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  گذاری در ایرانشناسی فرآیند سیاستآسیب

  بيان مسأله
 عنوانبه گذاريسياست زا كشورها و شودمي انجام دارد، وجود فرهنگي و سياسي اجتماعي، اقتصادي، زمينه در كه مشكالتي دليل به گذاريسياست

 توجه مورد اصولي، و صحيح گذاريسياست جامعه، اجتماعي رفاه بر گذاريسياست تأثير دليل به. كنندمي استفاده جامعه مشكالت حل براي اقدامي

 تبيين خوبيبه مطلوب وضع و شناسايي موجود وضع آن، در كه است حالتي صحيح، و اصولي گذاريسياست. است ريزانبرنامه و گذارانسياست اغلب

 از كه است سياستي خوب، سياست يك. شود ارايه شكاف بردن بين از براي مناسبي راهكار و تحليل موجود، و مطلوب وضع بين شكاف سپس،. شود

  .باشد برخوردار كشور يك ساكنان بين در كافي حمايت از و شود پذيرفته جامعه سوي

 تحليل مسأله

اي خاص و ارايه پيشنهادي براي تصويب هاي مختلف براي حل مشكل يا مسألهگذاري، تهيه و تدارك پيشنهادها و طرحمنظور از فرآيند سياست
گذاري شامل؛ طور كلي، فرآيند سياستدهد. بهگذاري را تشكيل مي، آخرين مرحله فرآيند سياستو اجراي آن است. نظارت بر اجراي سياست

گيري، تهيه و تدوين سياست، مشروعيت سياست، اجراي سياست و ارزيابي سياست است. شناسايي مشكل، در دستور كار قرار دادن مشكل، شكل
ين مشكل چقدر براي عامه مردم مهم است) و ميزان تعارض (سطح عدم توافق در آن وارد شدن يك مشكل به دستور جلسه به ميزان اهميت (ا

دهند به مشكلي بپردازند كه سطح تعارض آن كم و سطح اهميت آن زياد گذاران ترجيح ميطور منطقي، سياستمورد) آن مشكل، بستگي دارد. به
يك كشور سازگار و از حمايت مردمي و بازيگران سياسي برخوردار باشد. اين باشد. همچنين سياستي مشروعيت الزم را دارد كه با قانون اساسي 

عنوان يكي از عوامل مهم در حاليست كه دسترسي به منابع مورد نياز براي اجراي سياست، نقش مهمي در كيفيت و اجراي صحيح سياست، به
 دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده، دارد. 

گذاري هاي سياستهايي است. يكي از ضعفها و كاستيرغم مشاركت افراد و نهادهاي مختلف، داراي ضعفان، بهگذاري در ايرفرآيند سياست
گذاري هاست. مشاركت متخصصان در فرآيند سياستگيري و تدوين سياستهاي علمي در شكلگيري مناسب از ظرفيتدر كشور، عدم بهره

هاي تدوين شده كاهش يابد و در نهايت، اجراي هاي مردمي از سياستشود حمايتاعث ميخود، بنوبهكشور، ضعيف است. اين موضوع، به
ها اشاره كرد. توان به ضعف در مرحله ارزيابي سياستگذاري در كشور، ميهاي فرآيند سياستها با شكست مواجه شود. از ديگر ضعفسياست

يابد و در ها صورت گيرد، امنيت اقتصادي كشور بهبود ميري بر اجراي سياستهاي اقتصادي مناسبي اتخاذ شوند و نظارت مؤثچنانچه سياست
گذاري و امنيت اقتصادي وجود دارد. شود. به نحوي كه يك رابطه دوسويه بين سياستپذير مينتيجه، دستيابي به رشد و توسعه پايدار امكان

تواند امنيت اقتصادي را تقويت (تخريب) كند. از سوي ديگر، گذاران ميگذاري صحيح (ناصحيح) از سوي سياستطوري كه از يك سو، سياستبه
  آيد.شرط اصلي به شمار ميگذاري اقتصادي پيشوجود امنيت اقتصادي براي سياست

  

  راهكارهاي پيشنهادي 
  :شودمي پيشنهاد زير موارد كشور، در گذاريسياست فرايند بهبود راستاي در
  پژوهشي و علمي تخصصي، نهادهاي گسترش -
  هاسياست تدوين و تهيه براي اقدام هنگام عمومي رسانياطالع -
  تصويب از قبل هاسياست دقيق كارشناسي -

     هاگذاريسياست در مشاركت براي خصوصي بخش تشويق - 
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  در کشور گذاری داخلیموانع رشد سرمایهراهربدهای رفع 
  بيان مسأله

 مفهومي كل، در گذاريسرمايه مفهوم و بوده آينده از روشن تصويري وجود مستلزم گذارسرمايه هر براي گذاريسرمايه كه آنجا از
 كه است صورت اين در. باشد برخوردار اجتماعي و سياسي اقتصادي، ثبات از كشور اقتصادي فضاي بايد رو،ازاين است، بلندمدت

 اين باشد، مدتكوتاه كشور اقتصادي گذارانسياست نگاه كه صورتي در بنابراين،. بود اميدوار كشور در گذاريسرمايه رونق به توانمي
 كسب به افراد، تا شد خواهد موجب مسأله اين. نگيرد شكل كشور در متوازن و بلندمدت هايگذاريسرمايه شودمي موجب موضوع
 و گذاريسرمايه رونق براي دليل، همين به. شوند مشتاق زودبازده كارهاي و غيرمولد هايفعاليت مدت،كوتاه در كالن سودهاي
 ورود براي آنان ترغيب موجب مالكيت، حقوق و سرمايه حفظ برمبني افراد در خاطر اطمينان ايجاد كشور يك در توسعه مسير پيمودن

  .بود خواهد اهميت داراي داخلي، گذاريسرمايه موانع به پرداختن رو،ازاين. شودمي عرصه اين به

  تحليل مسأله
 و گذاريسرمايه نبود به كه عواملي بررسي گذاري،سرمايه بخش از كشور اقتصادي توسعه نهايت، در و ملي توليد اثرپذيري به توجه با

  .نماييممي اشاره داخلي گذاريسرمايه رشد موانع از برخي به رو،ازاين. است ضروري شده، منجر زمينه اين در پيشرفت
 اي،سليقه برخوردهاي آميز،تبعيض رفتارهاي گسترده، بوروكراسي مانند دولتي نهادهاي نامناسب عملكرد :دولت هايحمايت كمبود

 در ناامني ايجاد موجب تواندمي... و دولتي انتفاعي نهادهاي عملكرد ها،سياست اجراي در نهادها ناهماهنگي قوانين، ثباتيبي
 انصراف مانع تواندمي حامي يك عنوانبه دولت وجود شرايط اين در. دهد افزايش را توليد جانبي هايهزينه و شود گذاريسرمايه
  . شود گذاريسرمايه از گذارانسرمايه

 توليد صرف كشور از عظيمي سرمايه تا است شده باعث يكسان گذاريسرمايه هايطرح تعدد :هماهنگ و منسجم ريزيبرنامه وجود عدم
 از بسياري در مازاد صورت به و بوده مصرفي كاالي اغلب شده توليد محصوالت از بسياري  كه است حالي در اين. شود مشابه كاالهاي
  . است ايسرمايه و ايواسطه كاالهاي توليد بوده، كشور اصلي هدف و نياز آنچه كه صورتي در. است مانده باقي توليدي واحدهاي

 فعاالن حد از بيش رشد فهميد، توانمي كشور اقتصاد در خدمات بخش عملكرد بررسي با :اقتصادي هايبخش متوازن رشد عدم
 معدن، و صنعت مانند مولد هايبخش در ورود جايبه كشور اندازهايپس است، شده باعث چنداليه هايگريواسطه و نامولد

 باالتر نسبتبه درآمد هافعاليت گونهاين زيرا يابند، سوق... و مسكن ارز، سكه، فروش و خريد مانند هاييفعاليت سمت به... و كشاورزي
  .است دستيابي قابل مدتكوتاه زماني افق در كه دارند تريريسككم و

 ساختن مهيا براي هازيرساخت تجهيز و بلندمدت اهداف به كافي توجه عدم :كشور منابع از درست استفاده و بلندمدت ديد وجود عدم
  .است كشور در گذاريسرمايه رشد موانع از يكي گذاريسرمايه جذب
 اغلب در خصوصي بخش بودن سهيم شودمي كشور يك پيشرفت و توسعه موجب آنچه :اقتصادي هايفعاليت در دولت پررنگ حضور
 منابع از استفاده و دولتي و دولتيشبه انحصاري هايبنگاه وجود هستيم آن شاهد عمل در آنچه اما. است كشور اقتصادي هايفعاليت
  . است گرفته خصوصي هايبنگاه از را رقابت قدرت كه بوده ارزان
 برخي دخالت شاهد كشور، در گذاريسرمايه هايطرح از بسياري در :گذاريسرمايه مقوله در جناحي و سياسي عوامل دخالت
 برخي و كشور اجرايي مسؤوالن برخي هايبلندپروازي مجلس، نمايندگان فشار جمله از ايمنطقه و سياسي اثرگذار عوامل
  .ايمبوده اجتماعي و سياسي هايخواست
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 اطالعاتي، هايرانت از ادافر برخي برخورداري همچنين كشور، اقتصادي بدنه در مالي فساد وجود :كار و كسب فضاي بودن نامناسب
 رشد جمله از كشور، اقتصاد كليدي و كالن متغيرهاي مستمر نوسانات. است كشور در سياسي ريسك فزاينده و جدي موانع از يكي
 در گذارسرمايه ورود مانع اقتصادي، ريسك عنوانبه تواندمي توليد، اوليه مواد قيمت ساعتي تغيير همچنين و تورم نقدينگي، باالي
  .شود مولد هايفعاليت عرصه

 براي خوبي منبع مالي، هايصورت در شفافيت فقدان همچنين و هانااطميناني وجود دليل به نيز مالي بازارهاي :مالي تأمين مشكالت
 باالي سود زيرا شود،مي گذارانسرمايه توسط وام دريافت مانع باال سود نرخ اعمال دليل به بانكي، نظام همچنين. اندنبوده مالي تأمين

 گذاريسرمايه مالي تأمين در تسهيل عدم گفت، توانمي بنابراين،. سازدمي خارج اقتصادي صرفه از را مولد گذاريسرمايه تسهيالت،
  .است بخش اين در بازدارنده عوامل از ديگر يكي داخلي،

  

  راهكارهاي پيشنهادي
  : شود توجه زير موارد به غيرمولد، بخش كردن محدود طريق از كشور داخلي گذاريسرمايه وضعيت بهبود منظوربه شودمي پيشنهاد

  سياسي باثبات محيط ايجاد  - 
  هادرمانيشوك از پرهيز - 
  سرمايه بازار و بانكي نظام اصالح - 
   دولتي انحصارهاي حذف - 
   كاروكسب فضاي بهبود - 
   گذاريسرمايه امنيت تقويت - 
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  اامنیت انرژی جهان و جایگاه کشورهای منطقه غرب آسیا: راهربدهای ج.ا.

  بيان مسأله
هاي اقتصادي و سياسي كشورها اهميت  انكارناپذير انرژي در توسعه و پيشرفت جوامع، امنيت انرژي از جايگاه مهمي در سياستامروزه با توجه به 

هاي دور، به دليل برخورداري از حجم باالي منابع نفت و گاز، مبدأ اصلي صادرات انرژي بوده منطقه غرب آسيا از سالبرخوردار است. در اين بين، 
جويي انرژي، بهبودهاي عمده هاي آينده نيز اين نقش ادامه داشته باشد. اين نقش حتي با فرض پيشرفت مستمر در صرفهرود، در دههيو انتظار م

سنگ، نيروي اتمي و منابع تجديدپذير، همچنان حفظ خواهد شد. و افزايش اساسي در عرضه انرژي گاز، زغال شدنيهاي تجديددر عرضه سوخت
 ريزي برايهاي موجود در كشور و برنامهه جايگاه ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك ايران در منطقه غرب آسيا، لزوم توجه به ظرفيتحال، با توجه ب

 المللي ضروري است. ارتقاي جايگاه ايران در تعامالت بين
  

  تحليل مسأله
دهد كه پي نشان ميترين مناطق جهان است. آمارهاي ساليانه شركت بيژيكواسطه برخورداري از منابع سرشار نفت و گاز، يكي از استراتمنطقه غرب آسيا به

درصد از ذخاير اثبات شده گاز جهان، در منطقه غرب آسيا بوده است. همچنين سهم اين  8/42درصد از ذخاير اثبات شده نفت و  3/47، حدود 2015در سال 
حجم توليد  2040دهد كه در افق هاي اين سازمان نشان ميبينيپيشصد گزارش شده است. در 17و  4/32منطقه از كل توليد نفت و گاز جهان به ترتيب 

درصد از كل توليدات جهان  8/37ميليون تن معادل نفت خام خواهد رسيد كه اين ميزان توليد حدود  38نفت خام و ميعانات كشورهاي منطقه غرب آسيا به 
اين، شود و سهم كشورهاي منطقه غرب آسيا از كل توليد گاز طبيعي در حال افزايش است. بنابرنيز مشاهده مي است. روند نسبتاً مشابهي در توليد گاز طبيعي

  هاي بزرگ توليدكننده نفت وگاز در دنيا خواهد بود و سهم اين منطقه افزايش خواهد يافت.توان گفت، در آينده نيز منطقه غرب آسيا يكي از قطبمي
حال، با توجه اينكه نفت و گاز،  .دهنده اهميت بسيار باالي منطقه غرب آسيا در تأمين انرژي مورد نياز كشورهاي جهان استاين آمار و ارقام، نشان

كننده قدرت و امنيت ملي است و كاالي معمولي نيست كه در محدوده سنتي قوانين عرضه و تقاضا منبع ثروت ملي، پشتوانه قدرت سياسي، عامل تعيين
  سازد.شود، برخورداري منطقه آسياي غربي از منابع سرشار نفت و گاز، اهميت اين منطقه را بيش از پيش آشكار ميخريد و فروش 

هاي سازي مصرف و كاهش مصرف نفت و فراوردهجويي و بهينههاي صرفهالمللي انرژي، با وجود اعمال سياستهاي آژانس بينبينيبراساس پيش
لف جهان، مانند آمريكاي شمالي، شرق آسيا، هند، چين، اروپا و حتي خود مناطق توليدكننده انرژي در آسياي غربي آن، مصرف همچنان در نقاط مخت

رود كه حفظ خواهد شد و انتظار نمي 2040خام و فراورده تا افق رو، وابستگي كشورهاي مناطق مختلف جهان به واردات نفت افزايش خواهد يافت. ازاين
طور محسوسي كاهش دهد. مدت تغيير مهمي در دنياي واقعي رخ دهد كه بتواند وابستگي جهان را به نفت توليدي آسياي غربي بهيانمدت و مدر  كوتاه

روي منطقه غرب آسيا قرار دارد و با توجه به افزايش چشمگير تقاضاي جهاني گاز تا انداز روشني پيش ضمن آنكه در زمينه توليد و صادرات گاز نيز چشم
انداز خود كه در اين بين، ايران با توجه به سند چشم  ترين توليدكنندگان و صادركنندگان گاز در جهان باشد.تواند يكي از بزرگ، اين منطقه مي2040ق اف

  د.قدرت اول منطقه تبديل شود، بايد راهبرد انرژي خود را در دستيابي به هدف يادشده تبيين كن ، بايد به1404براساس آن در سال 
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  كننده ايران در امنيت انرژي منطقه و جهان، توجه به موارد زير ضروري است:در راستاي افزايش نقش تعيين

  تعيين استراتژي مناسب عرضه نفت با توجه به وضعيت بازار جهاني -
  منظور ارتقاي امنيت انرژي و امنيت اقتصادي كشوركارگيري ديپلماسي انرژي بهبه -
 هاي خارجيگذاريمنظور جذب سرمايههاي سياسي بهظرفيتاستفاده از  -

 كنترل رشد شتابان مصرف نفت و گاز در داخل كشور -

  هاي ژئوپليتيك كشور در راستاي ارتقاي امنيت انرژي و امنيت اقتصادياستفاده از ظرفيت -
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  های کشورهای مهسایه غربی ایراندر سایه سیاستحبران آب 
   

  بيان مسأله
رو بوده و پس در بخش آب روبه يديدجله و فرات با مشكالت شد يرودها در حوضه يهترك ياجرا شده از سو يكنترل آب هايياستس يلبه دل عراق

 كردنمسدود  رود،يانتظار م رو،ين. ازامواجه است يدر بخش آب ييباال هاييازمنديكشور با ن ينا ياوضاع داخل يافتناز سركوب داعش و سروسامان 
موضوع  تواندياستقالل كردستان عراق م احتمال ين،ب ين. در ابه سمت عراق، روابط دو كشور را دچار مشكل كند يراناز ا يجار يهاآب رودخانه

مربوط به  خصوص وجود دارد، ينكه در ا يگريكننده د. عامل نگرانكند يلتبد بغرنج و حساس يو عراق را به موضوع يرانمشترك ا يمرز يهاآب
 يريگباعث شكل يكديگرموارد در كنار  ين. تمام ادربر داشته باشد يرانا يبرا ييباال محيطييستتبعات ز تواندياست كه م يهترك يآب هايياستس

  .است يشترب يبحث و بررس يازمنددر غرب كشور شده كه ن ياز مشكالت آب يكالف سردرگم

  تحليل مسأله
عنوان استفاده را كرده است تا به يتنها ينابسامان يناز ا يهمختلف بودند و ترك يهاتنش يردرگ يههر دو كشور عراق و سور يراخ يهاسال در

 ينبر ا يهترك يشده از سو يادهپ ياست. سوجود آوردبر دو رود دجله و فرات به يتسلط كامل سويليمانند ا ييكشور باالدست، با ساخت سدها
 يدبا يمنابع ينفقدان چن يلبه دل يهنفت و گاز هستند و ترك يمنابع غن يدارا يهمانند عراق و سور دستييينپا يمنطق شكل گرفته كه كشورها
خاك ر دهاي خود بر حاكميت مطلق رودخانه ييادعا هيبرخالف ترك رانيا. داشته باشد ياردر اخت يآب بعمانند منا يبتواند برگ برنده و ابزار قدرت

   .عمل كرده است هيكه ايران مانند تركبوده  يدولت عراق مدع ،ني. با وجود اتهديد نكرده است هاآباين به قطع جريان  يعراق ندارد و حت
 يماقل يپرسو همه يهترك يكنترل آب هايياستمربوط به س يلمسا ينو همچن يمرز يهاو عراق در مورد آب يرانروابط ا يخچهبه تار نگاهي

 يشتريبروز مشكالت ب سازينهزم توانديمسؤوالن م يغرب كشور از سو يمرز يهابه موضوع آب توجهييكه ب دهديكردستان عراق نشان م
به نظر  يد)، بعمدتيانمدت و مكم در كوتاه(دست يو نظام يتيامن يهابه حوزه ياختالفات ينگسترش چن ينكهوجود ا با. باشد ينهزم يندر ا
هاي كنترل آبي تركيه انديشيده محيطي سياستاي براي تبعات زيستو چاره فصل شودودو كشور حل ينب ياما الزم است اختالفات آب رسد،يم

  شود. 
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  گيري بحران آن در منطقه غرب كشور، توجه به موارد زير ضروري است: در راستاي جلوگيري از شكل

  عراق يروند بازساز به و كمك يهمكار قول -
  فارس يجكشور به خل ينا يدسترس يلتسه يقبه توانمند شدن عراق از طر كمك -
  1997 الملليينب يهاآب يونمنطقه به كنوانس يكشورها يوستنپ يبرا يفعال در جامعه جهان ديپلماسي -
 سازمان ملل يستز يطمانند برنامه مح الملليينب ينهادها گيرييماستفاده از قدرت تصم -
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  عدم تعامل بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
  بيان مسأله

 درستيدر كشور به بالقوه فرصت اين از وري عوامل توليد،هاي توليد و افزايش بهرهماهر در كاهش هزينه انساني نيروي نقش مؤثر وجود با
 نرخ منفي آثار آن است كه ،بين، نكته حايز اهميت اين در. است كردهكمتري را جذب  متخصص كار نيروي كار، بازار تا آنجا كه نشده استفاده
 زماني فرصت هزينه مادي، هايهزينه بر عالوه و نشده محدود آموزشي منابع هدررفت به تنها دانشگاهي التحصيالنفارغ نبي در بيكاري باالي
  .است توجه قابل نيز دانشگاهي مدرك اخذ براي

  مسأله تحليل

كشور  كار بازار نيازهاي و آموزشي نظام بين تناسب اين قشر از جامعه و عدم گسترده بيكاري حاكي از دانشگاهي التحصيالنفارغ بيكاري آمار به نگاهي
 نبي در بيكاري نرخ كنترل ضرورت به همين دليل، دربرگيرنده ابعاد منفي مختلفي است، جوان دانشگاهي التحصيالنفارغ بيكاري گسترش از آنجا كه. است

اين در حالي است كه با وجود رشد اقتصادي  .است كرده معطوف خود به ديگر زمان هر از بيش را دولتمردان توجه كه است برانگيزيتأمل موضوع اين قشر،
رفت، همچنان اين نرخ با روند طور كه انتظار ميبلكه همان ،تنها بهبود نيافتهبر خروج از شرايط ركود اقتصادي، نرخ بيكاري كشور، نهو شواهدي مبني

درصد و  4/12افزايش يافته و به  1395طوري كه براساس آخرين آمار منتشر شده مركز آمار ايران، نرخ بيكاري كشور در سال به ،صعودي همراه بوده است
   تعداد بيكاران كشور به بيش از سه ميليون نفر رسيده است.

از جمعيت  التحصيالن دانشگاهيفارغتا آنجا كه سهم  از جمعيت بيكار كشور قابل تأمل است التحصيالن دانشگاهيفارغن، روند صعودي سهم در اين بي
، جمعيت 1394همچنين با توجه به نتايج آمارگيري نيروي كار در سال  .گزارش شده است )1394سال در ( كشوردرصد بيكاران  41بيش از  بيكار،
ميليون نفر) را  5ميليون نفر گزارش شده است كه از اين ميزان، تعداد قابل توجهي (بيش از  11هاي عالي، بيش از لتحصيل يا در حال تحصيل دورهافارغ

درصد  18از هاي عالي در اين سال بيش التحصيل يا در حال تحصيل دورهن جمعيت فارغبيگيرند. از سوي ديگر، نرخ بيكاري در مي جمعيت غيرفعال دربر
عالي  آموزش مراكز و هادانشگاه از جمعيت بيكار كشور، جذب دانشجويان التحصيالن دانشگاهيفارغرغم سهم باالي بهبرانگيز آن است كه است. نكته تأمل

سال گذشته  10بوده و در فاصله  بيش از چهار ميليون نفر 1394- 1395مرد و زن در سال تحصيلي دانشجويان كل تعداد طوري كه قابل توجه بوده است، به
 اعتراضات و نارضايتي افزايش با كار بازار نيازهاي و آموزشي نظام بين تناسب است كه عدماين در حالي است.   دو برابر شدهيباًدانشجويان كشور تقر تعداد

خواهد بود تا  سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، منفي دربرگيرنده پيامدهاي ،)جوان انساني نيروي نبي در خصوصبه( بيكاري نرخ گسترش و اجتماعي
 دانشگاهي، محدود هايرشته در تقاضا انباشت ،توان گفتدر نهايت ميآيد. آنجا كه اين موضوع، تهديدي جدي براي برقراري امنيت ملي كشور به شمار مي

 در دانشجو پذيرش بودن نامتوازن كارآفريني، روحيه كمبود يا فقدان صنعت، و دانشگاه تعامل عدم دانشگاهي، التحصيالنفارغ جذب در كار بازار محدوديت
 شناخته دانشگاهي التحصيالنفارغ بين در بيكاري نرخ افزايش داليل ترينعمده عنوانبه... و جنسيتي توازن برقراري عدم عالي، آموزش مختلف مقاطع
  .دنشومي

  هاي پيشنهاديراهكار

  در راستاي ايجاد تعامل بين نظام آموزشي و بازار كار كشور توجه به موارد زير ضروري است: 
  آموزشي كشور منظور توسعه كيفي نظامريزي منسجم بهبرنامه -
  اصالح نظام آموزشي در راستاي تطابق با نياز بازار كار  -
   دانشجو منظور برقراري توازن پذيرشگذاري مناسب بهسياست -
 ردن آموزش زنان با نياز بازار كارمتناسب ك -

 آموزي و تقويت روحيه كارآفريني در نظام آموزشيمهارت -
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  شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب جهانحتلیل وضعیت 
  

  بيان مسأله
 بنابراين، است، فناوري و دانش به ايران اقتصاد اتكاي مقاومتي اقتصاد كلي هايسياست در كليدي محورهاي از يكي اينكه به با توجه

 از تصويري حدودي تا معيار، يك عنوانبه تواندمي زمان طي آن تغييرات و پيچيدگي شاخص بررسي و تحليل رسدمي نظر به
  .كند ارايه هاسياست اين در را شده تعيين اهدف به دستيابي چگونگي

  تحليل مسأله

 پيچيدگي شاخص هرچه .است كشور يك توليدي محصوالت در شده گرفته كار به دانش از تركيبي كنندهمنعكس اقتصادي پيچيدگي
 منتشر هايداده آخرين براساس .است ترفردمنحصربه و ترمتنوع كاالهاي توليد در كشور آن توانايي مفهوم به باشد، باالتر كشور يك
 در -82/0 با معادل پيچيدگي شاخص با ايران پوشش، تحت كشور 124 بين در 2015 سال در هاروارد، دانشگاه محققان توسط شده

 و كرده صعود پل سه ،2014 سال با مقايسه در 2015 سال اقتصادي پيچيدگي شاخص در ايران رتبه. است گرفته قرار 95 جايگاه
 تعداد ماندن ثابت به توجه با .است رسيده  -82/0 به  - 91/0 از و كرده اندكي تغيير نيز كشور اقتصادي پيچيدگي شاخص نمره

 ديگر كشورهاي عملكرد افت از ناشي تواندمي ايران ايپله سه صعود ،2015 و 2014 سال دو در بررسي اين پوشش تحت كشورهاي
 شاخص نمره در زياد نوسانات وجود با براين،عالوه. اقتصادي پيچيدگي شاخص در ايران عملكرد ارتقاي نه و باشد شاخص اين در

  . است منفي ما كشور در شاخص اين نمره هم هنوز سال، 15 از پس پيچيدگي،
 ترينعمده تنهانه و نداشته توجهي قابل تغييرات ايران صادراتي سبد ،پذيريشاخص تنوعبه لحاظ  دهه يك از بيش گذشت از پس

 كشور صادراتي سبد تركيب در بااليي پذيريتنوع بلكه، اندگرفته قرار كااليي هايگروه ترينساده شمار در همچنان صادراتي كاالهاي
 كشورمان محصوالت عمده و كرده عمل ضعيف بسيار كاال صادرات بودن فردمنحصربهشاخص  لحاظ به همچنين ايران. ندارد وجود
 تعامالت حوزه در كشور اقتصاد پذيريآسيب باالي درجه كنندهبيان موضوع اين. شودمي صادر نيز جهان كشورهاي از بسياري توسط
  .است المللبين سطح در تجاري

  راهكارهاي پيشنهادي

  شود:هاي زير توصيه ميبنيان، اقدامسمت اقتصاد دانشپيچيدگي اقتصادي و حركت به منظور ارتقاي جايگاه كشور در شاخص به
  هاي تحقيق و توسعه داخلي و فناوري اطالعات و ارتباطاتگسترش فعاليت -
  ايجاد يك نظام تحقيقاتي منسجم در كشور -
  حركت به سمت خصوصي كردن بخش تحقيقات در كشور -
  بنياناقتصادي دانشهاي حمايت از فعاليت -
  كارگيري ابزارهاي تشويقي براي استخدام نيروي كار متخصص در واحدهاي توليديبه -
   هاي توليد و محصوالتروزرساني فناوريحمايت از به -
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   کشورو کنرتل نوسانات بازار ارز بیمه نوسانات نرخ ارز 
  

  بيان مسأله
و شوراي  ه استهاي بيمه ابالغ شدصادراتي براي اجرا به مديران عامل شركت -نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليديبيمه جديدشرايط 

منظور كاهش خطرپذيري ناشي به هاي توسعه صادرات،و سياست گريسيس بيمه مركزي و بيمهأعالي بيمه با استناد به موادي از قانون ت
كه براي واحدهاي توليدي و واحدهاي صادركننده كه در معرض ريسك نوسانات نرخ  ههاي بيمه اجازه دادها، به شركتاز نوسانات قيمت

  .نامه نوسانات نرخ ارز صادر كنندبيمه ،ارز هستند

  تحليل مسأله
شود. افزايش نااطميناني عامل اصلي در كاهش ركنندگان و توليدكنندگان مينوسانات نرخ ارز موجب نااطميناني در درآمدهاي صاد

رو، در اقتصادهاي مختلف با توجه به وضعيت اقتصادي، براي گذاري (خارجي و داخلي)، كاهش صادرات و توليد داخلي است. ازاينسرمايه
خست، ايجاد بازار مشتقات مالي براي ارز است كه فعاالن رود؛ روش نطور معمول دو روش به كار ميپوشش ريسك نوسانات نرخ ارز، به

هاي سبد دارايي كارگيري استراتژياقتصادي با خريد و فروش مشتقات مالي مانند قراردادهاي آتي، سلف، اختيارات و سواپ (در ارتباط با به
بنابه داليلي مانند نبود بازار نقدي عميق براي ارز  دهند).كنند (پوشش ميبدون ريسك)، خود را در برابر ريسك نوسانات نرخ ارز بيمه مي

نامه (ضمانتنامه) نوسانات نرخ ارز است كه با حمايت دولت براي در كشور، اين روش براي كشورمان عملياتي نشده است. روش دوم، بيمه
مد نظر قرار گرفته و به علت افزايش  1391شود. اين روش در ايران از سال صادركنندگان (واردكنندگان براي اهداف توليدي) ارايه مي

هيأت وزيران مصوبه جديد شامل تغييرات در مورد نرخ  17/2/1396مستمر نرخ ارز، در عمل با استقبال مواجه نشده است. با اين حال، در 
  آن را برعهده گرفتند. الزحمه و نرخ نوسان قابل بيمه را تصويب كرد و صندوق توسعه صادرات ايران و بيمه مركزي مسؤوليت اجرايحق

  راهكارهاي پيشنهادي
  در راستاي استفاده حداكثري از بيمه نوسانات ارزي، توجه به موارد زير ضروري است: 

 . ايتخصيص بيمه نوسانات نرخ ارز در مورد واردات با هدف توليد، تنها براي واردات كاالهاي سرمايه -1

  .كاهش تدريجي فاصله بين نرخ ارز حقيقي و نرخ ارز اسمي -2
 سازي نرخ ارزيكسان -3

 محورصادرات يداتتول يتتقو -4
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 در دستیابی به امنیت اقتصادی بازار پول و سرمایه تعامل
  

  بيان مسأله
گذاري، توسعه بازارهاي مالي، نهادها و ابزارهاي اين بازار و ارتباط آن با انداز و سرمايههاي پسترين عوامل گسترش زمينهيكي از مهم

تخصيص منابع، نظارت، توليد اطالعات، اندازها و هايي كه وظيفه تجهيز پسعنوان واسطهبدنه اقتصاد ملي است. توسعه بازارهاي مالي به
مانند ساختار مناسب قانوني و سازوكار اجرايي مختلفي تحت تأثير عوامل  ،كاهش ريسك نقدينگي و تسهيل مبادالت را برعهده دارند

ازارهاي مالي تقويت و آموزش نيروي انساني مجرب و متخصص براي حضور در ب و گذاريهاي بازارهاي مالي، ارتقاي دانش سرمايهبخش
  گيرد.قرار مي

  تحليل مسأله
انداز رشد رو، ميزان كارآمدي بازارهاي مالي چشمگذاري است. ازاينهاي توليدي و سرمايهفلسفه پيدايش بازارهاي مالي تأمين مالي فعاليت

گذاري به كار هاي توليدي و سرمايهلي فعاليتعنوان منبع تأمين ماكند. اگرچه بازار پول و سرمايه هر دو بهو توسعه اقتصادي را ترسيم مي
رسد استفاده از بازار سرمايه كارآيي بيشتري نظر ميگذاري به هاي توليدي و سرمايهدليل ماهيت بلندمدت بودنِ فعاليتروند، اما به مي

شوند. بهره بابت دريافت تسهيالت بانكي معاف ميهاي توليدي با استفاده از انتشار اوراق سهام از پرداخت داشته باشد. عالوه بر اين، بنگاه
كنند. اين، به معناي آن است كه در صورتي كه بازار كنندگان وجوه توزيع ميهاي توليدي را بين عرضههمچنين بخشي از ريسك فعاليت

تر از روش دريافت تسهيالت از هاي اقتصادي از طريق سهام، كارآمدسرمايه از كارآيي الزم برخوردار باشد، روش تأمين مالي فعاليت
وري و بازدهي باالتر يك بنگاه به افزايش محور بودن، فعاليت بنگاه بر وجوه مردم مبتني است و بهرههاست، زيرا در صورت سهامبانك

ر مالي افزايش كند. به عبارتي، مجراي جذب منابع بيشتربط منابع مالي بيشتري را جذب ميشود و بنگاه ذيارزش قيمت سهام منجر مي
بر تسهيالت بانكي است، تصميمات بانك و محور كه تأمين مالي مبتنيوري بنگاه است. اين در حالي بوده كه در روش بانككارآيي و بهره

  وري نيست.بر بهرهلزوم مبتنيبري بنگاه از منابع مالي است كه بهكننده سهمزني بنگاه براي دريافت تسهيالت، تعيينقدرت چانه
دهنده تأثيرپذيري بازار نشان ريالگذاري پوليدو منظر نرخ سود بانكي و تغييرات سياستبررسي ارتباط بين بازار سرمايه و بازار پول از 

ها، رشد سياست پولي اهداف مهمي مانند ثبات قيمتتوان گفت كه باشد. بنابراين ميگذاري در بازار پول ميسرمايه در نتيجه سياست
كند. از سوي ديگر، بازار سرمايه نيز نقش مهم و مؤثري بر متغيرهاي كالن اقتصادي دارد. سطح مطلوب اشتغال را دنبال مي اقتصادي و

ها بتوانند با همراهي بازار پول و بازار سرمايه، تصميمات هماهنگي را در اين زمينه اتخاذ كنند، با تأثير مثبتي كه در بلندمدت چنانچه دولت
  هاي اقتصادي و سياسي كشور را تقويت كنند.توانند پايهگذارند، مياد ميبر روند اقتص

  راهكارهاي پيشنهادي
 در راستاي تعامل بهتر بازار پول و سرمايه در جهت ارتقاي امنيت اقتصادي كشور، توجه به موارد زير ضروري است: 

 هاي بازار پول و سرمايهگذاري در حوزهبهبود كيفيت سياست -

 هاي مالي و اعتباري غيرمجازسود بانكي از طريق تحت كنترل قرار دادن مؤسسه تمركز بر كاهش نرخ -

 هاي كالن و بلندمدتمدت اقتصاد و پرهيز از تأمين مالي پروژههدايت نظام بانكي به سمت تأمين مالي كوتاه -

 اصالح نظام بانكي كشور براي كنترل بحران مالي - 


