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 گفتار طرح پژوهشیپیش

 مانیفست اقتصادی»طرح پژوهشی حاضر با عنوان  ۶۹۳۱اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در زمستان سال 

یک دیدگاه سازگار و علمی برای مدیریت اقتصاد کشور در چارچوب روابط  دهیشکل»مشخص  فهددو را با  «اتاق ایران

ر کار ، در دستو«بر مبنای آن مطالبات اعضای اتاقمواضع و ایجاد انسجام و یکپارچگی در »و  «بخش خصوصی با حاکمیت

 خود قرار داد.

ر دسازگار  ها و راهکارهایینگرهمجموعه  معطوف به ارایه «اتاق ایران مانیفست اقتصادی»با توجه به اهداف فوق، محتوای 

از آنجا . دتدوین شرقابتی و پویا  آزاد، اقتصادی برای دستیابی بههای بخش خصوصی با نهادهای حاکمیتی خصوص چالش

سب و کهای فوق، مستلزم رشد بخش خصوصی کارآمد و در نتیجه منوط به وجود محیط که دستیابی به اقتصادی با ویژگی

هد. دهای ناظر بر محیط کسب و کار در اقتصاد ایران تشکیل میی اصلی مانیفست حاضر را سیاستکار مساعد است، هسته

های اقتصاد کالن های اقتصاد کالن، مانیفست حاضر سیاستوکار به سیاستبا این حال به دلیل وابستگی شدید فضای کسب

های فوق، مانیفست حاضر موضوعات مختلف اده است. با توجه به دامنه وسیع سیاسترا نیز از این منظر، مورد توجه قرار د

، های انرژیای پوشش داده است. با این وجود، موضوعاتی مانند اصالح قیمت حاملاقتصادی را بصورت نسبتا گسترده

 با ابعاد متنوعند، به دلیل رغم آنکه موضوعاتی مهم وزیست، علی ی آب و محیطهای بازنشستگی، و مسائل حوزهصندوق

 اند. شوند خارج از چارچوب این مانیفست قلمداد شدهکه مستقیما به رابطه بخش خصوصی و دولت مربوط نمیآن

ها و همچنین عناوین تعریف شده ذیل هر سرفصل در شورای پژوهشی اتاق ایران، چارچوب کلی مانیفست با تصویب سرفصل

مختلف اتاق ایران در اختیار ایشان قرار گرفت و با دریافت نظرات آنان، ساختار مانیفست نهایی برای دریافت بازخورد ارکان 

 شد.   

های های صورت گرفته در خصوص اقتصاد ایران و همچنین پژوهشبرای تدوین محتوای مانیفست، از تعداد فراوانی پژوهش

که  های مرتبط با اقتصاد ایرانتا حد امکان تمامی پژوهشالمللی مرتبط، بهره گرفته شد. برای این منظور تالش شد بین

های رو، عالوه بر استفاده از پژوهشاند مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند. از ایندادهراهکارهای مشخصی را پیشنهاد می

ی پولی و بانکهای انجام شده توسط پژوهشکده دانشگاهی و مقاالت منتشر شده در مجالت علمی، به طور خاص از پژوهش

های مجلس شورای اسالمی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مرکز پژوهش
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های تهران و ایران استفاده شده که فهرست منتخبی از منابع مورد استفاده در قسمت مراجع ذکر شده ریزی و اتاقو برنامه

 هاست )بدون آنکه درها و راهکارهای پیشنهادی در مانیفست، برگرفته از نتایج این پژوهشمشیمهمی از خطش بخاست. 

 آنها جداگانه ارجاع داده شود(.تک  تکبه متن مانیفست، 

متن تهیه شده در اختیار گروهی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی قرار داده شد تا با  با تدوین نسخه اولیه مانیفست،

ر اصغحسینی، پور، احمد دوستمهدی بهکیش، محسن جاللآقایان گیری از نظرات ایشان اصالح و تکمیل گردد. بهره

ه بزرگواری زحمت مطالعبا  و فرهاد نیلی پویا ناظران زاده،مدنیعلی  دسی نژاد، سید فرشاد فاطمی،، موسی غنیشاهمرادی

دانم از همه زم میال .شایانی نمودندکمک  مانیفستچه بیشتر شان به غنای هرسازنده اتنظردقیق مانیفست را پذیرفتند و با 

 این عزیزان تشکر کنم و البته مسئولیت نقایص و اشتباهات احتمالی موجود در مانیفست بر عهده اینجانب است. 

مللی تدوین المدت و شرایط نرمال سیاسی و بینانداز میانبا نگاه به یک چشمبه ذکر است که تدوین مانیفست حاضر الزم 

شده و شرایط ویژه و پرتالطم بعد از خروج آمریکا از برجام، موقتی و گذرا فرض شده است. در نتیجه، این مانیفست به هیچ 

ونگرایی و های بره کنونی نبوده و برخی از راهکارهای پیشنهادی در سرفصلوجه یک سند سیاستی برای عبور از شرایط ویژ

 ی است.المللسیاست ارزی منوط به پایان یافتن این شرایط ویژه و ایجاد روابط نرمال اقتصادی و سیاسی در عرصه بین

طوط اصلی ها و خی نگرهتهیه شده است. خالصه مدیریتی حاو "تفصیلی"و  "خالصه مدیریتی"مانیفست حاضر در دو نسخه 

در خصوص تنظیم مناسبات بخش خصوصی و حاکمیت است. نسخه تفصیلی مانیفست جامعیت بیشتری داشته و ضمنا 

کند. از آنجا که در تهیه مانیفست، بنا بر رعایت اختصار بوده هر جا که راهکارهای مشخصی را ذیل هر سرفصل پیشنهاد می

 رسیده در بخش پیوست مانیفست آورده شده است. توضیحات بیشتری ضروری به نظر می

ینک در معرض اشود و طبیعتا خالی از کاستی نیست. این سند، این اولین تجربه در تدوین مانیفست اتاق ایران محسوب می

ت بیشتری ، قوهابازخورد نظرات و تا با دریافتو امید است اقتصاددانان قرار دارد  و کارشناسان فعاالن اقتصادی، ارزیابی و نقد

 بتواند نقش مفید و موثری در تنظیم مناسبات بخش خصوصی با حاکمیت ایفا کند. یابد و 

داد، نایب رییس محترم و معاون محترم پژوهشی اتاق ایران، به دانم از آقایان پدرام سلطانی و مرتضی اهللدر پایان الزم می

فرهاد خان میرزایی نیز بعنوان همکار، بخش مهمی از بار انجام  دلیل همراهی شان در طول اجرای پروژه تشکر کنم. آقای

 تحقیق را بر عهده داشتند که از ایشان نیز ممنونم. 
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 خالصه مدیریتی مانیفست اقتصادی اتاق ایران

ی محور اصلی حکمرانی کشور نبوده و به دلیل تنظیم حکمرانی در حوزهبی به توسعه اقتصادی، ی گذشته، دستیاطی چهار دهه

 مناسبات داخلی و خارجی بر مبنای مالحظات سیاسی، تنگناها و فشارهای مختلفی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.  

ذاران کشور گو مورد اجماع سیاست علم اقتصادگذاری که مبتنی بر سیاست سازگار و چارچوب شفاف عالوه بر این، فقدان یک

سد ردر برخی موارد به نظر می بطوری کهگذاری اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا شده گیری سیاست، منجر به شکلباشد

ضعیف با ت نیز درآمدهای نفتیگذاران در مورد بنیادها و مفاهیم اصلی اقتصادی نیز دچار ابهام و کژفهمی هستند. سیاست

گذاران را کاهش داده و باعث شده است تا امکان یادگیری سیاست ،های اتخاذ شدهارتباط بین عملکرد اقتصادی با سیاست

های یریگنگری در عرصه تصمیممدتدر کنار عوامل یاد شده، کوتاهماند. بهای نادرست باقی کشور در چرخه تکرار سیاست

 مشکالت ساختاری و بلندمدت اقتصاد ه استسبب شد فقدان تحزب ناشی شده، داخل حکومت، که از عوامل مختلفی از جمله

 ها افزوده شود.ایران الینحل باقی مانده و به دلیل برخی از تصمیمات نادرست بر عمق و وسعت آن

 طحهای اقتصادی در ساین شرایط باعث شده که هم از منظر رفاه و معیشت مردم و هم از منظر موقعیت کشور در رقابت

ای داشته باشد. از این رو، ضروری است که مجموعه حاکمیت هرچه سریعتر کنندهجهان، کشور وضعیت نامناسب و نگران

م نماید. المللی را بر اساس آن تنظیهای داخلی و بیندستیابی به توسعه اقتصادی را محور اصلی حکمرانی قرار دهد و سیاست

د بر دستیابی به اقتصادی آزاد، رقابتی، پویا، بدون رانت و دانش بنیان بعنوان در همین راستا، حکومت و بخش خصوصی بای

نیاز رشد اقتصادی باثبات و درازمدت است اتفاق نظر حاصل کنند. در چنین چارچوبی، این بخش خصوصی چارچوبی که پیش

 رقابتی است که نقش موتور رشد را بر عهده خواهد داشت.

مناسب در فضای کسب و کار ناشی از عدم تنظیم صحیح قواعد و مناسبات حکومت در ارتباط این در حالی است که محیط نا

صوصی ی گذشته، رشد بخش خهای گسترده اقتصادی و سیاسی طی چهار دههثباتیهای بخش خصوصی در کنار بیبا فعالیت

 را تضعیف کرده است.  

های ابتدایی انقالب در پی مصادره و ملی کردن بسیاری از لداری دولتی بر فضای اقتصادی کشور در ساغلبه نظام بنگاه

های کلی اصل های دولتی به بخش حاکمیتی غیردولتی با اجرای نادرست سیاستها و سپس انتقال بخش مهمی از بنگاهبنگاه
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صوصی الیت بخش خداری در کشور ایجاد کرده که امکان فعفردی از نظام بنگاهقانون اساسی تصویر ناموزون و منحصربه ۴۴

ی داری، که از پشتوانه و نفوذ سیاسها سخت کرده است. ورود مستقیم نهادهای حاکمیتی به حوزه بنگاهرا در بسیاری از حوزه

گذاری و نظارت توسط نهادهای دولتی منجر شده و اصول ای برخوردارند، به تضعیف ایفای درست نقش سیاستقابل مالحظه

سازی داری کشور باید از طریق تسریع در خصوصیحاق برده است. از این رو، ساختار مالکیت نظام بنگاهشفافیت و رقابت را به م

داری گاهبنهای مربوط به سهام عدالت، و محدود شدن های دولتی و بویژه بنگاهواقعی، خروج دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه

شود. همچنین باید با تصویب قانون رقابت و اصالح  ین نهادهاا اصلیغیردولتی در چارچوب ماموریت  حاکمیتینهادهای 

 تقویت جایگاه شورای رقابت، این شورا بر حفظ و ارتقای شرایط رقابت منصفانه در فضای اقتصادی کشور نظارت کند.

داخالت اداری، مافتادگی فرآیندهای وپاگیر، عقبمحور، تورم قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و دست-غلبه نگاه دولت

کار، امکان وها، و فساد گسترده، همگی با تخریب فضای کسبها و بخشنامهنامهثباتی و تغییرات مکرر آیینگسترده دولت، بی

زدایی، کوچک کردن دولت و واگذاری های بخش خصوصی را مشکل کرده است. در این شرایط، مقرراتفعالیت برای بنگاه

های مدنی، و توسعه دولت الکترونیک، اقداماتی حیاتی برای بهبود در محیط کسب و کار است. امور به بخش خصوصی و نهاد

گذاری، نظارت و عرضه کاالهای عمومی کند که توان خود را بر سیاستبا انجام این اقدامات، دولت این امکان را پیدا می

 )مانند تامین عدالت قضایی، امنیت و دفاع( متمرکز کند. 

های فسادزا داده شود که تدوین سازوکارهای مناسب به منظور حل موقعیت با فساد نیز اولویت باید به مقابله با زمینهدر برخورد 

شود، افزایش شفافیت و انتشار عمومی اطالعات های دستوری ایجاد میگذاریهایی که در اثر قیمتتعارض منافع، حذف رانت

برخورد  ییق در امر مبارزه با فساد همچنین مستلزم در اولویت قرار گرفتن مسالهاز راهکارهای اصلی در این حوزه است. توف

و بازسازی اعتماد اجتماعی است. عالوه بر این، فسادزدایی از نهادهای مرتبط با پایش و پیگیری  در سطح حاکمیت با فساد

دهنده فساد نیز باید مورد توجه ستقل گزارشفساد، ایجاد نظارت همگانی در مبارزه با فساد، و حمایت از افراد و موسسات م

 قرار گیرد.

ای دولت ایجاد شده، بودجه-انضباطی مالیی گذشته تورم مزمن در اقتصاد ایران عمدتا در اثر بیکه طی چهار دههدر حالی

گذاری متاخله در قیای خود را از طریق مدبودجه-انضباطی مالیپذیر، هزینه بیدولت با سودای کمک به اقشار ضعیف و آسیب
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گذاری کاالها و خدمات توسط دولت که قیمتکاالها و خدمات به بخش خصوصی تحمیل کرده است. این در حالی است 

طح کالن های مالی و پولی، در سابزاری برای مبارزه با تورم یا مبارزه با فقر نیست. دولت باید با پیگیری انضباط در سیاست

گذاری کاالها و گر در سازوکار قیمت، از فرآیند قیمتهای اخاللرد اما همزمان با انحالل سازمانتورم را تحت کنترل درآو

الها گذاری کاگرهای تخصصی، قیمتخدمات در سطح خرد به طور کامل خارج شود و صرفا از طریق شورای رقابت یا تنظیم

کننده انحصاری آنهاست )مانند انرژی و آب(، رضهدر مورد کاالهایی که دولت عدهی کند. و خدمات انحصاری را سامان

ا را هگری مستقل و تخصصی واگذار شود و از طریق بکارگیری مکانیزمی که قیمتهای تنظیمگذاری باید به کمیسیونقیمت

ین اگذاری صورت گیرد. به این شیوه هم هزینه فرصت کند قیمتبصورت خودکار و با توجه به متغیرهای مختلف، تعیین می

 گردد.ریزی برای فعاالن اقتصادی فراهم میبینی و برنامهشود و هم امکان پیشنوع کاالها در نظر گرفته می

ی پذیر از آینده است. این در حالی است که طی چهار دههبینیفعالیت بخش خصوصی نیازمند افقی روشن، باثبات و پیش

-ثباتییهای باال در کشور، بو از سوی دیگر تورمایران با دنیا  اقتصادی-های شدید در روابط سیاسیتالطمسو گذشته، از یک

های باال و مستمر در کنار سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی نه تنها های زیادی را در فضای اقتصادی ایجاد کرده است. وجود تورم

رخ ارز، های نسازی برای جهشمینهبه تضعیف توان رقابت تولیدات داخلی در مقابل محصوالت خارجی انجامیده بلکه با ز

 پذیری اقتصاد کشور را تضعیف کرده است. بینیثبات و پیش

دولت باید با پیگیری راهبرد برونگرایی، بعنوان تنها الگوی موفق برای توسعه و پیشرفت اقتصادی، جغرافیای تعامل اقتصادی 

ورهای ای ایجاد روابط بلندمدت و باثبات اقتصادی با کشایران با کشورهای مختلف را تعیین کند تا تکلیف بخش خصوصی بر

دیگر روشن گردد. البته تعیین جغرافیای تعامالت اقتصادی، خود در گرو تعیین تکلیف راهبرد سیاست خارجی و تعریف جغرافیای 

های اهتصال بنگدر این چارچوب، دولت باید استراتژی توسعه صادرات از طریق ا تعامالت سیاسی پایدار و بلندمدت است.

ایرانی به زنجیره ارزش افزوده جهانی را پیگیری نماید. عضویت در سازمان تجارت جهانی و انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه 

 تجاری با سایر کشورها بویژه همسایگان از دیگر اقداماتی است که باید در این ارتباط صورت گیرد. 

ریزی دولت نظام بودجهای ممکن نیست. بودجه-د کالن بدون اصالحات عمیق مالیکنترل تورم و دستیابی به ثبات اقتصا

ه منظور تحقق ببینی تبدیل گردد. شفاف، باثبات و قابل پیشپوشا، ای اصالح شود که بودجه دولت به سندی باید به گونه
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و تمام نهادهای دیگر حکومت( چه  حکومت )اعم از قوه مجریهتمام عملیات مالی  ای،بودجه-شرط پوشایی در مدیریت مالی

یق ی دولت از طرپذیری در بودجهبینیثبات و پیش؛ باید در سند بودجه منعکس شود در سمت درآمد و چه در سمت هزینه

ی مشخص میزان آن به کمتر رشد کسری بودجه ساختاری دولت کنترل شود و در یک برنامه؛ حاصل شود ۶اعمال قواعد مالی

؛ به منظور جلوگیری از سرایت نوسانات درآمد نفت به بودجه، سهم دولت از تولید ناخالص داخلی برسداز یک درصد از 

میلیارد دالر( ثابت گردد؛ سهم مالیات در کل  52شود در مقدار مشخصی )مثال درآمدهای نفتی که وارد بودجه ساالنه می

الیات ماولویت داده شود؛ ضمنا  بهبود پوشش نظام مالیاتی هب ،تبه جای افزایش در نرخ مالیادرآمدهای بودجه افزایش یابد اما 

بر مصرف )یا مالیات بر ارزش افزوده( و مالیات بر مجموع درآمد که گستردگی بیشتری در بین آحاد اقتصادی دارند، پایه اصلی 

 سازی دولت، سمت مخارج بودجهها گردد؛ با واگذاری امور و کوچکو جایگزین مالیات بر سود شرکت نظام مالیاتی قرار گیرد

های مربوط به های سالمت و هزینهمورد بازنگری و تعدیل اساسی قرار گیرد؛ رشد اقالم مهم در هزینه جاری مانند هزینه

االمکان از طریق سازوکار خرید خدمت های بازنشستگی کنترل گردد و ارایه خدماتی مانند آموزش و بهداشت حتیصندوق

 خصوصی اجرا شود.-های عمرانی از طریق مشارکت عمومیروژهصورت گیرد؛ و پ

راهم ای فبودجه-های مالیهای پولی و ارزی از سیاستریزی دولت، امکان استقالل سیاستبا انجام اصالحات در نظام بودجه

ز ت، جلوگیری اپذیری کاالها و خدمات قابل تجارسه هدف حفظ رقابت سیاست ارزی باشود و بر این اساس، الزم است می

زی بانک مرکتدوین و اجرا شود. بدین منظور، ارز  مقطعی های ناشی از نوساناتجهش ناگهانی نرخ ارز و کاهش عدم قطعیت

ای گونه گذاری و اعالم کند بهبا هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی سیاست بر اساس طراحی کریدور ارزیتعیین نرخ ارز را  مکانیزم

ستقالل الزم به تاکید است که ا .ممکن گرددپذیری نرخ ارز بینیپذیری اقتصاد ایران پیشی رقابتکه در عین حفظ و ارتقا

ی و انهادی بانک مرکزی از نفوذ سیاسی دولت و سایر نهادهای حاکمیت، به شکلی که بانک مرکزی بتواند بصورت حرفه

ازد، شرط الزم توفیق سیاست ارزی و همچنین برنامه های پولی و ارزی بپردفارغ از مالحظات سیاسی به هدایت سیاست

 کنترل تورم است.

                                                           
1 Fiscal Rule 
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ها و بخش خصوصی تامین کرده های گذشته مرتبا کسری بودجه خود را از طریق ایجاد بدهی به بانکدولت در طول سال

مواجه شود و ثبات ها ساله ممکن است کشور با بحران بدهی 2ای است که در یک افق ها بگونهاست. سرعت رشد این بدهی

-های اصلی دولت است. بدهیها از اولویتاقتصادی آن در خطر قرار گیرد. لذا کنترل کسری بودجه و بازپرداخت بدهی-مالی

ها را افزایش داده و برخی از آنها را با خطر ورشکستگی مواجه های مالی بنگاههای معوق دولت به بخش خصوصی هزینه

ها را تشدید کرده است. با توجه به ابعاد باالی بدهی دولت ها نیز تنگنای مالی بانکت به بانکهای معوق دولکرده و بدهی

ها، دولت باید بدهی فعلی خود را اوراق بهادارسازی کرده و از این اوراق برای تسویه بدهی خود به بخش خصوصی و بانک

زا را برای بازپرداخت بدهی در نظر گیرد. ضمنا ادی درآمداستفاده کند. عالوه بر این، همواره سهم مشخصی از اصالحات اقتص

بخش خصوصی  به سال به صورت نقدی های جدید ایجاد شده توسط دولت در هر سال، باید در پایان همانتمامی بدهی

قفی و در س و در صورت کسری منابع مورد نیاز، دولت صرفا مجاز باشد از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی، بازپرداخت شود

 که منجر به ناپایداری بدهی دولت نشود، تامین مالی نماید.

های اخیر همواره یکی از مهمترین مشکالت بخش خصوصی، موضوع تامین مالی بوده که با تشدید تنگنای مالی در در سال

حدود  تنگنای مالی نیز تامحور بودن اقتصاد ایران، مشکل -اقتصاد کشور بر وخامت آن افزوده شده است. با توجه به بانک

-های منجمد در نظام بانکی سبب شده که توان تسهیالتزیادی از معضالت نظام بانکی نشات گرفته است. حجم باالی دارایی

ها نگاههای مالی بها در رقابت برای جذب سپرده، به افزایش نرخ سود مبادرت کنند که هزینهها کاهش یابد و بانکدهی بانک

گی های اخیر انجامیده که نقدینهای بانکی در سالداده است. نرخ باالی سود سپرده همچنین به رشد شدید سپردهرا افزایش 

ند اهای خود را نیز از بانک مرکزی تامین کردهها عالوه بر رقابت در جذب سپرده بخشی از کسریرا افزایش داده است. بانک

مهمترین عامل رشد پایه پولی تبدیل شده است. مجموع این شرایط با سرعت  ها به بانک مرکزی بهکه در نتیجه، بدهی بانک

های آینده ایجاد کرده است. تداوم شرایط موجود با گسترش و های باال برای سالاندازی از تورمدادن به رشد نقدینگی، چشم

هد و به ددی در کشور را افزایش میاقتصا-های شدید مالیثباتیتعمیق مشکالت نظام بانکی، خطر وقوع بحران بانکی و بی

های تسیاساصالح همین خاطر اصالحات بانکی یک ضرورت فوری و اجتناب ناپذیر است. در عین حال باید توجه داشت که 

ی امهبا توجه به شرایط کنونی نظام بانکی، برنشرط توفیق اصالحات در نظام بانکی کشور است. ای دولت پیشبودجه-مالی

د شامل حل مشکل ناترازی در نظام بانکی از جمله حل مشکل مطالبات معوق، حل مشکل ریسک اعتباری در اصالحی بای
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اشد. روز جهانی بها از طریق ایجاد نظام اعتبارسنجی برای مشتریان و انجام اقدامات نظارتی بر اساس استانداردهای بهبانک

و اجرای استانداردهای رایج در نظام پولی و مالی کنونی در دنیا، سه با اصالح قوانین نظارتی  باید بانک مرکزیبدین منظور، 

ها و موسسات مالی و اعتباری را در بانک ۴و مدیریت ریسک اعتباری ۹، نظارت بر رعایت مقررات5رکن حسابرسی داخلی

اس وضعیت ها را بر اسنکبندی کرده و برنامه تجدید ساختار باها را بر اساس وضعیت سالمت دستهبانک. همچنین تقویت کند

به عالوه با هدف کاهش ریسک تعامالت  کند.طراحی و پیگیری در اشکال انحالل، ادغام و افزایش سرمایه  آنها سالمت

دولت نیز  .را به انجام رساند 2FATFتعهدات فعلی ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به المللی ایران با سایر کشورها، بین

مداخله در امر بانکداری در اشکال استقراض، تحمیل تسهیالت تکلیفی و اعمال نفوذ سیاسی در اعطای تسهیالت از هرگونه 

مدت تعیین دستوری نرخ سود بانکی متوقف گردد و نرخ سود توسط بانک مرکزی و با هدف کنترل منع گردد. ضمنا در میان

ت شناختن استقالل بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست پولی و با به رسمی ؛تورم، از طریق عملیات بازار باز هدایت شود

 هدایت نرخ سود، این بانک نسبت به کنترل تورم، مسئول و پاسخگو گردد.

ها بر عهده اهتری در تامین مالی بنگبرای بهبود شرایط تامین مالی در کشور، بازار سرمایه نیز باید نوسازی گردد و نقش پررنگ

گذاری رمایهها، تامین مالی برای سبندی ریسک شرکتفرایند انتشار اوراق تامین مالی بویژه از طریق رتبه بگیرد؛ با تسهیل

ین های کوچک و متوسط و همچنها بر ارایه تسهیالت به شرکتهای بزرگ عمدتا به بازار سرمایه منتقل شود تا بانکشرکت

های برای تسهیل در فرآیندهای جدید مالی )فین تک( ی بر فناوریتامین سرمایه در گردش، متمرکز گردند؛ ابزارهای مبتن

؛ و از طریق ایجاد توسعه پیدا کند ۱گذاری جمعیهای کوچک و متوسط و انجام سرمایهاعطای تسهیالت به خانوارها، بنگاه

 ها تسهیل گردد.های کشورهای دیگر، امکان تامین مالی خارجی برای بنگاهارتباط با بورس

گذاری ها رشد سرمایهشمسی در اکثر سال ۳9گذاری اندک است. از ابتدای دهه ایران در خطر فروغلتیدن در تله سرمایه اقتصاد

ای کنندهبه شکل بسیار نگران -کننده رشد اقتصادی استکه تا حد زیادی تعیین–منفی بوده و رشد موجودی سرمایه کشور 

گذاری در کشور صورت نگیرد این خطر ر جهت تجهیز منابع و جهش سرمایهبه صفر نزدیک شده است. اگر اقدامی اساسی د

                                                           
2 Internal Audit 
3 Compliance  
4 Credit Risk Management  
5 Financial Action Task Force (FATF) 
6 Crowd Financing  
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بطور جدی برای کشور وجود دارد که در یک تعادل رشد اقتصادی پایین گرفتار شود. در این شرایط، اقتصاد ایران نه تنها 

در حد  بکارگیری منابع خارجی نیازمند آن است که منابع داخلی را بصورت کارآمدی برای تولید، تجهیز کند بلکه ناگزیر از

گذاری خارجی که در آن بطور دولت باید راهبرد جذب سرمایه گذاری خارجی،گسترده است. به منظور تسهیل در جذب سرمایه

های های مختلف اقتصاد بر اساس اولویتگذاران خارجی و میزان مجاز حضور آنان در بخششفاف، مرزهای حضور سرمایه

بندی ریسک کشور توسط نهادهای مالی و اقدام به رتبهظات امنیتی تعریف شده را تدوین و اعالم کند؛ منافع ملی و مالح

هایی که امهنو سپس اقدامات الزم برای بهبود رتبه ریسک کشور را به عمل آورد؛ و قوانین و آیین المللی کنداعتباری بین

کند اصالح نماید و نسبت به تسهیل فرایندهای رجی را مشکل میگذاران خاصراحتا یا به دلیل عدم شفافیت، ورود سرمایه

د در سازی منابع خوورود سرمایه اقدام کند. بر همین اساس، صندوق توسعه ملی نیز باید استراتژی خود را بر مبنای اهرمی

گذاری خارجی، پوشش هتواند با مشارکت در قراردادهای سرمایهای خارجی تدوین کند. صندوق از جمله میجهت جذب سرمایه

 ریسک سیاسی قراردادها را بر عهده بگیرد. 
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 مانیفست اقتصادی مقدمه

ت در جهترین رکن نهادی بخش خصوصی در اقتصاد ایران است که صنایع، معادن و کشاورزی ایران مهم ،اتاق بازرگانی

، خود کند و در انجام این نقشرا ایفا میو ارکان حاکمیت بخش این ارتباطی بین حفاظت از منافع بخش خصوصی، نقش پل 

داند. این نهاد همچنین از آغاز تاسیس، را موظف به حمایت از منافع تمام فعاالن اقتصادی، و نه فقط اعضای رسمی اتاق، می

ور شدر جایگاه ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کبه دلیل برخورداری از انباشت تجربه موجود در بخش خصوصی، 

 به قوای سه گانه قرار داشته است. 

یجاب ا  -های اجرایی گیری و دستگاهاعم از مراکز تصمیم – نقش و جایگاه اتاق ایران در تعامل با ارکان مختلف حاکمیت

سازگار و مبتنی بر قواعد و اصول علم اقتصاد  اقتصادی شفاف، دیدگاههای مختلف از یک کند که ارکان اتاق در ردهمی

و  قابتی و پویار آزاد، دستیابی به اقتصادی خوردار بوده و این دیدگاه، مبنای تعامل با ارکان حاکمیت قرار گیرد؛ دیدگاهی کهبر

 . را مد نظر دارد رشد بخش خصوصی کارآمد

 ها،الشو نیاز به یک نقشه راه برای مواجهه با این چ متعدد اقتصادی در کشوربزرگ و های چالش در شرایط کنونی، وجود

جیده اتخاذ مواضع اقتصادی سندر تحلیلی در درون بخش خصوصی و همچنین بین حاکمیت و بخش خصوصی  لزوم همگرایی

رفته منافع شکل گی گذشته، چند دههدر اقتصاد دولتی و متمرکز  میراث ذهنی بجا مانده از . با این وجود،کندرا دو چندان می

نهایتا  و ای به اضافه برخی مناسبات مالی و اقتصادی منحصر بفرد با جهان،ای گلخانههدر اثر بسته بودن اقتصاد و حمایت

 متضادی در خصوصحتی های متفاوت و در شرایط فعلی نگرشسبب شده تا متعدد،  و بحرانی شدن معضالت انباشت

بی به چارچوبی مشترک برای و دستیا امر امکان تعاملپدید آید. این ها های اصلی کشور و چگونگی مقابله با آنچالش

  رفت از شرایط فعلی را با دشواری مضاعفی مواجه ساخته است. برون

های های اقتصادی نه تنها سالچالشگیری در مورد چگونگی مواجهه با تصمیمای است که اکنون شرایط اقتصادی بگونه

 ایوظیفه ،برای عبور از این مقطعدر کشور ارکان مختلف  را نیز متاثر خواهد کرد. از این روآینده بلندمدت کشور رو بلکه پیش

. اتاق ایران نیز با درک این وظیفه تاریخی، تالش کرده تا با تهیه یک مانیفست، عالوه بر ایجاد انسجام دارندبر عهده تاریخی 

ارچوب اد کشور در چگیری یک دیدگاه سازگار و علمی برای مدیریت اقتصو یکپارچگی در مطالبات اعضای اتاق، به شکل
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ی تجربهز گیری او با بهره قواعد و اصول علم اقتصادروابط بخش خصوصی با حاکمیت کمک کند. لذا سند حاضر را بر اساس 

  جهان، تدوین نموده است.چنین تجربیات کشورهای مختلف ی گذشته و همگذاری اقتصادی در کشور در چند دههسیاست

گذاری برای پاسخ به همه معضالت اقتصاد ایران نیست، و اصوال یک چارچوب سیاست البته مانیفست حاضر، یک سند

ی با االمکان جامع، ناظر بر تنظیم مناسبات بخش خصوصگذاری فراگیر برای حاکمیت نیز نیست، بلکه راهنمایی حتیسیاست

در عین حال حاوی ، استها و باورها نگرهای از مجموعهمانیفست به معنای یک آنکه  ضمن ،رومجموعه پیشحاکمیت است. 

است و در آن تالش شده است تا خطوط راهنمای دستیابی  بر اساس اصول و قواعد اصلی علم اقتصادمشخص  راهکارهایی

 ترسیم گردد. بنیان فارغ از منافع گروهی یا صنفی پویا، رقابتی، بدون رانت و دانشآزاد، به اقتصادی 

ی اصلی مانیفست حاضر را ارآمد مستلزم وجود محیط کسب و کار مساعد است، هستهاز آنجا که رشد بخش خصوصی ک

-بات و پیشثدهد. با این حال به دلیل وابستگی شدید های ناظر بر محیط کسب و کار در اقتصاد ایران تشکیل میسیاست

ظر، مورد توجه من های اقتصاد کالن را نیز از اینهای اقتصاد کالن، مانیفست حاضر سیاستبه سیاست پذیری اقتصادبینی

 فضای»های انتخاب شده، ذیل دو عنوان کلی سرفصل و سرفصل تدوین شده است ۶۹مانیفست در قرار داده است. این 

ه طی اند کبودهمهمترین موضوعاتی ها، عناوین انتخاب شده برای سرفصل گیرند.قرار می« کالن و مالی»و  «کسب و کار

ه است. انتظار بر این است کبا آن مواجه بوده  مدیریت اقتصاد کشوربا  در ارتباطصی های گذشته، بخش خصوها و دههسال

آن  های اتاق ایران در انطباق بابا تدوین این مانیفست بعنوان یک چارچوب سازگار و منسجم، از این پس، مصوبات و برنامه

  7شکل خواهد گرفت.

ارد انتخاب ترین مویت اختصار بوده و به همین دلیل در هر سرفصل، مهمالزم به ذکر است که در تدوین مانیفست، مبنا بر رعا

وین اند. این اولین تجربه در تداند. بناگزیر، موارد بسیار دیگری بوده که آگاهانه، در مانیفست مورد اشاره قرار نگرفتهشده

                                                           
المللی تدوین شده و شرایط ویژه و پرتالطم بعد از خروج آمریکا از برجام، موقتی و گذرا مدت و شرایط نرمال سیاسی و بینیانانداز ممانیفست حاضر با نگاه به یک چشم 7

و سیاست  یگرایر حوزه برونفرض شده است. در نتیجه، این مانیفست به هیچ وجه یک سند سیاستی برای عبور از شرایط ویژه کنونی نیست و برخی از راهکارهای پیشنهادی د
 المللی است.منوط به پایان یافتن این شرایط ویژه و ایجاد روابط نرمال اقتصادی و سیاسی در عرصه بیننیز  ارزی
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یری از نظرات گهای آینده با بهرهه در سالرود کشود و طبیعتا خالی از کاستی نیست. امید میمانیفست اتاق ایران محسوب می

 اعضای محترم اتاق و دیگر کارشناسان، بتوان بتدریج آن را ارتقا داد و تکمیل کرد.

 : فضای کسب و کاراولبخش 

 سازیحوزه رقابت و خصوصی

 

ها گاهی و نوآوری بنهای اقتصادی است که خود در گرو کارایرشد اقتصادی شتابان و ایجاد اشتغال، محصول عملکرد بنگاه

ها نیز کامال از ساختار مالکیت، نظام انگیزشی داخلی بنگاه و فضای محیطی فعالیت و رقابت است. کارایی و نوآوری بنگاه

های زیادی را سپری کرده است. در دوره سال گذشته فراز و نشیب ۴9داری در کشور در طول پذیرد. نظام بنگاهبنگاه تاثیر می

ت. داری دولتی بر فضای اقتصادی کشور غلبه یافها، نظام بنگاهب، در پی مصادره و ملی کردن بسیاری از بنگاهابتدای انقال

اری دسازی و ایجاد نظام بنگاههایی در جهت خصوصیهای گسترده این نظام، تالشسپس با بروز عواقب منفی و ناکارایی

شود. اما متاسفانه نقطه عطفی در این مسیر محسوب می ۴۴ل های کلی اصخصوصی صورت گرفت که تصویب قانون سیاست

داری خصوصی رقابتی بلکه عمدتا انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش آنچه در عمل حاصل شده نه یک نظام بنگاه

گرانی را ن داری در کشور ایجاد کرده و اینحاکمیتی غیردولتی است. این شرایط، یک تصویر ناموزون و منحصر بفرد از بنگاه

ی غیردولتی، داری دولتی و حاکمیتبه دنبال دارد که بتدریج و با افزایش سهم نهادهای حاکمیتی در اقتصاد کشور، ترکیب بنگاه

های اقتصادی، فرصت رشد را از بخش خصوصی اصول رقابت و شفافیت در اقتصاد را به محاق ببرد و در بسیاری از فعالیت

 سلب کند.  

 های امروز کشور است و سیاستگذاری دولتار رقابتی، شرط الزم رشد بلندمدت اقتصاد و از مهمترین اولویتایجاد یک ساخت

در این حوزه باید مبتنی بر رعایت اصول شفافیت، منصفانه بودن و با در نظر گرفتن ساختار بازار باشد. تبعیض در دسترسی 

ها و امکانات بخش دولتی اصل منصفانه های اطالعاتی و فرصتتهای زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی به رانبنگاه

پذیر و کند. از سوی دیگر، شفافیت در رقابت مستلزم تعریف قواعد و الزامات مشخص و سنجشبودن رقابت را تضعیف می

. و ]۶[ی استهای بخش دولتها به منظور تعیین حدود فعالیت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و بنگاهاجرای آن
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دهی به ساختار بازار باشد به این معنی که با ایجاد سهولت در محیط حقوقی کسب نهایتا اینکه ایجاد رقابت باید از طریق شکل

، به رقابت بین کنندهتواند با افزایش حق انتخاب مصرفکنندگان متعدد افزایش پیدا کند. این امر میو کار امکان حضور عرضه

 گردد:شکل دهد. با توجه به این قواعد، اقدامات زیر پیشنهاد میکنندگان عرضه

 تر در اقتصاد ایران صورت گیرد. در همین ارتباط، دولت تکلیف مالکیت سهام عدالت سازی واقعی هرچه سریعخصوصی

 های مرتبط با سهام عدالت خارج شود. را مشخص کند و از مالکیت و مدیریت بنگاه

 ای هباقیمانده را هر چه زودتر به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و از مداخله در مدیریت بنگاه های دولتیدولت شرکت

 واگذار شده منع شود.

 های زیرمجموعه به بخش خصوصی واقعی اصالح ساختار انگیزشی نهادهای دولتی در جهت تشویق به واگذاری شرکت

قطع  های دولتیها با شرکتخانههای دولتی یا وزارتعم از سازمانهای دولتی اشود. در گام اول، ارتباط مالی بین دستگاه

 گردد.

 تصادی های اقهای بخش دولتی از طریق ایجاد صرفه حاصل از مقیاس، بنگاهوری در مدیریت بنگاهبه منظور ارتقای بهره

اگذاری و دولت اقدام به وشوند در قالب تعداد محدودی هولدینگ تجمیع شوند دولتی که در یک حیطه فعالیت تعریف می

ها از های خرد، بخشی از واگذاری سهام این هولدینگ. به عالوه به منظور جذب سرمایه]5[ها نمایدسهام این هولدینگ

 طریق واگذاری غیربلوکی باشد. 

 های بزرگ قرار گیرند. های کوچک و متوسط در اولویت واگذاری نسبت به بنگاهواگذاری بنگاه 

 گذاری خارجی برای مالکیت و مدیریت های دولتی پیش از واگذاری شرایط برای حضور سرمایهختار بنگاهبا تجدید سا

 مالی با هدف خاص تواند با ایجاد یک سازهملی می های دولتی فراهم شود. در تحقق این بند، صندوق توسعهبنگاه

(8SPVمنابع خود را برای جذب سرمایه ،)های تواند پوشش ریسکقش صندوق توسعه ملی میگذاری خارجی اهرم کند. ن

 های سیاسی در اقتصاد ایران باشد. ناشی از اقدامات دولت به ویژه ریسک

                                                           
8 Special Purpose Vehicles (SPV) 
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  شود به تدریج و در پیشنهاد می« قانون اساسی ۴۴های کلی اصل سیاست»به منظور دستیابی به اهداف تعریف شده در

عمومی غیردولتی در چارچوب ماموریت وکارکرد این نهادها قرار گیرد.  داری نهادهایمدت فعالیت بنگاهافق زمانی میان

به طور مشخص نهادهای انقالب اسالمی )بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید(، موسسات خیریه و 

های دوقمتمرکز کنند. صنداری خود را در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم های متبرکه، بنگاهنهادهای وابسته به آستان

کرد های خود کرده و رویبازنشستگی و تامین اجتماعی باید با محدود شدن از جهت حوزه فعالیت اقدام به واگذاری بنگاه

کاغذی با ریسک قابل تحمل قرار دهند. نهادهای نظامی و  به جای مدیریت دارایی فیزیکی بر مدیریت داراییخود را 

 یت خود را به موارد مرتبط با کارکرد نظامی و امنیتی محدود نمایند.انتظامی نیز حوزه فعال

 های قانون اجرای سیاست 7و  ۱، ۶قانون اصالح مواد » 5، ماده ]۹[نفع واحدمدت با مالک قرار دادن قاعده ذیدر افق کوتاه

نهادهای عمومی درصدی مجموع سهم از بازار موسسات و  ۴9ناظر بر رعایت سقف « قانون اساسی ۴۴کلی اصل 

 غیردولتی اجرایی شود. 

 و ایجاد وحدت رویه بین « قانون اساسی ۴۴های کلی اصلی قانون سیاست»فصل نهم  به منظور دستیابی به اهداف

صل نهم ف»شود دولت با همکاری مجلس شورای اسالمی با اصالح و بهبود قوانین مختلف ناظر بر رقابت پیشنهاد می

 را تدوین و تصویب نماید. ]۴[«قانون رقابت»، قانونی با عنوان «قانون اساسی ۴۴صل های کلی اقانون سیاست

 ستند، و در تضاد با قانون رقابت ه هایی را که پیش از این تصویب شدهها و بخشنامهنامهشورای رقابت تمام قوانین، آیین

این پس نیز بصورت دایم، قوانین، مشخص کرده و برای اصالح، به دولت و مجلس شورای اسالمی گزارش کند. از 

 های جدید را از این منظر پایش نماید تا تمام مصوبات جدید منطبق با قانون و اصل رقابت باشند.ها و بخشنامهنامهآیین

 های رها نقشگاعمال شود. این تنظیمتخصصی گرهای مستقل و گری در انحصارهای طبیعی از طریق ایجاد تنظیمتنظیم

 گرهای فنی و اقتصادی را توامان به عهده خواهند داشت. نظیممربوط به ت
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 گذاری کاالها و خدمات قیمت

 

لت های دوهای اقتصادی است. سیاستدهی فعالیتترین عامل در جهتگیری قیمت توسط عوامل بازار مهمسازوکار شکل

یم کاالها و خدمات توسط دولت باید فقط به گذاری مستقدهی بازار باشد و قیمت، باید معطوف به شکلدر خصوص قیمت

های پولی و مالی دولت و همچنین اعطای شرایط خاص محدود گردد. با این حال تورم مزمن در اقتصاد ایران به دلیل سیاست

 ی برایهای پولی و مالهای ضمنی سبب شده است تا دولت ابزار کنترل قیمت در سطح خرد را به جای سیاستگسترده یارانه

گذاری کاالها و خدمات توسط دولت ابزاری برای مبارزه با تورم یا مبارزه مهار تورم به کار بندد. این در حالی است که قیمت

گذاری کاالها و خدمات، با آشفته کردن فضای اقتصادی شرایط با فقر نیست. این شیوه از مداخله مستمر دولت در قیمت

 بسیار مشکل کرده است. های بخش خصوصیفعالیت را برای بنگاه

گذاری کاال و خدمات خارج شود، در موارد پس از پذیرش این قاعده کلی که دولت باید یک بار و برای همیشه از حوزه قیمت

های گذاری است این اقدام باید با توجه به رعایت اصل حق مالکیت، کاهش عدم قطعیتاستثنایی که دولت، مجاز به قیمت

کنندگان صورت گیرد. رعایت اصل حق مالکیت که ناظر بر ایجاد انگیزه وامان از تولیدکنندگان و مصرفاقتصادی و حمایت ت

برای اتخاذ بهترین تصمیمات برای فعالیت اقتصادی است به معنای بازگشت سود و زیان حاصل از این تصمیمات به تولیدکننده 

رتی که کند. در صورا مختل کرده و حق مالکیت را نقض میگذاری دولت فرآیند بازگشت سود به تولیدکننده است. قیمت

گذاری باید گذاری کند، این قیمتهای تولید یا به دلیل ساختار انحصاری بازار اقدام به قیمتدولت به دلیل فراهم آوردن نهاده

ص تولید یا ه در خصوپذیر باشد تا باعث ایجاد عدم قطعیت اقتصادی نگردد و تصمیمات بنگابینیبه صورت شفاف و پیش

دهی کننده رویکرد دولت در شکلگذاری را مختل نکند. به عالوه به منظور حمایت توامان از تولیدکننده و مصرفسرمایه

دهی به ساختار بازار مبتنی باشد. با رعایت این بر ساختار تعیین قیمت از طریق شکل ]2[قیمت باید به جای تنظیم سطح قیمت

 گردد:پیشنهاد می قواعد، موارد زیر

 های ضمنی، انضباط در سیاستهای پولی و مالی را  به منظور دولت در سطح اقتصاد کالن، ضمن حذف تدریجی یارانه

کاهش تورم و نوسانات قیمتی رعایت نماید و در سطح اقتصاد خرد، رویکرد اصلی، تنظیم قواعد مبتنی بر رفتار عرضه و 
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های ورود )از طریق اصالح مومی غیردولتی، ایجاد رقابت از طریق کاهش هزینههای عتقاضا، تنظیم فعالیت بنگاه

)از  های خروجهای موجود در اقتصاد( و کاهش هزینهها و پایش دامپینگ توسط بنگاهفرآیندهای اعطای مجوز به فعالیت

نحصار هایی با اا به حوزهگذاری دولت صرفکه قیمتطریق اصالح در قوانین ورشکستگی و قانون کار( باشد به طوری

 گرهای تخصصی اعمال شود. طبیعی محدود گردد و صرفا از طریق تنظیم

  سیاستهای حمایتی دولت در قالب اعطای یارانه به تولید یا تعیین سقف قیمت مبتنی بر هزینه تمام شده که جنبه مداخالت

 کنندگان و تولیدکنندگان یا سازمانمایت از مصرفکنندگان و از طریق سازمان حقیمتی دارد و با هدف حمایت از مصرف

های نقدی به خانوارهای کم درآمد جایگزین مدت با سیاستهای اعطای یارانهشود در میانتعزیرات حکومتی اعمال می

 شود. 

 مدت، به منظور کاهش مداخالت قیمتی، دستورالعمل تعیین قیمت کاالهای اساسی و ضروری توسط دولت در کوتاه

گذاری و همچنین مدت زمان این قیمتاین دسته از کاالها گذاری که شرایط ورود دولت به قیمتین شود به طوریتدو

پذیر معین شود. به عالوه مبتنی بر یک نقشه راه مشخص نقش دولت در تعیین قیمت کاالها و به طور شفاف و سنجش

 ه حداقل شامل مراحل زیر است:خدمات صرفا از طریق شورای رقابت اعمال گردد. این نقشه را

o ته ها نداشای در تعیین قیمت آنها نیست، دولت مداخلهی آنکنندهدر مورد کاالهایی که دولت عرضه

 باشد و نظارت دولت تنها از طریق شورای رقابت اعمال شود.

o  ر ایجاد هاست )مانند آب و انرژی(، عالوه بی انحصاری آنکنندهدر مورد کاالهایی که دولت عرضه

رهای گکاالها، به تشکیل تنظیم امکان حضور بخش خصوصی، الزم است دولت به جای اعالم قیمت

 ۳اشد.دولت برای تعیین قیمت نبمستقیم مستقل و تخصصی اقدام کند بطوری که نیازی به مداخله 

ودکار ورت خها را بصاجرایی کنند که قیمتمعرفی و گذاری گرها مکانیزمی را برای قیمتاین تنظیم

برای  ریزی رابینی قیمت و برنامهای که پیشو با توجه به متغیرهای مختلف، مشخص کند بگونه

  ]۱ [فعاالن اقتصادی امکانپذیر نماید.

                                                           
شود و به همین خاطر، در این سوب میهای انرژی، که موضوعی بسیار گسترده و با ابعاد متنوع است، خارج از چارچوب این مانیفست محموضوع اصالح قیمت حامل ۳

 مانیفست به تفصیل بدان پرداخته نشده است.
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o گذاری در حوزه زیرساخت، به منظور بهبود ساختار انگیزشی برای حضور بخش در مورد قیمت

ن قیمت ارائه کاالها و خدمات در این حوزه با در خصوصی و خروج تدریجی دولت از این حوزه، تعیی

های اقتصادی باشد. به عالوه دولت برای افزایش انگیزه بخش خصوصی برای نظر گرفتن مالک

تواند از طریق قراردادهای بلندمدت، خریدار کاالها و خدمات ی زیرساخت میگذاری در حوزهسرمایه

 ارائه شده در این حوزه باشد.  

o های هگیری بنگاگیری قیمت، دولت شرایط را برای شکلدمات برای بهبود در فرآیند شکلدر حوزه خ

های تجاری دارند، هایی که نامکه ارائه خدمات از طریق بنگاهبزرگ خدماتی فراهم کند به طوری

از منظر احتمال انحصار یا تبانی های بزرگ خدماتی گذاری بنگاهصورت گیرد. سپس فرآیند قیمت

 ط شورای رقابت پایش شود.توس

 وام  ها مانند اعطایهای قیمتی مانند تعیین کف قیمت یا اعطای یارانه به نهادهحمایت دولت از تولید از طریق حمایت

 ۶9های با تکنولوژی پیشرفته با اثرات بیرونیمحدود به حوزهبطور کلی متوقف گردد و در موارد استثنا، ارزان قیمت باید 

 ها باید به صورت مشروط و موقت ارائه گردد. های اقتصادی باشد. به عالوه این حمایتبخش زیاد برای سایر

 ی تولید است )مانند خوراک پتروشیمی(، به منظور کاهش عدم ی انحصاری نهادهکنندهدر صورتی که دولت عرضه

ها، در نظر گرفتن هزینه فرصت آن ها بادهی صحیح به فعاالن اقتصادی، قیمت این نهادههای اقتصادی و عالمتقطعیت

 گذاری و تحت قراردادهای بلندمدت تعیین شود. قیمت بر اساس یک سازوکار مشخص و شفافِ

 ها و گذاری، تمامی سازمانای شورای رقابت و به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای قیمتبا توجه به نقش فراقوه

کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرفی تعیین قیمت نهادهای اثرگذار در حوزه

تعزیرات حکومتی منحل شده و تصمیمات در خصوص تنظیم سطح قیمت یا ساختار تعیین قیمت صرفا توسط شورای 

  ]7 [گرهای تخصصی بخشی اتخاذ شود.رقابت یا تنظیم

  

                                                           
10 Externality  
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 بهبود در فضای کسب  و کار

 

المللی قرار نهای بیبندیهای کسب و کار در موقعیت بسیار نامناسبی به لحاظ رتبهن به لحاظ شاخصمتاسفانه اقتصاد ایرا

-اه دولتپذیر نیست. غلبه نگدارد و دستیابی به اقتصادی پرتحرک و پیشرو بدون انجام اصالحات اساسی در این حوزه امکان

دها و عدم توسعه دولت الکترونیک، مداخالت گسترده دولت، افتادگی فراینوپاگیر، عقبمحور، بوروکراسی پیچیده و دست

نای های مدرن تامین مالی، و تنگها، فساد، عدم تجهیز نظام مالی به شیوهها و بخشنامهنامهثباتی و تغییرات مکرر آیینبی

 ست. کرده ا های بخش خصوصی را مشکلوکار، امکان فعالیت برای بنگاهمالی در کشور، همگی با تخریب فضای کسب

بندی تهتوان در یک دسگاه میکند، آنای از قواعد تعریف شود که تصمیمات بنگاه را متاثر میاگر فضای کسب و کار مجموعه

ها و قواعد های اقتصادی، قواعد مربوط به تداوم فعالیت بنگاهگیری بنگاهکلی این قواعد را در سه گروه قواعد مرتبط با شکل

 بندی کرد.های اقتصادی از بازار دستهنگاهمربوط به خروج ب

های مرتبط با قواعد فوق در ده مورد، مجموعه مولفه 11جهانی، بر اساس گزارش شاخص سهولت در کسب و کار بانک

گیری بنگاه شامل مراحل اخذ مجوز، و بررسی صالحیت کارفرما و ی اول، قواعد مربوط به شکلاند. مولفهبندی شدهدسته

ی دوم، کسب مجوزهای ساخت و ایجاد بنگاه برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی جدید است. مولفه تحت هدایت ویمجموعه 

است. یک بنگاه پس از صرف زمان برای ثبت رسمی شرکت و شروع فعالیت نیازمند طی کردن مراحلی برای اخذ مجوز برای 

ی لفههایی مانند آب، برق، گاز، تلفن  و اینترنت است. مورساختی سوم، دسترسی به زیساخت انبار یا سایت بنگاه است. مولفه

ی هاست. فرآیند ثبت و انتقال مالکیت دارایهای یک بنگاه از جمله زمین یا سایر داراییچهارم، ثبت و انتقال مالکیت دارایی

ی ت. مولفهان وثیقه دارند نیز مهم اسها به عنوعالوه بر اهمیت آن برای توسعه فعالیت یک بنگاه به دلیل نقشی که این دارایی

ی ششم، حفظ حقوق سهامداران خرد است. سهامداران کالن یک بنگاه امکان پنجم دسترسی به اعتبارات مالی است. مولفه

های ها فراهم است تا منابع و داراییاثرگذاری بیشتری بر تصمیم مدیران یک بنگاه دارند. به همین خاطر این امکان برای آن

ست. ی هفتم، فرآیند اخذ مالیات از بنگاه ااستفاده کنند. مولفهها سوءنگاه را در جهت منافع شخصی خود هدایت کنند یا از آنب

المللی است. هر بنگاهی برای آنکه بتواند تجارت در خارج از مرزها داشته باشد ی هشتم قواعد حاکم بر تجارت بینمولفه

                                                           
11 Ease of Doing Business Index, World Bank 
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ی نهم کیفیت اجرای قراردادهای خذ مجوزهای الزم برای صادرات یا واردات است. مولفهنیازمند طی کردن مراحلی برای ا

یدگی به ی دهم، رسمنعقد شده است که به محیط حقوقی یک کشور و چگونگی رسیدگی به شکایات بستگی دارد. مولفه

بنگاه با استفاده  هایبدهی فرآیندهای ورشکستگی است. ورشکستگی یک بنگاه و طی شدن مراحل آن مستلزم تعیین تکلیف

های اقتصادی است. با در نظر گرفتن موارد فوق، اقدامات زیر را ها یا تعیین مراحل تجدید ساختار بنگاهاز نقد کردن دارایی

 توان در جهت بهبود در محیط کسب وکار  پیشنهاد داد:می

 ش مداخالت دولت در کسب و کار، تسهیل فرآیندهای زدایی به منظور دستیابی به دولت چاالک و کارا، کاهبرنامه مقررات

گیری در خصوص مجوزهای مورد نیاز برای های اقتصادی و کاهش مراکز تصمیممربوط به ورود، تداوم و خروج بنگاه

زارت زدایی ذیل معاونت اقتصادی وهای اقتصادی پیگیری و تسریع شود. برای این منظور، کارگروه مقرراتشروع فعالیت

ء مجوزهای الزم، نسبت به پاالیش و حذف تر شده و پس از نهایی کردن فرآیند احصااقتصادی و دارایی فعال امور

-ها اقدام کند. اتاق ایران آمادگی دارد مسئولیت اصلی را در برنامه مقرراتمجوزهای غیرضرور با همکاری سایر دستگاه

 فست حاضر طراحی کند.زدایی بر عهده بگیرد و این برنامه را در چارچوب مانی

 ها به حداقل کاهش یابد و این دستهتعداد مراحل مربوط به صدور مجوز و همچنین امور مربوط به نظارت بر فعالیت بنگاه 

 های بخش خصوصی و نهادهای مدنی واگذار گردد.االمکان به تشکلاز امور، حتی

 که با انجام اقدامات الزم هدفگذاری شود به طوری های آتیی ایران در شاخص سهولت در کسب و کار برای سالرتبه

 سال آتی قرار گیرد.  2کشور نخست در  29ایران در گروه 

 شود دولت اقدامات زیر را عملیاتی کند:به منظور بهبود در موارد مربوط به شروع کسب و کار پیشنهاد می 

o های کلی اصل قانون اجرای سیاست 7وکار و تسهیل و تسریع صدور آنها )اجرای ماده کاهش مجوزهای کسب

 قانون اساسی( ۴۴

o شده در زمان تأسیس شرکت نویسیحذف الزام به پرداخت مالیات دو در هزار ارزش اسمی سرمایه سهام پذیره

 های مستقیمقانون مالیات ۴8در ماده 

o جوزهای مورد نیازم ایجاد پنجره واحد به منظور کاهش زمان و مراحل مورد نیاز برای ثبت شرکت و دریافت 
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o های کسب و کار ارتقای دولت الکترونیک به منظور طی کردن مراحل اخذ مجوزهای مربوط به شروع فعالیت

 بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق اجرای کامل فرایند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضای الکترونیکی

 را انجام دهد:ها دولت اقدامات زیر به منظور بهبود در دسترسی به زیرساخت 

o هاکاهش مراحل مورد نیاز برای اخذ مجوزهای مربوط به دریافت انشعابات زیرساخت 

o گذاری پویا به منظور گر بخشی برای انحصارهای طبیعی و طراحی یک مکانیزم قیمتایجاد نهاد تنظیم

 های انرژی ها از جمله آب و حاملپذیر شدن قیمت زیرساختبینیپیش

  ها دولت اقدامات زیر را انجام دهد:در فرآیند نقل و انتقال داراییبه منظور بهبود 

o ها به ها از طریق گسترش و ارتقای سامانه ثبت داراییبهبود دسترسی به اطالعات در خصوص مالکان دارایی

 ها در زمان محدودویژه زمین و ساختمان و امکان اخذ استعالم در مورد هویت مالکان آن

o ها به عنوان وثیقه پذیر برای ارزیابی ارزش داراییو سنجش تعیین قواعد مشخص 

o ها به منظور افزایش شفافیت و بهبود در گردش انتشار عمومی موارد مورد اختالف در خصوص مالکیت دارایی

 اطالعات

 :به منظور بهبود در محیط حقوقی دسترسی به اعتبار، دولت اقدامات زیر را انجام دهد 

o ت وثایق قابل انتقال ایجاد نظام واحد ثب 

o ها برای وثیقه وجود داردهایی که امکان استفاده از آنارائه تعریف و قواعد مشخص در مورد دارایی 

o  ها های اعتباری اشخاص و بنگاهریسک در خصوصهزینه بصورت سریع و کمامکان استعالم  آوردنفراهم 

 های حقوقی از سهامداران خرد دولت اقدامات زیر را ساماندهی کند:به منظور افزایش حمایت 

o مکان اطالع از تصمیمات و اسناد داخلی شرکت برای سهامداران خردا 

o ها با یکدیگر برای سهامداران خردامکان بررسی معامالت تجاری و مالی شرکت 

o های شرکتامکان شکایت سهامداران خرد از هیات مدیره 

o رکتیامکان تشکیل جلسات هیات مدیره به درخواست سهامداران خرد با هدف ارتقای حاکمیت ش 

 ستانی اقدامات زیر توسط دولت عملیاتی شود:های کسب و کار در خصوص ارتقای نظام مالیاتبه منظور بهبود در مولفه 
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o ی دولت الکترونیک برای ثبت، بررسی و اعتراض به اسناد مالیاتیتوسعه 

o حداکثر سه ماه از ها طی تعیین قواعد و سازوکارهای مشخص برای بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده بنگاه

 دریافت این مالیات توسط دولت 

o ها به منظور کاهش مدت زمان و فرآیند مورد نیاز برای اخذ مالیاتههای اخذ شده از بنگاتجمیع مالیات 

 المللی دولت اقدامات زیر را انجام دهد:های کسب و کار در خصوص تجارت بینبه منظور بهبود در مولفه 

o ا گمرک کشورهای مهم طرف تجاری ایران برای کاهش زمان و مراحل ترخیص واردات تعیین قواعد هماهنگ ب

 در ایران

o ی دولت الکترونیک برای طی کردن مراحل مورد نیاز جهت اخذ مجوزهای مربوط به صادرات و واردات توسعه 

 هی کنند:ساماند قضائیه اقدامات زیر را به منظور بهبود در اجرای قراردادها دولت با همکاری مجلس و قوه 

o های مالی و اقتصادی، برای هر یک از مراحل دادرسی، ثبت شکایت، به منظور کاهش مدت زمان بررسی پرونده

 کهتشکیل دادگاه، تعیین حکم، اعتراض به حکم و اجرای حکم، مدت زمان مشخص تعریف شود به طوری

 مجموع فرآیند دادرسی بیشتر از یکسال نباشد. 

 در فرآیندهای مربوط به ورشکستگی اقدامات زیر عملیاتی شود: به منظور بهبود 

o  وج های خر، هزینه«قانون ورشکستگی»با بهبود و اصالح قانون تجارت یا تدوین قانونی جدید ذیل عنوان

که زمان تعیین تکلیف برای بنگاه ورشکسته کاهش پیدا کرده و های اقتصادی تعدیل شود به طوریهبنگا

های خروج بنگاه تسریع شود. این قانون های بنگاه اصالح شده و فرآیندبازستانی بدهیچنین شیوه هم

 ورشکستگی باید حداقل شامل دو ساختار زیر برای اعالم ورشکستگی یک بنگاه باشد:

 های ساختار اول، اعالم ورشکستگی یک بنگاه به منظور انحالل آن است که در آن اموال و دارایی

 های بنگاه شود.شود و بر اساس اولویت پرداخت، اقدام به بازپرداخت بدهی یک بنگاه شناسایی

 های بنگاه و توافق با طلبکاران بنگاه ساختار دوم، اعالم ورشکستگی به منظور تجدید ساختار بدهی

ی معین و مورد توافق ها تحت یک قاعدهبه منظور تعیین مدت زمان مشخص برای بازپرداخت بدهی

 ان درآمدی بنگاه است. بر مبنای جری
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 ای های اقتصادی در مناطق مختلف، اعالم حداقل دستمزد به صورت منطقههگیری بنگابه منظور ایجاد انگیزه برای شکل

 های زندگی در همان منطقه تعیین شود.که میزان حداقل دستمزد هر منطقه بر مبنای هزینهباشد به طوری

 ی کارفرما و کارگر و کاهش تورم قوانین و کاهش تفاسیر متعدد به دلیل وجود با هدف بهبود در محیط حقوقی رابطه

یت را به منظور تجمیع و بهبود شفاف« قانون جامع کار»مدت دولت شود در کوتاه، پیشنهاد میقوانین مختلف در این حوزه

 الف را طراحی کند.قوانین فعلی تدوین کرده و فرآیندهای الزم برای اجرای قانون کار در مراجع حل اخت

 های اجرایی برای حمایت از مالکیت معنوی تدوین و اجرایی شود. قوانین و ضمانت 

 نفع هایی که خود ذیگذاری توسط نهادهای عمومی برای بخشبه منظور تفکیک اصل داور از مجری، امکان مقررات

 ]8[هستند سلب شود.

 ی مختلف هاادرسی از طریق تعریف قراردادهای استاندارد برای فعالیتبه منظور افزایش کارایی در نظام دادرسی، فرآیند د

 قضایی کاهش یابد.  های رجوع به دستگاهای اصالح شود که هزینهبه گونه

 های ویژه و تخصصی و به صورت متمرکز بررسی شود.های اقتصادی در دادگاهپرونده 
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 حکمرانی خوب 

 

معنای اعمال قدرت در جهت مدیریت صحیح منابع اقتصادی و اجتماعی با هدف به منظور دستیابی به حکمرانی خوب به 

اسخگویی و شفافیت، گری، پی حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت تنظیمدستیابی به توسعه، قواعد حکمرانی ذیل شش مولفه

 پایداری سیاسی و نبود خشونت، و کارایی حاکمیت، باید بهبود یابد. 

پذیر به ویژه در زمینه کیفیت اجرای قراردادها، بینیی جامعه بر مبنای قواعد مشخص و پیشعنای ادارهحاکمیت قانون به م

حقوق مالکیت، فرآیند دادرسی و نظام انتظامی یک کشور است. کنترل فساد به معنای جلوگیری از به کارگیری قدرت اداری 

پذیر برای فعالیت بینیدر طراحی و اجرای قواعد مناسب و پیشگری به توانایی حاکمیت برای نفع شخصی است. کیفیت تنظیم

 های آزاد، و توانایی شهروندانبخش خصوصی و رشد آن اشاره دارد. پاسخگویی و شفافیت به معنای آزادی بیان، وجود رسانه

ونت به خش در به چالش کشیدن مسئوالن حکومت، و موظف بودن مسئوالن به پاسخگویی است. پایداری سیاسی و نبود

های ناشی از تحوالت سیاسی است. کارایی حاکمیت به معنای های سیاسی و خشونتانقالب و آشوب معنای عدم وقوع کودتا،

کیفیت طراحی و اجرای خدمات و میزان تعهد دولت  کیفیت ارائه خدمات عمومی و اداری، میزان استقالل از فشارهای سیاسی،

ها در ارتباط با یکدیگر مجموعه شرایط الزم و کافی برای حکمرانی خوب را شکل این مولفههای اعالم شده است. به سیاست

های فوق، منوط به افزایش سرمایه اجتماعی دهد. الزم به توجه است که توفیق حکومت در بهبود حکمرانی ذیل مولفهمی

ابد البته، هرچه که کیفیت حکمرانی بهبود ی ای شده است.های گذشته دچار فرسایش قابل مالحظهاست که متاسفانه در سال

 خود در ارتقای سرمایه اجتماعی نیز موثر است.

های دستیابی به حکمرانی خوب در اقتصاد ایران است. بدون در ترین چالشی فساد یکی از مهمدر شرایط کنونی، مساله

ماعی، امکان مبارزه با آن وجود نخواهد داشت. شرط اولویت قرار گرفتن این مساله در سطح حاکمیت، و بدون ایجاد اعتماد اجت

گیری فساد، بویژه دیوان محاسبات، سازمان الزم دیگر برای حل مسئله فساد، فسادزدایی در نهادهای مرتبط با پایش و پی

برابر ابتال به  رقضائیه است. این نهادها باید بطور خاص با افزایش شفافیت، خود را د بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی و قوه

 های ناشی از فساد مصون سازند. آلودگی



23 
 

های فسادزا است. از این رو تدوین سازوکارهای مناسب به منظور و نهایتا اینکه اولویت اصلی در مبارزه با فساد مقابله با زمینه

نترل توضیحات فوق به منظور ک شود. با توجه بههای اصلی در مبارزه با فساد محسوب میحل موقعیت تعارض منافع از اولویت

های حکمرانی موارد زیر های تحقق حکمرانی خوب و همچنین برای بهبود در سایر مولفهفساد به عنوان یکی از اولویت

 شود:پیشنهاد می

 زدایی، و توسعه دولت الکترونیک به منظور ها به بخش خصوصی، مقرراتسازی خود و واگذاری فعالیتدولت، کوچک

 ز نیاز به ارتباطات چهره به چهره را بعنوان مهمترین الزامات کاهش فساد، در اولویت قرار دهد.کاستن ا

 دهی در نظام مالیاتی، مکانیزه شدن فرآیندهای تشخیص مالیات و حرکت به سمت نظام ارایه به منظور کاهش رشوه

لویت قرار گیرد. همچنین با در نظر گرفتن اظهارنامه از سوی مودی و حذف رابطه مستقیم مودی و مامور مالیاتی در او

های مالیاتی و غیرمالیاتی از جمله مرتبط کردن میزان تسهیالت قابل دریافت به درآمدهای اظهار شده در نظام مشوق

الیاتی میزان فرار ممالیاتی، مؤدیان به ارائه اظهارنامه مناسب تشویق گردند. بخشی از دستمزد مأموران مالیاتی نیز به 

 شده توسط آنان بستگی داشته باشد.کشف

 ستفاده از ها با ابانک دهی ترازنامهها و گزارشبانک مرکزی با تقویت نقش نظارتی خود ایجاد شفافیت در ترازنامه بانک

 دهی را پیگیری نماید. استانداردهای مرسوم گزارش

 یاسی در اعطای تسهیالت است دولت از طریق از آنجا که یکی از مفاسد مهم گریبانگیر نظام بانکی موضوع نفوذ س

-کای در مدیریت بانهای خصولتی، تدوین و اجرای ضوابط مربوط به رعایت استقالل حرفهسازی کامل بانکخصوصی

های تحت مدیریت دولت به انتشار اطالعات مربوط به تسهیالت بزرگ، در جهت پیشگیری از های دولتی، و الزام بانک

 کند.این مفسده حرکت 

  هیالت بیشتر از کنندگان تسهدف ایجاد شفافیت در دسترسی به تسهیالت بانکی، اطالعات تفصیلی مربوط به دریافتبا

ی تعریف شده برای انتشار عمومی اطالعات، ساالنه بر اساس یک میلیارد تومان به صورت عمومی انتشار یابد. آستانه

 نرخ تورم تعدیل گردد. 

 نرخی تبدیل شود. افزایش شفافیت، نظام چندگانه نرخ ارز به نظام تک به منظور کاهش فساد و 
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 ای ای به حداقل ممکن تقلیل یابد و به طور خاص پراکندگی تعرفهای، طبقات تعرفهبه منظور ایجاد شفافیت در نظام تعرفه

 بین کاالهای مشابه کاهش پیدا کند.

 افیت در چنین عدم شفهای قابل توجه و همای گسترده با نرختعرفه پدیده قاچاق در اقتصاد کشور که به دلیل وجود نظام

رکان قرارداد سازی امدت از طریق ایجاد شفافیت در مبادی گمرکی، پیادهمبادی گمرکی کشور شکل گرفته است، در کوتاه

مشخص های تجاری و به طور ( در نظام گمرکی و در بلندمدت از طریق اصالح سیاستTFAتسهیل در تجارت )

 کاهش در میانگین تعرفه، کنترل شود. 

  اقدامات زیر صورت بگیرد:به منظور افزایش شفافیت در معامالت بخش عمومی 

o  هایی مانند نظام تأیید صالحیت یا انتخاب بر روش، ]۳[قانون برگزاری مناقصات 57ماده  با استفاده از ظرفیت

در صورت تصویب ترک تشریفات توسط هیات سه نفره، پایه کیفیت )یا ارزش( یا انتخاب بر اساس مذاکره 

ضوابط اجرای  ]۶9[قانون اساسی ۶۹8وزیران  با استفاده از اختیارات اصل  کار گرفته شود. به عالوه، هیئتبه

 این ماده را تصویب کند. 

o ی به ی فعلمدت، قانون مناقصات ایران با هدف ایجاد شفافیت، سادگی و رفع اشکاالت فندر افق زمانی میان

منظور بهبود در کارایی اجرای آن و ذیل محورهای تعیین دامنه موضوعی قانون برگزاری مناقصات، تعیین دامنه 

های تحت شمول، تعیین اصول مربوط به تفسیر و تدوین قانون برای دوره پس از انعقاد قرارداد مورد دستگاه

نفع واحد بودن نهادهای زیرمجموعه صات مساله ذیاصالح و بازنگری قرار گیرد.  به عالوه در قانون مناق

ها در مناقصات در صورت وجود بخش خصوصی مد نظر قرار های دولتی و عدم امکان مشارکت آندستگاه

 گیرد. 

o ۶۶ [قانون برنامه ششم توسعه ۳ی اجرایی ماده نامهبه منظور ایجاد شفافیت در معامالت بخش عمومی، آئین[  

ون های مشمول قانمانه الکترونیکی اجرای تمامی مراحل معامالت متوسط و بزرگ دستگاهمشتمل بر ایجاد سا

کنندگان در معامالت بخش عمومی، که تمامی شرکتبرگزاری مناقصات، تدوین و اجرایی شود به طوری

ی عمومها و نتایج حاصل شده از برگزاری معامالت در بخش های مالی، پیشنهادهای ارائه شده توسط آنصورت

 در دسترس عموم قرار گیرد.
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o س ای که برای همگان به سادگی قابل دسترکلیه معامالت دولتی در یک سایت اینترنتی منتشر گردد بگونه

 باشد.

  داری کشور )اعم از بخشجایی مدیران ارشد حکومتی و بخش بنگاهبه منظور حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه 

بندی مقامات حکومتی و قواعدی ناظر بر عمومی غیردولتی( قانونی مشتمل بر نظام رتبه دولتی، خصوصی یا نهادهای

 ی کرد:دهچگونگی حل موقعیت تضاد منافع تدوین گردد به طوری که بر اساس این قانون بتوان اقدامات زیر را سامان

o ها و درآمدها در اراییمقامات حکومتی )شامل قوای سه گانه( از یک رتبه مشخص به باالتر موظف به ثبت د

ها و درآمدهای مقامات حکومتی باشند. به عالوه مقامات سیاسی با باالترین پایان هر سال در سامانه ثبت دارایی

 های عمومی کشور شوند. ها و درآمدهای خود در رسانهرتبه ملزم به انتشار دارایی

o التر پس از ترک شغل خود به مدت دو سال مقامات حکومتی )شامل قوای سه گانه( از یک رتبه مشخص به با

های خصوصی انتفاعی که با حوزه خدماتی شغل حاکمیتی آن مامور در ارتباط است، از استخدام در شرکت

 محروم شوند. 

o  ساله برای استخدام در  7در صورت برکناری مقامات حکومتی به خاطر دست داشتن در فساد با محدودیت

داری کشور )اعم از بخش دولتی، خصوصی یا نهادهای عمومی ن بخش بنگاههای حکومتی و همچنیسازمان

 قبل از برکناری، مواجه شوند.  غیردولتی( مرتبط با حوزه شغلی

o ور تکلیف ها به منظسیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزاران ناشناس عالوه بر سیستم ثبت و افشای دارایی

   ]۶5 [کارگزار ناشناس ایجاد شودهام به مقامات حکومتی برای واگذاری س

o که  هاییقانون تدوین شده باید شامل راهنمای مشخصی برای رفتار مقامات و کارمندان حکومتی در موقعیت

که هنگامی یک مقام حکومتی به زیردست خود دستوراتی یطورواجد ویژگی تعارض منافع هستند، باشد. به

ت آنها در انجام وظایفشان باشد، مامور زیردست باید از پوشش و دهد که ممکن است مانع از عملکرد درسمی

 های حقوقی الزم برای سرباز زدن از دستورات مقام باالدست، برخوردار گردد.حمایت
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 ی فساد شامل حمایت حقوقی و دهندهبه منظور ایجاد نظارت همگانی در مبارزه با فساد، الیحه حمایت از افراد گزارش

 تدوین و تصویب شود.  ۶5دهی کشف فسادی گزارشسامانه پاداش اقتصادی و

 های حقوقی الزم برای سنجش فساد در ابعاد مختلف آن توسط نهادهای مستقل را فراهم کنند. به قوای سه گانه زمینه

 طور مشخص قوانین دسترسی به منابع اطالعاتی تدوین گردد.

 گیری ادواری از تمام ارت عمومی، فرآیند حسابرسی و گزارشبا همکاری قوای سه گانه و با هدف ایجاد شفافیت و نظ

های حسابرسی جهت اطالع عموم منتشر های اقتصادی وابسته تعریف شود و گزارشنهادهای حاکمیتی به ویژه سازمان

 گردد. 

 وندان از های شهربه منظور بهبود در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، سوابق مربوط به درخواست

 های شهروندان به صورتهای اجرایی در پاسخ به درخواستهای اجرایی مبنی بر ارائه اطالعات و عملکرد دستگاهدستگاه

  ]۶۹ [عمومی در سامانه مربوطه در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

 به قوای سه گانه که اقتصادی تمامی صورت جلسات مربوط  گیریهای تصمیمبا هدف ایجاد شفافیت در مورد چرخه

به  بندی شده بایدبندی شده ندارند در اختیار عموم شهروندان قرار گیرد. مصادیق مربوط به موارد طبقهی طبقهجنبه

 پذیر برای خارج شدنصورت شفاف بیان شود. به عالوه یک برنامه زمانی مشخص همراه با سازوکار مشخص و سنجش

 عمومی آن تدوین گردد. بندی و انتشار این جلسات از طبقه

 های ویژه و به صورت علنی بررسی شود.موارد مربوط به فساد اقتصادی در دادگاه  

                                                           
12 Whistle Blowing  
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 ۷۹اصالحات در نظام تامین اجتماعی
 

یت، های شفافبه منظور بهبود نظام انگیزشی در تولید ضرورت دارد که اصالحات در نظام تامین اجتماعی با رعایت مالک

های تامین اجتماعی و رسیدگی به اختالفات صورت گیرد. شفاف نبودن گرایی در تامین هزینهجانبهسادگی و رعایت اصل سه 

برخی از قوانین و مقررات و در برخی موارد تفاسیر مختلف از یک قانون، مصوبه، بخشنامه و دستور اداری، مشخص نبودن 

های اقتصادی و اعث بروز اختالف و تحمیل هزینهفرایندهای اداری و در عین حال تعدد مراحل و طوالنی بودن آنها، ب

چنین تعدد و پیچیدگی قوانین مربوط به رابطه کارفرما و کارگر امکان تفاسیر متعدد هم .غیراقتصادی به کارفرمایان شده است

یدگی در نحوه رس چنینچنین اطاله فرآیند دادرسی را سبب شده است. به عالوه در میزان پرداخت حق بیمه و هماز قوانین و هم

رداخت چنین بار مالی پکه هزینه اصلی در فرآیند دادرسی و همگرایی رعایت نشده است به طوریبه شکایات اصل سه جانبه

حق بیمه به عهده کارفرما است. همین امر سبب شده است تا مشکالت مربوط به نظام تامین اجتماعی همواره از جمله موانع 

و کار از منظر فعاالن اقتصادی محسوب شود. دولتی بودن نظام تامین اجتماعی و مصوبات متعدد مهم در بهبود محیط کسب 

کند بر کارفرمایان تحمیل میهای تامین اجتماعی و هم هم بر صندوقای های قابل مالحظهدولت و مجلس که هزینه

 :شودن اجتماعی اقدامات زیر پیشنهاد میاست. از این رو به منظور بهبود در نظام تامی مشکالت فوق را تشدید نموده

 های تامین اجتماعی از سوی بخش خصوصی، ساختار نظام تامین اجتماعی از شکل گیری صندوقبا صدور اجازه شکل

 انحصار دولتی، خارج و به سمت شرایط رقابتی سوق داده شود.

 ی اده از منابع سازمان تامین اجتماعی، ادارهبه منظور صیانت از منابع تامین اجتماعی و کاهش مداخالت دولت در استف

تامین اجتماعی به صورت سه جانبه و ایفای نقش پررنگ کارفرما و کارگران صورت گیرد. دولت و مجلس شورای اسالمی 

 زا منع گردند.جانبه و هزینهاز صدور مصوبات یک

                                                           
ب صی و دولت مربوط نمی شود، خارج از چارچوهای بازنشستگی، بسیبار گسترده بوده و ضمنا بطور مستقیم به رابطه بخش خصواز آنجا که موضوع اصالحات در صندوق ۶۹

ماعی محدود نه بیمه تامین اجتمانیفست حاضر تلقی شده و لذا در این سرفصل بدان پرداخته نشده است. این سرفصل، صرفا به موارد مربوط به رابطه کارفرما و دولت در زمی
 شده است.
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 ای سازمان تامین اجتماعی صرفا با در نظر با هدف کاهش تکالیف بر سازمان تامین اجتماعی، هر گونه تعهد جدید بر

 گرفتن تامین منابع پایدار برای آن ایجاد شود. 

 ای اصالح های چگونگی رسیدگی به شکایات متقابل کارفرمایان و کارگران به گونهها و دستورالعملنامهقوانین، آئین

های دهیقواعد یکسان و مشابهی برای تقسیط بگردد که امکان تفاسیر متعدد توسط مراجع قضایی یا بازرسان سلب شود و 

 ها وضع گردد. ها و معافیتکارفرمایان، تخفیف آن

 بیمه  گرایی، میزان نرخ حقچنین رعایت اصل سه جانبههای تولید و بهبود در نظام انگیزشی و همبه منظور کاهش هزینه

 سهم کارفرما کاهش پیدا کند.

 مزد که با افزایش در حقوق و دسترداختی به صورت طبقاتی تعریف شود، به طوریمیزان مشارکت کارفرما در حق بیمه پ

، میزان ی مشخصدریافتی هر فرد، میزان مشارکت کارفرما در حق بیمه پرداختی کاهش پیدا کرده یا فراتر از یک آستانه

 مشارکت کارفرما صفر باشد.  

 مورد  پذیر درآور و عدم تعریف مشخص و سنجشسخت و زیان با توجه به باالتر بودن حق بیمه سهم کارفرما در مشاغل

 این نوع از مشاغل، در مورد تعریف و شمول این مشاغل بازنگری صورت گیرد. 

 های تامین اجتماعی، تعداد دفعات پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از پرداخت های مربوط به بیمهبه منظور کاهش هزینه

 ماه یکبار اصالح شود.ماهانه به پرداخت در هر دو 

 رفرما از که بررسی شکایات کاگرایی اصالح گردد به طوریهای تشخیص مطالبات با رعایت اصل سه جانبهترکیب هیات

 طرف صورت پذیرد. سازمان تامین اجتماعی توسط قاضی بی

  ون رجوع وفصل اختالفات بدحل به منظور تسهیل در فرایند رسیدگی به اختالفات با تعریف قراردادهای استاندارد، امکان

 به مراجع دادرسی فراهم گردد. 

 های تامین اجتماعی با مراجعه حداقلی کارفرما و کارگر صورت گیرد. به عالوه با توسعه دولت الکترونیک، بررسی پرونده

 های تامین اجتماعی به صورت ساالنه انجام شود. به منظور ارتقای شفافیت، فرآیند بررسی پرونده
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 : کالن و مالیدومبخش 

 تجاری برونگرایی و سیاست
 

ی وزهحترین نااطمینانی در ایران با دنیا به عنوان مهم اقتصادی-های شدید در روابط سیاسیی گذشته، تالطمطی چند دهه

ف کشورهای مختلدر ایران را تحت تاثیر قرار داده است. در همین دوران،  گذاریهای اقتصادی و سرمایهفعالیت کسب و کار،

به  از طریق اتصالهای داخلی را پتانسیلانداز برای آن، با تعریف نقشی مشخص از خود در اقتصاد جهانی و تعیین چشم

ی اند دستاوردهای مهمی در دستیابتوانستهبه فعلیت درآورده و بازارهای محصول، بازارهای تکنولوژی و بازارهای مالی در دنیا 

 صادی و کاهش قابل توجه فقر ثبت کنند. اقت های باالیبه رشد

دولت ایران نیز باید به دنبال ایجاد تعامل پایدار و متوازن با کشورهای مختلف دنیا باشد. تعامل پایدار به معنای ایجاد روابط 

رجی را با اای که دسترسی باثبات به بازارهای صادراتی، تکنولوژی و تامین مالی خاقتصادی و سیاسی بلندمدت است به گونه

های اقتصادی کشور به زنجیره ارزش جهانی تسهیل کند. کمترین هزینه به همراه داشته باشد و شرایط را برای اتصال بنگاه

 های تجاریغیرنفتی از ایران و واردات از طرف صادرات برد از طریق-تعامل متوازن به معنای رابطه اقتصادی و تجاری برد

های ی گذشته و تمرکز بر کاهش هزینهای در دنیا طی دو دهههای تعرفهکاهش قابل توجه هزینهاست. به عالوه با توجه به 

های اخیر، سیاستگذاری در جهت کاهش این موانع از الزامات موجود برای رشد تجارت خارجی با ای طی سالغیرتعرفه

های وری بنگاهیش رقابت امکان ارتقای بهرهای با افزاای و غیرتعرفههای تعرفهکشورهای مختلف دنیاست. کاهش هزینه

اردات، های باالی والزم به تاکید است تا زمانی که در نتیجه تعرفهکند. های خارجی را فراهم میداخلی برای رقابت با بنگاه

اخلی انگیزه د گرا نخواهد شد چرا که تولیدکنندهالمللی است اقتصاد ایران صادراتهای بینهای داخلی بیشتر از قیمتقیمت

  چندانی برای صادرات نخواهد داشت.

ی گذشته، ایران روابط فعال اقتصادی با کشورهای دنیا نداشته و این شرایط سبب تبدیل اقتصاد ایران، به طی چهار دهه

است. ده ررا تشدید کاقتصاد ایران  نیز درونگراییی گذشته های اقتصادی در یک دههاعمال تحریم واقتصادی درونگرا شده 

ها و ازمانای و پراکنده در ساین شرایط سبب شده که اکنون مسائل مربوط به روابط اقتصادی کشور با دنیا به صورت جزیره
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اید انجام اقدامات زیر ب تحقق برونگراییبا توجه به این شرایط برای  نهادهای مختلف اقتصادی کشور در حال پیگیری است.

 :گیرد

  ابط سازمانی و ایجاد تمرکز، همکاری بین نهادهایی که متولی امر برونگرایی در اقتصاد هستند بویژه از طریق بازآرایی رو

 ای که این نهادهاارتقا یابد بگونهسازمان مناطق آزاد کشور  گذاری خارجی ومان سرمایهسازمان توسعه تجارت، ساز

خارجی به منظور توسعه صادرات تدوین و اجرا گذاری ای را در جهت تقویت سرمایههای هماهنگ و یکپارچهسیاست

 .نمایند

  دولت، جغرافیای تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف را تعیین کند تا تکلیف بخش خصوصی برای ایجاد روابط

بلندمدت و باثبات اقتصادی با کشورهای دیگر روشن گردد. تعیین جغرافیای تعامالت اقتصادی نیازمند تعریف جغرافیای 

ای که امکان تعامالت سیاسی پایدار و بلندمدت است. این جغرافیای تعامل باید از گستردگی کافی برخوردار باشد به گونه

های رقابتی اقتصاد ایران را فراهم سازد و حداقل شامل کشورهایی باشد که از نظر رشد اقتصادی گیری بیشتر از مزیتبهره

 ند. یا درآمد سرانه وضعیت نسبی بهتری دار

 ای ی سیاسی ایران با این کشورها به گونهجغرافیای تعامل اقتصادی ایران در مرحله اول شامل کشورهایی باشد که رابطه

 انداز بلندمدتی از روابط پایدار را ترسیم کرد. توان چشماست که می

 های بین ایران و کشور کالن اقتصادهای پولی، مالی و ارزی و ایجاد همگرایی در ثبات دولت از طریق بهبود در سیاست

واند تدر مرحله بعد و با بهبود در روابط سیاسی، این بازار میحرکت کند. مشترک با همسایگان  منطقه، به سوی ایجاد بازار

ت گام اول در مسیر ایجاد بازار واحد در منطقه، دولبا پیوستن کشورهای بیشتری در منطقه به آن، گسترش یابد. بعنوان 

   ]۶۴ [های تجاری بین کشوری اقدام نماید.های تجاری دو یا چند جانبه نسبت به کاهش تعرفهاز طریق پیمانباید 

 های بازار جهانی و همچنین به ها و فرصتعضویت در سازمان تجارت جهانی به منظور مشارکت در استفاده از ظرفیت

 ی متعارف در دنیا با جدیت پیگیری شود. ای از تعهد ایران به پایبندی به قواعد اقتصادعنوان نشانه

 های تجاری و سازی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از طریق اصالح سیاستهمزمان با تالش برای فراهم

قراردادهای دو یا چند جانبه تجاری با سایر کشورها  نعقادای و ایجاد پنجره واحد، اای و غیرتعرفهکاهش موانع تعرفه

 پیگیری گردد.
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 سازی ارکان قرارداد تسهیل در روزرسانی نظام گمرکی در ایران مطابق با استانداردهای جهانی، ایران پیادهبه منظور به

   ]۶2 [را در قراردادهای تجاری با سایر کشورها اجرایی کند. (TFA)۶۴تجارت

  کاالهای با ارزش افزوده اندک، استراتژی توسعه صادرات پیگیری شود و ترکیب صادرات کشور از صادرات مواد خام یا

 از طریق اتصال به زنجیره ارزش جهانی، به صادرات با ارزش افزوده باال تغییر کند.

 ۶2های ایرانی به زنجیره ارزش جهانیاتصال بنگاه(GVC)  از  طریق سه گام ورود به زنجیره ارزش جهانی، توسعه

جیره ود. ورود به زنه ارزش جهانی به توسعه پایدار پیگیری شجایگاه ایران در زنجیره ارزش و تبدیل مشارکت در زنجیر

های کشور به زنجیره ارزش جهانی گذاری خارجی یا تسهیل اتصال بنگاهتواند از طریق جذب سرمایهمی ارزش جهانی

ورود  گذاری خارجی مانند پایین بودن هزینهنین قواعد مناسب جذب سرمایهچپذیرد. مناطق ویژه صادراتی و هم صورت

 پذیری تولید در کشور در مقایسه با کشورهای دیگر نقش مهمی در اجرای گام اول دارند. سرمایه و رقابت

 مجاز گذاران خارجی و میزانگذاری خارجی که در آن بطور شفاف، مرزهای حضور سرمایهدولت، راهبرد جذب سرمایه 

 و نافع ملی و مالحظات امنیتی تعریف شده را تدوینهای مهای مختلف اقتصاد بر اساس اولویتحضور آنان در بخش

 کند. اعالم

 پوشش رای امکانی بهای مالی، ، صندوق توسعه ملی از طریق به کارگیری سازههای سیاسی کشورجه به ابعاد ریسکبا تو

ریف شده عهای ت. صندوق توسعه ملی از طریق استفاده از ظرفیتفراهم کندگذار خارجی در جذب سرمایه ریسک سیاسی

ا المللی ببخشی از منابع خود را به خرید اوراق بهادار بیندر اساسنامه برای حضور در بازارهای پولی و مالی خارجی، 

 .های مشخص به کار گیردنت پوشش ریسکنقدشوندگی باال اختصاص داده و این اوراق را برای ضما

 که مطابق با های موجود، قواعد حکمرانی مناطق آزاد کشور اصالح شود به طوریبا اصالح قوانین، مقررات و رویه

ن اصلی تبدیل شده و امکان جذب الگوهای موفق تجربه شده در دنیا، این مناطق به مناطقی کامال متمایز از سرزمی

   ]۶۱ [سرمایه خارجی با رویکرد صادرات محور در این مناطق فراهم گردد.

                                                           
14 Trade Facilitation Agreement (TFA) 
15 Global Value Chain (GVC) 
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 گذار و محدود نمودن درخواست صنایع به بررسی موارد تجارت با هدف جلوگیری از البی صنایع با نهادهای تعرفه

  صادیق تجارت غیرمنصفانه ایجاد گردد.گیری در مورد مغیرمنصفانه، یک نهاد مستقل غیردولتی برای تصمیم
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 سیاست ارزی
 

ناشی از صادرات نفت خام تا زمانی که سهم این منابع از کل درآمدهای ارزی  دولت با توجه به ابعاد بزرگ درآمدهای ارزی

 قابل توجه است سیاست ارزی موضوعیت داشته و نقش آن در تعیین نرخ ارز کلیدی است.

پذیری کاالها و خدمات قابل تجارت، جلوگیری از جهش ناگهانی نرخ ارز و کاهش دف حفظ رقابتسیاست ارزی باید سه ه

های ناشی از نوسانات ارز را پیگیری کند. وجود تورم بیشتر نسبت به کشورهای طرف تجاری ایران در کنار ثبات عدم قطعیت

اردات کشور را طی سالهای گذشته به همراه داشته نسبی در نرخ ارز اسمی، کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش تقاضا برای و

به دنبال کاهش  ،ای از ثبات نرخ ارز اسمی که از طریق منابع حاصل از صادرات نفت خام حمایت شدهاست. پس از دوره

تصاد قهای ناگهانی مواجه شده و این چرخه مرتبا در اقیمت نفت خام یا دشواری در دسترسی به منابع ارزی، نرخ ارز با جهش

 هایو عموما واکنشمدت را افزایش داده ایران تکرار شده است. این شرایط، عدم قطعیت اقتصادی در کشور در افق میان

ای سیاسی و امنیتی حکومت را در پاسخ به جهش ارزی به دنبال داشته است. این در حالی است که جهش ارزی ماهیتا مساله

ی جهش ارزی را مشخص های سیاسی منجر به جهش ارزی شود، آنچه نهایتا اندازهاقتصادی است و حتی اگر در ابتدا شوک

های های سیاسی و امنیتی به افزایش در نرخ ارز صرفا ناکاراییکند، وضعیت متغیرهای اقتصادی است. از این رو غلبه واکنشمی

 ود:شو هدایت سیاست ارزی پیشنهاد میچارچوب زیر برای طراحی با توجه به مالحظات فوق،  کند.اقتصادی را تشدید می

 گذاری و ای مشخص و شفاف با هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی سیاستی تعیین نرخ ارز را طبق رابطهنحوه بانک مرکزی

پذیر نماید. پذیری نرخ ارز را امکانبینیپذیری اقتصاد ایران پیشای که در عین حفظ و ارتقای رقابتاعالم کند به گونه

ل بانک مرکزی از فشارهای سیاسی دولت و سایر نهادهای حاکمیت در هدایت سیاست ارزی، شرط الزم توفیق استقال

 چنین سیاستی است. 

 مدت با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر ی کوتاههاتواند به صورت اعالم کریدور بازار ارز در دورهسیاست پیشنهادی می

ی نوسانات نرخ ارز به منظور جلوگیری از تغییرات شدید بازار به دلیل عیین بازهمذکور باشد. ت میزان نرخ ارز طی دوره

 وری و تورم و با هدفهای موقت و هدایت حرکت نرخ ارز متناسب با متغیرهای بنیادی اقتصاد چون تولید، بهرهتکانه
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ل کریدور، وسانات نرخ ارز در داخای باشد که نسیاست بانک مرکزی باید به گونه گیرد.تثبیت نرخ ارز حقیقی صورت می

محور نرخ ارز -های بازارهای تعریف شده برای کریدور از طریق اعمال روشمجاز باشد ولی در صورت انحراف از آستانه

ثبات بوده و میزان ورود منابع ارزی به شود. با اعمال این سیاست نرخ ارز در داخل کریدور بابه داخل کریدور هدایت 

گیری مازاد ارزی، این مازاد توسط بانک ی کریدور خواهد بود. در صورت شکلاسب با نرخ ارز در محدودهاقتصاد متن

های آتی ذخیره خواهد شد )یا اگر مازاد منابع متعلق به صندوق توسعه ملی باشد توسط این مرکزی برای کنترل شوک

 گردد(. گذاری میصندوق در خارج از کشور سرمایه

 ود عملیات موظف ششود، صندوق توسعه ملی عاد بزرگ منابع ارزی که ساالنه به صندوق توسعه ملی وارد میبا توجه به اب

هماهنگ نماید به این معنا که میزان ارزی که ساالنه از سوی صندوق  های ارزی بانک مرکزیبا سیاست ارزی خود را

 تعیین گردد. -تثبیت نرخ ارز حقیقی با هدف–های کلی ارزی شود در چارچوب سیاستبه اقتصاد تزریق می

 های ارزی و جلوگیری از رفتار سوداگرانه در بازار ارز، بانک مرکزی بر روی سازی بازار ارز از وقوع شوکبه منظور مصون

که میزان منابع ارزی بانک مرکزی همواره از آستانه تعریف شده برای مقابله ذخایر ارزی خود هدفگذاری کند، به طوری

های ارزی بیشتر باشد و همواره سهم مشخصی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت توسط بانک مرکزی ذخیره وکبا ش

گاه اجازه کاهش ذخایر ارزی را از میزان مشخص نخواهد داد، به شود. اعالم رسمی این موضوع که بانک مرکزی هیچ

 کنترل رفتارهای سوداگرانه و  ثبات نرخ ارز کمک خواهد کرد. 

 های تامین های خارجی کشور اعم از فاینانس، خط اعتباری و سایر انواع روشبانک مرکزی موظف شود گزارش بدهی

یل گزارش تحلرا همراه با مالی خارجی که توسط فعاالن اقتصادی اعم از دولتی، غیر دولتی و بانکی ایجاد شده است 

های بازپرداخت المی ارایه کند و در مورد ریسکهر شش ماه یک بار به مجلس شورای اس ۶۱پایداری بخش خارجی

های خارجی قرار های خارجی توضیح دهد تا با اطالع و نظارت مستمر مجلس، کشور در معرض بحران بدهیبدهی

 نگیرد.

  به طور مشخصمعرفی و اجرایی کنند.  را سازمان بورس و اوراق بهادار ابزارهای مدیریت ریسک ارزبانک مرکزی و ،

 اندازی شود. تی ارز راهبازار آ

                                                           
16 External Sustainability Analysis 
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 ۶7 سازی نرخ ارز انجام شود.به منظور جلوگیری از فساد و همچنین ارتقای شفافیت و کارایی اقتصادی، یکسان   

  

                                                           
 اندازی بازار آتی ارز به بعد از رفع التهابات مربوط به خروج آمریکا از برجام موکول گردد.راهسازی نرخ ارز و اجرای سیاست ارزی پیشنهادی، یکسانممکن است  13
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 نظام مالیاتی

 

برخوردار باشد. خنثی  5۶و پایداری ، پوشایی59، عدالت۶۳، سادگی۶8ویژگی خنثی بودن پنجستانی در کشور باید از قواعد مالیات

کند؛ های مختلف اقتصادی اختالل کمتری در انگیزه آحاد اقتصادی ایجاد مینظام مالیاتی با عدم تبعیض بین فعالیتبودن 

ظام های سربار تمکین مودیان و اجرای نسادگی نظام مالیاتی با افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی را سبب شده و هزینه

پوشایی نظام  ؛شودمی بین شهروندان ی مانع از تبعیض در اعمال سیاست مالیاتیدهد؛ عدالت مالیاتستانی را کاهش میمالیات

ی نسبت به قواعد و پذیربینیو پایداری نظام مالیاتی، با افزایش پیش کند؛مالیاتی پوشش حداکثری پایه مالیاتی را ایجاب می

ان اجرای ستانی در ایرظام مالیاتدهد. با توجه به شرایط فعلی نهای اقتصادی را کاهش میقوانین نظام مالیاتی عدم قطعیت

 ستانی بهینه را سبب شود:تواند حرکت به سمت نظام مالیاتقواعد زیر می

  یات بر )یا مالبه منظور کاهش اختالل در نظام تولید کشور و تحقق معیارهای سادگی و خنثی بودن، مالیات بر مصرف

ی در بین آحاد اقتصادی دارند، پایه اصلی نظام مالیاتی قرار و مالیات بر مجموع درآمد که گستردگی بیشترارزش افزوده( 

 گیرند. 

 دولت  گذاریها، مالیات بر مشاغل و مالیات بر واردات به جای ابزار درآمدی دولت، به عنوان ابزار سیاستمالیات بر شرکت

ی ها، در محدودهنرخ این مالیاتبرای کاهش فرار مالیاتی و اجرای سیاست تجاری مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، 

ها و مالیات بر مشاغل به منظور حمایت از واحدهای ی معافیت مالیاتی شرکتآستانه  ]۶8 [تعدیل گردد.  ]۶7 [مقادیر استاندارد

 اقتصادی کوچک و متوسط افزایش یابد و این آستانه به صورت ساالنه با تورم تعدیل گردد.

 های فناوری اطالعات از جمله اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش، فرآیندهای وصول مالیات دولت با استفاده از زیرساخت

 به ویژه مالیات بر ارزش افزوده را تسهیل کند.

                                                           
18 Neutrality  
19 Simplicity  
20 Equity  
21 Stability  
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 ،و  های بانکیشامل آنچه که در مجموعه بازارهای سرمایه بویژه بازار سهام، ارزهای خارجی، سپرده 55بر بازدهی سرمایه

ای که بخشی از سود ناشی از تغییر ارزش این گذاری شده، مالیات وضع گردد بگونهچنین امالک و مستغالت سرمایههم

 گذاران اخذ گردد. ها به عنوان مالیات بر بازدهی سرمایه از سرمایهدارایی

 ر ها، مالیات با همکاری با شهرداریبا توجه به سهم باالی امالک و مستغالت در دارایی افراد، در یک افق چهار ساله و ب

 امالک و مستغالت وضع گردد. 

  کرد درآمدهای مالیاتی و افزایش انگیزه مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات، منظور ایجاد شفافیت در چگونگی هزینهبه

ارت که امکان نظریدرآمدهای حاصل شده از منابع جدید مالیاتی، به مخارج مشخص و تعریف شده اختصاص یابند به طو

 کرد این درآمدهای جدید وجود داشته باشد. عمومی بر چگونگی هزینه

 لویت دولت ستانی، اوبه منظور بهبود در انگیزه مودیان مالیاتی منضبط و افزایش پایداری و تحقق عدالت در نظام مالیات

 شش نظام مالیاتی متمرکز گردد. در افزایش درآمدهای مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر بهبود پو

 فراهم شود.  میزان مالیاتیدر افق بلندمدت با توسعه دولت الکترونیک امکان حذف رابطه مودیان و م 

 ستانی به سوی نظام مبتنی بر ارایه اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان حرکت کند. ضمنا برای پیشگیری از نظام مالیات

 های سنگین برایها از سوی سازمان امور مالیاتی همراه با جریمهسی تصادفی اظهارنامهگویی و فرار مالیاتی، بررکم

ای داده هپایگاه ای مختلف و تکمیل و توسعههای دادهبا ایجاد ارتباط میان پایگاه متخلفان، اعمال گردد. در این راستا

 اشراف اطالعاتی دولت تکمیل شود.مورد نیاز 

  

                                                           
22 ainCapital g 
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 های دولتی و مدیریت بدهیریزاصالح نظام بودجه
 

ه همراه داشته ای بهای گستردهثباتیهای اقتصاد ایران بوده که به دنبال خود، بیتورم باال یکی از ویژگیهای گذشته طی دهه

رین ت. مهمتها سلب کرده اسو تولید را از بنگاه ریزی برای فعالیتثباتی در سطح اقتصاد کالن، امکان برنامهو این شرایط بی

 .ای دولت و بویژه استمرار کسری بودجه بوده استبودجه-5۹های گذشته، مدیریت مالیهای باال در دههعامل در ایجاد تورم

و خدمات توسط دولت  های مردم با حاکمیت بر مبنای عرضه ارزان کاالز تعریف رابطهاکسری بودجه مزمن به طور عمده  

د است. در اثر کاهش شدیناشی شده مخارج دولت بر مبنای درآمدهای ناپایدار نفتی  به مردم و ایجاد تعهدات پایدار در سمت

ی تنگنای مالی دولت تشدید شده و دولت برای جبران کسری های اخیر مسالهطی سال )یا تحریم فروش نفت( قیمت نفت

ی روی آورده که در نتیجه سهم بخش خصوصبه انتشار اوراق مالی  گیری از منابع نظام بانکی و اخیراابتدا به بهره بودجه خود

 در تامین مالی )به ویژه در بازار اوراق( را کاهش داده است. 

در کنار نبود نظام شفاف پایش و مدیریت بدهی سبب انباشت بدهی قابل توجه دولت شده است.  کسری بودجه مزمن دولت

های دولت را ت خود از دولت نیز سرعت رشد بدهیعدم اقتدار بانک مرکزی و نظام بانکی در وصول اصل و سود مطالبا

به  هاهای مالی این بنگاههای خصوصی سبب شده که هزینههای دولت به بنگاهافزایش داده است. عدم بازپرداخت بدهی

ای نگنها نیز مشکل تهای دولت به بانکشدت افزایش یابد و برخی از آنها به مرز ورشکستگی برسند. عدم بازپرداخت بدهی

 ها را تشدید کرده است.مالی بانک

ای اصالح شود که اوال تمام عملیات مالی حکومت در چارچوب ریزی دولت باید به گونهبا توجه به این شرایط، نظام بودجه

. ثبات و بینی تبدیل گرددو ثانیا بودجه به سندی باثبات و قابل پیش شودسند بودجه به صورت شفاف، احصا و منتشر 

مند حاصل شود. هدف اصلی از قواعد مالی، قاعده 5۴تواند از طریق اعمال قواعد مالیی دولت میپذیری در بودجهنیبیپیش

                                                           
 fiscalبرای  "ایبودجه-مالی". برای اینکه این دو مفهوم با هم خلط نشوند در برخی موارد از اصطالح financialاست و نه  fiscalهمان  در این فصل "مالی"منظور از  5۹

 استفاده شده است.
24 Fiscal Rule 
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گذاری دلبخواهی توسط دولت است که باعث ناپایداری در گیری از سیاستبه منظور جلو ایبودجه-گذاری مالیکردن سیاست

   ]۶۳ [.شودثبات اقتصاد کالن می

ا د. تحمیل قواعد مالی در صورتی که متناسب بند انضباط مالی را بر بودجه دولت حاکم کننتوانه تنهایی نمیقواعد مالی ب

 هایبروز چرخه های تجاری اقتصاد و نقش مخارج دولت برای ایجاد ثبات در سمت تقاضای اقتصاد در زمانوضعیت چرخه

ای سوق دهد. از این رو قواعد مالی مناسب یا عملیات شبه بودجه آرایی بودجهتواند دولت را به سمت صورتتجاری نباشد می

 باید شروط زیر را محقق کنند:

a) هایی پذیری را برای دورهای از انعطافگیرانه نباشند. این قواعد باید حد مشخص و تعریف شدهبیش از اندازه سخت

 است، داشته باشد. 52اینیازمند رفتار پادچرخه ایبودجه که سیاست

b) ای که بازیگران اقتصادی، به ویژه دولت، این قواعد را دائمی بدانند.اورپذیر و معتبر باشند، به گونهب 

c) دهی در گزارش 5۱که بتوان با هزینه کم اجرای این قواعد را پایش کرد و از سوی دیگر دستکاریشفاف باشند به طوری

 اجرای این قواعد دشوار باشد.

 شود قواعد مالی دولت ذیل چارچوب زیر تدوین شود:شنهاد میبا در نظر گرفتن این موارد پی

 بودجه دولت

 منعکس شود وبصورت شفاف باید در سند بودجه  حکومت، چه در سمت درآمد و چه در سمت هزینه، تمام عملیات مالی 

 . فرآیندهای مالی خارج از سند بودجه متوقف گردد

 گیرد، در چارچوب خریدهای تضمینی یا ارائه ضمانت صورت می تعهداتی که توسط دولت در چارچوب تضامین اعم از

 . گزارش شودهای ساالنه های دولت و در بودجههزینه

 های دولتی یا شبکه بانکی به طور کامل ممنوع گردد و دولت تمامی منابع نقد مورد تامین مالی دولت از طریق شرکت

 تشار اوراق تامین کند.نیاز خود برای پوشش کسری بودجه را صرفا از طریق ان

                                                           
52 Countercyclicalلزم افزایش مخارج دولت به منظور افزایش تقاضای کل و در نتیجه، افزایش تولید است.. عموما شرایط رکود اقتصادی ناشی از کمبود تقاضا، مست 

26 Manipulation 
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 های دو های ساالنه به بودجهریزی از بودجهمدت، تواتر بودجهافق میاندر بینی پذیری بودجه، به منظور افزایش پیش

 ساله تغییر کند. 

  به منظور مدیریت جریان نقدی دولت در درون یک سال مالی و کاهش عدم تطابق بین منابع و مصارف دولت و ایجاد

ت طی بینی تراز نقدی دولتعیین شده و با پیشسالی با برنامه مشخص و از پیشراز نقدی دولت، اوراق درونثبات در ت

 گر نهایی و به منظور ایجاد ثبات در ترازگردان بانک مرکزی صرفا با کارکرد تنظیمهای سال منتشر گردد. از تنخواهماه

 نقدی دولت استفاده شود. 

 لت ، سهم دوای ناشی از تغییر در درآمدهای حاصل از صادارت نفت در ایجاد نوسان در بودجههبه منظور کنترل اثر شوک

 . میلیارد دالر( ثابت گردد 52شود در مقدار مشخصی )مثال از درآمدهای نفتی که وارد بودجه ساالنه می

 ایران لید ناخالص داخلی دربا بهبود در پوشش مالیاتی و همچنین تعریف ابزارهای جدید مالیاتی نسبت مالیات به تو 

 درصد تولید ناخالص داخلی( ارتقا یابد.  ۶2به میانگین کشورهای با درآمد متوسط در دنیا )بتدریج 

  میزان مخارج دولت بر اساس میزان درآمدهای بلندمدت دولت و با لحاظ میزان مشخص و تعیین شده از کسری بودجه

جاری های رشد اقالم مهم در هزینهی دولت در اولویت قرار گرفته و سازکوچکتعیین گردد. برای تحقق این هدف، 

 . ی، کنترل و مدیریت شودهای بازنشستگهای مربوط به صندوقهای سالمت و هزینهدولت مانند هزینه

 اجرا گردد و در خصوصی -های عمرانی از طریق مشارکت عمومیها، پروژهبه منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه

  تمام عمرانی که ماهیتا اقتصادی و سودآور هستند به بخش خصوصی واگذار گردد.های نیمهراستا، پروژههمین 

  که با کاهش ، به طوریصورت گیرداز طریق سازوکار خرید خدمت  االمکانحتیمانند آموزش و بهداشت  خدماتیارائه

 حاکمیتی فراهم شود.   اندازه دولت و افزایش حضور بخش خصوصی امکان تمرکز دولت بر امور

 ی مشخص میزان آن به کمتر از یک درصد از تولید و در یک برنامهشده کنترل  رشد کسری بودجه ساختاری دولت

 57ناخالص داخلی برسد.

                                                           
 کسری بودجه دولت متشکل از دو جزء کسری بودجه ساختاری و کسری بودجه ناشی از نوسانات اقتصادی است. 57
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  5.2نهاد مستقل غیرسیاسی متولی محاسبه کسری بودجه دولت گردد. در صورتی که کسری بودجه دولت بیشتر از یک 

 داخلی باشد، تصویب آن منوط به رای دو سوم از نمایندگان مجلس شورای اسالمی گردد. درصد تولید ناخالص 

 های دولتبدهی

 های پایداری بدهی دولت عمومی )نسبت بدهی به تولید ناخالص که شاخصهای دولت کنترل شود به طوریرشد بدهی

های مجاز تعریف شده برای ساله از آستانه ۶9ق داخلی و نسبت تامین مالی مورد نیاز به تولید ناخالص داخلی( در یک اف

درصد برای نسبت  ۶9درصد برای شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و  ۴2اقتصادهای نوظهور عبور نکرده )

  ]59 [ساله پایداری بدهی دولت تضمین گردد. ۶9تامین مالی ناخالص مورد نیاز به تولید ناخالص داخلی( و  در افق 

  ها و مطالبات دولت به صورت عمومی در ها و مطالبات دولت شامل ترکیب و میزان بدهیی مدیریت بدهیسامانه

های ضمنی و مشروط دولت های قطعی و صریح دولت باید شامل بدهیدسترس قرار گیرد. این سامانه عالوه بر بدهی

 جدید ایجاد شده در این سامانه ثبت گردد. مانند تضامین ارائه شده توسط دولت نیز باشد.  به عالوه هر نوع بدهی 

 شود باید به صورت نقدی و تا پایان سال هر نوع بدهی دولت که در چارچوب قراردادهای موجود و فعال دولت ایجاد می

راق انتشار او سال صرفا در چارچوبمالی تسویه گردد. به عالوه هر نوع بدهی جدید دولت با افق زمانی بیشتر از یک

در واقع، دولت صرفا مجاز باشد که با فروش اوراق ورت پذیرد و ایجاد بدهی به صورت تعهدی ممنوع گردد. بدهی ص

آوری کرده و با آن، تعهدات خود در چارچوب قراردادهای فعال را نقدا پرداخت بدهی در بازار اولیه، منابع مالی نقد، جمع

 نماید. 

 بصورت انحصاری بر عهده داشته باشد و هرگونه انتشار اوراق دولتی با مجوز داری کل کشور انتشار اوراق دولتی را خزانه

 این نهاد انجام گیرد. اوراق منتشره، صرفا در بازار بدهی )بازار اولیه( به فروش برسد.

  های ککه فعاالن بازار سرمایه، بانگونه انتشار اوراق باید به صورت کامال شفاف و از پیش تعیین شده باشد به طوریهر

بندی های الزم برای موعدهای انتشار اوراق را انجام دهند. به عالوه جمعریزیتجاری و بانک مرکزی بتوانند برنامه

 جلسات مربوط به کمیته هماهنگی انتشار اوراق بدهی در اختیار عموم قرار گیرد. 
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 مطالبات بخش خصوصی از دولت
 

دولت ول ریسک نکونی به صورت بدهی غیرسیال و غیرشفاف درآمده و با مطالبات بخش خصوصی از دولت، که در شرایط کن

ای از مشکالت در نظام تامین مالی کشور ایجاد شود. عدم بازپرداخت بدهی دولت به بخش مواجه است، سبب شده تا زنجیره

یت برای تداوم فعال خصوصی بیش از گذشته باعث شده بخش ،و فراتر از آن عدم اقرار دولت به میزان بدهی خود خصوصی

های اخیر سبب انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی از باشد. تداوم این شرایط طی سال خود متکی به منابع نظام بانکی

ها در نظام بانکی )در قالب مطالبات معوق از بخش خصوصی( از سوی دیگر شده است. انجماد سو و منجمد شدن دارایییک

ی آن افزایش در نرخ سود بانکی و ا را به سوی رقابت در جذب سپرده سوق داده که نتیجههدارایی در نظام بانکی، بانک

کار از های اقتصادی طلبهای مالی بنگاهها به بانک مرکزی بوده است. تداوم این شرایط، هزینهچنین افزایش بدهی بانکهم

از این رو به منظور تعیین تکلیف  کند.گی مواجه میها را با خطر ورشکستدهی، آندولت را افزایش داده و با افزایش زیان

 شود:مطالبات بخش خصوصی از دولت، موارد زیر پیشنهاد می

  ها جریان نقدی با سررسیدهای بهادارسازی کرده و برای آناوراقدولت بدهی غیرسیال خود به بخش خصوصی را ابتدا

ای مدت زمان مشخصی امکان ورود به بازار را نداشته باشد. تواند بلندمدت باشد و برمشخص تعیین کند. این اوراق می

ای با این حال باید زمان ورود این اوراق به بازار سرمایه از پیش تعیین شود. قیمت این اوراق باید منصفانه باشد، به گونه

 روش اوراق باشد. که ارزش اسمی اوراق متناسب با اصل بدهی، زمان ایجاد بدهی و میزان منابع حاصل شده ناشی از ف

 های دولتی مانند سازمان امور امکان تهاتر بدهی بخش خصوصی به سازمان از طریق یک سازوکار چند وجهی، دولت

 سازی را با مطالبات بخش خصوصی از دولت با به کارگیری اوراق تسویه خزانه فراهم کند. مالیاتی و سازمان خصوصی

  های انرژی، حاصل شده از اصالحات اقتصادی مانند اصالح در قیمت حاملدولت همواره سهم مشخصی از منابع مالی

های دولتی و اصالح در نظام مالیاتی را به عنوان بازپرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی در نظر واگذاری شرکت

 گیرد. 
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 د و صوصی اقدام کنتمام خود که ماهیتا اقتصادی و سودآور هستند به بخش خهای نیمهدولت نسبت به واگذاری پروژه

 های خود به بخش خصوصی اختصاص دهد.منابع حاصل از آن را برای بازپرداخت بدهی

 سال به صورت نقدی های جدید ایجاد شده توسط دولت در هر سال، باید در پایان همانمدت، تمامی بدهیدر افق میان

تفاده از انتشار اوراق صکوک اجاره یا سایر تواند با اسبه بخش خصوصی بازپرداخت شود. در صورت ضرورت، دولت می

  ]5۶[منابع نقد الزم برای بازپرداخت بدهی خود به بخش خصوصی را از بازار مالی تامین کند. ،ابزارهای مالی
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 بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی
 

رت گیرد. نظام مالی ایران صوی بدهی ایجاد شده در تادیه بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی باید با در نظر گرفتن زنجیره

 و بالتکلیفی بخش خصوصی در وصول بدهی بخش عمومی به ویژه دولت به بخش خصوصیانباشت های گذشته طی سال

باعث ایجاد تنگنای مالی برای بخش خصوصی و عدم بازپرداخت بخشی از تسهیالت دریافت شده از  مطالبات خود از دولت

شت بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی شده است. در عین حال، به دلیل شناسایی سود نظام بانکی توسط این بخش و انبا

از مطالبات معوق، بخشی از شبکه بانکی انگیزه کافی برای پیگیری دریافت تسهیالت اعطا شده را نیز ندارد.  از این رو به 

ها بدهی شود که برای تادیهنهاد میها پیشمنظور ایجاد گشایش در تادیه بدهی بخش خصوصی و تعیین تکلیف این بدهی

 قواعد زیر رعایت شود:

 صورت ها را بههای بزرگ بانکبندی و بازپرداخت وامطبقه با کمک گرفتن از حسابرسان منتخب، ناظران بانک مرکزی

رو بهوهای زیاد رگیری پایش کنند. تخلفات در ثبت با جریمهصورت نمونههای کوچک و متوسط را بهسرشماری و وام

 شود.  و تخلف تلقی متوقف الوصولمشکوک شود. به عالوه امکان شناسایی سود بر اساس مطالبات

  در صورت دیرکرد دولت در بازپرداخت بدهی بخش خصوصی، جریمه این دیرکرد معادل وجه التزام نظام بانکی محاسبه

 گردد. 

 هی بخش دولتی به بخش خصوصی از طریق اوراق ای بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی با بدامکان تهاتر زنجیره

که بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به نظام های منصفانه فراهم شود به طوریبدهی با نرخ

ها بتوانند این اوراق را برای دریافت منابع به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بانکی از طریق این اوراق تسویه گردد و بانک

 یا از این اوراق برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی استفاده کنند.  قرار دهند

  عتباری افراد ا بندی برای اعطای تسهیالت و کاهش رتبهبندی اعتباری و مبنا قرار دادن این نظام رتبهبا ایجاد نظام رتبه

دریافت  برای بازپرداخت تسهیالت اند، انگیزه بخش خصوصیهایی که تسهیالت دریافت شده را بازپرداخت نکردهو بنگاه

 شده افزایش یابد.
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 اصالحات بانکی
 

ی نظام بانکی ایران با بحران مستمرا کاهش پیدا کرده است و در شرایط کنونی، زمان در اختیار های اخیر فاصلهطی سال

و  بعاد اقتصادی بلندمدتاست. با توجه به ا اندکسیاستگذاران برای انجام اقدامات اصالحی پیش از وقوع بحران بانکی 

 یجاداجماع اانجام اصالحات بانکی در سطوح باالی حاکمیت، باید در زمینه چنین ابعاد اجتماعی و سیاسی وقوع بحران، هم

ی اصالحات بانکی، حاکمیت مقدم بر تمام اقدامات اصالحی دیگر قرار گیرد. عالوه بر طراحی برنامهاین اصالحات شود و 

برای مدیریت اقتصاد در صورت وقوع بحران بانکی تدوین کند تا بتواند اقدامات مورد نیاز در صورت وقوع بحران ای باید برنامه

 دهی نماید. را سامان

به سه  در راستای دستیابی وفعلی نظام بانکی باشد ساختاری مشکالت  اهمای جامع و ناظر بر اصالحات بانکی باید برنامه

 ،راگیرای جامع و فتوسعه مالی و افزایش ثبات در نظام مالی کشور تدوین گردد. بدون وجود برنامه هدف تورم اندک و با ثبات،

ی کند. با توجه به شرایط کنونی نظام بانکی، برنامهدر نظام بانکی کاهش پیدا میموردی  اتامکان توفیق در انجام اصالح

های درآمدزایی دارایی جمله حل مشکل مطالبات معوق، نظام بانکی از هایناترازیکاهش تدریجی اصالحی باید شامل 

 ، اصالح ساختار سهامداری وها از طریق ایجاد نظام اعتبارسنجی برای مشتریانحل مشکل ریسک اعتباری در بانک منجمد،

اصالح )همراه با  روز جهانیانجام اقدامات نظارتی بر اساس استانداردهای به چنینهم و اجرای اصول حاکمیت شرکتی

 باشد.  های مربوطه(ها و دستورالعملنامهآیین

سازی برای اطمینان از صحت و دقت ی اصالحی، نقشه راه و فرآیندانجام اصالح در نظام بانکی باید عالوه بر طراحی برنامه

ن ن حاصل از انجام ایای صورت گیرد که زیای اصالحی را نیز شامل گردد. انجام اقدامات اصالحی باید به گونهاجرای برنامه

 دولت و بانک مرکزی توزیع گردد. ها،سهامداران ارشد بانک از جملهنفعان مختلف اقدامات بین ذی

داخالت دولت مواجه بوده است. این مبندی منابع توسط قیمتی و جیرهدر اقتصاد ایران، نظام بانکی همواره با مداخالت گسترده 

های با داری شبکه بانکی، سهم باالی داراییای از معضالت از جمله بنگاهمرکزی طیف گستردهبانک  عیفضدر کنار نظارت 

ی از ارا در پی داشته است. همچنین گسترهگذاری در امالک و مستغالت نقدشوندگی پایین مانند مطالبات معوق و سرمایه



50 
 

نی نظام بانکی در پاسخگویی به تقاضاهای تسهیالت عوامل، از جمله ایجاد محدودیت در نرخ سود سپرده توسط دولت و ناتوا

ؤسسات مناشی از نرخ سود پایین، ضعف قانونی و اجرایی بانک مرکزی در امر نظارت، و البته نفوذ و پشتوانه سیاسی صاحبان 

 شرایط اینو پولی به گسترش قابل توجه این دسته از موسسات خارج از حوزه نظارتی بانک مرکزی منجر شده است. مالی 

که بانکی تضعیف توان شب ترین تهدید ثبات مالی کشور،عالوه بر فعال کردن شمارش معکوس بحران بانکی به عنوان بزرگ

 و در عین حال، مهمترین عامل رشد نقدینگی دردر پی داشته  برای ایفای نقش تجهیز و تخصیص منابع در اقتصاد کشور را

نکی های اقتصادی، نظام بای گذشته و به ویژه به دنبال تحریمدههچند ، در فوق مشکالتاست. عالوه بر سه سال اخیر بوده 

های زیر المللی به طور قابل توجهی عقب افتاده است. با توجه به این شرایط سیاستایران از تحوالت شتابان نظام بانکی بین

 شود:به منظور انجام اصالحات در نظام بانکی کشور پیشنهاد می

 فرایندی نظام بانکی-دیارتقای نها

بانک مرکزی با اصالح قوانین نظارتی و اجرای استانداردهای رایج در نظام پولی و مالی کنونی در دنیا، سه رکن حسابرسی  

 ها و موسسات مالی و اعتباری را تقویت کند. در بانک ۹9و مدیریت ریسک اعتباری 5۳، نظارت بر رعایت مقررات58داخلی

  ۹۶IFRSاستانداردهای  ها و موسسات مالی و اعتباری باهای مالی بانکدهی صورتگزارش حسابداری وفرآیندهای  

های مالی خود را به صورت فصلی منتشر کنند. با منطبق شده و نهادهای مالی مکلف گردند که اطالعات تفصیلی صورت

الح شود ای اصبه گونه بانک مرکزیهای گذشته، فرآیندهای نظارتی در توجه به ضعف جدی نظارتی بانک مرکزی در سال

،  ]55[ی حاکمیت شرکتی و شفافیتکه نظارت بانکی، سه حوزه )از جمله از طریق اصالح قوانین بانکداری و بانک مرکزی(

 را شامل شود.  ]5۴[هاو مقررات و الزامات احتیاطی بانک  ]5۹[های ناظر بانکیاختیارات و مسئولیت

                                                           
28 Internal Audit 
29 Compliance  
30 Credit Risk Management  
31 International Financial Reporting Standards 



51 
 

به  مال شوداع نظام مدیریت ریسک بر اساس استانداردهای بالبندی اعمال زمان برنامهی، به منظور کنترل ریسک سیستم 

در همین چارچوب  مبنای اعمال نظام مدیریت ریسک باشد. ۹مدت استانداردهای بال ای که به تدریج و در افق میانگونه

 ها را با جدیت پایش نماید. بانک مرکزی ذخایر احتیاطی بانک

رائه اسناد ااعطای تسهیالت سرمایه در گردش بر  گیرد. قرارها پرداخت تسهیالت به بنگاه، مبنای رسنجی معتبرنظام اعتبا 

  مبتنی گردد. مالیات بر ارزش افزوده

ها، چنین ایفای نقش صحیح مدیریت ریسک اعتباری در بانکبه منظور ارتقای نظام اعتبارسنجی در شبکه بانکی و هم 

را  هادازی سامانه اطالعات مالی شهروندان، به منظور ایجاد نظام اعتبارسنجی برای مشتریان بانکانبانک مرکزی راه

 .پیگیری کند

ی هاهای اعتباری جایگزین چکها و موسسات مالی و اعتباری باشد و کارتفرآیند اعطای اعتبار تنها محدود به بانک 

   ]52 [دار گردد.مدت

های زیرمجموعه خود منع گردند. در ها از اعطای تسهیالت به شرکتتسهیالت، بانک با هدف بهبود در فرآیند اعطای 

های فعالیت ها به رشتهداری بانکی بنگاهو حیطه های اقتصادی غیرمالی خود نمایندها اقدام به واگذاری بنگاهبلندمدت بانک

 .  ی پولی و مالی محدود گرددمرتبط با حوزه

گری مالی و جلوگیری از نقش مخرب سوداگری، فعالیت ر جهت ایفای نقش اصلی خود در واسطهها دبا هدف هدایت بانک 

 . ها در بازارهای دارایی همچون امالک و مستغالت و ارز به شدت کنترل گرددبانک

 المللیتسهیل ارتباطات بانکی بین

حات در نظام پولی و بانکی کشور اعم از المللی نظام بانکی، انجام اصالبه منظور کاهش هزینه و ریسک ارتباطات بین 

داردهای های مالی و پولی در ایران با استانها به منظور انطباق قواعد مربوط به فعالیتها و بخشنامهنامهتصویب قوانین، آئین

الی موسوم م که تعهدات فعلی ایران به گروه ویژه اقدامبه طوری ،مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت پذیرد
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به انجام رسیده و ایران به عنوان عضو همکار این نهاد شناخته شود. در همین ارتباط، اقدامات الزم برای  ۹5FATFبه 

 صورت گیرد.  ۹۹EAGدر منطقه اوراسیا موسوم به  FATFای عضویت ایران در نهاد منطقه

المللی پول در ارتباط با انطباق ، توسط صندوق بین59۶۳با انجام اقدامات الزم، شرایط برای ارزیابی مناسب ایران در سال  

 .فراهم گرددهای پولی و مالی در ایران ذیل قواعد گروه ویژه اقدام مالی فعالیت

 هابندی و تجدید ساختار بانکدسته

ص شدن دار و مشخهای مشکلبه منظور شناسایی بانک( ۹۴AQRهای کشور )های ترازنامه بانکفرآیند ارزیابی دارایی 

در این ارتباط، از مشاوره نهادهای صورت پذیرد.  همزمان با انجام سایر اقدامات اصالحیمیزان ناترازی در نظام بانکی 

 المللی استفاده گردد.تخصصی بین

یت ها را بر اساس وضعبندی کرده و برنامه تجدید ساختار بانکها را بر اساس وضعیت سالمت دستهبانک مرکزی بانک 

دار نهایتا خود را در قالب های شدیدا مشکلجا که تداوم فعالیت مخرب بانککند. از آنها طراحی و پیگیری آنسالمت 

انجامد، در چارچوب های سالم میدهد و به انتشار مشکل به بانکرقابت برای جذب سپرده و افزایش نرخ سود نشان می

دام فوری در اشکال اقکه امکان استمرار فعالیتشان وجود ندارد دار کلهای شدیدا مشاین برنامه نسبت به تعیین تکلیف بانک

 ادغام صورت گیرد.  یا انحالل

ها، های منجمد بانکهای ناشی از داراییهای ناشی از مطالبات غیرجاری و دیگر زیانجهت اصالح ترازنامه و جبران خسارت 

نک مرکزی و سازمان بورس ملزم به افزایش سرمایه توسط از طرف با ها،سازی ترازنامهپس از پاک های خصوصیبانک

ملی،  صندوق توسعه توان از ظرفیتهای دولتی را افزایش دهد. به این منظور میداران گردند. دولت نیز سرمایه بانکسهام

 شده و نیز سهام ممتاز استفاده کرد. های خصوصیفروش سهام دولت در بانک

                                                           
32 Financial Action Task Force (FATF) 
33 Eurasian Group 
34 Asset Quality Review 
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ار، های تجدید ساختکردن برنامهیزان سالمت و نیز تبعیت آنها از بانک مرکزی )در اجراییهای مها بر اساس شاخصبانک 

   ]5۱ [شوندبیه شده تشویق و تنش تعیینگیری( بر اساس ضوابط از پیهای سود سپرده، کفایت سرمایه و ذخیرهتبعیت از نرخ

بهتری  هایی که شرایطق ادغام این موسسات با بانکفرآیند ادغام موسسات مالی و اعتباری در شبکه بانکی کشور از طری 

 های سالمت نظام بانکی دارند پیگیری شود.از نظر شاخص

لی پذیر، ایجاد موسسات پوبا تصریح قانونی بر حق انحصاری بانک مرکزی در صدور مجوز برای هر گونه موسسه سپرده 

 غیرمجاز منتفی گردد. 

 های منجمدسامان دادن به دارایی

د به معضل مطالبات معوق در شبکه بانکی، پیش از آن که به نقطه بحرانی برسد، سریعا رسیدگی گردد. در این ارتباط بای 

 :تواند مورد توجه قرار گیرداقدامات زیر می

o صورتهای کوچک و متوسط را بهصورت سرشماری و وامها را بههای بزرگ بانکناظران بانک مرکزی بازپرداخت وام 

 شود.رو های زیاد روبهکنند و تخلفات در ثبت با جریمهیری پایش گنمونه

o  ور ای تخصصی با حضترجیحا پیش از ورود به فرآیندهای قضایی در کمیته تسهیالت غیرجاری بزرگحل و فصل

  .ربط صورت گیردهای ذینمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه

های بانقدشوندگی پایین در ترازنامه نظام دارایی بهادارسازیاوراقبرای را  های کشوربرای بانک الزمبانک مرکزی شرایط  

 . ها افزایش یابدبانک از این طریق توان تسهیالت دهی تافراهم کند  بانکی

ن این اوراق در بازار بین بانکی، بانک مرکزی ای هبدهی دولت به شبکه بانکی به اوراق بهادار تبدیل شود و عالوه بر مبادل 

  پذیرد.بها با بانک مرکزی یا تصفیه بدهی بانکها برای دریافت منابع از بانک مرکزی اوراق را به عنوان وثیقه بانک

 گذاری نرخ سود و کنترل تورمسیاست
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ریق خرید از ط کردن عملیات بازار بازاجراییبانک مرکزی با مدت تعیین دستوری نرخ سود بانکی متوقف گردد و در میان 

ذیر جهت پصورت فرایندی برگشترا بهو هدایت نرخ سود گذاری پولی ، سیاستو فروش اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه

ل بانک استقال تضمین بانکی، نرخ این بازار را مدیریت نماید.کنترل نقدینگی و تورم آغاز کند و با حضور فعال در بازار بین

 مرکزی و عدم اجبار بانک مرکزی از سوی دولت برای خرید اوراق بدهی دولت برای توفیق سیاست فوق، ضروری است.

با به رسمیت شناختن استقالل بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست پولی و هدایت نرخ سود، این بانک نسبت به کنترل  

 تورم، مسئول و پاسخگو گردد.

یرانه بر گها با اعمال نظارت سختحذف آثار جنگ قیمتی بین بانک بصورت موقت و به منظورنک مرکزی بامدت در کوتاه 

قابل مالحظه در نرخ سود سپرده، نرخ سود حقیقی  ها با افزایشی ناسالم، مانع از آن شود که این دسته از بانکهابانک

  ۹2.انتظاری را بصورت غیرمتعارفی باال نگه دارند

  

                                                           
 منظور از نرخ سود حقیقی انتظاری، نرخ سود سپرده منهای نرخ تورم انتظاری است. ۹2
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 الی بخش خصوصیتامین م
 

 پیش ترین دشواریهای موثر بر محیط کسب و کار، عدم دسترسی کافی به منابع مالی مهمدر شرایط کنونی از نظر مولفه

معضالت بزرگ نظام بانکی، تامین  محور است،-که نظام تامین مالی در ایران بانکروی بخش خصوصی است. به دلیل آن

رو کرده است. عالوه بر این، دشواری در تعریف ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه زیادی روبه هایها را با گرفتاریمالی بنگاه

، عدم اتصال نظام مالی ایران به نظام برای جبران کسری بودجه خود و نظام بانکی، تسلط تامین مالی دولت بر بازار اوراق

ی شور نیز سبب شده است تا تامین مالی برای بخش خصوصهای اقتصادی و سیاسی در کالمللی، و همچنین ریسکمالی بین

 گذاری به سختی صورت گیرد. با هدف تامین سرمایه در گردش یا سرمایه

ستراتژی ای و ا. عدم تعریف سیاست توسعهبا مشکالتی همراه استصندوق توسعه ملی نیز  تامین مالی از طریقبه عالوه 

ملی در کنار تعریف نرخ سود ثابت برای اعطای تسهیالت بدون در نظر گرفتن گذاری در اساسنامه صندوق توسعه سرمایه

رفتن  این شرایط . با در نظر گکه منابع صندوق به شکل کارایی تخصیص پیدا نکندشرایط اقتصادی در کشور سبب شده است 

 شود:های زیر پیشنهاد میو به منظور بهبود در نظام مالی در کشور، سیاست

 نظام بانکی

 ه منظور حل تنگنای اعتباری، بانک مرکزی در انجام اصالحات در نظام بانکی تسریع کند. ب 

 های دهی شبکه بانکی به بنگاههای کشور و وامداری بانکبانک مرکزی اقدامات نظارتی الزم برای جلوگیری از بنگاه

  .و پولی محدود گرددهای مالی هصرفا به حوز هابانک های وابسته بهبنگاهرا به اجرا درآورد. فعالیت  ۹۱زیر مجموعه خود

 های های بزرگ از طریق اعطای واممدت، تامین مالی پروژههای کوتاهها برای اعطای وامبا توجه به انگیزه بانک

های بزرگ و تامین مالی مرکزی قواعد و مقررات الزم برای ارزیابی پروژه صورت گیرد. بدین منظور بانک ۹7کاییسندی

 های سندیکایی را تدوین کند. چنین مدیریت ریسک وامها و همگانه آنچند

                                                           
36 Connected Lending  
37 Syndicated Loans 
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 انند م–های جاری، بانک مرکزی ابزارهایی دهی و استفاده از منابع نقد راکد در حساببه منظور ارتقای توان تسهیالت

 . کند و اجرا طراحی - ]57[۹8قراردادهای ریپو

 ها انکای و تخصیص اعتبار توسط این بهای توسعهفعالیت بانکای، های توسعهبه منظور بهبود در تخصیص منابع بانک

های سندیکایی گذاری بزرگ و رهبری اعطای وامهای سرمایهخصوصی، تامین مالی پروژه-ذیل قراردادهای عمومی

 های عمومی با در نظردار تامین مالی بخش خصوصی برای اجرای پروژهها عهدهکه این بانکبه طوری صورت گیرد،

 اجرای پروژه و نرخ سود متناسب با بازدهی اجرای پروژه گردند.  گرفتن ریسک

 فراهم  های کشورمرکزی دستورالعمل مناسب را برای ایجاد و کارکرد صحیح رکن مدیریت ریسک اعتباری بانک بانک

های مله عالوه دستورالعها تعدیل گردد. ببرای اعطای تسهیالت بر اساس ارزیابی ریسک پروژه کند تا تقاضای وثیقه

خص، به طور مش های گوناگون فراهم شود.ای اصالح گردد که اخذ تسهیالت با استفاده از وثیقهبانک مرکزی به گونه

 تنزیل قبض انبار بعنوان یک ابزار مهم برای اعطای تسهیالت سرمایه در گردش مورد توجه قرار گیرد. 

 ریسک  تسهیالت بر مبنای سودیزان ریسک نکول و عدم بازپرداخت منابع، نرخ های مختلف در مبا توجه به تفاوت بنگاه

ریسک با  هایهای متفاوت برای بنگاهای که امکان تامین مالی از شبکه بانکی با نرخارزیابی شده شناور شود به گونه

 . گرددمتفاوت فراهم 

 به منظور اعطای تسهیالت به خانوار و گسترش ی خرد و احتمال نکول کمترکنندهتر مصرفبا توجه به ریسک پایین ،

 چنینهای اعتباری و هماز طریق صدور کارت کنندههای مختلف درآمدی شرایط برای اعطای اعتبار مصرفآن به گروه

 مهیا شود.  هاتوسعه لیزینگ

 د، ای مشخص دارو در صورتی که دولت تصمیم بر حمایت از حوزه ممنوع گردد بطور کامل اعطای تسهیالت تکلیفی

 های ساالنه منظور کند. در بودجه)بجای تسهیالت تکلیفی( یارانه سود تسهیالت را 

 ۹۳های الزم برای ایجاد و گسترش سیستم تامین مالی بانک مرکزی مقدمات و دستورالعملP2P  به منظور اعطای

   ]58 [تسهیالت به صورت آنالین را فراهم سازد.

                                                           
38 Repurchase Agreement (Repo) 
39 Peer to Peer 
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 بازار سرمایه

 ردن کهای مختلف، کوتاهبندی شرکتامکان رتبهفراهم کردن و اوراق بهادار با انجام اقدامات الزم از جمله  سازمان بورس

های انتشار و کاهش حداقل میزان تعریف شده برای تامین مالی از طریق فرآیند انتشار اوراق تامین مالی، کاهش هزینه

 های مختلف فراهم سازد. بزار را برای شرکتانتشار اوراق بدهی، امکان تامین مالی از طریق این ا

 های بزرگ برای تامین مالی )بویژه مدت شرکتبا تسهیل فرایند تامین مالی از طریق انتشار اوراق در بورس، در میان

های کوچک و ها عمدتا وظیفه تامین مالی شرکتگذاری( به سمت بازار اوراق سوق داده شوند و بانکبرای سرمایه

 بر عهده بگیرند. متوسط را

 گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات الزم برای تعریف ابزارهای مالی جدید برای تامین مالی بلندمدت برای سرمایه

 مدت و به ویژه سرمایه در گردش فعال شود.را فراهم کند تا تسهیالت بانکی بیشتر در جهت تامین مالی کوتاه

 ی بخش خصوصی در تامین مالی از طریق بازار اوراق بهادار، وزارت اقتصاد به صورت رانبه منظور جلوگیری از برون

ها( را بر اساس های دولتی و شهرداری)دولت، شرکت ساالنه، میزان مجاز انتشار اوراق بهادار توسط نهادهای عمومی

ها باید به لتی توسط بانکتعیین کند. همچنین خرید و فروش اوراق بهادار دو ۴9چارچوب پایداری بدهی بخش عمومی

 طور شفاف و در درون ساختار بازار صورت گیرد و دولت هیچ بانکی را مکلف به خرید اوراق بهادار دولتی نکند. 

 سهام  عرضههای کشورهای دیگر، اقدامات الزم برای سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق عقد قرارداد با بورس

نین اوراق بدهی چسهام و هم عرضهخارجی و امکان تامین مالی در آن بازارها از طریق های های ایرانی در بورسشرکت

 دهی کند.های ایرانی را سامانشرکت

 دار یا سایر اوراق تجاری، بانک مرکزی با همکاری به منظور ایجاد تسهیل در داد و ستد اسناد اعتباری قابل دریافت و مدت

    ]5۳ [را فراهم سازد. ۴۶های مالی تجاریایجاد صندوقازمان بورس و اوراق بهادار امکان س

                                                           
40 Debt Sustainability Analysis  
41 Trade Finance Fund 
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 های پروژه ۴5های مورد نیاز برای تامین مالی مشترکنامه و دستورالعملبانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار آئین

ازپرداخت ی بوهکه نحبزرگ از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی را از طریق منابع داخلی یا خارجی فراهم کنند به طوری

 ریسک بازگشت منابع را حداقل کند. ،تسهیالت یا فروش سهام

 های تک( برای تسهیل در فرآیندهای اعطای تسهیالت به خانوارها، بنگاه)فین های جدید مالیابزارهای مبتنی بر فناوری

رکزی و سازمان بورس و توسعه پیدا کند.  به همین منظور بانک م  ۴۹گذاری جمعیکوچک و متوسط و انجام سرمایه

گذاری که امکان سرمایههای الزم را ایجاد نمایند به طوریهای اطالعاتی و قواعد و دستورالعملاوراق بهادار، بانک

وع از نای برای مبادالت این گذاران خرد در یک پروژه مشخص فراهم گردد. به عالوه بازار ثانویهمستقیم توسط سرمایه

   ]۹9 [.گیرد های مالی شکلفعالیت

 صندوق توسعه ملی

 گذاری رمایهای و سصندوق توسعه ملی به منظور ارتقای فرآیند تخصیص منابع مالی، اقدام به تدوین استراتژی توسعه

های گذاری منابع صندوق توسعه ملی در رشته فعالیتای میزان و نحوه سرمایهای که ذیل استراتژی توسعهکند به گونه

ی سود منابع صندوق توسعه ملی با در نظر گرفتن شرایط کشور گذاری نحوه محاسبهتراتژی سرمایهمختلف و ذیل اس

تعیین شود. به عالوه صندوق، فرآیند اعطای تسهیالت توسط شبکه بانکی را پایش کند تا اعطای تسهیالت در چارچوب 

   ]۹۶ [قواعد و اصول تعریف شده برای صندوق باشد.

 ها، د تخصیص منابع صندوق توسعه ملی از طریق توزیع ریسک عدم بازگشت منابع صندوق با بانکبا هدف ارتقای فرآین

 ۹9قل ها حداکه بانکها تخصیص دهد به طوریاین صندوق منابع ریالی خود را از طریق ایجاد صندوق مشترک با بانک

 درصد از منابع مالی طرح را تامین کنند. 

 ذاری گها که به منظور جذب منابع برای سرمایهه صندوق، خرید اوراق تامین مالی شرکتدر درازمدت و با اصالح اساسنام

 در بازار اوراق منتشر شده، جایگزین شیوه موجود اعطای تسهیالت با واسطه نظام بانکی گردد. 

                                                           
42 Cofinance 
43 Crowd Financing  
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 برنامه  یبه منظور ایجاد شفافیت در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی از طریق قرارداد عاملیت، صندوق توسعه مل

ابع هایی که از منچنین اطالعات کامل پروژههای مختلف و همها و بانکساالنه خود برای تخصیص منابع مالی به بخش

 را انتشار عمومی دهد.  نفع نهایی آناند از جمله ذیصندوق استفاده کرده

 د را برای جذب منابع مالی خارجی اهرم المللی، منابع مالی خوصندوق توسعه ملی از طریق حضور در بازارهای مالی بین

ندوق ص. تواند از طریق تعریف ابزارهای پوشش ریسک صورت گیردسازی منابع صندوق توسعه ملی میکند. اهرمی

گذاری اقدام به ایجاد سبد دارایی شامل سهام، اوراق شرکتی و اوراق قرضه دولتی های سرمایهتواند از طریق شرکتمی

های تواند به عنوان وثیقه جهت پوشش ریسککند. این ابزارها در کنار خرید اوراق بهادار خارجی میی در بازارهای خارج

 کشور استفاده شود. 

 که یبه طور های داخلی نماید،گذار خارجی، اقدام به ایجاد سازه مالی برای پروژهصندوق توسعه ملی با هدف جذب سرمایه

ها با ارزیابی پروژه .ترک توسط صندوق توسعه ملی و منابع خارجی صورت گیردها به طور مشتامین مالی این پروژه

تر در ها و کارایی باالتر پروژهتا امکان ارزیابی صحیح صورت گیردالمللی های بینای شرکتاستفاده از خدمات مشاوره

 . جلب شودگذار خارجی نیز بصورت موثرتری ضمن آن که اعتماد سرمایه تخصیص منابع فراهم گردد

 امین مالی تمشارکت در  ،های داخلی، صندوق توسعه ملیبه منظور تسهیل در جذب منابع خارجی برای تامین مالی بنگاه

 شوند در اولویت قرار دهد. هایی را که از طریق منابع مالی خارجی تامین مالی میپروژه

 گذاری و تامین مالی خارجیسرمایه

 شور بندی ریسک کها از خارج، دولت اقدام به رتبههای دولتی برای تامین مالی شرکتبه منظور کاهش نیاز به ضمانت

های ایرانی ها و تعیین ریسک اعتباری شرکتبندی شرکتالمللی کند تا امکان رتبهتوسط نهادهای مالی و اعتباری بین

 با توجه به رتبه و ریسک اعتباری دولت فراهم گردد. 

  جی،گذاران خارگذاری در ایران توسط سرمایههای اطالعاتی به منظور ارزیابی سرمایهپایگاه دادهبا توجه به اهمیت وجود 

های دولتی، فهرستی از اطالعات مورد نیاز برای تحلیل چنین دستگاهوزارت اقتصاد با همکاری بخش خصوصی و هم

ی انرژی به منظور نقل و حوزه و ی حملی گردشگری، حوزهحوزه های مختلف اقتصادی کشور از جملهبخش

 گذار خارجی را مطابق با استانداردهای جهانی تهیه و منتشر کند. سنجی جذب سرمایهامکان
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 قانون اساسی ارائه گردد به  8۶گذاری خارجی، تفسیری شفاف و مشخص از اصل به منظور تسهیل در جذب سرمایه

ی مبادالت مالی و اقتصادی دولت ادیق آن محدود به حوزهای که اعمال این اصل و کسب اجازه در خصوص مصگونه

های خارجی که با دولت مبادالت مالی و اقتصادی ندارند از شمول این اصل خارج شود. باشد و امتیاز تشکیل شرکت

های قانون اساسی، شرایط ارجاع داوری در قرارداد ۶۹۳در اصل  "اموال عمومی"همچنین با ارایه تفسیر شفاف از عبارت 

 المللی کامال مشخص گردد.بین

 المللی ها با بازارهای مالی و تجاری بینهای کوچک و متوسط و ارتباط بیشتر این بنگاهبه منظور کمک به رشد بنگاه

وسط های کوچک و متهتامین اعتبار خریدار برای توسعه صادرات بنگابه بانک توسعه صادرات بخشی از ماموریت خود را 

سی به این اعتبار دسترهای کوچک و متوسط داخلی که خریداران خارجی صرفا برای خرید از بنگاهبه طوریدهد  اختصاص

رایط را های کوچک و متوسط داخلی ش. به عالوه بانک توسعه صادرات با انتشار اوراق مالی به نیابت از بنگاهداشته باشند

 لمللی تسهیل کند.اها از بازارهای مالی بینبرای تامین مالی این بنگاه
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 پیوست توضیحات

 

برخی از انحصارهای موجود در اقتصاد ایران در شرایط فعلی به دلیل برخی از مالحظات امنیتی، سیاسی و فرهنگی است.  ]۶[

ار نحصای از اهای تلویزیونی در داخل )انحصار صدا و سیما( به عنوان نمونهتوان انحصار در شبکهنمونه این انحصارات را می

به دلیل مالحظات امنیتی، سیاسی و فرهنگی یا انحصار در مخابرات به دلیل مالحظات امنیتی دانست. این انحصارات مبنای 

 پذیری ندارند.مشخص و سنجش

ای ونهها مستقر گردد. نمای بر این بنگاههای دولتی به صورت موردی سبب شده است تا مدیریت غیرحرفهواگذاری بنگاه ]5[

 یگذاری است که تخصصی در ادارههای سرمایهها و شرکتهای نیروگاهی به بانکها، واگذاری مجموعهنوع واگذاری از این

های ناشی از مقیاس در مدیریت های انفرادی سبب شده است تا صرفههای برق ندارند. ضمن اینکه واگذارینیروگاه

های با حیطه فعالیت یکسان تحت سهام یک هولدینگ امکان به هپذیر نباشد. واگذاری بنگاهای نیروگاهی امکانمجموعه

های ناشی از مقیاس سبب گیری از صرفهها را فراهم کرده و در کنار بهرهآنای برای اداره کارگیری مجموعه مدیریتی حرفه

 گردد. ها میوری این بنگاهبهبود در بهره

ان مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم است. مالکیت غیرمستقیم ممکن است نفع واحد لحاظ کردن همزممنظور از قاعده ذی  ]۹[

 های زیرمجموعه اعمال شود.از طریق شرکت

قانون  ۴۴های کلی اصل کنندگان و قانون اجرای سیاستدو قانون مشخص در حوزه رقابت، قانون حمایت از حقوق مصرف ]۴[

تصویب شد و  ۶2/97/۶۹88تبصره در تاریخ  ۶2ماده و  55بر کنندگان مشتمل اساسی است. قانون حمایت از حقوق مصرف

 98/۶۶/۶۹88فصل مصوب  ۶9تبصره در  ۳9ماده و  ۳5قانون اساسی مشتمل بر  ۴۴های کلی اصل قانون اجرای سیاست

کلی های تبصره دارد. چون قانون اجرای سیاست ۶۳ماده و  ۴5این قانون با نام تسهیل رقابت و منع انحصار  ۳است. فصل 

کنندگان تصویب شده است، در صورت وجود تعارض و عدم قانون اساسی پس از قانون حمایت از حقوق مصرف ۴۴اصل 

قانون اساسی )قانون مؤخر( بر قانون حمایت از  ۴۴های کلی اصل امکان جمع میان مفاد دو قانون، قانون اجرای سیاست

دگان کننا نسخ خواهد کرد. با این حال قانون حمایت از حقوق مصرفمصرف کنندگان )قانون مقدم( تفوق خواهد داشت و آن ر
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ن کنندگان ایتری دارد. یکی از عوامل برتری قانون حمایت از حقوق مصرفتر و قابل فهمساختار منطقی ۳نسبت به فصل 

ی به وجو و دسترسان جستای همراه با عناوین مرتبط قرار گرفته است و امکاست که مواد این قانون در قالب فصول جداگانه

بندی فاقد دسته( 8۴تا  ۴۹چنین نظمی ندارد و مواد این فصل )مواد  ۳سادگی فراهم خواهد شد. اما فصل ماده مورد نظر به

 موضوعی است. 

قانون اساسی نظم  ۴۴های کلی اصل قانون اجرای سیاست ۳شود برای آنکه فصل با توجه به این توضیحات، پیشنهاد می

صویب این تدوین و تصویب شود. ت« قانون رقابت»و ساختار بهتری داشته باشد، در قالب یک قانون مستقل با عنوان  بیشتر

شود از سوی فعاالن اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با اعمال این عنوان یک قانون مستقل همچنین باعث میفصل به

ای تقسیم کرد و مباحث ماهوی )حقوق و تکالیف(، مباحث نهادی اگانههای جدتوان قانون رقابت را به بخشتغییرات می

ها درج طور مجزا در آن بخشها را بهها و جریمه)شورای رقابت و مرکز رقابت و ساختار آنها(، مباحث آیین دادرسی و مجازات

ای رقابتی گیری فضورا بتواند از شکلکه این شیابد، به طورینقش شورای رقابت ارتقا می« قانون رقابت»به عالوه در  نمود.

محافظت نماید و امکان فعالیت برای بخش خصوصی رقابتی را با مهار انحصارات بخش دولتی و عمومی غیردولتی فراهم 

 سازد.

ین قیمت معادل تعیو ها، تعیین سقف قیمت، های مختلف مانند تثبیت سطح قیمتتعیین دستوری قیمت از طریق سازوکار ]2[

یم کاالها گذاری مستقهای به کارگرفته شده توسط دولت برای قیمتزینه تمام شده به اضافه سود مشخص از جمله شیوهبا ه

های ورود، خروج و به طور کلی تواند کاهش هزینهو خدمات است. این در حالی است که رویکرد جایگزین توسط دولت می

ها های اقتصادی و امکان ایجاد رقابت بین این بنگاهایش تعداد بنگاهبهبود در محیط کسب و کار باشد تا شرایط برای افز

های اقتصادی شرط الزم برای ایجاد رقابت است، باید با اجرای قانون رقابت از فراهم شود. هر چند افزایش تعداد بنگاه

 دهی قیمت جلوگیری کرد. های اقتصادی برای شکلگیری تبانی بین بنگاهشکل

تواند که می ۶که مداخله دولت در تعیین قیمت حداقل شود، سازوکار تسطیح قیمت پویاستر پیشنهادی برای آنیک سازوکا ]۱[

های جهانی به عنوان قیمت مبنا تعیین های انرژی مورد استفاده قرار گیرد. در این سازوکار قیمتگذاری حاملبرای قیمت

ال شود )به طور مثمشخص )مثال یک بازه شش ماهه( از قبل معین میشود با این حال میزان نوسانات مجاز طی یک بازه می
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ین ی بعد بر اساس میانگی مذکور نوسان شدیدی نخواهد داشت. در این شیوه قیمت برای دورهدرصد( و لذا قیمت طی بازه 2

وجود  تعیین قیمت انرژی ی پیش از آن تعیین خواهد شد. طبق این سازوکار نیازی به دخالت دولت برایقیمت جهانی در دوره

 نخواهد داشت. 

ود. تواند تسهیل شمی« قانون رقابت»تر اشاره شد، بهبود در شرایط رقابت در کشور از طریق تدوین طور که پیشهمان ]7[

تواند بخشی از این قانون باشد که در گری قیمت میهای مرتبط با تنظیمپیشنهاد ارائه شده در خصوص انحالل سازمان

 ی رقابت پیشنهاد گردید. صل سیاستگذاری دولت در حوزهسرف

 است که در آن دولت به طور همزمان داور و مجری است.  این بند ی تامین اجتماعی از جمله مصادیقحوزه ]8[

 همناقص انجام که مواردی درکند: قانون برگزاری مناقصات که در مورد ترک تشریفات مناقصه است بیان می 57ماده ]۳[

 قانون این (58) ماده در مذکور مقامات از مرکب نفرهسه هیأت یک تشخیص به گزارمناقصه دستگاه توجیهی گزارش براساس

 و صرفه رعایت با مناقصه تشریفات ترک هیأت صورت این در و داد انجام دیگری طریق به را معامله توانمی نباشد، میسر

 تعیین تخدم یا کاال نوع یک برای هرمورد در مربوط مقررات سایر رعایت با را معامالت گونه این انجام ترتیب گاهدست صالح

 نمود. خواهد اعالم و

ود، شهای اجرایی قوانین مینامهعالوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین اساسی: قانون ۶۹8 اصل]۶9[

نامه و وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب هیأت

امه نامه و صدور بخشننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیینآیین

تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت میشد. و روح قوانین مخالف بارا دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن 

خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس 

 ، ضمن ابالغ برایای مذکور در این اصلهای دولت و مصوبات کمیسیونهنامهها و آییننامهتصویب .االجرا استجمهور الزم

رسد تا در صورتی که آنها را بر خالف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید اجرا به اطالع رییس مجلس شورای اسالمی می

  .نظر به هیأت وزیران بفرستد
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ی رنامه سامانه تدارکات الکترونیکقانون برنامه ششم توسعه: دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون ب ۳ماده  ]۶۶[

ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانه

و دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی بجز معامالت محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی  ۹/۶۶/۶۹8۹مصوب 

تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری  ۹/۶۶/۶۹8۹و قانون برگزاری مناقصات مصوب  ۶7/۶9/۶۹85مصوب 

مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه 

 .مذکور هستند

میت های مالی و اقتصادی حاکها و دستگاهه مشخص به باالتر که در بخشطبق این سیستم، مقامات حکومتی از یک رتب ]۶5[

ها از یک آستانه تعریف شده باالتر است موظف به فروش سهام یا قرار دادن مشغول به کار هستند و همچنین میزان سهام آن

 شوند.هایی هستند که به وسیله کارگزاران ناشناس مدیریت میآن در حساب

وانند تای ایجاد شده است که تحت این سامانه شهروندان میانون دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات، سامانهدر اجرای ق]۶۹[

های مختلف اجرایی درخواست ارائه اطالعات کنند. با این حال این سامانه فاقد آرشیوی از اطالعات دریافت شده و از دستگاه

رایی تواند کاعات به شهروندان است. اضافه شدن این موارد به سامانه میهای مختلف در ارائه اطالههمچنین عملکرد دستگا

 و شفافیت بیشتر را به همراه داشته باشد.

تر باید پیگیری شود. در شرایط فعلی این بازارها ابتدا کشورهای الوصولتوسعه صادرات در ایران از طریق بازارهای سهل ]۶۴[

س کشورهای آسیای میانه و قفقاز مانند آذربایجان و گرجستان و در مرحله بعدی کشور عراق، افغانستان، لبنان و سوریه، سپ

تواند از طریق این گروه کشورها پیگیری شود، هر چند شرط الزم برای ای نیز میترکیه است. ایجاد پیمان تجاری منطقه

 ، نرخ ارز و میزان تعرفه کاالهاست. های پولی و مالی، به ویژه تورمگیری یک پیمان تجاری، همگرایی در سیاستشکل

های تجارت معطوف شده های تسهیل تجارت به کاهش سایر هزینهها، سیاستهای اخیر با همگرا شدن تعرفهدر سال ]۶2[

درصد از  5۶۳درصد از  ۶9ها تنها دهد که تعرفههای صورت گرفته توسط سازمان تجارت جهانی نشان میاست. بررسی

 هایهای گردش کار در گمرک، هزینهها از جمله نوسانات نرخ ارز، هزینهدهند و سایر هزینهت را تشکیل میهای تجارهزینه

دهند. این های تجاری را تشکیل میمربوط به دسترسی هوایی و دریایی و زیرساختهای فناوری اطالعات عمده هزینه

ها از کشورهای توسعه یافته است بلکه نرخ کاهش این هزینههای تجاری نه تنها برای کشورهای در حال توسعه بیشتر هزینه
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ده است ای بوها در رشد تجارت به گونهدر این دسته از کشورها کمتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. اهمیت این هزینه

 گنجانند.ی میاهای منطقهکه در سالهای اخیر کشورهای جهان موارد مربوط به ایجاد تسهیل در تجارت را در پیمان

قرارداد تسهیل در تجارت را در دستور کار خود قرار داده است. هم اکنون  59۶۹به عالوه سازمان تجارت جهانی از سال  

ی اند و با توافق بیشتر کشورها و رسیدن به آستانهکشور عضو سازمان تجارت جهانی این قرارداد را به اجرا درآورده 89حدود 

رود اجرایی شدن این قرارداد بتواند صادرات کشورهای در شود. انتظار میاین قرارداد الزم االجرا می دو سوم کشورهای عضو،

بندی شده است که فصل دسته ۶5قرارداد تسهیل در تجارت، ذیل  هزار میلیارد دالر افزایش دهد. ۶9حال توسعه را به میزان 

ی آن رداد پرداخته و الزامات خاصی را برای کشورهای امضا کنندهها به یکی از اجزای مربوط به این قراهر کدام از فصل

 کند. ایجاد می

گذاری خارجی، عینا در مناطق آزاد و سرزمین اصلی مشترک است که برخی از امتیازات حوزه صنعت و سرمایهدر حالی ]۶۱[

به فعالیت در سرزمین اصلی متمایل  تر و نزدیکی به بازار مصرف داخلی فعاالن اقتصادی راهای مناسبساختوجود زیر

و حمایت از  سازد. برخی از امتیازات مشابه بین مناطق آزاد و داخل کشور عبارتند از امتیازات موجود در قانون جلبمی

های موجود در قانون مالیاتهای مستقیم، قانون بهبود فضای کسب و کار، مصوبه هیئت وزیران گذاری خارجی، معافیتسرمایه

تسهیل صدور روادید سرمایه گذاران خارجی، معافیتهای حقوق ورودی مربوط به مرزنشینان و مواد اولیه و ماشین آالت جهت 

های ها و مشکالت بیشتری جهت فعالیتگیریتولیدکنندگان مستقر در مناطق آزاد حتی در برخی موارد با سخت خط تولید.

یدیه کارگروه استاندارد، ترانزیت، واردات مواد اولیه و صادرات مجدد، های اخذ تایخود مواجه هستند. مشکالتی در حوزه

تخصیص اعتبار و تضمین. این مشکالت در برخی موارد موجب گردیده است تا کارخانجات فعال در مناطق آزاد، مواد اولیه و 

دی منمایند و تمایلی به بهرهن -پرداخت کامل حقوق ورودی–کاالی مورد نیاز خود را در محدوده مناطق آزاد ترخیص قطعی 

 .از معافیت حقوق ورودی نداشته باشند

های مورد نیاز توسعه یافته نیستند. این در حالی است که مناطق آزاد که در به عالوه مناطق آزاد ایران به لحاظ زیرساخت

جی گذاری خارافی نظیر جذب سرمایهشود، با اهدها با نام مناطق پردازش صادرات یاد میالمللی از آننهادهای اقتصادی بین
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و به همین جهت در کشورهای با تجربه موفق در این حوزه، مناطق آزاد  اندوزه صنعت و صادرات شکل گرفتهمخصوصا در ح

 اند. مند بودههای مناسب بهرهاز زیرساخت

ق، داخلی ابالغ شده با قوانین این مناطبا اشکاالتی مواجه است. تداخل بین قوانین  نیز قواعد حکمرانی در مناطق آزاد کشور

اختالف بین شیوه مدیریت این مناطق با قواعد مربوط به شوراهای شهر و روستا و عدم حضور نمایندگان این مناطق در 

ها سبب شده است تا این مناطق از کارایی الزم برای وصول به اهداف های اقتصادی و عدم اثرگذاری آنگیریجلسات تصمیم

 شان برخوردار نباشند. تاسیس اولیه

یشتر است. این از اغلب کشورهای همجوار ایران ب درصد است که ۴9ها در ایران حدود نرخ مجموع مالیات بر شرکت ]۶7[

ها سبب شده است تا سهم این ابزار از مجموع درآمدهای مالیاتی وصول شده در ایران در مقایسه میزان از مالیات بر شرکت

دیگر قابل توجه باشد. در کشورهای با درآمد متوسط و با درآمد باال سهم این ابزار از کل درآمدهای مالیاتی به با کشورهای 

سازی آن با مقدار ها و متناسبکاهش نرخ مالیاتی به ویژه نرخ مالیات بر سود شرکت .درصد است ۶9و  59ترتیب کمتر از 

تواند بهبود قابل توجه در نظام انگیزشی کسب و کار با درآمد متوسط میچنین کشورهای این نرخ در کشورهای همسایه و هم

 ایجاد کند. 

هاست. آنتی نقش سیاس معطوف بهها و مالیات بر واردات بیشتر مالیات بر شرکتنقش ستانی بهینه، در یک نظام مالیات ]۶8[

 کند. به طور مشخص در مالیاتی مالیاتی را فراهم میها، اطالعات الزم برای حسابرسی در مورد سایر ابزارهامالیات بر شرکت

های خود را باالتر اعالم کنند و میزان سود کمتر و به تبع آن مالیات کمتری را پرداخت ها انگیزه دارند تا هزینهبر سود، شرکت

رگران انگیزه دارند تا های حقوق و دستمزد است و کاها، هزینههای شرکتکنند. این در حالی است که بخش مهمی از هزینه

دریافتی خود را کمتر اعالم کنند تا میزان مالیات کمتری پرداخت کنند. همین امر و تضاد منافع ایجاد شده بین میزان سود 

تواند باعث کاهش فرار مالیاتی و بهبود در چنین دریافتی اعالم شده توسط کارگران، میها و هماعالم شده توسط شرکت

کند، چرا که خرید مواد اولیه از یک های مربوط به خرید مواد اولیه نیز از همین منطق پیروی میود. هزینهستانی شمالیات

شود و مساله تضاد منافع در این حالت نیز وجود دارد. از این رو نقش این ابزار بیشتر شرکت، فروش شرکت دیگر محسوب می
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بزرگ به  هایحال باید توجه داشت که این تضاد منافع بیشتر در بنگاهناظر بر افشای اطالعات آحاد اقتصادی است. با این 

 پیوندد. وقوع می

های اخیر با کاهش متوسط تعرفه از سوی دیگر، مالیات بر واردات ابزاری برای اعمال سیاست تجاری است. هر چند در سال

شود است. باال بودن نرخ مالیات بر واردات سبب می تر نیز شدهدر نظام تجارت جهانی نقش این ابزار برای ایجاد درآمد محدود

تا انگیزه برای قاچاق افزایش پیدا کند. با توجه به حجم قابل توجه واردات قاچاق از کل واردات ایران، نرخ موثر مالیات بر 

 ای کمتر است. میزان رسمی آن به طور قابل مالحظه زاواردات 

های تعریف شده و مشخص بر نشانگرهای مالی مانند تراز بودجه، مخارج، ای از محدودیتعهقواعد مالی ناظر بر مجمو ]۶۳[

های گذاری، کاهش هزینهها یا بدهی است. از دیگر اهداف تعیین قواعد مالی ایجاد یا بهبود اعتبار دولت در سیاستمالیات

 تامین مالی دولت و تضمین پایداری مالی بلندمدت است.  

هایی تجربی هستند بدین معنی که بر اساس رفتار میانگین ای تعریف شده برای پایداری بدهی دولت شاخصهشاخص ]59[

ی مجاز برای پایداری بدهی دولت ها به صورت آستانهاند مقادیری از این شاخصکشورهایی که با مشکل بدهی مواجه بوده

ابع چنین عدم دسترسی به مند مشکالت در نظام بانکی و هماند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به دلیل وجوتعریف شده

شاخص  ی مجاز اینشود که میزان آستانهخارجی وضعیت تنگنای مالی در اقتصاد کشور شدیدتر بوده و همین امر سبب می

 تر از میزان تعریف شده بر اساس رفتار میانگین کشورها باشد. برای اقتصاد ایران پایین

ثبت بدهی فاقد اطالعات الزم در مورد زمان  های دولت است. در ایران به دلیل اینکه سامانهیزان رشد بدهینکته مهم دیگر م

چنین روند تاریخی آن به دست آورد و این توان تصویر مشخصی از میزان ساالنه نرخ رشد بدهی و هماست، نمی ایجاد بدهی

 ای رسیده باشد. کنندهگراننگرانی وجود دارد که نرخ رشد بدهی دولت به سطوح ن

طی سالهای اخیر، بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی از طریق واگذاری اوراق بدهی بازپرداخت شده  ]5۶[

است. در این شرایط بخش خصوصی خود فرآیند فروش اوراق در بازار را به عهده گرفته است. از آنجا که نرخ تنزیل اوراق در 

ان است، این شیوه بازپرداخت بدهی سبب شده تا از شفافیت رابطه مالی بخش خصوصی و دولت کاسته شود. بازار در نوس

ضمن آنکه به دلیل تنزیل صورت گرفته، منابع نقدی که از فروش اوراق برای بخش خصوصی حاصل شده عموما از میزان 
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وسط دولت در بازار و بازپرداخت بدهی به بخش خصوصی طلب آنها از دولت کمتر بوده است. اصالح این روش و انتشار اوراق ت

 با استفاده از منابع نقد یک ضرورت است. 

 گری مالی، کنترل داخلی، حسابرسی و انطباقشامل استانداردهای حسابداری، گزارش «حاکمیت شرکتی و شفافیت»حوزه ]55[

کارکنان  مدیره، مدیریت و دیگری است که توسط هیأتشود. کنترل داخلی به معنای فرآیندبا قوانین و مقررات پولشویی می

 وگری مالی، شود و هدف از ایجاد آن، کسب اثربخشی و کارآیی عملیات، قابلیت اعتماد به گزارشیک مؤسسه اجرا می

 بندی به قوانین و مقررات جاری است.پای

ر بانکی های ناظنکی است. اختیارات و مسئولیتهای ناظر باهای نظارت بانکی، بعد اختیارات و مسئولیتیکی از جنبه ]5۹[

المللی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، تنظیم قوانین و شامل طراحی ابزارهای نوین مالی، ارتباط با نهادهای مالی بین

 مقررات بانکی، اطمینان از اجرای قواعد و استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی است.

گردد، نیز شامل ساختار ترازنامه، پوشش ریسک و فرآیند مدیریت ریسک می «هاالزامات احتیاطی بانک مقررات و»حوزه  ]5۴[

 د. وشها کنترل بانک ای که ریسکبه گونه

ی چک است و به دار ابزاری برای ایجاد اعتبار برای فرد صادرکنندههای مدتدر شرایط کنونی در اقتصاد ایران چک ]52[

کند، خلق اعتبار صورت گرفته است. این فرآیند خلق اعتبار لزوما مبتنی ی چک آن را قبول میکنندهدریافت که فردمحض آن

گیری ی چک در خصوص امکان پرداخت وجه چک نیست. به همین جهت، این شیوه بهرهبر پایش شرایط مالی فرد صادرکننده

ده است. این در حالی است که فرآیند جایگزین، استفاده از های بزرگ در فضای کسب و کار منجر شاز چک به ایجاد ریسک

های اعتباری توسط نهادهای مالی و با توجه به ارزیابی وضعیت و منابع جا که انتشار کارتهای اعتباری است. از آنکارت

ا دار بهای مدتچک شود لذا ریسک کمتری را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل الزم است کهمالی فرد انجام می

 ای از پرداخت نقد محدود گردد.کارت اعتباری جایگزین گردند و استفاده از چک صرفا به عنوان شیوه

های وام بانک مرکزی به اند از نرخ ذخیره قانونی، واخواست و عزل مدیران، نرخابزارهای انگیزشی عبارتبرخی از  ]5۱[

 ها.های بانکرسیهای تجاری، لغو برخی مجوزها و دستبانک
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اوراق بهادار شود که مدت وام است که در آن فروشنده اوراق بهادار متعهد میقراردادهای ریپو نوعی از قرارداد کوتاه ]57[ 

 زمان و قیمت مشخص شده بازخرید کند.  فروخته شده را در

پروژه مشخص است. در این شیوه  ر یکدصرف ماز طریق در اختیار قراردادن منابع برای  تامین مالی  P2Pدهیوام ]58[

در اختیار دارند به طور مستقیم با متقاضیان منابع در  حذف شده و افرادی که منابع مالی گری موسسات مالینقش واسطه

 گیرند.ارتباط قرار می

 که مبادالت مالی لیدار است. در شرایط فعی تجارت نرخ باالی تنزیل اسناد اعتباری مدتدر حوزه یکی از مسائل فعلی ]5۳[

باال  محدود شده است، نرخ تنزیل اسناد تجاری طرف ایرانی به دلیل محدودیتهای نظام بانکی المللیبین ایران با نظام مالی

و اقتصادی سبب  های سیاسیبه همراه ریسک است. نبود سازوکار مشخص و روشن برای ارزیابی اعتبار بنگاههای ایرانی

دار داشته باشند. صندوقهای تجاری اری خارجی تمایل کمتری برای دریافت اسناد اعتباری مدتشده است تا طرفهای تج

اد توانند طرف ایرانی صادرکننده اسندار شوند. این صندوقها میدار کشور را عهدهتوانند تنزیل اسناد اعتباری مدتمالی، می

کشور برای دریافت وجه این  داخل وانند از طریق نظام حقوقیکه بتتجاری را دقیقتر ارزیابی کنند و از سوی دیگر امکان آن

نزیل، تواند با کاهش نرخ تی آن اقدام کنند بیشتر است. از این رو ایجاد این صندوقها میاسناد در صورت نکول صادرکننده

 تبادالت تجاری کشور را تسهیل کند.

ترین اولین و مهم شود.بندی میتقسیم و دو حوزه فرعی تک به سه حوزه اصلیهای فینحوزه بندی کلیدر یک تقسیم]۹9[

برای خانوار و بنگاه است. سومین  و تامین مالی دهیها، حوزه پرداخت است. دومین حوزه، حوزه قرضتکحوزه فعالیت فین

 دیگر هم کهانداز است. عالوه بر این سه حوزه اصلی، دو حوزه فرعی ها هم مربوط به حسابهای پستکحوزه فعالیت فین

در نظام بانکی، بانکها با قبول  و مدیریت حسابهای فردی. خارجی ها در آن فعال هستند، عبارتند از مبادالت مالیتکفین

های با که بانک سپرده تبدیل سررسیدهاست به این معنی دهند. اولیسپرده و اعطای تسهیالت دو نوع عملیات انجام می

 کند و دومین عملیات، تبدیل ریسک است به اینو تسهیالت با سررسید بلندمدت اعطا می مدت را جذب کردهسررسید کوتاه

شبکه  هایکه سپردهدهند در حالیدار تخصیص میهای ریسکهای ریسکی منابع خود را به پروژهکه بانکها در فعالیت معنی
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 دو تبدیل وجود ندارد و لذا در معرض ریسکدهند این ها انجام میتککه فین است. در عملیات مالی بدون ریسک بانکی

 باالتری دارد. تعدیل شده با ریسک کمتری است و از این منظر بازدهی

این  خود را بر اساس بازدهی در دنیا نوعا اقدام به انتخاب یک شاخص کرده و میزان بازدهی های ثروت ملیصندوق ]۹۶[

این امکان را  صندوقهای ثروت ملی تعیین شاخص برای بازدهیکنند. از نوسانات تنظیم می ی مشخصیشاخص و دامنه

کاهش  مالی هایی که بازدهیباشد. قاعدتا در دوره عملکرد صندوق منطبق با شرایط بازارهای مالی کند تا بازدهیایجاد می

نیز افزایش پیدا  یهای رونق این بازدهشود و در دورهنیز کم می های ثروت ملیهای صندوقدارایی کند بازدهیپیدا می

اعطای وام دارد. از این رو تعیین نرخ سود وامهای اعطا  در قالبگذاری نقش سرمایه کند. در ایران صندوق توسعه ملیمی

ای که بتواند در شرایط مختلف اقتصادی تغییر کند تنظیم شده از اهمیت برخوردار است. با این حال نرخ وام به صورت قاعده

یر نرخ سود غیت. تتعیین شده اسبصورت ثابت های مختلف اقتصادی نرخ سود وامها بخش به تفکیکنشده است و صرفا 

 گیری جلسات هیات امنا تغییر آن چندان آسان نیست. ازنیازمند مصوبه هیات امنای صندوق است که با توجه به تواتر شکل

تواند برای سود وامهای اعطا شده صندوق می ن شاخصیگذاری به معنای تعییرسد تعیین استراتژی سرمایهاین رو به نظر می

 انعطاف بیشتر در تخصیص منابع صندوق را به همراه داشته باشد. 
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4. Tirole, J. (2014), Market failures and public policy, Nobel Laurate Lecture  
 

 منابع فارسی:

 مالحظات و مایع خوراک با پتروشیمی اقتصادی واحدهای وضعیت تحلیل و (، بررسی۶۹۳۴های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش .۷
 واحدها، دفتر مطالعات انرژی: صنعت و معدن این در قیمت خوراک

 کنندگان، اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهراناهمیت سیاست رقابتی در حمایت از مصرف (،۶۹۳۹پ. ) مطرانلویی، .5
سازی ، جلد دوم، انحصار و رقابت، بخش حاکمیتی غیر دولتی، خصوصیهاچگونگی گذر از ابرچالش اقتصاد ایران، (،۶۹۳۱نیلی، م. و همکاران ) .۹

 ریزیمدیریت و برنامه پژوهشموسسه عالی آموزش و  و محیط کسب و کار،

 

 بهبود در فضای کسب و کار

 منابع انگلیسی:

1. Herbert, R. (2009), Challenges of structuring a productive investment climate, 
OECD 

2. Jones, J. (2017), International business and emerging markets: A long-run perspective, 
Harvard Business School 

3. World Bank (2013-2018), Doing business report 
4. World Economic Forum (2015-2017), The Global competitiveness report  

 منابع فارسی:

 های فرارو، وزارت امور اقتصادی و داراییها و چالششناسی محیط کسب و کار در اقتصاد ایران، فرصت(، آسیب۶۹۳۶امینی، ع. ) .۶
 های اقتصادی(، بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست۶۹۳9ا. ) ساالری، .5
های (، بررسی شاخصهای بهبود فضای کسب و کار با تأکید بر جایگاه ایران، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست۶۹۳۶ی. ) فر، ف. و اشرفی،فهیمی .۹

 اقتصادی
 (، گزارش پایش محیط کسب وکار در اقتصاد ایران۶۹۳2) اسالمی ایران های مجلس شورایمرکز پژوهش .۴
ماهنامه بررسی مسائل  ،از منظر بانک جهانی 59۶5-599۹های (، فضای کسب و کار در ایران و سایر کشورها طی سال۶۹۳۶میراحسنی، م. ) .2

 های اقتصادیو سیاست
 ی مستقیم و محیط کسب و کار، فصلنامه مجلس و راهبردها(، الیحه اصالحیه قانون مالیات۶۹۳۹نصیری اقدم، ع. )  .۱
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 حکمرانی خوب

 منابع انگلیسی:

1. Drake, E. and et.al (2001), Good governance and the World Bank, University of 
Oxford 

2. International Fund for Agricultural Development (1999(, Good governance: An 
overview 

3. Independent Commission Against Corruption (2009), Public sector anti-corruption 
framework manual 

4. Kim, Y.J. (2007), The new paradigm of anti-corruption policies in Korea: A focus on 
the lobbying disclosure act, The Gov Net E-Journal 

5. Oh, L.J. (2010), Anti-corruption and transparency: South Korea’s pathway to 
preeminence in the Asia-Pacific, US-Korea Institute of Art 

6. Transparency International (2012-2016), Corruption perception index report 
7. United Nations (2016), Anti-fraud and anti-corruption framework 

 منابع فارسی:

های مجلس شورای های سنجش فساد: شاخص ادارک فساد، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش(، نقدی بر شاخص۶۹87ایی، ا. )عط .۶
 اسالمی

 های مجلس شورای اسالمیمعاونت پژوهشی مرکز پژوهش ،ای بر سنجش فسادمقدمه(، ۶۹88فاضلی، م. ) .5
 ایران، موسسه فرهنگی رسا (، فقر، فساد و تبعیض: موانع توسعه در۶۹8۹پور، م. )فرج .۹
 های مجلس شورای اسالمیهای اقتصادی مرکز پژوهش(، حکمرانی و مبارزه با فساد، دفتر بررسی۶۹8۹مخبر، ع. ) .۴
 شاخص ادراک فساد (،۶۹۳۱معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ) .2
، جلد اول و دوم، انحصار و رقابت، بخش حاکمیتی غیر دولتی، هالشچگونگی گذر از ابرچا (، اقتصاد ایران:۶۹۳۱م. و همکاران ) نیلی، .۱

 ریزیسازی و محیط کسب و کار، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهخصوصی

 اصالحات در نظام تامین اجتماعی

 منابع انگلیسی

1. Deloitte )2017(, Comparative social security benefits study 

2. Goudswaard, K. and Caminada, K. (2016), Social security contributions: Eonomic and 
public finance considerations, Wiley Online Library 

3. Martin, F. and Liebman, J.B. (2002), Social security, Handbook of public economics, 
Elsevier 

4. World Bank (2013-2016), Doing business report 

 منابع فارسی

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Goudswaard%2C+Kees
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Caminada%2C+Koen
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ررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی و ضرورت اصالحات بنیادی در آن: علل و اقدامات فوری ب(، ۶۹۳۱) ع. و همکاران اخوان بهبهانی، .۶

 های مجلس شورای اسالمیکز پژوهشمورد نیاز، مر
 ،هانی و مسائل کارفرمایان ایرانیررسی نقش تامین اجتماعی در سهولت محیط کسب و کار: وضعیت ج(، ب۶۹۳۴چشمی، ع. و رضوی، م. ) .5

 ، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعهماهنامه اجتماعی
 کار در اقتصاد ایران (، گزارش پایش محیط کسب و۶۹۳2) های مجلس شورای اسالمی ایرانمرکز پژوهش .۹

 

 های تجاریبرونگرایی و سیاست

 منابع انگلیسی:

1. Krugman, P. (2008), The increasing returns revolution in trade and geography, Nobel 
laurate lecture 

2. Mago, G. (2014), International trade agreements, Handbook of international trade, 
Elsevier 

3. Martin, W. (2001), Trade policies, developing countries and globalization, , World 
Bank Group 

4. Rodrik, D. (1995), Political economy of trade policy, Handbook of international 
trade, Elsevier 

5. Rodrik, D. (2000), Trade policy reform as institutional reform, Harvard University 
6. UNCTAD (2017), World Investment Report 
7. WTO (2012), The WTO trade facilitation agreement 

 منابع فارسی:

 ای کشورهای منتخب(، مقایسه وضعیت تعرفه۶۹۳۴) اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران .۶
(، طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، پروژه برونگرایی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و ۶۹۳2) ساعدی، ع. و همکاران .5

 ریزیبرنامه
 های مجلس شورای اسالمی(، مروری بر سیاست های حمایت از تجاری سازی اختراعات در ایران، مرکز پژوهش۶۹۳5علیزاده، پ. ) .۹
 (، الزامات سیاستگذاری اجرای موفق اصالحات اقتصادی در ایران، اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران۶۹۳۹پ. )مطرانلویی، .۴
 های تجاری و برونگرایی، موسسه عالی آموزش و، جلد دوم، سیاستها(، اقتصاد ایران چگونگی گذر از ابرچالش۶۹۳۱) نیلی، م. و همکاران .2

 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه
های تجاری، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و (، طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، پروژه سیاست۶۹۳2) یوسفی، ک. و همکاران .۱

 ریزیبرنامه
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 های ارزیسیاست

 منابع انگلیسی:

1. Ali-Abri, S. (2014), Optimal exchange rate policy for a small oil-exporting country, 
Economic Modeling  

2. Engel, Ch. (2000), Optimal exchange rate policy: The influence of price setting and 
asset markets, NBER 

3. Habib, M.M. and Strasky, J. (2008), Oil exporters in search of an external anchor, European 

Central Bank 

4. Wills, S. and Vander Ploeg, R. (2014), Why do so many oil exporters peg their 

currency? IMF 

 منابع فارسی:

های فصلنامه پژوهش ،ی نفت: مورد ایرانهای پولی و ارزی در یک اقتصاد صادرکننده(، سیاست۶۹۳2جاللی نائینی، ا.ر و نادریان، م.ا. ) .۶
 پولی و بانکی

ررسی مسائل و های ارزی کشور و چارچوب مناسب تعیین نرخ ارز، ماهنامه بنگاهی به سیاست(، ۶۹۳9) پور، م. و سخایی، ع.مصطفی .5
 های اقتصادیسیاست

های ارزی با توجه به تاثیرات خاص کشورها، چهارمین کنفرانس (، بررسی عوامل موثر بر تشدید یا بروز بحران۶۹8۹نیلی، م. و عادلی، ن. ) .۹
 های پولی و ارزیسیاست

 

 نظام مالیاتی

 منابع انگلیسی:

1. Bird, R. and Gendron, P.P (2007), The VAT in developing and transitional countries, 
Cambridge University Press 

2. Firda, W. (2001), Tax structure and growth: Are some taxes better than others?, Public 
Choice 

3. Mirrlees, J. and Adam, S. (2011), Tax by design, Oxford University Press 

4. Slemrod, J. and Yitzhaki, Sh. )2002(, Tax avoidance, evasion and administration, 
Handbook of public economics  

 منابع فارسی:

 های مجلس شورای اسالمی(، واکاوی ابعاد اخذ مالیات از سود بانکی، مرکز پژوهش۶۹۳۱طبا، م. )اولیاء، ح. و بنی .۶
 های نظام مالیاتی در ایران، مجلس و پژوهش(، چالش۶۹8۹پژویان، ج. ) .5
 های مجلس شورای اسالمیژوهشمرکز پ، های آنچالش بررسی عملکرد قانون مالیات بر ارزش افزوده و اهم(، ۶۹۳۴توتونچی، س. ) .۹
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 های مجلس شورای اسالمییران، مرکز پژوهشفرار مالیاتی و رشد اقتصادی در ا (،۶۹88سیدنورانی، م.ر. ) .۴
اتاق بازرگانی  ،اقتصادی های همکاری و توسعه سازمان و کشورهای عضو ایران در افزوده ارزش بر مالیات بررسی(، ۶۹۳2قاسمیان، ع. ) .2

 صنایع و معادن تهران
 اقتصادی های مالی وفصلنامه سیاست ،شناسی نظام مالیاتی در ایران(، آسیب۶۹۳5نظری، ع. و فدایی، ا. ) .۱
های مالیاتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش ، جلد دوم، سیاستها(، اقتصاد ایران، چگونگی گذر از ابرچالش۶۹۳۱) نیلی، م. و همکاران .7

 ریزیمدیریت و برنامه
موزش و پژوهش مدیریت و های مالیاتی، موسسه عالی آطرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، پروژه  سیاست(، ۶۹۳2 وصال، م. و همکاران) .8

 ریزیبرنامه

 

 های دولتمدیریت بدهی وریزی اصالح نظام بودجه

 منابع انگلیسی:

1. Alesina, A. and Perotti, R. (1999), Budget deficit and budget institutions, NBER 
2. Fiess, R. (2006), Chile’s new fiscal rule, World Bank 
3. Kennedy, S. and Robbins, J. (2002), The role of fiscal rules in determining fiscal 

performance, Working paper 
4. Lledo, V and et. Al (2017), Fiscal rule at a glance, IMF 

 منابع فارسی:

 اسالمی ایرانسازی آن در اقتصاد ایران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری (، قواعد مالی و پیاده۶۹۳۹زارعی، ژ. ) .۶

ریزی ساله، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ۶2پایداری بدهی دولت در اقتصاد ایران در افق  (،۶۹۳2شاهمرادی و همکاران ) .5
 زارت امور اقتصادی و داراییبا همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و و

 ریزی و بودجهگذاری مالی در اقتصاد ایران، فصلنامه برنامهقواعد مالی مناسب برای سیاست (،۶۹۳۴قاسمی، م. و مهاجری، پ. ) .۹
های مالی و بودجه، مندی سیاست مالی، سیاستطرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، پروژه  بودجه و قاعده(، ۶۹۳2) کردبچه، م. و همکاران .۴

 یریزپژوهش مدیریت و برنامهموسسه عالی آموزش و 
 

 بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی

انداز (، طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، پروژه  ارزیابی وضعیت و چشم۶۹۳2) پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران .۶
 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهبه سفارش بازارهای مالی، مجری ، 
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 بانکی اصالحات

 انگلیسی: منابع

1. Basel committee on banking supervision )2012(, Core principles for effective banking 
supervision, Basel committee.  

2. Cornett, MM and et. al. (2011), Liquidity risk management and credit supply in 
the financial crisis, Elsevier 

3. FATF, International standards on combating money laundering and financing of 
terrorism and proliferation (2012), The FATF recommendation,  

4. Pazarbasioglu, C. and et. al (2011), Crisis management and resolution: Early lessons 
from the financial crisis, IMF 

5. Radelet, S and et. al (2009), The East Asian financial crisis: Diagnosis, remedies, 
prospects, Brookings Papers on Economic Activity 

6. Reinhart, C.M, and Rogoff, K.S. (2009), The aftermath of financial crises, American 
Economic Review 

7. Valencia, F. and Laeven, L. (2012), Systemic banking crises database: An update, IMF 
 

 منابع فارسی

 بازطراحی نظام نظارتی بانک مرکزی(، ۶۹۳۱) ی اسالمی ایرانبانک مرکزی جمهور .۶

انداز طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، پروژه  ارزیابی وضعیت و چشم(، ۶۹۳2پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جموری اسالمی ایران ) .5
 ریزیپژوهش مدیریت و برنامهموسسه عالی آموزش و به سفارش بازارهای مالی، 

 

 مالی بخش خصوصیتامین 

 منابع انگلیسی:

1. Gardner, D and Wright, J. (2011), Project finance, HSBC 
2. IFC Advisory Services (2010), Access to credit among micro, small, and medium 

enterprises 
3. Klapper, L.F. (2002), Small and medium size enterprise financing in Eastern Europe, 

World Bank 
4. Vasilescu, A.M. and et. al (2009), Credit analysis policies in construction project 

finance, Management and Marketing 
5. World Bank (2002), Domestic debt market development 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X11000663
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X11000663
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Ceyla++Pazarbasioglu
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19200
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 منابع فارسی:

 (، تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران۶۹۳۱شاهچرا، م. و طاهری، م. ) .۶

 نامه پول و اقتصاد(، نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ایران، فصل۶۹88آبادی، ع.)صالح .5
 ، بررسی مشکالت نظام تامین مالی در اقتصاد ایران، نشریه پیام کارآفرین(۶۹۳2عبده تبریزی، ح. ) .۹

 های پیشنهادی برای برای بهبود نظام تامین سرمایه در گردش در ایران، اولین کنفرانس اقتصاد ایران(، سیاست۶۹۳۴قدوسی، ح. ) .۴
انک  و بنگاه، فرهاد نیلی و امینه محمودزاده، اتاق بازرگانی، صنایع، (، نظام تامین مالی تولید در ایران: رابطه ب۶۹۳2نیلی، ف. و محمودزاده، ا. ) .2

 معادن و کشاورزی تهران

 


