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 ياچندجانبه و منطقه یادو  يتوسعه تجارت کشور در قالب  انعقاد قراردادهاراهبردهاي 

 در شرایط تحریم 

 بیان مساله 
هاي اقتصادي و تجاري خود با سایر کشورها هموارتر بتوان با تعدیل موانع، راه همکارياي هستند تا گرایی از جمله ابزارهاي عمدهقراردادهاي دو یا چندجانبه و منطقه

هاي هاي قهرآمیز را علیه خود مسدود کرد یا به حداقل رساند. ویژگیها و سیاستهاي اثرگذاري شوكکرد و با افزایش سهم خود از اقتصاد و تجارت جهانی، راه
هاي کالن، ما را ملزم به هاي اقتصادي و سیاسی جهان و الزام اجراي سیاستلف اقتصادي، تقابل سیاسی ایران با ابرقدرتجغرافیایی و همسایگی با مناطق مخت

هاي اقتصادي و تجاري نهفته در اي با توجه به ظرفیتمنطقه ها و شوراهاي همکاريمندي از منافع حضور در سازمانهاي اقتصادي و تجاري و بهرهگسترش همکاري
 شود.اي بررسی میمنطقه و دو یا چندجانبه انعقاد قراردادهاي قالب در کشور تجارت توسعه هايرو، در مطالعه حاضر، راهکند. ازاینها میاین سازمان

 تحلیل مساله 
سازوکار بازار، توسعه تعامالت تجاري با کاهش  کارگیريقراردادهاي تجاري بین کشورها در دو گروه عمده دوجانبه و چندجانبه بستري را براي آزادسازي، رقابت، به

کنند. سهولت دستیابی به توافق، تسهیل توسعه بازارهاي هدف، گذاري فراهم میهاي تبادالت، تسهیل تحرك عوامل تولید و پیوندهاي پولی و سرمایههزینه
 ها از جمله منافع نهفته در قراردادهاي تجاري بین کشورها هستند.توافقنامههاي اقتصادي مورد بحث در پیشبرد مقاصد سیاسی، حذف ارز واسط و توسعه حوزه

عراق، «و » منطقه خلیج فارس«، »قاره هندافغانستان و شبه«، »آسیاي مرکزي و قفقاز«جایگاه جغرافیایی ایران در بین چهار بازار مهم آسیا، یعنی 
هاي رقابتی تبدیل کند و با توجه به شرایط موجود براي تعامالت ی بالقوه خود را به مزیتفرصتی است تا ایران مزایاي نسب» ترکیه و شرق مدیترانه

 تجاري و اقتصادي با هریک از بازارهاي یادشده، وارد مذاکرات مؤثري براي انعقاد قراردادهاي دو یا چندجانبه تجاري و اقتصادي شود.
منظور کاهش موانع ارزي هاي مالی براي دریافت صادرات خدمات ایران بهورود به سازوکار موافقتنامه ترین منافع ناشی از این حوزه براي ایران،یکی از عمده

هاي مالی از سوي آمریکا و برخی کشورها شکل گرفته است. همچنین افزایش تعداد و تنوع قراردادهاي تجاري ایران با کشورهاي کشور بوده که در نتیجه تحریم
 شود.کند و باعث تعمیق و تحکیم پیوندهاي سیاسی ایران با سایر کشورها میشبرد مقاصد سیاسی را فراهم میهمسایه و منطقه فرصت پی

 حالی در موضوع این. ندارد هاسازمان این در چندانی جایگاه همچنان حال، این با است، آسیایی سازمان شش عضو ایران در حال حاضر، هرچند
 کشورها این خارجی تجارت از را خود سهم عضو، کشورهاي برجسته ویژگی و هاسازمان این بازارهاي دقیق شناسایی با تواندمی کشور که است

 تواندمی تجاري، شرکاي در تنوع ایجاد و غیرنفتی صادرات هدف بازار گسترش مانند مهم اقتصادي منافع ایجاد ضمن موضوع این. دهد افزایش
 . ببرد پیش به بیشتري قدرت با منطقه در را کشور سیاسی اهداف

هاي اقتصادي دو یا چندجانبه با توان گفت، ایجاد و برقراري توافقبا توجه به تجارب تجاري و اقتصادي ایران با کشورها و اقتصادهاي نوظهور می
هاي مقابله مؤثر با سیاستاي براي عنوان حربهتواند بهاین مجموعه کشورها (ضمن حفظ و توسعه بازارهاي هدف کاالهاي صادراتی کشور)، می

 قهرآمیز و ظالمانه دولت آمریکا و متحدانش مورد استفاده قرار گیرد و توان مقاومتی اقتصاد کشور را در شرایط تحریمی افزایش دهد.

 جهت توسعه تجارت کشور راهکارهاي پیشنهادي
منطقه اقتصادي ویژه دسترسی آسان دارد که هریک شرایط خاص  تعامل مؤثر دیپلماسی رسمی کشور با دیپلماسی عمومی: ایران به بازار چهار -

گذاران اقتصادي کشور در گیران و سیاسترو، الزم است تصمیمریزي جداگانه و مستقلی هستند. ازاینگذاري و برنامهخود را دارند که نیازمند سیاست
ن مناطق اقتصادي گام بردارند. براي این منظور، الزم است از مرزي کشور با ایبخش دیپلماسی کشور براي تقویت و گسترش تعامالت برون

 عنوان مکمل دیپلماسی رسمی بهره گرفت. دیپلماسی عمومی به
اندازهاي کالن نشانها و چشمهاي کالن بلندمدت کشور: در حالی که متون اسناد موجود از سیاستمدت با سیاستهاي کوتاههمسویی سیاست -

هاي خارجی کشور است، عملکرد داران کشور بر اهمیت تعامالت اقتصادي با مناطق مختلف جغرافیایی اطراف ایران در سیاستدهنده تأکید سیاستم
-دهنده آن است که این توجه تنها به متون اسناد یادشده محدود شده است و در عملکرد نهایی مسئوالن مشاهده نمیمجریان اقتصادي کشور نشان

 مدت و بلندمدت دولتمردان است.ن دهنده تفاوت عملکرد کوتاهشود که این موضوع نشا
تغییر ترکیب تجاري کشور: براي داشتن روابط گسترده و متنوع با جهان خارج، الزم است به ترکیب صادرات و واردات کشور توجه کرد و باید  -

ترین محصول صادراتی کشور و سهم باالي عنوان اصلینفت به شک وجودافزوده باال تغییر کند. بدون ترکیب صادراتی به سمت تولیدات با ارزش
  مشتقات آن در صادرات غیرنفتی سبب شده است امکان حضور قدرتمند اقتصاد ایران در منطقه و فرامنطقه اندك باشد.
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 پذیري اقتصاديدر جهت کاهش آسیب یرانا یصادرات یريپذرقابتراهبردهاي بهبود 
 

 بیان مسأله
اي بسیار مهم است. اگرچه اهمیت استراتژیک کشور در سطح ملی و منطقهمنافع ملی کشور و هم به دلیل براي هم  اقتصاد ایرانپذیري قدرت رقابتتأکید بر 

شرایط کنونی ت، اما هاي کلی اقتصاد مقاومتی (بند سوم) نیز مورد توجه قرار گرفته اسپذیري در اقتصاد ایران در اسناد باالدستی از جمله سیاستاهمیت رقابت
المللی(افزایش محور و قابل عرضه در بازارهاي بینهاي آمریکا علیه ایران، حرکت به سمت ارتقاي تولیدات صادراتآغاز دور جدید تحریماقتصاد و 

پذیري و تولیدات هاي رقابتبیشتر به مؤلفهالمللی مستلزم توجه افزایش حضور در بازارهاي بین، ازپیش ضروري ساخته است. در این راستاپذیري) را بیشرقابت
 محور است.صادرات

 

 مسأله لیتحل
درصد نبوده است. این در حالی است که متوسط  5/2، متوسط سهم کاالهاي صنعتی نهایی از کل صادرات ایران بیش از 2000-2016هاي طی سال

 2000-2016هاي درصد است. در مقابل، سهم صادرات مواد اولیه و خام از کل صادرات ایران طی سال 50-55سهم کاالهاي صنعتی در جهان حدود 
در درصد بوده است. همچنین  30-40طور متوسط بین درصد  است، در حالی که سهم صادرات مواد اولیه و خام در کل صادرات جهان به 80-90بین 

کاالهاي پردازش شده و هم به لحاظ افزایش در تعداد اقالم صادراتی وجود  پذیري هم به لحاظ افزایش سهم گروهتنها تنوعساختار صادرات ایران، نه
رد، بلکه در طول یک دهه ایران به لحاظ منحصر به فرد بودن صادرات کاال بسیار ضعیف عمل کرده و عمده محصوالت کشورمان توسط بسیاري ندا

 .شوداز کشورهاي جهان نیز صادر می
، سه پله صعود کرده و 2015در مقایسه با سال  2016براساس آخرین آمار و اطالعات در دسترس، رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادي سال 

رسیده است. با توجه به ثابت ماندن تعداد کشورهاي تحت   -61/0به   -68/0نمره شاخص پیچیدگی اقتصادي کشور نیز تغییر اندکی داشته و از 
شاخص و نه ارتقاي تواند ناشی از افت عملکرد کشورهاي دیگر در این اي ایران می، صعود سه پله2016و  2015پوشش این بررسی در دو سال 

 عملکرد ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادي باشد. 
پذیري در وضعیت مناسبی قرار ندارد. از پذیري در اقتصاد ایران نیز حاکی از آن است که ایران به لحاظ قدرت رقابتبررسی وضعیت شاخص رقابت

ها، موقعیت و رتبه درصد از کل زیرشاخص 45زیرشاخص، یعنی حدود  45پذیري، ایران در مؤلفه اصلی رقابت 12کننده زیرشاخص تببین 114بین 
مشارکت «، »هاسالمت بانک«، »سهولت دسترسی به وام«، »حقوق قانونی«هاي را کسب کرده است. در این بین، عملکرد زیرشاخص 90باالتر از 

استفاده از ابزارها «، »تمایل به تفویض اختیار به مدیران میانی« ،»هامزدپذیري در تعیین دستانعطاف«، »اياتکا به مدیریت حرفه«، »زنان در بازار کار
، »نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی«، »هاي تجاريمیانگین مؤثر نرخ تعرفه«، »کنندگان داخلیکیفیت عرضه«، »هاي پیشرفته بازاریابیو شیوه

 اند. گذار بودهپذیري اقتصاد ایران تأثیرشک در کاهش رقابت شود که بدونبی میتر ارزیامراتب ضعیف، به»هاي مسلط بر بازاروجود بنگاه«
ها در توان در قالب کاهش درآمدهاي ارزي، افزایش نااطمینانیپذیري اقتصاد ایران را میهاي رقابتها بر شاخصترین کانال اثرگذاري تحریممهم

هاي قل و انتقاالت مالی و کاهش بازارهاي صادراتی بیان کرد. بدون شک، اعمال تحریمگذاري، افزایش هزینه مبادالت و نخصوص جذب سرمایه
نفتی و به دنبال آن، کاهش حجم صادرات نفت خام ایران، درآمد ارزي کشور را که بخش قابل توجه آن حاصل فروش نفت خام است، کاهش خواهد 

هاي گذاران خارجی از اقتصاد ایران سبب شده است بسیاري از شرکتب اعتماد سرمایهوجود نااطمینانی در فضاي اقتصادي کشور و سلداد. همچنین، 
آمریکا، احتیاط بیشتري نسبت به همکاري  نظارتی نهادهاي توسط جریمه از هاي آمریکا و ترسخارجی فعال در ایران به دلیل نگرانی از تبعات تحریم

ها در حال بررسی خارج کردن سرمایه خود از ایران هستند، بدون با ایران داشته باشند و حتی پس از اعالم خبر خروج آمریکا از برجام برخی شرکت
دهند. میدر بازار ایران از دست را سهم خود که  تاساین هاي جدید خواهند دید تحریماز اعمال  هاتنها ضرري که آنآنکه متحمل زیان شدیدي شوند. 
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ها اي باشد تا منافع آنها را با منافع کشورمان درگیر کند و با اعمال تحریمگونههاي خارجی باید بهبنابراین، عقد قراردادهاي جدید با شرکت
 . نتوانند از کشور خارج شوند یراحتگذاران خارجی بهسرمایه

، حجم تجارت خارجی اتحادیه اروپا و کشورهاي منتخب (شامل چین، ژاپن، 2017کننده آن است که در سال بررسی عملکرد تجاري کشور نیز بیان
که نزدیک به میلیارد دالر بوده  1977ی، فرانسه، ایتالیا، امارات متحده عربی، هند، ترکیه، روسیه، پاکستان و عمان) با آمریکا برابر با کره جنوبآلمان، 

 50کشور عمده طرف تجاري با ایران،  10میلیارد دالر بوده است. عالوه بر این، در بین  111برابر حجم تجارت این کشورها با ایران به میزان  20
برابر، براي  57ي ژاپن حجم تجارت خارجی با آمریکا نسبت به ایران برابرابر ایران است.  35درصد از این کشورها حجم تجارتشان با آمریکا بیش از 

رابر و ب 2/9برابر، براي روسیه  8/1برابر، براي ترکیه  4/1برابر، براي امارات متحده عربی  90برابر، براي تایلند  6/2برابر، براي هند  13کره جنوبی 
ایران به آمریکا بسیار باالتر از ایران بوده  . این اعداد و ارقام حاکی از آن است که وابستگی کشورهاي عمده طرف تجارياست برابر 12براي پاکستان 

 هاي خود وادار کند و سهم بازارهاي صادراتی ایران را بیشتر از آنچه هست، کاهش دهد.تمکین در برابر خواستهتواند آنها را به و آمریکا می
 

 يشنهادیپ يراهکارها
هاست، بلکه انجام برخی اصالحات، اي در برابر تحریمهاي مقابلهنیازمند اقدامتنها هاي جدید نهپذیري اقتصاد کشور از محل تحریمکاهش آسیب

 رسد. اصالحات پیشنهادي به شرح زیر است:نظر میپذیري ضروري به هاي ضعیف رقابتویژه در راستاي بهبود مؤلفهبه
اقتصادي،  هايتحریم از عبور براي رویکردهاي مهم از یکی عنوانتجاري، به شرکاي انتخاب اهمیت دلیل بازبینی در انتخاب شرکاي تجاري: به -

 اقتصادي با سایر کشورها مورد بازبینی قرار گیرد. روابط تجاري و  سطح برمبناي نیازهاي کشور، شود،توصیه می
ها الت مالی از فرآیند تحریملحاظ انتقا تنها بههاي خارجی که نههاي مختلف اقتصادي: شناسایی شرکتکار در حوزهوبازمهندسی فضاي کسب -

 ویژه آمریکا، وابستگی ندارند، بسیار مهم است.مصون هستند، بلکه در عرصه خدمات فناوري به کشورهاي دیگر، به
بازار ارز  پذیريطور عمده  به دو کشور چین و امارات متحده عربی، آسیببخشی به بستر انتقاالت ارزي: وابستگی مسیرهاي انتقال ارز کشور بهتنوع -

هاي مربوط به نقل و انتقاالت ارزي و رو، در راستاي کاهش هزینههاي خارجی را افزایش داده است. ازاینویژه در شرایط مواجهه با شوكکشور به
 ود. ریزي الزم براي ایجاد مسیرهاي جدید نقل و انتقاالت ارزي انجام ششود، برنامههمچنین تسهیل مسیر این انتقاالت توصیه می

هاي بیشتر در نقل و ها و محدودیتتوجه به بازگشت مجدد تحریم هاي بزرگ جهان: باها و کارگزاريتالش براي افزایش همکاري با بانک -
 هاي جهان است، زیرا در غیر این صورت، صرف دسترسی بهها و کارگزاريانتقاالت ارزي کشور، آنچه مهم بوده است، تالش براي همکاري با بانک

 شبکه سوییفت، مشکل محدودیت در نقل و انتقاالت ارزي را مرتفع نخواهد کرد.
اي با تمام شرکاي تجاري کنونی هاي دیپلماتیک، الزم است مذاکرات فشردهکارگیري اقدامزمان با بههاي کشورهاي  همسایه: همشناسایی ظرفیت -

 و شرکاي جدید تجاري آغاز شود تا بتوان مسیرهاي جایگزینی براي صادرات نفت و سایر اقالم صادراتی   را فراهم کرد. 
ایع باالدستی کشور و حجم عظیم رانت ارزي که به آنها هاي غیردولتی: باتوجه به ناکارآیی اقتصادي صنات غیرنفتی با محوریت بخشتقویت صادر -

رسد توسعه و گسترش فعالیت آنها توجیه اقتصادي نداشته باشد. در این راستا، توجه بیشتر به صنعتگران بخش خصوصی یابد، به نظر میاختصاص می
دستی، اثرات اند بر فروش و توان اقتصادي صنایع پایینتووپاگیر بخش تولید و حمایت ترجیحی دولت از آنها میو حذف قوانین و مقررات دست

 مستقیم داشته  و در نهایت منجر به رشد اقتصادي شود.
هاي ارزان: حمایت از تربیت نیروي انسانی متخصص و ایجاد سیستمی که نیروي انسانی مربوط به تحقیق و بر فناوري و نه نهادهایجاد رقابت مبتنی -

ها و گذاري براي حمایت از کاربرد پتنتهاي اقتصادي تقویت کند یا حمایت از توسعه فناوري از طریق سیاستها تا بنگاهنشگاهتوسعه فناوري را از دا
  ها اثرگذار باشد. پذیري بنگاهتواند در تقویت رقابتانتقال فناوري، می
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 هاي کاهش فساد اقتصادي بر پایه توسعه دولت الکترونیکاستراتژي
 

 هبیان مسأل
 فناوري و ارتباطات عصر محصول نظارتی هايرهیافت تریناز مدرن عنوان یکیبه اطالعات و دولت الکترونیک که فناوري از مبارزه با فساد استفاده براي

 هايدستگاه در هوشمند هايسامانه و الکترونیک دولت کارگیريبه .گیردمی قرار استفاده مورد فساد از پیشگیري و کاهش راستاي در سطح وسیع، در اطالعات،
 بین از کند بروز یکدیگر با افراد مواجهه در تواندمی که را فسادهایی از بسیاري زمینه آن کنندهارایه با خدمت گیرنده مستقیم ارتباط بردن بین از واسطهبه اداري

منظور تبیین تأثیر توسعه دولت الکترونیک در کاهش فساد، جایگاه بردن فساد در کشور، بهرو، با توجه به درجه اهمیت نقش دولت الکترونیک در از بین ازاینبرد. می
 شود.هاي مربوط با سایر کشورها مطرح میدولت الکترونیک در ایران و میزان توجه دولت به اهمیت گسترش فناوري اطالعات از طریق مقایسه شاخص

 مسأله  لیتحل
و کیفیت بوروکراسی  برخدمات، پاسخگویی بهتر و...  بهدسترسی سهولت  اطالعات،به دسترسی  سهولتجمله از آن ابعاد همه و الکترونیک دولت 

 صورت به اطالعات مبادلهدر دولت الکترونیک  .شودمنجر میاداري سالمت افزایش به ابعاد از این یک هرو بهبود در دارند تأثیر اداري سالمت 
 اطالعات مبادلهبراي که نیست نیازي رو، دیگر ازاین وجود دارد، مستقیمارتباطات امکان و  گیردمی صورت باالرعت س با مکانی هر در وزمان هم

الی و همچنین قطع ارتباط شهروندان با سازي امور مبه عبارت دیگر، دولت الکترونیک با شفاف .شودبه شیوه سنتی آن طی  اداريمراتب سلسله
 متصدیان امور و نیز تسریع در انجام امور، قادر است فساد اداري را کاهش دهد.

ها افزایش یابد و ابزارهاي اطالعاتی، گیريرود با استقرار دولت الکترونیک، میزان شفافیت فرآیندهاي اداري و تصمیمرغم اینکه انتظار میبه
گیري بهتر از دستاوردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در ها براي بهرهسازي زیرساختمحور مدیران دولتی شود، پیادهاي شخصهجایگزین تصمیم

بوده است که  100، رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک باالي 2016تا  2008هاي ایران چندان چشمگیر و کارآ نبوده است. در فاصله سال
 608/0به  464/0است که عملکرد کشور تغییر قابل توجهی دارد و شاخص از  2018گاه نامناسب کشور در این حوزه دارد. تنها در سال نشان از جای
 در ،2018در سال  6083/0 شاخص توسعه دولت الکترونیک اندازه با کند. همچنین، ایرانپله بهبود را تجربه می 20یابد و رتبه کشور نیز افزایش می

گیرد، اما شاخص توسعه دولت الکترونیک کشور از متوسط مقدار این شاخص در بین کشورهاي می قرار الکترونیکی دولت یافتگیتوسعه باالي سطح
 ریزي بیشتر در این زمینه نیاز دارد.) کمتر است و به پیشرفت و برنامه6218/0همسایه (

حوزه توسعه دولت الکترونیک بیان شد، براي درك بیشتر اهمیت توسعه دولت  جداي از آنچه در وصف جایگاه ایران و کشورهاي همسایه در
توان رتبه کشورهاي برتر در حوزه ادراك فساد را در مقابل رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیک آنها قرار داد تا رابطه بین الکترونیک در کشور می

 10داراي رتبه زیر  10هاي زیر دهد که کشورهاي برتر در شاخص ادراك فساد با رتبهیخوبی شناسایی شود. نتایج نشان مفساد و دولت الکترونیک به
هاي یاد شده با رتبه کشورهاي همسایه در آن جز کانادا) نیز هستند. هچنین مقایسه رتبه ایران در شاخصدر شاخص توسعه دولت الکترونیک (به

در شاخص ادراك فساد هستند،  100عربستان سعودي، عمان و ترکیه که داراي رتبه زیر  دهد که کشورهایی مانند امارات، قطر،ها نشان میشاخص
اند، از تر عمل کردهتوان گفت، کشورهایی که در زمینه توسعه دولت الکترونیک فعالاست. در واقع، می 100رتبه توسعه دولت الکترونیک آنها نیز زیر 

رو، میزان فساد در این کشورها کمتر است و در جایگاه باالتري باالیی در شناسایی فساد دارند. ازاین اند و تواناییشفافیت باالتري برخوردار بوده
اند (ایران نیز جزء تر عمل کردهگیرند و کشورهایی که در زمینه توسعه دولت الکترونیک ضعیف(وضعیت بهتري) در شاخص ادراك فساد قرار می

 اند.ص ادراك فساد قرار گرفتهتري در شاخآنهاست) در جایگاه پایین
پویا، تأثیرگذار و  کارآمد، گیري دولتیشکل به کمک ضمن ارتباطات، و اطالعات حوزه ویژه امکانات و هاتوان نتیجه گرفت که قابلیتدر نهایت می

 عمومی خدمات از باالتري و بهتر سطوح تیکنواخ و ارایه همگانی رسانی عمومی،اطالع آموزش، مانند هاییرهیافت طریق پاسخگو در برابر مردم از
 .ها کاهش دهد و در نتیجه، سطح امنیت اقتصادي کشور را ارتقا بخشدهاي فساد را در سازمانقادر است زمینه ،...و

 يشنهادیپ يراهکارها

 هابراي کارکنان سازمان افزایش سهولت استفاده از فناوري اطالعات  -    اصالح و تکمیل قوانین مربوط به حوزه فناوري اطالعات  −
 نهادینه کردن مصادیق دولت الکترونیک در کشور  -        ها ها در سازمانارتقاي کیفی سیستم شکایت −
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 و مخاطرات امنیت پولی یدر ترازنامه شبکه بانک ییراتتغافزایش ریسک نقدینگی در سایه 
 

 بیان مسأله
غییر مختلفی مواجه بوده که موجب ت هاي اخیر، نظام بانکی کشور با مسایلمحور است. در سالهاي بانکنظام تأمین مالی ایران جزء نظام

ت. انکی را تحت تأثیر قرار داده اسعملکرد و ثبات نظام بطور مستقیم هاي شبکه بانکی شده است. تغییرات یادشده، بهها و بدهیدارایی
 رو، توجه به آنایندهد و از ر قرارتواند تأمین مالی، عملکرد تولید و امنیت اقتصادي کشور را تحت تأثیوضعیت و عملکرد نظام بانکی می

 ضروري است.
 

 مسأله لیتحل
طور ها، رشد بههاي با قدرت نقدشوندگی پایین، رشد کرده است. در سمت بدهیطور عمده از ناحیه رشد داراییهاي شبکه بانکی بهدارایی

مدت و شاید آنی است. این موضوع شبکه ها بوده که سررسیدشان کوتاهو سایر بدهی 1هاي غیردولتی، اقالم زیرخطعمده از طریق سپرده
 کی منجر شود. تواند به بحران بانبانکی را با ریسک نقدینگی شدیدي مواجه کرده و می

عتباري اهاي ؤسسهمردولتی، هاي غیهاي خارجی بانکهاي خارجی شبکه بانکی افزایشی بوده و رشد خالص داراییروند خالص دارایی
، دهدشان میوده است. این موضوع نب، همواره چند برابر رشد نرخ ارز رسمی و بازار آزاد 1393و  1390هاي تجاري غیر از دو سال و بانک

 7انکی در حدود بارجی شبکه هاي خییطوري که رشد داراها براي ارز یکی از عوامل اصلی تشدید تقاضا در بازار ارز است، بهاضاي بانکتق
 درصد بوده است.  215ها حدود درصد بوده، در حالی که رشد کل دارایی 278سال اخیر، 

پرداختی در دو  ب تسهیالتبه ترکی داري است. البته، با توجهمعوق و بنگاهریسک نقدینگی شبکه بانکی اغلب ناشی از افزایش مطالبات 
و  ياداقتص يدهاواح يارنگهد ینه، رشد هزياقتصاد ي مهمهارکود بخش سبببه  یالتمانده تسه یناز ا یبخش قابل توجهسال اخیر، 

ها به دالیل یایر دارایسردیف  براین، احتمال افزایش. بناخواهد شد یلتبد یرجاريغ یالتبه تسه ها،ینهنامتناسب با رشد هز يسودآور
 واهد کرد.خبحران  ، بحران نقدینگی وجود دارد که امنیت اقتصادي کشور را دچارتبعبهافزایش معوقات و وثایق تملیکی و 

 

 ي پیشنهاديراهکارها
 باشد: به شرح زیر میپیشنهادهاي سیاستی در خصوص بهبود وضعیت شبکه بانکی کشور 

 یقوثا يگذاروا ییقضا الزم است در روند و است یطوالن ینديفرآ یقوثا يمراحل واگذاریالت: تسه یقوثا اجرايروند  یلتسه -
  کمک شود. ياعتبار يهاها و مؤسسهبانک هايییدارا ید تا به نقدشوندگگیرانجام  یاصالحات

ت بازار ارز، به میزان دخال ضروري است بانک مرکزي در راستاي کنترلها: هاي خارجی بانکافزایش نظارت بانک مرکزي بر دارایی -
 ها در بازار ارز نظارت کافی داشته باشد. بانک

 ،چندسالهنی ت که در یک بازه زماهاي ثابت توسط بانک مرکزي: برنامه جامع زمانی به این صورتدوین برنامه جامع براي کاهش دارایی -
 بد.هاي با نقدینگی باال افزایش یاها (منجمد و...) کاهش و سهم داراییکهاي نامطلوب بانسهم دارایی

  

                                                           
 .است ایران هايشده در ترازنامه بانک زیر خط گزارش تعهدات از اقالم یرشده و سا اداره ها، وجوهاسنادي، ضمانتنامه یران، اعتباراتدر ا  -1
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 یرانا یگاهو جا یخارج یممستق گذاريیهسرما يهاشاخصوضعیت 
 گذاريبا مالحظات امنیت سرمایه 

 

 بیان مسأله
المللی، هاي صادرات و واردات بینگذاري، گسترش شبکهانداز و سرمایهافزایش دسترسی به منافع بیشتر، باال بردن توانایی مدیریت، رفع شکاف پس

گذاري مستقیم خارجی براي کشور میزبان است. با توجه به هاي جذب سرمایهها از جمله مزیتپرداخت افزایش قدرت رقابت، تأمین ارز، بهبود تراز
 پردازند. براي جذب این نوع سرمایه به رقابت با یکدیگر میتوسعه، ویژه کشورهاي درحالگذاري مستقیم خارجی، کشورها، بهنقش مهم سرمایه

ها گذاران به برخی جوامع و ترجیح آنها به دیگران است. در راستاي این موضوع، مؤسسهترین دالیل گرایش سرمایهگذاري از جمله عمدهامنیت سرمایه
بندي ها، کشورهاي مختلف جهان را از این بعد ردهخارجی در قالب شاخص گذاريهاي مختلفی با بررسی تعدادي از عوامل مؤثر بر سرمایهو سازمان

خارجی بررسی و این جایگاه را با  مستقیم گذاريسرمایه مهم هايشاخص را به لحاظ ایران رو، در مطالعه پیش رو، قصد داریم جایگاهکنند. ازاین
ظر گرفتن المللی با در نیا مقایسه کنیم. الزم به ذکر است مطالعه گزارشات بینجایگاه تعدادي از رقباي اقتصادي و همسایگان ایران در غرب آس

المللی به گذاران بینباشد. لیکن در هر صورت سرمایهالمللی در تهیه گزارشات میورزي برخی نهادهاي بینمالحظات سیاسی و احتماالً غرض
 دهند.هاي منتشره شده اهمیت زیادي میشاخص

 مسأله طرح
گذاري مستقیم دهد، تفاوت بارزي بین حجم جذب سرمایهگذاري مستقیم خارجی تعدادي از کشورهاي رقیب ایران نشان میجذب سرمایه روند

 5/7و  9، 12ترتیب  به 2016) با ایران وجود دارد. این سه کشور در سال 2017جز در سال خارجی ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان (به
هرچند  همچنین، میلیارد دالر بوده است. 4/3اند در حالی که مقدار این مؤلفه براي ایران گذاري مستقیم خارجی جذب کردهسرمایهمیلیارد دالر 

گذاري مستقیم خارجی تعدادي از کشورهاي همسایه و غرب آسیا (مانند عمان و لبنان)، از مقدار مطلق جذب سرمایهمقدار مطلق جذب سرمایه
 GDPبه  FDIشود که نسبت ارجی ایران کمتر است، اما وقتی اندازه اقتصاد هریک از آنها مورد توجه قرار گیرد، مشاهده میگذاري مستقیم خ

گذاري مستقیم خارجی افت جایگاه ایران بین کشورهاي غرب آسیا از منظر موفقیت در جذب سرمایهایران کمتر از این دست کشورها است و 
 کند.می

، شاخص حکمرانی از بانک جهانی، شاخص ریسک سیاسی و شاخص دموکراسی Freedom House دي، شاخصشاخص آزادي اقتصا
EIU عد امنیت سرمایهاز جمله شاخصبندي گذاري ارزیابی و رتبههاي معتبر جهانی هستند که کشورهاي مختلف را براساس معیارهاي مختلف از ب

 یران نه در سطح جهان و نه در سطح منطقه از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. ها، اکنند. بنابر ارزیابی این مجموعه شاخصمی
گذاري خارجی در مقایسه با رقباي اقتصادي و سیاسی کشور در منطقه مانند امارات هاي امنیت سرمایهوضعیت نامناسب ایران در شاخص

و هم به توان نفوذ و قدرت سیاسی ایران در منطقه و جهان اثرات جبران تواند در بلندمدت هم به اقتصادمتحده عربی، ترکیه، اردن و عربستان می
توسعه از جمله ایران انکارناپذیر گذاري خارجی براي رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي درحالناپذیري وارد کند، در حالی که ضرورت وجود سرمایه

 هاي یکجانبه آمریکا است.اقل کم اثر کردن تحریمترین راهکارهاي عملیاتی جهت خنثی نمودن یا حداست و یکی از مهم

  يشنهادیپ يراهکارها
 بازنگري مؤثر قوانین و مقررات داخلی −

 سازي و کوچک شدن بخش دولتیتسریع روند خصوصی −

 هاي انقالب اسالمی.المللی با حفظ آرماناي و بینزدایی منطقهاهتمام حداکثري در سیاست تنش −

 قوي وجود منابع و مراکز آماري −
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 و تبعات آن بر امنیت انرژي کشور گاز در خودروها یانداز مصرف جهانچشم
 

 بیان مسأله
هاي سازي سبد سوخت خودروها و ارتقاي امنیت انرژي خود، در کنار استفاده از بنزین و گازوییل، توسعه سوختبسیاري از کشورها براي متنوع

میلیون خودروي گازسوز، یکی از کشورهایی است که از گاز طبیعی  5/4بین، ایران با  ایناند. در قرار دادهجایگزین مانند گاز طبیعی را در دستور کار 
هاي کند. با توجه به رشد مصرف بنزین در ایران و وابستگی کشور به واردات بنزین و از سویی، وجود تحریماي استفاده میونقل جادهدر بخش حمل

 اي، براي ایران از اهمیت باالیی برخوردار است.ونقل جادهز گاز در بخش حملاقتصادي، استفاده بیشتر ا

 مسأله طرح
سازي سبد مصرف سوخت در بخش کنند و موضوع متنوعهاي جایگزین در کنار بنزین و دیزل استفاده میعنوان یکی از سوختامروزه از گاز طبیعی به

هاي کنونی، موجب شده است که تمایل اکسید کربن از سوخت گاز به نسبت سوختانتشار کمتر دي هایی مانند آلودگی کمتر هوا وونقل و مزیتحمل
دهد که در آینده نیز روند رشد مصرف ها نشان میبینیاي افزایش یابد. پیشونقل جادهخصوص حملونقل، بهکشورها براي مصرف گاز در بخش حمل

ونقل در پی، حجم مصرف گاز در بخش حملاي ادامه خواهد داشت. براساس آمارهاي شرکت بیهونقل جادخصوص حملونقل، بهگاز در بخش حمل
مکعب برسد. همچنین براساس میلیارد فوت 16به روزانه  2040بینی می شود در افق مکعب در روز بوده که پیشمیلیارد فوت 5حدود  2016سال 
میلیارد مترمکعب در روز افزایش  200ونقل بیش از ، میزان مصرف گاز در بخش حمل2016-2040هاي ، در فاصله زمانی سالIEAهاي بینیپیش

اي است. در این کنار این موارد، تعداد خودروهاي گازسوز جهان نیز رو به ونقل جادهخواهد یافت که دوسوم آن مربوط به افزایش تقاضا در بخش حمل
 2000میلیون دستگاه در سال  29/1کنند و تعداد خودروهاي گازسوز در دنیا از می استفاده ودروهاخ این از دنیا کشور 80 از بیش اکنون. افزایش است
گیرد. افزایش یافته است. در بین کشورهاي جهان چین از بیشترین تعداد خودروهاي گازسوز بهره می 2018میلیون دستگاه در سال  1/25میالدي به 

 29/3درصد از کل خودروهاي گازسوز جهان و  2/21میلیون گزارش شده که این میزان حدود  3/5حدود  2018تعداد خودروهاي گازسوز چین در سال 
 میلیون خودروي گازسوز رتبه دوم را در بین کشورهاي جهان دارد 5/4بعد از چین، ایران با  کند.درصد از کل خودروهایی است که در این کشور تردد می

هاي سوخت گاز تعداد جایگاههاي بعدي قرار دارند. به رغم باال بودن تعداد خودروهاي گاز سوز در ایران، ل نیز در رتبهو هند، پاکستان، آرژانتین و برزی
هاي سوخت در کشورهایی که اگر به وضعیت تعداد جایگاهآید، پایین است. به شمار میهاي الزم در این حوزه ترین زیرساختکشور که یکی از مهم

ودروهاي گازسوز را دارند، نگاه کنیم، خواهیم دید که چین بهترین وضعیت را از نظر تعداد نسبی جایگاه به خود اختصاص داده است و بیشترین تعداد خ
زاي اجایگاه عرضه در این کشور وجود دارد. در این بین، ایران بعد از هند بدترین وضعیت را در این زمینه دارد و به 0015/0ازاي هر خودروي گازسوز به

 جایگاه عرضه سوخت گاز در ایران احداث شده است. 0005/0هر خودرو 
رغم بهاي در ایران و جهان، موارد زیر را باید مدنظر قرار داد. نخست اینکه در مجموع با توجه به وضعیت مصرف گاز در بخش حمل و نقل جاده

ها در سبد ونقل ایران، کماکان سهم این سوختاي جایگزین بنزین در بخش حملهعنوان سوختجی بهانجی و سیپیسابقه طوالنی در استفاده از ال
رو، در صورت عدم کنترل رشد مصرف بنزین در کشور و  بروز ونقل کشور پایین است و در این زمینه وابستگی باالیی به بنزین وجود دارد. ازاینحمل

شود و این موضوع مترادف با تضعیف امنیت ونقل با مشکل مواجه مین نیازهاي بخش حملهاي آمریکا، تأمیاختالل در واردات بنزین به دلیل تحریم
-توان ضمن متنوعگذاري در خودروهاي گازسوز میجی و سرمایهان، با توسعه بیشتر صنعت سیدوم اینکه انرژي و امنیت اقتصادي کشور خواهد بود.

گسترش استفاده گاز در سوم اینکه  بر آن کاست.محیطی مترتبهاي اقتصادي و زیستزینهونقل، از آلودگی هوا و هسازي سبد سوخت در بخش حمل
سازد تا سبد خریداران گاز خود را متنوع ویژه پاکستان، هند و چین، این فرصت را براي کشور فراهم میخصوص در کشورهاي منطقه، بهنقل، بهوحمل

تحقق این  کند.هاي بالقوه را براي صادرات گاز ایران به این کشورها فراهم میورهاي منطقه، فرصتونقل کشسازد. باال رفتن سهم گاز در بخش حمل
 کند و در این راستا توجه به موارد زیر ضروري است:تواند به ارتقاي امنیت انرژي و امنیت اقتصادي کشور کمک موارد می

 جیانهاي صنعت سیتوسعه زیرساخت −

 براي ساخت و خرید خودروهاي گازسوز هاي تشویقیاجراي سیاست −

 جی در سبد سوخت خودروهاپیبازبینی در راستاي افزایش سهم ال −

 صادرات گاز به کشورهاي منطقه گیري از ظرفیتبهره −
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 آن بر أثیرتی و بانک جهان ياز منظر شاخص تجارت فرامرز یرانا یتجارت خارجوضعیت 
 امنیت اقتصادي

 بیان مسأله
 هاي جهانی در حوزه تجارت و اقتصادمندي از جایگاه مناسب در شاخصدار با جهان خارج، بهرهرابطه و تعامل پیوسته و معناالزمه ایجاد 

ردات با سایر کشورها هاي جانبی صادرات و واها، شاخص تجارت فرامرزي است. در این شاخص، هزینهاست که یکی از این شاخص
هاي کلی اقتصاد مقاومتی یاستسویژه افزایش صادرات غیرنفتی یکی از مرزي، بهعه تعامالت برونشود. حال از آنجا که توسبررسی می

ص تجارت فرامرزي توجهی ویژه هاي اقتصادي از جمله شاخهاي جهانی در شاخصبندياست، الزم است به رتبه و جایگاه ایران در رتبه
 شود.ررسی میبجهانی  بانک فرامرزي تجارت شاخص منظر از یرانا خارجی رو، در مطالعه حاضر، وضعیت تجارتکرد. ازاین

 مسأله تحلیل
کند. گیري میشاخص تجارت فرامرزي، روند تدارکات صادرات و واردات هر کشور یا منطقه جغرافیایی را برحسب زمان و هزینه (دالر) اندازه

 28/38، روند افزایشی داشته و از 2009جز سال ، به2015تا  2006هاي ایران در سال DTF2هاي سالیانه بانک جهانی، نمره براساس گزارش
رسیده است. در این بازه زمانی در حالی که تعداد اسناد هم در بخش صادرات و هم در بخش واردات  2015در سال  81/56به  2006در سال 

است.  رسیده 2015دالر در سال  1555و  1350به  2006ل دالر در سا 4862و  3144ترتیب از  تغییري نداشته، هزینه صادرات و واردات به
رسد و می 2017در سال  11/46به  2016و  2015در سال  12/44ایران برحسب روش نوین محاسبه شاخص تجارت فرامرزي از  DTFنمره 

نطباق اسنادي و زمان انطباق مرزي در نتیجه کاهش زمان ا 2017اي در سال ماند. جهش دو نمرهنیز در همین مقدار باقی می 2018در سال 
 بوده است. 2016و  2015دو بخش صادرات و واردات نسبت به دو سال 

ادي و نطباق اسنف شده براي اایران با کشورهاي غرب آسیا و شمال آفریقا، تفاوت بارزي بین زمان و هزینه صر DTFبا مقایسه نمره 
یر و یمن (که در اق، الجزایه، عرشود. بعد از کشورهایی مانند مصر، سورا مشاهده میمرزي ایران و متوسط منطقه غرب آسیا و شمال آفریق

کومتی مواجه بوده یا هستند)، هاي تروریستی تغییرات سیستم حگروه هاي داخلی، فعالیتاي مانند جنگهاي اخیر با مشکالت عدیدهسال
هایی براي ستهاي اخیر سیاالغرب آسیا و شمال آفریقاست؛ هرچند در س و بدترین رتبه در بین کشورهاي DTFایران داراي کمترین نمره 

ی، تعدد جارت خارجتر بخش گذاران اقتصادي کشور قرار داشته است. تعدد قوانین حاکم بتسهیل و تسریع تجارت در دستور کار سیاست
ه در روند هاي صرف شدن و هزینهبارز باال بودن زماهاي گمرکی و بوروکراسی اداري و... از دالیل هاي مجوزدهنده، تعدد رویهسازمان

 مرزي کشور هستند که پیش روي فعاالن اقتصادي قرار دارند.تعامالت برون
شور کزاري براي تأمین امنیت ملی هاي اقتصادي ایران با جهان خارج ابعالوه بر منافع اقتصادي تجارت خارجی، گسترش تعامالت و همکاري

سهیل و تسریع فرآیند صادرات و تمرزي، زمینه الزم است براي دستیابی به منافع اقتصادي و سیاسی حاصل از تعامالت برونرو، است. ازاین
 هانی نزدیک کنیم.نداردهاي جه استاواردات را در مرزهاي کشور فراهم و هزینه و زمان فرآیند اداري و اجرایی صادرات و واردات کشور را ب

 يشنهادیپ يراهکارها

     تجاري واحد وسعه و تقویت پنجرهت −

 آن اجرایی نامهآیین و گمرك قانون در بازنگري −
 هاي ترجیحی و گمرکی با آنها نامهتقویت روابط اقتصادي با همسایگان و عقد تفاهم −

                                                           
1 DTF ) مخففDistance to Frontier دهنده بهترین شانن» پیشرو«شوند و بندي میپیشرو رتبه) است. براساس این معیار، کشورها براساس فاصله تا شاخص

 وکار است.عملکرد مشاهده شده در هر شاخص در میان تمامی اقتصادهاي مورد مطالعه گزارش سهولت کسب


