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  مقاومتی  اقتصاد حتقق برای راهکاری سواپ؛ طریق از گاز و نفت صادرات خبشی تنوع
 در حوزه انرژی کشور

 و گاز، ايجاد تنوع در  پذيري درآمد حاصل از نفت هاي مطرح شده در اقتصاد مقاومتي براي مقابله با ضربه از جمله سياست
تواند اين هدف را محقق كند، اجراي عمليات سواپ  هايي كه مي هاي فروش نفت و گاز است. در اين راستا يكي از راه روش

  نفت و گاز در كشور است.
 سواپ هاي نفتي از كشورهاي همسايه و تحويل در آن سوي مرزها به آنهاست.  سواپ به معناي دريافت نفت، گاز و فرآورده

هايي است كه ضمن كاهش هزينه احداث خط لوله اضافي، از طريق ايجاد حق سواپ، باعث كسب  نفت و گاز از جمله سياست
كننده با منافع كشور ميزبان باعث كاهش فشار  شود. عالوه بر اين، گره خوردن منافع كشورهاي سواپ درآمد براي كشور مي

  شود. هاي احتمالي در آينده مي تحريم
 قابل ذخاير از ايران برخورداري و دنيا در انرژي مصرف و توليد اصلي هاي قطب بين شدن واقع و ايران جغرافيايي عيتموق 

است. در  كرده ايجاد كشور براي انرژي سواپ  طرح منظور اجراي به را فردي منحصربه و ويژه ظرفيت گاز، و نفت مالحظه
تواند باعث تنوع در  دهد، طرح سواپ مي ايران را  صادرات نفت و گاز تشكيل مياي از صادرات  شرايطي كه بخش قابل مالحظه

 پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز شود. هاي فروش نفت و گاز و همچنين مقابله با ضربه روش

 ان در بندر نكا به گيرد و نفت خام همسايگان شمالي اير سواپ نفت در ايران نيز از طريق پايانه نكا در شمال كشور صورت مي
كننده پس داده  هاي صادراتي جنوب كشور، نفت به سواپ شود و معادل نفت خام تحويلي به ايران در پايانه ايران تحويل داده مي

هاي تهران و تبريز براي پااليش  شود، از طريق خط لوله به پااليشگاه شود. نفت خامي كه از طريق سواپ وارد كشور مي مي
هاي تهران و تبريز از طريق نفت خام توليد شده در كشورهاي همسايه  بدين ترتيب بخشي از خوراك پااليشگاه شود. ارسال مي

  شود. ها كاسته مي ونقل نفت خام از جنوب كشور به اين پايانه هاي مربوط به حمل شمالي ايران تأمين و از هزينه
 اياالت متحده آمريكا به كشورهاي همسايه در طرح سواپ كشور اشاره هاي  توان به فشار تحريم از جمله موانع توقف فعلي سواپ مي

المللي براي فروش نفت است كه دخالت اياالت  آن به بازارهاي بين  كرد. ايران بهترين مسير صادراتي براي قزاقستان و دسترسي
  سير ايران براي سواپ و ترانزيت شد. يافتگي م متحده آمريكا براي جلوگيري از انتقال نفت قزاقستان از اين مسير مانع توسعه

  ،ازاي هر بشكه بوده، اما ايران  دالر به 5/1يكي از علل توقف و عدم توسعه سواپ، پايين بودن نرخ سواپ بود. نرخ سواپ قبل از توقف
 خود گاز و نفت انتقال براي را تري ارزان مسير شمالي ازاي هر بشكه شد كه اين خود باعث شد تا كشورهاي دالر به 5/5خواستار نرخ 

 سواپ معقول نرخ نفتي، هاي فرآورده صادركنندگان اتحاديه كارشناسي مطالعات كنند و در نهايت، سواپ متوقف شد. براساس انتخاب
   .است دالر حدود سه بشكه هر براي نفت
 راهگشاي مشكالت سياسي و توانست تا حدي  ها مانع فروش نفت و گاز شده بودند، مي طرح سواپ در زماني كه تحريم

المللي به  اقتصادي ايران باشد، زيرا كشورهاي شمالي ايران تمايل دارند منابع مازاد بر مصرف داخلي خود را در بازارهاي بين
  فروش برسانند، اما امكان دسترسي مستقيم را به اين بازارها ندارند.
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  ششم توسعه   در برنامه مغفولراهربدی   بایسته خبش کشاورزی،
  (از منظر امنیت غذایی و اشتغال)

 شود. اين  اقتصاد كشور محسوب مي هـاي كليـدي در اي در اقتصاد ايران برخوردار است و يكي از بخش خش كشاورزي از اهميت ويژهب
رود، زيرا جداي از آثار مثبت اين بخش بر وضعيت اشتغال، صادرات  به شمار مي مثابه بخش محوري در رشد و توسعه اقتصادي  بخش به

  نيز بسيار با اهميت است. غير نفتي، ارزآوري و ... ، در زمينه مباحث امنيت غذايي، امنيت اقتصادي و حتي امنيت ملي 
 گرفته است، اما با توجه به  ها ميتحررا از ي كمترين اثر كشاورزهاي اقتصادي حاكي از اين حقيقت است بخش  بررسي نرخ رشد بخش

ها، نتوانسته كل  پذير بودن اين بخش در برابر تحريم افزوده بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي كم است، مقاوم اينكه سهم ارزش
  ها محافظت كند و جلوي كاهش رشد اقتصادي را بگيرد. اقتصاد را از آسيب تحريم

 ها  اي از شاخص براساس مجموعه 1393تا  1379هاي  شاورزي در دستيابي به امنيت غذايي پايدار در سالبررسي ميزان موفقيت بخش ك
كالري و سهم غذا از ارزش ده قلم عمده واردات نشان از آن دارد كه عرضه سرانه  در توليدات داخلي، سهم خودكفايياز جمله: روند 

به بعد، به علت عدم حمايت از  1384دستيابي به امنيت غذايي پايدار، از سال  براي 1383تا  1379هاي  دست آمده طي سال توفيق به
اي از منظر دستيابي به امنيت غذايي در  كننده تواند موضوع نگران رويه از بين رفته است. اين مسأله مي بخش كشاورزي و واردات بي

  سطح كالن باشد.
 الي  1384هاي  بري در بخش كشاورزي و صنعت پتروشيمي حاكي از اين حقيقت است كه در طي سال بررسي ميزان كاربري و سرمايه

صنعت ه ك در حالي ، است نيروي كار مشغول به فعاليت بوده 1754واحد سرمايه به كار رفته حدود  100ازاي هر  به طور متوسط به 1391
طور  واحد سرمايه به كار رفته طي دوره مورد بررسي به 100ازاي هر  پتروشيمي به

  متوسط تنها يك نيروي كار مشغول به فعاليت داشته است.
  

 فرد برخوردار بوده و در در شرايط كنوني كه مسأله تأمين غذا و مسأله ايجاد اشتغال جمعيت رو به رشد كشور از اهميتي ويژه و منحصربه 
ها قرار گيرد. بخش كشاورزي به دليل داشتن  ريزي برنامه ششم توسعه نيز الزم است مواجه با مسائل فوق در كانون توجه و برنامه

هاي موجود و هم به لحاظ پيشبرد اهداف توسعه ملي، نقشي  ها و تحريم تواند هم به لحاظ مهار مشكالت، بحران هاي باال مي پتانسيل
 ريزان كشور بايد در برنامه ششم بخش كشاورزي را در كانون توجه خود قرار دهند. برنامه درخور ايفا كند. لذا

 

   

  مورد نياز سرمايه  اشتغال  شرح
  واحد 100  نفر 1754  كشاورزي
  واحد 100  نفر 1  پتروشيمي
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 انتقال دانش و فناوری؛ ضرورتی راهربدی در قراردادهای جدید نفتی کشور

 هاي كلي توان يكي از مظاهر عيني تحقق بند دوم سياست توجه به جايگاه محوري دانش و فناوري نوين در صنعت نفت، مي 
و  يانبن و صادرات محصوالت و خدمات دانش يدسهم تول يشو افزا...  يان،بن اقتصاد دانش يشتازيپ«اقتصاد مقاومتي، يعني 

 وجو كرد. را در اين صنعت پيشران جست »در منطقه يانبن به رتبه اول اقتصاد دانش يابيدست

 توانمندسازي و مقاومتي رويكرد لحاظ با تنها نعت نفتويژه در ص انرژي و به عرصه در اقتصادي حماسه كنوني تحقق شرايط در 
  .سازد فراهم بخش اين حقيقي پيشرفت براي را زمينه تواند مي كه است حوزه اين در فني و دانشي هاي بنيه
 هاي آن كامالً تحت تأثير تغيير و تحوالت  صنعت نفت از جمله صنايع كليدي اقتصاد كشور است كه توسعه و بهبود فعاليت

هاي گسترده در زمينه تجهيزات گذارينوآوري و فناوري قرار دارد. اكتشاف، توسعه و توليد از ميادين نفت، نيازمند سرمايه
المللي  هاي بين عنوان حلقه اوليه ارتباط با شركت پيشرفته و عمليات پيچيده و پرهزينه آن است. در اين بين قراردادهاي نفتي به

  تواند در تحول فني كشور نقش مهمي ايفا كند.ال دانش و فناوري برخوردار است كه مياي در انتق از اهميت ويژه
 هاي  پذير است. در انتقال عمودي يا انتقال تحقيق و توسعه، اطالعات فني و يافته انتقال فناوري به دو گونه افقي و عمودي امكان

شود. در  د و سپس، با تجاري شدن فناوري به فرآيند توليد وارد ميياب تحقيقات كاربردي به مرحله توسعه و طراحي مهندسي انتقال مي
  شود. انتقال افقي، فناوري از يك سطح توانمندي در يك كشور به همان سطح توانمندي در محل يا كشور ديگر منتقل مي

 ژ است. اين كشور با هاي انتقال فناوري دارد، نرو يكي از كشورهاي صاحب منابع نفتي كه تجربه موفقي در ايجاد زيرساخت
هاي مختلف در اين حوزه، پيشگام است. تقويت صنايع تأمين و  گذاري گسترده در بخش تحقيق و توسعه و ايجاد شبكه سرمايه
  دارد. توسعه فناوري در صنعت نفت و گاز اين كشوربراي مناسب  هاي صنعتي كارآمد نشان از وجود زيرساخت خوشه

 تواند در تحول فني و هايي است كه مي المللي، از زمره برنامه رجي يا به عبارت ديگر، از بازار بينهاي خا انتقال فناوري از شركت
المللي به كشور  هاي بين صنعتي كشوري نقش مهمي ايفا كند. در اين بين، نقش قراردادهاي نفتي در انتقال فناوري از شركت

  ميزبان كامالً حياتي است.
 اند.  به كشور نداشته فناوريدانش و  يدر انتقال واقع يچندان ي موفقيتمتقابل جار يعب يادهارارددهد، ق ها نشان مي بررسي

دانش  يدچرخه تول يريبه شكل گ يت،در نها آيندفر ينباشد كه ا يا گونههب بايدبه كشور  فناوريمطلوب انتقال دانش و  سازوكار
  شود.آشنا  يخارج فناورياز  يبردار صرفاً با نحوه استفاده و بهره يداخل نسانيا يهسرما ينكهنه ا شود در داخل منجر  فناوريو
 از انتقال دانش فني و المللي نفت  ازدياد برداشت، ارتقاي سطح شركت ملي نفت به يك شركت بينهاي  با توجه به اينكه مؤلفه

ناوري در قراردادهاي جديد نفتي موسوم لزوم توجه بيشتر به انتقال ف  رود، به شمار مي قراردادهاي نفتياصلي  هاي لفهؤم جمله
  شود. آشكار مي IPCبه 
 در نحوه استفاده از  يريپذانعطاف ي،ل مربوط به انتقال دانش فنيدر مسا يزبانو اعتماد دولت م يريپذ يسكلزوم ر

و بستر  يوجود جو رقابت يد،جد يفن يها و دانش فناوري يريكارگهدر ب يمانكارپ ي، آزاديدانم يداطالعات جد
 يزشيعوامل انگ ينيبيشپ يمانكار،كارفرما و پ ينب يزمان همكار يلتطو يد،جد يجذب دانش فن يالزم برا يپژوهش
 .هستند فناوري انتقال دانش و ياستراتژ يو... از جمله راهكارها انساني يروين يتو ترب يانتقال دانش فن براي
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  راهربدهای کاهش مطالبات غیرجاری

 هاي اعتباري، پيدايش مطالبات غيرجاري است كه تأثيرهاي قابل ها و مؤسسهي از پيامدهاي فعاليت پولي بانكبدون ترديد يك
ها، موجب كندي چرخش نقدينگي در كند. اين موضوع عالوه بر كاهش سودآوري بانكتوجهي را در نظام اقتصادي ايجاد مي

مولد حوزه صنعت، معدن، تجارت و كشاورزي و در نهايت، ركود هاي موقع اعتبارات به درخواستاقتصاد، عدم اختصاص به
 شود.اقتصادي مي

 دهد. با يك بررسي مختصر هايي است كه ميزان كارآيي يك بانك را نشان مي شاخص مطالبات غيرجاري يكي از شاخص
ها در اين و تالش اين بانكهاي تراز اول دنيا نسبت به اين شاخص بسيار حساس هستند شويم كه بانك متوجه اين موضوع مي

 ترين حد ممكن برسانند.جهت است تا اين رقم را به پايين

 هاي اعتباري است. مطالبات ها و مؤسسههاي بانك مركزي، بانكترين دغدغهپيدايش مطالبات غيرجاري يكي از مهم
درصد  5تا  4گر مقدار آن از يك حد مجاز (پس بگيرند و اموقع توانند بهها نميبانكغيرجاري در واقع، مطالباتي هستند كه 

 اندازد.به مخاطره ميبانكي را  نظام نسبت به كل تسهيالت) بيشتر باشد،

 الوصول از كل مطالبات غيرجاري بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. بعد از مطالبات در ايران مطالبات مشكوك
 رسيد گذشته بيشترين سهم را دارند. الوصول، مطالبات معوق و سپس، مطالبات سرمشكوك

 منظور كاهش مطالبات غيرجاري در شبكه بانكيپيشنهادهايي به 

 ايجاد سامانه اطالعاتي در مورد تمام بدهكاران بانكي -

 بندي بدهكاران و متخلفان حوزه مطالبات غيرجاريتقسيم -

 تسريع در وصول مطالبات غيرجاري -

 دگان تسهيالتكننهاي مطمئن از دريافتگرفتن وثيقه -

 هاي بانكي توسط بانك مركزي براي بدهكاران بانكي كارگيري انواع مجازاتبه -

 افزايش مهلت قانوني براي پرداخت بدهي بدون جريمه تأخير -

 منظور وصول مطالبات از بدهكاران كالن بانكيكارگيري تمام ابزارها بهبه -

 افزايش درجه استقالل بانك مركزي -

 هاركزي بر فرآيند اعطاي تسهيالت بانكافزايش نظارت بانك م -

 هاي اعتبارسنجي مشتريان در شبكه بانكيكارگيري سيستمبه -

 اصالح نظام بانكي  -
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 ها، تبعات و راهکارهابیکاری حتصیلکرده

 با تحصيالت عالي ترين متغيرهاي كالن اقتصادي كشور در وضعيت مناسبي قرار ندارد. اشتغال جوانان اشتغال به عنوان يكي از مهم
 نسبت به اشتغال كل كشور در شرايط بدتري قرار دارد.

 التحصيالن دانشگاهي تشكيل آموختگان و فارغدرصد از حجم كل بيكاران كشور را دانش 49تا  36دهد كه بين ها نشان ميبررسي
 دهند.مي

  التحصيالن ساير مقاطع بيشتر بوده است. يكاري فارغدرصد، از نرخ ب 6/21التحصيالن ليسانس با ، نرخ بيكاري فارغ1392در سال
 اند.درصد را به خود اختصاص داده 9/14اي، نرخ بيكاري التحصيالن فوق ديپلم، فوق ليسانس و دكتري حرفههمچنين فارغ

 آموختگان دانشگاهي از بيكاران كل كشور روبه افزايش بوده است.هاي اخير سهم دانشدر سال 

 هاي بكارگيري و دهد كه در داخل كشور زمينهالتحصيالن دانشگاهي، به نخبگان كشوري اين عالمت را ميي فارغنرخ باالي بيكار
 كنند.هاي خود به مهاجرت فكر ميحلي به منظور شكوفايي استعدادهها وجود ندارد. بنابراين، آنها به عنوان رابرداري از استعداد آنبهره

 باشد به طوريكه پيامدهاي منفي زيادي از جمله كاهش گاهي يكي از معضالت اصلي اقتصاد كشور ميالتحصيالن دانشبيكاري فارغ
هاي اقتصادي و اجتماعي را به رشد اقتصادي، مهاجرت نخبگان، توقف توليد علم و دانش، اتالف منابع، گسترش فقر و بروز بحران

 همراه خواهد داشت.

 تا بتوان از طريق تأثيرگذاري بر متغيرهاي مهم اقتصاد كالن، نرخ اشتغال كشور و به تبع هاي مناسبي اتخاذ شود الزم است سياست
  آموختگان دانشگاهي افزايش يابد.  آن نرخ اشتغال دانش

 هايي ايجاد شود به طوريكه بين پذيرش بايستي بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هماهنگي
 ها و توانايي بازار كار براي ايجاد اشتغال، تناسب وجود داشته باشد.و در دانشگاهدانشج

 ها، تقاضا براي نيروي كار باشد، حمايت از اين شركتبنيان مبتني بر علم و دانش ميهاي دانشبا توجه به اينكه اساس كار شركت
  آموختگان را فراهم كرد.افزايش اشتغال دانشهاي توان زمينهتحصيلكرده را افزايش خواهد داد و بدين طريق مي

 ها را به كارگيرند، هاي اقتصادي اين تكنولوژيهاي جديد با سرعت بيشتري به كشور وارد شوند و فعاليتدر صورتي كه تكنولوژي
 بنيان خواهد بود و در نهايت تقاضا براي نيروي كار تحصيلكرده افزايش خواهد يافت.اقتصاد كشور دانش
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  خواری بر اقتصاد؛ جتارب کشورها و راهکارهای پیشنهادی آثار خمرب زمین

 شود مي انجام مختلفي اشكال به كه است مستغالت و امالك زمين، حوزه در فساد نوع بارزترين خواري زمين. 

 در اشخاص قانون خالف و غيرحق من هاي اقدام: «از است عبارت »خواري زمين« جامعه، عرف در شده گرفته كار به مفهوم براساس 
 .»زمين تملك

 اي آن، از ارزش باالتري  با توجه به اينكه در تمام دنيا زمين ثروت ارزشمندي بوده و اين ثروت در ايران، به دليل ساختار سرمايه
 ها وجود دارد. هاي زيادي براي تصاحب زمين برخوردار است، انگيزه

 عبارت است از: خواري در كشور ساز زمين ترين عوامل زمينه مهم 

 خواري و تباني در سيستم اداري و اجرايي فساد اداري، رشوه -1

  كشور در كاداستر طرح كامل و صحيح اجراي عدم -2
 وجود اراضي عمومي گسترده در حومه شهرها و مناطق مسكوني بدون مستندات رسمي -3

 هاي متولي و...  امكان سوءاستفاده از خألهاي قانوني در كنار ضعف نظارت و مديريت دستگاه -4

 ها، زمين و مسكن و...) ها، استانداري ها، شهرداري نهاد مختلف حكومتي (دهداري 10امكان صدور مجوز تغيير كاربري از سوي  - 5

 هاي  رو مبارزه با آن با چالش گيرد. ازاين نواع مختلفي صورت ميخواري، اين فساد به ا ساز زمين با توجه به گسترگي عوامل زمينه
 خواري عبارتند از: هاي مبارزه با زمين ترين چالش زيادي همراه است. مهم

 هاي آن در نقاط مختلف فقدان بانك اطالعاتي جامع و كامل در خصوص زمين و مالكيت -

 ز تصرفربط بر امالك قبل و بعد ا هاي ذي عدم نظارت كافي سازمان -

 هاي اجرايي و نظارتي وجود فساد و رانت گسترده در دستگاه -

 خواري و...  هاي مبارزه با زمين اي نهادها و سازمان عملكرد جزيره -

 بار  خواري، راهكارهاي زير براي مبارزه با آن و كاهش آثار زيان هاي بيان شده در مبارزه با مشكل زمين با توجه به مشكالت و چالش
  شود: پيشنهاد مي آن در جامعه

 اجراي طرح جامع كاداستر در كشور -

 ايجاد سازماني مستقل براي نظارت بر نقل و انتقال زمين -

 ها ايجاد سازماني مستقل براي صدور مجوز تغيير كاربري زمين - 

 روزرساني پايگاه داده زمين و پايگاه نقشه سراسري كشوري ايجاد و به -

 هاي سوداگري در بازار زمين منظورحذف فعاليت بههاي متناسب اقتصادي  اتخاذ سياست -

 ها و نهادهاي متولي امور اراضي اصالح ساختار سازماني و وظايف محول دستگاه -

 متخلفان اين حوزه و... تشديد مجازات در برخورد با  -
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  تردید در امکان و مثرخبش بودن بورس مسکن

  هاي اخير توسط برخي  در ماه هاي امالك به بازار سرمايهانتقال آن از بنگاهايجاد بورس مسكن و تغيير جايگاه معامالت و نقل و
 هاي مختتلف از سوي كارشناسان بوديم. مسؤوالن ارايه شد كه شاهد ارايه ديدگاه

 ي بازي، كاهش ريسك خريداران و حذف بازار غيررسمهاي كاذب، كاهش سفتهكنندگان اين ايده به مواردي مانند اصالح قيمتمطرح
عنوان گذاري به نفع يكي از طرفين معامله، بهطرفه دالالن در قيمتمسكن، كاهش دخالت دالالن و جلوگيري از اعمال نفوذ يك

 كنند. اهداف اين ايده يا طرح اشاره مي

 كند، تصوري نادرست است. زيرا بازي را در بخش مسكن حل مياين تصور كه معامله مسكن در بورس مشكل تقاضاي سفته
 دهد.ها را در هر بورسي تشكيل ميبازي همواره بخش مهمي از فعاليت سفته

  براساس استانداردهاي معمول، شرط كليدي عرضه يك كاال در بورس، همگن بودن آن كاالست، در حالي كه در بازار مسكن
 توان دو واحد مسكوني را  يافت كه از هر نظر شبيه يكديگر باشند. نمي

 تواند نقشي در تأمين مالي ها نميجاي بنگاهبخش مسكن بايد گفت كه صرف معامله مسكن در بورس به در خصوص تأمين مالي
تواند بر تأمين مالي اين بخش گذاري ساختمان در بورس اوراق بهادار است كه ميهاي سرمايهمسكن داشته باشد و تأسيس شركت

 اثر بگذارد.

  دارد براي امالك و مالكان خاص عمليات فروش ملك را انجام دهد، اما اينبورس كاال تحت ضوابط و شرايط مشخص آمادگي 
 نيست. مسكن معامالت جاري روال تغيير يا بازار هاي واسطه حذف معناي به مجوز

 ت بر بودن و عدم شفافيزمان مانندمزايده  هاياز تابلوي بورس كاال، برخي ايراد هاي بزرگو سازمان امالك متعلق به نهادها فروش
 .هاي گسترده را ندارد فروش و كاغذبازي

 تواند از آنجا كه چهارچوب عرضه و تقاضا براي امالك خرد بسيار متفاوت از چهارچوب مزايده است، بازار فرعي بورس كاال نيز نمي
 نقش چنداني در اين معامالت بازي كند

 شوند يا ابزار ديگري غير از مبادله ن در بورس محقق نمياغلب اهداف بيان شده براي ايجاد بورس مسكن، يا اصالً با مبادله مسك
 مسكن در بورس نيز براي رسيدن به آنها وجود دارد.

 توان انجام داد كه نيازي به ايجاد بورس مسكن و گرفتار شدن در دام مشكالت  براي دستيابي به اهداف بيان شده اقدامات ديگري مي
 شود: براي دستيابي به اهداف بيان شده پيشنهاد ميرو اقدامات زير  آن نداشته باشد. ازاين

 مستغالت در بورس و گذاري امالكهاي سرمايهگسترش صندوق - 1

 هاي اطالعاتي جامع خريد و فروش امالك تشكيل پايگاه - 2
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  زایی اقتصاد با هدف تقویت بنیه اشتغال تولیدساختار سازی  متنوع

 مؤيد اهميت و ضرورت پرداختن به مقوله اشتغال  1390  معظم رهبري در سال زايي از سوي مقام هاي كلي اشتغال ابالغ سياست
ستر و ساماندهي اشتغال و حركت نيروي كار ايراني در سطح ملي، منطقه هاي ياد شده به ايجاد ب گذاران است. سياست توسط سياست
  آوري و اقتصاد دانش بنيان تأكيد دارند. نهاي شغلي پايدار با استفاده از توسعه ف و عالوه بر آن ايجاد فرصت اي و جهاني

 ويژه كشورهاي با ساختار اقتصادي وابسته به نفت يا ساير منابع طبيعي دوچندان  به ، توسعه حال درر كشورهاي اهميت مقوله اشتغال د
ا رشد اقتصادي ايجاد شده، بيشتر اين كشورها، متناسب برغم ايجاد رشد مثبت اقتصادي در  خواهد بود، زيرا براساس شواهد تجربي، به

توسعه با ساختار اقتصادي وابسته به منابع طبيعي (نفت و گاز) از اين  حال عنوان يك كشور در زايي نشده است. ايران نيز به اشتغال
  موضوع مستثنا نبوده است.

 ي كه كانون توجه بسياري از هاي سياست ترين توصيه ترين و اساسي منظور بازنگري در ساختار اقتصادي كشورها يكي از مهم به
تواند  كارگيري اين رويكرد مي سازي در ساختار توليدي كشور است. به كارگيري رويكرد تنوع المللي نيز بوده، به هاي معتبر بين نهاد
  حلي براي معضل عدم تقارن بين دو متغير رشد اقتصادي و رشد اشتغال باشد. راه
 هاي توليدي كشور  افزوده بخش اقتصادي كشور مبين آن است كه، نه تنها بين سهم ارزشهاي  نگاه اجمالي به وضعيت توليدي بخش

افزوده اقتصاد و  زايي همان بخش از كل اشتغال جامعه تناسب چنداني وجود نداشته، بلكه توزيع سهم ارزش در مقابل سهم اشتغال
  هاي اقتصادي كشور نيز به صورت برابر نبوده است. اشتغال در بين بخش

 وري نسبي نيروي كار در  پذيري در ساختار توليد، شاخص بهره هاي مورد استفاده به منظور بررسي وضعيت تنوع يكي از شاخص
هاي مختلف اقتصادي كشور است، نتايج محاسبه اين شاخص حاكي از آن است كه مقدار اين شاخص در سه بخش استخراج  بخش

و در ساير   ت، كرايه و خدمات كسب، مقادير بااليي را به خود اختصاص دادهنفت، گاز و ساير معادن و همچنين بخش مستغال
وري نسبي نيروي كار  بر اين اساس، عدم توزيع مناسب در مقدار شاخص بهره باشد. تر از يك مي و يا حتي پايين 1نزديك به ها  بخش

  صادي است.هاي اقت افزوده بخش زايي و ارزش ل  حاكي از توزيع نامتناسب در سهم اشتغا
 وكار و  پذيري در ساختار توليدي كشور، اصالح و بهبود فضاي كسب سازي شرايط الزم در ايجاد تنوع منظور فراهم گام نخست به

هاي توليدي كوچك و  سازي بنگاه گذاران بخش خصوصي، از طريق توانمند هاي توليدي و همچنين سرمايه وري در بنگاه ه ارتقاي بهر
 .متوسط در كشور است

 هاي اقتصادي، چگونگي ايفاي نقش دولت  هاي توليدي و مشاركت آنها در فعاليت وكار براي بنگاه در كنار فراهم كردن شرايط كسب
گذاري در بخش خصوصي اهميت زيادي خواهد داشت. به عنوان نمونه آن دسته از  در تسهيل اين مشاركت و ايجاد انگيزه سرمايه

باشند و نه رقيب و جانشين براي بخش خصوصي،  گذاري بخش خصوصي مي عنوان مكمل سرمايههاي دولت كه به  گذاري سرمايه
هايي را تقبل نكند،  كه دولت چنين هزينه  هاي بخش خصوصي كاهش دهد. در صورتي تواند مشكالت موجود را بر سر راه فعاليت مي

  هاي اقتصادي بخش خصوصي انجام نخواهد شد. بسياري از فعاليت
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  ای مالیاتی و نقش آن در حتقق اهداف اقتصاد مقاومتیدرآمده

 پذير نيست زيرا از يك طرف ذخاير هاي خود امري عقاليي و توجيهوابستگي دولت به درآمدهاي نفتي به منظور تأمين مالي هزينه
هاي اقتصادي و نوسانات قيمت رسد و از طرف ديگر، مسائلي مانند تحريمنفتي كشور محدود است و بنابراين دير يا زود به پايان مي

 هاي زيادي را متوجه اقتصاد كشور خواهد كرد. نفت، آسيب

 پذير ترين نوع درآمد دولت، ابزاري كارآمد جهت رهايي از اقتصاد وابسته به نفت و مقاومترين و مناسبماليات به عنوان قابل قبول
 لي است.الملهاي بينها و تحريمكردن اقتصاد كشور در برابر تهديد

  درصد بوده است. درآمدهاي مالياتي طي  28/60، به طور متوسط سهم درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي دولت، 1381- 1393در دوره
 درصد رشد داشته است.  08/22به طور متوسط  1381- 1393دوره 

  تي را تشكيل داده است. بعد از آن، درصد از درآمدهاي ماليا 75/41ماليات اشخاص حقيقي به طور متوسط  1381- 1393در طي دوره
درصد  96/14و  77/13درصد بيشترين سهم را داشته است. ماليات بر درآمد و ماليات بر كاالها و خدمات با  6/25ماليات بر واردات با 

  است. درصد كمترين سهم را در درآمدهاي مالياتي داشته  86/3هاي بعدي قرار دارند. ماليات بر ثروت با سهم، در رتبه
 1391درصد درآمدهاي مالياتي در سال  83/17هاي غير مستقيم از سهم ماليات بر كاالها و خدمات به عنوان يكي از اجزاي ماليات ،

رسيده است. اين موضوع ناشي از افزايش نرخ ماليات بر 1393درصد در سال  58/30و  1392درصد در سال  51/27به رقم قابل توجه 
 ن گسترش دامنه شمول آن بوده است. ارزش افزوده و همچني

   درصد بوده است كه در مقايسه با  1/6، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي كشور در حدود 1371- 1393در دوره
 كشورهاي پيشرفته رقم ناچيزي است. همچنين با هدف مد نظر برنامه پنجم فاصله زيادي دارد.

 كند كه نظام مالياتي كشور از كارايي باشد. اين امر بيان ميريزي شده و مورد انتظار ميمقادير برنامه درآمدهاي مالياتي دولت كمتر از
هاي ترين عوامل ناكارآمدي نظام مالياتي عبارتند از: ضعف در اجراي قوانين مالياتي، محدود بودن پايهمناسبي برخوردار نيست. مهم

 هاي گسترده، فقدان سيستم جامع اطالعاتي و فرار مالياتي.  مالياتي، معافيت

 يابد و در نتيجه از طريق شفاف سازي و تسهيل دسترسي به اطالعات درآمدي اشخاص، تعداد مشمولين پرداخت ماليات افزايش مي
 توان درآمدهاي مالياتي را افزايش داد.مي

 هاي مستقيم است، به منظور افزايش درآمدهاي هاي غيرمستقيم كمتر از مالياتالياتهاي فرار ماليات در مورد مبا توجه به اينكه زمينه
هاي غيرمستقيم از جمله ماليات بر ارزش افزوده از كل درآمدهاي مالياتي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، بهتر است سهم ماليات

 مالياتي افزايش يابد.

  
 

  


