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مقدمه
گزارش حاضر در ادامه گزارش "چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیریهای برونرفت از آن" به تبیین تفصیلی برنامههای دولت
برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای  1333و  1334میپردازد .در گزارش اول ،با تشریح سازوکارهای بروز رکود و
شناسایی گلوگاههای موجود برای خروج از آن ،جهتگیری برونرفت از این شرایط و پیشفرضها و محدودیتهای موجود برای
انتخاب این جهتگیری توضیح داده شد؛ در گزارش قبل ،تنگنای مالی ،کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایهگذاری در کنار
تحریمهای ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند .افزایش هزینهها و کاهش درآمدها در
کنار تشدید محدودیتهای ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاههای داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی میشوند .در حالی که
تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساختهای الزم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع
با مشکل مواجه است ،محدودیتهای ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است .از سوی دیگر،
افت تقاضای خانوارها و دولت عالوه بر کاهش پس انداز –که کاهش سرمایهگذاری را در پی دارد -سبب کاهش تقاضا برای
محصوالت تولیدی بنگاههای داخلی میشود .لذا همچنان بنگاههای تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت
تقاضا در تنگنا قرار دارند.
نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در
سال  1333به عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایهگذاری بر
رشد اقتصادی سال  1333به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم
مسیر خروج از رکود مطرح نیستند .چراکه با نگاهی واقعبینانه ،به نظر میرسد بخش عمده محدودیتهای موجود در مبادالت
مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده است ،در سال  1333همچنان پابرجا باشد .اثر افزایش سرمایهگذاری بر رشد نیز
حداقل با یک سال تاخیر ظاهر میشود و و از آنجاییکه رشد سرمایهگذاری در سال گذشته منفی بوده است ،نمیتوان بر ایفای
نقش این عامل برای خروج از رکود در سال  1333تاکید کرد .بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها میتوان بر تغییرات
دو عامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاستگذاری کنترل داشت .لذا برنامه خروج از رکود ،در سال  1333با تاکید بر رفع
تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر 1و با فرض ادامه تحریمها استوار خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به محدودیت شدید در تأمین منابع ،اهمیت ارتقای بهرهوری دو چندان است .بنابراین بخشی از
سیاستهای خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهرهوری منابع موجود باشد .عوامل مؤثر بر افزایش بهرهوری منابع در دو
سطحِ کالن و بخشهای اقتصادی میتواند تحقق یابد .در سطح کالن ،باثباتسازی محیط اقتصاد کالن از طریق اجرای
سیاستهای پولی و مالی و ارزی ،تحوالت اقتصاد کشور را برای فعاالن اقتصادی پیشبینیپذیر ساخته و بخش مهمی از
بالتکلیفی بازارها را کاهش می دهد .در سطح بخشی ،از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیتهای
اقتصادی بسیار تعیین کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخشهای پیشران ضروری است .از این روی الزم است برای پیشبرد
هرچه بهتر سیاستهای خروج از رکود ،بخشهایی از اقتصاد کشور که میتوانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش
تولید ناخالص داخلی داشته باشند شناسایی شوند .ایجاد تحرّک در بخشهای پیشران اقتصاد کشور سبب خواهد شد تحرّک
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الزم به ذکر است بنا بر توضیحات گزارش اول خروج از رکود (گزارش "چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیریهای برونرفت از آن") اصلیترین سیاست غیرتورمزای
افزایش تقاضای موثر ،تسهیل و تشویق صادرات در نظر گرفته شده است.
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ایجاد شده به سایر بخشها و فعالیت های اقتصادی پسین و پیشین آنها نیز سرایت کرده و از این منظر بیشترین بهرهوری از
منابع مالی محدود موجود در جهت افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.
بر اساس آنچه ذکر شد ،برنامه دولت برای خروج از رکود بر رفع تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد تحرّک در بخشهای
پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات (بعنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر) از سوی دیگر ،بنا نهاده
شده است .بنابراین الزم است زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی (شامل تحرّک بخشهای
پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی) برقرار شود؛ باید توجه داشت عدم ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد کشور
را نمیتوان معلول شرایط سالهای  1331و  1332قلمداد کرد .بلکه بخش مهمی از تخصیص ناکارای منابع مالی کشور ،ناشی از
مسائل ریشهدار و بلندمدت اقتصاد ایران مانند تورم باال ،نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه ،بازارهای انحصاری و دولتی ،مداخالت
دولت در قیمتگذاری و تخصیص منابع و مقررات دست و پاگیر اداری بوده است .مجموعه این مسائل را میتوان در دو عبارت
"محیط نامساعد کسب و کار" و "شرایط بیثبات اقتصاد کالن" خالصه نمود .بخش عمدهای از این دو سرفصل اصلی ،مسائل
مستمر و بلندمدت اقتصاد کشور هستند که طبیعتا در اثر سیاستهای نادرست اعمال شده در فاصله سالهای  1335تا  1331و
نهایتا شرایط سالهای  1331و  1332تشدید شدهاند .لذا برقراری ارتباطی بهینه بین تجهیز منابع مالی محدود و بخشهای
پیشران و صادراتی اقتصاد ایران در گرو وجود محیط مساعد اقتصاد کالن و بهبود شرایط محیط کسب و کار است .رسالت اصلی
سیاستهای اقتصاد کالن برای خروج از رکود ،تامین فضای با ثبات از نظر تورم ،بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر
به پیشبینیپذیری بیشتر آینده خواهد شد و رسالت اصلی فضای کسب و کار نیز ،کاهش هزینههای معامالتی و فراهم آوردن
فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد خواهد بود .لذا مجموعه سیاستهای ثبات اقتصاد کالن و سیاستهای بهبود محیط فضای
کسب و کار سبب خواهد شد کارایی سیاستهای تجهیز منابع مالی و سیاستهای تحرّک بخشهای پیشران و توسعه و تسهیل
فعالیتهای صادراتی در برنامه خروج از رکود افزایش یابد.

بر اساس آنچه ذکر شد ،گزارش حاضر در فصول چهارگانه به تشریح  )1سیاستهای اقتصاد کالن )2 ،سیاستهای بهبود فضای
کسب و کار )3 ،تامین منابع مالی و  )4فعالیتها و محرکهای خروج از رکود پرداخته میشود .در هر فصل ابتدا رویکردها و
اهداف اصلی دولت در طراحی سیاستها بیان میشود و در ادامه مجموعه سیاستها و راهکارهای عملی برای تحقق اهداف ارائه
خواهد شد .در خصوص مجموعه پیشرو ذکر نکات ذیل ضروری است:
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 .1سیاستهای ذکر شده در این مجموعه ،با توجه به ساختار گزارش اول خروج از رکود 2و با توجه به جهتگیریهای بیان
شده در آن گزارش تبیین شده است؛ سیاستهایی که منجر به تحرّک بخشهای پیشران اقتصاد کشور میشوند عوامل
اولیه خروج از رکود را تشکیل میدهند که به عنوان "نیروهای پیشران" تکانه اولیه را بر بدنه تولید کشور وارد میکنند.
سیاستهای بانکی و اعتباری و سیاستهای توسعه بازار سرمایه که در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برنامه خروج از
رکود عمل میکنند ،عوامل انتشاردهنده هستند که انتقال رونق ایجاد شده در یک بخش به سایر بخشهای اقتصاد را به
عهده دارند .سیاستهای اقتصاد کالن شامل سیاستهای پولی ،ارزی و مالی در کنار سیاستهای بهبود محیط کسب و کار
نقش عوامل زمینهساز را ایفا خواهند نمود که شدت اثر تکانهها و عوامل انتشار دهنده را در جهت ایجاد رونق تعیین میکنند
و در نهایت نیز سیاستهای تسهیل و تشویق صادرات (شامل سیاستهای تجاری و سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی)،
به عنوان اصلیترین سیاستهای تحریک تقاضا ،سبب خواهند شد تکانه اولیه ایجاد شده در سمت عرضه اقتصاد ،در مراحل
بعدی و در اثر افزایش تقاضا تداوم داشته باشد.
 .2به جز بحث اثرات تحریم بر روابط خارجی اقتصاد –که فرض بر تداوم آن گذاشته شده است  -در مجموعه سیاستهای
پیشرو سعی شده از تمامی ظرفیتها و مولفههای داخلی برای پیشبرد برنامه خروج از رکود و ایجاد تحرّک اقتصادی
استفاده شود .از این منظر ،مجموعه سیاستهای ارائه شده در این گزارش ،در انطباق کامل با سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی در جهت تحقق یک اقتصاد درونزا است .در گزارش حاضر  111بند سیاستی برای برنامه خروج از رکود تبیین شده
است که از این تعداد  131بند بهصورت مستقیم و  41بند بهصورت غیرمستقیم در راستای بندهای ذکر شده ذیل
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
 .3مجموعه تهیه شده یک برنامه توسعه نیست؛ لذا نمیتوان از آن انتظار جامعیت داشت .این مجموعه هرچند مالحظات
بلندمدت و میانمدت را مد نظر قرار داده ،اما یک سند "کوتاه مدت" است و تمرکز خود را معطوف به سالهای  1333و
 1334کرده تا بتواند حداکثر تحرّک اقتصادی غیر تورمی و اشتغالزای ممکن را ایجاد کند .بر این اساس عدم اشاره مستقیم
به بخشهایی مانند کشاورزی ،محیط زیست ،آب ،نیرو و  ...یا نبود اقداماتی مانند توسعه بخش خصوصی در مجموعه
سیاستهای خروج از رکود به معنی تعطیلی سایر فعالیتهای دولت یا فراموشی اقدامات توسعهای میانمدت و بلندمدت
نیست .بلکه بنا بر آنچه در برنامههای مختلف اعالمی دولت از جمله در گزارش  111روزه ذکر شد ،دولت برنامههای قطعی
و مستندی در موارد ذکر شده دارد که به موازات برنامه خروج از رکود در جریان هستند .هدف مجموعه پیشرو ایجاد شتاب
در مسیر خروج از رکود است و به همین دلیل تحرّک فعالیتهایی که میتوانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند مبنای
سیاستگذاری ویژهای قرار گرفته است.
 .4برای افزایش تقاضا ،دو راه حلِ کامالً متمایز از یکدیگر وجود دارند که انتخاب بین این دو راه ،نقش تعیینکنندهای در
سرنوشتِ برنامة خروج از رکود دارد .انتهای یک مسیر ،بازگشت به تورمِ باال و تعمیق رکود ،البته پس از یک دورة بسیار
کوتاهِ تحرّک تولید قرار دارد و در انتهای مسیر دیگر ،خروج پایدار و غیرتورمی از رکود اما با کُندی قرار گرفته است .در
ابتدای مسیر اول ،اعطای تسهیالت بانکی به پشتوانة بانک مرکزی واقع شده است .واحدهای تولیدی در برآیند همة
مشکالت و مستقل از ریشة بوجود آورندة آنها ،از یک طرف متمایل به تحریک پولی تقاضا برای محصوالت خود هستند و
از طرف دیگر ،در اختیار گرفتن منابع بیشتر پولی برای فایق آمدنِ حتّی موقتی بر هزینههای خود را طلب میکنند .اما
تزریق پول به میزان بسیار فراتر از امکانِ افزایشِ تولید ،پس از مدتی کوتاه ،تورم بیشتر را بدنبال خواهد داشت که نتیجة
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آن کاهش مجدد قدرتِ خرید مصرفکنندگان و افزایش بیشتر هزینههای تولید خواهد بود .در مسیر دوم ،افزایش تقاضا
متکی به افزایش صادرات (تقاضای خارجی برای محصوالتِ ایرانی) و ایجاد تحرّک در بخشهایی چون صنعت و مسکن
مبنا قرار داده شده است .افزایش صادرات به شرحی که در فصل  4توضیح داده خواهد شد ،نه تنها به کمک تقاضا برای
بنگاههای ایرانی میآید ،بلکه با در اختیار قرار دادن منابع ارزی ،به رفع تنگنای منابع واحدهای تولیدی نیز کمک میکند.
 .5بر اساس آنچه در بند قبل ذکر شد تحریک تقاضا به شیوههای غیرتورمزا به آرامی انجام میشود .از سوی دیگر عبور از
تنگناهای مالی اقدامی دفعی و یکباره نیست و در یک فرآیند تدریجی اتفاق میافتد .در نتیجه نمیتوان انتظار داشت که
خروج پایدار و غیرتورمی از رکود در سال  1333منجر به رونق چشمگیر اقتصادی شود .در عین حال مسلما با اعمال صحیح
و کامل سیاستهای پیشبینی شده میتوان آثار آنها را در بهبود آرام شرایط اقتصادی کشور لمس کرد .همچنین میتوان
خوشبین بود با حاکم شدن نگاه بلندمدت بر سیاستگذاریهای اقتصادی و تداوم هماهنگی بین نهادهای اقتصادی در سایه
بهرهمندی از دانش اقتصادی و اجتناب از اقدامات ضربتی و صرفا مُسکّن ،افزایش رشد اقتصادی در سالهای پیشرو به
صورتی پایدار ،غیرنوسانی و در راستای توسعه کشور محقق شود.
 .6مجموعه سیاستهای تدوین شده به برنامههای عملیاتی تبدیل و نظام نظارت و پیگیری آنها پیشبینی خواهد شد .لذا با
هدف تسریع در پیگیری مجموعه سیاستهای خروج از رکود و تهیه آییننامههای اجرایی و لوایح مربوطه ،هر بند از
سیاستها از نظر مرجع تصمیمگیری به سه دسته زیر تقسیم و با سه عالمت * ** ،و *** تفکیک شدهاند.
(*) :سیاستهایی که توسط یک نهاد از زیرمجموعه دولت اجرایی خواهد شد.
(**) :سیاستهایی که نیازمند تصویب دولت یا زیر مجموعهای در دولت هستند و برای اجرا ،هماهنگی بین بیش از یک نهاد در
زیرمجموعه دولت الزم است.
(***) :سیاستهایی که برای تصویب و اجرا نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسالمی هستند.
همچنین برخی از بندهای سیاستی ذکر شده مواردی هستند که فرآیند تصویب آنها –در هیات وزیران یا نهادهای مربوطه-
انجام شده و در مرحله اجرا قرار دارند .چنین بندهایی با اضافه نمودن واژه "مصوب" مشخص شدهاند.
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 -3سياستهای اقتصاد کالن
یکی از محورهای برنامه خروج از رکود ،مجموعه سیاستهای اقتصاد کالن است زیرا سیاستهای اقتصاد کالن در کنار بهبود
شرایط محیط کسب و کار بعنوان شروط الزم تحقق سیاستهای تدوین شده برای تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن برای
تحرّک بخشهای پیشران و توسعه صادرات تلقی میشوند .سیاستهای اقتصاد کالن در سه بخش سیاستهای پولی ،ارزی و
مالی ارائه میشود.
 -3-3سياستهای پولي
مقدمه
همچنانکه در گزارش اول ذکر شد دولت یازدهم در وضعیت "رکود تورمی" اقتصاد ایران ،اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده
داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاستهای خروج از رکود
فراهم نماید .از این روی "انضباط پولی" و "کنترل رشد پایه پولی" در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت .دستاورد مهم این
اقدام کاهش تورم  12ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتیب از  3175و  4471درصد در تیر ماه سال  1332تا  2171و  1476درصد
در خرداد ماه سال جاری بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بینظیر است .ادامه روند کاهشی نرخ
تورم در سالهای  1333و  1334یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است .برای دستیابی به این هدف چگونگی تنظیم
و اجرای سیاستهای پولی از اهمیت زیادی برخوردار است.
رویکرد و جهتگیری اصلی دولت در تدوین سیاستهای پولی "انضباط پولی"" ،ثبات اقتصاد کالن" و "پیشبینی پذیری
تحوالت متغیرهای اقتصاد کالن از جمله نرخ تورم" است .البته باید توجه داشت "انضباط پولی" ،که از طریق کنترل و
هدفگذاری رشد اجزای پایه پولی حاصل میشود ،متفاوت از "انقباض پولی" است .در شرایط رکودی سال  1333نه تنها
انقباض بخش پولی در برنامههای اقتصادی دولت قرار ندارد ،بلکه -همانطور که در بخش سیاستهای پولی و سیاستهای
اعتباری و بانکی ذکر خواهد شد -افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیالتدهی بانکها از جمله مهمترین
برنامههای دولت برای خروج از رکود است .اما دولت هدف افزایش قدرت تسهیالتدهی بانکها و تامین مالی تولید را از طریق
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی دنبال نمیکند و فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه
پولی نخواهد کرد .در مجموع ،رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست پولی ،انضباط پولی و کنترل افزایش پایه پولی با هدف
افزایش ثبات اقتصاد کالن ،تداوم روند کاهنده تورم و پیشبینیپذیری تحوالت آتی اقتصاد کالن کشور است .در ادامه
سیاستهای پولی دولت برای رسیدن به اهداف ذکر شده آورده شده است.
سياستها
 .171مدیریت و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانکها (*)
 .271عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (**)
 .371افزایش ضریب فزاینده نقدینگی (**)
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 .471اصالح و انعطاف در نرخهای سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانکها (**)
 .571یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانکها متناسب با تحوالت نرخ تورم (**)
 .671بهبود ترکیب پایه پولی به نفع داراییهای خارجی (*)
 .171افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی (*)
 .371منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی (***)

 -2-3سياستهای ارزی
مقدمه
نظام دو نرخی در کنار تالطمات قابل مالحظه نرخ ارز ،شررایط برازار ارز در سرالهرای 1331 ،1331و نیمره اول سرال  1332را
تشکیل میدادند .چنین شرایطی هزینههای قابل توجهی را بر بخشهای تولیدی کشور تحمیل میکرد .زیرا عردم قطعیرتهرای
ناشی از نوسانات نرخ ارز باعث میشد فعاالن اقتصادی برآورد صحیحی از هزینههای خود در دورههای آتری نداشرته باشرند و در
نتیجه نتوانند برای میزان تولید و در نتیجه میزان واردات مواد اولیه و واسرطهای و تحصریل امروال سررمایهای مرورد نیراز خرود
برنامهریزی نمایند .بر این اساس یکی از مهمترین اجزاء برنامه دولت برای خروج از رکود ،تبیین سیاستهای ارزی و تشرریح آن
برای آگاهی فعاالن اقتصادی و کاهش عدم قطعیتهای پیشرو در جهت افزایش امکان پیشبینی شرایط آتی است.
سیاستهای ارزی دولت در سال  1333بر مبنای کاهش نوسانات نررخ ارز ،حفرر رقابرتپرذیری بنگراههرای داخلری در مقابرل
بنگاههای خارجی ،زمینهسازی برای اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال  34و تسرهیل دسترسری بره خردمات ارزی
استوار است .کاهش نوسانات نرخ ارز منجر به ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کالن خواهد شد که در کنار تداوم روند کاهشی تورم،
پیشبینیپذیری تحوالت آتی اقتصاد کالن را افزایش خواهد داد .رویکررد "حفرر رقابرتپرذیری بنگراههرای داخلری در مقابرل
بنگاههای خارجی" نیز منجر به سیاستگذاری ویژهای در زمینه سطح نرخ ارز حقیقی خواهرد شرد .در اقتصراد ایرران آنچره کره
تاکنون به عنوان هدف سیاستهای ارزی مدنظر قرار میگرفت ،سطح نرخ ارز اسمی بود و به تحوالت نرخ ارز حقیقری و اثرر آن
بر کاهش رقابتپذیری بنگاههای داخلی در مقابل بنگاههای خارجی ،توجهی نمیشد .در نتیجه بره دلیرل عردم همراهنگی برین
سیاستهای پولی و سیاستهای ارزی ،تولید کشور صدمات قابل توجهی را متحمل میشد .زیرا بنگاههای داخلری هرر سراله بره
دلیل رشد نقدینگی و وجود تورم باال با افزایش هزینههای تولید مواجه میشدند و در نتیجه برای حفر سودآوری خرود ناچرار بره
تعدیل قیمت محصوالت خود بودند .در چنین شرایطی به دلیل سیاستگرذاری در جهرت ثبرات نررخ ارز اسرمی ،قردرت رقابرت
محصوالت این بنگاهها در مقابل محصوالت مشابه بنگاههای خرارجی سرال بره سرال کراهش مرییافرت .لرذا همراهنگی برین
سیاستهای پولی و سیاستهای ارزی در جهت حفر رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی داخلی در شرایط رکودی فعلی از اهمیرت
بسیار زیادی برخوردار است .البته الزم به ذکر است تداوم روند کاهشی نرخ تورم ،به طور طبیعی به ثبات نرخ ارز حقیقری کمرک
خواهد کرد .همچنین افزایش گستره خدمات ارزی ارائه شده به فعاالن اقتصادی که متناسب با گشایشهای ارزی تنظیم خواهرد
شد میتواند منجر به کاهش محدودیتهای ارزی پیشروی بنگاههای اقتصادی شود .بنابراین کاهش نوسرانات نررخ ارز ،ایجراد
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شرایط مساعد برای یکسانسازی نرخ ارز ،حفر قدرت رقابت بنگاههای داخلی و افزایش گستره خدمات ارزی ،رویکردهای اصلی
دولت برای تدوین سیاستهای ارزی را در جهت تسریع فرآیند خروج از رکود تشکیل میدهند.
سياستها
 .371اصالح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز (*)
 .1171کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادلهای و بازار (*)
 .1171کاهش هزینههای جانبی نقل و انتقال ارز (*)
 .1271بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادالت ارزی (*)
 .1371شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز (*)

 -1-3سياستهای مالي
مقدمه
سیاستهای مالی مرتبط با موضوع خروج از رکرود ،متشرکل از سره بخرش سیاسرتهرای مالیراتی ،سیاسرتهرای بودجرهای و
راهکارهای مدیریت و تسویه بدهیهای دولت است .آنچه در این گزارش به عنوان سیاستهای مالیاتی مورد بحث قرار میگیررد
مترتب بر اعمال برخی تغییرات کلیدی در "قوانین مالیاتی موجود" در جهت حمایت از تولید و سرمایهگذاری است .لذا برا وجرود
اهمیت اصالحات بلندمدت در قوانین و مقررات مالیاتی موجود که با هدف کاهش سهم نفت و افرزایش سرهم مالیرات در ترامین
مالی بودجههای سالیانه برنامهریزی خواهد شد ،آنچه در ادامه ذکر میشود معطوف به دوره کوتاهمدت سالهرای  1333و 1334
است (اگرچه برخی مفاد آن ،قوانینی با آثار بلندمدت هستند) .سیاستهای بودجهای نیز با هدف استفاده حداکثری از ظرفیتهرای
منظور شده در تبصرههای قانون بودجه سال  1333در جهت برنامه خروج از رکود تدوین شده است.
در خصوص راهکارهای دولت برای مدیریت و تسویه بدهیهای دولت ،رویکرد ارائه شده کامال جدید است که میتواند عالوه برر
حل مسائل کوتاه مدت در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی ،در میانمدت و بلندمدت نیز بره عنروان یکری از
ابزارهای تامین مالی بودجه دولت نقش مهمی در شفافیت و نوگرایی ساختار مالی دولت ایفا نماید.

 -3-1-3سياستهای مالياتي
اکثر اصالحات مالیاتی که در ادامه به بندهای آن اشاره خواهد شد ،در قالب اصالحیه قانون مالیراتهرای مسرتقیم و در راسرتای
حمایت از تولید و سرمایهگذاری تدوین شده است .نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که سیاستهرای مالیراتی
طراحی شده در این مجموعه نه به معنی کاهش سطح مالیات بلکه به معنی اصالح ترکیب مالیات بهگونهای است که مریتوانرد
آثار مثبتی بر تحرّک تولید داشته باشد .شایان ذکر است به همراه سیاستهای مالیاتی اتخاذ شده در راستای حمایت از بخشهای
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تولید ،حمایتهای مالی در قالب قانون هدفمندسازی نیز به شرح تبصره  21قانون بودجه سال  1333مدنظر قررار گرفتره اسرت.
همانطور که پیشتر ذکر شد ،جهتگیری دولت برای سیاستهای مالیراتی پریشرو در سرال  1333و  1334حمایرت از تولیرد از
طریق اعمال مشوقها و معافیتهای مختلف و در چارچوب قوانین موجود خواهد بود .محدودیت جدی بررای طراحری مجموعره
سیاستهای مالیاتی ذیل ،حفر توازن بودجه بوده است .در راستای سیاستهای کنترل تورم و افزایش ثبات اقتصاد کالن ،تروازن
بودجه نقش محوری به عنوان ارتباط دهنده سیاستهای پولی و مالی ایفا میکند .از این روی مجموعه سیاستهای مالیاتی زیر،
با در نظر داشتن آثار بودجهای آن و با قید توازن بودجه سال  1333طراحی شده است.
سياستها
 .1471افزایش معافیت مالیاتی حقوقبگیران و صاحبان مشاغل (* -مصوب)
 .1571یکسانسازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان دولتی و کاهش نرخ موثر مالیاتی حقوق بخش
غیردولتی (*  -اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب)
 .1671حذف مالیات تکلیفی فعالیتهای پیمانکاری و کاهش نرخ موثر مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده  115قانون
مالیاتهای مستقیم (*  -اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب)
 .1171کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات (* -مصوب)
 .1371اصالح ساختار مشوقهای مالیاتی با هدف حمایت موثر از سرمایهگذاری و شفافسازی معافیتها .بر اساس این اصالحیه،
میزان معافیت مالیاتی برای مناطق کمتر توسعهیافته دو برابر سرمایهگذاری انجام شده خواهد بود .همچنین تعطیلی
مالیاتی به مدت  3سال برای مناطق توسعه یافته و  5سال برای مناطق کمتر توسعهیافته در نظر گرفته شده است .ضمن
اینکه معافیت مذکور برای بیمارسرتانها ،مؤسسات حمل و نقل و مراکز اقامتی و گردشگری نیز مد نظر قرار گرفته است
(*  -اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم)
 .1371حمایت از تعاونیهای مرزنشینان (* -مصوب)
 .2171حمایت از آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد (*  -اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب)
 .2171حمایت از صادرات غیرنفتی .مطابق بند مذکور  %111درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت
بخش کشاورزی و  %51درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول مالیات میشود (*  -اصالحیه قانون
مالیاتهای مستقیم -مصوب)
 .2271اصالح ساختار معافیتهای مالیاتی از طریق تبدیل معافیتها به مالیات با نرخ صفر (*  -اصالحیه قانون مالیاتهای
مستقیم -مصوب)
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 .2371اصالح ساختار استهالکات مالیاتی با هدف حمایت موثرتر از سرمایهگذاری از طریق هزینههای استهالک (*  -اصالحیه
قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب)
 .2471اعطای معافیت مالیاتی به تجدید ارزیابی داراییها ،مبتنی بر ضوابط خاص ،با هدف کمک به اصالح ساختار مالی
شرکتها (*  -اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب)
 .2571وضع مالیات بر سود تقسیمشده بین سهامداران با هدف تقویت اصالح ساختار سرمایه شرکتها (***)
 .2671تعویق مالیات و پذیرش استهالک شتابان کاالهای سرمایهای با تکنولوژی باال (* -مصوب)
 .2171معاف نمودن آورده نقدی سهامداران از مالیات سود و تلقی سود پرداختی به عنوان هزینههای قابل قبول (***)
 .2371اعطای اعتبار مالیاتی برای سرمایهگذاریهای مشترک داخلی و خارجی (***)
 .2371اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه گذاران خارجی که با استفاده از امکانات تولیدی داخل فعالیت نمایند)***( .
 .3171وضع مالیات بر سود سرمایهای ) (Capital Gains Taxدر امالک و مستغالت (***)

 -2-1-3سياستهای بودجهای
مقدمه
رویکرد دولت در تدوین سیاستهای بودجهای استفاده از ظرفیتهای بودجه سال  1333برای ایجاد تحرک بیشتر در بخشهرای
اقتصادی توسط بودجههای عمرانی با قید حفر توازن بودجه است .محدودیت توازن بودجره سرال  1333یکری از ارکران اصرلی
طراحی سیاستهای مالیاتی و بودجهای بوده است که میتواند به عنوان یکی از عوامل ثباتساز در سرطح اقتصراد کرالن نقرش
مهمی در تحقق برنامههای خروج از رکود داشته باشد .در واقع این بعد از سیاستهای بودجهای سبب خواهد شد ارتباط صحیحی
بین سیاستهای پولی و مالی برقرار شود .اساسا ایجاد سازگاری بین مجموعه سیاستهای اقتصاد کالن (پولی ،مرالی و ارزی) در
قالب برنامه خروج از رکود ،یکی از اهداف دولت در تدوین این سیاستها بوده است.
سياستها
 .3171اولویت قائل شدن برای تخصیص اعتبارات عمرانی پس از اجرای تعهدات غیرقابل اجتناب جاری و به حداکثر رساندن کل
میزان تخصیص اعتبارات عمرانی منظور شده در قانون بودجه سال )*( 1333
 .3271استفاده از ظرفیتهای منظور شده در تبصرههای قانون بودجه سال  1333برای توسعه فعالیتهای عمرانی در سراسر
کشور و تنظیم برنامه زمانبندی شده اجرای آنها تا پایان سال (*)
 .3371اجازه تغییر کاربری و فروش اموال مازاد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ملی و استانی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و
دارایی و تایید کمیسیون ماده  5قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در اختیار گذاشتن صد در صد
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وجوه واریز شده به دستگاه ذیربط برای جایگزینی ملک فروخته شده یا تکمیل پروژههای نیمه تمام مصوب (*-بند ن
تبصره  3قانون بودجه سال )1333
 .3471اجازه به دستگاههای اجرایی برای واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود در حوزههای فرهنگی ،آموزشی،
درمانی ،ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه که کمتر از  51درصد پیشرفت داشتهاند به بخشهای خصوصی یا تعاونی
به صورت فروش یا اجازه بلندمدت ده ساله از طریق مزایده عمومی و اختصاص منابع حاصل از واگذاری این طرحها و
پروژهها به دستگاه ذیربط برای کمکهای فنی و اعتباری یا تکمیل پروژههای در دست اجرا (*-بند س تبصره  3قانون
بودجه سال )1333
 .3571اجازه استفاده از تسهیالت تامین مالی و خارجی (فاینانس) عالوه بر سهمیه سالهای قبل (معادل  35میلیارد دالر) به
طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی؛ مالی و زیست محیطی دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی ،با
سپردن تضمینهای الزم به بانکهای عامل (* -بند الف تبصره  4قانون بودجه سال )1333
 .3671پرداخت هزینههای تحقیقاتی به واحدهای تولیدی در صورتی که منجر به کسب مجوز تولید یا ثبت اختراع داخلی یا
بینالمللی شود (***)
 .3171پیشبینی ردیف یارانه تسهیالت بهرهوری و ارتقاء دانشفنی در بودجههای ساالنه جهت افزایش بهرهوری واحدهای
تولیدی و خدماتی (***)

 -1-1-3راهکارهای مدیریت و تسویه بدهيهای دولت
مقدمه
افزایش بدهیهای دولت بویژه به پیمانکاران و بانکهرا در کنرار آشرفتگی حسرابهرای مربوطره ،سربب ایجراد عروارض قابرل
مالحظه ای در هر سه ضلع مرتبط با این موضوع یعنی دولت ،پیمانکاران و بانکها شده اسرت .بره دلیرل برینظمری و آشرفتگی
حسابها در سمت دولت ،محاسبه دقیق میزان بدهیهای دولت با دشواری زیادی همراه بوده است .از طرفی بلوکه شدن بخشی
از داراییهای پیمانکاران نزد دولت سبب شده این شرکت ها با کمبرود نقردینگی مواجره شروند و در نتیجره نتواننرد بره تعهردات
کوتاهمدت خود در قبال بانکها پاسخگو باشند .در نتیجه مطالبات معوق نظام بانکی از این محل تحت تاثیر قرار گرفته و بانکها
را بیشتر در جهت انقباض فعالیتهای تامین مالی خود پیش برده است .از سوی دیگر ،به دلیل افزایش مستقیم بدهیهای دولرت
به بانکها ،توان تسهیالتدهی بانکها کاهش یافته است .در حال حاضر با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشرور ،یعنری وجرود
تحریمهای ظالمانه بینالمللی و محدودیت درآمدهای نفتی و تنگناهای به وجود آمده ،بازپرداخت بدهیها با چالشهای متعرددی
مواجه است .لذا وضعیت بدهیهای دولت به عنوان مانعی جدی بر سر راه تامین مالی و تحرّک تولید در سرالهرای اخیرر عمرل
کرده است .از سوی دیگر تاکنون هیچ مرجعی برای رسیدگی به وضیعت بدهیهای دولت و مدیریت و تسویه آنها وجرود نداشرته
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است .مدیریت بدهیها و بازپرداخت آنها عالوه بر تامین بخشی از منابع مورد نیراز بررای سررمایهگرذاری (بازپرداخرت مطالبرات
پیمانکاران) و افزایش امکان اعطای تسهیالت بیشتر توسط نظام بانکی -که بر تحرّک تولید اثرگذار خواهد شرد -آثرار بلندمردت
مثبتی نیز برای شفافیت و قاعدهمند شدن رفتار مالی دولت در پی خواهد داشت.
در این بخش در راستای پرداخت و تسویه بدهیها ،اقدامات متعددی پیش بینی شده است بهطوریکه عالوه بر افزایش قابل توجه
در اعتبارات تملک داراییهای مالی که عمدتا به تهاتر بدهیها مربوط می شود ،در قالب احکام بودجه نیرز تمهیردات ویرژهای از
جمله فروش و واگذاری سهام شرکتهای دولتی و تسویه بدهیها از این محل و همچنین تهاتر بدهیهرا برا مطالبرات دولرت از
اشخاص بابت اقساط فروش سهام دولت و از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی مدنظر قرار گرفته است .عرالوه
بر این ،تعیین نهاد متولی و ایجاد ساختار اجرایی مدیریت بدهیها به عنوان اولین گام در زمینه ساماندهی بدهیهای دولرت ،بره
عنوان یک ضرورت اجنتاب ناپذیر مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس ،دولت در خررداد مراه سرال  ،1333مصروبهای در
خصوص تشکیل ساختاری مستقل برای مدیریت بدهیهای دولت به تصویب رساند.
سياستها
 .3371تشکیل واحد سازمانی جداگانه جهت احصاء ،ثبت و پایش بدهیها و تعهدات دولت و نگهداری متمرکز حسابها در وزارت
امور اقتصادی و دارایی (* -مصوب)
 .3371تسویه بدهی های دولت به بخش خصوصی از محل مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش آنها در چارچوب بند (ر)
تبصره  3قانون بودجه سال  -*( 1333مصوب)
 .4171تسویه بدهیهای دولت از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی موضوع آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6
قانون بودجه سال  -*( 1333مصوب)
 .4171تسویه بدهیهای دولت از طریق ایجاد صندوق قابل معامله سهام عدالت ( )ETFو تأدیه بدهیهای دولت از محل
یونیتهای متعلق به دولت در صندوق فوق (**)
 .4271اجازه فروش اوراق خزانه اسالمی معادل اختالف بدهیهای دولت و رقم اوراق پیشبینی شده در قانون بودجه  1333با
توزیع پنج ساله .تسویه بدهی دولت با اولویت تسویه مطالبات پیمانکاران با انتشار اسناد خزانه به میزان ساالنه  111هزار
میلیارد ریال (***)
 .4371واگذاری اموال مازاد دستگاههای اجرایی بابت تأدیه بدهیهای همان دستگاه (***)
 .4471واگذاری مسئولیت مطالعه ،بررسی ،تعیین تکلیف و واگذاری طرحها و پروژههای انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی قابل
واگذاری به سازمان خصوصیسازی (**)
 .4571مزایده پروژههای نیمهتمام انتفاعی در فرابورس و پرداخت بدهیها از این محل؛ و در صورت عدم فروش ،واگذاری به
طلبکاران دولت با روش مذاکره (***)
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 .4671جلب مشارکت بخش خصوصی از طریق واگذاری پروژههای عمومی غیرانتفاعی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-
خصوصی ( )PPPو محاسبه ارزش پروژه بعنوان آورده دولت جهت افزایش نرخ بازده (***)
 .4171تسویه بدهیهای دولت از محل منابع مالی حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی (*)
 .4371تهاتر بدهیهای دولت از محل بدهیهای مالیاتی اشخاص (***)
 .4371انتقال بدهیهای سازمانها و شرکتهای دولتی که به موجب تکالیف قانونی یا دولتی ایجاد شده است به حساب
بدهیهای دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیأت وزیران (***)
 .5171تسویه بدهی اشخاص حقوقی غیردولتی به دولت با مطالبات آنها از شرکتهای دولتی (***)
 .5171توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت از اشخاصی که مطالبات متقابل از دولت دارند و رفع ممنوعیت خروج در
سقف مطالبات آنها از دولت (***)
 .5271اختصاص  111درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیالت به بخشهای
خصوصی و دولتی شده است و در سال  33وصول میشود بابت تسویه بدهی دولت به این بانکها (*-بند ط تبصره 5
قانون بودجه )1333
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 -2بهبود محيط کسب و کار
مقدمه
فضای کسب و کار به مجموعه عواملی اطالق میشود که در بیرون از بنگاه وجود دارد و بر عملکررد بنگراه اثرری تعیرین کننرده
میگذارد .بخش مهمی از فضای اقتصادی و حقوقی پیرامون بنگاههای اقتصادی متاثر از عملکرد دولت و تعریف نقش دولرت در
شکلدهی روابط اقتصادی است .دخالتهای ناروای دولت در تنظیم رفتار آحاد اقتصادی ،نه تنها بره بهبرود در تخصریص منرابع
منجر نمیشود بلکه کاهش کارایی را به همراه خواهد آورد.
عالوه بر میزان دخالت دولت در اقتصاد ،ایجاد زمینه مناسب برای راهاندازی بنگاههای جدید و توسعه فعالیت بنگاههرای موجرود،
در ایجاد آثار مثبت برنامه خروج از رکود نقش مهمی دارد .از این روی مجموعه سیاستهای بهبود محیط کسب و کار ،برا وجرود
ماهیت بلندمدت خود ،آثار کوتاهمدت تعیینکنندهای بر ایجاد فضای رقابتی در سطح خررد خواهرد گذاشرت کره در نتیجرهی آن،
منابع مالی موجود به صورت کاراتری نصیب بنگاههای با بهرهوری باالتر خواهد شرد .بنرابراین اصرالحات قرانونی و مقرراتری در
جهت بهبود فضای کسب و کار یکی از راهکارهای اصلی برای خروج از رکود ،بویژه در زمانی است که ظرفیتهرای بالاسرتفاده
قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد.
آنچه در این گزارش به عنوان مجموعه سیاستهای بهبود شرایط محیط کسب و کار ذکر میشود نقطه شروعی از یرک فرآینرد
نسبتا طوالنی است که گام به گام آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور نمایان خواهد شد .از این روی در تدوین مجموعه سیاستهرای
پیشرو سعی شده است مواردی مبنای سیاستگذاری قرار گیرد که سرریعتررین آثرار ممکرن را در جهرت توسرعه فعالیرتهرای
اقتصادی در پی دارد .یکی از کلیدیترین برنامه های دولت در زمینه بهبرود فضرای کسرب و کرار ،کراهش مرداخالت در زمینره
قیمتگذاری و سرکوب قیمتها است .به خصوص در شرایطی که دولت تداوم روند کاهشی تورم را با جدیت پیگیرری مریکنرد،
عدم مداخله در زمینه قیمتگذاری ،بجز اقالم خاص و کاالهای عرضه شده در بازار انحصاری ،عالوه بر آنکره مریتوانرد موجرب
تحرّک سمت عرضه اقتصاد شود ،آثار منفی رفاهی ناچیزی برای مصرفکنندگان خواهد داشت .زیرا دولت در چنین شررایطی بره
جای دخالت در تنظیم قیمت چند کاال ی خاص ،هدف گذاری مشخصی برر کنتررل قیمرت مجموعره کاالهرای موجرود در سربد
مصرفی خانوار انجام داده است.
سياستها
 .172حذف تدریجی قیمتگذاری دولتی تا پایان سال  1333به غیر از کاالهای اساسی و انحصاری (**)
 .272اجرای ماده  1اصالحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44به عنوان مهمترین قانون ساماندهی شرایط اخرذ مجوزهرا در
کشور (**)
 .372ارتباط منظم با فعاالن اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی کسب و کار و تهیه فهرسرت مشرکالت و پیگیرری ترا رفرع
مشکالت ،از جمله پیگیری اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از نیروی انتظامی ،پیگیری مشکل عدم ثبت صورتجلسات و  ...از
سوی دفتر بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی (* -مصوب)
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 .472حذف استعالمات مالیاتی بصورت انفرادی و ارائه فهرست برخط برای کلیه دستگاهها (* -مصوب)
 .572مکلف نمودن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به پیشنهاد اصالحات قانونی الزم جهت اصرالح شراخص اخرذ اعتبرار
(** -مصوب)
 .672مکلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد تغییرات قانونی الزم جهت ارتقاء شاخص مسئولیت مدیران در سرال
 -**( 1333مصوب)
 .172مکلف نمودن سازمان امور مالیاتی به بهبود شاخص پرداخت مالیات با الکترونیکی کرردن دریافرت لیسرت حقروق در سرال
 -*( 1333مصوب)
 .372مکلف نمودن دستگاههای اجرایی به ارائه گزارش اجزای شاخصهای بهبود فضای کسب و کار بره صرورت سره ماهره بره
هیئت دولت (* -مصوب)
 .372افزایش مهلت اعتبار کارتهای بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری به پنج سال (*)
 .1172قابل انجام نمودن ثبت سفارش کاالهای متعلق به واحدهای تولیردی دارای پروانره بهررهبررداری در مرحلره رسریدگی در
گمرک از طریق سامانه در وزارت صنعت ،معدن و تجارت (* -مصوب)
 .1172مستقر نمودن نمایندگان تام االختیار کلیه دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات ،واردات و ترانزیت در ده گمررک
کشور با تشخیص گمرک جمهوری اسالمی ایران و صدور مجوزهای مربوطه با استفاده از سامانه الکترونیکی (* -مصوب)
 .1272نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک حداکثر ظرف یک سال توسط گمرک جمهروری اسرالمی
ایران (** -مصوب)
 .1372بازنگری فهرست ،نوع ،مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کاالهای مبادله مرزی توسط وزارت صنعت ،معدن و تجرارت
با همکاری وزارت کشور ،ستاد مبارزه با کاال و ارز ،وزارت امور اقتصادی و دارایی (** -مصوب)
 .1472مکلف نمودن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگانی که  %111همارز ریرالی مبلر
واردات کاال را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت نمودهاند ظرف حداکثر سه ماه (* -مصوب)
 .1572کاهش تعداد طبقات تعرفهای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده بره شرش طبقره توسرط وزارت
صنعت ،معدن و تجارت طی سالهای  1333تا  -*( 1336مصوب)
 .1672هدف گذاری بهبود فرآیندها و تکلیف دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف تعیین شده در قالب مصروبه هیرات وزیرران
مطابق جداول ذیل (* -مصوب)
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دستگاه اجرایي
سازمان امور

زیر شاخص مورد نظر

وضعيت کنوني

وضعيت مطلوب در سال
( 3131متوسط منطقهها)

توضيح

باز پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کاالی صادر شده



کاهش به  31روز



جواز تأسیس برای صنایع کوچک و متوسط
جواز تأسیس برای صنایع بزرگ




کاهش به  11روز
کاهش به  31روز




گواهی کشف و جواز اکتشاف
صدور یا تمدید کارت بازرگانی




کاهش به  11روز
کاهش به  15روز




صدور مجوز تشکیل تعاونیهای تولیدی ،شرکتهای
سهامی زراعی و کشت و صنعتها

 31روز

کاهش به  31روز



صدور مجوز پشتیبانیها

 31روز

کاهش به  21روز

پاسخ استعالم آزمایشات کاالهای دامی

 35روز

کاهش به  21روز

شماره گذاری حداقل  %51ماشین آالت کشاورزی
موجود به میزان یکصدهزار دستگاه

-

شماره گذاری  %51ماشین
آالت تا پایان سال 1333

اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای دستگاههای اجرایی


 15روز

به صورت بر خط

با جلب مشارکت نیروی انتظامی

 5روز

اخذ مجوز ساخت و ساز

 321روز

 145روز

با جلب مشارکت نیروی انتظامی
با همکاری شهرداریها و دستگاههای
اجرایی ذیربط در اجرای ماده ()46
قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه
شماره  1655مورخ  1311/3/13شورای
عالی اداری

اخذ گواهی پایان کار ساختمان

 31روز

 11روز

وزارت نيرو

اخذ برق
اخذ انشعاب آب و فاضالب

 141روز
 211روز

 36روز
 111روز




وزارت تعاون ،کار

گواهی اشتغال و تسویه حساب بیمه



کاهش تا  1روز

و رفاه اجتماعي

اخذ گواهی تسویه حساب تأمین اجتماعی
امتیاز شاخص سهولت اقامه دعوی سهامداران ()11 -1


1

کاهش تا  1روز


با همکاری سازمان تأمین اجتماعی

2



امتیاز شاخص افشاء ()11 -1
امتیاز شاخص حمایت از سهامداران ()11 -1

1
371

3
475




مالياتي
وزارت صنعت،
معدن و تجارت

وزارت جهاد
کشاورزی

نيروی انتظامي
جمهوری
اسالمي ایران

اخذ استعالمات ثبتی
وزارت کشور

سازمان بورس و
اوراق بهادار
سازمان امور
مالياتي

گمرک جمهوری
اسالمي ایران

وزارت دادگستری

با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و کارگروه توسعه اشتغال و
سرمایهگذاری استانها
اعالم فهرست انواع آزمایشات مورد
نیاز برای واردات کاالی دامی


شاخص پرداخت مالیات



زمان مورد نیاز برای پرداخت مالیات

 344ساعت در سال

بهبود با الکترونیکی کردن
دریافت لیست حقوق
 221ساعت در سال

تعداد مراحل اداری صادرات
تعداد مراحل اداری واردات

1
11

5
1

زمان صادرات
زمان واردات

 25روز
 31روز

 21روز
 13روز

هزینه صادرات (دالر بر هر کانتینر)
هزینه واردات (دالر بر هر کانتینر)

1411
2111

1211
1456

فرایند دادرسی و قضاوت
فرایند اجرای حکم

 235روز
 131روز

 211روز
 151روز


با جلب مشارکت قوه قضاییه
با جلب مشارکت قوه قضاییه

زمان پرداخت دیون
نرخ بازستانی دیون

 5و  4سال
 22درصد

 2و  3سال
 31درصد

با جلب مشارکت قوه قضاییه
با جلب مشارکت قوه قضاییه

11









 .1172پیگیری مشکالت سرمایهگذاری از طریق ستادهای  45روزه سرمایهگذاری استانی (* -مصوب)
 .1372برقراری ارتباط کامل الکترونیکی گمرک جمهوری اسالمی ایران و اداره بنادر و دریانوردی حداکثر تا انتهای سرال 1333
به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانرههرای راه و شهرسرازی،
ارتباطات و فن آوری اطالعات و صنعت ،معدن و تجارت (** -مصوب)
 .1372لحاظ نمودن میزان بهبود رتبه زیرشاخصهای مرتبط با کسرب و کار با افزایرش بودجه سراالنه دسررتگاههرای اجرررایی
(* -مصوب)
 .2172مکلف نمودن کلیه دستگاههای اجرایی به احصاء و اصالح تمامی مصوبات ،آییننامهها و بخشنامهها و دستورالعملهرای
داخلی و رویه های اجرایی مزاحم و مخل کسب و کار ظرف مدت  4ماه و ارایه گزارش اقدامات صورت گرفتره بره هیئرت
وزیران (** -مصوب)
 .2172مکلف نمودن سازمان تامین اجتماعی به قراردادن اطالعات کارفرمایان دارای بردهی بیمرهای بصرورت بررخط در اختیرار
دستگاههای ملزم به استعالم (***)
 .2272ثبات بخشی به محیط کالن سرمایهگذاری در فعالیتهایی که دولت تامین کننده انحصاری مواد اولیه است ،از طریق عقد
قراردادهای ده ساله تامین مواد اولیه (***)
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 -1تأمين منابع مالي
مقدمه
در تدوین سیاستهای خروج از رکود ،تمایز قائل شدن بین "علتهای رکود" و "نشانههای آن" بسیار ضروری است .رکرود بره
همراه تورم ،از یک طرف هزینه واحدهای تولیدی را افزایش داده و از طرف دیگر ،قدرت خرید متقاضریان را برا کراهش مواجره
ساخته است .شرایط ذکر شده ،خود را در تقاضای باالی تولیدکننده و مصرفکننده به منابع مالی ،به عنوان یک نشرانه ،مرنعکس
کرده است .در صورتیکه در چنین شرایطی ،نشانه –به معنی تقاضای باالی منابع مالی ارزان قیمت -با علت ،اشتباه گرفته شود،
از نسخه درمان ،افزایش بیشتر حجم پول و توزیع آن میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انتظار خواهد رفت .حرال آنکره ایرن
تجویز از آنجا که به علت بروز مساله نپرداخته ،نتیجهای جز تورم باالتر و بازگشت رکود پس از یک تحررّک بسریار کوتراه چنرد
ماهه نخواهد داشت.

3

در چارچوب فضای ترسیم شده ،سیستم بانکی که بار اصلی تامین مالی را بردوش دارد ،نیازمند ساز وکارهرای اصرالحی فراوانری
است که در نتیجه اجرای آن بتواند اوال پس اندازهای بیشتری را تجهیز کند و ثانیا منابع تجهیز شده را به مصارف کراراتری –در
سطح بنگاه -که تحرّک بیشتری ایجاد میکنند ،تخصیص دهد .عالوه بر آن ،ضروری است بازار سرمایه که در حال حاضر نقشی
محدود در تامین مالی بر عهده دارد ،با طراحی ابزارها و نهادهای جدید ،بار بیشتری را در تامین منابع بررای سررمایهگرذاری ،بره
ویژه در بنگاههای بزرگ ،به دوش بکشد .عالوه بر این ،بخصوص در سال  ،1333تامین سرمایه در گرردش از طریرق بانرکهرا
اولویت بسیار باال خواهد داشت.
مجموعه سیاستهای تفصیلی خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمایه ،هدف اصلی خود را در حوزه بانکی برر "اصرالح" و
در حوزه بازار سرمایه بر "توسعه" بنا گذاشته است .حرکت به سمت عبور از معضل مطالبات غیر جاری ،افزایش سرمایه ،فرروش
اموال مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر ،خارج شدن از بنگاهداری و بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها ،برخی سرفصلهای
مربوط به اصالحات بانکی را در بر میگیرد و در بازار سرمایه ،معرفی ابزارهای جدیرد و صرندوقهرای متعردد سررمایه گرذاری،
اقداماتی را شامل میشود که توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.
 -3-1سياستهای بانکي و اعتباری
مقدمه
در سالهای  1331و  1332میزان تسهیالت اعطایی بانکها به قیمت ثابت با کاهش قابل توجهی مواجه شرد .همچنرانکره در
گزارش اول خروج از رکود توضیح داده شد تعیین نامناسب نرخهای سود بانکی در سالهای گذشته و تضعیف توان واسرطهگرری
مالی بانکها از این محل ،افزایش مطالبات غیرجاری بانکها و افزایش ریسرک اعتبراری بانرکهرا بره دلیرل تنگناهرای مرالی
بنگاههای اقتصادی در سالهای  31تا  32و افزایش تحریمهای مالی و بانکی در کنار فساد بانکی سال  1331سبب شد بانکهرا
در جهت انقباض فعالیت های خود از نظر ارائه تسهیالت تامین مالی تولید گام بردارند .عالوه بر آن ،کاهش کنترل بانک مرکرزی
3

در سال های گذشته بارها سیاست ایجاد رونق تصنعی از طریق بسط حجم پول در اقتصاد ایران آزمون شده است .با این تفاوت که در دورههای قبل –بهخصوص
سالهای نیمه دوم دهه  -31با واردات گسترده فشارهای تورمی ناشی از تزریق پول تخفیف پیدا می کرد .اما در شرایط فعلی که امکان واردات همچون سالهای
گذشته وجود ندارد تزریق پول آثار تورمی به مراتب بیشتری را نسبت به دورههای قبل نتیجه خواهد داد.
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بر بازار پول موجب شد مؤسسات اعتباری مختلفی خارج از چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی اقدام به فعالیرت نماینرد کره
افزایش بیانضباطی در بازار پول را به دنبال داشت و باعث شد منابع در دسترس بانک هرا بررای ترامین مرالی تولیرد برا کراهش
بیشتری مواجه شود .لذا یکی از اصلیتررین برنامرههرای دولرت بررای پیشربرد سیاسرتهرای خرروج از رکرود "افرزایش تروان
تسهیالتدهی بانکها"" ،هدایت منابع اعتباری بانکها به سمت فعالیتهای تولیردی برا تاکیرد برر فعرالسرازی ظرفیرتهرای
بالاستفاده" و "انضباط بخشی به بازار پولی و قراردادن مؤسسات اعتبراری فاقرد مجروز در چرارچوب مقرررات و ضروابط بانرک
مرکزی" است .در کنار این سه رویکرد" ،گسترش عمق و سطح بازار بینبرانکی" نیرز از جملره اهرداف سیاسرتهرای برانکی و
اعتباری تعیین شده است که سبب خواهد شد فشار بانکها برای دریافت منابع از بانک مرکزی کاهش یابد.
از سوی دیگر بخش مهمی از تسهیالت بانکی اعطا شده در سالهای گذشته نصیب تعداد کمری بنگراه برزرگ شرده اسرت و در
نتیجه بنگاههای کوچک و متوسط امکان بهرهمندی از منابع محدود نظام بانکی کشور را نداشتهاند .لذا برا توجره بره اینکره ایرن
بنگاهها امکان بهرهمندی از منابع بازار سرمایه را نیز ندارند میتوان نتیجه گرفت طی سرالهرای گذشرته بنگراههرای کوچرک و
متوسط به هیچ منبع رسمی برای تامین مالی دسترسی نداشتهاند .از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور -به خصوص اشرتغال
صنعتی -در بنگاههای کوچک و متوسط متمرکز است و این بنگاهها طی سالهای گذشته بیشترین آسریب را از بریثبراتیهرای
اقتصاد کالن متحمل شدهاند ،الزم است مسیر خروج از رکود بهگونهای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاههای کوچک و متوسط
را در پی داشته باشد .بر این اساس یکی دیگر از مولفههای اصلی سیاستهای بانکی و اعتباری جهتگیری در خصروص ترامین
مالی بنگاههای کوچک و متوسط توسط بانکها و هدایت بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع اسرت.
این رویکرد میتواند عالوه بر تسریع فرآیند خروج از رکود ،بهبود وضعیت اشتغال کشور را نیز در پی داشته باشد.
در ادامه اهم سیاستهای اعتباری و بانکی دولت که با توجه به رویکردهای ذکر شده در بندهای قبل و با هدف خرروج از رکرود
طراحی شدهاند ،ذکر شده است.
سياستها
 .173افزایش سرمایه بانکها از محل درآمدهای مازاد بودجه (***)
 .273کاهش بدهی بخش دولتی به بانکها (*** -به شرح مندرج در بخش )2-3-1
 .373تسری معافیتهای مالیاتی بازار سرمایه به بازار پول (***)
 .473تسهیل وصول مطالبات معوق بانکها از طریق اصالح ماده مربوط به مزایده در قانون ثبت اسناد و امالک (***)
 .573ممنوعیت باز خرید اوراق مشارکت پیش از سررسید و مجاز نمودن معامله آن در بازار ثانویه (**)
 .673کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها به میزان حداقل  2واحد درصد در سال (*)
 .173تشکیل کارگروه مشترک با قوه قضائیه برای پیگیری مسائل مشترک بین بانرکهرا و دسرتگاه قضرایی از جملره مطالبرات
غیرجاری بانکها و اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (**)
 .373الزام بانکها به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر حدود ابالغ شده توسط بانکمرکزی بهمیزان حداقل  21درصد در سال (*)
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 .373الزام بانکها به فروش سهام و شرکتهای متعلق به بانکها مازاد بر حدود ابالغ شده توسط بانک مرکزی به میزان حداقل
 33درصد در سال (*)
 .1173افزایش سهم تامین سرمایه در گردش بنگاهها از مجموع اعتبارات پرداختی بانکها به حداقل  61درصد (*)
 .1173ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز با تاکید بر اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (*)
 .1273الزام بانکها به کسب اطمینان از تامین حداقل  25درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژههای سرمایهگذاری از محل حقروق
صاحبان سهام (*)
 .1373منوط نمودن اعطای تسهیالت به بنگاههای بزرگ به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو
جامعه حسابداران رسمی کشور (*)
 .1473تعدیل مستمر سقف تسهیالت انفرادی (خُرد) (**)
 .1573منطقیکردن سهم تسهیالت عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی (*)
 .1673الزام بانک مرکزی به ارائه ضوابط الزم به بانکها برای اصالح حدود اعتباری بنگاههای اقتصرادی در اعطرای تسرهیالت
سرمایه در گردش (*)
 .1173گسترش دامنه نفوذ کارتهای اعتباری برای خرید کاالهای بادوام تولید داخل (*)
 .1373استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص در تأمین منابع مالی طرحهای تولیدی (*)

 -2-1بازار سرمایه
مقدمه
بازار سرمایه میتواند نقش مهم و بیبدیلی را در تأمین مالی فعالیتهای بنگاههای اقتصادی و بودجه دولت ایفا نماید .لذا،
سیاست قطعی دولت ،تقویت این نهاد به منظور نقشآفرینی مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّی است .در شرایط کنونی اقتصاد
ایران که بسیاری از بنگاههای اقتصادی و دولت در تنگنای شدید مالی به سر میبرند و تأمین مالی غیرتورمی بنگاهها و بودجه
دولت برای ایجاد تحرّک در اقتص اد و خروج غیرتورمی از رکود یکی از نیازهای مهم اقتصاد کشور است ،نقش و اهمیت بازار
سرمایه بیش از پیش برجسته و نمایان میشود .دولت در چارچوب سیاستهای خروج از رکود اقتصادی در سال  ،33مجموعه
سیاستهایی برای تنظیم و توسعه بازار اوراق بهادار و بورسهای کاالیی تهیه کرده است .مجموعه سیاستهای دولت برای
توسعه بازار سرمایه با رویکرد تحقق اهداف زیر طراحی شدهاند:
 تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه گسترش بازار اوراق بهادار دولتی جذب سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار21

 افزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کاال کمک به تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق بهادار -تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیة نیازهای سرمایهگذاران و شرکتهای سرمایهپذیر

سياستها
 .1373تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی (*)
 .2173اجازه خرید و فروش اوراق بهادار دولتی به قیمت بازار (**)
 .2173حذف تضمین بازخرید اوراق بهادار دولتی توسط بانکها و تأمین نقدشونگی آنها از طریق بازار ثانویه اوراق بهادار (*)
 .2273تسهیل و تکمیل مقررات سرمایهگذاری خارجی در اوراق بهادار به صورت سبد دارایی (**)
 .2373حمایت از تشکیل و توسعه فعالیت مؤسسات رتبهبندی داخلی (*)
 .2473جلب مشارکت مؤسسات خارجی برای رتبهبندی بینالمللی اوراق بهادار (*)
 .2573اصالح و تکمیل مقررات افتتاح حساب بانکی و دریافت سایر خدمات بانکی توسط سرمایهگذار خارجی (*)
 .2673استفاده از صندوقهای پروژه یا انتشار سایر اوراق بهادار به منظور تأمین مالی پروژههای نیمهتمام (*)
 .2173استفاده از ظرفیت بورس کاالی ایران برای فروش امالک و مستغالت بانکها و مؤسسات دولتی (**)
 .2373فعالسازی ظرفیت مادة  32قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در اجررای طررح قیمرت تضرمینی بره جرای خریرد
تضمینی کاالهای کشاورزی (**)
 .2373تقویت بورسهای کاالیی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمتها در مورد کاالهای پذیرفته شده (*)
 .3173تغییر نقش دستگاههای دولتی متولی در تنظیم بازار کاالها از تعیینکنندة سرقف قیمرتهرا بره پرایشکننرده برازار و اخرذ
تصمیمات و سیاستهای مناسب جهت حفر بازار در شرایط رقابتی (**)
 .3173تعمی ق بازار کاالهای پذیرفته شده در بورس کاالیی از طریق شروع و تقویرت معرامالت سرلف مروازی و گرواهی سرپرده
کاالیی در بورسهای مذکور (*)
 .3273گسترش زمینههای فعالیت صندوقهای زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش ساختمان (*)
 .3373توسعه صندوقهای پروژه برای تأمین مالی پروژههای تولیدی (*)
 .3473ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی برای جمعآوری و به کارگیری منابع ارزی خارج از نظام بانکی (**)
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 .3573حذف ضامن حداقل سود و ضمانتِ بازخرید از اوراق بهادار منتشرة شرکتها از طریق مجاز دانسرتن فرروش اوراق بهرادار
بخش خصوصی به قیمت بازار و تعیین نرخ سود این اوراق متناسب با ریسک آنها (***)
 .3673طراحی اوراق بهادار با پشتوانة وام های رهنی و غیررهنی ،به منظور استفاده توسط بانرکهرا و مؤسسرات اعتبراری بررای
آزادسازی منابع خود و اختصاص آنها به اعطای تسهیالت جدید (**)
 .3173تقویت و تعمیق بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق تقویت معامالت اختیار معامله بر روی سهام ،فروش استقراضری و خریرد
اعتباری (**)
 .3373تقویت و تعمیق بازارگردانی اوراق بهادار (**)
 .3373تقویت صندوق توسعة بازار سرمایه و ایجاد صندوق تثبیت ریالی (**)
 .4173ایجاد صندوقهای بازنشستگی خصوصی (***)
 .4173عدم نیاز به رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه توسط دستگاههای اجرایی در خصوص ابزارهای تامین مرالی کره
خرید ،فروش و اجاره دارایی جزیی از فرآیند تامین مالی است (***)
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 -4فعاليتها و محرکهای خروج از رکود
مقدمه
همانطور که در مقدمه گزارش حاضر ذکر شد برنامه خروج از رکود ،از یک هسته اصلی و مجموعهای از عوامل محیطی حاکم بر
آن هسته تشکیل شده است؛ محیط مساعد اقتصاد کالن و فضای مناسب کسب و کار از مهمترین اجزاء عوامل محیطی و
نهادهای مالی برای تجهیز بیشتر و تخصیص بهینهتر منابع به همراه فعالیتهای اقتصادی پیشران و صادراتی بخش هسته این
مجموعه سیاستها را تشکیل میدهند .در واقع بخش واقعی اقتصاد (فعالیتهای پیشران و صادراتی) در کانون هسته راه حلها
قرار دارد و چگونگی عملکرد آن سرنوشت ساز خواهد بود و محیط مناسب اقتصاد کالن و فضای مساعد کسب و کار به همراه
بازارها و نهادهای مالی کارآمد ،از این نظر اهمیت دارند که بتوانند به تولید بیشتر و کاراتر کاال و خدمات کمک کنند .بنابراین،
چگونگی رویکرد به فعالیتهای مرتبط با تولید کاال و خدمات ،در سیاستهای خروج از رکود حائز اهمیت بسیار زیاد است.
در شرایط متعارف ،وقتی عوامل محیطی و نهادی در شرایط مناسب و مطلوبی قرار دارند ،بنگاههای اقتصادی ،از فضای مناسب
اقتصاد کالن ،پیشبینیپذیری را دریافت میکنند و از فضای مساعد کسب و کار ،کارایی و کاهش هزینههای ناشی از رقابت را
به عنوان محدودیت میپذیرند و در چنین محیطی ،نهادهای مالی با اعمال ضوابط استاندارد ،خود بخود ،بنگاههای کارا را از
بنگاههای ناکارا تفکیک کرده و منابع محدود خود را در اختیار بنگاههای کاراتر قرار خواهند داد که متضمن ریسک کمتر و
برگشتپذیری مطمئنتر منابع تجهیز شده است .اما در شرایط دشوار کنونی که منابع مالی بشدت محدود است و محدودیتهای
بینالمللی هزینهها را به میزان قابل توجهی افزایش داده ،تعیین برخی "معیارها" و "اولویتها" در تخصیص منابع محدود
اجتناب ناپذیر خواهد بود.
هر چند معضل مربوط به محدودیت شدید منابع مالی کشور با اعمال سیاستهای ذکر شده در فصل سوم گزارش تا اندازهای
بهبود پیدا خواهد کرد ،اما مشکل رکود اقتصاد ،تنها بخاطر کمبود منابع نیست ،بلکه وجود ضعفهای جدّی در نظام تخصیص
منابع ،باعث شده است که میزان رشد اقتصادی حاصل از هر واحد منابع مالی ،روندی کاهنده داشته باشد .الزمة خروج از رکود،
انتخاب فعالیت-بنگاههایی است که بتوانند به عنوان بخشهای پیشران منجر به تحرّک در سایر بخشهای اقتصادی و دنباله
فعالیتهای پسین و پیشین خود شوند .فعالیتهایی که باالترین و سریعترین نرخ بازگشت را داشته و با راه افتادن آنها ،بیشترین
حجم از فعالیتهای اقتصادی راه بیفتد یا فعالیتهایی که با توجه به افتِ زیادِ سطح درآمد ،نزدیکترین فاصله را با تقاضای
مصرفی نهایی داشته و کمترین میزان سرمایهگذاری را نیاز داشته باشد از جمله مهمترین معیارهای انتخاب بخشهای پیشران
بودهاند .همچنین فعالیتهایی با بیشترین میزان بهرهوری در کنار فعالیتهایی که از بیشترین انگیزه برای جذب پسانداز خانوارها
برخوردار بوده یا نقش مؤثری در برطرف کردن محدودیتهای ارزی و ریالی داشتهاند نیز میتوانند در فرآیند خروج از رکود در
سالهای  33و  34نقش کلیدی ایفا کنند .در کنار انتخاب بخشهای پیشران ،توسعه و تسهیل و تشویق صادرات غیرنفتی ،به
عنوان اصلیترین مولفه تحریک تقاضا ،میتواند عالوه بر کمک به افزایش رشد اقتصادی کوتاهمدت ،آثار مثبت بلندمدتی نیز با
خود به همراه داشته باشد .لذا یکی از بخشهای مهم برنامه دولت برای خروج از رکود را شناسایی موانع و گلوگاههای مربوط به
فعالیتهای پیشران ،بویژه گلوگاه منابع مالی و رفع سریع این گلوگاهها تشکیل میدهد .بخشهای پیشران ،از بیرون صنعت
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برای آن تقاضا ایجاد میکنند و منجر به ایجاد تحرّک در زنجیره ارزش بخش صنعت میشوند .البته بدیهی است در درون
صنعت نیز متناظرا فعالیت هایی به عنوان محرک درونی بخش صنعت انتخاب و فعال خواهد شد.
مجددا تاکید میشود ،مجموعه سیاستهای ذکر شده در این گزارش صرفا برای دوره کوتاه مدت و با هدف خروج اقتصاد از رکود
طراحی شدهاند .با این توضیح که همواره قید عدم تضاد سیاستهای کوتاهمدت و برنامهها و اهداف بلندمدت منجر به محدودیت
انتخاب و تدوین مجموعه سیاستهای خروج از رکود بوده است .لذا پس از عبور موفقیتآمیز از آثار نامطلوب شرایط دشوار
سالهای  31و  ،32تخصیص منابع در سازوکاری بهینه توسط بازارهای مالی انجام خواهد پذیرفت.

 -3-4بهينهسازی مصرف انرژی ،گاز ،نفت و پتروشيمي
مقدمه
یکی از مهمترین بخشهای پیشران اقتصاد ایران ،بخش انرژی شامل نفت ،گاز ،پتروشیمی و فرآوردههرای نفتری اسرت .بخرش
انرژی اقتصاد ایران عالوه بر آنکه نقش موثری در برطرف کردن محدودیتهای ارزی و ریالی ایفا میکنرد ،از نررخهرای براال و
سریعی در بازگشت سرمایه برخوردار است .این بخش همچنین پیوندهای گستردهای با صنایع دیگر دارد و البته با برطرف نمودن
محدودیت انرژی موجود ،بر بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت تولید در سایر فعالیتهای اقتصادی نیز موثر خواهد بود .بدین معنی
که با وجود حاکم شدن رکودی عمیق بر فضای اقتصاد کشور و افت شدید تولید بسیاری از فعالیتهای اقتصادی ،کمبرود انررژی
مورد نیاز بخش صنعت در فصول مختلف دغدغه جدی سالهای  31و  32بوده است .لذا در شرایطی که اقتصاد کشور بخواهد از
رکود خارج شده و طی سالهای آتی دوران رونق اقتصادی را تجربه نماید ،تنگنای انرژی یکی از محدودیتهای جردی پریشرو
خواهد بود .لذا توسعه بخش انرژی کشور عالوه برآنکه میتواند در کوتاه مدت موجب تحرّک تولید و صادرات شود ،در میانمدت
نیز بر توسعه بخش صنعت اثری تعیین کننده خواهد داشت.
از سوی دیگر با پیگیری برنامه اصالحی در بازار انرژی در دولت یازدهم –که گام نخست آن در سال  1333برداشته شد -یکری
از بازارهای نوظهور اقتصاد ایران ،بازار فعالیتهای صرفه جویی در انرژی یا بهینهسازی مصرف انرژی خواهد برود .در ایرن برازار
طیف وسیعی از فعالیت در بخشهای مختلف صنعت ،ساختمان ،خدمات ،کشاورزی و انرژی عرضه میشود و متقاضیان بسریاری
با هدف کاهش اتالف انرژی در بخشهای تولیدی و مصرفی خود خواهان دریافت خدمات بهینهسازی مصررف انررژی خواهنرد
بود .با این نگاه بند ق تبصره  2قانون بودجه سال  1333به توسعه فعالیتهای بهینهسازی مصرف انرژی اختصاص یافتره اسرت
که با سیاستگذاری صحیح می تواند عالوه بر اثرگذاری بر فرآیند خروج از رکود ،منجر به صرفهجویی مقادیر قابل توجهی انرژی
در کشور شود .در ادامه اهم سیاستهای دولت برای توسعه بخشهای نفت ،گاز ،پتروشیمی و بهینهسرازی مصررف انررژی ذکرر
شده است.
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سياستها
بهینهسازی مصرف انرژی از طریق اجرای بند ق تبصره  2قانون بودجه سال 1333
 .174گازرسانی به  275میلیون خانوار روستایی و شهرهای کوچک با برآورد هزینه حدود  11هزار میلیارد تومان (*)
 .274اصالح و بهینهسازی موتورخانههای مسکونی ،تجاری و اداری با برآورد هزینه حدود  3هزار میلیارد تومان (*)
 .374برقی کردن چاههای کشاورزی با برآورد هزینه حدود  2511میلیارد تومان (*)
 .474گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان با برآورد هزینه حدود  2میلیارد دالر (*)
 .574افزایش عملکرد حمل بار و مسافر در سیستم راه آهن با برآورد هزینه حدود  11میلیارد دالر (**)
 .674افزایش عملکرد حمل مسافر در سیستم راه آهن شهری در کالنشهرها (مترو) (**)
 .174نوسازی ناوگان حمل بار و مسافر درونشهری و برونشهری ( 11هزار اتوبوس و  31هزار تاکسی) (**)
 .374پرداخت ارزش سوخت صرفه جویی شده در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با اولویت استفاده از انرژیهای نو و تولیرد
آب شیرین و کلیه طرحهایی که منجر به صرفه جویی انرژی شود (***)
 .374اجازه به وزارت نیرو برای عقد قرارداد تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال بره روش بیرع متقابرل برا سررمایهگرذاران
بخش های خصوصی و دولتی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل اجرای طرحهای افزایش برازدهی نیروگراههرا برا
اولویت بخش بخار در نیروگاههای چرخه ترکیبی ،توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،کاهش تلفرات ،بهینرهسرازی و
صرفه جویی در مصرف سوخت مایع ،جایگزینی مصرف برق به جای گراز یرا فررآوردههرای نفتری در منراطقی کره توجیره
اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق و تحویل سوخت صرفهجویی شده یا معادل نفت خام در مدت حداکثر دو سرال
به سرمایهگذاران (بند هر تبصره )11
افزایش ظرفیت تولید گاز
 .1174افزایش تولید و پاالیش گاز طبیعی از میدان مشترک پارس جنوبی به میزان 111میلیون مترر مکعرب در سرال  33و 111
میلیون متر مکعب در سال )*( 34
 .1174شروع به احداث خطوط جدید  IGATبرای انتقال گاز تولیدی (*)
 .1274افزایش صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به میزان  511میلیون دالر در سال (*)
افزایش ظرفیت تولید نفت
 .1374افزایش تولید نفت خام از میدانهای مشترک غرب کارون در جهت تحقق حداقل  111هزار بشکه در روز (*)
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 .1474افزایش تولید میعانات گازی با اولویت برداشت از میدان پارس جنوبی در جهت رسیدن به حداقل یک میلیون بشکه در روز
(*)
پتروشیمی
 .1574افزایش تولید پتروشیمیهای موجود با تزریق گاز جدید (*)
 .1674افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی از سطح  373به  12میلیارد دالر در سال )*( 33
 .1174افزایش ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور از  3174هزار میلیارد تومان به  4673هزار میلیارد تومان (*)

فرآوردههای نفتی
 .1374افزایش صادرات فرآوردههای نفتی به میزان  6میلیارد دالر در سال  33و  11میلیارد دالر در سال  34نسبت بره سرال 32
(*)
سیاستهای توسعه صنعت نفت و گاز
 .1374حمایت از ساخت داخل  11قلم اصلی تجهیزات نفتی (*)
 .2174پیشفروش فرآوردههای نفتی به صورت سلف در بازار بورس کاال (**)

 -2-4صادرات غيرنفتي
مقدمه
در مقدمه گزارش حاضر بیان شد که یکی از چهار گلوگاه پیشرو برای خروج از رکود ،کاهش تقاضای موثر است .کاهش
تقاضای موثر در کنار کاهش سودآوری تولید ،سبب شد رکود ایجاد شده در سمت عرضه اقتصاد در طول زمان تداوم یابد .لذا در
سال  1333نیز با وجود کاهش برخی از محدودیتهای سمت عرضه ،همچنان کاهش تقاضای موثر میتواند تداوم رکود را در
پی داشته باشد .همچنین تحریک تقاضا از طریق رشد حجم پول در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیتهایی
از جمله تامین مالی ،واردات مواد اولیه و کاالهای سرمایهای و نااطمینانیهای مختلف مواجه است ،تنها منجر به افزایش سطح
عمومی قیمتها خواهد شد و نمیتواند منجر به تحرّک تولید شود .از اینروی سیاستهای توسعه صادرات به عنوان یکی از
محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است .سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی عالوه بر آنکه
از طریق افزایش تقاضا برای محصوالت و خدمات تولید شده در داخل منجر به تحرّک بخشهای تولیدی کشور میشوند ،با
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی ،رشدهای اقتصادی با ثباتتری را در سالهای آتی رقم خواهد
زد و از این حیث کامال در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق اقتصادی دروانزا و برونگرا قرار دارد .از سوی دیگر
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توسعه صادرات غیرنفتی –در مقایسه با صادرات نفتی -صنایع و بخشهای کاربرتری را شامل میشود که از این نظر افزایش
سطح اشتغال و تطبیق بهتر ساختار اشتغال با جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور را در پی خواهد داشت .از این روی طراحی
سیاستهای کوتاهمدت توسعه صادرات غیرنفتی کامال در مسیر سیاستهای بلندمدت توسعهای کشور از نظر افزایش اشتغال،
تنوع منابع ارزی و کاهش وابستگی به نفت قرار دارد .در ادامه ابتدا به مهمترین اجزاء مجموعه سیاستهای دولت در جهت
توسعه صادرات غیرنفتی در دوره کوتاهمدت و سپس به سیاستهایی با هدف تسهیل تجارت اشاره میشود.
سياستها
 .2174استرداد مالیات بر ارزش افزوده کاالهای صادراتی توسط سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت  31روز (*)
 .2274تأمین تنخواه برای گمرک ج.ا.ایران جهت تسریع در استرداد حقوق ورودی پرداخت شده برای تولید کاالهای صادراتی (*)
 .2374تخصیص درآمد حاصل از عوارض صادراتی برای تشویق صادرات کاالهای با ارزش افزوده و محتوای فناوری باال (***)
 .2474تأمین منابع الزم برای جبران هزینههای اضافی صدور ضمانتنامهها ،نقل و انتقال پول و جایزه صادرات خردمات فنری و
مهندسی و محصوالت صنعتی با ارزش افزوده باال (**)
 .2574سپرده گذاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران به موجب بند (ص) تبصره  5قانون بودجه سرال
 1333حداقل به میزان یک میلیارد دالر (*)
 .2674قبول تعهدات صندوق ضمانت صادرات ایران ناشی از پذیرش تعهدات تکلیفی توسط دولت (**)
 .2174روانسازی صدور ضمانت نامههای بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی از محل داراییهای ارزی بانرک مرکرزی
ج.ا.ایران (*)
 .2374ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی (**)
 .2374معافیت صادرات کاالها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهیهای مرسروم در تجرارت
بینالملل مورد درخواست خریداران (**)
 .3174تنظیم ساعات فعالیت گمرکات مرزی و سازمانهای مرتبط با کشورهای طرف تجارت (**)
 .3174ایجاد شعب بانکهای ایرانی در گمرکات مرزی (*)
 .3274تقویت و توسعه شعب بانکهای ایرانی در کشورهای هدف (*)
 .3374اقدام و پیگیری وزارت امور خارجه برای راهاندازی باجههای صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی ورودی (**)
 .3474لغو روادید برای بازرگانان کشورهای هدف (**)
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 .3574تشکیل ستاد هماهنگی کلیه دستگاههای اجرایری مررتبط برا تجرارت فرامررزی از جملره مرزبرانی ،گمرکرات و راهرداری
استانهای مرزی در استانداریها به منظور تسهیل و حداکثر نمودن فعالیرت ورود و خرروج کراال از نقطره صرفر مررزی و
شبانهروزی شدن گمرکات مرزی در صورت لزوم (**)
 .3674اعمال مدیریت واحد مرزی توسط گمرک ایران موضوع ماده  12قانون امور گمرکی (**)
 .3174تمرکز اختیار صدور مجوز خروج موقت ماشینآالت و تجهیزات پیمانکاران به کمیته ماده  13آئیننامره حمایرت از صردور
خدمات فنی و مهندسی (**)
 .3374انعقاد تفاهمنامه تجارت آزاد یا ترجیحی با کشورهای هدف (**)
 .3374تفاهم سازمان استاندارد ایران با طرف تجاری ذیربط جهت رفع مشکالت و هماهنگی برای بازنگری قروانین و مقرررات و
یکسانسازی آن در تمامی نقاط مرزی (*)
 .4174تسهیل ورود کامیون و تشکیل شرکتهای حمل و نقل برای تجهیز ناوگان حمل و نقل جادهای (*)
 .4174تسهیل در ایجاد و تجهیز زیرساختهای اقامتی -درمانی در استانهای مرزی و استانهای مستعد توسعه توریسم سالمت
(**)
 .4274بهسازی و تکمیل پروژههای جادهای و ریلی در مسیرهای پرویزخران ،شرلمچه ،خسرروی ،باشرماق ،تمررچین ،دوغرارون،
ماهیرود ،میلک ،اینچه برون ،مهران و بیله سوار (**)
 .4374تسریع در احداث خطوط ریلی در مسیرهای خواف -هرات و شلمچه -بصره و خسروی -خانقین (**)
 .4474تامین منابع مالی الزم برای توسعه زیرساختهای نرم افزاری تخصصی صادراتی (**)
 .4574اعزام رایزنان بازرگانی به حداقل  31کشور هدف (**)
 .4674تسهیل در رفع مغایرت اسناد کاال با اسناد مثبته زمان ثبت سفارش (*)
 .4174کاهش پیشدریافت  LCبرای واردات کاالها و خدمات در روز گشایش حداکثر به میزان سی درصد (**)
 .4374ارائه خدمات ویژه ارزیابی برای واحدهای تولیدی در گمرکات اجرایی اصلی (*)
 .4374کاهش معافیتهای سود بازرگانی مناطق مختلف ،مرزنشینان و ملوانان (*)
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 -1-4صنعت و معدن
مقدمه
سه مالحظه کلیدی در تدوین سیاست های صنعتی برای پیشبرد برنامه خروج از رکود مد نظر بوده است؛ اول آنکه قررار نیسرت
منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص گسیل شده و باقی صنایع از دسترسی به سیسرتم برانکی و نظرام تجهیرز
منابع از طریق بازار اولیه محروم شوند .بلکه بنابرآنچه ذکر شد هدف ،افزایش بهرهوری منابع موجود در طراحری مسریر خرروج از
رکود است .از اینرو در اولین بند از سیاستهای صنعتی ،معیارهایی برای انتخاب بنگاهها در تمام رشته -فعالیتها ذکر شده کره
این معیارها اولویتهای اعطای تسهیالت بانکی را مشخص میکنند .عالوه بر موضوع بهرهوری ،این معیارها به گونهای انتخاب
شدهاند که ارتباط سیاستهای صنعتی با سایر سیاستهای این مجموعره از جملره سیاسرتهرای تجراری و توسرعه صرادرات و
سیاست های بانکی و اعتباری همخوانی داشته باشد .به عنوان مثال جایگاه صنعت در زنجیره ارزش ،دارا بودن صورتهای مرالی
حسابرسی شده ،صادراتی بودن محصوالت ،بستانکار بودن از دولت و اولویت تامین سرمایه در گرردش بررای صرنایع کوچرک از
جمله مهترین معیارها برای تخصیص کارآمدتر منابع بانکی طی دوره گذار کنونی هستند .دوم آنکه اعمال سیاستهای صنعتی و
معدنی به صورتی یکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بنگاهها انجام خواهد پرذیرفت .بردین معنری کره در سیاسرتهرای
صنعتی اتخاذ شده ،بنگاههای بزرگ دولتی در اولویت قرار ندارند و طبعا از اولویت هم خارج نمیشوند .سوم آنکره توانمندسرازی
صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط و بزرگ و تعمیق و تقویت این تعامل و ارتباط در قالب ایجاد و توسعه خوشههرا،
شبکه ها و برندها یکی از رویکردهای اصلی دولت در تدوین سیاستهای صنعتی بوده اسرت .همرانطور کره مشراهده مریشرود
مجموعه جهتگیریهای دولت برای طراحی سیاستهای صنعتی بهگونهای است که اهداف بلندمدت صنعتی کشرور نیرز ترامین
خواهد شد و شرایط گذار و ویژه کنونی پشتوانهای برای اعمال حمایتهای کوتاهمدت خاص از برخری صرنایع قررار نگرفتره ،بره
نحوی که این حمایتها با اهداف بلندمدت توسعه صنعتی کشور در تناقض باشد .با ذکرر ایرن مقدمره ،مجموعره سیاسرتهرای
صنعتی در زیر ارائه شده است.
سياستها
الف) سیاستهای اجرایی برای تامین مالی بخش:
 .5174تشکیل کارگروهی با هدف پیگیری نیازمندیها و مشکالت بنگاههای تولیدی و ارائه مشاوره به نظام برانکی بره منظرور
تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاههای تولیدی با در نظر گرفتن معیارهای زیر)**( :
 .1صنایع با ارزش افزوده بیشتر
 .2صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادر کنندگان مواد اولیه و خام
 .3پیشران بودن و جایگاه در زنجیره ارزش
 .4کوتاه بودن دوره گردش مالی
 .5داشتن تقاضای بالفعل
 .6واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر
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 .1واحدهای بستانکار دولت
 .3افزایش تولید با استفاده از ظرفیت واحدهای مشابه
 .3برخوردار از توان اشتغالزایی
 .11سرمایه در گردش صنایع کوچک
 .11فرآیندها و محصوالتی که موجب کاهش شدت انرژی میشوند
 .12دارا بودن صورتهای مالی حسابرسی شده یا جریان نقدی قابل قبول
ب) سیاستهای اجرایی برای تحریک تقاضای داخلی
 .5174توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کاالهای بادوام و سرمایهای (**)
 .5274تخصیص تسهیالت نظارت شده بانکی به خریداران کاالهای با دوام و سرمایهای به روش اعتبار خریدار (**)
 .5374تسهیل صدور ضمانتنامهها برای پیمانکاران و ارائهکنندگان خدمات فنی و مهندسی جهت اجررای طررحهرای داخلری و
خارجی (**)
 .5474افزایش سرمایه صندوقهای حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت ،معدن و تجارت (***)
 .5574نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اعم از جادهای و ریلی و جایگزینی محصوالت صنعتی انرژیبر از طریق استفاده از بنرد
ق تبصره  2قانون بودجه سال )**( 1333
ج) سیاستهای اجرایی حوزه قوانین و پشتیبانی
 .5674ارائه آمار و اطالعات شفاف و بههنگام جهت دسترسی آسان ذینفعان (*)
 .5174پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای صنعتی جهت شرکت در مناقصات داخلی و خارجی (*)
 .5374تسریع در رفع ابهام و تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و پیشبینی مشوقهای مناسب برای خوشحسابها (***)
 .5374تشویق مصرف تولیدات داخلی و اعتبار بخشی به جایگاه تولیدکننده و کارآفرین (**)
 .6174اضافه شردن شهرکهای فناوری به حمرایت از شررهرکهرا و مؤسسرات دانرش بنیران و تجراری سرازی نروآوری هرا و
اختراعات (***)

4
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در الیحه حمایت از تولید مواردی در خصوص قانون کار و اعضای هیات علمی به شرح بندهای زیر دیده شده است .اما در مجموعه حاضر که مختص سیاستهای
کوتاهمدت خروج از رکود معطوف به سالهای  33و  34تدوین شده ،این موارد لحاظ نشده است.
 انعطاف بیشتر در قراردادهای کار از طریق اصالح مواد  11و  21قانون کار (***) اختصاص  31درصد فرصتهای مطالعاتی اعضای هیات علمی و رسالههای دکتری به تولید و خدمات (***) مشمول نشدن اعضای هیات علمی نسبت به قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب 1331/11/2و اصالحات بعدی (***)
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 -4-4مسکن
مقدمه
بخش مسکن به دلیل ارتباطات پسین 5قوی با سایر بخشهای اقتصادی به عنوان یکی از بخشهای محرک رشد اقتصرادی در
کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینهساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخشهرای وابسرته مریشرود .برر
همین اساس نیز در مجموعه سیاستهای خروج از رکود اقتصادی ،بخش مسکن به عنوان یکی از عوامرل اولیره و بخرشهرای
پیشران اثرگذار بر خروج از رکود ،مبنای سیاستگذاری ویژهای قرار گرفته است .با توجه به هدف اصلی گزارش پیشرو که همانا
سیاستگذاری برای خروج پایدار و "غیرتورمی" از رکود سمت عرضه است ،ارائه راهکارهای ایجاد رونق تولید در بخش مسرکن
نیز با توجه به هدف ایجاد رونق غیرتورمی تدوین و نهایی شده اسرت .برر ایرن اسراس یکری از معیارهرای اصرلی دولرت بررای
سیاستگذاری در بخش مسکن ،عدم اثرگذاری تامین منابع مالی این سیاستها بر افزایش پایه پولی بوده است.
یکی از برنامههای قطعی دولت در بخش مسکن ،تشکیل صندوقهای پسانداز مسکن با هدف ارائه تسهیالت با مبل و نرخ سود
مناسب به خانوارها است تا از این طریق اوال امکان خانهدار شدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیا با تحریرک
سمت تقاضای مسکن ،تولید در بخش مسکن و بخشهای وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند.
سياستها
 .6174به منظور تحرک بخشی به فعالیتهای بخش مسکن ،بانکها میتواننرد در راسرتای اعطرای تسرهیالت خریرد از طریرق
تاسیس صندوق مستقل پس انداز مسکن یا تشکیل موسسه تسهیالت و پسانداز مسکن اقدام نمایند.
 .6274بانک مرکزی پس از دریافت تقاضای تاسیس صندوق از سوی بانکها ،موارد را مورد بررسی قررار داده و پرس از حصرول
اطمینان از تعادل پایدار منابع و مصارف و عدم تامین کسریهای احتمالی صندوق از منابع بانک مرکزی نسبت بره صردور
مجوز اقدام خواهد نمود.

Backward Linkages
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