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به نام خدا

مقدمه

طـی چهـار سـال آینـده ،اقتصـاد ایـران بـه یـک اقتصـاد رقابتـی بـا مشـارکت فعـال در
زنجیـره ارزش جهانـی مبتنـی بـر اسـتفاده بهینـه از منابع و سـرمایههای داخلـی به ویژه
سـرمایههای انسـانی بـا کسـب دسـتاورد بهبود سـطح اسـتانداردهای زندگی و رفـاه برای
جامعـه تبدیـل خواهـد شـد و یـا ماننـد دورههـای قبل در مسـیر نشـیب و فرازهـا و عدم
قطعیتهـای داخلـی و خارجـی به کسـب رشـد های موقتـی ناپایـدار و غیر فراگیـر اکتفا
خواهـد نمـود .دسـتاوردهای کاهش نـرخ تورم و رفع نسـبی تحریمها در صورتی اسـتمرار
خواهـد داشـت کـه گام های اساسـی در راسـتای اجرای کامل سیاسـتهای کلـی اقتصاد
مقاومتـی و ارتقـاء رقابتپذیـری اقتصاد کشـور برداشـته شـود.
تصمیمـات و اقداماتـی کـه در دولـت جدید ایـران اتخاذ و انجام خواهد شـد بـدون تردید
تاثیـر بـه سـزائی در سرنوشـت اقتصـاد و توانایی رشـد بخـش خصوصی و حضـور معنادار
ایـن بخـش در بـازار داخلـی و تجـارت فرامرزی خواهد داشـت .طـی دوره جدیـد ،اقتصاد
کشـور نیازمنـد تحـوالت جدیـد از منظـر اصلاح رویکـرد نسـبت بـه بخـش خصوصـی،
بـه رسـمیت شـناختن واقعـی ایـن بخـش و قائـل شـدن نقـش فعـال بـرای آن در عرصه
اقتصـادی اسـت .بدیهـی اسـت متناسـب بـا ایـن تغییـر رویکرد مـی باید محیط کسـب و
کار همـوار ،روان و مسـاعد بـرای فعالیتهـای اقتصـادی رقابتـی نیـز فراهـم شـود .دوره
جدیـد مدیریـت اقتصـادی کشـور ،مسـتلزم تبدیـل گفتمـان بـه عمـل و ایجاد انسـجام و
همافزایـی اثربخـش همـه آحـاد جامعـه بـه دور از اعمـال صالحدیدهـا ،سـلیقههای غیـر
فنـی کارشناسـی و عـدم جامـع نگری اسـت.
وجـود بده-بسـتان بیـن هزینههـای سیاسـی و منافـع اقتصـادی حاصـل از جراحـی های
سـاختاری در اقتصـاد کشـور و ترجیـح پیامدهـای بلنـد مدت اجـرای اصالحـات در برابر
آسـیبهای کوتـاه مـدت آن ،بـر اهمیـت وجـود اقتـدار و عزمـی راسـخ در دولـت جدید،
تاکیـد دارد .بدیهـی اسـت در ایـن مسـیر تبییـن و انعکاس شـفاف و روشـن واقعیتهای
اقتصـادی کشـور بـه جامعه ،گامی اساسـی در جلب مشـارکت آنهـا برای انجـام اصالحات
ریشـهای خواهـد بود.
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اقتصـاد رشـد محـور ایران ،اقتصادی اسـت که تصمیمات و سیاسـت هـای اقتصادی دولت
آن بـه طـور پیگیرانـه و مسـتمر حامی رشـد پایـدار بـوده و تصویـر برنامههـای بلند مدت
و میـان مـدت آن از قبـل بـرای فعاالن کسـب و کار و سـرمایه گذاران ،روشـن و مشـخص
شـده است.

بــرای دس ـتیابی بــه رشــد اقتصــادی کــه کامیابــی و موفقیــت کشــور
ایــران را حاصــل نمایــد
میبایــد محوریــت برنامــه دولــت جدیــد بــر 9اقــدام اولویــت دار زیــر
متمرکــز شــود:
 .1بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور
 .2بهبود محیط کسب و کار
 .3مبارزه جدی با فساد
 .4رقابتی کردن اقتصاد ،رشد درون زا و برون گرا
 .5تجدید ساختار دولت
 .6شکل گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش های اقتصادی
 .7استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین
 .8کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی
 .9بهره برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی

بایـد توجـه داشـت کـه جهـش موقتی تولیـد ،تامیـن کننده رشـد اقتصـادی پایـدار مورد
نیـاز کشـور نخواهـد بـود لـذا الزم اسـت از هـر گونـه اقدامـی که منجـر به شـکل گیری و
توسـعه فعالیتهـای غیـر رقابتی از طریق توسـعه انحصـارات و تخصیص غیـر بهینه منابع
مالـی بـه فعالیتهـای اقتصـادی فاقـد توجیـه فنـی و اقتصـادی و اهلیـت الزم ،به شـدت
اجتنـاب گـردد و در مقابـل از طریـق بهبـود محیـط رقابتـی کسـب و کار و تسـهیل امـور
کسـب و کار بـا تاکیـد بر حـذف مجوزهای متعدد زائـد و برچیدن زمینههای شـکل گیری
فسـاد ،محیـط اقتصـادی پویـا و رقابتـی بـرای فعالیتهـای اقتصادی فراهـم نمود.
اصلاح سیاسـتهای اقتصـادی در کلیـه زمینههای اولویـتدار و اجرای به موقع و درسـت
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آنهـا از الزامـات محقـق و آشـکار شـدن مزیتهـای رقابتـی کسـب و کارهـای خصوصـی
ایرانـی اسـت .ایـن اقدامـات به فعاالن اقتصادی کشـور اجـازه خواهد داد تا مشـاغل کیفی
بـرای جوانـان کشـور خلـق نمـوده ،در فناوریهـای جدیـد سـرمایهگذاری کـرده و ثروت
مـورد نیـاز بـرای ارتقـاء زیرسـاختها ،مراکـز آموزشـی و برنامههـای اجتماعـی و بهبـود
سـطح زندگی جامعـه را تولیـد نماید.
شـایان ذکر اسـت اتـاق بازرگانی ،صنایـع ،معادن وکشـاورزی تهران یک نهاد غیرسیاسـی
اسـت و در فرآینـد مهـم انتخابات ریاسـت جمهـوری بدون حمایـت از کاندیداهـا ،صرفاً از
سیاسـتهای شـفاف و مشـخص متضمن ایجـاد محیط رقابتـی کسـب و کار تامین کننده
رشـد اقتصـادی پایدار پشـتیبانی میکند.

 .1بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور

علـی رغـم تصویـب سیاسـتها و قوانیـن مربـوط بـه اصـل 44قانـون اساسـی کشـور،
بخشهـای اقتصـادی کشـور از دو بخـش خصوصـی و دولتـی بـه دو بخـش دولتـی و
غیردولتـی تغییـر ظاهـری و محتوایـی داشـته و با افـزوده شـدن بخش جدیـد غیردولتی
ً
عملا نـه تنهـا گشایشـی در محیـط اقتصـادی برای
بـدون اهلیـت و بـا ماهیـت دوگانـه،
فعـاالن بخـش خصوصـی ایجـاد نکـرده بلکه به نوعـی مانـدگاری بخش دولتـی در عرصه
فعالیتهـای اقتصـادی بـا عنـوان جدیـد غیـر دولتـی ،تحکیـم و تثبیـت شـده کـه عـدم
تحقـق نتایـج مـورد انتظـار از خصوصـی سـازی ،از شـواهد ملمـوس آن در اقتصاد کشـور
است.

اقدامات مورد انتظار :

حذف واقعی دخالت و تصدی گری دولت در اقتصاد از کانال حذف تسلط مالکیت و مدیریت
دولتی در فعالیتهای اقتصادی
حذف عنوان غیر دولتی از کلیه قوانین و مقررات
یکسان نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات یا تشویق ها به کلیه فعاالن اقتصادی
افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه تصمیم سازی و تصمیمگیری از طریق اجرای واقعی
مواد 2و 3قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
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 .2بهبود محیط کسب وکار

بنـا بـر شـواهد بینالمللـی محیـط کسـب و کار ایـران بـرای انجـام فعالیتهـای اقتصادی
مسـاعد نیسـت .مـوارد ذیـل از جملـه اقدامـات اولویـت دار در زمینـه رفـع موانـع اداری و
بهبـود محیط کسـب و کار اسـت.

اقدامات مورد انتظار:

حذف موانع اداری ،پیچیدگیها و سخت گیریها در حوزه مالیاتی با تاکید برگسترش
پایههای مالیاتی
حذف کلیه تبعیض های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی بر حسب نوع مالکیت بنگاههای
اقتصادی
تقویت حاکمیت قانون ،اجرای صحیح و به موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سالیق
شخصی به ویژه در حوزه مقررات تامین اجتماعی
تسویه کامل بدهی های دولت به بخش خصوصی
تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاههای ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه های
جدید
اجرای کامل و دقیق اصالح نظام بانکی با هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی
فعاالن اقتصادی به منابع مالی
حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه به منظور استفاده موثر از این بازار برای تامین
مالی سرمایهگذاری ها و فعالیتهای اقتصادی
تامین ضمانتهای الزم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه گذاران خارجی در قالب مشارکت
با فعاالن بخش خصوصی داخلی
جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب وکار

.3مبارزه جدی با فساد

توسـعه و شـیوع پدیـده فسـاد در بخـش دولتی ،بـه انجام اصالحـات ریشـه ای در قالب از
بیـن بـردن سیاسـتهای اقتصـادی زمینه سـاز شـکلگیری فسـاد ضمن برخـورد جدی با
متولیـان و حامیـان آن در اقتصاد کشـور نیاز دارد.

اقدامات مورد انتظار:
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شناسایی کلیه مقررات و دستورالعملهای اداری زمینه ساز شکل گیری فساد
حـذف عوامـل تولیـد فسـاد اقتصـادی و اداری و ارائـه گزارشهـای منظـم شـفاف بـه
جامعـه در زمینـه اقدامـات انجـام شـده

.4رقابتی کردن اقتصاد ،رشد درون زا و برون گرا

عـدم مشـارکت فعـال اقتصـاد ایـران در زنجیرههـای ارزش جهانی ،شـکلگیری و توسـعه
فعالیتهـای اقتصـادی انحصـاری و شـبه انحصاری ،اسـتمرار تخصیص یارانه انـرژی ،نظام
دو نرخـی ارز و سیاسـت هـای تعرفـهای غیر منطقـی نامتوازن ،مصادیق روشـنی از رقابتی
نبـودن اقتصـاد کشـور اسـت .وفق آمـار جهانی ،بیـش از  2درصد از اشـتغال و بیش از 35
درصـد از صـادرات جهـان از محـل سـرمایه گـذارای خارجی تامین می شـود کـه ایران به
دالیـل گوناگـون عملکـرد خوبی در زمینه جذب سـرمایهگذاری خارجی نداشـته اسـت.

اقدامات مورد انتظار:

تجدید رویکرد ،ساختار و ماهیت مرکز شورای رقابت از قیمت گذاری کاالها به تدوین سیاستهای
الزم برای حذف انحصارات در اقتصاد کشور
حذف الزام قیمت گذاری
یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز
حذف یارانه های انرژی به ویژه در مصرف حاملهای انرژی بنزین و گازوئیل و تالش جدی در
انجام طرحهای بهینه سازی انرژی در کشور
تنظیم و اجرای برنامه متوازن و منطقی سازی نظام تعرفه ای کشور
تنظیم و اجرای دقیق برنامه جامع پنجساله توسعه تولیدات رقابتی و صادرات غیر نفتی کشور
تسریع در تکمیل فرآیند الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی
تقویت تعامل موثر با کشورهای خارجی با هدف جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مشارکت
فعال در زنجیره ارزش جهانی
مبارزه جدی با قاچاق سازمان یافته در کشور
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 .5تجدید ساختار دولت

یکـی از چالشهـای مهـم عدم اجرایی شـدن برخـی از سیاسـتهای اقتصادی درسـت در
دولتهـا از طوالنـی بـودن فرآیندهـا و بـزرگ بـودن بدنـه اجرایـی فرسـوده دولـت ناشـی
میشـود .بـا توجـه بـه دوران تحریـم هـای اقتصـادی ،جبـران عقـب ماندگیهـای قبلی و
انجـام بـه موقـع و سـریع اصالحـات اقتصادی بـه دولتـی مدبر ،چابک و شـجاع نیـاز دارد.

اقدامات مورد انتظار:

کاهش وابستگی درآمد دولت به درآمدهای نفتی
کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاههای اقتصادی
استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی در بدنه سیاستگذاری دولت
تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطالعات شفاف و به موقع به جامعه
الـزام دولـت بـه انجـام کلیـه تعهـدات آن در قبـال بخش خصوصـی و اعمـال تنبیهات و
جرایـم بـرای دسـتگاههای دولتـی متخلف
تلاش بـرای ایجـاد ارتبـاط پویـا و همسـو بیـن برنامههـای کالن توسـعه ،سیاسـتهای
کلـی اقتصـاد مقاومتـی و برنامـه و اقدامـات دولت
کاهـش ناکارایـی طرحهـای عمرانـی بـا اجرای واقعـی واگـذاری آنها به بخـش خصوصی
از طریـق خرید خدمـات و مشـارکت عمومی-خصوصی
برنامهریـزی بـرای منطقـی نمـودن هزینههـای جـاری دولـت از طریـق تمرکز بـر بهبود
کیفـی ارائـه خدمـات در حوزههـای آمـوزش و سلامت و با تاکید بر اسـتفاده موثـر از ابزار
خریـد خدمات از بخـش خصوصی

 .6شکلگیری و تعمیق رونق در کلیه بخشهای اقتصادی

بـا توجـه بـه متفاوت بـودن میزان رکـود فعالیتهـای اقتصادی ،هنـوز برخـی از فعالیتها
از جملـه بخـش سـاختمان از رکـود خـارج نشـدهاند .بـرای جلوگیـری از بازگشـت رکـود
اقتصـادی و رونـق بخشـی بـه کلیـه فعالیتهـای رقابتـی در اقتصـاد کشـور ،الزم اسـت
سیاسـت هـای مناسـب برای بخـش های گرفتـار در رکـود ،تنظیم و بـا اولویـت ،عملیاتی
شود.

اقدامات مورد انتظار:
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بازنگری در شیوه تنظیم سیاستها و برنامههای کالن اقتصادی با تاکید بر استفاده از توان
مشاوران و متخصصان داخلی و خارجی
اعمال سیاستهای تشویقی برای جذب سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور با تامین
امنیت اقتصادی
توسعه فعالیتها در بخش خدمات از جمله افزایش ترانزیت و ایجاد هاب هوایی و دریایی
تاکید و اهمیت دهی به شناسایی و آشکارسازی پتانسیل حوزههای مولد و سودآور دارای
مزیت های رقابتی و کمک به خروج فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر استفاده از منابع ارزان و
دریافت حمایتهای دولتی
تاکید ویژه بر توسعه بخش گردشگری و تامین الزامات توسعه این بخش بویژه در زمینه
تامین زیرساختهای الزم از جمله هتلسازی ،زمینه ساز خروج بخش ساختمان از رکود
خواهد بود
مشارکت فعال و اثر بخش در شکلگیری جاده ابریشم
تنظیم سیاستهای منطقی تحریک تقاضا با تاکید بر افزایش سرانه درآمد ملی با الزام
محدودیت عدم افزایش مطالبات غیر جاری نظام بانکی
واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی

 .7استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین

هر نوع برگشت به شرایط تورم دورقمی و از دست دادن ثبات اقتصادی ،فضای نااطمینانی و عدم
قطعیت را در اقتصاد تشدید خواهد نمود .لذا می باید ضمن حفظ دستاوردهای تک رقمی کردن
تورم ،در زمینه تحکیم ثبات اقتصادی در کشور تالش شود و به طور جدی از اعمال هر نوع
سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف ،جلوگیری گردد.

اقدامات مورد انتظار:

حذف زمینههای ایجاد نااطمینانی ،عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور
ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور ،کنترل دقیق رشد پایه پولی و استمرار
روند کاهش تورم

بیانیه(مانیفست) اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
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.8کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

افزایـش نـرخ بیـکاری و بحران رشـد منفی بهـرهوری نیـروی کار در کشـور از چالشهای
مهـم اقتصـاد ایـران اسـت کـه از عدم رشـد اقتصـادی مناسـب و جـذب نیروهـای کارآمد
کیفـی در بخشهـای مولـد اقتصادی کشـور ناشـی می شـود.

اقدامات مورد انتظار:

یکی از راهکارهای کاهش نرخ باالی بیکاری جوانان کشور از طریق توسعه و فرصت دهی به
کارآفرینان جوان و استارت آپ ها و فعالیتهای دانش بنیان و رفع موانع اداری برای تسهیل حضور
و فعالیت آنها ضمن ارائه مشوق های مالی اثر بخش است.
بخش خدمات به ویژه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات و دیجیتال از جمله بخشهای مهم
اقتصادی کشور است که پتانسیل جذب تعداد زیادی از نیروهای مستعد جوان را داراست .تامین
اشتغال الزم از طریق بخش های مولد از جمله بخش صنعت کشور به دلیل نیاز به تزریق سرمایه
گذاری های جدید به ویژه از نوع سرمایه گذاری خارجی زمانبر است در حالی که بخش خدمات
به خصوص توسعه ارائه خدمات مدرن با بهرهبرداری از فناوری های اطالعات و ارتباطات میتواند
بخش مهمی از مشکل بیکاری کشور را رفع نماید.
تسهیل جذب سرمایهگذاران خارجی در بخش خدمات با هدف ایجاد فرصتهای متعدد اشتغال
در این حوزه
بنگاههای کوچک و متوسط عمدتاً شامل فعالیتهای کاربر می شوند و رفع موانع حضور موثر این
گروه از بنگاهها در بازار داخلی و راه یابی به بازارهای جهانی بخصوص بازارهای همسایه ،فرصت
زیادی برای جذب بیکاران در بازار کار فراهم خواهد نمود.

.9بهره برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی

محدودیت منابع طبیعی کشور به ویژه منابع آبی با توجه به تحوالت اقلیمی از چالشهای
مهم کشور ایران است .الزمه تفکیک ناپذیر تنظیم هر نوع سیاست اقتصادی مبتنی بر افزایش
تولیدات و صادرات ،توجه به محدودیت منابع طبیعی است و تدوین و تصویب هر نوع سیاستی
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میباید در سازگاری و همسویی با برنامههای کالن بلند مدت حفظ پایدار منابع آب و سایر
منابع زیست محیطی کشور ،صورت گیرد.

اقدامات مورد انتظار:

استفاده از ابزارهای سیاستی در رابطه با تعیین هزینه -فایده انتخاب گزینههای نیل به خودکفایی
در مقابل رشد تولیدات رقابتی با وابستگی کم به منابع محدود طبیعی به خصوص منابع محدود
آب
حذف کلیه مشوقهای مربوط به تولید کاالها و خدمات فاقد مزیت رقابتی و با وابستگی باال به
منابع محدود
افزودن الزام برخورداری از توجیه زیست محیطی در کلیه طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری در
کشور
ارائه ،اجرای دقیق و پایش منظم برنامه کالن مدیریت بهینه منابع طبیعی و زیست محیطی
کشور با توجه به تغییرات اقلیمی

جمع بندی و انتظارات

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران از کلیه کاندیداهای ریاست جمهوری درخواست
مینماید تا نظرات روشن و مشخص خود را در مورد هریک از موارد نه گانه فوق اعالم نمایند
تا از این طریق ضمن اطالع رسانی مناسب ،جامعه از رویکردها و برنامههای کاندیداها آگاه
شوند و با تصویر شفاف از ظرفیتها و برنامه های هریک از آنها ،گزینه درست را برای ایفاگری
وظیفه خطیر ریاست جمهوری ،انتخاب نمایند.

