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 چکیده

. یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصاد یک کشور، ایجاد روابط بین المللی و صادرات و واردات با سایر کشووراای ههوان اسو    

 آنهوا  صوادرات  روند در تجاری و اای سیاسیریسک وهود میآورد، فراام را صادرکنندگان نگرانی موهبات امواره که عواملی از یکی

بازرگانوان از   گوردد و  می آنها سوی از صادره خدمات و کاال وهه وصول موهب عدم ریسک اا این از یک ار تحقق که چرا می باشد،

 اوقوات  اغلوب  در خوارهی  از خریوداران  مطالبوات  بموقع وصول عدم. انجام پروژه اا و تبادالت در عرصه ههانی نگرانی اایی دارند

 گاای و داخلی داندگان اعتبار به وی تعهدات مالی ایفای در وی باعث ناتوانی نتیجه در و قرارداده مالی تنگنای در را صادرکننده

اوا و برخوی    برای رفع ایون معلول، بانوک   (. 9831ایران، صادرات ضمان  صندوق)گردد  می وی کامل به ورشکستگی منجر اوقات

موسسات مالی اقدام به صدور ضمان  نامه اایی میکنند که به موهب آن تجار بوا اممینوان خوامر بیشوتری وارد مبوادالت شوده و       

مرف تجاری به تعهد خود، به موهب ضمان  نامه نگاشته شده، آنها قوادر  میتوانند اممینان حاصل کنند که در صورت عدم پایبندی 

از مرفی انگامی که روابط بین اللمللی و سیاسی ستون اای اقتصاد کشور را تح  شعاع قرار می داند . به هبران زیان خود استند

واش ابتدا به بررسی تعاریف اولیه ضمان  ناموه  در این پژ .نمی توان معلالت ناشی از این امر را در صدور ضمان  نامه نادید انگاش 

و . سپس تاثیر تحریم بانکها را مطالعه میکنیم. پردازیم اای بانکی و تعهداتی که به موهب آن در عرصه بین الملل ایجاد میشود، می

 نهای  پیشنهاداایی ارائه می گردد در

  

 پولشوییضمان  نامه اای بانکی، بانکداری، تحریم، ارز،  : کلید واژه
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 مقدمه

اوا و ابااراوای مختلفوی    روش بعود،  بوه  اوا سال این از .اس  بوده تولید نوین اایاا وشیوهروش ظهور اوج بیستم قرن پایانی داه

 مدیری  آن موازات به (9819بی تعصب و امکاران ، ) . اندپررنگی داشته بسیار نقش کشوراا اقتصادی توسعه در اند ومراحی شده

گرفتوه   قرار اادول  توهه مورد پیش از ر راستای پیشبرد ااداف اقتصادی بیشد فناوری توسعه و منظور رشد به گذاریسیاس  و

 تحووالت،  ایون  از قبول  تا (9819امان ، ). اا در تالش برای افاایش پیشرف  در این زمینه بوده انداای مالی از همله بانکو بنگاه

 هایگاه حفظ علیرغم شده، ایجاد از تحوالت پس آنکه حال داشتند، قرار اقتصادی نظام توهه مرکا در بارگ اایاا و بنگاهشرک 

 و گرفتوه  قورار  نظور  مود  کشووراا  توسعه اقتصوادی  در نیا متوسط و کوچک ااینقش موسسات و بنگاه اا،اا و بنگاه این شرک 

 (9819امان ، ).  بنگاه ااداشته اند این روی بر بیشتری تمرکا یافته توسعه کشوراای در سیاستگذاران

 موانع امچنین و عوامل موفقی  شناخ  منظور به گسترده ای مطالعات اای تجاری،بنگاه اا و شرک  به کشوراا اقتصاد وابستگی

 محدود دسترسی مالی، منابع به محدود چون دسترسی عواملی مطالعات، این اغلب در .داش  پی در را اابنگاه این توسعه و رشد

 بودین  .گرفو   قرار اشاره مورد اای تجاریشرک  رشد موانع عنوان مهمترین به … و بارگ اایبنگاه با ارتباط ضعف بازاراا، به

 مسوتقیم  غیور  و مسوتقیم  اایسیاس  پیاده سازی و مراحی از مریق داه گذشته، چند در نیا مسئوالن مالی و بانکداران منظور

گذاریهای مختلف محدودی  دسترسی به منوابع  داشته و تالش کرده اند تا به بواسطه ابااراا و سیاس  موانع این رفع در سعی خود

 (9831انصاری و غفارزاده ، ).  اای دیگر را کااش داندمالی، بازار و ارتباط با موسسات و بنگاه

. شووند  محسوو  موی   کشووری  اور  مالی نظام در تعمیق مهم عوامل از و مالی نهاداای بازوی توانمند عنوان به مالی منابع تأمین

شووند، از ایون رو    موی  بورآورده  موالی  نووین  ابااراوای  اسوتفاده از  بوا  و مالی بازاراای در گذاران مالی سرمایه نیازاای امه امروزه

 ایون  تالشند توا ودر  مالی استند نوین مراحی ابااراای حال در سرع  فراوانی با نیازاا این رفع هه  بانکداران و مسئوالن مالی

 (9819سلیمی ، ). شوند مراحی( سرمایه و پول بازار در)گذاران  سرمایه نیازاای متنوع با متناسب ابااراا

 (ربوا )پرداخو  بهوره    و مطالبه اسالمی در رابطه با روشهای تامین نیاز اای مالی وهود دارد، با توهه به محدودیتهایی که در احکام

 موالی  به نیازاای پاسخ برای توانندداند، نمیمی مسلمانان تشکیل را آنها همعی  از ای عمده بخشکه  حرام بوده و کشوراایی،

 بوازار  یوک  برای توسوعه  زیادی تقاضای کشوراا این در رو از این .کنند استفاده (بهره بر مبتنی) بدای کالسیک بازاراای از خود

 ابااراای مالی دنیا در هه  امین به (9819امان ، ) . باشد، دارند داشتهمطابق   نیا اسالم احکام و معیاراا با که هانشین بدای

 (9819انصاری و غفارزاده ،  ).اشاره کرد تلمین گذاریتوان به اباار سیاس متنوعی مراحی شده اس  که از همله این ابااراا می

 از نیسو ، یکوی   پوشویده  کسوی  ایران بور  کشور اقتصادی عملکرد اای تجاری در و شرک  بنگاه اا با توهه به این امر که اامی 

 .میباشود  تلمین اای سیاس  سازی پیاده و سات تجاری مراحیسبنگاه و مو توسعه و رشد از حمای  غیرمستقیم اای سیاس 

و  تبوادالت  امنیو   و سوالم   از افوراد  اممینوان  افاایش منظور به و اقتصادی فعالیتهای و مراودات رشد روزافاون دلیل به امروزه

 بوه  رو و بیمه نامه اوا  ضمان  نامه اا از استفاده اقتصادی، فعالیتهای بر مترتب مالی مخامرات مدیری  و اقتصادی اای امکاری

و اقتصادی در کشور با توهه به حوزه اوای مختلوف کواری دارای     صنعتی اا و موسسات مختلفشرک  میان، این در .اس  افاایش

و نیاز به برنامه ریای و قانون گذاری دقیق به هه  افاایش کارایی وباال بردن سود اقتصادی اسوتند  ماای  متفاوتی از یکدیگر بوده 

انصاری و غفوارزاده   ).باشدرشد و پیشرف  اقتصادی این موسسات الزم و ضروری می برای مذکور ابااراای از استفاده لحاظ بدین و

،9819) 

اوای زیور   کارآمد را بر توسعه اقتصادی و تجواری، در ماوال   مالی ضرورت وهود اباار توان اامی  وبا توهه به مطالب گفته شده، می

 :توضیح داد
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 امکانپوذیر  حلور کاتالیستها بدون پتروشیمی اا و پاالیشگاای مجتمع اای رآکتوراای در شده انجام شیمیایی اای واکنش اغلب

 تموام  تقریبوا  اوم اکنوون  . کنود تحمیول موی   شویمیایی  مجتمع یک به انبوای را ضرراای کاتالیس  یک پایینتر عملکرد .نیس 

 یاوای خواره  کاتالیس  به دسترسی صورت در ااپتروشیمی و پاالیشگاای مجتمعهای و اس  کشور وارداتی مصرفی کاتالیستهای

 ،نمایند استفاده داخل ساخ  اایاز کاتالیس  نیستند عنوان حاضر ایچ به (کاتالیس  تامین برای تحریم سخ  شرایط در حتی)

 به حاضر خصوصی یا دولتی نهاد ایچ حال عین در .باالس  بسیار اای داخلیاتالیس کضعیف  عملکرد از ناشی مخامرات که چرا

 نموودن  بیمه به احتمالی حاضر اایزیان و ضرر بودن ناشناخته عل  به نیا بیمه ای اایو شرک  نیستند مخامرات پذیرفتن این

 محصوول  تلومین  برای الزم اعتبار و توان نیا کننده داخلی تولید بنگاه اای .نیستند داخلی کنندگان تولید برای محصوالت این

 موانع از بخشی نماید تلمین را داخلی اایکاتالیس  از استفاده مخامرات باشد معتبر حاضر نهادی که صورتی در .ندارند را خود

 تنهوا  داخول  سواخ   دانش بنیوان  محصوالت از ناشی مخامرات .شد خوااد مرتفع کاتالیس  ساخ  فنی دانش به توسعه مربوط

 به توانمی زمینه این در .استند مواهه مساله این با فروش خود در که استند زیادی محصوالت بلکه نیس  موارد این به محدود

موتوور   در اسوتفاده  موورد  اینورتوراوای  بورق،  ذخیوره  اوای دسوتگاه  گواز،  و نفو   در حووزه  تخصصوی  نرم افااراای چون مواردی

اسوماعیل پوور، غفواری آشوتیانی     ).  اسو   آموده  گاارش این در آنها از برخی شرح که نمود اشاره … و مترو برقی لوکوموتیواای

،9839) 

 مشوکل  بوا  رابوازار   تا ایده زنجیره ذینفعان، تکمیل میان اممینان و اعتماد نبود آشکاری صورت به که دیگری اایماال همله از

 از .اسو   مرفوه  دو زمینوه  ایون  در اممینان عدم .باشدمی متقاضی تکنولوژی و عرضه کننده میان فناوری انتقال کند،می مواهه

 بوه عملکورد   فنواوری  متقاضوی  مرفوی  از اس  و خود فکری مالکی  حقوق از دیگران سواستفاده تکنولوژی نگران صاحب مرفی،

 وهود این با دارد، کشور در فکری حقوق مالکی  زیرساختهای ضعف در ریشه مساله این البته .اس  بی اعتماد فنی دانش مناسب

 شوده  خاصی ربات ساخ  به موفق که کاشان در تیمی ماال برای .اس  قابل حل ضمان  اباار از استفاده با مساله این از بخشی

. اس  گرفته اشاره قرار مورد گاارش این در آن شرح که برد نام توانمی را ورزیدمی اهتنا  متقاضی به شرک  آن ارائه از اما بود

فراینود اهرایوی و تولیودی در موسسوات و      موالی  توان به این امر اشاره کرد که توامین در نهای  در این قسم  می (9839امان ، )

 و دیگر موسسات بانکی انجام ااسرمایه گذاران در بانک توسط بایستی اای تجاری درتمام مراحل به خصوص مراحل پرخطرشرک 

 بسویار  خطرپوذیر  اوای سرمایه گذاری به خصووص مورح   اایمرح داد،می نشان کشور در مالی و پولی اایصندوق بررسی. شود

 ماای  امچنین و کار و کسب فلای بودن نامساعد .دولتی اس  منابع به وابسته مستقیم غیر یا مستقیم مور به اغلب و محدود

در  خاصوی  مشوق اای نیازمند را حوزه این به خصوصی بخش ورود و کااش را سودآوری تجاری انگیاه اایفعالی  آمیا مخامره

 را حووزه  این برای الزم سرمایه اای تواندمی سرمایه گذاران برای محتمل اایزیان و ضرر از بخشی تلمین .نمایدمی زمینه این

اوای  اوا و سیاسو   توان به اامی  پشتیبانی از مورح مطالب گفته شده در این قسم  میبا توهه به ( 9839امان ، ) .نماید تامین

در این راستا بوا توهوه   . موسسات مختلف تجاری چه در سطح کالن و چه در سطح خرد به واسطه ابااراای قدرتمند مالی اشاره کرد

تاثیر  اا نگاه دقیقتری به این اباار،  ارزی توسط بانکبه تاکید اصلی موضوع تحقیق در رابطه با صدور ضمان  نامه اای تعهد پرداخ

 .تحریم اای بانکی را بر آن بررسی کنیم
 

 روش شناسی تحقیق

اسوناد   روش گردآوری امالعات در این تحقیق  بصورت کتابخانه ای بوده و برای گرد آوری امالعات در ایون تحقیوق شوامل تموامی    

کتب ، مجالت و بانکهای امالعاتی و شبکه اای کامپیوتری استفاده شوده کوه محقوق در موی     بانکی ، اسناد کتابخانه ای ، مقاالت ، 

قابل ذکر اس  که هامعه آماری در این تحقیق در این حیطه شامل کلیه اسناد ومدارک  مورتبط  . انجام این تحقیق در دسترس دارد

اا ، وظایف و عملکرد آنها در رابطه با محیوا  رات و قوانین بانکاسناد و کتا  اایی در رابطه با مقر: با موضوع تحقیق اس  که اعم از 
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اا و موسسات تجاری ، مقاالت و مجالت در رابطه با تجارت بین الملل و مباحث حقوقی کردن اباار مالی الزم برای حمای  از شرک 

مرکای دانشوگاه و کتابخانوه دانشوکده حقووق و     مرتبط باآن، استفاده از منابع التین مر تبط با موضوع تحقیق و استفاده از کتابخانه 

روش اای تجایه وتحلیل آماری در این تحقیق به روش . تجارت بین الملل واساتید مجر  در دانشکده ودانشگاه واینترن ، می باشد

ارزی بانکهوا در  استنبامی وتحلیل کیفی می باشد و با استفاده از این مریق نقش واامی  و هایگاه ضمان  نامه اای تعهد پرداخ  

ایران مورد بررسی قرار گرفته و امچنین تطبیقی بین مقررات و قوانین مرتبط با این اباار موالی در ایوران وقووانین و مقوررات بوین      

 .المللی از سوی اتاق بازرگانی بین المللی انجام گرفته اس 

 مبانی نظری تحقیق

 های بانکیضمانت نامه

ضمان ، در صورت عدم ایفای قرارداد توسط یوک شوخ     قابل برگش  یک بانک به پرداخ  وهه موردنامه بانکی تعهد غیر ضمان 

ناموه را بوا   ضومان   نامه بانوک بایود وهوه   ضمان  تح  شرایط. باشداین شخ  ثالث فروشنده یا متعهد انجام قرارداد می .ثالث اس 

قوانین کشوری که ضمان  نامه  .محقق شده باشد، پرداخ  نمایدنامه به این که شرایط مندرج در ضمان  اولین درخواس ، مشروط

تووان  به عبارت دیگر می (9831فقیهی ،). رویه معمول، ناظر بر اهرای شروط آن ضمان  نامه اس  در خاک آن صادر گردیده، مبق

نمایود و در صوورت   موی  ورما صادرقبووووال قرارداد متقواضی با کارفوو اذعان داش  که ضمان  نامه بانکی، تعهدی اس  که بانک در

بانوک بوا صودور     .نمایود پرداخ  موی "ذینفع  "شرط به کارفرما  نامه را بدون قید وار دلیل بانک وهه ضمان  درخواس  کارفرما به

ازد و نپرد نامه را در مواعد معینشده موضوع ضمان ی نماید که درصورتی که متعهد تعهدات پیش بیننامه بانکوووی تعهد میضمان 

مجرد اعالم ذینفع قبول از انقلوای سررسوید، وهوه      تعهدات خود به ار عل  خودداری نماید، به یا اینکه از انجام صحیح و به موقع

و فقوط   نامه اای بانکی غیرقابل انتقال بودهضمان  .بپردازد( ملمون له) ینفعذ مبلغ قید شده در ضمان  نامه را در وهه اللمان یا

 .باشدنامه قابل استفاده میمندرج در متن ضمان توسط ذینفع 

. اا از دوهنبه متفاوت در تاسیسات حقوقی مربووط بوه ضومانات عقودی دخیول اسوتند      توان بیان کرد که بانکاز منظر حقوقی می

 (9833نظافتیان ، ) . مبیعی اس  که در ار کدام از این دوهنبه نقش حقوقی بانک کامالً متفاوت خوااد بود

 .داندمی اایی که حسب مورد در اختیار مشتریان خود قرارعتبار تسهیالت مالی واعتباری ویا وامبه ا .9

 .به اعتبارنیاز مشتریانشان به تلمنی تعهداتی که آنان در مقابل اشخاص ثالث دارند .2

داد، میبایستی می ر مشتریان قرارکند که در مورد اول بانک درقبال وام ویا تسهیالت مالی واعتباری که در اختیااضافه می نظافتیان

لذا بانوک ایون نووع    . داد وههی را که به مشتری پرداخته، دوباره به بانک مسترد خوااد داش تامین کافی داشته باشد که نشان می

کند وزمانی مبادرت به اعطای تسهیالت خوااد نمود که شخ  یوا موسسوه معتبوری بواز     تامین را نوعی پوشش تلمینی فراام می

اا از این هنبه ذینفع یا بوه عبوارتی حقووقی ملومون لوه ایون پوشوش تلومینی         پرداخ  آن وام را تلمین کند، بدین لحاظ بانک

کند که تلمین عقدی گارانتی تلمین عبارت از وعده ایس  از سوی شخصی که ضوامن یوا متعهود    وی بیان می. گردندمی محسو 

آیود کوه   یا آینده شخ  مرسوم به مدیون اصلی این وعده بوه نفوع کسوی بعمول موی     شود، برای پاسخگویی به دیون حال نامیده می

ضوامن در ایون گونوه تلومین اوا بایود از اعتبارموالی        ( 9833امان ، ) . مدیون اصلی در مقابل او مدیون اس  یا مدیون خوااد شد

ایون پوشوش    ز هنبه حقوقی نیا بانک وام دانده بامناسبی برخوردار باشد تا بانک وام دانده بتواند وی را بعنوان ضامن پذیرا باشد ا

 .تلمینی، تعهدات شخصی را در اختیار خوااد داش  که پاسخگوی احتمالی دیون وام گیرنده خوااد بود

اای مختلف تعهدات را در مقابل اشخاص دیگر برعهوده  نامه بانکی معتقد اس  که مشتری بانک به مناسب در یک مفهوم از ضمان 

گردد آنرا ظرف مودت معینوی بوه    نماید و متعهد میویا برعهده خوااد گرف  مشتری بانک، قرادادی را با دیگری متعهد میگیرد می

باب  این قرارداد پیش پرداختی را دریاف  نماید تا کل پروژه مورد قورارداد تکمیول نمایود ویوا درصوورت شورک  در        اتمام برساند یا
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بایستی قرارداد مربومه را بپذیرند در این قبیل موارد متعهدله قرارداد اصلی کوه در عورف   شدن میبرنده  عملیات مناقصه یا ماایده و

پوشوش توامینی وتلومینی مناسوب      یازمنود نامنود، ن مبنای صدور ضمان  نامه ویا اعتبار اسنادی می بانکداری آن قرارداد را قرارداد

ایط قرارداد مبنای صدور ضمان  نامه در مقابل وی برعهوده گرفتوه   ومعتبر برای تلمین تعهدات اس  که مرف مقابل به موهب شر

شود که آن مرف تلمین مناسوبی  اس  ومبیعی اس  که برای نیل به این تامین در صورتی حاضر به انعقاد قراداد با مرف دیگر می

لی که در اختیار دارد ومرف مناسبی برای اا نیا با پشوانه مکفی مابه وی ارائه نماید وبانک را هه  اهرای تعهدات قرادادیش تهیه و

 (9833امان ، ). تلمین اینگونه تعهدات بعنوان ضامن خوااد بود

تواند تلمین انجام وحسن اهرای کلیه تعهداتی بانکی موضوع تعهد بانک ضامن می نامهدر مفهوم دوم یعنی ضمان در مفهوم ضمان 

له قرارداد اصلی به عهده گرفته اس  پس از این لحواظ  نامه یا متعهدذینفع ضمان  را در برگیرد که ضمان  خواه یعنی متعهد به نفع

اینکوه   ":قانون مدنی عقد ضمان عبارتس  از 331به موهب ماده ( 9833امان ، ).  ضمان عقدی در مورد دوم هامعتر واعام تر اس 

ضومان   )را ملمون له و شخ  ثالوث  ( ذینفع)دیگر  ضامن، مرف متعهد را. "شخ  مالی را که بر ذمه دیگری اس  به عهده بگیرد

 (9831مدنی ، ). را ملمون عنه یا مدیون اصلی می گویند (خواه

  

 های بانکینامههای بانکی و ارتباط آن با ضمانتتحریم

عملکرد بانکها  با توهه به ورود اقتصاد کشور به یک وضعی  هدید در نتیجه تشدید تحریمهای غر  وامچنین تاثیر این تحریمها بر

و تسهیالت پرداختی آنها، اولین اقدامی که می تواند به وضعی  بانکها کمک کرده و مشکالت ایجاد شوده در ایون شورایط را از بوین     

در راستای تبدیل محدودیتها به فرصتها، بانک مرکای میتواند نقش فعال و مهمی . ببرد، اصالح ساختار سیاستگذاری پولی آنها اس 

 .کند و به حل مشکالت و چالشهای ایجاد شده در اثر تحریم و عوامل مرتبط با آن کمک کندرا ایفا 

با توهه به شرایط تحریم که بانکها در آن قرار دارند، می توان این امر را محتمل شد که بسیاری از بانکها در گشایش اعتبار و نقول و  

این بانکها امکاری می کنند نیا دچار مشکل میشوند و معامالت خوارهی   انتقاالت مالی دچار مشکل شده اند و لذا شرکتهایی که با

در ایون  . این گونه شرکتها با چالشهای هدی امراه خوااد بود و صورتهای مالی و سودآوری شرکتها را تح  توأثیر قورار خوااود داد   

قادر نیستند تا از منابع مالی بین المللی بوه  بیان می کند، شرک  اا ( 9831ترابی و وصالی ،) شرایط امانطور که وصالی و امکاران 

این امر از یک سو احتمال ناکارآمدی سرمایه و به تعویق افتادن مورح   .منظور اهرایی کردن مرحهای توسعهای خود بهره مند شوند

از سووی دیگور،    اای توسعه ای شرکتها را افاایش میداد و در نتیجه، باعث عدم تحقق سود مورد انتظار سوهامداران خوااود شود و   

وی ابراز می کنود کوه بخوش عظیموی از     . باعث افاایش بیکاری و کااش حجم تولیدناخال  داخلی و مشکالت اقتصادی خوااد شد

بررسی روند رشود و توسوعه   . تولیدات داخلی، وابسته به واردات مواد اولیه و لوازم یدکی، تجهیاات و فناوری از سایر کشوراا میباشد

درصود کمتور    29اای مختلف نشان میداد که سهم واردات از تولید ناخال  ملی در امه سطوح درآمد سرانه از اقتصادی در کشور

در این راستا می توان بیان کرد که مرسوم ترین روش هه  انجام واردات از سایر کشوراا در دنیای مودرن، اسوتفاده از    .نبوده اس 

بودیهی اسو  کوه نداشوتن پشوتوانه بوانکی،       . تبارات اسونادی را گشوایش میکننود   اعتبارات اسنادی اس  و این بانکها استند که اع

 (9831امان ، ).محدودی  اای هدی برای صاحبان صنایع و دس  اندرکاران واردات و صادرات کاال در ایران ایجاد کرده اس 

     ادی بوا آن مواهوه موی باشوند را     از دیگر مشکالتی که شرکتهای مختلف تجاری و مالی و امچنین بانکهوا در شورایط تحوریم اقتصو    

لذا تولیدکنندگانی که منابع مورد نیواز  . می توان اعمال تحریم، شرکتها و موسسات مالی در تأمین منابع ارزی مورد نیاز خود نام برد

الی در فراینود  خود را از مریق فاینانس و یوزانس تأمین میکنند، با تنگنا مواهه شده و به دلیول مکمول بوودن تسوهیالت ارزی وریو     

از اینرو، احتمال میرود که بوه دلیول عودم تحقوق      .تولید، نمیتوانند محصوالت خود را مبق زمانبندی پیش بینی شده تولید نمایند
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منابع مالی الزم و به تبع آن، عدم تحقق درآمداای انتظاری، شرکتها قادر به بازپرداخو  تسوهیالت بوانکی در موعود مقورر نبووده و       

 .الت ریالی آنها نیا با تعلل مواهه شودپرداخ  تسهی

در این رویکرد نیا با توهه به نقش به ساای ضمان  نامه اا و اعتبارات بانکی در امداد رسانی به این شرکتها برای مقابلوه بوا چوالش    

بحرانوی حاصوله از   اای درس  بانکی تاکید کرده و بیان کرد کوه در شورایط   گذاریپیش رویشان، میتوان به نقش و اامی  سیاس 

در شورایط تحوریم یوک از    . اا موی باشود  مسائل تحریم، یکی از وظایف اصلی بانکها و موسسات مالی تامین ارزی و مالی این شرک 

از ایون رو  . اای موهود در راه آنهوا باشود  اا به خصوص بانک مرکای باید تامین نیازاای شرکتها و بر مرف کردن چالشااداف بانک

تهای پولی و مالی و یافتن رااکاراایی برای برمرف کردن مشکالت حاصله از تحریم یکی از وظایفی اسو  کوه بانکهوا    توهه به سیاس

توانند مورد توهه قرار داند، ثبوات موالی در   اا برای سیاستگذاری پولی در شرایط حاضر میاز نظروی یکی از اادافی که بانک. دارند

در ایون راسوتا وی بیوان موی کنود کوه بانوک        . اای اعتباری مناسب می باشدد با اعمال سیاس بازار داراییها و تسهیل خروج از رکو

اای اعتباری مناسب در ههو  تخصوی  منوابع بوه سوم  توامین سورمایه در گوردش بنگااهوای          مرکای میتواند با اعمال سیاس 

اهه استند، که با افاایش نرخ ارز ایون محودودی    با توهه به محدودی  نقدینگی که بنگاه اابا آن مو. اقتصادی، به تولید کمک کند

باید در اولوی  قرار گیرد زیرا موهودی نقد در حکم نهاداوای   افاایش قابل مالحظه ای یافته اس ، تامین سرمایه در گردش بنگاه اا

رمایه در گوردش دارد، بوه   با توهه به اینکه اعطای تسهیالت بلندمدت اثر برون زایی بور سو  . اس  که هایگاینی برای آن وهود ندارد

بنابراین، توصیه میشوود در وضوعی  هدیود و در     .نظر میرسد در حال حاضر توهیهی برای اعطای این تسهیالت وهود نداشته باشد

 .افق کوتاه مدت حفظ سطح فعلی تولید ادف گذاری شود

عدم توانوایی  . وارد بسیاری باید پاسخگو باشددر حال حاضر دامنه تعهدات بانک مرکای بسیار وسیع اس  و اعمال بانک مرکای در م

بانک مرکای در پاسخگویی به دامنه وسیعی از تعهدات، میاان مقبولی  بانک مرکای بین عموم و حتی شبکه بانکی را کوااش داده  

شواید  . کای باشود به منظور ایجاد تحول در سیاستگذاری پولی، اقدام مهم و اولیه میتواند محدودکردن دامنه تعهدات بانک مر. اس 

در این شرایط، مهمتر از تعیین تعهدات، مطلع کردن بخش خصوصی و دول  در رابطه با مواردی اس  که از اختیوار بانوک مرکوای    

یکی از مواردی که توصیه میشود تا بانک مرکای در کوتاه مدت بیش . خارج اس  یا توانایی انجام آن در افق کوتاه مدت وهود ندارد

اای صورت گرفته در موورد  بینیزیرا با توهه به پیش. در مورد آن متعهد نشود، کمک به تولید و کااش بیکاری اس  از حد متعارف

-رشد پایه پولی و نرخ تورم تا پایان سال هاری، اعمال سیاستهای انبسامی تنها میتواند در چارچو  تامین سرمایه در گردش بنگواه 

یافته بانوک مرکوای را توا حود زیوادی       محدودکردن دامنه تعهدات، میتواند مقبولی  کااش در مجموع،. اای مولد قابل توهیه باشد

 .این مهم بدون اتخاذ یک سیاس  ارتبامی شفاف با دول  و بخش خصوصی میسر نیس . بازگرداند

ان به پدیده پولشویی نیوا بوه   عالوه بر مطالب ذکر شده در رابطه با تحریم و تاثیر آن بر بانکداری و فعالی  اقتصادی شرکتها و می تو

 .عنوان یک عامل موثر بر ایجاد اختالل در فعالی  شرکتها و روند اعطای تسهیالت بانکی به آنها ذکر کرد

 اتفاق آن مورد در ایچگاه اما شده، ارائه اهتماعی علوم مختلف دانشمندان توسط تحریم از مختلفی تعاریف و اا دیدگاه

 کردن، تصویب و دادن اهازه تحریم، معادل Sanctionلغ   سیاسی اصطالحات و لغ  رانگف در .اس  نگردیده نظرحاصل

 .اس  شده معنی اهرایی هریمه، ضمان  مجازات،

 وسایلی الملل حقوق بین در Guarantee و Sanction مینویسد Guaranteeو  Sanction عنوان زیر بریتانیکا دایرةالمعارف

 اس  ممکن که روند، کار می به بین لملل حقوق مقررات و قواعد تلمین برای اا همعی دول  دسته اقدامات مریق از که استند

 از استفاده یا تحریم اقتصادی، به و شود آغاز دیگر دول  علیه بین ا لمللی اای درسازمان دولتها انتقادی و توبیخ آمیا آراء از

 اقدامات اا، مجازات یا اهرا معنای ضمان  به Sanction اس  آمده لغ  این درباره دیگر، هایی در .گردد ختم نظامی نیروی

 می اعمال الملل بین ناقلین حقوق علیه همعی دسته امنی  سیستم مریق از که استند یا نظامی اقتصادی سیاسی، تنبیهی

آن  سوی یک در که گیرد می قرار میفی میانه در کشور، خارهی یک سیاس  منافع تأمین برای ابااری عنوان به اا تحریم. گردد
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 تدابیر دیگر، میف سوی در و اس  زور به تهدید یا پنهانی اای نظامی، فعالی  نیروی کاربرد مانند قهرآمیا اقدامات سخ  ترین

 به .دارد قرار مبادالت فرانگی آوردن در تعلیق به و دیپلماتیک رسمی سفیر، اعتراض احلار اا، دیپلمات اخراج دیپلماتیک،

 .نشیند می آنها های به و قرار داشته میف این میانه در اا تحریم عبارتی،

تا  شود می ادفمند استفاده صورتی به دیپلماسی و زور از آمیاه ای آن در که اس  اهبار دیپلماسی نوعی اقتصادی، اای تحریم

خود  تصمیم در تا نماید وادار ساخته دگرگون را موهود اکنون وضع ام یا و اس  موهود وضع تغییر دنبال به که را دشمن

 اایش سیاس  عل  به کشور مجازات یک یا تنبیه آن، نظام تغییر حتی کشور یا یک اای بر، سیاس  اثرگذاری. کند نظر تجدید

 اا بوده و به یکی از اشکالای از این تحریمممنوعی  مالی هنبه .اند آمده نیا تحریم تعاریف در استند که دالیلی معمولترین از

 :ذیل اعمال شدنی اس 

 اا و سایر خدمات مالیممنوعی  بیمه .9

 مالیات بر صادرات کشور .2

 اای مالی و بانکیایجاد محدودی  .8

 تحریم نقل و انتقاالت مالی .1

 اای خارهی کشورمسدود کردن دارایی .1

 اای نفتیایجاد ممنوعی  در فروش نف  خام و واردات و فراورده .3

 اسنادی برای تجار کشورایجاد اختالل در گشایش اعتبار  .7

 (9833عایانژاد، نورانی ،)    گذاریایجاد موانع در هذ  سرمایه .3

باشد، بطور کلی تحریم بانک اا بر روی سیستم اا ممنوعی  مالی و تحریم بانکی میامانگونه که بیان شد، یکی از اشکال تحریم

 :شوداا پرداخته میفی بعلی از آنگذارد، که در اینجا به معرمالی وپولی کشور اثرات گوناگونی می

 

 :حسا  ذخیره ارزی یررویتاث( 9

، کلیه پرداخ  اای حسا  ذخیره ارزی اعتبارات گشایش شده وفعال تح  تاثیر این (سپه)ازاولین روز تحریم در اولین بانک ایرانی 

ل  عدم امکان معامله اسناد ودریاف  وهه تحریم قرار گرفته، به این دلیل که فروشندگان ازارسال کاالاای مورد قرارداد به ع

در نتیجه، کاالاای گشایش اعتبارشده ازمحل حسا  ذخیره ارزی بالتکلیف مانده اند وبانک مرکای به دنبال . خودداری می نمایند

م اا غیرقابل در صورت ادامه مورد فوق وتسری آن به سایر بانک اا، تاثیرات زیانبار اقتصادی این تحری. بانک هایگاین می باشد

 .پیش بینی خوااد بود

 :مخامره درخصوص منابع بانک یشافاا( 2

ازآنجاییکه ایرانیان زیادی باشعب خارج ازکشوربانک اا دارای مراودات مالی می باشند، لذا با اعمال این تحریم اا، بخش عظیمی 

اند که مشتریان خارهی نیامراوداتی با این شعب داشتهدرعین حال، برخی از . اا دراین کشوراا به مخامره می افتدازمنابع بانک

 .منجر به این مساله می گردد که فرایند تجارت با شرک  اا وافراد ایرانی سختتر شده وااینه اای آن را افاایش داد

 :احتمال محدودی  بهره برداری از دارایی اا در خارج از کشور یا مسدود شدن سپرده اا( 8

پس از اعمال تحریم اای فوق، دامنه آن تاکشوراای اروپایی وحتی سازمان ملل متحد گسترش یابد  پیش بینی می شود که

وچنانچه در آینده دارایی اای بانک اای ایرانی مسدود شود، سیستم بانکی با زیان غیرقابل هبرانی مواهه می گردد و این موضوع 

 .شدیدا منابع بانک اا را به مخامره خوااد انداخ 

 :مطالبات یشاافا( 1
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ارزی مورد نیاز خود از مریق بانک اا، مشتریانی که منابع مورد نیاز خودشان  عاا درتامین مناببا اعمال تحریم ومحدودی  شرک  

شوند و به دلیل مکمل بودن تسهیالت ارزی وریالی در فرایند تولید، کنند، دچار مشکل میرا از مریق گشایش اعتبارتامین می

ازاینرو، به عل  عدم توانایی در بازپرداخ  تسهیالت خود، . بینی شده تولید نمایندصوالت خود را مبق زمانبندی پیشنمیتوانند مح

به نظرمی رسد که بانک اای تحریم شده در کوتاه مدت با افاایش مطالبات مواهه شوند، گرچه پیش بینی می شود که در بلند 

شمگیر گشایش اعتبارات اسنادی، روند صعودی افاایش مطالبات ارزی بانک اا مدت، به دلیل کااش مراودات ارزی و کااش چ

 .کااش یابد

 :تاثیر بر روی ریسک اعتباری( 1

از زمان شروع اولین تحریم علیه بانک اای ایرانی، به دلیل نگرانی از باب  امنی  صادرات، ریسک اعتباری مراودات با ایران باال رفته 

کاال به ایران رو به افاایش اس  واین مورد منجر به افاایش ااینه اا وقیم  نهایی کاالاای صادراتی به و نرخ پوشش بیمه صادرات 

 .ایران می شود

 :افاایش قیم  کاالاای سرمایه ای( 3

 از کشوراای اروپایی( ماشین آالت وتجهیاات)از شروع تحریم اا علیه ایران، شااد رشد روز افاون قیم  کاالاای سرمایه ای  

به موضوع تحریم وعدم امنی  در کشور ( حدود یک درصد)استیم و این موضوع با توهه به افاایش ناچیا تورم در این کشوراا 

 .ایران برمی گردد

 :کااش اعتماد بین المللی به سیستم بانکی( 7

دم انجام مراودات با این بانک اا اعتماد فروشندگان بین المللی نسب  به بانک اای ایرانی به شدت کااش یافته، به موری که بر ع

 .تاکید می کنند و اشاعه این موضوع در سطح وسیع بانکی بسیار هبران ناپذیر خوااد بود

 :تاثیربر روی نیرواای متخص  بانکی( 3

 .اااران نیروی متخص  ارزی بانکی ازاین موضوع اثرپذیر خوااند بودو در صورت تداوم، اثرات آن بسیار هبران ناپذیر خوااد شد 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها

با توهه به شرایط بحرانی حاصل از تحریم در کشور و این امر که تحریمهای موهود از بعد اقتصادی و مالی مسئله مهمی تلقوی موی   

شود، این تحریمها بر عملکرد بانکها و موسسات تجاری و برقراری ارتباط این موسسات با موسسوات خوارهی و واردات موواد اولیوه و     

گذارده و روند اقتصادی رو به رشد در ایران را دچار اختالل کرده و به دنبوال خوود کوااش تولیود ملوی ،      کاالاای سرمایه ای ، تاثیر

 .اری را به امراه داردکااش رشد اقتصادی و بیک

در این میان آنچه حائا اامی  اس  و باید به آن توهه شود این نکته اس  تحریم اای اقتصادی عاری از تاثیر نیس  و برای رسیدن 

 ایرااکاراو  تواننود  می که دارند وهود اقداماتی راستا، این در. شد متحمل نیا را آن اای ااینه بایستی به ااداف و آرمانهای کشور 

 :ن معال می باشندای حل برای مناسبی

 تغییر مرف اای تجاری 

 تولید برخی از کاالاا در داخل 

  کااش مصرف برخی از کاالاا 

 سوخ   کننده تحریم اا کشور مرف از آنها شناسایی که بارگ خصوصی سازی و کوچک و خرد کردن برخی از شرکتهای 

  باشد می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

بیان می کند، رااکاراوایی دیگور نیوا وهوود دارد کوه       ( 9831وصالی و ترابی ، )  و امکارانعالوه بر این موارد،  امانطور که وصالی 

 :می توانند کار سازباشند  برای فراراز تحریم اا

بوه نظور میرسود کوه در شورایط تحوریم، بانکهوای خصوصوی تحو  فشوار و           : ارتقای نقش بانک اای خصوصی در اقتصاد .9

قورار  ( یا بانک اایی که به تازگی سهام آنها بوه بخوش خصوصوی واگوذار گردیوده     ) ولتیمحدودیتهای کمتری نسب  به بانک اای د

لذا تقوی  نقش و عملکرد این بانک اا، به ویژه در عرصه فعالی  اای ارزی و بین المللوی، میتوانود توا حودودی از مشوکال       . گیرند

صوصی نیا دچار تحوریم نگردنود، دقو  ویوژه ای در انجوام      م اس  برای آنکه بانک اای خاتعامالت بانکی بین المللی بکااد، لکن الا

 .عملیات بانکی، به ویژه عملیات بین المللی و رعای  مقررات مربومه مبذول نمایند

اامی  این موضوع در آنس  که پس از رفع تحریم، سیستم بانکی با سرع  بیشتری بتوانود  : ارتقای کیفی  خدمات بانکی .2

 .لیات بانکی بین المللی را از سر بگیرد و خود را با شرایط روز تطبیق دادفعالی  گذشته خود در عرصه عم

با توهه به اینکه با اعمال با توهه به مطلب بیان شوده موی تووان بوه ایون امور اشواره کورد کوه          : سیاس  کااش نرخ بهره .8

بطه با انجوام عملیوات واردات و امچنوین    تسهیالت و اعتبارات بانکی و ارزی از مهمترین فاکتوراا و عوامل در پیشبرد شرکتها در را

از آنجا که قطعنامه اوای  . صادرات کاال می باشد که این امر باید کامال مورد توهه بانکداران به خصوص بانک مرکای ایران قرار گیرد

د اولیه و کاالاوای موورد   تحریم در مورد برخی از کاالاا، کشوراای علو را از معامله با تجار ایرانی منع کرده اس ، لذا شرک  اا موا

نیاز وارداتی خود را با چندین رابطه تهیه نموده و ااینه تمام شده محصول آنها چندین برابر می گردد که بدون شک بر تقاضای این 

ر محصوالت تأثیر منفی داشته و علیرغم این که شرک  اا را در تأمین مالی منابع مورد نیاز خوود دچوار مشوکل مینمایود، آنهوا را د     

گذاران خارهی تحریمهای بین المللی و افاایش ریسک سرمایه. نیا با بحران مواهه خوااد نمود( فعلی و آتی)بازپرداخ  منابع بانکی 

برای سرمایه گذاری در کشور، اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزی و کااش رشد اقتصادی مواهه خوااد گردید، لذا الزم اس  با اتخاذ 

 .تشویقی در این خصوص از مریق کااش نرخ بهره، مشوقی برای افاایش سرمایه گذاری خارهی ایجاد گردد سیاس  اای پولی

در حال حاضر، تعدادی از بانکهای ایرانی تنها در معامال  دالری و برخی دیگر در معامال  بوه دالر و  : مدیری  ذخایر ارزی .1

ییرات الام را در ترکیب ارزی ذخایر خود ایجاد کننود و سوبد هدیودی از    لذا بانکهای تحریم شده میبایس  تغ. یورو تحریم شده اند

برقراری روابط کارگااری با کشوراا وبانک اای هدید و سرمایه گذاری، خرید و تأسیس بانوک مشوترک در   . اسعار عمده را برگاینند

 .خارج از کشور نیا می تواند تا حدودی از مشکالت ایجاد شده در اثر تحریم بکااد

با افاایش تحریمها، سیستم بانکی دیگر از امنی  الزم ههو  مبوادالت ارزی برخووردار نخوااود     : جاد و تقوی  صرافی ااای .1

 .بود، لذا ایجاد و تقوی  صرافی اا می تواند درباالبردن سطح امنی  و سرع  مبادالت پولی نقش مؤثری را ایفا نماید

کارماد و پیش پرداخ  کمتر برای تسهیالت ارزی، موی تووان از فورار    با درنظرگرفتن : کااش نرخ کارماد و پیش پرداخ  .3

سرمایه اا از سیستم بانکی هلوگیری کرد، در ضمن رویکرد فوق الذکر می تواند تا حدودی از تبعات تحریم بر روی سیسوتم تولیود   

 .کشور نیا هلوگیری نماید
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7.  

 

 :منابع و ماخذ

 
 بازاریابی خدمات» ،9839،اسماعیل پور، حسن؛ غفاری آشتیانی، پیمان». 

  مقایسه تطبیقی و شناسایی مهمترین موانع حمای  از "انصاری، محمد تقی؛ غفار زاده، ایرجSME مجموعه مقواالت نهموین کنگوره    . "اا در ایران

 9831، سراسری امکاریهای دول ، دانشگاه و صنع  برای توسعه ملی

     بانکداری بین المللوی، ترهموه موتن انگلویسInternational Banking ،       متورهم . انتشوارات مؤسسوه بانکوداری ایوواالت متحووده ی آمریکووا :

 9171،تهران. انتشارات مؤسسه لوم بانکداری ایران. غالمحسین معنوی

  ،فصولنامه  . "وآوریارائه مدلی برای تحلیل پیامداای سرمایه اهتماعی در حوزه نو " ،سید سپهر؛ فیروز آبادی، سید احمدبی تعب، علی؛ قاضی نوری

 2و  9نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 

 999شماره  ، 9831 ، اثرات تحریم بانک اا بر اقتصاد و سیستم بانکی، بانک و اقتصاد، ترابی، مهرنوش؛ وصالی، ساناز  

  31شماره   ،9819،فصلنامه راابرد. "ضرورت توسعه اوراق بهادار اسالمی  "،سلیمی، علیرضا . 

 انتشارات روابط عمومی بانک سینا. "ضمان  نامه بانکی"،9831، فقیهی، محمد حسن. 

  9831معاون  پژواشهای سیاس  خارهی ، /مرکا تحقیقات استراتژیک مجمع تشخی  مصلح  نظام 

 دانشکده حقوق شهید بهشتی   "ضمان  نامه اای بین المللی بانکی" ،9833، نظافتیان،  عبد اهلل ،. 

 مجموعوه   "نقش سیستم بانکی در تامین منابع سرمایه گذاری مورد نیاز در برناموه چهوارم  "؛ اکرمی، ابوالفلل ؛ علوی، سید محمود ،  نیلی، فرااد ،

 9812مقاالت شانادامین امایش بانکداری اسالمی ، 

 999شماره ،  9831صاد،مجله بانک و اقت ،"اثرات تحریم بانکها بر اقتصاد و سیستم بانکی" ،وصالی، ساناز؛ ترابی، مهرنوش 

 39شماره ، 9833، مجلس و راابرد ،  "تجایه و تحلیل تاریخی: آثار تحریم اای تجاری و مالی براقتصاد ایران " ،یاوری ، کاظم؛ محسنی ، رضا  
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