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 مجهوری و صهیونیستی رژیم روابط بسط اقتصادی و امنیتی تبعات با مقابله راهربدهای
    ایران بر آذربایجان

  
  بيان مساله 

اي مانند رژيم صهيونيستي را در و نفوذ بازيگران فرامنطقهگرفته ناشي از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، زمينه حضور ، خأل شكل1991از سال 
گر همكاري اقتصادي تنگاتنگي با كشور آذربايجان دارد. ويژه جمهوري آذربايجان فراهم كرد. در شرايط فعلي، رژيم اشغالمنطقه قفقاز جنوبي و به

   صادي ايران را تحت تاثير قرار دهد.تواند امنيت اقتهاي اقتصادي بين اين دو كشور، ميتداوم و گسترش همكاري

  
  تحليل مساله 

دهد، موازنه تجاري به نفع جمهوري آذربايجان مثبت بوده و جمهوري بررسي مراودات تجاري جمهوري آذربايجان و رژيم صهيونيستي نشان مي
تسليحات نظامي از اين رژيم مبادرت ورزيده است. هاي امنيتي و خريد آذربايجان در مقابل تأمين انرژي مورد نياز رژيم صهيونيستي به همكاري

آيند. گسترش هاي همكاري دو طرف به شمار ميترين حوزههاي كشاورزي، نظامي، امنيتي، انرژي، آموزش و تربيت نيروي انساني از مهمحوزه
كند؛ از جمله اين موارد را متوجه ايران مي خود تبعات امنيتي و اقتصادي مختلفينوبههاي جمهوري آذربايجان و رژيم صهيونيستي بههمكاري

 آذربايجان جمهوري گرايملي هايگروه نزد ايران از منفي هويت گيريتوان به: محدودسازي روابط امنيتي و نظامي ايران با آذربايجان، شكلمي
انرژي اشاره  انتقال مسير عنوانبه ايران از استفاده گزينه رفتن حاشيه صهيونيستي، محدوديت نفوذ اقتصادي ايران و  به رژيم تبليغات نتيجه در

  كرد.

  
  راهكارهاي پيشنهادي

 دهي راهبردي به گسترش روابط با جمهوري آذربايجان در منطقه قفقاز جنوبياولويت 

 انرژي حوزه در آذربايجان جمهوري با همكاري گسترش 

 هاي نظامي و امنيتي گسترش همكاري  
 آذربايجان جمهوري انساني نيروي تربيت و جذب براي تالش  
 آذربايجان جمهوري در فرهنگي نفوذ براي تالش  
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  لبنان و ایران اقتصادی روابط توسعه راهربدهای
  بيان مسأله

دو كشور  توان گفت، تحوالت و مسايل منطقه اثرات قابل توجهي بر امنيت ملي و شرايط اينبا توجه به رويكردهاي سياسي ايران و لبنان در منطقه، مي
روابط دوستانه ايران و لبنان، قدرت دو كشور افزايش يابد. اين موضوع نقش بارزي بر تعديل  بيشتر هرچه گسترش و رو، الزم است با بسطدارند. ازاين

جايگاه دو كشور در غرب آسيا،  اي و كاهش اثرات سوء آن بر جايگاه ايران و لبنان در منطقه خواهد داشت. در كنار منافع سياسي و تقويتهاي منطقهبحران
  هاي قابل توجهي در تعامالت اقتصادي و تجاري با يكديگر دارند.ايران و لبنان فرصت

  تحليل مسأله
هاي غرب آسيا كوچك بودن لبنان در كنار اقتصادي مبتني بر بازار آزاد و تجارت خارجي، باعث شده اقتصاد لبنان به صورت قابل توجهي متأثر از بحران

 قابل طور به سوري پناهجوي ميليون 4/1از  بيش هجوم علت به لبنان در فقر و درآمدي ويژه شرايط نامساعد همسايه خود يعني سوريه باشد. نابرابريهب
 ثباتيبي درصد خواهد بود. 9/2در حدود  كرد و متوسط اين نرخ خواهد رشد آرامي به آتي دهه در لبنان ها، اقتصادبينيبنابر پيش .است يافته افزايش توجهي
  هاي آتي خواهند بود.لبنان در سال اقتصادي رشد مانعي جدي براي همچنان ساختاري اصالحات انجام براي دولت توانايي عدم و ايمنطقه

، ارزش صادرات كاالهاي توليدي اين كشور مغلوب ارزش واردات آن بوده و متعاقباً تراز تجاري كااليي لبنان منفي 2017تا  2011هاي در سال
 بازهبوده است. در مقابل، ارزش دالري صادرات خدمات بر ارزش دالري واردات خدمات لبنان غالب بوده و در نتيجه، تراز تجاري خدمات لبنان در 

رغم مثبت بودن تراز تجاري خدمات، تراز توان گفت بهزماني يادشده مثبت بوده است. با توجه به سهم غالب بخش كاالها در واردات اين كشور، مي
  سال آتي نيز ادامه خواهد داشت.  10هاي انجام شده، اين روند در بينيتجاري كل لبنان در بازه زماني يادشده منفي بوده و بنابر پيش

غالباً روند كاهشي داشته، اما ارزش دالري واردات اين كشور در  2016تا  2011هاي در حالي كه ارزش دالري صادرات لبنان در سال
افزايش يافته است. متعاقب روند اين دو  2016كاهش اندك و مجددا در سال  2015و  2014هاي افزايش، در سال 2013تا  2011هاي سال

ميليارد دالر  - 5/7سرعت روند منفي شدن خود را طي كرده و از به 2016تا  2011هاي از تجاري كل اين كشور در سالمؤلفه، ارزش دالي تر
 7/19ترتيب به اند و بهافزايش يافته 2017تنزل كرده است. صادرات و واردات لبنان در سال  2016ميليارد دالر در سال  -12به  2011در سال 

 2017، تراز تجاري كل لبنان در سال 2017اند. با اين حال، در نتيجه رشد بيشتر واردات نسبت به صادرات در سال يدهميليارد دالر رس 6/32و 
  ميليارد دالر رسيده است.  -9/12افت كرده و به  2016نسبت 

ويژه توسعه تعامالت نفتي و غيرنفتي ايران بهتواند فرصتي براي لبنان وابستگي بااليي به بازارهاي خارجي و كاالهاي وارداتي دارد. اين موضوع مي
دهد كه واردات ايران از لبنان (نسبت نشان مي 1396تا  1390هاي در بخش صادرات غيرنفتي كشور باشد. روند تجارت غيرنفتي ايران با لبنان در سال

)، افزايش يافته و متعاقباً تراز 1392ها (به جز سال در اين سال) افت قابل توجهي داشته و در مقابل، صادرات غيرنفتي ايران به اين كشور 1380به دهه 
هاي گذشته بسيار محدود بوده است. اين تجاري غيرنفتي ايران با لبنان مثبت بوده است. با اين حال، حجم تعامالت غيرنفتي ايران با لبنان در سال

تري با لبنان دارند. اين در شرايطي است كه گان ايران روابط بسيار گستردهويژه همسايموضوع در حالي است كه بسياري از كشورهاي غرب آسيا به
  برخي از آنها در بسياري از موضوعات سياسي منطقه با لبنان واگرايي سياسي دارند كه نمونه بارز اين موضوع، عربستان است.

، ارزش 1396رات غيرنفتي ايران به لبنان در سال رغم افزايش در حجم و ارزش دالري واردات و صادموضوع مهم ديگري اين است كه به
كاهش يافته است. اين موضوع به اين مفهوم است  1395دالري متوسط واردات و صادرات غيرنفتي ايران از لبنان در اين سال نسبت به سال 

  اند.افزوده تشكيل دادههاي با حداقل ارزشاي از افزايش حاصل شده در تعامالت غيرنفتي ايران با لبنان را مواد اوليه يا كاالكه بخش عمده
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  توسعه حضور بخش خصوصي در بازار هدف    -          تسهيل صدور رواديد -

  ها و تنظيم قراردادهاي بلندمدتتمركز دولت بر زيرساخت -
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  )کشور هایاستان تفکیک به( شهری مناطق در رفاه وضعیت

  بيان مسأله
ريزان اقتصادي بوده است. بروز هاي بزرگ كشور و برنامهافراد و داشتن سرزميني سرشار از رفاه همواره يكي از آرمانبهبود وضع معيشتي 

ها ها در سطح جامعه به درآمد افراد و گروهها، مشكالت و تبعات منفي براي جوامع به دنبال دارد، به نحوي كه اختالفعدالتيها و بينابرابري
هاي اقتصادي اثر بودن سياستشود. رواج رانت و  سودجويي، كمبلكه دامنه آن به بروز شكاف در امكانات اجتماعي كشيده ميشود، محدود نمي

عنوان تهديدي جدي، كشور را مورد هجوم قرار تواند بهاتخاذ شده، كاهش اعتماد عمومي به مشروعيت نظام و... از جمله مشكالتي است كه مي
عنوان آيينه تمام نماي تواند بهه به وضعيت رفاه در جوامع مختلف شهري و روستايي بسيار مهم است. يكي از مواردي كه ميرو، توجدهد. ازاين

هاي اقتصادي درست دولتمردان وضعيت رفاهي خانوارها تلقي شود، وضعيت درآمد و هزينه خانوارهاست. در اين بين، اتخاذ هرگونه سياست
 كند.موقعيت رفاهي خانوارها را با مشكل مواجه ميد وضع رفاهي خانوارها شود، اما هر تصميم اشتباه اقتصادي تواند موجب بهبوكشور مي

  

  تحليل مسأله
مطالعه روند تغييرات رفاه خانوار براي تعيين يا تغيير در استراتژي اقتصادي و سياسي كشور مهم است. در بررسي صورت گرفته در خصوص 

منظور بهبود اوضاع معيشتي و ها بهتوان دريافت كه اجراي برخي قوانين مانند قانون هدفمندكردن يارانهشهري كشور ميوضعيت رفاه در مناطق 
هاي فراوان بر كشور) متأسفانه آثار مثبت قابل قبولي براي خانوارها به همراه نداشته است، به نحوي كه رغم تحميل هزينهتأمين رفاه خانوار (به

دهنده فاصله ها و طي دوران مورد بررسي ضريب جيني كه نشانتوان دريافت، در اغلب استانهاي سنجش رفاه ميشاخص در بررسي برخي
ها كه شاهد كاهش اين افزايش داشته است و در برخي ديگر از استان 1390نسبت به سال  1395طبقاتي بين اقشار جامعه است در سال 

  نداشته است. 1390، تفاوت فاحشي با سال 1395ايم، مقادير آن در سال شاخص بوده
مراتب بيشتر بوده به 1395هايش در سال هاي كشور از هزينهتوان گفت، ميزان درآمد يك خانوار در استانهزينه خانوار مي - از منظر شاخص درآمد

توان دليل اين مسأله را عزم دولت در ه شواهد موجود، ميها به دست آمد، در تعارض بود، اما با توجه باست. اين موضوع با آنچه در ضريب جيني استان
هاي كشور مثبت ارزيابي شود. همچنين در بررسي هزينه خانوار) در اغلب استان - كنترل نرخ تورم در كشور دانست كه موجب شد اين شاخص (درآمد

و قم كه سهم بيشتري از درآمد آنها صرف كاالهاي غيرخوراكي هاي تهران، فارس جز استانتوان گفت، بههاي خوراكي و غيرخوراكي ميشاخص هزينه
هاي غيرخوراكي رسد، باال بودن سهم هزينههاي خوراكي و غيرخوراكي در سطح مشابهي هستند. به نظر ميها از نظر ميزان هزينهشود، بقيه استانمي

هاي مربوط به تأمين رفاه توان نتيجه گرفت، سهم هزينهرو، ميباشد، ازاين در بودجه خانوار به دليل احتساب هزينه مسكن در گروه كاالهاي غيرخوراكي
گزارش هايي كه در اينمراتب كمتر از مقادير يادشده باشد. يكي ديگر از شاخصخانوار مانند تفريح و سرگرمي، پوشاك و درمان از كل هزينه خانوار به

ويژه ها، بهبعضي از استانتوان فهميد، بررسي قرار گرفت، نرخ بيكاري بود. با بررسي اين شاخص مي عنوان شاخصي اثرگذار بر ميزان رفاه خانوار موردبه
  .اندهاي مورد مطالعه روندي افزايشي در بيكاري را تجربه كردههاي مرزي كشور طي سالاستان

هاي مختلف، همچنان كشور از كمبود رفاه مردم در استانها در راستاي بهبود اوضاع رفاهي ها و برنامهگذاريرغم برخي سياستبنابراين به
هاي هاي درآمدي در كشور موجب كاهش اعتماد عمومي مردم به سياستبرد. اين موضوع، عالوه بر تشديد نابرابريدر مناطق مختلف رنج مي

  اندازد.شود و امنيت اقتصادي و ملي كشور را به خطر ميدولت و كاهش مشروعيت نظام مي
  

  هكارهاي پيشنهاديرا
  شود:منظور بهبود وضعيت رفاهي مناطق شهري كشور، برخي پيشنهادها به شرح زير ارايه ميبه
 افزايش رشد اقتصادي و رونق بخش توليد -          گذاران اقتصادي كنترل تورم از سوي سياست 

 اقتصادي براي بهبود رفاه در مناطق مرزي كشورهاي كارگيري سياستبه -          هاي حمايتي هدفمندكارگيري سياستبه 



 

   4 

  چین و روسیه نفتی مبادالت توسعه سایه در ایران انرژی امنیت هتدیدات
  بيان مسأله

ترين واردكننده نفت جهان تبديل شود. روسيه با شود كه در آينده، به  بزرگكننده نفت جهان است و برآورد ميترين كشورهاي مصرفچين يكي از بزرگ
هايي توانسته سهم خود را از بازار چين كه در چند سال اخير با اقدامطوريدرك اهميت اين موضوع، سعي بر توسعه تعامالت انرژي با اين كشور داشته، به

تواند سهم امه اين روند ميترين مشتري نفت ايران چين است، ادكننده نفت اين كشور تبديل شود. با توجه به اينكه بزرگترين تأمينافزايش دهد و به بزرگ
  ايران را از بازار چين كاهش دهد و امنيت انرژي و اقتصادي كشور را به مخاطره اندازد.

  تحليل مسأله
دهد كه ها نشان ميبينيروز افزايش يابد و پيشرشد باالي اقتصادي و صنعتي چين موجب شده است كه تقاضاي انرژي اين كشور روز به 

آينده نيز ادامه خواهد داشت. روسيه با درك اين موضوع مراودات اقتصادي خصوصاً صادرات نفت را به چين افزايش داده و اين روند در 
توان به افتتاح خط لوله ترين تأمين كننده نفت چين بدل شود.ازجمله اقدامات روسيه در اين جهت، ميتوانسته با اقدامات مناسب به بزرگ

رام، كه موجب افزايش صادرات نفت روسيه به چين شده اشاره كرد. همچنين افزايش خريد نفت توسط سيبري شرقي ـ اقيانوس آ
 بين هاهمكاري تشويق در توان گفت كه سياست چينهاي مستقل يكي ديگر از داليل افزايش واردات نفت چين بوده است و ميپااليشگاه
يكي ديگر از  مستقل هايپااليشگاه هايسهميه و نفت واردات مجوزهاي صدور هب بخشيدن سرعت طريق روسيه، از و مستقل هايپااليشگاه

داليلي بوده كه به افزايش صادرات نفت روسيه به چين كمك كرده است. روسيه با اين اقدامات توانسته مشتريان نفتي خود را متنوع سازد و 
كند، زيرا توازن انرژي ايش تجارت نفت با روسيه منافع سرشاري كسب ميبين، چين نيز از افزامنيت تقاضاي نفت خود را افزايش دهد. دراين

تواند امنيت انرژي اين كشور را سنگ دارد و افزايش واردات نفت از منابع قابل اعتماد مانند روسيه، ميدر چين وابستگي عميقي به منابع زغال
كنار اين موارد، كاهش توليد نفت خام از ميادين سه استان شمال سنگ كاهش دهد.در بهبود بخشد و بخشي از وابستگي چين را به زغال

  شرقي چين، واردات نفت خام از روسيه را براي اين كشور در اولويت قرار داده است تا بتواند كاهش توليد اتفاق افتاده را پوشش دهد. 
نيز انجام داده كه خريد بخشي از سهام شركت  هاي ديگريچين براي تعميق روابط اقتصادي با روسيه و افزايش واردات نفت، اقدام

 16/14 دالر، ميليارد 1/9 ارزش به ايمعامله در چين، از جمله آنهاست. اين شركت چيني (CEFC) سيافايروسنفت توسط شركت سي
 چين گسترش به رو هايهمكاري از ايتازه زواياي ترتيب،بدين تا خريداري كرده را روسنفت، روسيه، نفتي شركت ترينبزرگ سهام از درصد

 و كند ترآسان روسيه براي را بازاريابي مسكو، فعاليت و پكن روابط ضمن استحكام تواندمي موضوع اين .شود پديدار نفت، حوزه در روسيه و
از  كهدرصورتي است، ايران نفتي مشتري ترينبزرگ چين كه نكته اين گرفتن نظر در با دهد. افزايش چين نفت بازار در را كشور اين سهم

 بازار از بخشي رفتن دست از امكان نشود، اتخاذ نفت تجارت زمينه در خصوصبه چين، با مبادالت توسعه براي مناسبي جانب ايران استراتژي
 براي تهديدي و كند مواجه دشواري با نفت صادرات براي را مجدد بازاريابي تواندمي اتفاق اين. دارد وجود ايران نفت صادرات براي چين
 دست از شود،مي تأمين نفت صادرات طريق از كشور ارزي درآمدهاي از زيادي بخش اينكه به توجه با همچنين. باشد كشور انرژي امنيت
 امنيت خودنوبهبه موضوع اين كه شودمي منجر كشور درآمدهاي كاهش به صادرات احتمالي كاهش و نفت صادراتي بازار از بخشي رفتن

  .اندازدمي خطر به كشور اقتصادي
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  قرار گيرد:براي حفظ سهم بازار صادراتي نفت در كشورهاي بزرگ مانند چين و ارتقاي امنيت انرژي و امنيت اقتصادي كشور، موارد زير بايد مورد توجه 

 بهاي قيمتي مناستالش جدي براي حفظ سهم بازار چين از طريق تخفيف 
 هاي بيشتر اقتصادي و اتخاذ ديپلماسي فعال انرژيحفظ و افزايش سهم ايران در بازار نفت چين از طريق همكاري 

 جهاني هاي كشورهاي صاحب نفوذ در مناسباتسهيم شدن در پااليشگاه 

 همكاري با روسيه در خصوص بازار نفت چين از طريق سواپ نفت    
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  کشور روستایی مناطق در نابرابری و فقر وضعیت
  

  بيان مسأله
خصوص هاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه است. امروزه بيشتر كشورها و بهيكي از مباحث مطرح در اقتصاد، وجود نابرابري

برند. نابرابري توسعه به داليل مختلف از نابرابري شديدي كه ناشي از الگوي توزيع ثروت و درآمد است، رنج ميكشورهاي درحال
التي ديگر مانند افزايش مهاجرت به شهرهاي بزرگ به دليل نبود امكانات اقتصادي، اجتماعي و عالوه بر ايجاد فقر به ايجاد مشك

شود. نابرابري درآمدي از نشيني در شهرها، خالي شدن روستاها، كاهش توليد مواد كشاورزي و... منجر ميبهداشتي، افزايش حاشيه
گذاران سياسي و اجتماعي در دنيا ياستسيزان را به خود جلب كرده و اين موضوع براي ربرنامههايي است كه هميشه توجه واقعيت
  هاي شديد درآمدي، قدمتي به بلنداي تاريخ دارد.اي يافته است تا جايي كه قدمت اعتراض و انتقاد نسبت به نابرابرييژهواهميت 

  

  مسأله تحليل

هاي صورت گرفته در مورد يفتعراي دارد.  يژهوجايگاه  اسي كشورها به دليل تبعات مختلف،فقر و نابرابري در مطالعات اقتصادي، اجتماعي و سي
دهد كه در اقتصاد ايران ضريب جيني نسبت به سال ها نشان ميفقر بيشتر بر مباني اقتصادي و دستيابي به غذاي مكفي داللت دارد. بررسي

بوده است. متوسط هزينه كل  34/0ميزان آن ثابت و برابر با  1395تا  1393از سال  ها كاهش داشته و، يعني سال هدفمندسازي يارانه1389
سال گذشته از روند  15در طول  ييبه روستا يكل شهر ينهنسبت هزطور مستمر در حال افزايش بوده، اما خانوارهاي شهري و روستايي به

از سوي  است. يدهبرابر رس 8/1 يزانبرابر به م 52/1و از بوده  يشافزانسبت در حال  ينا 1395تا سال  1390كرده و از سال  يرويپ ينوسيس
 يهامقدار مواجه بوده است. تنها نكته قابل تأمل در هزينه يشهر سال با افزا ييدر مناطق روستا يرخوراكيو غ يخوراك يهاهزينهديگر، 
در همچنين  است. يخوراك بخشها در از كاهش هزينه يموضوع ناش ينكه ا يافته يشافزا يبا رشد كمتر 1392آن است كه از سال  يخوراك
 30مسكن در بودجه خانوار كه حدود  ينههز يشاما افزا ،بود يافته يشدرصد افزا 5/9 يرخوراكيغ يهاتورم هزينه ينكهبا وجود ا 1394سال 

دهد كه با نشان مي يرانمركز آمار ا يهابررسير مجموع، د بود. يافته يشدرصد افزا 8/11 داد،مي يلخانوار را تشك يرخوراكيغ ينهدرصد هز
از نرخ تورم، رشد كرده است. در  يشتربا نرخ بيي روستا يمد خانوارهاآدر ،1395تا  1393هاي ها از تورم در سالهزينه ييراتتغ يرويوجود پ

  رفاه شكل گرفته است. يتتقو يدر راستا ييروستا يمد خانوارهاآو در ينهدر هز يروند اصالح يكموضوع،  ينا يجهنت
  

  هاي پيشنهاديراهكار

  شود:يي زير پيشنهاد ميراهكارها ي،فقر و نابرابر يتبا توجه به اهم
 در سطح كشور يآموزش عال يهادوره يريو فراگ يشافزا - 

 يياشتغال در مناطق روستا يجادا ها،يارانههدفمند  يعكاهش تورم، توز - 

 ييدر مناطق روستا ياقتصاد هاييتاز فعال يتحما - 

   يو اجتماع ياسيس ي،معضل اقتصاد ينكاهش ا يبرا اييدر مناطق روست يدرآمد يينپا يهااز دهك يتحما - 
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  کشور صنعتی هایزیرخبش زاییاشتغال توان از شناختی
  

  بيان مسأله
هاي طور غيرمستقيم بر ساير شاخصتقاضاي اقتصاد دارد و بههاي اقتصادي است كه ارتباطي دوسويه با  عرضه و ترين شاخصاشتغال يكي از مهم

شود و تغيير در اشتغال نيز بر عرضه و طوري كه تغيير در عرضه و تقاضاي اقتصاد باعث تغيير در اشتغال موجود ميگذارد، بهاقتصادي و اجتماعي اثر مي
خش اثرگذار بر اشتغال است، زيرا اشتغال ايجاد شده در اين بخش پايداري زيادي ترين بتقاضاي اقتصاد اثرگذار است. بخش صنعت و توليد هر كشور مهم

  گذارد.ها دارد و بيشتر بر اشتغال، توليد و درآمد اثر مينسبت به ساير بخش
  

  تحليل مسأله

 35به دليل سهم حدود  تنهارود. اين بخش نهترين بخش توليدي كشور به شمار ميعنوان يكي از سه بخش اصلي اقتصاد، بزرگصنعت به
هاي مهم آن دارد، داراي هاي اقتصادي و شاخصاي كه با ساير بخشهاي پسين و پيشين گستردهدرصدي خود از توليد، بلكه به علت ارتباط

شود، زيرا ر ميهاي اقتصادي به ايجاد اشتغال منجافزوده، بيش از ساير بخشاي است. بخش صنعت عالوه بر ايجاد ارزشاهميت و جايگاه ويژه
	دهد.اين بخش به صورت مستقيم و غيرمستقيم اشتغال كشور را تحت تأثير قرار مي

هاي مختلف توليدي است كه هركدام ها دارد. بخش صنعت متشكل از گروهتري نسبت به ساير بخشسهم اشتغال بخش صنعت، روند باثبات
درصد  90دهد حدود هاي انجام شده نشان ميدهند. بررسييد و اشتغال آن را تشكيل مياز آنها با توجه به وزن و جايگاه خود در اين بخش، تول

هاي اين بخش ايجاد شده است. صنايع مربوط به توليدات مواد غذايي و آشاميدني در كنار صنايع مورد از فعاليت 10اشتغال بخش صنعت توسط 
هاي يادشده، صنايع مربوط اند. در كنار بخشغال بخش صنعت به خود اختصاص دادههاي غيرفلزي بيشترين سهم را از اشتمربوط به توليد كاني

درصد اشتغال  30بيش از » شيمياييد مواد و محصوالت يتولصنايع «و » يد فلزات اساسيتول«، »تريلرو تريلر و نيم موتوريتوليد وسايل نقليه «به 
  ارايه شده است.دهند. جايگاه ساير صنايع در گزارش صنعتي را تشكيل مي

  

  راهكارهاي پيشنهادي
هاي بهبود شرايط و ايجاد اشتغال هاي زير زمينهشود با استفاده از سياستهاي موجود در آن، پيشنهاد ميبا توجه به شرايط اقتصاد ايران و ظرفيت

  باثبات براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي فراهم شود.
 تدوين استراتژي صنعتي	

  استراتژي تجاري با هدف حمايت از توليد و اشتغال داخليتدوين	

 مديريت صحيح واردات	

 سازي شرايط الزم براي حضور در بازارهاي جهانيزا و فراهمسازي فعاليت صنايع اشتغالبهينه  
 حمايت از توليدات صنعتي مشترك با كشورهاي اروپايي  
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 اقتصادی امنیت بر جوییرانت و رانت آثار

  مسألهبيان 
 جوييرانت و رانت ايجاد عامل ترينمهم .است جوييرانت و رانت وجود از جمله ايران توسعه، حال در كشورهاي اقتصاد اساسي معضالت از يكي
 عوامل ساير همراه به عامل اين. است آن از صدور حاصل نفتي درآمدهاي و نفت طبيعي منابع وجود ايران، توسعه ماننداقتصادهاي درحال در

هاي مولد از مزيت بيفتند و رشد و امنيت جويي، موجب شده است روحيه خالقيت و نوآوري در جامعه عقيم شود، توليد و فعاليت رانت گيريشكل
  تأثير قرار گيرند.اقتصادي جامعه تحت

  تحليل مسأله
 دولتي، خدمات و كاالها انحصاري ارايه مصنوعي، انحصارات وجود ، در كنارآن از صدور حاصل نفتي درآمدهاي و نفت طبيعي منابع وجود
 سياسي هايدهيباج بانكي به برخي افراد، اعتبارات ارزان تخصيص اجتماعي، و اقتصادي هايفعاليت براي انحصاري مجوزهاي صدور

  شده است.  كشور در رانتي اقتصاد نتيجه ايجاد در و جوييرانت رواج و گسترش موجب ،...و
هاي بانك جهاني در خصوص ميزان رانت نفتي براي كشورهاي مختلف جهان، رانت حاصل از اين منبع براي ايران، بين دادهبر اساس 

ميالدي، روند تقريباً صعودي داشته است كه روند افزايشي اتكاي اقتصاد كشور به اين منبع طبيعي را  2014ميالدي تا  2010هاي سال
ها جاي تعجب ندارد. در اين بين، ايران تنها انت نفت در ايران با توجه به افزايش درآمد نفتي در اين سالدهد كه البته افزايش رنشان مي

ميالدي شاهد افت شديد رانت نفتي بوده است كه با توجه به كاهش شديد صادرات نفت توسط ايران  2012تا  2011هاي در بين سال
 1ميالدي به  2012بشكه در هرروز بود كه در سال  693هزار و  565ميليون و  2ميالدي،  2011(ميزان صادرات نفت خام در سال 

  رسد.نظر ميبشكه در روز كاهش يافت) در اين سال، كاهش رانت، طبيعي به 863هزار و  498ميليون و 
گذاري در ميزان سرمايهگيرد، جويي قرار مياي تحت تأثير گسترش رانتدر اين بين، از جمله متغيرهايي كه به شكل قابل مالحظه

 1385درصد در سال  24/31افزوده بخش صنعت از گذاري به ارزش، نسبت سرمايهي بانك مركزيبخش صنعت است. بر اساس آمارها
 به نسبت شدهخلق  افزودهارزش از هاتوليدكننده كاهش يافته است كه دليل اصلي آن اين است كه سهم 1394درصد در سال  14/24به 

كند. بنابراين، در چنين گذاري توسط آنها كفايت نميماند براي سرمايهها ناچيز است و آنچه براي مولدها باقي ميواسطه و هالدال سهم
هاي مولد جاي شوند و فعاليت در بخشميجويانه هاي رانتگذاران و استعدادهاي ملي عمدتاً جذب فعاليتفضايي، كارآفرينان، سرمايه

  ه براي كسب رانت دهد.خود را به مبارز

  راهكارهاي پيشنهادي
  گذارد:هاي ايجادكننده رانت پيش رو ميجهت كاهش زمينههاي عملي مفيدي را راهكارهاي ارايه شده زير جنبه

  تغيير اتكاي درآمد كشور از نفت به منابع غيرنفتي - 
  گري دولتكاهش حجم تصدي - 
  افزايش شفافيت - 
  برخورد قاطع با متخلفان - 
  ايجاد نهادهاي دموكراتيك براي كاهش رانت منابع طبيعي - 
  رساني و پاسخگوييتقويت نظام اطالع - 
  مدنيتقويت جامعه - 
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 کشور اقتصادی رونق و توسعه در ایتوسعه هایبانک نقش
  

  بيان مسأله
د. ضرورت نيل به توسعه كرتوان در ارتباط با فرآيند توسعه اقتصادي تبيين اي را ميهاي توسعههاي بانكنقش و فعاليت ،وظايف

توسعه اقتصادي كشورها  موضوعها در گذاريتوسعه موجب شد تا نهادهايي براي هدايت سرمايهاقتصادي در كشورهاي پيشرفته و درحال
  ند.وجود آياي بههاي توسعهها و سازماندر قالب بانك

  

  تحليل مسأله
اجتماعي روند توسعه  -هاي اقتصاديهاي زيرساخت، صنايع و طرحيمت براي بخشقارزاناي با تأمين منابع مالي هاي توسعهبانك

هاي دهد كه بانككنند. تجارب موفق متعددي در اين زمينه در جهان وجود دارد؛ تجربه برزيل نشان ميكشورها را تسهيل مي
را تسريع و با  -ويژه انرژي و زيرساختبه-هاي مختلف اقتصاد برزيل، توسعه بخش1952از سال  BNDESاي با محوريت توسعه

اند، اما مشكالتي در تركيب تأمين منابع المللي، پيوندهاي اقتصادي برزيل را با كشورهاي مختلف مستحكم كردهحضور در بازار بين
تا  1980ن چين با انجام اصالحات اقتصادي و مالي از دهه هاي متوسط و كوچك دارند. همچنياعتباري بانك و تأمين مالي بنگاه
اي ين بانك توسعهتربزرگ CDBي كه طوربهاي ارايه داده است، هاي توسعه، در مورد بانكCDBامروز، تجربه موفقي با محوريت 

ر نهايت، روند تقويت اقتصاد داخلي هاي تأمين مالي خود را تغيير داده و دهاي مختلف براساس نياز چين اولويتجهان بوده و در دهه
الملل و هاي چيني فعال در اقتصاد بينيمت به شركتقارزانهاي خارجي بلندمدت و چين را تسريع كرده است. همچنين با ارايه وام

  رده است.كشورهاي داراي منابع انرژي در آمريكاي التين و آفريقا، امنيت انرژي اقتصاد چين و موقعيت سياسي چين را تقويت ك
و تنها به  هاي تجاري عمل كردهكلي مانند بانك طوربهدهد كه اي كشور نشان ميهاي تخصصي و توسعهبررسي وضعيت بانك

اند. روند اعطاي تسهيالت بانك توسعه صادرات نزولي بوده و بخش معدن بيشترين سهم را در جذب ارايه تسهيالت اكتفا كرده
هاي درصد دارايي 80و معدن عملكرد مثبتي در ارايه تسهيالت داشته و همواره باالي تسهيالت اين بانك داشته است. بانك صنعت 

اي، اولويت اهداف تجاري و نياز به صادي شامل عملكرد موافق چرخهدهد، اما برخي مالحظات امنيت اقتآن را تسهيالت تشكيل مي
  افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

  

  راهكارهاي پيشنهادي
  پيشنهادهاي سياستي در اين راستا به شرح زير است: 

 كشور ايو توسعه يتخصص هايبانك ياهداف كل بندييتدر اولو ييرتغ  
 اي،توسعه هايبانك يهسرما يشافزا 

 ي براي فعاالن اقتصادي،تخصص هايتوسط بانك يو فن ياقتصاد هايانجام مشاوره 

 موفق يخارج ايتوسعه هايبانك ياقتصاد هاياستفاده از مشاوره  
 گذاري در استفاده از آن براي هدفهاي كشور و ي نسبي استانپهاي براي شناسايي مزيتاستان گذارييهسرما يراهبردها يهته

 ارايه تسهيالت بانكي.


