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بخش  پوشش ریسک سیاسی بر مبنای منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه حضور

 ایران در دوران بازسازی سوریه خصوصی

 1محمدمهدیخانوار

 چکیده

های نفتی نقش  ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحوالت سیاسی و اجتماعی دولت عنوان اصلی نفت به

ه اهمیت مدیریت منابع نفتی و فهم خطر با توجه ب مانند نروژ برخی کشورهای نفتی ایفا کرده است.ای  کننده تعیین

 با این کهدر ایران  اند. کردهمبادرت به تاسیس صندوق توسعه ملی  ،ورود بی برنامه درآمدهای نفتی به اقتصاد

توسعه ملی انجام شد اما این راهکارها به یره ارزی و صندوق حساب ذخ توسطهایی برای کنترل درآمدهای نفتی  تالش

های  یکی از راه .و نتوانست از ایجاد بیماری هلندی جلوگیری و موجب رشد اقتصاد کشور شود نتایج مطلوب نرسید

است که منجر به استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی استفاده از این منابع برای توسعه صادرات غیر نفتی 

کم نظیر در حال حاضر در دوران بازسازی سوریه   فرصتیک  لذا شود. می اقتصادی و کاهش بیکاری، رشد رشد تولید

اتحاد اقتصادی راهبردی بین ایران و سوریه یک موجب ایجاد  برای ایران بوجود آمده است که عالوه بر منافع اقتصادی

ها در  وریه عدم پوشش ریسک سیاسی آنترین موانع حضور بخش خصوصی ایران در بازسازی س از اصلی اما شود. می

 حضور منابع صندوق توسعه ملی برایبه پشتوانه نامه پوشش ریسک سیاسی  است. لذا با صدور ضمانت این کشور

توان در کنار حمایت از رشد تولید و کاهش بیکاری از منابع صندوق به صورت  بخش خصوصی کشور در سوریه می

 ها به اقتصاد کشور جلوگیری کرد. ورود آنمشکالت و از  نمودصحیح استفاده 

 حمایت از تولید ملیکلمات کلیدی: صندوق توسعه ملی، پوشش ریسک سیاسی، دوران بازسازی سوریه، 
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هاستواینفرصتبرایکشورهاییکهدارایمنابعدستیابیبهتوسعهاقتصادییکیازمهمتریناهدافدولت

 عنوان به ایران است. فراهم بیشتر غنینفتطبیعیهستند، منابع کشورهایدارنده از صورتیکی در وگاز

آنکهچهپیشازانقالبوچهپسیاقتصادیدستیابد،حالتواندبهتوسعهمدیریتصحیحعوایدنفتی،می

صحیحنهتنهامنجربهتوسعهاقتصادینشده،بلکهوابستگیبیشازپیشبهدرآمدهایازانقالب،عدممدیریت

بهارمغانآوردهاستوموجبشدهتادرصورتافتقیمتنفتازیکسوبودجه یدولتباچالشنفتیرا

وبرنامهمواجهودرطرح رانیومالیدولتخللایجادشودوازسویدیگرگرانیوتورمکهیکیهایعمها

 اصلیکاهشدرآمدهاینفتیاسترابردوشافرادجامعبارکند.دیگرازپیامدهای

سرمایه و گاز و نفت صادرات از حاصل ارز مدیریت جهت نفتی، گذاریتاسیسصندوق بلندمدت درهای

وبه1379خیزانجامشدهاست.درایراننیزازسالدرکشورهاینفت1960هایاقتصادی،ازدههزیرساخت

وگاز،مکلفارزیصادراتنفتدولتجهتنگهداریمازاددرآمدهایقانونبرنامهسومتوسعه،60موجبماده

قانونبرنامهچهارمتوسعهنیزابقاگردید.سابیبهنامحسابذخیرهارزیگردید،ساختاریکهدربهافتتاحح

ویگازعاناتیوگاز،مازفروشنفتیناشدیازعوایبخشلیقانونبرنامهپنجمتوسعهباهدفتبد84طبقماده

شد.سیتاسصندوقتوسعهملینده،یآیهاماندگار،مولدوحفظسهمنسلیهابهثروتینفتیهافرآورده

محققکند اینصندوقتاکنوننتوانستهاستکهکارکردهایموردنظررا باودچارمشکالتکارکردیاست.

اصلیایجاداینصندوقاستفادهازمنابعآندرراستایرشدوتوسعهکشورهایتوجهبهاینکهیکیازفلسفه

درحالحاضرکمکبهرشداقتصادیازمسیررشدتولیدمحققمی شودکهیکیازملزوماتآنرشداست.

 به توجه با خدماتایراناست. و کاالهایصادراتکاال مزیتنوع هایتولیداتایرانیبهترینتولیدداخلو

دروهلهاولکشورهایمنطقهاست.درمیاناینکشورهاکشورسوریهباتوجهبهیصادراتیبرایایرانبازارها

وازجذابیتباالییقرارداشتندردورهبازسازیپسازجنگنیازمندبسیاریازکاالهاوخدماتایرانیاست

.برخورداراست

یاقتصادیباالاستکهدرهاتیظرفبادرمحورمقاومتومنطقهغربآسیارگذاریتأثسوریهیکیازکشورهای

اینکشورالجرمبرایبازسازیامنیتیدچارمشکالتاقتصادیشدهاست.-ینظامیهابحرانباشدنمواجهاثر

بخش و تخرشهرها بخششدهبیهای احیای دارد.و نیاز خارجی سرمایه جذب به خود درآمدزای های

 است.شدهلیتبدبرایفعالیناقتصادیخارجیسوریهاکنونبهیکبازاربزرگگریدعبارتبه

میوتحکیراهبردیهایگسترشهمکاریی،درآمدزاازجملهحضوراقتصادیایراندربازسازیسوریهعوایدی

محورمقاومتسوریهدرتیموقع میبلوکضدتحرلیتشکریدرمسحرکت، دوکیاستراتژیازهایننیتأمی،



به صورتمتقابلکشور مدریبهمسیابیدست، اتحادترانهیبازار عرهیو دریرانیهایاشرکتتیفعالتوسعهب،

توسعهبازارپایداربرایکاالهایایرانیرابهدنبالخواهدداشت.والمللنیسطحب

درسوریهگذاریسرمایهیبرایردولتیغیبخشازهاینشیپنیتریاصلازپوششریسکسیاسیاطمینانازاما

.دیآیدوکشوربهوجودمنیبیریدرگایتیعواملمرتبطبانهادحاکمیثباتیبلیبهدلیاسیسسکیر.است

نی.اابدییکاهشمیگذارهیسرمانانیکشورمختلشدهوسطحاطمکیدریگذارهیسرمایموجبآن،بازدهبه

 .اقتصاداستیفیکیهامرتبطباجنبهسکیر

نامهبرایپوششریسکسیاسیمنابعصندوقتوسعهملی،صدورضمانتیکیازراهکارهایاستفادهبهینهاز

گذاریوصادراتبهسوریهاست.اینکارعالوهبرجلوگیریازوروددالرنفتیبهاقتصادکشوربهتوسعهسرمایه

اریوایجادروابطراهبردیباکشورصادراتغیرنفتیکشورکمککردهوموجباترشداقتصادی،کاهشبیک

 کند.سوریهرافراهممی

 پیشینه تحقیق .1

ایدراینموردانجامنشدهاستوبسیاریازابعادکنونمطالعاتگستردهتاعلیرغماهمیتصندوقتوسعهملی

پردازیم.هایانجامشدهدراینزمینهمیدرزیربهبرخیپژوهشهایصندوقنیازبهتحقیقوتوسعهدارد.فعالیت

)کریمی مقاله1390فرد در ) عنوان با طبیعی»ای منابع فروش از ناشی ملی درآمدهای صندوق ارزیابی

ایران جمهوریاسالمی توسعهم صندوق بر تاکید با تجدیدناپذیر؛ زمینه« این در تجربیاتکشورها بررسی به

وبهایننتیجهرسیدهاستکهدرسطحترتیباتنهادیکالن،زمانیعملکردصندوقباموفقیتهمراهپرداخته

ایازروابمیاندولت،نهادهایاجتماعیوصنعتشکلگیرد.درسطحخرداستکهباکاهشنقشدولت،شبکه

اعیوصنعتشکلگیرد.)کریمیایازروابطمیاندولت،نهادهایاجتمنیزبرعواملیهمچوننقشدولت،شبکه

(1390فرد،

صندوقتوسعهملییاتوزیعمستقیمدرآمدهاینفتی)بررسی»ایباعنوان(درمقاله1391بهبودیودیگران)

هایمختلفگردشوجوهنفتبراجزایتولیدناخالصداخلیبااستفادهازای(بهبررسیاثرگذاریحالتمقایسه

دهدکهرویکردصندوقتوسعهملیپذیرپرداختهاست.نتایجاینپژوهشنشانمیمحاسبهالگویتعادلعمومی

(1391ترینسبتبهرویکردتوزیعمسقیمدارد.)بهبودیودیگران،دربلندمدتکارکردمناسب

رانیاقتصادادریدراقتصادنفتینفتیدرآمدهاتیرینقشهراهمدفیبازتعر»باعنوانیا(درمقاله1393)ینیمز

بااستفادهازمطالعاتینفتیدرآمدهاتیرینقشهراهمدیبهطراح«یاقتصادمقاومتیکلیهااستیبرسدیباتاک

رویاکتابخانه اسیفتوصی–لیتحلکردیبا نتاتپرداخته براتیپژوهشحکانیاجی. که آندارد تیریمدیاز



درآمدهادرقالببودجهنیایبخشاصلکردنهیهزیسازوکارمناسببراکیبهیابیدستینفتیدرآمدهانهیبه

طراح،یسنوات و الزم ذخیشرط کارآمد ایسازرهیسازوکار کافنیمازاد شرط میدرآمدها حساب .دیآیبه

(1393،ینی)مز

توسعهملی:تحلیلتخصیصبهینهدرآمدهاینفتیبهصندوق»ایباعنوان(درمقاله1396باستانیودیگران)

بهتعیینسهمبهینهصندوقتوسعهملیازدرآمدهاینفتیبااستفادهازمدلتعادلعمومیپویا«یابیپویابهینه

نشانمی نتایجاینمطالعه است. سرمایهپرداخته نرخبهینه معادلدهدکه طالیی، مبنایقاعده 15گذاریبر

 صندوق در پسانداز بهینه نرخ 33درصد، مصرفدولتمعادل بهینه نرخ نفتی52درصد، درآمد از درصد

)باستانیوبرابردرآمداولیهمی4.83باشدوحداکثرمیزانمنابعذخیرهشدهدرصندوقطیدورهبهمی رسد.

(1396دیگران،



( مقاله1398محمودی در ) عنوان با ای»ای ملی توسعه صندوق در تخصیصمنابع و رانالگویحکمرانی به«

مطالعهتطبیقیصندوقثروتملیکشورهایهدفودرنظرگرفتنالزاماتواهدافصندوقتوسعهملیایرانبا

چهارچوبقانونیو مقوله چهار پژوهشدر نتایج است. پرداخته خبرگان با یافته ساختار نیمه روشمصاحله

منابعومصارف، قوانینمالیمرتبطبا شفافیتوپاسخگوییسرمایهساختارحاکمیتشرکتی، نظارت، گذاریو

(1398ارائهشدهاست.)محمودی،

درآمدهاینفتیوآثارمتعارضآنبررشدوتوسعهاقتصادیدرایرانو»ایباعنوان(درمقاله1398رشیدی)

درآمدهاینفتدراینقشنفتدراقتصادایرانونروژدرپیپاسخبهاینپرسشکهچرابهبررسیمقایسه«نروژ

نتایجمقالهنشانمی نروژپیشرانتوسعهبودهاست؟پرداختهاست. در اما دهدکهایرانمنجربهتوسعهنشده،

هایجاریمنجربهوابستگیملیایرانبهنفتوهزینهکردندرآمدهایناشیازآندرچارچوببودجهوهزینه

پیامدهایضدتوسعهدرایرانشدهاست.

ایمنجربهرشدوکردمنابعصندوقبهگونهدهدکهباوجوداهمیتمحلهزینهسیمطالعاتگذشتهنشانمیبرر

تاکنونبه بهاینموضوعپرداختهنشدهصورتمصداقیوجزئیبهمیزانکافیپیشرفتاقتصادکشورشوداما

برایهزی تشریحیکراهکار دنبالبیانو به اینمقاله در منابعصندوقکهموجبنهاستکهما بالندگیکرد

شودهستیم.اقتصادکشورمی

 

 مشکالت کشورهای دارنده منابع طبیعی .2



شود؛امابرخیاقتصاددانانقرنبیستممعتقدندمنابعطبیعییکیازعواملکلیدیرشداقتصادیمحسوبمی

ایغیرمنتظرهدرادبیاتپدیدههستندکندیرشداقتصادیکشورهایدرحالتوسعهکهدارایمنابعطبیعی

اندونهمصیبت؛بلکهعاملتوسعهاقتصادیاست.نکتهمهمایناستکهمنابعطبیعیبهخودیخودنهنعمت

میتعیین ایندرآمدها از استفاده مدیریتو نحوه عواملتوسعهباشند.کننده، داشتنسرمایهطبیعییکیاز

تواندپیشرفتایجادکند.هایاجتماعی،فرهنگیوانسانیتلفیقشود،میسرمایهااستواینعاملزمانیکهب

(1390فرد)کریمی

تفکراشتباهمیانسیاستگذارانایجاد نوعیطرز فروشمنابعطبیعی، درآمدهایحاصلاز برخیکشورها در

آنمی سیاستکند، دادن قرار کار دستور با کوتاهها دستهای دنبال به درمدت توسعه و پیشرفت به یابی

یکیازمشکالتاساسیکهگریبانکوتاه نوساناتقیمتمنابعترینزمانممکنهستند. گیراینکشورهاست،

قیمتنفتبراقتصادهایوابستهبهایندرآمدهاتاثیرشگرفیدارد؛چراکهاگرباشد.مثالنوساناتطبیعیمی

هایعمرانیراتعدیلکنند،وناچارندکهطرحروهستندیبودجهروبههاباکسرقیمتنفتکاهشیابد،دولت

رشدیبرون نفتی، اقتصاد رشد آمد. اقتصادیپایینخواهد رشد نتیجه عبارتدر به اقتصادهایزاست. دیگر؛

تیکوابستگیدرآمدهایدولتبهبخشنفالمللینفتهستند.نفتی،اقتصادهاییوابستهبهنوساناتبازاربین

گیرانخارجاست،واردمحاسباتتوسعهیککشورمتغیرخارجیرا،کهاغلبازکنترلسیاستگذارانوتصمیم

.(van der ploeg, 2006)پذیرشودشوددرآمدوبهتبعآناقتصادکشورآسیبکندوباعثمیمی

افول–هاییکهبهبازارهاینفتیدرطولهمینچنددههواردآمده،باعثشدهچرخهمتناوبیازرونقشوک

هادولتریزیمستمروپایداررابرایثباتیدرآمدهایناشیازنوساناتقیمتنفتامکانبرنامهبهوجودآید.بی

تولیدکنندگمنتفیمی نوسانقیمتجهانیمنابعطبیعی، باانکاالهایاولیهودیگربخشکند. هایاقتصادرا

روبه اطمینان میعدم میرو سرمایه انباشت کاهش و افزایشریسک باعث نااطمینانی همین که شودکند

(carneiro, 2007) 

کنندومعموالجذبموفقیتعملمیمدتهایزمانیکوتاهاکثرکشورهایدارایمنابعطبیعیبرمبنایافق

افزایشمیشوندکهاینامرهزینهمدتمیسیاسیکوتاه هایحسابافزایشهزینهدهد.هایحسابجاریرا

شود؛زیرااقتصاداینکشورهاظرفیتجذبدرآمدهارانداردومشکالتسیاسیوجاریموجبافزایشتورممی

شودورد.تورمموجبباالرفتنهزینهصادراتکشوروارزانشدنوارداتمیآبهوجودمیاقتصادیفراوانیرا

کشاندوبهکندشدنرشدرساند.اینشرایطصنعتداخلیرابهرکودمیکهدرنهایتبهتولیدملیآسیبمی

گیرند،ارمیرهایتولیدیدرحاشیهقزند.دراینصورتفعالیتزاییدرکشوردامنمیگذاریواشتغالسرمایه



هابهسمتمشاغلوگذاریشوندوسرمایههایبلندمدتبرایافزایشظرفیتاقتصادانجامنمیگذاریسرمایه

یابند.مدت)مانندمسکن(انتقالمیهاییبابازدهیکوتاهفعالیت

کندپروژهمعموالتدراینکشورهازمانیکهدولتتغییرمی بهخوداختصاصهایقبلی،کههزینهزیادیرا

شوند.بههمیندلیلدراکثراینکشورهاهایجدیدیتعریفمیهاوپروژهارخارجوبرنامهاند،ازدستورکداده

میپروژه فراوانی نیمههای یافتکه شدهتوان رها خود حال به آنکاره به فراوانی بودجه که درحالی هااند،

مندیازدرآمدمنابعطبیعی،علتپیشرفتوتهبودنبهقدرتوبهرهدراینکشورهاوابساختصاصیافتهبود.

ازمنابعطبیعی،روحیهنوآوریوابتکاررادرایندارشدناست،نهکاروتالش.درآمدهایفراوانحاصلسرمایه

هاییهمچوننفرینمنابعوپارادوکسفراوانیصحبت.براساسهمینتجربیاتازنظریهجوامعازبینبردهاست

نظریه ایده است. کشمکشوشده تورمفزاینده، ایناستکهدرآمدهایمنابعطبیعیباعثافزایشفساد، ها

شود.هامیگونبودندولتپاسخ

نعمت منابعطبیعیگرچه مهماینکه فروشهایخدادادیهستنکته درآمدحاصلاز اکثرکشورها در اما ند

کنندهرفتبرایکشورهارونقوشکوفاییبهارمغاننیاوردهاست.عاملتعیینمنابعبهآناندازهکهانتظارمی

باشددراینمواردنحوهمدیریتواستفادهازایندرآمدهاست.داشتنسرمایهاقتصادییکیازعواملتوسعهمی

اینعامل سرمایهو با انسانیتلفیقشودمیزمانیکه هایاجتماعیو فردیمی)کرتواندباعثپیشرفتگردد

1390).



 صندوق توسعه ملی .3

همچونییهااستیمنابعتاکنونسنینفردهیازپدیریجلوگیبرایعیمنابعطبیدرحالتوسعهدارایکشورها

توزدنیتنوعبخش،یسازیخصوص بهکاریملیوصندوقدرآمدهاینفتیدرآمدهامیمستقعیبهصادرات، را

جادیایدردورانرونقورکودنفتادرآمدهتیریمدیبرا1379ازسالیارزرهیحسابذخرانیاند.دراگرفته

(1390فردیمیشد.)کر

هایتوسطاندروروزانومورداستفادهقرارگرفت.صندوق2005واژهصندوقثروتملیبرایاولینباردرسال

دنبالمیاهدافمختلفیثروتملی مرسومرا اما بیننسلیوترینشکلآنصندوقکنند یا هایپسانداز

نقدیمی یا تثبیتی کشورهاصندوق میان در عمومیتباالیی از که استباشد نفتبرخوردار یصادرکننده

.(1396)باستانیودیگران،



تاسیسشدههایپسصندوق اینهدف با نفتاندازی منابع از حاصل درآمد که ثروتیاند به تبدیل را وگاز

برایبرخورداری نسلماندگار درآمدهاینسلفعلیو از ایننوعصندوقبرداشتتنها در نمایند. هایآینده

ماند.هامجازبودهوبنابراینارزشثروتدرطولزمانثابتمیداراییحاصلاز

ها،اند.هدفاصلیاینصندوقهایتثبیتینیزبرایمقابلهباکاهشدردرآمدهاینفتیدولتایجادشدهصندوق

مالیدرزمانکاهشدرآمدویاایجادشفافیتبیشتردرچگونگیخرجدرآمدهاینفتیهایحمایتازسیاست

ها،زمانیکهدرآمدهانسبتبهمیزانتعیینشدهدربودجهدرمکانیسمعملکردیمرتبطبااینصندوقاست.

معینی،کاهشیابددولتافزایشیابد،مازاددرآمدهابهصندوقواریزشدهوزمانیکهدرآمدهانسبتبهمیزان

درصورتبروزحالت ازطریقویا منابعصندوقبهنحویکهقبالتعیینشدهاست، هایاضطراریمشخص،

(.1396گران،یودی)باستانگرددمشابه،بهاقتصادتزریقمیبودجهدولتویاموارد

درسال ازسالصورتگرفت1953تشکیلاولینصندوقنفتیکهمتعلقبهکویتبوده، بهبعد1995اما

هایدرصدصندوق70اندبهطوریکهبیشازهادرسطحجهانفراگیروگسترشیافتهایجاداینگونهصندوق

شدهثروت ایجاد اخیر دهه اینصندوقملیطیدو توسطدارندگانبزرگمنابعطبیعیایجاداند. عمدتا ها

اینمیانمنابعشده انددر نفتدرصدصندوق60درآمدیحدود میهایثروتملیدارایمنشاء باشند.وگاز

هایثروتملیرشدمستمریراتجربهنمودهوبههایتحتمدیریتصندوقنکتهقابلتوجهآناستکهدارایی

رندهاینارزشمربوطبهکشورهایدادرصد59رسیدهاستکهحدود2013هزارمیلیارددالردردسامبر6

(.1391باشد)حسینی،باستانی،وگازمیمنابعنفت

گسترشروزافزونصند وپسازتجربهناموفقوقصندوقتوسعهملیایرانهمگامبا هایثروتملیدردنیا

باهدفتبدیلبخشیازعوایدناشیازقانونبرنامهپنجمتوسعه84ماده،طبق80حسابذخیرهارزیدردهه

هایزایندهاقتصادیوهایماندگار،مولدوسرمایههاینفتیبهثروتز،میعاناتگازیوفرآوردهوگافروشنفت

منابعموجودحفظسهمنسل تاسیسشد. هایآیندهدرصندوقتوسعهملیبهعنوانامانتنسلهایآینده،

ریسکسرمایهمی گرفتن نظر در با و نحو بهترین به بهرهگذاریبایست جهت ثروتبها از بهتر هایرداری

بگیرد. قرار استفاده مورد زیرزمینی، اطمینان عدم ملی، توسعه صندوق فعالیت در اساسی موردابهام در

شاخص نشانمیسرنوشتآناست. ساختارهایکالنکشور الگویرفتاریدولت، عملتغییریدر دهنددر

نتوانددهاست.درچنینشرایطیطبیعیاستصندوقبودجهوروندفزایندهوابستگیبهدرآمدهایایجادنش

(.1392هایفعلیوآتیباشد)نادعلی،اندازهایارزیکشوربراینسلگردآورندهوحافظپس

 صندوق توسعه ملی تسهیالت. 1.3



ملالتیتسهافتیدر توسعه صندوق شرایاز و اساسضوابط ایخاصطیبر است. یطورطیشرانیممکن

محلکند.یمنیتضمزیبهصندوقرانهیهمهافراد،برگشتسرمایشدهکهعالوهبرامکانبهرهمندیطراح

مصرفمنابعصندوقبراساساساسنامهآنبهشرحزیراست.

 هـایاقتصـادیمتعلـقبـهمؤسسـاتعمومیهایخصوصی،تعاونیوبنگـاهشبهبخالتاعطایتسهی

 هایدارایتوجیهفنی،مالیواقتصادی؛گذاریعهسرمایهغیردولتیبرایتولیدوتوس

 تسهی شرکتالتاعطای به مهندسی و درصادراتخدماتفنی ایرانیکـه تعاونی و هایخصوصی

 (؛ایسندیکاییاتحادیهیالتشوندازطریقمنابعخودیاتسههایخارجیبرندهمیمناقصه

 وخدماتایرانیدربازارهـایهـدفصـادراتیکشور؛الهایخریدارکاخریدبهطرفیالتعطایتسها 

 گذاریدربازارهایپولیومالیخارجی؛سرمایه 

 گذارانخارجیبادرنظرگرفتنشرایطرقـابتیوبـازدهیمناسـباقتصادیبهسرمایهیالتاعطایتسه

 باشد؛قانوناساسیمیگذاریدرایرانبارعایتاصلهشتادمبهمنظورجلبوحمایتازسرمایه

 هایصندوقتامینهزینه 

 

 نروژ و درآمدهای نفتی .4

ازنفتراصرفنروژبعدازعربستانوروسیهسومینکشورصادرکنندهنفتدردنیااستکهدرآمدهایحاصل

اینکندودولتهرگزحقبرداشتآنراندارد.کندوآنرادرصندوقارزیپساندازمیافزایشثروتملیمی

هایدرصدآنرادربازارهاوبورس80کندودرصدازدرآمدفروشنفتراصرفبودجهدولتیمی20کشور

(.1394،11کند)کمالیدلفاردیودیگران،گذاریمیالمللیسرمایهبین

رسداینتوانندمانعرشداقتصادیشود،بهنظرمیطورمستقیموذاتانمیمنابعطبیعیبهباتوجهبهاینکه

هاییمانندنوساناتشدیبازارجهانینفت،افزایشقیمتنسبیکاالهایغیرتجارینسبتپدیدهازطریقکانال

توجهیشغلیوبیهایبهکاالهایتجاریودرنتیجه،لطمهخوردنبهبخشصنایعوکشاورزی،ضعفمهارت

برخیانحرافاتدرعملکرداقتصادهایمتکیبرمنابعبهسرمایه بهصورتغیرمستقیمموجببروز یانسانی،

(1394،19شدهاست)حسینییزدیوتوسلینائینی،

درولطبیعیبایدتحتکنترلدولتباشدودولتمقاممسئژتاکیدزیادیبراینامرداشتکهمنابعدولتنرو

امتیازاتیکهدولت با تولیدنفتباشد. درسال1965درسالزمینهاعطایامتیازکشفو کرد، 1996اعطا

نفتدر تولیداولینچاه نروژحفاریشدو اوایلدههفالتقاره درآنزمانتولیدنفت1970در آغازشد؛



بهسهمیلیونبشکهدرروز1996درسالبهیکمیلیونبشکهو1987بشکهبودکهدرسال32000روزانه

افزایشیافت.بهدلیلپایینبودنتقاضایداخلیدرنروژاینکشورتوانستبهیکیازصادرکنندگانعمدهنفت

.(1382،50درجهانتبدیلشود)شیرکوند،

راوانیدررابطهباچگونگیهایفهاینفتیبحثهایآالسکاوآلبرتا،درنروژنیزبعدازکشفحوزههمانندایالت

ایجادصندوقنفتینبود)کیان اینحالصحبتیاز با اقتصادداخلیشدتیافت. در پور،مصرفایندرآمدها

(پارلماننروژازابتدادرپیاینبودکهنفتسهمزیادیدراقتصادنروژداشتهباشدودراینراستا1389،82

شرکت بهای این در باید هم مینروژی بنگاهخشفعالیت فرآیند، این در درکردند. قابلیت از نروژی های

هاینروژیپیشازکشفنفتدربنگاهشناسیبهرهبردند.سازیوتخصصزمینهایمرتبطنظیرکشتیزمینه

امادربخشهایگوناگونیفعالبودهزمینه بهدستآوردند. بهاندودربازارجهانینیزجایگاهباالییرا نفت،

 (1392،23کردند)بابازاده،هازیادفعالیتنمییزیاداینبنگاهدلیلهزینه

سال 1973هایافزایشقیمتنفتدر با1974و اینمسیر در دولتنروژ شد. نروژ موجبافزایشدرآمد

هعملینشدودولتبینیشدهاییراتدارکدید،اماشرایطپیشها،برنامهادامهروندافزایشقیمتبینیپیش

تشکیلصندوقذخیرهارزی1990تاپارلماننروژدرسال.اینامرموجبشدهایزیادیبهبارآوردنروژبدهی

کارخودراآغازکردوازآنزمانتاکنونتوانسته1996رسمیدرسالطوراینصندوقبهرابهتصویببرساند.

خیزدنیادرآمدهایحاصلازشود.درحالیکهاغلبکشورهاینفتموجبتحولبزرگیدراقتصاداینکشور

صرفهزینه را خود پسهایجاریمیفروشنفتخام با نروژ یکصندوقمستقلکنند، کردنآندر انداز

(.1395،217پور،موجباتاینتحولعظیمشدهاست)سلطانیوحشمت

 ورهادر دیگر کش منابع صندوق نروژ گذاری سرمایه. 1.4

واینکشوردرسالشودگذاریمیتمامیموجودیصندوقمازاددرآمدنفتنروژصرفادردیگرکشورهاسرمایه

وگازراداشتهاست.اسمشرکتدولتیهادرموردصنعتنفتگذاریمیالدیبیشترینوبزرگترینسرمایه2005

اصلیاستاتاویل ترینشرکتاستخراجنفتکه است، نروژ در اش،المللیهایبینگذاریبهدلیلسرمایهوگاز

هاییکهحتینفتایرانترینشرکتشنیدهشدهاست.همچنینیکیازاصلیبیشتردرکشورهاییغیرازنروژ

استخراجمی کندرا تفادهازصندوقذخیرهجنبهمهمدیگراینسیاست،اسهمینشرکتاستاتاویلاست.،

برایسرمایهارزیبه انگیزه ایجاد تمنظور کنند)رشیدیووسعهمیادیننفتیفعالیتمیگذارانیاستکهدر

.(1398موسوی،

هابرایبهکاربردنآخرینتکنولوژیروزدنیاوگذارانتالشآنگونهسرمایهنروژتوانستهاستباتشویقاین

ضریببازیافتمیادیننفتیرادوچندانکند.ازاینطریقجدیدجهتافزایشهرچهبیشترهایابداعروش



بهحدودبازیافتنفت برخیازمیادیننروژ درحالیکهاینرقمبرایاکثرمخازن70در درصدرسیدهاست.

یشازدوبرابرنفتیکهدراندازیکمیداننفتیبهاتوانستهدرصداستبهعبارتدیگرنروژی30ایرانحداکثر

.(http://www.daneshenaft.irشودبرداشتکنند)دنیااستخراجمیسایرمناطق

باشد:گذاریدردیگرکشورهاگرفتهاستبهشرحذیلمیازدالیلیکهنروژتصمیمبهسرمایه

 اگرازوجوهجلوگیریازتبدیلشدنصندوقبهیکمنبعاضافیبرایتامینمالیهزینه هایدولت.

سرمایه صندوقدر بودجه بخشیاز به شود، عواقبدولتتبدیلمیگذاریداخلیاستفاده که گردد

 خاصخودرادرپیدارد.

 دادنسرمایه باعثمیگذاریسوق کشور از خارج به ساخها که درآمدهاینفتیشود صنعتیبه تار

 کاهشیاقطعدرآمدهاینفتینیزاینساختارقابلدوامخواهدبود.رودرصورتوابستهنگردد.ازاین

 اینامرفشارگذاریمستقیممنابعصندوقنفتدرخارجازکشورضرورتتثبیتاقتصادنروژباسرمایه.

کاهشنرخ یا ارز تقویتارزشنرخ زمینه میهایدر کم را مقابلبهره در داخلیرا اقتصاد و کند

 دهد.تاثیراتناشیازدرآمدهایباالترنفتیموردحمایتقرارمی

 تواندتواندآثارتورمیبرجایگذارد.بهعالوهدرشرایطیمیمصرفدرآمدهایارزیدرداخلکشورمی

 (.123-1384،121یوسفی،هایداخلیدربرابروارداتانبوهگردد)منجربهضعفشرکت



 رشد اقتصادی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی .5

وهبرافزایشترینراهکارهایایجادرشداقتصادیدرایران،رشدوتوسعهتولیدداخلیاستکهعالیکیازمهم

راهکارهایمهمتولیدناخالصداخلیودرآمدسرانهمنجربهافزایشاشتغالوکاهشفقرخواهدشد.یکیاز

برایافزایشتولید،توسعهصادراتکاالوخدماتایرانیاست.درحالحاضرکشورهایمنطقهازبهترینمقاصد

می ایرانی کاالهای علتنزدیکیصادراتی به که باشد تواند و کاال انتقال اینتشابهفاصله بین فرهنگی های

آندوچندانخواهدبود.اهمیتهاودرحالتوسعهبودناقتصادآنکشورها

تواندعالوهبراستفادهملیدرراستایافزایشصادراتکشورمیبااینتوضیحاستفادهازمنابعصندوقتوسعه

نکتهقابلتوجهاستفادهازمنابعصندوقبهکارآمدازمنابعآنبهرشدوتوسعهاقتصادینیزکمکخواهدکرد.

کارکردیدرصندوقنشود.صورتیاستکهموجبتناقض

باوجودتوانساختداخلباالدرحوزهماشینتناقضکارکردیدرصندوقتوسعهملیاشارهبهاینداردکه

ماشین بخشداخلی به پرداختتسهیالت عدم دلیل به صنایع، نیاز مورد تجهیزاتصنعتی و وآالت آالت

http://www.daneshenaft.ir/


گردد.همانگونهکهذکراسنامهصندوقازخارجخریداریمیتجهیزاتوعدمامکانتبدیلارزبهریالمطابقاس

بهدلیلنبودمنبعمشخصتامینمالیریالیدرکنارتسهیالتارزیصندوقوام دهدگیرندهترجیحمیشد،

تسهیالتارزیصندوق امکان از تا نماید تامین خارج از را طرح نیاز آالتمورد ماشین تجهیزاتو بیشتر

اگرچهطرحبرخوردارشود تسهیالتصندوقتوسعهملیازسال. مشمولقانونحداکثر1398هایصنعتیبا

نیماشیمشخصاتفناست،متقاضیباانگیزهدریافتتسهیالتارزیبیشتراستفادهازتوانساختداخلشده

-زارزیطرحکهپیشاعالممینماید.بیشاظهاریمبلغونیاازتوانساختداخلشیبخودراازیآالتموردن

هایدورزدنقانونحداکثراستفادهازتوانداخلوانجاموارداتبهجایخریدشد،ازدیگرراهترتوضیحداده

داخلسهمداخلیمشخصشدهاست.

ضربهایالزماستباشدکهنهتنهاموجبگونهرسدکهمحلاستفادهازمنابعصندوقتوسعهملیبهبهنظرمی

مناسباستبه راهکارهایبسیار یکیاز بلکهموجبرشدتولیدشود. منابعصندوقتولیدداخلنشود از فاده

صادراتیبرایصادراتکاالوخدماتفنیومهندسیاست.نامهتوسعه،صدورضمانت



 فرصت بازسازی سوریه برای اقتصاد ایران .6

یاقتصادیباالاستکهدرهاتیظرفبادرمحورمقاومتومنطقهغربآسیارگذاریتأثسوریهیکیازکشورهای

شدنمواجهاثر بحرانسوریهکهدرسال-ینظامیهابحرانبا است. مشکالتاقتصادیمواجهشده امنیتیبا

2011 شدبسیاریاز هارساختیزآغاز ارتباطی، انتقالانرژییاقتصادی، تأسیساتتولیدو عمرانی، بافتو

هایدرآمدزانظیرکشاورزی،نفتوبخشدنیدبیازطرفدیگرآسرابهورطهنابودیکشاند.مسکونیشهرها

دردورانبحرانهاییاستکهیجنگوناامنینتیجهنیزها،صنایعومعادنهمچنینکارخانهتوریسموانرژی،

.درسوریهرخدادهاست

هایفیزیکینابودشدهارزشسرمایه2018درسال2یسازمانمللمتحدکمیتهاجتماعیواقتصادیغربآسیا

 مجموعاً معادلبرایبازسازیویرانیازیگذاریموردنمیلیارددالروحجمسرمایه100درجنگسوریهرا هارا

بازسازی400 برای الجرم اینکشور درآمدهایسوریه، کاهشچشمگیر با است. کرده برآورد دالر میلیارد

شروعباهایدرآمدزایخودبهجذبسرمایهخارجینیازدارد.واحیایبخششدهبیهایتخرشهرهاوبخش

صادرکنندگانسرمایهیکفرصتجذاببرایدورانبازسازیسوریه مهندسیو-خدماتفنیگذارانعمرانی،

بزرگگریدعبارتبه.استجادشدهیالمللافعالینبخشتجارتدرعرصهبین 400سوریهاکنونبهیکبازار

 است.شدهلیتبدمیلیوننفریبرایفعالیناقتصادیخارجی17میلیارددالریباجمعیت
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واهمیتراهبردیهایاقتصادیجذابیتیثانویهآمریکا،هامیتحرازجملهیدرسوریهگذارهیسرماموانعباوجود

گذاریدراینکشوروهاعلیهسوریه،شروعبهسرمایهبهحدیباالاستکهروسیهباتخطیازتحریماینکشور

هایرغموجودشکافهاینفتومعادنفسفاتکردهاست.همچنیناماراتمتحدهعربیعلیبرداریازچاهبهره

اندازایننتوانستهباحکومتسوریه،بهدلیلاهمیتراهبردیحضوردردورانبازسازیعقیدتیوسیاسیعمیق

،1399)اندیشکدهسحاب،اندگذاریدراینکشورشدهپوشیکنندوواردکارزاررقابتبرایسرمایهفرصتچشم

101).

 بر عالوه نیست. اینکشور اقتصادیایراندر دلیلاهمیتحضور ارزآوری،درآمدزامنافعاقتصادیتنها ییو

ی،میبلوکضدتحرلیتشکریدرمسحرکت،محورمقاومتتیموقعمیوتحکیراهبردیهایگسترشهمکار

بهکیاستراتژیازهایننیتأم صورتمتقابلکشورها مسیابیدست، مدریبه اتحادترانهیبازار عرهیو توسعهب،

یحضوراقتصادیدستاوردهادیگرهاحضوربلندمدتآننیوتضمالمللنیدرسطحبیرانیهایاشرکتتیفعال

ایراندراینکشورخواهدبود.

بخش.استگذاریسرمایهیبرایردولتیغیبخشازهاینشیپنیتریاصلازپوششریسکسیاسیاطمیناناز

یممکناستبامخاطراتگوناگونیمواجهشودوالزممرزبرونیانجامهرگونهفعالیتاقتصادیبرایردولتیغ

اتخاذکند.هاآناستبرایغلبهبر نیزدرصورتاطمینانازپوششرانیایردولتیغفعالینبخشتدابیریرا

ازفرصتبهوجودآمدهکمالاستفادهراتوانندیمسیاسیمرتبطبافعالیتاقتصادیدراینکشورهایریسک

درگیریببرند جنگ، عملیات. و نظامی همانهای تروریستی ویرانیهای که بسیاریگونه فیزیکی درراهای

.اندرانیزدراینکشورافزایشدادهوتجارتگذاریسرمایهسیاسیاند،ریسکگذاشتهیجاسوریهبه

 

 صادیهای اقت در فعالیت  ریسکانواع  .7

موجوددراینزمینهبخشیدههایبررسیریسکیبهاژهیویدرجهاناهمیتوتجاریاقتصادافزایشتعامالت

یاستکهاحتمالداردفعاالناقتصادیهنگامتجارتوریگاندازهقابلیبالقوهوهاانیزمنظورازریسک،است.

از:اندعبارتاحتمالیفعالیتاقتصادیهایریسکیباآنمواجهشوند.عمدهگذارهیسرما

.ریسکرندیگیمتأنشهاآنوازشوندمییثابتمربوطهانهیهزییکهبههاسکیر: 3ریسک عملیاتیالف( 

 .شوندمینیزریسکعملیاتیتلقیتیریسوءمدیمربوطبهعملیاتفنیوهابیآسوهایخراب
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هاسکیر: 4ب( ریسک تجاری که بههایشرکتیی وتجاری ارزشسهام رساندن حداکثر به سودمنظور

.شوندمیخودآگاهانهمتقبلصورتبه

.دیآیمبهوجودهاآنوشکستدرمدیریتهایبدهییکهدراثرافزایشهاسکیر:5پ( ریسک مالی

مربوطبهناتوانیطرفمعاملهدرایفایتعهداتخودنسبتبهبازپرداختهایریسک:6ت( ریسک اعتباری

یاست.گذارهیسرمااصلوسود

.شودیمجادیاهادربازارقیمتدارایینوساناتلیبهدلسکینوعرنیا: 7ج( ریسک بازار

نبودننقدشوندهبهعلتایننوعریسکناشیازعدمتواناییدرانجاممعامالت: 8ینقد شوندگچ( ریسک 

.استهاییدارا

ریسکناشیازنرخسودمربوطبهزمانیاستکهتغییردرنرخسودباعثدگرگونی:9ح( ریسک نرخ سود

 .گذاریگرددارزشیکسرمایه

دراثرتورمکهبهنرخبهرههممربوطشدهیگذارهیوجوهسرمادیکاهشقدرتخرریسک:10تورم سکیرخ( 

است.

یخارجیاست.گذارهیسرماریسکمرتبطباتغییراتنرخارزدر:11ارزنرخ ر( ریسک 

ریسکعدمتواناییدولتیککشوردرایفایتعهداتمالیبهعلتکسریبودجهشدید.:12ز( ریسک کشور

میاسیسسکیر: 13د( ریسک سیاسی دلدینامزینیکیتیژئوپلسکیرتوانیرا به عواملیثباتیبلیکه

بازدهبه.دیآیدوکشوربهوجودمنیبیریدرگیاتیمرتبطبانهادحاکم کیدریگذارهیسرمایموجبآن،

اقتصادیفیکیهاباجنبهمرتبطاینریسک.ابدییکاهشمیگذارهیسرمانانیکشورمختلشدهوسطحاطم

.است
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 مرزبرونفعالیتاقتصادیهایریسکنیترمهمازجملهتوانیمریسکسیاسیرا اهمیتبهباتوجهیدانست.

 سرزمیاقتصادیهاتیفعالریسکسیاسیدر نیفرا گذارانسرمایهی، تجار همچنیندولت، ایـنامـرو بـه ها

علتاصلیبررسیزم تالشبراییمیزبانسرمایه،هادولتیریسکسیاسیبرایهانهیتوجهخاصیدارند.

صورتخارجیبهیهاهیجلبسرما سرمایهبهاینمسئله،مبدأیهادولتاهتمامازطرفدیگر،حداکثراست.

یخارجیگذارهیسرمایقانونیمتبوعازمحلتجارتوهاحوزهگذارانسرمایهیبرایانتفاعتجاروسازنهیزم

چراکه منـافعسرماکوشندیگذارانخارجیمسرمایهاست؛ از بیشتر اطمینانخاطر کشورهایگذارهیبا یدر

.مندشونددیگربهره

 ریسک سیاسی و انواع آن. 1.7

تحتطرحمارشالشکلگرفت.یگذارهیسرماجیترویدومبرایمدرنپسازجنگجهانیاسیسسکیرمهیب

14ازچهلسال،شیبیبرا
PRIمانندشرکت خارجازیخصوصیگذارهیسرماتحتسلطهموسساتدوجانبه،

ا )االتیکشور توسطدولتOPICمتحده که بود نفعسرمایملیها( مآنیملیخصوصهیبه اداره شد.یها

متعدد آژانسضمانتسرمایمؤسساتچندجانبه بانکجهانیگذارهیمانند 15)یچندجانبه
MIGAن درزی(

 دهه 1980اواخر بازار PRIدر بهموسساتشرکتکردند. مجراچندجانبه توسعهیبرایمالنیتامیعنوان

کشورهایامنطقهیاقتصاد خاصدر عملمیو ندنکیعضو قالبهاآنیاسیسسکیکاهشرو در عمدتاً

 .یاعتباراییجزئسکیاست،اعمازرییهاضمانت

تیماهمرورزماناستکهبهیهیبد.ستاروروبهیاسیهایسازریسکیتوجهباسطحقابلیامروزهتجارتجهان

همییتغیسیاسیهاسکیر و شکلداده بسیکپدیسکیرایناکنونر پیده چندبعدیچیار و استکهیده

(.2010،جکوبسن)دهاستیشدتبهچالشکشتآنبهیریقومدیدقیابیدرموردارزژهیورابهیتجارتجهان

دوکشوربهنیبیریدرگیاتیعواملمرتبطبانهادحاکمیثباتیبلیبهدلکیتیژئوپلسکیریایاسیسسکیر

م سیاسی.دیآیوجود یگذارهیسرمایبازدهریسک کیدر کشور مختل اطمکندیمرا سطح نانیو

توانیمکهاقتصاداستیفیکیهاباجنبهمرتبطاینریسک.دهدیکاهشمیراگذارهیسرما ازجملهآنرا

درکهمستقیماًریسکسیاسیمربوطبهعواملیاستیدانست.مرزبرونفعالیتاقتصادیهایریسکنیترمهم

با مشوندیطرحنممیمحاسباتاقتصادرابطه آنتأثیر اهمیتریسکسیاسیدربهباتوجه.گذارندیولیبر

توجهخاصیاینریسکارزیابیهابـهوهمچنیندولت،تجارگذارانسرمایهی،نیفراسرزمیاقتصادیهاتیفعال

.دارند
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یوخدماتناشالد،دادوستدکایدرعواملتولرمنتظرهیغتغییراتمنزلهبهریسکسیاسی16برطبقنظراگمنت

یعاملخطرپذیرنیترریسکسیاسیمهم(.2011)زورگویی،استشدهفیدولتتعریهاازاقداماتوواکنش

سودآورخارجیاست میگذارهیسرمایکه معرضآسیبقرار در نیتریریسکناگهاناین.دهدیخارجیرا

سیاسیینیروها.گذاردیکشوراثرمیکهایخارجیفعـالدرهاوشرکتاستکهبروضعیتسازمانیرویداد

رادروضـعیتکشوربهوجودآورندواینتغییراتبریاتغییراتاساسیوعمدهتوانندیکشورمیکموجوددر

تحققریسکسیاسیالزماستی.براگذاردیهایخـارجیتـأثیرمهاوشرکتسازمانیهاافعوسایرهدفمن

یکسازمانویهاتیسببانقطاعوعدماستمرارفعالکهیطورکهتغییراتسیاسیدرمحیطکارپیشآیدبه

شرکت پیا امکان ضمناً بهینیبشیهایخارجیشود. نیز ریسکسیاسییختستغییراتمزبور باشد. فراهم

یعنـیایـناحتمـالکـه مقابلکوشششرکتینیروهـاوقایعو در یـککشور یتیهایچندملسیاسـیدر

(.93کاظمی،هااثرمنفیبگذارند)کنندوبرآنیکارشکنیسودآورژهیوبه،رسیدنبهاهدافخودیبرا

تغییراتحاکمیتیمنجربهتغییراتقوانینوتغییراتقوانینمنجربهتغییراتسناریوهاوشرایطاقتصادیو

رخدهد؛لذاریسکسیاسیتواندیم.اینتغییراتدرهرسطحیاعمازملی،فدرال،استانیو...شودمیتجاری

(.98فداییوصارم،شود)میبهدوگونهخردوکالنتقسیم

تمـامیمؤسساتخارجیدریککشوردیآیوجـودمبهکهاینریسکزمـانیلف( ریسک سیاسی کالن:ا

شوندتحتتأثیرمخاطراتسیاسیواقعمی مثالعنوانبه. سلبمالکیتاز هایخارجیهاییدارا، یسازنهیزم،

تابعهایشرکتیخارجیوهمچنینتحریماقتصادیگذارهیسرمای،قوانینمحدودکنندهسازیملقانونیبرای

.شوندمییککشورخاص،ریسکسیاسیکالنمحسوب

تعدادیازب( ریسک سیاسی خرد: هایشرکتریسکسیاسیخردتنهامتوجهبخشخاصیازاقتصادیا

خصوصبه در را فضایاقتصاد تمام ردیگیبرنمخارجیاستو مقرراتومثالعنوانبه. برایبرخیوضع یژه

یتولیدسازیبومیقانونیبرایسازنهیزمیاقتصادیوهاتیفعالیخاصهاگونهصنایع،وضعمالیاتبربرخی

 .شوندمیازمصادیقریسکسیاسیخردمحسوبکاالهابرخی



 سیاسی های ریسکانواع . 2.7

اندعبارتقراردهندتأثیردریککشورراتحتهایخارجیشرکتفعالیتتواندیمسیاسیکههایریسکانواع

(https://egfi.ir) از
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سازمانمصادره: .1 بهاینتوسطگرفتنداراییخصوصییکشرکتیا دولتبدونپرداختغرامـت،

.پردازدیبهانهکهشرکتبهاستثمارکشورم

نقضومشخصلیونارائهدلتعهداتناشیازقراردادبدایفایامتناعدولتازانکار و نفی قرارداد: .2

بهعلتبازطراحیالگوهایسیاستخارجیاست.هافسخآنایهاتوافق،قراردادها

محدودعدم تبدیل ارز: .3 شرکتیبراییهاتیایجاد ازانتقالسود مبـدأ، کشـور هایخـارجیبـه

یسختامکـانانتقـالارزبهکهینحوطریقتصویبقوانینویژهیاطـوالنیکـردنمسـیرتبـدیلارزبه

.پذیرشودامکان

هایهایخارجیباالترازشرکتشرکتیوضعنرخمالیاتبرا:و مداخله دولتی تبعیضی اقدامات .4

داخلی تبعکلیاصورتبهو مالیاتییهاضیعمــال کنتــرل قراردادهاهامتیقدستوری، عقــد ی،

شوند.ریسکسیاسیمحسوبمییازمصادیقتبروکراسیفیکی،فرعیاجبار

ممنوعیـتفـروشتحریم: .5 مانند شود، تجارتوضع طرفدولتنسبتبه از که ممانعتی هرگونه

شود.راشاملمیبعضیازکاالهاوخدماتبهیککشورخاص

.خلعاستنفیمالکیتخصوصیشرکتخارجیوپرداختغرامتدرمقابلآنخلع ید از مالکیت: .6

به گاهی مصوید صورت خزنده و آهسته سود،ردیپذیرت بر مالیات نرخ تدریجی افزایش مانند ؛

یشود.همچنینایجادموانعروزافزونبرامیدهیفایشرکتخارجیبیکاربرایهنهایتاًادامکهینحوبه

شود.راشاملمیانتقـالسـودسهامازکشورمیزبان،تغییردادندرصدمالکیتمحلیوغیره

مالکیـتمتمرکزکردن: یمل .7 انتقـالمالکیـتخصوصـیبـه دستدولتو در کردنعواملتولید

.کهانتقالمالکیتبهنفععموماستفرضشیعمومیبااینپ

فساد: .8 گستردگی فساد، هدامنگستردگی ائجـری و جامعه در م رشوه،تواناعدم آن، با مبارزه یی

کارشکنیوغیره.

وتغییراتقوانینومقرراتتجاری،قضاییوغیره،نامناسبوجودقوانینومقرراتقوانین و مقررات: .9

صورتنامناسب.بهتقانونیحاکمیاقتصادیدولت،کیفیتنظاماداریمبتنیبرقوانین،هااستیس

.رهیشدهبابتحسنانجامکاروغسپردهیهاقهیضبطوث:ها قهیضبط وث یبـرا یرقانونیغ یتقاضـا .10

 ودرگیریخارجی.جنگی،گرینظامی نظامی: ها تنش .11

آشوبی امنیتی:ها تنش .12 داخلیقیاموشورش، ثباتسیاسی،،اجتماعی انقالبسیاسی،تهدیدات

ی.مذهبیها،تنشیقومیهاتنشوخرابکاری،عملیاتتروریستی



هایاقتصادیکمنظیراماشوداینکشورعالوهبردارابودنفرصتوضعیتکشورسوریهمشاهدهمیبابررسی

وجودداردکهنیازبهپوششآنبرایورودبخشخصوصیایرانبههایسیاسیدراینکشوربسیاریازریسک

اینبازاراست.



 بندی جمع .8

بهسرمایه خارجدولتنروژ میگذاریدرآمدهاینفتیدر مقدارکمیکشور تنها اقتصادپردازدو در آنرا از

تاسیسصندوقیشدهاست.هاینفتکند.همینشیوهمنجربهموفقیتدولتنروژدرفعالیتداخلیواردمی

مهم ارزیاز اساسقانون،ذخیره بر است. بوده اقتصاد درآمدنفتیبه برایورود ترینراهکارهایدولتنروژ

گذاریها،اسنادبازارمالیواوراقبهادارسرمایهراسنادمالیخارجیاوراققرضه،سهامشرکتوجوهصندوقد

تاییدکند.دراینراستابانکمرکزیهرسهماهبهبررسیشودوپارلماننروژمی بایدتغییراتدرصندوقرا

رساند.پردازدوآنرابهاطالعمردممیشفافیتصندوقمی

نروژدرخصوصتشکیلصندوقوحسابذخیرهارزیدوکشورشرایطمتفاوتیداشتندکهبستگیدرایرانو

.اماهدفهردوکشوردرراستایمدیریتدرآمدهاینفتیبودهکهبهنوعنگاهشانبهدرآمدهاینفتیداشت

خودراعملینکردهمنجربهایجادصندوقوحسابذخیرهارزیگردیدهاست.حسابذخیرهارزیایراناهداف

ازجملهدستیافتهاست.هایچشمگیریدراینزمینهومسیردرستیراطیننمودهاست،امانروژبهموفقیت

گذارانیاستکهدرتوسعهمنظورایجادانگیزهبرایسرمایهبهایندستاوردهایمهمدرنروژاستفادهازصندوق،

کنند.میادیننفتیفعالیتمی

تاسیسحسابذخیرهارزیدرایرانباهدفجلوگیریازانتقالآثارمنفینوسانقیمتنفتبراقتصادداخلی

باذخیره ایرانهمچنیندرتالشبودتا ازبخشخصوصینیزحمایتصورتگرفت. سازیمازاددرآمدنفتی،

ازطرفآنبهاقتصادراشاهدبودهرویهازحسابذخیرهارزیوتزریقپولبرداشتبینمایدامادرایران ایم.

مدیریت دیگردردسترسبودنمنبعذخیرهارزیبهدلیلعدمتشکیلیکصندقمستقلازنظرحقوقیبا

بینیشدهازتشکیلمشخصومستقلنیزامکاندستیابیدولتبهآنراسهلکردهوباعثشدهتااهدافپیش

محققنگردد.حسابذخیرهارزی

ت ملیبا مشکالتصندوقتوسعه به میوجه نظر به راهتاکنون یکیاز اینرسد منابع از بهینه هایاستفاده

باتوجهبهاینکههابرایصادراتکاالوخدماتفنیومهندسیاستبراساسآننامهنتصندوقارائهضما .

هایسیاسیجدیووجودریسکاستکشورسوریهیکبازارمناسببرایکاالوخدماتفنیومهندسیایران



اینکشور بهنظرمیدر منابعصندوقتوسعههایپوششریسکسیاسیبرمبناینامهرسدکهارائهضمانت،

صندوقضمانتصادراتایراننیزملییکراهکارمناسببرایورودبخشخصوصیایرانبهبازارسوریهاست.

لذاالزماستکهمیزانیازنامهپوششریسکسیاسیعملکند.انترضمصدوبهعنوانعاملاجراییتواندمی

منابعصندوقتوسعهملیبهصندوقضمانتصادراتایراناختصاصیابدتابراساسنظاماعتبارسنجیوخاص

هایراهبردیایراندرسوریهاختصاصیابد.هایسیاسیبهپروژهپوششریسک

از استفاده نامهپوششریسکسیاسیمیمنابعصندوقتوسعهملیبرایارائهضمانتبا رشدصادراتتواناز

کهاهمیتراهبردیکشورسوریهگذاریدرغیرنفتیکشورحمایتکردومنابعبخشخصوصیرابرایسرمایه

رشدملیایرانوبااینرویکردعالوهبرکاهشتناقضکارکردیصندوقتوسعهاستفادهکرد.برایکشوردارد

تواناهدافسیاستخارجیکشوررامحققکرد.صادراتغیرنفتیمی
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