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  چکیده

را داده بودند؛ از   هاآنآینده نیز وارث همه مشکالتی است که روساي جمهور قبلی قول و وعده حل  جمهوررئیس .1

ک دهه غیره. یل توجه و تورم و بیکاري و فساد ، نابرابري و بحران آب و محیط زیست گرفته تا کسري بودجه قاب

سترش کرده و گهاي دورقمی سطح باال، افزایش بیکاري قشر تحصیلاقتصادي نزدیک به صفر همراه با تورمرشد 

اي هقرار داده است. اگرچه برخی همه این مشکالت را به تحریم تأثیرنابرابري، زندگی بسیاري از ایرانیان را تحت 

 هاي ساختاري اقتصاد ایران وها، ضعفتحریم دهند اما بسیاري از کارشناسان معتقد هستند کهدي ربط میاقتصا

کرده است. در چنین شرایطی بار دیگر زمینه براي  ترمخربناکارآمدي سیاستگذاري اقتصادي در ایران را آشکارتر و 

در  زیاد ییزااشتغالبراي  العادهخارقاقتصادي  هايطرحنقدي،  هايیارانهشعارهاي عوامگرایانه مبنی بر افزایش 

،  افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشاي مفاسد و مقابله انقالبی با مفسدان اقتصادي مدتکوتاه

و رانت  هاپاشی، پول هادرمانیاین شعار  که هاستدههفراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده است اما 

 ها نتیجه چندانی نداشته است.پاشی

 ست:ورروبههم نسبت به قبل  تريپیچیدهبر مبناي مطالعات کارشناسی متعدد، کشور در دهه آتی با مسائل  .2

 د ، یک تهدید جدي براي اقتصابلندمدتهاي فسیلی در با سوخت پذیرتجدیدهاي انداز جایگزینی انرژيچشم

  ؛آیدمینفتی ایران به شمار 

  شمسی، ظرفیت رشد تولید را در چند سال آینده محدود کرده  90در کشور در دهه  گذاريسرمایهکاهش مفرط

هاي ناوريمواد اولیه و ف تأمیناست و افزایش شدید نرخ ارز( در شرایطی که اکثر صنایع غیرنفتی ایران به لحاظ 

  ت؛دشوار کرده اسرا بسیار  آالتماشینو  ايسرمایهواردات وابسته هستند)، جایگزینی تجهیزات  به تولید،

 له ها، موجب شده که فاصبنیان در تولیدات صنعتی به دلیل تحریمهاي دانشگیري کارآمد از نوآوريعدم بهره

رز آید. این شکاف فناوري به ط به وجودروز جهانی معناداري بین سطح فناوري تولید داخلی با سطح فناوري به

پذیري محصوالت صادراتی ایران در بازارهاي درت رقابتوري و تنزل قاي باعث کاهش بهرهقابل مالحظه

  شده است؛و افزایش قیمت تمام شده محصوالت براي مردم   خارجی

 هه د هاي بیمه بازنشستگی کشور که نسبت به ابتدايدولتی، وضعیت نظام بانکی و وضعیت صندوقهاي بدهی

 شده است؛  ترنامطلوب 90

  هاي آسیب همسئلاین  قرار می گیرد. تأکیدگسترش فساد و ناکارآمدي نظام اداري نیز در بیان همه مسئوالن مورد

انجام اصالحات ساختاري براي جدي به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد ساخته و این در حالی است که 

 .مردمی گسترده است هايحمایترفع بسیاري از معضالت فوق نیازمند 

وضوعات از قبیل م هایییتظرفها و و کارشناسان بر فرصت یاستمدارانسرو، اغلب ها و تهدیدهاي پیشدر کنار چالش .3

  : کنندیمزیر براي رفع مشکالت مزبور اشاره 



 

2 

 

   ،پیامدهاي رقابت میان چین و آمریکا در تحوالت زنجیره ارزش  ویژهبهتحوالت ساخت قدرت در سطح جهانی

ت از همه رقاب ترمهمگذاري در بازارهاي آفریقا و اوراسیا، پررنگ شدن نقش چین در خاورمیانه، رقابت در سرمایه

  به نفع ایران باشد؛ تواندمیدر صنایع با فناوري باال 

 تاوردهاي بنیان، از دسحات سیاستی معطوف به اقتصاد دانشکشور این فرصت را دارد که در صورت پیگیري اصال

وري، ارتقاء جایگاه در زنجیره ارزش جهانی و افزایش پیچیدگی بالقوه این شیوه تولیدي از قبیل بهبود بهره

  مند شود؛اقتصادي بهره

 رو اي پیشهفرصتاز دیگر  گیري از پنجره جمعیتی در آستانه بسته شدن و نیروي انسانی تحصیل کرده،بهره

 است؛

  اساسی ایران خواهد بود. هايمزیتجزو  مدتمیانمنابع قابل توجه انرژي، معدنی و غیره هنوز هم حداقل در 

تا کنون از همواره این پرسش براي عموم مردم و فعاالن اقتصادي مطرح است که چرا  حالدرعین

  ایم استفاده کنیم؟نتوانسته هافرصتاین 

به شکل  کشوراقتصادي در  رشد زاییآینده باید افزایش توان  جمهوررئیساز منظر بخش خصوصی،  اولویت اصلی  .4

ایش : اول) امکان افزکندمیفراگیر باشد. چنین رشدي است که چهار جریان مهم اقتصادي ایجاد پایدار و با ثبات و 

واهد شد، دوم) امکان افزایش درآمدهاي مالیاتی که موجب بهبود وضع خانوارها خ دهدمیدستمزدهاي حقیقی را 

بهتر  به مردم و عرضه بیشتر کاالها و خدمات عمومی مانند  رسانیخدماتکه خود زمینه  کندمیبراي دولت را ایجاد 

بازنشستگی  هايصندوق، سوم) افزایش جریان درآمدي براي سازدمیامنیت و آموزش و بهداشت و درمان  را فراهم 

بخشد و رفاه بیشتر بازنشستگان را به دنبال دارد و چهارم) افزایش اجتماعی که پایداري مالی آنها را بهبود می تأمینو 

براي تداوم رشد است را در پی دارد. بدین ترتیب اگر  گذاريسرمایهسود براي فعاالن اقتصادي که ضامن افزایش 

گی و بازنشست هايصندوقوضع اقتصادي مردم مناسب نیست، اگر دولت دچار کسري بودجه مزمن است، اگر وضع 

 یکی از دالیل عمده آن نامناسب بودن وضعیت قطعاًافت کرده است،  گذاريسرمایهبازنشستگان نامساعد است و اگر 

 شور است.تولید در ک

بیانگر آن است که جمله کشورهایی که موفق به بهبود اساسی وضع اقتصادي و اجتماعی  المللیبین هايبررسی .5

 کارگیريبهو کارآمد با  گراتوسعه هايدولتچین، کره جنوبی، ترکیه، مالزي و اندونزي)،  ازجمله( اندشدهمردم 

که با مهار تورم و کاهش مخاطرات پیش روي  اندتوانستهآن،  منطبق با علم اقتصاد و هدایت سازوکارهايحداکثري 

 به تولید را افزایش دهند و با برقراري ثبات در روابط اندازپس، ثبات اقتصادي را برقرار کنند، نسبت گذارانسرمایه

را  توسعه صادراتروز خارجی استفاده کنند،  هايآوريفنو  گذاريسرمایه ویژهبهآن  هايظرفیت، از همه المللیبین

با توسعه  زمانهم، اندقرار دادهو بخش مالی در اقتصاد را در خدمت بخش حقیقی اقتصاد  انددادههدف خود قرار 

  ند.او از بهبود توزیع درآمد و مقابله با فقر  و حفظ محیط زیست غافل نشده اندکردهشهرنشینی، روستاها را بازسازي 
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با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم  اندبودهکه در ایجاد رشد سطح باال، پایدار و باثبات موفق  تجربه کشورهاي فوق .6

دیدگاه مشخصی درباره در ایران اساسی دارد.  هايتفاوتحمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام است 

یا بخش خصوصی را رقیبی براي ن سیاستگذارا بعضاً ندارند و وجود نقش مطلوب دولت و بخش خصوصی(بازار) 

قدان یک فتوانند جایگزین بخش خصوصی شوند. د که نهادهاي عمومی غیردولتی میکننیا تصور می داننددولت می

نجر به کشور باشد، م شفاف و سازگار سیاستگذاري که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاستگذاران چارچوب

 ايعرفهتناکارآمد  هايحمایتانرژي، آب و  و توزیع رانت وخطا آزمونر مبناي گیري سیاستگذاري اقتصادي بشکل

ه نگاه ک ايعوامانه هايسیاستو هم  المللیبینثبات اقتصادي، هم به دلیل تنش در روابط  .است شده و مالیاتی

انین و اینچنینی قو هايحمایتاست به بوته فراموشی سپرده شده است. در فرایند  رأي هايصندوقاصلی اشان به 

ین . نتیجه اشودمیکه هم وضع آنها و هم لغو آنها، به اسم حمایت از تولید انجام  شودمیمقررات انبوهی تصویب 

نحوه حمایت از  تولید، به شکل باالتر بودن قیمت تمام شده بسیاري از کاالها نسبت به کشورهاي دیگر، کیفیت 

ستمزد پائین نیروي کار، تداوم وابستگی دولت به درآمدهاي نفتی به دلیل ، استمرار دايسرمایهپائین محصوالت 

 رقابت حتی با غیرقابلعدم کفایت درآمدهاي مالیاتی، بحران بانکی و در مجموع یک نقشه اقتصادي ساده و 

 چون قادر به رفع مشکالت فوق مانند سیاستمدارانکشورهاي همسایه، گریبانگیر کشور شده است. جالب آنکه 

ه خواهند تا پیشنهادهاي خود را براي حمایت از تولید باقتصادي و غیره نیستند، مدام از بخش خصوصی می ثباتیبی

 شکل تغییر قوانین و مقررات ارائه دهند!

 قابل طرح است:از جنبه راهبردي  زیر  هاياولویتاز منظر بخش خصوصی،  .7

ی تحلیل -براي تحقق این مهم ارائه گزارشی آماري .اعیبازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازي سرمایه اجتم -

 شود.  محسوب می اولیه دقیق و صادقانه از وضع موجود به مردم و فعاالن اقتصادي از ضروریات

هاي قعیتبر پایه وادنیا و  کشورهاي با سازنده اقتصادي دیپلماسی اتخاذ و المللیکنترل تنش در روابط بین -

هاي ارزشمندي را در راستاي جبران تواند فرصتمیاقدام عاجلی است که  ،تیک منطقهژئوپولموجود در حوزه 

هاي تجاري و اقتصادي، ارتقاي جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی و افزایش امنیت اقتصادي ماندگیعقب

 .کشور فراهم سازد

ش ر اقدامات پیشنهادي بخاز دیگ تقسیم کار مناسب بین بخش خصوصی، دولت و نهادهاي عمومی غیردولتی -

 هايتسیاسنسبت به گذرد، این بخش باید اگر مسیر توسعه کشور از بخش خصوصی میخصوصی است. 

گذاران خارجی مشارکت هاي بزرگ با سرمایهگذاريدر سرمایه بتوانداقتصادي اطمینان داشته باشد،  مدتمیان

هاي اقتصادي گیريو در تصمیم خود استفاده کند يوکارهاکسبالمللی در مدیریت کند، از مدیران اقتصادي بین

 .جایگاه مناسب داشته باشد

و  امن، باثبات وکارکسبایجاد محیط  .کلید بهبود وضعیت اقتصادي استتوانمندسازي بخش خصوصی  -

 زجملهاگذاران تضمین گردد و قراردادها توسط قانون حمایت شود که حقوق مالکیت سرمایه پذیر بینیپیش

 اقدامات مهم در این زمینه است. 
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رئیس  نعنوابهتحلیل رفته است و هر فردي  ايفزاینده طوربهکارشناسی و مالی کشور جرایی، ا ظرفیت اداري، -

 اقتصادي اصل يهاوزارتخانهها و در انتخاب وزرا، معاونین و مدیران سازمان پذیرش این واقعیتدولت باید با 

خش بزند. از دیدگاه ب بندياولویتاز بین مشکالت اقتصادي موجود، دست به قرار دهد و   يساالرستهیشارا بر 

هاي دولت باید در اولویت اصلی برنامهمهار پایدار تورم  و ایجاد رشد ،خصوصی در بین همه اهداف اقتصادي

 قرار گیرد. 

ذر اقدامات زیر حسابق درس بگیرد و از  يهاتجربهاز  کندمیبه دولت توصیه  داً یاکهمچنین بخش خصوصی  .8

 کند: 

  که  مختلف اقتصادي يهانگرشسیاسی با  يهاگروهبه شرکت سهامی  کابینه دولتتبدیل اجتناب از

اقتصادي، سازمان  يهاوزارتخانهانتخاب افراد هماهنگ براي   ویژهبهموجب ناهماهنگی خواهد شد.  قطعاً 

 و بانک مرکزي قابل توصیه است. وبودجهبرنامه

  وکارسبکمحیط  بهبوداصالحات اقتصادي و توجه به پرهیز از رویکردهاي توزیعی صِرف و پولپاشی، بدون 

 که محفلی براي توزیع رانت و فساد است. 

 هاي پر حجم و کم فایده،کنترل میل شدید به سند نویسی  

  و محرمانه انگاري مشکالت اقتصادي کشور. شفاف ریغاجتناب از رویکردهاي 
  

شد ایران به دولت آتی در راستاي ر هاي پیشنهادي اتاقبسته سیاست کلیات  یاد شده مراتببهبا توجه  .9

  زایی به شرح زیر است:  اقتصادي پایدار و اشتغال

  سازيخصوصی

نتشر علنی م صورتبهمعین طی یک قرارداد شفاف که  ايدورهبراي (بدون انتقال مالکیت)  هاشرکتمدیریت  -

هاي شفاف واگذار شود. در به بخش خصوصی یا  یک کنسرسیوم حائز اهلیت در قبال اخذ ضمانت خواهد شد،

 فوق پرهیز نماید. هايبنگاهها در اداره امور مقابل، دولت در قرارداد فوق متعهد شود که از دخالت

مدیریت آنها واگذار ها به ویژه بنگاههایی که به روش فوق گذاري محصوالت بنگاهدولت از مداخله در قیمت -

اگر بخشی از مردم  طبق قانون در این خصوص ورود کند. کند و در صورت لزوم شوراي رقابت شده خودداري

یداري کنند، ررا خ که طبق فرایند رقابتی در حال تولید است کاال یا خدمتیک نتوانند به دلیل باال بودن قیمت 

ت و نه دخالت در فرایند تولید یا قیمت هاي انتقالی اسکمبود قدرت خرید از طریق پرداخت نقش دولت جبران

 عدم رعایت همین قاعده، ریشه بسیاري از ناکارآمدي ها و گسترش فساد در کشور است.  گذاري.

 . هاي بزرگ قرار گیرندت به بنگاههاي کوچک و متوسط به روش فوق در اولویت واگذاري نسبواگذاري بنگاه -

 هايرکتشو با کارکرد رقابتی  هایی را که پیش از این تصویب شدهها و بخشنامهنامهشوراي رقابت تمام آیین -

 و  براي اصالح به دولت تقدیم کند.  بررسی   ،تضاد دارند
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خود در تملک  هايمأموریتاقتصادي که خارج از حیطه  هايبنگاهموظف شوند تا  غیردولتینهادهاي عمومی  -

  .واگذار کنند یا پیمان مدیریتی، از طریق عرضه در بازار بورس سال  3ظرف  رند را اد

 هاي ارزيسیاست

در این . دقرار گیر ملی و توسعه صادرات پذیريرقابتکشور، تقویت قدرت  مدتمیانهدف اصلی سیاست ارزي  -

صمت و امور  اقتصادي و دارایی  و سازمان  هايوزارتخانه هماهنگیبا ( بانک مرکزيجهت الزم است که 

 ) اختیارات الزم را داشته باشد و در مقابل  اقدامات خود، پاسخگو هم باشد.وبودجهبرنامه

ي ک مرکزهاي ارزي و جلوگیري از رفتار سوداگرانه در بازار ارز، بانسازي بازار ارز از وقوع شوكمصون منظوربه -

میزان منابع ارزي بانک مرکزي همواره از آستانه تعریف  کهطوريبهکند،  گذاريهدفبر روي ذخایر ارزي خود 

 هاي ارزي بیشتر باشد.شده براي مقابله با شوك

هاي بانک مرکزي و صندوق توسعه ملی به واحدهاي خصیص ارزت، در صورت ادامه شرایط تحریمی اقتصاد -

ارزش  هايهزنجیرآالت و تجهیزات مورد نیاز در فرآیند تولیداتی که یا اردات مواد اولیه، ماشینمنظور وتولیدي به

صادراتی دارند، در اولویت ارزي کشور قرار گیرد. اعالن منظم  هايمزیتو یا  کنندمیدر کشور را تکمیل 

مشترکا بر عهده وزارت  ،مختلف و نحوه  استفاده از آنها هايشرکتو  هابخشي تخصیص داده شده به ارزها

 صمت، بانک مرکزي و گمرك قرار گیرد( حداقل هر شش ماه یکبار).

ع و فرش و صنای محصوالت کشاورزي صادراتارزي به شکل کنونی با اولویت ارزهاي حاصل از  سپاريپیمان -

باال لغو شود و بانک مرکزي موظف شود  آوريفنخدمات فنی و مهندسی و صادرات محصوالت با  دستی،

 اسیاستبسازوکارهاي الزم را براي  تضمین ورود ارزهاي کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادي کشور متناسب 

 ارزي و سیاست تجاري کشور طراحی و اجرا کند.   

 خارجی هايداراییبه شکل ارزي است( از محل  گذاريسرمایهکه بخشی از  گذاريسرمایهدر تمامی قراردادهاي  -

بانک مرکزي یا صندوق توسعه ملی)،  دولت متعهد شود که در صورت جهش نرخ ارز، بخشی از منابع حاصل 

ارزي صندوق  توسعه ملی را  هايداراییخارجی بانک مرکزي و تجدید ارزیابی  هايداراییاز تجدید ارزیابی 

 ی مشمول این امتیاز خواهند بود که به تعهدات خود گذارانسرمایه صرفاًکند.  گذارانسرمایهصرف تسویه بدهی 

  گذاريهسرمایو کل منابع ارزي دریافتی را با تائید بانک مرکزي و وزارت صمت صرف  اندکردهعمل طبق قرارداد 

 . اندکردهدر کشور 

مالی خارجی که  تأمینهاي اري و سایر انواع روشهاي خارجی کشور اعم از فاینانس، خط اعتبگزارش بدهی -

ي گزارش تحلیل پایدارانکی ایجاد شده است، به همراه توسط فعاالن اقتصادي اعم از دولتی، غیر دولتی و ب

هر شش ماه یک بار به مجلس شوراي اسالمی ارایه شود، تا با اطالع و نظارت مستمر مجلس،  1بخش خارجی

 هاي خارجی قرار نگیرد.کشور در معرض بحران بدهی

                                                             
1 External Sustainability Analysis  
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  توسعه صادرات 

 امور اقتصادي هايوزارتخانهقرار گیرد و دولت براي رشد زایی   تژي توسعه صادرات، یکی از راهبردهاي استرا -

تابعه  هايسازمانو ضوابط خود و  نامهآئینموظف شوند که تمامی  ی، وزارت صمت و وزارت امور خارجهو دارای

را ظرف مدت شش ماه با هدف تسهیل امور صادرکنندگان در داخل و خارج از کشور تغییر دهند و اعالن عمومی 

 نمایند. 

با هدف جهش صادرات غیر نفتی به حداقل دو برابر زمان شروع کار دولت جدید و تغییر تدریجی ترکیب صادرات  -

باال، وضع هرگونه  افزودهارزشاندك به صادرات با  دهافزوارزشکشور از صادرات مواد خام یا کاالهاي با 

داخلی، تنظیم بازار و غیره در ظرف چهار ساله فعالیت دولت  هايقیمتمحدودیت بر صادرات به بهانه کنترل 

والت ید محصممنوع شود. در مقابل دولت برنامه چهار ساله  اصالح  تدریجی قیمت نهادهاي مورد استفاده در تول

 و غیره) را اعالن و اجرا کند. انرژي، آب  صادراتی (

سیاست تجاري کشور (هم از منظر واردات و هم از حیث صادرات)  در دوره چهار ساله مشترکا توسط وزارت  -

امور اقتصادي و دارایی تهیه و اعالن شود. توصیه اکید اتاق ایران آن است که ارزهایی که به  وزارتصمت و 

 شده است، اندازپساجباري  صورتبهدم در چند سال اخیر، در نقاط مختلف دنیا قیمت زندگی دشوار آحاد مر

تولیدي شود که کشور در آنها مزیت صادراتی دارد. بازار بزرگ  هايزنجیرهبراي تکمیل  گذاريسرمایهصرف 

در اختیار کاالهاي نهایی ساخت دیگر کشورها قرار گیرد. در مقابل، منابع مسدود شده در  راحتیبهکشور نباید 

مشترك  گذاريسرمایهبایستی به صندوق توسعه ملی واریز شده و صرف  شوندمیآزاد  احتماالً دوران تحریم که 

لیدات یز تقویت توارزش داخلی و ن هايزنجیرهبزرگ خارجی براي تکمیل  هايشرکتبخش خصوصی داخلی با  

بهبود پایدار زندگی مردم بوجود  درنتیجهترتیب، تحولی مهم در اشتغال و صادرات و اینگرا شود. بهصادرات

 خواهد آمد. 

عمده کشور است. براي استفاده از این ظرفیت، وزارت امور  هايمزیتصادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از  -

یا  ماًمستقیاي کلیه قراردادهاي صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را اقتصادي و دارایی موظف شود که بر

( حسب درخواست کشوري که کار در آن انجام خواهد صادراتو صندوق ضمانت  صادراتاز طریق بانک توسعه 

فنی  صادرکنندگان خدمات غیرمتعارف هايریسکصادر کند و  نامهضمانتشد)، بدون وثیقه یا با حداقل وثیقه، 

 مهندسی را پوشش دهد.  و 

 و رجیخا تجارت فرآیند کامل کردن الکترونیکی راستاي در تجارت واحد پنجره سامانه هايکاستی و نواقص -

 .گردند رفع و اصالح گمرکی، تشریفات انجام زمان کاهش

هاي صادرات و واردات استانداردهاي اجباري و تشویقی تعریف شده توسط سازمان ملی استاندارد در حوزه -

 .شوند میاعالن عمو سرعتبهالمللی تطبیق داده شوند و با استانداردهاي بینمرتب  صورتبه

لیدي ز کمبود نقدینگی واحدهاي توا براي جلوگیريتضامین صادرات  جايبهنامه و سفته امکان استفاده از بیمه -

 فراهم شود.  هاي مولد به سیستم مالی کشور سوق یافتن منابع از بخشو 
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در برخی کشورها  د.شوعنوان رایزن بازرگانی در خارج از کشور فراهم امکان حضور تجار بخش خصوصی به -

 بیش از نیمی از سیاستگذاران امور خارجه داراي تحصیالت و تجربه اقتصادي هستند. 

  )PPP(مومی و خصوصی و توسعه مشارکت ع تمامنیمهعمرانی  هايطرحتکمیل 

کردن ترکیب منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی،  پذیرامکانخصوصی با رویکرد  -الیحه مشارکت عمومی -

که بازدهی اقتصادي دارند اصالح  زیرساختیبزرگ  هايطرحصندوق توسعه ملی و منابع عمومی براي اجراي 

 شود. 

جدید  قابل واگذاري یا  انجام به روش مشارکت  هايطرحو   تمام عمرانیهاي نیمهپروژه، دولت ظرف شش ماه -

ود کند و شرایط خ پذیرامکانن اگذارآنها را براي سرمایهعمومی و خصوصی را با مشخصات کاملی که ارزیابی 

حصوالت قیمت خرید م تغییر کاربري بخشی از طرح،  از قبیل گذاريسرمایهرا اعالن عمومی نماید. کلیه شرایط 

   عمرانی قابل دسترسی براي عموم باشد. هايطرحیا خدمات و غیره باید براي در سامانه بازار الکترونیک 

  اداري   چابک سازي نظام

درصد از فرایندهاي اداري که اکنون نیاز به مراجعه  50دولت متعهد شود در  دو سال اول فعالیت خود حداقل  -

مربوط  هايفعالیت از این طریق تغییر دهد. در اجراي این کار،  دولت الکترونیکحضوري مردم دارد را با توسعه 

فرایند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضاي که  ايگونهبهدر اولویت قرار گیرند   وکارکسببه مراحل انجام 

   کامل قابل انجام باشد.  صورتبهتا پایان سال اول الکترونیکی 

، تسهیل فرآیندهاي مربوط به ورود، تداوم و خروج دستیابی به دولت چاالك و کارا منظوربهزدایی برنامه مقررات -

هاي زهاي مورد نیاز براي شروع فعالیتگیري در خصوص مجوهاي اقتصادي و کاهش مراکز تصمیمبنگاه

روه کارگرئیس  عنوانبه، جمهوررئیسنماینده ویژه  اقتصادي پیگیري و تسریع شود. براي این منظور، 

بت ء مجوزهاي الزم، نسپس از نهایی کردن فرآیند احصاتعیین شود و وي اختیار داشته باشد که زدایی مقررات

 اقدام کند.  و بخش خصوصی هاور با همکاري سایر دستگاهبه پاالیش و حذف مجوزهاي غیرضر

  سرمایه توسعه بازار

ار فرآیند انتش کردن کوتاههاي مختلف، بندي شرکتامکان رتبه سال یکظرف سازمان بورس و اوراق بهادار  -

شار مالی از طریق انت تأمینهاي انتشار و کاهش حداقل میزان تعریف شده براي مالی، کاهش هزینه تأمیناوراق 

 هاي مختلف فراهم سازد. مالی از طریق این ابزار را براي شرکت تأمیناوراق بدهی، امکان 

 ايهو شرکت گردانی سبد کارگزاري، از اعم مختلف هايبخش در فعالیت مجوز اعطاي در انحصار از طریق رفع -

  بورس کمک شود.تعمیق  به گذاري،سرمایه مشاوره

 ازارب در هاشرکت پذیرش شرایط تسهیل طریق از جدید، هايشرکت براي سهام اولیه عرضه افزایش امکان -

  .گردد فراهم بورس سازمان توسط سهام
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ردد و سوداگري در این بازار کنترل گ بازيسفتهتا  نظارتی قوي بر بازار بورس فعال و تقویت شوندسازوکارهاي  -

   اخذ شود.  سنگین مالی هايمتقلبان جریمه و از

 2مالی مشترك تأمینهاي مورد نیاز براي نامه و دستورالعملبانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار آئین -

 .هاي بزرگ از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی را از طریق منابع داخلی یا خارجی فراهم کنند پروژه

  مبارزه با فساد 

 رانافشاگ از حمایت قانون و شود طراحی اقتصادي فعاالن با درگیر نهادهاي و هاسازمان در فساد افشاي سامانه -

 ود.ش تدوین مردم، توسط دولتی هايدستگاه در هاگیريرشوه و هافساد افشاي زمینه شدن فراهم منظوربه

 تخصصی شوند. قاچاق با مقابله راستاي در کشور گمرکات -

 گمرك توسط طورجديبه کاال قاچاق از جلوگیري منظوربه کاال ورود مبادي و مرزي هايعملکرد همه بازارچه -

 .شود کنترل

 رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و حرکت به سمت فضاي رقابتی 

هاي تبعیض آمیز جهت جلوگیري از اتخاذ سیاست 44) قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل 8رعایت ماده ( -

 بین دولت و بخش خصوصی در همه مصوبات دولت و مجلس مد نظر قرار گیرد. 

بخشی در بازارهایی که مصداق انحصار هستند، تقویت  گرتنظیمنهادهاي  اندازيراهعملکرد شوراي رقابت و  -

 شود. 

هاي ایجاد تراضی و عادالنه نمودن قراردادها براي بخش منظوربههاي اجرایی مکلف شوند کلیه دستگاه -

هاي بخش خصوصی و تعاونی براي خرید کاال یا خدمت، از خصوصی و تعاونی، در انعقاد قرارداد با شرکت

   کنند.ستفاده اهاي یکنواخت فرم

 ي بلند مدت با کشورهاي مهم بویژه چینرانعقاد تفاهم نامه همکا

 به شدن تبدیل حال در چین. شودمی تلقی مثبت کشور، ايتوسعه مصالح اساس بر بلندمدت اقتصادي رابطه -

روري اوراسیا ضک، همکاري با چین براي موفقیت ایران در ژئواکونومی از دیدگاه و است دنیا اقتصادي اول قدرت

 مناطق یرسا به توجه نامه،تفاهم عقد در که است آن باشد داشته توجه آن به باید آینده دولت که اينکته است.

 ت.هند و اتحادیه اروپا نیز الزم اسنظیر  باشد داشته همراه به گشایشی تواندمی کشور براي که هاییفرصت و

 نوع هر انعقاد در المللیبین و داخلی اقتصادي و حقوقی امور مالی، مهندسی حوزه در مجرب متخصصان از -

و سایر  ینچ با برد -برد تعامل فعاالنه، رویکرد اتخاذ با تابا کشورها استفاده حداکثري شود  نامهتفاهم و قرارداد

 . شود فراهم کشورها

                                                             
2 Cofinance 
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  مقدمه

و فعاالن  مشکالت اقتصادي در دل مردماي از امید به تغییر در جهت حل بارقه دورهانتخابات ریاست جمهوري هر 

ته هاي گذشطی دهههاي فکري متفاوتی که ها و شعارهاي انتخاباتی فراوان و نحلهوعده رغمبه آورد.اقتصادي پدید می

اي به دوره بعد منتقل شده است. اکنون همواره مشکالت ساختاري اقتصاد ایران از دورهاما  اند،قدرت را در اختیار گرفته

ر هستند. تهایشان نگرانوکارکسبو  فرزندانه آینده اقتصادي خود، م مردم و هم فعاالن اقتصادي نسبت به قبل درباره

د و ي پرشمار کشور براي رشها، بر ظرفیتسیاستمداراناقتصادي و  این در حالی است که تمامی کارشناسان و فعاالن

  کنند. می تأکیدتوسعه  

 هاياهدیدگن گزارش، تالشی براي بیان نظرات بخش خصوصی درباره ضرورت تغییر در اولی عنوانبهگزارش حاضر 

وعات مهم به موض صرفاًآینده در حوزه اقتصاد است و سعی شده است که  جمهوررئیس ویژهبهکالن سیاستگذاران کشور 

گزارش، باورهاي غلط در حوزه  . اولین شد منتشر خواهدنیز  سه گزارش دیگر زوديبهو در حد اختصار پرداخته شود. 

 هايدیدگاهو   سیاستگذاري کالن اقتصادي مانند تورم و  بیکاري و رشد و بودجه دولت را نقد و بررسی خواهد کرد

پیشنهادهایی براي  ، حاوي1400به شعار سال زارش با توجه . دومین گدرباره هر موضوع را بیان خواهد کرد تردرست

ها و ا مشورت با فعاالن اقتصادي، تشکلاست که ب مدتکوتاهاقتصادي مولد در  هايفعالیتق رفع موانع تولید و تشوی

عه را به در برنامه هفتم توس رشد پایدار نیازهايپیش نیز سومین گزارش هاي تخصصی اتاق تهیه شده است.کمیسیون

   .مورد بررسی قرار خواهد دادتفصیل 

گیري مروي نظام تصمیهاي پیشها و تهدیدها و همینطور فرصترو ابتدا به تصویرسازي اجمالی از چالشگزارش پیشدر 

شود. اثرگذاري این تهدیدها و جمهوري اسالمی ایران در راستاي بهبود رشد اقتصادي و توسعه کشور پرداخته می

 اقتصاد ایران از وضعیتاخیر ست که طی دهه ها بر روي رشد اقتصادي کشور از این زاویه بسیار حائز اهمیت افرصت

 "رفتهازدستدهه "بسیار نامطلوبی از نظر رشد اقتصادي برخوردار بوده است تا جایی که برخی از کارشناسان از آن به

 رو، بیشترینهاي پیشها و فرصتچالش در نحوه رویارویی با لذا ضروري است با تکیه بر یک رویکرد علمی. کنندیاد می

برداري در جهت ایجاد رشد اقتصادي پایدار صورت گرفته شود. سپس اهمیت تولید و ایجاد رشد اقتصادي پایدار و رهبه

ابی به رشد دستیتجربه شده براي . در ادامه راهبردهاي گیردمیشرایط فعلی اقتصاد کشور از این ناحیه مورد ارزیابی قرار 

بخش پایانی نیز به نقش بخش خصوصی در اقتصاد، مطالباتش از  گیرد و دراقتصادي مطلوب مورد توجه قرار می

قرار گرفته  دتأکیتحقق یک رشد اقتصادي پایدار و فراگیر مورد  برايجمهور آینده و بایدها و نبایدهاي سیاستی رئیس

  است.

  روها و تهدیدهاي پیشچالش -1

تفاده بیش و اس با تکیه بر درآمدهاي نفتی عموماً اخیر  پیامدهاي کیفیت حکمرانی نامطلوب در اقتصاد ایران در چند دهه

نادیده گرفته شده است. استمرار این شرایط در کنار کاهش قابل توجه  و سرزمین وخاكآباز حد از منابعی مانند 
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 تنهانههاي متعدد، هاي ساختاري در قالب بحرانکه ناکارآمدياخیر، موجب شده است  هايسالدرآمدهاي نفتی در 

هاي هوزح ترینمهم در ادامه بهمدت تهدید کند. انداز میانبلکه بقاي اقتصادي ایران را در چشمو رشد اقتصادي توسعه 

  :تاشاره شده اس روندبه شمار می و دستیابی به رشدي قابل قبول اقتصاد ایران ي جدي برايهابحرانی که تهدید

 :صاد حاکی از آن است که اقت قرنیمنتجربه بیش از  اقتصاد نفتی و تحوالت بازار انرژي در سطح جهانی

یمتی و ت قنااز قبیل نوسا هاي بیرونیاده و در برابر شوكدقرار  تأثیرمحیط کالن کشور را تحت  شدتبهنفتی 

از آن  یحاک ،یلیفس هاييانرژ ندهیآ ياز تقاضا المللینیب ينهادها هايینبیشیپ .پذیر ساخته استآسیب مقداري

 ياونهگبهخود را  هاييزریهستند، برنامه یلیفس هاينفت و سوخت یکه امروز متقاض ییاست که اکثر کشورها

 رنظ درتوجه به این مسئله با شوند.  ازنیبی هاسوخت نگونهای مصرف از 2050 تا 2030 در دوره که اندداده بیترت

ند. بدیهی کاهمیت بیشتري براي ایران پیدا میدر اقتصاد جهانی  تجدید پذیرهاي گرفتن روند رشد و توسعه انرژي

 لندمدتبهاي فسیلی در با سوخت تجدید پذیرهاي انداز جایگزینی انرژيتوجهی به این روند، چشمصورت بی است در

  واهد آمدیک تهدید جدي براي اقتصاد نفتی ایران به شمار خ

 :دهد که نشان می وضوحبهاخیر  هايسالهاي بخشی و مرور تجربیات بررسی داده وابستگی تولید به واردات

ین هاي تولید، به واردات وابسته هستند. طبق آخرمواد اولیه و فناوري تأمیناکثریت صنایع غیرنفتی ایران به لحاظ 

میلیارد دالر از کاالهاي وارداتی ایران را مواد اولیه و کاالهاي  29، نزدیک به 1397آمار بانک مرکزي ایران در سال 

 وداً حدان در این سال بخش صنعت ایر افزودهارزشآنکه طبق آمارهاي رسمی  توجهجالباند. اي تشکیل دادهواسطه

اي وارداتی در آن سال میلیارد دالر بوده که ارزش آن نزدیک به دو سوم ارزش کاالهاي اولیه و واسطه 18معادل 

مار از آن جهت تهدیدي جدي به ش مسئلهاین  .است یصنعت داتیساختار تول يباال یوابستگ يایآمار گو نیا. 3است

هایی نظیر تحریم، افزایش نرخ ارز و کمبود شدید آن است و این روند موجب در معرض شوك دائماً آید که کشور می

 شود.پذیري اقتصاد ایران میآوري اقتصاد و افزایش ضربهکاهش تاب

 م عد مستمر و صورتبهالمللی، تضعیف ارزش پول ملی هاي بینهاي اخیر، تحریمطی دهه وري:بحران بهره      

صنعتی موجب شده که فاصله معناداري بین سطح فناوري تولید  در تولیدات هاي جدیديفناورگیري کارآمد از بهره

وري اي باعث رکود در بهرهآید. این شکاف فناوري به طرز قابل مالحظه به وجودروز جهانی داخلی با سطح فناوري به

نک جهانی، هاي باشده است. طبق داده پذیري محصوالت صادراتی ایران در بازارهاي خارجیو کاهش قدرت رقابت

ی این است. این در حالی است که ط یافتهکاهشدرصد  14گذشته حدود  30ایران طی  دیوري کل عوامل تولبهره

رو روبه وريقالب بهرهالمللی با پدیده اندوره به دلیل تحوالت فناورانه و موج چهارم انقالب صنعتی در سطح بین

بر اساس همچنین  .4درصد رشد داشته است 51تولید هند  وري کل عواملبراي نمونه طی مدت مشابه بهره ایم.بوده

ی طوري کل عوامل تولید بهرهرشد  ساالنه منتشر کرده، میانگین 2020در سال  وري آسیاآمارهایی که سازمان بهره

                                                             
  ریال است) 41950،  97و نرخ تبدیل به دالر بر اساس نرخ اعالمی بانک مرکزي در سال   90محاسبات بر اساس سال پایه (1399بانک مرکزي،  3 

4 World Bank, 2021 
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، کشورهایی نظیر مالزي، کره، سنگاپور، ویتنام و برايدرصد  )-1( ، براي ایران منفی یک2018تا  2010 دوره

وري هرهبسهم  آنکه ترمهمبوده است. درصد  2.6و  2، 2.1، 1.6، 0.9، 0.7، 0.5به ترتیب معادل  و چین هند پاکستان،

هند  ،37براي چین به ترتیب این سهم کهدرحالیدرصد بوده است.  63این دوره کشور نیز منفی  5در رشد اقتصادي

 6درصد بوده است. 64و ژاپن  20، سنگاپور 10، مالزي 31

 و میزان بارندگی  شودیمجهانی جز کشورهاي کم آب محسوب  يبندردهایران در  ران آب و محیط زیست:بح

. 7حدود سه برابر متوسط جهانی است آن کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهانی و استعداد تبخیر آب در ایران

 175دنیا را از بین  148رتبه  2017دهد ایران در سال وري آب بانک جهانی نشان میهاي بهرهمقایسه دادههمچنین 

مسئله خشکسالی در سال جاري به بدترین شرایط خود در مقایسه با . 8توري آب دارا بوده اسکشور در شاخص بهره

 دايابت از کشور هايبارندگی میزان نیرو، وزارت رسانیاطالع پایگاه اساس گزارش اخیر رسیده است. بر هايسال

 در رقم این که است رسیده مترمیلی 127.8 به 1400سال  ماهاردیبهشت چهارم تا) مهرماه ابتداي(99 آبی سال

 52 میانگین با مقایسه در و درصدي 54 کاهش) مترمیلی 279.3( گذشته سال مشابه مدت هايبارش با مقایسه

هاي اقتصادي با آب و فعالیت تأمیندر چنین شرایطی دسترسی و  .9دهدمی نشان را درصدي 41 کاهش ساله،

ر ترو دارند که در صورت عدم تدبیر، سختختی را پیش فراوانی روبروست و فعاالن اقتصادي وضعیت س مشکالت

 نیز خواهد شد. 

ایران هشتمین کشور آالینده دنیا در  CO2همچنین طبق آخرین آمارهاي بانک جهانی، از لحاظ میزان آالیندگی 

به تولید ناخالص داخلی بیست کشور  CO2. ضمن اینکه با مقایسه نسبت میزان آالیندگی 10است بوده 2016سال 

 خوبیهباین موضوع میزان آالیندگی صنایع کشور را الترین نسبت متعلق به ایران است. دهد باآالینده، نشان می

قید  عنوانهبدهد. بنابراین توجه به محیط زیست و سیاستگذاري در جهت تخریب کمتر محیط زیست باید نشان می

  اقتصادي مطرح گردد.دیگري در رابطه با رشد 

  :ی پایدار رکود تورمنابرابري و فقر نامتعارف، افزایش نارضایتی در جامعه و بحران سرمایه اجتماعی

نرخ فقر  1397هاي اقتصادي نامتعارف و تضعیف طبقه متوسط شده است. در سال در ایران منجر به ایجاد نابرابري

درصد  12.3است، برابري قدرت خرید  برحسبر ایاالت متحد دال 5.5توجه به خط فقر جهانی که معادل  کشور با

بود و مقدار آن  35.6نابرابري (برحسب ضریب جینی) برابر با  شاخص درصد بیشتر از سال قبل آن بود. 1.5بود که 

اخیر وارد  هايسالاي به مردم در این وضعیت فشار قابل مالحظه .11همواره افزایشی بوده است 1395پس از سال 

                                                             
5 Contribution Shares of Economic Growth(Average contribution share of TFP) 2010-2018 
6 APO 2020 

  1395شاکري،  7 
8 World Bank, 2018 

  1400، رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع 9 
10 World Bank, 2021 
11 World Bank.2020 
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تواند منجر به وارد کرده است که می نظامبههاي جدي به سرمایه اجتماعی ملی و اعتماد مردم نموده و آسیب

 رشد خواهد بود. ثبات اقتصادي و مانعی جدي  شود که مخرباجتماعی  يهاکنش

 ن طی درآمدهاي دولت ایراهاي بیمه بازنشستگی کشور: هاي دولتی و وضعیت نامطلوب صندوقبدهی

و جلوگیري از فروش نفت ایران و همچنین کاهش قیمت نفت در  المللیبینهاي یک دهه گذشته به دلیل تحریم

اخیر تحریم و کرونا باعث تحمیل  هايسالاست. همچنین در  یافتهکاهش توجهیقابل صورتبهبازارهاي جهانی 

کسري  نتأمیشده است. این مسئله باعث شده است تا دولت براي  هاي هنگفتی به ساختار حکمرانی کشورهزینه

هاي هاي ملی و همچنین فروش اوراق قرضه نماید و درآمدهاي حاصله را صرف هزینهبودجه اقدام به فروش دارایی

هاي یاینکه دارای رغمعلیاي کشور، صندوق بیمه ترینبزرگ عنوانبهاجتماعی  تأمینجاري خود کند. از طرف دیگر 

نتوانسته  اتنهنههلدینگ اقتصادي کشور را در اختیار دارد، اما  ترینبزرگ عنوانبهاقتصادي ارزشمندي مانند شستا 

اتوان مانده هاي فعلی خود نیز نآتی تضمین کند، بلکه در پرداخت بگیرانمستمريمدیریت صحیح این منابع را براي 

  است. 

 :انیدر ماز نظر شاخص فساد  رانیا،  2020در سال  یالمللنیب تیگزارش سازمان شفاف نیطبق آخر فساد اداري 

توسعه کشور شد و ر ریموجب انحراف در مسمجرا  دو قی. فساد از طر12قرارگرفته است 491 گاهیکشور در جا 801

را به  امیپ نیخواهد شد و ا یدهموجب انحراف نظام پاداش يافساد گسترده نیچن آنکهاول  يمجرا: گرددیم

برخوردار  يریچشمگ يهااز پاداش، مولد و فسادزاریغ يهاتیفعال انجامکه در صورت  کندیکنشگران مخابره م

. از طرف دیگر در محیط فاسد، تخصیص است دیتول يفرساقتطا يهابه تالش و زحمت ازینیخواهند شد که ب

اي صورت گیرد، بر مبناي توزیع رانت در راستاي منافع آنکه مبتنی بر مالحظات کارشناسی و توسعه يجابهمنابع 

هاي فاسد مانعی جدي براي تحقق رشدهاي مستمر پذیرد. بنابراین رویههاي ذینفع انجام میشخصی افراد و سازمان

  و پایدار خواهد بود.  

 روهاي پیشفرصت -2

ازي نیز سهاي استثنایی و سرنوشتکه کشور در آن قرار دارد، فرصتو جغرافیایی ریخی با توجه به شرایط خاص تا

گیري نگرانه و غیرعلمی حاکم بر نظام تصمیمکوته هايدیدگاه اصالحروي اقتصاد ایران است که در صورت پیش

در راستاي  اينگرانه، به دستاوردهاي قابل مالحظهریزي علمی و آیندهیک برنامه بریهتکتوان با اقتصادي کشور، می

  :نائل شدتحقق یک رشد اقتصادي پایدار و فراگیر 

  :عیوزاز ت يدیبه نوع جد المللنیب استیسحوزه قدرت در  مناسباتتحوالت ساخت قدرت در سطح جهانی 

و  نیچ هايدر کانون رقابت يرقابت بر سر تکنولوژ د،یقدرت جد عیتوز نی. در ادر حال تغییر است یقدرت دوقطب

                                                             
12 Transparency International,2020 
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در  میان چین و آمریکا پیامدهاي رقابت .13شودیرفته از آن متأثر مارزش رفته يهارهیاست و زنج متحدهاالتیا

ر خریدار نفت خام، رقابت د ترینبزرگ عنوانبهتحوالت زنجیره ارزش اوراسیا، پررنگ شدن نقش چین در خاورمیانه 

ظهور پیدا کرده  5Gاز همه رقابت در صنایع با فناوري باال مانند اینترنت  ترمهمگذاري در بازارهاي آفریقا و سرمایه

هاي کشوري که در نظم اقتصادي فعلی از جایگاه مطلوبی در زنجیره عنوانبهاست. این تحوالت جهانی براي ایران 

تاورد رو بیشترین دسشود که بتواند از تحوالت پیشر نیست، یک فرصت طالیی محسوب میارزش جهانی برخوردا

آنکه ایران به لحاظ جغرافیایی در بطن خاورمیانه و  ویژهبهرا در راستاي ارتقاء جایگاه اقتصادي خود داشته باشد. 

ت ایران آفرینی مثببراي افزایش نقشاي هاي قابل مالحظهراه چین قرار دارد که این امر پتانسیل -ابتکار کمربند

  ایجاد خواهد کرد.

  تحقق  .یا موج چهارم انقالب صنعتی است بنیاندانشاقتصاد جهانی در حال تجربه اقتصاد : بنیاندانشاقتصاد

هاي اصلی آن در صدر اولویت هايمؤلفهاین نظام تولیدي چنان دستاوردهاي اقتصادي چشمگیري به همراه دارد که 

ه جهان از کارخانتوسعه قرارگرفته است. براي نمونه چین در نظر دارد و درحال یافتهتوسعهریزي در کشورهاي هبرنام

 خود یوسعه صنعتت ينسخه استراتژ نیترتازه درنیز ترکیه  دهد. تیموقع رییدر جهان، تغ انیبنبه کانون اقتصاد دانش

 داتیر تولد یشدن به کانون اصل لیتبد خود را یتوسعه صنعت ياستراتژ یهدف اصل ،منتشر شده 2019در سال که 

کشور  یک عنوانبهایران  .14تعریف کرده است ایمتوسط در منطقه اوراس يبا فناور داتیتول تک ويها یصنعت

ود استفاده تاریخی خ یافتادگعقبیک مسیر میانبر بر جبران  عنوانبه بنیاندانشتواند از اقتصاد می توسعهدرحال

بنیان از که در صورت پیگیري اصالحات سیاستی معطوف به تحقق اقتصاد دانش این فرصت را دارد کند. کشورمان

وري، ارتقاء جایگاه در زنجیره ارزش جهانی، کاهش وابستگی بهبود بهره بالقوه این شیوه تولیدي از قبیل دستاوردهاي

افزایش  درنهایتپذیري کاالهاي صادراتی و قدرت رقابت ارتقاء ،پیچیدگی اقتصاديشی، افزایش به نفت و خام فرو

  مند شود.بهره پایدار و فراگیر درآمد ملی و رشد اقتصادي

 نسبت  کهگامیهننیروي انسانی تحصیل کرده: گیري از پنجره جمعیتی در آستانه بسته شدن و بهره

ر از یک و نیم فراتر رود، پنجره جمعیتی آن کشور باز شده و جمعیت در سن کار به جمعیت وابسته در یک کشو

ز فرصت پنجره جمعیتی کشور ما که ا متأسفانهسازد. اي را براي رشد اقتصادي کشورها فراهم میهاي بالقوهفرصت

بسته دیگر  سال 5کمتر از  ترین حالتترین حالت یک دهه و نیم و در بدبینانهبینانهباز شده، در خوش 70اواخر دهه 

 .15وجود دارد براي ارتقاي تولید گیري از این پنجره جمعیتیخواهد شد. بنابراین فرصت اندکی براي بهره

ه است. دنیروي انسانی تحصیلکرده انجام ش در حوزه تربیت یتوجهقابلگذاري سرمایه سال گذشته 40طی در  بعالوه

اران کشور درصد از بیک 38.8، 1399در زمستان هاي رسمی منتشر شده، طبق آخرین دادهاین در حالی است که 
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هاي بالقوه نیروي انسانی در جامعه گویاي وجود ظرفیت یخوببهها . این داده16باشندمی التحصیل آموزش عالیفارغ

در اقتصاد ایران از زاویه وجود نیروي  ايهاي بالقوهدهد ظرفیتنشان می یروشنبه الذکرفوقهاي باشد. دادهایران می

به  یسرعت بخشها در جهت توان از این سرمایههاي منسجم میریزيکار تحصیلکرده جوان وجود دارد که با برنامه

  رشد استفاده کرد.

  اولویت به تولید و رشد اقتصادي سرآغاز تحول -3

 وره، ها در طول این ددولت بررسی مسائل و معضالت درور و نگاهی به اوضاع اقتصادي و اجتماعی نیم قرن اخیر کش

رخ هاي دو رقمی، ننشان از آن دارد که کشور در یک سیکل معیوب و تکرارشونده از مجموعه مشکالتی نظیر تورم

 ر اساس آمارهاي رسمی داخلی وبنابرابري گرفتار شده است. بیکاري و اشتغال ناقص قابل توجه، فقر پایدار و 

شده است که از کاهش   درصد کوچک 11، حدود 1398تا  1396 هايسالکشور طی  اندازه اقتصادالمللی، بین

میانگین رشد اقتصادي کشور طی اساس آمارهاي بانک مرکزي،  بر .17دهداقتصاد خبر می ینیرشد آفرهاي ظرفیت

نزدیک به صفر بوده که با نوسانات چشمگیري هم همراه بوده است. بعالوه این  1398تا انتهاي  1390 هايسال

ب جینی که ضریطوريها را بین سطوح مختلف جامعه کاهش نداده است بهرشدها ویژگی فراگیري نداشته و نابرابري

 ویژهبهو  90دهه  هايسالدر بیشتر  ثبت رشد منفیاز سوي دیگر،  ها روندي افزایشی داشته است.طی این سال

داخلی در  ناخالص ثابت سرمایه درصدي در تشکیل 2.4درصدي و منفی  17.4درصدي، منفی  14.2 رشد منفی

 يازهیانگ ،کشور پرالتهابدر فضاي معناست که  اینبه  1399ماهه نهو  1398و  1397 هايسالطی  18آالتماشین

اقتصاد کشور با محدودیت جدي و تنگناي اساسی در و  نداردوجود  مولد اقتصادي هايي و فعالیتگذارهیسرما رايب

 رشد اقتصادي در دهه آینده، مواجه خواهد بود. کننده ظرفیتترین عامل تعیینکلیدي

 ري اجماع دارند که رشد اقتصادي پائین،کس مسئلههاي فکري گوناگون بر سر این همه اقتصاددانان با نحله یباً تقر

بودجه مزمن، رشد نقدینگی و غیره خود ریشه در حکمرانی ضعیفی دارند که مصادیق خود را در فضاي نامناسب 

 یاستباسو ناسازگاري اهداف اقتصادي  هدفمند یرغ، دولت بزرگ و ناکارا، نظام مالیاتی و نظام حمایتی وکارکسب

هایی از امید به در چنین فضایی انتخاب روساي جمهور و مجلس جدید اگرچه همواره بارقهدهد. خارجی نشان می

 ها و مشکالتاند که گرفتاريفعاالن اقتصادي مشاهده کرده ویژهبهکند، اما در طی زمان مردم و تغییر ایجاد می

والن ایسته ذکر است که برخی مسئزمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است. ش باگذشتاساسی بدون تغییر مانده و 

چه توانند وضعیت را بهتر از آنآمارهاي اقتصادي می موقعبه عدم انتشارکنند که با یا نهادهاي حاکمیتی تصور می

 کاري،هاي اقتصادي ابتدا به شکل تورم، بیبه این واقعیت توجه ندارند که نتیجه سیاست کهدرحالی .هست جلوه دهند

سپس شود و هاي اقتصادي پدیدار میو بنگاه مردم هايمواد اولیه و کاهش تولید، در سفرهفقر و نابرابري، کمبود 

 دهد.خود را به شکل رشدهاي اندك یا منفی نشان می
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 انگاري همه دولتمردان ، سادههاي مدیریتیيو ناکارآمد توان گفت ریشه تداوم همه مشکالت برشمردهبه جرات می

 و سازوکار بهتر شدن وضع مردم به لحاظ اقتصادي است. اخیر در خصوص مفهوم رشد اقتصادي چند دههطی 

حکمرانی نامطلوب که برخی نمودهاي آن برشمرده شد و همچنین دسترسی دولت  واسطهبهدر کشور ما  متأسفانه

ت و دنیاي جدید وجود دارد، فاصله به منابع طبیعی فراوان مانند نفت و گاز، درك از مقوله رشد با آنچه در واقعی

دهه گذشته،  5هاي کارشناسی حاکی از آن است که رشد اقتصادي در کشور در معناداري پیدا کرده است و بررسی

ها حتی بوده است. آثار مدیریت اقتصادي با این ویژگی زااشتغال، وابسته به منابع نفت و گاز و غیر یرفراگ یرغناپایدار، 

 کرده است.  پذیریبآسی نیز پدیدار شده و قدرت و امنیت کشور را در حوزه سیاس

  هاي مستقیمی که براي سنجش سطح توسعه، رفاه متغیرهایی است که ضمن داللت ترینمهم ازجملهرشد اقتصادي

 تحوالت عمدهد. کنالملل را نیز تعیین میزنی کشورها در سطح بیناقتصادي، فقر، نابرابري و بیکاري دارد، قدرت چانه

 و قتصاديا رشد نرخ تغییر قالب در توانمی را گذشته سده دو در جوامع رفاه سابقهبی جهش و بشر تاریخ اقتصادي

کرد. رشد اقتصادي سریع، مستمر و پایدار، نقش مهمی در رهایی جوامع از فقر و بیکاري،  بیان سرانه درآمد رشد نرخ

کشورها دارد. همین مسئله توجه به سازوکارهاي رشد و طراحی اي هاجتماعی و تغییر قدرت منطق ایجاد تحول

 را براي جوامع جذاب ساخته است. رشد محورراهبردهاي اقتصادي 

 و لندمدتب و مدتمیان زمانی بازه در )اقتصاد حقیقی بخشتولید ( باثبات افزایش گروي در مستمر اقتصادي رشد 

عوامل  وريرهبهفراگیر و باثبات و همراه با افزایش  اقتصادي رشد. و متناسب بخش مالی از آن است مؤثرپشتیبانی 

 دهدمی: اول) امکان افزایش دستمزدهاي حقیقی را کندمیایجاد اقتصادي با خود چهار جریان مهم  زمانهمتولید 

که  کندمیبراي دولت را ایجاد  مالیاتی امکان افزایش درآمدهاي که موجب بهبود وضع خانوارها خواهد شد، دوم)

بهتر  به مردم و عرضه بیشتر کاالها و خدمات عمومی مانند امنیت و آموزش و بهداشت و  رسانیخدماتخود زمینه 

 اجتماعی که پایداري تأمینبازنشستگی و  هايصندوق، سوم) افزایش جریان درآمدي براي سازدمیدرمان  را فراهم 

بخشد و رفاه بیشتر بازنشستگان را به دنبال دارد و چهارم) افزایش سود براي فعاالن اقتصادي بود میمالی آنها را به

بدین ترتیب اگر وضع اقتصادي مردم مناسب . را در پی دارد براي تداوم رشد است گذاريسرمایهکه ضامن افزایش 

بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و  هايصندوقنیست، اگر دولت دچار کسري بودجه مزمن است، اگر وضع 

 یکی از دالیل عمده آن نامناسب بودن وضعیت تولید در کشور است.  قطعاً افت کرده است،  گذاريسرمایهاگر 

 در یحولتی، قبل شده اجرا و معمول يسازوکارهاهاي رایج  به تولید و نگرش برهیتک با که بدون تعارف باید گفت 

 حیات نظام همثاببه کنونی دنیاي در تولید. دش نخواهد جادیا داریپا و زادرون ياقتصاد رشد به لین و یمل دیتول توان

ده درهم تنیکاالیی و مالی هاي حاصل جریانتداوم آن  است و کیفی، جامع پویا، کامالً مفهوم و پدیده یک جمعی،

ان همه ارکهاي مسلط در نیازمند تغییر نگرش و توسعه،رشد کشور به لحاظ . افزایش توان 19المللی استبینملی و 

 یا یالیر و ارزي منابع تخصیص با صرفاً را موجود تنگناهاي و هاکاستی تواننمی و کشور استسیاستگذاري در 
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 با هاند کها بر این باور بودهدر همه دورهها و مجالس دولت کرد. رفع وارداتی صنعتی التآماشین مکانیکی انتقال

 ،یحیهاي ترجبا قیمت تولیدهاي توزیع نهادهبانکی، ، تسهیالت ارزان زمین، فراهم کردن آب و برق و سوخت اعطاي

و  د: اول) مقیاس تولیمغفول مانده استدر این بین دو نکته مهم گیرد. تولید رونق می ،معافیت مالیاتی و غیره

ها بسیار سیاست این درنتیجه -مستقیم بر قیمت تمام شده کاالها دارد تأثیرکه -تکنولوژي مورد استفاده براي تولید 

 ،مللی استالدر کشور باالتر از سطح بین الهاکه قیمت تمام شده بسیاري از کا ايگونهبه ؛گرفتهشکل بهینه نا

 گونهاینثار آالمللی است. دوم) هاي بینقیمت تر ازارزانکنند که هایی براي تولید استفاده میهنهاد از انواع کهدرحالی

اي و بودجه دولت و تراز اقتصادي مانند نظام بانکی و بیمههم موجب عدم تعادل در سایر اجزاي نظام  ،تصمیمات

به عبارتی  ور پدیدار شده است.و انرژي و غیره  در کش وخاكآبوري تجاري شده است و هم به شکل بحران بهره

 است و با استانداردهاي جهانی فاصله معناداري دارد.تولید بسیار پرهزینه بوده 

  مت ارز، دامنه نوسان قیثباتی اقتصاد کالن بوده است. بی مشکل فعاالن اقتصادي ترینعمدهاخیر  هايسالدر طول

یره، غمقررات صادرات و واردات و ، قیمت مواد اولیه، قیمت محصوالت تولیدي، قیمت زمین، نرخ دستمزد و تورمنرخ 

ین و مقررات قوانمسئوالن در مجلس و دولت با تصویب  .است بینیپیشغیرقابلجملگی  مدتکوتاه هايبازهحتی در 

ه عطف ب مصوبات را کنند و حتی گاهیدهند و دستکاري میمتغیرهاي فوق را تغییر میخود، هر لحظه و به اراده 

 هاي اقتصادي و واکنش مسئوالن نسبت به آن است و بخشیثباتی نتیجه تحریمبید. بخشی از این کننماسبق می

گیري یمتصم   بخش خصوصی به جلسات گردد. ي مدیریت اقتصادي در کشور باز میبرا بلندمدتبه نبود راهبرد 

ها به دنبال حل مسائل سازمان خود و پاسخگویی به مرجع مافوق هستند تا حل یاما جمع دولت ،شوددعوت می

ساس ا گذاري بزرگ کهسرمایه هايطرحوان توقع داشت که تدر چنین شرایطی چگونه می اقتصادي.مسائل فعاالن 

   ؟دهند، در دستور کار فعاالن اقتصادي قرار گیرد و به رشد اقتصادي بیانجامدرا تشکیل می وربهرهتولید 

 در ت، تحولزا اسارتقاي توان تولید ملی الزمه تحقق بخشی به رشد اقتصادي پایدار و درون اگر بپذیریم که موضوع 

براي  تفرصهاي اقتصادي و سیاسی به نفع تولید، از ضروریات است. تنها در این صورت است که گذاريسیاست

یاسی کشور در دنیاي خارج زنی  اقتصادي و سخواهد شد، قدرت چانهآفرینی در زنجیره ارزش جهانی فراهم نقش

 رفاهو  معاش تیدر وضعي بهبود آشکارزایی اقتصاد ملی رشد خواهد کرد و هاي اشتغالافزایش خواهد یافت، ظرفیت

  ایجاد خواهد شد. مردم

 راهبردهاي موفق براي رشد پایدار و سطح باال -4

  فراگیر الزمه گذر از شرایط فعلی و تغییر سطحاگر دولتمردان بپذیرند که دستیابی به رشد سطح باال، پایدار و 

گی مردم کشور است، باید درصدد انجام اقدامات مناسب براي تحقق آن دیافتگی و بهبود محسوس وضع زنتوسعه

 25ل، براي بیش از درصد یا بیشتر در سا7اند با نرخ متوسط کشور توانسته 13 حدوداً تاکنون 1950باشند. از سال 

  . دهدمیمربوط به تحول درآمد سرانه چند کشور منتخب را نشان  يهاداده 1جدول  20سال رشد کنند.
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  دالر -2010درآمد سرانه  چند کشور با رشد باال در مقایسه با ایران به قیمت ثابت سال  -1جدول 

ثابت  هايقیمتدرآمد سرانه ( به 

  دالر آمریکا) 2010

)1980(  1358سال   

  دالر

) 2019(  1398سال   

  دالر

  5922.53  4789.23  ایران

  15125.39  4986.36  ترکیه

  28675.03  3679.11  کره جنوبی

  12486.68  3317.27  مالزي

  4450.72  1231.20 اندونزي

  8242.05  347.19 چین
       Source: World Bank 

به ترتیب سال اخیر  40طی کشورهایی نظیر چین، مالزي، کره و حتی ترکیه  درآمد سرانهشود که مشاهده می گونههمان

 درنتیجهبرابر کند.  1.2درآمد سرانه خود را است تنها توانسته  در این مدت، برابر شده است، اما ایران 3و  7.8 ؛ 3.7؛ 23.7

 وضعیت مردمان این کشورها نسبتبه طور متوسط نابرابري در توزیع درآمد،  رغمبهو  در این کشورها این تحول شگرف

ایی بیش مطلق و ره فقر ساختن کنتجربه موفق چین در ریشهپیدا کرده است.  توجهیقابلسال قبل بهبود  40به حدود 

گذشته، ناشی از رشد پایدار و سریع بوده است. به مدد همین  دهه چهار فقر طی چنگال از جمعیت از نفر میلیون 770از 

شت ه آموزش و بهدازیاد ایران در حوز گذاريسرمایهطوالنی به دلیل  هايسالطی بوده است که ترکیه رشد درآمد سرانه 

 189ین ب در 2019از ایران بود، در سال  ترعقبپول نفت ) به لحاظ رتبه شاخص توسعه انسانی  و درمان (به کمک

 ). 21از رتبه ایران پله باالتر 16( ام قرار گرفت 54کشور جهان در رتبه 

تنی بر را مب هااشتراكاین   ترینمهمزمینه داراي اشتراکات زیادي است.  این درنکته مهم آنکه تجربه کشورهاي موفق 

  :22توان در محورهاي زیر خالصه کردالمللی میمطالعات بین

  

  گرا و متعهد به رشد که: کارآمد،توسعهوجود دولتی 

 مدت ارجح بداند. منافع ملی و بلندمدت را نسبت به منافع کوتاه -

مثال در سنگاپور پیگیري رشد  طوربه( هاي مناسب آن را دنبال کندو با سیاست گذاريهدفرشد اقتصادي را  -

 . )ده استدهه اخیر بو 4هاي کشور طی سیاست یدهسازماناقتصادي یک اصل براي 
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 آفرینی نیروهاي بازار را فراهم آوردو فضا و بستر الزم براي نقش ایفا نماید یخوببهوظایف حاکمیتی خود را  -

ها و حمایت هدفمند از یرساختهاي زیاد در آموزش و بهداشت، زگذاريمثال دولت کره با سرمایه طوربه(

 . )را در این کشور تسریع کرد پایدارشده، رشد اقتصادي باال و  گذاريهدفهاي بخش

 ویژه کابینه دولت) را از افراد نخبه، متخصص، شایسته و با تجربه و هماهنگ تشکیل دهد. هبتیم اداره کشور ( -
  

 

  :حفظ ثبات اقتصاد کالن 

گذاري هو کاهش امنیت سرمای ینانینا اطمگسترش پذیري متغیرهاي اقتصادي به بینیثباتی و عدم پیشبی -

یکی از  دهد.هاي محرك رشد کاهش میگذاري در بخشانجامد و تمایل فعاالن اقتصادي را براي سرمایهمی

 13بررسی نرخ تورم . اندازدگذاري را به مخاطره میهاي باال است که امنیت سرمایهثباتی، تورمعوامل بی

دهد که همه این کشورها اند طی یک ربع قرن رشدهاي باال داشته باشند، نشان میکشوري که توانسته

اي بانک همثال بر اساس داده طوربهثبات را به اقتصاد کالن بازگردانند. اند تا تورم تک رقمی داشته گذاريهدف

درصد  8.53و  6.67 ؛28.7به ترتیب معادل  ،1980سال  سنگاپور درو  کره، مالزيدر کشورهاي جهانی، تورم 

کشور در سال  13بررسی تورم همه این درصد رسیده است.  0.57و  0.66 ؛0.38به  2019بوده که در سال 

ه هاي نزدیک بهاي تک رقمی و یا نزدیک به صفر دارد. این درحالیست که کشورمان تورم، نشان از تورم2019

 گزارش پایش محیط بر اساس هاي باال باعث گردیده کهتورماخیر تجربه کرده است.  هايسالدرصد را طی  40

بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت طی چند فصل اخیر  بینیپیشغیرقابلاتاق ایران،  وکارکسب

 .23باشدفعاالن اقتصادي  ت مهممشکال یکی از همواره 

 گذاري است.سرمایه یجهدرنتانداز و شرط الزم براي پسثبات اقتصاد کالن پیش -

گیر در حوزه اقتصاد در داخل و تعامل سازنده با جهان هاي تصمیمنهادها و سازمان حفظ ثبات در گروي هماهنگی -

 خارج است. 
  

 گذاري: انداز و سرمایهباالي پس برخورداري از مقادیر 

نگري برخوردار بوده و بخش عمده منابع خود را در زمان حال کشورهاي داراي رشد پایدار، از بینش آینده -

اند نرخ کشوري که توانسته 13. اندمنابع، رشد اقتصادي را تضمین کردهگذاري این انداز نموده و با سرمایهپس

درصد تولید ناخالص  25، درصد یا بیشتر در سال را براي بیش از یک ربع قرن حفظ کنند 7رشد متوسط 

ود مثال کشور چین بیش از یک سوم درآمد ملی خ طوربه .اندگذاري کردهداخلیشان یا بیشتر را تبدیل به سرمایه

انداز به تولید ناخالص انداز کرده است. بر اساس آمارهاي بانک جهانی، نسبت پسسال پس 25را هر ساله طی 

درصد بوده است. این نسبت براي کشورهاي سنگاپور و مالزي به  44، حدود 2019داخلی کشور چین در سال 

 .اندگرفتهیشپانداز اجباري را در ت. این دو کشور یک طرح پسدرصد اس 24.4و  43ترتیب 

                                                             
  و گزارش پایش محیط کسب و کار اتاق ایران برگرفته از آمارهاي بانک جهانی 23
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 مدار از طریق: اصالحات بازار 

 )نظیر امنیت حقوق مالکیت، شفافیت اطالعات، تسهیل رقابت و ...هاي ضروري (شرطفراهم آوردن بستر و پیش -

 آفرینی نیروهاي بازار .نقشبراي 

ند کگذاري خصوصی ایجاد میو سرمایه وکارکسبهایی که محیط مساعد و مطلوب را براي انجام اتخاذ سیاست -

ین دولت چ. دهدهاي مشارکت در اقتصاد جهانی قرار میو تولیدکنندگان را در معرض فشارهاي رقابتی و فرصت

خصوصی را از دهه تنها با فراهم ساختن محیط مناسب براي فعالیت بخش خصوصی، سهم بخش  3در طول 

 .  داد و رشدهاي باال را تجربه کرد افزایش 2004درصد در سال  70به بیش از  70درصد در پایان دهه 20کمتر از 
 

 اقتصاد جهانی(فناوري، دانش فنی و بازارهاي متنوع):  از ظرفیت اصولیبرداري بهره 

مالزي نمونه  مثالعنوانبهوري. بهره ها، دانش و فناوري روز از سایر جهان و افزایش توانوارد کردن ایده -

 ید.آگذاري مستقیم به شمار میایهموفق در انتقال دانش فنی در صنعت الکترونیک از طریق جذب سرم

دل تبا گذاري مستقیم خارجی، آموزش در خارج وگذاري مشترك، جذب سرمایههاي سرمایهگیري از ظرفیتبهره -

 المللی کارکنانبین

 از ظرفیت تقاضاي جهانی، بازارهاي عمیق و با کشش براي کاالهاي تولیدي   منديبهره -
  

  صادرات و اتخاذ سیاست توسعه صنعتی: توسعه 

 هاي مشوق تولیدات صادراتیمحور و اتخاذ سیاستبراي توسعه تولیدات صادرات گذاريهدف -

 اقتصادهاي داراي رشد باال،. ها یا صنایع مشخص براي حمایتاتخاذ سیاست توسعه صنعتی و تعیین بخش -

ها یا صنایع مشخصی را از طریق اعتبار و معافیت مالیاتی، اعطاي یارانه مستقیم، معافیت تعرفه وارداتی، بخش

در  این امرنه اند. نمواعطاي اعتبار ارزان، احداث زیرساخت الزم و ایجاد مناطق صادراتی مورد تشویق قرار داده

 هامایتحنکته مهم آنکه همه این  کشور کره جنوبی، مشاهده شده است. حرکت به سمت صنعتی شدن دوره اوایل

 قابل پایش بوده است. صورتبهو مبتنی بر تعهد براي افزایش کارایی  دارزمانهدفمند، 

  

 :توسعه بخش مالی 

ا در رشد اقتصادي مداوم رگذاري، تحقق مالی سرمایه تأمیناندازها و از طریق تجهیز پس یافتهتوسعهنظام مالی  -

 دارد.  پی

 هاي مستمر و مولد است.گذاريبخش مالی کارآمد، پشتیبان سرمایه  -
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 هاي برابر براي مردم: ایجاد فرصت 

 اد مالی و دستیابیهاي برابر براي همه جامعه در راستاي کاهش فقر، کاهش فسالزام و تعهد به ایجاد فرصت -

 مندي فرزندانشان از ثمراتدهد که اگر افراد جامعه از بهرهتجربه بسیاري از کشورها نشان میرشد پایدار. به 

 هند.دها را انجام میرشد اقتصادي مطمئن باشند، براي دستیابی به پیشرفت اقتصادي، انواع فداکاري

  

 اي از طریق: اتخاذ سیاست توسعه منطقه 

ها، گذاران خصوصی در جهت رفع محرومیتسرمایه جذب وهاي مناطق محروم گذاري در زیرساختسرمایه -

براي بهبود وضعیت  گذاريسرمایههاي غیررسمی و جلوگیري از رشد نامتوازن با کاهش مهاجرت و فعالیت

توان از نتایج ها از مناطق کمتر برخوردار به مناطق برخوردار را میمهاجرت افراد متخصص و شرکت. روستاها

  اي برشمرد.توسعه نامتوازن منطقه

 

 :توجه ویژه به انرژي، آب و محیط زیست 

ها در راستاي تخریب کمتر محیط زیست و مدیریت مصرف انرژي در راستاي افزایش گیري سیاستجهت -

  وري. بهره

  ياقتصادرشد بخش خصوصی در  نقش -5

 و  پتروشیمی و اتومبیل ازار مرغ، روز دیگر بازار فوالد،که خود را یک روز در موضوع نوسانات ب-کشور  واقعیت امروز

هاي فکري گوناگون، هاي سیاسی که با نحلهآن است که گروه -دهدنشان می یرهموضوع ارز حاصل از صادرات و غ

 یولت و بخش خصوصدهیچ دیدگاه مشخصی درباره نقش مطلوب  متأسفانهگیرند، ار میرا در اختی دولت و مجلس

می که نهادهاي عمو کنندمیور یا تص دانندبخش خصوصی را رقیبی براي دولت مییا  بعضاً و  ندارندجود و(بازار) 

ی بر شفاف و سازگار سیاستگذاري که مبتن فقدان یک چارچوب. توانند جایگزین بخش خصوصی شوندغیردولتی می

 وخطازمونآگیري سیاستگذاري اقتصادي بر مبناي کشور باشد، منجر به شکل علم اقتصاد و مورد اجماع سیاستگذاران

لی و مفاهیم اص هاانسیاستگذاران در مورد بنی ،رسدمی نظر که در برخی موارد بهطوريهب است؛ شدهو توزیع رانت 

هاي تتضعیف ارتباط بین عملکرد اقتصادي با سیاس اقتصادي نیز دچار ابهام و کژفهمی هستند. درآمدهاي نفتی نیز با

شده است تا کشور در چرخه تکرار  را کاهش داده و باعثاز گذشته اتخاذ شده، امکان یادگیري سیاستگذاران 

ه ک هاي داخل حکومتگیريتصمیم نگري در عرصههند. در کنار عوامل یاد شده، کوتهاي نادرست باقی بماسیاست

الینحل  ت اقتصاد ایرانساختاري و بلندمد کالتمش دهگردیشده، سبب  اشیفقدان تحزب ن جملهازاز عوامل مختلفی 

  .شود و به دلیل برخی از تصمیمات نادرست بر عمق و وسعت آنها افزوده بماندباقی 

 ه و با توجه ب رسیدهنسبی به همگرایی در جهان دهه اخیر  چندنظري درباره نقش دولت و نقش بازار در  هايبحث

 عیین ت اکنون این نظر تقویت شده است که ،وکارکسببهبود محیط  و  رانی شایستهکمطرح موضوعاتی از قبیل ح
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 دف اصلیه دیگرعبارتبهدارد.  جنبه فنی ،ایدئولوژیک داشته باشدجنبه  آنکهمحدوده دخالت دولت در بازار بیش از 

هایی مانند هاستفاده از نهادتولید بیشترین مقدار کاال و خدمات با کمترین میزان ( کارایی است ،در هر فرایند تولیدي

بدون دخالت دولت بتواند کارایی  عرضه و تقاضا)گر سازوکار بازار (، سرمایه، زمین و انرژي و آب و ....). اکار نیروي

د در دولت نبای –دیگران شود حقوق  بدون آنکه موجب تخریب محیط زیست یا آسیب رساندن به  -را ایجاد کند 

کاال یا  ،مردم نتوانند به دلیل باال بودن قیمت بازار شته باشد. در چنین حالتی اگر بخشی ازفرایند تولید دخالتی دا

ت. درباره هاي انتقالی اسکمبود قدرت خرید از طریق پرداخت جبران صرفاًخدمت را خریداري کنند، نقش دولت 

کمترین هزینه بتوانند خدمات عمومی هایی باشند که با حلها باید به دنبال راهکاالها و خدمات عمومی نیز دولت

 نتأمیتواند در بخش خصوصی می اي عموم مردم فراهم کنند ومانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و غیره را بر

 داشته باشد.» همکاري« صرفاًبا دولت، خدمات عمومی 

  پذیرانامکبدون وجود بخش خصوصی توانمند  ،تاریخی نشان داده که تحقق رشد اقتصادي پایدار و مستمرتجربه 

اقتصادي شاید براي یک دوره کوتاه منجر به رشد شود، اما ادامه این مسیر بدون تالش براي  ییگرادولتنیست. 

اي همثال تولید صنعتی در اتحاد جماهیر شوروي بین دهه طوربهحضور بخش خصوصی در اقتصاد، بادوام نیست. 

از نفس  1970گسترش یافت، اما در میانه دهه  سرعتبه 1960و  1950هاي شمالی در دهه و در کره 1960و 1930

 .  24افتاد

  ،اکنونتهاي گذشته ایست که در دولت مسئلهدرك ضرورت وجود یک ترکیب خردمندانه از دولت و بخش خصوصی 

ه این ب این درحالیست که نگاه ه شده است.ها نگاطی این سال رقیب دولت مثابهبهبه بخش خصوصی مغفول بوده و 

 . 25کننده باشد و نه رقیب و در برابر همدو باید نگاهی تکمیل

 ل ایجاد هاي سنتی از قبی، طیف وسیعی از نقشتوسعه در کشورهارشد و به اهداف  نقش بخش خصوصی در دستیابی

      هاي اقتصادي و اجتماعی حیاتی در جامعه، مالی زیرساخت تأمینو کمک به براي دولت درآمدهاي مالیاتی 

، تقویت و پیشبرد نوآوري، ایفاي نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی و اء سطح زندگیزایی، کاهش فقر، ارتقاشتغال

اي نوآورانه و هحلتري نظیر توسعه سرمایه انسانی، ارائه راههاي نوینپیشبرد دیپلماسی اقتصادي و تجاري، تا نقش

 گیرد.برمی محیطی را درهاي زیستاي، مقابله با تغییرات اقلیمی و چالشهاي توسعهبراي حل چالشجدید 

 راهبردهاي مشترك در کشورهایی بوده است که هاي مزبور یکی از سازي بخش خصوصی براي ایفاي نقشدتوانمن

 شیبه ب 70دهه  انیدرصد در پا 20از  را  یسهم بخش خصوص، چین . براي مثالاندداشتهشدهاي پایدار سطح باال ر

ی خصوص هايبنگاهتعداد . 26و از این طریق به اقتصادي پویا و موفق تبدیل گردید رساند 2004درصد در سال  70از 

. تعداد مشاغل یافت شیبرابر افزا 30از  شیب، یعنی 2003در سال  ونیلیم 3به  1989در سال  هزار 90از  چین

                                                             
  1396هاي مجلس، مرکز پژوهش 24 

  1386مومنی،  25 

  1386میدري،  26 
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 یخارج وکارهايکسب. تعداد دیرس ونیلیم 53.23به  ونیلیم 47.12دو برابر شد و از  باً یتقر ،در مدت مشابه انفرادي

  .یدبرابر رس 14 باً یتقریعنی ،  2003در سال هزار  226 به 1989در سال هزار 16 داز حدو

  در آستانه انتخابات هاي بخش خصوصیها و توصیهخواسته -6

  گذاري اقتصاديبایدها در سیاست -6-1

  ي ااعتماد بنیان سرمایه اجتماعی است. سرمایه سرمایه اجتماعی:بازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازي

ماد مردم به اعت که یزمانتا  از سرمایه فیزیکی و انسانی نیست.که اهمیت آن براي کشور ما در شرایط فعلی کمتر 

یابند، زیرا جامعه همراهی الزم دست نمی موردنظرها به اهداف بازسازي نشود، سیاستگذاري جمهوررئیسو حکومت 

            باتی در ثهاي قیمتی، بیشوك( کننده ثباتیبهاي اجتناب از سیاستد کرد. نخواه هااستیسبا سیاستمداران و  را

، )بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصیهاي گیريها و جلوگیري از تصمیمها، قوانین و سیاستگیريتصمیم

سئوالن، م اظهارنظرتشتت و آشفتگی در  پرهیز از، ، غیر شفاف و سنجش ناپذیراجتناب از دادن هرگونه وعده غیرعملی

باید  دممر رفتهازدستبراي ترمیم اعتماد  مواردیست که دولت جدید ازجملهو شفافیت در عملکرد  دوري از شعارزدگی

 به آن پایبند باشد. 

 آگاهی و شناخت مطلوب، سیاستگذاري اولیه مقدمات از یکیوضع موجود: تحلیلی از -آماري ارائه گزارشی 

 ضاً بع آمارهاي انتشار موارد برخی درو  نگامهبه و دقیق آمارهاي فقر کهدرحالی .است موجود وضع به نسبت کافی

اعتماد  و نباشد فراهم گرانتحلیل و منتقدان و ناظرین براي موجود وضع شناخت امکان شده موجب تنهانه، متناقض

 واقعیات بر یمبتن و دقیق ریزيبرنامه توانبلکه  ،اي کاسته شودهاي دولت در ابعاد فزایندهبه سیاستگذاريعمومی 

در اولین گام باید براي مردم شرح دهد که وضعیتی که در آن  دولت جدید است.شده  گرفته سیاستگذاران نیز از نیز

زي ریهواقعی باشد که بر اساس آن برنام و ارقام مارتنی بر آقرار داریم چه مشخصاتی دارد. این گزارش باید منصفانه و مب

 .با شکست همراه خواهد بود در فضایی مبهمد. سیاستگذاري گرد پذیرامکانسال آینده  4براي

 قتصاد ا هاي کالنیريگتصمیم رعلم دهاست که به ساحت سال متأسفانه :قانونحاکمیت محوري و علم لزوم

ور نگرانه و پرهزینه براي کشهاي کوتهعدم توجه به علم و تجارب گذشته، به سیاسته است. توجهی شدکشور بی

نیز  نقانوحاکمیت محوري، در کنار علم است.ناپذیر براي کل جامعه تمام شده که به قیمت خسارات جبرانانجامیده 

بخش خصوصی و به هاي عظیمی ي اقتصادي بوده و هزینههاسازياخیر در تصمیم هايسالهاي مفقوده لقهح جزء

  ن مقید باشد. آ بهگاه قانون و تمکین جایبهنسبت  رود کابینه جدید. انتظار میل گردیده استیتحمجامعه از این زاویه 

 د ها محدودولتاجرایی ظرفیت  ست کها طبیعی :مهم اما محدودو تمرکز بر اهداف اقتصادي  گذاريهدف

 ،نیست. در بین همه اهداف اقتصادي پذیرامکانسال براي دولت جدید  4خوب در طول است و دستیابی به همه اهداف 

قرار گیرد. رکود تورمی عمیق باعث  دولت هايمهار پایدار تورم و ایجاد رشد و اشتغال باید در اولویت اصلی برنامه

ه ب زااشتغالهاي تولیدي و گذاري را از بخشسرمایه هاي دورقمی،تورمپدیده  ور شده است.گسترش فقر در کش
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ما ا گذشتههاي دولت سازد.دهد و تولید و اشتغال را با محدودیت همراه میبازانه سوق میهاي سفتهگذاريسرمایه

الیات هم ایده م اخیراً(یتی، با برخوردهاي تعزیراتی و شبه امنیابی تورمبراي ریشه اتخاذ یک رویکرد علمی جايبه

 مانی کهزها تا مقابله با تورم از طریق سرکوب قیمت اند.ها داشتهتالش به کنترل قیمتستانی مطرح شده است)، 

. 27مدت و بلندمدت اثربخش نخواهد بودباشد اما در میاند درمانی موقتی هاي اصلی تورم خشکانده نگردد، شایریشه

ري انضباط مالی دولت و جلوگیهاي کلیدي، وارد ساختن شوك به قیمت و ساز ثباتبیهاي اتخاذ سیاست از ممانعت

 ازجمله نعملکرد آو نظارت بر کشور بانکی  نظاماصالح  ،بانکی و بانک مرکزي اندازي به منابع سیستمدست از

 .توان به آن اشاره کردمی بارهدر این که  هستند دارياولویت اقدامات

یزي داشته ر، برنامهشغل ایجاد کند ونییک میلحداقل ساالنه  ي که بتواندبراي رشد ینده بایددولت آاز طرف دیگر 

ساله کشور اضافه خواهد  65تا  25در هر سال به جمعیت  معادل رقمی است که طی یک دهه آینده. این رقم باشد

میلیون نفر به جمعیت  17 کهدرحالی ؛میلیون شغل خالص در کشور ایجاد شده 3 جمعاً سال اخیر  16 در متأسفانهشد. 

دهه پیش از آن نیز با اینکه  ، نزدیک به صفر بوده و 90رشد اقتصادي دهه است. ساله کشور اضافه شده  65تا  25

توان نتیجه گرفت که این میزان رشد نیز آمار و ارقام موجود می بر اساستجربه کردیم، اما درصد را  4.45 رشد

حاکی از  وبودجهبرنامهسی آمارهاي سازمان ربر .28ه استرا براي کشور به ارمغان آورد اندکیزایی هاي اشتغالظرفیت

ها منفی در برخی از سال ،1397تا  1384 از سال ساله و بیشتر 10خالص ایجاد اشتغال براي جمعیت آن است که 

. در بهترین حالت نیز نزدیک هزار نفر بوده است 592خالص ایجاد اشتغال منفی  1387مثال در سال  طوربهبوده است. 

هاي اصلی اولویت باید در زااشتغالرشد اقتصادي لذا  .29شغل خالص ایجاد شده است 96هزار نفر در سال  800به 

ري در جهت هاي پولی، مالی، ارزي و تجاسیاست     سازي ق هماهنگیو این هدف از طر ینده باشدآلت اقتصادي دو

   .است پذیرامکانگذاري و مبارزه با رانتجویی امنیت سرمایه تأمین، وکارکسبتقویت بنیه تولیدي، اصالح محیط 

 خروج آمریکا از برجام و بازگشت  :دنیا کشورهاي باسازنده  تعامل و قوي اقتصادي دیپلماسی اتخاذ

ذاري گهایی که براي تجارت و سرمایهخارجی دچار مشکل گردد و فرصتتعامالت ایران با شرکاي  ها، باعث شدتحریم

لمللی، ادر یک دهه اخیر در زمینه مراودات بین قتصادنامناسب اعملکرد  د.تضعیف شو شدتبه ،کانال وجود داشتاز این 

در دوره از طرفی باعث کمرنگ شدن نقش اقتصاد ایران در جهان و از طرف دیگر کاهش رفاه در کشور شده است. 

انداز جدید که در آن تعامالت اقتصادي فعال با هدف توسعه اقتصادي و استراتژي رو اتخاذ یک چشمساله پیش 4

 یک ضرورت و نه یک گزینه باشد. برد محور اصلی تعامالت ایران با جهان باشد، باید -برد

یاي جدید اوراس تیک منطقه صورت بگیرد. ظهورژئوپولهاي موجود در حوزه انداز باید آگاهانه و بر پایه واقعیتاین چشم

گیري زنجیره ارزش چینی در امتداد این مسیر، احیاي نقش ژئوپولیتیک روسیه در قالب ابتکار کمربند راه چین و شکل

روپا ا سلط این کشور بر منطقه اوراسیا، بازگشت آمریکا به راهبرد رهبري دنیا بعد از انتخاب بایدن و تالشبا تکیه بر ت
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شورهاي و البته تغییر نگرش ک متحدهایاالتآفرینی در منطقه خاورمیانه از طریق احیاي ائتالف با براي افزایش نقش

ورها را روابط سیاسی کش تنهانهدر برقراري روابط دوستانه با رژیم اشغالگر اسرائیل، همگی  فارسخلیجعربی حوزه 

اي به همراه قهالمللی و منطاي در روابط اقتصادي و تجاري بینکنندهکند، بلکه پیامدها و تحوالت تعییندچار تغییر می

هاي تواند فرصترو میایران در تحوالت پیشآفرینی مثبت و اتخاذ دیپلماسی اقتصادي قوي نقش 30خواهد داشت.

هاي تجاري و اقتصادي، ارتقاي جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی و ماندگیارزشمندي را در راستاي جبران عقب

 افزایش امنیت اقتصادي کشور فراهم سازد.

 :هاي استی و اخذ تصمیمات و سیهاي دولتهاي میانی و پایینی دستگاهرواج فساد در الیه مقابله اصولی با فساد

در سطوح باالي دولت، باعث اتالف منابع هنگفتی در کشور شده است. فساد گسترده نشان از بحران  آفرین فساد

فساد از دیگر محورهایی است که دولت آینده با  با رو مقابله جديشفافیت در فرآیندهاي تخصیص منابع دارد. ازاین

ننه باید در دستور کار خود قرار دهد. تدوین برنامه ملی و جامع مبارزه با فساد بر محور همراهی قوه قضائیه و قوه مق

و با  زان قیمتار بانکی تخصیص تسهیالتفساد یعنی بروز هاي اصلی و نظارت بر کانال الکترونیک دولت توسعه

رد برگزاري مناقصات، نظارت بر عملکتخصیص دالرهاي نفتی، واگذاري اموال دولتی، ، نفوذو به افراد ذي شرایط ویژه

 در اولویت دولت آینده باشد.   سازي قوانین پایه بایدگمرکات، حذف امضاهاي طالیی و ساده

  اقتصادي عمل  عت و فعاالننقشه راه صن مثابهبهاستراتژي توسعه صنعتی  توسعه صنعتی: استراتژيتدوین

 دهاي اقتصادي و جلوگیري از اتالف منابع، نیازمنگیريها، جهتها، اعمال حمایتدولت نیز در سیاستگذاري کند.می

ها از بخش هدفمند غیر هايهاي هنگفتی بابت حمایتهاست که کشور هزینه. دههیک برنامه راهبردي و جامع است

ت. هنوز ساي نداشته اها نتیجه اثربخش و دستاوردهاي توسعهو صنایع پرداخت کرده و در اغلب موارد نیز این حمایت

در اولویت  هاها به کدام صنایع باید هدایت شوند و کدام بخشدانند که سرمایهنمی درستیبهگیران کشور تصمیم

ها باید از دامخلق مزیت) و کصنایع باید در کشور شکل بگیرند( نگرانه، کدامحمایت نیستند. بر اساس مطالعات آینده

یک سند باالدستی با همراهی نخبگان، فعاالن اقتصادي و سیاستگذاران  زمانی کهگردونه فعالیت خارج شوند. تا 

ره قابل شود و ثممی نگرانه هدایتهکوتمالحظات و بر اساس  هدفمند غیرکور،  صورتبهتدوین نگردد، منابع کشور 

 .    داشتقبولی هم براي ایران نخواهد 

  :من، باثبات ا وکارکسبصی، ایجاد محیط مالك اصلی توانمندسازي بخش خصوتوانمندسازي بخش خصوصی

ز دولت اقراردادها توسط قانون حمایت شود.  اران تضمین گردد وگذحقوق مالکیت سرمایه پذیر است کهبینیپیشو 

رصه عجدایی نسبی به هاي خود را معطوف منظور توانمندسازي بخش خصوصی، برنامهرود که بهجدید این انتظار می

صحاب اندازي سیاستمداران و ازده باشند و مورد دستهاي اقتصادي سیاست. هرچه بنگاهسیاست نمایداقتصاد از عرصه 

آفرینان شود. کارگذاري خارجی کم میگذاري توسط بخش خصوصی داخلی و سرمایهقدرت قرار گیرند، جذابیت سرمایه
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ن به وکارشا، کسبهاي مولد کردندارد عرصهخطر انداختند و وباید اطمینان داشته باشند که اگر سرمایه خود را به 

 : شودیم در این راستا توصیهگیرد. قرار نمی تعرض  هاي مختلف موردبهانه

 هاي اقتصادي از حیث اثر منفی که هم بر ثبات متغیرهاي کالن و هم بر ریزي براي کاهش تحریمبرنامه

ه کشور کنند این است کها کمترین کاري که میتحریم ها دارند.فرایند تولید و افزایش قیمت تمام شده بنگاه

در بازارهاي فناورانه کمتر و  آن دسترسی و حضور شوندمیدارند و موجب را به لحاظ فناوري عقب نگه می

 .31منحصر شود ارزشکمکاالهاي ساده و به  کشور مزیت نسبی تدریجبهکمتر شود و 

 و تولیدکننده  کنندهو لحاظ منافع مصرف بلندمدتبر مبناي یک رابطه  هاي تولیدگذاري نهادهتعیین شیوه قیمت

 زمانهم

 تباري هاي پولی، ارزي و اعبانک مرکزي سیاست کهينحوبهها، افزایش استقالل بانک مرکزي در سیاستگذاري

 مصالح اقتصادي تنظیم و اجرا نماید و نسبت به نتایج آنها پاسخگو باشد. بر اساسرا 

  هاي انرژي و ارز و جلوگیري از اجراي حاملهاي کلیدي مانند قیمت به شوكوارد ساختن اجتناب از

 هگوننیابراي اصالح  مدتمیانآن تعیین مسیر  جايبهو  زا در یک افق زمانی مشخصهاي تورمسیاست

 هامتیق

 وطه مرب هاياگرچه نظرات بخش خصوصی و تشکلها؛ سازيکارگیري نظرات بخش خصوصی در تصمیمبه

قانون ) 24) و (3)، (2(هاي اجرایی، مطابق مواد ها و رویهنامهها، آئیندر تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه

نظرات  صرفاًموارد  غالبهاي موجود در ، اما با توجه به تجربهشودار اخذ میوکبهبود مستمر محیط کسب

 . ندکنها و غیره توجهی نمیشنامهنظرات در تدوین بخهاي اجرایی به این شود و در عمل دستگاهاستماع می

 قوانین و مقررات موجود.  و نظارت کارآمد بر حسن اجراي صحیح یب قوانین جدیداز تصو ممانعت حداکثري

هم م وکارکسبهاي اجرایی در بهبود محیط رویهدهد بیش از قانون، اصالح تجربه کشورهاي موفق نشان می

 ست. ا، توسعه دولت الکترونیک اهسازي رویهسادهند و راهکار اصلی هست

  استقرار و تدوین  يبا فعاالن اقتصاد ریدرگ يها و نهادهااد در سازمانسف يسامانه افشاطراحی و استقرار 

ی اي دولتهها در دستگاهگیريها و رشوهمنظور فراهم شدن زمینه افشاي فسادافشاگران بهقانون حمایت از 

 توسط مردم.

 ماده ایترع به الزام و خصوصی نهادهاي عمومی غیردولتی با بخش و دولت بین آمیزیضتبع هايسیاست رفع 

 شود، مقرر دولتی هايبنگاه براي امتیازي هر . بر مبناي این ماده 44 اصل کلی هايسیاست اجراي قانون) 8(

  . شود گرفته در نظر  هم خصوصی بخش در مشابه اقتصادي فعالیت یا بنگاه براي اولویت با و عیناً 

 طی) قانون بهبود مستمر مح21با ماده ( مطابقسازي دالیل ترك تشریفات مناقصه در قراردادهاي دولتی شفاف 

  .وکارکسب

  هاي ارزي بانک مرکزي از محل جهش خارجی يهایدارائتخصیص بخشی از منابع حاصل از تجدید ارزیابی

ریسک نوسانات نرخ ارز براي تسهیالت گیرندگان ارزي با مشخص کردن شرایط منظور پوشش احتمالی، به

 .واقعی گذارانسرمایه
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  تر که پیش طورهمان :یردولتیغتقسیم کار مناسب بین بخش خصوصی، دولت و نهادهاي عمومی

 یخصوص نقش بخش یراناقتصاد ا یساختار فعلاشاره شد، حضور بخش خصوصی در نیل به توسعه یک ضرورت است. 

، این گذردتوسعه کشور از بخش خصوصی می اگر مسیر .32ه استدرک یفشغل تضع یجادا یموتور اصل عنوانبهرا 

هاي بزرگ با گذاريدر سرمایه بتوانداقتصادي اطمینان داشته باشد،  مدتمیان هايسیاستنسبت به  بخش باید 

تفاده هاي خود اسوکارکسبالمللی در مدیریت گذاران خارجی مشارکت کند، از مدیران اقتصادي بینمشارکت سرمایه

اه مناسب گهاي اقتصادي جایگیريکند، به منابع ارزي و بانکی داخلی و خارجی دسترسی داشته باشد و در تصمیم

اعادالنه و شرایط ن بین نهادهاي عمومی غیردولتی با بخش خصوصیهاي غیرمنصفانه رقابت همچنین از. داشته باشد

 نهادهاي مقام معظم رهبري به مؤّکد ممانعت شود. توصیه هاي اجرایی با فعاالن اقتصاديدر قراردادهاي دستگاه

 بخش با رقابت از جداً نشوند و خصوصی بخشِ رقیب مطلقاً اقتصادي کارهاي آن است که در غیردولتی عمومی

فرینی آفرمایش مقام معظم رهبري، فضا را براي نقش این گیري ازبا بهرهکنند. لذا دولت آینده باید  پرهیز خصوصی

 .بخش خصوصی واقعی فراهم سازد

 ناتمامعمرانی  يهااز پروژه يبردارو بهره لیدر تکم یبخش خصوص يهاتیاز ظرف يمندبهره: 

هاي حضور بخش خصوصی در اقتصاد، توسعه روش ترینمهمتجربه کشورهاي پیشرفته نشان داده که یکی از 

الزمه  که است هاي عمرانی زیرساختی بودهبرداري از پروژهقراردادهاي مشارکت عمومی و خصوصی در ایجاد و بهره

 ،امتممهین يهاپروژه يعداد باالت و مانع در این حوزه است. نهادسازي و تدوین قانون جامع تحقق این مهم در کشور

ر تحمیل ی را به کشونیسنگ، بار مالی مربوطه ییاجرا يهانهیو هزها این طرح لیتکم يبرا ینسبتاً طوالن یدوره زمان

هاي بخش خصوص با بخش عمومی در اجراي طرحمشارکت کرده است. طراحی سازوکاري شفاف و قابل اجرا براي 

، شرایط تولید یبانپشتهاي واسطه تسریع در ایجاد زیرساختت یاد شده، بهحل مشکالعمرانی ناتمام و جدید ضمن 

نکه به آ با توجهکند. هاي مولد اقتصادي تسهیل میبه عرصه فعالیتداخلی و خارجی گذاران را براي ورود سرمایه

پروژه استانی با  668پروژه ملی و  199تعداد  1400در سال  وبودجهبرنامهمطابق آمار منتشر شده توسط سازمان 

هاي بخش مندي از ظرفیتهاي بهره، لذا یکی از راه33است شدهییشناساقابلیت مشارکت عمومی و خصوصی 

ت. اگر بسترهاي الزم و قوانین کارآمدي مبتنی بر هاي اجرایی در این زمینه اسخصوصی، اهتمام دولت و دستگاه

هاي بخش عمومی و خصوصی فراهم شود، ضمن و مشارکت سرمایه کارگیريبههاي نوین مالی براي و شیوه اصول

ایسته ذکر ش تقویت و ارتباط پایدار بین این دو بخش، شاهد شکوفایی و رشد اقتصادي مستمر در کشور خواهیم بود.

 فعلی که در مجلس درباره این موضوع در دست بررسی است نیازمند اصالحات اساسی است.است که الیحه 

 تمام مشارکت و مدنی جامعه دانشگاهی، نخبگان خصوصی، بخش( ذینفعان همه مشارکت 

 توسعه هفتم هبرنام تدوین تمایز نقطهبرنامه هفتم توسعه:  تدوین فرآیند در) ايمنطقه و استانی سطوح
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بخش  رو، انتظاراست. ازاین مواجه ايگسترده درآمدي هايمحدودیت با دولت که است آن قبلی هايبرنامه با

محور بر مبناي وفاق ملی و مشارکت بینانه و اولویتمحور، واقعخصوصی از دولت آینده، تدوین یک برنامه مساله

نفعان ازجمله بخش خصوصی است، تا با ایجاد تحوالت اساسی در ساختارها و سازوکارهاي تدوین و تمامی ذي

اجراي برنامه، بسترساز تحقق اهداف مهمی نظیر جهش آفرینی در تولید، بهبود چشمگیر در وضعیت رفاه و معیشت 

 .34اي نیل به توسعه فراهم آیدالزامات پایه گذر اینکشور ایجاد کردد و از  خانوارها و ثبات بخشی به اقتصاد

 أمینتانتظار بخش خصوصی از بازار سرمایه،  :گذاريتولید و سرمایه و حمایت آن از تعمیق بازار سرمایه 

 سرازیر ازارب این به تريزونف سرمایه و بیشتر بازیگرانتعمیق بازار سرمایه به آن معناست که ها است. مالی بنگاه

 هايبخش در فعالیت مجوز اعطاي در شدیدي انحصار حاضر حال در. شود کمتر آن هیجانات و نوسانات تا شود

 صارانح وجود. دارد وجود...  و سرمایه تأمین گذاري،سرمایه مشاوره هايشرکت سبدگردانی، کارگزاري، از اعم مختلف

 سود و بپردازند زیادي هزینه سرمایه بازار در حضور براي مردم تا شده موجب خدمات ارائه قیمت در تبانی و

ن نظارتی قوي بر ایرود دولت آینده سازوکارهاي انتظار می .شود انحصاري مجوزهاي دارندگان نصیب غیرمتعارفی

مالی تجمیع  متقلبان، منابع از سنگین مالی هايجریمه گرفتن و تبانی و تقلب کشف با ناظر نهاد بازار را فعال کند و

 أمینتهاي این بازار تا حدي مشکل هاي مولد سوق دهد و با استفاده از ظرفیتشده در این بازار را به سمت فعالیت

 . تغذیه بخش تولید از منابع بازار سرمایه در شرایط فعلی، همچنین در گرو35مالی واحدهاي تولیدي مرتفع گردد

 بازار است.  هايقیمتویژه به جدید و آسان نمودن شرایط افزایش سرمایه به هايتسهیل شرایط ورود شرکت
 

  گذاري اقتصاديدر حوزه سیاست نبایدها -6-2

 براي تدوین ران ای گذارانسیاستمسئوالن و بسیار باالیی در بین  تمایل: سندنویسی کنترل میل شدید به

تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که  متأسفانهوجود دارد.  و ... نامهنیآئو قانون و  اسناد باالدستی و راهبردي

اهداف  اند و بیشتر به کلیات وهاي علمی عملیاتی و راهکارهاي کاربردي بودهفاقد برنامه عموماً این اسناد تدوین شده 

 شودیمهاد پیشن .هستند هاآننیز به انگیزه اعالن حل موضوع به دنبال تصویب  استمدارانیسو  اندآل پرداختهایده

ممکن  تا حد و کلی، جدید از تدوین اسنادوجود اسناد باالدستی معتبر و قانونی در کشور دولت جدید با توجه به 

یک شور، نقشه راه توسعه صنعتی ک مثابهبهنعتی استراتژي توسعه ص فقدان سند شایسته ذکر است، خودداري کند.

هاي دولتدرواقع  .بوده استموردي  صورتبه گوناگونی از اسناد و قوانیندر تدوین و تصویب انواع عامل اصلی 

صویب تدوین و تمذکور را با  خال، سعی بر آن داشته استراتژي صنعتیجاي اهتمام به تدوین سند به همختلف هموار

در  را سند ایننیز نتوانسته است جاي خالی رویکرد  اینپیگیري ، درحالی که دنقوانین و مقررات متعدد پوشش ده

به همراه داشته  را میل شدید به سند نویسیو در عمل تورم قوانین و  پرکند سیاستگذاري موفق براي حمایت از تولید

    است.
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 به تجر: اقتصادي هايوزارتخانهها و سازمانمدیران اعضاي کابینه دولت، هماهنگی اجتناب از نا

هاي سیاست ها در اجرايپذیري دولتدي و آسیبعوامل مهم ناکارآمدهد یکی هاي بعد از انقالب نشان میدولت

هاي مورد نظر بوده است. این تضادهاي اجراي سیاستدر  رگذاریتأثاقتصادي، ناهماهنگی و عدم توافق وزرا و مدیران 

 روهروبکل در عمل با مش ها راکارآمدي سیاست تنهانهها نیز کشیده شده است، به عرصه رسانه عموماًفکري که 

همراهی مردم با  دهد و باعث عدمادي را نزد افکار عمومی کاهش میهاي اقتصيگیربلکه اعتبار تصمیمکند، می

یس سازمان رئ ازجمله دولت اقتصادياصلی گیران شود که تصمیمشود.  به دولت آتی توصیه میها میاین سیاست

اعی را اجتم رفاه و کار ، وزیر تعاون،بانک مرکزي کل وزیر صمت، رئیس، ي و داراییاقتصاد امور وزیر، وبودجهبرنامه

 هاي اقتصادي دولت جلوگیري شود.تشتت آرا و ناهماهنگی سیاست انتخاب کند تا از از بین افراد هماهنگ

  قیعمتاستمرار رکود : و محرمانه انگاري مشکالت اقتصادي کشور شفاف غیراجتناب از رویکردهاي 

 وارد کرده است و قاطبه شهروندان ایران این بیشتر مردمفشار سنگینی به  ،افسار گسیخته به همراه تورم افتهی

هاي اقتصادي کارانه و عدم انتشار آمار و دادهکنند. اتخاذ رویکردهاي مخفیروزمره لمس می صورتبهمشکالت را 

ر بتماعی دولت جدید خواهد شد. عمومی و سرمایه اجعث کاهش اعتماد هاي نمایشی، تنها باشفاف و ارائه گزارش

 یازن مورد اطالعات و آمار نبودن شفاف یا فقدان« وکارکسب محیط ملی پایش گزارش در شده ارائه اطالعات اساس

 از جمله  6.31 میانگین با ،1399 زمستان تا 1395 سال پاییز از فصل 18 طی »اقتصادي فعالیت براي

شود دولت می توصیه نیبنابرا. 36دارد تأمل جاي کهعنوان شده است  اقتصادي فعاالن توسط مطرح شده مشکالت

 صورتبهها و درآمدهاي قابل تحقق ودیت، محدبینانه و شفاف از وضعیت اقتصاديجدید ارائه یک گزارش واقع

 -تواند به بازسازي رابطه دولتمیتر سازد و هم یتواند هم انتظارات از دولت را منطقعمومی منتشر کند. این امر می

تواند به پژوهشگران و کارشناسان براي ارائه هاي اقتصادي میدادهمنظم  ملت بیانجامد. عالوه بر این انتشار 

  گذاري در دولت کمک کند. هاي علمی و مشارکت در روند سیاستحلراه

 ولتی، د مسئوالننزدیک به نیم قرن است که  :صرف و مغفول ماندن تولید توزیعی اجتناب از اقدامات

پاشی، ارزپاشی و اتالف منابع اقتصاد ملی را دچار دور باطل پولبه نام تولید، هاي نادرست گذاريبا سیاست

ایم، توزیع انواع منابع هاي مختلف شاهد بودهآنچه تحت عنوان حمایت از تولید طی دولت متأسفانهد. انکرده

 وده،ب فسادزاضمن آنکه  حمایت،ها بوده است. این نحوه وکارکسبروي پیشموانع عمده  شناساییبدون ، ارزان

به  نداشته و پی دررا هم  اقتصادي رشدمنجر گشته که  هدفمندي غیر، کور و ارزانو منابع ت ااعطاي اعتباربه 

جراي چنین عمل نیز ا داده است. درخود را نشان افزایش پایه پولی و نقدینگی ، هاي پولی انبساطیسیاستشکل 

ها براي مدیریت تورم به افزایش و موجب شده دولت زدهتورم دامن جز آنکه به  هایی حاصلی نداشتهسیاست

برآوردهاي  اسبر اساند. بر پیکره تولید کشور وارد کرده یريناپذجبراننیز ضربات  گذر یناواردات اقدام نمایند و از 
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هزار میلیارد تومان پول پاشی در بودجه  50هر  ،1396هاي مجلس در سال مرکز پژوهش انجام گرفته توسط

موفق  چنداننهرو، واکاوي تجارب . ازاین37درصد به همراه دارد 6.4دولت، در سال اول حداقل اثر تورمی معادل 

یدي و هاي تولارتقاي ظرفیت دولتی است که مسیر مسئوالنگذشته حاوي این پیام براي سیاستگذاران و 

دون توجه بپاشی و اقدامات و شعارهاي توزیعی، پولگذرد و می وکارکسب موانع رفع از اقتصاد کشور ییزااشتغال

ز ا رود دولت آتیرو انتظار میاینگردد. ازمنابع منجر می هدر رفت، در غالب موارد به وکارکسببه بهبود محیط 

طه که ضابهاي توزیعی بیهاي تولیدي و پرهیز از اجراي سیاستفعالیتروي طریق اهتمام به رفع موانع پیش

   تولید اولویت دهد. کند، بهاي محدود ایجاد میاي را براي عدهرانت گسترده

  پیشنهادي سیاستی بستهکلیات  -7

د به دولت آتی در راستاي رش هاي پیشنهادي اتاق ایرانبسته سیاست کلیاتمراتب یاد شده  با توجه به

  زایی به شرح زیر است:  اقتصادي پایدار و اشتغال

  سازيخصوصی

نتشر علنی م صورتبهمعین طی یک قرارداد شفاف که  ايدورهبراي (بدون انتقال مالکیت)  هاشرکتمدیریت  -

در  واگذار شود. هاي شفافبه بخش خصوصی یا  یک کنسرسیوم حائز اهلیت در قبال اخذ ضمانت خواهد شد،

 هاي فوق پرهیز نماید.ها در اداره امور بنگاهمقابل، دولت در قرارداد فوق متعهد شود که از دخالت

مدیریت آنها واگذار ها به ویژه بنگاههایی که به روش فوق گذاري محصوالت بنگاهدولت از مداخله در قیمت -

اگر بخشی از مردم  ون در این خصوص ورود کند.طبق قان کند و در صورت لزوم شوراي رقابت شده خودداري

ریداري کنند، را خ که طبق فرایند رقابتی در حال تولید است کاال یا خدمتیک نتوانند به دلیل باال بودن قیمت 

ت و نه دخالت در فرایند تولید یا قیمت هاي انتقالی اسکمبود قدرت خرید از طریق پرداخت نقش دولت جبران

 ت همین قاعده، ریشه بسیاري از ناکارآمدي ها و گسترش فساد در کشور است. گذاري. عدم رعای

 . هاي بزرگ قرار گیرندهاي کوچک و متوسط به روش فوق در اولویت واگذاري نسبت به بنگاهواگذاري بنگاه -

هاي رکتش و با کارکرد رقابتی هایی را که پیش از این تصویب شدهها و بخشنامهنامهشوراي رقابت تمام آیین -

 و  براي اصالح به دولت تقدیم کند.  بررسی   ،تضاد دارند

خود در تملک  هايمأموریتاقتصادي که خارج از حیطه  هايبنگاهموظف شوند تا  غیردولتینهادهاي عمومی  -

  .واگذار کنند یا پیمان مدیریتی، سال از طریق عرضه در بازار بورس  3ظرف  رند را اد

 هاي ارزيسیاست
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پذیري ملی و توسعه صادرات قرار گیرد. در این مدت کشور، تقویت قدرت رقابتاصلی سیاست ارزي میانهدف  -

هاي صمت و امور  اقتصادي و دارایی  و سازمان جهت الزم است که بانک مرکزي (با هماهنگی وزارتخانه

 و هم باشد.وبودجه) اختیارات الزم را داشته باشد و در مقابل  اقدامات خود، پاسخگبرنامه

هاي ارزي و جلوگیري از رفتار سوداگرانه در بازار ارز، بانک مرکزي سازي بازار ارز از وقوع شوكمصون منظوربه -

میزان منابع ارزي بانک مرکزي همواره از آستانه تعریف  کهطوريبهکند،  گذاريهدفبر روي ذخایر ارزي خود 

 .هاي ارزي بیشتر باشدشده براي مقابله با شوك

، تخصیص ارزهاي بانک مرکزي و صندوق توسعه ملی به واحدهاي در صورت ادامه شرایط تحریمی اقتصاد -

ارزش هاي آالت و تجهیزات مورد نیاز در فرآیند تولیداتی که یا زنجیرهمنظور واردات مواد اولیه، ماشینتولیدي به

لویت ارزي کشور قرار گیرد. اعالن منظم هاي صادراتی دارند، در اوکنند و یا مزیتدر کشور را تکمیل می

هاي مختلف و نحوه  استفاده از آنها، مشترکا بر عهده وزارت ها و شرکتي تخصیص داده شده به بخشارزها

 صمت، بانک مرکزي و گمرك قرار گیرد( حداقل هر شش ماه یکبار).

ع و فرش و صنای الت کشاورزيسپاري ارزي به شکل کنونی با اولویت ارزهاي حاصل از صادرات محصوپیمان -

آوري باال لغو شود و بانک مرکزي موظف شود خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصوالت با فن دستی،

سازوکارهاي الزم را براي  تضمین ورود ارزهاي کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادي کشور متناسب باسیاست 

 ارزي و سیاست تجاري کشور طراحی و اجرا کند.   

 خارجی هايداراییبه شکل ارزي است( از محل  گذاريسرمایهکه بخشی از  گذاريسرمایهدر تمامی قراردادهاي  -

بانک مرکزي یا صندوق توسعه ملی)،  دولت متعهد شود که در صورت جهش نرخ ارز، بخشی از منابع حاصل 

ارزي صندوق  توسعه ملی را  هايداراییخارجی بانک مرکزي و تجدید ارزیابی  هايداراییاز تجدید ارزیابی 

 ی مشمول این امتیاز خواهند بود که به تعهدات خود گذارانسرمایه صرفاًکند.  گذارانسرمایهصرف تسویه بدهی 

  گذاريهسرمایو کل منابع ارزي دریافتی را با تائید بانک مرکزي و وزارت صمت صرف  اندکردهعمل طبق قرارداد 

 . اندکردهدر کشور 

هاي تأمین مالی خارجی که هاي خارجی کشور اعم از فاینانس، خط اعتباري و سایر انواع روشش بدهیگزار -

توسط فعاالن اقتصادي اعم از دولتی، غیر دولتی و بانکی ایجاد شده است، به همراه گزارش تحلیل پایداري 

ع و نظارت مستمر مجلس، هر شش ماه یک بار به مجلس شوراي اسالمی ارایه شود، تا با اطال 38بخش خارجی

 هاي خارجی قرار نگیرد.کشور در معرض بحران بدهی

  توسعه صادرات 

 هاي امور اقتصاديقرار گیرد و وزارتخانهدولت براي رشد زایی   استراتژي توسعه صادرات، یکی از راهبردهاي  -

هاي تابعه نامه و ضوابط خود و سازمانو دارایی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه موظف شوند که تمامی آئین

                                                             
38 External Sustainability Analysis  
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را ظرف مدت شش ماه با هدف تسهیل امور صادرکنندگان در داخل و خارج از کشور تغییر دهند و اعالن عمومی 

 نمایند. 

درات غیر نفتی به حداقل دو برابر زمان شروع کار دولت جدید و تغییر تدریجی ترکیب صادرات با هدف جهش صا -

باال، وضع هرگونه  افزودهارزشاندك به صادرات با  افزودهارزشکشور از صادرات مواد خام یا کاالهاي با 

 چهار ساله فعالیت دولتداخلی، تنظیم بازار و غیره در ظرف  هايقیمتمحدودیت بر صادرات به بهانه کنترل 

والت ید محصممنوع شود. در مقابل دولت برنامه چهار ساله  اصالح  تدریجی قیمت نهادهاي مورد استفاده در تول

 و غیره) را اعالن و اجرا کند. صادراتی ( انرژي، آب 

سط وزارت سیاست تجاري کشور (هم از منظر واردات و هم از حیث صادرات)  در دوره چهار ساله مشترکا تو -

امور اقتصادي و دارایی تهیه و اعالن شود. توصیه اکید اتاق ایران آن است که ارزهایی که به  وزارتصمت و 

 شده است، اندازپساجباري  صورتبهقیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر، در نقاط مختلف دنیا 

کشور در آنها مزیت صادراتی دارد. بازار بزرگ تولیدي شود که  هايزنجیرهبراي تکمیل  گذاريسرمایهصرف 

در اختیار کاالهاي نهایی ساخت دیگر کشورها قرار گیرد. در مقابل، منابع مسدود شده در  راحتیبهکشور نباید 

مشترك  گذاريسرمایهبایستی به صندوق توسعه ملی واریز شده و صرف  شوندمیآزاد  احتماالً دوران تحریم که 

ت ارزش داخلی و نیز تقویت تولیدا هايزنجیرهبزرگ خارجی براي تکمیل  هايشرکتی با  بخش خصوصی داخل

بهبود پایدار زندگی مردم بوجود  درنتیجهترتیب، تحولی مهم در اشتغال و صادرات و اینگرا شود. بهصادرات

 خواهد آمد. 

تفاده از این ظرفیت، وزارت امور عمده کشور است. براي اس هايمزیتصادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از  -

یا  ماًمستقیاقتصادي و دارایی موظف شود که براي کلیه قراردادهاي صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را 

( حسب درخواست کشوري که کار در آن انجام خواهد صادراتو صندوق ضمانت  صادراتاز طریق بانک توسعه 

فنی  صادرکنندگان خدمات غیرمتعارف هايریسکصادر کند و  نامهنتضماشد)، بدون وثیقه یا با حداقل وثیقه، 

 و مهندسی را پوشش دهد.  

 و رجیخا تجارت فرآیند کامل کردن الکترونیکی راستاي در تجارت واحد پنجره سامانه هايکاستی و نواقص -

 .گردند رفع و اصالح گمرکی، تشریفات انجام زمان کاهش

هاي صادرات و واردات تعریف شده توسط سازمان ملی استاندارد در حوزه استانداردهاي اجباري و تشویقی -

 شوند. سرعت اعالن عمومیالمللی تطبیق داده شوند و بهبا استانداردهاي بینصورت مرتب به

لیدي ز کمبود نقدینگی واحدهاي توا براي جلوگیريتضامین صادرات  جايبهنامه و سفته امکان استفاده از بیمه -

 فراهم شود.  هاي مولد به سیستم مالی کشور یافتن منابع از بخشسوق و 

در برخی کشورها  د.شوعنوان رایزن بازرگانی در خارج از کشور فراهم امکان حضور تجار بخش خصوصی به -

 بیش از نیمی از سیاستگذاران امور خارجه داراي تحصیالت و تجربه اقتصادي هستند. 

-  
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  )PPP(مام و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی تهاي عمرانی نیمهتکمیل طرح

پذیر کردن ترکیب منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی، خصوصی با رویکرد امکان -الیحه مشارکت عمومی -

هاي بزرگ زیرساختی که بازدهی اقتصادي دارند اصالح صندوق توسعه ملی و منابع عمومی براي اجراي طرح

 شود. 

هاي جدید  قابل واگذاري یا  انجام به روش مشارکت و طرح  تمام عمرانینیمههاي پروژه، دولت ظرف شش ماه -

د پذیر کند و شرایط خوامکانگذاران آنها را براي سرمایهعمومی و خصوصی را با مشخصات کاملی که ارزیابی 

د محصوالت ریقیمت خ تغییر کاربري بخشی از طرح،  از قبیل گذاريرا اعالن عمومی نماید. کلیه شرایط سرمایه

   هاي عمرانی قابل دسترسی براي عموم باشد.یا خدمات و غیره باید براي در سامانه بازار الکترونیک طرح

  اداري   چابک سازي نظام

درصد از فرایندهاي اداري که اکنون نیاز به مراجعه  50دولت متعهد شود در  دو سال اول فعالیت خود حداقل  -

مربوط  هايفعالیت از این طریق تغییر دهد. در اجراي این کار،  دولت الکترونیک حضوري مردم دارد را با توسعه

فرایند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضاي اي که گونهدر اولویت قرار گیرند به  وکاربه مراحل انجام کسب

   صورت کامل قابل انجام باشد. تا پایان سال اول بهالکترونیکی 

، تسهیل فرآیندهاي مربوط به ورود، تداوم و خروج منظور دستیابی به دولت چاالك و کارابهزدایی برنامه مقررات -

هاي گیري در خصوص مجوزهاي مورد نیاز براي شروع فعالیتهاي اقتصادي و کاهش مراکز تصمیمبنگاه

روه کارگعنوان رئیس جمهور، بهنماینده ویژه رئیس اقتصادي پیگیري و تسریع شود. براي این منظور، 

بت ء مجوزهاي الزم، نسپس از نهایی کردن فرآیند احصاتعیین شود و وي اختیار داشته باشد که زدایی مقررات

 اقدام کند.  و بخش خصوصی هابه پاالیش و حذف مجوزهاي غیرضرور با همکاري سایر دستگاه

  سرمایه توسعه بازار

ار فرآیند انتش کردن کوتاههاي مختلف، بندي شرکتامکان رتبهسال  ظرف یکسازمان بورس و اوراق بهادار  -

شار مالی از طریق انت تأمینهاي انتشار و کاهش حداقل میزان تعریف شده براي مالی، کاهش هزینه تأمیناوراق 

 هاي مختلف فراهم سازد. مالی از طریق این ابزار را براي شرکت تأمیناوراق بدهی، امکان 

 ايهو شرکت گردانی سبد کارگزاري، از اعم مختلف هايبخش در فعالیت مجوز اعطاي در انحصار از طریق رفع -

  بورس کمک شود.تعمیق  به گذاري،سرمایه مشاوره

 ازارب در هاشرکت پذیرش شرایط تسهیل طریق از جدید، هايشرکت براي سهام اولیه عرضه افزایش امکان -

  .گردد فراهم بورس سازمان توسط سهام

ردد بازي و سوداگري در این بازار کنترل گتا سفته نظارتی قوي بر بازار بورس فعال و تقویت شوندسازوکارهاي  -

   اخذ شود.  سنگین مالی هايمتقلبان جریمه و از
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 39هاي مورد نیاز براي تأمین مالی مشتركنامه و دستورالعملبانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار آئین -

 .هاي بزرگ از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی را از طریق منابع داخلی یا خارجی فراهم کنند پروژه

  مبارزه با فساد 

 رانافشاگ از حمایت قانون و شود طراحی اقتصادي فعاالن با درگیر نهادهاي و هاسازمان در فساد افشاي سامانه -

 ود.ش تدوین مردم، توسط دولتی هايدستگاه در هاگیريرشوه و هافساد افشاي زمینه شدن فراهم منظوربه

 تخصصی شوند. قاچاق با مقابله راستاي در کشور گمرکات -

 گمرك توسط طورجديبه کاال قاچاق از جلوگیري منظوربه کاال ورود مبادي و مرزي هايعملکرد همه بازارچه -

 .شود کنترل

 رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و حرکت به سمت فضاي رقابتی 

هاي تبعیض آمیز جهت جلوگیري از اتخاذ سیاست 44) قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل 8رعایت ماده ( -

 بین دولت و بخش خصوصی در همه مصوبات دولت و مجلس مد نظر قرار گیرد. 

گر بخشی در بازارهایی که مصداق انحصار هستند، تقویت نظیماندازي نهادهاي تعملکرد شوراي رقابت و راه -

 شود. 

هاي منظور ایجاد تراضی و عادالنه نمودن قراردادها براي بخشهاي اجرایی مکلف شوند بهکلیه دستگاه -

هاي بخش خصوصی و تعاونی براي خرید کاال یا خدمت، از خصوصی و تعاونی، در انعقاد قرارداد با شرکت

   استفاده کنند.نواخت هاي یکفرم

 انعقاد تفاهم نامه همکاري بلند مدت با کشورهاي مهم بویژه چین

 به شدن تبدیل حال در چین. شودمی تلقی مثبت کشور، ايتوسعه مصالح اساس بر بلندمدت اقتصادي رابطه -

روري در اوراسیا ض ک، همکاري با چین براي موفقیت ایرانژئواکونومی از دیدگاه و است دنیا اقتصادي اول قدرت

 مناطق یرسا به توجه نامه،تفاهم عقد در که است آن باشد داشته توجه آن به باید آینده دولت که اينکته است.

 .نظیر هند و اتحادیه اروپا نیز الزم است باشد داشته همراه به گشایشی تواندمی کشور براي که هاییفرصت و

 نوع هر انعقاد در المللیبین و داخلی اقتصادي و حقوقی امور مالی، مهندسی حوزه در مجرب متخصصان از -

و سایر  ینچ با برد -برد تعامل فعاالنه، رویکرد اتخاذ با تانامه با کشورها استفاده حداکثري شود تفاهم و قرارداد

 . شود فراهم کشورها

  

  

                                                             
39 Cofinance 
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