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تکمیل ماموریت ماده چهار  2016به جمهوری اسالمی
ایران توسط کارکنان صندوق بین المللی پول

بیانیه های مطبوعاتی در پایان ماموریت ها شامل اظهاراتی از سوی تیم های کارمندی صندوق بین المللی پول می باشد
که یافته های اولیه پس از بازدید از یک کشور را منعکس می نماید .نظرات گنجانده شده در این بیانیه صرفا توسط کارکنان
صندوق بین المللی پول ابراز شده است و لزوما منعکس کننده نظرات هیئت رئیسه صندوق بین المللی پول نمی باشد .کار
کنان یاد شده براساس یا فته های اولیه ماموریت فوق الذکرگزارشی تهیه خواهند کرد که پس از تصویب مدیریت جهت
بررسی و تصمیم گیری به هیئت رییسه صندوق بین المللی پول ارا ئه خواهد شد.




افزایش تولید و صادرات نفت ،خروج رشد اقتصادی از رکود سالهای  2015/16را میسر می سازد.
از ایران مصرانه خواسته می شود که شرایطی را برای ثبات و رشد مستمر و پایدار اقتصاد کالن کشور فراهم
سازد.
صندوق بین المللی پول از تعهد جدی ایران نسبت به اصالحات مربوط به مبارزه علیه پولشویی و تامین مالی
تروریسم ،که به تسهیل گسترش روابط بانک های عامل کمک می کند ،استقبال می نماید.

کاتریونا پرفیلد" :انتظار می رود تولید ناخالص داخلی واقعی در سالهای  2016/17تا  6.6درصد افزایش یابد".

هیئتی از صندوق بین المللی پول به سر پرستی سر کار خانم کاتریونا پرفیلد به منظور انجام گفتگوهایی پیرامون بازنگری
ساالنه اقتصاد ایران بر اساس ماده چهار از  3دسامبر لغایت  14دسامبر  2016از تهران ،ایران بازدید نمود.هیئت مذکور
گفتگوهای سازنده و صریحی با مقامات ارشد دولت ی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نمایندگان بخش خصوصی بر
گزار نمود.
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در پایان بازدید فوق الذکر ،سر کار خانم پرفیلد بیانیه ذیل را صادر نمودند:
"افزایش تولید و صادرات نفت پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) می تواند بازگشت به رشد تولید ناخالص
داخلی واقعی را تا  6.6درصد در سالهای  2016/17میسر سازد .همچنین پیش بینی میشود که با توجه به رسیدن تولیدات نفتی
به سطح نرمال و تداوم رشد نسبتا پایین تولیدات بخش غیر نفتی در سالهای  2017/18سرعت رشد تولید ناخالص داخلی واقعی
به  3و نیم درصد کاهش یابد .اجرای سیاست های مدبرانه در سالهای اخیر می تواند کاهش میانگین تورم را به حدود  9درصد
در سالهای  ، 2016/17قبل از افزایش موقتی آن به اندکی بیش از  11درصد در سالهای  2017/18در اثر افزایش قیمت ها
برای جبران کاهش اخیر نرخ تسعیر ،میسر سازد.
" چالش فعلی ،فراهم نمودن شرایطی برای ثبات و رشد پایدار اقتصاد کالن کشور می باشد .نیل به این اهداف مستلزم اصالحات
جامع و هماهنگی می باشد که هدفش دفاع از تورم پایین و ثابت ،تجدید ساختار و تامین مجدد سرمایه بانک ها ،تدوین سیاست
های مالی در یک چهار چوب میان مدت به منظور ح مایت از اصالحات ،و اولویت دهی به تغییرات قانونی و مقرراتی باشد
که سرمایه گذاری ها را تسهیل نموده ،به ایجاد اشتغال کمک نموده ،و مدیریت امور را بهبود بخشد .بهبود کیفیت ،موجودیت
و بهنگام بودن اطالعات به فر آیند اصالحات کمک خواهد نمود.
" سیاست های مالی مدبرانه و مدیریت نقدینگی به منظور پایین نگه داشتن تورم و تثبیت آن از اهمیت حیاتی بر خوردار است.
دولت بایستی به منظور کنترل فشارهای نقدینگی طرح های اعتباری هدایت شده خود را شدیدا کاهش داده و قیمت های رسمی
را تعدیل نماید .بانک مرکزی به منظور تداوم کاهش و تثبیت نرخ تورم نیاز به استقالل بیشتر و ابزارهای بهتری بر مبنای
طرح جدید خود دارد .هیئت فوق الذکر از تعهد مسئولین نسبت به تک نرخی کردن ارز و بازگشت به یک نرخ شناور مدیریت
شده استقبال می نماید و توصیه می کند که این فرآیند با سرعت انجام پذیرد تا از انعطاف الزم برای مدیریت شوک های
احتمالی اطمینان حاصل گردد.
" بانک ها به منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ باالی تسهیالت ،نیاز مبرمی به تجدید ساختار و تامین سرمایه مجدد دارند.
هیئت فوق الذکر مصرانه خواهان آن است که بانک های تحت فشار زیر نظارت دقیق قرار بگیرند و به منظور تعیین یک
طرح مناسب برای تامین مجدد سرمایه بانک های ماندگار و انحالل موسسات مالی ناپایدار بررسی کیفی دارایی های آنها
آغاز گردد .تامین مجدد سرمایه بانک های دولتی می بایست با تدابیری که دوام و پایداری تجاری آنها را بهبود می بخشد پیوند
زده شود.
"هیئت صندوق بین المللی پول از تعهد جدی مسئولین ایرانی نسبت به اصالحات مربوط به مبارزه علیه پولشویی و تامین مالی
تروریسم ،که می تواند به تسهیل گسترش روابط بانک های عامل کمک کند ،استقبال می نماید .مسئولین یاد شده به تشکیل
واحدهای مبارزه علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم در کلیه بانک ها اقدام نموده اند ،برنامه اقدام سطح باالیی را با ستاد
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ( ) FATFتصویب کرده اند ،و از کارکنان صندوق بین المللی پول درخواست
نموده اند که در سال  2018ارزیابی جامعی از وضعیت اصالحات مربوط به مبارزه علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم به
عمل آورند .کارکنان یاد شده اهمیت اجرای کامل برنامه اقدام  FATFو بهبود کارایی اصالحات مربوط به مبارزه علیه
پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد تاکید قرار می دهند.
" سیاست مالی می بایست خود را با فشار هزینه ها وفق دهد و در عین حال فضایی برای حمایت از رشد در نظر بگیرد .این
احتمال وجود دارد که به دنبال بدهی جدید دولت که از تسویه دیون خود و تا مین مجدد سرمایه بانک ها ناشی می شود بدهی
های عمومی نیز افزایش یابد .یک چهارچوب مالی میان مدت با هدف ایجاد تعدیل تدریجی در کسری مالی غیر نفتی می تواند
فشارهای عمده ناشی از هزینه ها را کنترل نموده و در عین حال امکان باز پرداخت دیون را حفظ نماید .تدابیری که در آمد
های داخلی را بسیج نموده و ترکیب هزینه ها را بهبود بخشد تناسب اقدامات تعدیلی یاد شده با رشد را تضمین نموده و فقرا را
مورد حمایت قرار خواهد داد.
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"اصالح و سامان دهی مقررات مالی به منظور افزایش جاذبه ایران برای سرمایه گذاران خارجی ضروری است .ثبت مالکیت
واقعی با شخصیت حقوقی و تقویت شبکه ضد فساد مکمل اصالحات مربوط به مبارزه علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم
خواهد شد .بهبود جهت گیری تجاری شرکت های دولتی  ،بوروکراسی کمتر ،و رقابت آزاد تر فضای الزم برای رشد بخش
خصوصی را ایجاد خواهد نمود.
" برنامه ششم توسعه ض رورت ایجاد اشتغال را تایید می نماید .سیستم آموزشی کشور بایستی مهارت های فارغ التحصیالن
را به نحو بهتری با نیاز های کار فرما ها منطبق نماید .مشارکت و اشتغال بیشتر زنان می تواند موجب تقویت رشد گردد.
بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه را زنان تشکیل می دهند و دولت می تواند از طریق تصویب قوانین ضد تبعیض و سیاست
های هدفمند و فعال بازار کار فرصت های شغلی آنها را ارتقا بیشتری ببخشد.
" هیئت فوق الذکر مایل است از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،وزارت اقتصاد و دارایی ،سازمان برنامه و بودجه،
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ،همتایان خود در وزارت خانه های نفت و کار و امور اجتماعی ،مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،سازمان توسعه صادرات ،صندوق توسعه ملی ایران و بخش های مالی و خصوصی
بابت همکاری ها و گفتگو های صریح شان تشکر نماید .هیئت فوق الذکر گزارش ماموریت خود را تهیه و برای بررسی در
ماه مارس  2017به هیئت رئیسه صندوق بین المللی پول ارائه خواهد نمود".

