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صدر مؤخرا عن البنك الدولي تقرير بعنوان اآلثار االقتصادية لرفع العقوبات عن إيران، حيث 

تلك  المفروضة واالثار المترتبة عليها، وأبرزيتناول التقرير التسلسل الزمني للعقوبات الدولية 

 االثار أسعار النفط العالمية واالستثمارات األجنبية واالقتصاد اإليراني.

فكما هو معروف فقد توصلت إيران واألعضاء الدائمون في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

النشاط النووي اإليراني مقابل يقيد من  5115يوليو 11( إلى اتفاق في 1+5وألمانيا )مجموعة 

رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والجدير بالذكر أن االتفاقية التي تترأسها الواليات 

من قبل الكونغرس  5115سبتمبر  11المتحدة األمريكية لرفع الحصار عن إيران ستعقد يوم 

عن تصويت الكونغرس لصالح األمريكي للمصادقة عليه وتبنيه، حيث تشير القراءات األولى 

حيث تتم عملية التصويت على ما يصدره الرئيس األمريكي من اتفاقيات بحيث  هذه االتفاقية

 يضمن البرلمان عدم ابرام اتفاقيات من شانها زعزعة السالم و األمن الدوليين. 

دية لرفع ولتسليط الضوء على تبعات رفع الحصار عن إيران يتتبع هذا التقرير اآلثار االقتصا

 القومي أوال ثم على الصعيد العالمي ثانيا. تلك العقوبات على الصعيد

كان للعقوبات اثرا سلبيا على االقتصاد اإليراني حيث أدى ذلك لدخوله  :أوال: الصعيد القومي

 حالة كساد ألكثر من عامين وفيما يلي تفصيال لألثار المترتبة على كل من:

 

االقتصاد الكلي الحكومية تتغير كثيرًا وغالبًا ما يتعذر التكهن بها سياسة  االقتصاد الكلي: إن .1

مما يعرض القطاع الخاص للخسارة، وحتى العام الماضي بقي االقتصاد اإليراني في حالة 

في المائة عن  1.1و 8.6كساد ألكثر من عامين كما تم ذكره، إذ هبط النمو إلى سالب 

إال ان حجم إجمالي الناتج  5111االقتصاد عام  على التوالي. ورغم انتعاش 5112و 5115

،  وتوضح بيانات البنك المركزي اإليراني أن 5111المحلي بقي على حاله كما كان عام 

مدفوعًا بزيادة النشاط في  5111/5115% في الربع الثالث من السنة 2معدل النمو قد بلغ 

يصل معدل النمو الحقيقي قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والخدمات وتوقع أن 

 % للعام كله، وبحسب تقديرات تقرير البنك الدولي فمن2.5إلجمالي الناتج المحلي إلى 

 5118 عام%5.5-%5.1ملموسة قد تصل إلى  بدرجة اإليراني االقتصاد ينمو أن المتوقع

ارة، التج في والتوسع السيارات وإنتاج النفط وصادرات إنتاج وزيادة إلغاء العقوبات بسبب

 مقابل 5115 عام من األول الربع في% 11.2 إلى تراجع فقد التضخم، لمعدل وبالنسبة

 .5112 عام من ذاتها الفترة في% 15
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القطاعات االقتصادية: من المؤكد أن جميع القطاعات قد تستفيد من انفتاح االقتصاد  .5

% من 11يشكل  اإليـرانـي، ففي قطاع صناعة السيارات وهو أكبر القطاعات الصناعية إذ

 في للوظائف خلقًا القطاعات حيث يعتبر أكبر العمل قوة من% 1إجمالي الناتج المحلي و

إيران ومن المتوقع أن يحصل هذا القطاع على دفعة قوية بعد إلغاء العقوبات بحيث يتعزز 

إنتاج السيارات ويصل إلى مستويات قريبة من مستواه قبل فرض العقوبات، اما بالنسبة 

الصناعات الدوائية  سيرتفع اإلنتاج وتستأنف الصادرات الدوائية إلى أوروبا التي  لقطاع

 .5115مليار دوالر قبل عام  5.5كانت قيمتها تصل إلى 

سوق العمل: ساءت أحوال سوق العمل خالل فترة العقوبات، ومن المتوقع أال يتأثر الطلب  .2

نه سينمو عبر أثر اإلنفاق من عائدات حيث أ على العمالة تأثرًا مباشرًا إثر رفع العقوبات

النفط المتزايدة والنمو في قطاعات كثيفة االستخدام للعمالة مثل صناعة السيارات 

والصناعات الدوائية وقطاع التشييد والسياحة واألعمال المصرفية واالتصاالت، فيحتاج 

ي يستطيع ماليين فرصة عمل خالل السنوات المقبلة ك 5االقتصاد اإليراني إلى خلق 

 %. 11الحفاظ على معدل البطالة دون 

أما بالنسبة لتوزيع الدخل فإنه من المتوقع أن يتأثر برفع العقوبات بحيث يزيد عائد 

المهارات والمواهب وتزداد فجوة الدخل، كما أن زيادة الطلب على العمالة في القطاعات 

مستويات األجور، وتتجه تركيبة  غير النفطية سيزيد من الطلب على العمالة وبالتالي ارتفاع

العمالة إلى تناقص معدل مشاركة النساء في سوق العمل اإليراني كما أن معدالت البطالة 

 بينهن تزداد بحدة في السنوات القليلة الماضية. 

إدارة العائدات االقتصادية المفاجئة: سيؤدي رفع العقوبات إلى استعادة إيران مليارات  .1

الدوالت من أموالها المجمدة، كما سيؤدي إلى خفض تكلفة التجارة الخارجية وزيادة 

الصادرات عن المستوى الحالي، كما قد تنخفض تكلفة الواردات واالستثمار واالنتاج 

صدرين ومقدمي الخدمات اإليرانيين على المنافسة في األمد وبالتالي زيادة قدرة الم

المتوسط. وستشهد إيران ضخ استثمارات ضخمة في حقول النفط والغاز وبالتالي زيادة 

 ماليين برميل يوميًا وهذا من شأنه أن يزيد العائدات.  2الصادرات إلى ما يقرب 

لصادرات وتنويع أنشطة االقتصاد إن إدارة العائدات الغير متوقعة تتطلب سياسات تساند ا

للحصول على نتائج إيجابية على النمو االقتصادي وفرص العمل، فيجب تفادي األضرار 

التي ستلحق بقطاع التجارة وخصوصًا الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الريال االيراني نتيجة 

القابلة  دخول العوائد واألموال الجديدة وذلك عن طريق تحسين المعروض من السلع غير
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للتداول في االقتصاد، وأيضا تفادي إنفاق أجزاء كبيرة من العائدات غير المتوقعة على 

االستهالك وفضال عن ذلك يجب زيادة االستثمارات ولتفادي الهدر عند القيام باالستثمارات 

 الكبيرة يجب فحص المشروعات االستثمارية بدقة.

غاء العقوبات وانفتاح االقتصاد اإليراني سيؤثران على من المتوقع أن إل ثانيا: االثار العالمية:

 االقتصاد العالمي عبر القنوات التالية:

 النفط أسعار تنخفض أن المتوقع من أسعار النفط العالمية: في تقرير البنك الدولي فإنه .1

 عدم الحالية مع افتراض باألسعار مقارنة% 11 الحالية مع عودة النفط اإليراني بنسبة

 ليتسبب ذلك برفع المعروض من النفط مما أخرى، او المنظمات األوبك ظمةمن تدخل

 بشكل تعتمد أنها خاصة حيث والكويت عامًة الخليجي التعاون مجلس دول على سلبًا سيؤثر

عالميا ومن ناحيه أخرى ستستفيد البلدان  ومشتقاته الخام النفط تصدير على أساسي

 في انخفاضًا النفطية إيران العالمية، حيث شهدت صادراتالمستوردة من تراجع األسعار 

فقد  النفطي،  المنتجات على الدولية العقوبات لتشديد نظرًا ضخم بشكل 5115 العام

مليون  ..5مقارنة ب  5115انخفضت صادراتها الى ما دون مليون برميل يوميا في يوليو 

 الشركات أغلب مقاطعة إلى ويعود ذلك االنخفاض ،5111برميل يوميا في يوليو 

 وأيضا تراجع أغلب اإليراني النفط استيراد من األوروبي االتحاد منطقة في المستوردة

 وبدء تام، بشكل إيران عن االقتصادية العقوبات رفع اآلسيوية، وعند مشتريات الدول

الف برميل يوميا  511و  111تصدر ايران على الفور  أن المتوقع من فإنه النفط تصدير

فترة تتراوح  5115وفي حين يستغرق استئناف صادرات ايران الي مستويات ما قبل عام 

 اشهر. 15الى  6بين 

 إلى أدت بحيث التصدير االيرانية عائدات على ضخم أثر للعقوبات التجارة الثنائية: كان .5

 شركاء من المتوقع ان يشهد العقوبات رفع ومع دوالر، مليار 11.1 بإجمالي انخفاضها

 الشرق في أخرى وبلدان المتحدة، العربية اإلمارات ومنهم الرئيسيون، التجاريون إيران

خصوصا بعد انخفاض  النفطية، وغير النفطية التجارة وتيرة نمو الوسطى وآسيا األوسط

 . تكاليفها

اك وهن ،السبعينياتتعود إلى مرحلة اما فيما يتعلق بالعالقات التجارية بين إيران والكويت فإنها 

أن تأثير العقوبات على تلك العالقات  حيث حرص متبادل من البلدين على تقوية تلك العالقات،

( حيث نالحظ زيادة الواردات اإليرانية 1كمـا يبينه رسـم رقـم ) كان على عكس الدول الغربية
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 فقد نمت واردات الكويت من إيران من 5111الى الكويت على نحو متصاعد منذ العام 

، %79.5مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو تقدر ب 92,796مليون دينار كويتي لتبلغ  51,699

مليون دينار كويتي منذ العام  55اما بالنسبة لصادرات الكويت إلى إيران فقد بقيت ثابته بحدود 

5111. 

 

 

 

   

  

  

 

   

 

المباشر: تشير دراسة البنك الدولي بأن االستثمار األجنبي المباشر في االستثمار األجنبي  .2

 قيدت حيث النفطي وتنميته، القطاع خاصة في العقوبات بسبب تشديد إيران قد تأثر سلبيًا

لتقييد قدرتها اإلنتاجية  واالستثمار التقنية والمعرفة التكنولوجيا على إيران حصول العقوبات

 من الدوالرات مليارات فقدت إيران أن إلى مبدئية تقديرات تشير من النفط والغاز، حيث

 انسحبت حيث 5115 في عام العقوبات تشديد خصوصا عقب القطاع ذلك في االستثمارات

 باعت أو االستثمارات من المزيد تضخ تعد لم أو مشاريعها بعض من العالمية الشركات

 المحلية الشركات على االعتماد إلى إيران أخرى، بحيث اضطرت لشركات استثماراتها

والروسية  الصينية حتى الشركات النفطية، حقولها تنمية في اآلسيوية الشركات من والقليل

الحقول، قامت بتخفيض  هذه تنمية في مباشرة غير أو مباشرة بصورة التي كانت مشاركة

 بسبب استثماراتها خفضت البلدان هذه لكن استثماراتها بعد تشديد العقوبات على إيران

 .إيران مع التجارة على القيود
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