ذخ 76کفایت داشته است که 

خام وارداتی امریکا بر اساس  باید توجه داشت که در صورت کاهش بیشتر نفت
، قدرت مانور این (IEA)المللی انرژي  اندازهاي اخیر منتشر شده توسط آژانس بین چشم

انداز  بینی چشم کشور در استفاده از ذخائر استراتژیک نیز افزایش خواهد یافت. پیش
متحده ظرف ده سال  هاي مایع ایاالت ور این است که خالص واردات هیدروکربنمذک

میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت که در صورت تحقق آن،  4آینده به کمتر از 
روز واردات این کشور را تأمین خواهد نمود. ضمن اینکه  170ذخائر موجود بیش از 
یش تولید نفت خود، نسبت به کاهش تدریجی ها با ادامه روند افزا ممکن است امریکائی

 IEAذخائر خود و فروش آن اقدام نمایند که آثار آن نیز قابل بررسی است. همچنین 
است که بعضی از کشورهاي کوچک عضو که امکانات  این امکان را فراهم کرده

این سازي ندارند، ذخائر مورد تعهد خود را در کشورهاي دیگر نگهداري کنند ولذا  ذخیره
 دیگران بفروشند. ها در آینده بخشی از ذخائر خود را به امکان نیزوجود دارد که امریکائی
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هیچ بعید نیست که در مقطعی آمریکا از تهدید ایران جهت بسته شدن تنگه هرمز 
 15، 2011میلیون بشکه نفت عبوري از تنگه هرمز در سال  17استقبال هم بکند، از 

میلیون بشکه به مقصد آفریقا و اروپا بوده و آمریکا هیچ  2و  میلیون بشکه به مقصد آسیا
نداشته است. واردات نفت آمریکا از خاورمیانه مربوط به نفت دریاي سرخ و  سهمی

مدیترانه از طریق عربستان و یاعراق است، بنابراین آمریکا وابستگی به تنگه هرمز ندارد 
 هاي چین افزایش یابد.اقتصادي هزینهو شاید تمایل هم داشته باشد که در این رقابت 

 2013بینی بازار نفت در سال پیش -6-5
بینی قطعی را ناممکن عوامل تأثیرگذار بر بازار نفت عوامل متعددي است که پیش

نماید. ولی بر اساس الگوي کلی که ذکر شد، متناسب با توانایی مدیریت بازار و  می
عادي حاکی از افزایش عرضه غیراوپک و افزایش عرضه و کاهش تقاضا که روندهاي 

همینطور افزایش عرضه عراق از اوپک است و به شرط عدم وقوع رخداد جدید مثالً نفوذ 
بهار عربی در عربستان و ... که منجر به کاهش عرضه و اثر بر انتظارات تقاضاي موقت 

 فشارها افزایش خواهد یافت. -کند شده و براي ما فرصتی ایجاد می
، که توسط یکی "استراتژي آمریکا براي خلع سالح خاورمیانه"رشی با عنوان در گزا

از مراکز مطالعات استراتژیک در آمریکا منتشر شده است، در مورد ایران چنین آمده 
دهد که ایران  اي ایران نشان میهاي آمریکا، روند برنامه هستهاست که بر اساس بررسی

ماه قبل از این  6یابد، بنابراین  اي خود دست میهبه اولین کالهک هست 2014تا جوالي 
آخرین فرصت آمریکا است که اگر از طریق راهکارهاي  2013تاریخ یعنی دسامبر 

گیري براي سایر اقدامات از جمله اقدام اي حاصل نشد فرصت تصمیماقتصادي نتیجه
 علیه ایران وجود داشته باشد. نظامی

ن بود که یندگان بر ایاالت متحده باور نمایا ن جلسه کنگرهیدر یکصد و دوازدهم
 یکیبه اهداف استراتژ یابیدست ير کشورها برایکا و سایامرهاي  تحریم ییافزاتأثیر و هم
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هاي  تحریمب یتصو ين امر راه را برایکند. ایت نمین کشور است کفایکه مدنظر ا
 ساخت.هموار  "رانید ایکاهش تهد"ران از جمله قانون یه ایشتر علیب

ب یها در صورت تصو مین تحریارائه شده است. ا یآتهاي  تحریماز  یستیدر ادامه ل
 کا به اجرا گزارده خواهند شد:یامر يکجانبه از سویطور به

ه یاتحاد عل"ها از جمله  سازمان یبرخ ران:یبا ا يه مبادالت تجاریم کلیتحر .1
ر از دارو و غذا را یران غیبا ا يه مبادالت تجاریم کلیطرح تحر "ياران هستهیا

ت یاز مقبول ییهاتین ممنوعیاست که چن ین درحالیکنند. ایدنبال م
کا هم اعتقاد یامر يدیاز متحدان کل یبرخ یستند و حتیالمللی برخوردار ن بین

از  یرنظامیک و غیراستراتژیغ يکجانبه در مورد کاالهایهاي  تحریمد یدارند نبا
 کا اعمال شود.یامر يسو

از کارشناسان بر این باورند  ياریبس ران:یبا ا يت جامع مبادالت انرژیممنوع .2
ران ید نفت خام از ایت خریسازمان ملل، ممنوع يم از سوین تحریکه مؤثرتر

در  ین طرحیت چنیزان مقبولیست که میدر دست ن يخواهد بود. شواهد
د از یجدهاي  تحریمین حال اجرایار قرار دهد. با ایت را در اختیامن يشورا
االت متحده دنبال یرا به آنچه ا یکرد عمومی، رويادیسازمان ملل تا حد ز يسو
نده در یدر آ ياحهین الیرود که چنیک کرده است و احتمال آن میکند نزدیم

 ت طرح شود.یامن يسازمان ملل و شورا یصحن عموم

قطعنامه  المللی: بین یمال يران توسط نهادهایوام به ا يت اعطایممنوع .3
 یمال يوام توسط نهادها يبراي اعطا ییهاتیسازمان ملل، محدود 1747
ها  تین محدودیل ایتبد ين وجود برایران وضع کرده است. با ایالمللی به ا بین

المللی  ران در صندوق بینیت ایاالت متحده خواستار لغو عضویت، ایبه ممنوع
 ) شده است.IMFپول (

که به مدت  ییهانهیاز گز یکی: رانیا ییایناوگان درمه یت بیاعمال محدود .4
مه یت جامع بیاست، اعمال محدود يریگیکا در حال پیتوسط امر یطوالن
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ها  مین تحریمشمول ا یرانیا يهااست. از آنجا که نفتکش یرانیا يهایکشت
سازمان  1929نه در قطعنامه ین گزیبرخوردار است. ا ییت باالیشوند از اهمیم

، 2012 يخ اول جوالیمنظور شده است. به عالوه در تار ياریبصورت اختملل 
ن یران را ممنوع کرد و ایا ییایبه ناوگان در يامهیه اروپا ارائه خدمات بیاتحاد
 اند.ا در اروپا واقع شدهیدن یگزاران اصلمهیاز ب يادیاست که شمار ز یدرحال

 نه:ین زمیدر ا يامهیا ارائه خدمات بي یتجار یت تأمین مالیممنوع .5
کند. یمنع م يالملل را از ارائه ضمانت اعتبارات تجارنینه، جامعه بین گزیا
سازمان ملل لحاظ  1929در قطعنامه  ياریاخت يانهین مورد به عنوان گزیا

 پردازند.یت مین محدودیاز کشورها به اعمال ا يشده است و تعداد

در اوراق  يگذارهیت سرماید، ممنوعیانجام 1929که به وضع قطعنامه  یدر مذاکرات
ن قطعنامه ین، از ایه و چیت روسیجلب حما يران هم لحاظ شده بود که برایقرضه ا

 حذف شد.
لذا با توجه به روند فعلی و به شرط عدم وقوع حادثه جدید، در تابستان پیش رو 

-700شود صادرات نفت به  بینی مین پیشفشارها علیه ایران بیشتر خواهد شد. همچنی
هزار بشکه تقلیل یابد در عین حال که دسترسی به پول صادرات نفت هم دشوارتر  800

 خواهد شد.

 صادرات غیرنفتی -6-6
هایی که در حوزه نفت ذکر شد ازقبیل دسترسی دشوار به پول نفت تمام محدودیت

وقتی صادرات . نیز صادق استهاي نفتی  صادراتی، درمورد پتروشیمی و فرآورده
است که  LPGپتروشیمی هم% 50 آن پتروشیمی است و% 50 غیرنفتی را آنالیز کنیم

ها بر  تر شدن تأثیر تحریم آمار مندرج در جداول زیر به شفاف .همان فرآورده نفتی است
 کند:کمک می صادرات نفتی و پتروشیمی، 
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نسبتبه زمان مشابه در  1391صادرشده در دو ماه سال  هاي نفتی  مقایسه وزنی فرآورده: 6-6جدول 
 1390سال 

 ارزش دالري ارزش ریالی وزن سال

90 502،401،375 3،017،279،223،854 289،706،072 

91 494،260،267 4،384،591،062،994 357،662،949 

نرخ 
 تغییرات

%1,62- %45,32 %23,46 

 http://www.opex.irایران  مأخذ: برگرفته از سایت صادرکنندگان محصوالت نفت،گاز و پتروشیمی
به زمان  نسبت 1391صادرشده در دو ماه سال   پتروشیمیهاي  مقایسه وزنی فرآورده: 7-6جدول 

 1390مشابه در سال 
 ارزش دالري ارزش ریالی وزن سال

90 2،457،310،383 18،768،590،722،866 1،674،642،286 

91 1،317،470،325 11،385،071،959،210 929،310،444 

نرخ 
 تغییرات

%46,39- %39,34- %39,34- 

 http://www.opex.irایران  مأخذ: برگرفته از سایت صادرکنندگان محصوالت نفت،گاز و پتروشیمی

 اثرات تحریم بر تولید و صادرات نفت و گاز ایران -6-7
هاي نفتی ایران توسط اتحادیه  فرآورده هاي تحریم، 2012جوالي  اولدر تاریخ 

به اتحادیه اروپا  ایران اي بر صادرات نفت ایران داشت، زیرا فروش نفت اروپا تأثیر عمده
داد. مجموع صادرات  درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص می 23تقریباً حدود 

میلیون  1,7هزار بشکه تخمین زده شد که از  940نفت ایران در ماه جوالي حدود 
تر شده کم 2011میلیون بشکه در روز در ماه جوالي  2,8بشکه در روز در ماه ژوئن و 
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میلیارد دالر در  2,9به  2011میلیارد دالر در جوالي  9,8رات نفت از است. درآمد صاد
 کاهش یافت. 2012جوالي 

 2012دسامبر  12که در تاریخ المللی انرژي  گزارش ماهانه بازار نفت آژانس بین
میلیون بشکه در روز  2,7نفت خام ایران در نوامبر به  کاهش تولیدحاکی از منتشر شد، 

نسبت به  2012زند که صادرات ایران در سال چنین تخمین می . این گزارش همبود
 1,07درصد کاهش یافته است،درحالی که واردات نفت ایران نسبت به  50، 2011سال 

 2012میلیون بشکه در روز در سپتامبر  1,3به مرز  2012بشکه در روز در نوامبر 
گان عمده باقی مانده نفت د فشار بر واردکننداامریکا براي ایج هاي تحریمرسیده است. 

هنوز هم . با این حال ادامه داردهمچنان  پن، و هنداچین، کره جنوبی، ژنظیر ایران 
کشورهاکه وابستگی رو به تزایدي به این قابل توجهی براي  یپوشمعافیت و چشم

اما این کشورها نیز به تدریج سطح  .ها وجود دارد تحریمدر قبال صادرات ایران دارند، 
اند. چین که بزرگترین هدف صادرات ایران است، واردات خود  ات خود را کاهش دادهوارد

هند، دومین مشتري عمده ایران،  است.کاهش داده  2012درصد در سال  22را حدود 
درصد کاهش داده است و به زودي امسال واردات نفت خام  15واردات خود را حدود 

درصد کاهش داده  39ی واردات خود را حدود کند. کره جنوبف میقایران را کامالً متو
درصد کاهش خواهد داد؛ تا کنون سئول  20است و امسال واردات ایرانی را حدود 

از  درصد کاهش داده است. واردات ژاپن 30واردات خود را در مقایسه با یکسال گذشته 
 15و دولت متعهد شده است که واردات ایرانی را حدود  هدرصد افت داشت 18 ایران نیز

 شود. مشاهده می 8-6این کاهش صادرات در جدول .79درصد کاهش دهد
  و  1-6توان در نمودارهاي  همچنین کاهش در تولید و صادرات نفت ایران را نیز می

زمانی  مالحظه کرد. این دو نمودار به ترتیب تولید و صادرات نفت ایران در فاصله 6-2
 دهند.نشان می 2011-2012سال 

                                           
79  -Anthony H. Cordesman, U.S. and Iranian strategic competition, April 19, 
2013,p III-V 
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 هزار بشکه در روز 1980-2012:کل تولید نفت خام ایران 3-6نمودار 

 
 80مأخذ: سازمان اطالعات انرژي ایاالت متحده

 1980-2012:خالص صادرات نفت خام ایران 4-6نمودار 

 
 81مأخذ: سازمان اطالعات انرژي ایاالت متحده

                                           
80 -www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=IR#pet
81 -www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=IR#pet

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0



 نفت و انرژيها و راهبردهاي حوزه  چالش       220
 

 
 

(میلیون بشکه  2012متوسط ساالنه صادرات نفت و میعانات ایران در سال :برآورد ماهانه و 8-6جدول 
 در روز)

 12 
ویه

ژان
 

12 
ریه

فو
 

12 
س
مار

 

12 
یل
آور

 

 مه12

12 
وئن

ژ
 

 0,38 0,26 0,44 0,43 0,51 0,57 ژاپن و کره
 0,98 0,77 0,66 0,66 0,70 0,96 چین و هند

 دیگر کشورهاي غیرعضو 

IEA 
0,12 0,26 0,32 0,15 0,09 0,07 

 0,39 0,29 0,40 0,54 0,42 0,63 یونان،ایتالیااسپانیاوترکیه
 0,00 0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 دیگر کشورهاي اروپایی

 1,82 1,42 1,65 1,96 1,92 2,35 کل صادرات

 82مأخذ: سازمان اطالعات انرژي آمریکا
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 0,35 0,39 0,38 0,34 0,25 0,10 0,13 ژاپن و کره
 0,75 0,87 0,65 0,82 0,68 0,56 0,66 چین و هند

 IEA 0,09 0,13 0,03 0,00 0,33 0,09 0,14 دیگر کشورهاي غیرعضو 
 0,28 0,10 0,11 0,07 0,11 0,22 0,05 یونان،ایتالیااسپانیاوترکیه
 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 دیگر کشورهاي اروپایی

 1,53 1,46 1,47 1,24 1,07 1,01 0,93 کل صادرات

 83مأخذ: سازمان اطالعات انرژي آمریکا
 

                                           
82  -http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ir 
83 -http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ir 
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میلیون بشکه  2,35شود، کل صادرات از  نیز مالحظه می 8-6همانطور که در جدول 
تقلیل یافته است.  2012میلیون بشکه در روز در سال  1,46به  2011در روز در سال 

دهد تولید نفت ایران و در نتیجه صادرات آن از ابتداي سال  هم نشان می 5-6نمودار 
ید ایاالت متحده و اتحادیه اروپا به سرعت کاهش جدهاي  تحریمو از زمان آغاز  2012

دهد که تحریم منجر به کاهش تولید و صادرات نفتی ایران  یافته است. این امر نشان می
 و در نتیجه کاهش درآمد و ذخایر ارزي دولت شده است.

 حادیهوات جدیدآمریکا حریم هاي ت)از زمان اجرای2011-2013ایران ( : تولیدماهانه نفت5-6نمودار 
 اروپا

 
 84هاي ماهانه بازار نفت اپکمأخذ: گزارش

 
 

                                           
84 - http://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm 
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 راهبردهاي کوتاه ( هاناشی از تحریم  )تاريـغیرساخ( هاي چالش-6-8
 ) مدت 

اند. در این بخش از بندي شدهها و راهبردها، به دو گروه طبقهبطور کلی چالش
ها مرتبط با تحریمهاي ها، صرفاً به چالشپژوهش با توجه به اهمیت موضوع تحریم

پرداخته شده و بالطبع، راهبردهاي ارائه شده در این بخش به منظور حذف یا کاهش 
-چالش"ها در گروه اثرات تحریم در این حوزه راهبردي، طراحی شده است. این چالش

اند. بدیهی است با توجه به آنکه جنس چالش و بندي شدهطبقه "هاي غیرساختاري
ا آن نشأت گرفته از فضاي تحریمی حاکم بر هر حوزه راهبردي راهبردهاي متناظر ب

ها ها) هم چالشرود که با تغییر شرایط تحریم (تشدید یا تحدید تحریماست، انتظار می
و هم راهبردهاي متناظر با آن، دستخوش تغییر و دگرگونی شوند. از اینرو در این 

متناسب با شرایط موجود هاي غیرساختاري، تحقیق در هر حوزه راهبردي، چالش
شناسایی شده و بر این اساس راهبردهایی پیشنهاد گردیده است. همچنین با توجه به 
سناریوهاي منتخب و بدیل شناسایی شده در فصل چهارم پژوهش، میزان جذابیت هر 
راهبرد در ارتباط با سناریوهاي مختلف با استفاده از تحلیل خبرگی، مورد ارزیابی قرار 

 هاي غیرساختاري حوزه راهبردي نفت و انرژي عبارتند از:ست. چالشگرفته ا
 

خاص شرایط تحریم و (چالش صادرات و واردات مواد نفتی  -6-8-1
 )محدود شدن تجارت خارجی

 2018مدت خود را تا افق انداز میانالمللی انرژي اخیراً گزارش چشم آژانس بین
دهد که عزم جدي غرب آن است  نشان میانداز  منتشر کرده است. مروري بر این چشم

ترین حالت، نقش بینانهطور کلی از بازار نفت کنار گذاشته و یا در خوشکه ایران را به
رنگ نماید. شواهد و قراین، میزان ظرفیت مازاد اوپک، توسعه تولید از آن را بسیار کم

ننده، نیز امکان و افزایش تولید کشورهاي تولیدک "گازي هاي شیل"و  "ها شیل اویل"
نماید. عدم توجه به چنین تر میحادث شدن چنین سناریویی را براي کشور محتمل



 223                                                                 مدیریت اقتصادي کشور در شرایط تحریم
  

 

سناریویی با توجه به اتکاء شدید اقتصاد ایران به درآمدهاي نفتی، صدمات 
هاي پیشنهادي مرتبط با این  ناپذیري را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد نمود. راهبرد جبران

 چالش عبارتند از:

هاي نفتی و پتروشیمی با ایجاد نهاد مدیریت صادرات نفت و فرآورده 
 هاي صادرات در شرایط تحریمرویکرد حل چالش

ریزان و بخش تواند شامل شورایی متشکل از سیاستگذاران، برنامهاین نهاد می
ها در این بخش همت خصوصی باشد که از طرق زیر به مدیریت موفق تحریم

 گمارد:
زدایی و کاهش بوروکراسی اداري در شرایط تحریم با هدف جذب مقررات -الف

 گذاران داخلی و خارجیسرمایه
پایش مداوم وضعیت بازار محصوالت صادراتی و وارداتی در این حوزه و  -ب

 پژوهی متغیرهاي کلیدي در این بخش آینده
 ایجاد سازوکار مناسب بازاریابی در شرایط تحریم -ج
دستی، ی داخلی در صنعت نفت کشور و صنایع پایینحمایت از بخش خصوص -د

صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاري و فنی و مهندسی با 
 اي و جهانیهاي ایرانی در بازارهاي منطقههدف حضور شرکت

ایجاد زمینه حضور و مشارکت صاحبنظران و خبرگان داخلی و خارجی عرصه  -ه
 با هدف حداکثرسازي منافع ملی راردادهاي نفتیاصالح ساختار قانرژي در 

وري در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر ارتقاء ارتقاء بهره 
 کارایی مدیریتی

هاي مختلف انسانی در بخش هاي اخیر به سرمایهبا توجه به صدماتی که در سال
اقتصادي وارد شد، این صدمات در بخش نفت، گاز و پتروشیمی به دلیل 

هاي موجود در این صنعت و نیز نیاز کشورهاي منطقه، رافت و پیچیدگیظ
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تر بود. هاي مشترك نفت و گاز، ملموسبویژه کشورهاي رقیب در حوزه
انگیزه شدن نیروهاي متخصص مهاجرت نیروهاي متخصص صنعت نفت و بی

ها، هموارتر پذیري این صنعت در قبال تحریمباقیمانده، راه را براي آسیب
نمود. توجه درخور به عنصر تخصص و استفاده از مدیران کارامد در این حوزه 

ها در این توان نخستین گام در مدیریت تحریمدر کنار ثبات مدیریتی را می
 حوزه راهبردي، به شمار آورد.

 برداري از پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تسریع در بهره 
ترین پروژه غراق بتوان ادعا نمود که کلیديدر شرایط تحریمی فعلی، شاید بدون ا

فاز از در فارس است. چون هر  دستی، پاالیشگاه ستاره خلیج در بخش پائین
شود که در شرایط  هزار بشکه میعانات تولید می 40پارس جنوبی حدود 

رسد و فروش میآوري، زیر قیمت بازار بههاي مبادله سرسامتحریم با هزینه
ارداتی با قیمتی به مراتب باالتر از بازار جهانی وارد کشور در مقابل بنزین و

برداري از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، این امکان را فراهم شود. بهرهمی
درصد میعانات تولید شده در پروژه پارس جنوبی به  55سازد تا حدود  می

د بنزین تبدیل شود و راه براي افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولی
 ٨٥دراین بخش، فراهم گردد.

هاي با رویکرد تسهیل عرضه سوخت سازي مصرف انرژيبهینه 
 )CNGهايرفع تنگناهاي عرضه در جایگاهجانشین بنزین (

و نیز مشکالت مربوط به  CNGبا توجه به مزیت کشور در زمینه تولید سوخت 
محیطی بویژه در واردات بنزین و ارزبري آن و همچنین مسائل زیست
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تواند از فشار تقاضا در شهرها، تسهیل عرضه این سوخت جایگزین، می کالن
 این بخش بکاهد.

 سوز کردن خودروها LPGبررسی امکان 
برخی تصمیمات که در شرایط عادي مبناي عقالیی و اقتصادي ندارند با تغییر 
شرایط، ممکن است کامالً منطقی و اقتصادي شوند. یکی از این موارد بررسی 

سوز کردن خودروهاست. تصمیمی که در شرایط عادي کامالً از  LPGامکان
نفتی و کاهش امکان هاي  تحریمچرخه اجرا خارج گردید. با توجه به تشدید 
-هاي بسیار ناچیز و با صرف هزینهصادرات گاز مایع و یا فروش آن به قیمت

بتواند هاي هنگفت، شاید اتکا به این منبع در تأمین انرژي مورد نیاز کشور 
بخشی از فشار تقاضا براي انرژي در این شرایط را بکاهد. تصمیمی که با 
توجه به تجربه اجراي آن در گذشته و انعطاف تغییر آن در آینده بسیار قابل 

 اجراست.

 ها به نفت کوره بررسی تغییر مجدد سوخت نیروگاه 
اجرایی شدن آن  این راهکار نیز راهبردي مشابه راهبرد قبلی است با این تفاوت که

محیطی باشد. در همراه با مالحظات زیست می بایستو  بوده قدري زمانبرتر
اي تصمیم هاي کشور نفت کوره بود اما در دوره گذشته سوخت اغلب نیروگاه
ها به گاز تغییر کند. در شرایط فعلی با توجه به گرفته شد که سوخت نیروگاه

کشور ترکمنستان، شاید بتوان  دشواري صدور نفت کوره و واردات گاز از
ها مورد بخشی از نفت کوره تولیدي در داخل کشور را در برخی از نیروگاه

 استفاده قرار داد.
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 گذاري خارجی در بخش صنعت نفتکاهش سرمایه -6-8-2 
نفتی براي  هايها، نقش مهمی را در محدود نمودن شرکتهرچند تحریم
گذاري خارجی در ایران، ایفا نموده است اما نباید نقش مدیریت  سرمایه
هاي گذاري در عرصه صنعت نفت را نیز نادیده گرفت. استراتژيسرمایه

 پیشنهادي مرتبط با این چالش به ترتیب درجه اهمیت، عبارتند از:

گذاري در صنعت نفت و مشخص نمودن تدوین راهبردهاي سرمایه 
 گذاري در صنعت نفتهاي سرمایه ها و جذابیتویتاول

اي وزارت نفت و مشخص نبودن راهبردهاي هاي توسعهعدم شفافیت در برنامه
تأمین سرمایه سبب ایجاد سردرگمی در این حوزه شده است. تدوین 

گذاري و هاي سرمایهراهبردهاي بلندمدت و ایجاد شفافیت در اولویت
هاي مبادله تأمین سرمایه، عالوه بر کاهش هزینههاي تأمین مالی، مکانیزم

دار و تکمیل زنجیره تولید را هاي اولویتمدیریت صنعت نفت بر تکمیل پروژه
 تضمین خواهد نمود.

 ارتقاء دیپلماسی نفتی: 
مدت از فعال نمودن دیپلماسی نفتی براي کاهش مشکالت صنعت نفت در کوتاه

 کنندگان عمده نفتمصرف -ب،  اعضاء اوپک -الف طریق:
 ها، هموار نماید.تواند راه را براي کاهش تأثیرگذاري تحریممی

 گذاري براي بخش خصوصیایجاد شرایط سرمایه 
وکار، ایجاد شرایط عادالنه و شفاف براي انعقاد قرارداد و تضمین بهبود فضاي کسب

گذاري بخش خصوصی، زمینه فعالیت بخش خصوصی را در عرصه سرمایه
 نفت فراهم خواهد نمود.صنعت 
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 ها و بخش خصوصی ریزي براي تجمیع امکانات بانکبرنامه 
پذیر نیست باید تمام توان در شرایط تحریم که دسترسی به منابع خارجی امکان

ها و بخش خصوصی براي توسعه و  مندي از امکانات بانککشور را در بهره
 حفظ صنعت نفت به کار گرفت.

اي براي کاهش ریسک حضور مالی و بیمهاستفاده از ابزارهاي  
 گذاران داخلی و خارجیسرمایه

 

 86تأسیس بانک توسعه انرژي 
یکی  -چه در شرایط تحریم و چه در شرایط غیرتحریمی–کمبود منابع مالی، همواره 

ها در کشور بوده است. از طرف دیگر تخصصی از دالیل کند شدن یا توقف اجراي پروژه
کند تا گذاري، ایجاب میهاي هنگفت جهت سرمایهز به سرمایهبودن این صنعت و نیا

هاي تخصصی، داراي بانک مختص به خود باشد. صنعت نفت نیز همانند سایر بخش
توان بزرگترن صنعت کشور را بدون وابستگی به بانک توسعه داخلی جلو برد. این نمی

حتماً هم در ابتداي کار باید میلیارد دالر دارد و  10بانک حداقل نیاز به سرمایه اولیه 
تواند  دولتی باشد چون بخش خصوصی داخلی چنین توانی ندارد اما در مراحل بعدي می

 از سرمایه خارجی استفاده کند.
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 ها در فضاي سناریوییارزیابی جذابیت استراتژي -6-8-3
عبارتند با توجه به نتایج تحلیل سناریو در فصل چهارم، دو سناریوي منتخب و بدیل 

 از:

 
 : شرح سناریوهاي منتخب و بدیل9-6جدول 

 مشخصات شرح سناریو

خب
منت

 

بهبود انسجام سیاسی در محیط نزدیک و دستیابی به 
اي و خروج از یک تفاهم محدود بر سر مسئله هسته

 ها) در محیط دورانزوا (بدون حذف تحریم

 جدیدهاي  تحریمعدم تصویب 
هاي بلوکه آزادسازي برخی از دارایی
 شده ایران

 هاعدم حذف تحریم

یل
بد

 

بهبود انسجام سیاسی در محیط نزدیک و دستیابی به 
اي و خروج از یک تفاهم محدود بر سر مسئله هسته

 ها) در محیط دورانزوا (با حذف برخی از تحریم

 جدیدهاي  تحریمعدم تصویب 

ها (بازگشت به حذف برخی از تحریم
 )91تیرماه وضعیت قبل از 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 
مدت مدیریت تحریم در حوزه راهبردي نفت و بر این اساس اولویت راهبردهاي کوتاه

انرژي، بر اساس میزان جذابیت آنها در چارچوب سناریوهاي منتخب و بدیل که از 
 تحلیل خبرگی حاصل شده است، بصورت جدول زیر خواهد بود:
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 ساختاري در سناریوهاي منتخب و بدیلغیر هایراهبردهاي مرتبط با چالش: اولویت 10-6جدول 

 راهبردها
 اولویت در چارچوب سناریو

 بدیل منتخب
وري در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر ارتقاء کارایی ارتقاء بهره

 مدیریتی
1 1 

 1 1 برداري از پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارستسریع در بهره
ارتقاء دیپلماسی نفتی (هماهنگی راهبردي وزارت نفت، صنعت، معدن و 

 تجارت و امور خارجه)
1 1 

 1 1 گذاري براي بخش خصوصیایجاد شرایط سرمایه
 1 1 ها و بخش خصوصیبرنامه ریزي براي تجمیع امکانات بانک

 گذاراناي براي کاهش ریسک حضور سرمایهاستفاده از ابزارهاي مالی و بیمه
 داخلی و خارجی

1 1 

هاي نفتی و پتروشیمی با رویکرد ایجاد نهاد مدیریت صادرات نفت و فرآورده
(بویژه با توجه به وضعیت اشباع هاي صادرات در شرایط تحریم حل چالش

 بودن بازار جهانی نفت)
1 2 

 4 2 سوز کردن خودروها  LPGبررسی امکان
 4 2 نفت کورهها به  بررسی تغییر مجدد سوخت نیروگاه

هاي جانشین با رویکرد تسهیل عرضه سوختسازي مصرف انرژي بهینه
 )CNGهاي-رفع تنگناهاي عرضه در جایگاهبنزین (

3 3 

ها گذاري در صنعت نفت و مشخص نمودن اولویتتدوین راهبردهاي سرمایه
 گذاري در صنعت نفتهاي سرمایهو جذابیت

4 2 

 5 5 تأسیس بانک توسعه انرژي

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
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راهبردهاي ( هابسترساز اثربخشی تحریم )ساختاري(هاي چالش -6-9

 )کاهش نااطمینانی-  مدت و بلندمدتمیان
 

ها بسیار هرچند در نگاه اول شاید این موضوع به ذهن متبادر شود که این چالش
اند، اما با وجود داشتهها یا تشدید آنها نیز تکراري بوده و حتی قبل از اعمال تحریم

هایی که  آنها را باید دردهاي توان دریافت که اصوالً وجود چنین چالشاندکی تأمل می
مزمن اقتصاد ایران محسوب نمود، زمینه را براي ایجاد نااطمینانی و یا تشدید اثرات آن، 

ن تحریم ریزي فرستندگاها و برنامهنمایند. با نگاهی به روند تشدید تحریمفراهم می
 ها به دو عامل کلیدي وابسته است:توان دریافت که نوع و شدت تحریممی

 درجه سهولت وضع تحریم -1

 شدهدرجه تأثیرگذاري تحریم وضع -2

و با توجه به همین دو عامل است که حوزه راهبردي انرژي در اقتصاد ایران به عنوان 
گیرد. این بخش تحریم قرار میقراول اقتصاد، در نبود مدیریت کارامد، مورد بخش پیش
هاي ساختاري به اند. چالشبندي شدههاي ساختاري، طبقهها در گروه چالشاز چالش
شود که مختص به شرایط تحریم نبوده و از قدمت بیشتري هایی اطالق میچالش

هاي پذیري سیستم در قبال چالشبرخوردار بوده، اما نقشی اساسی را در آسیب
هاي ها در افقنمایند. الزم به ذکر است که راهبردهاي این چالشفا میغیرساختاري ای

مدت و بلندمدت قابل اجراست اما ارائه راهبرد و رفع آن از زمان حال زمانی میان
هاي ساختاري و غیرساختاري با توجه به رابطه علی یک طرفه بین چالش ضروري است.
هاي غیرساختاري، د اثرگذاري چالشهاي ساختاري بر تقویت یا تحدیو تأثیر چالش

ها، دستخوش تغییر ها با تغییر شرایط و فضاي تحریمبدیهی است که این چالش
ها و راهبردهاي ارائه شده در این بخش از ثبات بیشتري شوند. بنابراین چالش نمی

 گیرند.برخوردار بوده و در فضاي تحلیل سناریویی مورد ارزیابی قرار نمی
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اولویت با توجه به میزان تأثیر این  3نظرات خبرگان کلیدي این حوزه، با توجه به 
 ها بر بخش انرژي، به شرح جدول زیر تعریف شده است:چالش
 

 ساختاري حوزه راهبردي نفت و انرژي هايچالش: 11-6جدول 
 هاچالش اولویت

 اولویت اول
 ضعف مدیریت و ساختار صنعت نفت

 ناکافی بودن نیروي متخصص

 اولویت دوم

 بندي در  توسعه میادین عدم اولویت
 رویه انرژيمصرف بی

 پایین بودن کارایی صنعت پتروشیمی و عدم تکمیل زنجیره ارزش 
 نبودن صنعت نفت بومی

 اولویت سوم
 فرسودگی تجهیزات و تأسیسات صنعت نفت
 ضعف سازمان قراردادهاي توسعه میادین نفتی

 تحقیقهاي مأخذ: یافته
 

 تبیین هر چالش و راهبردهاي مرتبط با هر چالش، به شرح زیر است:

 87ضعف مدیریت و ساختار صنعت نفت -6-9-1

 ثبات مدیریت در بخش نفتعدم -الف
شود، لذا یکی از  ثبات مدیریت یکی از مسایلی است که موجب پیشرفت و توسعه می

ثباتی هاي نهم و دهم شد، بیدالیلی که موجب بروز مشکالت در صنعت نفت طی دولت
مدیریت در صنعت نفت بوده است. امروز شبکه مدیریت نفت بسیار ضعیف شده است 
چراکه مدیران سطح پایین به کارهاي بزرگ گمارده شدند درحالی که قادر به ایجاد 

 تحول در صنعت نفت نبوده و نیستند.

                                           
 2926،28میزگرد: سه چالش بزرگ صنعت نفت. روزنامه دنیاي اقتصاد،  -  ٨٧
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 عدم وجود یک برنامه مدون -ب
ها دستی وجود داشته است، اولویت وصاً در بخش باالخص اي گی گسترده برنامه بی

هایی که توانایی نداشتند، به  مشخص نبوده و بدون توجه کارفرما به این مسائل شرکت
قراردادهایی تحت )،  1390-91به عنوان مثالطی دوسال گذشته (اند. کار گرفته شده

سعه باالدستی در توسازي در صنعت نفت به کار گرفته شد که نوعی ساده HOAعنوان 
هایی با حفر یک یا دو چاه در یک میدان و  شرکتصنعت نفت بود. به اینمعنی که 

و سپس نفت را به یک واحد  کنندشش ماه تولید به مدت دن یک خط لوله، کشی
ماهه طرح جامع  برداري تحویل دهند و بر اساس اطالعات میدان و تولید شش بهره

آنگاه یا براي توسعه اصلی میدان با خودشان قرارداد بسته توسعه میدان را تهیه کنند و 
شود. این شیوه که در مرحله اول یک کار هاي آنها تسویه می یا اینکه هزینهو شود می

ها براي ورود به  میلیارد دالري بود، موجب تشویق بسیاري از شرکت 40یا  30 احدود
مربوطه شد. نتیجه اینکه امروز هاي بخش باالدستی بدون توجه به محدودیت زیرساخت

اند و بسیاري هم با ضرر بیرون تمامی را رها کرده ها کارهاي نیمهبسیاري از شرکت
اند و یک تعهد حقوقی و قراردادي هم روي میدان نفتی (یا گازي) سوار شده است.  رفته

درچنین شرایطی که تصمیم و برنامه غلط براساس ساختار غلطی طراحی شده، طبیعی 
 است که بازگشتن به شرایط اولیه مشکالت بسیاري به همراه خواهد داشت.

 استراتژي هاي حل این چالش به شرح زیر است:
 هاي مدیریتیرعایت شرایط احراز در انتصاب -1

ها که در قوانین ذکر شده است، رعایت شود در صورتی که شرایط احراز در انتصاب
ریزي و اجراي مدیریت نادرست در برنامهبسیاري از مشکالت صنعت نفت که ناشی از 

 آن است، حل خواهند شد.

 داريگري و بنگاههاي تصديتفکیک حیطه -2
هاي حاکمیتی و تصدي درهم پیچیده بوده و قابل تفکیک نیستند و ثانیاً  اوالً بخش

هاي تصدي هم مشخص نیست و این امر باعث ایجاد مشکالتی شده  روابط خود بخش
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ر حوزه تصدي آنقدر به هم پیچیده شده که روابط آنها با هم تعریف طوري که داست به
ها را لوث نموده است که به معناي عدم شفافیت و مشکل ساختار نشده و مسئولیت

 سازمانی است.

 سازي اطالعاتشفاف -3
تواند سازي اطالعات به خصوص در برگزاري مناقصات و روابط کارفرمایی میشفاف

ها و چه  در صورت وجود، برطرف سازد. این امر چه در تعریف پروژهفساد مالی و ادري را 
 توجهی خواهد داشت. ها تأثیر قابل در هزینه اجراي پروژه

 88اصالح ساختار صنعت نفت -4
ها تقسیم ساختار وزارت نفت باید به چهار گروه نفت، گاز، پتروشیمی و سایر بخش

د. این ساختار در شرکت گازپروم شود و میادین مستقل هر بخش به آن حوزه واگذار شو
روسیه نیز قایل مشاهده است. بنابراین انجام مطالعه تطبیقی در این خصوص و استفاده 

 المللی بسیار مفید خواهد بود.از تجربیات موفق بین
 هاي پیمانکاريواگذاري فعالیت -5

ش گیري آنها با بخ هاي متعدد پیمانکاري در صنعتنفت که نظام تصمیم وجود شرکت
کارفرمائی تداخل دارد، ناکارآمدي گسترده نهادي را به دنبال داشته است. لذا واگذاري 

 ها در حل این چالش مؤثر خواهد بود.این فعالیت

 برگزاري مجامع عمومی و عمل به وظایف محوله به امور مجامع -6
نفت (شرکت ملی نفت ایران،  هاي اصلی صنعت عدم تعهد مجامع عمومی شرکت

گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به انجام وظایف خود از دیگر شرکت ملی 
ها کامالً حالت  هاست که مجامع عمومی صاحبان سهام این شرکت ها است. سالچالش

هاي  ها، بنگاه کنند. شرکت اند و به وظایف قانونی خود عمل نمی صوري پیدا کرده
صورت انجام وظایف قانونی و عرفی  توانند دراقتصادي هستند و مجامع عمومی آنها می

                                           
 28، 2926. روزنامه دنیاي اقتصاد، "بزرگ صنعت نفتمیزگرد: سه چالش "). 1392قربان، نرسی( -.  88
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و نظارتی و حسابرسی خود، زمینه داشتن برنامه مدون، شفافیت عملکرد، کاهش 
نفت   ها و ارتقاء کارائی را فراهم نمایند.صاحبان سهام سه شرکت اصلی صنعت هزینه

 ها بوده و ریاست مجامع عمومی آنها به عهده رئیس جمهور است. خانه جمعی از وزارت

 سازي گیري و تصمیم یت نظام کارشناسی و تصمیمتقو -7

 تقویت نظام مدیریت پروژه -8

 ناکافی بودن نیروي متخصص -6-9-2

در  PHD اندکی بسیار وتعداد است بارفاجعه تخصص، وضعیت درحوزه
 شده فعلی بدتر هم درشرایط درکشور وجود داردکه reserval engineeringزمینه
 .شود روزبیشترمیروزبه نیروي متخصص و خروج است

 ترین راهبردهاي پیشنهادي در جهت رفع این چالش عبارتند از:مهم
 ارتقاء نظام انگیزشی براي نگهداري نیروهاي متخصص -1

ارتقاء نظام انگیزشی براي نگهداري نیروهاي متخصص نیز از جمله موارد مهم در این 
صنعت نفت موجب صنعت است. امید متخصصان ایرانی در به کارگیري تخصص آنها در 

 شود که در داخل کشور و در خدمت صنعت نفت ایران باقی بمانند.می

 هاي مورد نیاز صنعت نفتافزایش ظرفیت در رشته -2
زیرا در آن  ،این رشته در ایران افتاده است هبه فکر توسع 77وزارت نفت از سال 

با و همچنان  اي با عنوان مهندسی نفت وجود نداشت رشته کشورهاي زمان در دانشگاه
 ههاي کشور دور یک از دانشگاه و معنوي وزارت نفت هنوز هیچیهاي مادوجود حمایت

سفانه هنوز وجود دارد که أاند. چون این دیدگاه مت لیسانس مهندسی نفت را ایجاد نکرده
که شرکت  مانند. در حالیالتحصیالن اگر در وزارت نفت استخدام نشوند، بیکار میفارغ

 .نفر مهندس نفت نیاز دارد 200رده است که در ایران به شل اعالم ک
 هاي جدید متناسب با نیاز صنعت نفتتوسعه رشته -3
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هاي دستی مثل پتروشیمی، شیمی و غیره در دانشگاههاي پاییندلیل اینکه رشتهبه
استاد، به  هشد، دانشگاه صنعت نفت با وجود کمبودهاي فراوان در زمیندیگر تدریس می

-ها در تمام مقاطع تحصیلی لیسانس، فوقي باالدستی روي آورد و در این رشتههارشته

ظرفیت حدودي لیسانس تا  هلیسانس و دکترا به تربیت متخصص پرداخت. در دور
طوري که تعداد پذیرش براي مهندسی نفت در سال جاري بهدانشجو افزایش یافته است،

هاي وزارت نفت، نیز با حمایتلیسانس فوق ه. در دوره استنفر رسید 270به 
لیسانس فوق هاندازي دورشریف اقدام به راههاي تهران، امیرکبیر و صنعتی دانشگاه

 .شوداین کار از سه سال پیش انجام می ه اند که مهندسی نفت کرد
شوند.تا  اعزام می از کشور به خارج براي تحصیل در این راستا تعدادي از افراد نیز

نفر  150اند و گشتهباز، به کشور از کشور شدگان به خارج فر از اعزامن 60، 1381سال 
حدود سال  3طی طبق برنامه, می بایست دیگر در حال تحصیل هستند. وزارت نفت 

 .کرد که البته تمام این رقم تحقق نیافته استبه خارج از کشور اعزام می را نفر 300
 مخازن نفتیارشد و دکتري مهندسی ایجاد مقاطع کارشناسی -4

هاي دانشگاهی است که در از آنجایی که مهندسی مخازن نفتی از جمله رشته
الذکر به حل این چالش صنعت نفت مورد نیاز است لذا ایجاد این رشته در مقاطق فوق

 کمک خواهد کرد.

 بندي در توسعه میادین عدم اولویت -6-9-3

نفت قادر نیست که تمام  در شرایط تحریم که فشار آن نیز روزافزون است، صنعت
شود که امکانات کشور  ها باعث می میادین را توسعه بدهد و لذا مشخص نبودن اولویت

 با توجه به امکاناتو تمام باقی بماند. حداقل در شرایط تحریم تجزیه شده و کارها نیمه
. البته حتی در میادین موجود، می بایستاولویت بر میادین مشترك گذاشته شود

توان همه را همزمان توسعه داد چون کار کردن برروي  نیز به طور کامل نمی مشترك
بندي در سطح میادین مشترك نیز باید بر همه میادین مشترك مقدور نیست. اولویت
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گذاري آنها در میادین مشترك باشد. راهبردهاي اساس وضعیت استخراج رقبا و سرمایه
 ست:پیشنهادي براي حل این چالش به شرح زیر ا

 گذاري در میادین مشتركاولویت دادن به سرمایه -1
شود درمواقعی که مخازن نفت یا گاز در تقاطع مرزهاي دو یا چند کشور یافت می

برداري از مخازن مذکور، به لحاظ طبیعت فرار مسأله حاکمیت یا مالکیت بر آن و بهره
این مخازن آن است که مواد هیدروکربنی، بسیار مورد توجه و بحث برانگیز است. ویژگی 

چنانچه هر یک از دو کشور ذینفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاري نماید، 
 تواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترك را استخراج کند. می

ایران نیز با برخی از کشورهاي همسایه خود داراي میادین مشترك نفتی است، این 
 کشورها عبارتند از:

 عراق 

 عربستان 

 کویت 

 قطر 

 امارات متحده عربی 

 عمان 

مخزن نفتی مشترك بین ایران و این کشورها وجود دارد؛  15در حال حاضر بیش از 
مخازن مشترك واقع در خشکی در همجواري کشور عراق و امارات قرار دارد و سایر 

 مخازن در خلیج فارس و دریاي عمان واقع شده اند.
است، در بهترین شرایط ، باید توان مدیریتی و اولویت صنعت نفت مشخص 

هاي پیمانکاري در صورت وجود، روي میادین مشترك گذاشته شود زیرا در حوزه
وجود دارد و به این معنی است که هر کشوري در  "تسلط  قاعده"مشترك قانونی به نام

 د.تواند برداشت داشته باشد بدون اینکه سقفی براي آن تعریف شو حد توانش می
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در عمل اصالً  امااولویت بر میادین مشترك گذاشته شده  ،هاي توسعهدر همه برنامه
 ها بوده است. اجرا نشده است لذا سوءمدیریت صنعت نفت بسیاراثرگذارتر از تحریم

قطر همین روزها جشن رسیدن به تولید یک میلیارد بشکه از الیه مشترك نفتی را 
هزار  525از  براي افزایش تولید میدانقراردادهایی  نیزمراسم کند و در همین  برگزار می

از این میدان که ایران هنوز  تنظیم خواهد کرد، درحالی هزار بشکه  700بشکه فعلی به 
 ٨٩.یک بشکه نفت هم برداشت نکرده است.

 ترسیم نقشه راه توسعه بخش باالدستی صنعت نفت -2
بندي براي توسعه  راه و اولویتنفت در بعد از انقالب یک نقشه  متأسفانه در صنعت

منابع هیدورکربنی وجود نداشته است. به همین دلیل ترسیم نقشه راه توسعه بخش 
 باالدستی صنعت نفت کشور، یک ضرورت انکار ناپذیر است.

 دارهاي هیدروکربنی غیراولویتهاي توسعه پروژهتوقف طرح -3
توسعه تمامی میادین با  با توجه به این که در شرایط تحریم، صنعت نفت قادر به

شود که  ها باعث می رو نیست، مشخص نبودن اولویتهاي جدي پیشتوجه به محدودیت
هاي توسعه امکانات کشور تجزیه شده و کارها نیمه تمام باقی بماند، بنابراین باید طرح

ار دهاي اولویتدار را متوقف نمود تا به توسعه پروژههاي هیدروکربنی غیراولویتپروژه
 مثل میادین مشترك آسیبی وارد نشود.

 هاي ملی براي توسعه میادین مشترك تجمیع توانائی -4
هاي اساسی براي میادین مشترك همانطور که در باال نیز بیان شد جزء اولویت

توسعه هستند لذا الزم و ضروري است که تمام توان ملی به کار گرفته شود تا این 
 میادین توسعه یابند.

 ي میادین مشتركبندالویت -5

                                           
. روزنامه دنیاي اقتصاد، "میزگرد: سه چالش بزرگ صنعت نفت"). 1392حسنتاش، سید غالمحسین ( -.  89

2926 ،28 
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توان همه را همزمان توسعه داد چون کار  در میادین مشترك نیز به طور کامل نمی
کردن برروي همه میادین مشترك مقدور نیست. به همین دلیل توسعه میادین مشترك 

میدان مشترك وجود دارد که اولویت اول  16بندي شوند. در حال حاضر نیز باید اولویت
 10ست چون بزرگترین میدان گازي جهان است، رقیب قطري میدان پارس جنوبی ا

 2بیش از  نیز تولیدشبرداري کرده است و هم اکنون سال زودتر از ایران شروع به بهره
برابر ایران تولید  4یا  3و در کل تا کنون بصورت تجمعی بیش از  ایران است برابر تولید

توان مالی،  گونهمیدان پارس جنوبی است که هر ،اولویت اول بنابراینکرده است. 
باید بر این میدان متمرکز شود. اولویت دوم ، درصورت وجود مدیریتی و پیمانکاري

هاي انجام هاي صورت گرفته و برداشتگذاريگذاري نیز با توجه به حجم سرمایهسرمایه
. توسعه سایر شده توسط رقیب قطري، باید بر الیه نفتی پارس جنوبی متمرکز شود

گذاري و برداشت استوار شود. میادین مشترك نیز بر اساس قاعده بازي رقیب در سرمایه
افزاري در صورت تولید همگن رقبا در میادین مشترك، صرفاً باید به ایجاد امکانات نرم

 براي حضور مؤثر و به موقع در توسعه میادین مذکور، اکتفا نمود.

 رویه انرژيمصرف بی -6-9-4
هاي انرژي و  مسئله نامطلوب بودن شاخص شدت انرژي و مصرف باالي حامل

نفت است. هرچند  هاي مهم صنعت هاي نفتی و گاز طبیعی در کشور از چالش فرآورده
ها بر مصرف انرژي در کشور بیان ادعاهاي زیادي در خصوص تأثیر طرح هدفمندییارانه

نماید. اول آنکه کشش قیمتی ت میشد، اما دالیل متعددي خالف این ادعا را اثبا
تقاضاي انرژي در تمامی کشورهاي دنیا بسیار کم است که دلیل آن را باید در ضروري 

هاي انحصاري در بیشتر دانستن این کاال جستجو نمود. در ایران به دلیل سیاست
ها، شدت بیشتري نیز هاي اقتصادي و بویژه در بخش خودرو که با وجود تحریم بخش
یافته هاي قیمتی تقاضا بسیار کمتر از کشورهاي توسعهرود که کشش، انتظار مییافت

تواند گره ها به تنهایی نمیباشد که خود مؤید این مطلب است که اصالح ساختار قیمت
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رویه انرژي در کشور بگشاید. شاهد این مدعا، گزارش تراز از مشکل مصرف بی
د کاهش مصرف انرژي، ناشی از کنترل دهاست که نشان می 90هیدروکربوري سال 

 مصرف نبوده، بلکه به علت کاهش تقاضاي بخش تولید اتفاق افتاده است.
 

 )منفت خادل بشکه معان میلیو(کل کشور  1389: تراز انرژي سال 12-6جدول 

 حشر
 م ونفتخا

يهاآوردهفر
 نفتی

 زگا
 طبیعی

 لغاز
سنگ

 منابع

تجدیدپذیر
 اقحتراقابل

)1( 

ژينرا
 بیآ

 ژينرا

شیدرخو
 ي

 ديبا و

 ژينراکلقکلبر

عرضه کل 
 انرژي اولیه

619,1 909,8 7,7 5,6 5,6 0,1 2,2- 1545,8 

کل مصرف 
 نهایی

467,2 559,9 1,8 5,6 - - 109,
4   

1143,8 

خانگی، 
عمومی و 
 تجاري

   65,7 294,8 0,1 5,6   - - 55,8 422,0 

   281,5 37,1 - - - 0,1 187,2 57,2 صنعت
   292,2 0,2 - - - - 34,9 257,1 ونقلحمل 

 45,5 14,2 - - - - 3,0 28,3 کشاورزي
 2,1 2,1 - - - - - - سایر مصارف

مصارف 
 غیرانرژي

58,9 40 1,7 - - - - 100,5 

 .ددمیگرز بیوگاو جامد س شامل بیوما) 1
 1390مأخذ: ترازنامه انرژي سال 
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 )منفت خادل بشکه معان میلیو(کل کشور  1390: تراز انرژي سال 13-6جدول 

 حشر
 م ونفتخا

يهاآوردهفر
 نفتی

طبیعیزگا
ل غاز

 سنگ

 منابع

تجدیدپذیر
اقحتراقابل

)1( 

 ژينرا

 بیآ

 ژينرا

يشیدرخو
 ديباو

انرژي 
-هسته

 اي
 ژينراکلقکلبر

عرضه کل 
 انرژي اولیه

619,4 962,5 8,5 5,9 7,1 0,1 0,6 2,9- 1601,2 

کل مصرف 
 نهایی

421,3 652,1 2,2 5,9 - - - 
111,

4 
1192,8 

خانگی، 
عمومی و 
 تجاري

55,5 318,1 0,1 5,9 - - - 50,7 430,2 

 293,6 40,7 - - - - 0,1 214,3 38,5 صنعت
 296,6 0,2 - - - - - 39,3 257,1 حمل ونقل
 45,8 17,7 - - - - - 3,9 24,3 کشاورزي
 2,2 2,2 - - - - - - -سایر مصارف

مصارف 
 غیرانرژي

45,9 76,4 2 - - - - - 124,3 

 .ددمیگرز بیوگاو جامد س شامل بیوما) 1 
 1390مأخذ ترازنامه انرژي سال 

 
شود کل مصرف مشاهده می  1390و  1389همانطور که در ترازهاي انرژي سال 

، کاهش یافته اما بررسی اجزاء مصرف، حاکی از 89نسبت به سال  90انرژي در سال 
هاي دیگر است. این در انرژي در بخش صنعت نسبت به بخشکاهش شدید مصرف 

تواند ناشی از حالیست که این کاهش مصرف انرژي با توجه به نبود وقفه زمانی، نمی
 وري در این بخش باشد.نوسازي صنایع و بهبود بهره
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 استفاده از ابزارهاي غیر قیمتی: -1
زارهاي مورد استفاده در تنظیم در بیشتر کشورهاي دنیا، ابزار قیمتی تنها یکی از اب

ها تقاضاست. در کنار این ابزار، از ابزارهاي غیرقیمتی متعددي همانند توسعه زیرساخت
ونقل عمومی، ارائه یارانه به این بخش، ترغیب شهروندان به استفاده و ناوگان حمل

بیشتر از دوچرخه، افزایش هزینه پارك خودروهاي شخصی در خیابان، کاهش تعرفه 
مصرف، افزایش عوارض براي سازندگان خودروهاي واردات خودرو براي خودروهاي کم

هاي کنندگان از این وسایل نقلیه، و ... از جمله این سیاستپرمصرف و استفاده
توان گذاري نیز در این بخش میهاي قیمتغیرقیمتی است. هرچند در خصوص سیاست

 هاي تبعیض قیمتی، بهره برد.از سیاست
 یارانه نقدي ر دادن سیستم اعتبار انرژي به جايقرا -2

شاید بهترین تجربه در این خصوص مجوزهاي قابل مبادله باشد که در حوزه 
ها نیز یکی از شود. در بخش یارانهالمللی از آن استفاده میزیست در سطح بین محیط

این کارت اعنباري، راهکارها، استفاده از سیستم کارت اعتباري انرژي است. با استفاده از 
هاي تولیدي قادر بودند تا نسبت به بهسازي ساختار مصرف انرژي خود خانوارها یا بنگاه

هاي دیگر واگذار نمایند. این اقدام نمایند و در صورت عدم نیاز، آن را به افراد یا بنگاه
هدف  ها در دستیابی بهتوانست تأثیر زیادي بر اثربخشی طرح هدفمندي یارانهشیوه می

 کاهش مصرف انرژي داشته باشد.
هاي  ها و استانداردهاي مصرف انرژي براي فعالیت مشخص کردن شاخص -3

 مختلف
هاي قابل مقایسه در هاي مصرف انرژي و ارائه سنجهتدوین استانداردها و شاخص

تواند به هاي مختلف اقتصادي و رصد نمودن تغییرات آن در طول زمان، میفعالیت
وري واحدهاي مختلف اقتصادي مورد براي سنجش عملکرد و بهره عنوان مبنایی

 استفاده قرار گیرد.
 ایجاد واحدهاي نمونه صنعتی براي الگوبرداري و مقایسه -4
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Benchmarking  و ارائه لیستی ازBest Practice تواند ضمن تشویق ها می
از کارت اعتباري  شدنمند اتی از این رهگذر یا بهرههاي اقتصادي و استفاده تبلیغبنگاه

جویی در مصرف انرژي، زمینه مناسبی براي الگوبرداري انرژي متناسب با میزان صرفه
 ور در زمینه مصرف انرژي، را فراهم سازد.هاي اقتصادي غیربهرهبنگاه

پایین بودن کارایی صنعت پتروشیمی و عدم تکمیل زنجیره  -6-9-5
 ارزش

سبد صنعت نفت به حساب آورد اما صنعت هرچند صنعت پتروشیمی راباید گل سر
هاي  هاي بزرگی است.گزارشی که اخیراً مرکز پژوهش پتروشیمی کشور نیز دچار چالش
هاي پتروشیمی  ده است. بنگاه دهد که این صنعت، زیان مجلس منتشر کرده، نشان می

شده است. گیرند و اخیرًا مشکل رانت نرخ ارز هم به این یارانه اضافه  کماکان یارانه می
کنند و به ضرر اقتصاد ملی سود نشان  ها از یارانه و رانت نرخ ارز ارتزاق می این بنگاه

ها حذف  ها و یارانه دهند و اگر قیمت سوخت و خوراکشان واقعی و شفاف شود و رانت می
دهی اغلب آنها آشکار خواهد شد. صنعت پتروشیمی ایران از پیش از انقالب شود، زیان
راه مشخص و منطقی بوده است و در این راستا نیاز است تا بازنگري جدي در فاقد نقشه 

 توسعه صنعت پتروشیمی، اتفاق بیافتد.
هاي مجلس شوراي اسالمی که مبتنی بر آمارهاي  بر اساس گزارش مرکز پژوهش

میلیون تن  12حدود  1390صنعت پتروشیمی و آمار گمرکات کشور است، در سال 
 2میلیارد دالر صادر و در مقابل  5/8یمی و کودشیمیائی به ارزش محصوالت پایه پتروش

میلیار دالر وارد شده است.  5/5میلیون تن محصوالت نهائی پتروشیمی به ارزش 
دهد که متوسط ارزش محصوالت صادراتی پتروشیمی هر  همچنین این گزارش نشان می

ی میعانات گازي باشد درصد خوراك پتروشیم 55دالر بوده است در صورتی که  806تن 
دالر بوده است، تجدیدنظر در زنجیره ارزش و  900که هر تن آن در آن سال بیش از 
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نماید.راهبردهاي پیشنهادي پذیر میروند توسعه صنعت پتروشیمی را کامالً توجیه
 مرتبط با این چالش عبارتند از:

 تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی به محصوالت نهائی -1
شود که باید در زنجیره  اي تولید میمثال در پتروشیمی محصوالت میانیبراي  

بعدي به محصوالت نهایی مانند بنزن تبدیل شوند، اما اکنون این محصوالت از 
شود که منجر به تولید بنزین  شود و در تولید بنزین استفاده می پتروشیمی گرفته می

لی نفت، که از استانداردهاي جهانی شود؛ بر اساس استانداردهاي شرکت م کیفیت میبی
% و 1و مواد اروماتیکی در بنزین به ترتیب می بایست  تر است، حد مجاز بنزن نیز پایین

 % می باشد.45و % 5 % باشد، درحالی که میزان فعلی این مواد در بنزین 37

 گذاري در دانش فنی و طراحی واحدهاي پتروشیمی سرمایه -2
هاي ش فنی و طراحی واحدهاي پتروشیمی با تعریف قطبگذاري در اتقاء دانسرمایه

تواند راه را براي تکمیل زنجیره ارزش هاي کشور میها و پژوهشگاهمختلف در دانشگاه
 در بخش پتروشیمی کشور، باز نماید.

 ارتقاء کارائی واحدهاي پتروشیمی موجود -3
خص و منطقی، یک نقشه راه  مش با توجه به آنکه صنعت پتروشیمی ایران برمبناي

وري در این بخش اي با هدف ارتقاء کارایی و بهرهتوسعه نیافته، الزم است تا مطالعه
هاي مدیریتی، سرمایه انسانی و صورت گرفته و با انجام اصالحات الزم در زمینه

 وري در این بخش فراهم شود.تکنولوژي، زمینه ارتقاء بهره
 برندسازي در صنعت پتروشیمی -4

یاي مدرن، نیازمند استفاده از دانش روز است. این اهمیت زمانی فعالیت در دن
شود که بیشتر کشورهاي تولیدکننده نفت با استفاده از حجم دوچندان می

هاي عظیم و نیروي متخصص از اقصی نقاط جهان و حتی کشور ایران، در گذاري سرمایه
ابزارهاي نیرومند براي  المللی هستند و یکی ازصدد استحکام نقش خود در بازارهاي بین

 توسعه بازار، توسعه محصول و رسوخ در بازارهاي جدید توجه به برندینگ است.
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 نبودن صنعت نفت بومی -6-9-6

شدن صنعت  . بومی90نبودن آن است هاي پیش روي صنعت نفت بومییکی از چالش
نفت را  صنعتمدیران و کارشناسان و متخصصین داخلی بتوانند نفت به این معناست که 

نفت را بسازند و  اداره و راهبري کنند و صنایع کشور بتوانند تجهیزات مورد نیاز صنعت
 .نفت را اجرا کنند هاي صنعت پیمانکاران ایرانی بتوانند پروژه

 هاي زیادي براي ایران به دنبال داشته است.این امر هزینه
 پژوهش بخش به جدي براي پرداختن  نیاز نفت صنعت شدن بومی  منظور به

 .شود می احساس
 میان فاصله بتوان تا است مورد نیاز شدت هاي داخلی به ازشرکت حمایت همچنین
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي91.راپرکرد شدن بومی  تا ملی شدن

 بازتعریف جایگاه صنعت نفت در توسعه اقتصادي کشور -1

 تدوین طرح توسعه بلندمدت صنعت نفت -2

 گیري انتقال تکنولوژي در تأمین کاالها وخدمات مورد نیاز صنعت نفتجهت -3

 تربیت و استفاده از متخصصین داخلی -4

 ضعف سازمان قراردادهاي توسعه میادین نفتی -6-9-7

ها و نامهکراسی اداراي و زمانبر بودن فرایند عقد قراردادها، بالتکلیفی تفاهموبور
المللی  به شکایت علیه ایران در مراجع داوري بین قراردادهاي منعقد شده که بعضاً منجر

 هاي صنعت نفت است. نیز شده است از دیگر چالش
 راهبردهاي پشنهادي مرتبط با این چالش عبارتند از:

 رقابتی شدن فضاي عقد قراردادها و رعایت ضوابط مناقصات و غیره -1

                                           
 ،28/12/91،، ، آرمان  "نشد  )،نفت ملی شد اما بومی1391حسنتاش، سیدغالمحسین( - 90
 10، 2153آرمان،  . روزنامه"شدن نفت ومی درحسرت ب"). 1391حسینی، عماد ( - 91
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 قراردادهاافزایش توان کارفرمائی در مذاکرات قراردادي و نظارت بر اجراي  -2

 کاهش بوروکراسی عقد قراردادها -3

 هاي آن انعقاد قراردادها متناسب با نوع میدان نفتی و گازي و ریسک -4

 :دداردونوعقراردادوج 3 باالدستی گذاري دربخش نفتبراي سرمایه درصنعت
 دارسی. قرارداد همان مثل قراردادهاي امتیازي -1
بعد از نهضت ملی قراردادهاي مشارکت در تولید مثل قراردادهایی که  -2

 قاره متداول شد. خصوصاً در فالت

 .متقابل شکلی از آن است قراردادهاي خدماتی که بیع  -3

نوع قرارداد که از نظر حاکمیت ملی قراردادهاي امتیازي  3 در هیچ یک ازاین
شوند، مالکیت میدان به  بدترین آن و قراردادهاي خدماتی بهترین آن تلقی می

اگر دولت انگلستان که بعدها اکثریت سهام دارسی را خرید . شود یگذار منتقل نم سرمایه
ن حوزه قرارداد بود، طرف قرارداد ایران بود، مالک میادی و در زمان ملی شدن نفت،

کرد و  النفع اکتفا نمی المللی و درخواست عدم هاي بین شکایت به دادگاه دراینصورت به
تفاوت این . خود به ایران حمله کندشاید حتی حق داشت که براي دستیابی به ملک 

و ) مالک مخزن( قراردادها در مالکیت میدان و مخزن نیست، تفاوت در میزان اراده دولت
طول  گذار از درآمد، ها در مورد میدان، سهم دولت و سرمایه گیري تصمیم در گذار سرمایه

 92.سهم از نفت تولیدي وامثال آن است میزان مدت قراداد،
بایست انعقاد قراردادها متناسب با ي که در باال ذکر شد میهاانواع قراردادبا توجه به 

هاي مرتبط با آن منعقد شود. چرا که در هر نوع نوع میدان نفتی و گازي و ریسک
اعمال حاکمیت از قرارداد آنچه مهم است این است که آیا دولت به عنوان مالک مخزن، 

، که در صورت یا خیرآگاهی دارد رطرف قرارداد و مالکیت بر میدان و کنترل و نظارت ب
 در هر نوع قراردادي امکان مغبون شدن وجود دارد. نداشتن دانش الزم،
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 سیسات صنعت نفتأفرسودگی تجهیزات و ت -6-9-8
هاي تعمیر و  نظمی در برنامه نفت در کنار بی فرسودگی بسیاري از تأسیسات صنعت

هاي  دکی، منجر به افزایش روزافزون سوانح در سالنگهداري و ناتوانی در تأمین قطعات ی
 ریزي شده است.اخیر شده است که نیازمند رسیدگی برنامه

 هاي پیشنهادي براي حل این چالش عبارتند از:استراتژي
 المللیارتقاء نظام تعمیر و نگهداري بر اساس استانداردهاي بین -1

 علمی و پژوهشیها و مراکز تقویت ارتباط صنعت نفت با دانشگاه -2

 تقویت ارتباط صنعت نفت با بخش صنعت -3

 ارتقاء انگیزه براي جذب متخصصین ایرانی خارج از کشور -4

 





 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 فصل هفتم

 ها و راهبردهاي حوزه پول، بانک و بازار مالیچالش
 

 مقدمه
 سیستم واقع در. است مالی بخش کشور، هر اقتصاد هاي یکی از مهمترین بخش

 سیستم در که مؤسساتی و دولت خانوارها، تجار، مالی، بازارهاي از اي شبکه با مالی
 سرمایه و پول ابزارهاي بهادار، اوراق و ها سپرده پول، جریان انتقال با کنند، می مشارکت

 این به حیات کننده زار در بخش حقیقی اقتصاد، تزریقبا کارگزاران مختلف هاي گروه به
 .است بخش

 تجهیز ها، به عالوه مجموعه مذکور از طریق فراهم آوردن خدمات الزم براي پرداخت
 و( تجاري خطرات با مقابله براي الزم وسایل ایجاد و اعتبار تخصیص اندازها، پس

قتصاد را تسهیل نموده و در جریان ا حقیقی هاي فعالیت عمالً قیمت، نوسانات و) تولیدي
 .کنند می ایجاد تحول و تغییر) کیفی لحاظ از هم و کمی لحاظ از هم( ها این فعالیت
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 در اساسی نقشی کارآمد، مالی بخش که گیرد اهمیت بخش مالی از آنجا نشأت می
 و خارجی سرمایه تجهیز و ورود تشویق گذاري، سرمایه براي مالی منابع تجهیز
 مالی هاي راستا  سیستمکند. در این -ازي سازوکار تخصیص منابع ایفا میس بهینه
 و تجمیع گذاري،-سرمایه هاي فرصت درباره اطالعات کسب طریق از توانند می کارآمد
 مبادله تسهیل شرکتی، حاکمیت اعمال و ها گذاري سرمایه بر نظارت اندازها، پس تجهیز
 تحلیل و کسب و مبادله هاي با کاهش هزینه ریسک، مدیریت و توزیع و خدمات و کاالها

. شوند اقتصادي رشد افزایش نهایت، در و منابع بهتر تخصیص موجب اطالعات،
مالی خارجی را کاهش داده و با  نتأمی موانع کارآمدتر، مالی هاي سیستم همچنین

 زمینه خارجی، هاي تسهیل شرایط دسترسی واحدهاي تولیدي و صنعتی به سرمایه
 .سازند می فراهم را بیشتر اقتصادي رشد و گذاري سرمایه گسترش

 اهمیت و جایگاه بخش مالی -7-1
طور مشخص رود و بهطورکلی ترتیباتی که براي ایجاد و مبادله مطالبات به کار میبه

اندازکنندگان به تقاضاکنندگان منتقل شود، آورد تا وجوه از پسموجباتی را فراهم می
سساتی هستند که در هاي مالی شامل مؤاصطالحاً به نظام مالی موسوم است. نظام

 93پردازند.چارچوب نهاد بازار مالی با یکدیگر به دادوستد مطالبات مالی می
مدت است و وظیفه پاسخگویی به تقاضاي وجوه بازار پول همان بازار وجوه کوتاه

مدت بخش خصوصی و بخش دولتی را بر عهده دارد. فعاالن این بازار در درجه کوتاه
اندازکننده از عنوان پسداراي مازاد نقدینگی هستند که عموماً بهاول، افراد یا واحدهاي 

طریق سیستم بانکی، منابع مورد نیاز واحدهاي اقتصادي دیگر را در اختیارشان 
گذارند. به این ترتیب مهمترین وظیفه بازار پول ایجاد تسهیالت براي واحدهاي  می
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أمین سرمایه در گردش می باشد. مدت) و نیز تاقتصادي جهت رفع نیاز نقدینگی (کوتاه
 از:هاي بازار پول عبارتند مهمترین ویژگی

 باال بودن درجه اطمینان نسبت به بازپرداخت اصل و فرع -
 سرعت انجام معامالت مالی در این بازارها -
 استفاده از ابزارهایی با درجه باالي نقدینگی -
 ه از ابزارهاي سیاست پولیاعمال کنترل مقامات پولی (بانک مرکزي) با استفاد -

بازار سرمایه بازار دادوستدهاي بلندمدت مالی است. منظور از بلندمدت، مطالبات 
 ثانویه و اولیه بازار دو شکل به سرمایه باشد. بازارمالی با سررسید بیش از یک سال می

اولین  براي بهادار جدید، اوراق آن در که شودمی اطالق بازاري به اولیه بازار باشد. می
 تأمین با هدف بازار این در بهادار اوراق شود. انتشارمی منتشر سازمان یک طرف از بار

 و آن خریداران طریق از که شودمی اطالق ترتیباتی به ثانویه گیرد. بازارمی صورت مالی
 طرفین، اوراق براي قبول قابل هايقیمت به و متفاوت روشی به توانندمی فروشندگان

ثانویه  کنند. بازار معامله را، رسیده اتمام به اولیه بازار در آن عرضه دوره که بهاداري
 بازار .شودمی تقسیم سازمان یافته و بورس از خارج غیرسازمان یافته بخش دو به خود

 سهام روي ثانویه معامالت انجام براي ترتیباتی سرمایه، بازار از نهادي عنوانبه بورس

 روي مشخصی گذاريسرمایه باید قبالً بورس است. بنابراین در شده پذیرفتههاي شرکت

 شرایط تأمین و با اولیه) انجام شده باشد (بازار ايیا کارخانه شرکت یک تأسیس

 معامله بورس میز روي را آن بتوان تا باشد شده بورس پذیرفته در شرکت این مشخصی،

 کشورها اقتصادي توسعه و رشد فرآیند در مالینظام  اهمیت و نقش ثانویه).  کرد (بازار

 درجه در را توسعه نیافته و اقتصادهاي توسعه یافته تفاوت توانمی که است صورتی به

 :عبارتند از مالی بازارهاي نمود. مزایاي جستجو آنها مالی نظام کارآیی و کارآمدي

وجود  به سرمایه بازار طرف به پول بازار از جریانی مالی، بازارهاي رونق شرایط در .1
 .آیدمی
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 بر ايقابل مالحظه و مثبت اثر توانندمی درست، عملکرد صورت در مالی بازارهاي .2

 در بسزایی نقش مالی، بازارهاي باشند. توسعه داشته اقتصادي کالن روي متغیرهاي

 امکان مناسب، و کارآمد مالی بازارهاي زیرا دارد، کشوري هر رشد اقتصادي فرآیند

 فراهم تولیدي هايفعالیت سمت به را مختلف منابع از اندازهاهدایت پس و آوريجمع

 .کنندمی

 بازارهاي کند.می بسیج فناوري در گذاريسرمایه براي را هاسرمایه مالی، بازار .3

 عقد یا و بورس بازار در شرکت سهام عرضه با تا سازندمی فراهم را این امکان مالی

 عوض در کرده، تأمین را خود نیاز مورد مالی منابع گذار،هاي سرمایهبانک با قرارداد

 با طرف یک از مالی، بازارهاي .کنند سهیم خود پروژه عواید مالی در را گذارانسرمایه

 از کرده، کمک او ایده شدن تجاري و فناوري به رشد کارآفرین نیاز مورد پول تأمین

-درفرصت گذاريسرمایه براي کوچک، گذارانبراي سرمایه ايتشویق کننده دیگر طرف

 .هستند گوناگون هاي

 .کنندمی ایجاد اطالعات گذاري،سرمایه هايفرصت زمینه در مالی بازارهاي .4

 .سازندمی فراهم بزرگ هايشرکت براي ايقوي نظارتی نقش مالی بازارهاي .5

 .دارد شرکت بنیادي ارزش با تنگاتنگی رابطه که است شاخصی شرکت، سهام یک بهاي

 منعکس شرکت سهام بهاي در را خود سرعت به شرکت، عملکرد مدیریت بنابراین

 تنبیه و موفق هايشرکت تشویق اطالعات، کردن با عمومی مالی بازارهاي .کند می

 هايسیستم از بسیاري از که کنندمی ایفا را اينظارتی قوي نقش ده،زیان هايشرکت

 در که اطالعاتی هايتقارن عدم به با توجه .کنندمی عمل مؤثرتر بوروکراتیک نظارت

 از کافی اطالعات دهندهوام تا مؤسسات شودمی باعث و دارد وجود مالی بازارهاي

 کاهش در مهمی تأثیر مالی نقش بازارهاي این باشند، نداشته گیرندهوام شرکت کیفیت

 .کندمی ایفا اعتبارات و وام بخش در بازار هايشکست
 مجبور گذارانسرمایه اگر کنند.می تقسیم را گذاريسرمایه ریسک مالی، بازارهاي .6

 شدت به آنها سازيتنوع قدرت کنند، گذاريسرمایه هاپروژه در خودشان باشند که
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 متنوعی سبد خرید امکان و سهام بازار در باالتر نقدشوندگی آنکه حال .یابدمی کاهش

 شرکتی، ریسک برابر در را خود گذارانسرمایه تا سازدمی فراهم را امکان این سهام، از

 توسعه با مرتبط هايپروژه در گذاريسرمایه براي ویژگی تمایل این کنند. مصون

 افزایش هستند همراه باال ریسک با طبیعی ايگونهبه را که نوآورانه محصوالت یا فناوري

 که مالی نهادهاي دیگر طرف از .کندمی کمک در جامعه فناوري رشد به نهایت در داده،

 تا کنندمی فراهم را امکان این هاي بازنشستگی)صندوق دارند (مثل نسلی بین ماهیت

 نسل یک روي منفی تأثیرات است که ممکن کالن اقتصاد تحوالت از ناشی هايریسک

 جریان از هانسل تمامی بدینگونه و نشود منتقل ویژه نسل یک به گذارد، برجاي خاص

  94شوند. برخوردار هموارتري مالی
با توجه به اهمیت بازارهاي مالی در اقتصاد که بدان اشاره گردید، جدول زیر، 

دهنده سهم خدمات مؤسسات مالی و پولی در تولید ناخالص داخلی کشور طی  نشان
 است. 1383-1390هاي سال

 
 ص ملی (درصد): سهم خدمات مؤسسات مالی و پولی از تولید ناخال1-7جدول 

 1387138813891390 1386 138313841385 سال

سهم خدمات مؤسسات 
مالی و پولی از تولید 
 ناخالص ملی (درصد)

 

1,72 1,76 1,993 1,9971,90 2,20 2,24 2,06 

 مأخذ: گزارش تحوالت اقتصادي ایران در بخش واقعی بانک مرکزي
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پولی و مالی از تولید ناخالص ملی شود سهم خدمات مؤسسات چنانچه مشاهده می
و  1387هاي روند صعودي مالیم داشته است و فقط در سال 1390-1383طی سالهاي 

 کاهش یافته است. 1390

 مالی علیه ایرانهاي  تحریممروري بر  -7-2
-ی که از سالیان گذشته فضاي اقتصاد را ملتهب نموده، تحریم بانکیها تحریمدر میان 

-هاي اقتصادي و باالخص فعالیت بخش خصوصی را تحتفعالیت ،هاتحریمها بیش از دیگر 

 95داده است.شعاع قرار ال
اي بس ناگوار باشد؛ چرا که رونق شاید دوران کنونی براي فعاالن اقتصادي تجربه

 که گذاري و تولید این بخش بیش از هر چیز نیازمند فضاي امن و باثبات استسرمایه
داده هاي تحمیل شده را افزایش ها، ریسک کشوري و هزینهتحریم اقتصادي و تحریم بانک

مالی صورت هاي  تحریماست. در ادامه به  نمودهامنیت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب و 
 گرفته علیه ایران توسط آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا اشاره می شود.

 ریکا علیه ایرانمالی آمهاي  تحریم -7-2-1
از جمله گردد. بازمی 1358آمریکا علیه ایران به سال  هاي تحریمسابقه نخستین 

هایی که علیه ایران در ایاالت متحده به تصویب رسیده و اجرا شده است، دکترین دکترین
ریگان است که یکی از مهمترین ارکان آن، محدود کردن کشور هدف در 96"سیاست مهار"

ها علیه ایران، پس از اعمال اولین تحریمکاهش قدرت مالی آن کشور است.  بعد اقتصادي و
ها علیه ایران هاي بعدي که در ایاالت متحده آمریکا بر سر کار آمدند این تحریمدر دولت

 .ادامه یافت
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 1385ماه سال . نخستین بار در ديها رسیدنوبت به بانکها در ادامه سناریوي تحریم
سسه مرتبط با فناوري ؤهایی نظیر ارتباط با یک مآمریکا بانک ایرانی سپه را با ذکر اتهام

، امري که سه ماه بعد مبناي یک جانبه قرار داد هاي تحریمموشکی در کره شمالی مورد 
اي از سوي شوراي امنیت علیه این بانک شد. در اواخر المللی گستردهبینهاي  تحریماعمال 
برانگیز، از موارد ذکر هاي آسیاي جنوب شرقی در اقدامی تعجبزرگترین بانکب 1385سال 

هاي شوراي امنیت هم فراتر رفتند و اقدام به مسدود کردن تمام مراودات قطعنامه شده در
 هاي خود کردند.هاي ایرانیان در بانکهاي ایران و حتی مسدود کردن حسابخود با بانک

داري وزارت خزانه 1387سال  مهرماهدر هاي ایران، م بانکدر ادامه تکمیل پروسه تحری
 ،ی قرار داد. این وزارتخانهیها تحریمآمریکا سه بانک ملی، ملت و صادرات را مشمول چنین 

اهللا لبنان، جنبش حماس و سازمان جهاد بانک صادرات ایران را به خاطر انتقال پول به حزب
هاي مرتبط با بر نامه ارائه خدمات مالی به شرکتاسالمی فلسطین و بانک ملی را به دلیل 

ها نوبت به بانک ملت رسید. بر اي ایران، تحریم کرد و در ادامه تحریمموشکی و هسته
اي ایران و تسهیل در انتقال ها دالر به برنامه هستهاساس ادعاهایی نظیر تخصیص میلیون

عبه مالزي بانک ملت مشمول این پول براي این منظور، ابتدا بانک پرشیا لندن و سپس ش
هاي بانک خصوصی دیگر کشور، به لیست بانک 20. هم اکنون نیز بیش از ها شدندتحریم
 اند.داري آمریکا پیوستهشده توسط وزارت خزانهتحریم

هاي مالی و تجاري ایران، بر منزوي ، آمریکا با هدف قراردادن سیستم1389اما از سال 
قتصادي تمرکز کرده است. در این راستا، آمریکا امیدوار است مانع کردن ایران به لحاظ ا

المللی شده و ابزارهاي مبادالت اقتصادي ایران را از بین ببرد. ارتباطات ایران با بازارهاي بین
 ها با توجه به  ترکیب تولید ناخاص داخلی ایران است که شامل:این تحریم

 شود. را شامل می GDP% از 40,2ه صنعت، شامل نفت و محصوالت پتروشیمی، ک 
% از  49,5خدمات، شامل خدمات بانکی و خدمات مربوط به تجارت است که  

GDP شود.را شامل می 



 حوزه پول، بانک و بازار مالیها و راهبردهاي چالش                                                         256
 

 
 

هاي کلیدي اقتصاد ایران اثرگذار بوده آمریکا بر تعدادي از بخشهاي  تحریمدر واقع ، 
دهد. المللی را افزایش میملی و بینهاي  تحریماست، که به طور مداوم تعداد و حوزه سایر 

 97صورت گرفته توسط آمریکا علیه ایران اشاره شده است:هاي  تحریمدر جدول زیر به 
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 مالی آمریکا علیه ایرانهاي  تحریم: 2-7جدول 
 نوع تحریم سال
 مسدود شدن کلیه اموال مربوط به بانک مرکزي و دولت ایران در آمریکا 1358
 مالی شهروندان آمریکایی با ایرانممنوعیت کلیه معامالت 1359
 گذاري آمریکایی در ایرانممنوعیت هرگونه تجارت و سرمایه1374
 هاي خارجی که با ایران تجارت می کنند.تحریم شرکت1375
 اي ایران.هاي هستهسازمان و نهاد خارجی به اتهام حمایت از فعالیت 8هاي مسدود شدن دارایی1384

1390

داري آمریکا علیه صنعت پتروشیمی، بخش مالی و جدید یک جانبه وزارت خزانههاي  تحریمآبان ماه: 
شده و ها فرد به فهرست افراد تحریمونقل ایران، اضافه شدن نام دههاي حملبانک مرکزي و زیرساخت

ابسته هاي ایرانی از جمله بانک مرکزي و مؤسسات وممنوعیت مؤسسات در انجام هرگونه تجارت با بانک
 آن.

هاي خارجی در افتتاح حساب در آمریکا در صورتی که بانک مذکور به نحوي در دي ماه: ممنوعیت بانک-
 فرآیند پرداخت پول نفت از طریق بانک مرکزي ایران باشد.

ها علیه فعالیت مؤسسات مالی خارجی که به طور آگاهانه مسبب انجام یا اسفند ماه: گسترش تحریم-
 مالی با بانک مرکزي ایران یا مؤسسات مالی ایرانی که آمریکا مشخص کرده است. تسهیل مبادالت

1391

هاي هاي تابعه خارجی خود در مشارکت در فعالیتهاي آمریکایی در قبال شرکتمسئولیت شرکت
الزم براي تحمیل از سه به پنج شامل ممنوعیت توسعه منابع نفتی، هاي  تحریمتحریمی، افزایش حداقل 

کننده نفت ایران، یا خرید یا تسهیل مسئله بدهی هاي حملاي براي کشتیصدور خدمات تعهدي یا بیمه
 مالی به دولت ایران

آبان ماه: الزام به ماندن وجوه پرداختی بابت نفت ایران در حساب بانکی کشور خریدار و استفاده فقط به 
و واردات پزشکی است. نتیجه این امر ورود منظور تجارت اقالم غیرتحریم که عمدتاً مربوط به غذا 

 باشد.دشوارتر ارز به ایران است که و دشواري ایران در پرداخت بابت سایر واردات مشمول تحریم می
هاي دولت جدید داراییهاي  تحریمجدید آمریکا علیه ایران، که بر اساس این هاي  تحریمآذرماه: آغاز 

هاي مالی ایران در ایالت متحده ممنوع رات و برداشت کلیه داراییایران مسدود و انتقال، پرداخت، صاد
 باشد.می

) را تصرف کند SDNهاي آمریکایی وجوه مربوط به آن دسته از اتباع موجود در لیست (همچنین بانک
هاي آمریکایی مانع از حتی اگر این وجوه به مقصد یک شرکت یا نهاد آمریکایی نباشد. پیش از این بانک

طور مؤثري مانع استفاده ایرانیان از گرداندند. این دستور بهله شده و وجوه را به فرستنده برمیمباد
 شود.سیستم بانکی آمریکا می

1392

کننده کاالها یا خدمات به هایی که تأمینمسدود شدن اموال و تحمیل حداقل پنج تحریم بر سازمان
-ها هستند و بانککننده بیمه براي این فعالیتیا تأمینونقل، عملیات بنادر و سازي، حملانرژي، کشتی

کنند و جلوگیري هاي خارجی لیست سیاه که این خدمات را با استفاده از سیستم بانکی آمریکا فراهم می
 از ایران براي بازگرداندن پول فروش نفت و اجازه به ایران تنها براي خرید کاالهاي غیرتحریمی
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 سازمان ملل علیه ایرانمالی هاي  تحریم -7-2-2
صورت گرفته توسط سازمان ملل علیه ایران اشاره شده هاي  تحریمدر جدول زیر به 

 است:
 مالی سازمان ملل علیه ایرانهاي  تحریم: 3-7جدول 

 نوع تحریم سال

1385 
اي ایران در ارتباط هاي هستههایی که با فعالیتهاي افراد و سازمانمسدود شدن دارایی

 اند.بوده 

 هاي مشخص ایرانیهاي مسافرتی و مالی براي افراد و شرکتتشدید محدودیت 1387

 مالی اتحادیه اروپا علیه ایرانهاي  تحریم -7-2-3
اتحادیه اروپا نیز علیه ایران شدت گرفته است و اتحادیه هاي  تحریم 1389از سال 

اقدامات اتحادیه اروپا علیه  تحریم علیه ایران اعمال کرده است. یکی از مهمترین 6اروپا 
ایران مستقیماً در ارتباط با سوئیفت و قطع خدمات ارتباطی به مؤسسات مالی ایرانی 

، اتحادیه اروپا، سوئیفت خدمات 1390تحت تحریم اروپا بوده است. در اسفندماه سال 
لمللی اکند. سوئیفت براي بانکداري بینارتباطی خود به مؤسسات مالی ایرانی را قطع می

مؤسسه و شرکت  10000باشد، چرا که ارتباطات امنی را براي بیش از ایران ضروري می
 نماید.کشور فراهم می 210مالی در 

مؤسسه مالی ایرانی در طول  25بانک و  19،  2010به گزارش سوئیفت در سال 
رکزي اند، این مؤسسات شامل بانک ممیلیون بار از شبکه استفاده کرده 2سال، بیش از 

هاي بزرگ ایرانی از جمله بانک ملی، ملت، تجارت، رفاه، آینده، بانک ایران و دیگر بانک
باشد. می Europäisch-Iranische Handelsbankالمللی پرشیا، پست بانک و بین

واردات، ایران هیچ جایگزینی براي استفاده از سوئیفت ندارد و بدین هاي  تحریمبرخالف 
ونقل نفت المللی در ایران، حملبانکی با ایران، پوشش بیمه بین ترتیب کلیه مبادالت
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صورت گرفته توسط هاي  تحریمدر جدول زیر به  98دهد.ایران و ... را تحت تأثیر قرار می
 اتحادیه اروپا اشاره شده است:

 
 مالی اتحادیه اروپا علیه ایرانهاي  تحریم: 4-7جدول 

 نوع تحریم سال

 1389تیر 

یورو بدون  10000یورو بدون مجوز و انتقال بیش از  40000انتقال پول بیش از ممنوعیت 
 رسانیاطالع

هاي اتحادیه اي با بانکهاي ایرانی در اتحادیه اروپا و هرگونه رابطهممنوعیت حضور بانک
اروپا. ممنوعیت فروش، خرید و یا تسهیل اوراق قرضه عمومی یا تضمینی دولتی به یا از 

 یا هر نوع بانک ایرانی. دولت ایران
 ممنوعیت ارائه بیمه به دولت ایران یا هرگونه نهاد مرتبط.

فروردین 
1390 

 مسدود شدن منابع مالی و جلوگیري از ورود افراد مسئول نقض حقوق بشر به اروپا

 1390دي 
هاي اروپایی بانک هاي مالی و بیمه در ایران، مسدود شدن داراییگذاريممنوعیت سرمایه

 مرکزي ایران و ممنوعیت مبادله طال و سایر فلزات بین اروپا و بانک مرکزي ایران.
 ممنوعیت تحویل اسکناس و مسکوکات جدید

رسانی مالی به هرگرنه براي ایران و ممنوعیت ارائه خدمات پیام SWIFTقطع خدمات  1390اسفند 
 اتحادیه اروپاهاي  تحریممؤسسه مالی مشمول 

 1391مهر 

هاي اروپایی و ایرانی به جز در موارد مجاز و تحت ممنوعیت هرگونه معامالت بین بانک
 شرایط سختگیرانه.

 ها و بیمه.مدت، وثیقهها و اعتبارات کوتاهتوقیف وام
هاي نفت و انرژي، هاي آنها شامل وزارتخانهمؤسسه ایرانی و مسدود شدن دارایی 34تحریم 

 هاي نفت و پتروشیمی ایرانیتبانک مرکزي و بسیاري از شرک

 

                                           
98-“ U.S. AND IRANIAN STRATEGIC COMPETITION”,  Anthony H. 
Cordesman, Bryan Gold, Sam Khazai, and Bradley Bosserman,  April 19, 
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 بخش مالیهاي  تحریمگیري آثار اندازه -7-3
مالی بر اقتصاد ایران از روند هاي  تحریمگیري آثار در این پژوهش به منظور اندازه

 ها و قدرت برابري ریال در مقابل دالر استفاده شده است.تغییرات شاخص قیمت

 هاشاخص قیمت -7-3-1
مصرفی شامل شاخص کل، شاخص  خدمات و کاالها بهاي شاخصروند تغییرات 

در جدول زیر آمده  1384-91هاي ها و شاخص مسکن طی سالها و آشامیدنی خوراکی
 است.

 
 )100=1383ایران ( شهري درمناطق مصرفی وخدمات کاالها بهاي : شاخص5-7جدول 

 هاها و آشامیدنی خوراکی شاخص کل دوره
و شاخص مسکن، آب و برق 

 هاگاز و سایر سوخت
1384 110,4 111,1 111,6 
1385 123,5 125,6 126,6 
1386 146,2 152,8 153,4 
1387 183,3 198,9 196,2 
1388 203,0 218,6 220,2 
1389 228,2 254,1 236,2 
1390 277,2 320,0 279,3 
1391 361,9 462,6 315,4 

 مأخذ: بانک مرکزي
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 1384-1391هاي ها طی سالشاخص قیمت : روند تغییرات1-7نمودار 

 
 

مالی هاي  تحریمبا تشدید  1389شود، از سال چنانچه در نمودار فوق مشاهده می
علیه ایران، که در بخش قبل به آنها اشاره گردید، شاخص قیمت کل، مواد غذایی و 

این مسکن به صورت فزاینده افزایش یافته است که در مورد شاخص قیمت مواد غذایی 
% را 82نرخ رشد  1389-1391هاي افزایش شدیدتر بوده است و این شاخص طی سال

 تجربه کرده است.
هاي هاي قیمت طی سالها بر شاخصتر آثار تشدید تحریمبه منظور بررسی دقیق

در  1389-1391هاي مصرفی طی سال خدمات و اخیر ، شاخص بهاي ماهانه کاالها
 آمده است. بعدجدول 
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 -1391:4ایران طی دوره  شهري درمناطق مصرفی وخدمات ماهانه کاالها بهاي : شاخص6-7جدول 
1389:1  )1383=100( 

 شاخص کل ماه سال
ها و خوراکی

 هاآشامیدنی

شاخص مسکن، آب 
و برق و گاز و سایر 

 هاسوخت

1389 

 225,4 234,4 214 فروردین

 226,4 233,5 214,9 اردیبهشت

 227,3 234,7 216,4 خرداد

 229,2 238,9 218,8 تیر

 231,1 244,5 221,5 مرداد

 233,1 245,8 232,2 شهریور

 233,9 254 227,2 مهر

 236,9 256,4 229,8 آبان

 240 262,6 233,3 آذر

 244 275,1 239,6 دي

 245,6 280,8 245,6 بهمن

 261,6 288,6 254 اسفند

1390 

 262,5 293,6 256,1 فروردین

 264 303,5 260,4 اردیبهشت

 265,5 310,9 264,7 خرداد

 268,9 302,1 264,9 تیر

 272,6 303,4 267,6 مرداد

 278,2 308,6 272,3 شهریور

 280,9 313,8 276,3 مهر

 285,4 318,7 280,6 آبان

 289,8 327,1 285,6 آذر

 292,7 334,4 289,7 دي

 294,7 353,2 299 بهمن
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 شاخص کل ماه سال
ها و خوراکی

 هاآشامیدنی

شاخص مسکن، آب 
و برق و گاز و سایر 

 هاسوخت

 296,9 370,9 309,3 اسفند

1391 

 276,7 360,8 289,1 فروردین

 279,8 390,3 300,8 اردیبهشت

 283,3 402,9 308,9 خرداد

 291,5 400,9 315,8 تیر

 300,4 406,6 324,9 مرداد

 312,4 421,5 339,6 شهریور

 320,8 448,4 361,4 مهر

 330,5 477,7 383,9 آبان

 341,1 501,8 399,8 آذر

 346,0 520,0 412,8 دي

 352,2 595,1 448,8 بهمن

 358,1 667,6 482,2 اسفند

 مأخذ: بانک مرکزي
 

روند تغییرات ماهانه شاخص قیمت کل، شاخص قیمت مواد غذایی و  بعددر نمودار 
نشان داده شده است. در کنار  1389-1391شاخص قیمت مسکن طی دوره دو ساله 

مالی وضع شده علیه هاي  تحریمهاي فوق، تاریخ طی سالها روند تغییرات این شاخص
 ایران نیز در نمودار نشان داده شده است. 
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مالی وضع شده هاي  تحریمو مصرفی خدمات و ماهانه کاالها بهاي : روند تغییرات شاخص2-7نمودار 
 1389:1 -1391:4علیه ایران طی دوره 

 
 
هاي ایرانی در اتحادیه ممنوعیت حضور بانک ) تحریم اتحادیه اروپا:89: (تیر 1

 40000هاي اتحادیه اروپا. ممنوعیت انتقال پول بیش از اي با بانکاروپا و هرگونه رابطه
رسانی، ممنوعیت فروش، یورو بدون اطالع 10000یورو بدون مجوز و انتقال بیش از 

دولت ایران یا هر نوع خرید و یا تسهیل اوراق قرضه عمومی یا تضمینی دولتی به یا از 
 بانک ایرانی. همچنین ممنوعیت ارائه بیمه به دولتی ایران یا هرگونه نهاد مرتبط.

مسدودیت منابع مالی و جلوگیري از ورود  ) تحریم اتحادیه اروپا:90: (فروردین 2
 افراد مسئول نقض حقوق بشر به اروپا.

داري وزارت خزانهجدید یک جانبه هاي  تحریم) تحریم آمریکا:90: (آبان 3
ونقل هاي حملآمریکا علیه صنعت پتروشیمی، بخش مالی و بانک مرکزي و زیرساخت
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شده و ممنوعیت مؤسسات در ها فرد به فهرست افراد تحریمایران. اضافه شدن نام ده
 هاي ایرانی از جمله بانک مرکزي و مؤسسات وابسته آن.انجام هرگونه تجارت با بانک

ممنوعیت تحویل اسکناس و مسکوکات  حریم اتحادیه اروپا:ت-1) 90: (دي 4
هاي خارجی در افتتاح حساب در آمریکا در ممنوعیت بانک تحریم آمریکا:-2جدید. 

 صورتی که بانک مذکور در فرآیند پرداخت پول نفت از طریق بانک مرکزي ایران باشد.
براي ایران، قطع خدمات سوئیفت  تحریم اتحادیه اروپا: -1): 90: (اسفند 5

هاي  تحریمرسانی مالی به هرگونه مؤسسه مالی مشمول ممنوعیت ارائه خدمات پیام
ها علیه فعالیت مؤسسات مالی گسترش تحریم تحریم آمریکا: -2اتحادیه اروپا. 
طور آگاهانه مسبب انجام یا تسهیل مبادالت مالی با بانک مرکزي ایران یا خارجی که به

 ه آمریکا مشخص کرده است.مؤسسات مالی ایرانی ک
هاي ممنوعیت هرگونه معامالت بین بانک ) تحریم اتحادیه اروپا:91(مهر  6

ها و اعتبارات اروپایی و ایرانی به جز در موارد مجاز و تحت شرایط سختگیرانه. توقیف وام
 هاي آنها ازمؤسسه ایرانی و مسدود شدن دارایی 34ها و بیمه. تحریم مدت، وثیقهکوتاه

 جمله بانک مرکزي 
هاي دولت ایران و ممنوعیت مسدود شدن دارایی ) تحریم آمریکا:91: (آذر 7

 هاي مالی ایران در ایاالت متحده.انتقال، پرداخت، صادرات و برداشت کلیه دارایی
 

مالی آمریکا و اتحادیه اروپا هاي  تحریمشود روند تشدید همانگونه که مشاهده می
هاي آبان، دي و (ماه 1390آغاز شده بود، در اواخر سال  1389سال علیه ایران که از 

به  -اسفند) شدت گرفته و منجر به سرعت گرفتن روند صعودي شاخص قیمت ها 
 شده است. 1391از آغاز سال  -خصوص شاخص قیمت مواد غذایی

و  مالی جدیداتحادیه اروپاهاي  تحریمنیز با اعمال  1391هاي مهر و آذر سال در ماه
 ها روند صعودي شتابان خود را ادامه داده است.آمریکا، شاخص قیمت
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 نرخ برابري ریال و دالر -7-3-2
ها مورد بررسی قرار گرفته یکی دیگر از متغیرهایی که به منظور ارزیابی اثرات تحریم

 باشد.هاي اخیر میاست، نرخ برابري ریال و دالر طی سال
 

 1380-1391هاي دالر طی سال : متوسط ساالنه  قیمت7-7جدول 

1391 1390 1380138113821383138413851386138713881389 سال

متوسط
قیمت 
دالر 
(ریال)

800980198325874890429226935896679979104421204726078

 بانک مرکزي مأخذ:

 
 1380-1389هاي شود، نرخ برابري ریال و دالر که طی سالچنانچه مشاهده می

ها تجربه کرده بود، درصدي را طی این سال 3,5تقریباً یکسان بوده و متوسط نرخ رشد 
باشد و درصدي می 75شاهد نرخ رشد متوسط ساالنه  1389-1391طی دوره دو ساله 

هاي ارزش ریال در برابر دالر آمریکا به کمترین میزان خود طی سال  1391در سال 
 اخیر رسیده است.
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 (ریال) 1380-1391هاي : روند تغییرات نرخ دالر طی سال3-7ر نمودا

 
 

تر تغییرات نرخ برابري ریال و دالر و ارتباط این تغییرات با به منظور بررسی دقیق
هاي  تحریمکه آغاز تشدید  1389مالی اعمالی، نرخ ماهانه دالر از سال هاي  تحریم

 در جدول زیر آمده است . 1391تا سال آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران بوده است 
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 1389:1 -1391:4: نرخ برابري ریال و دالر طی دوره 8-7جدول 

 شهرتهران(ریال) آزاد دالر دربازار فروش قیمت متوسط ماه سال

1389 

 10044 فروردین

 10244 اردیبهشت

 10463 خرداد

 10470 تیر

 10547 مرداد

 10552 شهریور

 10744 مهر

 10453 آبان

 10446 آذر

 10448 دي

 10442 بهمن

 10337 اسفند

1390 

 10463 فروردین

 10542 اردیبهشت

 11100 خرداد

 10709 تیر

 10917 مرداد

 12346 شهریور

 12528 مهر

 13169 آبان

 13715 آذر

 15413 دي

 - بهمن
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 شهرتهران(ریال) آزاد دالر دربازار فروش قیمت متوسط ماه سال

  اسفند

1391 

 18772 فروردین

 16997 اردیبهشت

 17701 خرداد

 19291 تیر

 20471 مرداد

 23234 شهریور

 31351 مهر

 31401 آبان

 29633 آذر

 32725 دي

 36994 بهمن

 35730 اسفند

 هاي ماهانه اقتصادي بانک مرکزيمأخذ:گزارش شاخص
 

نشان داده  1389-1391در نمودار زیر روند تغییرات ماهانه قیمت دالر، طی دوره 
مالی هاي  تحریمهاي فوق، تاریخ است. در کنار روند تغییرات این نرخ طی سالشده 

 وضع شده علیه ایران نیز در نمودار نشان داده شده است.
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 1389:1 -1391:4مالی وضع شده علیه ایران طی دوره هاي  تحریم: روند تغییرات نرخ دالرو 4-7نمودار 

 
 
 

هاي ایرانی در اتحادیه ممنوعیت حضور بانک ) تحریم اتحادیه اروپا:89: (تیر 1
هاي اتحادیه اروپا. ممنوعیت انتقال پول بیش از اي با بانکاروپا و هرگونه رابطه

رسانی،ممنوعیت یورو بدون اطالع 10000یورو بدون مجوز و انتقال بیش از 40000
لت ایران یا فروش، خرید و یا تسهیل اوراق قرضه عمومی یا تضمینی دولتی به یا از دو

 هر نوع بانک ایرانی. همچنین ممنوعیت ارائه بیمه به دولتی ایران یا هرگونه نهاد مرتبط.
مسدودیت منابع مالی و جلوگیري از ورود  ) تحریم اتحادیه اروپا:90: (فروردین 2

 افراد مسئول نقض حقوق بشر به اروپا
داري وزارت خزانهجدید یک جانبه هاي  تحریم) تحریم آمریکا:90: (آبان 3

ونقل هاي حملآمریکا علیه صنعت پتروشیمی، بخش مالی و بانک مرکزي و زیرساخت
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شده و ممنوعیت مؤسسات در ها فرد به فهرست افراد تحریمایران. اضافه شدن نام ده
 هاي ایرانی از جمله بانک مرکزي و مؤسسات وابسته آن.انجام هرگونه تجارت با بانک

ممنوعیت تحویل اسکناس و مسکوکات  تحریم اتحادیه اروپا: -1): 90: (دي 4
هاي خارجی در افتتاح حساب در آمریکا در ممنوعیت بانک تحریم آمریکا: -2جدید. 

 صورتی که بانک مذکور در فرآیند پرداخت پول نفت از طریق بانک مرکزي ایران باشد.
براي ایران،  SWIFT: قطع خدمات تحریم اتحادیه اروپا -1): 90: (اسفند 5

هاي  تحریمرسانی مالی به هرگونه مؤسسه مالی مشمول ممنوعیت ارائه خدمات پیام
ها علیه فعالیت مؤسسات مالی خارجی گسترش تحریم تحریم آمریکا: -2اتحادیه اروپا. 

طور آگاهانه مسبب انجام یا تسهیل مبادالت مالی با بانک مرکزي ایران یا که به
 که آمریکا مشخص کرده است. مؤسسات مالی ایرانی

هاي ممنوعیت هرگونه معامالت بین بانک ) تحریم اتحادیه اروپا:91(مهر  6
ها و اعتبارات اروپایی و ایرانی به جز در موارد مجاز و تحت شرایط سختگیرانه. توقیف وام

از هاي آنها مؤسسه ایرانی و مسدود شدن دارایی 34ها و بیمه. تحریم مدت، وثیقهکوتاه
 جمله بانک مرکزي.

هاي دولت ایران و ممنوعیت مسدود شدن دارایی ) تحریم آمریکا:91: (آذر 7
 هاي مالی ایران در ایالت متحده.انتقال، پرداخت، صادرات و برداشت کلیه دارایی

هاي آبان، دي ها در ماهچنانچه در نمودار فوق نشان داده شده است با تشدید تحریم
، نرخ برابري دالر و ریال که از شهریورماه روند صعودي خود را با 1390و اسفند سال 

روند فزاینده  1391سرعت مالیمی آغاز کرده بود، شتاب بیشتري گرفته و با آغاز سال 
، 1391گیرد. به طوریکه بعد از تحریم آمریکا در آذرماه خود را با سرعت بیشتري پی می

 36994ها یعنی به بیشترین میزان خود طی این سالنرخ ریال در برابر یک دالر آمریکا 
 ریال در بهمن ماه رسید.



 حوزه پول، بانک و بازار مالیها و راهبردهاي چالش                                                         272
 

 
 

 اثر درآمدهاي نفتی بر نرخ تورم -7-3-3
داري بر نرخ تورم و قدرت برابري هرچند تحریم نظام بانکی و مالی ایران، اثرات معنی

 دقیق طریال در مقابل دالر داشت، اما با توجه به نقش نفت در تأمین ارز، درك ارتبا
 گذاريسیاست براي تورم نفت و به تبع آن درآمدهاي نفتی ونرخ هاي قیمت بین وکمی

 است. بسیارحائز اهمیت تورم نرخ زمینه کاهش در اقتصادي
بررسی اثر تغییر قیمت نفت و درآمدهاي نفتی بر نرخ تورم در ایران حاکی از اثر 

نرخ تورم در بلندمدت و اثر بزرگ و مثبت افزایش قیمت نفت و درآمدهاي نفتی بر 
 99مدت می باشد.منفی و کوچک افزایش درآمدهاي نفتی بر نرخ تورم در کوتاه

 به زیادي وابستگی و بوده نفت صادرکننده ایران کشوري اینکه به عنایت با

 از قسمت زیادي اخیر، هايسال در نفت قیمت افزایش با دارد، درآمدهاي نفتی

 کشورهاي از مصرفی) (عمدتاً کاالهاي مختلف واردات صرف شده ایجاد نفتی درآمدهاي

 افزایش اثرات کردن عمل معکوس باعث گسترده واردات این و شده است پایین تورم با

سیاست واردات  همچنین در بلندمدت،. است شده مدتکوتاه در تورم بر نفت قیمت
شد.  خواهد مشخص نفت افزایش قیمت براي کنترل تورم ناکارامد شده و اثرات تورمی

دهد که افزایش درآمدهاي نفتی به عنوان ابزاري براي مهار نتایج این تحقیق نشان می
ها با مختل نمودن این ابزار، زمینه تورم مورد استفاده قرار گرفته است و افزایش تحریم

 را براي بروز تورم شدید در اقتصاد فراهم نموده است. به عبارت دیگر تکیه دولتمردان به
اي از این درآمدها به واردات، درآمدهاي سرشار نفتی و تخصیص بخش قابل مالحظه

پذیري اقتصاد کشور در شرایط تحریم را دو چندان نموده است و این مهم شاید ضربه
پذیري اقتصاد ایران در دو دوره تحریمی جنگ تحمیلی و وجه تمایز بارز آسیب

 اي باشد.مرتبط با مناقشه انرژي هستههاي  تحریم

                                           
سیدصفدرحسینی ومرتضی تهامی پور، ، "ایران در تورم برنرخ) نفت( انرژي قیمتی شوك اثر گیري اندازه" -99

1388 



 273                                                                مدیریت اقتصادي کشور در شرایط تحریم  

 

هاي غیرساختاري ناشی از تحریم (راهبردهاي  چالش -7-4
 کوتاه مدت)

اند. در این بخش از بندي شدهها و راهبردها، به دو گروه طبقهبطور کلی چالش
ها هاي مرتبط با تحریمها، صرفاً به چالشپژوهش با توجه به اهمیت موضوع تحریم

شده در این بخش به منظور حذف یا کاهش پرداخته شده و بالطبع، راهبردهاي ارائه 
ها در گروه اثرات تحریم در این حوزه راهبردي، طراحی شده است. این چالش

اند. بدیهی است با توجه به آنکه جنس بندي شدهطبقه "هاي غیرساختاري چالش"
چالش و راهبردهاي متناظر با آن نشأت گرفته از فضاي تحریمی حاکم بر هر حوزه 

ها) هم رود که با تغییر شرایط تحریم (تشدید یا تحدید تحریمست، انتظار میراهبردي ا
ها و هم راهبردهاي متناظر با آن، دستخوش تغییر و دگرگونی شوند. از اینرو در چالش

هاي غیرساختاري، متناسب با شرایط موجود این تحقیق در هر حوزه راهبردي، چالش
یی پیشنهاد گردیده است. همچنین با توجه به شناسایی شده و بر این اساس راهبردها

سناریوهاي منتخب و بدیل شناسایی شده در فصل چهارم پژوهش، میزان جذابیت هر 
راهبرد در ارتباط با سناریوهاي مختلف با استفاده از تحلیل خبرگی، مورد ارزیابی قرار 

 عبارتند از:هاي غیرساختاري حوزه راهبردي پولی، مالی و بانکی گرفته است. چالش

 کاهش درآمدهاي ارزي دولت-7-4-1

گذارند.از نیز بر بازار ارز اثر می اعمال نفوذ بر بازار نفتی ایرانطریق از ها تحریم
انحصار  و از طرفی نفت استفروش تک محصولی و وابسته به آنجایی که اقتصاد ایران 

یا  واند نفت صادر کند وایران نتبنابراین زمانی که  ،در دست دولت استنیز بازار ارز 
آن کند و قیمت عرضه ارز به شدت کاهش پیدا می کند، را دریافت صادرشده ه نفتووج
آمده است درآمدهاي ارزي دولت از  بعدهمانطور که در جدول  یابد. افزایش می نیز

 به نصف کاهش یافته است. 1390صادرات نفت و گاز در سال 
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 نفت و گاز ایران (میلیارد دالر): درآمدهاي ناشی از صدور 9-7جدول
 1391 1390 1389 1388 1387 1386 سال

درآمدهاي 
 نفتی

84,51 86,62 69,83 86,05 110 40 

 مأخذ: بانک مرکزي

 
صورت شتابزده اقدام به اتخاذ به با توجه به کاهش درآمدهاي ارزي کشور، دولت

حوزه منجر شد. راهبردهاي تدابیري نمود که خود آنها به عامل تعمیق بحران در این 
 نامناسب دولت براي مدیریت بخش ارزي کشور عبارتند از:

برخوردهاي امنیتی با معضالت ارزي و عدم مواجهه کارشناسی  
 با بازار ارز

هاي بازار ارز برخوردهاي امنیتی با معضالت ارزي و عدم مواجهه یکی از چالش
 وسانات این بازار منجر شد.باشد که به تشدید نکارشناسی با بازار ارز می

 تأسیس اتاق مبادالت و پورتال ارزي 
 ها و مسائل مرتبط با اتاق مبادالت ارزي عبارتند از:برخی چالش

. پیش ه استایجاد اتاق مبادالت تأثیري در تسهیل روند تجارت خارجی نداشت 
براي از تأسیس اتاق مبادالت روند کار به این صورت بود که موارد مورد نیاز 

شد و پس از تأیید آن به بانک  گشایش اعتبار به سازمان توسعه تجارت ارائه می
شد. بعد از این مرحله بانک عامل به میزان ارز مورد نیاز  عامل ارجاع می

کرد و پس از آن در صورت تأیید،  درخواست الزم را به بانک مرکزي ارائه می
بادالت ارزي همین مراحل با اتاق م تأسیسبا . گرفت گشایش اعتبار صورت می

روند تجارت را بامرحله  اضافه شدن یک مرحله دیگر همراه بود که عمالً
مرکز مبادالت ارزي تنها بروکراسی طوالنی در واقع  .کرد رو می جدیدي روبه
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و مردم و فعاالن اقتصادي را از مبادي  هخرید و فروش ارز را به وجود آورد
 .غیر رسمی سوق داده است ها به سمت بازاررسمی و بانک

شد، نزدیک کردن  از جمله اهدافی که در زمان تأسیس اتاق مبادله عنوان می 
 ه است.نیز محقق نشد هدفنرخ ارز مرجع و آزاد به یکدیگر بود که البته این 

له که در أاي براي تک نرخی کردن ارز داشت این مس اگر بانک مرکزي برنامه
و در  به راحتی از طریق این نهاد قابل انجام بودحیطه بازار پولی کشور است 

 .ته استایجاد اتاق مبادله ارزي در این میان تأثیري نداشواقع 
حق ورود و معامله ارز را ندارد و فقط  درمرکز مبادالت ارزي، هیچ کس 

اما .مند شوندتوانند از این امکان بهرهاشخاصی که نیازمند واقعی ارز هستند می
از دیگران تفکیک را طبق چه مالکی اشخاص نیازمند ارز بر عی و مرجاینکه چه 

همین بخش از کار دو مشکل ایجاد رانت و ظهور کند، مشخص نیست. می
خواران جدید وهدایت بخش اعظمی از نیازمندان ارز به بازارهاي غیررسمی رانت

 .سازي افزایش نرخ ارز را به وجود آورده استو در نتیجه زمینه

مشکالت حال حاضر فعاالن اقتصادي نحوه انتقال ارز به خارج از کشور یکی از  
از این رو طبق ارتباط و اعتماد تنگاتنگی که  .باشد جهت برخی از خریدها می

وانتقال از بین فعاالن اقتصادي و صرافان وجود دارد خرید و فروش ارز و نقل
در مرکز مبادالت  شود در صورتیکهکانال صرافان به سهولت و سرعت انجام می

اي خاص و تخصیص ارز جهت ورود ارزي فقط به تقاضاي خرید ارز عده
 .شود و از خدمات دیگر خبري نیست کاالهاي ویژه رسیدگی می

ایجاد براي صادرکنندگان  خاصی وجود مرکز مبادالت ارزي نیز هیچگونه مزیت 
دي اشاره شده و در مرکز مبادالت ارزي فقط به نیاز فعاالن اقتصا ،موده استنن

و در  هیچ بحثی از مردم عادي و سایر نیازمندان غیر حقوقی به میان نیامده
 است.مردم ایران نداشته اکثر  منفعت عمومی برايوجود این مرکز  واقع
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که ارز اکثر واردکنندگان از شد که گیري این مرکز، ادعا میي شکلابتدا در 
بندي اما به مرور زمان اولویتطریق مرکز مبادالت ارزي تأمین خواهد شد 

خود بخشی از واردکنندگان که در اولویت نبودند از هکاالها مطرح شد و خود ب
سپس طبق سیاست جدید دولت، تخصیص  .دریافت ارز مبادالتی محروم شدند

ارز مبادالتی به واردات برخی از کاالهاي اساسی تعلق گرفته که رفته رفته 
بندي شدند و بخشی با ارز مرجع و بخشی دیگر با ارز کاالهاي اساسی هم دسته

مرور ارز مبادالتی بود که نهایتاً نیز منجر به حذف ارز مرجع گردید و ا مبادالتی
فقط به کاالهاي اساسی تعلق گرفته وباز هم واردکنندگان باید منتظر ظهور 

 .سازمانی جدید با ارز و نرخ باالتر از ارز مبادالتی باشند

 هاي جدیداوم در قوانین ارزي و صدور بخشنامهتغییر مد 
تغییر کند و به این  این مشکالت باعث شده تا قوانین ارزي بانک مرکزي مرتباً

تدابیر مسئوالن بخش پولی در خصوص تعیین نرخ سود در حقیقت  نوسانات دامن بزند.
ان ارز در ها، فروش همزم سپرده و تسهیالت، فروش همزمان سکه در بازار آزاد و بانک

رغم خصوصی شدن و... همه و  ها علی هاي تکلیفی به بانک ها و بازار آزاد، سیاست بانک
هاي اعمالی نیز مزید بر علت شده و اثرات آن را  ثباتی گردیده و تحریم ساز بیهمه زمینه
هاي ارزي صادره توسط بانک مرکزي و تغییر نموده است.در ادامه بخشنامهتر  برجسته
 در جدول نشان داده شده است. 1390-1391هاي  رزي طی سالقوانین ا
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 1390-1391هاي هاي ارزي صادر شده توسط بانک مرکزي طی سال: بخشنامه10-7جدول
 بخشنامه تاریخ 

خرداد 19
 1390 

ها مبنی برتأمین ارزموردنیاز متقاضیان اعم ازحواله ویا بخشنامه بانک مرکزي به بانک
 اسکناس

روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ،این بانک طی به گزارش 
ها (دولتی، غیردولتی) اعالم کرددرراستاي تأمین ارزتمامی  اي به کلیه بانکبخشنامه

ها بینی شده دربخشنامهمتقاضیان ترتیبی اتخاذنمایند تادرچارچوب موارد پیش
حواله ویااسکناس راتأمین ومقررات ارزي بانک مرکزي،ارزموردنیاز متقاضیان اعم از

دراین بخشنامه آمده است واحدهاي  .اي دراین زمینه ایجادنگرددنموده وهیچگونه وقفه
ریال بیش  10ها بایدنرخ فروش درهم امارات متحده عربی راحداکثر ارزي وشعب بانک

 .ازنرخ مرجع بانک مرکزي تعیین نمایند

هابرمبناي مبلغ فوق دنظربانکشایان ذکراست درمورد سایر اسعار،حاشیه سودمور
هاي برابري اسعار یادشده دربرابر درهم امارات تعیین واعمال  ومتناسب با نرخ

 .خواهدشد

مرداد 16
 1390 

 

 هزار دالر500واردکنندگان و تولیدکنندگان مجاز شدند،حواله ارز تا مبلغ 
نامه شماره  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، اینبانک طی

مقررات ارزي واردات کاالو  «2 -د«با اصالح بند  15/05/1390مورخ  1014/60
 :ت به شبکه بانکی اعالم کرداخدم

-حواله ارز تا معادل مبلغ پانصد هزار دالر به منظور ورود کاال به داخل کشور مجاز می

فاً مجاز بودند باشد. الزم به یادآوري است واردکنندگان و تولیدکنندگان در گذشته صر
در این بخشنامه آمده است: واردات کاال با کسب . تا مبلغ یکصدهزار دالر حواله نمایند

مجوزهاي قانونی و طی مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و رعایت سایر ضوابط و 
مقررات مربوطه تا معادل مبلغ پانصد هزار دالر از طریق حواله،مستقیماً در وجه ذینفع 

ع است. در این صورت اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه مدارك مثبته حاکی از بالمان
 .ورود و ترخیص کاال حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ حواله الزامی است
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 1390-1391هاي هاي ارزي صادر شده توسط بانک مرکزي طی سال: بخشنامه10-7جدول
 بخشنامه تاریخ 

 مهر 7
1390 

 هاي دولتی و خصوصی مجاز به فروش ارز مسافرتی شدندشعب مرکزي بانک
اسالمی ایران، این بانک طی به گزارش روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري 

-عالوه بر شعب ارزي بانک: هاي دولتی و خصوصی اعالم کرداي به کلیه بانکبخشنامه

هاي مستقر در مبادي ها و بانکهاي ملی، ملت،صادرات در سراسر ایرانو صرافی
ها نیز مجاز به المللی و...) شعب مرکزي سایر بانکهاي بینخروجی کشور (فرودگاه

ها به بانک 7/7/90برابر بخشنامه یاد شده که در تاریخ  .دباشنز مسافرتی میفروش ار
توانند براي تأمین ارز مورد نیاز خود به ابالغ گردیده استمتقاضیان ارز مسافرتی می

 . ها نیز مراجعه نمایندشعب مرکزي بانک



 279                                                                مدیریت اقتصادي کشور در شرایط تحریم  

 

 1390-1391هاي هاي ارزي صادر شده توسط بانک مرکزي طی سال: بخشنامه10-7جدول
 بخشنامه تاریخ 

 آذر 10
1390 

 

 ها ابالغ شددستورالعمل جدید ارزي به بانک

مورخ 90/ 213961بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران طی بخشنامه شماره
هاي ملی، توسعه صادرات، سپه، کشاورزي، صنعت و معدن، به بانک10/09/1390

 :مسکن، صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران اعالم کرد
میزان هاي رایج در شبکه بانکی کشور به هر  هاي مذکور مجاز به فروش ارز به ارزبانک

به نرخ فروش رسمی ارز در سرزمین اصلی به واردکنندگان کاال و خدمات در جهت 
 :مصارف آتی آنها به شرح ذیل می باشند

 .در زمان فروش ارز، حساب ارزي متقاضی به میزان ارز فروخته شده بستانکار گردد -1
همان روز بایست تا پایان وجوه ریالی ارزهاي فروخته شده جهت خرید ارز می -2

 .کاري به حساب بانک مرکزي واریز گردد
) پس از ارایه مدارك الزم طبق مقررات 2) و(1در صورت خرید ارز طبق بندهاي ( -3

جهت واردات کاال و خدمات از طریق گشایش اعتبار اسنادي / ثبت سفارش برات 
مرکزي مبنی الملل بانک ه بینحواله، در موقع پرداخت وجه، مراتب را به ادار /اسنادي

بر تأمین وجه مربوط، منعکس و همزمان حساب ارزي مشتري به همان میزان بدهکار 
 .گردد

ارزهاي فروخته شده و واریزي به حساب هاي ارزي واردکنندگان ، قابل استفاده و -4
برداشت توسط آن بانک و مشتري نبوده و صرفاً توسط خود صاحب حساب (بدون حق 

) جهت واردات کاال و خدمات براساس مقررات سرزمین اصلی  واگذاري و توکیل به غیر
 .قابل استفاده می باشد

االشاره منوط به نگهداري مبالغ مربوط به مدت حداقل شش ماه استفاده از ارز فوق -5
در حساب مشتري بوده و قبل از سررسید شش ماه، صرفاً امکان بازخرید ارز مذکور به 

 جود خواهد داشتنرخ روز فروش ارز به مشتري و
بدیهی است چنانچه خریدار ارز به هر دلیلی امکان استفاده از ارز مذکور را جهت 
واردات کاال و خدمات نداشته باشد، در صورت تقاضا، بانک عامل نسبت به بازخرید ارز 
مورد اشاره به نرخ فروش ارز به مشتري اقدام و حساب مشتري به همان میزان تسویه 

 .خواهد شد
ها نیز کماکان به تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان کاال و خدمات از طریق بانک ضمناً

 قوت خود باقی است
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 1390-1391هاي هاي ارزي صادر شده توسط بانک مرکزي طی سال: بخشنامه10-7جدول
 بخشنامه تاریخ 

 آذر 12
1390 

 مکانیزم پیشین تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان به قوت خود باقی است

ها به فروش شماري از بانک صدور بخشنامه جدیدي ارزي بانک مرکزي مبنی بر الزام
 .ها داشت وسیعی در سطح رسانه نیاز واردکنندگان کاال و خدمات،انعکاسارز مورد 

ها و مقررات  مدیرکل سیاست به گزارش روابط عمومی بانک مرکزي،آقاي امیررحیمی 
بانک  10ساخت: طی این بخشنامه که به  نشان ارزي بانک مرکزي در این رابطه خاطر

در شبکه بانکی کشور مشخص  کشور ابالغ شده است ، مکانیزم فروشارزهاي رایج
گردیده است و بر این اساس، به منظورایجاد اطمینان براي واردکنندگان کاال و 

اندارز مورد تقاضاي گروه مذکور را به هر میزان، هاي عامل موظف شدهخدمات، بانک
 .جهت مصارفی که در آیندهخواهند داشت به فروش برسانند

توضیحاین مورد که در بخشنامه اخیر ارزي، هر این مقام مسئول در بانک مرکزي با 
زمان واردکنندگان کاال و خدمات قصدفروش ارز خریداري شده خود را داشته باشند، 

توانند تمام و یا قسمتی ازارز خریداري شده را به بانک مربوطه بفروشند و در ازاي می
أمین ارز مورد ،افزود: الزم به یادآوري است که ت آن ریال خود رادریافت نمایند

نیازواردکنندگان کاال و خدمات طبق مکانیزم قبلی به قوت خود باقی وکماکان ازطریق 
 .شودها انجام میبانک

طی 10/9/1390ایران در تاریخ شایان ذکر است بانک مرکزي جمهوري اسالمی
هاي ملی، توسعه صادرات،سپه، کشاورزي، صنعت و معدن، مسکن، اي به بانکبخشنامه

مکانیزم تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان کاال  کارگرانات، ملت، تجارت و رفاهصادر
 ابالغ کرد وخدمات را به هر میزان
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 1390-1391هاي هاي ارزي صادر شده توسط بانک مرکزي طی سال: بخشنامه10-7جدول
 بخشنامه تاریخ 

 آذر 17
1390 

 روش ارز نامحدود به وارد کنندگان کاال و خدمات
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، این بانکدر تاریخ 

بانک کشور، مکانیزم فروش ارزهاي رایج در شبکه  10اي به  بخشنامهطی  10/9/1390
بانکی کشور را مشخص نموده و به واردکنندگان کاال و خدمات اطمینان داده که 

هاي عامل موظف شدند ارزمورد تقاضاي گروه مذکور را به هر میزان جهت بانک
ابطه، بانک مرکزي درهمین ر.مصارفی که در آینده خواهند داشت به فروش برسانند

 16/9/1390مورخ 2183377/90الذکر و همچنین بخشنامه شماره پیرو بخشنامه فوق
مسکن، صادرات  هاي ملی، توسعه صادرات، سپه، کشاورزي، صنعت و معدن،به بانک

 ایران، ملت، تجارت و رفاه کارگران اعالم کرد

ن، با نرخ خرید رسمی ارز بازخرید تمام یا قسمتی از ارزهاي فروخته شده به متقاضیا"
 ".در سرزمین اصلی در روز مراجعه متقاضی به آن بانک خواهد بود

پذیر بوده و مبلغ مربوطه به طبق اطالعیه قبلی، فروش ارز به هر میزان امکان ضمناً
همان میزان به حساب ارزي مفتوحه با مکانیزم تعیین شده در اطالعیه قبلی منظور 

 .گردد می
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 1390-1391هاي هاي ارزي صادر شده توسط بانک مرکزي طی سال: بخشنامه10-7جدول
 بخشنامه تاریخ 

 دي 29
1390 

 

 دهی ارز در دست اشخاص راهکارهایی براي سامان

به  12/10/1390مورخ 1029/60اي با اشاره به بخشنامه شماره بانک مرکزي طی نامه
هاي دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه  کلیه بانک

اشخاص با احراز ها مجازند که در صورت اظهار ارز به هر میزان توسط  اعالم کرد؛ بانک
 هویت و ثبت دقیق و کامل اطالعات متقاضی به یکی از طرق ذیل اقدام نماید

خرید ارز به نرخ بازار فرعی و فروش آن جهت مصارف ارزي آن بانک در چارچوب 
 مجموعه مقررات ارزي به نرخ مزبور

 ها مکلفند ضمن اجتناب از فتتاح حساب ارزي: درصورت افتتاح حساب ارزي، بانکا
پرداخت ارز در حد مقدورات و یا پرداخت معادل ریالی «اخذ هرگونه تعهد مبنی بر 

، درصورت تقاضاي برداشت اصل سپرده از حساب ارزي ، نسبت به پرداخت عین »آن
 .ارز به متقاضی اقدام نماید

صورت ارزي و قبل از هاي ارزي مزبور، در سررسید بهتبصره: سود متعلقه به حساب
 .باشدصورت ریالی و به نرخ بازار فرعی قابل پرداخت میسررسید، به
هاي ارزي مفتوحه تا قبل از صدور این بخشنامه، مشمول ضوابط مندرج کلیه حساب
هاي از بخش سوم مجموعه مقررات ارزي بوده و تمدید سررسید حساب»ج«در قسمت 

 پذیر خواهد بودارزي قبلی تابع مقررات جدید و با رعایت تبصره این بخشنامه امکان
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 بهمن 6
1390 

 

 خشنامه بانک مرکزي به صرافان سراسر کشورب
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، این بانک طی 

-اي به صرافان سراسر کشور اعالم کرد، در راستاي اجراي سیاست یکسانبخشنامه

کشورمجازند با در نظر گرفتن ، صرافان سراسر  8/11/90سازي نرخ ارز از تاریخ 
، نرخ فروش ارز را حداکثربه )هاي مربوط به نقل و انتقاالت ارزي (حوالههزینه
 درصد باالتر از نرخ مرجع بانک مرکزي تعیین نمایند2میزان
هاي تأمین نرخ فروش نقدي ارز به صورت اسکناس نیز با در نظر گرفتن هزینه ضمناً

صرافان .درصد باالتر از نرخ مرجع این بانک خواهد بوداسکناس، حداکثر به میزان یک 
سراسر کشور مکلفند، نسبت به ثبت دقیق اطالعات مربوط به حواله، اسکناس و 

هاي مربوطه در سامانه سنا اقدام نموده ،همچنین نرخ خرید و فروش ارز با هزینه
 .الذکر را بطور روزانه در تابلوي صرافی درج نمایندشرایط فوق

ستورالعمل یاد شده تأکید شده است صرافانی که بخشنامه ابالغی این بانک را از در د
 . مسئولیت آن متوجه صرافی خواهد بود رعایت ننمایند، 8/11/90تاریخ 

اسفند  1
1390 

 طرف از ظهرنویسی و نامه ضمانت صدور نامه آئین") 2 ( ماده )2 ( تبصره استناد به

و  هفتاد در ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک اعتباري کمیسیون "ها بانک
 بانک محترم کل ریاست تأیید به خود، که 28/10/1390چهارمین جلسه مورخ 

 صادره )ریالی – ارزي( اعتباري هاينامهضمانت"است، مقرر نمود  رسیده نیز مرکزي

 مورد بانکی نامهضمانت صدور وثیقه عنوان به ،“ایران صادرات ضمانت صندوق”توسط

 ".باشد می قبول

اسفند 17
 1390 

 ها براي خرید ارز و سکه ممنوعیت اعطاي وام به صرافی

هاي دولتی ، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران طی بخشنامه اي به کلیه بانک
اعطاي :«غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه اعالم کرد 

ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی ریالی ) توسط بانکهرگونه تسهیالت ( اعم از ارزي و 
 ممنوع است» ها در رابطه با خرید و فروش ارز و مسکوکات طال  به صرافی
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فرورد 16
 1391 ین

 

 اسنادي دیداري و ارز متقاضی  نقره و پالتین فقط با اعتبار  ، واردات شمش طال

هاي دولتی،  کلیه بانکاي، به  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران طی بخشنامه
پیرو  :غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه اعالم کرد

،  14/12/1390مورخ  038/60و  30/7/1390مورخ  1020/60بخشنامه هاي شماره 
و نقره و پالتین صرفاً به صورت  995/0واردات شمش طال با استاندارد حداقل عیار 

 . پذیر می باشد ا ارز متقاضی امکاناعتبار اسنادي دیداري و ب

 تیر 5
1391 

 تعهدات مشتریان نیز مستلزم اخذ تسویه حساب مالیاتی خواهد بودعالوه بر تسهیالت ،
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران طی بخشنامه اي به بانک هاي دولتی ، غیردولتی 

ماده  1بصره ضوابط اجرایی ت«، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه 
را به همراه آخرین »27/11/1380قانون مالیات هاي مستقیم اصالحی مصوب  186

 .تغییرات و اصالحات جهت اجرا ابالغ کرد
در این بخشنامه آمده است:اعطاي تسهیالت و ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبار 

مؤسسات ها و هاي بانکی اعم از ارزي و ریالی توسط بانکاسنادي و ضمانت نامه
 .اعتباري غیر بانکی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این ضابطه خواهد بود
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 بخشنامه تاریخ 

مرداد 25
 1391 

 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران طی بخشنامه اي پیرو نامه عمومی شماره 
و باتوجه به توافقات بعمل آمده با وزارت صنعت ،  3/5/1391مورخ  114535/91

 :الملل شبکه بانکی کشور اعالم کردامور بینمعدن و تجارت به مدیریت 
توسط وزارت صنعت ، معدن  18/4/1391کلیه ثبت سفارش هایی که قبل از تاریخ  *

و تجارت صادرشده و تاکنون تعیین گروه (اولویت) نگردیده اند، می بایستی جهت 
 تعیین گروه کاالیی(اولویت بندي) به وزارت مذکور مراجعه نمایند

توسط وزارت  2/5/1391الی  18/4/1391سفارش هایی که از تاریخ کلیه ثبت  *
اولویت بندي) آنها اول تا پنجم می باشد  معدن و تجارت صادر و گروه کاالیی ( صنعت ،

از سوي آن بانک قابل پذیرش بوده و نیازي به مراجعه متقاضی به وزارت مذکور  ، 
 جهت تعیین گروه ( اولویت ) نمی باشد

در مواردي که نیاز به کنترل اصالت اوراق ثبت سفارش به لحاظ گروه کاالیی  *
شایان . تواند به سامانه پرتال ارزي مراجعه نمایدباشد، آن بانک میاولویت بندي) می(

 ذکر است، سایر مفاد نامه عمومی پیروي صدرالذکر کماکان به قوت خود باقی است

 مهر 20
1391 

 

هاي کشور کلیه شعب ارزي بانک اعالم کرد ؛   اسالمی ایرانبانک مرکزي جمهوري 
مطابق با بخشنامه صادره موظفند پس از اختصاص کد تخصیص ارز و واریز وجه ریالی 
توسط واردکنندگان به حساب بانک عامل، در اسرع وقت نسبت به خرید ارز اختصاص 

 کارگزار خارجی اقدام نمایندها و انتقال آن به بانک یافته از طریق اتاق معامالت بانک

 مهر 26
1391 

 گانه هشت  هاي کاالییاي به تمامی گروهاختصاص ارز به نرخ مبادله
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزي؛ بنا به تصمیمات اتخاذ شده جهت پاسخگویی 

هاي کاالیی هشت گانه در مرکز هرچه بیشتر به متقاضیان مقرر شد به تمام اولویت
 ارزي ، ارز مورد نیاز اختصاص یابدمبادالت 

هاي اخیر بانک مرکزي شایان ذکر است ، ارز مربوط به بخش خدمات مطابق بخشنامه
هاي تجارت و ملت در تهران و شهرستانها اي عالوه بر شعب ارزي بانکبه نرخ مبادله

 در مرکز مبادالت ارزي نیز اختصاص می یابد
کد تخصیص ارز) در مرکز مبادالت  ش مربوطه (براین اساس ،متقاضیان پس از اخذ فی

 ارزي جهت دریافت وجه مربوطه می توانند به شعب ارزي موردنظر مراجعه نمایند
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 آذر 6
1391 

هاي دولتی، اي به کلیه بانکبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران طی بخشنامه
ابالغ شده از غیردولتی ومؤسسه اعتباري توسعه در زمینه اجراي کامل مقررات ارزي 

 سوي این بانک تأکید کرد
-توانند با مراجعه به بانکدارندگان ارز ( اسکناس ) می« در این بخشنامه آمده است : 

انداز و الحسنه (پسهاي قرضهاي عامل نسبت به افتتاح حساب ارزي درقالب سپرده
هاي ه حسابگذاري (مدت دار )اقدام نمایند.بدیهی است سود متعلقه بجاري) و سرمایه

 .گذاري مدت دار بایستی به ارزمحاسبه و پرداخت گرددسرمایه
الزم به ذکر است ، دراین گونه موارد چنانچه متقاضی درخواست دریافت سود متعلقه 
یا بخشی از سپرده مفتوحه و یا انسداد حساب را داشته باشد ، بانک مکلف است عین 

جهان روا (با موافقت متقاضی) را از محل  ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهاي
منابع ارزي آن بانک به صورت نقدي (اسکناس) به صاحب حساب پرداخت نماید. 
ضمناً اخذ هرگونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر پرداخت ارز در 

 ».باشد حد مقدورات یا معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب ، مجاز نمی
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 آذر 14
1391 

اي بر اساس تصمیمات متخذه کارگروه ستاد ویژه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران طی بخشنامه
-اقتصادي و در راستاي ساماندهی بازار ارز موارد زیر را در مورخ سیزدهم آذرماه سال جاري به بانک

  :هاي عامل ابالغ نمود
هاي دولتی و سایر دستگاه هاي شرکتها و با توجه به الزام عرضه درآمدهاي ارزي وزارتخانه-1

هاي عامل کل کشور در مرکز مبادالت ارزي کشور، بانک 1391) قانون بودجه سال 27موضوع بند (
 .اي خریداري نمایندمکلفند ارزهاي مربوطه را به نرخ مبادله

ان به منظور ه اعالمیه خرید ارز به صادرکنندگئخرید ارز از صادر کنندگان به نرخ مبادله اي و ارا-2
 باشداستفاده از جایزه ، مشوق هاي صادراتی و معافیتهاي مالیاتی بالمانع می

ضمناً صادرکنندگان می توانند عالوه بر فروش ارز صادراتی در مرکز مبادالت ارزي کشور ، منابع .
اعم از ارزي خود را جهت واردات مطابق با گروه هاي کاالیی( اولویت بندي وارداتی) مصرف نمایند، 

اینکه واردات توسط صادرکننده صورت گیرد یا ارز مربوطه به واردکننده دیگر ارائه شود. همچنین 
 . گذاري ارزي نموده یا براي پرداخت بدهی ارزي خود استفاده نمایندمی توانند سپرده

أمین بدیهی است تصمیمات فوق سبب تقویت بیشتر جانب عرضه ارز در بازار ارز کشور و متعاقباً ت
 بیشتر تقاضاهاي وارداتی بر مبناي اولویت بندي کاالیی خواهد شد

شایان ذکر است، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با توجه به اهمیت پوشش تقاضاي ارز مصارف 
خدماتی طی بخشنامه اي در روز سیزدهم آذر ماه سال جاري فروش ارز بابت مصارف خدماتی ذیل 

 ز اعالم نمودرا به نرخ مبادله اي مجا
یک بار در سال براي کلیه مقاصد به مسافرین هوایی، زمینی، ریلی  )دالر 300رز مسافرتی (حداکثرا

 و دریایی
 - )ارز دانشجویان آزاد یا غیر بورسیه( مقطع فوق لیسانس و باالتر - ارز ماموریت - ارز درمانی

ها و ت و حق ثبت نام درسازمانحق عضوی - هاي درمانی هیات علمیهاي مطالعاتی و هزینهفرصت
هاي هزینه شرکت در نمایشگاه - المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقاالت علمیمجامع بین
بابت  - اصل و سود سرمایه گذاري خارج - حق الوکاله در رابطه با دعاوي خارجی - خارج کشور
 هزینه دفاتر خارج از کشور  - کارمزدها

هاي هزینه برگزاري نمایشگاه - ...)هاي اطالعاتی (اینترنت ، رویتر وشبکههزینه اجاره و اشتراك 
 المللی بین

 المللیهاي بینهاي علمی و فنی انتشار آگهی در خارج کشور و دریافت گواهیهزینه انجام آزمایش
 اي و ارتباطهاي ماهوارههزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت - ...)یفیت وکاستاندارد، (

هاي هواپیمایی هاي سوخت، هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمه خارجی و حق بیمه شرکتهزینه
 ایران

هاي منتخب براي اعزام زائرین فروش ارز به شرکت - هاي بیمه ایرانیفروش و انتقال ارز بابت شرکت
محل فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیالت اعطایی از  - )به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق

حساب ذخیره ارزي(دولتی و خصوصی)، فاینانس غیرخودگردان، بانک توسعه و تجارت (بانک اکو)، 
توانند قلم مصارف خدماتی می 19هاي عامل درخصوص بانک - بانک جهانی و بانک توسعه اسالمی

داري اي جهت تأمین تقاضاها از بانک مرکزي ارز خریبا توجه به تقاضاهاي مشتریان به نرخ مبادله
نمایند. تصمیم اخیر بانک مرکزي در هدایت عمده تقاضاها به سیستم بانکی و تعمیق بازار بین 
بانکی نقش چشمگیري داشته و سبب همگرایی بیشتر نرخ ارز در شبکه صرافی هاي مجاز کشور با 

 .اي خواهد شدنرخ مبادله
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 بهمن 16
1391 

 

زمان دریافت وجه ریالی از مشتري قطعی فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادي در 
 .شودتلقی می

صمد کریمی «به گزارش روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران؛ 
مرکز مبادالت ارزي کشور با اعالم مطلب فوق افزود: پیرو بخشنامه هاي  سخنگوي»

قبلیدر خصوص تعهدات ارزي بانک ها و تصمیمات اخیر شوراي پول و اعتبار در 
ینخصوص، در مواردي که معادل کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادي به صورت یکجا یابه ا

اعتبار  دفعات از متقاضی توسط بانک هاي عامل دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ
یا برات اسنادي در زمان دریافت وجه ریالی از مشتري قطعی تلقی میشود، به طوري 

وثایق   رزي خود را انجام داده واسناد، مدارك وکه بانک هاي عامل موظفند تعهدات ا
 مشتري تحویل نمایند مربوطه را بدون هیچ گونه قید و شرطی به متقاضی یا

 مأخذ: بانک مرکزي

 
خورد، که به همچنین این تغییر قوانین در زمینه ارائه ارز مسافرتی نیز به چشم می

هاي متفاوت و بعضاً متناقض بخشنامه ثباتی بیشتر در بازار ارز منجر گردید. در ادامه بی
آورده  1390-1391هاي صادره توسط بانک مرکزي در زمینه ارز مسافرتی طی سال

 شده است:
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هاي هاي صادر شده در زمینه ارز مسافرتی توسط بانک مرکزي طی سال: بخشنامه11-7جدول 
1391-1390 

 بخشنامه تاریخ

 1390خرداد 9

مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم کرد، این بانک به روابط عمومی بانک 
منظور تأمین ارز مورد نیاز مسافران در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، 

هاي مجاز، نسبت به فروش ارز  هاي تجاري و صرافی عالوه بر شعب بانک
 .ها نیز اقدام می نماید مسافري از طریق صرافی بانک

مرداد 24
1390 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم کرد: پیرو بخشنامه روابط عمومی 
رساند، فروش ارز مسافرتی عالوه  به اطالع می 6/4/1390مورخ  1010/60شماره 

هاي  هاي مستقر در مبادي خروجی کشور (فرودگاه ها و صرافی بر شعب بانک
صادرات هاي ملی ایران، ملت و  المللی و...) از طریق کلیه شعب ارزي بانک بین

باشد. از این رو، فروش ارز مسافرتی  پذیر می ایران در سراسر کشور نیز امکان
 .هاي کشور مجاز نیست ها و بانک توسط سایر صرافی

 1390مهر 5

روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم کرد: به منظور رفاه حال 
المللی حضرت  فرودگاه بینهموطنان عزیز، کماکان امکان خرید ارز مسافرتی در 

امام خمینی (ره) فراهم است. گفتنی است از چندي پیش فروش ارز مسافرتی 
ها و  هاي ملی، ملت و صادرات در سراسر ایران، در بانک عالوه بر شعب بانک

 .باشد پذیر می هاي مستقر در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) نیز امکان صرافی

 1390مهر 7

عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، این بانک طی  به گزارش روابط
هاي دولتی و خصوصی اعالم کرد: عالوه بر شعب ارزي  اي به کلیه بانک بخشنامه

هاي مستقر در  ها و بانک هاي ملی، ملت، صادرات در سراسر ایران و صرافی بانک
ها نیز  بانکالمللی و...) شعب مرکزي سایر  هاي بین مبادي خروجی کشور (فرودگاه

باشند. برابر بخشنامه یاد شده که در تاریخ  مجاز به فروش ارز مسافرتی می
توانند براي تأمین  ها ابالغ گردیده است متقاضیان ارز مسافرتی می به بانک 7/7/90

 .ها نیز مراجعه نمایند ارز مورد نیاز خود به شعب مرکزي بانک



 حوزه پول، بانک و بازار مالیها و راهبردهاي چالش                                                         290
 

 
 

 1390مهر 12

روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم کرد: به موجب بخشنامه 
ها و مقررات ارزي این بانک، فروش ارز مسافرتی در هر سفر و براي  اداره سیاست

هر یک از مسافران هوایی به مقصد تمامی کشورها (به استثناي عراق و سوریه) 
دالر یا معادل  500دریایی مبلغ دالر و براي مسافران زمینی، ریلی و 2000مبلغ 

باشد. در این بخشنامه همچنین آمده است: فروش ارز  آن به سایر ارزها می
دالر  500مسافرتی هوایی، زمینی، ریلی و دریایی کشورهاي عراق و سوریه نیز 

 50باشد و فروش ارز مسافرتی براي ایرانیان مقیم خارج از کشور به میزان  می
 .هد بوددرصد مبالغ فوق خوا

 1390آبان 10

هاي گذشته و پس از آنکه اختالف بین نرخ رسمی  براساس اطالعات واصله در ماه
بینی  ارز با بازار غیررسمی زیاد شد، بانک مرکزي تصمیم گرفت با پیش

طلب جلوگیري کند. به  هایی، از سوءاستفاده برخی افراد سودجو و فرصت مکانیزم
مقصد، بلیت مسافرت، اصل فیش پرداخت عوارض همین منظور ارائه ویزاي کشور 

خروج از کشور، تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع را 
ها اعالم کرد تا صفحه آخر گذرنامه و همچنین فیش پرداخت  الزامی و به بانک
 .ممهور کنند»ارز مسافرتی پرداخت گردید« عوارض را به مهر

ها و کمیاب شدن  ده، ازدحام مسافرین غیرواقعی در بانکبه جز مراتب عنوان ش
بلیت مسافرتی براي مسافرین واقعی، بانک مرکزي را بر آن داشت تا در راستاي 
یکی از وظایف مهم این بانک؛ یعنی صیانت از منابع ارزي و جلوگیري از به 

ار فرعی ارز هدررفتن آن، بخشنامه اخیر مبنی بر ارائه ارز مسافرتی بر پایه نرخ باز
 .را صادر نماید

 1390دي 14

روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم کرد: این بانک طی 
ها اعالم  به کلیه شعب ارزي بانک 1390/10/12مورخ 1029/60بخشنامه شماره 

کرد: فروش ارز مسافرتی براي هریک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشورها ( 
دالر یا معادل آن  1000دالر است) به میزان  400به استثناي عراق و سوریه که 

لیه به سایر ارزها و فروش ارز مسافرتی به مسافرین زمینی، ریلی و دریایی ک
باشد. ضمنا در کلیه  دالر یا معادل آن به سایر ارزها می 400کشورها به میزان

گیرد.  موارد فوق، فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی و یکبار در سال صورت می
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 2براساس این بخشنامه، فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از 
درصد در هر یک  50سال به میزان  12تا  2پذیر نبوده و براي سنین  سال امکان

 .از حاالت فوق خواهد بود

 1390بهمن 8

اي به کلیه شعب ارزي  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران طی بخشنامه
      :کرد اعالم ملت و ایران ملی هاي بانک

هاي ملی و ملت براي فروش ارز مسافرتی ضمن رعایت کامل  شعب ارزي بانک
از دریافت معادل ریالی مربوطه، به جاي پرداخت ارز به  مقررات ارزي، پس

متقاضی نسبت به صدور سند حسابداري یا رسید که در متن آن مبلغ، نام 
متقاضی، کد ملی، شماره پاسپورت و سایر اطالعات مرتبط درج شده باشد، اقدام 

 باشد را به کرده و سند حسابداري / رسید که ممهور به مهر و امضاي شعبه می
هاي ملی ایران و ملت مستقر در  متقاضی تحویل نمایند. ضمنا شعبه / باجه بانک

مبادي خروجی فرودگاه (پس از گیت خروجی)، در مقابل دریافت سند حسابداري 
 .یا رسید مزبور نسبت به پرداخت ارز مسافري مربوطه اقدام خواهند کرد

 1390بهمن 9

اسالمی ایران این بانک با توجه به  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري
سازي نرخ ارز ترتیبات خرید و فروش ارز را به شرح ذیل جهت  سیاست یکسان

 :ها ابالغ نمود اجرا به کلیه شعب ارزي بانک
سازي نرخ ارز اعمال می شود. در  سیاست یکسان 8/11/90 از تاریخ شنبه -1

رجع) بانک مرکزي ها صرفا به نرخ رسمی (م این راستا فروش ارز به بانک
خواهد بود، بنابراین نرخ بازار فرعی از مکانیزم فروش ارز حذف خواهد شد. 
بدیهی است کلیه مصارف ارزي که طبق مقررات به نرخ بازار فرعی تعیین 

. شد خواهد تأمین مرکزي بانک شد با نرخ رسمی اعالمی از سوي می
کا از روز شنبه نرخ رسمی (مرجع) بانک مرکزي براي هر دالر آمری -2
ها  ریال تعیین و کلیه نیازهاي ارزي بانک 12260در سطح  8/11/1390

هاي این بانک صرفا با نرخ رسمی (مرجع)  در چارچوب مقررات و بخشنامه
 .تأمین خواهد شد

 5/11/1390مورخ 1031/60ارز مسافرتی براساس بخشنامه شماره  -3
(ره) به مسافر تحویل داده بانک مرکزي در فرودگاه حضرت امام خمینی 
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 .می شود
شود نرخ فروش ارز مسافرتی، نرخ مرجع بانک مرکزي بوده و میزان ارز  تأکید می

هاي قبلی بانک مرکزي خواهد بود. ضمنا براي برخی  مسافرتی براساس بخشنامه
دالر  1500کشورها با توجه به بعد مسافت امکان افزایش ارز مسافرتی تا سقف 

 .اي ابالغ خواهد شد شده و طی بخشنامه جداگانهریزي  برنامه

 1390بهمن 11

مورخ  1032/60بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران پیرو بخشنامه شماره 
» ب«از قسمت  1درخصوص فروش ارز مسافرتی (موضوع بند  6/11/1390

 :) اعالم کرد12/10/1390مورخ 1029/60بخشنامه شماره 
از مسافران هوایی (به استثناي سوریه، فروش ارز مسافرتی براي هر یک  -1

عراق، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی و 
عربستان سعودي) به مقصد کشورهاي ترکیه، ترکمنستان، کویت، قطر، 

دالر یا معادل آن به سایر ارزها و در 1000بحرین و عمان به میزان 
الر به نرخ رسمی (مرجع) خواهد د1500مورد سایر کشورها به میزان 

 .بود
فروش ارز مسافرتی به هریک از مسافران هوایی به مقصد کشورهاي  -2

آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان و امارات متحده عربی به 
دالر یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی(مرجع)  400میزان 

 .خواهد بود
توانند  اند، می مسافرتی هوایی استفاده کردهمسافرانی که قبال از ارز  -3 -3

در دو نوبت از ارز مسافرتی بابت سفر به سوریه، عراق یا عربستان 
(عمره مفرده) استفاده نمایند. بدیهی است فروش ارز مسافرتی هوایی 
به مسافرانی که دو نوبت از ارز مسافرتی مربوط به سوریه، عراق یا 

 .اند، نیز مجاز خواهد بود نمودهعربستان (عمره مفرده) استفاده 
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بهمن 27
1390 

روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم کرد: هموطنان عزیزي 
توانند ارز موردنیاز خود را از شعب  که عازم مسافرت خارج از کشورهستند، می

 .ها تهیه کنند  هاي مستقر در مبادي خروجی فرودگاه بانک
افزاید: متقاضیان دریافت ارز مسافرتی پس از پرداخت معادل  میاین گزارش  

هاي ملی و ملت در سطح شهر و  ریالی ارز مورد نیاز خود به شعب ارزي بانک
هاي یادشده مستقر در  بانک  دریافت سند حسابداري یا رسید مربوطه به شعبه

ه سند پس از گیت خروجی) مراجعه و در مقابل ارائ مبادي خروجی فرودگاه (
حسابداري یا رسید، نسبت به دریافت ارز مسافري خود اقدام کنند. در سند 
حسابداري یا رسید باید مبلغ، نام متقاضی، کد ملی، شماره پاسپورت و سایر 

 باشد اطالعات مرتبط درج و ممهور به مهر و امضاي شعبه 

اسفند 17
1390 

سواالت آن دسته از روابط عمومی بانک مرکزي به منظور پاسخگویی به 
هموطنانی که عازم سفر خارج از کشور هستند و در راستاي رفع ابهامات موجود 

هاي مربوطه را بار دیگر  در زمینه میزان و نحوه فروش ارز مسافرتی، دستورالعمل
اختیارهموطنان عزیز قرار داده است. سفر هوایی به مقصد کشورهاي ترکیه،  در 

دالر یا معادل آن به سایر 1000حرین و عمان به میزان ترکمنستان، کویت، قطر، ب
ارزها و یکبار در سال. سفر هوایی به مقصد کشورهاي آذربایجان، ارمنستان، 

دالر یا معادل آن به سایر 400عربی به میزان  متحده پاکستان، افغانستان و امارات
عربستان  ارزها و یکبار در سال. سفر هوایی به مقصد کشورهاي عراق، سوریه و

دالر یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت در سال.  400به میزان » مفرده عمره«
دالر یا معادل آن به سایر ارزها  1500سفر هوایی به مقصد سایر کشورها به میزان 

 .و یک بار در سال
به » مفرده عمره«سفرهاي زمینی به مقصد کشورهاي عراق، سوریه و عربستان  -

الر یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت درسال. سفرهاي زمینی به د 400میزان 
دالر یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در  400مقصد سایر کشورها به میزان 

 .سال
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اسفند 23
1390 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، به منظور تأمین 
ها در بانک مرکزي  اي با کانون صرافی متقاضیان،جلسهنیازهاي ارزي متفرقه 
اند  هاي مجاز که مجوز خود را از بانک مرکزي اخذ نموده تشکیل شد. به صرافی

اجازه داده شد تا راسا نسبت به خرید و فروش ارز و تأمین نیازهاي مشتریان بر 
 .ینداساس مکانیزم عرضه و تقاضاي بازار در مقابل صدور فاکتور اقدام نما

اسفند 28
1390 

منظور تأمین نیازهاي متقاضیان اعم از مسافرین، دانشجویان، بیماران،  به
به کلیه  23/11/1390واردکنندگان و صادرکنندگان به مبادالت ارزي از تاریخ 

هاي داراي مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و مجهز به سامانه  صرافی
به خرید و فروش ارز با نرخ توافقی اقدام کنند. شود تا نسبت  سنا اجازه داده می

تعیین و اخذ   تاقبل از تعیین حداقل و حداکثر کارمزد توسط کانون، :1تبصره 
 کارمزد با توجه به عرف بازار و به صورت توافقی، بالمانع است

فروردین 5
1391 

از تصمیمات کمیسیون ارز درخصوص فروش ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج 
کشور، میزان ارز مسافرتی به مقصد کشورهاي آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، 

عربی، لبنان، عراق، سوریه و عربستان، فروش ارز مسافرتی  متحده افغانستان، امارات
هاي تحت پوشش سازمان حج و  صرفا به زائرین عتبات عالیات که از طریق کاروان

 :رسد به اطالع هموطنان گرامی می شوند و... به شرح زیر زیارت اعزام می
سفرهاي هوایی به مقصد کشورهاي ترکیه، ترکمنستان، کویت، قطر، بحرین و 

 .دالر یا معادل آن به سایر ارزها و یکبار در سال1000عمان به میزان 
سفرهاي هوایی به مقصد کشورهاي آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، 

دالر یا معادل آن به سایر ارزها و یکبار 400ان به میزان عربی و لبن متحده امارات
 .در سال

به » مفرده عمره«سفرهاي هوایی به مقصد کشورهاي عراق، سوریه و عربستان 
 .دالر یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت در سال 400میزان 

ایر دالر یا معادل آن به س 1500سفرهاي هوایی به مقصد سایر کشورها به میزان 
 .ارزها و یک بار در سال

سفرهاي زمینی، ریلی و دریایی به مقصد کشورهاي عراق، سوریه و عربستان 
دالر یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت درسال.  400به میزان  «مفرده عمره«

دالر یا معادل آن به سایر  400سفرهاي هوایی به مقصد سایر کشورها به میزان 
 .سالارزها و یک بار در 
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 مأخذ: بانک مرکزي
 

 ها دستور به انحالل صرافی بانک 

در غیاب یک  -هاهاي بانکبویژه صرافی -هاي کشور در شرایطی که، شبکه صرافی
توانست به مثابه سیستمی جایگزین، الملل، مینظام فعال و کارامد در نظام بانکی بین

ها با هدف کاهش نرخ ارز در کشور، عمال با صرافی عمل نماید، دستور به تعطیلی این
تأثیر بر مؤلفه عرضه ارز کشور، راه را براي افزایش نرخ ارز در بازار و همچنین دشوارتر 

 شدن بازرگانی خارجی، فراهم نمود.

 هااستراتژي 
 هاي مرتبط با چالش کاهش درآمدهاي ارزي دولت، عبارتند از:استراتژي

 مرداد 7
1391 
 

به مدیریت امور بین المل   بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران طی بخشنامه اي
شبکه بانکی، حذف ارز مسافرتی به غیر از عتبات عالیات، سوریه و عمرده مفرده را 

 آمده است: بخشنامه ابالغ کرد.در این
ارز مسافرتی هوایی، زمینی، ریلی و دریایی به مقصد کلیه کشورها به  ـ فروش1

استثناء کشورهاي عراق (عتبات عالیات)، سوریه و عربستان سعودي (عمره مفرده) 
 باشد. مجاز نمی

دالر، سوریه  200ـ فروش ارز مسافرتی به مقصد عراق (عتبات عالیات) به مبلغ 2
دالر و مجموعاً یک بار در سال  200رده) دالر و عربستان سعودي (عمره مف 200

بخش سوم مجموعه  "ب"از قسمت  1با رعایت سایر ضوابط مندرج در بند 
 پذیر خواهد بود. مقررات ارزي امکان

پذیر  سال امکان12ـ فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از 3
 باشد. نمی

 اکان به قوت خود باقی استفروش ارز به بیماران و همچنین دانشجویان کم-4
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 100بحران ارزيبه رسمیت شناختن  -1

گیري در شرایط فعلی اقتصاد کشور، شاید یکی از علل اصلی ناکارآمدي نظام تصمیم
به رسمیت نشناختن وجود شرایط غیرمعمول و بعضاً بحرانی در اقتصاد کشور است. 

رسد براي اخذ نظام ارزي کشور نیز از این آسیب، مستثنی نبوده است. به نظر می
یگاه نظام ارزي را در شرایط فعلی با دقت تمام، ترسیم تصمیمات مهم، نخست باید جا

هاي شعاري آن هم در باالترین سطوح نموده و به رسمیت شناخت. پناه بردن به سیاست
 ثبات داشتن ارز، آفتی بودتزریق ذخایر بانک مرکزي با هدف  مدیریتی بانک مرکزي و

 نتیجه آن در نظام ارزي کشور بوضوح قابل مشاهده است. که

 هاي مرتبط با تجارت خارجیهماهنگی نهادي دستگاه -2

چنانچه محدودیت عرضه ارز در کشور به رسمیت شناخته شود، گام بعدي مدیریت 
تقاضاي ارز است. یکی از راهکارهاي مرتبط با مدیریت تقاضاي ارز در کشور، تجمیع و 

ن نهاد هماهنگی بیهماهنگی قوانین مرتبط با تجارت خارجی است. بدون شک عدم
صادرکننده مجوز واردات و نهاد تأمین ارز وارداتی، تخصیص غیربهینه منابع ارزشمند 
ارزي در شرایط فعلی کشور را در پی خواهد داشت. این هماهنگی نهادي هم در عرصه 
قوانین و مقررات مرتبط با تجارت خارجی و هم در ارتباط با اقدامات و تصمیات اتخاذ 

 شده در این حوزه است.

 ایجاد نظام تخصیص بهینه ارز -3

در شرایطی که محدودیت ورود ارز به کشور، عرضه ارز را با چالشی جدي مواجه 
درصد،  40هاي تورم نزدیک به نرخی ارز آن هم در نرخساخته است، اتخاذ سیاست تک

                                           
ثبات شده و استفاده از ارز به عنوان وسیله بیشود که در آن ارزش ارز بحران ارزي به شرایطی گفته می - 100

منتظره  سقوط ناگهانی و غیرشود، در این حالت گردد. بحران ارزي نوعی بحران مالی محسوب میمبادله دشوار می
 دهد.روي می در ارزش پول ملی
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کاالهاي ضروري مورد رز با افزایش قیمت ارز در بازار، معقول نیست. تحدید تقاضاي ا
پذیر نخواهد بود. در این شرایط ایجاد جامعه در شرایط رکود تورمی عظیم، امکان نیاز

البته سیستمی با حضور ذینفعان مختلف، اعم از  -سیستم تخصیص بهینه ارز 
ناپذیر است. هرچند امکان از ضروریات اجتناب -کنندگان و دولتکنندگان، مصرف تولید

هاي چندگانه، زمینه بروز فساد و رانت را نرخ ادامه چنین سیاستی در بلندمدت با وجود
مدت در بدنه این نظام فراهم خواهد نمود. از اینرو باید به این سیاست نگرشی کوتاه
 داشت و رسیدن به ثبات نسبی اقتصادي زمینه تک نرخی شدن ارز را فراهم نمود. 

 مراودات با ایران ریسک اعتباري افزایش -7-4-2
هاي مالی  ها و شرکت ترین عوامل تولید ریسک در بانک ریسک اعتباري یکی از مهم

کنندگان  دریافت توسط توانایی بازپرداخت اقساط بدهیاز عدم اشی ناست. این ریسک 
توان به عنوان ضرر محتمل که  تر ریسک اعتباري را می به طور کلی است.تسهیالت این 

افتد، بیان کرد. رخداد اعتباري زمانی واقعی شود که  یدر اثر یک رخداد اعتباري اتفاق م
هاي ریسک مربوط به زیاندر واقع .توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند

 است. ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل یا فرع وام از طرف مشتري

لیل نگرانی از بابت امنیت هاي ایرانی به داز زمان شروع اولین تحریم علیه بانک
صادرات، ریسک اعتباري مراودات با ایران باالرفته و نرخ پوشش بیمه صادرات کاالبه 
ایران رو به افزایش است که این مورد منجر به افزایش هزینه ها و قیمت نهایی کاالهاي 

 .صادراتی به ایران می شود
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي

ها و هاي منسجم و با ثبات در حوزه تجارت و پرهیز از سیاستاستتدوین سی .1
 الساعه و غیرکارشناسی دستورات خلق
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هاي تجاري بین بانک مرکزي و با توجه به محدودیت ارزي، هماهنگی سیاست
 اي برخوردار است.وزارت صنعت، معدن و تجارت از اهمیت ویژه

هاي تجاري و تسهیل همکاريبندي شرکاء تجاري با رویکرد سطح اولویت .2
 مابینقوانین و مقررات بازرگانی فی

، اولویت بندي شرکا تجاري از اهمیت حداکثرسازي منافع تجارت آزاد به منظور
 3الملل، در این حوزه، اقتصاددانان متخصص در حوزه اقتصاد بینباالیی برخوردار است. 

 شمرند:جاري آزاد بر میهاي انتخاب شریک تپارامتر اصلی را به عنوان مالك
 

 میزان اشتراکات فرهنگی و کیفیت مناسبات سیاسی دو کشور؛ 
 فاصله فیزیکی دو کشور (نظریه پل کروگمن)؛ 
 هاي اقتصادي دو کشورمیزان مکمل بودن مزیت 

رسد. چرا که اي بدیهی به نظر میمسئلهعامل اول گانه یاد شده، در مورد عوامل سه
منزله افزایش شدید پیوندهاي اقتصادي دو کشور بوده و طبیعتاً پیمان تجارت آزاد به 

هاي کافی در زمینه اشتراکات فرهنگی و پتانسیل اگر این پیوند اقتصادي به وسیله
نظرهاي کمابیش همسوي سیاسی پشتیبانی نشود، شانس اندکی براي موفقیت  نقطه

ین دو کشور، ناگزیر با خواهد داشت. به ویژه آن که افزایش مبادله کاال و خدمات ب
 گسترش رفت و آمد و مجاورت نیروي انسانی همراه خواهد بود. 

نامه در مورد عامل دوم، یعنی تأثیر نزدیکی جغرافیایی کشورها بر موفقیت توافق
مورد اشاره »پل کروگمن«تجارت آزاد که به ویژه توسط اقتصاددانان مشهوري همچون 

 ه توجه شود:قرار گرفته، الزم است به دو نکت

ونقل وجود مرز مشترك بین دو کشور طرف تجارت آزاد، به منزله هزینه پایین حمل
گذاري مشترك بین بخش خصوصی کاال بین دو کشور بوده و در نتیجه پتانسیل سرمایه

دو کشور و تولید محصول بازار مشترك (محصولی که بخشی از آن در یک کشور و 
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اي که متناظر دهد؛ مسئلهشود) را، افزایش میلید میبخشی دیگر در یک کشور دیگر تو
 با افزایش اتحاد اقتصادي دو کشور خواهد بود.

وجود مرز مشترك بین طرفین تجارت آزاد، رونق تجاري مناطق مرزي را در پی 
هاي دو کشور به اختصاص بودجه براي کنترل مرزها، منافع داشته و با کاهش نیاز دولت

 سازد.تر میدوجانبه را مستحکم
اي است که باید هاي اقتصاد دو کشور، مسئلهاما عامل سوم، یعنی مکمل بودن مزیت

گیري ایران براي انتخاب شریک تجارت آزاد در بین هاي اصلی تصمیمجزو مؤلفه
کشورهاي همسایه، مدنظر قرار گیرد. براي مثال با توجه به اینکه کشور ایران کشوري 

بیشتر فروشنده نفت و گاز یا محصوالت مشتقه آن مانند محصوالت خیز و در نتیجه نفت
پتروشیمی است، طبیعتاً اتحاد اقتصادي با کشورهاي حاشیه خلیج فارس که خود 

 تواند چندان مفید باشد. صادرکننده نفت و گاز و محصوالت پتروشیمی هستند، نمی

 ید و وارداتآن بر هزینه تول تأثیرهاي مبادله و هزینهافزایش  -7-4-3
هاي آشکار و پنهانی است که در  هاي مبادله شامل کلیه هزینه بنا به تعریف، هزینه

اي است که کارشناسان  ها به اندازه آید. اهمیت این هزینه جریان یک مبادله به وجود می
هر مبادله به .هاي مبادله دارد عملکرد کلی اقتصاد کشورها رابطه مستقیمی با هزینه

میان دو طرف مبادله است. توافق طرفین قرارداد نیز  -یا قرارداد  -توافق  مفهوم نوعی
ها را براي  کند. آنها این هزینه بینی می هایی دارد که هر طرف پیش بستگی به هزینه

تحقق کامل اهداف حقوقی که بر اساس قرارداد (نوشته یا نانوشته، رسمی یا غیررسمی) 
ها، مازاد بر قیمت یا ارزشی است که  شوند. این هزینهباید متحمل  متعلق به آنهاست، می

  .براي تحقق شکلی مبادله باید رد و بدل شود
ها تشدید شده است، هاي اساسی بخش بانکی که با اعمال تحریمیکی از چالش

باشد.در واقع با دشوار تر شدن مراودات مالی ایرانیان با هاي مبادالتی میافزایش هزینه
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طور دشوار شدن مراودات مشتریان خارجی با این شعب، شور و همینشعب خارج از ک
 هاي مبادله افزایش یافته است.هزینه

هاي ایرانی که در حیطه خرید و فروش شرکتفوق باعث شده هاي  تحریماز طرفی 
کنند، ناگزیر شوند در فقدان پشتوانه بانکی، کاالبا کشورهاي خارجی فعالیت می

. ها و دالالن کشورهاي ثالث گشایش اعتبار کننداز طریق واسطه مشکالت را دور زده و
تر براي صرف زمان طوالنی مبادله،ترین پیامد چنین کاري، باالرفتن هزینه مستقیم

 .رسیدن به اهداف و تأثیر منفی بر کیفیت و زمانبندي آنها است
حالی که بانک  از طرف دیگر، تمایل شرکاي خارجی به مبادله با دالر و یورو بوده در
دهد، که طرف مرکزي در پرداخت دالر و یورو محدودیت دارد و سایر ارزها را ارائه می

-خارجی هزینه تبدیل این ارزها به دالر و یورو را نیز روي قیمت تمام شده محاسبه می

 شود.کند که این امر نیز منجر به افزایش قیمت تمام شده کاالها می
د بار تورمی، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و از این وضعیت عالوه بر ایجا

هاي تمام شده براي آنان بیش از قیمت کاهد و حتی چه بسا هزینهمی آنها حاشیه سود
فروش باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی تولیدکنندگان نتوانند طبق انتظارات 

رداخت تسهیالت دریافتی با ها عمل نمایند و باز پقبلی به تعهدات مالی خود به بانک
 .خیرمواجه شودأت

 
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي

 معطوف کردن تسهیالت به سمت تولید .1
و  گذاريرشد سرمایه ،زمینه سازتولید بدون تردید معطوف کردن تسهیالت به سمت

رشد درآمد سرانه و جذب نقدینگی ، هاي خالی تولیداشتغال، استفاده از ظرفیت
ها به بازارهاي ارز و طال و ... شده و مانع از ورود این سرمایهسرگردان سیستم اقتصادي 

 به منظور اهداف سوداگرایانه خواهد شد.
 هاي خارجی توسط بانک مرکزيها و پرداختتأمین ارزي کارمزد حواله .2
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تأمین نیازهاي ارزي مرتبط با در حال حاضر تولیدکنندگان و واردکنندگان براي 
هاي خارجی، ناچارند تا به بازار غیر رسمی ارز مراجعه هاي بانکی و پرداختکارمزد حواله

نمایند که این موضوع هم تقاضاي ارز در بازار غیررسمی را افزایش داده و سبب افزایش 
و واردکنندگان شود و هم هزینه تأمین ارز تولیدکنندگان نرخ ارز در بازار غیررسمی می

را افزایش خواهد داد که خود سبب افزایش قیمت کاالها در داخل کشور شده و افزایش 
 نرخ تورم را در پی خواهد داشت.

و  حدود شدن تولیدکنندگان در تأمین نیازهاي وارداتیم -7-4-4
 :گشایش اعتبارات اسنادي

، استفاده از امروزيترین روش جهت انجام واردات از سایر کشورها در دنیاي مرسوم
حساب ها می باشد. بر عهده بانکاعتبارات اسنادي  که گشایشاعتبارات اسنادي است 

کننده به تعهد غیرقابل برگشت بانک گشایش،101سیال حاعتبار اسنادي یا به اصطال
منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار(فروشندهکاال 

اعتبار شرایط و مقررات مندرج در اعتباراسنادي  ،نکه ذینفعآوخدمات) است،مشروط بر 
جهت استفاده متقاضی اعتبار(خریدارکاال و  مقرررا رعایت و اسناد الزم را در موعد 

هاي زیر  تأمین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادي به یکی از شیوه.شدخدمات) ارائه داده با
 امکان پذیر است:

 ارزیابی توافقی(خرید ارز بانک با ارائه معادل ریالی توسط متقاضی) 
 مستقیم از حساب ارزي متقاضی  برداشتارز متقاضی  

 تسهیالت ارزي از منابع بانک(در صورت داشتن مصوبه اعطاي تسهیالت) 

 ه ارزيحساب ذخیر 

 هاي خارجی تسهیالت ارائه شده از سوي بانک 

                                           
101- Letter of Credit 
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کنند و ایران هاي اروپایی با ایران همکاري نمیدر شرایط کنونی هیچ یک از بانک
اعمال از اي مبادله داشته باشد. در حالیکه پیشتنها قادر است با یک بانک ترکیه

بصورت افزایش مبلغ ها  تحریم ،در آغازحوزه عمل تجار بسیار وسیع بود. ها،  تحریم
درصد قرارداد  100این افزایش مبلغ این حساب را به که  حساب اعتبار اسنادي بود

تمام هم اکنون از آنجا که و  که موجب کاهش گردش پول تاجران نیز گردیدرساند 
، و امکان انتقال وجه به طرف خارجی وجود ندارداند شده تحریممشمول ن اهاي ایر بانک

 نمی باشد.ب ممکن گشایش این حسا
 ،هاي تأمین ارز حساب اعتباري اسنادي همانطور که اشاره شد یکی از راهاز طرفی 

 جهتتجار پیش از این هاي خارجی بود. تسهیالت ارائه شده از سوي بانک از استفاده
دار وام مدت ،سی ها براي گشایش ال توانستند از خطوط اعتباري سایر کشورت میاوارد

مبلغ وام و سود را در  ،از فروش و کسب سود وپس،کاالي مورد نظر را وارد گرفته
خطوط اعتباري براي ایران  ها تمامی از تحریمپس یکجا پرداخت کنند ولی  ،سررسید وام

 مسدود شده است.
کنندگان ها و تأمینها در تأمین منابع ارزي مورد نیاز خود از بانکشرکتدر واقع 

، لذا تولیدکنندگانی که منابع مورد نیاز خود را از اندشدهچار مشکل دنیز سرمایه داخلی 
کنند با تنگنا مواجه شده و به دلیل مکمل تأمین می103و یوزانس 102طریق فاینانس

                                           
حاضر به قبول اعتبار اسنادي مدت دار در مواقعی که فروشنده کاال ): بلند مدت اعتبار اسناديفاینانس( -102
باشد معموالً خریدار از یک مؤسسه  گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادي نمی نمی

این تسهیالت  کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند.معموالًمالی درخواست می
. قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباري فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتبار بلندمدت است 

مبلغ  ٪85شود. این تسهیالت بلندمدت بوده و بانک خارجی تا دهنده) و تحت نظارت بانک مرکزي منعقد می
ظر فروشنده/ذینفع، این نوع دهد. از ناخت وجه اسناد گشایش یافته تخصیص میپردژروفرما را به متقاضی براي 
 .باشداعتبار دیداري (نقدي) می

اعتباري است که وجه اعتبار بالفاصله پس از ارائه اسناد از سوي ذینفع ،  دار):یوزانس (اعتبار اسنادي مدت -103
گیرد.در واقع فروشنده به خریدار شود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعیین شده صورت میپرداخت نمی

 .دهد که بهاي کاال را پس از دریافت و فروش آن بپردازدمهلت می
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توانند محصوالت خود را طبق بودن تسهیالت ارزي و ریالی در فرآیند تولید، نمی
رود به دلیل عدم تحقق حتمال میبینی شده تولید نمایند. از این رو ازمانبندي پیش

، عدم تحقق درآمدهاي انتظاري، قادر به بازپرداخت به تبع آنمنابع مالی الزم و 
تسهیالت بانکی در موعد مقرر نبوده و پرداخت تسهیالت ریالی آنها نیز با تعلل مواجه 

 .شود
صاحبان هاي جدي براي نداشتن پشتوانه بانکی محدودیتتوان گفت که در کل می
از طرفی بر اثر است.  نمودهاندرکاران واردات و صادرات کاالدر ایران ایجاد صنایع و دست

ها مواد اولیه و کاالهاي مورد نیاز وارداتی خود را با شرکت اعمال شده،هاي  تحریم
(ارتباطات چند الیه) تهیه نموده و هزینه تمام شده محصول آنها چندین  واسطهچندین 
ددکه بدون شک بر تقاضاي این محصوالت تأثیر منفی داشته و به رغم اینکه گربرابر می
نماید، آنها را در ها را در تأمین مالی منابع مورد نیاز خود دچار مشکل میشرکت

 .بازپرداخت منابع بانکی (فعلی و آتی) نیز با بحران مواجه خواهد نمود
 

 هاي حل این چالش عبارتند از:استراتژي
گرایی و ندي کاالهاي وارداتی در تخصیص ارز با تأکید بر  تخصصباولویت .1

 همگرایی نهادهاي ذینفع
 هاي صورت گرفتهبنديشفاف سازي مکانیزم تخصیص ارز بر اساس اولویت .2

 کاهش سرمایه در گردش تولیدکنندگان-7-4-5
براي  در حوزه واردات بسیاري تأثیراتها  تحریمچنانچه پیشتر نیز به آن اشاره شد 

 سرمایه نیز یکی دیگر از این پیامدهاست.کاهش گردش تولید گنندگان داشتهاست که 
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% قرارداد در شرایط فعلی، گردش 10% به جاي 100با توجه به گشایش اعتبارات با 
سرمایه و دفعات واردات مواد اولیه تولیدکنندگان به شدت کاهش یافته است که به 

اي تولیدي و یا تولید با کارائی بسیار پاییناین هتعطیلی کامل بسیاري از بنگاه
 تولیدکنندگان انجامیده است.

 هاي پیشنهادي مرتبط با این چالش به ترتیب درجه اهمیت، عبارتند از:استراتژي
 هاي تولید به تولیدکنندگانپرداخت یارانه .1
 پرداخت یارانه افزایش ظرفیت تولید .2

از محل حساب ذخیره  شده تکلیفی کاالهاي گشایش اعتباربال -7-4-6
 ارزي:

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  60طرح ایجاد حساب ذخیره ارزي در قالب ماده 
به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و  1379در سال اجتماعی و فرهنگی کشور

به تصویب هیئت وزیرانآن نیز در آبان ماه همان سال از سوي نامه اجرایی  آیین متعاقباً
فروردین ماه سال  17قانون برنامه سوم توسعه ( مصوب  60رسید.به موجب بند(ه) ماده 

مجلس شوراي اسالمی)، آئین نامه اجرایی این ماده به  1379مهرماه سال  19و  1379
و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانو سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورپیشنهاد 

ماه از تاریخ تصویب این قانون، به  3حداکثر ظرف مدت وزارت امور اقتصادي و دارایی
 60آئین نامه اجرایی ماده  8مچنین به موجب ماده هتصویب هیئت وزیران رسید.

تی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه أ، هیقانون برنامه سوم توسعهاصالحی 
نماینده به انتخاب  4و  رئیس کل بانک مرکزي، وزیر امور اقتصادي و داراییریزي، 

حساب ذخیره  هیئت امناينفر از بین وزیران) به عنوان  2رئیس جمهوري (حداقل 
ارزي جهت حسن اجراي قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و 

 .موارد دیگري تشکیل شد
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هاي حاصل  ایجاد ثبات در میزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی
گذاري و  هاي تولیدي و سرمایه فعالیتاز فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه 

هاي تولیدي و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم  تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز طرح
توان از اهداف ایجاد را می بینی شده در برنامه هاي پیش کردن امکان تحقق فعالیت

 به شمار آورد.حساب ذخیره ارزي 

سعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم تو
بینی  این حساب است که درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش

شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزي براي تأمین کسري ناشی 
 .ممنوع است ،از عواید غیر نفتی بودجه عمومی

گذاري و تأمین  است به منظور سرمایه قرر شدهساله چهارم توسعه مدر قانون پنج
هاي تولیدي و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه  بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح

درصد  50ربط رسیده باشد تا  هاي تخصصی ذي ها به تأیید وزارتخانه فنی و اقتصادي آن
ارج از کشور به هاي ایرانی خ حساب ذخیره ارزي از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک

 .صورت تسهیالت با تضمین کافی تخصیص یابد
ثبات بخشی «هاي سوم و چهارم با دو وظیفه  حساب ذخیره ارزي در برنامهدر حقیقت

هاي به بودجه در مواقع کاهش درآمدهاي نفتی و جلوگیري از آسیب رساندن شوك
هاي ز نفت براي نسلانداز بخشی از درآمد حاصل اپس«و » نفتی به تعادل اقتصاد کشور

 .104.ایجاد شد» گذاري مولدآینده با تبدیل درآمدهاي نفتی به سرمایه

گیري این حساب در ایران بیشتر در راستاي تعدیل فشارهاي ناشی از  فلسفه شکل
هاي آینده  انداز براي نسل نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس

ریزان کشور نحوه عملکرد این  یدگاه دولتمردان و برنامهکشور و حاکمیت این نگرش بر د
 . است حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده

                                           
 1391ي مجلس شوراي اسالمی، ها دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش گزارش -104
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هاي حساب ذخیره از اولین روز تحریم در اولین بانک ایرانی (سپه)، کلیه پرداخت
ارزي اعتبارات گشایش شده و فعال تحت تأثیر این تحریم قرار گرفته، به این دلیل که 

شندگان از ارسال کاالهاي مورد قرارداد به علت عدم امکان معامله اسناد و دریافت فرو
نمایند. در نتیجه، کاالهاي گشایش اعتبار شده از محل حساب ذخیره وجه خودداري می

 باشد.اند و بانک مرکزي به دنبال جایگزین میارزي بالتکلیف مانده
 ه ترتیب درجه اهمیت، عبارتند از:هاي پیشنهادي مرتبط با این چالش باستراتژي

تدوین برنامه عملیاتی تسویه تسهیالت و گشایش اعتبار با همکاري بانک  .1
 مرکزي و اتاق بازرگانی

المللی براي حمل کاال به هاي حمل و نقل بینایجاد جذابیت براي شرکت .2
 مقصد ایران

 واردکنندگانتسویه مطالبات فروشندگان خارجی و ایجاد بانک اطالعاتی  .3
همکاري بیشتر بانک مرکزي و نهادهاي متولی سیاستگذاري خارجی در  .4

 ها و کارگزاران جدید در کشورهاي کم ریسکزمینه یافتن راه

 سردرگمی در خصوص نحوه تسویه تسهیالت ارزي -7-4-7
در واقع سردرگمی در خصوص نحوه تسویه تسهیالت ارزي که از محل منابع داخلی 

هاي نرخ مرجع در اختیار تجار قرار داده شده است نیز یکی دیگر از چالش ها و بابانک
 باشد.پیش روي سیستم بانکی می

 استراتژي پیشنهادي مرتبط با این چالش عبارت است از:
نامه تسویه تسهیالت ارزي با همکاري بانک مرکزي، تدوین و ابالغ آئین .1

 شبکه بانکی کشور و اتاق بازرگانی
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 105افزایش ریسک صنعت بیمه -7-4-8
 کشور داخل به اتکایی هايبیمه شده تا بیشتر باعث بیمه صنعت بر تحریم اعمال

 شرکت و شودمی کشور در بیمه صنعت ریسک افزایش باعث موضوع این و معطوف شود

 مشکل این بر ریسک انتقال و گريبیمه ظرفیت افزایش طریق از تواننداي میبیمه هاي

 .کنند غلبه

 اولین است. محاسبه و بررسی قابل کانال دو از کشور بیمه صنعت بر تحریم اثر

 به اتکایی واگذاري بر محدودیت اعمال از صنعت، بر تحریم اثر مستقیم یا کانال

 بیمه صنعت بر خارجی هايشرکت با ارتباط در اعمال محدودیت و خارجی هاي شرکت

 طریق از صنعت، بر تحریم غیرمستقیم کانال اثرگذاري دومین .شودمی ایجاد کشور

 این از داخل بیمه صنعت نتیجه تأثیرپذیري در و اقتصادي کالن متغیرهاي بر فشار

 ناخالص تولید بر تأثیر صادرات محصوالت و و واردات مانند متغیرهایی. متغیرهاست

 بیمه صنعت و هستند اهمیت داراي، زمینه این در داخلی تورم نرخ و ارز ملی، نرخ

 مستقیم اثر .پذیرد تأثیر می متغیرها این از کشور، در فعالی صنعت هر مانند نیز کشور

 باعث و شده داخلی ايبیمه هايشرکت واگذاري بیمه حق کاهش باعث هاتحریم اعمال

 واگذار داخلی ايبیمه هايشرکت به کشور و داخل به مقدار این از درصدي شودمی

 .شود
به  کشور داخل بیمه بازار بزرگترشدن ها،تحریم افزایش با رودمی انتظار مجموع در
 داخلی بیمه هايشرکت تأسیس حال این روي دهد. با ریال میلیارد 2020 اندازه

 صنعت و اقتصاد نفع به موضوع این و دهد افزایش را داخلی ظرفیت اتکایی تواند می

 اثرگذاري طریق از نیز،بیمه  صنعت بر تحریم است. اثرگذاري غیرمستقیم کشور بیمه

 اقتصادي رشد کاهش این از بیمه داخل صنعت تأثیرپذیري نتیجه، در و اقتصادي رشد

 .است

                                           
 هاي اقتصادي بیمه ملت، اداره مطالعات و بررسی"هاي اقتصادي بر صنعت بیمه کشوراثر تحریم" -105
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 هاي پیشنهادي مرتبط با این چالش به ترتیب درجه اهمیت، عبارتند از:استراتژي
 هاي بیمه ايافزایش سرمایه شرکت .1
عضو اکو  هاي جنوب شرق آسیا و کشورهايها با شرکتگسترش همکاري .2

 ايگري اتکایی و توزیع ریسک عملیات بیمهجهت انجام بیمه

 اي مشترك با صنایع بزرگ مانند نفت و فوالدهاي بیمهتأسیس صندوق .3
 چاپ و فروش اوراق قرضه مخاطره پذیر از طریق بازار سرمایه .4

 ها در فضاي سناریوییارزیابی جذابیت استراتژي -7-5
سناریو در فصل چهارم، دو سناریوي منتخب و بدیل عبارتند با توجه به نتایج تحلیل 

 از:



 309                                                                مدیریت اقتصادي کشور در شرایط تحریم  

 

 : شرح سناریوهاي منتخب و بدیل12-7جدول 

 مشخصات شرح سناریو

خب
منت

 

بهبود انسجام سیاسی در محیط نزدیک و 
دستیابی به یک تفاهم محدود بر سر مسئله 

-اي و خروج از انزوا (بدون حذف تحریمهسته

 ها) در محیط دور

 جدیدهاي  تحریمعدم تصویب 

هاي بلوکه آزادسازي برخی از دارایی
 شده ایران

 هاعدم حذف تحریم

یل
بد

 

بهبود انسجام سیاسی در محیط نزدیک و 
دستیابی به یک تفاهم محدود بر سر مسئله 

اي و خروج از انزوا (با حذف برخی از هسته
 ها) در محیط دورتحریم

 جدیدهاي  تحریمعدم تصویب 

ها (بازگشت به حذف برخی از تحریم
 )91وضعیت قبل از تیرماه 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
 

مدت مدیریت تحریم در حوزه راهبردي پولی، بر این اساس اولویت راهبردهاي کوتاه
مالی و بانکی، بر اساس میزان جذابیت آنها در چارچوب سناریوهاي منتخب و بدیل که 

  خواهد بود: بعداز تحلیل خبرگی حاصل شده است، بصورت جدول 
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 بدیل و منتخب سناریوهاي در يرساختاریغ چالشهاي با مرتبط راهبردهاي اولویت: 13-7جدول 

 راهبردها
اولویت در چارچوب سناریو

 بدیل منتخب
 1 1 ایجاد نظام تخصیص بهینه ارز

 1 1 معطوف کردن تسهیالت به سمت تولید
گرایی و بندي کاالهاي وارداتی در تخصیص ارز با تأکید بر  تخصصاولویت

 همگرایی نهادهاي ذینفع
1 2 

 2 2 هاي مرتبط با تجارت خارجیهماهنگی نهادي دستگاه
همکاري بیشتر بانک مرکزي و نهادهاي متولی سیاستگذاري خارجی در 

 ها و کارگزاران جدید در کشورهاي کم ریسکزمینه یافتن راه
2 2 

نامه تسویه تسهیالت ارزي با همکاري بانک مرکزي، تدوین و ابالغ آئین
 شبکه بانکی کشور و اتاق بازرگانی

2 2 

 2 2 هاي صورت گرفتهبنديبر اساس اولویتسازي مکانیزم تخصیص ارز شفاف
 3 2 به رسمیت شناختن بحران ارزي

هاي تجاري و تسهیل بندي شرکاء تجاري با رویکرد سطح همکارياولویت
 قوانین و مقررات بازرگانی فیمابین

2 3 

 3 2 هاي خارجی توسط بانک مرکزيها و پرداختتأمین ارزي کارمزد حواله
المللی براي حمل کاال به هاي حمل و نقل بینبراي شرکتایجاد جذابیت 

 مقصد ایران
2 3 

هاي جنوب شرق آسیا و کشورهاي عضو اکو ها با شرکتگسترش همکاري
 ايگري اتکایی و توزیع ریسک عملیات بیمهجهت انجام بیمه

2 3 

ها هاي منسجم و با ثبات در حوزه تجارت و پرهیز از سیاستتدوین سیاست
 الساعه و غیرکارشناسیدستورات خلقو 

3 3 

 3 3 هاي تولید به تولیدکنندگانپرداخت یارانه
 3 3 پرداخت یارانه افزایش ظرفیت تولید

 3 3تدوین برنامه عملیاتی تسویه تسهیالت و گشایش اعتبار با همکاري بانک 
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 راهبردها
اولویت در چارچوب سناریو

 بدیل منتخب
 مرکزي و اتاق بازرگانی

 3 3 اطالعاتی واردکنندگانتسویه مطالبات فروشندگان خارجی و ایجاد بانک 
 3 3 چاپ و فروش اوراق قرضه مخاطره پذیر از طریق بازار سرمایه

 4 3 هاي بیمه ايافزایش سرمایه شرکت
 4 3 اي مشترك با صنایع بزرگ مانند نفت و فوالدهاي بیمهتأسیس صندوق

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 هـا  تحـریم  بخشـی  هاي (ساختاري) بسترسـاز اثـر   چالش -7-6
 (راهبردهاي میان مدت و بلند مدت کاهش نااطمینانی)
ها بسیار هرچند در نگاه اول شاید این موضوع به ذهن متبادر شود که این چالش

اند، اما با ها یا تشدید آنها نیز وجود داشتهتکراري بوده و حتی قبل از اعمال تحریم
هایی که آنها را باید دردهاي چالشتوان دریافت که اصوالً وجود چنین اندکی تأمل می

مزمن اقتصاد ایران محسوب نمود، زمینه را براي ایجاد نااطمینانی و یا تشدید اثرات آن، 
ریزي فرستندگان تحریم ها و برنامهنمایند. با نگاهی به روند تشدید تحریمفراهم می

 ست:ها به دو عامل کلیدي وابسته اتوان دریافت که نوع و شدت تحریممی
 درجه سهولت وضع تحریم .1

 شدهدرجه تأثیرگذاري تحریم وضع  .2

و با توجه به نقش نظام پولی، مالی و بانکی در تمام اقتصادهاي توسعه یافته و 
درحال توسعه که به عنوان بخشی مؤثر در مبادالت پولی و مالی، در نبود مدیریت 

هاي ساختاري، گروه چالش ها درگیرد. این بخش از چالشکارامد، مورد تحریم قرار می
شود که مختص به هایی اطالق میهاي ساختاري به چالشاند. چالشبندي شدهطبقه
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شرایط تحریم نبوده و از قدمت بیشتري برخوردار بوده، اما نقشی اساسی را در 
نمایند. الزم به ذکر است هاي غیرساختاري ایفا میپذیري سیستم در قبال چالش آسیب

مدت و بلندمدت قابل اجراست اما هاي زمانی میانها در افقراهبردهاي این چالشکه 
با توجه به رابطه علی یک طرفه بین  ارائه راهبرد و رفع آن از زمان حال ضروري است.

هاي ساختاري بر تقویت یا تحدید هاي ساختاري و غیرساختاري و تأثیر چالشچالش
ها با تغییر شرایط و دیهی است که این چالشهاي غیرساختاري، باثرگذاري چالش

ها و راهبردهاي ارائه شده در شوند. بنابراین چالشها، دستخوش تغییر نمیفضاي تحریم
این بخش از ثبات بیشتري برخوردار بوده و در فضاي تحلیل سناریویی مورد ارزیابی قرار 

 گیرند.نمی
 

ولویت با توجه به میزان تأثیر این ا 4با توجه به نظرات خبرگان کلیدي این حوزه، 
 ها بر بخش پولی، مالی و بانکی، به شرح جدول زیر تعریف شده است:چالش
 

 هاي ساختاري حوزه راهبردي بانک، پول و بازارهاي مالی: چالش14-7جدول 
 هاچالش اولویت

 سیاست هاي پولی و ارزي ناکارآمد اولویت اول

 المللیمالی بین فقدان ارتباطات مؤثر اولویت دوم

 اولویت سوم

 بانکی افزایش مطالبات

 ایران کاهش اعتماد فروشندگان بین المللی به سیستم بانکی

 گذاران خارجیگذاري براي سرمایهافزایش ریسک سرمایه

 کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی اولویت چهارم
 هاي تحقیقمأخذ: یافته
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بر اساس اولویت و  حوزه بانک، پول و بازارهاي مالیهاي ساختاري در ادامه چالش
ها نیز بیان هاي حل این چالشدرجه اهمیت مطرح شده، و در هر مورد استراتژي

 شوند. می

 هاي پولی و ارزي ناکارآمدسیاست -7-6-1
جان مینیارد "هاي پولی، شاید جمله معروف براي پی بردن به اهمیت سیاست

براي واژگون کردن اساس یک مملکت، د. وي معتقد است که بسیار خواندنی باش "کینز
تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول  تر و مطمئن اي ظریف هیچ وسیله

گیرد و این عمل را  رایج، تمام نیروهاي پنهان اقتصادي را در راستاي نابودي به کار می
 د. نشو نفر نیز متوجه آن نمی ها دهد که حتی یک نفر از میلیون اي انجام می به گونه

شده در زمینه رشد نقدینگی، نرخ سود عدم پایبندي دولت به قواعد پولی اعالم
هاي تسهیالت و نرخ رشد اعتبارات، هر چند بصورت کم و بیش، وجه تشبیه دولت

هاي هاي پولی دولتمختلف بوده است، اما شاید بتوان آن را بارزترین ویژگی سیاست
 برشمرد.نهم و دهم 

ترین وظایف بانک مرکزي هر کشوري به حفظ ارزش پول ملی را باید یکی از مهم
دهد که نشان می هاي نهم و دهمدولتنگاهی به انتشار اسکناس در شمار آورد. اما 

هزار میلیارد تومان در سال 4,8حجم اسکناس و مسکوك منتشره توسط بانک مرکزي از 
درصد  570 که حاکی از رسیده است  1390در سال هزار میلیاردتومان  33,8به  83

بدون لحاظ  هاي نهم و دهم است، البتهفعالیت دولت دورانرشد در چاپ اسکناس در
 106.از سوي بانک مرکزي منتشر نشده اندبه طور کامل که هنوز  91آمارهاي سال 

رشد  .انتشار اسکناس بی پشتوانه تنها دلیل رشد نقدینگی در کشور نبوده است
تجارت پول در افزایش حجم شبه پول در مقایسه با پول در سرجمع نقدینگی قابل 

                                           
 1391، سه ماهه دوم سال 69مرکزي، شماره  گزارش نماگرهاي اقتصادي بانک -106
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 91تا سال  84هاي دهد که طی سالتغییرات اجزاي نقدینگی نشان می .است توجه
سسات مالی، ؤها،ممالی کشور اعم از بانک حجم خلق نقدینگی توسط سیستم

گري هاي واسطهر مجموعههاي لیزینگ و دیگالحسنه و شرکتهاي قرض صندوق
نام  "تجارت پول" عنوان از آن به مسئله به آنچه یافته و اینبه شدت افزایش ،نیز پول

 .دامن زده استشود، برده می
 

 ریال) (میلیارد1383-1391: ارقام عمده پولی اعتباري 15-7جدول 

 : بانک مرکزيمأخذ
 

ها در برخی از مناطق از تعداد واحدهاي صنفی در حال حاضر تعداد شعب بانک
در نهایت . خرده فروشی بیشتر شده و این به خوبی گویاي سود باالي داللی پول است

آنچه در آینه آمار دیده می شود چیزي نیست به غیر از بازي با ارزش پول ملی، چیزي 

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

 پول

252815,1
 317919,4
 414544,9
 535707,3
 525482,5
 601697,0
 758716,6

 925747,0
 1136717,7
 

شبه پول

433052,1
 603100,0
 86954,5
 1104585,7

 1375883,5
 1754192,1
 2190157,6
 2644979,4
 3470218,2
 

نقدینگی

685867,2
 921019,4
 1284199,4

 1640293,0
 1901366,0
 2355889,1

 2948874,2
 3570726,4
 4606935,9
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اقتصادي کشور را به چالشی جدي کشیده است و تبعات اجتماعی آن مانند که مبناي 
 .است ملموسهاي دولتی تا رشد شکاف طبقاتی کامالًگسترش فساد در دستگاه

ترین منابع  پولی است و مهم  ترین متغیر در تعیین حجم پول و نقدینگی، پایه مهم
دهی بخش دولتی به بانک هاي خارجی بانک مرکزي، ب پولی نیز شامل دارایی  پایه

ها به بانک مرکزي است. در ایران نیز رشد مضاعف نقدینگی و تورم  مرکزي و بدهی بانک
 توان از محل همین عوامل دانست. هاي اخیر، می را به ویژه در سال

  
 ) (هزار میلیارد ریال)1387-91متغیرهاي پولی و اعتباري (  خالصه:16-7جدول 

 
1387 1388 1389 1390 1391 

هاي خارجی بانک  خالص دارایی
 مرکزي

562،663 655،300 615،483 748،618 755،090 

 478،958 418،622 329،725 168،932 239،696 ها به بانک مرکزي بدهی بانک

 532،070 458،704 330،759 229،674 161،280 بدهی بخش دولتی به بانک مرکزي

 972،531 764،569 686،398 603،784 539،406 ي پولی پایه

نسبت مطالبات بانک مرکزي از 
 ي پولی (درصد) دولت به پایه

30 38 48 60 55 

 : بانک مرکزيمأخذ
 تا پایان آذرماه است.) 91(*بدهی دولت به بانک مرکزي در سال  

 
هاي بانک مرکزي و بدهی  خالص داراییدهد که آمار مندرج در جدول فوق نشان می

و از سوي دیگر، نسبت این دو عامل به یافته  مرکزي، دائماً افزایشبخش دولتی به بانک 
 ها کامالً روندي صعودي را پیموده است.  پولی نیز طی این سال  پایه

رخ داد، موجب حرکت  1391تا  1387  دهد آنچه در دوره همچنین نتایج نشان می
ارجی بانک هاي خ منابع بانکی به سوي بخش دولتی از یک طرف و افزایش دارایی
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مرکزي (از محل فروش درآمدهاي ارزي به بانک مرکزي و نیز بازپرداخت بخشی از 
پولی   ي پایه ي ارزي) و رشد ساالنه بدهی دولت به بانک مرکزي از محل حساب ذخیره

شود عدم  ترین دلیلی که براي نتیجه فوق حاصل می از سوي دیگر، شده است. اما مهم
 ود کردن نیازهاي مالی دولت است.اختیار بانک مرکزي در محد

تري قابل  صورت مطرحکنونی اقتصاد کشور به  شرایط بر بازار ارز درها  تأثیر تحریم
هاي  ، نرخ سود سپرده1390هاي تعیین شده در سال  براساس سیاست. بررسی است

لذا بسیاري از منابع از سیستم بانکی خارج و به سمت بازارهایی کاهش یافت و کیبان
ها در  نوسان و افزایش کاذب قیمت ند طال و ارز روانه شد. عوامل فوق زمینه سازمان

پریشانی فعاالن حوزه صادرات و واردات ثباتی بازار ارز و بیو به گردید بازارهاي مذبور 
 انجامید.

ها به عنوان یک دهد که کسري تراز پرداختنتایج مطالعات تجربی نشان می
ي عمل کرده است. بدین صورت که کشورهایی که داراي محدودیت براي رشد اقتصاد

گذاري کمتر و رشد کندتري داشته اند. همچنین ها بوده اند، سرمایهکسري ترازپرداخت
ها و میزان دیون زیاد خارجی به نااطمینانی محیط اقتصادي کسري تراز پرداخت

چگونه خواهد شد. دانند که موقعیت آینده انجامد، زیرا عامالن اقتصادي نمی می
 گذاري و بنابراین بر رشد می گذارد.نااطمینانی بیشتر نیز، اثر معکوس بر سرمایه

وکار، براي تغییرات مداوم نرخ ارز باعث شده تا ضمن نامساعد شدن فضاي کسب
هاي اقتصادي خرید و فروش ارز عمالً به فعالیتی پرسود بدل شود و خود به تشدید بنگاه

 ارز منجر شود.نااطمیانی نرخ 
هاي اقتصادي، تغییرات نرخ ارز از دو طریق، صادرات (کانال هرچند بر اساس تئوري
اي) بر اي وارداتی (کانال هزینهها و کاالهاي سرمایهدرآمدي) و قیمت نهاده

طوري که افزایش نرخ ارز واقعی، باعث کاهش نسبی گذارد. بهگذاري اثر می سرمایه
شود و صادرات را افزایش و در نتیجه در بازارهاي جهانی می قیمت کاالهاي صادراتی
افزاید. همچنین افزایش نرخ ارز باعث گرانی کاالهاي گذاري را میحاشیه سود و سرمایه
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شود و در نتیجه با کاهش حاشیه هاي وارداتی میسرمایه اي وارداتی و افزایش هزینه
هاي با وجود وابستگی شدید بنگاهشود. اما گذاري میسود، منجر به کاهش سرمایه

اي از خارج کشور و نیز نامساعد بودن اي و سرمایهاقتصادي به تأمین مواد اولیه، واسطه
توان به افزایش درآمد ناشی از افزایش صادرات کاالهاي فضاي کسب و کار، عمال نمی

ها و نیازهاي تایرانی در بازارهاي جهانی به دلیل عدم تطابق کیفیت این کاالها با خواس
تواند صرفاً ناشی از افزایش مشتریان چشم دوخت و این افزایش ارزش صادرات می

 قیمت ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز باشد.
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي

 کنترل رشد نقدینگی .1

 هاي مولدهاي سرگردان در فعالیتوکار براي جذب سرمایهبهبود فضاي کسب .2

 تثبیت نرخ ارز .3

 المللیثر مالی بینؤفقدان ارتباطات م -7-6-2
که الزمه  107FPIگذاري خارجی موجود نبوده و به طور کلی در بورس ایران سرمایه
هاي خارجی هاي ایرانی نیز در بورسشرکت. بازار سرمایه است، وجود نداشته است

المللی نیز ایرانی به بازارهاي بینهاي ها روند ورود شرکتحضور ندارند و با اعمال تحریم
 متوقف شده است.

المللی، به عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده فقدان ارتباطات مؤثر مالی با مجامع بین
ها شرکت فعال درخارج از ایران هاي قبل دهشود. در دورهشرایط تحریم برشمرده می

د و در واقع ارتباطات وجود داشت که بر اساس حکم سازمان بازرسی همه تعطیل شدن
 المللی قطع شده است. بین

                                           
107- Foreign Portfolio Investment 
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المللی جهت بهبود ارتباطات کشور، عدم کمبود کارشناسان آگاه به زبان مالی بین
المللی و عدم هاي اخیر ، عدم درك درست از روابط بینتوجه به مباحث مالی طی سال

هاي جهانی شبکهالمللی و ضعف در ایجاد ارتباطات و حضور جدي در مجامع مالی بین
 هاي اضافی براي کشور شده است. همگی موجب انزوا و پرداخت هزینه

چه بسا در صورت وجود تعدادي شرکت بزرگ با مراودات باال، در خارج از کشور ، 
شک خودتحریمی در این پذیر نبود. بیها علیه ایران به راحتی امکاناعمال این تحریم

 ها افزایش یابد.خارجی تشدید شده و هزینهاي ه تحریمزمینه باعث شده که اثر 
ها حاکی از آن است که در صورتی عدم تأمین سرمایه انداز آتی تحریمدر واقع چشم

خارجی، دسترسی به تکنولوژي خارجی و عدم توانایی در فروش محصوالت، قطعاً در 
 بلندمدت آهنگ رشد کشور کندتر از حال خواهد شد.

 الش به شرح زیر است:هاي حل این چاستراتژي
توانمندسازي کارشناسان مالی خبره جهت تقویت ارتباطات مؤثر با مجامع  .1

 المللیمالی بین
المللی و عدم همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد عدم درك درست از روابط بین

هاي جهانی المللی و ضعف در ایجاد ارتباطات و شبکهحضور جدي در مجامع مالی بین
هاي اضافی براي کشور شده است. تربیت موجب انزوا و پرداخت هزینههمگی 

المللی المللی بدانند و بتوانند در نهادهاي مالی بینکارشناسانی که زبان مالی بین
همچون بانک توسعه اسالمی حضور یابند به بهبود روابط کشور کمک بزرگی خواهد 

 نمود.
 ي متخصصارتقاء نظام انگیزشی براي نگهداري نیروها .2
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 بانکی افزایش مطالبات -7-6-3

ها در تأمین منابع ارزي موردنیاز خود از طریق با اعمال تحریم و محدودیت شرکت
کنند ها، مشتریانی که منابع مورد نیاز خود را از طریق گشایش اعتبار تأمین میبانک

لید، دچار مشکل شده و به دلیل مکمل بودن تسهیالت ارزي و ریالی در فرآیند تو
بینی شده تولید نمایند. از این رو به توانند محصوالت خود را طبق زمانبندي پیش نمی

مدت با هاي تحریم شده در کوتاهدلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیالت خود، بانک
شود در بلندمدت، به دلیل بینی مید. هرچند پیشنگردمیافزایش مطالبات مواجه 

کاهش چشمگیر گشایش اعتبارات اسنادي، روند صعودي کاهش مراودات ارزي و 
آمار مندرج در جدول زیر به خوبی گویاي روند  .افزایش مطالبات ارزي بانک کاهش یابد

 روبه تزاید حجم مطالبات معوق و سررسیدگذشته نظام بانکی است:
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 (میلیارد تومان) 1384-1390هاي : حجم معوقات بانکی طی سال17-7جدول 

 13841385 سال

به  86از سال 
بعد در 

آمارهاي بانک
مرکزي سه 

عنوان خرید 
دین، اموال 
معامالت و 
مطالبات 

معوق ذیل 
عنوان 

در  "سایر"
آمارهاي 

رسمی منتشر
 شده است.

1390ماه 11 1389 1388 1387 1386

جمع کل مانده 
 تسهیالت بانکی

8328
3 

11797
2 

161791 
18132

5 
21039

2 
29034

8 
33511

3 

 200 107 دینخرید 

17740 30079 38401 42233 
59010,

4 
 837 367 اموال معامالت

مطالبات معوق و 
 سررسید گذشته

6982 10892 

 59010 42233 38401 30079 17740 11925 7455 جمع

 %40 %10 %28 %70 %49 %60  نرخ رشد

سهم سایر (خرید 
دین، اموال، 
معامالت، 

معوقات) در 
 کلمانده 

9% 10% 11% 17% 18% 15% 18% 

 مأخذ: بانک مرکزي
 

 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي
اجراي نظام سنجش اعتبار جهت تفکیک مشتریان بدحساب از خوش  .1

 حساب
بانکی و انتقال سریع توسعه بانکداري الکترونیک و شفاف سازي مالی و  .2

 سیستم بانکیاطالعات در
 تسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی مند شدن اعطايضابطه .3
 شفافیت در حساب و اعطاي تسهیالت .4
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 ها و مانیتور کردن آنهاآنالین کردن وام .5
کنندگان تسهیالت با هدف ایجاد ایجاد بانک اطالعات جامع از دریافت .6

 شفافیت در نظام بانکی
ارتقاء هماهنگی بین دستگاهی با تمرکز بر بانک مرکزي، گمرك و وزارت  .7

 معدن و تجارتصنعت، 

 :المللی به سیستم بانکیکاهش اعتماد فروشندگان بین -7-6-4

هاي ایرانی به شدت کاهش یافته به المللی نسبت به بانکاعتماد فروشندگان بین
کنند و اشاعه این موضوع در ها تأکید میطوري که به عدم انجام مراودات با این بانک

 .جبران ناپذیر خواهد بود ،سطح وسیع
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي

هاي تجاري به تالش همه جانبه به منظور تسویه مطالبات معوق بانک .1
 فروشندگان خارجی

 هاي خصوصی در اقتصادارتقاي نقش بانک .2
فشار بوده و  تحتنیز هاي خصوصی تحریم، بانکفعلی در شرایط هر جند که 
ها تقویت نقش و عملکرد این بانکرسد ظر میاند اما به نها واقع شدهمشمول تحریم

المللی بتواند تا حدودي از مشکالت تعامالت هاي ارزي و بینباالخص در عرصه فعالیت
المللی و رعایت ، که البته نیازمند دقت ویژه در انجام عملیات بینالمللی بکاهدبانکی بین

 مقررات مربوطه است.
 ارتقاي کیفیت خدمات بانکی .3

این موضوع، در آن است که پس از رفع تحریم، سیستم بانکی با سرعت اهمیت 
المللی از سر گرفته و بیشتري بتواند فعالیت گذشته خود در عرصه عملیات بانکی بین

 .خود را با شرایط روز تطبیق دهد
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کنندگان مبادالت ها به عنوان تسهیلنظارت بر نحوه عملکرد صرافی بانک .4
 ارزي

 هاي خارجی در نظام بانکیمایهتسهیل و تضمین سر .5

 گذاران خارجی:گذاري براي سرمایهریسک سرمایه باال بودن -7-6-5
گذاران خارجی و سایر مؤسسات تأمین مالی خارجی به با اعمال تحریم، سرمایه

گذاري در لحاظ افزایش ریسک که از این بابت در کشور ایجاد خواهد شد، از سرمایه
 .تکشور اکراه خواهند داش

گذاري هر کشور از واحد اطالعات اقتصادي اکونومیست، براي تعیین ریسک سرمایه
کند: ریسک امنیتی، ریسک ثبات سیاسی، ریسک کارایی معیار ذیل استفاده می10

هاي دولت، ریسک نظام حقوقی و قوانین، ریسک اقتصاد کالن، ریسک تجارت و پرداخت
 .کار، ریسک مالی و ریسک زیرساختاري خارجی، ریسک سیاست مالیاتی، ریسک بازار

هاي اقتصادي و توسعه هاي جهانی اکونومیست و سازمان همکاريبر اساس گزارش
)OECDهاي اخیر افزایش یافته است. شاخص پذیري ایران طی سال)، شاخص ریسک

 در جدول زیر نشان داده شده است.، 2001-2013هاي پذیري ایران طی سالریسک
 

 پذیري ایران شاخص ریسک: 18-7جدول 

200 سال
1

 200
2

 200
3

 200
4

 200
5

 200
6

 200
7

 200
9

 201
2

 201
3

 

شاخص 
 پذیري ایران ریسک

4 4 4 4 5 6 6 6 6 7 

 OECD) (هاي اقتصادي و توسعهسازمان همکاريهاي گزارش مأخذ:
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کند، هاي اقتصادي و توسعه تهیه و ارائه میهایی که سازمان همکاريبنا بر گزارش
درجه ریسک صفر یعنی .است 7گذاري کشورها عددي بین صفر و درجه ریسک سرمایه

دهنده میزان باالترین نشان 7کمترین ریسک و درجه ریسک سرمایه گذاري 
 پذیري است. ریسک

حدود براي ایران  2001این شاخص در سال همانطور که در جدول نشان داده شده 
ثابت مانده است، اما بر اساس  6در سطح نیز  2006-2012هاي بوده که طی سال 4

 7به  6از  2012ژانویه سال  27پذیري ایران از اطالعات این سازمان شاخص ریسک
 7ممکن یعنی  رنیز همچنان در باالترین مقدا 2013ژوئن سال  28تغییر یافته که تا 

 باقی مانده است.
 صرف اتکاي بدون البته و تولیدي اقتصاد پویاي یک سمت به حرکت که شرایطی در

 کشور در شرایط دیگر سوي از و آیدمی به شمار اقتصادي هاياز اولویت یکی نفت به

 سمت داخلی به هايسرمایه هدایت فضا این است، در المللیاقتصاد بین با سخت تعامل

 مقیم ایرانیان سرمایه به ویژه و هاي خارجیسرمایه جذب و تولیدي هايگذاريسرمایه

 .است ملی اقتصاد تعالی و رشد انکارناپذیر هاياز ضرورت کشور از خارج

 براي مساعد هايزمینه اقدامات، ایجاد کلیدي ترین و مهمترین از یکی فضا این در

 زمینه مساعد، مهمترین است بدیهی است. تولید از پشتیبانی ایران و به هاسرمایه جذب

 و بانک و بیمه که است تأمین نقدینگی و ایران در گذاريسرمایه هايریسک کاهش
خطیر  امر این در اساسی بسیار نقش توانندمی متولی سه نهاد به عنوان سرمایه بازار

 .گیرند برعهده

گذاري در کشور در اثر گذاران خارجی براي سرمایها توجه به افزایش ریسک سرمایهب
تواند مشوقی بهره نیز میهاي پولی تشویقی از طریق کاهش نرخ  تحریم، اتخاذ سیاست
گذاري خارجی باشد که جبرانی براي کمبود منابع ارزي کشور نیز براي افزایش سرمایه

 هست.
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 شرایط تواندکشور امري حائز اهمیت است که می در مالی تأمین توسعه امکانات

گریز، ریسک(متنوع مالی ابزارهاي طراحی در واقع با .کند تسهیل گذاري راسرمایه
 بازار سرمایه سمت به را هاسرمایه از بخشی توانمی )دو این از ترکیبی یا پذیرریسک

 .داد سوق
 هاي حل این چالش به شرح زیر است:استراتژي

 گذاري براي بخش خصوصیایجاد شرایط سرمایه .1
تضمین بازگشت سرمایه با تدوین قوانین شفاف و جذاب براي  .2

 گذاري خارجی)ضمانت سرمایهگذاران خارجی (تأسیس صندوق  سرمایه
گذاري هماهنگی نهادي به منظور ایجاد وحدت رویه در حوزه سرمایه .3

 خارجی (قواي مجریه، مقننه و قضائیه)
 ثبات اقتصاد کالن کشور .4
 چشم انداز باثبات نرخ ارز .5

 :کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی -7-6-8

عمومی به نظام بانکی در داخل کاهش اعتماد هاي نظام بانکی؛ شاید یکی از چالش
کشور و خروج بیشتر سرمایه از کشور به دلیل افزایش زمان و هزینه (در قسمت ورود 

ها به خصوص در بخش ها) و تسري آن به سایر بخشکاالو خدمات از طریق گشایش
چالشی که در صورت عدم توجه به آن روزبروز وسعت بیشتري یافته و در  .باشدتولید 

 گریبان نظام بانکی را خواهد گرفت.بلندمدت 
 هاي پیشنهادي مرتبط با این چالش به ترتیب درجه اهمیت، عبارتند از:استراتژي

 بهبود نظام اعتبارسنجی مشتریان .1
 ارتقاي کیفیت خدمات بانکی .2
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رسانی غیررسمی در رسانی رسمی به جاي نظام اطالعجایگزینی نظام اطالع .3
 انتشار اخبار نظام بانکی

 المللیارائه تسهیالت به کارآفرینان خرد با تکیه بر تجارب بین تسهیل .4
 ها و کارکرد نظام بانکیشفافیت در حساب .5

 گیريبندي و نتیجهجمع
روي حوزه راهبردي پول، بانک و بازارهاي مالی، با توجه به افق هاي پیشچالش

هاي گروه چالشزمانی ایجاد و همچنین دوره زمانی مورد نیاز براي حل آنها به دو 
هاي غیر ساختاري که بندي گردیدند. چالشهاي غیرساختاري طبقهساختاري و چالش

 متأثر از شرایط تحریمی حاکم بر کشور است، عبارتند از:
 کاهش درآمدهاي ارزي دولت 

 مراودات با ایران ریسک اعتباري افزایش 
 اتهاي مبادله و تأثیر آن بر هزینه تولید و واردهزینهافزایش  
و گشایش اعتبارات  محدود شدن تولیدکنندگان در تأمین نیازهاي وارداتی 

 اسنادي
 کاهش سرمایه در گردش تولیدکنندگان 
 بالتکلیفی کاالهاي گشایش اعتبار شده از محل حساب ذخیره ارزي 
 سردرگمی در خصوص نحوه تسویه تسهیالت ارزي 
 افزایش ریسک صنعت بیمه 

چالش و با -با هر چالش با استفاده از رویکرد فرصتدر گام بعد راهبردهاي متناظر 
تکیه بر تحلیل خبرگی استخراج و میزان جذابیت هر راهبرد در چارچوب دو سناریوي 

 منتخب و بدیل، مورد ارزیابی قرار گرفت.
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هایی که از آنها به هاي ساختاري استوار گردید. چالشبعد بر تعیین چالش مرحله
ها از قدمت بیشتري نسبت به ها یاد شد. این چالشتحریمعنوان بسترساز اثربخشی 

مدت هاي پیشین برخوردار بوده و راهبردهاي مربوط به آنها، در دوره زمانی میانچالش
ها را در حوزه راهبردي پول، بانک و بازارهاي مالی، و بلندمدت اثربخش است. این چالش

 توان به شرح زیر برشمرد:می
 رزي ناکارآمدهاي پولی و اسیاست 

 المللیفقدان ارتباطات مؤثر مالی بین 
 بانکی افزایش مطالبات 
 ایران المللی به سیستم بانکیکاهش اعتماد فروشندگان بین 
 گذاران خارجیگذاري براي سرمایهافزایش ریسک سرمایه 
 کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی 

، و ذیل هر چالش بندي شدهها بر اساس میزان اهمیت، رتبهسپس این چالش
 .است راهبردهایی ارائه گردیده
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