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 اعتباری غیردولتی  ربدهای حاکمیت شرکتی در مؤسساتراه
 

 بیان مسأله
هاي سیستماتیک ریسکهاي مالی اخیر، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه براي مقابله با دهند. پس از وقوع بحرانها کانون اصلی ثبات مالی را تشکیل میبانک

دهند. هاي ثبات مالی را تشکیل میهاي مالی، عناصر اصلی سیاستهاي مالی براي کاهش هزینه بحراندر بخش مالی و ایجاد استحکام در مؤسسه

هاست. در و بانک هاي مالیمنظور ایجاد ثبات در سیستم (نظام) مالی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی در مؤسسههاي پیشگیرانه بهیکی از اقدام

منظور تقویت راهبري را به» هاي اعتباري غیردولتیدستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسه«بانک مرکزي هاي اخیر، ماه

نکی کشور ابالغ به شبکه با ،هاي اعتباريدهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسهاعتباري و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش هايسسهؤم

به  ،12/2/1396، به تاریخ شوراي پول و اعتبار 1231جلسه ماده و یک تبصره است، در  101ضوابط یادشده که مشتمل بر شانزده فصل و  .ه استکرد

 تصویب رسید. 
 

 تحلیل مسأله

پذیر و ارتقاي نظام مالی رفع موانع تولید رقابتقانون در راستاي  هاي اعتباري غیردولتیالزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسهدستورالعمل 
هاي نسبت به بازسازي ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانکاست وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف کشور بوده که به موجب آن 

ها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با مدیران ارشد بانکهاي دولتی از جمله سازوکار تعیین بانککنونی با توجه به وضعیت  کند. البته، دولتی اقدام
با بررسی هاي اعتباري غیردولتی در نظر گرفته شده است. کارگیري در مؤسسهبراي به صرفاًدستورالعمل یادشده هاي دولتی، ساختار بانک

ستی، عدم تناسب اصول حاکمیت شرکتی با ساختار دترین نقاط ضعف شامل ناهمخوانی با برخی قوانین باالدستی و پاییندستورالعمل مزبور مهم
باشد. همچنین مهمترین نقاط قوت طرح مذکور عبارتند از: افزایش اعتبار ها و تبیین نادقیق ضوابط اجرایی اصول حاکمیت شرکتی میبانک
 ها و بهبود پایداري آنها.ها و سودآوري و افزایش کارآیی بانکبانک

 

 راهکارهاي پیشنهادي 
 هاي اعتباري غیردولتی، توجه به موارد زیر ضروري است: ستاي افزایش کارایی حاکمیت شرکتی در موسسهدر را

 گذارانتقویت اعتقاد به حاکمیت شرکتی در بین دولت و قانون -

 ایجاد محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی -
 هابازنگري در ساختار سازمانی بانک -

 شرکتینظارت بر اجراي حاکمیت  -
 افزایش همکاري با سایر کشورها -

 جهانیها برمبناي استانداردهاي بندي بانکرتبه -
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 کشاورزی هیدروپونیک و آکواپونیکراهربدهای توسعه 

 

 بیان مسأله

عنوان لنگرگاه، تمام مواد مغذي، آب، و... را براي رشد ترین عامل در رشد گیاهان است. زمین بهزمین و به عبارت بهتر، خاك مهم
کند. وجود امراض رو میهاي موجود در خاك رشد گیاهان را در زمان کوتاه با مشکل روبهین حال، محدودیتبا اکند. گیاه فراهم می

ش نامناسب خاك، فشردگی نامناسب خاك، زهکشی ضعیف، تخریب ناشی از فرسایش و... ناشی از موجود در خاك، واکن
هاي موجود در خاك است. همچنین کاشت گیاهان به صورت متعارف، نیاز به فضاي بزرگ، تعداد زیادي نیروي کار و حجم محدودیت

راي کشت گیاهان در دسترس نیست یا در بعضی مناطق، زیادي آب دارد. عالوه بر این موارد، در بعضی از مناطق شهري، خاك ب
شود. در چنین شرایطی، کشت بدون خاك یا همان هیدروپونیک هاي زراعی قابل کشت به دلیل شرایط جغرافیایی مشاهده نمیزمین

 عنوان یک الگوي مناسب کشت معرفی شود.تواند بهو آکواپونیک می
 

 تحلیل مسأله

ها یا آفتابگردان در ها، سرخکها، ماهیپرورش حیوانات آبزي مانند حلزون(پروري مرسوم آکواپونیک به سیستمی ترکیبی از آبزي
زیستی، اشاره دارد. این سیستم به اجزاي زنده مختلف براي موفقیت مخازن) با هیدروپونیک (کشت گیاهان در آب) در یک محیط هم

شامل  هایستماز س یبعض شود.ها تشکیل میيباکترها (یا سایر موجودات آبزي) و ی آن از گیاهان، ماهیبستگی دارد که سه جزء اصل
و ثابت، استفاده از  یدارپا یدمقدار تولهایی مانند شوند. سیستم کشاورزي بدون خاك داراي مزیتیم یزها نکرم مانند یگريقطعات د

استفاده از مواد  یاس،نسبت به مق یدتول یشترب یهاي موجود در خاك، بازدهه بیماريمحصول بنشدن بتال م یع،آب کمتر، برداشت سر
 است.  کمتر يو استفاده از فضا یاهگ یهکمتر در تغذ ي (کود)مغذ

استفاده محدود  -1براساس این، کشاورزي با روش هیدروپونیک و آکواپونیک از چند بعد بر امنیت اقتصادي و ملی تأثیرگذار است: 
کاهش استفاده از منابع آبی از خالی از  -2کند، روش از منابع آبی با وجود کمبود آن به توسعه بخش کشاورزي کمک زیادي می این

کیفیت  -3شود، کند که این موضوع به افزایش امنیت ملی منجر میویژه در مناطق مرزي جلوگیري میسکنه شدن برخی روستاها، به
 -4کند و تبع آن، افزایش اشتغال کمک میروش، به افزایش محصوالت صادراتی، ارزآوري و بهبهتر محصوالت تولیدي در این 

 انجامد.افزایش بازدهی محصوالت تولیدي، به افزایش قدرت رقابت در بازارهاي جهانی این محصوالت می
 
 

 راهکارهاي پیشنهادي
 جه به موارد زیر ضروري است:ي کشاورزي هیدروپونیک و آکواپونیک، توهاروشبا توجه به مزایاي 

 کارگیري جوانان تحصیلکرده از طریق اعطاي تسهیالتهاي هیدروپونیک با بهگسترش روش .1
 هاي نوین بخش کشاورزي به بخش خصوصیآموزش روش .2
 يکشاورز یننو يهاروش فعال در يکشاورز یقاتیاز مراکز تحق یتحما .3
کارگیري بیشتر و ي در راستاي بهکشاورز یننو يهاروش یحام یافتهتوسعه يبا کشورها یخارج هاييتوسعه همکار .4

 بهتر از این شیوه کشاورزي 
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 گرجستان ها و راهربدهای گسرتش روابط اقتصادی ایران با ها، فرصتچالش

 

 بیان مسأله
شود رشد بینی میجذاب کرده است. پیشگذاران خارجی تازگی با چین،  گرجستان را براي سرمایهالمنافع، ترکیه و بههاي مستقل مشتركدولت

افزایش یابد. روابط اقتصادي ایران  2018درصد در سال  0/4و  2017در سال  7/3به  2016درصد در سال  7/2تولید ناخالص داخلی این کشور از 
باط با روابط تجاري ایران و گرجستان و گرجستان با وجود اشتراکات تاریخی و فرهنگی از حجم زیادي برخوردار نیست؛ نکته در خور تأمل در ارت

 ، تراز تجاري همیشه مثبت و به نفع ایران بوده است.1391این است که از سال 
 

 تحلیل مسأله
 هايهمکاري توسعه. گرجستان است امنیتی و اقتصادي سیاست  محورهاي از منطقه کشورهاي و آمریکا اروپا، اتحادیه با اقتصادي سازنده روابط توسعه

ماده همکاري با کشورهاي آذربایجان، ترکیه، آ راستا این در گرجستان. ایفا کند تنش کاهش در مؤثري نقش تواندمی  مرزي روابط و اقتصادي
   .است شرقی و مرکزي آسیاي کشورهاي دیگرحوزه دریاي سیاه و کشورهاي کراین، قزاقستان، کشورهاي خاورمیانه، وترکمنستان، ایران، ارمنستان، ا

 توانمی مشترك رویکردهاي با است معتقد و  جمهوري آذربایجان و ارمنستان داردشامل طور سنتی روابط خوبی با کشورهاي همسایه هگرجستان ب
 ثبات و صلح استقرار مشترك بهیجاد حوزه مشترك اقتصادي و بازار ا اي،منطقه هايهمکاري توسعه راستا، این در. کرد تأمین را منطقه  آتی توسعه

 اي پیشنهاد داده است.کرد؛ در این ارتباط، گرجستان در دهه گذشته چندین طرح همکاري مشترك را در سطح منطقه خواهد کمک منطقه در
ها، وسایل نقلیه هیبریدي و هاي صنایع شیمیایی، انواع دوربینمحصوالت چوبی، وسایل نقلیه موتوري، نخ پلیکامید، جو، استابیالیزر، فراورده

آیند. ارزش واردات شمار می اي بهطور عمده محصوالت مصرفی و واسطهترین محصوالت صادراتی گرجستان به ایران هستند که بهآمید مهمپلی
 میلیون دالر بوده است، که نزدیک به نصف ارزش صادرات ایران به این کشور است. 2/43، 95ایران از گرجستان در سال 

گذاري خارجی و در نهایت، همکاري در سطح اي انرژي، گردشگري، سرمایههاي منطقهاي ارتباطی، انرژي، طرحهمکاري در ایجاد کریدوره
آیند که نیاز است دیپلماسی اقتصادي کشورمان با گرجستان هاي همکاري بین ایران و گرجستان به شمار میمنطقه قفقاز جنوبی از جمله فرصت

 ها، متمرکز شوند. در این حوزه
ها، مناقشات منطقه قفقاز، تروریسم  و جرایم هاي کشاورزي به خارجیثبات، خطر حمله مجدد نظامی روسیه، منع فروش زمینط قانونی بیمحی

 آیند. هاي همکاري با گرجستان به شمار میهاي اجتماعی و اقتصادي از جمله چالشالمللی، چالشیافته بینسازمان
 

 راهکارهاي پیشنهادي
 شود: توسعه روابط اقتصادي کشورمان با گرجستان، راهبردهاي زیر پیشنهاد می در راستاي

 گذاري در گرجستانگذاران داخلی براي سرمایهتشویق سرمایه -1

 تالش براي گسترش کریدورهاي ارتباطی بین دو کشور -2

 ايهاي انرژي در سطح منطقهسازي سیاست مشارکت در طرحفعال -3
 کشاورزي با هدف کشت فراسرزمینیهاي استفاده از ظرفیت -4
  فعال شدن دیپلماسی در حوزه انرژي براي صادرات گاز به گرجستان -5
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  خارجی بزرگ هایبانکدر رابطه با  کشور بانکی نظام هایچالش

  

 بیان مسأله
 با داخلی هايبانک ارتباط برجام، شدن اجرایی از پس که رفتمی انتظار اینگونه آغاز در. گذردمی برجام توافق اجراي زمان از سال یک از بیش اکنون
 برخی و نرفت پیش شدمی تصور که آنگونه شرایط اما شود،می گرفته سر از بانکی نظام المللیبین تعامالت و شودمی برقرار خارجی هايبانک
 با تعامل براي دنیا بزرگ هايبانک جدي ورود عدم موضوع حاضر حال نشدند و در کشورمان هايبانک با همکاري به حاضر خارجی بزرگ هايبانک
 .رودمی شمار به پسابرجام در بانکی شبکه هايچالش ترینمهم از همچنان برجام، شدن اجرایی وجود با داخلی، هايبانک

 

 تحلیل مسأله
هاي داخلی به دو دسته بیرونی و داخلی قابل بانکهاي بزرگ خارجی از برقراري ارتباط با دهند، عوامل بازدارنده بانکها نشان مینتایج بررسی

ن تقسیم هستند. عوامل بیرونی به موانعی اشاره دارند که راه برطرف کردن آنها، مذاکرات سازنده سیاسی است. در واقع، برطرف کردن ریشه ای
 ترین مانعکشور، اصلی این سوي از خارجی هايبانک تهدید احتمال و آمریکا عوامل خارج از عهده نظام بانکی کشور است. در واقع، فشارهاي

است. بخشی از عوامل بازدارنده که در  شده هاي داخلیبزرگ خارجی از برقراري تعامل با بانک هايبانک نشینیعقب موجب که است بیرونی
و در کنترل نظام بانکی هستند. این  شوندهاي کشور ناشی میشوند، موانعی هستند که از نقاط ضعف بانکبندي میگروه عوامل داخلی طبقه

 هاي نظام بانکی کشور مربوط هستند. ماندگیموانع به معضالت ساختاري و عقب
گردد. المللی آن برمیهاي اجرایی شبکه بانکی کشور با استانداردهاي بیناي از عوامل بازدارنده داخلی، به عدم انطباق قوانین و رویهبخش عمده

هاي کشور را در حالت انزواي داخلی فرو الملل، بانکل تحریم و نداشتن تجربه چندان درخصوص تعامل با نظام مالی بیندر واقع، چندین سا
روزرسانی استانداردهاي سیستم بانکی منفعل نموده است. بخش دیگري از مشکالت داخلی که مانع برقراري تعامل بین برده و آنها را در به 

شوند، به ساختار معیوب شبکه بانکی مربوط است و برطرف کردن آنها نیاز به اصالحات ساختاري دارد. اخلی میهاي بزرگ خارجی و دبانک
دهند که ساختار شبکه بانکی براي نمونه، حجم باالي مطالبات معوق، نداشتن حد مناسب کفایت سرمایه، ضعف حاکمیت شرکتی و... نشان می

گیرانه، اعمال اصالحات ساختاري و... بر مشکالت این چنینی فائق آمد. زیرا تار نظارتی، وضع قواعد سختکشور، بیمار است و باید با تقویت ساخ
 دهند. هاي داخلی را افزایش میهاي خارجی با بانکمشکالت یادشده، ریسک همکاري بانک

 بانکی نظام اجرایی هايرویه و قوانین انطباق عدم کشور، این سوي از خارجی هايبانک تهدید احتمال و آمریکا در پایان باید گفت؛ فشارهاي
 سرمایه کفایت مناسب حد نداشتن معوق، مطالبات حجم بودن باال مانند( کشور بانکی شبکه بیمار ساختار آن، المللیبین استانداردهاي با کشور

 با تعامل برقراري براي خارجی بزرگ هايبانک تمایل عدم عوامل ترینمهم جمله از ،FATF پرخطر کشورهاي لیست در ایران حضور و...) و
 .روندمی شمار به کشور بانکی نظام

 

 راهکارهاي پیشنهادي
 هاي بزرگ خارجی، توجه به موارد زیر ضروري است: هاي داخلی با بانکدر راستاي بهبود ارتباط بانک

 بندي داخلی و خارجیهاي رتبههاي شرکتاستفاده از ظرفیت -1
 هاي خارجیهراسی و فشارهاي آمریکا بر بانکرفع ایرانمذاکره براي  -2
 افزایش شفافیت و آموزش در حوزه مقررات و استانداردهاي جدید بانکی  -3
 افزایش نظارت بر گردش پول و شناسایی مشتریان -4
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  گذاری مستقیم خارجی در ایرانسرمایه درسایه فساد 
 بیان مسأله

 جدید هايتکنیک انتقال تکنولوژي و در جدي نقش و محرکه توسعه اقتصادي، یکی از عوامل مهم خارجی به عنوان مستقیم گذاريسرمایه

گذاري مستقیم خارجی یعنی وجود فساد و چگونگی اثرگذاري آن رو، شناسایی یکی از موانع اصلی ورود سرمایهکند. ازاینمی مدیریتی ایفا
اي، به دلیل فساد گذاري مستقیم خارجی در ایران، در دوره پیش از توافق هستهمایهدهد که وضعیت جریان سرضروري است. آمارها نشان می

هاي تدریجی اقتصادي و اهتمام دولت به حذف هاي اقتصادي، نامطلوب بوده و در دوره پسابرجام، گشایشناشی از افزایش نااطمینانی در فعالیت
وجود این، وضعیت ایران با شرایط مطلوب فاصله زیادي دارد که در این زمینه، وجود  هاي فساد، وضعیت را اندکی بهبود بخشیده است. بازمینه

 آید. فساد یکی از موانع اصلی به شمار می

 مسأله تحلیل

ایران گذاري مستقیم خارجی ورودي به میالدي، حجم جریان سرمایه 2017بر اساس آخرین گزارش انکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در سال 
هاي شمسی)، با آشکار شدن اثرات تحریم 1392میالدي ( 2013میالدي، از روند نوسانی برخوردار بوده است. در سال  2016تا  2012هاي در طول سال

خارجی ورودي با افت گذاري مستقیم ساز بروز فساد شد، سرمایهاي که شرایط پر ریسکی را به لحاظ اقتصادي و سیاسی براي کشور ایجاد کرد و زمینههسته
، 25به نمره  28میالدي از نمره  2013اي شاخص ادراك فساد در سال پله 3میلیون دالر رسید. کاهش  50میلیارد و  3درصدي به رقم  98/30شدید 

میلیون  372میلیارد و  3نیز،  میالدي 2016گذاري مستقیم خارجی به ایران در سال حکایت از گسترش فساد در این سال دارد. میزان جریان ورودي سرمایه
هاي تدریجی صورت درصدي برخوردار بوده که البته این افزایش نتیجه گشایش 48/64میالدي از رشد  2015دالر گزارش شده است که نسبت به سال 

 اي بوده است.گرفته و رفع موانع داخلی در نتیجه دستیابی به توافق هسته
دهد، شاخص گذاران خارجی بوده و وضعیت فساد در کشور را نشان میهایی که مورد توجه سرمایهاز جمله شاخص گذاري کشور،در توصیف فضاي سرمایه

میالدي یعنی یک سال پس از توافق  2016شود. این شاخص براي ایران در سال ارایه می توسط مؤسسه اکونومیست) است که P.R( ریسک سیاسی
پله ارتقا پیدا کرده است (ارقام باالتر نشان از بهبود شاخص ریسک سیاسی دارند).  5میالدي،  2015از آن یعنی  بوده که نسبت به سال پیش 57اي، هسته

 2016ایران در سال دهد، که گستردگی نااطمینانی در فضاي اقتصادي کشور را نشان می گذاران خردحمایت از سرمایههمچنین، در شاخص 
گذاران است. هاي قابل اتکا براي جلب سرمایهرا به خود اختصاص داده که حاکی از شرایط نامطمئن و نبود پشتوانه 117کشور، جایگاه  138میالدي در بین 

گذاري مستقیم خارجی در بین کشورهاي غرب آسیا، در جایگاه دوم است، اما اختالف اگرچه ایران از نظر میزان جریان ورودي سرمایهاي نیز، در نگاه منطقه
هاي جغرافیایی و لحاظ ظرفیتا کشور قبل از خود یعنی امارات متحده عربی دارد، چندان قابل قبول نیست زیرا ایران در مقایسه با امارات از فاحشی که ب

 .ذخایر زیرزمینی نفت و گاز به مراتب جایگاه بهتري دارد
یابد که در اي، زمانی اهمیت بیشتري میدر سطح ملی و چه منطقه گذاري، چههاي مرتبط با فساد و فضاي سرمایهتوجه به وضعیت ایران از نظر شاخص

که خود این اي از عناصر و عوامل را به همراه دارد شوند، بلکه با خود مجموعهگذاري مالی متوقف نمیسرمایه در حد گذاري خارجینظر داشته باشیم، سرمایه
 سازند. بنابراین، تالش براي اصالح ساختار فسادآمیز اقتصادي ضروري است.خارجی را فراهم میهاي بستر جذب سرمایه، عوامل با ارتقاي امنیت اقتصادي

 هاي پیشنهاديراهکار

 :گذاردمی رو پیش گذاريسرمایه فضاي از فسادآمیز روندهاي حذف و کنترل براي را مفیدي عملی هايجنبه زیر، شده ارایه راهکارهاي
 گذارانسرمایه به تسهیالت و امتیاز اعطاي جاي به گذاريسرمایه در شفافیت افزایش و قراردادها تضمین -
 اقتصادي وپاگیردست و زاید مقررات و قوانین حذف یا اصالح -
 دولت حجم کاهش -
 خارجی هايسرمایه جذب عرصه در معین استراتژي تدوین -
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 پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی
 

 بیان مسأله
 بانکی سود نرخ که زمانی تازگی و براي ایجاد تناسب بین نرخ سود و نرخ تورم کاهش یافته است.نرخ سود رایج در نظام بانکی به 

 از. شودمی ترصرفهبه جدید نیروي استخدام و تولیدي ظرفیت افزایش گذاري،سرمایه منظوربه هاشرکت براي وام اخذ یابد،می کاهش
 افزایش. دهد افزایش خود را مخارج تواندمی و شودمی زیادتر تر،ارزان وام دریافت واسطهبه هم کنندهمصرف خرید قدرت سویی
 ماحصل و شودمی بیشتر تولید ترتیب، این به و است تولیدکنندگان کاالهاي فروش افزایش دهندهنشان کننده،مصرف سوي از مخارج
 انجامد. می اقتصادي رشد تقویت به یادشده موارد

 تحلیل مسأله

 از پول خروج که تصور این اما است، قبول قابل امري یابد کاهش باید و باالست منطقی غیر صورت به بانکی سود نرخ که دیدگاه این
 سمت به پولی زیرا شود،می رکودي اوضاع تشدید به منجر تنها و است اشتباه کامالً تصوري شود،می منجر تولید رونق به بانکی نظام
 یا بانکی معوقات شکل به و نیست آزاد بانکی سیستم منابع حاضر حال در. باشد کرده عبور بانکی نظام کانال از که رودمی تولید

 است این اساسی مسأله و روستروبه منایع کسري با کشور بانکی سیستم فعلی شرایط در. است شده قفل غیرنقدشونده هايدارایی
 بر عالوه موضوع، این. بکشاند ورشکستگی سمت به را بانکی نظام و کرده تشدید را کسري این تواندمی بانکی سود نرخ کاهش که

 در. کندمی کمتر هم فعلیشان وضعیت از تولید مالی تأمین براي را هابانک توان کند،می ایجاد زیادي مشکالت امنیتی نظر از آنکه
 منابع از تولیدکنندگان شدن محروم و هابانک دهیوام توان شدن کم به سود نرخ کاهش تا اقداماتی صورت گیرد باید شرایطی چنین
 داشته عهده بر را تولیدي هايبخش مالی تأمین در اصلی نقش هابانک که است جهت آن از موضوع این بر تأکید .نشود منجر بانکی

 به کشور هايبانک از شده خارج منابع داشت انتظار تواننمی و شودمی داده سوق تولید سمت به بانکی نظام طریق از نقدینگی و
 کاهش از پس تا شوند دهیسامان موارد یکسري بانکی، سود نرخ کاهش از پیش باید رو،ازاین. شوند هدایت تولیدي هايبخش سمت

 .کنند ایفا تولیدي هايبخش مالی تأمین در مؤثري نقش بتوانند و نشده مواجه کمبود با هابانک مالی منابع آن
 راهکارهاي پیشنهادي

 اختیار در را بانکی ارزان منابع توانمی آنگاه شود، توجه نیز زیر پیشنهادات به سود نرخ اصولی و منطقی کاهش به توجه بر عالوه اگر
 بانکی سود نرخ کاهش صورت، این غیر در. بود امیدوار اقتصادي رونق ایجاد در بانکی سود نرخ کاهش تأثیر به و داده قرار تولیدکنندگان

  .داشت نخواهد پی در کشور اقتصاد به تورم تحمیل و بازيسفته رونق جز اينتیجه
 شده بلوکه هايدارایی و بانکی معوقات به رسیدگی -1
 بانکی نظام کارآیی افزایش -2
 هابانک سرمایه افزایش لزوم -3

 هم دیگري راهکارهاي اما شدند، پیشنهاد بانکی سود نرخ کاهش از پس هابانک دهیوام توان حفظ جهت در فوق، راهکارهاي
 هستند: توصیه قابل بانکی سود نرخ کاهش طرح بیشتر هرچه موفقیت منظور به
 تورم نرخ نزولی سیر حفظ -4
  اعتبار و پول شوراي هايسیاست با سرمایه بازار هايسیاست سوییهم -5
 بانکی سود نرخ کاهش سیاست و اقتصادي هايسیاست بین هماهنگی -6
  هانظارت بانک مرکزي بر سازوکار اعطاي تسهیالت و اعتبارسنجی بانکتقویت  -7
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 هایی برای ایرانهای عربستان سعودی: آموزهارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی در سیاست
 

 

 بیان مسأله
هایی را براي ارتقاي امنیت انرژي و امنیت دهد، وابستگی باالي عربستان به نفت موجب شده است که این کشور برنامهها نشان میبررسی

گذاري براي افزایش هاي تجدیدپذیر، سرمایهاقتصادي در پیش گیرد. افزایش تولید گاز، تأمین بخشی از نیازهاي مصرفی انرژي از انرژي
گذاري هاي انرژي، افزایش سرمایهمنظور ایجاد امنیت تقاضا، اصالح قیمت حاملکننده نفت بهش در کشورهاي بزرگ مصرفظرفیت پاالی

هاي سازي شرکت آرامکو و همچنین تأسیس صندوقهاي گسترده مانند خصوصیسازيدست صنعت نفت، خصوصیدر بخش پایین
هاست. با توجه به اینکه ایران نیز مانند عربستان وابستگی باالیی به از جمله این برنامهگذاري براي کاهش اتکابه درآمدهاي نفتی، یهسرما

 براي پذیریدتجد هاييدر انرژ گذاريیهسرمامنظور ارتقاي امنیت انرژي و اقتصادي کشور، توجه به مواردي مانند نفت و گاز دارد، به
و  نفت و گاز یصادرات هايیتظرف يحفظ و ارتقا منظوربه يمصرف انرژ يالگوزوم اصالح ي، لانرژ یسهم آنها در سبد مصرف یشافزا

 ضروري است. نفت و گاز دستییینپا يهاتوسعه بخشهمچنین 

 تحلیل مسأله
هاي انجام شده تقریباً هاي فسیلی دارد. براساس بررسیترین تولیدکننده نفت اوپک وابستگی باالیی به سوختعنوان بزرگعربستان به

درصد است. این موضوع  37درصد و سهم گاز  63شود که در این بین، سهم نفت مام نیازهاي انرژي عربستان از نفت و گاز تأمین میت
سازي سبد انرژي در پیش گیرند. سند هایی را براي متنوعهاي عربستان سعودي به فکر چاره باشند و برنامهسبب شده است که مقام

وابستگی خود را به نفت کاهش دهد و  2030هاست. عربستان درصدد است با اجراي این برنامه تا افق این برنامهاز جمله  2030انداز چشم
هاي بادي ، با توسعه نیروگاه2030هاي تجدیدپذیر تأمین کند. در این راستا عربستان باید تا سال بخشی از انرژي مورد نیاز خود را از انرژي

گیگاوات توسعه دهد. همچنین  10هاي تجدیدپذیر را به حداقل ال غرب عربستان، استفاده از انرژيهاي شمو خورشیدي در بیابان
سازي سبد انرژي هاي عربستان براي متنوعمنظور جایگزینی با نفت، بخش دیگري از اقدامریزي براي افزایش تولید گاز طبیعی بهبرنامه
 است. 

دستی صنعت نفت و هاي انرژي، توسعه بخش پایینرا نیز براي اصالح قیمت حاملهایی در کنار این موارد، عربستان برنامه
گذاري را آغاز کرده است که این موارد هاي سرمایههاي دولتی مانند شرکت آرامکو و تأسیس صندوقهاي گسترده شرکتسازيخصوصی

تواند از روند اتالف انرژي در این کشور جلوگیري کند و ي میهاي انرژتواند امنیت اقتصادي عربستان را ارتقا دهد. اصالح قیمت حاملمی
 ظرفیت صادراتی نفت این کشور را افزایش دهد.

 راهکارهاي پیشنهادي
هاي مشترك ایران با عربستان سعودي در خصوص وابستگی به درآمدهاي نفتی، تجربه این کشور در خصوص ارتقاي با توجه به ویژگی

 تواند مفید باشد. در این راستا، توجه به موارد زیر ضروري است: نیز می امنیت اقتصادي براي ایران
 پذیر براي افزایش سهم آنها در سبد مصرفی انرژي ایرانهاي تجدیدگذاري در انرژيسرمایه 
 هاي خارجیهایی مانند خرید سهام پاالیشگاهتوجه به موضوع بازاریابی نفت خام تولیدي با اقدام 
 هاي صادراتی نفت و گازي مصرف انرژي براي حفظ و ارتقاي ظرفیتلزوم اصالح الگو 
 دستی نفت و گازهاي پایینتوسعه بخش 

 


