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نظام بانكي هابانك ياقتصادراهبردهاي ادغام  راستاي اصالح    در 

  بيان مساله 
 هاي در وضعيت بحرانو... به بهبود اوضاع مالي بانكتوانند از طريق صرفه نسبت به مقياس، افزايش كارآيي بازار پول ها مياگرچه ادغام

بيني و پيش را احتمالي هايبايد چالش مسئوالنرو، ها طي اجراي آن با مشكالتي مواجه شوند. ازاينممكن است بانك منجر شوند، اما
ها از موضوعات مهم در بحث اصالح نظام بانكي ابعاد اقتصادي ادغام بانك ريزي كنند.ها را براي جلوگيري از بروز آنها برنامهبهترين روش

  آيد.كشور به شمار مي
  

  تحليل مساله 
هاي مالي و اعتباري، بارها در ها و مؤسسهطرح ادغام بانكمند شوند. يكديگر بهره نسبي مزيت توانند با استفاده از ادغام، ازها ميبانك

ها طي اجراي اين طرح رود، البته، ممكن است بانكنه يكي از مزاياي آن به شمار ميايران به اجرا درآمده است و داشتن تجربه در اين زمي
پيش از اجراي  مسئوالن، مناسب است رونيازادهد. تواند احتمال موفقيت و ميزان اثربخشي آن را كاهش هايي مواجه شوند كه ميبا چالش

  ريزي كنند.را براي جلوگيري از بروز آنها برنامه هابيني و بهترين روشپيش را احتمالي هايطرح ادغام، چالش
هاي ها شود، اما تأثيري در كاهش مطالبات معوق و نقد شدن داراييهاي مالي بانكتواند موجب اصالح صورتها مياگرچه ادغام بانك

ه تسهيالت يارا منظورمنابع الزم بهبحث معوقات و نبود  هاي كشور،بانك تترين مشكالمهمها ندارد. در حال حاضر، يكي از سمي بانك
اي حل ريشهدر كاهد و تأثيري ها ميهاي يادشده در ترازنامه بانكفقط از شدت موضوعها ادغام بانك .است كه بايد مورد توجه قرار گيرد
 وفصلحلاي آنها، به يهها و وضعيت سرماهاي مالي بانكرو، بايد عالوه بر توجه به ساختار صورتاين موضوع نخواهد داشت. ازاين

هاي دار است و بايد براي اصالح موضوعهاي مشكلهاي آنها هم رسيدگي شود. در واقع، ادغام روش درمان موقت بانكمطالبات و دارايي
 يدر شرايط هاي كشورامروز بانكچرا كرد كه يابي ريشهاي با اين مسايل برخورد شود. بايد ريزي شود تا به صورت ريشهيادشده برنامه

  شود.اند كه نياز به ادغام آنها احساس ميهقرار گرفت
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  ها توجه به موارد زير ضروري است: گيري از مزاياي ادغام بانكدر راستاي بهره

 ترهاي قويتر در بانكهاي ضعيفادغام بانك  
 حمايت بانك مركزي از بانك پذيرنده  
 داراييهاي مديريت تشكيل شركت  
 ها در كنار تغيير ساختار مالي آنهاتوجه به تغيير ساختار عملياتي بانك 
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بر اساس  كشور  مديريتي  نظام  تقويت  علل فروپاش ييهاآموزهراهبردهاي    يشورو ياز 
  

  بيان مسأله
 پايان موجب تحول اين. بود بيستم قرن در الملليبين -سياسي تحول ترينمهم دوم، جهاني جنگ از بعد شوروي جماهير اتحاد فروپاشي

 فروپاشي تجربه بررسي كرد. تحميل المللبين نظام بر را ايتازه بنيادين شرايط و شد دوقطبي نظام و سرد جنگ دوران ساله 45 عمر
 تواندمي و دارد اهميت كالن و خرد سطوح در مختلف هايبحران مديريت نحوه و عقالنيت مسير در برداشتن گام يادگيري، نظر از شوروي

  شود. منجر كشور در گذاريسياست و گيريتصميم كيفيت بهبود به
  

  مسأله ليتحل   
ماندگي از جريان نوگرايي، رقابت تسليحاتي با غرب و ، شكاف طبقاتي، عقبتوزيع برابر ارزشي و فرهنگي به توجه عدممجموعه عوامل 

ساز زدا و عدم توجه به صنايع سبك و خالق، زمينهدستمزد و پاداش خالقيتالمللي، نظام عدم تعادل بين مقدورات ملي و تعهدات بين
توان نظام دستانه ميكارگيري الگوهاي پيشفروپاشي اتحاد جماهير شوروي شد. با يادگيري از داليل فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و به

توان مقابله كرد. از جمله الگوهاي منتج از فروپاشي شوروي ميهاي ناشي از نظام مديريتي متمركز مديريت كشوري را تقويت و با بحران
 و سياسي اقتصادي، توسعه مختلف هايحوزه دادن قرار اولويت در سازي فرهنگي، تعادلها و مقابله با يكسانبه توزيع عادالنه ارزش

سنگين و سبك و برقراري تعادل بين مقدورات و  زمان به صنايعها، نظام پاداش و دستمزد، توجه همنظامي، هدفمندسازي متناسب يارانه
  المللي اشاره كرد.اي و بينتعهدات منطقه

  

  يشنهاديپ يراهكارها   
 زمان از صنايع سنگين، سبك و خالقحمايت هم 

 سازيخصوصي سمت به دولتي اقتصاد از حركت  
 الملليبين تعهدات با داخلي مقدورات بين توازن برقراري 

 قانون چهارچوب در مختلف هايقوميت مطالبات تأمين 

 هايارانه و هاپاداش توزيع در كيفيت و كارآمدي به توجه     
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  يرانا يبرا هاي آموزندهاستراتژيدر ونزوئال؛  يبه نفت، فساد و بحران اقتصاد يساختار يوابستگ
  

  بيان مسأله
 هايبحران ترينعميق از اكنون يكيتوليدكنندگان مهم نفت در جهان، ترين دارندگان ذخاير نفتي و يكي از عنوان يكي از بزرگونزوئال به
كند. وابستگي ساختاري اقتصاد اين كشور به نفت، فساد گسترده اقتصادي، انجام نشدن اصالحات مي تجربه را انساني و سياسي اقتصادي،

هاي ناصحيح ديگر دولت اين كشور، به در كنار مجموعه سياستفريبانه، هاي عوامساختاري در اقتصاد، روي آوردن دولت به شعارها و اقدام
خوبي مؤيد اين واقعيت است كه پيش از وقوع بحران بايد با انجام گيري و تعميق بحران كنوني دامن زده است. تجربه بحران در ونزوئال بهشكل

دهد، وابستگي ساختاري اقتصاد ها نشان ميرد. بررسيگيري زمينه و گسترش بحران جلوگيري كاصالحات ساختاري در اقتصاد كشور از شكل
هاي ناصحيح دولت اين كشور طي ادوار مختلف، ونزوئال به نفت و انجام نشدن اصالحات ساختاري در اقتصاد در كنار اجراي مجموعه سياست

يري بحران اقتصادي در كشوري با گهاي شكلتوان گفت، بررسي علل و ريشهگيري و تعميق بحران كنوني دامن زده است. ميبه شكل
رود و از مشكالت ترين ذخاير نفتي را در اختيار دارد و يكي از توليدكنندگان مهم بازار جهاني نفت به شمار ميمشخصات ونزوئال كه بزرگ

  هاي مهمي براي آموختن داشته باشد.تواند درسبرد، ميساختاري اقتصادي كمابيش مشابه با ايران رنج مي

  مسأله  ليتحل
ميليارد بشكه نفت خام اثبات شده، بيشترين ذخاير نفتي دنيا را در اختيار دارد. همچنين اين كشور پيش از وقوع بحران  25/302با  ونزوئال
منابع مالي رفت. درآمدهاي نفتي نيز همواره يكي از منابع اصلي تأمين ترين توليدكنندگان نفت در دنيا به شمار ميگير، يكي از بزرگدامن

  شود.درصد از درآمدهاي دولت اين كشور از محل فروش نفت تأمين مي 95طور متوسط حدود طوري كه بهآيد، بهونزوئال به شمار مي
كاهش شديد ارزش پول ملي، كاهش فزاينده ساالنه رشد اقتصادي در كنار افزايش تورم و بيكاري شديد باعث كاهش شديد رفاه اقتصادي، 

 هدف با كه دولت توسط هاقيمت شديد كنترل معتقدند، كاالهاي اساسي مانند دارو و تهديد امنيت غذايي در اين كشور شده است. كارشناسانكمبود 
 بيشتر روش، اين با زيرا است، بوده اقتصادي مشكالت ايجاد عوامل از يكي شده انجام كشور اين در فقرا براي اساسي كاالهاي قيمت حفظ

 ونزوئال در اقتصادي مشكالت تشديد به كه ديگري سياست كارشناسان، از بسياري ديد از. دادند كاهش را خود توليدات كشور اين در توليدكنندگان
 متفاوت، هاينرخ در دالر فروش با. شد ارايه هاسرمايه خروج مهار براي دولت چاوز توسط 2003 سال در ابتدا كه بود ارز كنترل سياست زد، دامن
هاي يادشده در اقتصاد ايران نيز با توجه به اينكه مؤلفه .يافت افزايش فساد ايجاد براي هافرصت و كرد ايجاد سياه بازار واقع، در اين كشور دولت

صالحات ساختاري در خوبي مؤيد اين واقعيت است كه پيش از وقوع بحران بايد با انجام اتوان گفت، تجربه بحران در ونزوئال بهوجود دارد، مي
 نفتي درآمدهاي به شديد وابستگي دليل به ونزوئال گيري زمينه و گسترش بحران جلوگيري كرد. اقتصاد ايران مانند اقتصاداقتصاد كشور از شكل

كالن در مقايسه با دوران هاي اقتصاد شاخص و آمار در ايران در دوران پسابرجام اگرچه اقتصاد. است پذيرآسيب خارجي هايشوك قبال در شدتبه
گذاري، بهبود فضاي قيمت ويژه اصالح نظامساختاري اساسي، به اصالحات انداختنتعويق  به اما را طي كرد، بهبودي به نسبت روبه وضعيت تحريم،
نار افزايش نگراني فعاالن سازي واقعي، كاهش سهم بودجه دولت از درآمدهاي نفتي، در كگري دولتي و  اجراي خصوصيوكار، كاهش تصديكسب

  جانبه از سوي آمريكا، افق مبهمي را پيش روي اقتصاد ايران قرار داده است.هاي يكاقتصادي از آينده اقتصاد كشور با اعمال تحريم

  يشنهاديپ يراهكارها
  با توجه به تجربه ونزوئال، توجه به موارد زير ضروري است:

  هاي اقتصاديبروز بحرانلزوم انجام اصالحات ساختاري قبل از  
 منظور كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتيريزي براي افزايش ظرفيت مالي غيرنفتي بهبرنامه  
 هاي كليدي اقتصادروزرساني فناوري در بخشاستفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي انتقال و به 

 هاي موفقتفاده از الگوي شركتحركت در راستاي كارآمدسازي شركت ملي نفت ايران با اس 
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همكار كشورها يهروس يگاز يتوسعه  مصرف يبا  اقتصادي  كنندهبزرگ  امنيت  و تهديدهاي 
  براي ايران

  بيان مسأله
هاي وضع شده بر صنعت نفت و گاز خود وابستگي باالي كشورهاي اروپايي به واردات گاز از روسيه موجب شده است كه روسيه از تحريم

كاهش  منظوربه كنندهمصرفكمترين تأثير را ببيند. اين كشور براي تقويت جايگاه خود در بازار گاز و تحكيم روابط با كشورهاي بزرگ 
ركاي گازي و تجاري پذيري اقتصاد خود، پروژه صادرات گاز به چين را آغاز كرده است. با تكميل اين پروژه، چين به يكي از شآسيب

  يابد.شود و به همان نسبت امنيت اقتصادي و امنيت انرژي روسيه ارتقا ميروسيه تبديل مي

  مسأله ليتحل
در جهان  يگاز يردارنده ذخا از اين حيث بزرگترين بوده و روسيه مترمكعب ميليارد 35حدود  2017سال  يانتا پا يهروس يگاز يرحجم ذخا

مترمكعب  يلياردم 580حدود  2016در سال آيد و يدر جهان به شمار م يدكنندهكشور بزرگ تول ينگاز، دوم يدتول ينهدر زم . اين كشوراست
مترمكعب گاز مصرف  يلياردم 390حدود  2016در سال در زمينه مصرف گاز طبيعي نيز بايد يادآوري كرد، روسيه  است. كرده يدگاز تول
  است. كرده  ينتأم روسيه را يانرژ يمصرف يازدرصد از ن 52 مصرفي حدود كه اين ميزان گاز كرده

 2016اختالف بين توليد و مصرف گاز، موجب شده كه روسيه يك صادركننده خالص گاز در جهان باشد و اين كشور توانسته در سال 
صادر كند. روسيه با نفوذ در بازارهاي اروپايي توانسته است تا حد زيادي كشورهاي اين منطقه را به  گازميليارد مترمكعب  214حدود 

نياز واردات گاز خود وابسته كند و اين موضوع موجب شده است كه كشورهاي اروپايي از واردات گاز از كشورهاي ديگر مانند ايران بي
سته شده و اين كشور براي كاهش وابستگي به بازار اروپا در پي صادرات به كشورهاي بزرگ شوند. در مقابل روسيه نيز به بازار اروپا واب

مصرف كننده منطقه آسيا مانند چين است. در اين راستا احداث خط لوله قدرت سيبري توسط شركت گازپروم روسيه، كه قرار است گاز 
  خواهد كرد. كمك  روسيهبازار صادرات گاز  يسازعمتنوهايي است كه به روسيه را به چين منتقل كند از جمله پروژه

ين تربزرگهاي اقتصادي و تجاري با يكي از يهمكاربين، چين نيز تمايل زيادي به واردات گاز از روسيه دارد، زيرا در كنار افزايش در اين 
. با توجه به اين موارد، آغاز صادرات گاز متنوع سازدي خود را وارداتتواند به منابع جديد گازي نيز دست يابد و مبادي كشورهاي جهان، مي

گاز منطقه مانند ايران و تركمنستان نيز اثرگذار باشد. توضيح اينكه روسيه براي نفوذ در  صادركنندهتواند بر ديگر كشورهاي روسيه به چين مي
رو، موافقت خود را با احداث خط لوله تاپي براي انتقال گاز نيازابازار چين نيازمند دور كردن رقباي خود مانند تركمنستان از بازار چين است. 

از تركمنستان به افغانستان، پاكستان و هند اعالم كرده كه اين موضوع به انتقال گاز تركمنستان به بازارهاي غير از چين منجر خواهد شد و 
متضرر خواهد شد، زيرا عملياتي شدن خط  قطع طوربهايران  شود. در اين بين،اين طريق امكان افزايش سهم روسيه از بازار چين فراهم مي

پاكستان از احداث اين  بساچهكند و رساند بيشتر ميكه بايد گاز ايران را به پاكستان مي IPلوله تاپي، تعلل پاكستان را براي احداث خط لوله 
  هاي زيادي نيز صرف آن شده است.يل و هزينهخط لوله منصرف شود. حال آنكه بخش ايراني اين خط لوله از چند سال پيش تكم

  ي پيشنهاديراهكارها
  رو، براي افزايش سهم ايران در بازار گاز و ارتقاي امنيت انرژي و امنيت اقتصادي، توجه به موارد زير بايد در دستور كار قرار گيرد:ازاين
 مذاكره با تركمنستان براي انتقال گاز به اروپا  
  در ساخت خط لوله تاپيابراز تمايل و مشاركت 

 تقويت توان صادراتي منظوربهريزي در خصوص مديريت مصرف گاز در داخل كشور برنامه  
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تولآمريكا  يدجد هاييمتحر آثار   ي ايرانصنعت يداتبر 
  

  بيان مسأله
زايي و درآمدزايي بااليي را هاي مختلف اقتصادي كشور، توان اشتغالبخش صنعت با داشتن ارتباطات بسيار زياد پيشين و پسين با بخش

رو، شناسايي عوامل اثرگذار شود. ازاينهاي اقتصادي كشور ميدر عرصه اقتصاد داراست. اين موضوع موجب ثبات و پايداري در همه بخش
داراي اهميت ، توليدات صنعتي كشور تبعبههاي احتمالي به بخش صنعت و جلوگيري از آسيب منظوربههاي مناسب بر آن و اتخاذ سياست

هاي خصمانه خود را دهد، اين كشورها سياستطلبانه كشورها نشان ميهاي جنگنگاهي به روند چگونگي اعمال سياست زيادي است.
آمدن ترامپ در  كار يروهاي اخير و با اند. طي ماههمواره برمبناي محدود كردن و وارد آوردن ضربه به بخش صنعت كشور مقابل بنا نهاده

هاي ايم. در همين راستا، دولت اين كشور در كنار خروج از برجام، اقدامهاي سياسي اين كشور با ايران بودها شاهد افزايش تنشآمريك
ترين اين المللي از جمله مهمهاي بينهاي جديد و افزايش محدوديتگسترده زيادي عليه ايران اتخاذ كرده است. اعمال تحريم

  هاست.اقدام
  

  مسأله طرح
هاي غرب )، به دليل برخي عوامل داخلي و خارجي مانند تحريم1383-1396بخش توليدات صنعتي كشور طي مدت زمان مورد بررسي (
ها و نپرداختن سهم توليد از محل درآمدهاي اين قانون، نوسانات شديد نرخ ارز عليه كشور، عدم اجراي درست قانون هدفمندكردن يارانه

طوري كه شروع روند نزولي شاخص كل ي طي نكرده، بهخوببهنعتي شدن و افزايش چشمگير توليدات صنعتي را و...، روند رو به رشد ص
و همچنين افزايش شاخص بهاي توليدكننده طي اين مدت، دليلي بر اين  1392و استمرار آن تا سال  1390توليدات صنعتي در سال 

عنوان بخش مولد كشور، هرگونه اس صنعت در ايجاد اشتغال و همچنين بهادعاست. اين در حالي بوده كه به دليل نقش بسيار حس
هاي شديد اقتصادي توسط ناپذير اقتصادي و امنيتي را به همراه خواهد داشت. همچنين اعمال تحريمتوجهي به آن اثرات جبرانبي

تواند موجب تعطيلي برخي اي مياي و سرمايهكشورهاي آمريكايي و اروپايي به دليل وابستگي بخش توليد به واردات كاالهاي واسطه
   صنعتي و در نهايت، ركود بخش صنعت در كشور شود. -ي توليديهاكارخانه

  

   يشنهاديپ يراهكارها
راهكارهاي زير پيشنهاد  هاي جديد،در نتيجه تحريم جلوگيري از ايجاد هرگونه تبعات اقتصادي و امنيتي در حوزه صنعت كشور منظوربه
  شود:مي

 بر توان داخلي در توليدات صنعتيه يتك 

 ثبات در متغيرهاي داخلي اقتصاد 

 سازي وضعيت اقتصادي دولت براي مردمشفاف 

 هاي مختلفجوييها و رانتبازيمقابله با سفته 

 مديريت صحيح واردات  
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و امنتوسعه  محيطييستز يهاچالش برق    يرانا ياقتصاد يتصنعت 
  
  

  بيان مسأله
 است، توليدي و مصرفي مواد يا سوخت از ناشي را كه تركيبات انواع از وسيعي طيف و هستند هاآالينده توليد اصلي منابع جزء فسيلي هاينيروگاه

است كه  انرژي توليد براي فسيلي هايسوخت سوزاندن در نتيجه كربن اكسيددي اي آزاد شده مربوط بهگازهاي گلخانه درصد 65 كنند.مي هوا وارد
ن كشورها و بيمحيطي در امروزه واكنش به بحران زيستشود. هاي فسيلي توليد مياي از اين انتشار در فرآيند توليد برق از انرژيبخش عمده

 .است شده تبديل الملليبين مناسبات در امنيتي جدي مسئله يك به محيطيزيست هاينگرانيالمللي در حال گسترش بوده و هاي بينسازمان
هاي روند كه ضمن به خطر انداختن امنيت انرژي كشور به جهت الزامهاي توليد برق يكي از منابع اصلي انتشار گازهاي آالينده به شمار مينيروگاه

منابع تجديدپذير مانند رغم ظرفيت فراوان كشور در توليد برق از كنند. بهالمللي، حيات و زيست شهروندان را نيز با تهديد مواجه ميتعهدات آمره بين
  درصد از برق توليد شده كشور از اين منابع توليد شده است. 8خورشيد و باد، تنها 

  مسأله طرح
 انجام با اول مرحله در وسازساخت مرحله اثرات. كرد تقسيم برداريبهره و ساخت مرحله دو به توانمي را هافعاليت نيروگاه محيطيزيست اثرات
 نهركشي اليروبي، زهكشي، برداري،خاك گودبرداري، محل، سازيپاك به: توانمي هافعاليت اين ازجمله كند،مي بروز زمين سازيآماده هايفعاليت

  . شودايجاد مي برق انرژي توليد مختلف هايروش با مرتبط فرعي و اصلي فرآيندهاي در هاآالينده اصلي انواع برداري،بهره بخش در .كرد اشاره و...
 كارآيي با هاي توليد برقشيوه كاربرد سمت به عمومي گرايش آن، بر انرژي توليد توجه قابل اثرات و جهاني محيطيزيست هايچالش به توجه با
درصد بوده  3/30هاي تجديدپذير منطقه اتحاديه اروپا در توليد برق، طور متوسط سهم انرژيميالدي، به 2015در سال . است كمتر آلودگي و باالتر

 براي فسيلي هايانرژي از استفاده كماكان فسيلي، صاحب منابع كشورهاي اين در حالي است كه در .رسدمي نيز درصد 9/97 به نروژ در سهم است. اين
دهي به منابع توليد انرژي، تنوع هاي اخير، به دليل لزومكه در سال گفت توانمي شود. با وجود اين،در نظر گرفته مي هاروش ساير از ترارزان برق، توليد
تجديدپذير در توليد  هاي توليد انرژي، سهم منابعمحيطي و ضرورت استفاده بهينه از تمام ظرفيتهاي زيستهاي فسيلي، چالشپذيري سوختاتمام

ترين توليدكنندگان نفت ان يكي از بزرگعنوتوسعه صاحب منابع طبيعي رو به افزايش است؛ براي نمونه، عربستان سعودي بهبرق در كشورهاي درحال
 ظرفيت گيگاوات 10 نصب براي ريزيهاي تجديدپذير در دستور كار قرار داده كه برنامهاي براي توسعه استفاده از انرژيهاي بلندپروازانهدر جهان، برنامه

 جايگزين، هايانرژي بخش در دالر ميليارد 35 بر بالغ 2021 سال تا دارد نيز قصد عربي امارات متحده از آن جمله است. 2020تا سال  خورشيدي برق
  .درصد برسد 30 به آن توليدي برق ظرفيت از تجديدپذير هايانرژي سهم تا كند گذاريسرمايه خورشيدي انرژي بر تمركز با

طوري كه اين ميزان در سال كشور چندان قابل توجه نبوده است، به برق توليد كل از) تجديدپذير( غيرحرارتي هاينيروگاه از برق سهم توليد
هاي حرارتي رسد، افزايش توليد برق از نيروگاهدرصد باشد. به نظر مي 1/7حدود  2026شود در سال بيني ميدرصد بوده كه پيش 3/7، 2016

ضمن  مسئلهق كشور به خود اختصاص خواهند داد. . تداوم اين هاي گازي و سيكل تركيبي) همچنان سهم قالب را در توليد برويژه نيروگاه(به
هاي كشور در توليد برق از منابع تجديدپذير است. ضمن اينكه با بروز تشديد توليد گازهاي آالينده، به معناي عدم استفاده كامل از ظرفيت

  ر با مخاطره همراه خواهد شد.هاي حرارتي، پايداري شبكه برق كشوهرگونه خللي در روند توليد برق از نيروگاه

  يشنهاديپ يراهكارها
  در راستاي كاهش معضالت زيست محيطي حاصل از توليد انرژي برق، توجه به موارد زير ضروري است: 

 جانبه دولت از گسترش توليد برق از منابع تجديدپذير گري و حمايت همهتسهيل  
 دهنده ميزان انتشار گازهاي آاليندههاي كاهشنيروگاههاي حمايتي قيمتي براي تدوين و اجراي بسته  
 مستمر و مؤثر نظارتي و مديريتي سامانه استقرار  
 هاها در نيروگاههاي جديد كاهش انتشار آاليندهروزرساني فناوريسازي، انتقال و بهحمايت مؤثر از بهينه  
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نفت ا يكاخروج آمر آثار صنعت  بر  تأك يراناز برجام  رفت يدبا  مشتربر   ينفت يانار 
  بيان مسأله

 دولت است. كرده آغاز را هاچالش و تحوالت از جديد ايهاي جديد، دورهبرجام و اعالم اعمال تحريم از آمريكا كشور با خروج نفت صنعت
 جهاني بازارهاي را به ايران نفت صادرات و توليد كاهش شديد درصدد است زمينه هاتحريم اين تشديد و گذشته هايتحريم بازگرداندن با آمريكا
 نفت صنعت ايتوسعه هايطرح را در خارجي هايشركت فعاليت عدم موجبات اقتصادي، مجازات گرفتن نظر در با اين، بر عالوه. سازد فراهم
 متحدهاياالت  در گوناگوني منافع اشتراك يا منافع اروپايي كه اغلب آنها هايبانك و مشتريان نفتي ها،در اين راستا، شركت .كرد خواهد فراهم

اند، جانب احتياط را در تجارت با ايران كامالً رعايت خواهند كرد. ثانويه آمريكا متضرر شده هايتر از جرايم ناشي از تحريمآمريكا دارند و پيش
اي از جمله بروز تواند مشكالت عديدهمي احتمال در نقل و انتقال ارز به كشور ايجاد خواهد شد،اين مسئله با توجه به مشكالت جدي كه به

  كسري شديد بودجه و نوسان متغيرهاي كالن اقتصاد را موجب شود.
  

  مسأله تحليل
 با كشور نفت صادرات و توليد اي،هسته منشأ با الملليبين هايتحريم شدن برداشته و ميالدي 2016 ژانويه در برجام شدن اجرايي از پس

در ادامه، آمريكا در  .است بوده 1396و  1395 هايسال در شده محقق اقتصادي رشد اصلي همين مسئله علت كه شده همراه چشمگير افزايش
 زماني در بازه هاي مرتبط با بخش انرژي ايرانجمهوري اين كشور تأكيد كرد كه تحريمرييس و خارج شد برجام از ارديبهشت سال جاري 18

  هاي تجاري در نظر گرفته نخواهد شد.گونه معافيتي براي شركتشد و هيچعليه ايران اجرايي خواهد  روزه180
 تحمل كه هاييشركت احتمالبه اما هستند، آمريكا متحدهاياالت  هايتحريم كاهش براي رايزني حال در اروپا سياسي رهبران برخي هرچند
 نيز خريداران برخي بين، اين در. كرد خواهند اقدام آمريكا هايتحريم از تبعيت به خود بانكي نظام قطع از جلوگيري براي دارند، كمتري ريسك
 و ندارند آمريكا با مالي مبادالت گونههيچ كه نيز هستند تركوچك هايشركت برخي. شوند آمريكا از تحريمي هايمعافيت خواهان است ممكن

  .ايران منتفع شوند قيمتي هايتخفيف از كوشندمي ايران، با خود مبادالت حفظ با احتمال زيادبه
 يك از بيش به و شودمي آغاز بشكه هزار 200 از ها،تحريم اعمال از پس ايران خام نفت صادرات سطح كاهش از موجود هايبينيپيش دامنه

هزار بشكه در روز كاهش يابد.  700ميالدي ممكن است تا  2019در سناريوي بدبينانه، صادرات نفت ايران در سال  .رسدمي بشكه ميليون
 30 تا 20 كاهش كنند، اما تبعيت كامل طوربه هاتحريم از هند و چين هايپااليشگاه است هاي قبلي، بعيدطور كلي براساس تجربه تحريمبه

شود. همچنين هزار بشكه نفت در روز را شامل مي 350تا  250است كه اين ميزان، صادرات  بينيپيش ن قابلخريد نفت آنها از ايرا درصدي
 روز در بشكه هزار 700حدود 2019در سال  ايران نفت هاي اروپايي نتوانند از آمريكا معافيت خريد را دريافت كنند، صادراتچنانچه شركت

 200جنوبي نيز محتمل است كه معادل بيش از  درصدي خريد نفت ايران از سوي ژاپن و كره 50كاهش خواهد يافت. احتمال كاهش حدود 
هاي اعمالي آمريكا و رفتار مشتريان شود، چنانچه سطح تحريمبيني ميطور كلي، پيششود. بههزار بشكه در روز نفت و ميعانات گازي ايران مي

با جديت  اما كند، تجربه را ايبشكه هزار 500 كاهش ايران نفت صادرات ،2018پايان سال  هاي دوره قبلي باشد، تانفتي ايران مانند تحريم
  .يافت خواهد افزايش بشكه در روز ميليون 25/1تا  1بين  2019سال  هايميانه تا صادرات كاهش ها،بيشتر آمريكا در مانيتور كردن تحريم

  يشنهاديپ يراهكارها
  هاي آمريكا توجه به موارد زير ضروري است: نفت كشور از تحريم پذيري صنعتدر راستاي كاهش آسيب

  استفاده از قراردادهايCIF براي ايجاد اطمينان در خريد مشتريان نفتي  
 هاي فروش نفت سازي شيوهمتنوع  
 استفاده از ابزار ديپلماسي انرژي براي تقويت بازار فروش نفت  
  درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به كشوراتخاذ تدابير الزم براي نقل و انتقال  
 هاي قيمتي و غيرقيمتيافزايش جذابيت خريد نفت از ايران با شيوه  
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تول يتحما آثار  اشتغال كشور يتوضع بر يداخل يداتاز 
  

  بيان مسأله
هاي قرار دارند. همچنين اعمال تحريم ثباتي اقتصادي و نوسان متغيرهاي كالن اقتصادي در مرز نابوديهاي توليدي به دليل بيبسياري از بنگاه

 عرصه در توليدي هاياي موضوع ديگري است كه باعث شده امكان رقابت بنگاهخارجي، نقض برجام و عدم پايبندي آمريكا به توافق هسته
   زند.هاي شغلي در كشور دامن ميهاي توليدي و نابودي بسياري از فرصتشدت كاهش يابد كه اين موضوع به محدوديت فعاليت بنگاهبه الملليبين

  

  مسأله ليتحل
پذيري محصوالت داخلي، محدوديت صادرات، به تضعيف توان رقابت توليد، چرخه تقويت و ملي توليد از منظور حمايتعدم تمركز به

 چرخه تقويت و ملي توليد از انجامد. در نقطه مقابل، حمايتوابستگي به واردات كاالهاي مصرفي، كاهش توان ديپلماسي سياسي و... مي
تنها نگاهي . است و به دنبال آن، تأمين رفاه اقتصادي خانوارها اثرگذار كار بازار تحوالت در مستقيم طوربه كه است موضوعي كشور توليد

همچنان نرخ ، 1396رغم بهبود وضعيت اشتغال در سال به آمار و اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار ايران گوياي آن است كه به
، سهم باالي اشتغال در بخش خدمات، گسترش مشاغل به بازار كار يدانشگاه النيالتحصاز فارغ يميعظ ليورود خبيكاري كشور به دليل 

 و نقدي هاييارانه اعطاي در زده، تمركزشتاب هايگيريشغلي، تصميم هايفرصت غيررسمي، سهم باالي اشتغال ناقص، ناپايداري
آفريني مشاغل، كيفيت پايين رشد اقتصادي و توان محدود ي تقويت ساختار توليد، عدم توجه به پايداري و ارزشجابهبانكي  تسهيالت
  كننده است. زايي رشد اقتصادي و... نگراناشتغال

هاي اقتصادي، ي در اتخاذ سياستثباترغم اثرگذاري تقويت توليد بر بهبود وضعيت اشتغال، ساختار توليد كشور با موانع متعددي مانند بيبه
اي، وابستگي توليد به ثباتي در بازار ارز، نقض برجام و عدم پايبندي آمريكا به توافق هستهخصوص بينوسان متغيرهاي كالن اقتصادي، به

 تعداد جواز و برداريبهره هايپروانه تعداد توجه قابل شكاف رو است. در چنين شرايطي، شاهدوكار و... روبهواردات، فضاي نامناسب كسب
 جديد واحدهاي تأسيس تعداد جواز ،1396 سال در تنها كه طوريبه موجود هستيم، واحدهاي توسعه و صنعتي جديد واحدهاي تأسيس

تا  بود. ضرورت تقويت توليد ملي و بهبود وضعيت اشتغال كشور سبب شده است برداريبهره هايپروانه تعداد برابر 54/3 از صنعتي بيش
كنند. در اين بين، نكته مهم آن است كه اهتمام  گذارينام »ايراني كاالي از حمايت«را سال  1397 رهبر معظم انقالب اسالمي سال

معيشتي مردم، تشديد معضل بيكاري و به دنبال بسياري از مشكالت دربرگيرنده  شغلي، هايفرصت ايجاد تقويت چرخه توليد و نورزيدن به
در  گذاريسرمايه و ريزيبرنامه عدم و خارجي كاالهاي گراييمصرف توان گفت، روحيه. در نهايت، ميدبوخواهد تراضات آن، گسترش اع
  هاي شغلي، تهديدكننده امنيت اقتصادي و امنيت ملي كشور است.ايراني با تضعيف چرخه توليد و نابودي فرصت كاالي از راستاي حمايت

  

  يشنهاديپ يراهكارها
  درراستاي حمايت از توليدات داخلي به منظور افزايش اشتغال، توجه به موارد زير ضروري است: 

  كنترل نوسان در بازار ارز  

 هاي توليديتجديد ارزيابي بازدهي اقتصادي بنگاه  

 توليد و افزايش ظرفيت هاي مولدمنظور گسترش فعاليتگذاري بهسرمايه  

 منظور افزايش كيفيت مشاغلگذاري بهزايي و سرمايهشتغالرهايي از نگاه تزريق منابع براي ا 

 هاي اقتصاد مقاومتي تحقق سياست به ورزيدن اهتمام اعتماد نداشتن به كشورهاي خارجي و    
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چ يكاتبعات گسترش نفوذ آمر بر امن ينو    يرانا ياقتصاد يتدر افغانستان 
  

  بيان مسأله
رو، بررسي روابط تجاري آمريكا در افغانستان بر امنيت اقتصادي ايران تأثيرگذار است، از ايننوع و ماهيت رفتار امنيتي و اقتصادي چين و 

  آمريكا و چين با افغانستان براي اتخاذ راهبردهاي مقابله با تضعيف امنيت اقتصادي كشور ضروري است.
  

  تحليل مسأله
دهنده به آينده تحوالت سياسي و ز مؤثرترين بازيگران شكلهاي اقتصادي، نظامي و سياسي خود، اچين و آمريكا با توجه به ظرفيت

تري در اقتصاد دهد كه چين در مقايسه با آمريكا نقش فعالآيند. بررسي شركاي تجاري افغانستان نشان مياقتصادي افغانستان به شمار مي
بر روابط تجاري ايران با افغانستان نداشته و ايران در كننده اساسي افغانستان داشته است. با وجود اين، حضور اين دو بازيگر تأثير محدود

هاي اقتصادي رسد عمده تأثيرگذاري آمريكا و چين بر فعاليتآيد. به نظر ميترين شريك تجاري افغانستان به شمار ميمقطع كنوني، مهم
هايي مانند توان به موضوعو چين در افغانستان ميهاي آتي بيشتر مشهود شود. از اشتراك و تضاد منافع آمريكا ايران در افغانستان در سال

برداري از معادن افغانستان، ثبات در افغانستان و بندر چابهار اشاره كرد. حضور و فعاليت اقتصادي اين طرح جاده ابريشم مطلوب خود، بهره
 در ايران گذاريسرمايه محدوديت ها،تحريم از چابهار بندر فعاليت نگرفتن قرار تأثير تواند تبعات امنيت اقتصادي مانند تحتدو كشور مي

هند را  و ايران روابط توسعه سازي برايافغانستان و زمينه در آمريكا جديد استراتژي نتيجه در ايران به پاكستان افغانستان، گرايش معادن
  براي كشورمان به ارمغان بياورد.

  

  راهكارهاي پيشنهادي
 مستقيم و غيرمستقيم از طريق پاكستان طورگسترش نفوذ در طالبان به 

 افغانستان هايزيرساخت توسعه در مشاركت  

 قبلي معوق هايطرح كردن اجرايي  

 هارسانه طريق از عمومي گفتمان تغيير و) آبي و قوميتي مسايل( كشور دو بين اعتماديبي عوامل رفع 
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پ يرانواردات ا يواكاو و  دوره پسابرجام  تحر يتوضع بينييشدر  بازگشت  دوره  در    هايمآن 
  

  بيان مسأله
ناپذير از نيازهاي جامعه براي داشتن رفاه قابل قبول است. اي، واردات بخشي جداييهاي حاكم بر هر جامعهدر جهان امروز، بنابر محدوديت

كشور را براي توسعه اقتصادي، افزايش هاي اقتصادي هدفمند، روند واردات كارگيري سياستبا اين حال، الزم است با مديريت كارآمد و به
مرزي توانند با استفاده از ابزارهاي مختلف اقتصادي بر روند تعامالت برونها ميتوان توليد و ارتقاي امنيت اقتصادي هدايت كرد. دولت

 آيد.شمار مي ردهاي سياسي بهها و رويكگذاريهاي مهم و مورد توجه در روند سياستاز جمله موضوع واردات تأثيرگذار باشند و مديريت
حمايت از توليد داخلي و  لزوم هاي كالن اقتصاد مقاومتي، در بندهاي مختلف، بردر سياست انقالب اسالمي معظم رهبر در همين راستا،

  اند.واردات تأكيد كرده مديريت
  

  تحليل مسأله
هاي توليد در نتيجه اقتصادي به داليل متعدد مانند افزايش هزينههاي هاي مولد كشور در دوره تشديد تحريمدانيم، بخشطور كه ميهمان

اند. اين موضوع هاي جدي ديدهاي وارداتي، آسيباي و واسطهشده كاالهاي سرمايههاي نابهنگام داخلي و افزايش بهاي تمامبرخي سياست
رو، الزم بود از فرصت حاصل شده در بارزتر است. ازاين هاي توليدي وارداتيهاي توليدي وابسته به تجهيزات و فناوريدر صنايع و بخش

هاي توليدي استفاده شود. با اين حال، روند واردات در دوره پسابرجام در جهت دوره پسابرجام، از توان وارداتي كشور براي حمايت از بخش
هاي م شد و امكان تأمين نيازهاي بخشهاي اقتصادي، تنوع در شركاي تجاري فراهاين موضوع نبوده است. در نتيجه برخي گشايش

دهنده گرايش اي مانند كشورهاي صنعتي و اروپايي فراهم بود، اما مطالعه حاضر نشاناي و واسطهتوليدي از توليدكنندگان كاالهاي سرمايه
توان رو، در مجموع، مياي در دوره پسابرجام است. ازايناي و سرمايهواردات به سمت كاالهاي مصرفي و كاهش سهم كاالهاي واسطه

تدريج شرايط مناسب حضور ايران در بازارهاي جهاني هاي بخش ديپلماسي كشور و برجام، بهگفت، هرچند دو سال اخير، در نتيجه تالش
  مرزي كشور ايجاد نشده است.فراهم شده، اما همچنان تغيير چنداني در تعامالت برون

  

  راهكارهاي پيشنهادي
  واردات كشور توجه به موارد زير ضروري است:در راستاي مديريت 

 استانداردهاي اجباري	

 هاي وزنيمحدوديت  
 كنترل تورم 


