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 راهبردهاي متنوع سازي فروش نفت و مشتریان نفتی از طریق عرضه نفت در بورس انرژي

 

 بیان مساله 
قرار گرفته است و در این راستا عرضه هاي کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید هاي فروش نفت از جمله موضوعاتی است که در سیاستسازي روشمتنوع

نفت در بورس، یکی از مصادیق تنوع در فروش است. با این روش امکان بکارگیري توان بخش خصوصی در صادرات وجود دارد و با توجه به شرایط 
فروش نفت از طریق بورس و استمرار آن، رو، موفقیت در هاي اعمال تحریم براي کشورهاي تحریم کننده افزایش خواهد یافت. ازاینتحریمی، هزینه

 تواند در بلندمدت  امنیت انرژي و امنیت اقتصادي کشور را ارتقا دهد.می
 

 تحلیل مساله 
ها در هر دو مرحله به دالیل مختلفی با شکست مواجه شد. با ، دو مرحله عرضه نفت در بورس صورت گرفت، اما این عرضه1393و  1390در سال 

بینی اثرات این اقدام در کاهش صادرات نفت ایران، بحث فروش نفت در بورس دوباره به عنوان و پیش 1397ریکا از برجام در بهار سال اعالم خروج آم
نوان راهکاري براي مقابله با کاهش صادرات نفت مطرح شد. در دور جدید فروش نفت در بورس انرژي، شرایط معامله تا حدودي اصالح شده است. به ع

شد. با هزار بشکه و بیشتر ارایه می 500هاي با حجم هزار بشکه تعیین شد، این در حالی است که در گذشته محموله 35حداقل حجم قابل خرید،  مثال،
کاهش  هاي نفتی با حجم باال، بسیار زیاد است و بخش خصوصی توانایی مالی الزم براي شرکت در معامله را ندارد،توجه به اینکه ارزش مالی محموله

 هاي بیشتري بتوانند براي خرید نفت از بورس اقدام کنند. کند که شرکتحداقل حجم قراردادها این امکان را فراهم می
شود و صورت هایی به قیمت نهایی تبدیل میگیرد باید گفت که قیمت کشف شده در بورس با تعدیلدر ارتباط با قیمت نفت که مبناي محاسبه قرار می

درصد از ارزش قرارداد به صورت  20ها به این شکل است که باید شود. مکانیزم پرداخت و تسویه  محمولهبر مبناي قیمت نهایی تعیین می حساب نهایی
روز تقویمی پس  50حداکثر تا  باید خریداردرصد نیز به صورت ارزي تسویه شود. در بخش پرداخت ارزي، تسویه به صورت اعتباري است و  80ریالی و 

. یادآوري شرکت ملی نفت ایران انجام دهدالمی تسویه بخش ارزي مبلغ صورت حساب نهایی را براساس شرایط و روش اع، ز تاریخ بارگیري محمولها
نامه بانکی ضمانت ،بخش ارزي ارزش معامله درصد کل 125به میزان  است خریدار موظفمنظور تضمین بازپرداخت بخش ارزي قرارداد، شود که بهمی

 ارایه نماید.  معتبر ریالی تعهد پرداخت
اولین عرضه نفت را در دور جدید فروش نفت در بورس تجربه کرد. در این روز شرکت  1397با توجه به این شرایط، بورس انرژي در ششمین روز آبان 

ي (در ابشکههزار  35قرارداد  8جموع ملی نفت ایران یک میلیون بشکه نفت را در بورس انرژي براي فروش به بخش خصوصی عرضه کرد و در م
آبان  20دالر به ازاي هر بشکه خریداري شد. دومین عرضه نفت در بورس انرژي در تاریخ  85/74هزار بشکه) توسط سه شرکت با قیمت  280مجموع 

هاي مختلف قیمت، در نهایت هزار بشکه نفت خام را براي فروش در بورس عرضه کرد که بعد از تعدیل 700شرکت ملی نفت  بار یناصورت گرفت و 
 دالر به ازاي هر بشکه معامله شد. 97/64هزار بشکه نفت عرضه شده با قیمت  700تمام 

هایی همراه است. براي مثال، از دیدگاه بسیاري شود، اما با چالشتنوع در فروش نفت می ایجاد و خریداران اگرچه فروش نفت در بورس موجب افزایش
ونقل) در داخل کشور براي خرید و فروش نفت وجود ندارد. از سوي از کارشناسان، بخش خصوصی توانمندي (توانمندي مالی، فروش، بازاریابی و حمل

بات در بازار ارز است و چنانچه روند قیمت ارز صعودي باشد، امکان امتناع خریداران از عرضه ارز هاي نفتی در گرو ثدیگر بازگشت بخش ارزي محموله
کند و ممکن است که خریداران براي پوشش ریسک وجود دارد. همچنین تسویه ارزي ضرورت توجه به پوشش ریسک را نیز براي خریداران ایجاد می

هاي نفتی معادل بخش ارزي محموله، در بازار آزاد اقدام به خرید ارز نمایند. در این صورت تقاضا ید محمولهاحتمالی، تمایل داشته باشند که همراه با خر
که عرضه نفت یدرصورتهایی که در این مسیر وجود دارد، رغم چالشیش خواهد یافت و امکان افزایش قیمت محتمل است. بهافزا آزادبراي ارز در بازار 

هاي کشورهاي تحریم کننده در ممانعت شده و هزینه ترسخت هامحمولهاشته باشد و معامالت نفتی در بورس توسعه یابد، رصد در بورس انرژي ادامه د
 کاهد و امنیت انرژي کشور را ارتقا خواهد داد.یمخود از کاهش شدید صادرات نفت ایران  تبعبهفروش نفت ایران افزایش خواهد یافت. این موضوع 
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  یشنهاديراهکارهاي پ
 در این راستا توجه به موارد زیر ضروري است:

 پایبندي به قواعد بازار بورس و رفع موانع دست و پاگیر −
 هایی به خریداران خارجی جهت ترغیب آنها به خرید نفت از بورس انرژيارایه مشوق  −

 هایی براي پوشش ریسک خریدارانتعیین ساختار −

  هاي نفتی توسط خریدارانبازپرداخت مبلغ ارزي محمولههایی براي اطمینان از تعیین مکانیزم −
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 یرانو جذب آن در اقتصاد ا یهاز فرار سرما یريجلوگ راهبردهاي
 

 بیان مسأله
فیزیکی و دهند، باال بردن موجودي سرمایه، اعم از سرمایه گذاران همواره در راستاي رشد و توسعه کشورهاي خود مدنظر قرار مییکی از عواملی که سیاست

توسعه به دلیل متالطم بودن فضاي سیاسی و اقتصادي کشورشان حالنیافته یا درگیري از آن در مسیر تولید، رشد و توسعه است. کشورهاي توسعهانسانی و بهره
حض وارد شدن یک شوك اقتصادي یا سیاسی، ماند، بلکه سرمایه اندك موجود در اقتصاد آنها بهگذاري بسیار ضعیف عمل کردهتنها در جذب سرمایه و سرمایهنه

 یابد و شاهد خروج سرمایه از این کشورها هستیم.به کشورهاي دیگر انتقال می
 

 مسأله لیتحل
هاي مختلف در حوزه بهبود شرایط هاي دولترغم برخی تالشتوان دست یافت که بهگذاري داخلی و خارجی به این نتیجه میر بررسی وضعیت سرمایه

اي را سرمایه در کشور، متأسفانه به دلیل عدم مساعدت برخی عوامل داخلی و خارجی به لحاظ سیاسی و اقتصادي روند رو به رشد و متقاعدکنندهجذب 
نامناسب بودن  ثباتی بازار ارز، ضعف ساختار بانکی، وجود فساد اداري و مالی،توان گفت، عواملی از جمله: بیایم. تا جایی که میدر این بخش شاهد نبوده

هاي ظالمانه علیه کشور و بسیاري هاي عمرانی دولت، ناامن جلوه دادن فضاي اقتصادي و سیاسی کشور، اعمال تحریموکار، کمبود هزینهفضاي کسب
است که برخی کشورهاي از عوامل دیگر باعث شده است میزان جذب سرمایه داخلی و خارجی در کشور، از موفقیت چندانی برخوردار نباشد. این در حالی 

ماندگی کشور از روند توسعه و اند. کمبود جذب سرمایه، موجب عقبگذاري به نحو بسیار مطلوبی عمل کردهجوار منطقه در زمینه جذب سرمایههم
فزایش وابستگی به واردات سازد و در نتیجه، شاهد رکود اقتصادي و اشود و بخش تولید کشور را از مسیر رو به جلو منحرف میپیشرفت اقتصادي می

 تواند از طریق افزایش نرخ بیکاري، امنیت اقتصادي و ملی کشور را با تهدید جدي مواجه سازد.کاال در کشور خواهیم بود که این موضوع می
 

 يشنهادیپ يراهکارها
کارهاي جلوگیري از فرار سرمایه و گذاري داخلی و جذب سرمایه خارجی، برخی راهمنظور جلوگیري از تبعات ناشی از کاهش سرمایهبه

 شود:جذب آن ارایه می
 کاروایجاد محیط اقتصادي مطمئن و باثبات و بهبود فضاي کسب −

 هاي صحیح، معتبر و باثبات کالن اقتصادياتخاذ سیاست −

 گذاري در مقابل خطرات احتمالی تضمین سرمایه −

 کنترل  نوسانات نرخ ارز −

 ايحمایت از رونق بازارهاي سرمایه −

 اصالح مداخله دولت در اقتصاد −
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 فساد و رانت در معادن کشور یریت،سوءمدتهدیدات 
 

 بیان مسأله
اي از رانت مندي عدهگري، زدوبندهاي مدیریتی، بهرههاي کشور، گسترش واسطهبا وجود غناي معادن ایرانی به عنوان یکی از پتانسیل

گذاران خارجی موارد دیگر در بخش معدن کشور، نه تنها توسعه در حوزه معدن و اعتماد سرمایههاي غیرقانونی و بسیاري اطالعاتی، واگذاري
وارد براي ورود به این بخش را با مشکل مواجه  نموده، بلکه امنیت اقتصادي کشور را نیز با تهدید مواجه کرده است. بنابراین، با عنایت به م

محوري، فساد و تخلفات بخش معدن در کشور که بیشتر با مواردي چون سوءمدیریت، رانتاز مشکالت  فوق، ضرورت پرداختن به آن جنبه
 یابد.و ناکارآمدي در نظارت گره خورده و رشد و توسعه این بخش را با وقفه مواجه کرده است، اهمیت می

 

 مسأله  لیتحل
ارزش افزوده این بخش بسیار پایین باشد. این در حالی است  ایران، در معدنی مواد غنی پتانسیل رغمبه که شده سبب معادن ظرفیت از بهینه برداريبهره عدم

ناخالص کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاري از صنایع کشور هستند و در خودکفایی صنعتی، ایجاد درآمد ارزي، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید که معادن تأمین
گیرد هاي غیربهینه در بخش معدن  از یکسري نواقص و تخلفات نشأت میبردارياین بهره کنند.نقش بسزایی ایفا میداخلی و ملی و درآمد سرانه یک کشور 

 شود.ها اشاره میکه در ادامه به تعدادي از آن
هزینه  صرف و زحمت بدون زیادي تا افراد شده باعث معادن بخش در رانت ؛ وجودطوالنی زمانمدت در آنها از برداريبهره عدم ثبت معادن و -

 عنوان دالل از طریق فروش امتیاز معادن به افراد دیگر، سودهاي قابل توجهی کسب کنند.هاي موجود در این بخش استفاده کرده و بهاز ظرفیت
 و شودنمی رعایت العاتاط و آمار تبیین و تدوین در جامعی اقتصادي، استاندارد و فنی هايطرح تهیه ؛ درهاي فنی و اقتصادي غیرشفافطرح -

 شده باعث همین نیستند و و... آشنا گذاريسرمایه مجهول و مبهم زوایاي ها،محدودیت ابعاد، گذاري،سرمایه موضوع با دقیق و شفاف صورت به گذارانسرمایه
 .صورت نگیرد معدن بخش در اساسی و مؤثر گذاريسرمایه که
 آنها از توانمی ابتدایی وسایل با و ندارند نیاز سنگین آالتماشین به قیمتی هايسنگ معادن که آنجایی ؛ ازرویه از معادنبرداشت غیرمجاز و بی -

 .گیرندمی قرار افراد دیگر یا محلی افراد از برخی سوءاستفاده مورد عمده طوربه کرد، برداريبهره
بوده و خسارات احتمالی ناشی از آن به منابع مالی  برهزینه معادن بسیار استخراج از قبل و اکتشاف ؛ مراحلدهی به فعاالن معدنیضعف در تسهیالت -

دهد، اما تاکنون آنطور که ها قرار میهاي معدنی مبالغی را با هدف حمایت از  بخش معدن در اختیار بانکرو صندوق بیمه فعالیتبسیار زیادي نیاز دارد، ازاین
 الزم در این بخش را  اجرایی کند. هايرفت نتوانسته حمایتانتظار می

گران واسطه طریق براي معادن و صنایع معدنی از پشتیبان و یدکی قطعات از بخشی ؛ خریدرانت در تأمین قطعات یدکی و پشتیبان صنایع معدنی -
هاي باال مواجه نفعان، با تحمل هزینههمواره از سوي برخی ذي  و نداشته انتخابی حق واقعی هیچ خریدار تا شده به خصوص در شرایط تحریم و کمیابی، باعث

 شود.  
؛ صاحبان معادن به جاي صرف هزینه و زمان بیشتر براي فعالیت در هاي سطحی زمینعمق معادن و اکتشاف در بخشاز سطوح کم برداشت -

عمق فعالیت داشته و سریعتر به سود مدنظر خود برسند، اما این امر با منافع کمدهند با صرف هزینه و وقت کمتر در سطوح هاي با عمق بیشتر ترجیح میسطح
 شود.ملی در تضاد بوده و موجب هدررفت منابع کشور می

مام شده طور جدي بر ظرفیت تولید، قیمت تتوانند بهها اشاره شد)، میمسایلی از قبیل فساد، رانت، سوءمدیریت و بسیاري عوامل دیگر (که به برخی از آن
گذاران در حوزه استخراج و اکتشاف معادن و...، اثر گذاشته و از این طریق امنیت اقتصادي برداري از معادن، جلب اعتماد سرمایهآالت معدنی، هزینه بهرهماشین

 کشور را با  تهدیدهاي جدي مواجه نمایند.
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 يشنهادیپ يراهکارها
 کنونی در بخش معدن کارساز هستند، به شرح زیر است:برخی از راهکارهایی که جهت تضعیف روند 

گذاري داخلی و خارجی از طریق دسترسی آزاد به اطالعات در راستاي محدودسازي انحصار و رانت اطالعاتی و تسهیل نمودن سرمایه −
 گذاريشفافیت در روند اداري سرمایه

 هاي غیرمجازجلوگیري از برداشتقیمتی به منظور هاي قیمتی و نیمههاي معدنی سنگثبت محدوده −

 کننده تسهیالت فعاالن  بخش معدن هاي تأمیننظارت بر عملکرد بانک −

 هاي معدنیهاي فنی و اقتصادي متناسب با استانداردهاي جهانی به کمک متخصصین و مجریان پروژهتدوین اطالعات طرح −

 گران بر این بازاربراي جلوگیري از سلطه واسطه نظارت وزارت صمت بر بازار قطعات یدکی و پشتیبان صنایع معدنی −
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 يدر سدساز يمحورو رانت یریتسوءمدتهدیدات امنیت اقتصادي 
 بیان مساله 

ها، ساخت سد را اگرچه مواردي مانند تأمین آب آشامیدنی و برق، مصارف کشاورزي و جلوگیري از برخی خطرات طبیعی مانند جاري شدن سیالب
خواري دارند، مشکالت محیطی در کشور که اغلب جنبه سیاسی و رانترویه و بدون مطالعات زیستهاي بیکرده است، متأسفانه سدسازيناپذیر اجتناب

ها، تشدید بحران آب و... ایجاد کرده است. این مشکالت در نهایت، به زیادي را مانند از بین رفتن کشاورزي، شور شدن و خشک شدن آب رودخانه
شود که هریک تهدیدي براي هاي اجتماعی ناشی از کمبود آب، کاهش شدید تولیدات کشاورزي و... منتهی میی مانند تخلیه روستاها، تنشهایبحران

هاي عمرانی از جمله سدسازي در کشور که بیشتر از مشکالت پروژه رو، ضرورت توجه به آن جنبهروند. ازاینامنیت اقتصادي و ملی کشور به شمار می
 یابد.گذاري گره خورده است، اهمیت میمحوري و ناکارآمدي در سیاستا مواردي مانند سوءمدیریت، رانتب

 تحلیل مساله 
هاي اخیر احداث شده است باعث اشباع سدسازي در ایران شده و دیگر نیازي به ادامه سدسازي در ایران نیست، تعداد قابل توجه سدهایی که در دهه

کنونی با تغییر اقلیم و میزان تبخیر روزافزون در کشور، دریاچه سدها به محل مستقیمی براي تبخیر آب و بازگشت آن به جو تبدیل شده زیرا در شرایط 
 به این سبب بوده که در رویهبی هاياین ساخت شده است. غالب تربحرانی ایران در خشکسالی وضع اخیر هايسال است،  این در حالی است که در

 به تخصیصی از سوي دیگر، اعتبارات .محبوبیت کسب نمایند.  سد، احداث گیريپی با که هستند مندعالقه مجلس نمایندگان احزاب، فقدان فضاي
 است.  غیراصولی هايسدسازي براي انگیزشی عامل سد نیز یک احداث

و اختصاص اعتبار  احداث براي مجوز صدور به هاارزیابی این که شوند ارزیابی باید سنجیامکان و یابیمکان از قبل هاي سدسازيپروژه قانونی نظر از
مجوز،  آغاز شده و  داشتن ها بدونبرخی از این پروژه و است شده گرفته نادیده قانون این هابرخی پروژه در که حالی در شود،به آنها منجر می

 بدون احداث محیطی،زیست هايارزیابیاست. همچنین، فقدان  شده هزینه آنها يبرا المالاز بیت زیادي سرمایه و اندهاي چشمگیري داشتهپیشرفت
گیري سدها در برخی مناطق، این، آب است. عالوه بر شده کشاورزي بخش توسعه نیافتن و تولیدات تهدید موجب کشور، سدهاي عجوالنه و مطالعه

رود نمونه بارز این موضوع است. قابل ذکر است مناطق را نابود کرده که سد زایندهدستی سد را مختل و کشاورزي برخی رسانی به شهرهاي پایینآب
 محیط وضعیت آبی، منابع توسعه بودن بعديتک و صنعت این در سوداگري سد، ساخت در انسانی و محیطیزیست شرایط به توجهیبی مانند که عواملی

 کرده است.  تربحرانی روز به را روز ایران زیست
از طریق  تأمین آب به روستاها، اجبار تخلیه و کشاورزي تولید افت از ناشی جمعیتی -اقتصادي درنهایت با عنایت به مطالب  یادشده باید گفت، مشکالت

کشاورزي،  بآ در اختالل از ناشی هايبه دلیل تنش اجتماعی هايباالیی را به کشور تحمیل خواهد کرد، ناآرامی هزینه که سازيشیرین یا واردات
محوري در هاي امنیتی هستند که ادامه سوءمدیریت و رانتایران و بسیاري موارد دیگر، از جمله مسایل و بحران هايسکونتگاه زیستی قابلیت کاهش

 سدسازي بر کشور تحمیل خواهد کرد.
 

 راهکارهاي پیشنهادي 
 به شرح زیر است:برخی از راهکارها براي بهبود روند کنونی در حوزه سدسازي کشور 

 هاي عمرانی در حیطه وزارت نیروتهیه سند ملی در خصوص جزییات پروژه -
 محیطیهاي زیستتعیین ضمانت اجرایی براي ارزیابی -
 جویی در مصرف آب در مصارف خانگی و کشاورزيمنظور صرفهتالش براي تعیین راهبردهاي الزم به -
  بریابی صنایع آبرتبط با آب در مکانمحیطی ماولویت دادن به مالحظات زیست -
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 یرانا ياقتصاد یتبر امن یدر قفقاز جنوب یکاتبعات حضور آمر
 

 بیان مسأله
هاي هیدروکربنی در حوزه خزر از سوي دیگر، این حوزه مورد توجه به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک منطقه قفقاز جنوبی از یک سو و وجود ذخایر سوخت

 سیاست روي پیش را جدیدي جبهه آنها، استقالل و منطقه کشورهاي بر شوروي اتحاد حاکمیت المللی قرار گرفته است. پایانبین اي وهاي منطقهقدرت
دنبال داشته تواند تبعات متعدد امنیت اقتصادي  براي ایران بهاین موضوع باعث توجه آمریکا به این منطقه شده که می .است کرده باز آمریکا خارجی

 باشد.
 

 مسأله لیتحل
گرایی، کاهش نفوذ روسیه در حوزه خارج نزدیک خود و هاي ژئوپلیتیک و مسایل دیگري مانند مبارزه با تروریسم، جلوگیري از رشد اسالمبرداريبهره

این مسایل، دولتمردان آمریکا پیمان آمریکا، انگیزه اصلی حضور آمریکا در منطقه قفقاز جنوبی است؛ در کنار عنوان همافزایش نقش ناتو و ترکیه به
دهنده جایگاه ضعیف دو طرف در تجارت یکدیگر بررسی مراودات تجاري آمریکا با کشورهاي قفقاز جنوبی، نشانگیرند. منافع اقتصادي را نیز در نظر می

 ود مانند روسیه، چین و ترکیه واگذار کرده است. اي خاي و فرامنطقههاي منطقهبوده و آمریکا در بازار کشورهاي قفقاز جنوبی، عرصه را به عمده رقیب
در سطح منطقه  در واقع، قفقاز جنوبی براي آمریکا نه از بعد اقتصادي، بلکه بیشتر از بعد سیاسی و راهبردي داراي اهمیت است. از جمله منافع آمریکا

هاي تروریستی و منافع این کشورها، منافع راهبردي مقابله با گروهتوان به منافع حاصل از عرضه  انرژي، منافع سیاسی حفظ استقالل و حاکمیت می
جمع صفر بین آمریکا و ایران، حضور این کشور در سطح منطقه در حوزه امنیت اقتصادي نظامی اشاره کرد. با توجه به حاکم بودن قاعده بازي حاصل

 تأثیر زر، به حاشیه رفتن ایران از کریدورهاي انتقال انرژي و مسیرهاي ترانزیتی،گذاري ایران در میادین انرژي دریاي ختبعاتی مانند محدودیت سرمایه
کند. با وجود این، دو کشور در زمینه را متوجه ایران می ایران منافع راستاي در منطقه ثبات حفظ و آذربایجان جمهوري با ایران تجارت افزایش بر منفی

 داراي منافع مشترك هستند.حفظ استقالل و حاکمیت ملی کشورهاي منطقه 
 

 ي پیشنهاديراهکارها
 :است ضروري زیر موارد به توجه کشورمان، اقتصادي امنیت بر جنوبی قفقاز کشورهاي در آمریکا حضور تبعات کاهش راستاي در
گذاران ایرانی سرمایههاي ویژه بازرگانان و فعاالن اقتصادي ایران در کشورهاي قفقاز جنوبی براي هماهنگی فعالیت تأسیس تشکل −

 و ایجاد اتاق فکر براي بررسی راهکارهاي گسترش فعالیت محافل کاري در این کشورها  

 گرجستان  با هدف گسترش کریدورهاي ارتباطی در قفقاز جنوبی  -آذربایجان  -تمرکز بر مسیر ایران −

گذاري در میادین انرژي جمهوري آذربایجان و افزایش ظرفیت صادرات گاز ایران به اتخاذ دیپلماسی فعال و سازنده، براي سرمایه  −
 ارمنستان و گرجستان 

 آذربایجان جمهوري و ترکیه گرجستان، روسیه، ایران، همکاري با منطقه سطح در چندجانبه سیاسی هايائتالف دنبال کردن طرح −
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 یاقتصاد مقاومت اهداف دولت در تحقق هايیبده یسامانده آثار 
 

 بیان مسأله
 براي تالش نخست، دسته است؛ تقسیم قابل دسته دو به رسیدگی به وضعیت بدهی بخش عمومی، خصوص در گرفتهصورت هاياقدام

ها نشان بررسی. است بدهی بازار توسعه و ایجاد براي دولت هايفعالیت به مربوط دوم دسته و است هابدهی سازيشفاف و دهیسامان
برداشته  دولت هايدارایی و هابدهی درخصوص دقیق آمارهاي ارایه و مالی شفافیت و انضباط به رسیدن اساسی براي هايدهند که گاممی

 .کندمی کمک فساد بروز هايزمینه کاهش و کشور اقتصادي امنیت تقویت به که است شده

 مسأله طرح
 محاسبات مبناي دولت بر امروز اقتصاد کشور است. براساس آخرین آمار اعالم شده، رقم بدهیمشکالت اساسی  از جملهبدهی دولت، 

ها، . همچنین کاهش توان مالی بانکهزار میلیارد تومان است 850دولت در وزارت امور اقتصادي و دارایی، معادل  بدهی مدیریت دفتر
ها در اعطاي تسهیالت هاي تولیدي اثرگذار است، زیرا بانکدهی آنها را کاهش داده است. این موضوع بر جریان فعالیتقدرت تسهیالت

هاي سیاستهاي تولیدي با کمبود منابع مالی مواجه هستند. این موضوع در حالی رخ داده است که دولت موظف به اجراي به بخش
شدن دولت و...  گذاري، کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی، کوچکزایی، سرمایههایی که به تولید، اشتغالاقتصاد مقاومتی است. سیاست

 رود. طور قطع، روند رو به رشد بدهی دولت مانع بزرگی براي تحقق اهداف یادشده به شمار میاي کرده است. بهتوجه ویژه
دولتی در اقتصاد کشور،    شکل نامناسب  هايدولت، حضور چشمگیر شرکت بودن دهند که مواردي مانند بزرگمی ها نشانبررسی

هاي متمادي، موجب ایجاد بدهی در ساختار اقتصادي کشور و عدم تحقق درآمدهاي دولت از جمله عواملی هستند که در طول سال
اند. البته، ایجاد بدهی توسط دولت موضوع متداولی است که در هر اقتصادي کم هاي مختلف اقتصادي شدهافزایش بدهی دولت به بخش

تواند  تهدیدي هاي دولت است که میشود، بلکه ناپایداري بدهیشود. در واقع، صرف بدهکاري دولت معضل محسوب نمییا زیاد یافت می
در ایران هنوز وارد ناحیه خطر نشده است، اما با ادامه وضعیت  ها، وضعیت پایداري بدهیبراي امنیت اقتصادي کشور باشد. براساس بررسی

 بروز صورت در واقع، هاي احتمالی، احتمال بروز بحران در وضعیت پایداري تعهدات دولتی وجود دارد. درفعلی و در صورت بروز شوك
 دولتی بخش مالی تعهدات از ناشی هايیسکر با مقابله براي را الزم آمادگی کشور، اقتصاد احتمالی از جمله شوك تحریم، هايشوك
 .دارد نیاز سازيمقاوم به عمومی بخش تعهدات وضعیت رو،این از .ندارد
سازي برداشته شده و در حال پیگیري است. هاي هرچند اندك، اما مثبت در راستاي این مقاومدهند که گامها نشان میبررسی 
شده در زمینه مزبور، به دو دسته هاي انجام توان آنها را در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار آورد. اقدامهایی که میاقدام

هاي دولت براي ایجاد ها است و دسته دوم مربوط به فعالیتسازي بدهیدهی و شفافدسته نخست تالش براي سامان قابل تقسیم است؛
اندازي و ها، راهدر واقع، راهکار دولت براي بازپرداخت بدهی و توسعه بازار بدهی است. انتشار اوراق بدهی نمود عملیاتی این اقدام بود.

است، زیرا انتشار و عرضه  اقتصاد مقاومتی ابالغی مین اهداف سیاست هايأتراستاي در  تشکیل بازار بدهی، توسعه بازار بدهی بوده است.
 اقتصادي و شفافیت فساد، افزایش با گذاري، مبارزهافزایش سرمایه ملی، تولید از حمایت طریق اوراق بدهی دولت در بازار یادشده، از

 .است تأثیرگذار اقتصاد مقاومتی يهامؤلفه بر نفت، به دولت وابستگی کاهش
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  يشنهادیپ يراهکارها

 هاي موجود و بهبود و تسریع امور فعلی، مورد توجه قرار گیرد:منظور رفع کاستیشود راهکارهاي زیر بهتوصیه می
 ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصیواگذاري شرکت −
 افزایش منابع درآمدي دولت از محل مالیات −
 بدهیتوسعه بازار  −
 هاي بخش عمومیانتشار آمار دقیق بدهی −
 هاي مالیاتیتسویه تدریجی بدهی دولت از طریق توسعه پایه −
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 یکاآمر جانبهیک هايیمهند در ارتباط با تحر گذاريیاستس کنندهتعیینعوامل 
 

 بیان مسأله
ساز براي منافع آمریکا یعنی شرق و رود و این کشور از نظر جغرافیایی بین دو منطقه مهم مسألهترین متحدین آمریکا به شمار میهند از مهم

ادر غربی شود با عبور از غرب آسیا به پاکستان رسیده و از طریق افغانستان به بنآفریقا شروع می ثباتی که از شمالغرب آسیا قرار دارد. مدار بی
هاي آمریکایی از جمله بیش زبان هندي، به راحتی با همتایان خود در نهادها و شرکتگرا و انگلیسیرسد. طبقه متوسط و نخبگان غربهند می

 هزار دانشجوي هندي در دانشگاهاي این 100کنند. نظام آموزش عالی آمریکا با داشتن حدود هندي همکاري می -میلیون آمریکایی 8/2از 
تواند کند. درهم تنیدگی روابط اقتصادي، سیاسی و فرهنگی آمریکا و هند، میکننده آینده روابط این کشور با هند عمل میعنوان تضمینکشور، به

 هاي یکجانبه آمریکا علیه ایران منجر شود. به همسویی این دو کشور در ارتباط با تحریم

 مسأله طرح

دهد که آمریکا در مقایسه با ایران از جایگاه بهتري در تجارت هند با کشورهاي آمریکا و ایران نشان میبررسی ارزش صادرات و واردات هند 
درصد است، این در حالی است که سهم ایران  9/5درصد و  5/16برخوردار است و سهم این کشور به ترتیب در صادرات و واردات هند در حدود 

درصد است. بنابراین در ارتباط با تجارت، امریکا در مقایسه با ایران از قدرت  3/2درصد و  92/0ود در صادرات و واردات هند به ترتیب در حد
 دهی به رفتار خارجی هند برخوردار است. زنی و اهرم فشار بیشتري براي جهتچانه

جانبه هاي یکهمراهی با تحریمط با همراهی یا عدمبخشی به رفتار هند در ارتباکننده دیگري در جهتعالوه بر مقوله تجارت، عوامل اثرگذار و تعیین
 صادراتی با توان به تالش هند براي تأمین امنیت انرژي اشاره کرد. در ارتباط با همکاري در حوزه انرژي، ایرانآمریکا وجود دارد که از جمله این موارد می

 شمار به هند انرژي کنندهتأمین کشور سومین عراق، و عربستان از بعد انرژي، درصد از مجموع واردات 6/7 سهم داشتن با و دالر میلیارد 3/9 ارزش به
به طور کلی منابع . دارند قرار بعدي هايرتبه در دالر میلیارد 9 و 3/9 حدود در انرژي صادراتی ارزش با ترتیببه نیز استرالیا و امارات کشورهاي. رودمی

است و سهم ایران مشابه استرالیا و امارات بوده و از عربستان و عراق کمتر است. با وجود این، در حوزه  تأمین انرژي هند متنوع و از کشورهاي مختلف
 زنی بیشتري برخوردار است.ها از قدرت چانهبر بودن یافتن جایگزین براي هند، ایران در قیاس با دیگر حوزهبر و هزینهدلیل زمانانرژي به

هاي امنیتی این کشور با آمریکاست، در این ارتباط مازاد تجاري هند با آمریکا از طریق سیاست هند، همکاري گیريدیگر عامل اثرگذار بر جهت
توسط آمریکا و  هند از وارداتی محصوالت بر گمرکی هايتعرفه شود. اعمالهاي امنیتی و خرید تجهیزات نظامی از این کشور تعدیل میهمکاري

آیند.  همه این موارد به استثناي موضوع تأمین امنیت هند از دیگر عوامل اثرگذار بر سیاست هند به شمار می اهمیت ژئواکونومیکی ایران براي
هاي آتی افزایش داده است. البته به نظر جانبه آمریکا را طی ماههاي یکانرژي و اهمیت ژئواکونومیکی ایران، احتمال همراهی هند با تحریم

 کم از حجم مراودات کاسته خواهد شد.گر کشورها نخواهد بود، اما کمشدت دیرسد این موضوع بهمی

 يشنهادیپ يراهکارها

 : است ضروري زیر موارد به توجه کشورمان، علیه آمریکا هايتحریم از حمایت در هند تمایل کاهش راستاي در
 ها هاي خصوصی در ارتباط با دور زدن تحریمتوانمندسازي شرکت −

 هاي بانکی. گذاري و همکاريهاي متوسط فعال در هند براي جذب سرمایهها و بانکشناسایی شرکت −
 هاي قیمتی و تمدید مدت زمان بازپرداخت در ارتباط با همکاري در حوزه انرژي.ارایه تخفیف −

 برداري از موقعیت ژئواکونومیکی ایران توسط هند به تداوم خرید انرژي.مشروط کردن بهره −


