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 توسعه بندر آکتائودر سایه  ي ایراناقتصاد یتامن یتتقوراهبردهاي 

 

 بیان مساله 
باشی، باکو، آستاراخان، انزلی، نوشهر و امیرآباد از اهمیت بیشتري در شرایط کنونی، بندر آکتائو بین بنادر واقع در دریاي خزر مانند ترکمن

نابع ترانزیتی و م، . به دلیل موقعیت ارتباطیشوند. برخوردار شده است و مسیرهاي متعدد دریاي مدیترانه، باکو و ایران به این بندر ختم می
در روند توسعه اقتصادي قزاقستان  ،شود و به همین دلیلیاد می» دروازه دریایی قزاقستان«عنوان در داخل قزاقستان از بندر آکتائو به ،نفتی
 هاي. مطالعه بندر آکتائو از نظر شناخت ظرفیتهاي این شهر بندري توجه خاصی شده استسال گذشته به توسعه امکانات و زیرساخت 27در 

 هاي ناشی از توسعه آن در آینده بسیار مهم است.برداري از فرصتهمکاري با این بندر و بهره
 

 تحلیل مساله 
مسیرهاي منتهی به دریاي مدیترانه،  جنوبی است. -غربی و شمالی -بندر آکتائو، از بنادر مهم دریاي خزر و محل اتصال کریدورهاي شرقی

آیند. از بین مسیرهاي اصلی بندر آکتائو، مسیر مرتبط با ایران از نظر اقتصادي انتقال بار این بندر به شمار میباکو و ایران از مسیرهاي اصلی 
آید، با وجود این، عدم کاربست دیپلماسی اقتصادي فعال در ارتباط با کشورهاي آسیاي شمار میجویی در زمان، بهترین مسیر به و صرفه

ها علیه ایران و فشارهاي آمریکا بر این کشورها در راستاي محدود نگه داشتن همکاري با ایران از سوي مسو و مسأله تحریمرکزي از یک 
هاي بالقوه ژئوپلیتیکی شده است. در شرایط کنونی در ارتباط با این بندر، مواردي مانند جلب مندي ایران از این ظرفیتدیگر، باعث عدم بهره

آفرینی ایران در در توسعه مسیرهاي ریلی، همکاري مشترك در توسعه مسیرهاي هوایی، تقویت نقش نظر قزاقستان براي همکاري مشترك
خصوص با اتحادیه چین و گسترش همکاري اقتصادي ایران با کشورهاي منطقه و به با تجارت براي جدید مسیري جاده ابریشم، تقویت

 براي ایران است. هاي مرتبط با توسعه بندر آکتائواز فرصت اقتصادي اوراسیا
 

  راهکارهاي پیشنهادي
 به منظور استفاده حداکثري از ظرفیت بندر آکتائو در راستاي تامین امنیت اقتصادي کشور، توجه به موارد زیر ضروري است: 

 آسیا  غرب در قزاقستان کاالهاي توزیع زنجیره در قرار گرفتن ایران −
 ایران. شهرهاي و آکتائو برقراري پرواز مستقیم بین −

 قزاقستان. به منتهی ریلی مسیرهاي و هاتوسعه زیرساخت −
 ها،کنندهخنک ها،تهویه انواع مانند کاالها جاییجابه و نگهداري به مربوط امکانات و ایران بنادر بارگیري هايارتقاي ظرفیت −

 تجارت.کاالهاي قابل  نوع و نیاز با متناسب کشور شمالی بنادر در هاجرثقیل و انبارها
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 ینمصرف بنز یریتمد یرقیمتیو غ یمتیق يسازوکارها
 

 بیان مسأله
هاي مختلف همواره اثرات قابل کند. اعمال قیمتگذاري بخش انرژي نقش بسزایی ایفا میهاي نفتی (به ویژه بنزین) در سیاستقیمت فرآورده

توان به اتالف انرژي، آلودگی هاي نفتی میگذاري نامناسب فرآوردهقیمتگذارد که از جمله تبعات هاي اقتصادي کشور به جا میتوجهی بر بخش
در ایران  محیط زیست، گسترش پدیده قاچاق، از بین رفتن رفاه اجتماعی، فشار بر بودجه دولت و توزیع نامتعادل اشاره کرد. این حامل انرژي به ویژه

به صورت مستقیم  سی و حتی امنیتی است که بر روي هزینه سایر کاالها نیز معموالًکاالیی اقتصادي با پیامدهاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، سیا
 و غیرمستقیم تأثیرگذار است که همین مسأله موجب شده است تا تغییر قیمت با حساسیت زیادي از سوي اقشار مختلف همراه باشد.

 مسأله لیتحل
میلیون لیتر در روز بود که این میزان  60در حدود  1390براساس آمارهاي شرکت ملی پاالیش و پخش، میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در سال 

رشد با هاي گذشته بخشی از این تقاضاي روبهدرصد رشد) افزایش یافته است. در سال 47میلیون (بیش از  5/88به حدود  1397در نیمه اول سال 
هاي جدید مانند پاالیشگاه ستاره خلیج تأمین شده و مازاد تقاضا نسبت به عرضه با واردات جبران شده است. این افزایش مصرف برداري از پاالیشگاهبهره

ین بنزین مورد نیاز هاي آینده نیز ادامه داشته باشد، یا باید براي تأمروي کشور است، زیرا چنانچه رشد تقاضا در سالهاي اساسی پیشیکی از چالش
این موضوع نیز کشور، تقریباً سالیانه یک پاالیشگاه در کشور احداث شود که این موضوع تقریباً غیر قابل انجام است و یا باید واردات افزایش یابد که 

 ي داخل با مشکل مواجه شود. هاها، تأمین نیازوابستگی کشور به واردات را افزایش داده و این احتمال وجود دارد که با توجه به تحریم
کننده فروشی بنزین که به دست مصرفهاي سیاستی مناسبی را ایجاد نماید. قیمت خردهتواند داللتبررسی و تحلیل تطبیقی قیمت بنزین در کشور می

ها، هاي انتقال و توزیع در جایگاهشگاه، هزینهها و حاشیه سود پاالیرسد به عوامل مختلفی بستگی دارد که هزینه نفت خام ورودي به پاالیشگاه، هزینهمی
ترین عوامل تأثیرگذار بر تعیین قیمت بنزین در سطح خرده فروشی هستند. در این بین، اي انرژي و نرخ ارز از جمله مهمهاي مالیاتی و یارانهسیاست

درصد قیمت تمام شده بنزین را به خود  56یاالت متحده حدود ترین عامل تأثیرگذار بر قیمت بنزین است که به طور نمونه در اقیمت نفت خام مهم
 دهد. اختصاص می

 کنندهمصرف براي بنزین قیمت کاهش از مانع مالیات افزایش با کنندمی سعی کشورها از بسیاري یابد،می کاهش نفت قیمت که شرایطی در حتی
 کاهشی مسیر در نفت قیمت که حالی در یعنی ،2015 تا 2013 هايسال فاصله در نمونه طوربه. کنند جلوگیري سوخت مصرف افزایش از و شوند نهایی

حاصل صحبت  .یافت افزایش درصد 12 از بیش جهان کشورهاي در سوخت بر مالیات مقدار متوسط کرد، تجربه را درصدي 34 افت و گرفته بود قرار
هاي هاي داخلی سیستمرات قیمت بنزین به متغیرهاي سیاستی (مالیات و یارانه انرژي)، نرخ ارز و نیز هزینهاي از تغییآنکه با توجه به وابستگی درصد عمده

ادله است و قیمت آن در هر کشور بایستی توان ادعا کرد که بنزین یک کاالي کامالً قابل مبها، نمیتوزیع و انتقال سوخت و در نهایت عملکرد پاالیشگاه
 همان قیمت جهانی این حامل انرژي باشد. 

جایگاه  31040حدود  2018هاي الزم در این حوزه است نیز باید گفت که در سال ترین زیرساختهاي سوخت گاز که یکی از مهمدر زمینه ایجاد جایگاه
هاي سوخت در چین ترین جایگاهدرصد رشد داشته است. بیش 2/6، حدود 2016سبت به سال اند که این میزان نسوخت گاز در کل جهان احداث شده

، 3416جایگاه احداث نماید. بعد از این کشور، پاکستان، ایران و آرژانتین قرار دارند که به ترتیب  8400توانسته  2018وجود دارد و این کشور تا سال 
 ند.اجایگاه سوخت گاز احداث کرده 2014و  2400

گیران به منظور کنترل روند افزایشی قیمت بنزین در کشور پیشنهاد شده است که این سازوکارها را سازوکارهاي مختلفی از سوي کارشناسان و تحلیل
غیرقیمتی دهد، سازوکارهاي قیمتی و هاي گزارش حاضر نشان میبندي نمود. بررسیتوان دستهبه دو دسته کلی سازوکارهاي قیمتی و غیرقیمتی می
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یت بایستی به صورت مکمل یکدیگر نگریسته و بکار گرفته شود. به عبارت بهتر، سازوکارهاي غیرقیمتی شرط اثرگذاري سازوکارهاي قیمتی در مدیر
تی (باال هاي حمل و نقل عمومی و نیز افزایش کارایی مصرف سوخت در خودروها فراهم نباشد، سازوکار قیممصرف بنزین است. مادامی که زیرساخت

هاي انرژي) قادر به ایجاد تغییر در رفتار مصرفی نخواهد بود؛ چرا که تغییر در الگوي مصرفی از طریق گسترش استفاده از خودروهاي بردن قیمت حامل
جی نیز انین از جمله سیهاي بنزبا کارایی احتراق باالتر و یا استفاده بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی میسر خواهد شد. همچنین گسترش جایگزین

 تواند در تغییر رفتار مصرفی مؤثر باشد. می
رسد یکی از اهداف دولت از افزایش قیمت بنزین، ایجاد منابع درآمدي براي پوشش بخشی از کسري بودجه خود است. شود، به نظر میخاطر نشان می

 میلیون لیتر در روز، در 90با مصرف میانگین معادل  باشد، بودجه کسري از بخشی تأمین کنونی، برهه در بنزین قیمت افزایش از دولت هدف چنانچه
 کسر با که است مربوط دولتی هايارگان و هاشرکت به میزان این از نیمی حدود که کند ایجاد بالقوه منابع تومان میلیارد هزار 15 تواندمی حالت بهترین

 پوشش تواندمی را دولت مصوب بودجه درصد 3 الی 2 حدود تنها رقم این که کندمی ایجاد دولت براي منابع تومان میلیارد هزار 7,5 تنها میزان، این
 .است ثابت حقوق با و پذیرآسیب اقشار متوجه بیشتر روش این تورمی اثرات اینکه ضمن. دهد
 

 يشنهادیپ يراهکارها
 هاي انرژي ضروري است: گذاري حاملقیمت به منظور استفاده کارا از انرژي، توجه به موارد زیر در خصوص

 کنندگان مصرف سوخت کارت مجدد مدیریت مصرف با احیاي −
 توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی کشور  −

 جیانهاي سیسازي سبد سوخت در کشور با تأکید بر توسعه زیرساختتوسعه و متنوع −

 جغرافیایی عملیاتی کردن تخصیص سهمیه سوخت بر اساس نوع منطقه −

هاي توسعه تولید و استفاده از خودروهاي برقی و نیز اعمال استانداردهاي مربوط به احتراق خودروها.عملیاتی کردن مشوق −
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 وضعیت کنونی فساد اقتصادي در نظام مالیاتی کشور
 

 

 بیان مسأله
دهی به نقش بازدارندگی از تخلفات مالی و جهتهاي اقتصادي دولت است که نظام مالیاتی یکی از نهادهاي مهم براي پیشبرد برنامه

هاي اقتصادي دولت و در نهایت، رو، با توجه به اهمیت نقشی که نظام مالیاتی در تحقق برنامههاي مولد اقتصاد را برعهده دارد. ازاینبخش
از این نظام که تحت تأثیر سازوکار حاکم بر هاي فاسد در خارج هاي فاسد در بدنه این نظام و همچنین جریاندر اقتصاد کالن دارد، جریان

هاي مولد به سمت هاي مالی در اقتصاد را از بخشهاي اقتصادي دولت شود و جریانتواند سبب برهم زدن برنامهدهد، میآن رخ می
 هاي غیرمولد را بدون هیچ نظارتی از سمت دولت، تقویت کند.هاي غیرمولد هدایت و بخشبخش

 

 

 مسأله  لیتحل
نظام مالیاتی  هاي بسیارها و اقدامکه تالش هسال اخیر باعث شد 40ی وابستگی عمیق منابع مالی دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام ط

اخیر  هاينسبت درآمدهاي مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سالطوریکه ود، بهها در اقتصاد کشور موفق ظاهر شجایگاه مالیات ينتواند در ارتقا
عنوان یکی سازمان امور مالیاتی بهد. دهوضوح نشان میدر اقتصاد کشور به را هاله سهم اندك مالیاتئدرصد بوده است که این مس 8ز همواره کمتر ا

درآمدهاي نفتی،  جاياي به سبب داشتن توان بالقوه در پوشش مخارج دولتی بهکشور از اهمیت ویژه کنونیدر وضعیت  ،از نهادهاي مالی در اقتصاد
و  ودتواند سبب عدم دستیابی یا کاهش دستیابی نظام مالیاتی به اهداف مدنظر خود شوجود نارسایی و ضعف در این سازمان میت. برخوردار اس

 د. رو کنهدولت را با معضل نابسامانی مالی و اقتصادي روب
ساز بروز مشکل در رابطه رودرروي ممیزان و مؤدیان مالیاتی زمینهالیاتی است. هاي نظام مالیاتی، عملکرد نامناسب ممیزان ماولین مورد از ضعف
و این کار را با پیشنهاد پرداخت رشوه  دارندطوري که مؤدیان مالیاتی در برخورد با ممیزان مالیاتی سعی در جلب اعتماد ممیزان اخذ مالیات است، به

مأموران مالیاتی در ازاي دریافت رشوه از د. کنمقدار پیشنهادي براي رشوه تغییر می ،براي مؤدیاندهند که بسته به رقم مالیات تعیین شده انجام می
زمان و غیرقابل وصول شدن  رمنظور مشمول مروطریق مفقود کردن پرونده مالیاتی مؤدیان، به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیان به

 د.توانند مالیات تعیین شده براي مؤدیان مالیاتی را حذف یا کم کننقبیل می ی از اینهایمالیات مؤدیان و اقدام
توان کنند که از جمله آنها میهاي نظام مالیاتی، امضاهاي طالیی است. در نظام مالیاتی امضاهاي طالیی به اشکال مختلف بروز میاز دیگر ضعف

أیید وضعیت و استاندارد کاالهاي وارداتی واقع در اداره گمرك، حق داوري و قضاوت به: اختیارات کارکنان سازمان امور مالیاتی در خصوص حق ت
هاي خالی سازمان و... اشاره کرد. حقوق هاي مالیاتی، حق استخدام دولتی در پستگذاري در زمینه معافیتهاي مؤدیان مالیاتی، حق قاعدهپرونده

توانند امتیازاتی به افراد دهند که تحت تأثیر منافع شخصی میتی را در جایگاهی قرار میاشاره شده همگی به نحوي کارکنان سازمان امور مالیا
 خاص دهند. 

درصد اقتصاد ایران از پرداخت  40هاي مالیاتی هاي مالیاتی است. به سبب گستردگی معافیتروست، معافیتضعف دیگري که نظام مالیاتی با آن روبه
هاي نظام مالیاتی، ضعف در ست. مورد بعدي از ضعفاها تبدیل شدهاین معافیت نعاملی براي سوءاستفاده مشموال اند و این مسأله بهمالیات معاف

اند هاي اقتصادي، زمینه را براي متخلفان مالیاتی فراهم آوردهدهندگی ضعیف فعالیتهاي اجرایی به دلیل پوششهاي اجرایی است. ضمانتضمانت
هاي مالیات بر دارایی در توان به کاستیاند. در نهایت نیز میرقانونی و در نهایت، گسترش اقتصاد زیرزمینی دامن زدههاي غیو به گسترش فعالیت
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توانست به مانعی بر سر راه کرد، میها مانند آنها مالیات اخذ مینظام مالیاتی کشور اشاره کرد، چراکه اگر نظام مالیاتی از ارز و سکه و دیگر دارایی
 بازان بازارهاي دارایی تبدیل شود و از گسترش فساد و تضعیف بخش مولد اقتصاد جلوگیري کند.سفته

 

 يشنهادیپ يراهکارها

ها و گروهها ضروري است شبکههاي غیررسمی: براي جریان انتقال ارز و تبادالت مالی با هدف دور زدن تحریمشناسایی گروه −
 شناسایی شود.هاي غیررسمی در کشورهاي آسیاي مرکزي 

 هاي زیرساختی این کشورها حمایت کرد.هاي فنی و مهندسی براي پیشبرد برنامههاي زیرساختاي: از گروههمکاري در حوزه −

 توسعه مناطق آزاي تجاري: مناطق آزاد تجاري در امتداد مرزهاي کشورهاي آسیاي مرکزي را توسعه داد. −
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 المللیآینده اقتصاد ایران از نگاه بین

 بیان مساله 
کند که از جمله آنها، گزارش رصد اقتصاد منطقه خاورمیانه اي را منتشر میهاي منطقهالمللی، سلسله گزارشعنوان یک نهاد معتبر بینبانک جهانی به
اي، منطقه است که در آن ضمن بررسی شرایط اقتصادي کشورهاي یادشده و تحوالت جهانی و) MENA Economic Monitor(و شمال آفریقا 

بوده که در آن کشورهاي منطقه  2019دهد. آخرین گزارش منتشر شده این نهاد مربوط به آپریل انداز اقتصادي را در خصوص این کشورها ارایه میچشم
MENA اند.از جمله ایران به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته 

 

 تحلیل مساله 
)، تحلیلی از 2019(مربوط به آپریل  )MENA(بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصاد کشورهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 

ارایه داده است. براساس این گزارش، اقتصاد ایران شرایط دشوارتري را انداز متغیرهاي کالن اقتصادي ایران تحوالت اقتصادي یک سال اخیر و چشم
هاي طوري که براي سالرو است، بههاي پیشکننده بروز رکود تورمی در سالتجربه خواهد کرد. شرایط حاکم بر اقتصاد ایران بیان 2019در سال 

گران بانک جهانی از بینی تحلیلدرصد اعالم شده است. همچنین پیش 9/29و متوسط نرخ تورم نیز  -6/1متوسط نرخ رشد اقتصادي  2021-2019
رسید. براساس پیش بینی بانک جهانی، کسري درصد خواهد  8/12به  2021نحوي که این نرخ در سال هاي آتی افزایشی است، بهروند نرخ فقر در سال

 افزایش و مازاد تراز حساب جاري نیز در این سال کاهش خواهد یافت. 2019تراز مالی در سال 
 

 راهکارهاي پیشنهادي 
در نظر گرفت که در تحلیل و ارزیابی بانک جهانی از برخی از متغیرهاي اقتصادي کشور قابل تأمل بوده و برخی مالحظات را هم باید در خصوص آن 

 شود: ادامه در قالب چند نکته مهم اشاره می

) توسط مقامات آمریکایی و 1398(دوم اردیبهشت  2019اپریل  22هاي نفتی ایران در با توجه به اعالم خبر عدم تمدید معافیت −
ترین منبع درآمد ارزي کشور اصلیعنوان رود که صادرات نفت به) انتظار می1398اردیبهشت  12( 2019می  2اجرایی شدن آن از 

بینی حتی از رقم پیش 1398اي کاهش یابد. بنابراین، این احتمال وجود دارد نرخ رشد اقتصادي کشور در سال طور قابل مالحظهبه
 درصد) کمتر باشد.  8/3بانک جهانی (منفی 

هاي ش فقر در ایران، کاهش ارزش حقیقی یارانههاي رفاهی مانند افزایاز نگاه بانک جهانی یکی از دالیل روند کاهشی شاخص −
هاي نئوکالسیکی، عدم توجه به ریشه اصلی مشکالت گیرينقدي بوده است. نکته مغفول در این استدالل بانک جهانی با جهت

براي بهبود پیشنهادي بانک جهانی  در کشور است. این سیاست 1390ها از سال سازي یارانهایران و تجربه اجراي سیاست هدفمند
پذیري قشر فقیر تواند براي ساختار اقتصادي ایران کارآمد باشد، بلکه افزایش آسیبتنها نمیمعیشت و وضعیت رفاهی خانوارها نه

 جامعه را نیز در پی خواهد داشت. 
این رو، مدیریت درصد مواجه خواهد بود. از  40با تورمی نزدیک به  2019براساس آخرین گزارش بانک جهانی، ایران در سال  −

ترین راهکارها براي جلوگیري از افزایش نقدینگی و مهار تورم در سال جاري بیش از پیش مهم خواهد بود. در این راستا، یکی از مهم
 هاي تابعه آنها است. ها و شرکتتورم نظارت بیشتر بانک مرکزي بر بانک

درصدي  40نیز تورم  1398درصد برآورد شده و براي سال  30حدود  1397در گزارش بانک جهانی، متوسط نرخ تورم در سال  −
تواند قدرت خرید مردم را درصد هم نمی 20بینی شده است. بنابراین، حتی افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به اندازه پیش

  ا حساسیت بیشتري دنبال شود. درصدي براي برخی از اقالم خوراکی باید ب 50حفظ کند. این موضوع با توجه به نرخ تورم نزدیک به 
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 کشورهاي صادرکننده نفت 2019اي قیمت نفت در بودجه سال تحلیل مقایسه
 

 بیان مسأله
تواند بر وضعیت اقتصادي کشورها صادرکننده نفت اثرگذا نوسانات قیمت نفت یکی از مهمترین دالیل نوسانات درآمدهاي نفتی است که می

کوشند با کمترین خطا، برآوردي از قیمت نفت براي بینی دقیق قیمت نفت، بسیاري از کشورها میرغم دشوار بودن پیشرو، بهباشد. ازاین
انداز عرضه و تقاضاي نفت یکی بینی شده تنظیم کنند. در این راستا، بررسی چشمه باشند و بودجه خود را براساس قیمت پیشیک سال داشت

بینی دامنه تواند به پیشها تا حدي میبینیبینی قیمت مورد تأکید باشد و این پیشاست که باید براي انجام پیش هاییمؤلفهاز نخستین 
 مک کنند.نوسانات قیمت نفت ک

 

 مسأله لیتحل
) و اوپک EIA)، اداره اطالعات انرژي آمریکا (IEAالمللی انرژي (آژانس بین از دیدگاه سه نهاد 2019انداز بازار نفت در سال بررسی چشم

انتظار کاهش خصوص تولید نفت کشورهاي غیراوپک افزایش خواهد یافت و با توجه به دهد که میزان تولید نفت در این سال، بهنشان می
المللی، با توجه به این مازاد عرضه نفت، هاي بینها و بانکرو، مؤسسهازاین شود.بازار با مازاد عرضه مواجه می ،2019رشد اقتصادي در سال 

حدود  2019 هاي اداره اطالعات انرژي آمریکا، قیمت نفت برنت در سالبینیدارند. براساس پیش 2019انتظار کاهش قیمت نفت را در سال 
 بینی کرده است.دالر پیش 67میالدي  2019دالر خواهد بود و بانک جهانی قیمت هر بشکه نفت برنت را براي سال  63

دالر خواهد بود.  72تا  60دهد که قیمت نفت برنت در بازه بانک و مؤسسه خدمات مالی بزرگ جهان نیز نشان می 11هاي بینیبررسی پیش
دالر است. با توجه به  72بینی شده مربوط بارکلیز با قیمت دالر و بیشترین قیمت پیش 60وط به سیتی گروپ با قیمت بینی مربکمترین پیش

دهد که قیمت نفت ها نشان میخود را مشخص کرده اند. بررسی 2019ها کشورهاي بزرگ تولید کننده قیمت نفت در بودجه سال بینیاین پیش
دالر،  4/63روسیه  ، دالر 60دالر، آذربایجان  65تا  55بین دالر، کویت  58، عمان دالر 55قطر  دالر، 56اق به ازاي یک بشکه در بودجه عر

دالر تعیین شده است. قیمت نفت در بودجه عربستان و امارات به طور دقیق مشخص نشده است اما برآوردهاي  54دالر و ایران  55قزاقستان 
، عربستان باید نفت خود را به قیمت 2019سال بینی شده در دهد که براي تحقق درآمدهاي پیشان مینشاي الرجحی عربستان بانک سرمایه

دهد که قیمت نفت در بودجه این بفروشد. در مجموع، بررسی وضعیت بودجه کشورهاي نفتی مورد مطالعه نشان می هر بشکهازاي به دالر 71
دالر براي هر بشکه، کمترین قیمت را در بودجه  54تعیین شده و در این بین، ایران با قیمت  ازاي هر بشکهدالر به 72تا  60کشورها در بازه 

بودجه عربستان، عراق، عمان، کویت، آذربایجان و قزاقستان با  2019قرار داده است. نکته دیگر که باید مدنظر قرار گیرد، این است که در سال 
 وسیه با مازاد بسته شده است.کسري همراه بوده و در مقابل، بودجه قطر و ر

هاي نفتی، مواردي قابل طرح است که می تواند امنیت اقتصادي ایران را به مخاطره و تحریم 2019با توجه به وضعیت بازار نفت در سال 
برخی آمارها، میلیون بشکه در روز فرض شده است؛ حال آنکه براساس  5/1اندازد. نخست، میزان صادرات نفت ایران در سال جاري حدود 

میلیون بشکه بوده است. این موضوع امکان عدم تحقق درآمدهاي نفتی  1، صادرات نفت خام ایران زیر 2019هاي ابتدایی سال در ماه
هاي آمریکا افزایش یابد و مشتریان نفتی ایران دهد. دوم، اگر فشار تحریمو کسري بودجه را افزایش می 1398مفروض در بودجه سال 

تواند شود و این انحصار خرید میبند، به نوعی انحصار در خرید نفت ایران توسط چند کشور محدود مانند چین و هند ایجاد میکاهش یا
هاي پاالیشگران چینی و هندي را براي دریافت تخفیف بیشتر قیمتی از ایران افزایش دهد. نتیجه این حالت، تخفیف قیمتی بیشتر از انگیزه

 دالر خواهد بود. 54ل فروش نفت به قیمت کمتر از سوي ایران و احتما
دریافت پول صادرات نفت ایران است. در واقع، حتی اگر صادرات نفت با موفقیت انجام شود، به  موضوع سوم که باید مورد تأکید قرار گیرد،

این موضوع یکی دیگر از مواردي است که  هاي بانکی، دریافت ارز حاصل از صادرات نفت با موانع بسیاري همراه خواهد بود.دلیل تحریم
 تواند تأمین نیازهاي ارزي کشور را با مشکل مواجه سازد. البته، عواملی مانند اختالل عرضه در کشورهایی مانند سودان، لیبی و ونزوئال،می
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ت نفت افزایش یابد، اختالف آن با قیمت طور مسلم، به هر نسبت که قیمتواند قیمت نفت را افزایش دهد. بهدار باشد میدر صورتی که ادامه
هاي آمریکا اتفاق تواند بخشی از کاهش درآمدهاي نفتی را که به دلیل کاهش صادرات ناشی از تحریمدالري مفروض در بودجه می 54
 افتد، جبران کند.می

 

 ي پیشنهاديراهکارها
هاي قیمتی به مشتریان و مدت بتوان با ارایه تخفیفکوتاه هاي تحریم و جلوگیري از کاهش صادرات نفت، شاید دربراي کاهش آسیب

را  هاي تحریممدت و بلندمدت باید راهکارهایی دنبال شود که هزینهها کاست، اما در میانهاي دولت، اندکی از فشار تحریممدیریت هزینه
 موارد زیر اشاره کرد:توان به کننده افزایش دهد. از جمله راهکارهاي بلندمدت میبراي کشورهاي تحریم

 بازتعریف منافع مشترك با مشتریان و شرکاي تجاري نفتی −
 تالش براي جذب مشتریان خرد −
 ایجاد اتحاد استراتژیک با کشورهاي بزرگ تولیدکننده −
 هاي غیرمتعارف فروشاستفاده از روش −
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 ها و مالحظات مربوط به آنآپاستارتتوسعه فعالیت 
 

 بیان مسأله
ها هاي متنوع در کشور بودیم. این موضوع فرصتآپهاي فنی و ارتباطی شاهد رشد چشمگیر استارتگذشته با بهبود زیرساختهاي در سال

به وجود آمده حداکثر استفاده هاي کند از فرصتاست. مدیریت صحیح اقتصاد کشور ایجاب میو تهدیدهاي زیادي را براي کشور ایجاد کرده
 ناسب تهدیدهاي آن خنثی گردد.انجام شود و تا تدابیر م

 مسأله طرح
آن از  يهاتیو درست از ظرف حیاست که استفاده صح يادولبه ریجامعه مانند شمش کیدر سطح کالن  يادهیظهور و گسترش هر پد

 يادیمشکالت ز تواندیآن م يهاتیاز توان و قابل ینبود آگاه گرید يباشد و از سو ياآثار مثبت گسترده سازنهیزم تواندیسو، م کی
 .به همراه داشته باشد ياقتصاد تیاقتصاد و امن رهنگ،ف يبرا

 ها عبارت است از:آپهاي ناشی از ایجاد و گسترش استارتفرصت
 جوانان يفرصت اشتغال برا جادیا −
 ياقتصاد يهاتیفعال يروند اجرا لیتسه −
 شده هیخدمات ارا تیفیو بهبود ک یرقابت طیشرا جادیا −

 ها عبارت است از:آپناشی از ایجاد و گسترش استارت تهدیدهاي
 ها به اطالعات افرادآپاستارت یامکان دسترس −
 هیباال بودن امکان اتالف سرما −
 یسنت يهااشغال فیتضع ایرفتن  نیز با −
 يو کالهبردار یرقانونیغ يهاتیگسترش فعال −
 گانگانیارتباط با بامکان  عیتسر −
 کندیم دیرا تشد هیخروج سرما روند −
 و فرهنگ استیبه س يتجار يهاتیفعال نفوذ −
 يسازو فرهنگ ينهادساز ،يسازشبکه يکارکردها −

  يشنهادیپ يراهکارها
مندي از مزایاي این پدیده و کاهش اثرات مخرب آن افزون آنها، راهکارهاي زیر براي افزایش بهرهها در کشور و رشد روزآپبا توجه به شرایط استارت

 شود:میپیشنهاد 
 هاآپها در حمایت از استارتدهندهمند از فعالیت شتابحمایت نظام −
 هاآپاجراي نقش نظارتی دولت و عدم دخالت در عملکرد استارت −
 هاآپرسانی و آموزش نحوه صحیح استفاده از خدمات استارتاطالع −

 هاي داخلی در رقابت با همتایان خارجیآپاز استارت دحمایت هدفمن −

 ها متناسب با شرایط کشورآپسازي استارتبومی −
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در سال  یمحصوالت داخل ینیتضم یدخر يبرا یمتق گذاريیاستس یتوضع تحلیل
 1398و چشم انداز  1397

 

 بیان مسأله
 اساسی محصوالت کشت سطح افزایش براي کشاورزان هدف ترغیب محصوالت کشاورزي با تضمینی خرید مناسب براي هايسیاست اتخاذ

 براي قیمت گذاريسیاست خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع، به وضعیت کشور اقتصادي کشاورزي، موجب تأمین امنیت غذایی و امنیت
  شود.پرداخته می1398و پیشنهادات براي سال  1397سال  در داخلی محصوالت تضمینی خرید

 مسأله طرح

ریال) ثابت در نظر گرفته  13000(مانند سال قبل از آن، به میزان  1397براي سال زراعی قیمت خرید تضمینی محصول استراتژیکی مانند گندم 
هاي نامناسب داخلی طی سالیان متمادي، نوسان یکباره هاي خارجی و پیامدهاي منفی اتخاذ سیاستشده بود. این در حالی است که تشدید تحریم

 تضمینی طوري که این موضوع حتی با فرض تعیین صحیح قیمت براي خریدشت، بهبه همراه دا 1397متغیرهاي کالن اقتصادي را در سال 
 تولیدکننده بهاي شاخص گذاران را پوشش نداده است. در این بین، آخرین گزارشهاي کشاورزان و سرمایه، هزینه1397داخلی در سال  محصوالت

درصد (بیشترین سطح تورم بعد از تورم بخش صنعت)  1/58، 1397 دي بانک مرکزي مؤید آن است که تورم نقطه به نقطه بخش کشاورزي در
افزایش  با متناسب کشاورزي محصوالت گذاريهاي تولید در سال جاري، قیمتبوده است. از سوي دیگر، با وجود انتظار تداوم افزایش هزینه

 انجام نشده است. 1398هاي تولید در بخش کشاورزي براي سال زراعی هزینه
تولید، عالوه بر کاهش رغبت کشاورزان  و کاهش سطح زیرکشت  هايهزینه با متناسب گندم تضمینی خرید نرخ افزایش ت کرد، عدمباید دق

فارس)  و گلستان خوزستان، هايکیفیت (مانند استان با هاي پیشتاز در تولید گندماین محصول استراتژیک را در استان تولید کیفیت گندم، کاهش
داشته است. در چنین شرایطی، تغییر الگوي کشت (تولید محصوالت غیراستراتژیک)، فروش گندم براي خوراك دام، افزایش قاچاق به دنبال 

هاي خروجی و... تهدیدکننده خودکفایی این محصول استراتژیک و افزایش نیاز به واردات گندم است. همچنین فروش و تغییر کاربري زمین
هاي نامولد و غیرقانونی گیري و گسترش فعالیتشهرها، شکلکشاورزي، مهاجرت گسترده کشاورزان به حاشیه کالن هايفعالیت کشاورزي، نابودي

 و... تهدیدکننده امنیت غذایی و امنیت اقتصادي کشور است.

 يشنهادیپ يراهکارها
 روري است: در راستاي استفاده کارا از سیاست خرید تضمینی در بخش کشاورزي، توجه به موارد زیر ض

گذاري مناسب براي خرید محصوالت داخلی عالوه بر قیمت تضمینی خرید منظور تأمین ثبات اقتصادي: درصد موفقیت سیاستتالش به -
وابسته به برقراري ثبات اقتصادي و ممانعت از نوسان متغیرهاي کالن اقتصادي در کشور است. به همین منظور، افزایش تدریجی قیمت 

قیمتی در کشور خواهد شد که این موضوع (به دلیل  حمایت از قیمت ارز بازار نیما مانع از جهش مجدد نرخ ارز و بروز شوكارز مرجع و 
 انجامد.هاي تولید) به بهبود عملکرد سیاست خرید تضمینی محصوالت داخلی در کشور میممانعت از افزایش هزینه

رغم تکلیف دولت براي اعالم قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزي تا رزي: بهموقع قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاواعالم به -
ریزي صحیح کشاورزان پایان شهریورماه، شاهد تأخیر در اعالم قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزي هستیم که این موضوع مانع برنامه
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موقع قیمت از اهمیتی دوچندان براي اعالم به کشاورزي اسیاس محصوالت خرید تضمین رو، الزام به اجراي صحیح قانونشده است. ازاین
 برخوردار است. 

با توجه به روند فزاینده هزینه تولید در بخش : هاي تولیدکشاورزي با افزایش هزینه محصوالت تضمینی خرید همسویی تعیین قیمت -
خصوص هاي تولید (بهکشاورزي با افزایش هزینه محصوالت تضمینی خرید کارشناسی و همسویی تعیین قیمت گذاريکشاورزي، قیمت

 .است برخوردار دوچندان اهمیتی براي محصوالت استراتژیکی مانند گندم) از
تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در شرایط تورمی کشور به معناي کاهش قابل توجه رفاه اقتصادي : پرداخت مطالبات معوق کشاورزان -

کشاورزان و در نظر گرفتن منابع مشخص براي تخصیص  معوق مطالبات منظور پرداخترو، اهتمام ورزیدن بهازاینکشاورزان خواهد بود. 
 هدفمندسازي منابع از تضمینی گندم خرید و نان یارانه به بینی شدهپیش اعتبار اعتبار براي پرداخت مطالبات کشاورزان، افزایش مجموع

 یابد. زمان دیگر ضرورت می ها در بودجه و... بیش از هریارانه
وري هاي سنتی با بهرهاي از فعالیت کشاورزي در کشور با روشاز آنجایی که بخش عمده: منظور آموزش کشاورزانگذاري بهسرمایه -

ثري در افزایش نقش مؤ) هاي مختلفها و کانالبه شیوه(کشاورزان  آموزش منظوربه ورزیدن اهتمام و گذاريشود، سرمایهپایین انجام می
هاي تولید خواهد داشت. اهمیت این موضوع از این حیث دوچندان است که وري عوامل تولید در بخش کشاورزي و کاهش هزینهبهره

صحیح  هاي بورس در هر شهرستان، زمینه حضور کشاورزان در بورس کاال و اجرايآموزش کشاورزان در کنار افزایش تعداد کارگزاري
 کشاورزي را به دنبال خواهد داشت.  اساسی محصوالت یدخر تضمین قانون

گذاري پایین خرید تضمینی گندم، به افزایش سطح تولید قیمت: هاي تولیدکننده محصوالت کشاورزي با باالترین کیفیتتشویق استان -
در تولید محصوالت کشاورزي، باید  کنند. با توجه به مزیت نسبی هر استانهایی منجر شده که گندم با کیفیت پایین تولید میاستان

کنند. در این بین، نظارت وري بیشتر تولید میهایی باشند که محصوالت کشاورزي را با کیفیت و بهرههاي کشاورزي مشوق استانسیاست
محصوالت کشاورزي به افزایش کمی و کیفی تولید  محصوالت کیفی بنديگذاري براساس دستهبر کیفیت محصوالت کشاورزي و قیمت

 انجامد.کشاورزي در کشور می
 


