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گزارش پایاني مأموریت هیأت مشاورهای ماده  4صندوق بینالمللي
پول در سال 2017
به جمهوری اسالمی ایران

بيانيه مطبوعاتي پايان مأموريت هيأت اعزامی صندوق بينالمللی
پول حاوي مطالبي است که يافتههای اوليه مأموريت به کشور موردنظر
را اعالم مینمايد .ديدگاههای بيانشده در اين گزارش نظرات کارکنان
ً
لزوما ديدگاه هيأت اجرايي صندوق را منعکس نمیکند.
صندوق است و
هيأت اعزامی براساس يافتههای اوليه اين مأموريت ،گزارشی تهيه
می کنند که پس از تأييد مديريت صندوق برای بحث و تصميمگيری به
هيأت اجرايي صندوق ارائه میشود.
•

پيشبيني ميشود رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در سال )2017/18( 1396
به  4/2درصد برسد.

•

ضروري است ايران اصالحات در بخش مالي را در دستور کار قرار دهد.

•

صندوق بينالمللي پول از انجام اصالحات در نظام جامع يارانههاي
نقدي با هدف حمايت درآمدي از اقشار فقير جامعه در بودجه پيشنهادي
سال  )2018/19( 1397استقبال مينمايد.

دیسی-

هيأت مشاوره ماده  4صندوق بينالمللي پول ،به سرپرستي خانم کاتريونا
پرفيلد،

دوم

از

سيزدهم

تا

دسامبر

2017

( 11-22آذر  )1396براي انجام مذاکرات و تهيه گزارش ساالنه از وضعيت
اقتصاد،

به

ايران

سفر

کرد.

در

پايان

اين

مأموريت،

خانم پرفيلد بيانيه زير را منتشر نمود:
"بهبود رشد اقتصادي به بخش غيرنفتي نيز گسترش يافته است .پيشبيني
ميگردد رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در سال  )2017/18( 1396به  4/2درصد
رسيده و در صورت انجام اصالحات در بخش مالي ،اين روند ادامه يابد و در
ميانمدت حتي تا مرز  4/5درصد نيز افزايش پيدا کند .همچنين ،پيشبيني
ميشود در صورت تصويب افزايش قيمت حاملهاي انرژي ،نرخ تورم در سال 1397
( )2018/19بطور موقت در مقايسه با سطح  9/9درصدي آن در سال 1396
ً در ميانمدت و با اتکا بر سياستهاي
( ،)2017/18افزايش پيدا کرده و مجددا
احتياطي ،تکرقمي گردد".
"عليرغم بهبود وضعيت ،اقتصاد ايران در کوتاهمدت با چالشهايي روبرو
خواهد بود .تشديد آسيبپذيريهاي مالي و نااطمينانيها در بخش خارجي بر
لزوم اجراي اصالحات برنامهريزيشده در بخش مالي تأکيد ميورزد .تنظيم يک
بسته اصالحات اقتصادي جامع حاوي اقدامات مکمل بودجهاي جهت کاهش بدهيهاي
دولت ،يکسانسازي نرخ ارز و انتقال سياستهاي پولي به يک چارچوب
بازارمحور ،نشانه بارزي از تعهد مقامات به ثبات تلقي خواهد شد .اجراي
هر چه سريعتر اصالحات ساختاري ،تکميل اصالحات قانون مبارزه با پولشويي
و تأمين مالي تروريسم ) (AML/CFTو رفع موانع موجود در مسير توسعه بخش
خصوصي ،زمينه ايجاد تنوع و انعطاف بيشتر در رشد اقتصادي و نيز
اشتغالزايي باالتر را فراهم خواهد ساخت".

"ضروري است بانکها و مؤسسات اعتباري هرچه سريعتر مورد تجديدساختار
قرار گرفته و سرمايه آنها افزايش يابد .اقدامات صورتگرفته در زمينه
تبديل مؤسسات مالي بدون مجوز به مؤسسات اعتباري ،به مهار رقابت شديد
ميان بانکها و مؤسسات اعتباری در عرصه نرخ سود که با فرسايش حاشيه سود
بانکي همراه بوده ،کمک نموده است .الزم است يک برنامه ارزيابي کيفيت
دارايي بانکها ،يک برنامه بررسي تسهيالت پرداختي به اشخاص مرتبط ،و
همينطور يک برنامه عملياتي با چارچوب زماني مشخص بهمنظور تجديد سرمايه
بانکها و حلوفصل مشکل وامهاي معوق ) (NPLsبهسرعت آغاز گردد .هزينههاي
تجديدسرمايه ميتواند از محل انتشار اوراق قرضه جديد و بلندمدت دولتي
با نرخ بازار تأمين شود .در اين راستا الزم است به منظور حمايت از اين
فرايند اصالحی ،اختيارات بانک مرکزي در حوزه نظارت و حلوفصل مشکالت
بانکي تقويت گردد".
"بانک مرکزي در شرايط رشد تقاضا براي واردات و افزايش نااطميناني،
از طريق مداخله در بازار ارز نسبت به ثبات بخشی به نرخ ارز اقدام
نموده است .يکسانسازي نرخهاي دوگانه و افزايش انعطافپذيري نرخ ارز
منجر به محافظت از ذخاير ارزي ،حذف يارانههاي پرهزينه و تقويت
رقابتپذيري میگردد .بازارمحور نمودن چارچوب سياست پولي بهگونهاي که
واجد تقويت استقالل بانک مرکزي و قدرت کنترل نقدينگي باشد ،بهمنظور
تثبيت نرخ تورم در سطوح پايين و اعتبارپذيري نظام نوين نرخ ارز ضروري
ميباشد".
"هيأت صندوق از انجام اصالحات الزم در چارچوب قانون مبارزه با
پولشويي و تأمين مالي تروريسم ) (AML/CFTاستقبال نموده و تاکيد مینمايد
که اين اصالحات پيش از پايان مهلت قانوني تعيينشده در برنامه عملياتي
گروه ويژه اقدام مالي ( ،)FATFتا پايان ژانويه  2018تصويب گردد .تداوم

پيشرفت در اين بخشها الحاق مجدد اقتصاد ايران به نظام مالي جهاني
همراه با تقويت شفافيت و حاکميت را تسهيل خواهد نمود".
"اصالحات در نظام جامع يارانههاي نقدي ظرفيت بودجهاي موردنياز را
تأمين و تضمين خواهد نمود .ليکن ،الزم به ذکر است اصالحات در بخش مالي
بر بدهي دولت و هزينههاي مرتبط با نرخ سود بهشدت خواهد افزود .هيأت
صندوق پيشنهاد مينمايد انجام اصالحات و تعديل در بخش بودجهاي بهتدريج
و از طريق اقدام به تخصيص بخشي از درآمد نفت بهمنظور پوشش هزينههاي
نرخ اوراق بابت افزايش سرمايه بانکها ،افزايش درآمد مالياتي بهوسيله
حذف معافيتهاي مالياتي و انجام اصالحات در صندوق بازنشستگي ،در يک
چارچوب جامع بودجهاي انجام پذيرد به طوري که ميزان بدهي را به سطوح
احتياطي برساند".
"اجراي هر چه سريعتر اصالحات ساختاري به شکلي که به آزادسازي بخش
خصوصي غيرنفتي منجر شود ،بر پتانسيل رشد اقتصادي ايران افزوده و
چالشهاي بازار کار را مرتفع خواهد نمود .با وجود پيشرفتهاي اخير در
فضاي کسبوکار ،همچنان الزم است ايران از بروکراسيهاي اداري کاسته ،در
بخش شرکتهاي دولتي به اصالحات پرداخته و با افزايش شفافيت در مالکيت
انتفاعي شرکتها به جذب سرمايه و توسعه بخش خصوصي اقدام نمايد .هيأت
صندوق از اصالحات در قانون گمرک که از هزينههاي تجاري کاسته و به رشد
صادرات کمک خواهد کرد ،استقبال مينمايد .همچنين بازبيني در قوانين
بازار کار ميتواند انگيزه شرکتها براي جذب نيرو را افزايش دهد".
"زنان تحصيلکرده ايرانی منبعي استفاده نشده از رشد و بهرهوري
ميباشند .کاستن از موانع حقوقي و اجتماعي و شکاف دستمزد مردان و زنان،
تخصيص يارانه نگهداري از فرزندان به زنان کمدرآمد ،و رفع وضعيت غيررسمي

بازار کار منجر به ايجاد فرصتهای شغلی برای زنان شده و در نهايت به
افزايش توليد ناخالص داخلی میانجامد".
"انتشار بههنگام و جامع اطالعات آماري به افزايش شفافيت ،آگاهی در
خصوص سياستهای تنظيم شده و حمايت از برنامههای اصالحی منجر میگردد ".
"هيأت مشاوره ماده  4صندوق مراتب سپاسگزاري و تشکر خود را بابت
همکاريهاي ارزنده و ميهماننوازي سخاوتمندانه مقامات ايراني ابراز
مينمايد"3550600/ .

