
 

 

 

 

 

 

                          

 تـقـريـر         
   

 
 

 
 

 
 

 

 االقتصاد اإليراني وتأثيراتها على حملة "الضغط األقصى"

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                         

  *تامر بدوي                                

 2019 آيار /مايو 26                

               
Al Jazeera Centre for Studies 
Tel: +974 40158384 
jcforstudies@aljazeera.net 
http://studies.aljazeera.net 



 2 

 

 
  

 

 

 مقدمة  

سلسلة من العقوبات  وتضمنت ،دونالد ترامب ،يميركإدارة الرئيس األتركت حملة "الضغط األقصى" التي أطلقتها 

وأدى ذلك إلى على أداء االقتصاد اإليراني.  اكبير   اتأثير   ،على قطاع االقتصاد النفطي والقطاعات غير النفطية االقتصادية

البنك إذ توقع  ؛إليران اإلجمالي بشأن نمو الناتج المحلي ماتوقعاتهو ينوصندوق النقد الدوليالبنك  إحداث تغيير في تقديرات

غير لي 2019تقرير له في أبريل/نيسان عاد في  هولكن ،(1)%1.6- بنسبة( 2019- 2018) الناتج المحلينمو بلوغ الدولي 

تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن النمو  أما .(2)%3.8-إلى  %3.7-من  (2020 -2019الناتج المحلي في )توقعاته بشأن 

في تقرير تحديثي للشرق األوسط،  %6-إلى  2018في تقرير إيران السنوي لعام  %4+، فتغيرت من (2020 -2019)في 

ية، ميركباإلضافة إلى العقوبات األ. و2012وهو المعدل األسوأ منذ عام  ،(3)2019في أبريل/نيسان  ،أفغانستان، وباكستانو

والتي تصل إلى  تسببت فيه الذي للتلف االقتصاد نظر  على ا تأثير مؤلم (2019)كان للفيضانات التي ضربت إيران في ربيع 

  .(4)يأميركمليار دوالر  2.5

 

ا قرار  س الثورة اإلسالمية كـ"جهة إرهابية أجنبية" كان تصنيف مؤسسة حر إلدارة ترامب،ضمن حملة "الضغط األقصى" 

تداعيات اقتصادية محتملة من  االتصنيف أيض  كمنظمة إرهابية، وسيكون لهذا غير مسبوق من حيث تصنيف جهة حكومية 

األنبياء )أكبر مؤسسات الحرس خاتم  الحرس الثوري كمجمعشركات على التعامالت االقتصادية بين  حيث زيادة الرقابة

 الحرستختلف التقديرات حول نصيب مؤسسات وشركات أجنبية. التي لها تعامالت مع  من المؤسسات االقتصادية( وغيره

 من االقتصاد(%30 -10)ستحواذ الحرس على ما يتراوح بين اذهب إلى يحد التقديرات أ، لكن في االقتصاد اإليراني

 .(6)منه (50%)س على ستحواذ الحراأخرى إلى  تقديرات وتذهب ،(5)اإليراني

 تبحث هذه الورقة في تأثيرات حملة" الضغط األقصى" على إيران في قطاعات عدة.

 

 صادرات النفط الخام

للبنك الدولي تقرير  يشيرو. للعقوبات على قطاع النفط اإليراني تأثير ُمعتبر على تراجع معدل النمو المحلي اإلجمالي اإليراني

وهو المعدل الذي أسهم فيه قطاع  1.8كان بمعدل  2019 -2018عام النمو في الربع األول من أن  2019 نيسان/في أبريل

 % من قيمته )األناضول( 60العقوبات أضرت بقيمة العملة اإليرانية حيث فقد الريال أكثر من 
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من الموازنة العامة للدولة اإليرانية على المداخيل النفطية، حققت  %40عتمد يوفيما  .(7)نقطة( 1.2النفط بنسبة الثلثين )

مع زيادة  عوائد نفطية أعلى من تلك التي خططت لها الحكومة %17شهر األولى األفي تسعة  2019 -2018ميزانية عام 

في  .(8)على قطاع النفط 2018نوفمبر/تشرين الثاني في وذلك قبل فرض إدارة ترامب عقوبات  زبائن طهران اتطلب

 .النمو االقتصاديخام تأثير ملموس على معدل ، سيكون للتراجع الضخم في صادرات النفط ال2020 -2019

 

 2011 -2005 عقوبات دولية في ظل أسعار نفط خام مرتفعة )بين ،محمود أحمدي نجاد ،فيما واجهت إدارة الرئيس اإليراني

نها من مراكمة و ما مك  من المداخيل النفطية(، وه امليار دوالر سنوي   80بمتوسط  %3.2بمتوسط  ااقتصادي   احققت إدارته نمو  

ية أميركقوبات عتواجه  ،حسن روحاني ،إدارة الرئيس ، لكناق معدالت نمو مرتفعة نسبي  يالعملة الصعبة وتحق ات منياحتياط

 50بمتوسط  %2.2بمتوسط  ااقتصادي   احققت إدارته نمو   2018و 2012)بين  افي ظل أسعار خام نفط منخفضة نسبي   أحادية

حادية إال أن ة األيميركوفيما كانت هناك توقعات بعدم فاعلية العقوبات األ .(9)من المداخيل النفطية( امليار دوالر سنوي  

البترولية أو تقليل  في إثناء العديد من زبائن إيران عن استيراد نفطها الخام وموادها االمؤشرات تدل على أنها نجحت نسبي  

 مشترياتها بشكل كبير. 

 

 2017ي ف امليون برميل يومي   2.5ت إيران من النفط الخام من نخفضت صادراا: ستمرار في تصدير خام النفطتحدي اال

في فبراير/شباط  اومي  يمليون برميل  1.5وترتفع إلى  التتعافى مؤقت   ،2018في نوفمبر/تشرين الثاني  ،اي  إلى مليون برميل يوم

لصادرات، ستيراد خام النفط اإليراني بهدف تصفير اية لثماني دول الميركتجديد اإلعفاءات األ رفضبعد و .(10)2019

نشرته  ،ويترزروقال تقرير لوكالة  .(11)األف برميل نفط يومي   650 -300هناك توقعات بتراوح الصادرات اإليرانية بين 

مير حسين زماني أل اوفق   .(12)األف برميل يومي   500صادرات النفط الخام اإليرانية إلى بتراجع ، 2019أيار مايو/ 18في 

ن على ستعتمد طهراو .(13)نيا، حشدت طهران جميع مواردها لبيع خام نفطها في "السوق الرمادية" )السوق السوداء(

ك الوضع سيضطر ذل احصيلة خبراتها التي راكمتها على مدار عقود في خرق العقوبات االقتصادية والتهريب. ولكن أيض  

مليات فساد عومع اعتمادها على وسطاء قد يتخلل البيع في األسواق السوداء  ،ب زبائنلى تقديم عروض مغرية لجذإطهران 

 ذات كلفة.

 

إيران والتخلي  نسحاب منحادية معظم شركات الطاقة العالمية إلى االية األميرك: دفعت العقوبات األستثماراتتحدي جذب اال

للشركات  حتى شركات الطاقة الصينية التي تشكل بالنسبة إليران بديال   فقد انسحبتستثمار في قطاعها النفطي. عن اال

في  وبيمؤسسة البترول الوطنية الصينية من حقل غاز بارس الجن انسحابمثال ذلك  ،األوروبية ذات الكفاءة األعلى

 سبق وانسحبتتي على حصة شركة توتال الفرنسية ال -تفاقيةال اوفق  -ستحواذها امن  ، وذلك بدال  2019يناير/كانون الثاني 

 اتمليار 3يمة ستثماراتها النفطية في حقل يادآوران النفطي بقاعرضت شركة سينوبيك الصينية زيادة و .(14)من نفس الحقل

خر، يد آوعلى صع .(15)ستغالل موقع طهران الهشالمراقبين، بشروط صعبة تستهدف  ادوالر، ولكن جاء العرض، وفق  

القيام بذلك  في آسيا لتعزيز الطلب على نفطهما، ال تستطيع طهران أسواق المصبفيما تستحوذ كل من الرياض وأبوظبي في 

  .(16)يةميركبسبب العقوبات األ
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 تضاعف المخاوف بأن تؤثر العقوبات على القدرة الشرائية للمواطنين اإليرانيين )األناضول(

 

 مستوى اإلنتاج 

بمؤسسات الدولة من حادية المفروضة على مجموعة من الشركات اإليرانية المرتبطة ية األميركبينما ترفع العقوبات األ

، فإن بعض العقوبات ستيراد والتصدير بالنسبة للكثير من الشركات األجنبية مع صعوبة تنفيذ تحويالت مصرفيةمخاطر اال

المكثفة التي تستهدف قطاعات حيوية بأكملها ذات ارتباطات قطاعية قوية مع قطاعات أخرى )في صورة مدخالت إنتاج 

ية األخيرة على صادرات ميركل العقوبات األتشك    ،وعلى سبيل المثال. معتبرة على االقتصاد اإليراني ا(، تضع ضغوط  مثال  

من "اقتصاد  %10ل قطاع تصدير المعادن إذ يُشك    ؛على قطاعات التصدير غير النفطية اإضافي   اضغط   المعادن اإليرانية مثال  

تحت الضغط إذ ترتبط به قطاعات أخرى حيوية وأهمها وحده وال تضع العقوبات هذا القطاع  .(17)اإليرانيالصادرات" 

 .(18)إيرانمن مجموع األيدي العاملة في  %6، أي مليون عامل 1.6 اوي  نيوظف القطاعان سو ،قطاع تصنيع السيارات

 

اجه للسيارات في إنت اكبير   اشهد تراجع   قبل فرض إدارة ترامب حزمة عقوبات على صادرات المعادن، كان قطاع العربات قد

األولى من  الثمانياألشهر إذ تشير إحصاءات وزارة الصناعة اإليرانية إلى تراجع حجم إنتاج السيارات في  ؛والشاحنات

 -2017راير فب-كبير إنتاج الشاحنات في فترة يناير وتراجع بشكل .(19)اتقريب   %24.9بنسبة  2019 -2018العام المالي 

لصناعات ا يعلى منتجأكثر  اوبالنظر إلى هذه األرقام، فإن ضغوط   .(20)اتقريب   %86.3)على أساس سنوي( بنسبة  2018

حد األسباب أن أن ر على قدرتهم على إمداد شركات السيارات بمداخيل اإلنتاج التي تحتاجها. ويرى مراقبوؤث   المعدنية قد ت

يدي العاملة قطاعات أخرى قد تكون أكثر ربحية، كالبتروكيماويات، هو حجم األهمة لفرض عقوبات على هذا القطاع دون مال

  .(21)التي يوظفها قطاع الصناعات المعدنية، وهو ما قد يؤدي إلى حراك عمالي ضد الحكومة

 

المئة عامل( ها وتعكس تقارير البنك المركزي اإليراني تراجع نمو قطاعات التصنيع )المنشآت الصناعية التي يتجاوز عامل

تراجع مؤشر إنتاج قطاعات التصنيع في األربع  ،على أساس ربع سنويو(. 2019 -2018وذلك منذ العام المالي الماضي )

 93.3إلى  114.4من  (22))بالسلب( %21.1األول من العام الماضي مقارنة بالربع األخير من العام الذي سبقه بنسبة 

( 2018 -2017تراجع مؤشر اإلنتاج في هذا الربع مقارنة بالربع األول من العام الذي سبقه )نفس الفترة في و .(23)نقطة



 5 

األكثر كانت الصناعات التالية  نجد أن، (2018 -2017و) (2019 -2018بمقارنة الربعين األولين من عامي )و. %0.5

 : اتراجع  

  (اسلب   25.3%اآلالت والمعدات )إصالح. 

 ( اسلب   23.7%األثاث). 

 ( اسلب   20.6%صناعات إنتاج اآلالت والمعدات). 

  (اسلب   18.1%) -باستثناء مالبس الفراء-المالبس. 

  (اسلب   15.4%) -اآلالت والمعدات باستثناء-الصناعات المعدنية. 

 ( اسلب   11.4%صناعات إنتاج المولدات ومحطات الكهرباء). 

 ( اسلب   15.4%الصناعات الدوائية والكيميائية.) 

 أسباب رئيسية:  ثالثة بإرجاعه إلىتراجع اإلنتاج ويمكن تفسير  

 .ل الطلب المحليالركود التضخمي الذي يقل    -1

 .همةممداخيل إنتاج  استيرادتراجع القدرة على   -2

صارف اإليرانية تراجع الطلب على الصادرات غير النفطية اإليرانية بسبب العقوبات وعوائق التبادل المالي بين الم -3

 والمصارف العالمية. 

 

 وحالة سوق الصرفالصادرات غير النفطية 

ر النفطية الصادرات غيحادية المفروضة على قطاعات اقتصادية واسعة في إيران، تشهد ية األميركعلى إثر العقوبات األ

متع إيران إذ تت ؛على وضع الصادرات غير النفطية ككل اتعطي حالة الصادرات غير النفطية إلى العراق مؤشر  . اتراجع  

ر )تصد   دى نفوذهاملحجم الصادرات اإليرانية للعراق كمؤشر على  ا، إذ يُنظر أيض  بقدرة على الولوج بسهولة للسوق العراقية

غير  صادرات. شهدت الاحتالل الصين لهذا الموقع لسنوات طويلة( بعد 2019-2018التصدير اإليرانية في  أسواق   العراقُ 

العام المالي  خر شهر فيآب مقارنة 2020 -2019 المالي في الشهر األول من العام بشكل كبير اإلى العراق تراجع   النفطية

 %46تراجعت بنسبة ن الصادرات إأي  ،(24)يأميركدوالر مليون  389مليون إلى  722، فقد تراجعت من 2019 -2018

على الصادرات غير  رتستيراد عدد من السلع والتي بدورها أث  اذلك التراجع إلى حظر العراق تعزو تقارير إيرانية و .اتقريب  

  .(25)النفطية اإليرانية

 

ا شهدت كم اإلنتاج في إيران.عدد من قطاعات ، فسيؤثر ذلك على نمو الصادرات إلى العراق في التراجع استمرتإذا و

، ما بالنسبة للصينأبسبب العقوبات.  اتراجع   ،تحاد األوروبيواال ،الهندو ،همة كالصينمالتجارة اإليرانية مع دول وتكتالت 

قارنة بفترة العقوبات مقد تغير  ةإليران، فيرى مراقبون أن سلوكها تجاه السوق اإليراني من أكبر الشركاء التجاريينالتي تعتبر 

لمنتجات فراغ ا ءإذ بينما كانت الشركات الصينية تستغل العقوبات في السابق لمل ؛(2012 – 2011السابقة في فترة )

، ات المتحدة األميركيةالواليندماج األكبر للصين في السوق العالمية، ومن ثم زيادة تشابكها مع ستثمارات الغربية، فإن االواال

 .(26)ألحاديةاية ميركعهم تحت طائلة العقوبات األوالشركات والتجار الصينيين في وضع أكثر حساسية مع احتمالية وق جعل

ألهمية العوائد من العملة الصعبة )الدوالرية  اتراجع الصادرات غير النفطية على سوق العملة اإليرانية نظر   اويؤثر أيض  

 اوجعلهللعملة الصعبة ما يسمى بـ"السوق الثانوية"  ،2018في يوليو/تموز  ،اإليرانيأسس البنك المركزي وقد باألخص(. 

ستهدف السوق توفير العملة الصعبة للمستوردين من خالل تو .(27)على تعامالت المستوردين والمصدرين ةمحصور

ي حصل أميركار دوالر ملي 40من مجموع فإن ، مستشار وزير االقتصاد اإليراني، لحسين ميرشجاعيان اوفق  ورين. المصد   

 اتمليار 6.5)منها  دوالر اتمليار ٨د إلى إيران سوى لم يع ،2018 ن اإليرانيون خالل العام المالي الماضيروعليها المصد   
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رئيس البنك المركزي اإليراني، في  لعبدالناصر همتي، اوفق   ،ولكن .(28)دوالر عوائد لصادرات البتروكيماويات والفوالذ(

  .(29)يأميركمليار دوالر  18.7إلى إيران  أعاد المصدرون تصريح الحق،

 

ي تضخم فتوفير عملة صعبة بسعر صرف مالئم للمستوردين )للتحكم إلى  ةفيما تسعى الحكومة من خالل السوق الثانويو

 "دنياى اقتصاد" صحيفةليلفت تقرير فاعلية هذه اآللية )فيما يبدو( لن يؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو.  فإن ضعف، األسعار(

ا ري الظل" اإليرانية النظر إلى مساهمة ظاهرة ما يسميه بـ"مصد    صف التقرير يو إلى ضعف تلك اآللية الحكومية.مشير 

ومة للتصدير رين بمجموعة من التجار الذين ال يمتلكون بطاقات تصدير والذين تحايلوا على إجراءات الحكهؤالء المصد   

 اران. وفق  ن إعادة عوائد التصدير إلى إيوووالذين ال ين (2018 % من مجموع صادرات العام الماضي12)شكلت صادراتهم 

بيع على  هملمن خالل تقويض تنافسيتهم مع إجبار الحكومة  رين المرخصينتؤدي هذه الظاهرة إلى ضعف الُمصد    ،للتقرير

 .(30)في السوق الثانوية السوق )الحرة(من العملة الصعبة بأسعار  معوائده

 

 2018في  ت األجنبيةسوق صرف العمال

لقادمة من ي، بشح العائدات اميرك، وخاصة الدوالر األةضطراب شبة المزمن ألسواق صرف العملة الصعبتتعلق مشكلة اال

اتبعتها ليمة سلمراقبين، ترتبط بسياسات مالية غير  ا، وفق  اأيض  صادرات النفط الخام والصادرات غير النفطية، ولكنها 

الشفاف الذي  بالدور غير اهيكلي   كذلكأن أزمات سعر الصرف في إيران تتعلق  اوهناك من يرى أيض   .اإليرانية اإلدارات

 .(31)ات ومؤسسات اقتصادية شبة حكومية في االقتصادتلعبه شرك

 

االذي فقد فيه الريال اإليراني ، 2018في عام  ،ضطراب أسواق الصرفاأزمة  تعود  ،ي جزء منها، فا من قيمتهمعتبر   قدر 

إلى النظام ة رتفع فيها معدل التضخم، مما جذب إيداعات ضخماإلى سياسة الفائدة المصرفية العالية خالل الفترات التي 

رتفاع اوقعات بزدياد التامع وتراجع معدل التضخم ومن ثم خفض البنك المركزي معدل الفائدة المصرفية.  ،االمصرفي. الحق  

في ظل شح  ستثمار في شراء العمالت األجنبية،نسحاب واشنطن من االتفاق النووي، توجه المودعون إلى االاالتضخم مع 

 .(32)سعر الريال اإليراني هبوط فيموجة من المضاربات  إلى جانبسهم أ، وهو ما ستثمارية آمنة أخرىافرص 

 

لة ولدعم ضطراب سوق العمالمعالجة أزمة  تسعى الحكومة اإليرانية إلى جذب مدخرات المواطنين من العمالت األجنبية

، 2018س/آب في أغسط .(33)يأميركمليار دوالر  25و 15ولون في إيران بما يتراوح بين ؤ، والتي يُقدرها مسقيمة الريال

والدرهم  اليورو،وي، ميركفوائد بالدوالر األ معإيداع مدخراتهم من العمالت األجنبية  فيالحكومة اإليرانية  شرعت

ة في المصارف الكثير من المودعين عن إعادة إيداع مدخراتهم من العمالت الصعب يمتنعلمراقبين،  اوفق   .(34)اإلماراتي

في ي نجاد. محمود أحمد ،عدم الثقة في النظام المصرفي، وهو ما يعود بجذوره إلى فترة الرئيس السابق بسبباإليرانية 

 اإليراني سوى بالريالبسحب مدخراتهم دخار بالعمالت األجنبية ، لم تسمح المصارف اإليرانية ألصحاب حسابات اال2010

  .(35)أعلى( %15وعبر تحويلها بسعر الصرف الرسمي وليس سعر السوق السوداء )

 

ر لاير قبالة الدوال 42000) 2018الرئيس روحاني لتوحيد أسعار الصرف في أبريل/نيسان  تحركوعلى صعيد آخر، 

 لعمالت الصعبةاحيث عاودت أسعار  ؛في القضاء على أسعار الصرف الثنائية )على األقل( اولكنه لم ينجح فعلي  ي( ميركاأل

هناك وية. ستيراد السلع األساسفي السوق السوداء. ومع ذلك، أبقى الرئيس روحاني على ذلك السعر المدعوم ال الصعود

"نيما" في  ةسميلاير( في سوق العمالت األجنبية الر 90000ي بسعر حر )ميركللحكومة ببيع الدوالر األ برلمانية قتراحاتا

 .(36)آلنحتى ا االتجاه، ولكن ال يبدو أن الحكومة ترغب في التحرك لهذا عين والمستهلكينمقابل دعم مباشر للمصن   
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  الفقرالتوظيف ومستوى 

لوظائف مع تحسن من ا امعتبر   اعدد   ، بالرغم من خلق إدارة الرئيس روحانيمعدل بطالة مرتفعالمعاناة من تستمر إيران في 

إلحصاء، وصلت لمركز إيران ل اوفق  و .(37)للبنك الدولي ا، وفق  مقارنة برؤساء اإلدارات السابقة مؤشرات توظيف اإلناث

البطالة  عدلم . وصل2018-2017% مقارنة بالعام المالي 0.1لتزيد بنسبة  %12إلى  2019 -2018البطالة في العام المالي 

عدل البطالة زداد ما، في العاصمة طهرانو% في المناطق الريفية. 7.9% في المناطق الحضرية و13.5في العام السابق إلى 

  .(38)%12.2% إلى 11.1من 

 

لتصل  24 -15% لألشخاص من الفئة العمرية 0.5تراجعت نسبة البطالة بنسبة فقد  ما على مستوى الفئة العمرية والجنس،أو

زادت البطالة إلى وفي فئة الذكور،  %25.1ظلت عند  يتال 29 -15%، ولم تتغير النسبة لقطاع الفئة العمرية 27.7إلى 

% مقارنة 18.9 في العام الذي سبقه. وفي فئة اإلناث، تراجعت البطالة في ذلك العام إلى %10.2% مقارنة بنسبة 10.4

التوظيف  في، فقد تراجع إسهام قطاع التصنيع قطاعي )االقتصادي(% في العام الذي سبقه. وعلى المستوى ال19.8بنسبة 

 .(39)%0.1إسهام قطاع الخدمات بنسبة  ا% وزاد أيض  0.2% ولكن زاد إسهام القطاع الزراعي بنسبة 0.3بنسبة 

 

على المدى القصير ولكن  امعدل البطالة مستقر   قد يظل، توسع عجز موازنة الدولةو اإلنفاق التضخمي بازديادتوقعات  ومع

رتفاع معدل الفقر، ما لم تتخذ الحكومة اإليرانية ارتفاع معدل التضخم إلى تآكل الدخول واو اإلنفاق ذلك النوع من سيؤدي

% بين 8% إلى 13تراجع معدل الفقر في إيران من ، اأيض   للبنك اوفق   .(40)للبنك الدولي اإجراءات لحماية الفقراء، وفق  

ولكن  .(41)نجاد أحمدي ،والوقود إبان فترة الرئيس زبسبب برنامج الدعم النقدي الذي سبق حذف دعم الخب 2013و 2009

 .(42)2021% بحلول 12.8يتوقع البنك أن يزداد معدل الفقر في إيران إلى 

 

 خالصة 

ع تراجع م، 2012-2011كبيرة هي األسوأ منذ فرض عقوبات دولية على إيران في فترة  ايواجه االقتصاد اإليراني ضغوط  

أحادية على  من ناحية أخرى، تسعى إدارة دونالد ترامب إلى فرض عقوبات .صادرات خام النفط اإليرانية إلى مراحل خطرة

مع جيرانها )من  من تجارة إيران اإلقليميةوذلك يتض ؛باراك أوباما ،سلفه إدارةُ  إيران في مساحات لم تفرض فيها عقوبات  

ترات سابقة من ف توجد فيحتجاجية ربما لم اجتماعية وموجات افي هذه المرة أزمات  إيران تواجه كماالطاقة وغير الطاقة(. 

-جتماعيةاألزمات االى ية، في جزء منها، إلميركحادية األالعقوبات الدولية. وبذلك، من هذه الناحية، يعود تأثير العقوبات األ

تشكل الوعي بها ل هذه األزمات ويي تواجهها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. ولكن في نفس الوقت، تتشك  تاالقتصادية ال

ر سنوات من جهودهم رفع خصوم إيران الدوليين واإلقليميين على مدا -٢ختراق المتزايد لتكنولوجيا المعلومات. اال -١نتيجة: 

 جتماعي الراهن في سياق معاد للنظام الحاكم.عة سرديات خاصة بالوضع االقتصادي واالعلى صعيد صنا

 

طهران في  ولواحتمال دخ 2019زدياد تأثير العقوبات خالل اكيفية تهدئة الرأي العام مع  فيسيكون التحدي أمام طهران و

التي  ،ليةوقد تستطيع بعض اآلليات الما الضغوط االقتصادية. هامفاوضات محتملة مع واشنطن تستطيع أن تخفف من خالل

( ودخول سلع أساسية اتسهيل التجارة غير النفطية )نسبي   ،دولة إلى تفعيلها كاالتحاد األوروبي وتركيا والعراق أكثر منتسعى 

 )كاألدوية( إلى إيران.
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لزيادة الصادرات ومعالجة  ،2019 ،ريإلى دعم اإلنتاج خالل العام الجا ،علي خامنئي آية هللا ،الثورة اإلسالميةمرشد دعا 

تحديات تتضمن  تها االقتصادية )غير الخدمية(اتواجه إيران في مضمار زيادة إنتاج قطاع ،مشكلة البطالة. ولكن في المقابل

وسياسات البنك  ،)السياسات الضريبية واإلنفاق ودعم المنتجين والمستهلكين( انضباط  اجعل سياسات الحكومة المالية أكثر 

 جاءمكافحة التهريب الذي  :التحديات األخرى ومن أهم)سعر صرف العمالت األجنبية(.  المركزي أكثر كفاءة واستقالال  

نقطاع المصارف اإليرانية عن محيطها الدولي انتشار الفساد المؤسساتي. كما أن أهم المشكالت تكمن في انتيجة للعقوبات و

 قيع على اتفاقية مجموعة العمل المالي. بسبب عدم الرغبة في التو

 وهو باحث مختص بالشأن اإليراني.  ،زميل سياسات في الجماعة األوروبية في فلورنسا ،تامر بدوي*
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 20(تاريخ الدخول:  2019مارس/آذار  8 سنا،يا یشد)في بهمن لهذا العام جرى إيقاف انتاج الشاحنات(،" خبرگزار دهيکش ونيکام ديدر بهمن ماه: امسال ترمز تول" (20)
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-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-AFD8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%%

 %D8%B4%D8%AF-DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87% 

في نابولي،  2019ايو/أيار م 17 -16إسفنديار باتمانقليچ في محاضرة ألقاها في المؤتمر السادس لالقتصاد اإليراني الذي نظمته الرابطة العالمية لالقتصاد اإليراني في  (21)
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)مقدماتي))مؤشرات انتاج الورش الصناعية الكبرى في البالد في الشهور الثالث األولى من ١٣٩٧شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور سه ماهه اول سال  " (22)

  (/aspxhttps://www.cbi.ir/simplelist.17246 0192مايو/أيار  20،)تاريخ الدخول: ١٣٩٧شهريورماه  ران،يا یش(،" بانک مرکز 1397سنة 

 یش(،" بانک مرکز 1396)مقدماتي)))مؤشرات انتاج الورش الصناعية الكبرى في البالد في سنة  ١٣٩٦شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور سال " (23)

  .ir/simplelist/17245.aspxhttps://www.cbi 2019مايو/أيار  20، )تاريخ الدخول: ١٣٩٧شهريورماه  ران،يا

)رصد أوضاع الصادرات والواردات مع الشركاء األوائل ه،ياز جبهه همسا یتجار تيرصد شد: ممنوع ٩٨ نياول در فرورد یصادرات و واردات با شرکا تيوضع" (24)

e-https://donya-(، ٢٠١٩مايو/أيار  ٢٠خ الدخول: )تاري ١٣٩٨ارديبهشت  ١٩ش: منع تجاري على الجبهة الجارة(،  " دنياى اقتصاد، 98في شهر فروردين 

-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4

-D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA%-4/3523720

-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B2-D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%

 79%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%8D9%87%D% 

  "المرجع السابق" (25)
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