اظهارنظر کارشناسی درباره:
پیشنویس پیشنهادی جهت تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی
با عنوان «پیشفروش قطعی اوراق نفت»

مقدمه
اخيراً پيشنهادي توسط دولت با محوریت انتشار اوراق پيشفروش نفت در جلسات مختلف تصميمگيري مطرح شده
است كه برمبناي آن دولت اوراقي براي پيشفروش نفت منتشر نماید .با توجه به اهميت موضوع در این گزارش به
صورت خالصه محورهاي كلي اطالعرساني شده از این طرح بررسي و جوانب مختلف آن ارزیابي ميگردد .گفتني است
هرچند مدتي از مطرح شدن این ایده گذشته ،اما با توجه به رسانهاي شدن موضوع و همچنين طرح مسئله اجراي این
ایده براي سال ( 1400احتماالً با تغييراتي جزئي نسبت به طرح اوليه) ،این گزارش منتشر ميگردد.
تبیین پیشنهاد دولت درباره پیشفروش اوراق نفت
 .1در این پيشنهاد دولت ميتواند حدود  200ميليون بشکه نفت خام و ميعانات گازي براي صادرات و ظرفيتهاي جدید
پاالیشگاهي با سررسيد حداقل  2سال 1با دریافت ارزشریالي در قالب اوراق (یا صندوق نفت) ،پيشفروش كند و منابع
معاونت پژوهشهاي
اقتصادي
دفتر :مطالعات مالیه
عمومی و توسعه
مدیریت

حاصل را براساس نسبت مقرر قانوني بين ذينفعان (شركت ملي نفت و خزانه دولت) تقسيم نماید.
 .2دارنده اوراق در سررسيد مي تواند نفت را دریافت كرده یا درصورت عدم تمایل به دریافت نفت با پرداخت كارمزدي،
شركت ملي نفت مکلف شده است نسبت به فروش نفت تعهد شده اقدام نماید؛ و اگر این امکان فراهم نبود دولت
ميتواند با فروش مجدد اوراق ،منابع مورد نياز جهت بازپرداخت به خریداران اوراق را برابر با قيمت روز نفت و نرخ ارز
زمان سررسيد ،تسویه كند .همچنين در صورت كاهش قيمت نفت یا ارز (نسبت به زمان انتشار اوراق) ،دولت به ميزان

مشخصات گزارش

مبلغ پرداخت شده در زمان خرید به همراه سود سپرده بلندمدت به صورت ریالي به دارنده اوراق پرداخت خواهد نمود.
به زبان ساده ميتوان گفت كه این ایده به دنبال ارائه مجوز انتشار اوراقي با سررسيد  2سال است كه نرخ سودي

شماره مسلسل:
23017246

معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قيمت نفت خواهد داشت و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکي نيز براي خریداران این
اوراق تضمين ميشود .در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفيت پاالیشگاهي كشور در دو سال آتي این
اوراق با تحویل نفت تسویه خواهد شد و در غير این صورت دولت متعهد شده است معادل ریالي ارزش روز نفت را به

تاریخ انتشار:

دارندگان اوراق پرداخت كند.

1399/۸/26

 .1ممكن است زمان سررسيد در جلسات بررسي طرح اصالح گردد.
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فضاي تصمیمگیري و سیاستگذاري
 .1همانگونه كه در گزارش بررسي كليات الیحه بودجه سال  1399عنوان شد با تشدید تحریمهاي اقتصادي در اردیبهشتماه سال 1397
و كاهش معنادار درآمدهاي نفتي به نظر ميرسيد كه دولت با توجه به انسجام ایجاد شده درون كشور براي مقابله مؤثر با تحریمها ،در
الیحه بودجه سال  1398از این فرصت استفاده كرده و با همراهي مجلس شوراي اسالمي زمينه اصالحات بودجهاي و در رأس آن كاهش
وابستگي بودجه به نفت را فراهم ميكند .با عنایت به عدم توجه به این مهم در الیحه بودجه  ،1398در آذرماه سال  ،1397مقام معظم
رهبري دستور تهيه برنامه اصالح ساختار بودجه و تصویب آن را صادر فرمودند .همچنين تأكيد كردند آنچه در سياستهاي كلي و برنامههاي
مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي درباره اصالح ساختار بودجه عمومي و قطع وابستگي بودجه به نفت تصویب و ابالغ شده الزم است
اجرایي و در بودجه سال  1398گنجانده شود .اگرچه در عمل و با استدالل اینکه فرصت كافي براي انجام این اصالحات در سال 1398
وجود ندارد ،قانون بودجه  1398بدون درنظر گرفتن اصالحات ساختاري به تصویب رسيد ولي انتظار ميرفت كه الیحه بودجه سال 1399
مبتنيبر این اصالحات تهيه و به مجلس تقدیم شود .با این وجود عليرغم همه پيشنهادهاي مطرح شده و هشدارهایي كه نسبت به عواقب
عدم اقدام در جهت تأمين منابع پایدار مطرح شد الیحه بودجه سال  1399نيز با بيش برآوردي واضح منابع و با توجيه ارائه سيگنال عدم
موفقيت تحریم هاي نفتي تقدیم مجلس شوراي اسالمي شد .در زمان بررسي الیحه بودجه نيز عليرغم مخالفت مركز پژوهشهاي مجلس
با تصویب كليات الیحه بودجه سال ( 1399به دالیلي مانند عدم التفات به اصالحات ساختاري بودجه ،كسري بودجه گسترده ،در نظر
گرفتن منابع صوري و سلب صالحيتهاي تقنيني و نظارتي مجلس ،)1این الیحه در كميسيون تلفيق به تصویب رسيد و مخالفت صحن
علني مجلس نيز با توجه به شرایط ایجاد شده به نتيجه الزم منجر نشد.
 .2همانگونه كه در گزارشهاي بررسي الیحه بودجه سال  1399پيشبيني شده بود ،شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در تاریخ 1399/2/13
اقدام به اصالح قانون بودجه نموده و مصوب كرد كه چنانچه با توجه به شرایط اقتصادي كشور منابع مورد نياز براي مصارف بودجه عمومي
و یارانه خانوراها تأمين نشود ،سازمان برنامه و بودجه كشور ميتواند براي تأمين منابع الزم ،از محل انتشار اوراق مالي اسالمي استفاده كند.
 .3همانگونه كه در زمان بررسي پيشنهاد ارائه مجوز انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه مطرح گردید ،با توجه به اینکه كسري بودجه فزاینده
دولت به كانال اصلي اصابت و انتشار آسيبپذیري اقتصادي كشور تبدیل شده الزم است براي تأمين كسري ،سياستگذار اوالً ،به یک ابزار
اكتفا نکرده و با تقسيم كسري به قطعات كوچکتر ،از ميان جعبه ابزار پوشش كسري بودجه چندین ابزار را انتخاب كند و با تحليل ذينفعان
و هزینه اقتصادي ،سياسي و ریسک آتي اقدامات ،مجموعهاي از اقدامات را از ميان این ابزارها انتخاب كند .مجموعهاي از این راهکارها در
گزارش این مركز با عنوان «راهنماي ترميم كسري بودجه با مالحظه قيود سياستگذاري» معرفي و سازوكار اجرایي آن نيز بيان شد اما در
عمل سياستهاي مخالف آن دنبال شد .ثانیاً ،تأكيد شد كه در صورتي كه گزینه انتشار اوراق به عنوان سادهترین راهکار در دستور كار قرار
گرفت ،به منظور جلوگيري از آثار سوء اقتصادي انتشار این حجم وسيع از اوراق ،همزمان با ارائه مجوز انتشار اوراق اقدامات الزم براي ایجاد
تقاضاي نهادي براي اوراق نيز به دولت تکليف شود 2.ولي این موضوع نيز مورد توجه قرار نگرفت.
 .4در چنين فضاي سياستگذاري و پس از گذشت حدود  3ماه از مصوبه قبلي شوراي هماهنگي اقتصادي قوا در رابطه با انتشار اوراق،
پيشنهاد جدید (انتشار اوراق مبتني بر نفت) در دستور كار این شورا قرار گرفته است.
 .1این موارد به تفصيل در گزارش به شماره مسلسل  16764مطرح شده است.
 .2بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ،ظرفيت مناسبی برای این منظور هستند و بسته به ميزان جدیت بانک مرکزی و سازمان بورس در ایجاد تقاضا برای این
اوراق ،بين  50تا  100هزار ميليارد تومان تقاضا برای اوراق دولت قابل حصول خواهد بود
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اظهار نظر کارشناسی درباره پیشنهاد پیشفروش اوراق نفتی
در ادامه برخي ادله مطرح شده در توجيه این پيشنهاد و همچنين برخي پيامدهاي اجرایي شدن آن ارائه شده است.
نقد و بررسی ادله مطرح شده براي پیشنهاد ارائه شده
 .1پوشش کسري بودجه
یکي از ادله مطرح شده جهت توجيه پيشفروش نفت با استفاده از این اوراق ،پوشش كسري بودجه است .برمبناي رقم مورد نياز  125هزار
ميليارد توماني اعالم شده توسط سازمان برنامه ،در شش ماه اول سال مجوز انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه معادل حدود نيمي از این
مبلغ به دولت داده شده است .همچنين با توجه به برنامه فروش سه صندوق سرمایهگذاري قابل معامله در بورس ( )ETFتوسط دولت در
سال جاري ،به نظر مي رسد حتي اگر اقدامات ایجادكننده درآمد پایدار توسط دولت دنبال نشود ،بخش اصلي كسري بودجه دولت قابل
تأمين بوده و نيازي به ایجاد تعهدات جدید نيست (در قانون بودجه سال  1399منابع حاصل از واگذاري صندوقهاي  6700 ،ETFميليارد
تومان در نظر گرفته شده است در حالي كه ارزش صندوقهاي در نظر گرفته شده توسط دولت بسيار بيش تر از این مقدار است).
 .2جلوگیري از افزایش نرخ بهره در بازار اوراق
یکي از نکات مطرح شده در توجيه این سياست پيشنهادي ،جلوگيري از افزایش نرخ بهره در بازار در اثر انتشار اوراق بدهي است .از 13
خرداد تا  14مرداد سال  1399و در مدت  2ماه در حراجهاي هفتگي اوراق بدهي ،بالغ بر  50هزار ميليارد تومان اوراق دولتي به فروش
رفته و دولت از این محل تأمين مالي كرده است .متوسط نرخ سود در نظر گرفته شده براي این اوراق نيز حداكثر  20درصد بوده است كه
در شرایط كنوني اقتصاد كشور نرخ پایيني به حساب مي آید .این در حالي است كه پيشبيني ميشود سود اوراق پيشفروش نفت (به دليل
رشد احتمالي نرخ ارز و قيمت نفت) بسيار بيش از این باشد .لذا ميتوان گفت انتشار اوراق پيشفروش نفت نه تنها موجب كاهش نرخ در
بازار اوراق ریالي نشده بلکه ظرفيت استفاده از این اوراق در نرخهاي كنوني را در كل با مشکل مواجه خواهد كرد و نرخ سود اوراق را به
كانالهاي بسيار باالتري نيز منتقل ميكند .هرچند كه ميبای ست با انجام اصالحات اساسي و ایجاد درآمد پایدار از نياز به انتشار حجم باالي
اوراق براي جبران كسري بودجه اجتناب ميشد ولي با فرض نبود سایر گزینهها در صورتي كه هدف سياستگذار مدیریت نرخ سود باشد
ميتوان با اتخاذ تدابيري كه موجب افزایش تقاضاي نهادي در بازار اوراق شود 1از افزایش غيرمتعارف نرخ بهره جلوگيري كرد.
 .3پایداري بدهی دولت
یکي از دالیلي كه در توجيه روش اوراق پيشفروش نفت مطرح شده است بحث پایداري بدهيهاي دولت است .بدین صورت كه به منظور
جلوگيري از افزایش بدهيهاي دولت در اثر انتشار انواع اوراق مالي اسالمي فعلي و در نتيجه ناپایدار شدن بدهيهاي دولت ،فروش اوراق
مبتني بر نفت پيشنهاد شده است .اما در واقع این سياست پيشنهادي اثر بسيار مخربي بر پایداري بدهيهاي دولت به همراه خواهد داشت.
ارزش روز اوراق پيشفروش ریالي نفت به دو عامل قيمت نفت ،و نرخ ارز وابسته خواهد بود .از آنجایي كه به دليل شيوع ویروس كرونا در
 .1این روشها در زمان تصویب قانون بودجه سال 1۳۹۹و گزارشهای مربوط به آن و همچنين در گزارش راهنمای ترميم کسری بودجه با مالحظه قيود سياستگذاری به
شماره مسلسل  1702۹معرفی شده است.
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جهان و ركود اقتصادي حاصله ،قيمت نفت در حال حاضر در سطح بسيار پایيني قرار دارد لذا پيش بيني افزایش قيمت نفت در تاریخ
سررسيد اوراق بسيار محتمل است .همچنين در صورت تداوم تحریمها (كه با توجه به شرایط موجود بسيار محتمل است) از محل افزایش
احتمالي نرخ ارز نيز ارزش این اوراق فزاینده خواهد بود .در یک محاسبه ساده با فرض افزایش  50درصدي قيمت نفت (از حدود  40به 60
دالر) و تداوم رشد نرخ ارز به ميزان یک سال گذشته ،اوراق پيشفروش نفت در زمان سررسيد ،بازدهي حدود  200درصد خواهند داشت و
نرخ هزینه دولت براي تأمين مالي بسيار باال خواهد بود.
مطابق با سناریو توضيح داده شده در باال تعهدات دولت براي اوراق پيشفروش نفت در طي دو سال در حدود سه برابر خواهد شد.
براي مثال با فروش اوراق پيشفروش به ميزان  100هزار ميليارد تومان در سال  ،1399دولت در سال  1401با حدود  300هزار ميليارد
تومان تعهد سررسيد شده مواجه خواهد شد .هزینههاي باالي تأمين مالي به این روش كه در صورت تداوم روند فعلي بيشتر از نرخ تورم
نيز خواهد بود موجب خواهد شد كه نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي( )GDPكه به عنوان شاخصي از پایداري بدهي به آن اشاره
ميشود به صورت شتابان افزایش یابد (در شرایط فعلي علي رغم افزایش ميزان انتشار اوراق با توجه به كمتر بودن نرخ سود در مقایسه با
تورم ،این شاخص با سرعت كمتري در حال افزایش است).
سایر آثار و تبعات پیشنهاد مطرح شده
 .1اثرگذاري بر سایر بازارها
از منظر اثرگذاري بر سایر بازارها ،انتشار اوراق پيشفروش نفت با تضمين حداقل سودي معادل نرخ سپردههاي بلندمدت بانکي بيشترین اثر را بر
تبدیل این نوع سپردهها به اوراق مذكور خواهد داشت و با مصرف منابع حاصله توسط دولت سياليت نقدینگي افزایش نيز خواهد یافت .از سوي
دیگر بانکها براي حفظ سپردههاي خود مجبور به افزایش نرخ سود سپرده خواهند بود .به عالوه با توجه به كاهش جذابيت اوراق مالي اسالمي
متعارف در مقابل اوراق پيشفروش نفت ،تقاضا براي اوراق مالي ـ اسالمي كاهش یافته و موجب افزایش شدید نرخ سود اوراق مالي اسالمي از
جمله اوراق منتشره از سوي دولت خواهد شد .با توجه به مرتبط بودن بازارهاي دارایي به یکدیگر این فروش اوراق نفتي ممکن است در كوتاهمدت
بر كاهش التهابات سایر بازارها اثرگذار باشد اما این هدف نيز با استفاده از راهکارهاي دیگري با هزینه بسيار كمتري قابل حصول خواهد بود.
 .2تأثیر بر شرایط صادرات نفت
یکي از مواردي كه ممکن است به عنوان مزایاي اوراق پيشفروش نفت عنوان شود فراهم شدن بستر صادرات نفت توسط نهادهاي غيردولتي و در
نتيجه افزایش صادرات نفت باشد .بررسي قوانين مصوب و ظرفيتهاي فعلي كشور نشان ميدهد كه از این منظر نيز مزیتي براي پيشنهاد مطرح
شده قابل تصور نيست.
بر اساس بند «و» تبصره ( )1قانون بودجه سال  1399ظرفيتي فراهم شده است كه اشخاص حقيقي و حقوقي بتوانند با خرید اوراق
دولتي كه سر رسيد آن زودتر از خردادماه  1400باشد به ميزان ارزش اسمي اوراق (بدون تنزیل) و به قيمت بورس انرژي نفت جهت
صادرات تحویل بگيرند .این سازوكار عالوه بر تخفيف هاي مرسوم ،نرخ تنزیل اوراق را نيز به ميزان تخفيف افزوده است و در صورت اجرا
امکان ورود بخشهاي غيردولتي را به صادرا ت نفت فراهم كرده است .لذا در صورت وجود ظرفيتي براي صادرات نفت توسط سایرنهادها،
در حال حاضر نيز ميتوان از آن استفاده نمود.
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 .3افزایش هزینه تأمین مالی دولت و انتقال بازپرداخت به دولت بعد
با توجه به مطالب پيشين ،پيشنهاد مطرح شده از منظر هزینههاي تأمين مالي (نرخ سود) ،در مقایسه با انتشار اوراق مالي اسالمي هزینههاي
بسيار باالتري را به دولت تحميل خواهد كرد .این موضوع در كنار در نظر گرفتن سررسيد حداقل دو سال براي اوراق مذكور بار مالي زیادي
را در ابتداي دوره به دولت آتي تحميل خواهد كرد و موجب كاهش ابتکار عمل قوه مجریه در آن بازه زماني خواهد شد.
 .4خطر کاهش شدید اعتبار دولت در صورت  Rolloverکردن اوراق نفت
از منظر اعتبار دولت ریسک نکول اوراق پيشفروش نفت براي دولت قابل توجه است .زیرا در صورت تداوم تحریمها و عدم امکان صادرات یا افزایش
ظرفيت پاالیش نفت در دو سال آینده ،در تاریخ سررسيد نفت تحویلي براي خریداران اوراق هيچ كاربردي ندارد .لذا دولت خودش اوراق پيشفروش
نفت را تسویه خواهد كرد .در صورتي كه این تسویه از محل فروش اوراق پيشفروش نفت جدیدي انجام شود (به عبارتي  Rolloverكردن اوراق
نفت) ،بياعتباري بسيار شدیدي براي دولت به دنبال خواهد داشت 1.در واقع اگر در بازار اوراق مالي اسالمي ،دولت براي تسویه اوراق سررسيد شده
خود اوراق جدید منتشر كند (در حال حاضر این سياست در حال اجرا است) صدمه جدي به اعتبار دولت وارد نميشود اما در صورت انجام این اقدام
در اوراق پيشفروش نفت ،به دليل عيان شدن عدم امکان صادرات نفت ،بياعتباري قابل توجهي براي دولت به بار خواهد آورد .این موضوع ميتواند
بر امکان مجدد فروش اوراق پيشفروش نفت اثرگذار باشد به طوري كه مردم این اوراق را بسيار پرریسک ارزیابي كرده و در نتيجه بازدهي مورد انتظار
اوراق جدید بيشتر خواهد بود .باید در نظر داشت در صورت عدم موفقيت دولت براي فروش اوراق جدید در زمان سررسيد ( Rolloverكردن اوراق
نفت) و به دليل حجم باالي تعهدات ،امکان بازپرداخت آن از محل بودجه وجود ندارد و در نتيجه امکان نکول زیاد خواهد بود.
 .5ایجاد اختالل در برنامهریزي تولید نفت
عالوه بر موارد مذكور پيشنهاد مطرح شده برنامه ریزي براي توليد و استخراج نفت را در حد یک ميليون بشکه نفت در روز با نوسان مواجه
خواهد كرد و در زمان سر رسيد و بازه تعيين شده براي تحویل نفت ،مشخص نيست كه شركت ملي نفت مکلف به عرضه این مقدار نفت
است یا اینکه خریدار اقدام به دریافت فيزیکي نفت نخواهد كرد و شركت ملي نفت ميبایست با كاهش ميزان استخراج نفت یا ایجاد امکان
ذخيرهسازي مبادرت به مدیریت این نوسانات كند.
 .6افزایش وابستگی به نفت و آسیبپذیري در مقابل تحریم نفتی
این راهکار به علت پيش فروش نفت و استفاده از منابع آن در سال جاري از یک سو وابستگي به منابع حاصل از نفت را در سال جاري
افزایش ميدهد و از سوي دیگر وابستگي و آسيبپذیري كشور در مقابل تحریمهاي نفتي را در سالهاي سر رسيد این اوراق به شدت
افزایش ميدهد .به عنوان مثال در سال  1401دولت مستقر از یک سو تأمين منابع الزم براي بودجه خود را در گرو صادرات نفت ميبيند
و از سوي دیگر خود را با تعهدات نفتي سررسيد شدهاي معادل حدود یک ميليون بشکه در روز مواجه ميبيند كه راهکار تسویه آن فراهم
شدن امکان صادرات نفت خواهد بود.
 Rollover .1کردن اوراق پيشفروش نفت سيگنال بسيار شدیدتری در مقایسه با  Rolloverکردن اوراق متعارف برای عوامل اقتصادی حاضر در بازار (با مشاهده
عدم موفقيت در صادرات نفت) در رابطه با ریسک اعتباری دولت به همراه خواهد داشت.
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 .7سلب صالحیتهاي تقنینی و نظارتی مجلس
در صورت تصویب این طرح در شوراي هماهنگي اقتصادي ،به نظر ميرسد همان مسيري كه توسط دولت درباره قانون بودجه سال 1398
طي شد ،در مورد قانون بودجه سال  1399نيز در حال طي شدن است و دولت براي رفع چالش كسري بودجه خود ،از مسير شوراي
هماهنگي سران سه قوه وارد عمل شده و بودجه مصوب مجلس را اصالح ميكند .موضوعي كه صالحيتهاي قانوني مجلس در امر تصویب و
نظارت بر بودجه را كاهش داده و مورد اعتراض بسياري از نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمي نيز قرار گرفته است .این در حالي است
كه منطق حکم ميكند كه مواردي كه تصميمات نيازمند اصالح قوانين است ،به صورت دو فوریتي توسط دولت به مجلس شوراي اسالمي
ارسال شود .از سوي دیگر فرایند بررسي پيشنهادات در شوراي هماهنگي اقتصادي فرایندي غيرشفاف بوده و حاكميت را از مشاركت
حداكثري نخبگان در ارزیابي این پيشنهاد و ارائه راهکارهاي اصالحي محروم ميكند .با توجه به نکات مذكور به نظر ميرسد از منظر روش
تصویب نيز تصویب این پيشنهاد در شوراي هماهنگي اقتصادي قابل دفاع نخواهد بود و حتي در صورت وجود فوریت دولت ميتواند پيشنهاد
خود را در قالب الیحه دوفوریتي به مجلس شوراي اسالمي تقدیم نماید تا در فرایندي شفاف مورد ارزیابي و تصویب قرار گيرد.
 .۸پیامدهاي سیاسی
وجود اوراق پيشفروش نفت در دست عموم مردم یا گروههاي ذينفع موجب ميشود كه مطالبه عمومي جهت برطرف شدن موانع و فراهم
شدن امکان صادرات نفت در زمان سر رسيد اوراق گسترش یابد.
جمعبندي
با توجه به نکات فوق به نظر ميرسد اوراق پيشفروش نفت هيچ مزیتي نسبت به اوراق ریالي فعلي كه توسط دولت در حال انتشار است
نخواهد داشت .زیرا انتشار اوراق پيشفروش نفت به دليل وابستگي به نرخ ارز و قيمت نفت در تاریخ سررسيد بازدهي بسيار باالیي خواهد
داشت كه این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداري بسيار زیاد بدهيهاي دولت ميشود) و از سوي دیگر موجب
افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد .هرچند شركت ملي نفت به دليل بهرهمندي از عواید حاصل از انتشار این اوراق (سهم  14/5درصدي)
از این سياست منتفع خواهد شد اما در مجموع این سياست در مقایسه با سياستهاي در حال اجراي فعلي یعني انتشار انواع اوراق مالي
اسالمي (برمبناي مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي) و همچنين فروش سهام دولت (در قالب صندوقهاي  ETFو سایر روش ها) داراي
آسيبهاي بسيار بيشتري است .همچنين قابل پيشبيني است كه در زمان سررسيد اوراق فشار عمومي براي ایجاد گشایش در فروش نفت
افزایش خواهد كه این امر حاكميت را از تصميمگيري مستقل در سياست خارجي خود بازخواهد داشت .با در نظر گرفتن این موراد و سایر
موارد مطرح شده در گزارش الزم است تا از تصویب و اجراي این پيشنهاد جلوگيري به عمل آید.
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