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   راهربدهای محایت از کاالی ایرانی و پایداری امنیت اقتصادی

  
  بيان مساله 

استمرار  ،اين راهبرداند. داده قرار» حمايت از كاالي ايراني«را  1397راهبرد اقتصادي سال  ،اي رهبر معظم انقالب اسالمياهللا خامنهضرت آيتح
 »حمايت از كاالي ايراني«، زيرا شعار است بر اهميت اقتصاد اسالميو تأكيد رهبر معظم انقالب اقتصادي ايران در يك دهه گذشته  هايسياست

دستيابي به رشد و  نهيزمشيپو  ازينشيپعنوان تي نيز بهاقتصاد مقاوماهداف بسياري از  ،شود اجراكامل صحيح و طور شعاري است كه اگر به
   شود.توسعه پايدار محقق مي

  

  تحليل مساله 
و  واضح است كه بايد براي عملي شدن شعار سال، مردم و مسؤوالن در ذهن خود به اين باور برسند كه حمايت از كاالي ايراني براي منافع فردي

بايد تغال، رونق اقتصادي، رفاه اجتماعي و امنيت اقتصادي كشور است. جمعي آنها مفيد خواهد بود، زيرا حمايت از كاالي ايراني ضامن توليد، اش
و...  به خارج يوابستگي، نفت يبه درآمدها يكاهش وابستگ، تورم، اشتغالهاي مختلفي از جمله: توجه كرد كه حمايت از توليدات داخلي بر شاخص

توسط  يخارج يكاال ديبا خر رايمنزله توقف چرخ اقتصاد كشور است، زبه يرانيااثرگذار است. اين در حالي است كه عدم استفاده از كاالي 
 هايامكان استفاده از صرفه جه،يو در نت ابدييكاهش م زين يداخل يصنعت هايبنگاه ديتول ،يعالوه بر خروج ارز و منابع مل يكنندگان داخلمصرف

را در  يداخل يكاالها يريپذرقابت تيو قابل  شيرا افزا يمحصوالت داخل متيود قخنوبهبه تيوضع نيندارد و ا دآنها وجو يبرا اس،ياز مق يناش
 خودنوبهكه به شونديمواجه م يكاريب شيو افزا يليو تعط ورشكستگي خطر با هابنگاه نيا جه،نتي در. دهديكاهش م يمشابه خارج يبرابر كاالها

  .شوديم ياديز يفرهنگ - يجتماعمشكالت ا دتشدي موجب

  راهكارهاي پيشنهادي
  در راستاي عملي شدن شعار سال جاري و تحقق رشد توليدات ملي، توجه به نكات زير ضروري است: 

 وكاراصالح فضاي كسب 

 هاي توليدي و مولدگذاري درآمدهاي نفتي در فعاليتكاهش وابستگي بودجه به نفت و سرمايه 

 مديريت صحيح واردات 

  تسهيالت صندوق توسعه مليبازنگري جدي در نحوه تخصيص 

 تدوين سند توسعه كشور 

 بازنگري كارشناسي در قوانين گذشته 

 برندسازي محصوالت داخلي  
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  یمرکز یایدر آس یهروس  ینقش اقتصادراهربدهای تامین امنیت اقتصادی ایران با توجه به 
  

  بيان مسأله
عنوان همسايگان شمالي ايران برخالف كشورهاي خاورميانه جايگاه چنداني در حوزه ديپلماسي سياسي و اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي به

ايران در آسياي مركزي، بر ناكارآمدي ديپلماسي اقتصادي و سياسي ايران در اين منطقه افزوده ايران ندارند. نگاه منفي روسيه نسبت به حضور 

تر شده، با وجود اين، اين كشور هنوز در با كشوري مانند چين ضعيف است. هرچند نقش تجاري و اقتصادي روسيه در آسياي مركزي در مقايسه

  اي در اين منطقه نقش فعالي دارد.هاي فرامنطقهاي، برق و ايجاد سازمانهستهويژه گاز)، صنايع هاي مربوط به انرژي (بهحوزه

  
  تحليل مسأله

هاي اي، برق و ايجاد سازمانويژه گاز و صنايع هستهمنافع اقتصادي مهمي در حوزه انرژي، به آسياي مركزي در منطقه روسيه

ناگزير به رقابت اقتصادي با روسيه است. اين دو كشور در مسايلي مانند اي دارد. ايران براي حضور فعال در اقتصاد اين منطقه منطقه

اي مانند سازمان ناتو و آمريكا در منطقه و تا حدودي حوزه انرژي اي، جلوگيري از نفوذ بازيگران فرامنطقهايجاد نظم و ثبات منطقه

هاي پراكنده سياسي را تر سازند و نگرشتر و عملياتيردهها همكاري خود را گستتوانند در اين حوزهداراي منافع مشترك هستند و مي

گرايانه واحد در حوزه سياست خارجي تبديل كنند. با وجود اين، دو هاي مختلف)، به رويكرد عملدر سطح داخلي (در ارتباط با موضوع

  يي روسيه دارند.گرازايي در ارتباط با تعيين رژيم حقوق درياي خزر و رويكرد اوراسياكشور منافع اختالف
  

  راهكارهاي پيشنهادي
 روسيه با ارتباط در موازنه ايجاد  
 انرژي انتقال مسيرهاي با ارتباط در همكاري توسعه  
 مركزي آسياي بازيگران تمام به نسبت فرهنگي و اقتصادي واحد رويكرد اتخاذ  
 راهبردي شريك به تاكتيكي شريك از روسيه تبديل  
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و  یمرکز یایمنطقه آس یبا کشورها یهمناسبات ترکمالحظات راهربدی ایران با توجه به 
  یقفقاز جنوب

  بيان مسأله
اين عنوان كشوري فعال در تركيه بههاي گيريايران، جهت آسياي مركزي و قفقاز جنوبي برايمنطقه  اهميت ژئوپليتيكبا توجه 
عنوان دو متغير اي رويكرد اقتصادي و فرهنگي (بهاي ايران اثرگذار باشد. از اين رو،  بررسي مقايسهتواند بر منافع منطقهميمنطقه 

 اثرگذار در ديپلماسي خارجي) ايران و تركيه در اين دو منطقه و قدرت نفوذ هر يك ضروري است.
  

  تحليل مسأله
- 2016هاي صادرات تركيه به كشورهاي منطقه آسياي مركزي و قفقاز جنوبي طي سال ارزشبين المللي،  براساس آمار و اطالعات 

افزايش يافته است. اين در  2016ميليارد دالر در سال  5به  2002ميليون دالر در سال  730برابر شده و از حدود  7بيش از  2002
از يك ميليارد دالر تجاوز  2015و قفقار جنوبي) در سال حالي بوده كه ارزش صادرات ايران به تمام كشورهاي منطقه (آسياي مركزي 

 5درصد در نوسان بوده، سهم ايران بين  4/2درصد تا  33نكرده است. در حالي كه سهم تركيه در بازار وارداتي كشورهاي منطقه از 
تري براي ارتباط با منطقه آسياي اسبرغم آنكه ايران در مقايسه با تركيه از موقعيت جغرافيايي مندرصد بوده است. به 06/0درصد تا 

   مركزي و قفقاز جنوبي برخوردار است، اما نتوانسته مانند تركيه از قدرت نفوذ اقتصادي چندان بااليي در اين منطقه برخوردار باشد.
درصد و  7/8با  ، در بين كشورهاي منطقه آسياي مركزي و قفقاز جنوبي، گرجستان، آذربايجان و قزاقستان به ترتيب2016در سال 

اند. در مقابل، از بين كشورهاي منطقه، بيشترين درصد باالترين سهم را از كل گردشگران وارد شده به تركيه داشته 1درصد  و  3/2
ورود گردشگر خارجي به ايران از آذربايجان بوده و سهم ديگر كشورهاي منطقه از ورود گردشگر خارجي به ايران تقريباً نزديك به 

  بسيار ناچيز بوده است. صفر و
ترين ابعاد سياست خارجي تركيه در قفقاز جنوبي و آسياي مركزي سياست مشاركت در احداث خطوط لوله و انتقال انرژي از يكي از مهم

 - تان)تفليس (گرجس –ترين خطوط انتقال نفت خام، خط لوله باكو (آذربايجان) طريق خاك تركيه به ساير نقاط جهان است. يكي از اصلي
احداث شد.. با توجه به اين مهم كه ايران جايگاه دوم و چهارم را به لحاظ ذخيره گاز طبيعي و نفت  2005جيهان (تركيه) است كه در سال 

هاي اقتصادي كشورهاي منطقه قفقاز جنوبي و آسياي مركزي در رود، ايران نيز نقش مهم و اساسي را در تعاملخام در جهان دارد انتظار مي
تواند هاي اندكي در مقايسه با تركيه كسب كرده است. اين موضوع ميوزه انرژي ايفا كند، اما تاكنون ايران در حوزه ترانزيت انرژي موفقيتح

مدت در روابط با كشورهاي منطقه آسياي مركزي و قفقاز جنوبي از سوي دستگاه ريزي صحيح، منسجم و نبود راهكار بلندنتيجه عدم برنامه
  اسي كشور و همچنين فقدان هماهنگي بين نهادهاي فعال در روابط خارجي كشورمان باشد.ديپلم

  

  راهكارهاي پيشنهادي
  زير تحركات بيشتري از خود نشان دهد: هايشود ايران در ديپلماسي خارجي خود در منطقه، در زمينهتوصيه مي
 آسياي مركزيهاي اقتصادي مشترك با تركيه در كشورهاي مندي از فرصتبهره  
 جنوبي و آسياي مركزيكارگيري استراتژي مستقل و مشخص در دو منطقه قفقازبه  
 جنوبيهاي كشور در مناطق مرزي با كشورهاي منطقه قفقاز استفاده از ظرفيت  
 هاي خطوط انتقال انرژيگسترش مشاركت در پروژه  
 ريزي صحيح براي جذب گردشگران كشورهاي منطقهبرنامه  
 ات خدمات فني و مهندسي به كشورهاي منطقهتوسعه صادر 

 هاي داراي مزيت نسبيگذاري خارجي كشور در بخشتقويت سرمايه    
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   یرانچرخان در ا یدرها یدهپدتبعات امنیت اقتصادی 
  

  بيان مسأله
كه  هايشانيتآنها با آن دسته از مسؤول يكه منافع شخص شونديمواجه م يطيكاركنان و كارگزاران با شرا ي،و خصوص يمعمول در هر دو بخش دولت طوربه
بخش  ينب ييجاجابه الكه در ح يافراد يتعارض منافع برا ين. حال، اگيرديعمل كنند، در تعارض قرار م يشانكارفرما يابهتر منافع كشور  ينتأم يبرا يدبا

ها اشتغال دارند، نمود از بخش يكيكه تنها در  يافراد يگراز د يشتردر هر دو بخش هستند، ب يتزمان مشغول فعالطور همبه ياهستند  يو دولت يخصوص
و احتمال سوء استفاده افراد از قدرت،  يشترچرخان معروف است، تعارض منافع ب يدرها يدهكه به پد يو خصوص يبخش دولت ينو آمد افراد ب . در رفتيابديم
  است.  يشترب يزن يارو اخت يگاهجا

چرخان در قالب اشتغال  يدرها يدهپد يشترب يريگمختلف، شاهد شكل يهادولت در حوزه يسازو كوچك سازييخصوص يدهه گذشته با اجرا يك طي
 ستردگيرغم گفسادآور بودن آن باالست و به هايينهكه زم اييده. پديمادر اقتصاد كشورمان بوده ياشتغال پسادولت يا يو دولت يزمان در بخش خصوصهم

  .گيرديمقابله با آن انجام نم يبرا يزن يتالش ين،به آن نشده است و بنابرا يها و سطوح كشور هنوز توجه چندانآن در تمام حوزه
  

  تحليل مسأله
هستند.  يبخش خصوص يهااشتغال و انتفاع در بنگاه يزمان داراطور همكشور به ياز مسؤوالن دولت يحال حاضر، تعداد قابل توجه در

به  يابوده  يخصوص يهاشركت يدار اصلسهام يا ييسر يبنا ييس،در قالب ر يمصورت مستقبه  يا يمسؤوالن در بخش خصوص يناشتغال ا
چرخان در كشور بوده كه  يدرها يدهدهنده گسترش پدموضوع نشان ينهمسر، فرزندان و دوستان آنهاست. ا يقو از طر يرمستقيمصورت غ

تر نشده، بلكه بخش كوچك يرانا يتنها بخش دولتنه يكنون يطانجام گرفته در كشور است. در واقع، در شرا هايازيسيخصوص يجهنت
 يبخش ينشده است. چن يلمسؤوالن تبد يبرخ يبرا خلوتيياطبوده و به ح يفهانجام وظ لدر حا يمنافع بخش دولت يدر راستا يزن يخصوص

بزرگ و  ياراند، در حال حاضر بسخود درآورده يطرهرا به س ياقتصاد در ارتباط هستند و بخش خصوص و ياستكه با رانت قدرت، اطالعات، س
 ينو ا يستندقابل نظارت ن ينظارت يهاكه توسط دستگاه دهنديها رخ محوزه ايندر  ييها و بعضاً فسادهااند و به دنبال آن رانتشده يمعظ

  شدت خود را نشان داده است.بوده، به يمجموعه بزرگ اقتصاد يناز ا يبخش ينكها يلدل به يمختلف مانند نظام بانك يهافساد در بخش
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  : شوديم يشنهادپ يرز ي، راهكارهادرهاي چرخان حل معضل براي

 ييو پاسخگو يرساننظام اطالع تقويت  
 افراد ياسيكنترل قدرت س ينهاد برامردم يهاو تشكل يمدنجامعه  تقويت  
 ياسياز قدرت س قاطع با متخلفان و مسؤوالن سوء استفاده برخورد  
 افراد ياسيمنظور كنترل قدرت سقانون به يتحاكم يبرا تالش  
 چرخان يدرها يدهمقابله با پد يقانون جامع برا تدوين    



 

   5 

  کشور یاقتصاد یتمهاجرت خنبگان و تبعات آن بر امن
  

  بيان مسأله
شده  يلتبد يجهان ياست كه امروزه مسأله مهاجرت آنها به معضل ياگونهبه يدارو توسعه پا ينخبگان در توسعه انسان يژهو جايگاه
با آن  يزن يشرفتهپ ياز كشورها ياريشدن بس يو در عصر جهان يستتوسعه ندرحال يمشكل تنها مختص كشورها يناست. ا
  كند.تهديدهايي براي امنيت اقتصادي كشور فراهم ميها و مهاجرت نخبگان فرصتهستند.  يبانگربهدست

  

  مسأله تحليل

 ينكه چ دهدينشان م 2014- 2015 يلياز نقاط مختلف جهان در سال تحص يكاحاضر در آمر الملليينب يانتعداد و سهم دانشجو بررسي
 يادانشجو) چهار كشور برتر آس 49،386( يدانشجو) و عربستان سعود 63،346( يدانشجو)، كره جنوب 102،390دانشجو)، هند ( 263،750(

از دست  يكااز نخبگان خود را به نفع آمر ياديتعداد ز يانهاروپا سال يحت دهند،يم يلرا تشك يكاآمر ياندانشجو زا يهستند كه سهم قابل توجه
 ياز كشورها ياريبا بس ياسمهاجرت نخبگان در ق ينهدر زم يرانرا برساند كه ا يامپ ينآمارها در نگاه نخست، ممكن است ا ينا ي. بررسدهديم

 يرانيا يانتعداد دانشجو يدتوجه داشت كه شا يدوجود ندارد، اما با ينهزم يندر ا ياديز ينگران يو جا گيرديقرار م يينيپا يهاجهان، در رده
ندارد،  يكابا آمر ياكه مراوده يكشور يهزار نفر دانشجو برا 10از  يشاشد، اما تعداد بكشورها كم ب يناز ا ياريبا بس يسهدر مقا يكاحاضر در آمر

 يست،ممكن ن يافتهتوسعه و توسعهدرحال يكشورها يفبا هر دو ط يرانا يتوضع يسهباالست. در ضمن، مقا ياربلكه بس يست،ن ميتنها رقم كنه
اند و كرده گذارييهمهاجر به وطن سرما يانبازگشت دانشجو يرو يران،برخالف ا يههند و ترك ين،مانند چ ياتوسعهدرحال يكشورها يراز
با جذب  كوشنديضمن فراهم كردن بستر آموزش بهتر آنان، م يشرفته،پ يمتخصص به كشورها يروهايفرستادن ن باكشورها  ين. اكننديم

با  ياسقابل ق يرانمانند ا يكشور يتبعات مهاجرت نخبگان برا يگر،د ياز سوكشور خود گام بردارند.  يدر راه توسعه و آبادان يروهان يندوباره ا
 يامتخصص  يروهايجذب ن ييرا از دست بدهند، توانا يكشورها نخبگان يناگر ا يراز يست،كانادا و آلمان ن ندمان اييافتهتوسعه يكشورها

حفظ نخبگان خود برخوردارند و نه امكان و توان جذب  يينه از توانا ران،يمانند ا ييكه كشورها ياصطالح مبادله نخبگان را دارند؛ در صورتبه
به كشور ما وارد كند.  يريناپذجبران هاييبآس توانديمسأله مهاجرت نخبگان م يل،دل ينكشورها را دارند. به ا يگرنخبگان و متخصصان د

توسعه در و درحال يشرفتهپ ياز كشورها ياريبا بس ياسدر ق يراناست و ا يجهان يمهاجرت نخبگان معضل يدهمسأله كه پد ينصرفاً ا رو،ينازا
  باشد. يدهپد ينبه ا توجهييبر ب يليتواند دلينم گيرد،يقرار م يينپا يهارده

  

  هاي پيشنهاديراهكار

  :شوديم يشنهادكشور پ بر امنيت اقتصادي مهاجرت نخبگان يمقابله با تبعات منف يبرا يرز راهكارهاي
 جامعه يازهايمتناسب با ن يعلم يهارشته ييو شناسا ينظام آموزش بهبود  

 گرفتن توسعه متوازن يشكار متخصصان با در پ يالزم برا هاييتموقع ايجاد  

 ساالري، بهبود امنيت شغلي و وضعيت اشتغال نخبگانرعايت شايسته  

 جذب نخبگان يبرا يانبندانش يداتاز تول يتحما  
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   یران و تبعات آن بر امنیت انرژیا ینفت یادینبرداشت در م یادازد یهابرنامه
  

  بيان مسأله
كنند و به دليل افت فشار، توليد از آنها كاهش يافته شود كه نيمه دوم عمر خود را سپري مييمبخش زيادي از نفت توليدي ايران از مياديني برداشت 
اند، ها توانستهروش هاي ازدياد برداشت است. برخي كشورها با استفاده از اينفشار، استفاده از روشاست. يكي از راهكارهاي موجود براي جلوگيري از افت 

ها، در ميادين ايران حجم كاهش توليد از ميادين را متوقف كنند و حتي به حجم توليد خود در برخي ميادين بيفزايند. اين در حالي است كه در بيشتر سال
تواند ميزان توليد نفت كشور را كاهش دهد و در اين صورت، با هاي تزريق بوده است. ادامه اين روند در ايران ميعي ميادين و برنامهتزريق كمتر از نياز واق

  هاي آينده دور از انتظار نيست.توجه به سهم باالي نفت در در اقتصاد كشور، بروز مشكالت مختلف اقتصادي در سال
  تحليل مسأله

تواند در اين راستا هاي ازدياد برداشت نفت ميهاي كلي اقتصاد مقاومتي است و انجام برنامهراهبردي نفت و گاز يكي از سياستافزايش ذخاير 
توان با توجه به نرخ بازيافت نفت در هر يك از مراحل اوليه، ثانويه و ثالثيه بيان كرد. توضيح هاي ازدياد برداشت را ميمؤثر باشد. ضرورت فعاليت

هاي ازدياد برداشت در ميادين نفتي، حداكثر رو، بدون انجام اقدامدرصد و كمتر است. ازاين 30نكه نرخ بازيافت نفت در مرحله اوليه توليد حدود اي
دين ايران درصد از ذخاير در زيرزمين باقي خواهد ماند. اكنون ضريب بازيافت ميا 70درصد از كل ذخاير ميدان را برداشت كرد و حدود  30توان مي
دهد كه با درصد كمتر است. اين ميزان ضريب بازيافت نشان مي 10درصد بوده كه نسبت به ميانگين جهاني حدود  65/24طور متوسط حدود به

 1350دهه  يلاز اواهاي ازدياد برداشت در ايران تقريباً توجه به حجم نفت درجاي كشور، حجم زيادي از نفت در زيرزمين باقي خواهد ماند. فعاليت
ها حجم تزريق دهد كه در بيشتر سالها نشان مياكنون نيز ادامه دارد اما بررسيه است و همهفتكل آغاز شد ينفت يدانگاز به م يقبا تزر يشمس

ميليون مترمكعب در  90تا  70حجم تزريق در بازه  1384-  1393ساله گاز، كمتر از برنامه و نياز واقعي ميادين، بوده است. براي نمونه، در بازه ده
هاي اخير و عمر باالي ميادين كشور، تزريق گاز بايد بيشتر از اين روز گزارش شده است. اين در حالي است كه به دليل برداشت زياد نفت در سال

 توسعه پنجم بودند (برنامهميليون مترمكعب در روز اعالم كرده  160حدود  1393ها، حجم مورد نياز تزريق را در سال ميزان باشد و برخي گزارش
بود). در اين ميان كشورهاي ديگر مانند عربستان، امارات، آذربايجان  كرده تعيين مترمكعب در روز ميليون 250 ،93 سال در پايان گاز تزريق ميزان

اين زمينه موفق ظاهر شوند. براي مثال، اند در و عمان با حداكثر توان در حال پيشبرد برنامه هاي ازياد برداشت در ميادين خود هستند و توانسته
هاي نوين ازدياد برداشت است. براساس كارگيري روشرا مديون به 2007- 2016 هايسالهزار بشكه نفت، در فاصله  240عمان افزايش توليد 

 14حدود  2016كند، تا سال ميي خارجي در زمينه ازدياد برداشت فعاليت هاشركتعمان كه با همكاري  نفت توسعه اعالم مسؤوالن شركت
درصد و تا پايان  25به  2020كوشند اين سهم را در سال هاي ازدياد برداشت بوده است و ميدرصد از توليد نفت عمان به سبب استفاده از روش

ايران را بر عهده دارند و با عنايت  هايي كه بار اصلي توليد نفتدرصد افزايش دهند. از اين رو با توجه به كاهش توان توليد چاه 33به  2030سال 
هاي ازدياد برداشت يك تواند مانع كاهش سريع توليد از ميادين شود، پيگيري برنامههاي ازدياد برداشت، ميگذاري در پروژهبه اينكه سرمايه

تبع شود و بهرزي كشور ميشود. اين موضوع مانع كاهش سطح توليد، سهم صادراتي نفت و همچنين كاهش درآمدهاي اضرورت محسوب مي
  دهد.آن، امنيت اقتصادي و امنيت انرژي كشور ارتقا مي

  راهكارهاي پيشنهادي
  در راستاي انجام برنامه ازياد برداشت از ميادين در راستاي پايداري امنيت انرژي كشور، توجه به موارد زير ضروري است:

 الب قراردادهاي هاي ازدياد برداشت از ميادين در قدهي برنامهاولويتIPC 

 اختصاص سهم بيشتري از گاز توليدي به تزريق در ميادين 

 هاي ازدياد برداشتتوجه به ساير روش  



 

   7 

  حتلیلی بر تأثیر کارآیی انرژی و اثر بازگشتی بر امنیت انرژی کشور
  بيان مسأله

سوم از پايين فني و اقتصادي، مصرف و هدررفت نزديك به يكمحدوديت منابع فسيلي، رشد باالي مصرف ساالنه انواع انرژي در ايران، كارآيي 
محيطي ناشي از آنها، انرژي در فرآيندهاي توليد، توزيع و انتقال انرژي و فقدان الگوي مصرف بهينه انرژي در كنار مشكالت فزاينده زيست

 كشور انرژي هايساخته است. با توجه به اينكه سياستضرورت مديريت مصرف انرژي و بهبود كارآيي انرژي را در كشور را بيش از پيش آشكار 
 برپايه زيست،هاي كلي محيط هاي كلي اصالح الگوي مصرف و سياستباالدستي از جمله سند ملي راهبرد انرژي، سياست اسناد براساس

وم توجه به بهبود كارآيي انرژي براي است، لز محيطي تدوين شدهو توجه به مسايل زيست نفت به وابستگي مديريت بهينه مصرف انرژي، كاهش
تبع كاهش ميزان انتشار هاي فسيلي و بهيابد، زيرا يكي از ابزارهاي كاهش ميزان مصرف انرژياي ميارتقاي امنيت انرژي كشور اهميت ويژه

تري نسبت واحد محصول، انرژي كمباشد. بدين صورت كه با پيشرفت فناوري در فرآيند توليد يك گازهاي آالينده، افزايش كارآيي انرژي مي
  شود.فرآيند توليد قبلي مصرف مي

  تحليل مسأله
شود براي توليد توسعه، كارآيي پايين مصرف انرژي است. بهبود فناوري موجب ميويژه در كشورهاي درحاليكي از علل مصرف فزاينده انرژي، به

فناوري مصرف شود كه اين موضوع اقدام مهمي است تا از طريق آن بتوان يك واحد محصول، انرژي كمتري نسبت به زمان قبل از پيشرفت 
رود انتشار وجود دارد، انتظار مي هامصرف انرژي را كاهش داد و همچنين با توجه به ارتباط مستقيمي كه بين مصرف انرژي و انتشار آالينده

شوند. صورت كارآ استفاده نميهاي انرژي در كشور بهاين است كه حاملدهنده ها نيز كاهش يابد. بررسي شاخص شدت انرژي ايران نشانآالينده
 آمار به نگاهي ازاي هزار دالر افزايش يافته است. باتن معادل نفت خام به 20/0به  13/0روند شدت مصرف انرژي در ايران با روندي صعودي از 

 كه آيدمي چشم به بيشتر كشور در انرژي ناكارآي مصرف ر كشورهاي جهان،ساي با ايران در انرژي مصرف شدت فاصله درباره موجود اطالعات و
  . است انرژي مصرف ناصحيح فرهنگ و انرژي تبديل هايفناوري پايين بازده آن، داليل ترينمهم از

است، اما آنچه در عمل و هاي اصلي براي كاهش مصرف انرژي هاي بهبود فناوري يكي از سياستافزايش كارآيي انرژي به عنوان يكي از جنبه
جويي در مصرف انرژي، كمتر از ميزان مورد انتظار ها، ميزان صرفهدهد، آن است كه با اجراي اين سياستويژه در كشورهاي درحالتوسعه رخ ميبه

هاي كشورهاي هاي سياستز اقدامها ناشي اجوييدرصد صرفه 60تا  20است كه اين امر متأثر از پديده اثر بازگشتي است. اثرات بازگشتي تقريباً 
مراتب بيشتر از اين ميزان است. بنابر مطالعات صورت گرفته در خصوص توسعه بهيافته را كاهش داده و اين درصد در كشورهاي درحالتوسعه

ي كارآيي مصرف بنزين و گازوييل درصد 10، به دنبال بهبود 1394اثرات بازگشتي ناشي از بهبود كارآيي نهاده بنزين و گازوييل در ايران در سال 
درصد از تقاضاي  6/8درصد از تقاضاي بنزين و  7/8طور متوسط ونقل، بههاي مختلف صنايع، معادن، كشاورزي، خدمات و حملدر بخش

  گازوييل در كل اقتصاد كاسته شده است.

  راهكارهاي پيشنهادي
 رد زير ضروري است: در راستاي دستيابي به كارايي در مصرف انرژي، توجه به موا

 هاي اصالح الگوي مصرف انرژيگيري عملي شدن سياستسازي و پيفرهنگ  
 هاي كارآيي انرژي با در نظر گرفتن اثرات بازگشتي آنبخشي به سياستاولويت و تنوع  
 لزوم توجه به تنوع و گسترش عرضه انرژي از طريق استفاده از منابع تجديدپذير  
  هاي جديدكارگيري فناوريموانع بهاتخاذ سازوكارهاي رفع  
 هاي مميزي انرژيگيري و تداوم سياستپي  
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 اهبانک هایییدارا یبو ترک یمال ینتأم ینگی،تناقض تورم، نقد
  

  بيان مسأله
كاهش شده ها دچار رو بوده، با وجود اين، نرخ تورم و تأمين مالي بنگاههاي اخير كشور با افزايش حجم و رشد نقدينگي رو بهدرسال

  تواند به بروز بحران بانكي و تضعيف امنيت اقتصادي كشور منجر شود.است. ادامه روند يادشده مي

  
  تحليل مسأله

به سمت  ينگيسابقه نقدكم يشگفت كه گرا توانيم يمال كاهش تأمين و تورم پايين ينگي باال،درخصوص تناقض نقد ،در مجموع
ها بنگاه يتأمين مالميزان  در مورد تناقض كاهششود.  يهتورم توج ثبات استباعث شده  و كاهش سرعت گردش پول پولشبه

دهنده نشان يابي كرد كههاي نظام بانكي ريشهتوان علت را در تركيب داراييمي ينگي،رشد قابل توجه نقد رغمتوسط نظام بانكي به
است كه  هاي اعتباريمؤسسه و هابانك يداربنگاههاي ثابت و اييدار يرمس يكي، است؛ يالتيتسهغير كانال دو بهها سپرده ورود

 وارد شود. يمرتبط با اصول متعارف بانكداريرغ يهاخارج و به كانال يالتتسه يجذب شده از كانال اعطا يهاسپرده شوديباعث م
ازنامه شبكه بانكي كشور نشان است. تر ديگري جايگزيني تأمين مالي بخش غيردولتي با بدهي (اغلب تسهيالت) بخش دولتي

ها اغلب از طريق اقالم با نقدشونگي پايين دهد كه در مقابل افزايش تعهدات اصل و سود سپرده نظام بانكي، رشد داراييمي
ها به ها مربوط به انجماد داراييها)، رخ داده است. همچنين بخش مهمي از كاهش تأمين مالي توسط بانكخصوص ساير دارايي(به

هاي شبكه بانكي كشور به درصد دارايي 54طوري كه براساس گزارش بانك مركزي، حدود هاست، بهداري بانكدليل بنگاه
ها براي جبران بدهي دولت، وجود هاي دولتي به بانكداري اختصاص يافته است و امكان تشديد آن از طريق واگذاري شركتبنگاه

كند كه هاي شبكه بانكي زمينه وقوع بحران بانكي را فراهم ميها، تشديد انجماد داراييت بانكرو، در كنار افزايش تعهدادارد. ازاين
  دهد.امنيت اقتصادي و ملي كشور را تحت تأثير قرار مي

  
  راهكارهاي پيشنهادي
   گيري و تشديد بحران بانكي، توجه به وارد زير در حوزه بانكي كشور ضروري است:در راستاي جلوگيري از شكل

 دولت هاييبده يتوضع يسامانده  
 ثابت هايييكاهش دارا يجامع برا يابرنامه ينتدو، 
 يجيطور تدرها بهمازاد بانك هايييدارا يواگذار گيرييپ 

 هامازاد بانك هايييدارا ينظارت بر واگذار. 

   



 

   9 

 یکشاورز یهاشهرک یتوضع یواکاو
  

  بيان مسأله
المللي پول، مجتمعي را كه از چندين مزرعه كشاورزي يا دامپروري و شيالتي به همراه يژه صندوق بينوبهكارشناسان سازمان ملل، 

) Agro Town(هاي كشاورزي بندي، تكثير، پرورش و... تشكيل شده باشد،  شهركپژوهشگاه، آزمايشگاه، سالن كنترل كيفيت، بسته

هاي كشاورزي، دامي و هاي مجتمعيت، رهبري و احداث و توسعه زيرساختهدا منظوربههاي كشاورزي گويند. ايجاد شركت شهركمي
كرده در بخش هاي كشاورزي و استفاده از نيروهاي تحصيليد قرار گرفته است. توسعه شهركتأكشيالتي با هدف توسعه روستايي مورد 

هاي كشاورزي، دامپروري و مچنين احداث شهركتواند زمينه را براي حركت كشاورزي به سمت مكانيزه شدن فراهم كند. هي ميكشاورز
بخش دردهاي يامالتگونه محصوالت را فراهم كند كه در كنار ارزآوري، يناتواند زنجيره صادرات شيالتي در مناطق مستعد روستايي مي

ايجاد صنايع جانبي و تبديلي بخش گيري از زنجيره صادرات و مزمن در بيشتر مناطق روستايي باشد و بخشي از نيروهاي بيكار را با بهره
  كشاورزي جذب كند.

  تحليل مسأله
كنترل  هاييطبا استفاده از توان مح توانيهاست كه مبخش يربا سا ينپس يرمستقيمو غ يممستق يوندهايپ يدارا يبخش كشاورز

و  يدتول يشآب موجود در كشور، افزا مقابله با كمبود يمنابع آب برا يننو يريتدر مد يكشاورز  يهاها و شهركشده مانند مجتمع
در  يلالتحصافراد فارغ يريكارگصنعت، به يازمورد ن يهمواد اول ينتأم يقبخش صنعت از طر توسعه ي،توسعه صادرات بخش كشاورز

كه براساس  دهدينشان م هايكرد. بررس يجادا يريچشمگ يشرفتو...، پ يرمستقيمو غ يماشتغال مستق يجادا ي،بخش كشاورز
شركت به  ينا يرمجموعهشده ز يزيربرنامه ورزيكشا يها، مجتمع1395در سال  يكشاورز يهااز شركت شهرك موجود اطالعات

. براساس آمار شركت رسديدر سطح كشور م يالتيو ش يدام ي،اگلخانه ينههكتار در سه زم 75514مجتمع به مساحت  562تعداد 
آن،  ازرا دارد و پس  يكشاورز يهامساحت مجتمع يشتريندرصد) ب 25هكتار ( 18754زستان با استان خو ي،كشاورز يهاشهرك
 ها هستند.مساحت مجتمع يشترينب يهكتار دارا 7205و بلوچستان با  يستانو س 7682، هرمزگان با 9508بوشهر با  يهااستان
 يشركت سهام -2 يدرود،سف يو دامپرور يورزكشا يشركت سهام -1شركت شامل  3كشور،  يكشاورز يهاشركت ينتربزرگ

ها با فرصت يهاي كشاورزشهركاين  است. يرانا يشمشركت پرورش كرم ابر -3عام) و  يمغان (سهام يكشت و صنعت و دامپرور
در  ،و در مقابل كنديم زياديكمك  يدر بخش كشاورز يوربهره يشها به افزارو هستند كه استفاده از فرصتههايي روبو چالش

رونق و همچنين كاهش كارآيي در واحدهاي موجود خواهيم بود. در حوزه، شاهد كاهش  ينها در اصورت برطرف نكردن چالش
ي و مزاياي حاصل از ايجاد آبكمهاي كشاورزي با توجه به شرايط ريزي مناسب براي توسعه و گسترش شهركمجموع، برنامه

تواند ي كارآمد، جلوگيري از تقسيم اراضي و...ميفناوركرده، استفاده از يري نيروهاي تحصيلكارگبههاي كشاورزي مانند شهرك
  يرنفتي در دستور كار دولت قرار گيرد.غراهبردي براي افزايش امنيت غذايي و توسعه صادرات  عنوانبه

  راهكارهاي پيشنهادي
 افزايش تسهيالت بانكي  
 هاحمايت دولت از طريق گسترش زيرساخت  
 هاي كشاورزيحمايت از توسعه شهرك  
 هاي كشاورزيبخش خصوصي در شهرك - گذاري دولت حمايت از سرمايه 
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 یرانبر بازار کار ا یتیحتوالت مجع یاثرگذار
  

  بيان مسأله
مؤثر خواهد بود. به  هاي عمده سني بر عرضه نيروي كار و به دنبال آن بر ساختار بازار كار و نرخ بيكاري كشورتحوالت جمعيت و تغيير گروه

تصويري روشن از نحوه  عنوان يكي از عوامل سنجش تناسب عرضه و تقاضاي نيروي كار،همين دليل، بررسي ساختار جمعيت به
كند. اهميت اين موضوع از اين هاي مختلفي از جمله بازار كار به دولتمردان و سياستمداران كشور ارايه ميريزي در خصوص موضوعبرنامه
دوچندان است كه نيروي انساني عالوه بر برقراري امنيت اقتصادي، نقش مهمي در محافظت از مرزهاي كشور، ممانعت از هر گونه حيث 

  طور كلي برقراري امنيت سياسي هر كشور خواهد داشت.جنگ و تجاوز و به

  تحليل مسأله
روند صعودي افزايش جمعيت در كشور هستيم، ، شاهد 1395 سال و مسكن، در براساس نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس

 يافته است. هرچند افزايش نفر ميليون 30 از ، بيش1365در مقايسه با جمعيت سال  1395طوري كه تعداد جمعيت كشور در سال به
 نظر به. ستا شده كندتر جمعيت رشد كاهش آهنگ اين، وجود با كرده، تجربه را نزولي روند اخير هايسال جمعيت، طي رشد متوسط

رغم كاسته شدن از (به كشور جمعيت از جوانان عمده سهم »طاليي فرصت« استمرار ميزان باروري زير سطح جانشيني، با رسدمي
رنگ شود كه اين موضوع كاهش رشد جمعيت كشور را به دنبال خواهد داشت. دهه كم 3باروري) حداكثر بعد از  كاهش سرعت

رو دور از انتظار هاي پيش و افزايش جمعيت سالخوردگان در سال ساله30-64 سني گروه جمعيت همچنين احتمال افزايش سهم
كند. در چنين شرايطي، سال و سالمند تغيير ميطوري كه ساختار جمعيت كشور از گروه سني جوان به گروه سني مياننخواهد بود، به

منظور تأمين رفاه و بهبود وضعيت زندگي به جمعيت متقاضي و ل و بهسال به دليل افزايش بار تكفرود گروه سني مياناحتمال مي
نرخ باالي بيكاري  جوياي كار اضافه شوند. به همين دليل، با افزايش سن متقاضيان جوياي كار و افزايش جمعيت فعال، همچنان

(وقوع شكم جمعيتي) به  1360در دهه كننده است. اهميت اين موضوع از اين حيث دوچندان است كه، افزايش چشمگير مواليد نگران
هاي اخير دامن زده است. نكته مهم آن است كه در بين خصوص در بين جوانان كشور) طي سالافزايش جمعيت جوياي كار (به
 رآما مركز گزارش طور نمونه، نتايجدهند؛ بهالتحصيل دانشگاهي تشكيل مياي را جوانان بيكار فارغجمعيت جوان كشور بخش عمده

با توجه به مطالب مطرح  .اشاره دارد 1395 سال در كشور، بيكار جمعيت از دانشگاهي التحصيالنفارغ درصدي 8/41به سهم  ايران،
سال و سالمند، افزايش جمعيت شده، نبود توازن جمعيتي در مناطق مختلف كشور، تغيير ساختار جمعيت به گروه سني ميان

  هاي نامولد و... تهديدكننده امنيت اقتصادي و حتي امنيت ملي كشور خواهد بود.اليتالتحصيل دانشگاهي، گسترش فعفارغ

  راهكارهاي پيشنهادي
  در راستاي كاهش تبعات منفي تغيير جمعيتي بر امنيت اقتصادي كشور، توجه به موارد زير ضروري است: 

 سالمندسال و گسترش بيمه سالمت و ارايه خدمات درماني براي گروه سني ميان  
  اي،برقراري توازن منطقه اهتمام ورزيدن به  
 گذاري براساس تحوالت جمعيتيريزي و سياستبرنامه  
 منظور تقويت ساختار توليدگذاري و تمركز بهسرمايه  
 هاي كمي و كيفي جمعيتزمان جنبهتوسعه و ارتقاي هم 
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 اقتصاد و سهم دولت در اقتصاد یدولت یریتمدتبعات 

  بيان مسأله
ترين نقش را در استفاده بهينه از منابع، استفاده صحيح از نيروي انساني و همچنين توليد هر بنگاه اقتصادي، مديريت اقتصادي كشور مهم

رو، برگزيدن شيوه درست مديريت اقتصادي يك كشور، نخستين گام در پيمودن مسير توسعه اقتصادي آن كشور است. با داراست. ازاين
يوه مديريت اقتصادي در ايران، مديريت دولتي است بايد گفت، اداره كشور برمبناي حاكميت مديريت دولتي، اين امكان را توجه به اينكه ش

آورد كه بدون نگراني براي منابع مالي و از طريق بودجه عمومي كشور كسري احتمالي منابع سازمان را تأمين براي مدير مجموعه فراهم مي
گيري ميزان كارآيي و اثربخشي با توجه به حجيم هاي مناسب براي اندازههايي دقيق و تعريف شاخصن رسيدگيكند و از سوي ديگر، امكا

بر هزينه و روزمرگي تبديل خواهد شد. به همين بودن بوروكراسي اداري ميسر نيست، بنابراين، اين نوع مديريت اغلب به مديريت مبتني
ي روند نزولي همواره از روندي صعودي جابهوري نسبت هزينه به فايده ها به دليل پايين بودن بهرهگونه مديريتدليل است كه در اين

شود، مخارج حل فروش نفت تأمين ميشود. در اقتصادهايي كه بيشترين درآمد آنها از مهاي دولت ميبرخوردار بوده و موجب افزايش هزينه
رو، اين موضوع تأثير مستقيمي بر گسترش ساختارهاي دولتي و در نهايت، ميزان دولت، وابستگي زيادي به اين نوع درآمدها دارد، ازاين

اتي در وضعيت ثبتواند موجب ايجاد بيكه نوسانات قيمت جهاني نفت مي است يحالگري دولت در كشور خواهد گذاشت. اين در تصدي
  اقتصادي و در نتيجه، تشديد مداخالت دولت شود.

  تحليل مسأله
هايي كه به ايجاد دولت حداكثر يا دولت حداقل در كشورها منجر شود با موفقيت چنداني دهد كه اعمال سياستتحقيقات نشان مي

طور كامل در اختيار دولت باشد، مشكالتي از دي بهمواجه نيست و كشورها را به نتايج مطلوب نخواهد رساند. هرگاه تصدي امور اقتصا
گير كشورها خواهد شد. بنابراين، نتيجه ثباتي گريباندهد و هر گاه نهاد بازار جايگزين دولت شود، مشكل بيجمله ناكارآمدي رخ مي

هاي ي است. با توجه به بررسيكننده بخش خصوصي در يك اقتصاد پويا، ضروريتحماناظر و  عنوانبهگيريم، همواره حضور دولت مي
هاي اقتصادي عرصه را بر فعاليت بخش خصوصي تنگ كرده است. از آنجا صورت گرفته در اقتصاد ايران، حضور پررنگ دولت در فعاليت

شود، هايي است كه بخش خصوصي وارد آن نميگذاري در بخشها و همچنين سرمايهكه نقش اصلي دولت نظارت بر عملكرد دستگاه
هاي اقتصادي شده، دولت را از گري دولت عالوه بر اينكه مانع ورود بخش خصوصي در عرصهتوان نتيجه گرفت، افزايش تصدييم

پرداختن به وظايف اصلي خود دور نگهداشته است. با توجه به اينكه بخش خصوصي به لحاظ مالي توان مقابله با دولت را ندارد، در 
وري در اين بخش باالست، عدم شود و از آنجا كه به دليل شرايط خاص بخش خصوصي، بهرهوارد نمي هاي اقتصاديبسياري از فعاليت

هاي هاي اقتصادي توسط بخش دولتي انجام گيرد كه اين موضوع موجب تحميل هزينهشود فعاليتحضور بخش خصوصي موجب مي
هاي كلي ين آنها سياستترمهمها كه هاي دولت، برخي سياستيگرمنظور كاهش تصديبيشتر به اقتصاد كشور است. در اين راستا و به

توان نتيجه سازي در اين حوزه، ميقانون اساسي بوده، در كشور اجرا شده است. در بررسي چگونگي عملكرد سازمان خصوصي 44اصل 
رايط رقابتي در اعطاي سهام سازي در كشور انجام گرفته، اما ايجاد نشدن شمنظور خصوصيهاي زيادي بهگرفت، هرچند تالش

دولتي نيز كمك كرده كه هاي شبههاي دولتي، عالوه بر اينكه موجب پديد آمدن برخي انحصارات در كشور شده، به ايجاد شركتشركت
  اين موضوع رسيدن به اهداف نهايي اجراي اين قانون را با مشكالت زيادي همراه كرده است.

  راهكارهاي پيشنهادي
  شود:كاهش نقش دولت و بهبود مديريت دولتي در كشور، برخي راهكارها به شرح زير ارايه ميمنظور به

  توانمندسازي بخش خصوصي -         سهولت دسترسي به اطالعات 

 هاانتقال مالكيت دولتي به خصوصي در شركت -         افزايش كارآيي در بازار سهام 

 اقتصاد به صورت ساالنه ريزي مدون براي كاهش درصد معين سهم دولت دربرنامه 

 بخش خصوصي در مديريت اقتصادي كشور - حمايت از مشاركت دولت 


