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سیر تاریخی تحریم ها
فاز چهارمفاز سومدومفازفاز اول
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مسدود شدن دارایی های نوع تحریم ها
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خاص
 تحریم تجار سرمایه گذار در

بخش انرژی ایران
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کلکسیون تحریم ها
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چالش های اقتصادی تحریم ها

افت تولیدات
صنعتی ایران

کاهش تولید
خودرو تا 

40حدود 
درصد

(2013تا 2011از )

افزایش نرخ 
تورم

افزایش نرخ 
تورم تا حدود

درصد45

کاهش ارزش 
پول ایران 

کاهش 

درصدی  56

ارزش ریال 

ر نسبت به دال
(2014تا 2012از )

عدم امکان  
دسترسی به
درآمدهای 

نفتی 

مسدود شدن   
میلیارد  100

دالر از 
میلیارد  130

دالر ذخایر 
دالری ایران

کاهش تولید
نفت ایران

کاهش تولید
نفت ایران از 

4حدود 
که میلیون بش

2.6به 
که میلیون بش
در روز

کاهش 
صادرات نفت 

درصد60تا 

کاهش فروش  

نفت ایران از 

میلیارد 100

دالر به حدود 

میلیارد  35

دالر 
(2013تا 2011از )

کوچک شدن 
اندازه اقتصاد

الی 15تا 
درصد20

افزایش نرخ 
بیکاری تا 

حدود 
درصد20



فرصت های اقتصادی تحریم ها

اصالح بودجه دولت

کاهش یارانه ها و 

افزایش درآمدهای 

مالیاتی

اعمال سیاست های 
جایگزینی واردات 

کاهش اعطای ارز 
دولتی جهت واردات 

کاالهای لوکس

افزایش فروش محصوالت
پتروشیمی و فرآورده های

نفتی 

افزایش صادرات 
فرآورده های نفتی 

میلیارد دالر4.7تا 
2014در سال 

2013نسبت به سال 

جایگزینی صادرات 
غیرنفتی به جای صادرات

نفتی 

افزایش سهم 
صادرات در تأمین 
منابع مورد نیاز 
جهت واردات تا 
دوسوم و کاهش 
سهم درآمدهای 

نفتی



صنعت خودرو



آیا تحریم ها برای صنعت خودرو چالشی ایجاد کرده است؟



تحریم های بخش خودرو

81 89 90 91 92

قطع همکاری دوو
یبا شرکت های ایران

قطع همکاری کیا  
یشرکت های ایرانبا 

یتحریم بانک مرکز

قطع همکاری پژو 
یبا شرکت های ایران

کاهش تولید خودرو

شروع موج گرانی

تحریم صنعت  
خودروسازی



بانک مرکزی وصنعت خودروواکنش صنعت خودرو به تحریم 

تحریم بانک مرکزی تحریم صنعت خودرو



خودرو و شاخص بورسهمبستگی شاخص صنعت 

تحریم بانک مرکزی تحریم صنعت خودرو

شاخص بورس

شاخص صنعت خودرو



ایران خودرو در شرایط تحریم

تغییر در مالکیت سهام ایران خودرو  
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ایران خودرو در شرایط تحریم

اطالعات صورت های مالی ایران خودرو قبل و بعد از تحریم صنعت خودرو

13881389139013911392سال مالی

680.008748.690758.893438.675365.093(دستگاه)تولید

663.692753.800766.281416.259378.366(دستگاه)فروش

83.610.82698.693.971107.420.96170.568.59684.889.725(میلیون ریال)فروش

-111-345606402451سود هر سهم

-4.148.794-876.0583.680.2833.279.7502.730.928سود انباشته



ایران خودرو در شرایط تحریم
فروش/ تولید 
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ایران خودرو در شرایط تحریم
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سایپا در شرایط تحریم

اطالعات صورت های مالی سایپا قبل و بعد از تحریم صنعت خودرو

138813891390139113921393سال مالی

570.138643.255664.271306.737255.162477.890(دستگاه)تولید

566.043644.266663.060305.280256.947477.980(دستگاه)فروش

43.195.32048.835.03654.219.24728.555.48036.758.17884.810.627(میلیون ریال)فروش

----438-594340485693سود هر سهم

----8.045.554-9.403.0167.746.6817.693.6753.490.396سود انباشته
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سایپا در شرایط تحریم
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خودروسازی ایران در جهان

سهم از کل واردات2013201220112010

ایرانسهم واردات خودرو و قطعات0/10/20/20/2

آمریکاسهم واردات خودرو و قطعات18/918/916/417/4

آلمانسهم واردات خودرو و قطعات7/27/17/87/4

چینسهم واردات خودرو و قطعات5/55/55/24/6
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چالش های صنعت خودرو

د  وابستگی صنعت خودرو به واردات مواد اولیه، قطعات و دانش فنی تولی-1

نوسانات صعودی نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید-2

افزایش هزینه های داخلی-3

(هزینه های انرژی، نیروی انسانی و مواد اولیه داخلی)

مشکالت نقدینگی و مالی خودروسازان-4

ورود خودروهای بی کیفیت چینی-5

ناپایداری قراردادهای خارجی-6

قدرت خرید پائین تقاضاکنندگان-7

کاهش توسعه محصوالت و کیفیت-8

وضعیت اقتصاد کالنمدیریت و سیاست های ناصحیح

تحریم ها
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ریال/خودرو و نرخ دالرهمبستگی شاخص صنعت 

ریال/ نرخ ارز دالر

شاخص صنعت خودرو



سناریو های محتمل برای مذاکرات

5+1مذاکرات ایران و کشورهای 

دستیابی به توافق جامع و لغو تحریم ها

عدم دستیابی به توافق جامع و بدتر شدن وضع موجود



هادستیابی به توافق جامع و لغو تحریم 

آزادسازی دارایی 
های بلوکه شده 

ایران

ی  افزایش نقدینگ
و سرمایه در 

گردش
افزایش واردات  

افزایش واردات  
قطعات و مواد اولیه

به وابستگی بیشتر
واردات قطعات 

خارجی

افزایش واردات  
خودروهای ساخته 

شده

کاهش سهم بازار  
خودروسازان داخلی

نرخ ارز



هادستیابی به توافق جامع و لغو تحریم 

ورود شرکت های خودروساز خارجی

همکاری با شرکت های 
داخلی

قای  انتقال دانش فنی و ارت
کیفیت محصوالت  

ی رقابتی شدن فضا
بازار خودرو

بازار خودروتصاحب
ایران و منطقه



دستیابی به توافق جامع و ورود خودروسازان خارجی

خودروسازان  
ایرانی

شرکت های 
آمریکایی

شرکت های 
فرانسوی

شرکت های 
اسپانیایی

شرکت های 
کره ای

پژو

رنو

نسیتروئ

دوو

جنرال 
موتورز

قطعه سازان



مذاکرات خودروسازان ایرانی و خارجی

 ایران خودرو و شرکت های پژو و رنوشرکت مذاکرات

مذاکرات شرکت سایپا و شرکت های رنو و سیتروئن

 رنوشرکت مذاکرات شرکت پارس خودرو و



شرایط و امتیازات مذاکرات خودروسازان ایرانی و خارجی

 درصدی تولیدات مشترک30شرط صادرات

 ایرانی به تکنولوژی روزتجهیزخودروسازان ارتقای تکنیک و

سهولت تأمین نقدینگی خودروسازان بورسی

 افزایش سودآوری/ افزایش صادرات / افزایش کیفیت



مذاکرات لوزان سوئیس و گروه خودرو

یستأثیر بیانیه سوئ

شاخص صنعت 
خودرو

شاخص کل 
بورس

تر واکنش مثبت شاخص صنعت خودرو به تی
:خبر اعالم بیانیه

خودروییسهامخریدبرایتقاضاافزایش

 درصدی شاخص کل7.7افزایش

 درصدی شاخص خودرو9.6افزایش



ی نمودجامع را چگونه می توان خنثدستیابی به توافق تهدیدهای عدم 



موجودبدتر شدن وضع عدم دستیابی به توافق جامع و 

:تهدیدهای عدم دستیابی به توافق جامع

افزایش نرخ ارز و هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه•

عدم دسترسی به نقدینگی و کاهش سرمایه در گردش•

کاهش قدرت خرید تقاضاکنندگان•

افزایش هزینه داخلی تولید•

رقابت با خودروهای خارجی بی کیفیت•

افزایش قیمت بنزین•



موجودبدتر شدن وضع عدم دستیابی به توافق جامع و 

افزایش نرخ ارز و هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه

برنامه ریزی برای پوشش نوسانات نرخ ارز

داخلی سازی و افزایش توان ساخت قطعات خودرو



عدم دستیابی به توافق جامع و بدتر شدن وضع موجود

عدم دسترسی به نقدینگی و کاهش سرمایه در گردش

انتقال غیرمستقیم دارایی های ایران از طریق روش های مطمئن و کم 
هزینه



عدم دستیابی به توافق جامع و بدتر شدن وضع موجود

کاهش قدرت خرید تقاضاکنندگان

افزایش تیراژ تولید و در نتیجه کاهش قیمت محصوالت

تحریک طرف تقاضا به کمک ساماندهی ابزارهایی نظیر لیزینگ ها و
اعطای تسهیالت خرید خودرو



عدم دستیابی به توافق جامع و بدتر شدن وضع موجود

افزایش هزینه داخلی تولید

حرکت به سمت بهبود بهره وری وکاهش هزینه های تولید



عدم دستیابی به توافق جامع و بدتر شدن وضع موجود

رقابت با خودروهای خارجی بی کیفیت

استفاده از مکانیزم های غیرتعرفه ای جهت حمایت از تولید داخلی

افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش



عدم دستیابی به توافق جامع و بدتر شدن وضع موجود

افزایش قیمت بنزین

کاهش تولید خودروهای پرمصرف و غیراستاندارد

تمرکز بر روی تولید و توسعه محصوالت کم مصرف 



نتیجه گیری

فرصت نیستمختلف صرفاً لغو تحریم ها برای صنایع 

ودلغو تحریم ها می تواند زمینه ساز بهبود شرایط نمادهای گروه خودرو ش

ادامه تحریم ها پایان کار اقتصاد ایران نیست

عدم برنامه ریزی برای شرایط محتمل موجب ایجاد تهدید می شود


