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شده برای تمملی بر فرصت ای ایجاد  ،تحریم به مثابه فرصتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

 اصال ات اقتصادی در اثر تحریم

 2داریوش ابو مزه، 1سيد علی رو انی

 

 

 چکيده

از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ایران، تحری  های متعددی ومیه کشورمان اومال شده است. این تحری  ها در سالهای 

گدردد. بده دلید      فناوری و... را شدام  مدی  های تجاری، مالی و بانکی، نفت و گاز، وم  و  اخیر شدت گرفته و کمیه ورصه

ضعفهای ساختاری دیرینه در اقتصاد ایران، این تحری  ها اثرات منفی بر اقتصاد کشور اومال کرده و روند رشدد اقتصداد   

هایی مواجه نموده است. در این میان آنچه غالباً مرفول است، فرصتهای قاب  توجهی است که این تحریمها  را با دشواری

هدای بوجدود آمدده     اند. در این مقاله بخشی از این فرصدت  اصالح ساختارهای معیوب اقتصاد کشور به دنبال داشته برای

گیدرد.   ریزی مورد بررسی قرار می برای اصالحات ساختاری و زیربنایی در نظام تجاری، نظام پولی و ارزی، و نظام بودجه

تدوان آنهدا را برکدات بالفعد       از این فرصتها صدورت گرفتده و مدی    ها استفاده بهینه ،زم به ذکر است که در برخی حوزه

توان آنها را برکات بالقوه تحری   ها فرصتهای میکور به فعمیت نرسیده و می تحریمها دانست، در حالی که در برخی حوزه

 در نظر گرفت.
 

 واژگان کليدی: تحریم، اقتصاد مقاومتی، برکات تحریم، اصال ات اقتصادی
 

 مقدمه

کشورهای غربی از ابتدای شک  گیری نظام جمهوری اسالمی ایران تحری  های مختمفی را ومیه کشورمان اومال کدرده  

اند. این تحری  ها در حوزه های مختم  اقتصادی، نظامی و فناوری بوده است. اومال تحری  های میکور ومیه کشورمان 

این مقاله پیامدهای مثبت این تحری  ها مورد بررسدی قدرار    پیامدهای مثبت و منفی متعددی به دنبال داشته است. در

می گیرند. البته باید گفت که منظور از پیامدهای مثبت تحری  ها بیشتر فرصت های ناشی از تحری  ها می باشد که در 

هدای   برخی حوزه ها از فرصت های حاصمه به درستی استفاده شده و در برخی حوزه ها هنوز استفاده مناسب از فرصت

 ناشی از تحری  ها نشده است.

                                                           
 s.ali.rohani@gmail.com  دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس مرکز پژوهشهای مجمس شورای اسالمی  0
 aboohamzeh@gmail.comدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس مرکز پژوهشهای مجمس شورای اسالمی  0
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برای این منظور، فرصت های بوجود آمده ناشی از تحری  های اومال شده ومیه کشورمان، در حوزه نظام تجداری، نظدام   

ریزی مورد اشاره قرار می گیرند. البته ،زم به ذکر است که در این نوشدتار، صدرفا برخدی از     پولی و ارزی، و نظام بودجه

جاد شده مورد بررسی قرار گرفته اند و احصاء کمیه فرصتهای ایجاد شده در اثر تحریمها مجال مفصدمتری  فرصت های ای

 طمبد. را می

 

 محدودیت در خرید از خار ( - وزه تجارت و علم و فناوری )ناشی از تحریم ای تجاری

 خودکفایی در صنایع نظامی و قدرت بازدارندگی 0-0

هدا   های نظامی است. این تحدری   شده ومیه کشورمان مربوط به تحری  کا،ها و فناوری یکی از برکات تحری  های اومال

باشد، موجب شد تا ومالً مسئولین بخشهای نظدامی امیددی بده تدثمین      ای به قدمت انقالب اسالمی می که دارای سابقه

های بمندمدت بدرای ارتقدای تدوان     نامهبر های فناورانه خود از دیگر کشورها نداشته باشند و لیا اقدام به طراحی نیازمندی

های شدید نظامی ومیه کشورمان حاک  نبود، این سدطح از اسدتقالل و    تولید داخ  در این حوزه نمایند. یقیناً اگر تحری 

 شد. های نظامی محقق نمی توانمندی فعمی در این حوزه فناوری

های توسعه ی  فناوری یدا صدنعت    همترین مؤلفهیکی از م« ضمانت بازار»گیاری صنعتی  بطور کمی در مباحگ سیاست

اند که شدت تحریمها در حوزه صدنایع   شود. مدیران و فعا،ن نظام وم  و فناوری بارها بر این نکته تثکید کرده معرفی می

ها خصوصاً در تجهیزات پیشرفته، موجب شده است کده بدازاری تضدمین شدده در      نظامی و ودم امکان تثمین نیازمندی

های نظامی در کشدور   های نظامی قرار داشته باشد، و این امر کمید توسعه فناوری نظامی در اختیار فعا،ن فناوریصنایع 

 بوده است.

تواندد الگدویی بدرای طراحدی      نکته قاب  توجه آن است که الگوی به کار گرفته شده بدرای توسدعه صدنایع نظدامی، مدی     

همچنین باید توجده داشدت کده داندش فندی موجدود در        کشور باشد. دار استراتژی توسعه سایر صنایع اساسی و اولویت

هدای نظدامی بدسدت آمدده، در      های صورت گرفتده در حدوزه   گیاری گفته و نیز سرمایه صنایع نظامی، که به د،ی  پیش

اسدت،   معرو « سرریز تکنولوژی»که در ادبیات وممی به بسیاری از صنایع پیشرفته دیگر نیز قاب  کاربرد است. این امر 

به وبارت بهتر می توان گفت در حوزه نظامی از فرصدت   های پیشرفته را افزایش دهد. تواند سروت رشد سایر فناوری می

تحری  های بمند مدت غرب استفاده شده ولی پتانسی  های فناورانه زیادی نیز دراین بخش وجود دارد که می تواندد در  

 سایر بخش ها مورد استفاده قرار گیرد.

 الزام اتکا به توان تولید داخ  و توسعه صنعت و فناوری و دانش داخمی 0-0

هدای   مساله دیگر قاب  طرح، خرید بسیاری از محصو،ت فناورانه از تولید کنندگان خارجی توسط دستگاه هدا و شدرکت  

کا،هدا از  دولتی در وین وجود توان ساخت داخ  است. این خرید ها، بعد از اومال تحدری  هدا و سدخت شددن تدامین      

کشورهای دیگر، به سمت کا،های داخمی سوق پیدا کرده است و ومال امکان فرو  محصو،ت فناورانه برای بسیاری از 

و  0وام  تامین کا،ی نفدت تهدران    . برای مثال می توان به مصاحبه مدیرتولیدکنندگان اینگونه کا،ها فراه  شده است

 اشاره نمود.  0تجهیزات صنعت نفت وضو هیات مدیره انجمن سازندگانمصاحبه 

                                                           
0.http://www.nioc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=0b1d0601-c1b0-01bc-103f-

6013011d6117&LayoutID=aefcb0c3-6c11-00b7-b670-eebced1b3af7&CategoryID=1a17de1d-0c63-0b1a-

a330-11e663faf77d 
0
 http://neconews.com/prtg.n3xrak3yypr0a.html 
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واگیاری پروژه های بزرگ در بخش هایی مانند نفت و گاز به پیمانکاران خارجی یکدی دیگدر از مسدائ  سدنتی اقتصداد      

هدای دولتدی    کشور است. در این حوزه نیز مشابه تامین کا،های فناورانه، تحری  ها موجب شد تا دستگاه هدا و شدرکت  

اران داخمی در این پروژه ها بیشتر استفاده کنند. واضح است که این امدر ودالوه بدر جمدوگیری از     مجبور شوند از پیمانک

 خروج ارز، به توانمندتر شدن پیمانکاران داخمی کم  فراوانی می کند.

ین به ونوان مثالی از اتکا به توان تولید داخمی و تامین مایحتاج مورد نیاز از تولیدکننددگان داخمدی مدی تدوان بده تدام      

کاتالیست مورد نیاز صنایع پتروشیمی توجه نمود. تا پیش از تحری  ها کاتالیست مورد نیداز صدنایع پتروشدیمی ومددتا     

وارد شده و تولیدکنندگان داخمی این محصول دانش بنیان مورد توجه قرار نمی گرفتند. پس از اومال تحری  ها و قطدع  

 01تولیدکنندگان افدزایش یافدت. بطوریکده تدا بهدار سدال جداری        شدن مسیر واردات این محصول تامین کاتالیست از 

کاتالیست مورد نیاز صنایع مختم  پتروشیمیایی توسط متخصصان داخمی طراحی، تولید و به بدازار داخمدی بده صدورت     

هدا بدا    پدس از اومدال تحدری     0می سازی تجهیزات واحد قمع انددود فدو،د مبارکده   . همچنین بو0ومده ورضه شده است

 اده از توان تولیدکنندگان داخمی مثال دیگری از این حوزه می باشد.استف

 

 الزام بازمهندسی شرکای تجاری، خصوصاً در اقالم اساسی 0-7

اند از گندم، ذرت دامدی، کنجالده سدویا، بدرنج و      در سالهای اخیر اقالم ومده وارداتی کشور ااز لحاظ ارز ( وبارت بوده

در جدول زیر کشورهایی که بیشترین واردات در این اقالم از آنها صورت گرفته، به ترتیب ارز  واردات، خالصده   7شکر.

 0شده است.

 

 کشورهای با بيشترین صادرات اقالم اساسی به ایران - 1جدول 

 شکر ذرت دامی برنج گندم 
کنجاله 

 سویا

 88سال 

آلمان، 

کانادا، امارات، 

 سوئیس، استرالیا

امارات، 

پاکستان، هند، 

 مالزی، ترکیه

سوئیس، 

انگمستان، امارات، 

 همند، برزی 

امارات، 

برزی ، انگمستان، 

 سوئیس، ترکیه

انگمستان، 

امارات، آرژانتین، 

 اتریش، برزی 

 83سال 

امارات، 

قزاقستان، همند، 

 روسیه، ازبکستان

امارات، 

پاکستان، هند، 

 تایمنداتریش، 

امارات، 

سوئیس، همند، 

 انگمستان، اتریش

ترکیه، 

مالزی، همند، 

 امارات، لبنان

اطالوات 

 موجود نیست

 31سال 

روسیه، 

امارات، سوئیس، 

قزاقستان، 

 استرالیا

امارات، هند، 

پاکستان، اتریش، 

 تایمند

امارات، 

سوئیس، برزی ، 

 اتریش، همند

امارات، 

سوئیس، ویتنام، 

 ترکیه، همند

ات اطالو

 موجود نیست

                                                           
0
 http://www.mehrnews.com/detail/News/0163071نفت باخبرگزاری مهر  مصاحبه معاون وزیر 

 11111371مصاحبه روابط ومومی شرکت فو،د مبارکه اصفهان با خبرگزاری ایرنا. کد خبر  0
 ، گمرک جمهوری اسالمی ایران30تا  13گزار  آمار مقدماتی تجارت خارجی برای دوازده ماهه سالهای  7
 (http://www.tccim.irبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران انق  از سایت اتاق  0
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 31سال 

سوئیس، 

روسیه، همند، 

 آلمان، ترکیه

هند، امارات، 

پاکستان، اتریش، 

 ترکیه

سوئیس، 

امارات، همند، 

 انگمستان، اتریش

سوئیس، 

امارات، برزی ، 

 انگمستان، هند

همند، 

سوئیس، امارات، 

 هند، آرژانتین

 32سال 

سوئیس، 

امارات، آلمان، 

 انگستان، روسیه

هند، 

ترکیه،  پاکستان،

 امارات، چین

سوئیس، 

انگمستان، امارات، 

 همند، برزی 

امارات، 

برزی ، سوئیس، 

 هند، انگمستان

هند، همند، 

سوئیس، 

 انگمستان، امارات

 

هدای کشداورزی و    با توجه به آنکه کشورهای اروپایی تولید کنندگان بزرگ اقالم کشاورزی نیستند و با تثسدیس بدورس  

کنندد، بدا تحمید  جددول فدوق       گری را در بازار محصو،ت کشاورزی ایفا مدی  نقش واسطه شرکتهای بزرگ توزیع، صرفاً

ها است. این استراتژی در ودین   توان چنین برداشت کرد که استراتژی واردات کشور در اقالم اساسی، خرید از واسطه می

رفتارهای خصمانه کشورهای اروپدایی  ها است، با توجه به  آنکه به لحاظ اقتصادی نادرست و بوده و موجب افزایش هزینه

 در سالهای اخیر ومیه ایران، غیرقاب  توجیه است.

این در حالی است که بسیاری از تولید کنندگان بزرگ اقالم کشاورزی، همسدایگان کشدور مدا، نظیدر هندد، پاکسدتان و       

منافع بیشتری با ایران، هد    قزاقستان و همچنین کشورهای آمریکای جنوبی نظیر برزی  و آرژانتین هستند که اشتراک

های اخیدر در اختیدار کشدور قدرار داده      به لحاظ اقتصادی و ه  به لحاظ سیاسی دارند. لیا یکی از فرصتهایی که تحری 

است، بازمهندسی شرکای تجاری، خصوصاً در اقالم اساسی است که متثسفانه هنوز به طدور کامد  بده فعمیدت نرسدیده      

 است.

 

 محدودیت در نقل و انتقاالت مالی( -بانکی )ناشی از تحریم ای مالیدر  وزه مالی و  .1

تحریمهای اومال شده در حوزه مالی و بانکی، ومدتاً شام  محدودیت در نق  و انتقال ارز از طریق بانکهدای داخمدی بده    

غیردولتدی  منظور تجارت، و همچنین ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع ارزی اشخاگ حقیقی و حقدوقی دولتدی و   

شود. این محدودیتها موجب شدند تا مقام پولی و ارزی کشور ایعنی بان  مرکزی(، ناچار به ایجداد اصدالحاتی    ایران می

 شود. در ساختار نظام ارزی کشور گردد که در ادامه به مهمترین این موارد اشاره می

 

 ایجاد شفافیت مبتنی بر سامانه در بازار ارز 7-0

هدا، و ضدع  شددید     دیرینه در بازار ارز کشور، ودم شفافیت معامالت ارزی، خصوصاً در شدبکه صدرافی  یکی از مشکالت 

نظارت بان  مرکزی بر این معامالت بوده است. پیش از تشدید تحریمهای مالی، بخش ومده وممیدات ارزی مربدوط بده    

ان  مرکزی بر بانکها و از سوی دیگر گرفت و از ی  سو به دلی  نظارت نسبی ب تجارت خارجی، توسط بانکها صورت می

و لیا ثبات نسبی انتظارات نسبت به نرخ ارز، ضع  زیرساختهای اطالوداتی در بدازار ارز    0دسترسی به منابع وظی  ارزی

 ای بروز نکرده بود. پوشیده مانده بود و معض  ویژه

                                                           
 میمیارد د،ر بوده است. 061، مازاد درآمد نفتی که به حساب ذخیره ارزی واریز شد، حدود 13تا  33در طول سالهای  0
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  وظیمدی از وممیدات ارزی از شدبکه    ، از ی  سدو حجد  0اما طی سالهای اخیر و تحری  شدن بسیاری از بانکهای داخمی

ها ادامه یافت، و از سوی دیگر تالط  انتظارات نسبت به نرخ ارز و چند نرخی بدودن   بانکی خارج شده و در شبکه صرافی

التهابات ایجاد شدده   بازی برای ارز و همچنین افزایش تخمفات در فرایند واردات گردید. ارز موجب افزایش تقاضای سفته

هایی را به منظدور افدزایش شدفافیت     رز در اثر فقدان زیرساختهای اطالواتی، موجب شد تا بان  مرکزی سامانهدر بازار ا

 اندازی کند. بازار ارز راه

سدازی تخصدیص ارز اخصوصدًا ارز بدا ندرخ مرجدع و ندرخ         ای که توسط بان  مرکزی به منظدور شدفا    نخستین سامانه

بندی کا،های وارداتدی، ارز   ید، مرکز مباد،ت ارزی بود. در این سامانه، با اولویتاندازی گرد راه 30ای( در مهرماه  مبادله

 ،در مرکز مباد،ت ارزیگردید. در واقع  یافت، و بان  وام  واردات نیز تعیین می با نرخهای مربوطه به آنها تخصیص می

یابی وجوه فرو  ارز از سوی بان  مرکدزی  امکان رد ،بر مبنای کد تخصیص ارز و با استفاده از سامانه های مرتبط ارزی

.ها فراه  شده است به بان 
این امر موجب شد تا تخمفات برخی بانکها که ارز را به نرخ مرجع از بان  مرکزی دریافدت   0

مرکز مباد،ت ارزی کشدور بده وندوان    دادند کنترل گردد. همچنین  کردند ولی برای واردات با نرخ آزاد تخصیص می می

ر بازار بین بانکی نقش کاتالیزور را در استفاده بیشتر از ارزهای غید   ر الکترونیکی وممیات خرید و فرو  ارز درساز و کا

جهان روا یا ممی امحمی( و تطابق الگوی تجاری با سبد ارزی دایفاء نموده و ظرفیت بان  مرکزی را جهت ورضه بیشتر 

.است  ارز افزایش داده
میمیارد د،ر تخصدیص ارز انجدام    3.1ماه نخست فعالیت، بیش از مرکز مباد،ت ارزی در شش  7

 0نیز بالغ بر چهار میمیارد د،ر سفار  را ثبت نمود. 30داد و در دو ماه نخست سال 

که برای نخستین بار کمیه مراح  واردات ااز ثبت سدفار  تدا تدرخیص از گمدرک( را بده صدورت        1سامانه پورتال ارزی

 3هدای ضدربدری   رسماً آغاز به کار نمود. این سامانه به دلی  انجام کنترل 30نماید، در مهرماه  ثبت می 6ای و برخط رایانه

های اطالواتی بان  مرکزی او بانکها(، سامانه ثبتار  سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع گمدرک، امکدان    بین سامانه

بر این اساس پورتدال   1دهد. ندنرخی را به حداق  کاهش میتخم  و ارائه اطالوات نادرست و سوء استفاده از رانت ارز چ

دهد. در مراح  بعدی ،زم است تا  شود، پوشش می ارزی ومالً بخشی از واردات را که از طریق بانکهای داخمی انجام می

 های مجاز نیز به این سامانه متص  شوند تا کمیه وممیات ارزی مربوط به واردات شفا  گردد. شبکه صرافی

است. به موجدب  « سنا» 3سازی بازار ارز در حال تکمی  است، سامانه نظارت ارزی ای که به منظور شفا  مین سامانهسو

ها موظفند آمار و اطالوات کمیه معدامالت، و خریدد و    ها، صرافی دستورالعم  اجرایی تثسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی

ارز به انضمام مشخصات خریداران و فروشندگان در این سامانه ثبدت  ای( بر اساس نوع  فرو  ارز خود را انقدی یا حواله

اندد،   به این ترتیب بخش قاب  توجهی از بازار ارز که نقش جدی در تالطمات نرخ ارز در سالهای گیشته داشته 01نمایند.

                                                           
ورزی، مسدکن، صدنعت و معددن، دی، انصدار،     در حال حاضر والوه بر بانکهای ایرانی خارج از کشور، بانکهای ممی، صادرات، تجارت، ممت، کشدا  0

زمین، کارآفرین، مهر ایران، پارسیان، پاسارگاد، پست بان ، سامان، سرمایه، گردشگری و توسعه تعاون در لیسدت تحریمدی آمریکدا     حکمت، ایران

 قرار دارند.
2
 http://www.cbi.ir/showitem/15003.aspx 

3
 http://www.cbi.ir/showitem/15003.aspx 

4
 http://www.cbi.ir/showitem/15001.aspx 

1 http://www.cbi.ir/showitem/1306.aspx 
6 Online 
3 Cross-Check 

 هرچند به دلی  ودم اتصال سامانه استاندارد به پورتال ارزی، هنوز امکان اظهار خال  واقع تا حدی وجود دارد. 1
3 https://www.cbifs.com/sana  
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اتصدال سدامانه    ها، تحت نظارت برخط بان  مرکزی در خواهد آمد. البته در حال حاضر به دلی  ودم یعنی شبکه صرافی

 ها در سامانه سنا فراه  نشده است. سنا به پورتال ارزی، ضمانت اجرای کافی برای ثبت کمیه مباد،ت ارزی صرافی

 

 پییری تولیدات داخمی تر شدن نرخ ارز و افزایش رقابت منطقی 7-0

المممی شدده   ازارهای بینیکی از مشکالتی که طی حدود ده سال اخیر موجب کاهش توان رقابتی محصو،ت داخمی در ب

است، پایین نگه داشتن نرخ ارز با تکیه بر منابع سرشار نفتی است. به منظور حفظ قددرت رقابدت تولیددات داخمدی بدا      

بایست به طور تقریبی برای نرخ ارز روایت شود، افزایش ندرخ ارز متناسدب بدا     ای که می محصو،ت مشابه داخمی، قاوده

هانی است. روند تحو،ت نرخ ارز، تورم داخمی و تورم جهانی طی ده سال گیشدته حکایدت   تفاض  تورم داخمی و تورم ج

 از ودم روایت این قاوده دارد. 

در اثر تحری  نفتی و کاهش فرو  نفت و همچنین دشوار شدن انتقال منابع حاص  از فرو  نفت، دسترسی بده مندابع   

گردید. این امر منجر به افزایش قدرت رقابت محصو،ت داخمی در تر  ارزی محدود شده و نرخ ارز افزایش یافته و منطقی

هدای واسدط و مدواد     بازارهای بین المممی گردیده است. البته ،زم به ذکر است که هرچقدر محصو،ت صادراتی در نهاده

 رد. اولیه وابستگی کمتری به واردات داشته باشند، افزایش نرخ ارز کم  بیشتری به افزایش صادرات خواهد ک

نکته قاب  توجه در رابطه با این بحگ آن است که افزایش نرخ ارز مطموب بوده ولی نوسدانات ندرخ ارز اثدرات ندامطموب     

جدی بر تولید و تجارت وارد می آورد. لیا اگر افزایش حاصمه در نرخ ارز بصورت تدریجی حاص  می گردید، ه  ساختار 

 آمد. ه  مضرات ناشی از نااطمینانی در شرایط بازار بوجود نمیتولید فرصت تطبیق با شرایط را پیدا کرده و 

 

 سویفت میان بانکهای داخمی اندازی شبکه شبه راه 7-7

المممدی سیسدت  بدانکی اریدالی و ارزی(  در بسدتر       تا پیش از تشدید تحریمهای بانکی، کمیه تباد،ت مالی داخمی و بین

گرفت. این امر والوه بر آنکه موجب افشای کمیه اطالوات مالی داخمی برای کشورهای متخاص   انجام می 0شبکه سویفت

رسدانی مدالی توسدط     نمدود، امکدان قطدع خددمات پیدام      پییر می گردید و کشور را به لحاظ اطالواتی به شدت آسیب می

 داد.   سرورهای خارجی را نیز در اختیار کشورهای غربی قرار می

، شرکت سویفت از این فرصت استفاده نموده و ارائه خدمات به کمیه بانکهدای تحدری  شدده     0100مارس  01یخ در تار

هدای بدانکی، باند      بینی بود، بعد از تشدید تحدری   از آنجا که این اقدام کشورهای غربی قاب  پیش 0ایرانی را قطع نمود.

رسدماً افتتداح    30م(  نمود. این سامانه که در تیرمداه  کی مالی اسپارسانی الکترونی پیاماندازی سامانه  مرکزی اقدام به راه

های غیرسویفتی کده   المممی را داراست و ه  قابمیت پشتیبانی از پیام های سویفت بین ، ه  قابمیت پشتیبانی از پیام7شد

مانه در داخ  کشور قرار سویفت(. از آنجا که سرور این سا شوند اپیامهای شبه های سویفت رد و بدل می در قاب  پروتک 

اندازی سامانه سپام والوه بر قطع وابستگی در زیرساختهای بانکی، موجب حفاظت از اطالوات بانکی داخمی نیز  دارد، راه

 گردد. می

نمایدد. سدپام ارزی از    یرساخت سپام در حال حاضر دو سامانه مه  تحت ونوان سپام ارزی و سپام ریالی را میزبانی میز

سوئیفتی را بدون نیاز به شبکه سوئیفت، میان اوضا در داخ  کشور مبادله نمدوده از   های ارزی شبه تواند پیام سو می ی 

با آن شدبکه را میسدر سدازد. سدپام      ابانکهای تحری  نشده( سویی دیگر با اتصال به شبکه جهانی سوئیفت، ارتباط اوضا

                                                           
0 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 
2
 http://www.swift.com/about_swift/legal/statements_on_sanctions 

3
 http://blog.panjjere.com/?p=2103 
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. باند  مرکدزی در   0نمایدد  را مبادلده مدی   (ریدالی اداخمدی   هدای اوتبدار اسدنادی    های فارسدی نظیدر پیدام    ریالی نیز پیام

، بانکها را موظ  به استفاده از ایدن سدامانه   ستورالعم  اوتبار اسنادی داخمی د ریالی ددستورالعممهای متعددی از جممه 

 0برای کمیه امور ارزی نموده است.

 

 درآمدی دولت(محدودیت در منابع  -در  وزه بودجه دولت )ناشی از تحریم خرید نفت .2

یکی از مسائ  دیرینه اقتصاد ایران، مساله وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتدی و وددم کداهش سده  درآمددهای      

نفتی از بودجه ومومی کشور، ومیرغ  تاکیدات متعدد مسئولین و مطرح شددن در برنامده هدای توسدعه اسدت. کداهش       

بار دولت به کاهش سده  نفدت در بودجده دولدت اقددام نمایدد.       فرو  نفت در اثر تحریمهای نفتی موجب شده تا به اج

اتال  منابع سنگین در بودجه دولت بخصوگ در بودجه ومرانی دولت نیز یکی دیگر از مسائ  دیرینه کشور است. ایدن  

های مختمفی از جممه تعری  پروژه های غیر اقتصادی و وددم مددیریت مناسدب طدرح هدای ومراندی دارد. بدا         امر ریشه

ش منابع نفتی دولت مجبور به ساماندهی بودجه، کاهش هزینه هدای اضدافی و اولویدت بنددی اجدرای طدرح هدای        کاه

 ومرانی گردیده است.

 

 کش  منابع درآمدی جدید   0-0

اومال تحری  های نفتی موجب کاهش درآمدهای دولت شده و ومال برای تامین منابع مورد نیاز برای هزینه های خدود  

شد. این امر موجب تا از ی  طر  دولت اقدام به ساماندهی هزینه هدای خدود نمایدد و از سدوی دیگدر      با مشک  مواجه 

درآمدهای خود را افزایش دهد. در این راستا می توان به برخی منابع درآمدی که تا به حال مرفول بوده و اخیدراً دولدت   

 اقدام به استفاده از آنها کرده اشاره نمود.

 

 دهمانده وجوه اداره ش 

یکی از منابع مرفول در بودجه، مانده وجود اداره شده است. بدین معنی که بازپرداخت اقساط تسهیالتی که در سدالهای  

قب  تحت ونوان وجوه اداره شده، داده شده بودند مورد توجه قرار نگرفته و ومال وصول نشده و در بان  ها رسوب مدی  

جهت وصول مانده وجوه اداره شده سالهای قب  ایجاد گردید تدا اقسداط   ی  ردی  در قانون بودجه  0731کرد. از سال 

 61و  011، 111به ترتیدب   0730و  0730، 0731این تسهیالت پرداخت شده و دولت آنها را وصول نماید. در سالهای 

7میمیارد تومان برای این ردی  در نظر گرفته شد.
 

 

 درآمد حاص  از معادن 

بودجه، درآمد حاص  از بهره برداری منابع برای دولت است. در این رابطه باید گفدت  منبع درآمدی مرفول دیگر در 

% ارز  افزوده بخش نفت است و این درحالیست که وایدی حاصد  از معدادن   01که ارز  افزوده بخش معدن حداق  

  0% وایدی حاص  از معادن می باشد.01برای بسیار کمتر از 

 

                                                           
0
 با خبرگزاری تسنی   سید محمود احمدی دبیرک  بان  مرکزیمصاحبه  

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/063703 
2
 شورای پول و اوتبار 3/3/30، مصوب ستورالعم  اوتبار اسنادی داخمی د ریالید 
  - 30و  30، 31قوانین بودجه سالهای  7
 ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجمس0737الزامات تهیه و تصویب بودجه ومومی دولت در سال  0
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 مقایسه درآمد  اصل از نفت و معادن برای دولت)ارقام به ميليارد تومان( 2جدول 

 0731 0730 0730 

 61111 60111 13111 نفت

 0011 001 001 ک  معادن

 1.101 1.110 1.110 نسبت درآمد معادن به درآمد نفت

 

، درآمدد  0730همانطور که در جدول مالحظه می شود با اندکی بهبود در دریافت حق بهره برداری از معدادن در سدال   

درآمد حاص  از نفت می رسد که البته همچنان بدا نقطده مطمدوب فاصدمه      1.101دولت از این حوزه افزایش یافته و به 

ار نفتی دولت انگیزه ای برای جمع آوری اینگونده درآمددها   دارد. به نظر می رسد در این حوزه، به دلی  درآمدهای سرش

 نداشته، ولی با کاهش درآمد حاص  از فرو  نفت این اتفاق وممی شده است. 

 سود سهام دولت در شرکتهای غیردولتی 

بودجه منبع درآمدی دیگر، سود سهام شرکت های غیر دولتی است که دولت در آنها سهامدار است. تا به حال در قانون 

در پیوست بودجه شرکتهای قانون بودجه درج شده و درآمددهای   0صرفا شرکت هایی که به لحاظ قانونی دولتی هستند

% از سهامشان در مالکیت دولت 11آنها مورد بررسی قرار می گرفت. به وبارت بهتر سود سهام شرکت هایی که کمتر از 

ی  ردی  در بودجه برای وصول این درآمدها قدرار   0730از سال  است مد نظر قرار نگرفته و درآمد آن وصول نمی شد.

میمیارد تومان درجد شده  111ماده واحده با رق  مصوب  1در جدول شماره  071011داده شده است. این ردی  با کد 

 که شنیده ها حاکی از آن است که درآمد وصول شده آن بیش از حد انتظار نیز بوده است.

 ها ز به پتروشیمیافزایش نرخ فرو  گا 

سنت برای هر مترمکعب به آنهدا داده   1در سالهای گیشته گاز خوراک مجتمع های پتروشیمی، با نرخ بسیار پایین 

می شد. ارائه گاز ارزان به این واحدها که ه  رانت قاب  توجهی در اختیار ایشان قرار می دهد که موجب سودهای کالن 

گردد و ه  اینکه دولت را از وصول درآمد قاب  توجهی باز می دارد. دیگر پیامد  برای این واحدها می 0چند صد درصدی

منفی این نرخ، سودآوری کاذب برخی واحدهای پتروشیمی و لیا توسعه و توزیع بدون توجیه واحدهای  پتروشدیمی در  

خ را افدزایش داده و  دولت به منظور جبران کاهش درآمدهای خدود، ایدن ندر    37سطح کشور می باشد. در ،یحه بودجه 

 تومان( مصوب گردید.   061سنت ا 01نرخ 

 ) اصالح نظام مالیاتی اقانون مالیاتهای مستقی 

یکی از مشکالت ساختاری در کشور، وجود فرارهای مالیاتی فراوان و همچندین اسدتفاده نشددن از بسدیاری پایده هدای       

وجه مناسب بده ایدن ظرفیدت هدای مالیداتی نده تنهدا بده         مالیاتی مانند مالیات بر زمین، خانه های خالی و غیره است. ت

کنند بمکه کارکرد کنترلی در اقتصاد نیز داشته و از فعالیت های سدوداگرانه جمدوگیری مدی     درآمدزایی دولت کم  می

 نماید. متاسفانه در این زمینه نیز ومیرغ  برخی تالشها به وضعیت مطموبی نرسیده ای .

مالیات مستقیمی که ه  اکنون در مجمس شورای اسالمی در حال بررسی است، برخی پایه البته در ،یحه اصالح قانون 

های مالیاتی جدید مانند مالیات بر وایدی سرمایه در حوزه مسکن، مالیات بر خانه های خالی و غیره نیز گنجانده شدده  

                                                           
0
 % سهامشان از آن دولت است.11یعنی بیش از  

0
هدای متفداوت خدوراک بدر میدزان سدود دهدی         تداثیر ندرخ  "شبکه تحمیمگران تکنولوژی ایدران تحدت وندوان    0730یادداشت تحمیمی دی ماه   
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ه مالیدات نداقص بدوده و مندابع زیدادی      است. اما منابع اطالواتی سازمان امور مالیاتی برای جموگیری از فرارهای گسترد

 وصول نمی شوند.

در کنار مبحگ افزایش پایه های مالیاتی، وصول کام  مالیات وضع شده بر پایه های مالیاتی فعمی موجب افزایش جدی 

درآمدهای دولت شده و از کسری بودجه دولت بکاهد. بدنی معنی کده در حدال حاضدر بده دلید  ضدع  سدامانه هدای         

تصادی فعالین اقتصادی، مالیات بسیاری از فعالین اقتصادی بصورت ومی الرأس و در نتیجده بسدیار کمتدر از    اطالوات اق

میزان واقعی اخی می شود. برای مثال به دلی  ودم توانمندی در محاسبه درآمد واقعی اصنا ، مالیدات آنهدا بدر اسداس     

 رداختی آنها بسیار کمتر از میزان واقعی می گردد.رویه های سنتی موجود بصورت ومی الرأس محاسبه شده و مالیات پ

 

 افزایش کارایی مصار  بودجه 0-0

مشک  دیرینه دیگر در اقتصاد کشور به نحوه هزینه کرد منابع بودجه ای مرتبط مدی شدود. بددین ترتیدب کده کدارایی       

کداهش مندابع بودجده اکده      مصار  بودجه مطموب نبوده و هدر رفت زیادی در مصار  بودجه وجود دارد. در این راستا

بیشتر در اثر تحری  فرو  نفت بوده( می تواند محرک مناسبی برای رفع این ناکارایی هدا باشدد. بدرای ایدن منظدور دو      

 راهبرد ومده باید در حوزه بودجه ریزی مدنظر قرار بگیرد:

   ساماندهی هزینه کرد بودجه دستگاه های دولتی 

جاری می باشد، ساماندهی هزینه کرد بودجه در دستگاه های دولتی است. یکدی از   راهبرد اول که بیشتر ناظر به بودجه

 راهکارهای قاب  تصور در این رابطه حرکت به سمت بودجه ریزی وممیاتی در دستگاه های دولتی می باشد.

 بندی طرحهای ومرانی اولویت 

بع بودجه ومرانی مدی باشدد. بددین ترتیدب کده      راهبرد دوم ناظر به ساماندهی طرح های ومرانی و استفاده بهینه از منا

روالهای فعمی تصویب و اجرای طرح های ومرانی ناکارامدی های اساسی داشته که سا،نه هزینه هنگفتی را بده بودجده   

طدرح خاتمده    003بطور میانگین در هر سدال   0730-0710برای مثال در بازه زمانی سالهای  کشور تحمی  می نماید. 

. که این به معنی شروع طرح های جدید بیش از خاتمده طدرح   طرح جدید تعری  شده است 001الیکه پیدا کرده در ح

% از طرح ها طبق 01فقط  0730% و در سال 01تنها  0713همچنین در سال ها با وجود منابع مالی محدود می باشد. 

دی در تخصیص منابع به طرح هدای ومراندی و   . با توجه به این امر اولویت بن0برنامه ریزی و به موقع به اتمام رسیده اند

مدی تواندد بسدیار کارگشدا      0خصوصدی -استفاده از منابع و توانمندی های بخش خصوصی و راهکارهای همکاری ومومی

 باشد.

 

 جمع بندی .3

با توجه به نکات مطرح شده می توان گفت که اقتصاد ایران از دیرباز دارای مشکالت سداختاری بدوده اسدت کده جهدت      

توانمند شده اقتصاد و پیشرفت، باید ح  شوند. بدین معنی که ح  شدن آنها مقاوم شدن اقتصاد در برابدر ضدربه هدای    

بیرونی و همچنین پیشرفت و رفاه داخمی را به دنبال خواهد داشت. تحری  های اومال شده ومیه کشورمان موجب شدد  

لیا می توان گفدت تحدری  هدای اومدال شدده فرصدتهایی را        تا مشکالت میکور سر باز کرده و خود را بهتر نشان دهند.

فراه  می آورند تا این مشکالت دیرینه با سیاست های اقتصادی مناسب ح  شوند. در این مقالده ضدمن بررسدی چندد     

حوزه تجارت و وم  و فناوری، مال و بانکی و بودجه دولت نشان داده شد که چه فرصت هایی در اثر اومدال تحدری  هدا    
                                                           

 29، صفحه ". طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي6كل كشور  2931بررسي اليحه بودجه "گزارش 1
0
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صالح سیاست های اقتصادی حاص  شده اند که در برخی از حوزه ها از فرصت مربوطه به خوبی استفاده شدده و  جهت ا

 اصالحات اقتصادی اومال شده اند و در برخی حوزه ها استفاده مطموب صورت نگرفته است.
 

 منابع

 قوانین بودجه سالیانه دولت .0

، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکدز پژوهشدهای   0737ل گزار  الزامات تهیه و تصویب بودجه ومومی دولت در سا .0

 07706مجمس شورای اسالمی، شماره مسمس  

، دفتر مطالعات برنامده و  ". طرح های تمم  دارایی های سرمایه ای6ک  کشور  0730بررسی ،یحه بودجه "گزار   .7

 00160بودجه مرکز پژوهشهای مجمس شورای اسالمی، شماره مسمس  

، دفتر مطالعات برنامده و  ". طرح های تمم  دارایی های سرمایه ای3ک  کشور  0737،یحه بودجه بررسی "گزار   .0

 07010بودجه مرکز پژوهشهای مجمس شورای اسالمی، شماره مسمس  

هدای متفداوت خدوراک بدر      تاثیر ندرخ "تحمیمگران تکنولوژی ایران تحت ونوان شبکه 0730یادداشت تحمیمی دی ماه  .1

 "های گازی روشیمیمیزان سود دهی پت

 شورای پول و اوتبار 0/1/30ها مصوب  دستورالعم  اجرایی تثسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی .6

 شورای پول و اوتبار 3/3/30، مصوب ستورالعم  اوتبار اسنادی داخمی د ریالید .3

بدددددا خبرگدددددزاری تسدددددنی    سدددددید محمدددددود احمددددددی دبیرکددددد  بانددددد  مرکدددددزی  مصددددداحبه  .1

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/063703 

 شورای پول و اوتبار 0/1/30ها مصوب  دستورالعم  اجرایی تثسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی .3

 http://www.mehrnews.com/detail/News/0163071مصاحبه معاون وزیر نفت باخبرگزاری مهر  .01

 11111371مصاحبه روابط ومومی شرکت فو،د مبارکه اصفهان با خبرگزاری ایرنا. کد خبر  .00

 http://www.cbi.irسایت بان  مرکزی  .00
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