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 تأثير
 فضاى تحريم
 برتأمين مالى

پروژه ها

مقدمه
انديشمندان اقتصادى معتقدند كه فعاليت  هاى انسان در توليد، توزيع و مصرف، تابع قوانين 
ــت كه بايد آن ها را شناخت تا بتوان روابط علمى بين پديده هاى اقتصادى را  طبيعى اس
تبيين كرد. چرا كه انسان با توجه به تمايلى كه به ارضاى نيازهاى خود دارد، سعى مى كند 
ــت آورد. اين راه و روش، اصل  ــا صرف حداقل تالش يا هزينه، حداكثر نتيجه را به دس ب
ــاس مى توان ادعا كرد كه اقتصاد قبل از هر چيز به  ــده است. بر اين اس اقتصاد ناميده ش
تجزيه و تحليل و توضيح شرايط و روابطى كه در قلمرو رفاه مادى قرار دارد مى پردازد و 
از اين ميان ارتباطات بين انسان ها براى رفع نيازهايشان به شكل جدى ترى مورد توجه 
قرار گرفته است؛ به طورى كه اقتصاددانان اذعان دارند روابط اقتصادى بين ملت ها گاهى 
به اندازه ي تاريخ حيات بشر قدمت دارد. اهميت اين موضوع تا جايى است كه در بعضى 
موارد گسترش روابط تجارى ميان دولت ها مهم ترين هدفى است كه كشورها در روابط با 
يكديگر دنبال مى كنند و خلل در آن در قدرت مانور و ضعف آن ها تأثيرگذار است. در واقع 
استفاده از ابزارهاى مالى و اقتصادى همواره يكى از روش هاى مؤثر نظام سلطه ي بين الملل 
در گسترش دامنه ي نفوذ خود در كشورهاى مورد هدف بوده است. در حقيقت هميشه 
براى دفاع از موضوعي خاص در روابط ميان كشورها مباحثى براى تحميل و به ثمر رساندن 
تصميمات يك طرف نسبت به طرف مقابل لحاظ مى شود. تحريم ها نيز نوعى از اعمال 
فشار يك دولت بر دولت هاى ديگر براى رسيدن به مقصود و منافع گروهى و گاه داخلى 
ــت. تحريم اقتصادى1 به عنوان يكى از شيوه هاى وادارسازى كشورها به انجام  خويش اس
رفتار مورد نظر به ويژه رفتار سياسي مى باشد. تحريم هاى اقتصادى نيز عمدتاً از دو طريق 

اعمال مى شود: تحريم تجارى و تحريم مالى. 
در تحريم هاى مالى، محدوديت و تضييقات و فشارهايى بر روابط مالى كشور هدف اعمال 
ــرمايه گذارى، تأمين مالى و... . به همين جهت نحوه ي تأمين مالى و  ــود؛ يعنى س مى ش
تهيه ي بودجه ي اجرايى الزم براى انجام پروژه هاى زيربنايى و بهره بردارى از محصوالت و 
خدمات حاصل از آن ها در حال حاضر به عنوان يكى از مهم ترين چالش هاى پيش روى 
كشورهاى در حال توسعه مطرح مى باشد. با توجه به وضعيت خاص كشورهاى در حال 
ــعه و بحران هاى مالى در اين كشورها امكان تأمين سرمايه ي مورد نياز براى اجراى  توس
پروژه هاى بزرگ به راحتى فراهم نمى شود، بنابراين انتخاب روش تأمين مالى مناسب در 
ــأله ي مهمى است. در بسيارى از پروژه ها به دليل مسايلى مانند حجم  مورد پروژه ها مس
ــيت باالى پروژه از نظر مسايل سياسى، اقتصادى و امنيتى، عدم  ــرمايه، حساس باالى س
تمايل حضور خارجيان و سرمايه گذارى آن ها، مسأله ي تأمين مالى مورد توجه مسؤوالن 
حكومتى قرار مى گيرد. در تعدادى از پروژه ها با حمايت ها و اعتبارات دولتى مى توان وجوه 
مورد نياز را تأمين كرد، اما در پروژه هاى مهم زيرساختى مورد نياز كشور كه امكان تأمين 
ــط دولت فراهم نيست، مانند پروژه هاى نفتى، گازى، پتروشيمى و  وجوه كامل آن توس
بسيارى از صنايع ديگر براى توسعه ي زيرساخت ها نياز اساسى براى حضور سرمايه گذارى 

خارجى و استفاده از تسهيالت بانك ها و مؤسسات خارجى وجود دارد.
در بخش اول اين مقاله ابتدا با نگاه به تحريم ها از نظر مفهوم شناختى، گونه شناسى 
ــده  تحريم ها و مبانى حقوقى و نظرى، پيامدهاى تحريم عليه اقتصاد ايران بيان ش
ــپس در بخش بعدى مقاله با اشاره به شيوه هاى تأمين مالى پروژه ها در  ــت و س اس
ــب فايناس، ريفايناس، بيع متقابل راهكارها و راه هايى براي تأمين مالى پروژه ها  قال

در فضاى تحريم ارايه شده است.

1-Economic Boycott

مجيد سهرابى
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تحريم از منظر مفهوم شناختى
تدابير و سياست هاى اقتصادى كه براى فشار آوردن 
بر اقتصاد يك كشــور اتخاذ مى شــوند، تا آن كشور 
به اهداف مــورد نظر ملزم شــود را تحريم اقتصادى 
مى گويند2. تحريم معادل واژه ي انگليسى «بايكوت» 
اســت. ايــن اصطالح مأخــوذ از نام فــردى ايرلندى 
است كه در اختالف ميان انگلستان و ايرلند از روش 
تحريم كاالها و ورود افراد در جهت مبارزه ي ملى و 
دستيابى به استقالل استفاده كرد.3 اما امروزه اين واژه 
به مبارزه ي سياســى يا اقتصادى بــه منظور قطع رابطه 
با يك شــخص، يك ســازمان يا يك دولت اطالق 

مى شود و نوعى مجازات سياسى و اقتصادى است.4
بنابراين تحريم را مى توان اقدامى دانست كه اعضاى يك 
جامعه براى جلوگيــرى و ممانعت از نقض هنجارهاى 
بين المللى و تشويق رعايت اين هنجارها اتخاذ مى كنند. 
همچنين مى تــوان تحريــم را تنبيهات اتخاذ شــده در 
واكنش به اقدامات دولت هايى دانســت كه استانداردها 

يا قوانين بين المللى را محترم نمى شمارند.
جان گالتونك تحريم هاى بين المللى را اين گونه تعريف 
مى كند: «اقداماتى كه يك يا چند بازيگر بين المللى عليه 
يك يا چند بازيگر ديگــر به عنوان يك يا هر دو عمل 
زير به عمل مى آورند: تنبيه مقابل و محروم ســاختن از 

2-مريدى، ســياوش و عليرضا نوروزى، فرهنگ اقتصادى، مؤسســه كتاب 
پيشبرد و انتشارات نگاه، تهران، 1373، ص 151

3- على بابايى، غالمرضا، فرهنگ علوم سياسى، شركت نشر و بخش ويس، 
تهران، 1369، ص 97

4- طلوعى، محمود، فرهنگ جامع سياســى، انتشارات سخن، تهران، 1372، 
ص 117

برخى چيزهايي كه براى او ارزش دارد يا وادار ساختن 
طرف مقابل بــه رعايت بعضى هنجارها كه براى طرف 

اقدام كننده حايز اهميت است.»5
از ايــن رو از منظــر حقوق بين الملل در آن دســته از 
تحريم هــاى بين المللى كه از جانب شــوراى امنيت 
سازمان ملل متحد و براساس فصل هفتم منشور اعمال 
مى گردد، مشروعيت الزم وجود دارد. بر همين اساس 
نوعى اجماع بين المللى نيز در اعمال ديده مى شــود و 
همين اجماع در مــواردى تبديل به عامل مالحظه اى 

در موفقيت تحريم مى شود.
بايد خاطر نشان سازيم كه اصطالح «تحريم اقتصادى» 
در اينجــا بــه اقدامات داراى خصلــت اقتصادى- در 
مقابــل واكنش هاى نظامــى يا ديپلماتيــك- اطالق 
مى شــود كه دولت ها براى بيــان مخالفت با اقدامات 
دولت هدف يا واداشــتن آن دولت به تغيير يك خط 
مشى يا رويه يا حتى ساختار حكومتى اتخاذ مى كنند. 
با آن كه مرزبندى، همواره دقيق نيست و حتى گاهى 
انگيزه هــا مختلط اســت، امــا تحريم هــاى اقتصادى 
معموالً اقداماتى هســتند كه به خاطر منفعت اقتصادى 
صــورت نمى گيرد و غالبــاً زيانى تجــارى به دولت 

درگير در برنامه ي تحريم وارد مى كند.
در تحريم هاى اقتصادى مقوله ي تحريم به دليل تنبيه 
و جريمه كردن كشور از طرف قدرت هاى بزرگ يا 
ســازمان هاى بين المللى مورد نظر قرار مى گيرد. اين 
تحريم هــا به دليل نقض قواعــد و نظامات بين المللى 

5-Harry Strack, Sanction, New York: Syracuse Uni-
versity Press, 2008, P11

يا عــدم رعايت اصولى اســت كه منافع كشــورهاى 
قدرتمند را تأمين مى كند.

گونه شناسى تحريم هاى اقتصادى :
به طور مشــخص نوع تحريم ها را مى توان در صحنه ي 

بين المللى از يكديگر متمايز ساخت و آن ها عبارتند از:
1- تحريم فرهنگى- ارتباطى؛

2- تحريم ديپلماتيك يا سياسى؛
3- تحريم مالى؛

4- تحريم اقتصادى؛
5- تحريم نظامى.

با اذعان به اين امر كه هدف هاى رفاهى هدف اصلى 
اكثر جوامع و دولت هاســت و دولت ها در جستجوى 
منافــع و بازارهايى براى كمك به رشــد اقتصادى و 
ايجاد رفاه بيشــتر هســتند، اقتصاد جايگاه ويژه اى در 
معامالت سياسى جهان و دولت ها پيدا مى كند و نظر 
به اين كه مبــادالت اقتصــادى بين المللى به صورت 
بخش مهمى از زندگى درآمده، قطع جريان مبادالت 
اقتصادى در برخى موارد مى تواند اقتصاد را فلج كند 

و در اكثر موارد زيان هاى جدى به بار مى آورد.
مجازات هــاى اقتصادى منجر به كاهش يا قطع كامل 
واردات و صــادرات مى گــردد و در نتيجه دولت ها 
را در مضيقــه قرار مى دهــد. بر اين اســاس مى توان 
گفت كــه مؤثرتريــن و كارآمدتريــن نوع تحريم، 
تحريم اقتصادى اســت. پروفسور كارتر در خصوص 
مفهوم تحريم اقتصادى بر اين باور اســت كه «تحريم 
اقتصــادى عبــارت اســت از اقدامــات و عمليــات 
اقتصــادى قهرى كه بر ضد يك يا چند كشــور براى 
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تدابير و سياست هاى اقتصادى 
كه براى فشار آوردن بر اقتصاد 

يك كشور اتخاذ مى شوند، تا 
آن كشور به اهداف مورد نظر 
ملزم شود را تحريم اقتصادى 

مى گويند. تحريم معادل واژه ي 
انگليسى «بايكوت» است.

امروزه اين واژه به مبارزه ي 
سياسى يا اقتصادى به منظور 
قطع رابطه با يك شخص، يك 

سازمان يا يك دولت اطالق 
مى شود و نوعى مجازات 
سياسى و اقتصادى است.

در بخش اول اين مقاله ابتدا 
با نگاه به تحريم ها از نظر 

مفهوم شناختى، گونه شناسى 
تحريم ها و مبانى حقوقى 

و نظرى، پيامدهاى تحريم 
عليه اقتصاد ايران بيان شده 
است و سپس در بخش بعدى 

مقاله با اشاره به شيوه هاى 
تأمين مالى پروژه ها در قالب 

فايناس، ريفايناس، بيع متقابل 
راهكارها و راه هايى براي تأمين 
مالى پروژه ها در فضاى تحريم 

ارايه شده است.
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تغيير و دگرگون ساختن وضع و رفتار سياسى كشور 
يا كشــورهاى مورد نظر اتخاذ مى گردد. تحريم هاى 
اقتصادى در مفهوم دقيق كلمه شــامل بلوكه كردن و 
توقيف دارايى هاى كشور تحريم شونده، منع واردات 

و منع خريد و فروش كاالها مى شود.»6 
براى تحريم هاى اقتصــادى نيز مى توان گونه هايى را 

برشمرد كه ذيًال بدان ها اشاره مى گردد:
الــف) تحريــم صــادرات و واردات: در اين تحريم 
كشور يا كشــورهاى تحريم كننده از ورود يا خروج 
كاالها و محصوالت يك كشور يا شمارى از كشورها 
به سرزمين خود جلوگيرى مى كنند. به عبارتى ورود 
كاالى خاص يا همه ي محصوالت صادراتى كشــور 
تحريم شــونده ممنوع مى شود. نكته ي قابل توجه آن 
اســت كه تأثير اين نوع تحريم ها بســتگى به شدت و 
دامنه ي كشور تحريم شــده دارد. اگر تحريم شونده 
بتواند جايگزين مناسبى براى خود فراهم آورد، خواه 
ناخواه از اثرات اين نوع تحريم ها كاســته خواهد شد 
و در عيــن حال عامل مؤثر ديگــر، جايگاه اقتصادى 
كشــور تحريم شونده از لحاظ پيشرفت و عقب مانده 
بودن در نظام بين المللى اســت. ســهميه بندى، تهديد 
و توقيف كلى صادرات و واردات، سياســت تبعيض 
آميز تعرفه اى، شامل رد همكارى بيشتر با كشورهاى 
هــدف و پذيرش امتيــاز تعرفه اى عمومــى، تعليق و 
لغــو موافقت نامه هاى تجارى و پروژه هاى مشــترك 

6- داوران پورفرد، مهشيد، تحريم بين المللى به عنوان نوعى ضمانت اجراى 
كيفرى، پايان نامه ي كارشناسى ارشــد، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد تهران 

مركز، 1386، ص 12

و ممنوع كــردن صادرات فناوري، تهيه ي فهرســت 
ســياهى از معامالت تجارى توســط كشور هدف، از 

جمله اين دسته از تحريم مى باشد.
ب) مسدود كردن دارايى ها7: در يك اقتصاد جهانى به 
نسبت باز، شركت و حكومت و افراد اغلب دارايى ها را به 
شكل سرمايه، حساب بانكى و اموال غيرمنقول در خارج 
نگهدارى مى كننــد. اگر اين دارايى ها به اندازه ي كافى 
زياد باشد، مى تواند به عنوان گروگان مورد استفاده قرار 
گيرد. با استفاده از اين ابزار يكى از راه هاى درآمد ثابت 
كشــور مسدود مى گردد و با وارد آمدن فشار بر اقتصاد 
داخلى و خارجى زمينه ي تأثير و كارآيى الزم در جهت 
حصول به خواســت هاى مورد نظر تحريم كنندگان را 
فراهم مى ســازد.8 بلوكه كردن دارايى هاى ايران توسط 
آمريكا به واســطه ي اشــغال ســفارت آمريكا در ايران 
در ســال 1979 و ســرانجام توافق مبنى بر آزادســازى 
گروگان ها در قبال آزادســازى دارايى هاى ايران و ختم 
واقعه ي گروگان گيرى ديپلمات ها، نمونه ي مناسبى از 

اين تحريم به شمار مى آيد.
ج) محدوديت هاى گمركى، ارزى و پولى: تقريباً از 
همه ي محصوالت ساخت خارج كه وارد يك كشور 
مى شــود، به داليل اقتصادى گوناگــون ماليات اخذ 
مى گردد. ســاختار تعرفه9 به عنوان يــك عامل تنبيه 
در سياست خارجى هنگامى مى تواند به طور مؤثر به 

7-Freezing Assets  
8- هاستى، كى جى، مبانى تحليل سياست بين المللى، ترجمه بهرام مستقيمى 
و مســعود طارم سرى، تهران، مجله نقد مطالعات سياسى و بين المللى،شماره 

5 ، 1373، ص 381
9- Traiffe

كار رود كه كشــور مورد نظر در شرايطى قرار داشته 
باشــد كه با افزايش تعرفه ها، بازارهاى مهمى را براى 

محصوالت خود از دست بدهد.
محدوديت هاى پولى در واقع زيرمجموعه ي ضمانت 
اجراهــاى مالــى قــرار مى گيــرد و در بردارنــده ي 
محدوديت هاى ناظر بر وام ها و اعتبارات و يا تبديالت 
ارزى در ســطح بين المللى و معامــالت راجع به اموال 
در سطح فراملى است. به نظر مى رسد محدوديت هاى 
پولى بــه عنوان يــك ضمانت اجراى مالــى گاهى با 
محدوديت هاى تجارى به ويــژه در زمينه ي صادرات 
و واردات هم پوشــانى پيدا مى كند. مانند بلوكه كردن 
وجــوه مالى در معامــالت تجارى خارجــى.10 دولت 
ممكن است براى كنترل ورود برخى از كاالها به جاى 
تعرفه «ســهميه هايى» برقرار كند. آمريــكا براى ورود 
شكر از فيليپين و ديگر كشورهاى توليد كننده ي شكر 
ســهميه هايى مقرر مى دارد. از آن جا كه اين كشورها 
بخش انبوهى از شــكر يعنى محصــول عمده و اصلى 
خود را به آمريكا مى فروشند، هر تغيير در ميزان سهميه 

مى تواند به اقتصاد آن ها لطمه وارد كند.
د) قطع كمك هــاى اقتصادى: اســتفاده از اين حربه به 
نوعى در ساير موارد برشــمرده نيز وجود دارد. بررسى 
اين گونه تحريم ها با توجه به وابســتگى شــديد برخى 
از كشــورها باالخــص كشــورهاى در حال توســعه و 
عقب مانده بــه كمك هاى خارجى ديگر كشــورها و 

10- The Adrers Consequences of Economic Sanctions 
on the Enjoyment of human rights, the Bossuyt report, 
Economic and Social Council, Jan 21, 2000, http://
www.glebalplicyforumunsecouncil.htm 

*تحريم هـاي آمريكا: آبان، دي و بهمن 1358 
توقيف كليـه ي دارايي هاي ايران در بانك هاي 
آمريكايـي، توقيف درخريد نفـت، قطعنامه ي 
461 تصويب مجازات هاي اقتصادي،تحريم هاي 

اقتصادي و قطع ارتباط با ايران.
. فروردين 1359 قطع روابط سياسي و بازرگاني.

داماتـو»  «قانـون  براسـاس   1995 سـال  .
شـركت هايي كـه دريك سـال بيـش از چهل 
ميليـون دالر در ايـران سـرمايه گذاري كنند، 
از داد و سـتد با دولت آمريكا محروم خواهند 

شد. ...
* چين: سال 2008 خودداري بانك هاي دولتي از 

گشايش سند اعتباري براي بازرگانان ايراني.
* روسـيه: سـال 2008 انتقال يـا تأمين هر نوع 
مواد يا تجهيزات و يا فناوري هسته اي كه امكان 
اسـتفاده ي دوگانه ي نظامي و غيرنظامي از آنها 

وجود دارد از خاك روسيه به ايران ممنوع شد.
* هند: سـال 2008 تحريم مالي درباره ي انرژي 

هسته اي.
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ســازمان هاى اقتصادى بين المللى، مهم به نظر مى رسد. 
در كنــار اين موارد بايد از فهرســت ســياه11 نيز نام برد. 
كشورهاى تحريم كننده، فهرست سياه را براى مشخص 
كردن شركت هايى به كار مى گيرند كه با كشور مورد 

نظر و تحريم شده به تجارت مى پردازند.
بنابراين اقدامات اقتصادى را كه مى توانند آثار منفى 
براى كشورهاى در حال توسعه داشته باشند، مى توان 

به شرح زير برشمرد:
1- كاهش سرمايه گذارى؛

2- تأخير در تحويل قطعات يدكى؛
3- ايجاد مانــع در مورد دادن مجوز يــا ديگر موارد 

انتقال فناوري؛
4- قطع يا تقليل وام ها و اعتبارات دو و چند جانبه؛

5- امتنــاع از تأميــن مالــى مجدد بــراى بازپرداخت 
قروض موجود.

در تقســيم بندى ديگــرى نيز مى تــوان تحريم را از 
جهت منشأ در نظر گرفت:

- نوع اول، تحريم يك جانبه اســت كه در آن كشور 
فرستنده ي تحريم براساس تصميم يك طرفه ي خود، 

تحريم را اعمال مى كند.
- نوع دوم، تحريم چند جانبه اســت كه از سوى چند 

كشور عليه كشور هدف صورت مى گيرد.
- نوع سوم، اعمال تحريم از طرف سازمان ملل است 

كه توسط شوراى امنيت اعمال مى گردد.
از آن جــا كه در تحريم يك طرفه، فقط يك كشــور 
روابــط تجارى و مالى خود را با كشــور هدف محدود 
مى كند، در نهايت اين تحريم آثار سوء كمترى خواهد 
داشــت. ميزان اين اثرگذارى به نفوذ اقتصادى كشــور 
فرستنده ي تحريم در كشور هدف بستگى دارد. به طور 
مثال اگر كشورى مانند آمريكا بر كشورى مانند كانادا 
كه تا 80 درصد روابط تجارى اش وابسته به آمريكاست 
تحريــم اعمال كند، بدون ترديد كانادا به شــدت متأثر 
خواهد شد و به اوضاع وخيمى دچار مى گردد؛ اما اگر 
سهم معامالت اقتصادى آمريكا با كشورى مثًال حدود 
15 درصــد باشــد، تحريم يــك جانبــه كارى از پيش 
نخواهد بــرد. در تحريم هاى چند كشــورى اصطالحاً 
مى گويند: «ائتالف كشــورهاى داوطلب به وجود آمده 
است.» يعنى ائتالف كسانى كه مايلند به تحريم بپيوندند. 
اما تحريم شــوراى امنيت ســازمان ملل، كه همه جانبه 
اســت، براى اعضاى سازمان ملل الزم االجرا بوده و بعد 

قانونى و حقوقى نيز دارد.12
تمامى انــواع تحريم هــاى بين المللــى، تكيه ي قابل 
مالحظه اى بر اقدامات اقتصادى دارند كه از يك سو 
به عنوان ابزارى غيرمخرب در اعمال فشارها محسوب 
مى شــوند و از ســوى ديگر فشــارهاى عمده و معنى 
دارى بر دولت هدف وارد مى سازند. در تحريم هاى 
مالى و تجارى فرستندگان تحريم انتظار دارند كه اين 

11- Balck List
12- آذرى، مصطفــى، تحريــم اقتصــادى، آثــار و پيامدها، سياســت ها و 

راهكارها، مؤسسه تحقيقاتى تدبير اقتصاد، چاپ اول، 1387، ص 9

گونه تحريم ها اثــرات بازدارندگى، اثباتى و اجبارى 
را به همراه داشــته باشــند، اما تجربه نشان داده است 
كــه اقدامات اقتصادى هميشــه بهتريــن گزينه نبوده 
اســت (اگرچه در بعضى موارد به ويژه در مورد مثًال 

آفريقاى جنوبى با موفقيت توأم بوده است).
الزم به يادآورى اســت كه تحريم هاى اقتصادى بخشى 
از بســته ي تحريم هاى جامع هســتند كه شــامل انزواى 
سياسى، سختگيرى هاى فرهنگى و بايكوت هاى ورزشى 
نيز مى باشــند. تجربه ي تحريم هاى اقتصادى عليه عراق، 
صربستان و هائيتى، ترديدهايى را در خصوص كارآمدى 
آن ها مطرح نموده، ضمن آن كه هزينه ي تحريم كنندگان 
و افزايش فشــار بر مردم عادى اين كشــورها نيز، مشكل 

ديگرى در اين زمينه محسوب مى شود.13
ذكر اين امر ضرورى است كه در تحريم هاى اقتصادى 
اغلب پيش از اعمال تحريم مجموعه اى از اعمال صورت 

مى گيرد كه مى تواند شامل موارد زير باشد:
1- تشويق يا ترغيب از طريق مذاكره ي دو جانبه؛

2- اعالم عمومى و هشــدار براى آگاه كردن كشور 
مورد نظر؛

3- مشاوره با متحدين براى ايجاد ائتالف؛
4- آغــاز تحريم هــاى غيــر اقتصــادى (از قبيل لغو 
جلســات چند جانبــه بين المللى، لغو اعطــاى رواديد 
به مســؤوالن كشــور مــورد تحريم، كاهــش روابط 
ديپلماتيــك با كشــور مــورد تحريم، عــدم اعطاى 

تسهيالت و كمك هاى مالى).
امروزه تحريم اقتصادى يكى از ابزارهاى ســرمايه دارى 
بــراى مقابلــه با كشــورهايى اســت كــه در چارچوب 
سياســت هاى آن ها در نظام جهانــى حركت نمى كنند. 
تاريخ ايران معاصر، از ملى شــدن صنعت نفت تا انقالب 
و دستيابى به فناورى صلح آميز هسته اى در تضاد با منافع 
كشورهاى سرمايه دارى بوده و به همين دليل ابزار تحريم 
در راســتاى بر هم زدن وضع اقتصاد ايران و نشــان دادن 
ناكارآمدى دولت و حكومت، همواره مورد اســتفاده ي 
آمريكا قرار گرفته است. در واقع هرگاه سخن از تحريم 
مى شــود، بالفاصله بايد ياد آمريكا افتاد؛ زيرا اين كشور 
بيش از هر كشــور ديگرى در جهان از تحريم براى از پا 
درآوردن مخالفانش در اقصى نقاط جهان استفاده مى كند. 
براساس گزارش هاى رسمى در مجموع، 2/3 تحريم هاى 

اقتصادى به وسيله ي دولت آمريكا اعمال مى شود. 
در جدول روبرو برخى از تحريم هاى آمريكا و ديگر 

كشورها عليه جمهورى اسالمى ايران آمده است.

مبانى حقوقى تحريم 
مبانى حقوقــى بحث تحريــم اقتصادى در ســازمان 
ملــل بــه مــاده ي 39 و 41 فصل هفتم بــاز مى گردد 
كه مى گويد: «شــوراى امنيــت مى تواند براى اجراى 
تصميمات خود، اقداماتى را كه متضمن به كارگيرى 

13 - Cortright, David and Georg A.Lopez , "The Sanc-
tions Decade/ Assessing UN stratgies in the 1990s", 
2000, Lynne Rienner Publishers, P231

نيروى مســلح نباشــد، در پيش بگيــرد و مى تواند از 
اعضــاى ملل متحد بخواهد كه بــه اين قبيل اقدامات 

مبادرت ورزند.»
گاهــى اقدامات ممكن اســت شــامل متوقف كردن 
تمام يا بخشــى از روابــط اقتصــادى و ارتباطات راه 
آهن، دريايى، هوايى، پستى و ... باشد. روال و ترتيب 

رسمى براساس منشور چنين است:
1) شــوراى امنيت بايــد وجود تهديــد صلح، نقض 

صلح، يا عمل تجاوز را تشخيص دهد (ماده ي 39)؛
2) شــورا بايد به نفع توجيه يــا تصميم مربوط به نوع 
اقداماتى كه متضمن اســتفاده از زور نيست و بايد در 
واكنش به موارد ياد شده به كار گرفته شود رأى دهد 

(مواد 39 و 41).
3) اگر شــورا تصميم بگيرد اقدام يا اقداماتى براساس 
ماده ي 41 اتخاذ شــود و از دولت هاى عضو بخواهد 
چنين اقدام يا اقداماتى را معمــول دارند، اجراى اين 
اقدام يــا اقدامات به حكم قطع نامــه ي واحدى انجام 
شــود؛ استناد به مواد خاصى از منشور ضرورت ندارد 
ولى براى آن كه مقررات ماده ي 41 به مرحله ي اجرا 
درآيد و نقش آفرينى كند، الزم اســت اظهار و بيانى 
وجود داشــته باشد كه حكايت كند شــوراى امنيت 
تشخيص داده اســت تهديدى بر صلح يا نقض صلح 

يا عمل تجاوز وجود دارد.
از مطالب فــوق بر مى آيد كه، شــوراى امنيت در واقع 
نمى تواند تحريم هاى اقتصادى وضع كند، بلكه شــورا 
مى تواند از كشورهاى عضو بخواهد تحريم هاى خاص 
مندرج در قطع نامه ي شورا را به اجرا بگذارند و با استناد 

به ماده ي 25 متابعت آن را خواستار شود.14

مبانى نظرى 
صرف نظر از منشــور ملل متحد، ســه نــوع تفكر در 

مورد تحريم هاى اقتصادى وجود دارد:
1- مكتب موافقان تحريم: براساس اين مكتب فكرى، 
كشــورها هم در برقرارى رابطه ي اقتصادى و هم در 
قطع آن و هم در اعمال تحريم ها براســاس حاكميت 

مطلق دولت ها آزاد هستند.
2- مكتــب بى طرفى: هــواداران اين مكتــب بر اين 
باورند كه بين تحريم مســتقيم و غيرمســتقيم تفاوت 
وجــود دارد. يعنى تحريم مســتقيم مجــاز و تحريم 

غيرمستقيم غير مجاز مى باشد.
3- مكتب مخالفــان تحريم: اين گــروه معتقدند كه 
هيچ نوع تحريمى در نظــام جديد حقوقى بين المللى 
نبايد عليه كشــورها اعمال شود؛ زيرا پيامدهاى منفى 
تحريم به مراتب بيشــتر از پيامدهاى مثبت آن اســت. 
بنابراين تحريم اقتصادى روشــى مسالمت آميز براى 
حل اختالفات بين المللى و يا جبران خسارت نيست و 

مغاير با اصول اوليه ي منشور است.15

14- لوفلنــد، آندرياس اف، حقوق بين الملل اقتصادى، انتشــارات جنگل، 
1390، ص 870

15- زهرانــى، مصطفى، جنگ اقتصــادى در حقوق بين الملل، انتشــارات 
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اهداف تحريم ها
اثــرات منفى ناشــى از تحريم بر مــردم عادى باعث 
ايجاد فشــار بــر توانايى ســازمان ملل بــراى تضمين 
مؤثر تحريم مى شــود. اما در مورد جمهورى اسالمى 
ايران، آمريكا بسيار تمايل دارد با افزايش محدوده ي 
تحريم ها، ســطح نارضايتــى را به منظــور به چالش 
كشــيدن حاكميت جمهورى اسالمى ايران در داخل 
كشــور افزايــش دهد. بــراى نمونه، تحريــم فروش 
هواپيماى مســافربرى به ايران بــه اين منظور صورت 
مى گيرد. به رغم آن كه تحريم هاى اقتصادى با هدف 
وادار ســاختن كشــور تحريم، به تغييــر رفتار و خط 
مشى سياســى، از طريق تحميل فشارهاى اقتصادى به 
ندرت موفقيت آميز بوده اند، ولى همچنان به صورت 

گسترده به كار گرفته مى شوند.
امــروزه تحريم ها به عنوان ابزارى براى اعمال فشــار 
(تحميل يــا ممانعت) و نوعى نمايش قدرت كشــور 
عليه كشورى ديگر به شمار مى روند و براى هماهنگ 

وزارت امور خارجه، 1379، ص 258

كــردن تحريم با اهــداف دنبالى، معمــوالً دو روش 
وجود دارد:

1- اجبار هدف به قبول و اجراى سياست مورد نظر، كه 
اين امر امتيازاتى را براى هدف به دنبال خواهد داشت.

2- جلوگيــرى از افزايش توانايى هــدف در اجراى 
سياست هاى خطرناك، از طريق ممانعت از دسترسى 

به تجهيزات مورد نياز براى اجراى آن.16

پيامدهاى تحريم عليه اقتصاد ايران
تشديد تحريم  هاى اقتصادى اعم از تحريم هاى مالى 
و تجارى از سوى شــوراى امنيت مى تواند پيامدهاى 
اقتصادى زير را براى اقتصاد ايران در پى داشته باشد:
1- تحريم باعث باال رفتن نرخ ارز و افزايش حجم قاچاق 
كاالها به كشور مى شود كه به معناى كاهش رفاه مردم 
و نيز اعطاى امتياز مجانى به كشورهايى است كه كاال به 

صورت قاچاق از آن ها وارد مى شود؛
2- كاهــش ســرمايه گذارى خارجــى و بين المللى، 

16- آذرى، همان، ص 12

خروج سرمايه از كشور؛
3- افزايــش هزينه هــاى بيمه اى و باال رفتن ريســك 

فعاليت هاى اقتصادى؛
4- ســختى گشــودن اعتبــارات وارداتــى و نقــل و 

انتقال هاى ارزى تجار و واردكنندگان ايرانى؛
5- خــروج ســرمايه بــه دنبــال ناامــن شــدن فضاى 

سرمايه گذارى در كشور؛
6- عدم امكان يا سختى تأمين مالى پروژه ها؛

7- تحريم پولــى و بانكى و به دنبال آن توقف روابط 
بانكى كشور با بانك هاى خارجى، فشار بر بانك هاى 
خارجى براى قطــع مبادالت و معامالت پولى و مالى 
با شــركت ها و بانك هــاى ايرانى و مســدود نمودن 

حساب ارزى خارجى كشور؛
8- ايجاد دشــوارى در گشــايش اعتبارات اســنادى 

مدت دار براى طرف هاى خارجى؛
9- از لحاظ تأميــن مالى پروژه هاى ســرمايه گذارى 
بــه خصوص پروژه هاى فاينانس، بــا توجه به اين كه 
فاينانســورها عمًال شــركت هاى مطــرح را به عنوان 
متقاضــى فاينانس مى شناســند، اين بخش با مشــكل 

روبرو مى گردد.

شيوه هاى تأمين مالى پروژه ها
تعاريــف رايج در زمينه ي «تأمين مالــى پروژه محور»17 
بر توانمندى هــاى ايجاد بهره ورى توســط يك واحد 
اقتصادى و نيازها و مزيت هاى استفاده از بدهى در تأمين 
مالى ســاخت و عمليــات چنين واحدهايــى با تأثيرات 
ضمنى ســاختار بدهى بر اجزاى حقوق صاحبان ســهام 
متمركز مى شود. به طور كلى تأمين مالى پروژه محور، 
تأمين مالى يك پروژه ي اقتصادى به گونه اى است كه 
در آن وام دهنــده به جريانات نقدى ناشــى از عمليات 
واحد اقتصادى و ديگر دارايى هــاى واحد اقتصادى به 

عنوان تضمين بازپرداخت وام پروژه ها توجه مى نمايد.
تكنيك هاى تأمين مالى پروژه به عنوان يكى از ابزارهاى 
اوليه تأمين مالى گستره ي وسيعى از واحدهاى اقتصادى 
در سراسر جهان را فراگرفته است. كاربرد اين تكنيك ها 
نيز با توجه به نوع منابــع و انواع دارايى ها مورد پااليش 
قرار گرفته اســت. براى مثال از اين تكنيك ها در سطح 
وســيعى در تأمين مالى تجهيزات توليد، ارسال و توزيع 
بــرق نيروگاه ها، پتروشــيمى، كاغذ و معــدن و تمامى 
تجهيزات پروژه هاى زيرســاختى شــامل جاده سازى و 

فرودگاه استفاده مي شود.18
بنابراين مى توان گفت كه «تأمين مالى پروژه» عبارتى 
كلى است كه شامل روش هاى گوناگون تأمين مالى 
مى باشد كه به موجب آن تمام يا بخشى از منابع مالى 
مورد نياز يك پروژه توســط يك يا چند مؤسســه ي 
مالــى و اعتبارى صرفاً به اتــكاى عوايد و درآمدهاى 

17-Project Finance
18- بررســى تكنيك هاى تأمين مالى پروژه محور در تأمين مالى اســالمى، 
فرشاد هيبتى، موسى احمدى، پژوهشنامه اقتصادى، سال نهم، شماره 3، پاييز 

88، ص 93

/تحريم هاي انگلستان//تحريم هاي آمريكا /

ــه ي  كلي ــف  1358توقي ــن  بهم و  دي  ــان،  *آب
ــي،  آمريكاي ــاي  بانك ه در  ــران  اي ــاي  دارايي ه
ــه ي 461 تصويب  ــف درخريد نفت، قطعنام توقي
و  اقتصادي  ــاي  اقتصادي،تحريم ه ــاي  مجازات ه

قطع ارتباط با ايران.
* فروردين 1359 قطع روابط سياسي و بازرگاني.

ــو»  دامات ــون  «قان ــاس  براس  1995 ــال  س  *
شركت هايي كه دريك سال بيش از چهل ميليون 
دالر در ايران سرمايه گذاري كنند، از داد و ستد با 

دولت آمريكا محروم خواهند شد.
ــا» هر شركتي را كه با  ــال 1996 قانون «ايلس * س
ــون دالر تجارت  ــزان بيش از 20 ميلي ــران به مي اي

داشت را نيز تهديد به اعمال تحريم مي كرد.
* سال 2002 سازمان «IEEE» تحريم علمي عليه 

ايران را وضع نمود.
ــتور  ــال 2006 در دادگاه فدرال آمريكا دس * س
استرداد يكي از بزرگ ترين كلكسيون هاي باستان 
ــناختي تخت جمشيد متعلق به ايران را به نفع  ش

اسراييل صادر نمود.
ــركت هاي مايكروسافت و ياهو  ــال 2007 ش * س
ــورهايي كه خدمات وب  ــت كش ايران را از فهرس

دريافت مي كنند خارج نمودند.
* سال 2007 تحريم بانك هاي دولتي و بعضي از 

مؤسسات ملي مانند بانك ملت، ملي، صادرات.
* سال 2009 تصويب تحريم شركت هاي صادركننده ي 

بنزين به ايران در مجلس سناي آمريكا. 

* سال 2008 دارايي هاي بانك ملي ايران را 
ضبط و تحريم نمود.

* سال 2008 بانك باركليز حساب هاي ايرانيان از 
جمله بانك صادرات و بانك ملي را مسدود نمود.

/تحريم از سوي كشورهاي ديگر/

* چين: سال 2008 خودداري بانك هاي دولتي از 
گشايش سند اعتباري براي بازرگانان ايراني.

ــال 2008 انتقال يا تأمين هر نوع  ــيه: س * روس
ــته اي كه امكان  مواد يا تجهيزات و يا فناوري هس
ــي و غيرنظامي از آنها  ــتفاده ي دوگانه ي نظام اس

وجود دارد از خاك روسيه به ايران ممنوع شد.
ــال 2008 تحريم مالي درباره ي انرژي  * هند: س

هسته اي.
ــال 2008 قطع معامالت ارزي بانك  * بلژيك: س

دامبرت بروكسل با ايران.
ــال 2008 بانك دويچ قطع معامالت  * آلمان: س

ارزي با ايران.
* سوئيس: سال 2008 مصادره ي دارايي هاي 12 

شركت ايران و قطع معامالت ارزي.
ــال 2010 تصويب  ــه ي اروپا و كانادا: س * اتحادي
ــش انرژي و  ــا عليه بخ ــدي از تحريم ه دور جدي

كشتيراني ايران.

/قطعنامه ي 1803 سازمان مل متحد/ 

* سال 2008، در راستاي محكوميت پرونده ي انرژي 
هسته اي ايران وتحريم هاي مالي و مسافرتي.
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آتــى حاصــل از اجراى پــروژه تأمين مى شــود. هر 
چنــد در ايــن روش بازپرداخت اصل و فــرع وام از 
طريق درآمدهاى حاصــل از اجراى پروژه پيش بينى 
شــده اســت، دارايى هاى پروژه نيز به عنوان تضمين 
بازپرداخت محسوب مى شــود. از اين رو تأمين مالى 
پروژه يك مفهوم عام اســت كــه مى تواند در قالب 
روش هاى قراردادى گوناگون محقق شود. مثًال يك 
قرارداد بيــع متقابل يا يك قرارداد بى.او.تى مى تواند 
نوعى روش تأمين مالى پروژه تلقى گردد، زيرا در هر 
دو شيوه، وام دهندگان به اعتبار درآمدهاى حاصل از 
اجراى پروژه بيع متقابل يا بى.او.تى تسهيالت مالى را 

در اختيار شركت مجرى قرار مى دهند.
اصلى ترين مشخصه ي تأمين مالى پروژه كه اين روش 
را از ســاير روش هاى تأمين مالى از جمله روش هاى 
ســنتى اخذ وام متمايز مى ســازد، اتكا به درآمدهاى 
آتى حاصل از اجراى پــروژه براى بازپرداخت اصل 
و فرع تســهيالت اســت. در روش معمــول اخذ وام، 
وام گيرنــده متعهد اســت كه در مواعد مقرر نســبت 
بــه اســتهالك اصل و فــرع وام اقدام كنــد. فارغ از 
اين كه پروژه اى كه براى آن وام اخذ شــده اســت، 
درآمد كافى براى بازپرداخت اصل و فرع را داشــته 
باشــد يا خير. از ايــن رو در تأمين مالــى پروژه، اگر 
درآمد حاصــل از پروژه هم كفاف بازپرداخت اصل 
و فرع را نداشــته باشــد، وام دهنده نمى تواند به اموال 

شركت هاى مسؤول طرح مراجعه نمايد.
تأمين مالى پــروژه عموماً براى طرح هــاى اقتصادى 
ســنگين و پرهزينــه انجــام مى گيرد كه جلــب منابع 
مالى به روش هاى متعارف براى آن ها مناسب نيست. 
اجراى بســيارى از طرح هاى اقتصادى بزرگ نيازمند 
منابع مالى گســترده اى است كه شركت هاى مسؤول 
به ندرت قــادر به تأمين اين ميزان نيــاز مالى از منابع 
داخلى خود هســتند. اخذ وام به شــكل سنتى نيز كه 
مبتنى بر تضمين بازپرداخت توســط وام گيرنده است 
براى اجراى اين طرح هاى بزرگ پرمخاطره اســت. 
تأمين مالى پروژه روشى است كه وام دهنده به اعتبار 
عوايــد حاصل از پــروژه وام راپرداخــت مي كند و 
بازپرداخــت نيز از طريق اختصاص كل يا بخشــى از 

عوايد پروژه انجام مى شود.19
تأمين مالى پروژه در طرح هايى قابل استفاده است كه 
داراى توجيه اقتصادى باشند و پيش بينى گردد درآمد 
حاصــل از اجراى آن ها عالوه بــر جبران هزينه هاى 
جــارى كفاف بازپرداخت اصل و فرع را نيز مى كند. 
طرح هاى مهــم و زيربنايى كه بــراى رفاه عمومى و 
زيرســاخت هاى اقتصادى يك كشــور حياتى است 
ولى درآمد اقتصادى مشــخصى نــدارد، نمى تواند از 

اين طريق تأمين مالى گردد.
تأمين مالى پروژه، اصوالً متضمن تشــكيل شــركت 

19-Harriers, Heinrich, «The Court Law of Project Fi-
nancing» in Norbert Hornced), The Law of Internienal 
Trade Finance Publishers, Deventer 2009, P346

خاص پــروژه براى اجراى طرح اســت كــه از يك 
شخصيت حقوقى مستقل از مؤسسين برخوردار است. 
شركت هاى مؤســس از طريق تشــكيل اين شركت 
خاص مســؤوليت هاى خود در مورد اين شــركت و 

تعهدات آن را به سهام خود محدود مى كنند.20
مشــخصه ي ديگرى كه در تأميــن مالى پروژه وجود 
دارد محدوديت مراجعه به شــركت هاى مؤسس در 
خصوص تعهدات شــركت خاص پروژه اســت. در 
صورتى كه شــركت پروژه نتواند تعهــدات و ديون 
خود را انجام دهد و عوايد طرح نيز كفاف بازپرداخت 
اصل و فرع را نداشته باشد، طلبكاران نمى توانند براى 
وصول مطالبات خود به مؤسســين مراجعه كنند، مگر 
تا ميزان آورده، مشروط به اين كه تمام آورده ي خود 

را هزينه نكرده باشند.21
بايد توجه داشته باشيم كه نكته ي مهم مورد استفاده در 
هر كدام از روش هاى تأمين مالى، شرايط و ويژگى هاى 
كشــور ميزبان پروژه مى باشد. بايد روشى مورد استفاده 
قــرار گيرد كه بتواند بــا كمترين ميــزان وقت و هزينه 
جوابگوى ريسك هاى پروژه باشد. بر سياست هاى اتخاذ 

شده كشور ميزبان بسيار حائز اهميت است.
در ادامــه به بررســى برخى از شــيوه هاى تأمين مالى 

پروژه مى پردازيم:

1. فاينانس
فاينانس در لغت به معنى «ماليه» يا تأمين مالى مى باشد 
و در بحــث ســرمايه گذارى به تأمين مالــى از طريق 
اســتفاده از منابع داخلى يا دريافت و اســتفاده از وام 
ارزى اطالق مى شــود.22 به طور خالصه قراردادهاى 
فاينانس بدين مفهوم هستند كه يك بانك يا مؤسسه ي 
تجارى خارجى وامى را بــه منظور عمليات معينى به 
كشور يا شركت مشــخص پرداخت كرده و در واقع 
كنترلى روى هزينه كردن آن ندارد و بنابراين تعهدى 
نيز براى به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسيدهاى 
تعيين شده اى اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و يا 

بانك تضمين كننده قرارداد دريافت مى كند.23
در هر صورت روش فاينانس يك روش كوتاه مدت 
انتقال سرمايه به كشــور است. زيرا پس از فرارسيدن 
موعــد بازپرداخــت وام، بايد اصل ســرمايه به همراه 
سود آن برگشت داده شــود. بنابراين مهم ترين شرط 
در دريافــت وام ارزى، تخصيــص آن به طرح هايى 
است كه داراى توجيه اقتصادى بوده و نرخ بازگشت 
ســرمايه ي معمولى را داشته باشــند. به طور كلى دو 
روش شــامل فاينانس خودگــردان و غير خودگردان 
براى تأمين مالى پروژه ها مورد استفاده قرار مى گيرد 
در روش نخســت طرح (شــركت دريافت كننده ي 

ــارات  ــيروى، انتش ــين ش ــوق تجارت بين الملل، دكتر عبدالحس 20- حق
سمت، 1389، ص 321

21- شيروى، همان
22- دكتر محمدرضا هاشمى، تأمين مالى پروژه ها، بررسى هاى اقتصادى، 

تابستان 1388، شماره 8، ص 62
23- همان، ص 65
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اعتبــار) بايد توانايــى صدور كاال بــراى بازپرداخت 
اقســاط تسهيالت به صورت ارز را داشته باشد؛ اما در 
روش فاينانس غير خودگردان، ســرمايه ي الزم براى 
اجراى پروژه ي مشخص، توسط مؤسسه ي اعتبارى و 
يا بانك عامل خارجى تأمين مى شود. مدت استفاده از 
منابع در اين روش حدود 10 سال است و نرخ بهره ي 
ساالنه ي آن ها بر حسب شــرايط اقتصادى و ريسك 
كشــور تعيين مى شود كه حدود 1 الى 4 درصد بيشتر 

از نرخ بهره ي بين بانكى لندن (اليبور) مى باشد.24
برخى از ويژگى هاى استفاده از فاينانس عبارتند از:

1- در صورت دســتيابى به تسهيالت داراى نرخ پايين 
و بلندمدت بودن بازپرداخت و به شرط داشتن توجيه 

اقتصادى روش بسيار مفيدى است.
2- به دليل آن كه در اكثر پروژه هاى بهره مند از فاينانس، 
مديريت پروژه توســط طرف ايرانى مى باشد؛ به خاطر 
تأخير در زمان بندى ممكن اســت خســارت تأخير به 

قدرى زياد باشد كه جبران امتيازات اوليه را نكند.
3- چنانچــه امــكان فــروش محصــوالت توليدى به 
صورت كوتاه مدت و با ســود بيشتر از سود فاينانس 

وجود داشته باشد، روش مؤثرى محسوب مى گردد.
4- ريسك حاصله در هنگام دريافت وام هاى خارجى 
بــر عهده ي اعتبــار گيرنده بــوده و در هــر صورت 
بازپرداخت اصل و سود حاصل از سرمايه گذارى در 

موعد تعيين شده الزامى است.
5- دريافت اعتبارات فاينانس فقط جذب ســرمايه ي 
فيزيكى محســوب شــده و بر خالف سرمايه گذارى 
خارجى كه در بيشــتر موارد با انتقال فناورى و دانش 
فنــى همراه اســت، هيــچ گونه مزيتــى در خصوص 
افزايش رقابت صنعتى كشور و انباشته شدن سرمايه ي 

انسانى در نيروهاى متخصص را به دست نمى دهد.25

2.يوزانس
يوزانس در لغت به معناى «فرجه»، «مهلت» و «وعده ي 
پرداخت» آمده است و در اصطالح سرمايه گذارى به 
معنى توافــق بر پرداخت قيمت فنــاورى و تجهيزات 

دريافت شده در قبال برات مدت دار مى باشد.26
يكى از روش هاى استقرار كوتاه مدت، يوزانس (ورود 
كاال و خدمات به شــكل نسيه) مى باشــد كه بازارهاى 
مالى و پولى كشورهاى صنعتى براى حمايت از فروش 
توليدات كشور خود آن را تأمين يا تضمين مى كنند و 
از بدترين نوع اســتقراض به ويژه اســتقراض در حجم 
زياد به حســاب مى آيد. زيرا زمان پرداخت اين نوع از 
اســتقراض بســيار كوتاه مدت بوده و معموالً حتى در 
صورت تبديل آن ها به سرمايه ي توليدى فرصت كافى 
براى به گردش درآمدن چرخه ي توليد همان ســرمايه 
وجود ندارد و بنابراين كشــور متعهد، مكلف است از 

24- همان، ص 67
ــر على صادقى، فاينانس در پروژه هاى اقتصادى، مديريت مالى،  25- دكت

شماره 17، پاييز 1385، ص 105
26- هاشمى، همان، ص 65

ســاير منابع مالى خود براى تأمين بازپرداخت وام اقدام 
كند، بنابراين در كوتاه مدت منابع مالى كشور به شدت 

تحت فشار قرار مى گيرد.
معموالً هزينه هاى مالى براى اين نوع از اســتقراض ها 
ســنگين بوده و تأمين كننده ي اين منابع نگران به ثمر 
نشســتن نتايج هزينه نبوده و صرفاً تضمين هاى كافى 
براى برگشت اصل و فرع را از طريق دولت ها مطالبه 
مى كننــد. هدف اصلى كشــور يا منبــع واگذارنده، 
فروش هر چه بيشتر و صادرات توليدات داخلى است. 
در حقيقت اين شــيوه براى حمايت از صادرات است 

كه كشورهاى صادركننده از آن استفاده مى كنند.27
تفــاوت روش فاينانــس با يوزانس در اين امر اســت 
كه در فاينانس تنهــا بحث تأمين مالى و دريافت پول 
بــه صورت وام مطرح اســت در حالــى كه در روش 
يوزانــس بحث كاال، خدمات و يا دانش فنى نيز وارد 
شــده و در واقع اين فناورى از كشــور يا مؤسســات 
خارجــى خريدارى مى گردد. بايــد اذعان كرد كه با 
توجــه به نرخ بهره و تنظيم نرخ محصول توســط وام 

دهنده اين روش بسيار پرهزينه است.28

3. بيع متقابل
بيــع متقابل يكى از شــيوه هاى تجارت متقابل اســت 
كه نســبت به ديگر شيوه هاى آن و همچنين نسبت به 
خريد عادى تسهيالت، از شكل پيچيده ترى برخوردار 
است. در حالت كلى در اين قرارداد، ابتدا تسهيالت و 
تجهيزات توليدى توسط فروشنده ي اوليه به خريدار 
اوليه فروخته مى شــود و پــس از توليد محصوالت، 
خريدار اوليه، محصوالت توليد شده توسط تجهيزات 

فروشنده ي اوليه را به او خواهد فروخت.
بنابراين قرارداد بيع متقابل قراردادى اســت كه در آن 
بازپرداخــت پــاداش (جبران خدمــات) و هزينه هاى 
بانكى در نظر گرفته مى شود. شروع بازپرداخت اصل، 
بهره و پاداش ســرمايه گذار، بالفاصلــه بعد از به ثمر 
نشســتن طرح و توليد از آن طرح است و پرداخت ها 
براســاس جداول تنظيمى توافق شده انجام مى گيرد. 
يكــى از محدوديت هاى اساســى اين قــرارداد، اين 
اســت كه پرداخت هاى انجام گرفته به ســرمايه گذار 
نبايد از درآمدهايى كه از توســعه ي طرح به دســت 
آمده اند بيشــتر شــود. در واقع اين فلسفه ي وجودى 
قراردادهايي است كه به طور عمده در بخش صنعت 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند، يعنى از محل توليداتى 

است كه از فعاليت جديد ايجاد شده است.29
بايد خاطر نشــان ســازيم كه در تعريف بيــع متقابل 
نظرات متعددى بيان گرديده اســت كه ممكن است 
جامع و مانع نباشد. اما شــايد بتوان مهم ترين تعريف 
ارايه شده را در آنيســترال يافت كه براساس آن «بيع 

27- صادقى، همان، ص 110
28- همان

ــازى و تحليل  ــدم، محمدرضا و مزرعتى، محمد، 1385، مدل س 29- مق
قراردادهاى بيع متقابل، تحقيق اقتصادى، شماره 76، ص 160

متقابل شــامل آن دسته از معامالتى است كه براساس 
آن، يــك طرف معاملــه، كاالها، خدمــات، فناورى 
يــا چيزهاى بــا ارزش اقتصــادى ديگــر را از طرف 
ديگر خريدارى كند.30 بر اســاس آمارى كه توســط 
شــوراى ملى تجارت خارجى آمريكا از شركت هاى 
آمريكايــى ارايه شــده اســت، 55٪ بيــع متقابل اين 

شركت ها به صورت خريد متقابل بوده است.31
نكته ي مهم در شــناخت روش بيع متقابل اين است كه 
تأمين كننده ي مالى با شروع بهره بردارى پروژه از فرآيند 
اجرايى خارج مى شــود و تنها مى توانــد بر بهره بردارى 
نظارت كند ولى حق مديريت ندارد و اين كارفرماست 
كــه بهره بــردارى را انجــام داده و هزينه هايى را متقبل 

مى شود و محصول پروژه را به فروش مى رساند.32
خاطر نشــان مى شــود كه در قراردادهاى بيع متقابل 

معموالً موارد زير مشخص مى شود:
1.  توزيع سرمايه ي اوليه

2.  پاداش
3. هزينه هاى بانكى

4.  جدول توزيع اصل ســرمايه، هزينه هــاى بانكى و 
پاداش

5.  محدوديت هاى مربوط به پرداخت
در مجموع مى توان مشخصه ها و ويژگى هاى ذيل را 

براى قراردادهاى بيع متقابل برشمرد:
الف) دو قرارداد مجزا: اين قرارداد، از دو قرارداد اصلى 
تشكيل مى شود. در قرار نخست، فروشنده يا صادر كننده 
متعهد مى شــود كه امكانات توليد را فراهم كرده و در 
قبال آن بهاى فروش تجهيزات و كارخانه و فناورى را به 
صورت بخشى از محصوالت همان كارخانه و امكانات 
سرمايه گذارى شــده دريافت دارد. در واقع در قرارداد 
دوم، قرارداد بازخريد محصول ناشى از همان امكانات و 
فناورى مى باشد. اين دو قرارداد به وسيله ي يك پروتكل 

به هم مرتبط مى شوند.33
ب) ارتباط بين كاالها و تجهيزات و وسايل صادراتى 
با كاالهاى بازخريد شده: در اين جا كاالى توليد شده 

از سوى صادركننده ي اصلى بايد بازخريد گردد.
ج) بلنــد مدت بودن قرارداد: ايــن قراردادها در واقع 
از جمله قراردادهاى بلند مدتى به شــمار مى آيند كه 
دوره ي مؤثر آن ها مى تواند از 5 تا 20 ســال باشد. از 
اين رو مدت زمانى كه براى ساخت پروژه بايد صرف 
شــود و مدت زمانى كه پروژه بايد مورد بهره بردارى 
قرار گيرد تا از طريق بازخريد محصوالت، هزينه هاى 
صورت گرفته- مســتهلك شــود، موجب مى شود تا 

ــين، انواع روش هاى قراردادى تجارت متقابل،  ــيروى، عبدالحس 30- ش
انديشه هاى حقوقى، ش 7، پاييز و زمستان 83، ص 7

31- شيروى، همان
ــى اميرمحمد و هادى خواجه زاده دزفولى، ارزيابى و اولويت  32- رحيم
ــب تأمين مالى خارجى، مجموعه مقاالت سومين  ــيوه هاى مناس بندى ش
ــران، 1385، تهران، بى جا، ص  ــام تأمين مالى در اي ــعه نظ كنفرانس توس

209
ــه تطبيقى ماهيت حقوقى قراردادهاى  33- صابر، دكتر محمدرضا، مطالع
ــماره 37، 1386، ص  ــل و جايگاه قانونى آن، مجله حقوقى، ش ــع متقاب بي
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اجراى كامل يك قرارداد سال ها به طول انجامد.34
د) ســنگين بودن عوضيــن قراردادهاى بيــع متقابل: 
منظور از سنگين بودن عوضين قراردادهاى بيع متقابل 
اين اســت كــه در پروژه هاى عظيــم و پربها و گران 
قيمت مورد استفاده قرار گرفته است. قراردادهاى بيع 
متقابــل كه در ارتباط با توســعه ي ميادين نفت و گاز 
بين ايران و شــركت هاى خارجى منعقد شــده است 
نشــان مى دهد كه ايــن پروژه ها عظيم بــوده و مبالغ 
آن ها از صدها ميليون دالر فراتر رفته است. به عنوان 
مثال در تبصره ي 11 بند (د) از قانون بودجه ي ســال 
1385 كل كشــور در مورد طرح هاى توســعه ميادين 
نفت و گاز آمده است: «تا سقف دوميليارد و هشتصد 
ميليون دالر اعتبار مورد نياز... به صورت فاينانس و يا 
بيع متقابل خواهد بود.» اين رقم كالن نشــان دهنده ي 

سنگين بودن عوضين اين قراردادهاست.

4-قراردادهـاى سـاخت، بهره بردارى و 
(B.O.T) واگذارى

دســتيابى به توســعه و رشــد اقتصــادى تنهــا در پرتو 
سرمايه گذارى در طرح هاى زيربنايى اقتصادى امكان پذير 
است. در حالى كه طرح ها و پروژه هاى زيربنايى به صورت 
سنتى متعلق به بخش عمومى بوده و توسط دولت تأمين 
مالى، اجرا و در نهايت مورد بهره بردارى قرار مى گرفته 
اســت، بسيارى از كشورهاى در حال توسعه قادر نيستند 
به تقاضاهــاى روزافزون در بخــش زيربنايى اقتصادى 
پاســخ دهند. آن ها جهت اجراى پروژه هــاى زيربنايى 
به ســرمايه گذارى كالن، منابع پولــى خارجى، فناورى 
پيشرفته، دانش فنى و مديريت كارآمد نيازمند هستند. از 
اين رو دولت ها بدون حضور و مشاركت سرمايه گذاران 
بخش خصوصى داخلى و خارجى جوابگوى تقاضاهاى 
رو به رشــد در بخش زيربنايى اقتصادى نيستند. يكى از 
سازوكارها جهت حل معضل ســرمايه گذارى و تأمين 
مالى آن ها قراردادهاى ساخت، بهره بردارى و واگذارى 

(B.O.T) مى باشد.
در خصــوص اين قــرارداد بايد گفت كــه پروژه اى 
بــا مجــوز دولت توســط يــك شــركت خصوصى 
ساخته مى شــود و پس از ســاخت براى مدتى مورد 
بهره بــردارى آن شــركت قــرار مى گيــرد و پس از 
انقضاى مــدت بهره بردارى، پروژه بــه دولت طرف 
قرارداد منتقل مى گردد. به عبــارت  ديگر، دولتى به 
يك كنسرســيوم خصوصى متشــكل از شركت هاى 
خصوصى امتياز مى دهد تا كنسرسيوم مطابق قرارداد 
تأميــن مالى يك طــرح زيربنايى را عهده دار شــده، 
آن را اجــرا كنــد و در ازاى مخارجى كه تقبل كرده 
براى مدتى از پروژه ســاخته شده، بهره بردارى نمايد 
و پس از سپرى شدن مدت بهره بردارى، پروژه و حق 

استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل كند.35

34- شيروى، همان، ص 19
35- شيروى، عبدالحسين، قراردادهاى ساخت، بهره بردارى و واگذارى، 

انتشارات دانشگاه تهران، 1384، ص 10

جمع بندى 
انتخــاب روش تأمين مالى مناســب در مورد پروژه ها 
مسأله ي مهمى است. ساختار استفاده شده براى پروژه 
در يك كشــور ممكن است به دليل وجود تفاوت ها 
در قوانين و شرايط آن مؤثر نباشد در حالى كه به طور 
مؤثرترى در كشور ديگر استفاده شود. نكته ي مهم در 
اين خصوص انتخاب شكل صحيح روش تأمين مالى 
با توجه به شــرايط هر پروژه و شــرايط كشور ميزبان 
اســت. انديشــيدن راهكار براى تأمين مالى مورد نياز 
پروژه از مراحل اوليه براى اطمينان از به انجام رسيدن 
پروژه است. مســأله اى كه در ايران به دليل تحريم ها 
و حواشى آن در ســال هاى اخير، و نداشتن روابط و 
تعامالت بين المللى مناســب به واســطه ي اختالف و 
چالش مبنايى ايران با غرب، از جانب سرمايه گذاران 

مورد توجه بيشترى قرار گرفته است.
در پروژه هايى كه از نظر دولت حســاس و راهبردي 
به حســاب مى آيند، انتخاب شكل صحيح قراردادها 
نقش بســيار مهمــى در موقعيــت پــروژه دارد. اگر 
كشورى كه سرمايه گذارى در آن صورت مى گيرد، 
از لحاظ توانايى هاى اقتصادى و فناورانه، مديريتى و 
ســازماني توانمند باشــد و طرح هاى توسعه اى را در 
موعد مقرر به بهره بردارى برساند و بتواند محصوالت 
خود را بازاريابى كرده و به قيمت هاى پيش بينى شده 
در طرح به فروش برســاند، روش «فاينانس» مطلوب 
اســت؛ چرا كــه مديريــت طرح ها به طــور كامل به 
عهد ي كارفرماســت. ولى براى كشورى كه از لحاظ 
مديريتى و ســازمانى ضعيف باشــد و نتواند در بازار 
بين المللى و رقابت با ديگر توليدكنندگان محصوالت 
خود را به فروش برســاند، روش مطلوبى نيست، چرا 

كه ريســك سرمايه گذارى باالســت در صورتى كه 
فروش توليدات به مانعى برخــورد كند، بازپرداخت 

اصل و سود آن با مشكل مواجه مى شود.
«يوزانس» هم روش مطلوبى به دليل بازپرداخت وام ها 
در كوتاه مدت نيست؛ چرا كه در اين روش همان طور 
كه گفته شد حتى در صورت تبديل سرمايه، فرصت 
كافى براى به گــردش درآمدن چرخه ي توليد همان 
ســرمايه وجود ندارد و كشور بايد از ساير منابع مالى 

خود جهت بازپرداخت اقدام كند.
اين امر به ويژه با توجه به شــرايط تحريم و مســأله ي 
ثبات و امنيت اقتصــادى براى اطمينان از بازپرداخت 
وام ها نقش مهمى دارد. در ايران تعداد بســيار زيادى 
از پروژه هــا نــه تنها بــه دليل عوامل داخلــى، كه در 
بســيارى از موارد بــه دليل عوامــل خارجى تحميل 
كننــده از جانب نظام بين الملل اســت كــه با چالش 

مواجه مي شوند.
شــايد بتوان گفت براى چنين كشورهايى روش «بيع 
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متقابل» بهتر از دو روش باالست چرا كه سرمايه گذار 
ســرمايه و ســود خود را از محصــوالت برمى دارد، 
بنابراين سرمايه گذار خود را درباره ي كيفيت و بازار 
محصــوالت متعهــد مى دانــد و در مديريت طرح ها 
شــركت مى كند. اين مشاركت باعث پوشش ضعف 
مديريتى كارفرما و ارتقاى منابع انســانى آن مى شود 
و فروش با مشــكالت كمترى مواجه است. از طرفى 
بايد گفت از آن جا كه سرمايه گذاران خارجى سعى 
مى كنند كمترين ريســك را در سرمايه گذارى خود 
متحمل شــوند، تا حد امكان خــود را كمتر با قوانين 
داخلى كشــور درگير مى كنند. به طــور مثال، ما در 
صنعت نفــت از قراردادهــاى «بيع متقابل» بيشــترين 
استفاده را مى كنيم. اين نوع قراردادها در كشورهايى 
كه قوانين آن ها هر نوع مالكيت بخش خصوصى و يا 
خارجى را در صنعت نفت منتفى مى داند مورد استفاده 
قرار مى گيرند. ما بايد قبول كنيم هزينه ي قرارداد بيع 
متقابل براى ما بيش از «فاينانس» اســت، چون بخش 

عمده اى از ريسك را سرمايه گذار خارجى مى پذيرد 
و بابت اين ريسك هزينه طلب مى كند.

گزينــه ي مطرح ديگــر «B.O.T» اســت. اين روش 
امروزه در كشــورهاى توســعه يافته بــراى واگذارى 
آخرين تصدي هــاى دولتى به بخش خصوصى مانند 
تأسيســات زيربنايى مورد توجه قرار گرفته است. در 
قراردادهاى «B.O.T» نيز هزينه ي ريسك تا حدودى 
بيش از «فاينانس» است ولى از بيع متقابل كمتر است، 
به دليل آن كه ســرمايه گذار حاضر است با ريسك و 

تحمل هزينه ي كمتر سرمايه گذارى كند.
قدر مســلم با توجه به اســتطاعتى كه در كشور وجود 
دارد و همچنين منابع در دســترس و از طرفى به لحاظ 
محدوديت منابع ارزى عالقمنديم كه برخى از سرمايه ها 
را از خــارج طلب كنيم. ولــى در خصوص بهره گيرى 
از هــر كدام از اين شــيوه ها در فضاى بحران نبايد تنها 
به وجــود داليلى از قبيل اصالح ســاختارها و زيربناى 
اقتصادى، عــدم وجود قوانين تســهيل كننده و وجود 
قوانين دســت و پا گير و همچنيــن وجود قطعنامه هاى 
چندگانه و اثرات مخرب آن تأكيد كرد. «بسترســازى 
فرهنگى، فعال شدن دانشگاه ها در زمينه ي انتقال فناورى 
و ايجاد رابطه ي مؤثر ميان دانشگاه و صنعت، همكارى با 
كشورهاى در حال پيشرفت و گسترش مراكز پژوهشى 
و پشــتيبانى از كارآفرينــان در اركان تصميم گيرى»36 
اثرات قطعنامه ها را بــه تدريج كمرنگ تر خواهد كرد 
و مى توان اميد و امكان و آينده ي بهترى را براى تأمين 

مالى پروژه ها در نظر داشت.

ــرمايه گذارى خارجى،  ــره، منوچهر، صفار، رابعه، روش هاى س 36- جف
فصلنامه پژوهشى سياسى- اقتصادى، شماره 283، بهار 1390، ص 171

راهبرد
«در جســتارهاى اقتصادى كمبود سرمايه به عنوان يكى 
از عوامــل توســعه نيافتگى مطرح اســت. ســرمايه  در 
تركيب بــا نيروى كار و فناورى مى تواند بخش توليد را 
تحرك بخشد و افزايش توليد به باال رفتن سطح زندگى 
شهروندان و رشــد و توسعه ي اقتصادى مى انجامد. اگر 
دولت ها نتوانند به گونه اى مناسب به منابع مالى دسترسى 
يابند، فعاليت هاى اقتصادى آن ها در راستاى رشد و توسعه 
با دشوارى روبرو خواهد شد.»37 از سويى در جهان امروز 
كشورى نيست كه بتواند تمام نيازهاى جامعه ي خود را 
بدون توليدات و خدمات ســاير كشورها برآورده سازد. 
اگر اين توان هم در كشــورى وجود داشته باشد، مقرون 
به صرفه نيست. از اين رو انتخاب سياست مناسب در اين 
امر حائز اهميت اســت. با توجه به اين كه كشور ايران از 
موقعيتي حساس و راهبردي در منطقه برخوردار مى باشد، 
و بــا توجه بــه معيارهايى كه در روند انقــالب و پس از 
ســال هاى دفاع مقدس به عنوان اصول اساسى و ارزشى 
كشور مانند اســتقالل و خودكفايى و عدم وابستگى به 
كشورهاى بيگانه مطرح و پيگيرى شده است38 و همچنين 
به ســبب افزايش حضور كشور در عرصه ي بين الملل و 
همين طور به دليل افزايش ر.ز افزون توانمندى هسته اى 
در سال هاى اخير با تهديدهاى مختلفى از سوى جامعه ي 
بين الملل مواجه شده است كه از جمله ي آن ها مى توان به 

تحريم اقتصادى ايران اشاره كرد.
همان طور كه گفته شد تحريم هاى اقتصادى رايج ترين 
نوع تحريم هاى بين المللى هستند كه معموالً در قالب 
قطــع روابط تجــارى، ايجاد ممنوعيت بــراى عوامل 
و فعــاالن اقتصــادى، محدود كردن ســرمايه گذارى 
خارجى، جلوگيــرى از همكارى هاى مالى و پولى و 

مانند آن ها مطرح مى شوند.
«اما آنچه در اين ميان مهم اســت اين است كه، فارغ از 
اين كه مفاد و نوع تحريم چه باشد، اطالق چنين عنوانى 
به هر كشور معرف بى ثباتى سياسى بين المللى آن كشور 
است و كليه كشورها و شركت هاى خارجى را در تعامل 
اقتصادى و غير اقتصادى با ايران دچار احتياط مى كند و 
به معناى دقيق كلمه ضريب ريســك همكارى با ايران 
را افزايش خواهد داد. چنين تحولى از يك سو موجب 
كاهش سرمايه گذارى در ايران مى شود و از سوى ديگر 
و مهم تر از سرمايه گذارى، محروم شدن از فناوري هاى 

كشورهاى ديگر را در بر دارد.
اين امر بر افزايش ريســك ســرمايه گذارى كشــور 
تأثير گذاشته و موجب باال رفتن هزينه هاى بيمه اى و 
بانكى و مبادالتى ايران با جهان خارج مى شــود كه نه 
تنها موجب تأخير در روند توسعه ي اقتصادى كشور 
مى شــود، بلكه هزينه هــاى ارزى را بــراى كاالهاى 
معينى افزايش مى دهد كــه در نهايت به تورم داخلى 

37- همان، ص160
38- قنبرى، على- سپانلو، هاشم، بررسى عوامل مؤثر بر تقاضاى واردات 
ــطه اى- مصرفى، پژوهشنامه  ــرمايه اى- واس ايران به تفكيك كاالهاى س

بازرگانى، فصلنامه شماره 57، زمستان 1389، ص 211
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منجر خواهد شد.»39
از نــگاه ديگــر «تحريم ها بــا توجه بــه ويژگى هاى 
كشــور هــدف و ســطح اجمــاع بين المللــى داراى 
تأثيرات گوناگونى هستند. در واقع به دليل سازوكار 
پيچيــده ي اعمــال تحريم و كاركردهــا و آثار چند 
بعدى آن عالوه بر كشــور هدف، جامعه ي بين الملل 
نيز هزينه هاى بســيار زيادى براى اعمال تحريم، بايد 
بپردازد كه البته با مشــكالت متعــددى در اين زمينه 
مواجه مى شــود. بــه بيان ديگــر نحــوه ي مديريت 
هزينه ها و منافع تحريم براى كشورها (تحريم كننده 
و تحريم شــونده) از اهميت بااليى برخوردار است. 
موفقيت تحريم اقتصادى را بايد براساس ميزان تحقق 
اهدافــى ارزيابــى كرد كــه از طريق تحريم كســب 
مى شــوند. با وجود تمام فشــارهاى ناشى از تحريم، 
بررســى ها نشــان مى دهند كه تحريم ها اغلب موفق 
نبوده انــد و تنها هنگامى كه هدف تحريم كشــورى 
كوچك با دولتى متزلزل بــوده، تحريم ها به اهداف 

خود دســت يافته اند.»40
از ايــن منظــر برخــورد بــا تحريم هــا، برنامه ريزى 
هدفمنــدى را مى طلبد كه در ســايه ي اتخــاذ تدابير 
مناســب و راهكارهــاى منطقــى و بــا بهره گيرى از 
فرصت هــا و ظرفيت هــاى موجود، مى تــوان آثار و 

تبعات منفى آن را به حداقل رساند.
در پايان به بخشى از راهكارهاي تأمين مالى پروژه ها 

در فضاي تحريم اشاره مى شود:
1.  مقامات اقتصادى كشــور بايــد جايگزين هايى را 
براى انجام مبــادالت بانكى خــود برگزينند. در اين 
مورد، شناســايى مراكز مالى دور از دســترس قوانين 
تحريم هــاى مالى و همــكارى با آن هــا (بانك هاى 
آسياى جنوب شــرقى، اسالمى و كشــورهاى عضو 
گروه غير متعهدها)، توصيه مى شــود. مؤسسات مالى 
رده دومــى كــه به شــدت در حال رقابت هســتند به 

راحتى قابل جايگزينى مى باشند.
2.  تبديل دارايى ها به پول نقد و بيرون كشــيدن منابع 
مالى از مؤسسات مالى، قبل از اعمال ساير تحريم هاى 

شديدتر.
3.  تبديــل منابــع مالى به ســاير اشــكال دارايى ها به 
صــورت ثابت، يا به جريان انداختن دارايى ها شــامل 

سهام مستغالت، جواهرات و سنگ هاى قيمتى و... .
4.  نقل و انتقال غير آشــكار پول به مناطقى كه خارج 

از شمول اعمال تحريم ها هستند.
5.  بــا عنايــت به رونــد رو بــه گســترش بانكدارى 
اسالمى كه حجمى بالغ بر 400 ميليارد دالر مبادالت 
بانكــى در جهــان را به خود اختصاص داده اســت، 
تأكيد ويژه بر اســتقالل و توانمندى بانك توســعه ي 
اسالمى از طريق گسترش بنگاه هاى فراملى اسالمى، 

ــى تحريم، قطعنامه سوم تحريم ايران و  ــله گزارش هاى بررس 39- سلس
ــماره 7، مهر  ــه تحقيقاتى تدبير اقتصادى، ش راه هاى مقابله با آن، مؤسس

1387، ص (32- 33)
ــه  ــت ها و راهكارها، مؤسس 40- تحريم اقتصادى، آثار و پيامدها، سياس

تحقيقاتى تدبير اقتصادى، 1387، ص (21- 22)

مقابله با چالش هاى ســرمايه اى ناشى از تحريم ها را 
امكان پذير مى ســازد.

6.  ايجاد سازوكار استفاده از وجوه ارزى جمع آورى 
شده در جهت تأمين نيازهاى حياتى از طريق معامالت 
نقــدى در بازارهــاى غير رســمى، عدم اســتفاده از 
شركت هاى ايرانى اعم از دولتى، شبه دولتى و دولتى 
خصوصى شــده در خريد ســهام و ســرمايه گذارى 
مشــترك با شــركت هاى خارجى و مؤسسات مالى 
بين المللى، عدم اســتفاده از اشــخاص حقيقى ايرانى 
و غير ايرانــى در نقل و انتقــاالت ارزى با بانك ها و 
مؤسسات خارجى، از جمله راهكارهاى پيشنهادى در 

بخش ارزى مى باشد.
7.  فراهم ساختن مقدمات تقاضا از دولت ها براى ارايه ي 

گزارش درباره فعاليت هاى بانكى و يا مالى كشور.
8.  از جمله اقدامــات خنثى ســازى تحريم هاى مالى 
و حفــظ منابع ارزى خارجى، انتقــال و تا حد امكان 
اختفاى دارايى هاى به امانت گذاشــته شده در خارج 

از كشور است.
9.  در حالى كه شــرايط تحريم هــاى اقتصادى باعث 
شده تا بانك ها فشار شديدى را براى تأمين پروژه هاى 
مختلف داخلى بر دوش كشــند، بــراى تأمين مالى و 
ملزومــات صنعتى و حتى طرح هاى دولتى مى توان بر 
بازار ســرمايه به جاى بانك ها تكيــه نمود. در ضمن 
احيــاى اوراق قرضه خزانه مى تواند به  كمك دولت 

آمده و به تفكيك خزانه از بانك كمك نمايد.
و نهايت اين كه:

اقتصاد ملى نيازمند ســرمايه گذارى داخلى و خارجى 
است و اين امر مستلزم نگرش ويژه دولت به بازارهاى 
مالى و بورس اوراق بهادار اســت. ايجاد انگيزه براى 
عامل ســرمايه گذاران و گســترش مالكيت عمومى و 
حمايت از بازارهاى اوليه، بازارهاى ثانويه و اســتفاده 
از ابزارهــاى و ابزار مشــتقه كارآمد و ايجاد شــرايط 
رقابتى و حذف انحصارات دولتى و واگذارى ســهام 
بانك ها، بيمه ها و شركت هاى بزرگ دولتى در قالب 
سياســت هاى ابالغى بند (ج) اصل 44 قانون اساســى 
مى تواند در توسعه ي بازار سرمايه و بورس، به منظور 
تأمين مالى طرح هاى اقتصادى و مقابله با تحريم هاى 

مالى كمك شايانى داشته باشند.
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