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مقدمه
رویکرد  اقتصادی  دولت دوازدهم ،نگاه متوازن به اقتصاد  اجتماعی و مردم محور است .به باور دولت ،عدالت اجتماعی از طریق
تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن ،حاصل می شود.
باید در نظر داشت که ديگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای نفتی  و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهمتر
عقالنی و منطقی نیست .بلکه رشد مستمر ،از راه ارتقای بهرهوری  مبارزه جدی و اصولی با فساد ،ایجاد شفافیت ،بهبود فضای
کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان حاصل می شود.
اقتصادی پایدار ،ممکن نخواهد بود .نیاز به یادآوری نیست
از سوی دیگر ،بدون توجه به تالش در جهت بهبود بهرهوری رشد
ِ
که رشد اقتصادی ،اشتغال پایدار و افزایش سطح رفاه خواسته عموم شهروندان این سرزمین است .به همین جهت برای تامین
زندگی عزتمند آنها دولت باید عزم خود را برمحور تالش در جهت ایجاد رضایت عمومی استوار سازد.
با چنین رویکردی کارویژه دولت دوازدهم در صحنه اقتصاد ،زمینه ساز وصول همزمان و هماهنگ به سه هدف ملّی است:
yyافزایش ثروت عمومی
yyافزایش تولید
yyایجاد اشتغال برای عموم مردم.
اما امروز باید آگاه بود محدودیت منابع برای سرمایه گزاری از موانع اصلی توسعه و رونق اقتصاد کشور است .جذب سرمایه،
محتاج بهبود امنیت سرمایه گزاری و بهبود فضای کسب و کار است .دیگر توسل به سرمایهگزاری دولت به دلیل کمبود منابع و
همچنین  اتکا به سیاستهای خصوصی سازی نه ممکن و نه الزم است.
بنابراین  باید جاذبه سرمایهگزاری مردمي را باال برد تا صاحبان سرمایه و مردم تمایل جدی به انتقال دارایی هایشان به
مسیرهای منتهی به تولید ملی را پیدا کنند.
  نگاه تامین سرمایه اصالتا باید به منابع ایرانیان (داخلی و خارجی) باشد .اگر با بهبود محيط كسب وكار ،سرمايه ايراني ،در
محیطی رقابتی  سالم و شفاف احساس امنيت كرد ،جذب سرمايهبين المللي نيز ممکن مي شود.
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ارتقاء این جاذبه ،در گرو افزایش  اعتماد به فضای کسب و کار  و امید به آینده است .پیگیری این امر در اولویت وزیر اقتصاد
است .اصالحات نهادي و ساختاري الزم در عرصه هايي چون ماليات ،گمرك ،نظام پولي-بانكي در همکاری نزدیک دولت ،مجلس  
و بخش خصوصی امکان پذیر است .مجلس با تصویب قوانینی چون «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار»  ،دوراندیشی  و
عزم خود در این زمینه  را نشان داده است.
تقویت سیستم بانکی و ارتقاء انضباط پولی  در کنار افزایش توان تجهیز منابع  بانکها  ،پیش نیاز ضروری تقویت تولید و
توسعه صادرات  محور است .براین اساس  اعتالء اعتماد مردم  به سیستم بانکی کشور و  باال بردن اعتبار بین المللی  آن  ،از
فوریت های اقتصاد ملّی است.
وزیر  پیشنهادی  در پنج  عرصه ي «تحقق اقتصاد شفاف و مردمی» « -بهره گیری  عزتمندانه از اقتصاد جهانی» -
«توانمندسازی بخش خصوصی»  « ،علمی کردن سیاست گزاری اقتصادی»  و «اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی»  برای
خود وظیفه خاص قایل است  .توفیق در هر یک از این عرصه های پنجگانه   ،مستلزم»ارتقاء شفافیت و مقابله  نظام مند با  فساد»
است.
رویکرد  اقتصادی  با هدف پیشرفت کشور ،در رشد تولید و عدالت در توزیع  ،جانمایه سیاستهای اقتصاد مقاومتی است  .منطقی
سازی سود بانکی به شیوه  عالمانه و رقابتی ،فرهنگ پروری و نهاد سازی برای مقابله با تضییع و اسراف -عدالت اجتماعی  و
فرصت های برابر در کارآفرینی و اشتغال  و سرانجام  بهره مندی آحاد ملّت از ثروت ملی  ،باید از اولویت های اصلی اقتصاد ایران
اسالمی باشد.
حق حضور موثر ایران در اقتصاد جهانی باید  استیفاء شود  .زمینه سازی» تعامل گسترده و عزت مند با دنیا» ،مطالبه رهبر
معظم از دولت است .از فرصت برجام و  شکسته شدن تحریم های هسته ای برای نیل به این هدف  باید بهره برد  .باید
سهمی شایسته از  بازارهای جهانی برای صادرات   ،دسترسی به فناوری های نوین و جذب سرمایه و مشارکت  به دست آوریم.
دستاوردهای دیپلماتیک کشور باید با رویکرد  دیپلماسی اقتصادی فعال و با نشاط به منافع اقتصادی ملموس بیشتری ،تبدیل شوند.
عزم  دولت بر خروج از تصدی گری نظارت بجای دخلت و واگذاری اقتصاد به مردم  ،استوار است  .پیشران توسعه کشور باید
مردم و بنگاههای خصوصی و تعاونی  باشند .سیاست های ملّی باید  زمینه ساز رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی ایران در بازار
های جهانی باشند  .عملکرد  موسسات بزرگ عمومی و بنگاههای بزرگ غیر خصوصی -که  متعلق به  بیت المالاند  -باید توجیه
اقتصادی داشته باشد  .آنها  نباید به رقیب بنگاه های مردمی تبدیل شوند.
مطالبه رهبری  مبنی بر «ریل گذاری جدید اقتصاد ایران» ،باید با محوریت بخش خصوصی و تعاونی  محقق شود  .باید در
نظر داشت که می توان با تالشی جمعی زمینههایی فراهم کرد تا محیط کسب و کار ایران با رفع دیوانساالری اقتصادی و حمایت
از فضای رقابت اقتصادی ،جذابترین محیط سرمایه گزاری و اشتغالزایی شود.
اتخاذ رویکرد علمی درتحلیل  و تصمیم گیری  ،برای نیل به «پایداری و هماهنگی سیاستهای اقتصادی» ضروری است.
اشراف بر تئوری ها و  تجارب دیگران و پیشینه  پرفراز و نشیب  اقتصاد ایران ،این منفعت را دارد که از تکرار سعی و خطاهای  
پر هزینه گذشته ،اجتناب کنیم و با بهره گیری از منطق اقتصادی ،همراهی کشگران  اقتصادی با نفع جمعی را به دست آوریم .از  
نقش موثر توسعه انواع فن آوری در فضای اقتصاد و  لزوم تسریع در استقرار «دولت الکترونیک»  نباید غافل بود.
دسترسی بهینه به اهداف فوق بدون یک همکاری گسترده ملّی  ،ممکن نیست .تعدد چالشهای اقتصادی و ترکیب آنها به
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گونهای است که درمان مشکالت اقتصادی محتاج عزم ملی و وحدت عمومی  همکاری تمام قوای  ایران است.
  عبور از  عصر «کسب و کار تورم محور و رانتی» به  دوران کسب و کارهای رقابتی متکی بر  بهره وری و نوآوری  ،یک
انقالب اقتصادی تمام عیار است .وصول به این اجماع ملی ،در گرو تقویت» فرهنگ عمومی اقتصادی « است .اندیشمندان،
محققان ،نویسندگان ،معلمان و روزنامه نگاران  منادیان نهضت  فرهنگ پروری  اقتصادی و زمینه سازان بسیج مشارکت مردمی
اند .وزارت اقتصاد نیز در این عرصه وظیفه ای بزرگ دارد که بدان اهتمام خواهد کرد.
برآیند سیاست و اقدام دولت در  اقتصاد ملی باید در خدمت اولویت های کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد .برون داد اقتصاد
ایران باید در بهبود معیشت و رفاه مردم به ویژه  محرومان ،گسترش فرصت های شغلی ،تضمین امنیت ملّی و اعتالء فرهنگ و
اخالق اجتماعی تجلی یابد .امید است که با وحدت عموی و وفاق ملی و همچنین با استفاده از نظر و نگاه نخبگان اقتصادی کشور
بتوان زمینه های مساعد برای تحقق این اهداف را فراهم آورد .وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد تالش برای خدمت به
مردم و صاحبان کسب وکار با جدیت در این مسیر به پیش خواهد رفت.
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ماموریت و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارايی
yyماموریت اين وزارت عبارتست از نقشآفريني در مديريت كارآمد اقتصادي كشور از طریق:
 yyمشارکت فعال در تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور
 yyايجاد هماهنگي بین سازمانها و دستگاههای اجرایی در اجرای سیاستها؛
 yyمدیریت نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب؛

1

 yyمدیریت عملیات مالی دولت و پرداخت هزینهها؛
 yyانتظام بخشی و راهبری نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مالی؛
 yyنظارت مالی بر صحت عمل جریان مبادالت اقتصادی؛
 yyتعامل با نهادهای بینالمللی و مشارکت در دیپلماسی اقتصادی.
بر اساس چنین مأموریت و کارکردهایی ،وزارت امور اقتصادی و دارايی ،وزارتخانهای ستادی و فرادستگاهی و عهده دار  
اقتصاد کالن دولت است .اين وزارت در گستره وسیعی از حوزهها ( 20حوزه بخشی و فرابخشی) مشاركت دارد 2.بیش از  200هزار
نفر در سازمانها ،معاونتها ،بیمه و بانکهای زیرمجموعه فعاليت ميكنند .بنابراين باید یک برنامه مدون و منسجم با نگاهی ويژه
به شرایط تاریخی و امروزی اقتصاد کشور براي چنين وزارتي وجود داشته باشد.
اسناد راهنما برای تهیه چنین برنامهای به شرح زیر است:
 yyقانون اساسي جمهوری اسالمی ایران
 yyسند چشمانداز بیست ساله
 yyقانون برنامه ششم توسعه
yyقانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
 yyسیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و اصل44
 yyبرنامه دولت دوازدهم «دوباره ايران»
 yyمطالعات و گزارشهای راهبردی مرتبط با این وزارت

 . 1نهادهای زیرساختی :بازار سرمایه ،گمرک ،مالیات ،سرمایهگذاری خارجی ،بیمهها و بانکهای دولتی و خصوصیسازی ،خزانهداری ...
 . 2ذکر این حوزهها بدان معنا نیست که مسوولیت کامل آنها بر عهده این وزارت میباشد .چرا که در بسیاری از حوزههای مذکور ،نظام تقسیم وظایف و اختیارات
به گونهای است که متولی اصلی آن ،دستگاه اجرایی دیگری است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی
جدول شماره (:)1حوزه های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی
ردیف

واحد مرتبط در زیر مجموعه وزارت

حوزههای بخشی و فرابخشی

1

حوزه نظارت بر عملیات مالی دولت

خزانهداری کل کشور

2

حوزه مدیریت اموال و دارايیهای دولت

خزانهداری کل کشور-اداره کل اموال دولتی

3

حوزه اداره شرکتهای دولتی

معاونت امور بانکی و بیمهای و شرکتهای

4

حوزه امور بانکی

هفت بانک دولتی و معاونت امور بانکی و...

5

حوزه بیمهای

بیمه مرکزی ،بیمه ایران ،معاونت امور بانکی

6

حوزه واگذاری شرکتهای دولتی

سازمان خصوصی سازی

7

حوزه نظارت بر اجرای اصل  44قانون اساسی

معاونت امور اقتصادی

8

حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری اقتصادی

معاونت امور اقتصادی و معاونت امور حقوقی و

9

حوزه آمار و اطالعات اقتصادی

معاونت امور اقتصادی

10

حوزه تامین مالی خارجی

سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و

11

حوزه سرمایهگذاری فراسرزمینی و صیانت از آن شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران

دولتی

و...

مجلس

اقتصادی

12

حوزه بازار سرمایه و بورسهای کاالیی

سازمان بورس و اوراق بهادار

13

حوزه مبارزه با فساد

اداره کل مبارزه با پولشویی ،اداره کل بازرسی

14

حوزه تجارت فرامرزی

گمرک جمهوری اسالمی ایران

15

حوزه حسابرسی شرکتهای مهم دولتی و سایر سازمان حسابرسی
شرکتها

16

حوزه استانداردگذاری حسابداری و حسابرسی

سازمان حسابرسی

17

حوزه مالیات و عوارض

سازمان امور مالیاتی و گمرک ج.ا.ا

18

حوزه گسترش مالکیت عمومی

سازمان خصوصی سازی

19

ساماندهی اموال تملیکی دولت

سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی

20

مناطق آزاد و ويژه اقتصادی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ِویژه
اقتصادی

11
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مبانی تحلیلی تدوین برنامه
برای تدوین برنامه در ابتدا به دستاوردهای اقتصادی کشور در دولت اول تدبیر و امید پرداخته میشود .سپس فرصتها و
ظرفیتهای اقتصادی متنوع ایران مالحظه میشود .آنگاه آسیبشناسی مسایل پیش روی اقتصاد می آید.

دستاوردهای اقتصادی دولت اول تدبیر و امید
اکنون که در خاتمه دولت یازدهم و آغاز دولت دوازدهم قرار داریم ،تورم افسار گسیخته ،مهار شده است .رشد منفی اقتصاد ،مثبت
شده است .مهار تورم در کنار احیای رشد اقتصادی ،سبب التهابزدایی از اقتصاد شده و دیگر شاهد نوسانات شدید در بازار کاال،
خدمات و ارز نیستیم .ثبات و آرامش نسبی بر اقتصاد کشور حاکم شده و بهبود پیشبینیپذیری کالن اقتصاد ایران ،برنامهریزی
بلندمدت بنگاهها برای سرمایهگذاری و توسعه را میسر کرده است  .نسبت به زمان آغاز دولت یازدهم ،بودجه دولت اتکای کمتری
به نفت دارد .سهم بخش خصوصی در نظامهای مالی (بانک ،بیمه ،بازار سرمایه) بیشتر شده است .تراز تجاری پس از سالها مثبت
شده است .شکستن حصار تحریمهای ظالمانه هستهای ،زنجیرهای سنگینی را از پای اقتصاد ملی گشوده و دسترسی به فنآوری
روز ،بازار و سرمایه را تسهیل کرده است.
اینک شاخصهای اقتصاد کالن در مدار ثبات و بهبود قرار گرفتهاند .در شرایطی که در سال  ، 1391اقتصاد ایران معادل 7/7
درصد 1رشد منفی داشت .مجموعه سیاستهای دولت جهت بازگرداندن رونق به اقتصاد باعث شد که پس از یک رشد منفی
بیسابقه ،رشد مثبت کمنظیر در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شود .رشد اقتصادی کشور در سال  1395به  12/5درصد رسید .این رقم
سومین رکورد رشد کشور در تمامی سالهای پس از انقالب است.
تورم افسار گسیختهای که در برخی زمانها ،از مرز  40درصد نیز عبور کرده بود ،پس از  26سال در سال  1395تک رقمی
شد .تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها از  41/7درصد در سال  1392به  8/2درصد در سال  1395رسید که این امر باتوجه به
اهمیت گروه مذکور در سبد هزینه خانوارها ،منجر به بهبود وضعیت معیشت دهکهای پایین درآمدی در سالهای اخیر شده است.
متوسط نرخ بیکاری کشور که طی سالهای  1376-91تقریب ًا  12/2درصد بوده است ،در دوره  1392-95به  10/7درصد کاهش
یافته است .میانگین ساالنه قیمت دالر که با شیبی مالیم از  904تومان در سال  1384به  1204تومان در سال  1390رسیده بود،
با رشدی شدید به میانگین  3183تومان در سال  1392افزایش یافته بود ،در سال 1395به  3642تومان رسید .ضریب تغییرات
نرخ ارز به کمتر از  %5در سال  1395کاهش یافت .همه اینها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمدهای از این دوره نه
تنها تحریمهای اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز بر دشواریها افزوده بود.
به گواه ارزیابان مستقل بینالمللی و گزارشهای جهانی در اکثریت قاطع شاخصهایی مانند بهبود محیط کسبوکار ،نوآوری،
کارآفرینی ،حقوق مالکیت ،شادی ،کیفیت زندگی و فسادستیزی بهبود داشتهایم و جایگاه جهانی ما ارتقاء یافته است 38 .پله بهبود
در شاخص نوآوری 32 ،پله ارتقاء در شاخص سهولت کسبوکار نمونه ای از دستاوردهای دولت اول تدبیر و امید است .همچنین
ایران از گروه کشورهای با ریسک باال خارج شده و درجه ریسک اعتباری-تجاری آن از  7به  6کاهش یافته است .جایگاه
بینالمللی کشور نیز در شاخصهای آزادی اقتصادی ،عملکرد لجستیکی ،فالکت اقتصادی و ادراک فساد به ترتیب  15 ،16 ،13و
 13پله بهبود یافته که منجر به افزایش نمره ایران در این شاخصها به ترتیب معادل   58.73 ،4.42 ،16.9و  16درصد شده است.
مجموعه این بهبود رتبهها و امتیازات نشان میدهد که سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ایران میتواند آینده روشنتری داشته باشد.
 .1به قیمت پایه و ثابت  1390بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
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جدول :2ایران از منظر شاخصهای اقتصاد کالن حدفاصل بین سالهای 92تا 951
منبع

1392

1393

1394

1395

شاخص های اقتصاد کالن
رشد اقتصادی (به قیمت پایه و ثابت )1390

بانک مرکزی

-0.3

3.2

-1.6

12.5

رشد تشکیل سرمایهثابت ناخالص (ثابت )1390

بانک مرکزی

-7.8

7.8

-12

-3.7

تورم مصرف کننده (ساالنه  -درصد)

بانک مرکزی

34.7

15.6

11.9

9

مرکز آمار

10.4

10.6

11

12.4

قیمت دالر (ریال)

بانک مرکزی

31839

32801

34501

36440

رشد قیمت دالر

بانک مرکزی

22.2

3

5.2

5.6

رشد نقدینگی

بانک مرکزی

38.8

22.3

30

23.2

رشد پایه پولی

بانک مرکزی

21.4

10.7

16.9

17.3

گمرک

1

20.8

-16.1

3.5

60410.3

62531.8

80219

77230

بانک مرکزی

1685

1435

1574

2224

مشارکت اقتصادی (درصد)

مرکز آمار

37.6

37.2

38.2

39.4

بیکاری ( 15-24درصد)

مرکز آمار

24.0

25.2

26.1

29.2

ارزش فروش کل واگذاریها

س.خصوصیسازی

452712

51477

37338

42684

سهم منابع ناشی از نفت به کل دریافتها

خزانهداریکلکشور

43.4

35.3

26.6

26.1

نسبتدرآمدهایناشی از نفتبه پرداختهایاعتبارات

خزانهداریکلکشور

53.5

43.7

31.3

35.7

نرخ بیکاری (درصد)

رشد ارزش دالری صادرات غیر نفتی
شاخص کل بورس

بورس اوراق بهادار

میانگین صادرات روزانه نفت خام (هزار بشکه)

2

هزینهایدولت

جدول  .3خالصه تغییرات جایگاه و رتبه ایران در شاخصهای اقتصادی بینالمللی

3

شاخص

منبع

#

 2013میالدی

 2017میالدی

()1392

()1396

تغییر (بهبود)

1

نوآوری جهانی

WIPO

جایگاه

نمره

جایگاه

نمره

جایگاه

نمره

113

27.3

75

32.1

+38

+%17.58

2

سهولت

بانک جهانی

152

58.81

120

57.26

+32

+%2.64

کسبوکار
3

ریسک اعتباری-

سازمان همکاری اقتصادی و

تجاری

توسعه ()OECD

7

119

96

6

+23

+%14.29

4

آزادی اقتصادی

بنیاد هریتیج

168

43.2

155

50.5

+13

+%16.9

5

عملکرد

بانک جهانی

112

2.49

96

2.60

+16

+%4.42

لجستیکی
6

فالکت اقتصادی

بر پایهی آمار IMF

3

45.17

».  .1گزارش از لبه پرتگاه به جاده پیشرفت» وزارت امور اقتصادی و دارایی 1396 ،با اصالحات
 26.  2مرداد 1392مصادف با آغاز کار دولت تدبیر و امید
 3گزارش از لبه پرتگاه به جاده پیشرفت» وزارت امور اقتصادی و دارایی 1396 ،با اصالحات

18

18.64

+15

+%58.73
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7

کارآفرینی و

مؤسسهی کارآفرینی و توسعه

100

24.2

85

22.1

+15

-%8.68

توسعه
8

ادراک فساد

سازمان شفافیت بینالملل

144

25

131

29

+13

+%16.00

9

رقابتپذیری

مجمع جهانی اقتصاد

66

4.22

76

4.12

-10

-%2.37

جهانی

اقتصاد کشور در چهار سال گذشته در حوزههای سالمت ،امنیت غذایی آب و محیط زیست توفیقات خوبی داشته است .پوشش
بودجهای طرح تحول سالمت ،پوشش فراگیر بیمه سالمت ،افزایش ساالنه  %7وزن خشک محصول کشاورزی به ازای واحد آب
مصرفی ،افزایش  %6ساالنه بهرهوری مصرف آب کشاورزی کشور و دستاوردهای احیاء دریاچه ارومیه نشان از آن دارد که اقتصاد
توانسته است در خدمت معیشت مردم باشد .سرمایهگذاریهای بزرگ در عرصههایی چون نفت و صنعت ریلی نه تنها امیدواری
داخلی به افزایش رفاه آتی را در پیداشته ،بلکه رتبه کشور را در شاخصهای بینالمللی افزایش داده و ضریب ریسک ملی را
میکاهد .بنبست صنعت حملونقل هوایی شکسته شده و دسترسی کشور به تکنولوژی جدید تسهیل شده است.
اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است .حرکت سریعتر در جاده پیشرفت ،نیازمند
اعتدال در اقتصاد ،تعادل در پیشرفت و عدالت ،پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و آرمانهای عدالتجویانه اقتصادی
اسالم ،بهرهگیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی ،توانمندسازی بخش خصوصی و علمیکردن سیاستگذاری اقتصادی،
انضباط راهبردی و تداوم اصالحات ساختاری-نهادی است.

اگرچه عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی با توجه به شرایط آغازین آن (مانند رکود و تورم) و همچنین شرایط بینالمللی
(مانند تحریمها و کاهش قیمت نفت) مطلوب ارزیابی میشود اما باید دو مساله را مورد توجه قرار داد:
الف) دستاوردهای اقتصادی (رشد ،مهار تورم و تراز تجاري مثبت) اگر تثبیت و تحکیم نشوند ،شکننده هستند.
ب) بسیاری از مشکالت ساختاری-تاریخی اقتصاد ،مسایلی صد ساله و بیننسلی هستند .لذا راهحلی بیننسلی و فراتر از یک دولت
و چهار سال دارند که باید در آینده نیز پیگرفته شوند.

فرصتها و ظرفیتهای اقتصاد ایران
توجه الزم به آسیبها ،نباید ما را از توجه به فرصتهای بینظیر اقتصاد ایران غافل نماید.

جدول  .4نگاهی به اقتصاد ایران از زاویه فرصتها و ظرفیتها
فرصتها و ظرفیتهای راهبردی پیشروی ایران

1

موقعیت فوقالعاده جغرافیایی و پتانسیل تبدیل به قطب تجاری و ترانزیتی منطقه.

2

پتانسیل باال در صنایع گردشگری ،نفت ،گاز و معدنی.

3

وجود شبکه گسترده زیرساختها.

4

امنیت و ثبات باالی داخلی.

5

وجود فضای مثبت بینالمللی نسبت به ایران در فضای پساتحریم.

6

خودباوری و شوق پیشرفت در نسل جوان و تحصیل کرده و توانایی در فناوری و نوآوری روز.

7

حجم بازار بزرگ داخلی و بازار بالقوه منطقهای.

8

فرصت استفاده از سرریز فناوری ارتباطات و اطالعات.

9

علم ،فناوری و منابع مالی ایرانیان خارج از کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی
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آسیبشناسی مسایل پیشروی اقتصاد ایران
مسايل اقتصادی کشور را میتوان در دو دسته بررسی کرد .دسته اول مسایل ساختاری-تاریخی هستند که ماهیتی بیننسلی و
ریشهدار دارند .دسته دیگر ،چالشهای جاریاند که ممکن است در یک دوره محدود ،اقتصاد کشور را متاثر نمایند .به تفکیک ،این
دو گونه مسایل معرفی میگردند .سپس راهبردها و برنامههای متناسب با هر یک ،پیشنهاد میشود.
چهار مساله ساختاری-تاریخی اقتصادی کشور عبارتند از:
نفتزدگي :وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی.
دولتزدگي :سهم بزرگ دولت در اقتصاد.
رانتزدگي :غیرشفاف بودن ،غیرمنضبط و ناعادالنه بودن دسترسی به منابع و فرصتها.
سياستزدگي :اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه مالحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.
مسایل فوق ،تبعات زیادی برای اقتصاد ایران داشته است .از جمله اینکه سودآوری آسان در اقتصاد غیررسمی ،انگیزه برای
تولید ثروت از طریق تولی ِد رقابتپذی ِر صادراتمحور را کاهش داده است .عالوه بر آن باعث گردیده که کشور از ظرفیتهای
بینالمللی برای توسعه کسبوکار بهرهمند نشود .در چنین بستری ،ثروتآفرینی و اشتغاآلفرینی دشوار مینماید .دولت در این شرایط
نمیتواند از محل درآمدهای درونزای مالیات اداره شود و به درآمد نفت متکی میشود .چنین دولتی ،در دوران شکوفایی بازار
نفت ،بزرگ میشود اما بهمحض کاهش قیمت نفت ،شاهد انباشت بدهیهای دولت خواهیم بود .این نوع اقتصاد با رشد پایین
و پرنوسان و بحران بیکاری روبرو میشود .کیفیت نامطلوب زندگی ،درآمدسرانه متوسط و عدالت توزیعی نامطلوب حاصل چنین
ریشههایی است.
در ادامه به دسته دوم مسایل یعنی برخی از مهمترین چالشهای جاری در افق چهار سال پیشرو پرداخته میشود:
➢ ➢ضعف در محرکهای رشد اقتصادی
اقتصاد ایران سال  ۱۳۹۵را با نرخ رشد باال و تورم تک رقمی به پایان برده است .اما دستاورد دولت به دالیل متعدد در هر دو محور
نیازمند حفاظت و حمایت است .بهعالوه با توجه به نرخ باالی بیکاری ،باید نه تنها نرخ رشد اقتصادی ،بلکه کیفیت رشد به معنای
فراگیری و اشتغالزایی ،نیز به عنوان هدف سیاستگذاری کالن مورد توجه قرار گیرد .اگر رشد اقتصاد ایران را در طی  30سال
گذشته بررسی کنیم درخواهیم یافت سهم عامل سرمایه در تحقق این رشد غالب بوده است .این رشد اقتصادی عمدتا مبتنی بر
رشد سرمایهگذاری در مقابل رشد «بهرهوری -سرمایه انسانی» (به معنی کیفیت مدیریت و نیروی کار شامل میزان تحصیالت،
تجربه و مانند آن) بوده است .بهرهوری پایین همچنان گریبانگیر اقتصاد است .این در حالی است که عوامل مختلفی از جمله نرخ
سود بانکی باال ،سرمایهگذاری در اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده است و به نظر میرسد ،سرمایهگذاری نمیتواند به مانند
سالهای گذشته ،محرک اصلی در رشد اقتصادی در سالهای پیشرو باشد .از رو به نظر میرسد با تداوم شرایط فعلی ،موجودی
سرمایه در اقتصاد کاهش پیدا کرده و رشد بلندمدت اقتصادی کشور را با تهدید مواجه میکند.
➢ ➢چالش بازار پول و نظام بانکی
دولت زدگی اقتصاد از یک سو و اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی (نفتزدگی) از سوی دیگر ،منجر به کسری بودجه آشکار و پنهان
دولت میشود .این مشکل پیش از دولت تدبیر و امید منجر به تورم باال شد که خود عاملی برای افزایش نرخ سود سپردهها گردید.
پس از آن نیز به خاطر چسبندگی ،این نرخها همچنان باال باقی ماند .از طرفی تداوم چالش نرخ سود دو رقمی در سالهای اخیر،
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ریشه در مشکالت شبکه بانکی برای تامین جریان نقدینگی و افزایش تقاضای دولت در بازار اوراق بهادار دارد .افزایش حجم
دارايیهای مسموم و موهومی در ترازنامه شبکه بانکی ،نسبتهای پایین کفایت سرمایه و کاهش شاخصهای درآمدی ،شبکه
بانکی را به صورت فراگیر با چالش تامین جریان وجوه روبرو نموده است .این افزایش تقاضا برای وجوه ،منجر به باال رفتن نرخ
سود در بازار سپرده و بازار بین بانکی شده است .تامین مالی دولت از طریق تسهیالت تکلیفی و انتشار گسترده اوراق بدهی ،پیشران
دیگری برای افزایش نرخ سود و مشکالت نظام بانکی بوده است .ضعف در نظام حاکمیت شرکتی و عدم رعایت کامل الزامات و
استانداردهای نهادهای نظارتی باعث تشدید این مشکالت شده است.
➢ ➢میزان بدهیهای دولت
برای اولین در دولت یازدهم ،ساختاری برای پایش و مدیریت بدهیهای دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت.
میزان و کیفیت بدهیهای دولت یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کالن میباشد .نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
باید در مقدار هدفگذاری شده مهار شود .عبور میزان بدهی از آستانه مجاز به معنی افزایش ریسک مالی دولت در اقتصاد است.
افزایش ریسک مالی دولت سبب خواهد شد تا ریسک نهادهایی که کارکرد آنها وابسته به ضمانت دولت است -مانند بانک -نیز
افزایش پیدا کند .به عالوه در صورتیکه تامین مالی دولت برای بازپرداخت بدهیها از طریق منابع تجهیز شده در درون اقتصاد
صورت گیرد ،این امر برونرانی بخش خصوصی و کاهش در رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت .مضاف بر اینکه پرداخت
نامنظم و غیرشفاف بدهی های دولت می تواند موجب اخالل در عملکرد نظام بانکی و پیمانکاران شود.
➢ ➢نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی
افزایش هزینههای دولت ناشی از تحمیل بار مالی کسری صندوقهای بازنشستگی بر بودجه ،میتواند منجر به ناپایداری نسبت
بدهی به تولید ناخالص داخلی و تامین مالی ناخالص خواهد شد .در حال حاضر ،بزرگترین صندوقهای بازنشستگی (سازمان تامین
اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح) با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند.
➢ ➢موج بیکاری بزرگ
بعد از کاهش روند اشتغالزایی اقتصاد در فاصله زمانی سالهای  1384تا  ،1391همزمان با ورود متولدین دهه  1360به بازار کار،
موج بزرگ بیکاری آغاز شده است .آسیب های گسترده ای چون به تعویق افتادن سن ازدواج ،افسردگی و اعتیاد جوانان ،طالق،
جرم و جنایت و بسیاری دیگر از ناهنجاری های اجتماعی در چنین فضایی شیوع می یابند .با توجه به این شرایط خاص ،دولت
یازدهم ،عملکرد قابلقبولی در این حوزه بر جای گذاشت .فرصتهای شغلی ایجاد شده طی مجموع سه سال (سالهای  93تا )95
بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر بوده است در حالیکه مجموع اشتغال ایجاد شده در مجموع هشت سال قبل (سال های
 1385تا  )1392کمی بیش از هفتصدهزار نفر بوده است .اما حتی این عملکرد قابل قبول دولت یازدهم ،تکافوی مهار حجم
متقاضیان ورودی به بازار کار و بیکاران انباشته را نمیکند.
مجموعهای از چالشهای فوق الذکر و سایر چالشها مانند آب و محیط زیست ،حفظ دستاوردهای دولت اول تدبیر و امید را تهدید
میکند .به همین دلیل مجموعه راهبردها ،برنامهها و اقدامات پیشنهادی باید هم به مسایل ساختاری-تاریخی (اصالحات نهادی)
و هم به حل چالشهای جاری بپردازد .در ادامه بخشی از راهبردها ،برنامهها و اقدامات پیشنهاد شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

17

راهبردهای هفتگانه وزارت اموراقتصادی و دارايی
مبتنی بر تحلیلهای پیش گفته و متناسب با ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی ،این وزارت باید  7راهبرد زير را در دستور
كار خود قرار خواهد داد:

جدول  .5راهبردهای وزارت اقتصاد بر اساس مسایل ،چالشها ،فرصتها ،ظرفیتها

1

مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی (درونزايي)

2

تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی

3

شفافسازی و سالمسازی اقتصاد کشور

4

پیشبرد برونگرایی و بینالمللیسازی اقتصاد کشور

5

مشارکت در رونقآفرینی و اشتغالزایی

6

گسترش عدالت اجتماعي و بين نسلي

7

مشاركت در اصالحات نهادي و ساختاري

این راهبردها ،مسایل کلیدی اقتصادی کشور را نشانه رفتهاند .اولويت مردمیسازی اقتصاد ،مشکل ساختاری-تاریخی
«دولتزدگی اقتصاد» را نشانه گرفته است .این عارضه باید از طریق بهبود محیط کسب وکار ،بهبود نظام تامین مالی ،توسعه
مشارکت بخش عمومی-خصوصی و خصوصی سازی واقعی درمان شود .راهبرد تامین مالی پایدار دولت نیز« ،نفتزدگی اقتصاد»
را نشانه رفته است .این عارضه از طریق توسعه هدفمند و صحیح بازار سرمایه و بدهی ،مهار افزایش بودجههای جاری و افزایش
درآمدهای مالیاتی محقق خواهد شد .اجرای این راهبرد باید با تمهیداتی همراه شود که از فشار مضاعف به اقشار آسیبپذیر
جلوگیری گردد .شفافسازی و سالمسازی اقتصاد نیز که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است مساله سوم یعنی «رانتزدگی
و غیرشفاف بودن اقتصاد» را هدفگیری کرده است و از طریق گردش آزاد اطالعات اقتصادی و همچنین سادهسازی قوانین و
مقررات ،بهبود محیط کسب وکار و ایجاد و اتصال پایگاهها و سامانههای اطالعاتی محقق خواهد شد .پیشبرد برونگرایی اقتصاد
نیز مساله عدم بهرهمندی مناسب اقتصاد ملی از ظرفیتهای بینالمللی را مورد توجه قرار داده است .تحريمهاي سياسي برداشته
شد .اما توسعه گشايشهاي اقتصادي و محققسازي دستاوردهاي برجام ،نيازمند مديريتي آگاه و مسلط به مناسبات جهاني ،تيمي
حرفهاي و سازماندهي مجدد دستگاههاي مرتبط با اقتصاد بينالمللي در دولت دوازدهم است .مشارکت در رونقآفرینی و اشتغالزایی
نیز مساله «موج بیکاری بزرگ» را هدفگیری کرده است .در صورتیکه رونق اقتصادی در تمام بخش های اقتصادی حاکم شود،
آنگاه فرصت های اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.
مشاركت در گسترش عدالت اجتماعي منوط به كاهش فاصله درآمدي ،بهبود کیفیت زندگی ،افزایش درآمد سرانه متوسط و
بهبود بهره مندی عمومی است .اميد آن مي رود با سازوكارهاي طراحي شده در اين برنامه ،در سال هاي آتي ،شاخص هاي عدالت
درون نسلي و بين نسلي بهبود يابد .گسترش عدالت از شاخصههای دین اسالم و از اهداف اصلی جمهوری اسالمی است از این
رو جایگاه بنیادین در اولویتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد .همه این راهبردها نیازمند اصالحات نهادی و ساختاری است
که بخشی از آن ایجاد قوانین و مقررات جدید و حذف و اصالح قوانین و مقررات مزاحم است که در راهبرد آخر دیده شده است.
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برنامههای اقتصادی کشور
برای تحقق راهبردهاي فوق الذكر ،باید برنامههای عملیاتی مشخص داشت .بخشی از این برنامه ها در ادامه میآید.
➢ ➢رونقآفرینی
در دولت يازدهم مجموعهاي از سياستهاي اقصادي با محوريت خروج غيرتورمي از ركود توانست بخشهايي از اقتصاد نظير نفت،
گاز پتروشيمي ،گردشگري و كشاورزي را از ركود خارج نمايد .اما تدوام رونق در این بخشها و رونقآفرینی در بقيه بخشهاي
اقتصاد از اولویتهای کلیدی دولت دوم تدبیر و امید است .پرداختن به چنین اولویتی مستلزم «اقدامات زیرساختی فرابخشی»
مانند توانمندسازی بخش خصوصی ،بهبود محیط کسب وکار ،تسهیل دسترسی به منابع مالی ،بازارگشایی جهانی می باشد .اما
عالوه بر اقدامات زیرساختی فرابخشی ،تدوین «بسته های رونقآفرینی بخشی» نیز در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت .بدیهی
است تحقق هر دو گونه اقدامات (اقدامات زیرساختی فرابخشی و اقدامات بخشی) منوط به هماهنگی در سطح تمام ارکان نظام و
مشارکت عمومی میباشد .اقدامات رونق آفرینی بخشی غالبا میتواند بستر اشتغاآلفرینی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار باشد.
➢ ➢توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پيشران درون زايي اقتصاد ملي
شكل نگرفتن بخش خصوصي توانمند و گسترده ،مانع اساسي رشد پايدار كشور است .با وجود تالش های صورت گرفته ،هنوز این
بخش به اندازه کافی در اقتصاد کشور فعال و اثرگذار نیست .برای انجام تکلیف بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی
بر «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی» اقدامات زیر در دستور کار قرار میگیرد:
yyارزيابي و بازتنظيم جايگاه موسسات عمومی غیردولتی و بنگاههای بزرگ غیرخصوصی با هدف ایجاد فضای
مناسب برای صاحبان کسب وکار .تنظیم رابطه بین چهار بخش عمومی ،دولتی و خصوصی و تعاونی و ایجاد تبعیض مثبت
برای بخش خصوصی و تعاونی.
yyاستفاده بیشتر از ظرفيت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی :در راستای نقش آفرینی بیشتر این نهاد
مردمی-دولتی ،پیشنهادهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بايد از طریق وزیر امور اقتصادی و دارايی در دستور
كار هیات وزيران قرار گيرد.
yyتغيير رويكرد خصوصیسازی به بست ِر مردميسازي اقتصاد .خصوصیسازی نباید اصالت ًا بهعنوان ابزاری برای
ایجاد درآمد و یا رد دیون دولت تلقی شود .در آینده ،استراتژی خصوصیسازی بنگاههای دولتی و عمومی باید در راستای
اهداف اصل  ۴۴قانون اساسی و با توجه به کمک به اشتغالزایی پایدار و افزایش بهرهوری و مردميسازي اقتصاد جهتگیری
شود .همچنین باید با اصالح محیط کسب و کار و نظام بنگاهداری و محقق کردن ظرفیت های باقی مانده اصل ،44
بستری فراهم شود که دستیابی به سطح باالیی از رقابت در بازارهای مختلف فراهم گردد« .بازنگری در خصوصیسازیهای
گذشته» نیز باید در دستور کار قرار گیرد .تغییر قراردادهای فروش و واگذاری به قراردادهايی نظیر اجاره به شرط تملیک
و پیمان مدیریت ،میتواند از موارد اصالحی باشد .كارويژه وزير اقتصاد ايجاد تفاهم ملي بين مديران ارشد نظام و تصميم
گيران اصلي براي تغيير رويكرد خصوصيسازي خواهد بود.
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ب و کار و تقویت رقابتپذیری
➢ ➢بهبود محيط کس 
با توجه به تنگنای منابع مالی دولت در سرمایهگذاری ،بخش مهمی از بهبود سرمایهگذاری باید از طریق افزایش سرمایهگذاری
توسط بخش خصوصی یا جذب سرمایهگذاری خارجی صورت گیرد .این امر نیازمند اصالح ساختار انگیزشی است .از این رو
میتوان اقدامات زیر را برای بهبود محیط کسب وکار و ساماندهی حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد انجام داد:
yyاستفاده همهجانبه از ظرفیتهای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار :این قانون مترقی و آییننامههای
اجرایی آن ظرفیتهای متعددی دارد که باید از همه آنها در دولت جدید استفاده شود .منجمله بنا به نص ماده  22برنامه
ششم توسعه ،وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر دستگاههای مرتبط ،موظف است شرایط قانونی الزم را برای
تضمین امنیت سرمایهگذاری و کارآفرینی ،جذب متخصصان ،صیانت ،حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و
بنگاهها و کاهش خطرپذیری (ریسک) اجتماعی در محیط کسب و کار را فراهم آورد.
yyاستفاده اهرمی از بودجه عمرانی دولت .اهرم کردن بودجه دولت برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای
اجرای پروژههای اقتصادی مهمترین راهکار استفاده از منابع محدود دولت برای ایجاد تحرک در بخش سرمایهگذاری
است .بهصورت مشخص ،اهم این اقدامات عبارت است از :واگذاری زمین و سایر دارايیهای فیزیکی به بخش خصوصی
مشارکتکننده در پروژههای عمرانی؛ تضمین درآمد پروژههای زیر ساختی با استفاده از بودجه عمرانی محدود بهجای تامین
کل هزینه طرحهای عمرانی؛ مشوقهای مالیاتی در سرمایهگذاری در زیرساختها و برنامههای توسعهای؛ تضمین وامها
و بدهیها با اتکاء به منابع بودجه عمرانی؛ تدوین سازوکارهای حمایت در زمان بروز حوادث پیشبینی نشده؛ مشارکت در
آورده بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای عمرانی.
yyتسهیل دسترسی به منابع مالی .یکی از متغیرهای مهم محیط کسب وکار ،دسترسی عادالنه ،منصفانه ،شفاف و
سهل به منابع مالی است .اصالح بازار پول ،تسهیل سازوکارهای تامین مالی خارجی ،توسعه بازار سرمایه ،تعمیق بازار بدهی
برای بنگاهها و بهبود دسترسی مالی با افزایش دسترسی شهروندان به خدمات اعتباری و بهویژه توسعه کارتهای اعتباری
میتواند موجب سهولت بیشتر در دسترسی به منابع مالی شود.
yyارایه خدمات الکترونیک .ارایه خدمات الکترونیک دولت-دولت ،دولت-شهروند ،دولت-کسبوکار 1از طریق استقرار
نظام استعالمات کشور جهت بهبود محیط کسب وکار و همچنین افزایش سرعت ،شفافیت و عدالت در خدمات دولتی و در
نهایت افزایش رفاه و رضایت شهروندان.
➢ ➢برونگرایی هوشمندانه و تقويت روابط اقتصادي خارجي هدفمند
یکی از محورهای کلیدی اقتصاد مقاومتی مساله برونگرایی در کنار درونزایی بوده است که نیازمند تقويت هماهنگی ميان ابعاد
مختلف روابط اقتصادي ،تجاري ،سياسي ،فرهنگي و سرمايهگذاري دولت ،هماهنگی درون دستگاهها و بازوهاي اقتصاد خارجی،
تعامل و هماهنگی بین بخش تجاری ،بانكي ،مالی ،سرمایهگذاری و گردشگري میباشد .در این راستا الزم است اقدامات زیر
انجام شود:
 .1منظور از خدمات دولت-دولت ( )G2Gارایه سرویس و استعالمات بین دو دستگاه دولتی است مانند سازمان مالیاتی و بانک مرکزی ،خدمات دولت-شهروند
( )G2Cمانند استعالم ثبت احوال و خدمات دولت-کسب وکار ( )G2Bمانند درخواست جواز کسب.
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yyتقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق ايجاد هماهنگي بين بازوهاي بينالمللي دستگاههاي اجرايي .در این
راستا الزم است بین سازمان توسعه تجارت ،سازمان سرمايهگذاري و کمکهای فنی و اقتصادی ،بينالملل بانك مركزي،
اقتصادي وزارت امور خارجه ،بينالملل اتاق ايران هماهنگی کامل به وجود آید.
yyپيگيري و تحقق دستاوردهاي اقتصادي برجام .حسن استفاده از پتانسيلهاي نهفته در برجام ،نيازمند سازماندهي
و پيگيري اجرايي است .ايجاد همراستايي و همكاري موثر بين دستگاههاي اجرايي دولتي و نهادها و سازمانهاي بخش
خصوصي (به خصوص در نظام بانكي) در اين مساله در دستور كار خواهد بود.
yyبازارگشایی جهانی برای اقتصاد ایران .کسب جایگاه عزت مندانه در بازارهای جهانی به ويژه بازار کشورهای
همسایه و مسلمان ،حضور شایسته در زنجیره تولید جهانی کاالها و خدمات میتواند دریچهای جدید برای رشد اقتصادی
و افزایش اشتغال باشد.
yyجذب فعاالنه سرمایهگذاری خارجی .از منظر سرمایهگذاران بین المللی ،ایران پنجره فرصت اقتصاد جهان است .اما
برخی ابهامات در مورد شرایط آتی اقتصاد ایران ،ضعف استاندارهای حسابداری بینالمللی و مقررات دست و پاگیر از جمله
مهمترین موانع جذب باالی سرمایهگذاری خارجی هستند .وزیر امور اقتصادی و دارایی تالش برای همراه ساختن مدیران
ارشد ،دستگاهها ونهادهای ملی برای افزایش جاذبه سرمایه گذاری در ایران را در دستور کار خود خواهد داشت .سازماندهی
و تقویت نهاد جذب سرمایهگذاری خارجی در اولویت خواهد بود.
yyزمینهسازی حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی .برای تحقق بند د ماده چهار برنامه ششم توسعه
و با هدف دسترسی به منابع مالی خارجی ،تسهیل روابط مالی ،تجاری و سرمایهگذاری و افزایش سطح خدمات مالی،
زمینه حضور موسسات مالی و اعتباری بین المللی معتبر در ایران فراهم خواهد شد .این اقدام در چهارچوب قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی انجام میگردد.
yyزمینهسازی برای انتشار اوراق ارزی بینالمللی .انتشار اوراق ارزي بينالمللي در بسياري از كشورهاي توسعهيافته و
در حال توسعه رواج دارد اما در ايران متاسفانه از اين ابزار بسيار كم استفاده شده است .منافع زير براي اين اقدام متصور است:
* تامين نيازهاي ارزي بخش هاي خاص پروژهها كه داراي نياز ارزي هستند( .نفت ،پتروشيمي ،نيروگاه و)...

* تنوع ابزارهاي مالي ،بازارهاي هدف و مشتريان.

* امكان انتشار به انواع ارزهاي مختلف و فروش در بازارهاي مالي آسيايي و اروپايي.

* عدم افشاي مشخصات پروژههاي حساس (پدافند غيرعامل).

yyایجاد بستر برای مشارکت و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی
یکی از روشهای تامین مالی ایجاد همزمان صندوقهای تغذیه کننده و تغذیه شونده در بازار سرمایه است .در این روش یک
صندوق به عنوان تغذیه کننده 1در خارج از کشور تاسیس میشود و یک صندوق نیز در داخل کشور .امیدنامه و برنامه تشکیل
صندوق تغذیه کننده 2به گونه ای است که امکان سرمایهگذاری در صندوق تغذیه شونده داخل کشور را داراست .این سازوکار
موجب تسهیل جذب سرمایه خارجی خواهد شد.
1 . Feeder Fund
2 . Master Fund
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➢ ➢مشاركت در بهبود عدالت اجتماعي و عدالت بین نسلی
وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است در راستای تضمین عدالت اجتماعی و انتقال ثروت بیننسلی در اقدامات زیر مشارکت
فعال داشته باشد:
yyساماندهی سهام عدالت (اجراي گامهای باقی مانده)
yyتقويم و حسابداري ثروت ملی (بنگاه های دولتی ،جنگل ها ،مراتع ،سواحل و )...
yyمولدسازی و مدیریت دارايی های دولت (به ويژه دارايی های غیرمنقول دستگاه های اجرایی سراسر کشور)
yyتسهیل سرمایه گذاری های استراتژیک بلندمدت با هدف بهره برداری نسل های آتی.
yyصیانت از سرمایهگذاریهای خارج از کشور و مدیریت کارآمد سرمایهگذاریهای خارج از کشور
yyزمینهسازی برای برقراری عدالت در نظام پرداخت ،رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات
شاغلین ،بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری (در تحقق ماده  30برنامه ششم توسعه)
yyتشويق مالياتي موسسات خيريه ،نيكوكاري و سازمان هاي مردم نهاد
yyحمایت از اقتصاد روستا و فعال کردن چرخههای درآمد-توانمندی در روستاهای کشور (در تحقق ماده  27برنامه ششم
توسعه)
yyتوجه خاص به تقویت اقتصادی جوامع مرز نشین.
➢ ➢مشارکت در نهضت بهبود بهره وري و مقابله با تضييع منابع
یکی از مشکالت اصلی اقتصاد کشور بهره برداری نامناسب و تضییع منابع و سرمایههای کشور است .ضعف حرفهای نیروهای
تحصیلکرده ،مهاجرت نخبگان ،ضایعات گسترده کشاورزی و واردات محصوالت بیکیفیت نمونههای قابل مالحظهای است.
ساخت ساختمانهای با عمر مفید کم و ماشینآالت وارداتی نامرغوب ،تضییع منابع ملی است .تجربه دولت اول تدبیر و امید در
افزایش بهرهوری آب و زمین در تولید محصوالت استراتژیکی چون گندم و شکر ،نشانگر اهمیت تسهیل دسترسی به تکنولوژی
است .هنوز با بهرهبرداری صحیح و کامل از منابع فاصله داریم و دچار اسراف و تبذیر هستیم .وزارت امور اقتصادی و دارایی الزم
است با توجه به نکات فوق و تاکید بند سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد،
در اقدامات زیر مشارکت کند:
yyتسهیل دسترسی به تکنولوژی روز
yyتوجه به حفظ نخبگان و دانشمندان
yyافزایش کیفیت فرآیندها و فرآورده های تولیدی مبتنی بر استانداردهای پذیرفته شده داخلی و جهانی.
yyاصالح نظام قيمت گذاري نهاده ها براي هدايت انگيزه و رفتار مصرف كنندگان
yyافزايش نظارت هاي موثر بر هزينه كردهاي دولتي و نظارت موثر بر بودجه دولتي
yyطراحي سازوكارهاي تشويقي براي كاهش ميزان ضايعات و فرآوری مجدد ضایعات در صورت ایجاد
yyكاهش مصرف نهادهها مانند آب و انرژي توسط شركت ها و موسسات توليدي
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➢ ➢ايجاد شفافيت همه جانبه اقتصادي؛ اقتصاد در اتاق شیشهای
یکی از مشکالت مزمن اقتصاد ایران ،ضعف در شفافیت و انضباط اقتصادی است .از این رو مبارزه هوشمند با اقتصاد پنهان و
زیرزمینی و مقابله با فساد باید در دستور کار همه دولتها قرار گیرد .استقرار سازوكارهاي حاكميت شركتي در بنگاه هاي بزرگ
اقتصادي ،اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در حوزه اقتصاد ،انتشار صحیح آمار اقتصادی ،همکاری در اجرای سامانه
ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ،افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی ،انجام حسابرسی عملیاتی برای شرکتهای دولتی
و عمومي (در راستای سنجش عملکرد و شفافیت شرکتها) ،اجراي بودجهريزي مبتنی بر عملکرد 1در راستاي تخصيص منابع
متناسب با سطوح عملكردي ،اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به همراه شناسایی و کاربست بهترین
تجارب جهت مبارزه با جرایم سازمانیافته به ويژه قاچاق از مواردی است که باید در دستور کار وزارت قرار گیرد .شفافیت اقتصادی
یکی از مهمترین پیشنیازهای تحقق بند  19سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
➢ ➢تعریف و استقرار قواعد مالی انضباط بخش
در سالهای پیشرو تالش خواهد شد از استقراض غیربازارپذیر از شبکه بانکی کاسته شود و اوراق بهادار دولتی ،ابزار اصلی
متعادلسازی منابع و مصارف بودجه دولت گردد .در این شرایط نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در میانمدت نبایستی
از حدود تعیین شده تجاوز کند .لذا الزم است میزان مجاز انتشار ساالنه اوراق بهادار دولتی ،توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
و بر اساس تحلیل پایداری بدهیها تعیین گردد .تحلیل پایداری بودجه دولت ،میتواند به عنوان پیوستی در الیحه ساالنه بودجه
گنجانده و تصویب شود .بر اساس تجارب جهانی ،مهمترین قواعد مالی که طی دودهه گذشته درکشورهای مختلف مورد استفاده
قرارگرفته به شرح زیر است :
yyقاعده بدهی :سقفی معین بر حسب درصدی ازتولید ناخالص داخلی برای بدهی تعیین میشود که میزان استقراض دولت
را محدود مینماید.
yyقاعده تراز بودجه :سقفی برای ترازبودجه تعریف میشود و میتواند ضمانتی برای دستیابی به قاعده بدهی دولت باشد.
yyقاعده درآمد :سقف یا حداقلی برای درآمدهای دریافتی دولت ،جهت افزایش درآمدها و یا جلوگیری از فشار مالیاتی
مضاعف تعیین میشود.
yyقاعده مخارج :معمو ًال بر حسب مقادیر مطلق ،نرخهای رشد و یا درصدی از تولید ناخالص داخلی از مخارج با افق زمانی
عموم ًا  3تا  5ساله تعریف میشود.
در این دوره سعی خواهد شد این قواعد تعریف و مستقر شود.
➢ ➢مشارکت در اصالح ساختار درآمد و هزینه دولت
مصارف بودجه
در راستای تحقق بندهای  16و  17سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی ،باید هم در سمت منابع و هم در سمت
ِ
دولت ،اصالحاتی صورت گیرد به گونه ای که نسبت تراز عملیاتی اولیه به تولید ناخالص داخلی در جهت مثبت شدن ،افزایش
یابد .در سمت درآمدها ،ترکیب و پوشش مالیاتی به شکلی بهبود یابد که درآمد مالیاتی از اقالم با اختاللزایی کمتر ،افزایش یابد.
گسترش پوششهای مالیاتی ،حذف معافیتهای مالیاتی و تجدید ساختار در نظام مالیاتی بهگونهای که مالیات بر مجموع درآمدها
مبنای ستاندن مالیات باشد ،تا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد .در ضمن باید توجه داشت گسترش پایه مالیاتی
  .1در تحقق بند پ ماده  7برنامه ششم توسعه
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باید با حداقل فشار بر اقشار آسیبپذیر بلکه منبعث از رشد اقتصادی و سهیم کردن مردم با رویکرد تعاملی مردم و سازمان مالیاتی
باشد .فرآیندهای قانونی بهگونهای تنظیم شود که دریافت و به خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده ،افزایش یافته و منابع قابل
استرداد در محاسبات درآمدی لحاظ نگردد .به منظور بهبود در انگیزه نظام بنگاهداری ،مالیات بر شرکتها به تدریج کاهش یابد.
در سمت هزینهها ،هدف باید رشد هزینهها با نرخی کمتر از رشد اسمی اقتصادی و تالش در جهت بهبود پوشش و کارایی باشد.
در این راستا ،تغییر در شیوه ارائه خدمات و به کارگیری خرید خدمت به عنوان ابزاری جهت بهبود در بهرهوری بهکار گرفته شود.
➢ ➢مشاركت در اصالح نظام تامین آتیه و صندوقهاي بازنشستگي
صندوقهای بازنشستگی باید خودگردان باشند و اتکا آنان به بودجه دولت یک بیماری است که از گذشته به آن رسیده است.
کاهش اتکا صندوقهای بازنشستگی به منابع بودجه دولت ،بهبود برنامهریزی عملیاتی و کاهش فعالیتهای تصدیگری و
بنگاهداری آنها اقدامات پایهای در راستای تخفیف پیامدهای چالش صندوقهای بازنشستگی است .برای متعادلسازی تعهدات
دولت در قبال صندوقهای بازنشستگی الزم است ،در طی یک برنامه اصالحی به تدریج دارايیهای آن دسته از صندوقهای
بازنشستگی که دولت از محل منابع بودجه به جبران کسری آنها میپردازد ،در قبال این حمایتهای بودجهای به دولت منتقل
گردد .در نهایت کلیه صندوقهای بازنشستگی باید تحت قوانین یکسان و همسو با تجربیات بینالمللی فعالیت نمایند.
➢ ➢نقش آفريني در حفظ و تقویت ثبات پولی
هدفگذاری تورم ،به عنوان یک ابزار ایجاد ارتباط برای بیان دیدگاهها و اعمال سیاستهای پولی باید به عنوان چهارچوب
سیاستگذاری پولی اعالم شود .این چهارچوب دارای مولفههایی نظیر اعالم عمومی یک هدف میانمدت برای تورم ،تعهد نهادی
به کنترل نوسان قیمتها به عنوان هدف اصلی سیاست پولی ،رویکرد مبتنی بر استفاده فراگیر از اطالعات متغیرهای مختلف در
هدایت سیاست پولی ،شفافیت و مسئولیتپذیری مقامات پولی در دستیابی به هدف تورمی خواهد بود.
پیششرطهای اصلی اجرای این چهارچوب در سیاست پولی ،استقالل بانک مرکزی ،عدم تعهد به اهداف متعارض با اهداف
تورمی و ارتباط باثبات و قابل پیشبینی بین ابزارهای سیاستهای پولی و تورم است .در چنین شرایطی ،باید شان نظارت عملکرد
بانک مرکزی از شان سیاستگذاری این بانک ،تفکیک شود .بانک مرکزی باید در انتخاب و استفاده از ابزار سیاستی و به طور
کلی سیاستگذاری پولی استقالل داشته باشد و این استقالل باید از طریق قوانین باالدستی تضمین شود تا آحاد اقتصادی نسبت
به سیاستهای بانک مرکزی و استقالل آن ،اطمینان یابند.
در حوزه سیاستهای ارزی ،بانک مرکزی باید نظام ارزی را برای فعاالن اقتصادی تبیین نموده و به کمک ابزارهای سیاستی
در بازار ارز به دنبال تثبیت نظام ارزی باشد .بانک مرکزی باید آمادگی داشته باشد تا در بازار ارز مداخالت خرید و فروش را به
نحوی انجام دهد که در کوتاهمدت نوسانات ارزی را کنترل کرده و در میانمدت قدرت رقابتی اقتصاد را حفظ و نظام ارزی تبیین
شده را تحقق بخشد .در این مسیر ،نباید تفاوتی بین نظام ارزی جاری و نظام ارزی قانونی وجود داشته باشد.
➢ ➢مشاركت در احیا و اصالح نظام بانکی
به دلیل ابعاد چالش نظام بانکی ،وجود اجماع در درون حاکمیت در مورد راهکارهای حل چالشهای نظام بانکی یک الزام کلیدی
است .وزیر امور اقتصادی و دارایی ،مبتنی بر بند نهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مواد  14تا  19قانون برنامه ششم برای
ایجاد چنین اجماعی ،میکوشد تا بتوان سیاستهای اصالحی را به شرح زیر انجام داد:
yyبازارپذیر کردن بدهیدولت به بانکها .در راستای مواد  8و  10قانون برنامه ششم توسعه و بهمنظور ایجاد جریان
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درآمدی برای طلبکاران ،دولت باید کلیه بدهیهای خود را در طول یک دوره مشخص ،بازارپذیر نماید.
yyمنطقیسازی نرخ سود :یکی از مهمترین سازوکارهای احیای نظام بانکی و همچنین بهبود محیط کسب وکار ،کاهش
نرخهای سپرده و تسهیالت به صورت متوازن و منطقی است.
yyافزایش سرمایه .سهامداران بانکها و موسسات مالی و پولی باید مکلف به افزایش سرمایه خود تا رسیدن به
استانداردهای بینالمللی شوند.
yyانجمادزدایی از داراییهای مسموم و غیرمولد بانکها .از دالیل کاهش توان تسهیالت دهی بانکها ،بدهی دولت
به بانکها ،وجود مطالبات معوق ،بنگاهداری و امالک مازاد و تملیکی آنهاست .به هر میزان که بتوان داراییهای منجمد و
مسموم را از ترازنامه بانکها با استفاده از روشهایی چون اوراق بهادارسازی مطالبات ،استفاده از شرکتهای مدیریت دارایی،
فروش اموال مازاد و وصول مطالبات از ترازنامه بانکها حذف نمود ،هم بانکها و هم جامعه از تبعات مثبت آن بهرهمند
خواهند شد.
yyبهبود نظام حاکمیت شرکتی و روزآمدسازی نظام بانکی .یکی از مهمترین اقدامات در راستای اصالح نظام بانکی
کشور ،بهبود نظام حاکمیت شرکتی است به گونهای که فاصله ایجاد شده با استانداردهای بینالمللی با رعایت کامل نظام
حقوقی و ارزشی کشور ،کاهش یافته و بانکهای کشور توانمندی الزم برای برقراری ارتباطات و تعامالت جهانی را کسب
کنند.
اولويتهاي راهبردي ،برنامهها و سياستها ،بايد تبديل به پروژههاي مشخص قابل اندازهگيري و قابل پيگيري شوند.
بررسيهاي اوليه نشان ميدهد انجام ابرپروژههايي مانند موارد زير ميتواند در اولويت قرار گيرد .بديهي است فهرست پروژهها،
فهرستي زنده و پوياست و در طول زمان متناسب با تصميمات دولت و اقتضائات اقتصاد روزآمد خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی
جدول شماره  .6اَبَرپروژهها و اقدام اساسی
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 20اَبَرپروژه و اقدام اساسی دولت در حوزه اقتصاد

ردیف

همکار

متولی

1

بهبود محیط واقعي کسب وکار و شاخص جهاني آن

2

طراحی و استقرار سازوکارهای بهبود شاخصهای رقابتپذیری

وزارت اقتصاد

3

تنقیح قوانین نهادساز در اقتصاد ايران

وزارت اقتصاد

مجلس محترم

4

اصالح نظام تامین مالی خارجي

وزارت اقتصاد

بانک مرکزی ،وزارت

5

هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت (خزانه داری الکترونیک) وزارت اقتصاد

6

مولدسازی دارايیهای دولت و شرکتهای دولتی

وزارت اقتصاد

تمام دستگاه ها

7

توسعه نظام مالیاتی نوین (گسترش طرح جامع مالیاتی)

وزارت اقتصاد

تمام دستگاه ها

8

توسعه بازار سرمایه و بدهی (بین المللی سازی ،نهادها ،ابزارها،

وزارت اقتصاد

بانک مرکزی

1

وزارت اقتصاد

تمام دستگاه ها
تمام دستگاه ها

خارجه
سازمان برنامه

عمق)
9

ساماندهی سهام عدالت

وزارت اقتصاد

مجلس محترم

10

بهسازي روند خصوصي سازي

وزارت اقتصاد

سازمان برنامه

11

طراحی نظام تدبیر اقتصادی دولت

وزارت اقتصاد

سازمان برنامه

12

اقتصاد در اتاق شیشهای

وزارت اقتصاد

تمام دستگاه ها

13

ایجاد نظام رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی

وزارت اقتصاد

بانک مرکزی

14

مدیریت بدهیهای دولت

وزارت اقتصاد

ساير دستگاه ها

15

توسعه پایگاه داده جامع اطالعات اقتصادی-اجتماعی خانوار

16

مشاركت در احیا و اصالح نظام بانکی

17

مشاركت در بازتنظیم نظام بودجه بندی

2

3

وزارت رفاه و کار وزارت اقتصاد
بانک مرکزی

وزارت اقتصاد

سازمان برنامه

وزارت اقتصاد

18

مشاركت در اصالح نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی

وزارت رفاه

وزارت اقتصاد

19

مشاركت در بهسازی صندوق توسعه ملی و رابطه آن با دولت

هيات دولت

وزارت اقتصاد

20

مشاركت در مدیریت واردات رسمی و غیررسمی

وزارت صمت

وزارت اقتصاد و ...

4

 .1یکی از زیرپروژههای این ابرپروزه ،عملیاتیسازی نظام جامع استعالمات کشور است.
 .2قانون انتشار و دسترسی آزاد اطالعات در حوزه اقتصادی ،انتشار آمار اقتصادی و اجرای سامانه ستاد و...
 .3توسعه چنین پایگاهی باعث خواهد شد سیاست گذاری ها به ويژه سیاست گذاری های رفاهی مبتنی بر دادههای جامع و روزآمد انجام پذیرد.
 .4بودجهبندی مبتنی بر عملکرد یکی از زیرمجموعههای این ابرپروژه است.
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رویکردها و برنامه

اهم اهداف و برنامه ها به تفکیک حوزه ها
حوزه های تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارايی از تعدد و تنوع زیادی بر خوردارست .لذا اتخاذ اهداف شفاف در هر حوزه و
همچنین تعیین برنامه ها و پروژه های اصلی هر حوزه از ضرورت دو چندان برخوردار است .در این بخش به تفکیک حوزه های
مهم سازمانی ،به این مهم می پردازیم.
سازمان امور مالیاتی کشور
اهداف و جهت گیری کالن

yyافزایش شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
yyافزایش شاخص مالیات به هزینههای جاری دولت
yyافزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه
yyارتقاء سالمت اداری سازمان (مبارزه با فساد مالیاتی)
yyافزایش سطح رضایتمندی مودیان مالیاتی
اهم برنامهها و پروژهها

yyپیاده سازی کامل نظام مالیات برارزش افزوده
yyمطالعه ،تدوین ،پیشنهاد ،تصویب قانون و اجرای نظام مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
yyتوسعه و تکمیل نظام اطالعات مالیاتی
yyمطالعه ،تدوین ،پیشنهاد و تصویب قانون هدفمندسازی معافیتها و مشوقهای مالیاتی
yyگسترش طرح جامع مالیاتی
yyپروژه ارتقاء سالمت اداری سازمان
گمرک جمهوری اسالمی ایران
اهداف و جهتگیری کالن

yyتوسعه گمرک الکترونیک و یکپارچه با تمرکز  بر پنجره واحد بین المللی
yyکاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کاال در رویه های واردات وصادرات  با ساده سازی رویه ها
yyافزایش سهم درآمدهای گمرکی و تحقق درآمدهای پیش بینی شده
yyافزایش تعامالت بین المللی با کشورهای هدف
yyکاهش تخلفات گمرکی ،ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد
اهم برنامهها و پروژهها

yyتوسعه و تکمیل مدل مجازی پنجره واحد تجاری فرامرزی در سطح بین المللی
yyاعمال  مدیریت ریسک و کنترل بر اساس بازبینی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
yyتکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی در رویه های باقیمانده
yyاجرای طرح تجمیع عوارض و درآمدها
yyتجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری های نوین با رویکرد الکترونیکی نمودن کلیه اسناد
yyاجرای اقدامات پیشگیرانه در جهت مبارزه با قاچاق کاال
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرا ن  -صنعت بیمه
اهداف و جهت گیری کالن

yyافزایش ضریب نفوذ بیمه
yyافزایش حق بیمه سرانه
yyافزايش سهم بخش خصوصی در بازار بیمه کشور
yyافزایش سطح توانگری شرکتهای بیمه
yyافزایش سهم بیمههای زندگی در بازار بیمه کشور
اهم برنامه ها و پروژه ها

yyاستقرار کامل سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه)
yyتاسیس شرکتهای بیمه تخصصی با تاکید بر ایجاد موسسات بیمه زندگی
yyبازنگری در مقررات و آییننامههای سرمایهگذاری ذخایر بیمهای جهت استفاده بهینه از منابع تامین مالی پایدار
yyافزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار بیمه کشور و شناسایی بازارهای جدید بینالمللی
yyکمک به استقرار مدیریت ریسک
yyتأمین پوششهای بیمه اتکایی مورد نیاز حوزه سرمایه گذاری و تولید
سازمان خصوصیسازی  -مردمیسازی
اهداف و جهتگیری کالن

yyكاهش تصديگري دولت با فروش و يا تعيين تكليف بنگاههاي گروه ( )1و ( )2مشمول واگذاري
yyافزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها
yyتكميل طرح ساماندهی سهام عدالت
yyنظارت بر عملکرد شرکتهای واگذارشده در چارچوب قراردادهای منعقده
اهم برنامهها و پروژهها

yyفروش بنگاهها به شیوهای شفاف ،کارا ،رقابتی و منصفانه
yyتعيين تكليف بنگاهها (اصالح ساختار مالی و حقوقی الزم)
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رویکردها و برنامه
yyاجراي شيوهنامه تشويق بخش خصوصي به منظور جلب مشاركت در واگذاريها
yyدريافت و واريز مبالغ حاصل از واگذاريها به حساب خزانه يا انجام تهاترهاي مربوط
yyتکمیل فرآیند ارايه صورتحساب به مشمولین
yyواریز سود سهام عدالت به حساب مشمولین
yyساماندهی سهام عدالت

خزانه داری کل کشور  -نظارت مالی
اهداف و جهت گیری کالن

yyشفافسازي و هوشمندسازي عمليات مالي دولت و ارتقاء پاسخگويي نظام مالي دولت
yyتوسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت
yyتوسعه زمینه های اعمال نظارت قبل از خرج برای اجرای بودجه ملی و استانی
yyمدیریت اموال و دارايیهای دولت
yyراهبری استقرار استانداردهای حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی و تهیه صورتهای مالی دولت
yyارتقاء نظارت مالی از طریق گردش ذیحسابان ،توسعه حرفهای آنان و ارزیابی عملکرد ذیحسابان
اهم برنامه ها و پروژه ها

yyانتشار انواع اوراق بدهی اسالمی و سایر ابزارهای تسویه و تهاتر و ایجاد ترکیب بهینه بدهی های دولت
yyپروژه خزانه داری الکترونیک (هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت)
yyتوسعه سامانه های نظارتی اجرای بودجه
yyپاسخگویی شفاف به دولت و دستگاههای اجرایی در راستای اعمال نظارت بر بودجه
yyپیشبرد پروژه مولدسازی و مدیریت دارايیهای دولت و استقرار سامانه سادا
yyتهیه و ابالغ بخشنامهها و دستورالعملهای اجرای حسابداری تعهدی و تهیه صورتهای مالی دولت
yyاجرای ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان ،آموزش مستمر حرفهای و جابجایی ذیحسابان
امور بانکی و شرکت های دولتی
اهداف و جهت گیری کالن

yyافزايش توان تسهيالتدهي و اصالح ساختار مالي بانكهاي دولتي
yyپیشرفت پروژه سامانههاي یکپارچه بانكي
yyافزایش شفافیت اطالعاتی شرکتهای دولتی و مدیران شرکتهای دولتی
yyساماندهی شرکتهای دولتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
اهم برنامه ها و پروژه ها

yyپیگیری افزایش سرمایه بانکهای دولتی
yyپیگیری واگذاری شرکتهای وابسته و اموال و امالک مازاد بانکهای دولتی
yyپيگيري تسويه مطالبات بانكها از دولت
yyپیگیری تكميل سامانه يكپارچه اطالعات بانکي و سامانه يكپارچه اطالعات بيمهاي
yyطراحی و پیادهسازی سامانه یکپارچه اطالعات شرکتهای دولتی
yyتهیه و تنظیم الیحه نحوه اداره امور شرکتهای دولتی
yyاصالح قوانین و مقررات مربوط و ساختار مربوط به نظام حسابرسی کشور
تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانون گذاری
اهداف و جهتگیری کالن

yyمشارکت در تنقیح قوانین مادر
yyارایه اطالعات منظم و شفاف در مورد متغیرهای اقتصادی و عملکرد برای نظارت موثر نمایندگان محترم
yyایجاد رابطه هم افزا ،همدالنه و همکارانه با مجلس محترم شورای اسالمی
اهم برنامهها و پروژهها

yyمشارکت در شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد ،منسوخ و مخل و اصالح آن
yyپیگیری اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده  10قانون سازمان بازرسی
yyتأسیس دفاتر حقوقی در سازمان ،موسسات و شرکتهای وابسته به وزارت متبوع
yyتامین اطالعات و گزارش های الزم برای دستگاه های نظارتی در راستای پاسخگویی موثر.
امور اقتصادی ،سیاست گذاری و بهبود مستمر فضای کسب و کار
اهداف و جهت گیری کالن

yyارتقای جایگاه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی
yyارتقای جایگاه کشور در شاخص رقابتپذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد
yyرتبهبندی شاخصهای محیط کسب و کار در استانها
yyتشکیل مرکز ملی پایش محیط کسب و کار
yyرصد وضعیت اقتصاد با تاکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حوزه عملکرد وزارت متبوع (ملی،ستادی،استانی)
yyپیاده سازی طرح جامع اطالعات وزارت امور اقتصادی و دارايی (ستادی -استانی)
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رویکردها و برنامه

اهم برنامه ها و پروژه ها

yyطراحی ،اجرا ،مفاهمه و پیگیری اقدامات برای بهبود سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی
yyطراحی ،اجرا ،مفاهمه و پیگیری اقدامات برای بهبود رقابتپذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد
yyرتبهبندی شاخصهای محیط کسب و کار در استانها
yyتوسعه سامانه (زیرسیستم)  اطالعرسانی مجوزهای کشور (سام)
yyتوسعه سامانه دریافت شکایات ،انعکاس و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسبوکار (دادور)
yyتوسعه زیرسیستم نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور (نما)
yyتوسعه زیرسیستم بانک اطالعاتی قوانین و مقررات محیط کسب و کار
yyتوسعه زیرسیستم مرکز فوریتهای بهبود محیط کسب و کار
yyبه روز رسانی شاخص اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و طراحی شاخص اقتصاد مقاومتی در برش استانی
yyتکمیل و ارتقاء داشبورد مدیریت اطالعات اقتصادی
yyتوسعه و ارتقاء بانک اطالعات اقتصادی و مالی کشور
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران  -حوزه تامین مالی خارجی
اهداف و جهت گیری کالن

yyتجهيز و تدارك منابع مالي خارجي از محل بانك هاي توسعهاي بينالمللي
yyتجهيز منابع  مالي خارجي استقراضي از طريق خطوط اعتباري  بانكهاي تجاري خارجي ( فاينانس)
yyسرمايه گذاري خارجي مصوب تحت قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي
yyپیشبرد موثر مذاكرات تشويق و حمايت سرمايهگذاري
yyگسترش تبادل هيات هاي اقتصادي و انعقاد اسناد همكاري اقتصادي دو جانبه و چند جانبه با كشورهاي هدف
اهم برنامهها و پروژهها

yyافزایش هم افزایی بین بازوهای بین الملل دستگاههای اجرایی
yyتعامل با مقامات بانكهاي توسعهاي بين المللي برای افزايش سقف تامين منابع مالي خارجي
yyتنظيم موافقتنامهها و ضمانتنامهها ،انعقاد موافقتنامه كلي تسهيالت با اعتباردهندگان خارجي
yyمديريت تسويه بدهيهاي ناشي از صدور ضمانتنامه دولتي
yyشناسايي ،پااليش و بازاريابي فرصتهاي سرمايه گذاري خارجي ايران
yyنظارت بر طرحهاي سرمايهگذاري خارجي مصوب و پيگيري جذب سرمايههاي خارجي مصوب به پروژهها
yyبرگزاري اجالسهاي كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي
yyبسترسازی انتشار اوراق ارزی بین المللی
yyایجاد بستر برای مشارکت و سرمایهگذاری هموطنان خارج از کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان حسابرسی
اهداف و جهت گیری کالن

yyجلب مشارکت سرمایهگذاران خارجی از طریق پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ()IFRS
yyمدیریت دارايیهای دولت از طریق گسترش و تکمیل تدوین استانداردهای بخش عمومی
yyمدیریت دارايیهای دولت از طریق رسیدگی به بدهیها و مطالبات دولت
yyبازنگری و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی
yyگسترش نقش و جایگاه بخش خصوصی در حسابرسی و تمرکز سازمان حسابرسی بر وظایف حاکمیتی
اهم برنامه ها و پروژه ها

yyمشارکت در استقرار استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی  ()IFRS
yyتدوین و تصویب استانداردهای بخش عمومی
yyپوشش کامل شرکتهای درخواست و یا واگذار شده به سازمان برای ارایه گزارش مطالبات دولت
yyتدوین و تجديدنظر در استانداردهای حسابرسی و حسابداری ملی و تصویب آنها
yyارایه گزارشهای مورد نیاز خزانهداری کل (موارد عدم رعایت قوانین و مقررات مرتبط با خزانه)
yyتالیف ،ترجمه ،تجديدنظر و تجدید چاپ کتب مورد نیاز حرفه و آشنایی بیشتر جامعه با حرفه
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
اهداف و جهتگیری کالن

yyمشارکت در اصالح قانون تاسیس سازمان با توجه به تغییرات شرایط محیطی
yyافزایش میزان تحقق درآمد پیش بینی شده  
yyتوسعه و استقرار فناوری اطالعات در کلیه فرآیند های عملیاتی سازمان
اهم برنامه ها و پروژه ها

yyتشکیل کارگروه اصالح قانون تاسیس سازمان
yyتوسعه سامانه مزایده الکترونیک اموال منقول و غیرمنقول
yyاستقرار سامانه جامع اموال تملیکی
yyتشکیل کارگروه پیگیری و رسیدگی به پرونده های سنواتی و بالتکلیف اموال منقول و غیرمنقول
بازرسی و رسیدگی به شکایات مردم
اهداف و جهت گیری کالن

yyنظارت و بازرسی هدفمند و مقابله با عوامل و مصادیق فساد در واحدهای تابعه و استانی
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رویکردها و برنامه
yyالکترونیکی کردن فرآیند پاسخگویی به شکایات
yyشناسایی گلوگاههای تخلفات اداری و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن

اهم برنامهها و پروژهها

yyاستقرار کامل سامانه پاسخگویی به شکایات در کلیه واحدهای تابعه و استانی
yyایجاد سامانه الکترونیکی دریافت اطالعات دستورالعمل اجرایی مواد  91و  92قانون مدیریت خدمات کشوری
yyتدوین طرح الگوی سنجش میزان سالمت اداری و مقابله با فساد در دستگاه های تابع
yyتدوین منشور تعالی دستگاهها در راستای تحکیم و تقویت سالمت اداری و مقابله با فساد
مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی -حوزه سالمت مالی
اهداف و جهت گیری کالن

yyتهیه آییننامههای اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
yyتوسعه زیرساختهای فنی و اجرایی در سطح کلیه اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی
yyارتقای رویکرد پیشگیرانه در اجرای قوانین و مقررات در جهت جلوگیری از بروز فساد اقتصادی
yyافزایش سطح تعامل با مراجع و ضابطین قضایی در عرصه مبارزه با  پولشویی و تامین مالی تروریسم
yyپیاده سازی روشهای نوین در شناسایی و پیشگیری از موارد مشکوک و تامین مالی تروریسم
اهم برنامهها و پروژهها

yyوضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل معین و موسسات مالی
yyانجام ارزیابیهای کاهش موثر ریسک های موجود و تناسب با ریسکهای شناسایی شده
yyعرضه فناوریهای جدید و به روز موسسات مالی برای کاهش ریسک مبارزه با پولشویی
yyاستقرار سامانه فرایند نقل و انتقال الکترونیکی وجوه در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
نوسازی نظام اداری و فناوری اطالعات
اهداف و جهتگیری کالن

yyاصالح نظام اداری
yyتحقق سازمان الکترونیک
yyپیاده سازی ،استقرار و اجرای نظام نوین حسابداری و نظام نوين كنترل و حسابرسي داخلي
اهم برنامهها و پروژهها

yyتداوم سامانه مدیریت استراتژیک وزارت متبوع و پایش راهبردی تحقق اهداف و اقدامات راهبردی
yyاستقرار و توسعه نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

وزارت امور اقتصادی و دارایی
yyطراحی و پیاده سازی شبکه یکپارچه وزارت اقتصاد (شیوا)
yyتوسعه و تكميل سامانه جامع اموال دولت (سادا)
yyطراحی و پیاده سازی سامانه جامع امور شرکتهای دولتی(سامانه مجامع و بنگاه ها)
yyتوسعه بستر یکپارچه تبادل اطالعات اقتصادی کشور (بیتا)
yyتوسعه سامانه مدیریت بدهی ها (سماد)
yyتوسعه سامانه تشخيص صالحيت حرفه اي حسابداران رسمي
yyتوسعه سیستم جامع تمرکز ،تلفیق و روشهای حسابداری
yyتوسعه سامانه مركز عالي دادخواهي مالیاتی و تشخيص صالحيت حرفهاي
yyتوسعه سامانه اوراق بهادار و سامانه جامع نظام نوين اموال منقول غيرمصرفي تحت وب
yyتوسعه سامانه تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات از شرکت های دولتی
بازار سرمایه و بدهی کشور
اهداف و جهت گیری کالن

yyافزایش شفافیت ،سرعت ،کارایی و عمق بازار سرمایه و بدهی
yyحمایت از سهام داران خرد
yyافزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه
yyحذب سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه و بدهی ایران
yyظرفیتسازی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاهها
اهم برنامهها و پروژهها

yyتوسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه
yyبهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه
yyارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان
yyبینالمللی شدن بازار سرمایه و حضور در بازارهای بینالمللی
yyتوسعه آموزش و فرهنگ سرمایهگذاری و بهبود نظام اطالعرسانی در بازار سرمایه
دبیرخانه مناطق آزاد
اهداف و جهتگیریهای کلی

yyفعالسازی ظرفيتهاي مناطق با سه محور صادرات ،اشتغال و جذب هدفمند سرمایه داخلی و خارجی.
yyتبدیل مناطق منتخب به دروازه بازارگشایی ملی  برای حضور در زنجیره توليد و توزیع منطقهاي و جهاني.
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رویکردها و برنامه
yyافزایش هماهنگي در روابط سازمان مناطق با دستگاه هاي دولتي ،عمومي و مردمي برای تسریع در انجام امور مرتبط
با توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادی.

اهم برنامهها و پروژهها

yyعملیاتیسازی تکلیف قانونی مصرح در تبصره ماده  23قانون برنامه ششم توسعه.
نالمللی به ويژه موسسات مالی (بانکی ،بیمهای و سرمایهگذاری و  )...در مناطق
yyتسهیل حضور شرکتها و موسسات بی 
آزاد و ويژه.
yyمعرفی و بازاریابی جهانی مناطق آزاد و ويژه اقتصادي برای جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي.
yyانعقاد تفاهم نامه مشترک مناطق آزاد ،بیمه مرکزی ،بانک مرکزی و بورس به منظور طراحی یک رفتار مالی بینالمللی.
yyمشارکت در ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد( .ارزی یا ریالی)
yyگسترش فعالیتها در مناطق آزاد بر اساس «طرح توسعه منطقهای همهجانبه اقتصادی-اجتماعی» با تاکید خاص بر
توسعه انسانی همراه با تعیین اولویتهای استراتژيک اختصاصی هر کدام از مناطق.
اختصاصی مناطق آزاد ،پایش و مقایسه آن با سرزمین اصلی و مناطق مشابه در سایر کشورها.
yyتدوین شاخص کسب وکار
ِ

اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است .حرکت سریعتر در جاده پیشرفت ،نیازمند اعتدال در
اقتصاد ،تعادل در پیشرفت و عدالت ،پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و آرمانهای عدالتجویانه اقتصادی اسالم ،بهرهگیری
عزتمندانه از اقتصاد جهانی ،توانمندسازی بخش خصوصی و علمی کردن سیاستگذاری اقتصادی ،انضباط راهبردی و
تداوم اصالحات ساختاری-نهادی است.

