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ای بر دهی به نظم جدید منطقهایران و شورای مهکاری خلیج فارس؛ چگونگی شکل
  پایه منافع مشرتک 

  بيان مسأله
شوراي همكاري خليج فارس ايفا كرده است. اين  -ها، كمترين نقش را در روابط ايرانمثابه روشي براي حل اختالفهاي اقتصادي بههمكاري

هاي زيادي را براي هاي اخير منطقه خليج فارس، يكي از مناطق در حال رشد جهان بوده و فرصتمسأله برخالف اين واقعيت بوده كه طي سال
  هاي متقابل ايجاد كرده است.اي از وابستگيگسترش همكاري اقتصادي و توسعه شبكه

هاي گوناگون مهم است؛ نخست اينكه ايران و اغلب يا چندجانبه بين ايران و كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس از جهتگسترش روابط دو 
هاي تواند در كاهش بحراندهند كه توسعه روابط تجاري متقابل مياين كشورها، بخش اصلي كشورهاي منطقه پرتنش خاورميانه را شكل مي

ايفا كند. دوم آنكه ايران و كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس از ظرفيت مناسبي براي گسترش پيوندهاي  اي نقش مناسبي راسياسي منطقه
  اي برخوردار هستند.تجاري در سطح منطقه

  

 تحليل مسأله

با سـهم   درصد بوده است. امارات 3/14، سهم كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در مجموع صادرات ايران به جهان، حدود 2015در سال 
درصد، بيشترين سهم را در مقايسه با ديگر كشورهاي شورا در مجموع صادرات ايران به جهان، داشته است و كشـورهاي عمـان، كويـت،     1/12

  اند.هاي بعدي قرار گرفتهعربستان، قطر و بحرين به ترتيب در رتبه
درصد بيشترين سـهم را   5/17درصد بوده است. امارات با  5/18حدود  سهم كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس از مجموع واردات ايران از جهان،

اند، البتـه  هاي بعدي قرار گرفتهترتيب در رتبهدر بين كشورهاي شورا به خود اختصاص داده است. كشورهاي عمان، عربستان، كويت، بحرين و قطر به 
  جز امارات)، با ايران رقم بسيار ناچيزي است.ي شورا (بهبا در نظر گرفتن فاصله نزديك جغرافيايي، حجم مراودات تجاري اعضا

هاي سياسي و امنيتي ايران بـا كشـورهاي   ، يعني هنگام وجود باالترين حجم اختالف2011باالترين حجم صادراتي ايران به امارات بعد از سال 
المللـي،  هاي بـين ويژه تحريموالت سياسي و امنيتي، بهشوراي همكاري خليج فارس، اتفاق افتاده است؛ اين مسأله مؤيد اين مطلب بوده كه تح

هـاي  گيـري اخـتالف  بعد، يعنـي زمـان اوج   به 2009واردات ايران از امارت از سال  تأثير زيادي بر روابط صادراتي ايران به امارات نداشته است.
هاي قبـل افـزايش داشـته اسـت. ايـن مسـأله       به سالسياسي و امنيتي ايران و كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس (مانند صادرات)، نسبت 

المللي، تأثير چنداني بر واردات ايران از امارات نداشـته اسـت.   هاي بينويژه تحريمهاي سياسي و مسايل امنيتي، بهدهنده آن است اختالفنشان
  ه است.بيشتر داليل اقتصادي داشت 2014نسبت به سال  2015كاهش واردات ايران از امارات در سال 

هـاي ناشـي از   هـاي ناشـي از كمبـود آب، فرصـت    وجود آمده ناشي از رشد جمعيت، فرصتهاي بههاي ناشي از سوخت و انرژي، فرصتفرصت
هاي ناشي از ايجاد سبك جديد زنـدگي و  هاي ناشي از كميابي منابع سازه، فرصتهاي ناشي از گسترش شهرنشيني، فرصتكمبود غذا، فرصت

روي توسعه روابط اقتصادي ايران با كشـورهاي عضـو شـوراي خلـيج     هاي پيشترين فرصتاري كشورهاي خليج فارس از مهمگذجلب سرمايه
  آيند.فارس به شمار مي

  

  راهكارهاي پيشنهادي 
  در راستاي توسعه روابط اقتصادي بين ايران و كشورهاي عضو شوراي خليج فارس، توجه به موارد زير ضروري است:

 گذاري دو طرفجذب سرمايه      همكاري تجاري 
 همكاري در حوزه انرژي، برق و آب     نقلوهمكاري در حوزه حمل 
 همكاري در بخش صنعت  
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  های مهکاری بین دو کشور ها و فرصتچالش: ایران و پاکستان
  

  بيان مسأله
آميز توانند در چهارچوب روابط مسالمتكه مي ايران و پاكستان نيز دو كشور همسايه، مسلمان و با فرهنگ و عادات مصرفي نزديك هستند

اي با يكديگر داشته باشند در واقع، جواري و حضور مؤثر در سازمان همكاري اقتصادي اكو، مناسبات اقتصادي و بازرگاني گستردههم
تجاري ايران و پاكستان از ، رخ داده است. حجم مراودات 2011، در همان سال 2011باالترين حجم مراودات تجاري دو كشور از سال 

و پيروزي انقالب اسالمي، با توجه به تنوع كاالهاي مورد نياز آنها، حضور دو كشور در سازمان همكاري اقتصادي اكو و  1357سال 
يت ملي تواند نقش مهمي در تامين امنهاي آنها متناسب نبوده است. در حالي كه توسعه روابط اقتصادي دو كشور ميهمسايگي، با ظرفيت

  آنها داشته باشد. 
  

  تحليل مسأله
اند. بعد از آن، درصد، بيشترين سهم را در مجموع واردات پاكستان داشته 8/22، با سهم 2015هاي فسيلي در سال ها و روغنسوخت
هاي بعدي قرار تبههاي گياهي و حيواني در رآالت، تجهيزات الكترونيكي، فوالد و آهن، پالستيك، مواد شيميايي آلي و روغنماشين
  اند.گرفته

اند. تشكيل داده 2015ترين شركاي وارداتي پاكستان را در سال چين، امارات، عربستان سعودي، اندونزي، آمريكا، ژاپن، كويت و هند مهم
آيد. شمار مي ن بهترين شريك وارداتي پاكستادرصد از مجموع واردات پاكستان، با فاصله زيادي از ساير كشورها، مهم 25چين با سهم 

دهنده آن بوده كه ايران براي حضور درصد بوده است. اين مسأله نشان 5/0، حدود 2015سهم ايران از مجموع واردات پاكستان در سال 
  فعال در بازار پاكستان، با رقباي بزرگي مواجه است.

اند. آمريكا با تشكيل داده 2015شركاي صادراتي پاكستان را در سال ترين ترتيب، مهمچين، افغانستان، انگليس، آلمان، امارات و اسپانيا، به 
آيد و ايران در بين شركاي مهم شمار مي ترين شريك صادراتي اين كشور بهدرصدي در مجموع صادرات پاكستان، مهم 5/16سهم 

  صادراتي اين كشور جايگاه مهمي ندارد.
هاي ناشي از وجود مرزهاي طوالني براي پاكستان، وجود بازار بزرگ در پاكستان، فرصتگذاري در منطقه آزاد چابهار بخش انرژي، سرمايه
هاي همكاري اقتصادي ايران با اين كشور به شمار ترين فرصتاي، همكاري در حوزه صادرات برق از مهمهاي منطقهمشترك، همكاري

  آيند. مي
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  پاكستان توجه به موارد زير ضروري است:  -در راستاي توسعه روابط اقتصادي ايران

 آهنحمايت از توسعه خطوط راه 
 هاي دو كشور همكاري بانك 
 هاي ايراني از سوي توليدكنندگان ايراني به بازرگانان پاكستان اعطاي نمايندگي فروش و پخش كاال  
 جوار با پاكستان. هاي همتقويت استان 
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  ها و راهربدهای گسرتش روابط دو کشور ها، چالشفرصت: ایران و ارمنستان
  

  بيان مسأله
 برقرار ديپلماتيك روابط كشور اين با 1992 سال قفقاز، در منطقه در و امنيتي سياسي منافع و ارمنستان با مرز داشتن به توجه با ايران

 به ارمنستان. دارد اقتصادي و سياسي طرف منافع دو براي مختلف، هايديدگاه از ارمنستان و ايران سياسي و اقتصادي روابط كرد. توسعه
 يعني خود، جنوبي و شمالي همسايگان با توانستمي تنها تركيه، با تاريخي و مشكالت اقتصادي هايدشواري و جغرافيايي موقعيت دليل

هاي توسعه با توجه به نياز اين كشور به ايران، شناسايي فرصت رو، شناختباشد. ازاين داشته مرزي تجاري دادوستد ايران گرجستان و
  روابط اقتصادي با اين كشور داراي اهميت است. 

  

  تحليل مسأله
اين اقتصاد اين كشور به دليل درآمد حاصل از كار كارگران اين كشور در روسيه، از اقتصاد روسيه و كاهش ارزش روبل نيز متأثر است؛ در كنار 

كند) نيز بر درآمد ارزي اي كه اين كشور از كشورهاي اروپايي و آمريكا دريافت ميهاي اقتصاديمسأله بحران اقتصاد جهاني (به دليل كمكموضوع، 
  است.خود بر نوسانات واردات اين كشور نيز تأثير گذاشته نوبهارمنستان تأثيرگذار بوده است. بنابراين، كاهش درآمد ارزي ناشي از اين عوامل، به

آالت، درصد، باالترين سهم و ارزش را در بين ديگر محصوالت وارداتي ارمنستان داشته است. بعد از آن، ماشين 6/20هاي فسيلي با ها و روغنسوخت
با توجه به اينكه عمده  اند.هاي بعدي قرار گرفتهترتيب در رتبه وسايل نقليه، تجهيزات الكترونيكي، مرواريد، محصوالت پتروشيمي، پالستيك و غالت، به

  دهند، در ارتباط با اين مسأله، فرصت مناسبي براي همكاري دو كشور وجود دارد.هاي آن تشكيل ميصادرات ايران را انرژي و فراورده
 1/991ارزش درصدي، بيشترين سهم را در مقايسه با ساير شركاي وارداتي ارمنستان داشته است. روسيه با صادراتي به  4/30روسيه با سهم 

، اوكراين و ميليون دالر به ارمنستان، با فاصله زيادي نسبت به ساير شركاي وارداتي اين كشور قرار گرفته است. چين، ايران، آلمان، ايتاليا، تركيه
  آيد.ار ميشم درصدي، سومين شريك وارداتي ارمنستان به 1/6اند. ايران با سهم هاي بعدي قرار گرفتهترتيب در رتبه آمريكا به

ترين محصوالت ترتيب از مهمهاي معدني، آلومينيوم و مس، به ها و روغنسنگ معدن، مرواريد، توتون و تنباكو، مشروبات الكلي، سوخت
صادراتي ارمنستان هستند. با توجه موقعيت ژئوپليتيك و كوهستاني بودن اين كشور و داشتن معادن فراوان، سنگ معدن و مرواريد 

  سهم را در بين محصوالت صادراتي اين كشور دارد. بيشترين
شوروي، ساختار در حال گذار اقتصادي ارمنستان، مشكالت گمركي، ريسك اقتصادي ارمنستان،  اتحاد از رسيده ارث به اقتصادي وضعيت
رين موانع توسعه روابط تباغ و مشكل امنيت ارمنستان از مهممحيطي همكاري بين ايران و ارمنستان، بحران قرههاي زيستچالش

  آيند. اقتصادي ايران با ارمنستان به شمار مي
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  ارمنستان توجه به موارد زير ضروري است:  -در راستاي بسط روابط اقتصادي ايران

 گذاران ايرانيحمايت از سرمايه  
  ويژه رودخانه ارس و به محيط زيست ايران،والنه در قبال ؤغيرمس هاياز ادامه اقدام ارمنستانديپلماسي فعال و پرهيز دادن

  تهديدات امنيت انساني ايران
 وفصل مشكالت گمركيحل 

 هاي صنعتي و معدنيتوسعه همكاري 
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  علل و آثار منادهای متوقف بانکی در بازار سرمایه 
  بيان مسأله

 نيا تيكه به اهم ينظام است. بانك مركز نيبا ا يو زبان مشترك فن يكاف تيداشتن شفاف ،يالمللنيب يارتباط با نظام بانك ياز جمله ملزومات برقرار
 شيدر پ يجهان يبانك مبا نظا شتريمنظور تعامل بكشور، به يتوان نظام بانك يارتقا يالزم را برا داتيموضوع، واقف است، پس از انعقاد توافق برجام، تمه

است.  IFRS يحسابدار ستميس يبرمبنا ،ينظام بانك يمال يهاروز كردن صورتخصوص، به نيدر ا ينك مركزبا يهااقدام نيترگرفت. از جمله مهم
 يمعامالت يه، فراهم كردن فضايبازار سرما ياز اهداف اصل يكي رايشد، ز هيدر بازار سرما ،يبانك ياز نمادها ياريبس تيموضوع موجب توقف فعال نيهم

به بستن  ،يكاف تينبود شفاف صيرا دارند تا در صورت تشخ ارياخت نيمانند سازمان بورس، ا ه،يبازار سرما ربطيذ يشفاف، منصفانه و كارآ است. نهادها
و  هين بازار سرماداران، مسؤوالسهام يهاغدغهد نيتردر بورس و فرابورس، از جمله مهم يبانك يمربوط اقدام كنند. توقف نمادها يمعامالت ينمادها

داران سهام يموضوع موجب نگران نياند و ابسته شدند تا امروز همچنان متوقف مانده 1395 ريكه از ت يبانك ينمادها د.رويشمار م كشور به ينظام بانك
است تا با  يضرور رو،نياست. ازا رانيا هيمرسوم در بازار سرما ياو مسأله ستين ياموضوع تازه ،يمعامالت ينمادها مدتيشده است. توقف طوالن

  .رديقرار گ يو سازمان بورس مورد بررس يبانك مركز رياقدام اخ يآثار اقتصاد ،يبانك يبسته شدن نمادها يابعاد مختلف ماجرا يبررس
  تحليل مسأله

ند از؛ عدم دسترسي اگردد كه عبارتبرميدهند كه علت توقف نمادهاي بانكي و تأخير در بازگشايي آنها به چهار موضوع ها نشان ميبررسي
هاي بانك مركزي و سازمان حسابرسي درباره تغييرات حسابداري ها، اختالفهاي مالي بانكشفاف صورت و قطعي سازمان بورس به اطالعات

مدت نمادهاي توقف طوالني اشان.هاي ماليها و بانك مركزي بر سر نحوه محاسبه برخي اقالم صورتهاي بين بانكگرفته و اختالفصورت
گذاران داران، كاهش نقدشوندگي بازار سرمايه، خروج سرمايهند از؛ متضرر شدن سهامابانكي، آثار منفي براي اقتصاد كشور به دنبال دارد كه عبارت

با وجود تمام ي در بازار سرمايه. خارج يگذارهيكاهش سرماي و بورس يهامتضرر شدن شركتسرمايه،  بازار انيمتضرر شدن متولاز بازار سرمايه، 
 يبرا ياتبعات مثبت و سازنده توانديهمراه است كه م يتوقف، با اصالحات ساختار نيمطرح شد، اما ا يبانك يتوقف نمادها يكه برا يآثار منف

 شيافزا قيدارانشان از طرها و سهامدر آمد بانك شيافزاافزايش شفافيت،  از جمله: يتبعات ،به همراه داشته باشد رانيا هيو بازار سرما ينظام بانك
  ي.خارج يهابا بورس بورس ايران احتمال تعامل شيافزاي و المللنيب يمراودات مال

تواند به افزايش شفافيت و بهبود روابط مدت ميشود، اما در بلندداران و شاخص كل بورس تمام مياگرچه توقف نمادها به قيمت زيان ديدن سهام
ها، شفافيت در بازار سرمايه (كه پذيراي نمادهاي بانكي است) هاي مالي بانكالمللي كشور بينجامد. به دنبال افزايش شفافيت در صورتمالي بين

ساختاري توان نتيجه گرفت كه با تغييرات پردازند. در نهايت، ميداران با اطمينان بيشتري به خريد و فروش سهام مييابد و سهامهم افزايش مي
توان به افزايش شفافيت اميدوار بود و اين موضوع در بلندمدت به نفع نظام بانكي، بازار در نظام بانكي كه به توقف نمادها منجر شده است، مي

 داران آن و همچنين امنيت اقتصادي كشور خواهد بود. سرمايه و سهام

  راهكارهاي پيشنهادي
 رسد:حداكثري از اصالحات نظام بانكي كشور ضروري به نظر مي توجه به موارد زير در راستاي استفاده

 مشابه يهاطرح ياز اجرا شينهادها، پ نيب يهماهنگ  
 يبانك يزده نمادهاشتاب يياز بازگشا يخوددار 
 هاداران و شركتسهام يآگاه شيافزا يشفاف و بدون موضع سازمان بورس برا يرساناطالع 
 يحسابدار يهاستمياصالح س يها، در دوره زماناز شركت تيحما 
 بارهكياصالح  يجاها بهشركت ينظام حسابدار يجيتوجه به اصالح تدر 
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  های دولت از طریق انتشار اوراق مالی ابعاد اقتصادی تأدیه بدهی
  بيان مسأله

 شد موجب موضوع همين. شد مواجه است، مربوط قبل هايدوره به آن از بخشي كه هابدهي از انباشتي با اخير هايسال در يازدهم دولت
 اين در دولت اخير هايبرنامه جمله دهد. از قرار خود كار دستور در را هابدهي اين تسويه ،1395 سال بودجه قانون برنامه قالب در دولت تا

 به جاري سال شهريور سوم در كه اصالحيه اين براساس. است بودجه قانون اصالحيه 37 و 36 شماره هايتبصره موضوع خصوص،
 پيمانكاران، به را خود بدهي اسالمي، مالي اوراق تومان ميليارد هزار 40 فروش محل از تواندمي دولت رسيد، مجلس نمايندگان تصويب

 را تومان ميليارد هزار 8 مبلغ تا اسالمي مالي اوراق انتشار مجوز اصالحيه، اين براساس دولت همچنين. بپردازد هاشهرداري و بانكي نظام
 تبعات و آثار كوشدمي حاضر گزارش آن، گسترده اقتصادي ابعاد و موضوع اهميت به توجه با .دارد سالمت بيمه سازمان بدهي تسويه براي

  . دهد قرار بررسي مورد را يادشده هايتبصره اجراي از منتج اقتصادي
  مسأله تحليل

 دريافت مركزي، بانك از استقراض مستقيم هايروش. هستند روروبه هابدهي تأديه براي روش چهار با هادولت كلي طوربه
 سرمايه بازار در عرضه مسير از بدهي اوراق انتشار روش. بدهي اوراق انتشار و خارج از استقراض بانكي، نظام از تسهيالت

 قيدوبندهاي با نه و دارد دنبال به را ديگر هايروش تورمي آثار نه زيرا باشد، دولت هايبدهي تأديه براي مناسبي روش تواندمي
 نيز باالتري عمل سرعت رو،ازاين. است همراه خارج از استقراض و بانكي نظام از تسهيالت دريافت هايروش زماني و امنيتي
 موارد تمام اما كند، كمك اقتصادي ركود از غيرتورمي خروج به تواندمي و است همراه تورمي آثار حداقل با روش اين. دارد

 بدهي اوراق انتشار باشد، تقاضا جانب از شده ايجاد ركود چنانچه. است كشور اقتصادي ركود منشأ شناسايي به منوط يادشده،
 صورت هر در. انجامدمي ركود تشديد به احتماالً و نيست ركود از اقتصاد خروج براي مناسبي روش دولت، هايبدهي تأديه براي

 موضوع اين چنانچه. است اوراق اين بازخريد براي دولت ريزيبرنامه يا توان آن، و رسدمي نظر به ضروري مسأله يك يادآوري
  صورت: اين غير در اما است، مثبتي بسيار موضوع شود، لحاظ بدهي، اوراق انتشار فرآيند در

 ديد خواهد لطمه بازار اين در دولت اعتبار سرمايه، بازار در اوراق عرضه صورت در.  
 حجم افزايش موجب كه كند اقدام بانكي نظام يا مركزي بانك از استقراض به اوراق، بازخريد براي دولت است ممكن 

  .شودمي تورمي آثار بروز و پول
 كند اقدام بدهي اوراق مجدد انتشار به سررسيد، تاريخ در اوراق بازخريد براي دولت است ممكن.  
 كه شرطيبه اما است، همراه اقتصادي مثبت آثار با اسالمي، مالي اوراق انتشار طريق از بدهي تأديه مهم بسيار طرح اجراي
 و اوراق انتشار مبلغ هم و درآيد اجرا به) كشور اقتصادي شرايط با متناسب( مناسب زمان در هم يعني درآيد، اجرا به بينانهواقع
  .باشد هماهنگ دولت مالي توان با آنها سررسيد تاريخ

  هاي پيشنهاديراهكار
  :است ضروري دولت هايبدهي تسويه براي بدهي اوراق از مطلوب استفاده در زير موارد به توجه

 بازارگردان براي اوراق منتشر شده تعيين 
 اوراق (از نظر مبلغ اوراق و تاريخ سررسيد) مناسب انتشار 
 اوراق انتشار زمان در كشور اقتصادي شرايط به توجه 
 هاي مشخص دولت باشد و نه به هر دليلي)اوراق (پرداخت اوراق براي تسويه بدهي شده مديريت انتشار  
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   بررسی وضعیت فساد در ایران براساس آخرین گزارش جهانی
  

  بيان مسأله
امتياز ايران در شاخص الملل، ترين عوامل امنيت اقتصادي است. براساس آخرين اعالم سازمان شفافيت بينفساد اقتصادي يكي از مخرب

، يازده نمره پيشرفت داشته 2009، يك نمره كمتر بوده و از امتياز سال 2003بوده كه از امتياز سال  29، نمره 2016ادراك فساد سال 
د به بار آورده است. فسا ينيسنگ ياسيس -ياقتصاد هايينهخصوص كشور ما، فساد هزتوسعه، بهدرحال ياز كشورها ياريدر بس است.
  .دهديشهروندان كاهش م يازخدمات مورد ن يهها را در ارانهادها و دستگاه ييو توانا شوديم يروند توسعه اقتصاد يباعث كند ياقتصاد

  

  تحليل مسأله
كرد، شاخص  يسهجهان مقا يكشورها يرآن را با سا ييراتو تغ يدرا در كشور سنج يفساد اقتصاد ييراتآن تغ يقاز طر توانيكه م يارهايياز مع يكي

، المللسازمان شفافيت بين يشينپ يهاگزارش يهبرپا. شاخص است ينكشورمان در ا يازامت ينمرها 2 يش، افزااستادراك فساد است. آنچه مهم 
با  2009 لط به سانمره آن مربو ترينيين) و پا10از  3همان  يااست ( 100از  30با نمره  2003مربوط به سال  يردهه اخ 2نمره كشور در  ينباالتر

 ينكسب ا يامپ ترينباشد. مهم يآموزنده و متفاوت هاييامپ يحاو توانديم 2016در سال  29به نمره  يدنحال، رس يناست. با ا 100از  18كسب نمره 
با  يباًتقر وحاصل نشده است  يريچشمگ يشرفتمطلوب و پ يجهاز آن، نت يشگيريو پ يسال مبارزه با مفاسد اقتصاد 13نمره، آن است كه در طول 

 يموضوع هشدار بزرگ ينو ا ايميافتهدست  يشسال پ 13 يازبه امت يكنزد يازيمدت به امت ينا يشاخص ط يندر كسب نمرات در ا ياديز يهاافت
 يتامن يبرا تريبزرگ مشكالت بساو چهرا هدر دهد  يمنابع مل توانديبا آن م يمقوله و فقدان مبارزه جد ينبه ا يدگيغفلت از رس يرارا دربر دارد، ز

  آورد. وجودبه ياقتصاد

  راهكارهاي پيشنهادي
  .اقتصاد و بهبود اقتدار قانون يفضا يتشفاف يشافزا -1
  ي. با مجرمان و مفاسد اقتصاد يضبرخورد قاطع و بدون تبع -2
  ي. رقابت اقتصاد يكاهش اندازه دولت و بهبود فضا -3
  . كشور يو عموم يمنافع اشخاص با منافع جمع ييهمسو -4
  . به عرصه اقتصاد يرناپذنظارت يهااز ورود افراد و سازمان يريجلوگ -5
  ي. و بهبود نظارت عموم ييپاسخگو يشافزا يابطه دولت و مردم در راستاي ربازساز -6
 ي.در راه مبارزه با مفاسد اقتصاد اييشهو ر ياساس يهاآموزش يشافزا -7
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  مجهوری ادوار رفتاری بازار سهام در انتخابات ریاست
  

  بيان مسأله
جمهوري نقش ها، نتايج انتخابات رياستبه دليل تأثيرگذاري قابل توجه رويكرد اقتصادي و حتي سياسي دولت بر عملكرد و سودآوري بنگاه

ه و ريسك فعاليت در بازار سهام دارد و به همين دليل، به ها در آيندگيري انتظارات فعاالن بازار سهام از سودآوري شركتمهمي در شكل
  صورت مستقيم بر معامالت بازار سهام اثرگذار است.

  

  تحليل مسأله
، 1395تا  1376هاي تغييرات و بازدهي حقيقي در فاصله سال ضريب بازدهي، ميانگين مثبت، روزهاي هايي مانند نسبتبررسي شاخص

هاي هشتم و دهم بهترين عملكرد را داشته و در دولت نهم بدترين دولت اخير، بورس تهران در دولت 5 گوياي آن است كه در  طي دوره
هاي اول جمهوري بورس تهران وضعيت بهتري نسبت به دورههاي دوم رياستعملكرد را تجربه كرده است. همچنين در مجموع، در دوره

 هاسال بقيه با قابل توجهي تفاوت ،دوره سوم سال در سهام بازار سوددهي ، ميزانجمهوريهاي رياستداشته است. در بين چهار سال دوره
 فضاي به ورود از پيش اقتصاد نسبي ثبات و هادولت اقتصادي هايسياست به ثمر نشستن با ارتباط در توانمي را موضوع اين كه دارد

جمهوري با فاصله اندك، بازدهي متوسط باالتري نسبت به بقيه دانست. پس از سال سوم، سال دوم رياست) چهارم سال در(انتخاباتي 
اند و تفاوت قابل توجهي نيز ترين بازدهي متوسط را از خود نشان دادهجمهوري پايينهاي چهارم و اول رياستها داشته است، اما سالسال

هاي ساختار سياسي و ام را در ايران بايد ناشي از تفاوتجمهوري بازار سهرياست به لحاظ بازدهي ندارند. عدم برقراري كامل نظريه چرخه
ها از يك سو، نبود ساختار حزبي قدرتمند و نااطميناني نسبت به نتايج ترين آنيافته دانست كه مهمهاي توسعهاقتصادي ايران با اقتصاد

  ام به بخش حقيقي اقتصاد است.ثبات اقتصادي و وابستگي محدود عملكرد بازار سهانتخابات و از سوي ديگر، شرايط بي
طور است و به باالتر انتخابات نزديكي در بازار بازدهي مجموع، دهد كه درنتايج بررسي رفتار بورس تهران در نزديكي انتخابات نشان مي

ر از ميانگين بازدهي روز معامالتي منتهي به انتخابات در چهار انتخابات اخير همواره باالت 60ويژه، ميانگين بازدهي بورس تهران در 
ساله منتهي به انتخابات بوده است. همچنين مشاهدات گوياي آن است كه در اغلب انتخابات نوسان بازار پس از انتخابات افزايش يافته يك
داده  روي دهم انتخابات از پس نيز ريسك افزايش تريناست، بزرگ باالتر انتخابات برگزاري از پس روزهاي در بازار ريسك مجموع، و در

  كننده همبستگي باالي بين نااطميناني سياسي و نوسان در بازار سهام است.كه بيان
  

  راهكارهاي پيشنهادي
جمهوري، اگر دولت حاضر بتواند در انتخابات آتي به پيروزي با توجه به الگوهاي مشاهده شده در ادوار گذشته انتخابات رياست

جمهوري كنوني در پيش خواهد داشت، اما اگر شاهد تغيير دولت را نسبت به دور اول رياستتري رونقبرسد، بازار سهام دوران پر
هاي شود كه بازار سهام در ماهبيني ميتري را تجربه خواهد كرد. همچنين پيشباشيم به احتمال زياد، بازار سهام عملكرد ضعيف

از خود نشان خواهد داد. پس از برگزاري انتخابات، بازار با ريسك هاي جاري منتهي به انتخابات، بازدهي باالتري را نسبت به ماه
و نوسان باالتري مواجه خواهد بود كه ميزان اين ريسك نيز به شرايط برگزاري انتخابات و نتايج آن بستگي دارد، در صورتي كه 

تواند اين افزايش ريسك و نوسان ميانتخابات به صورت عادي برگزار شود و دولت حاضر بتواند دوباره رأي الزم را كسب كند، 
 محدودتر باشد، اما در صورت تغيير دولت يا بروز شرايط خاص پس از انتخابات، اين افزايش ريسك شديدتر خواهد بود.
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نشست ختصصی بررسی راهکارهای عملی  مبارزه با مفاسد اقتصادی با حموریت واکاوی 
   جدیدترین شاخص ادراک فساد

  

  بيان مسأله
هاي خود پرداختند و ظران و كارشناسان حاضر در اين نشست (با محوريت واكاوي جديدترين شاخص ادراك فساد)، به بيان ديدگاهنصاحب
امتياز ايران در شاخص ادراك  .ترين رتبه كشور در شاخص ادراك فساد و داليل دستيابي به اين جايگاه را مورد بررسي قرار دادندجديد

، يازده نمره پيشرفت داشته 2009، يك نمره كمتر بوده و از امتياز سال 2003بوده كه از بهترين امتياز در سال  29، نمره 2016فساد سال 
بندي جهاني شاخص ادراك است. عليرغم بهبود اندك نمره كشور در اين شاخص در چند سال اخير جايگاه بسيار نامناسب كشور در رتبه

  لوب قابل چشم پوشي نيست.فساد و فاصله بسيار زياد با وضعيت مط
  

  تحليل مسأله
برخي  اي رسيده كه آسيب امنيتي آن مطرح است.متأسفانه فساد اقتصادي مسير آسيب اجتماعي و سياسي را طي كرده و اكنون به مرحله

هاي در زمينه زيرساخت عبارتند از نبود برنامه مدون و منسجم براي مبارزه با فساد، كمبود از مهمترين عوامل ايجاد كننده اين وضعيت
ها در مبارزه با فساد و افشاگري، تعدد نهادهاي نظارتي در ها و حدود اختيارات آنالزم براي مبارزه با فساد، مشخص نبودن جايگاه رسانه

گيري و نيز يشكمبود كارهاي علمي و دانشگاهي در زمينه فساد، تمركز بيش از حد بر حوزه نظارت و غفلت از پ، زمينه مبارزه با فساد
  .هاي فرهنگي جامعه ايراني كه تشديد كننده فساد استبرخي ويژگي

  

  راهكارهاي پيشنهادي
 انجام اصالحات موازي در قوانين، فرآيندها و ساختارها  -1

 داشته باشد.بر يك پايگاه تئوريك (نظري)وجود تهيه برنامه جامع مبارزه با فساد كه در درون آن يك مدل جامع مبارزه با فساد مبتني -2

 اي كه كمترين صدمه را بزند و باالترين بهره را در پي داشته باشد.گونهمديريت افشاي فساد با استفاده از تدبير حكومتي، به -3

هاي مبارزه با فساد و نيز پيشگيري از آن با توجه به شرايط كشور و نيز تهيه معيار و سنجه هاي علمي در زمينه روشانجام پژوهش -4
 براي سطح فساد كه به صورت داخلي در هر دوره محاسبه شودمشخصي 

 هاهاي رسانهبازسازي روحيه مردم و مديران براي مشاركت در مبارزه با فساد به طور ويژه با تكيه بر توانايي -5

 تمركز بر آموزش و پيشگيري و به طور ويژه تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه -6


