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و دارایــی بــود .ایــن نمونهای از بســتههای
سیاستگذاری اســت .تعداد فراوانی از این
دست پیشنهادهای سیاستی ارائه دادهایم
که بسیاری از آنها در مراحل بررسی و اجرا
قــرار دارند .یکی دیگــر از برنامههای مهم
و اقدامهای اساســی کــه تأثیر مهم و قابل
توجه بر آینــده اقتصاد کشــور دارد ،بحث
اقتصاد هوشــمند است .اقتصاد هوشمند
در دنیــا بحــث جدیــدی اســت و وزارت
اقتصاد بدون وقفه این کار را در دستور کار
خود دارد .این موضوع پارادایم اقتصادی
کشــور در حــوزه سیاســتگذاری را هــدف
قرار داده و بهمنظور ســرعت بخشیدن به
فرآیندتوسعهکشورپیشنهادهایسیاستی
ارائــه میکنــد .امیــدوارم در مــدت زمــان
کوتاهی این سند برای طی مراحل بررسی
و تصویب به دولت فرستاده شود.
در یک ســال اخیر تالش کردیم اعتبارات
عمرانــی و جــاری ،بــا وجــود تمامــی
مشــکالت ،تا حــد ممکن پرداخت شــود.
با همــکاری خوبی که با ســازمان برنامه و
بودجــه داریم ،عالوه بر این ســعی کردیم
بــا ارائــه روشهــای جدیــد هــم در تأمین
مالــی دولــت و هــم در تســویه بدهیهای
دولــت باالخص بــه پیمانــکاران گامهای
مؤثــری برداریــم .در حــوزه مالیاتــی در 9
ماهه ســالجاری  106هــزار میلیارد تومان
تحقــق درآمدهای مالیاتی را داشــتیم .در
این حوزه با ارائه یک پیشنهاد در خصوص
معافیــت مالیاتی صــادرات ،بــا همکاری
صادرکننــدگان کشــور توانســتیم میــزان
ارز برگشــتی بــه اقتصــاد کشــور در نتیجــه
صــادرات را افزایش قابــل توجهی دهیم.
بهطوری که در  9ماهه ســال گذشته مبلغ
 8میلیــارد و  560میلیون یــورو و در مدت
مشابه ســالجاری مبلغ  12میلیارد و 426
میلیون یورو ،شاهد بازگشت ارز حاصل از
صادرات در کشور بودهایم.
در تجــارت خارجی در  9ماهه امســال تراز
تجاری کشور مثبت بوده و ارزش صادراتی
غیرنفتی به رقمــی حــدود  31/8میلیارد
دالر رسیده است .در حوزه واردات کاالهای
اساســی نیز اقدامهای تســهیلگرانهای از
جملــه اقدامهــای اجرایــی در ایــن حوزه،
پذیرش حمل یکســره کاالهای اساســی و
ضروری مورد نیاز کشور بدون تخلیه یا دپو
شــدن در اماکن گمرکی و بنادر و ترخیص
کاالهایــی از ایــن دســت بهصورت شــبانه
روزیازکلیهگمرکاتکشورانجامپذیرفت.
این امر به تنظیم بازار در سالجاری کمک
شایانی کرد و از بروز جهشهای قیمتی در
برخی کاالها جلوگیری کرد.
در  9ماهه ســالجاری تاکنون بیش از 8.5
هــزار میلیــارد تومان اموال مــازاد بانکها
به فروش گذاشــته شده و مجموع فروش
امــوال بانکهــا از دی مــاه ســال  1396تــا
انتهای آذر ماه ســالجاری به حدود 18.5
هزار میلیارد تومان رســیده اســت .در کنار
ایــن مــوارد بــا راهانــدازی ســامانه امــوال
مازاد بانکهای دولتی و خصوصی شــده
نیــز امیدواریــم در ادامــه فرآینــد واگذاری
امــوال و امــاک مــازاد ســرعت پیــدا کند.
در حــوزه ارتقــای اثربخشــی نظــام بانکی
برنامه اجرایی بانکداری دیجیتال را نیز به
بانکها ابالغ کردیم.
شــاخص بورس در بازار سرمایه نیز نماگر
دیگــری اســت کــه در حــوزه اقتصــادی
عملکــرد قابــل توجهــی داشــته اســت.
افزایش حجم و ارزش معامالت ،افزایش
تعداد کدهای بورســی و افزایــش تنوع در
ابزارهــای تأمین مالی در بــورس از جمله
دیگــر شــاخصهای عملکردی اســت که
نشــان از توســعه و تعمیق این بــازار دارد.
این امر در کنار تنوع عرضه محصوالت در
بورس کاال و انرژی میتواند نشــان دهنده
شــکوفایی مجــرای جدیدی بــرای تأمین
منابع مالی در کشور باشد.
در خصوصیســازی در ســال گذشــته
بهدنبال اصالح و ایجاد تنوع در روشهای
واگــذاری بودیم .همچنیــن تمامی تالش
خــود را بــرای اصــاح ســاختار بنگاههای
در فهرســت واگذاری مطابق وظایفمان
در قانــون اجرای سیاســتهای کلی اصل
 44بــهکار بردیــم تــا بــا انجــام اقدامهای
پیشــگیرانه تا حد ممکن از بروز مشــکل و
چالــش پس از واگذاری بنگاهها جلوگیری
کنیم.
در حــوزه بیمــهای با توجه به بــروز بالیای
طبیعی مختلفی که در یک ســال گذشته
رخ داد ،تمرکــز بــر پرداخــت بموقــع
خســارتها داشــتیم بــه نحــوی کــه در
خســارتهای ســیل امســال  181میلیــارد
تومان خســارت برای حدود  93هزار فقره
خســارت پذیرفته شــده ،انجــام گرفت .با
پیگیریهایی که در یک سال گذشته انجام

دادیــم ،نظــر موافق دولــت بــرای تأمین
مالی صنــدوق بیمه حوادث طبیعی اخذ
شده است.
در حوزه کسب و کار نیز نقشه راه عملیاتی
بهبــود فضــای کســب و کار را بــا تمرکز بر
 5حــوزه کلیــدی طراحی کردیــم و در این
راســتا بــه کمــک هیــأت مقــررات زدایــی
بهبود فضای کســب و کار را دنبال کردیم.
از جملــه آخریــن مصوبــات ایــن هیــأت
میتوانــم بــه رفــع انحصــار از مجوزهــای
تأســیس داروخانــه و ســردفتری اســناد
رسمی اشاره کنم .ما راجع به فضای کسب
و کار و مقررات زدایی در این یک سال اخیر
اقدامهای متعددی انجام دادیم زیرا این
کارها فضای کسب و کار را روان میکند.
بنابراین بــا وجودی کــه در تمام بخشها
وزارت اقتصــاد فعــال اســت و همــکاران
مــا در برخــی مــوارد در ســتاد وزارتخانه و
در برخی از دســتگاههای تابعه بهصورت

اقتصــادی باالخــص بنگاههــای بــزرگ
خصوصــی در بلندمــدت باشــد .از ســوی
دیگر رونق این بازار میتواند تحقق اهداف
دیگــری را نیــز در پی داشــته باشــد بهطور
نمونــه میتوانــد تکیــه گاه پساندازهــای
خــرد باشــد .یعنی با خریــد ســهام ،افراد
ســرمایه خــود را از گزنــد شــوکهایی کــه
ممکن اســت منجر به کاهــش ارزش پول
شود ،حفظ میکنند.
ëëدر شــرایط اعمــال محدودیتهــا و
تحریمهایکنونی،ورودسرمایهخارجیبه
کشوردرچهوضعیتیقراردارد؟
توجــه کنیــد کــه اداره امــور اقتصــادی در
شــرایط تحریمــی با شــرایط غیرتحریمی
متفــاوت اســت و برنامههــا و راهبردهایی
کــه باید در این شــرایط پیاده کنیم ،رنگ و
بــوی خاص خــود را دارد .با وجــود اعمال
تحریمهــای شــدید بــر اقتصــاد ایــران و
محدودیتهایــی کــه ایجــاد کردهانــد،

ســرمایه را رونق بدهیم چرا ســرمایهگذار
باید به بازار ارز که ریسک آن باالست برود.
همچنیــن بــرای ایجــاد تعــادل و افزایش
عرضــه ارز در اقتصاد ،سیاســت معافیت
مالیاتــی صادرکنندگانی کــه ارز حاصل از
صــادرات خــود را به کشــور برمیگردانند،
اعمــال شــد .ایــن بــدان معنــا اســت کــه
صادرکننــده معــاف از مالیــات اســت ،به
شــرطی کــه ارز به چرخه اقتصــاد برگردد.
ایــن یعنــی افزایــش عرضــه ارز .االن ارز
نیمایــی کــه در تعادل اســت بهخاطر این
اســت که صادرکنندهها با همکاری خوبی
که داشتهاند ،ارز را برگرداندهاند که بخشی
از آن به معافیتهای مالیاتی آنها مربوط
میشــود .در ارتبــاط بــا بازار ســکه نیــز در
اوایل سال با استفاده از قانون ،خرید سکه
مشمول مالیات شــد که به کاهش نوسان
این بــازار کمک کرد .بنابرایــن وزارت امور
اقتصادی و دارایی هم بهصورت مستقیم

ëëبا توجه به قرارگرفتن در آستانه پایان مهلت چهارماهه کارگروه اقدام مالی «افایتیاف» بحثهای مختلفی درباره تصویب یا
عدمتصویبلوایحمرتبطباآندرداخلکشورمطرحمیشود.بهنظرشمادرصورتیکهاینلوایحتصویبنشودودرفهرستسیاه
اینسازمانقرارگیریمچهآثاریبرایاقتصادایرانبههمراهدارد؟
افایتیاف یک نهاد بین دولتها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقرراتگذاری میکند .این کار را برای
یک کشور خاص انجام نمیدهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست .ما هم یکی از آن کشورها هستیم .نمونه این نهادهای
بینالمللی در موضوعات مختلف فراوان دیده میشود .شاید یکی از نهادهای بینالمللی که خیلی از ما با آن آشنا باشیم فیفا
است .آیا در مورد فوتبال فیفا برای ما و بقیه کشورهای دنیا مقرراتگذاری انجام نمیدهد؟ یا در حملونقل هوایی ،ایکائو (سازمان
بینالمللی هوانوردی غیرنظامی) این کار را نمیکند؟
بزرگترین قربانی تروریســم ما هســتیم .چه تروریسم دولتی و چه تروریسم سیاسی .ما با تروریسم و پولشویی مخالف هستیم و
حتی با زخمی که از تروریسم خوردیم در این زمینه پیشتاز مقابله با آن هستیم .من در دیدار با سفیران کشورهای اروپا و آسیای دور
گفتم که شما مقابله با قاچاق ما را ببینید .کافی است که ما جلوی ترانزیت مواد مخدر را نگیریم چه بالیی بر سر اروپا میآید .این
نشان میدهد که ما مقابله میکنیم .پس این اصل راهبردی ما است .پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر ما مذموم است وباید
با قاطعیت با آن مقابله کرد .این قواعدی هم که وضع شده است ما نیامدهایم که الحاق به کنوانسیون را قبول کنیم بلکه ما قانون
مقابله با مبارزه با تروریسم نوشتیم یعنی یک قانون را با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورمان تدوین کردهایم و مجلس تصویب
کرده است .بهنظر من باید تالش کنیم شروط خود را اعمال کنیم اما در مجموع باید استانداردهای بینالمللی را قبول کنیم .لذا
دولت تالش دارد تا این لوایح که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است ،در مجمع نیز تصویب شوند.

شبانه روزی فعالیت میکنند ،اما با درک
شــرایط موجود ،بهدنبال این نیســتیم که
عملکردمانرابزرگنماییکنیم.
ëëاعمــال محدودیتها بر اقتصــاد ایران،
تأمین مالی اقتصــاد را نیازمند راهکارهای
جدیــدی کــرده اســت .در ایــن زمینــه چه
اقدامهاییصورتگرفتهاست؟
اگــر به اقتصاد ایــران در شــرایط تحریمی
نــگاه کنیــد ،ورودی منابــع مالی به کشــور
کاهش یافته اســت .وقتــی در تأمین مالی
بــه واســطه محدودیتهــا در فــروش و
صــادرات نفــت مشــکل پیــدا میشــود،
استفاده از ابزارهای جایگزین اولویت پیدا
میکننــد .این امر ســبب میشــود تا تنوع
در روشهای تأمین مالی در کشــور نقش
پررنگــی یابد و تقویت نظــام تأمین مالی
کشــور با اهمیت شود .در خصوص تأمین
مالی دولت در این شرایط ،مالیات و انتشار
اوراق بهعنــوان اولیــن ابزارهای جایگزین
مطرح میشوند ،که بهرهگیری از هر کدام
از آنها باید با لحاظ حساسیتهای فراوانی
صورت پذیــرد .ما به این بحث معتقدیم
و میگوییــم تأمین مالی با اســتفاده از هر
کدام از این روشها باید با لحاظ اثرات آن
بر مجموعه متغیرهــای اقتصادی انجام
پذیــرد .بــا این حــال روشهای دیگــری را
نیز پیشنهاد دادیم و بهدنبال آنها هستیم
تــا تنــوع در روشهای تأمین مالــی ایجاد
کنیم.
اما باید بگویم در شرایط تحریم که تبادل
مالی محــدود میشــود ،بودجــه دولت یا
نظــام بانکــداری بهعنــوان منابــع اصلی
تأمیــن مالــی اقتصــاد عمــاً در مضیقــه
قــرار گرفتــه و امکان مانــور زیــادی را به ما
نمیدهند .در این شــرایط شاید بتوانیم با
توسعه و تعمیق بازار سرمایه ،تأمین مالی
اقتصاد را تسهیل کنیم .همانگونه که اشاره
داشتم بازار سرمایه در سال گذشته بیشتر
مــورد توجــه فعــاالن اقتصــادی بــوده و از
عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده است.
توســعه بیشــتر این بازار میتواند مجرای
مناســب تری برای تأمین مالی بنگاههای

همچنــان جــذب ســرمایهگذاری خارجی
در حال افزایش اســت .در  9ماهه نخست
امســال نســبت به ســال ماقبــل در حجم
سرمایهگذاری مصوب خارجی  32درصد
رشد داشــتهایم و  97طرح سرمایهگذاری
بــا مشــارکت ســرمایهگذاران خارجــی بــه
ارزش  2.3میلیارد دالر به تصویب رسیده
اســت ولی به آن نمیشــود اکتفا کــرد .در
ایــن خصوص مــا برنامههای جدیــدی را
در حــال طرحریــزی و اجــرا داریــم .بــرای
مثال برای جذب ســرمایهگذاری خارجی
از کشورهای هدف برنامه ویژهای را تنظیم
کردهایم که برای برخی از کشورها به پایان
رســیده است و برای برخی در حال تدوین
هستیم .یعنی مقررات خاص برای جذب
سرمایه از کشــورهای هدف پیاده خواهیم
ساخت .از سوی دیگر بهدنبال پیادهسازی
روشهایــی هســتیم کــه امــکان اســتفاده
تجمیعی از ســرمایههای خــرد خارجی را
با بهکارگیری روشهای مختلف از جمله
صندوقهــای ســرمایهگذاری در اشــکال
نوآورانــهای فراهــم ســازیم .همچنیــن
مقدمات اجراییســازی آییــن نامه صدور
اقامــت پنج ســاله بــرای اتباع کشــورهای
خارجــی به شــرط ورود حداقــل  250هزار
دالر را در دســت اجرا داریم .در هر صورت
مــن امیــدوارم در صورتی کــه بتوانیم این
برنامههــا را با موفقیت به اجرا برســانیم،
پیشرفت مناسبی در ورود سرمایه خارجی
داشتهباشیم.
ëëوزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در
ساماندهیبازارارزوطال،چهنقشیدارد؟
نظــارت بــر بــازار ارز یک کمیتــه پنج نفره
دارد و آنجا سیاستگذاری صورت میگیرد
و این کمیته متشکل از وزیر اقتصاد ،نفت
و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه
و رئیس کل بانک مرکزی اســت .وزیر امور
اقتصادی و دارایی با ابزارهایی که در اختیار
دارد ،میتوانــد عرضــه و تقاضــا را کنتــرل
و اختــال در بــازار ارز را کم کنــد که یکی از
ابزارهــای آن رونق بازار ســرمایه اســت که
بر بــازار ارز تأثیــر فراوانــی دارد .وقتی بازار

و هــم غیرمســتقیم در ســاماندهی ایــن
دو بــازار نقــش ایفــا میکنــد .البتــه قطعاً
ســاماندهی بازارها یک کار تیمی اســت و
اگر مــا بیاییم اظهــار مالکیت کنیــم برای
مــردم چه حاصلــی دارد لذا تنها بهدنبال
این هســتیم تا با تمام تــوان و تالش خود،
اقتصــاد کشــور را در شــرایط مطلوب تری
قرار دهیم.
ëëبهمیزانیکهنفتازبودجهجدامیشود
نقش وزارت اقتصاد و فرماندهی آن بیشتر
میشود.آیاایندرستاست؟
به غیــر از فروش و صادرات نفت ،متولی
بخــش اعظمــی از درآمدهــای دولــت،
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اســت.
وصــول درآمدهــای مالیاتــی ،حقــوق و
عوارض گمرکی ،سود سهام شرکتهای
دولتــی ،منابــع حاصــل از واگــذاری و
فــروش شــرکتهای دولتی ،مولدســازی
داراییهــای دولــت و انتشــار اوراق مالــی
از جملــه مصادیــق تولــی گــری وزارت
امــور اقتصادی و دارایــی در تأمین منابع
درآمــدی بودجــه عمومــی کل کشــور
هســتند .ایــن موارد نشــان میدهــد که از
آنچــه در بودجه در طرف منابع درآمدی
میآیــد ،بخــش بزرگــی توســط وزارت
اقتصــاد محقق میشــود .اعــداد متناظر
با هرکــدام از مواردی که گفتیــم دقیقاً بر
عبارتی که شما گفتید صحه میگذارد .با
یک مثال بخشی از موضوعهای مرتبط با
این سؤال را بیشتر توضیح میدهم .مثالً
طی هفتههای گذشــته تــاش کردیم در
راستای مولدسازی داراییهای دولت یک
پروژه مشــخص را به سرانجام برسانیم و
یــک بنا و محوطــه قدیمی ارزشــمند ،که
میتوانــد مــکان مناســب و جالبــی برای
گردشگری باشد را به چرخه بهرهبرداری
اقتصادی برسانیم .این مجموعه از بعد
انقــاب در اختیــار یکــی از نهادها اســت
و عمــاً اســتفادهای از آن نمیشــد .مــا
پیگیری کردیم که باید بهعنوان یک مرکز
گردشگری تجهیز شده و برای عموم قابل
استفادهشود.

بـــــرش

همچنیــن بــه اســتناد ایــن قانــون رئیس
هیأت نظــار بهعنوان رابط موظف اســت
گزارشهــای الزم از فعالیت های بانک و
تصمیمات جاری بانــک را به وزیر دارایی
تســلیم نماید .نکته مهم دیگر آنجاست
کــه آییننامــه داخلی هیــأت نظــار نیز با
تصویــب وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی
اجرایــی میگردد .در مــاده  39این قانون
نیــز درخصــوص انحــال بانکهــا یــک
هیأت سه نفره با ترکیب رئیس جمهوری،
رئیس قوه قضائیــه و وزیر اقتصاد وظیفه
تصمیمگیری را برعهده دارد.
به اســتناد این قانون ،ضمن اینکه رئیس
کل بانــک مرکــزی بــه پیشــنهاد وزیــر
اقتصــاد تعییــن میشــود ،تصمیمگیری
در خصوص بســیاری از مســائل بانکی با
موافقــت وزیر اقتصــاد انجــام میپذیرد.
در مــواد  1و  2ایــن قانــون آمــده اســت که
بــرای تغییــر برابــری ریال نســبت به طال
و همچنیــن مقــررات مربــوط بــه ورود و
صــدور طــا و نقــره بایــد موافقــت وزیــر
اقتصاد اخذ گــردد .در مــاده  8این قانون
اســناد خزانــه و اوراق قرضــه دولتــی یــا
تضمیــن شــده از طــرف وزارت اقتصــاد
بهعنــوان اســناد و اوراق بهــادار شــناخته
میشود .رســمیت یافتن مطالبات بانک
مرکزی ایــران از وزارتخانهها و مؤسســات
دولتی و شــهرداریها و مؤسسات وابسته
بــه دولــت یا وابســته بــه شــهرداریها که
به طوربازرگانی اداره میشــوند مشــروط
به تضمیــن آن مطالبات از ســوی وزارت
امــور اقتصادی و دارایی اســت .همچنین
در تبصــره  1مــاده  13دادن وام و اعتبــار
و تضمیــن وام و اعتبــارات اعطایــی بــه
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی موکول به
تضمیــن وزارت امــور اقتصــادی و دارایی
است.
ی دیگــر از مــوارد حائــز اهمیــت در
یکــ 
حــوزه پولی و بانکی الــزام تهیه آیین نامه
اجرایــی قانــون عملیات بانکی بــدون ربا
(بهره) و اجرای آن توســط وزارت اقتصاد
اســت .آییــن نامــه مربــوط به ایــن قانون
به پیشــنهاد بانــک مرکزی توســط وزارت
اقتصاد تهیــه و به تصویب هیــأت دولت
میرسد .استحضار دارید که بخش مهمی
از محــدوده مداخــات بانک مرکــزی در
امــور پولی و بانکــی در ایــن قانون تعیین
شده است.
ëëنقش سازمانهای وابسته و تابعه وزارت
امور اقتصادی و دارایی در پیشبرد اهداف و
وظایفاینوزارتخانهچگونهاست؟
آنچه تا اینجا بیان شــد مربوط به وظایف
ســتاد وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
بــود ،در کنــار ایــن وظایــف ،بســیاری از
مسائل حاکمیتی نیز توسط سازمانهای
وابســته و تابعــه وزارت اقتصاد به مرحله
اجــرا درمیآینــد .ســازمانهایی همچون
ســازمان امور مالیاتــی ،گمرک ،ســازمان
حسابرســی ،بــورس اوراق بهــادار ،بیمــه
مرکزی ،سازمان ســرمایهگذاری خارجی،
سازمان خصوصیسازی و ...از جمله این
سازمانهاهستند.
در مــاده ( )2قانــون امــور گمرکی ،گمرک
بهعنــوان مرزبــان اقتصــادی کشــور و
مســئول اعمــال حاکمیت دولــت در این
حــوزه معرفــی میشــود و نقــش بســیار
با اهمیتــی در امــور حاکمیتــی مربوط به
تجــارت خارجــی برعهــده میگیــرد .در
بحث مالیات ،سازمان امور مالیاتی کشور
مجری موضوعات مالیاتی است و بخش
مهمی از منابــع درآمدی دولت را وصول
مینمایــد .در قانــون اوراق بهادار تعیین
سیاســتها و خط مشــیهای بــازار اوراق
بهــادار بــا محوریت وزیــر امــور اقتصادی
و دارایــی انجــام میپذیــرد .در مــاده ۱۹
قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ،رئیس
کل بیمــه مرکزی ایران و قائــم مقام او به
پیشــنهاد وزیر امــور اقتصــادی و دارایی و
معاونــان بیمــه مرکزی ایران بــا موافقت
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی منصــوب
میشوند.
در مقولــه ســرمایهگذاری خارجــی در
اساســنامه ســازمان ســرمایهگذاری و
کمکهــای اقتصــادی و فنــی ایــران،
«تنظیــم و اجــرای برنامــه همکاریهای
اقتصــادی و مالــی و فنــی ایــران بــا ســایر
کشورها و سازمانها و مؤسسات اقتصادی
و مالــی و بینالمللی و اعمــال نظارت بر
اینگونــه روابط» و همچنیــن انجام کلیه
امــور مربوط بــه ســرمایهگذاری ایــران در
خــارج و ســرمایهگذاری خارجــی در ایران
آمده اســت .در برنامه ششــم توسعه نیز
انعقاد پیمانهــای دوجانبه و چند جانبه

بــا کشــورهای دیگــر برعهــده وزارت امور
اقتصادی و دارایی قرار داده شده است.
بنابرایــن بایــد اختیــارات وزارت امــور
اقتصــادی و دارایــی را بــا ایــن دامنــه
بررســی کــرد .هــر کــدام از اینهــا یــک
دنیایــی از مســئولیت در سیاســتگذاری و
اجــرای سیاســتهای اقتصــادی اســت.
اینکــه بعضیهــا میگوینــد بایــد وزارت
اموراقتصــادی و دارایــی پاســخگو باشــد،
حــرف حقــی میزننــد ،امــا تحقــق آن
در شــرایط فعلــی نیاز بــه فراهــم آوردن
الزامات آن اســت .وقتــی که ما میگوییم
مســئول بهبود فضای کســب و کار وزارت
امور اقتصادی و دارایی است باید الزامات
آن وجــود داشــته باشــد ،در خصــوص
مدیریــت داراییهــای دولــت چنــان کــه
رئیس جمهوری محترم هــم بارها بر آن
تأکید داشته است ،وزارت امور اقتصادی و
دارایی باید تمام داراییهای دستگاههای
اجرایی را در اختیار داشــته و در خصوص
داراییهایمازادتصمیمگیرینماید.
بــا وجود این شــرایط کنونی کشــور ایجاب
میکند که سیاستهای اقتصادی اصلی
کشــور تحت فرماندهی رئیس جمهوری
محتــرم و شــخص اول اجرایــی کشــور در
قالب شــورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا هدایت شود.
امــا درمجموع پیشــنهاد این اســت که به
جای عبارت فرماندهی ،از واژه مسئولیت
اســتفاده کــرد و هــر دســتگاه متناســب با
مســئولیت خودش عمل کند و براســاس
وظایــف و اختیاراتــی کــه دارد در جــای
خــود وظیفه خــود را خــوب انجــام دهد.
با توجــه به مــواردی کــه بهعنــوان نمونه
برشــمرده شد ،در قوانین و مقررات حوزه
مســئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی
بسیار گســترده اســت .من معتقدم برای
توســعه کشــور و بهبود شــرایط اقتصادی
باید تمام تالشــمان را بــه کار بگیریم و به
مسئولیت هایمان بدرستی عمل کنیم و
در این ارتباط از بروز بحثهای حاشیهای
پرهیــز کنیم .اگــر قصدمــان ارائه خدمت
به مردم اســت باید متناسب با وظایف و
مسئولیتهایی که داریم کار و عمل کنیم.
ëëنقــش وزارت اقتصــاد در خصــوص
عبــور از تالطمهــای اقتصــادی چــه بوده
اســت و با وجود وظایف وسیعی که به آن
اشــاره کردید ،آیــا بهتر نیســت اقدامهای
بیشتری نســبت به آگاهسازی عموم مردم
از فعالیتهــای وزارت امــور اقتصــادی و
داراییانجامشود؟
بــه تجربــه برای من ثابت شــده اســت که
راهبری کارآمد و اثربخش اقتصادی کشور
لزومــاً با حضور تیم اقتصادی منســجم و
هماهنگ امکانپذیر است .قطعاًمدیریت
شوکهایی که در یک سال اخیر به اقتصاد
کشــور وارد شــده ،محصــول همفکــری،
مشــارکت و حضور فعاالنه تیم اقتصادی
دولــت اســت .اســتحضار داریــد کــه طی
یک ســال گذشــته بهدلیل برخی مســائل
باالخصتحریمهاییکجانبهوغیرقانونی
امریکا انواع و اقسام شوکهای برون زا به
اقتصاد کشــور وارد شده و اگر انجام برخی
اقدامهــای پیشــگیرانه یــا مواجهــه گرانه
نبــود ،شــاید شــرایط اقتصــادی کشــور در
برخی مقاطــع با چالشهای جــدی روبه
رو میشــد .با وجود این من دوست ندارم
در خصوص کارهای مختلفی که به انجام
رساندهایمبزرگنمایییاپروپاگاندا،صورت
بگیــرد چــون معتقد هســتم که مــردم از
مســئوالن ،کار اثربخــش میخواهنــد و ما
حق نداریم بزرگنمایی داشته باشیم.
در عین حــال به برخــی فعالیتهایی که
ی گذار از تالطم ،تنها
در یک سال اخیر برا 
در حــوزه وظایــف ذاتــی وزارت اقتصاد به
انجام رســاندهایم اشــاره میکنم .هر چند
در این فرصت یکســاله تاکنون همکاران
من دو گــزارش عملکرد از اهم اقدامهای
وزارتخانه ارائه یا منتشر کردهاند.
ایــن وزارتخانــه در کنــار وظایفــی کــه در
تمــام حوزههــا برعهــده دارد ،در بخــش
سیاستگذاری بسیار فعال حضور دارد .در
موردسیاستگذاریدریکسالیکهآمدهام
درخصــوص رونــق تولیــد یــک مجموعه
پیشــنهادی بــه دولــت ارســال شــد .وقتی
فهمیدم شرایط رونق اقتصادی در مسیر
نگرانکننــدهای اســت ،مجموعــه کاملی
برای سیاستهای رشد اقتصادی دو ساله
تدوین و به دولت ارسال کردیم .همچنین
در برخی از مسائل عدالت اجتماعی یک
مجموعه پیشنهادی مستقیم برای رئیس
جمهــوری فرســتادیم و برنامــه اصــاح
نظام بانکــی را نیز به ایشــان ارائه کردیم.
ایــن موضــوع از مهمتریــن خواســتههای
ایشــان از مجموعه وزارت امــور اقتصادی
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ëëبارهابهسیاستمالیاتیومعافیتمالیاتی
بهعنوانابزاریکهدولتبرایتوسعهو
رونقتولیدوعدالتاقتصادیازآناستفاده
میکند ،اشارهشد .در یک ساله اخیر اخبار زیادی در ارتباط
باتهیهوتنظیمالیحهاصالحقانونمالیاتهایمستقیم
دادهشد،شمابهعنوانوزیراقتصادروشنبفرمایید،آیا
پایههایمالیاتیوسهام،جزوآناست؟وچهاتفاقیبرای
آنمیافتد؟
یکی از کارکردهای مالیات تأمین منابع برای دولت است
ولی کارکردهای زیاد دیگری دارد که یکی از آنها کمک به
تحقق عدالت در جامعه و اقتصاد است .از کارکردهای
دیگر آن انتظام بخشی فعالیتهای اقتصادی در جهت
از بین بردن فعالیتهای اختالل زاست.
یک کارکرد دیگر ترویج سیاستهای توسعهای کشور
است .وقتی که ما میگوییم شرکت دانش بنیان از
مالیات معاف است این سیاست توسعهای است .وقتی
که میگوییم کشاورزی از مالیات معاف است این یعنی
عدالت .معافیت مالیاتی برخی فعالیتهای اقتصادی
در مناطق محروم را نیز باید از زاویه توسعه عدالت دید.
درهیچ اقتصادی باالخص اقتصاد ما نمیتوانیم راجع
به نرخ مالیاتی با چرتکه تصمیم بگیریم چون نرخ
مالیاتی به همان اندازه که در ارتقای اقتصاد نقش دارد
میتواند نرخ رشد اقتصادی را به خطر بیندازد.
به این دالیل در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
دولت نمیتواند مالیات وضع کند یا معاف کند مگر به
حکم قانون .سؤال این است در این شرایطی که نیاز به
درآمد مالیاتی بیشتری داریم آیا بهتر نیست که پایههای
مالیاتی جدیدی معرفی کنیم .پاسخ بله است ،اما با
شرایط خاصی.
در شرایطی که حجم نقدینگی زیاد است ،حال اگر ما
مالیات بر نرخ سود سپردههای بانکی وضع کنیم آیا
موجبات کوچ نقدینگی و سپردههای بانکی به سایر
بازارها را فراهم نمیکند؟ اگر بخش بزرگی از این حجم
نقدینگی به جای بازار سرمایه به بازارهای اختالل زا کوچ
بکند چه تبعاتی دارد؟ االن باید با این مالحظات به این
موضوع توجه کرد.
یک موقع نقدینگی از بازار پول به بازار سرمایه میآید که
خیلی خوب است ،ولی اگر در شرایط فعلی ،نقدینگی
به بازار ارز و سکه برود یا اینکه تبدیل به دارایی قابل
انتقال به خارج شود ،آنگاه مشکل ساز خواهد شد.
در سالهای اخیر بازار سرمایه پیشرفت زیادی کرده و
انتظار میرود بتواند نقش کلیدی خود را در تأمین مالی
بنگاههای تولیدی در اقتصاد ایفا نماید و بهعنوان مأمن
سرمایههای خرد و کالن نقش آفرینی کند.
تنوع پایههای مالیاتی در خصوص مالیات امالک و
عایدی بر سرمایه نیز مطرح شده است .همه اینها
بالذات ،کار درستی است ولی برای تصمیمگیری با بله
و خیر نمیشود پاسخ داد بلکه نیازمند تحلیل اقتصادی
است .در تحلیل اقتصادی ممکن است من بهعنوان
وزیر «دارایی» اعتقاد داشته باشم که باید برای افزایش و
تأمین درآمد دولت ،مالیات وضع شود اما بهعنوان وزیر
«اقتصاد» میگویم نباید وضع شود .این تفکیک را بین
دارایی و اقتصاد به این دلیل بیان میکنم که تصمیمات
ما محصول یک نظام کارشناسی است .بنابراین مجدداً
تأکید میکنم این تصمیمات باید با توجه به آثارشان بر
کلیت اقتصاد کشور نه تنها در یک مقطع زمانی بلکه در
طول یک بازه زمانی قابل قبول اتخاذ شوند.
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ëëلوایحتدوینشدهدرخصوصپایههای
جدیدمالیاتیدرچهوضعیتیاست؟
از اول آبان پیشنویس الیحه پیشنهادی
سازمان مالیاتی به وزارت اقتصاد آمد که تاکنون در
حال بررسی آن هستیم .ما کلمه حذف معافیتها
را به کار نمیبریم بلکه سامان دهی معافیتها را به
کار میبریم .ممکن است ما به جای معافیت مالیاتی
اعتبار مالیاتی تعریف کنیم و ممکن است معافیتها را
طبقاتی کنیم تا نظام انگیزشی حفظ شود.
پس تصمیمگیری در مورد هر کدام از اینها نیازمند
تصمیمهای کارشناسی است .موضوع معافیتها
و پایههای جدید مالیاتی که در قالب الیحه از سوی
سازمان مالیاتی به وزارت اقتصاد ارسال شد با همکاری
بخش خصوصی ،استادان دانشگاه و مراکز پژوهشی
انجام شده است .در وزارت اقتصاد این لوایح یک
مرحله دیگر بررسی میشود .چون مالیات حساس
است .یک خبر نادرست و ناقص در ارتباط با مالیات
ممکن است اختالل ایجاد کند .بنابراین ما قبول داریم
که باید پایههای جدید مالیاتی تعریف کنیم ولی این
دغدغه را داریم و آن تعریف پایههای جدید مالیاتی باید
به گونهای باشد که به اختالل متغیرهای کالن اقتصادی
نینجامد.
بعضیها میگویند وزارت دارایی هنوز تعهد خود را برای
مالیات انجام نداده است .ما یک الیحه فرستادیم اما
برای لحاظ همین شرایط در کمیسیون اقتصادی دولت
بررسی شده است .توصیه کمیسیون اقتصاد این بوده
است که ما در قالب قانون اصالح مالیاتهای مستقیم
بحث مالیات بر عایدی سرمایه را به دولت ببریم.
بنابراین ،این الیحه را بزودی برای دولت میفرستیم.
البته در دولت نیز از دستگاههای دولتی نظرخواهی
میشود و بعد از تصویب این الیحه ،به مجلس ارسال
میشود.

