
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 تلخیص پژوهشی؛ 
   ضرورت برنامه ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم ها

 ( رکز پژوهش های مجلس شورای اسالمیتلخیص گزارش م )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   دانشمندی  پژوهشگران:    

 هاي خبري « پژوهش  ادارهتهيه شده در »

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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 تعالي سمهاب
 و طرح مسئله مقدمه 

و از همان زمان تاکنون، این    1، بر اقتصاد ایران وارد شده است1380ه بار اصلی آن از اواخر دهه تحریم عارضه ای است ک 

و بلندمد ، تحریم،    مد ه زمانی م انشاود در بازب نی میاقتصااد ایران شاده و پ  پدیده تبدیل به جزیی از مختصاا   

 .  کننده اقتصاد ایران باشد  یکی از پارامترهای اصلی و تع  ن

  متحده آمریکا  االهای معتبر ایهای اجرایی، اساناد رسامی و مکتوبا  اندیداکدهررسای اساناد راهبردی، قوان ن، مرمانب

دریامت تصااویری روشاان و متزن از آن برای کارشااناسااان  ای ذوابعاد و پ چ ده بوده و دهد که تحریم، پدیدهندااان می

های انتزال دان  اسات. متسسانانه  ها، متوقف بر برگزاری دورهساتلز  مااععا  دق   و برای مدیران دساتهاهم  ها،ساازمان

و این  دانند  های آمریکا میبخدای از بدنه کارشاناسای و مدیریتی کداور، خود را مساتزنی از مااععه و بررسای دق   تحریم

گ ری کداور شاده اساته مهمی  ساازی و تصام متصام مهای  الیهگ ری مهمی بسا   از تحریم در  شاکلحس اساتزنا، منرربه 

گرایانه از تحریم، دو    تحریم اسااته در مزابل، در رارروف مهم واق   های مرتب  با پدیدهکه اساااسااا  در تناق  با واقع ت

  :شودنکته زیر همواره مدنظر قرار گرمته می

 
 

بساا بلندمد  اقتصااد کداور باید با مر     مد  و ره  ریزی م انحاضار آن اسات که تدب ر و برنامه  2عت سا اساتی گزار الد

 . یابد  ماندگاری تحریم انرا  شود. گزاره موق با توجه به در پ   بودن تدوین برنامه هنتم توسعه، اهم تی دورندان می
 

 هاي مختلف تحریمی ایران ها در حوزهممنوعيتها و دسته بندي محدودیت

توان باا دساااتاه بنادی ذیال  هاای مختلف تحریمی ایران را میهاا در حوزههاا و ممنوع اتدر یا  بررسااای کلی، محادودیات

 جانمایی کرد:  

 
و متعاقب تحریم های حداکثری آمریکا عل ه بخ    9138اگرجه اقتصااد ایران از اوایل انزبف، تحت تحریم بوده اسات. اما اگرگراری محساون آن بر اقتصااد ایران، از ساال    - 1

 های اصلی اقتصاد ایران آغاز شد. 
 1399تدب ر اقتصاد کدور در شرای  تحریم، اسنند  مرکز پژوه  های مرلس شورای اسبمی،- 2

ا واج د تحریم دارایی استراتژیک آمریکاست و به راحتی کنار گذاشته نخواهد شد، مادامی که آمریک -الف
خاال م برتری اقتصادی در سطح بین المللی است از ابزار تحریم جهت فشار بر کش ورهای ب ه اال طمت مت

.  استفاده خواهد کرد

ف، تحریم الرفا با یک امضاء وضع نمی شود که با یک امضاء رفع شود؛ وضع تح ریم للی ه کش ور ه د(ب
نیازمند طی شدن مجموله ای متکثر از تصمیم سازی ها و البی سیاس ی، رون دهای حق وقی، فراین دهای

س ان داللت مهم فرایند فوق آن است که حتی اگر وضع تح ریم آ. بوروکراتیک و نظارت های اجرایی است
.   رفع آن بسیار دشوار و زمان بر است( که بی شک نیست)باشد، 
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 هاهاي مخرب اقتصادي متعاقب مفروض انگاشتن رفع تحریمتداوم سياست 

ح متخاصاام در هر باصااا در مورد قو  یا ضااعف راهبرد تحریمی آمریکا عل ه کدااورهای به  توانمع ار، می 6براسااان 

های مهمی برای مزاما  کداور تحت تحریم خواهد بود و  تالعای از زمان، اظهارنظر کرده بررسای این مع ارها واجد ددوره

ان ره پارامترها و از طری  ره ابزارهایی،  تواند این آگاهی را برای ایداان ایراد کند که دساتهاه حاکمه آمریکا، براسا می

توان از زیر بار  هایی، میکند و در نزاه مزابل، متعاقب اجرای ره سا اساتمداار تحریمی خود را بر کداور هدت تزویت می

 : لبارتند از1معیارهای پیشنهادی نفیومدار تحریمی آمریکا خارج شد. 

 
 باید:  کشور تحریم کننده

 

 
 

 داللت ضمنی چارچوب تحلیلی نفیو آن است که:  

 
 9-8، صص 1397 هایرانهای نوین  ریچارد نن و معروت به معمار تحریم«ه اگر هاه نهاهی از درون م دانهنر تحریم»کتاف  -1

مالی و بانکی
فلزات گرانبها و 
غیر گرانبها

خودروسازی
کشتیرانی و 
کشتی سازی

الادرات نفت
تولید )انرژی 

(نفت
پتروشیمی

تولید کارخانه اینساجیمعدنبخش لمرانی بیمه
تحریم اشخاص حقیقی و 

حقوقی به الورت 
هوشمند و هدفمند

ه  دف گ  ذاری دقی    -1
تحریمی

ش  ناخت دقی    ماهی  ت -2
کشور تحت تحریم 

توس   عه اس   تراتژی -3و4
تحریمی و هوش مند ک ردن 

تحریم ها

ب   ازن ری و ارتق   ای -5و6
م  داوو و ارتق  ای م  داوو 

س استراتژی تحریمی بر اس ا
اهداف پیش بینی شده  

اوال باید شناخت دقیقی از نقاط آسیب پذیر اقتصاد هدف داشته باشد

ثانیا فشارها را بر نقاط شکننده اقتصاد هدف متمرکز کرده و از تحمیل فشار بر بخش های تاب آور و 
مقاوو آن خودداری کند

داده،قراربررسیموردراهدفکشورشکنندهنقاطبرهاتحریمتاثیرگذاریمیزانمدواو،الورتبهثالثا
درراهاتحریمهوشمندسازیرویکردترمهمهمهازوکنداالمتوبازن ریدائماراخودتحریمیاستراتژی
.دهدقرارکاردستور
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  به"ن و سا اساتهراران کداور بدیهی مر  شاود که  ها، این تلزی در ذهن مساووال  پریریجای کاه  آسا ب رنانچه بهعرا  

آنهاه تداو  روندهای مخربی که    "آوردزودی، تحریم رم  شاده و اقتصااد ایران، از ناح ه رم  آنها، انتناق قاعی به دسات می

 .در ادامه تب  ن خواهند شد دور از انتظار نخواهد بود
 

 تعميق شکنندگی هاي حوزه ماليه عمومی

اتکای شادید و سااختاری مناب  بودجه عمومی دوعت به مناب  حاصال از صاادرا  ننت خا ، گاز و م عانا  گازی، زم نه را  

صاور  عد  تعادل   ویژه در دو ساال اخ ر، به عمومی دوعت مراهم کرده و این اگرگراری بهبرای اگرگراری تحریم بر ماع ه  

ریزی و سا اساتهراری در حوزه ماع ه  های قابل توجه در آن نمود داشاته اسات. بدیهی اسات که برنامهبودجه دوعت و کساری

رو انتخاف یکی   این  به آینده انرا  شوده ازها نسبت  ب نیای از مرو  و پ  عمومی و بودجه دوعت باید براسان مرموعه

ریزی درخصااوآ آینده کدااور اهم ت  عنوان زیربنای برنامه ، به«تداو  آنها»یا    «هارم  یا کاه  تحریم»از دو سااناریو  

ای دارد و اهم ت آن از این بابت اساات که انتخاف هری  از دو سااناریو، بر تخم ن مناب  حاصاال از صااادرا  ننت و  ویژه

های اخ ر  با بررسای قوان ن بودجه ساال.   اگرگرار اساتهای پ   رو کامب برقراری تراز بودجه عمومی دوعت در ساال نحوه

داده و به ویژه قوان ن بودجه   های خود مبنا قرارریزیتوان دریامت که سا اساتهرار، ساناریوی خوشاب نانه را در برنامهمی

با تخم ن باالیی از درآمدهای حاصال از صاادرا  ننت تراز نموده اسات.   را  1400و الیحه بودجه  1399و  1398های  ساال

 در سال های اخ ر ارایه شده است.   1بودجه به ننتدر نمودار زیر تصویری از م زان وابستهی قوان ن 

 

 

 

 

 
 

 
سهم درآمدهای ننتی )اعم از مناب  حاصل از صادرا  ننت، گاز و م عانا  گازی و سود و ماع ا  شرکت های ملی ننت و گاز( از کل مناب  منظور از وابستهی بودجه به ننت،  - 1

ب همان درآمدهای ننتی می باشاد( در حکم بدهی دوعت و اساتزرا  از صاندوق  عمومی دوعت اسات. ف( با توجه به اینکه برداشات از مناب  ورودی صاندوق توساعه ملی )که عم

هزار م ل ارد   70،   1400می باشاد. ج(در الیحه  تر از این ارقا  محساوف می شاود. این ارقا  در نمودار عحان نداده اسات. به این ترت ب، وابساتهی واقعی بودجه به ننت بسا ار باال

 ن بخدی از مناب  حاصل از ننت عحان شده است.  تومان پ   مرو  ننت ن ز به عنوا

تا زمانی که کشور تحت تحریم، آسیب
پذیری خود را رفع نکند 

مشخصا از محدوده تحریم 
خارج نشود

همواره در معرض خطر 
بازگشت تحریم ها قرار دارد

نتیجه آنکه شرط رهایی از تحریم 

کاهش و رفع آسیب پذیری 
های اقتصادی 

چنانچه به جای کاهش آسیب 
پذیری ها فرض شود که به 

زودی تحریم ها رفع می شود؛ 
تداوو روندهای مخربی رخ 

خواهد داد
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 1400تا   1393ميزان وابستگی بودجه دولت به نفت طی سالهاي  -1نمودار 

 
 بودجه دوعت به ننت ندان دهنده سهم درآمدهای ننتی از بخ  درآمدی بودجه ننت است.  توض ح: وابستهی  

 

خواهد داشات. ها، ره پ امدها و مخاطراتی  ریزی در حوزه ماع ه عمومی با ساناریو رم  تحریمحال سااال آن اسات که برنامه

ها نبوده و در  ح بسا اری از سااختارها در حوزه ماع ه عمومی و بودجه دوعت، متوقف بر رم  تحریمبتوضا ح اوع ه آنکه اصا 

ریزی خود  های اخ ر، برنامهرساد که سا اساتهرار در ساالنظر می هر شارایای ضارور  و امکان تحز  دارد. با وجود این، به

و    1399، 1398قوان ن بودجه ساال های    ها انرا  داده اساته عل رغم هدادارهای متعدد کارشاناساان،ا با مر  رم  تحریمر

های ب ن  با ب   برآوردی مناب  حاصال از صاادر  ننت و با نهاه خو  ب نانه نسابت به رم  محدودیت  1400الیحه بودجه 

 رویکرد به شرح زیر است:  ترین پ امدهای ایناعمللی تدوین و ارایه شد. مهم

 
 

نمودار زیر  باشاد.    داریو پا  دیمناب  جد  ییبه دنبال شاناساا  ،یمناب  ماع  ن تام یبرا  ایخود بکاهد   یها  نهیاز هز  ای  دیدوعت با

 دهد.  های اخ ر را ندان میروند نزوعی نسبت درآمدهای ماع اتی و گمرکی به کل مناب  بودجه در سال

 

  

 

 

با توجه به پیش بینی منابع قابل توجه از محل منابع حاالل از الادرات نفت در : غفلت از ضرورت االمت در منابع و مصارف بودجه-الف
، سیاست ذار لمم خود را نیازمند به ایجاد منابع درآمدی پایدار با مدیریت و کاهش هزینه 1400و الیحه بودجه 1399و1398قوانین بودجه 

ها ندید و نخواهد دید، چرا که با پیش فرض رفع تحریم ها و بودجه ریزی بر مبنای آن، تن نای مالی از بین رفته و دی ر نیازی به تحمل 
.  هزینه سیاسی الزو برای االمت منابع و مصارف بودجه نخواهد بود

مطاب  هشدارها و پیش بینی های متعدد کارشناسان، درج ارقاو خوش بینانه الادرات : لدو تحق  منابع پیش بینی شده و کسری بودجه-ب
غیر واقعی بودن بودجه . منجر به شکل گیری کسری قابل توجهی در لملکرد بودجه سالهای مذکور شد99و 98نفت در قوانین بودجه 

مصوب در این سالها و کسری شدید تراز لملیاتی، زمینه را برای ورود شورای لالی هماهن ی اقتصادی قوای سه گانه فراهم ساخت و از این 
.   طری  راهکارهایی جهت کسری بودجه اندیشیده شد
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 سهم مصوب درآمدهاي مالياتی و گمرکی از کل منابع عمومی دولت  –نمودار 

 
 

نمای  داده شااده اساات. همان طور که   1398در نمودار زیر ترک ب کلی مناب  تام ن ماعی هزینه های دوعت در سااال  

 از محل استزرا  تام ن شده است.  1398درصد از مناب  ماعی دوعت در سال   40شود حدود  مداهده می

 

 نمودار  سهم مصوب درآمدهاي مالياتی و گمرکی از کل منابع عمومی دولت

 
 

 استفاده از منابع الندوق توسعه ملی:  

درآمدهای مالیاتی و گمرکی
35%

ت فروش نفت، گاز و میعانا
6%

فروش انواع اوراق و اسناد 
خزانه اسالمی 

18%

ه استفاده از صندوق توسع
ملی 

22%

سایر
19%

SALES
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از وصاول مناب  حاصال از صاادرا  ننت انرا   ریزی در این حوزه با قا  ام د دوعت  شاود برنامهبه این ترت ب توصا ه می

 : های زیر دیده شود  تری از ضرور گ رد تا تصویر روشن

 
     تعميق شکنندگی هاي حوزه مالی و تجاري

های اجرایی مهمی در حوزه ماعی و بانکی کدور به دنبال خواهد داشت که  ها، قاعا  دالعترم  تحریممنرو  انهاشتن 

حوزه داخلی کدور مربوط شده و بخ  مهم دیهر آن، ناظر به عمل ا  برون مرزی نظا  بانکی کدور  بخدی از آنها، به 

 توان ذیل سه محور، به شرح زیر مورد بررسی قرار داد: است. احتمال تعم   شکنندگی های حوزه ماعی و بانکی را می

استفاده از منابع الندوق توسعه ملی، آن هم با هدف پرداخت هزینه های جاری دولت و
نه سرمایه گذاری در زیر ساخت 

می لموه بر تخلیه ذخایر ارزی استراتژیک کشور، پیامدهای نامطلوب اقتصادی مه
داشته است 

ر توجه به محدودیت ها و ظرفیتهای بازار اوراق بدهی، استفاده از این ابزار نیز دبا
بهترین حالت، یک راهکار کوتاه مدت است 

منابع مفروض ان اشتن ارقاو باال برای منابع حاالل از نفت، نه تنها دولت را به سمت
لد را ناپایادار سوق می دهد بلکه روند سرمایه گذاری دولت و توسعه زیرساخت های مو

.  نیز مختل می سازد

توجه به مدیریت هزینه ها و جهت 
دهی التبارات محدود به سمت 

اهداف االلی دولت

توجه به درآمدزایی پایدار از محل 
مالیات ها و تقویت تولید داخل 

اختصاص درآمدهای احتمالی از 
محل الادرات نفت به پیشبرد 

پروژه های توسعه ای کشور به جای 
مصرف کردن آن برای پرداخت 

هزینه های جاری 
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کاه   دسترسی به ذخایر ارزی و همچن ن،    محدودیت  س استهرار،عد  ص انت کامی از ذخایر ارزی، در مزابل، زمانی که  

جریاان درآماد ارزی دوعات را یا  پادیاده بلنادماد  تلزی نماایاد در کوتااه ماد  و م اان ماد ، اقاداماا  زیر را در دساااتور کاار  

 خود قرار خواهد داد:

 
 

 و تداوم تحریم ها  يماندگاردالیل توجه به تدبير و برنامه ریزي اقتصاد کشور با فرض مهمترین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست ذاری ارزی -الف
غیرمتناسب با شرایط تحریمی 

کشور

به تعوی  انداختن رفع -ب
ناترازی در شبکه بانکی

تضعیف شبکه ها و کانال های -ج
غیررالدپذیر و مقاوو بین المللی
در حوزه نقل و انتقال وجوه

مدیریت مطلوب در مصارف ارزی کشور با هدف الیانت ارزی محدود و کمیاب•

کوتاه مدت
تغییر ال وی الادرات کشور و توسعه روش های تحریم ناپذیر ایجاد ذخایر ارزی•

تغیی  ر روش ه  ای ت  امین ارز واردات و ک  اهش وابس  ت ی آن  ب  ه درآم  دهای ارزی •
توسعه پیمان سپاری ارزی:دولت بلندمدت

در اختیار داشتن ابزارهای متعدد از 
سوی دست اه حاکمه آمریکا جهت مانع 
شدن انتفاع اقتصادی ایران از ناحیه 

رفع تحریم ها

هم تنیده شدن تحریم های هسته ای و در
غیر هسته ای ایران که با بازگشت آمریکا 
به برجاو نیز نمی تواند بالث رفع کامل 
تحریم های للیه نهادها و اشخاص االلی 

.اقتصاد ایران شوند

شروط در نظر گرفته شده جهت لغو بندها و 
مواد مندرج در اسناد تحریمی آمریکا، 

سخت گیرانه و چند وجهی است که امکان 
لغو تحریم ها اساسا غیرممکن به نظر می 

رسد

تمرکز آمریکا بر مقابله با رقبای استراتژیک 
خود و کاهش هزینه های لملیاتی در منطقه 
غرب آسیا دال بر آن است که آمریکا باید 

حضور نظامی خود را در این منطقه کاهش دهد؛ 
اما این کاهش نباید منجر به شکل گیری یک 

لذا رفع تحریم ها از . قدرت برتر در منطقه شود
.این منظر غیر محتمل است

بررسی ها نشان می دهد که بازارهای 
الادراتی از دست رفته ایران، در اختیار ایالت 
های کلیدی آمریکا قرار گرفته اند، لذا این 
رویداد را می توان هم راستا با سیاست 

حمایت گرایی آمریکا از النایع داخلی تحلیل 
کرد
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 کالم آخر

موق و با توجه به در پ   بودن تدوین برنامه هنتم توساعه، توصا ه سا اساتی آن اسات که محور اصالی  بر اساان یامته های  

برنامه پنج سااعه آتی کداور در حوزه اقتصاادی، خنثی ساازی تحریم و خروج از محدوده تحریم پریری تع  ن شاود و به 

 طور مدخص، سه حوزه زیر در موضوق خنثی سازی تحریم، به صور  اک د مورد توجه قرار گ رد:

 

سه حوزه مورد توجه در موضوع خنثی سازی تحریم

بازطراحی : امنیت غذا و درمان کشور
واردات اقمو )نقشه تجاری کشور 

اساسی خوراکی و دارویی از 
، کشت (کشورهای همسو و همجوار

فراسرزمینی و بومی سازی تولید 
کاالهای اساسی خوراکی و دارویی از 
مهمترین پیشنهادها در این خصوص

. است

در شرایط : تجارت خارجی تاب آور-2
تحریم، واردات و الادرات کشور دچار 
خلل نشده یا حداقل، میزان اختمل 
در آنها، تا حد ممکن کاهش یابد که
از اجزای االلی آن از نقل و انتقال 
غیررالد پذیر و مقاوو در بعد بین
ی المللی و تنوع بخشی به کانال ها
تجاری و مقاوو سازی لجستیک 
.تجارت خارجی الورت گیرد

:  مالیه لمومی پایدار-1
ه موثرترین و پایدارترین را
مقابله استفاده از اهرو نفت
للیه ایران، اراده کشور برای

تصفیر نفت است


