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تمل هايياستراتژ و  تأك يداخل يهاشركت يبرا يكادغام   بر  يدبا 
حوزه انرژ  فعال يهاشركت   يدر 

  بيان مساله 
 قوت، موارد هايافزاييهم و ضعف موارد هايپوشانيهم مانند تمليك و ادغام مختلف مزاياي از گيريبهره و اقتصادي نامساعد شرايط با مقابله
 به هاشركت از بسياري كه است شده موجب مالي، تأمين توانايي بهبود يا جديد منابع تحصيل امكان ريسك، كاهش وري،بهره افزايش و بهبود

رغم باشيم. اين در حالي بوده كه به اقتصادي مختلف هايحوزه در زيادي ايهادغام شاهد سال هر و شوند ترغيب استراتژي، اين از استفاده
هاي فعال در صنعت نفت، به داليل مختلف، استفاده از اين استراتژي هاي داخلي، مانند شركتاقتصادي در بسياري از شركتوضعيت نامساعد 

  هاي زيادي بر اقتصاد كشور تحميل شده است.و از اين مسير، هزينه چندان مورد پذيرش واقع نشده است
  

  تحليل مساله 
افزوده بيشتر به كار گرفته ها يا ايجاد ارزششوند كه براي مقابله با بحرانهايي مطرح ميحلراه نعنوادر بسياري از كشورها، ادغام و تمليك به

دهد ارزش قراردادهاي آمارها نشان مي اند.هاي فعال در حوزه انرژي به اين استراتژي رو آوردهها از جمله شركتو بسياري از شركت شوندمي
است. اين در حالي بوده كه در مدت مشابه سال  بودهميليارد دالر  137، بيش از 2017در نيمه نخست سال  حوزه نفت و گاز، ادغام و تمليك

 و ادغام كانون همچنان ميليارد دالر بوده است. در اين بين، بخش باالدستي نفت و گاز، 87ارزش ادغام و تمليك صورت گرفته حدود  2016
، ارزش 2017اي كه در نيمه نخست سال گونههاي ادغام و تمليك را به خود اختصاص داده است، بهبوده و بيشترين سهم از كل قرارداد تمليك

دستي نفت و گاز به ترتيب ميليارد دالر گزارش شده است. در اين دوره، سهم بخش مياني و پايين 92اين قراردادها در بخش باالدستي، حدود 
   ميليارد دالر گزارش شده است. 17و  18
 به كافي توجه عدم، فرهنگي هايمبادله، زمينه هايمسايل مهمي مانند هزينه رواج استفاده از ادغام و تمليك در جهان، در ايران به دليل رغمبه

 هايشركت براي استفاده از اين استراتژي ،هدفمند و منسجم ايبرنامه فقدان ها و همچنينبنگاه براي كافي انگيزه ايجاد عدم موضوع، اهميت
 زيان رشد و مقياس صرفه از گيريبهره عدم مانند به دليل مواردي كل وريبهره كاهش خود موجبنوبه. اين موضوع بهنيست مطرح چندان داخلي
هاي فعال در صنعت حفاري ايران، مانند شركت ملي حفاري توان در شركتهايي از اين موارد را ميشود. نمونهمي ناموفق هايشركت انباشته

 اعتباري و مالي تجاري، هايريسك مناسب مديريت به علت مواردي مانند ركود اقتصادي در كشور، عدم در مجموع بايد گفت كهمشاهده كرد. 
 نقدينگي، و سودآوري هايشاخص نسبي بودن همچنين پايين فناوري و نامناسب، انتقال كارآيي و توليد عوامل پايين وريها، بهرهشركت
توانند با استفاده از اين دست صنعت نفت و حتي بخش بانكي كشور ميهاي مختلف اقتصادي مانند بخش پايينهاي فعال در بخششركت

  وري به سودآوري بيشتري دست يابند.هاي خود را كاهش دهند و با افزايش بهرهاستراتژي، هزينه
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  تواند راهگشا باشد:براي تحقق اين موضوع توجه به موارد زير مي

  هاشركت تمليكبراي ادغام و مشخص و شفاف نهادي و قانوني  هايزيرساختايجاد 

 ،ابزار ادغام و تمليك كارگيريبه تشويق و تبليغ معرفي 

  از سوي دولت جديد هايمشوقارايه 

  هاي فعال در صنعت نفت ايرانشركتادغام و تمليك در 



 

   2 

و اشتغال اهبردهاي ر توليد  راستاي حمايت از  در  منابع اعتباري    تقويت 
  

  بيان مسأله
 مناسب و عملكرد يستن يرپذامكان هماهنگ و همراه، ي و اعتباريمال ينتأم تقويت نظامبدون  يهر كشور گسترش توليد و اشتغال

سازد. وجود منابع اعتباري مناسب، توانايي مي مرتفع را كشور يديتول يهابخش يعمده مشكالت مال يالت،تسه يها در اعطابانك
  .كندهمراهي و تسهيل تأمين مالي بخش توليد و گسترش اشتغال را ايجاد مي

  

  مسأله ليتحل   
ها به ترتيب بيشترين ها) و ساير داراييدرصد دارايي 36دهد كه در هفت سال اخير، بدهي بخش غيردولتي (بيش از ها نشان ميبررسي
ها را افزايش داده و به كاهش قدرت اعتباردهي ها، ريسك نقدينگي بانكاند. افزايش سهم ساير داراييها داشتههاي بانكدر دارايي سهم را

ها و درصد دارايي 65ها حدود ها، با توجه به اينكه بدهي بخش غيردولتي و ساير داراييهاي بانكآنها منجر شده است. در بخش بدهي
ها در معرض ريسك دهند، بانكهاي كشور را تشكيل ميهاي بانكدرصد بدهي 70ها حدود غيردولتي و ساير بدهي هاي بخشسپرده

 يشدن نوع يدارپد ايبه معن ،در واقع هاو بانك اعتباري هايهسسؤدولت به م يبده يشافزاهمچنين نقدينگي قابل توجهي قرار دارند. 
 ينندارد و به هم ينقدشوندگ يتدولت، قابل ياز بده يناش يمال يشدن تنگنا يداربا توجه به پد ست كههاهسسؤم يندر ترازنامه ا ييدارا
به  ،1395و  1394در سال  -هاي كشور در وضعيت مناسبي نبوده كفايت سرمايه بانك .دهديها را كاهش مبانك يتوان اعتبارده يل،دل

 درصد) 8(حداقل  الملليدرصد بوده است كه فاصله زيادي با استاندارد بين 6زير  و 4متوسط  طوربههاي ايران كفايت سرمايه بانك ترتيب
   و اين مسأله توانايي نظام اعتباري كشور را در عرضه اعتبار كاهش داده است. -دارد

  

  يشنهاديپ يراهكارها   
  شود:ارايه ميپيشنهادهاي زير در راستاي حمايت از توليد هاي كشور براي بهبود منابع اعتباري بانك

 بيشتر با ريسك بيشتر به استراتژي سود كمتر و ريسك كمتر براي كاهش ريسك نكول از سود  يالتپرداخت تسه ياستراتژ ييرتغ
 تسهيالت و معوقات.

 يادبا حجم كم و تعداد ز يالتو تعداد كم به تسه يادبا حجم ز يالتاز تسه يالتتسه يبترك ييرتغ.  
 دولت هاييبازپرداخت بده يمتقو ينو تدو ييشناسا. 
  كشور  هايثابت و مستغالت بانك يهاييكاهش دارا يبرا يتوسط بانك مركز يبرنامه جامع زمانتدوين و اجراي 

 كشور يمنابع اعتبار يتو اشتغال در كنار تقو يدتول گذاري،يهگسترش سرما يبرا وكاركسب يبهبود فضا يو قانون يرفع موانع نهاد  
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محور  بر  امنيت انرژي  س يشافزااستراتژي ارتقاي  مصرف  بخش حمل جيانيسهم    ونقلدر 
  

  بيان مسأله
. كشورهاست اقتصادي امنيت تهديدهاي از يكي بخش، اين در مصرفي سوخت نوع پايين تنوع و بنزين مصرف به نقلوحمل بخش وابستگي

 سوخت يك يافتن درصدد كشورها از بسياري كه است شده موجب بنزين، مصرف از ناشي هوا آلودگي مانند هاييپديده كنار در عامل، اين
 دليل به 1391 سال از اما ،شده آغاز جايگزين سوختجي به عنوان يك انگاز سي از استفاده ،1380 دهه اوايل از ايران در باشند. جايگزين
 و است مانده ثابت تقريباً كشور در جيانسي مصرف سوخت، دو اين هايقيمت نسبت و بنزين و جيانسي نادرست گذاريقيمت مانند عواملي

 احتمال همچنين و بنزين واردات به وابستگي افزايش دليل به تواندمي موضوع اين. است يافته افزايش بنزين واردات و مصرف ميزان مقابل، در
  كند. تهديد را كشور ملي امنيت و اقتصادي امنيت بنزين، واردات در اختالل و جديد هايتحريم

  

  مسأله  ليتحل
 درصد صد تا كشورها برخي در وابستگي اين. است داشته بااليي بسيار وابستگي نفتي هايفراورده به متمادي، هايسال طي ونقلحمل بخش

به  جيانسي و گرفته قرار كار دستور در ونقل،حمل بخش سوخت سبد به بخشيتنوع ها قبل،ايران از سال در. دارد ادامه كماكان و بوده نيز
از براساس نتايج به دست آمده،  است. شده وارد ايران زميني ونقلحمل خصوصبه و ونقلحمل بخش مصرفي سبد در عنوان سوخت جايگزين

 8/2از  و مصرف روزانه آن جي در كشور افزايش يافته انبندي بنزين در كشور، ميزان مصرف سوخت سياواسط دهه هشتاد و به دنبال سهميه
. اين موضوع موجب كاهش مصرف بنزين و همچنين ه استرسيد 1391ميليون مترمكعب در سال  9/18به  1386ميليون مترمكعب در سال 

ميزان  ،1391از سال ، حالاينبااست. شده  1391درصد در سال  8/2به  1385درصد در سال  3/37كاهش وابستگي كشور به واردات بنزين از 
 . اين موضوع در كنارايمها شاهد كاهش مصرف در كشور بودهجي در كشور رشد ماليمي داشته است و حتي در برخي از سالانمصرف سي

كه  ايگونهبه ،يابدونقل كشور افزايش تبع آن، سهم بنزين در سبد سوخت حملميزان مصرف بنزين كشور و بهموجب شده كه افزايش خودروها، 
يكي از داليل اين موضوع به نحوه  اند.اعالم كردهدرصد  1/14را حدود  1394ميزان وابستگي كشور به واردات بنزين در سال  گزارشات رسمي،

   جي روي آورند.انجاي سيكنندگان به استفاده از بنزين بهگردد كه موجب شد مصرفجي در كشور بازميانگذاري سيقيمت
رود كه با افزايش روند جي توجه كافي نشود، بيم آن ميانهاي جايگزين مانند سوخت سي، چنانچه به توسعه سوختتوجه به وضعيت موجودبا 

هاي جديد كه در دستور كار آمريكا د. اين موضوع (با توجه به اعمال تحريمياب افزايشمصرف بنزين در كشور، ميزان وابستگي به واردات بنزين 
تبع آن، امنيت اقتصادي و حتي امنيت ملي كشور را به خطر اندازد. در تواند در واردات بنزين ايران اختالل ايجاد كند و بهمي ،گرفته است)قرار 

ان عنوشهرها كه بهخصوص در كالنتوان اميدوار بود كه از ميزان آلودگي هوا، بهجي در سبد سوخت، ميانكنار اين موارد، با افزايش سهم سي
   هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي به همراه دارد، كاسته شود.يك معضل بزرگ، هزينه

  

  يشنهاديپ يراهكارها
  ضروري است: ونقل و كاهش وابستگي به بنزين، توجه به موارد زيرجي در سبد سوخت حملانمنظور افزايش سهم سيبه
  و بنزين جيانسياصالح قيمت 

 گازسوزبراي افزايش خريد خودروهاي  كنندگانمصرفهاي مختلف به ارايه مشوق  
  خودروهاي باكيفيتتوليد 

  جيانهاي عرضه سيتوسعه زيرساخت 

 توليد خودروهاي هيبريدي و برقيبراي گذاري سرمايه 
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متوسط عياز صنا يدولت يهاتيحما يراهبردها و    كوچك 
  بيان مسأله

يافتگي بسياري از آنها گسترش توان دريافت كه رمز توسعهيافته (مانند آلمان، كانادا و ژاپن) ميبا نگاهي به تجارب كشورهاي توسعه
يتي در ايجاد اشتغال و رشد اهم باهاي كوچك و متوسط نقش بسيار هاي كوچك و متوسط بوده است. با توجه به اينكه بنگاهبنگاه

هاي كوچك و متوسط هاي حمايتي از مشكالت اين بخش بكاهد. بنگاهه دارند، الزم است دولت با اجراي سياستاقتصادي كشور برعهد
هاي هر المللي افزايش دهند و با توجه به مزيتپذيري كشور را در بازارهاي بينهاي رقابتتوانند با توليد كاالهاي جديد و متنوع زمينهمي

هاي صنعتي شدن مناطق روستايي را فراهم آورند. گسترش اي در كشور شوند و زمينهادل منطقهمنطقه جغرافيايي موجب ايجاد تع
 شهرهاكالنرويه افراد به هاي كوچك و متوسط در اين مناطق، عالوه بر حل مشكالت اشتغال و ركود در كشور، مانع مهاجرت بيبنگاه
  كند.د و از ايجاد فقر جلوگيري ميآورهاي توزيع عادالنه ثروت را فراهم ميشود و زمينهمي
  

  مسأله ليتحل
وكارها از طريق رونق بخش توليد و شود. اين كسبهاي كوچك و متوسط رمز توسعه اقتصادي كشورها شناخته ميامروزه توسعه بنگاه

ها و د بود. در ايران به دليل اعمال تحريمالمللي اثرگذار خواهناشتغال، افزايش كارآفريني، ايجاد نوآوري در توليد و... بر اقتصاد داخلي و بين
هاي رفع مشكالت بنگاه منظوربهرغم وجود قوانين متعدد هاي مناسب در توليد و... بهايجاد محدوديت در مبادالت خارجي، نبود زيرساخت

هاي مختلف وجود ضعف در بخشتوان ايم. دليل اين موضوع را ميكوچك و متوسط، متأسفانه شاهد موفقيت چشمگير در اين بخش نبوده
هاي اقتصادي از جمله اعطاي ممكن است برخي از سياست هرچندهاي اقتصادي بيان كرد. گذاري، اجرا و عملكرد خود بنگاهسياست

ي ناورفهاي قديمي و عدم دسترسي به اي از زمان به صورت مسكن عمل كرده باشد، اما به دليل توليد با فناوريتسهيالت بانكي در برهه
  اند به جايگاهي مطلوب دست يابند.ها در كشور نتوانستهگونه بنگاههاي پشتيباني قوي و... ايندنيا، نبود زيرساخت روز
  

  راهكارها
  شود.ها به شرح زير ارايه مييشنهادپو متوسط برخي  كوچكهاي با توجه به لزوم بهبود عملكرد دولت در خصوص حمايت از بنگاه

 هاي كوچك و متوسطش نرخ تسهيالت بانكي براي بنگاهكاه 

 رفع ابهام از قوانين و مقررات بازرگاني و تجاري 

 جلوگيري از قاچاق كاالها 

 داخلتوليد ي هااشاعه فرهنگ استفاده از كاال  
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سايه  در  امنيت اقتصادي    يفتيسو ياحتمال يمتحر و از برجام يكاخروج آمرتخريب 
  

  بيان مسأله
تواند به شبكه مالي كشور آسيب بسيار زيادي وارد مسأله نقل و انتقال پول و مبادالت مالي موضوع بسيار مهمي است كه اختالل در آن مي

اي را عليه ايران وضع خواهد كرد، هاي گستردهديگر در برجام باقي نخواهد ماند و تحريمكند. با توجه به اينكه آمريكا اعالم كرده است كه 
  هاي زيادي بر اقتصاد كشور تحميل نمايد.تواند هزينهميوجود آمده بحث تحريم سوييفت بوده كه هايي كه در اين زمينه بهيكي از نگراني

  

  مسأله ليتحل
و  90هاي هاي تحريمي جديدي عليه ايران منتشر كرده كه قرار است در دورهداري اين كشور برنامهخزانهبا خروج آمريكا از برجام، وزارت 

هاي مالي، تحريم مانندهاي متعددي شامل بخش ،اعمال خواهند شد يادشدههاي ها كه بعد از اتمام دورهاين تحريم روزه اعمال شوند.180
  . هستند ...هاي نفتي، كشتيراني، خودرو وتحريم

هاي برنامه نيترمهمدو مورد از رسان سوييفت قطع دسترسي ايران به چرخه مبادالت دالري جهاني و نظام پيامهاي يادشده، در بين تحريم
تجارت هاي مربوط به تحريم ،خريد يا استفاده از دالر توسط ايرانمالي شامل هاي تحريم .تحت فشار قرار دادن ايران است منظوربه آمريكا

هاي ايراني در هاي مربوط به خريد يا فروش ريال ايران يا نگهداري ميزان قابل توجهي از وجوه يا حسابتحريم، بهاطال يا ساير فلزات گران
وط به هاي مالي موردي كه شايد اهميت بسيار زيادي براي ايران داشته باشد، تحريم مربدر بين تحريم نيز خواهد شد. خارج از ايران يقلمرو

به بانك  سوييفت ه خدماتيهاي مربوط به اراطور صريح اعالم كرده تحريمآمريكا به سوييفت است كه همانمالي يا  رسانارايه خدمات پيام
  .شدروزه اعمال خواهد 180ايراني در پايان دوره  هايهمؤسسمركزي ايران و برخي 

ايجاد مانع بر سر جريان انتقال سرمايه و ساير اشكال انتقال وجه است و در صورتي كه  ،هاي ماليتحريمبسيار مهم  هاييكي از تأثير
خواهد شد.  دشوارالمللي بسيار المللي قطع شود، امكان انجام تجارت بينمالي بين هايرسانبه معامالت دالري و پيام اقتصاددسترسي 

المللي ايران ايجاد نكرده در مبادالت و تجارت بين چندانيل رفع نشده و گشايش كام طوربهها هرچند بعد از برجام نيز اين تحريم ،البته
هاي جديد در مسير مبادالت مالي ايران، اثرات نامطلوبي را بر بازار ارز و تجارت و اما قطع دسترسي كامل و همچنين اعمال تحريم ،بود

   المللي ايران خواهد گذاشت.معامالت بين
  

   يشنهاديپ يراهكارها
  هاي مالي آمريكارصد تحريم منظوربهايجاد يك نهاد تخصصي توسط بانك مركزي  

 ها و ارزهاي رمزنگارچينهاي جايگزين مانند بالكاستفاده از سيستم  

 چندجانبه پولي و جايگزين سوييفتهاي دوجانبه و لزوم جديت در عملياتي كردن پيمان  

 روسيه هاي نقل و انتقال مالي چين واستفاده از سيستم  
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رژ يتيتبعات امن روابط  روس يونيستيصه يمگسترش    يرانا يبرا يهو 
  
  

  بيان مسأله
اي وجود دارند و رژيم صهيونيستي آويو، موضوعات حل نشدهالمللي، بين مسكو و تلاي و بيندر شرايط كنوني در ارتباط با مسايل منطقه

گذارد. با وجود اين، اين دو نگاهي دوستانه به طرف صحه ميآيد كه بر پيچيدگي روابط دو چنان متحد راهبردي آمريكا به حساب ميهم
المللي بر روابط دوستانه آنها تأثيري نداشته اي و بينكنند مواضع متفاوت دو كشور در ارتباط با مسايل مختلف منطقههم دارند و سعي مي

  .نيتي و اقتصادي بر امنيت ايران داشته باشدهاي مختلف سياسي، امتواند تبعات متعددي در حوزهباشد. گسترش روابط دو طرف مي
  

  مسأله طرح
در ارتباط با مراودات تجاري روسيه و رژيم صهيونيستي ذكر اين نكته ضروري است هرچند روسيه با موازنه تجاري مثبت و داشتن حجم 

اقتصادي براي خود رقم زده است؛ ولي باالي صادرات نسبت به حجم واردات از اين رژيم، وضعيت مناسبي را در حوزه روابط دو جانبه 
هاي مربوط به انرژي، تسليحات نظامي، عرصه جهاني طور كلي در بين شركاي اصلي صادراتي و وارداتي اين رژيم جايگاهي ندارد. حوزهبه

تواند به نوبه ي ميآيند. گسترش روابط روسيه و رژيم صهيونيستهاي همكاري دو طرف به حساب ميترين حوزهو حوزه كشاورزي از مهم
هاي سياسي ايران و روسيه گيريخود تبعات امنيتي براي ايران مانند ايجاد اختالل در روابط نظامي ايران و روسيه، ايجاد زاويه در جهت

  نسبت به تحوالت آينده سوريه و اثرگذاري محدود بر روابط حوزه اقتصادي ايران و روسيه، در پي داشته باشد.
  

  يشنهاديپ يراهكارها
  در راستاي كاهش تبعات گسترش روابط روسيه و رژيم صهيونيستي بر امنيت اقتصادي ايران، توجه به موارد زير ضروري است: 

 تالش براي عضويت در اتحاديه اقتصادي اوراسيا توسط ايران 

 سازي در برابر روسيهموازنه 

 صهيونيستي رژيم عليهاي بر منطقه اجماع ايجاد  
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سايهيرتأث در  اقتصادي  امنيت   نوسانات نرخ ارز پذيري 

  مسألهبيان 
 پايين، تورم كامل، اشتغال اقتصادي، رشد شامل -كشور اقتصاديمثبت  اندازچشم اگر امنيت اقتصادي را به صورت تالش براي حفظ

خارجي تعريف كنيم، بررسي اثر هاي داخلي يا اثرات منفي ناشي از شوك از -...و وريبهره در بهبود گذاري،سرمايه باالي سطوح
هاي ناشي از نرخ ارز بر وضعيت امنيت اقتصادي بسيار مهم خواهد بود، زيرا از يك سو، اين متغير داراي پيوندهاي سيستماتيك با شوك

نتيجه، بر وضعيت ها و در ثباتيگيري انتظارات و بيساير متغيرهاي كالن اقتصادي است و از سوي ديگر، تأثير غيرقابل انكاري بر شكل
   امنيت اقتصادي دارد.

  

  مسأله حيتشر
به  1381ي ارز، كه از سال نرختكنظام  1390مروري كلي بر روند تحوالت اقتصادي و نوسانات نرخ ارز حاكي از آن است كه در سال 

رتيب، ثبات نسبي يك دهه بازار ارز درهم تي ارز بازگشت. بديندونرخ نظامبهبود، دوام نياورد و اقتصاد ايران دوباره  درآمدهمرحله اجرا 
شكست. از اين سال به بعد روند افزايشي نرخ ارز غيررسمي و فاصله گرفتن آن از نرخ ارز رسمي ادامه داشته كه در هر سال عوامل 

خير، برقراري هاي ااز جمله مهمترين داليل نوسانات اين متغير در سالتوان گفت مختلفي براي آن ذكر شده است. در مجموع مي
وار تاثير متغيرهاي مختلف برهم در چنين گيري و تقويت انتظارات و چرخه زنجيرههاي اقتصادي و فضاي رواني ناشي از آن، شكلتحريم

  هاي پولي از سوي بانك مركزي هستند. فضايي، نوسانات قيمت نفت به عنوان منبع عمده ذخاير ارزي كشور و اجراي برخي از سياست
برآيند اثر نوسان  نرخ ارز بر رشد توليد ، ن اقتصادي حاكي از آن است كه اولبر پيوند بين متغير نرخ ارز و ساير متغيرهاي كالمروري 

طور عمده از تنوع و قدرت رقابتي مناسبي برخوردار نيستند و واردات آنها ناخالص داخلي در مورد كشورهايي مانند ايران كه صادرات آنها به
دهند، چيزي جز برتري اثر منفي ناشي از افزايش نرخ ارز بر توليد، كاهش نرخ اي تشكيل مياي و سرمايهطور عمده كاالهاي واسطهرا به

، با توجه به دومرشد اقتصادي و ورود به وضعيت ركود تورمي نخواهد بود كه نتيجه نهايي آن تنزل وضعيت امنيت اقتصادي كشور است. 
اي، از كانال تأثيرگذاري منفي بر بازار ارز و هاي هستهور، هر نوع شوك خارجي حتي غيراقتصادي، مانند تحريموضعيت تراز تجاري كش

، اگر تفاوت بين نرخ ارز . سومشدت تحت تأثير قرار خواهد دادتراز تجاري كشور، رشد اقتصادي و در نتيجه، وضعيت امنيت اقتصادي را به
شدت كاهش گذاري بهاي كه اين تفاوت بيشتر بوده، نرخ سرمايه، در هر دورهدر نظر بگيريمطميناني رسمي و غيررسمي را شاخصي از ناا

محصولي و ارزآوري ناشي از آن تكيه دارد و توجه بيش از حد به اين بخش موجب شده اقتصاد ايران بر صادرات تكيافته است. چهارم، 
هايي كه شاهد نوسانات شديد در نرخ ارز در سالگذاران خارج شوند. پنجم، تهاي اقتصادي از كانون توجه سياساست كه ساير بخش

  كننده با نرخ فزاينده افزايش يافته است.ايم شاخص بهاي مصرفبوده
  

  يشنهاديپ يراهكارها
  هاي اقتصاد ملي، ضروري است:  پذيريتوجه به نكات زير در راستاي تقويت امنيت اقتصادي و كاهش آسيب

  هاي تركيبي مناسبها و نوسانات ارزي و اتخاذ استراتژيمنابع ايجادكننده شوكشناسايي  
 اقتصادي -گيري سياسيهاي مناسب حمايتي از توليد قبل از هرگونه تصميماتخاذ سياست  
 كننـده رشـد،   هـاي تقويـت  هاي ارزي بـا اتخـاذ سياسـت   هاي ناشي از شوكها و نااطمينانيثباتيتالش براي كاهش بي

  هاوري و تراز پرداختبهره
 هاي خارجيمنظور حفظ ثبات بازار ارز در مواجهه به تهديدها و تحريمسازي منابع ارزآوري كشور بهمتنوع  
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متوسط يديتول يهابنگاه يليتعط يلدال و   كوچك 
  

  بيان مسأله
تواند متضمن رشد و توسعه اقتصادي يك كشور باشد، رونق بخش توليد است. از آنجا كه ترين عاملي كه ميدر ادبيات علم اقتصاد مهم

تواند در حل مشكالت اشتغال و بيكاري، جلوگيري از فساد، ميپذيري اقتصادي گسترش توليد، عالوه بر كاهش وابستگي به كشورها و آسيب
منظور تقويت توليد ملي، داراي اهميت بسيار است. هاي اقتصادي بهكاهش جرايم اجتماعي و... نقش بسزايي ايفا كند، توسعه زيربخش

حمايت و توسعه  خصوصوجه به بخش توليد، بهشود، تمدت و بلندمدت بر آن تأكيد ميهاي ميانرو، يكي از مواردي كه در برنامهازاين
زايي، تحول در صادرات ها به جهت چابكي، نوآوري و خالقيت در توليد، اشتغالهاي كوچك و متوسط است، زيرا گسترش اين بنگاهبنگاه

   تواند در روند توسعه كشور بسيار تأثيرگذار باشد.كشور و... مي
  

  مسأله ليتحل
تواند تا حد بسيار زيادي از مشكالت آن بكاهد، رونق و هايي كه ميبرد، يكي از راهود و بحران بيكاري رنج ميدر شرايطي كه كشور از رك

هاي شغلي ها به رونق بخش توليد و افزايش فرصتگونه بنگاههاي كوچك و متوسط و حمايت از آنهاست، زيرا گسترش اينگسترش بنگاه
هاي متعددي كه در خصوص حمايت از گذاريطور كه اشاره شد، با وجود قوانين و سياستشود. همانمنجر مي وكاركسبدر محيط 

ايم تا جايي كه شاهد رو بودههاي كوچك و متوسط روبههاي كوچك و متوسط در كشور وجود دارد، متأسفانه با فقدان رونق در بنگاهبنگاه
عنوان يك هاي كوچك و متوسط بهحالي است كه رفع مشكالت و موانع بنگاه ها در كشور هستيم. اين درگونه بنگاهتعطيلي روزافزون اين

تواند در روند رو به رشد اقتصاد كشور بسيار مؤثر واقع شود. وجود موانعي از جمله: عدم نهاد تأثيرگذار بر متغيرهاي كالن اقتصادي مي
ها، نبود استراتژي صنعتي، گذاريثباتي سياستمقياس توليد، بيي توليد، پايين بودن فناورها، پايين بودن تأمين مالي، اعمال تحريم

هاي كوچك و كه بنگاه استمشكالتي جمله اي از گستردگي بخش نامولد، باال بودن حجم واردات، باال بودن حجم قاچاق و... گوشه
   يبان هستند.گربهت دسمتوسط با آن 

  

  يشنهاديپ يراهكارها
  شود.مي پيشنهاد برخي راهكارهاي پيشنهادي به شرح زير ،كوچك و متوسط در كشورهاي با توجه به وضعيت بنگاه

 دهي تقاضاي داخلي به سمت توليدات داخليجهت 

 هدفمندسازي واردات كشور 

 هاي توليديها بر تأمين سرمايه در گردش بخشتمركز منابع بانك 

 كاهش حجم دولت در اقتصاد 

 اق كاالهاي جلوگيري از قاچبازنگري در سياست 

 هاي ناشي از مقياس توليداستفاده از صرفه 

 ساماندهي بخش غيررسمي اقتصاد كشور    
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دولت  ييكارآثير أت   ياقتصاد يتامن بر پايداريعملكرد 
  بيان مسأله

فعاالن حاضر در عرصه  يرا برا ياقتصاد يتامن يارتقا ينهاقتصاد به سمت توسعه موظف است زم يتدر هدا يعنوان نهاد اصلبه دولت
نظام  يريتمنابع، مد يصتخص ي،مجدد درآمد، ثبات اقتصاد يعبر توز توانديدولت م يفراهم كند. از آنجا كه كارآمد را ياقتصاد
 ساالرييوانو هم در عرصه د يگذارهم در عرصه قانون يدبا ييكارآ ينكشور اثرگذار باشد، ا ياقتصاد نيتام كالميكو در  گيرييمتصم

 ياقتصاد هاييتمبادله فعال ينههز يگر،د يفراهم شود و از سو يفعاالن اقتصاد يمناسب برا يطسو، مح يكوجود داشته باشد تا از 
توجه به  رو،ينازا ،گردديبازم يو ادار يقانون يهاچهارچوب يبه كارآمد يزاز هر چ يشب تدول ييكه كارآ يياز آنجا ين. بنابرايابدكاهش 
  ضروري است. ساالرييوانو د يگذاردولت در دو سطح قانون ييكارآ يزانم بهبود

  
  تحليل مسأله

 ي،مانند بار مقررات دولت يانداخت كه عوامل» دولت ييكارآ«به شاخص  ينگاه توانيم يراندولت در ا ييكارآ يزانم يبررس منظوربه
را  گذاريياستدولت در س يتدر مقررات مشوق و شفاف يحقوق يهاچهارچوب ييها، كارآدر رفع تعارض يحقوق يهاچهارچوب ييكارآ

 2014نسبت به سال  يالديم 2015و در سال  ييالدم 2015نسبت به سال  يالديم 2016دولت در سال  يي. نمره كارآگيرديدربر م
وكار در در شاخص سهولت كسب يرانرتبه ا يبه ارتقا توانيم يدولت را تا حدود يينمره در كارآ يشافزا يناست. ا يافتهبهبود  يالديم

كه  دهديمنطقه نشان م يكشورها يبا برخ يرانا يينمره شاخص كارآ يسهكه مقا تاس يموضوع در حال ينها مرتبط دانست. اسال ينهم
ندارد. با توجه به  يمطلوب يتمنطقه وضع يو نسبت به كشورها يستبرخوردار ن يچندان يياز كارآ يرانعملكرد دولت ا ي،ادر بعد منطقه

  .شوديدولت، احساس م ييكارآ فزايشعملكرد و ا يملزومات ارتقا يشترب يگيريشاخص، ضرورت پ يندر ا يرانا يامنطقه يگاهجا
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  :شوديم يشنهادپ يرز يعملكرد دولت راهكارها ييكارآ يشافزا براي

 هاي دولتيحجم دسـتگاه كاهش  
 سازيهاي خصوصياجراي سياست  
 ينحال، كاهش قوان ينو در ع ينرشد حجم قوان مهار  
 وكار كسب يصدور مجوزها تسهيل  
 و مقررات ينقوان يضمانت اجرا يستمس تقويت 
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  يمركز يايدر آس كايحضور آمر ياقتصاد تيتبعات امن
  بيان مسأله

مين منافع حياتي خود أاياالت متحده به دنبال كسب منافع حداكثري و تهاي آسياي مركزي، بعد از فروپاشي شوروي و استقالل دولت
در شرايط فعلي،  برآمد.تر مهار روسيه خود و از همه مهم، گسترش حضور نظامي و سياسي مسيرهاي انتقال انرژيبه  يدنبخش تنوع مانند

راستاي اهداف نظام و سياسي خود حضور دارد، منطقه آسياي مركزي است. با توجه به همسايگي  درترين مناطقي كه آمريكا يكي از مهم
  ي ايران داشته باشد.تواند تبعاتي بر امنيت اقتصادكشورهاي اين منطقه با ايران، حضور آمريكا در اين منطقه مي

  
  تحليل مسأله

دهد، دو طرف، از جايگاه بااليي در اقتصاد يكديگر برخوردار بررسي ارزش صادرات و واردات آمريكا با كشورهاي آسياي مركزي نشان مي
تري دارند. مقابله با نيستند و كشورهايي مانند چين، تركيه و روسيه در مقايسه با آمريكا در اقتصاد كشورهاي آسياي مركزي حضور فعال

اندازي كريدورهاي مورد نظر (تاپي، ترانس خزر)، هاي تكفيري، راههاي كشتار جمعي در آسياي مركزي، مقابله با ظهور جريانتكثير سالح
هاي شكننده، حفظ ثبات، تالش براي پيوستن اين كشورها در همگرايي اقتصادي در قالب طرح جاده ابريشم جديد، حفظ استقالل دولت

ترين منافع آمريكا در آسياي مركزي هستند. عواملي مانند حضور دهنده مهمهاي ليبرالي، شكلج ارزشساختارهاي غربي از طريق تروي
هاي اقتصادي و تحقق كريدورهاي انرژي مورد نظر اين كشور در آسياي مركزي، از منافع نيروهاي نظامي آمريكا، گسترش همكاري

از سوي ديگر تأمين ثبات و امنيت در منطقه از منافع مشترك دو طرف (ايران و  آيند،به شمار ميدر اين منطقه متعارض ايران و آمريكا 
تواندد هزينه حضور آمريكا در منطقه براي كشورمان را كاهش ها از سوي ايران ميرو، توجه به اين پتانسيل. ازاينآيدآمريكا) به شمار مي

  دهد.
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  فظ و پايداري امنيت اقتصادي كشور، ضروري است: توجه به موارد زير در راستاي ح

 مطرح كردن ايران به عنوان مسير ترانزيتي براي كشورهاي اين منطقه 

 جانبه دو مناسبات تحكيم  
 شانگهاي و اوراسيا اقتصادي اتحاديه مانند ايمنطقه هايسازمان در ايران عضويت  
 نظامي آمريكا در منطقههاي ارايه سياست مشترك با روسيه در ارتباط با فعاليت 


