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  :مقدمه

-هاي خاص خود مـی دوره تقسیم بندي نمود که هر یک داراي ویژگی ششتوان به را می. ا.علیه ج وضع شدههاي تحریم

دوره ، )1992 – 1989(دوره بازسـازي  ، )1988-1981(عـراق   -وره جنگ ایران، د1981-1979دوره گروگانگیري  :باشد
 از سـال ، 2006تـا سـال    2001سـپتامبر   11پـس از واقعـه   ، )2001 - 1993(کلینتون، مهار دوجانبه  ریاست جمهوري

نتـایج  . سازمان ملـل بـه تصـویب رسـیده اسـت      شوراي امنیتدر . ا.جقطعنامه علیه  پنج که تا کنون )89-1385( 2006
  :باشدبه شرح زیر می 1385هاي اعمال شده پس از سال زمینه تحریمشده در هاي انجامبررسی

 

 اقتصاد ایران متغیرهاي کالن و بخشهاي واقعی بررسی آثار تحریم بر  .1

 نرخ رشد تولید ناخالص داخلیوضعیت  بررسی -1-1

به دلیل روند فزاینده قیمـت نفـت خـام، درآمـد ارزي کشـور از       )1385( 2006ها در سال تحریم دور جدید شروعبعد از 
این امر موقتا .  یافت محل صادرات نفت خام با رشد چشمگیري مواجه شد و به تبع آن نرخ رشد اقتصادي کشور افزایش 

و  1385، 1384بخشهاي واقعی اقتصاد ایـران در سـالهاي    و کاهش دادرا آثار منفی تحریمهاي تجاري و مالی بین المللی 
امـا در  . برخوردارشـد   درصـدي  6.7و  6.6، 6.9رشـد  هاي نرخ  از به لطف جهش بسیار زیاد قیمت نفت، به ترتیب 1386

سالهاي بعد با بازگشت قیمت نفت به سطح پیشین خود، به دلیل کاهش نرخ رشد ارزش افزوده سایر بخشـهاي اقتصـادي   
، نرخ رشد اقتصادي کشور با افت محسوس و قابل مالحظه اي مواجه شـد و طـی سـالهاي    ر بویژه کشاورزي و صنعتوکش

 هـاي آزمـون و خطـا و    سیاسـت  .درصـد رسـیده اسـت    1و  2، 2.3با روندي نزولی به ترتیب بـه   1389و  1388، 1387
نتیجه ایـن رویکـرد افـزایش نـرخ بیکـاري و تـورم و        .اندهاي مبتنی بر اقتصاد تخیلی مسبب اصلی این پدیده بودهدیدگاه

  .توسعه ابعاد مرض هلندي بوده است

در اقتصـاد ایـران   ) Dutch disease(بیمـاري هلنـدي   مـزمن شـدن    توسعه ورا می توان  1389-1384تحوالت سالهاي 
طبیعـی و درآمـد حاصـل از    قیمـت منـابع   ناگهانی رشد این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر . دانست

بـدون سـرمایه ریـزي     هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را ) دولت (و متولیان اقتصاد کالن  صادرات آن، افزایش یابد
درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقـل شـده    ،تا اینجاي کار اتفاق خاصی نیافتاده است. در جامعه تزریق کنند

وبـراي  تقاضا هم افزایش پیدا می کند اگر این افزایش تقاضا بـه صـورت ناگهـانی انجـام شـود،       ش درآمد،اما با افزای. است
جوابگوي تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بـر هـم مـی خـورد ، در      عرضه, سرمایه ریزي نشده باشدعرضهتوسعه 

  . نتیجه قیمت ها افزایش می یابد
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 سال
به  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 )درصد( 1376 قیمتهاي ثابت سال

1384 6.9  
1385 6.6 

1386 6.7 

1387 2.3 

1388 2 

1389 1   
  المللی پولنماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، شماره هاي مختلف، بانک جهانی و صندوق بین: منبع

  

. مـدیریت اقتصـادي ناکارآمـد    هاي مذکور صرفا ناشی از آثار تحریم نیسـت، بلکـه   البته رشد اقتصادي نامناسب سال
  .غیرعلمی و غیر اصولی هم عامل کمک کننده بوده است

صندوق بین المللی پول استخراج شده است که در گزارش اخیر خـود   2011از گزارش آوریل  1389ضمنا آمار سال 
  .این عدد تغییر کرده است 2011در سپتامبر 

  

 رانبررسی آثار تحریم بر بخش واقعی اقتصاد ای -1-2

این دو بخـش، سـهم    1384-89دهد که طی سالهاي میکشاورزي و صنایع و معادن نشان گروهافزوده بررسی روند ارزش
روند ارزش افزوده این دو بخش حاکی از تاثیر پـذیري  . اندتولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهرشد در اندکی از 

هاي اقتصـادي  در واقع تحریم. سیاستهاي ناکارامد دولت طی این دوره بوده استمنفی این دو بخش از تحریم اقتصادي و 
علیه ایران موجب کند شدن روند رشد بخش هاي کشاورزي و صنعت شده است به طوریکه نرخ رشد بخش گروه صـنایع  

دي، در حـال حاضـر   به اعتقاد صاحبنظران اقتصـا . و معادن و گروه کشاورزي کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است
هاي اعمال شده علیه جمهـوري اسـامی موجـب    تحریم .کنندظرفیت خود تولید می% 50تا % 30صنایع داخلی با ظرفیت 

  . هاي تولیدي و صنعتی در اقتصاد کشور شده استشرایط بسیار سخت براي بنگاه
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  سال
تولید ناخالص 
  داخلی

  )میلیارد ریال(

نرخ رشد 
  اقتصادي

  )درصد(

تورم 
  )درصد(

نرخ 
بیکاري 

  )درصد(

سهم صنعت و 
کشاورزي از 

GDP 

سهم نفت 
 GDPاز 

سهم خدمات 
 GDPاز 

1384  
)2005(  423207.70  4.66  10.4  11.5  0.268  0.282  0.478  

1385  
)2006(  447961,00  5.84  11.8  11.3  0.268 0.271 0.485 

1386  
)2007(  483014,00  7.82  18.3  10.5  0.276  0.279 0.469 

1387  
)2008(  488024,06  1.03  25.4  10.4  0.55 

گروه صنایع و 
معادن شامل 

صنعت نفت نیز 
 باشدمی

0.45 

1388  
)2009(  488355,55  0.06  10.8  11.9  0.54 

گروه صنایع و 
معادن شامل 

صنعت نفت نیز 
 باشدمی

0.46 
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)میلیارد ریال(به قیمتهاي جاري ) درآمد ملی(تولید ناخالص داخلی 
  )میلیارد ریال(ارزش افزوده کل گروه خدمات  

)میلیارد ریال(صادرات نفت 
)میلیارد ریال(کل واردات 

 )میلیارد ریال(ارزش افزوده گروه صنایع و معادن  
 )میلیارد ریال(ارزش افزوده گروه کشاورزي  
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1389  
)2010(  493379,09  1.02  12.5  14.5  0.53 

گروه صنایع و 
معادن شامل 

صنعت نفت نیز 
 باشدمی

0.47 

1390  
)2011(  493215,42  0.03-  22.5  

 IMF: منبع آمارهاي مربوط به تولید ناخـالص داخلـی، نـرخ رشـد و تـورم        -
  ؛)می باشد IMFتر نشان داده شده، برآوردي توسط قسمت هایی که پررنگ(
، سهم صنعت و کشاوري، )1384-90( نرخ بیکاري منبع آمارهاي مربوط به   -

  ایران؛ نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي ):GDP )86-1384 نفت و خدمات از
 GDPمنبع آمارهاي مربوط به سهم صنعت و کشاوري، نفت و خـدمات از     -
)89-1387:( CIA World Factbook؛  

1391  
)2012(  507957,05  2.98  12.5  

  

  واردات اثرات تحریم بر بررسی -1-3

رسـد  بـه نظـر مـی    بوده وصادرات نفت و گروه خدمات طی سالهاي اخیر، بخش اعظم رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از 
 .بخش قابل توجهی از رشد ارزش افزوده بخش خدمات با افزایش میزان واردات در دوره مورد بررسی مـرتبط بـوده اسـت   

طی این دوره همواره میزان واردات کاال و خـدمات مسـاوي و یـا بیشـتر از کـل       1386توجه اینکه به جز سال  قابلنکته 
هـاي مـادي   هاي اعمال شده، دولت سعی کرده است نارسـایی بر اثر تحریم .درآمد صادرات نفت کشور بوده است

  .تولید واقعی اقتصاد را با واردات جبران نماید حوزه

آثـار  ) از جمله استحکام پول ملی(هاي ارزي نادرست و مبتنی بر اقتصاد تخیلی سیاستهاي اقتصادي ریمعالوه بر آثار تح
شرایط را براي بخش تولید دشوار و غیـر قابـل رقابـت بـا     منفی در تولید، صادرات و میزان اشتغال کشور داشته است که، 

بایست با توجه به تفـاوت نـرخ تـورم داخلـی و تـورم      میطبق قانون برنامه چهارم، نرخ ارز  .کرده استمحصوالت خارجی 
شـود  برابر گرانتر تمام می 5/3حدود  83در حالی که با نرخ فعلی ارز، کاالي داخلی نسبت به سال . شدخارجی تعدیل می

خلـی  ع و واحـدهاي تولیـد دا  شود که نتیجه آن، توقف و کاهش تولید در صـنای عرضه می 83و کاالي وارداتی با نرخ سال 
  . شده است

  )میلیارد دالر( 1384- 1389طی سالهاي  میزان صادرات نفت خام، صادرات کاال و خدمات و واردات کاال و خدمات کشور
 صادرات کاالها و خدمات صادرات نفت کل واردات واردات خدمات  واردات کاال سال
1384 43.4 9.8 53.2 53.8  75.3 
1385 50.0 11.9 61.9 64.7 81.9 
1386 58.2 15.4 73.6 84.5 104.6 
1387 70.2 17.9 88.1 86.6 109.3 
1388 66.6 17.8 84.4 69.8 94.3 
1389 65.8 22.0 87.8 80.5 110.7 
 576.1 439.9 449.0 94.8 354.2 جمع کل

  نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، شماره هاي مختلف: منبع
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کاالهاي مصـرفی   ،اي هستند و مابقیکاالهاي وارداتی، کاالهاي سرمایهاز % 17دهد حدود بررسی جدول واردات نشان می
به طوري که بسیاري از کاالهایی کـه   .شوندباشند که آن هم بعد از یک مرحله به کاالي مصرفی تبدیل میاي میو واسطه

براي تامین تقاضا و بـا توجـه بـه    ها در داخل کشور وجود دارد، امروز جزء کاالهاي وارداتی است و به ناچار توان تولید آن
-اثر تحریم .و خدمات طی این دوره افزایش چشمگیري داشته اسـت  ي مصرفیکاهش تولیدات داخلی، روند واردات کاال

  .استمیلیارد دالري کاالي مصرفی قابل تولید در داخل کشور شده  162ها حداقل موجب واردات 
  

  )میلیون دالر(1379-83میزان واردات کاال طی سالهاي 
 کاال سال

1379 15860 
1380 18969 
1381 22576 
1382 30141 
1383 38762 

 126308 )83-79(جمع برنامه سوم 
نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي: ماخذ     

  )میلیون دالر(1384-88زان واردات کاال طی سالهاي می
 کاال سال

1384 43381 
1385 49987 
1386 58240 
1387 70199 
1388 66598 

 288405 )88-84(جمع برنامه چهارم 
نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي: ماخذ     

  

  1384-89سهم انواع کاال از کل واردات کاال طی سالهاي 
 کاالي سرمایه اي  کاالي مصرفی و واسطه اي درصد
1384 77.6 22.4 
1385 82.31 17.69 
1386 83.57 16.43 
1387 82.63 17.37 
1388 84.12 15.88 
1389 85.28 14.72 

  17.26 82.55 میانگین هندسی
رانیا یاسالم ياداره گمرك جمهور: منبع  

 

 هـا ، مواد اولیه و قطعات یـدکی دسـتگاه  صنعتیآالت ماشینپیشرفته،  هايتامین فناوريها عدم امکان از جمله آثار تحریم
مشکالت نقل و انتقاالت ارز به دلیل تحریم بـانکی و   المللی و همچنینبازارهاي بینهاي متعارف تجاري در بر اساس روش

هـا  ها در معامالت خارجی و روند آلوده ناشی از این مداخالت در بنگاهها و داللهاي ناشی از آن، رشد جریان واسطههزینه
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ضـمن اینکـه بـه دلیـل      .ن نامناسب کرده استهاي ناشی از آن شرایط کسب و کار را به شدهاي دولتی و هزینهو دستگاه
محدودیت هاي مالی ناشی از تحریم اقتصاد ایران با مشکالتی نظیر خرید گران کاال، خرید از منابع محـدود و بـا کیفیـت    

آثـار ناشـی از تحـریم     .هاي انتقال ارز مواجه گردیده اسـت نامناسب، پرداخت هزینه بابت حمل و نقل اضافی و هزینه
-ها، حمل و نقل اضافی، هزینه انتقال ارز از طریق صرافیدات از طریق غیر مستقیم، حضور واسطهموجب وار

میلیـارد دالر   90میلیارد دالري در حـدود   449حجم واردات % 20ها و امثال آن شده است که اثر آن حداقل 
  !این هرزروي منابع معادل هزینه هاي سرمایه اي براي ایجاد یک میلیون شغل تولیدي است .شودبرآورد می

  

  میزان نقدینگی و نرخ تورمبررسی  -1-4

اقتصاد ایران با افزایش سطح عمومی قیمتها نیز مواجه شد که متـاثر از افـزایش نقـدینگی کـل      1389-1384در سالهاي 
بر اسـاس آخـرین آمارهـاي    .عی اقتصاد ایران بویژه صنعت و کشاورزي، بوده استکشور، رشد ناچیز تولید در بخشهاي واق

 2827067درصـد بـه    312با نرخ رشدي معـادل    1383میلیارد ریال در سال  685867موجود میزان نقدینگی کشور از 
ورم مـی  همچنین شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی که شاخص سنجش تـ . رسیده است 1389میلیارد ریال در سال 

 . افزایش یافته است 1389در سال  228.2به  1383واحد در سال پایه  100باشد، از مقدار 
  

شاخص قیمت   سال
 کاالها و خدمات

نقدینگی 
 )میلیارد ریال(

1383 100 685867 
1384 110.4 921019.4 
1385 123.4 1284199 
1386 146.2 1640293 
1387 183.3 1901366 
1388 203.1 2355889 
1389 228.2 3510274    

  

  نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، شماره هاي مختلف: منبع

در این سالها، افزایش واردات براي جلوگیري از تورم افسار گسیخته از یکسو و تثبیت نرخ ارز توسط دولت از سوي دیگـر،  
گردیـده اسـت کـه پیامـدهاي اقتصـادي و       موجب کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلـی و از دور خـارج شـدن آنـان    

ضمن اینکه همچنـان نـرخ تـورم رونـد     . اجتماعی نظیر ایجاد رکود در اقتصاد ایران و رشد بیکاري را به همراه داشته است
 .صعودي خود را طی نموده و اقتصاد ایران را دچار تورم توام با رود یا رکود تورمی نموده است
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قیمت ها تا سقفی باال می روند و با یک تاخیر زمانی تولیـد افـزایش   از فرأیندهاي تولیدي  عبور دادن سرمایهدر یک روند 
اما بیماري هلندي از زمانی رخ می دهـد  . پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند

د به طور مصنوعی و از طریقـی غیـر از افـزایش    که دولت به عنوان متولی اقتصاد کالن وارد کارزار می شود و سعی می کن
همـان سیاسـتی کـه در    (دولت متوصل بـه واردات کاالهـاي مصـرفی ارزان مـی شـود       .قیمت ها را پایین نگه دارد ،تولید

تا قیمت ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولیـد گـران کـاالي    ) سالهاي اخیر اتخاذ شده است
  .تولید و به قیمت ارزان بفروشند گران را

  

  کشور )بیکارينرخ اشتغال و میزان ( بازار کاروضعیت  بررسی -1-5

تاثیر تحریمهاي اقتصادي و عملکرد ضعیف سیاستگذاران اقتصادي در این مقطع زمانی وقتی مشـخص تـر و برجسـته تـر     
بر اساس گزارشات آماري مرکز آمار ایـران، میـانگین   . می شود که به وضعیت بازار کار در سالهاي گذشته نگاهی بیندازیم

سـاالنه چهـار درصـد     1375-85حداقل دو درصد و در سـالهاي   65-75و  55-65هاي  نرخ رشد جمعیت فعال طی سال
کمتر از یک درصد بوده است که ناشـی از گـرایش بـه     1389-1384بوده است، در حالیکه مقدار این شاخص در سالهاي 

  .باشددانشگاه براي مقاطع تحصیلی باالتر می ادامه تحصیل در
  

  گیري نیروي کار، اشتغال و بیکاري، مرکز آمار ایران طرح نمونه: بعنم
  

 از آنجاییکه .درصد با وجود درآمدهاي باالي نفتی نشان از وضعیت نامناسب بازار کار کشور دارد 15نرخ بیکاري در حدود 
میلیـونی   3.5توزیـع جمعیـت    ,سال قرار دارنـد  20-30سنی  باالترین تعداد جمعیت در گروه, استجوان ایران جمعیت 

بیکار کشور عمدتا در گروه سنی جوان است که آثار اجتماعی نامناسب دیگري از جمله تاخیر در سن ازدواج، ابتال به مواد 
ر بیکـار  بـق تخمـین اینجانـب هـ    ط .باشدکرده از کشور از آثار آن میمخدر، بزهکاري اجتماعی و خروج نیروهاي تحصیل

صـنعتی کـه موجـب     ها در بخش تولیدآثار تحریم .تومان هزینه ملی در بر دارد 10,000,000 جوان ساالنه حدود 
، منجر بـه تشـدید بیکـاري شـده     است درصد ظرفیت تولیدي صنعتی کشور شده 50الی  30بکارگیري تنها 

  .است

 1389 1388 1387 1386 1385 1384 شرح

 24,204 23,840 22,892 23,578 23,484 23,290 جمعیت فعال

 20,677 21,000 20,482 21,087 20,837 20,615 جمعیت شاغل

 3,529 2,840 2,390 2,480 2,647 2,675 جمعیت بیکار

 14,6% 11,9% 10,4% 10,5% 11,3% 11,5% نرخ بیکاري
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 میعاناتنفت خام و نفت  فروشتخصیص غیر بهینه درآمدهاي حاصل از -1-6

یکی از مهمترین عواملی که طی سالهاي اخیر تاثیر تحریم ها بر اقتصـاد ایـران را تشـدید نمـوده، تخصـیص غیـر بهینـه        
وابسـتگی بـاالي اقتصـاد ایـران بـه      . بـوده اسـت  نهـا  آخواندن  "مدآدر"با نفت  ارزي بدست امده از فروش هايسرمایه 

ضـرورت توجـه بـه بـین نسـلی      ارزي کشور، منابع نفتی و نقش تعیین کننده آن در رشد اقتصادي و تامین  "درآمدهاي"
اي از بهـاي فـروش داخلـی و خـارجی نفـت و گـاز              تلقـی سـرمایه  . داردن ها این منابع وتخصیص بهینه و صحیح آ بودن

هـاي تولیـد،   عرصـه و تعـادل را در  کنـد مهـا ایفـا   می توانست نقش تعیین کننده اي در تخفیف آثار منفی اقتصادي تحری
آنچه که بر اهمیت تخصیص بهینه درآمدهاي نفتی در این برهه زمانی می افزاید، این واقعیـت  . برقرار سازد اشتغال و تورم

 1384است که مجموع درآمد نفتی شش سال اخیر کشور تقریبا برابر مجموع درآمد نفتی ایران از انقالب اسالمی تا سال 
  .شودجدول زیر مالحظه میدرآمدهاي ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازي در  .است

  

  

 )میلیارد دالر(درآمد سالیانه نفت و گاز  دوره مورد بررسی

  مجموع درآمد نفتی
 قبل از انقالب 

 26.818 1352از آغاز تا سال 
1352 - 1357 112.719 

 139.537 جمع دوره

  مجموع درآمد نفتی
 1384پس از انقالب تا  

 35.806 سال هاي اول انقالب
 110.686 سوم و چهارمدولت 

 141.703 دولت پنجم و ششم
 157.277 دولت هفتم و هشتم

 445.472 جمع دوره
 439.886 )1389 - 1384(درآمد نفتی شش سال اخیر 

 1024.895  مجموع کل
  گزارشات اقتصادي سالهاي مختلف بانک مرکزي: منبع      

  

سرمایه عظیم ملی منجر به رشد بخشهاي واقعی اقتصـاد اعـم از کشـاورزي،    طی این دوره زمانی بسیار مهم این متأسفانه 
صنعت، بویژه خود صنعت نفت و گاز که تامین کننده این درآمد عظیم بوده، نشده است و در عوض بخش قابل توجهی از 

یافت کـه منجـر بـه    این درآمد در راستاي مهار نرخ تورم به واردات کاال و خدمات که عمدتا مصرفی می باشند، اختصاص 
بـرق کشـور اسـت کـه      نمونه بارز این سوء مصرف منابع تحمیل ضعف نقدینکی بر صنایع نفت و .تورم رکودي شده است
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هاي مدآنود میلیارد و اثر تضییع در هاتحریمکه اثر شودمیمالحظه  !شور هستندرمایه کخود زاینده بخش اعظم س
  .میلیارد بوده است 400نفتی بیش از 

 

 جمع بنديو هاي مختلف صنعت نفت و گاز کشور بخشبررسی اثرات تحریم بر  .2

ها نهایتا در کاهش تولید نفت، گاز و میعانات گـازي خـود را متجلـی سـازد، در     چنانچه فرض شود که اثر غایی این تحریم
به اقتصاد ملی وارد نمـوده   صدها میلیارد دالر عدم النفع و یا به عبارت بهتر زیان 1389تا  1384این صورت طی سالهاي 

  .آثار مالی ناشی از این موضوع تخمینی است و ارقام متفاوتی در این زمینه ارائه شده است. است

هاي وضع شده علیه ایران آثار و نتایج قابل توجهی بر بخشـهاي  نتایج بررسی هاي انجام شده حاکی از آن است که تحریم
  :که مهمترین آنها عبارتند از مختلف صنعت نفت و گاز کشور داشته است

 در بانکهاي ایرانی توسط فروشندگان و بانکهاي خارجی  عدم پذیرش اعتبارات اسنادي گشایش شده .1

-و صـدور ضـمانت   L/Cهاي زیاد در گشایش توسط بانکهاي خارجی و اعمال محدودیت شدن خطوط اعتباريمتوقف .2

 هاي بانکی 

 به ایران براي اکثر کاالها نیاز به اخذ مجوز صادرات .3

 به فروشندگان براي معامالت با ایران عدم همکاري شرکتهاي بیمه جهت دادن پوشش بیمه اي .4

 توسط بانکهاي فروشندگان در مقابل پیش پرداخت عدم صدور ضمانت نامه بانکی .5

 هو محوله هاي ارسالی به ایران توسط گمرك کشورهاي فروشند گشایش و بازدید فیزیکی کاال .6

و تحویل آن در بنـدر کشـور    درخواست فروشندگان و سازندگان کاال و تجهیزات، براي پرداخت وجه کاال قبل از حمل .7
 سازنده

 با توجه به مقصد حمل کاال  عدم عالقه اکثر فروشندگان به معامله با ایران .8

 به ایران عدم عالقه تعدادي از فروشندگان نسبت به فروش برخی از کاالها .9

 .دن پروسه خریدکاال از طریق ترك تشریفات مناقصه، که این موضوع نیاز به دریافت مصوبه خاص داردزمانبر بو .10

 درصد وجه کاال قبل از حمل 90درصد و پرداخت بیشتر از  25تقاضاي پیش پرداخت بیش از  .11

 در مناقصات برگزار شده عدم شرکت بسیاري از سازندگان و فروشندگان خارجی .12

 درصد بدون ارائه تضمین بانکی 25در معامالت و تقاضاي پیش پرداخت بیش از  هاي واسطهورود شرکت .13

 لوازم و خدمات  ،تهیه و تامین کننده تجهیزات خروج شرکتهاي معتبر .14

با توجه به اینکه کاال و تجهیزات مربوط بـه حفـاري   مشکالت متعدد در تامین تجهیزات فنی مورد نیاز به عنوان مثال  .15
در دنیا شناخته شده است و غیر از ایـران فقـط     تقریباً) بعلت ترکیب گاز موجود در آن( نوبی چاههاي میدان پارس ج
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در بخش قطر این میدان مورد مصرف دارد لذا اگر شرکتی نیز توانائی تامین آن را داشته باشد چون مقصد آن منطقـه  
وجـود  ) از نظر تحریم بین المللی(  مقصدمشخص و مشکل خروج کاال از مبداء و ارسال آن به   خلیج فارس است کامالً

  .دارد

از سـوي  ایجاد محدودیت و انحصـار  فنی موردنیاز به دلیل اقالم و تجهیزات و خدمات افزایش قابل توجه هزینه تامین  .16
 شرکتها و سازندگان داخلی برخی و نیز خاص حاضر به فعالیت با ایران  شرکتهاي خارجیبرخی 

عدم افزایش ضریب بازیافت در میادین نفتی و عدم تولید صیانتی از مخـازن هیـدروکربوري بـه دلیـل عـدم حضـور و        .17
مطالعـات افـزایش ضـریب    مشارکت شرکتهاي طراز اول جهان به لحاظ فناوري و دانش فنی مورد نیاز جهـت اجـراي   

 EORبازیافت موسوم به 

ها و مشکالت متعدد در مدیریت آنها بدلیل عـدم حضـور شـرکتهاي    ژهشدن از نظام مدیریتی متناسب با مگاپرومحروم .18
 مطرح جهانی

کاهش میزان سرمایه گذاري خارجی در صنعت نفت و گاز و تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز بینی شـده از محـل    .19
 منابع خارجی از محل منابع داخلی

شرکتهاي نه چندان مطرح چینی و سایر شرکتهاي داخلـی  افزایش چند برابر هزینه توسعه میادین نفت و گاز کشور با  .20
 و خارجی

 هاي اخیرانتقال درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران از برخی کشورها نظیر هند طی ماهبراي مشکالت متعدد  .21

کاهش تدریجی خرید نفت خام ایران از سوي مشتریان سنتی ایران نظیر ژاپـن، هنـد و کشـورهاي اروپـایی و جبـران       .22
 هش خرید نفت خام ایران با نفت خام عربستان و سایر کشورهاي منطقه خلیج فارس کا

افزایش مصرف فرآورده هاي نفتی نظیر نفت کوره و نفت گاز به دلیـل رانـدمان پـایین نیروگاههـاي کشـور در نتیجـه        .23
 تحریمهاي اعمال شده بر صنعت برق

مصرف کننده به دلیل عدم استفاده از فناوري هاي نـو  افزایش مصرف گاز طبیعی در بخش نیروگاهی و سایر بخشهاي  .24
 و عدم دسترسی به تجهیزات پیشرفته مورد نیاز 

اثر غایی و نتیجه  اینکهاز آنجا که کمی نمودن این هزینه ها و برآورد آن کار بسیار دشوار و پیچیده اي است و با توجه به 
توان در کاهش تولید نفت خام کشور نسبت به اهداف کمی پیش بینی شده، کاهش تولیـد گـاز   ها را مینهایی این تحریم

طبیعی به دلیل تاخیر در اجراي پروژه هاي توسعه فازهاي مختلف میدان گـازي پـارس جنـوبی و سـایر میـادین گـازي،       
میـادین نفـت و   ب بازیافت از کاهش میزان تولید میعانات گازي نسبت به اهداف کمی پیش بینی شده و عدم افزایش ضری

  . گاز کشور نشان داد


