چارچوب کلی تحقق اقتصاد مقاومتی

با رویکرد مدیریت جهادی
و ارزیابی آن
محمدجواد ایروانی
همایش هم اندیشی اقتصاد مقاومتی
اردیبهشت ماه 1395

سياستهای کلی و نقش
دری
ددایت يد
آن در هد
راهبردی

جمهوری اسالمی در جهت تعيدي ررکدت
کلی نظام از سازوکار نوینی برخوردار است

که التزام عملی به آن می تدوان همودویی
) (Allignmentو انوجام بدي بششدی

Cross Functional Integration
ایجاد کند.

در نقطه آغازی اید سدازوکار قدانون
اساسی قرار دارد و پس از آن چشم انداز
نظام قرار می ييرد که در یک بيان کلدی
برش  20ساله از اهداف است که در اید
ظرف زمانی قابليت تحقق دارد.

در مررله ی بعد سياستهای کلی نظدام قدرار
دارد که تعيي کننده چارچوب کلی راکم بدر

موير ررکتی نظام در موضدوعا راهبدردی
است .ای

سياسدتها بدا رویکدرد خبريدانی

 Expert Opinionتدوی می شود که الزمه
آن مشارکت فعال نشبگان و خبريان است.

در الیه بعدی قواني و مقررا
قددرار دارد کدده در جهددت

برنامدده ریددزی راهبددردی
برنامه های پنج ساله از اهميت
رياتی برخوردارند.

در یک تعریف کاربردی می توان يفت
سياستهای کلی بيان کننده سدازوکار

تحقق قابليتهای کليدی است که نظام
باید در آینده به آنها دست یابدد و از
ظرفيت و توانایی الزم بدرای تحقدق
آنها برخوردار است.

دده
در ييرند
ددی در بد
دای کليد
قابليتهد
توانایيها و مزیت هایی است که کشور
را قادر می سازد مزیت های بدالقوه
خود را بالفعد نمدوده و در مودير
پيشرفت رو به جلو ررکت کند.

ددف و
دت از هد
دار اسد
ددی عبد
دت کليد
قابليد
دست آوردی است که از اجرای یک سياسدت
به دست می آید و توانایی به کشور می دهدد
که به سوی پيشرفت ررکت کند و عام رياتی
موفقيت اقداما اساسی در راه رسيدن به آن
درد
ددی عملکد
داخی کليد
دت و شد
ددف اسد
هد
دربرييرنده سنجه هایی است بدرای بررسدی
ميزان تحقق هدف.

اقتصاد مقاومتی
چيوتی و چرایی

اقتصاد مقاومتی یک تاكتیک نیست كه كوتاه مدت باشد و یک واكنش
نیست كه با تغییر شرایط محیطی مانند رفع تحریم ها فراموش

گردد .بلکه در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی یک حركت راهبردی،
بلندمدت و مردم گرا است .یعنی حركتی است كه اقتصاد را به یک

امر نهادی در جمهوری اسالمی بدل می سازد .ساخت جمهوری
اسالمی یک ساخت اسالمی –مردمی است و اقتصاد هم بالطیع باید

اینگونه شود و از یک ساخت اسالمی – مردمی برخوردار گردد و
صد البته اقتصاد مقاومتی در صدد رسیدن به این ساخت است.

در عمل نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی با همین رویکرد طراحی
می شوند .آنگاه ساخت درونی قدرت استحکام می یابد و عدم

اطمینان های محیطی بر آن بی اثر خواهد شد.

چنانچه مفهوم ساخت قدر

مؤلفه های ایجادکننده قدر تصور يردند

آنگاه بوته به اینکه ای مؤلفه ها درون زا یا بدرون زا باشدند ماهيدت

ساخت قدر متفاو خواهد بود .ای در رالی است که مالک درونی و
بيرونی بودن یک مؤلفه ميزان کنترل بدر روی آن مؤلفده اسدت .ايدر
کشوری مؤلفه های تشکي دهنده قدر آن درون زا باشد به ای معندا
است که قدر ذاتی آن کشور است و متأثر از تحوال پيرامدونی قدرار
نمی ييرد .اما اير مؤلفه های تشکي دهنده قدر یک کشدور بدرون زا

باشد یعنی قدر آن کشور وابوته به مؤلفه های بيرونی است .اقتصداد
مقاومتی با محور قرار دادن امر درون زا کردن رشد اقتصادی سداخت

درونی قدر را تقویت می سازد که نتيجه ای استحکام ساخت دروندی
قدر

پایداری اقتصادی است یعنی روند پيشرفت اقتصدادی از عددم

اطمينان های محيطی مصون می شود .

در باب مفهوم سازی چارچوب های مرتبط باا
الگوی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه های اقتصاد
ترمیمی ،اقتصاد دفاعی و اقتصاد الگاو بهاره
گرفته شده است كه در ساطور زیار عناصار
كلیدی مربوط به آنها تبیین گردیده اند:

• «آسیب زدایی» « ،مقاوم ساازی»
مفهوم اقتصاد مقااومتی باه مباباه
«اقتصاد ترمیمی» مشتمل بر تارمیم
وضع فرسوده و ناكارآماد موجاود
اقتصادی است.

• مفهوم اقتصاد مقاومتی به مباباه
ااعی باا ار
ااد دفااا
اقتصااا
«پدافندشناساااااای»

و

«آفندشناسی»« ،هجمه شناسای»

مفهوم اقتصااد مقااومتی باه مباباه

اقتصاد الگاو مشاتمل بار «اقتصااد
كارآفرینی»» ،قتصاد ایده آلی» باه
ریسک پذیری و نوآوری اشاره دارد.

• بسته سیاستی در مسایر تحقاا اقتصااد
مقاومتی در سه الیه قابل ارائه است:
 -1سیاست های تدافعی (یاک الیاه ای)  :ایان
سیاست ها ریسک های كوتااه مادت اقتصااد
مقاومتی را در مواجاه باا تحاریم مادیریت
می كنند.

 -2سیاست های مقااوم ساازی (دو الیاه ای)  :ایان
سیاست ها ایجاد بنیان های اقتصاد مقاومتی را هدف
خود قرار می دهند و ریسک های راهبردی اقتصاد

كشور را مدیریت می كنند .این سیاست ها دارای دو
بال هستند كه باید به طور همزمان و هماهنا

باا

یکدیگر به كار بسته شوند .از یک سو ساازه هاای
اصلی اقتصادی ،تحکیم و تقویت می شود و از سوی
دیگر ،ساختارها ،ظرفیت ها و هزینه هاای دولات

به طور جدی بازآفرینی خواهد شد.

 -3سیاست های ارتقاء دستگاه شناختی (سه الیاه ای) :
سیاست هایی كه انگاره های كلیدی جامعاه را كاه
مانع انباشت سرمایه اجتماعی هستند هادف قارار

می دهند .به عنوان نمونه اصالح انگاره هایی كاه
در پس رابطه بین دولات و ماردم حااكم اسات،
انگاره هایی كه در كنش های جمعی با افا زماانی
كوتاه مادت وجاود دارد مای تواناد از طریاا

سیاست های رسانه ای ،آموزشی ،هنری ،تبلیغی در
دستور كار قرار گیرد.

بنا بر ای قابليت کليدی نتيجه ظرفيدت و
توانایی است که برای کشور بدا اجدرای
سياستهای کلی با رویکرد سه الیه ای باید

ایجاد شود و عام رياتی موفقيت مجموعه
اقداما

اساسی برای رسيدن به قابليدت

کليدی است.

مثال:
تبدی نيروی انوانی جوان و تحصي کدرده کده یدک
دارائی و ثرو

عظيم است موانع -فرصت های خالقيت

و نوآوری – انگاره ها را اصالح کنيم بده يونده ای کده

دارائيها و ثرو کشور تبدی به توانایی شود.
بر همي اساس نيروی انوانی جوان و تحصي کرده کده
امروزه برخی نگران هودتند و آنهدا را هزینده تصدور

می کنند تبدی به توانایی می شوند.

رصول به ای قابليتهای ضروری است
(باید) که در واقع عدم رسديدن بده
آنها موقعيت کشور را از منظر جایگاه
آن در جهان و منطقده بده چدالش
خواهد کشيد.

کشددور از توانددایی الزم بددرای

دز
دا نيد
ده اید قابليتهد
ديدن بد
رسد
برخوردار اسدت و صدرفان نگداه
شعاری به موضوعا وجود ندارد.

جدول زیر هم یک مثدال بدرای

تقويم وظایف بي

بازیگران فعال

و راهبددردی در تحقددق اقتصدداد
مقاومتی است.

مقدماتی

نقشه راه (عوام رياتی موفقيت و نقش آفرینان راهبردی) تحقق سياست های کلی اقتصاد مقاومتی
سياستها
دستگاهها
مؤلفه ها /مضامي

سيوتم بانکی وزار
اقتصاددولت
سياست های پولی

وزار صنایع وزار جهاد کشاورزی
وزار رفاه و تعاون اجتماعی و...

وزار اقتصاد دولت
مالی :ارز -ماليا

سياسيتهای توليدی /تجاری

مشددارکت رددداکثری
آراد جامعه در فعاليت
های اقتصادی
عدالت :ارتقاء درآمد و
نقش طبقا کم درآمد
و متوسط
توهي همکداری هدای
اقتصادی جمعی
اقتصاد داندش بنيدان و  -1سياست های پدولی در خددمت نهادسازی صندوقهای جودورانه و یدا  -1توسعه پارکهای علمی و ف آوری
خطرپذیر رمز موفقيت تحقق اقتصداد  -2توسعه شرکت های دانش بنيان
نوآوریها
رشد پویا
 -3افزایش سهم توليد و صادرا محصوال دانش بنيان
خرد
توهيال
2
دانش بنيان

مردم رسانه ها بنگاه ها
سياستهای
فرهنگی اجتماعی

تأمي مالی در سيوتم بانکی اصدالح بازار سرمایه موتعد مشارکتها به ویژه  -1توهي کوب و کار کوچک و متوسدط برنامده ریدزی و تشویق و ترغيب همکاری های جمعی با
استفاده از سدرمایه اجتمداعی غندی
رمایت توسط دولت
سرمایه ای اندک
شود
فرهنگ اسالمی ایرانی
 -2تعاونيهای سهامی عام
شرکت های کوچک و متوسط
 -3توهي تأسيس شرکت های اقتصادی -اجتماعی
 -4تعاونيهای فرايير ملی
 -5انواع تعاونيها
 -6سهام عدالت
 -1ساماندهی نظام ملی نوآوری
 -2اجرای نقشه جامعه علمی کشور

درون زائدددددددی  -1توليدمحور شدن ساختار توهيال  -1رمایت همه جانبه از بازار بورس  -1برنامه ریزی توليد ملی متناسب بدا نيازهدای صدادراتی تبليغ و ترویج مصرف کاالهای ایرانی
منطقه ای و بي المللی (و نه صرفان نياز داخلی)
 -2جلوييری از رونق سفته بازی
توليديرائی و توجه بده بانکی
 -2اولویت به سدرمایه يدذاری در  -3يوترش ابزارهای تأمي مالی در  -2تکمي زنجيره ارزش توليدا در ک محصوال
بشش واقعی اقتصاد
 -3سهم بری عادالنه عوام توليد از زنجيره توليد تا مصرف
بازار سرمایه
تأمي مالی
-4نهادی کردن ماليدا بدر ارزش (اصالح ساختار توزیع – شفافيت و روان سازی نظام توزیدع و
 -3صندوق ثبا ارزی
قيمت يذاری) توسعه تجار الکترونيدک رفدع انحصدارا
افزوده
توزیعی
 -5صندوق توسعه ملی
 -6صندوق ریالی تثبيت بازار سرمایه  -4جلوييری از واردا غيرضرور و رصد تشلفا موتمر در
ای مورد در کليه سطوح همراه با رصد انحصدارا در اید
روزه
 -5فعال کردن تمامی صندوقهای رمایتی توليدی
 -1تأمي مالی و ابزارهای متناسب با چابکی و انعطاف ساختارها و داشت سدناریوهای يوندايون نقش آفرینی افکار عمدومی در مودير
اسددتحکام درونددی و  -1مدیریت منابع و انضباط پولی
تحقق مدیریت مصدرف و ارتقداء کدار
توسط دستگاهها در شرایط متصوره محدودیت
مقاوم سازی در مقابد  -2تنوع بششی ظرفيت سازی های شرایط
آفرینی
بي المللدی و روابدط دوجانبده و  -2انضباط مالی
فشارها
(واکنش هوشمند و فعال بازآرایش پيوندها
در برابددر تحریمهددا و  -3معامال تاخت
فشارها)
صدا و سيما -رسانه ها -تجربيدا -
فرهنگ استقامت رشد و تبدی اقتصاد مقاومتی بده فرهندگ تبدی اقتصاد مقداومتی بده فرهندگ تبدی اقتصاد مقاومتی به فرهنگ سازمانی
تبدی تهدید به فرصت -بروز و ظهدور
سازمانی
مقاوم و منوجم بدودن سازمانی
نقش افکار عمدومی -آمدوزه هدای
(رماسه)
دینی -تجربيدا جندگ -تجربيدا
مل  -موؤليت پذیری اجتماعی
دت آن و طراری و اجرا و رمایت عملی از طرح های اصالح بهره وری ترویج فرهنگ بهره وری و صرفه جوئی
ددی و جامعيد
مدیریت و اصالح مصرف  -اولویت تأمي مالی برای اصدالح اصدالح هدفمند
و اصالح الگوی مصرف
جلوييری از شوک درمانی
توليد به سوی بهره وری
و افزایش بهره وری
 بودجه ریزی عملياتی در بشدشدولت

سایر
سایر سياستها

دأمي تأمي مدالی فعاليتهدای
دائی در تدد
خوداتکدد
اولویت دار و مزیت دار و
نيازهای اساسی جامعه
غذائی – بهداشت داروئی و با خلق مزیت
ذخایر راهبردی
برون يرائی :تجدید آرایش  -1اولویت توهيال بده تأمي مدالی صدادرا کاالهدا و
صددادرا کاالهددا و خدما با تأکيدد بدر کشدورهای
دادی و
دط اقتصدد
در روابدد
خدما با تأکيد بدر منطقه
مبادال بي المللی
کشورهای منطقه
 -2برقددراری روابددط
دوجانبه و چندجانبه
تهدداتری در سيوددتم
دریافت و پرداختها

سالمت و امنيت اقتصاد

منطقددی کددردن سدداختار
درآمدهای دولت

 -1رتبه بندی اعتبداری
درای
دا بد
دتریان بانکهد
مشد
دده
دوييری از پدیدد
جلدد
معوقا
 -2اجرای کام قدانون
عمليا بانکی بدون ربا

عدم اتکاء به نفت:
1د تناسب جاری با مالياتها
2د در طررهای عمراندی پوشدش
مشارکتی یا غيردولتی
 -3نهادی کردن ماليا بر ارزش
افزوده
 -4پيشنهاد صندوق ثبدا ارزی و
صندوق ریالی تثبيت بازار سرمایه و
نهادی کردن صندوق توسعه ملی
 -5جهت ييری سدرمایه يدذاری
خارجی بر نوع موتقيم آن FDI

تعریف برنامه های خودکفائی در توليدا اسدتراتژیک توسدط
دستگاههای مربوطه و رعایت سایر بشش ها
تأکيددد بددر مشددترکا
 -1قراردادهای بلندمد انرژی
 -2تشکي کميويونهای راهبدردی اقتصدادی بدا کشدورها و فرهنگی و اجتماعی بدا
کشورهای منطقه
اتحادیه ها
 -3تأسيس اتحادیه های منطقه مانند (ایران عراق سدوریه
لبنان و ترکيه)
 -4برنامه ریزی توليد ملی و متناسب با نيازهدای بازارهدای
مقصود صادراتی -شک دهی بازارهای جدید ثبا سياستهای
در مقررا صادراتی
 -5توسعه يردشگری بویژه اسالمی  -پيشنهاد
 -6توسعه نقش مناطق ازاد
 -7ترانزیت انرژی و کاال در محورهای شمال -جنوب و شرق
و غرب
 IT -8بر پایه دانش بومی
 -9استفاده از ظرفيت نهضت عدم تعهد – تأسديس دبيرخانده
دائمی در تهران
تدددرویج شدددفافيت و
شفاف سازی در امالک و فعاليتهای اقتصادی:
پاسشگوئی بده عندوان
 -1کاداستر
بششی از فرهنگ جامع
 -2تجميع پایگاههای داده های يونايون
 -3مقابله با مفاسد به منظور امنيت و سالمت در اقتصداد (در
یک جامعه کارآفری وجود فواد موجب رشدد کارآفریندان و
رانت خوارران می شود)
 -4بهبود فضای کوب و کار
 -5شفافيت اطالعا اقتصادی و جلوييری از انحصار

افزایش سهم درآمدهای مالياتی با افزایش توليدد و محددود
کردن فرار مالياتی  VATو افزایش سهم صندوق توسعه ملدی و
بودجه ریزی عملياتی رذف دستگاههای مدوازی غيرضدرور و
بطور کلی بازآرائی ساختار ماليه دولت

تحقق سياستها با هماهندگ تحقق سياستها با هماهنگ تحقق سياستها با هماهنگ سدازی و تحقق سياستها با هماهنگ سازی و بويج پویا
بويج پویا
سازی و بويج پویا
سازی و بويج پویا

تحقق سياستها بدا بوديج
پویا

موضوع :طرح نقشه راه شام عواملی رياتی موفقيت و نقش آفرینان راهبردی تحقق سياست های کلی اقتصاد مقاومتی ای نقشه مشتم بر تعيي مؤلفه ها و مضامي از یدک طدرف و از
سوی دیگر سياست های پولی و مالی و توليدی و تجاری و فرهنگی سياسی خواهد بود که در هر یک از ای مؤلفه ها و مضامي نقش آفرینان مربوط به هر یک سياست های پولی مالی
ارزی و توليد و تجاری فرهنگی و اجتماعی مششی شده و سياست های اجرائی آن روش می يردد .هدف از طراری ای مدل رسيدن به مجموعه اقداماتی است که برای تحقق اهداف
سياست های کلی اقتصاد مقاومتی که در قالب مضامي و یا ابعاد اصلی مطرح شده است می باشد .بدیهی است قوه مقننه با بررسی پيشنهادا دولت که در روزه هایی که اجرای سياست
های اقتصاد مقاومتی نياز به قانون جدید و یا اصالح قواني موجود دارد نقش بويار جدی در تحقق اهداف سياست ها دارد و همچني قوه ی قضائيه با کمک به دولت در ردوزه سدالمت
اقتصادی و مبارزه با قاچاق و ویژه خواری می تواند بوتر مناسبی برای اجرای سياست ها فراهم نماید .اجرای نقشه راه در برنامه ششم توسعه بهتری فرصت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

 -1عدالت

 :عدالت در سه بعد عدالت توزیعی

عدالت مراوده ای (رفتاری) و عددالت رویده ای

مورد توجه صاربنظران قرار يرفته است.
آنچه همواره مورد توجه بوده است عدالت توزیعی
است .البته مفهوم يودترش یافتده ای از عددالت

توزیعی مورد نظر است که دربرييرنده تفوق توزیع
قدر توليد ثرو و منابع توليد ثرو بر بازتوزیع

می باشد.

ضم اینکه باید توجه داشت عدالت رویه ای از اهميت
بوياری برخوردار است چرا که بدون وجود آن عددالت
توزیعی نيز استمرار و کارآمدی نشواهد داشت.
قواعد بازی اقتصادی رویه هایی هودتند کده رعایدت
عادالنه آن موضوع عدالت رویه ای در اقتصاد مقاومتی
است و عدالت توزیعی نيز با رویکرد ارتقاء درآمد و نقش
طبقا کم درآمد و متوسط در اقتصاد مطرح اسدت بدر
همي اساس توهي همکاریهای جمعدی یعندی توزیدع
فرصت برابر مورد توجه قرار يرفته است و از ای طریق
است که عدالت به معنای واقعی آن استقرار می یابد.

 -2مشارکت رداکثری آراد جامعده در
فعاليت های اقتصادی:
رویکردهای اقتصادی مشتلف درخصدو

نقدش مدردم در

اقتصاد آرای متفاوتی دارندد ولديک در اقتصداد مقداومتی

برآمده از اص  43قانون اساسی فراهم کردن زمينه کدار و
فعاليت اقتصادی برای کوانی که توانایی الزم را دارند هدف

يذاری شده است .ای مؤلفه بيانگر نقش مولد و فعال بدرای
مردم است و با رویکرد اسالم به نقش مردم در اقتصاد که آنها
را توليدکننده و فعال می خواهد انطباق کام دارد.

نقشه راه (عوام رياتی موفقيت و نقش آفرینان راهبردی) تحقق سياست های کلی اقتصاد مقاومتی
سيوتم بانکی وزار
اقتصاددولت

سياستها
دستگاهها

مؤلفه ها /مضامي

سياست های پولی

مشارکت رداکثری تأمي

وزار اقتصاد
دولت

مالی :ارز -ماليا

سياستهای توليدی /تجاری

مدالی در سيودتم بازار سرمایه مودتعد  -1توهي کوب و کار کوچک و متوسدط

آردداد جامعدده در بانکی اصالح شود

ده وید
دارکتها بد
مشد
دژه برنامه ریزی و رمایت توسط دولت

فعاليدددت هدددای شرکت هدای کوچدک و سرمایه ای اندک
اقتصادی

وزار صنایع وزار جهادکشاورزی
وزار رفاه و تعاون اجتماعی
و...

متوسط

 -2تعاونيهای سهامی عام
 -3توهي تأسيس شرکت های اقتصادی-

عدددالت :ارتقدداء

اجتماعی

درآمددد و نقددش

 -4تعاونيهای فرايير ملی

طبقا

کم درآمد و

متوسط
توهي همکاری های
اقتصادی جمعی

 -5انواع تعاونيها
 -6سهام عدالت

 -3اقتصاد دانش بنيان :
در اقتصاد مقاومتی به اقتصاد دانش بنيان توجده
ویژه ای شده است .اقتصادی که محصول پر کردن

شکاف بي علم فناروی و ثرو است .ایدده هدای
خالقانه جمعيت جوان تحصيلکرده زیرسداختهای
موجود در کشور همگی ای زمينه را برای ررکدت

به سوی اقتصاد دانش بنيان فراهم کرده اند.

نقشه راه (عوام رياتی موفقيت و نقش آفرینان راهبردی) تحقق سياست های کلی اقتصاد مقاومتی
سياستها
دستگاهها
مؤلفه ها /مضامي

سيوتم بانکی وزار
اقتصاددولت
سياست های پولی

وزار اقتصاد
دولت
مالی :ارز -ماليا

وزار صنایع وزار جهادکشاورزی
وزار رفاه و تعاون اجتماعی
و...
سياستهای توليدی /تجاری

دازی  -1توسعه پارکهای علمی و ف آوری
اقتصدداد دانددش  -1سياست های پولی نهادسدددددد

بنيان و رشد پویا در خدمت نوآوریها
 -2توهيال خرد

صندوقهای جوورانه  -2توسعه شرکت های دانش بنيان
و یا خطرپذیر رمدز  -3افزایش سهم توليدد و صدادرا
موفقيددت تحقددق محصوال دانش بنيان
اقتصاد دانش بنيان

 -4درون زایی توليديرایی و توجده بده بشدش
واقعی اقتصاد:
در اقتصاد مقاومتی بر تبدی کردن منابع و ظرفيتهای داخلی به قابليتها و
توانایيها تأکيد می شود .کشور دارای منابع فراوانی در جنبه های مشتلف

است .در بعد جمعيتی منابع و معدادن اقلديم موقعيدت جفرافيدایی
راهبردی قرار يرفت در موير شاهراههای تجاری جهان و ....همه منابع

و ظرفيتهایی هوتند که توجه به آنها به شک صحيح می تواند آنها را بده
قابليتها و توانایی ها تبدی کند که محصول آن توانایيها تقویت مزیت های

نوبی کشور خواهد بود و ای در پرتو توجه به بشش واقعدی اقتصداد از
منظرهای مشتلف پولی مالی و تجاری امکان پذیر است.

نقشه راه (عوام رياتی موفقيت و نقش آفرینان راهبردی) تحقق سياست های کلی اقتصاد مقاومتی
سياستها
دستگاهها
مؤلفه ها /مضامي

سيوتم بانکی
وزار اقتصاد
دولت
سياست های پولی

درون زائی توليديرائی  -1توليدددمحور شدددن
و توجه به بشش واقعدی ساختار توهيال بانکی
اقتصاد

وزار صنایع وزار جهادکشاورزی
وزار رفاه و تعاون اجتماعی
و...

وزار اقتصاد
دولت
مالی :ارز -ماليا

سياستهای توليدی /تجاری

 -1رمایت همه جانبده از بدازار بدورس و

 -1برنامه ریزی توليد ملدی متناسدب بدا نيازهدای

يوترش ابزارهای تدأمي مدالی در بدازار

سرمایه

صادراتی منطقه ای و بي المللی (و نده صدرفان نيداز

درمایه
ده سد
دت بد
 -2اولوید

 -2جلوييری از راکميت سدفته بدازی بدا

داخلی)

يذاری در تأمي مالی

تأسيس صندوق ریالی تثبيت بازار سرمایه

 -2تکمي زنجيره ارزش توليدا در ک محصوال

 -3صندوق ثبا ارزی

-3نهادی کردن ماليا بدر ارزش افدزوده
(رمایت از بشش واقعی)
 -4تحول در ماليه دولتی ایران از طریق:

 -3سهم بری عادالنه عوام توليد از زنجيره توليد تدا
مصرف (اصالح ساختار توزیع – شفافيت و روان سازی

الف – کاهش سریع اتکاء به نفت با تأسديس نظام توزیع و قيمت يذاری) توسعه تجار الکترونيک
صندوق راکميتی تثبيت

ب  -تقویت و ارتقاء اثريذاری صندوق توسعه

رفع انحصارا توزیعی

ملی با تأسيس بانکهای سرمایه يذاری استانی

 -4جلوييری از واردا

ج – تناسب سازی هزینه های جاری با مالياتها

موتمر در ای مورد در کليه سطوح همدراه بدا رصدد

د – رویکرد روشهای يونايون  PPPشدراکت
بشددش دولتددی و غيردولتددی در اجددرای
طرح های عمرانی عمده
هد  -تحقدق بودجده ریدزی عمليداتی در
هزینه های جاری
و – جهت ييری سرمایه يذاری خارجی بدر
نوع موتقيم آن FDI

غيرضرور و رصدد تشلفدا

انحصارا در ای روزه
 -5فعال کردن تمامی صندوقهای رمایتی توليدی

 -5واکنش هوشمند و فعال در برابر تحریم ها و فشارها:
ای مؤلفه از اقتصداد مقداومتی در برييرندده سياسدتهای دقيقدی در
روزه های مشتلف است که در اثر اجرای صدحيح آنهدا تکانده پدذیری
اقتصادی افزایش می یابد و آسيب پدذیری آن از تحدریم هدا کداهش
می یابد .ای به آن معنا است که اقتصاد ایران اسالمی در معرض دشمنی
ها و تهاجم های اقتصادی خواهد بود و تحریم با شک های مشتلف و بده

بهانه های مشتلف ادامه خواهد داشت لذا تا رسديدن بده یدک جایگداه
اقتصادی که بر اثر استحکام ساخت درونی قدر هدر يونده دشدمنی و

تحریم با اقتصاد ایران بی ثمر يردد باید با اسدتفاده از هوشدمندی الزم
واکنش فعال داشت و منفعالنه عم نکرد.

نقشه راه (عوام رياتی موفقيت و نقش آفرینان راهبردی) تحقق سياست های کلی اقتصاد مقاومتی
سياستها
دستگاهها
مؤلفه ها /مضامي

سيوتم بانکی وزار
اقتصاددولت
سياست های پولی

وزار اقتصاد
دولت
مالی :ارز -ماليا

وزار صنایع وزار جهادکشاورزی
وزار رفاه و تعاون اجتماعی
و...
سياستهای توليدی /تجاری

دالی و  -چددابکی و انعطدداف سدداختارها و
دأمي مد
استحکام درونی و  -1مدیریت مندابع و  -1تد
مقاوم سدازی در انضباط پولی
مقاب فشارها

ابزارهای متناسب با داشت سناریوهای يوندايون توسدط

دوع بششدد
 -2تندد
دی شرایط

دسددتگاهها در شددرایط متصددوره

(واکنش هوشمند ظرفيت سازی های بي  -2انضباط مالی

محدودیت

و فعال در برابدر المللی و روابط پدولی

 -معامال تاخت

تحریمهدددددا و دوجانبه و بدازآرایش
فشارها)

پيوندهای پولی

 -6مدیریت و اصالح مصرف و افزایش بهره وری :
جهت ييری اقتصاد مقاومتی بر مدیریت بهينه منابع است به يونه ای که بدا
هدف ارتقای بهره وری منابع به شکلی صحيح مورد استفاده قدرار ييرندد
فقدان یک تصویر واقعی از وضعيت بهره وری در ایران موجب طرح نظراتی
شده است که عدم اتکای آنها با مبانی علمی استنادپذیری و اعتبار آنهدا را

دچار خدشه می سازد در ای موير اقتصاد مقاومتی یک توجه ویدژه ای را
دارد و بر همان اساس اصالح الگوی مصرف را هدفگيری کرده اسدت اید

موضوع در يذشته از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه جدی قرار يرفته
و عالوه بر نامگذاری یک سال با ای عنوان سياستهای کلی اصالح الگدوی

مصرف را نيز ابالغ فرمودند اهتمام در اجرای آن سياسدتها یدک راهکدار
اساسی در ني به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

نقشه راه (عوام رياتی موفقيت و نقش آفرینان راهبردی) تحقق سياست های کلی اقتصاد مقاومتی
سياستها
دستگاهها
مؤلفه ها /مضامي

سيوتم بانکی وزار
اقتصاددولت
سياست های پولی

وزار اقتصاد
دولت
مالی :ارز -ماليا

وزار صنایع وزار جهادکشاورزی
وزار رفاه و تعاون اجتماعی
و...
سياستهای توليدی /تجاری

مددددیریت و  -اولویددت تددأمي اصالح هدفمندی طراری و اجرا و رمایت عملی

اصالح مصدرف مالی برای اصالح و جامعيت آن و از طرح های اصالح بهره وری
و افزایش بهره توليد بده سدوی جلدددوييری از
وری

بهره وری
 بودجدده ریددزیعملياتی در بشش

دولت

شوک درمانی

 -7خوداتکایی در تأمي نيازهای اساسی جامعه:
خوداتکایی در تأمي نيازهای اساسی جامعده مودتلزم روندق
فعاليتهای اقتصادی و توليدی در روزه نيازهای اساسدی اسدت
ای نيازها که به طور عمده در نيازهای غذایی و دارویی مطرح
می شوند دارای یک زنجيره ارزش افزای طوالنی هوتند کده
فعال کردن آنها برای رسيدن به خوداتکایی نيازمند یک برنامه
منوجم در روزه سياستهای پولی مالی و تجاری اسدت و علدی
االصول کشور با توجه به زیرساختهای موجود در ای زمينده از
مزیت بويار برجوته ای برخوردار است و می تواند عدالوه بدر
تأمي نيازهای اساسی جامعه پيوندهای رياتی با سایر کشورها
در ای زمينه برقرار سازد.

نقشه راه (عوام رياتی موفقيت و نقش آفرینان راهبردی) تحقق سياست های کلی اقتصاد مقاومتی
سياستها
دستگاهها
مؤلفه ها /مضامي

سيوتم بانکی وزار
اقتصاددولت
سياست های پولی

وزار اقتصاد
دولت
مالی :ارز -ماليا

وزار صنایع وزار جهادکشاورزی
وزار رفاه و تعاون اجتماعی
و...
سياستهای توليدی /تجاری

دائی در تأمي مالی فعاليتهدای
خوداتکدد

تعریف برنامده هدای خودکفدائی در

دت
دت دار و مزید
دای اولوید
دأمي نيازهد
تد

توليدا استراتژیک توسط دستگاههای

اساسی جامعه
غذائی – بهداشت
داروئی و ذخدایر
راهبردی

دار و با خلق مزیت

مربوطه و رعایت سایر بشش ها

 -8برون يرایی تجدید آرایش در روابط اقتصدادی و
مبادال بي المللی:
عليرغم اعتقاد برخی که کشور را ناتوان در رقابت جهانی می دانند واقعيت
آن است که کشور در روزه های مشتلف رتی در شدرایط کندونی قددر
رقابت با دیگران را دارد و ظرفيت های بالقوه فراوان دیگری نيدز وجدود
دارد که می توان با سياستگذاری و مدیریت صحيح آن ظرفيدت هدا را بده
قابليت و توانمندی تبدی کرد .کم توجهی به ای ظرفيتها و راردت بدودن

واردا برخی را دچار ای باور کرده است که کشور فاقد توانمندی اسدت.
برون يرایی رلقه ی مکم درون زایی است و اقتصاد مقاومتی را به ررکت

در سطح استانداردهای جهانی هدایت می کند .آنچه در اقتصاد مقداومتی
موردنظر است توانمندی توليد در طراز جهانی است.

نقشه راه (عوام رياتی موفقيت و نقش آفرینان راهبردی) تحقق سياست های کلی اقتصاد مقاومتی
سياستها
دستگاهها
مؤلفه ها /مضامي

سيوتم بانکی وزار
اقتصاددولت
سياست های پولی

وزار اقتصاد دولت

مالی :ارز -ماليا

برون يرائی :تجدید آرایدش  -1اولویت توهيال به صادرا کاالها -تأمي
در روابط اقتصادی و مبادال

بي المللی

وزار صنایع وزار جهاد کشاورزی
وزار رفاه و تعاون اجتماعی
و...

مالی صدادرا

سياستهای توليدی /تجاری

کاالهدا و  -1قراردادهای بلندمد انرژی

و خدما با تأکيد بدر کشدورهای خدما با تأکيدد بدر کشدورهای  -2تشکي کميويونهای راهبدردی اقتصدادی بدا کشدورها و
اتحادیه ها
منطقه
منطقه
 -2برقددراری روابددط دوجانبدده و  -عضویت در بانک سرمایه يذاری  -3تأسيس اتحادیه های منطقه مانند (ایران عدراق سدوریه
لبنان یم و ترکيه)
چندجانبدده تهدداتری در سيوددتم و زیربنائی آسيا
 -4برنامه ریزی توليد ملی و متناسب بدا نيازهدای بازارهدای
 تحرک عضویت در بانک بریکسدریافت و پرداختها
مقصود صادراتی -شک دهی بازارهای جدید ثبا سياسدتهای
در مقررا صادراتی
 -5توسعه يردشگری بویژه اسالمی  -پيشنهاد
 -6توسعه نقش مناطق ازاد
 -7ترانزیت انرژی و کاال در محورهای شمال -جنوب و شرق و
غرب

 IT -8بر پایه دانش بومی
 -9استفاده از ظرفيت نهضت عدم تعهدد – تأسديس دبيرخانده
دائمی در تهران
 -10عضویت کام در شانگهای
 -11عضویت ناظر در Brics

 -9سالمت و امنيت اقتصادی:
اقتصاد مقاومتی به زیرساخت اساسی پيشرفت اقتصدادی
که همان امنيت اقتصادی است توجه ویدژه ای دارد و در

روزه سالمت اقتصادی نيز ای پيام را مدی دهدد کده
عليرغم برخی يفتمان های غلط که فواد یا درصددی از
فواد را ویژيی قطعی پيشرفت و هزینه آن می پندارند
پيشرفت توأم با سالمت را هدف ييری کرده است.

نقشه راه (عوام رياتی موفقيت و نقش آفرینان راهبردی) تحقق سياست های کلی اقتصاد مقاومتی
سياستها
دستگاهها
مؤلفه ها /مضامي

سيوتم بانکی وزار
اقتصاددولت
سياست های پولی

وزار اقتصاد دولت

مالی :ارز -ماليا

 -1رتبه بندی اعتباری مشتریان  -1تحقق کام ماليدا
سالمت و امنيت اقتصاد

وزار صنایع وزار جهاد کشاورزی
وزار رفاه و تعاون اجتماعی
و...
سياستهای توليدی /تجاری

بدر شفاف سازی در امالک و فعاليتهای اقتصادی:

بانکها برای جلوييری از پدیدده ارزش افزوده

 -1توریع و تکمي کاداستر

معوقا

 -2تجميع پایگاههای داده های يونايون

 -2اجرای کام قانون عمليدا

 -3بهبود فضای کوب و کار

بانکی بدون ربا

 -4شفافيت اطالعا

اقتصادی بمنظور جلدوييری از

انحصار و تشصيی رانت و مجوزهای طالئی

شماره
بند

1

سياست کلی

تااانمین شااارایط و
فعااالسااازی كلیااه
امکانات و منابع مالی و
سرمایه های انساانی و
علمی كشور به منظاور
توسعه كارآفرینی و به
ااندن
اداكبر رساا
حاا
مشاركت آحاد جامعاه
در فعالیاااتهاااای
اقتصادی باا تساهیل و
تشویا همکااری هاای
جمعی و تنكید بر ارتقاء
درآمد و نقش طبقاات
كمدرآمد و متوسط.

شاخی برای اقتصاد ملی

تعریف شاخی
 -1شاخص كارآفرینی نوپا معیار اصلی جهت سانجش
میزان كارآفرینی میباشد .این شاخص برابر اسات باا
نرخ كسب و كار جدید در بین جمعیت بزرگ سال(-64
 18سال)
منبع این شاخص دفتر دیدهباان جهاانی كاارآفرینی
ایران میباشد.

 -2نرخ كارآفرینی تببیتشده (یا كارآفرینی پایادار)،
-1کارآفرینی نوپا
شامل فعالیتهای كارآفرینانه افراد بزرگسالی است كه
 -2کارآفرینی تثبيت شدده هم اكنون كسب و كاری را مدیریت میكنند كه بایش از
 42ماه سابقه فعالیت دارد و شخصا مالک تمام یا بخشی
 -3درک فرصت کارآفرینانه از آن كسب و كار یا شركت هستند.
منبع این شاخص دفتر دیدهباان جهاانی كاارآفرینی
* کليه شاخی ها داخلی می باشند .ایران میباشد.
 -3نرخ انتخاب و شناسایی فرصاتی خااو و مناساب
برای كارآفرینی(راه اندازی كسب و كاار جدیاد) از
میان فرصتهای كسب و كار كارآفرینانه
منبع این شاخص دفتر دیدهباان جهاانی كاارآفرینی
ایران میباشد.

شماره
بند

سياست کلی

شاخی برای اقتصاد ملی

تعریف شاخی

 شاخیهای توسعه تعاونیها

1

تنمیاان شرایااط و
فعاااال ساااازی -1نوبت ارزش افزوده بشش تعاونی بده توليدد ناخدالی
داخلی
كلیاااه امکاناااات و
 -2نوبت ارزش سرمایه ثابت بشش تعاونی به ارزش سرمایه
منابااااع ماا
االی و ثابت ناخالی ک کشور
ارمایههااا
ساا
ااای  -3نوبت تعداد تعاونیهای فعال به ک تعاونیهدای ثبدت
ای شده(به تفکيک در استان های کمتر توسعه یافته سایر استانها
ااانی و علما
انساا
كشور به منظور توسعه و در مجموع)
اه  -4نوبت بودجه رمایتی دولت به منظدور شدک ييدری و
اارآفرینی و باا
كاا
توانمندسازی بشش تعاونی به ک بودجه رمایتی دولت بده
حااداكبر رساااندن
بشش غيردولتی( مصوب /عملکرد)
مشاركت آحاد جامعه  -5نوبت توهيال اعطایی توسط موسوا پولی و بانکی به
در فعالیاااتهاا
اای بشش تعاونی به ک توهيال اعطایی
اقتصادی با تساهیل و  -6رشد ميزان کمک بالعوض پرداختی دولدت بده بشدش
تشویا همکاری هاای تعاونی(به تفکيک تعاونی های سهامی عام فرايير ملی سایر
ار تعاونی ها و در مجموع)
اد با
ای و تنكیا
جمعا
 -7ميزان اشتفال در تعاونیها
ارتقاء درآمد و نقاش
-8هزینه سرانه هر نفر شف در تعاونیها
طبقات كام درآماد و
* کليه شاخی ها داخلی می باشند.
متوسط.

برای محاسابه
شاخصهااای
این قسامت از
آماااااربانک
اازی و
ماركاا
مركااز آماار
ایران اساتفاده
میگردد.

شماره
بند

1

سياست کلی

شاخی برای اقتصاد
ملی

تنمین شرایط و فعالسازی كلیه
امکانااات و منااابع مااالی و
سرمایه های انساانی و علمای  درآمد سرانه
كشااور بااه منظااور توسااعه
كااارآفرینی و بااه حااداكبر ضریب جينی
رساندن مشاركت آحاد جامعه
در فعالیت های اقتصاادی باا
دا
داخی هد
ده شد
*کليد
تسهیل و تشویا همکاری هاای
داخلی می باشند.
جمعی و تنكید بر ارتقاء درآمد
و نقش طبقاات كامدرآماد و
متوسط.

تعریف شاخی

ضریب جینی متاداولتارین
شاخص نابرابری درآمد است
و از نظر آماری عبارت است
از نسبت انادازه ناابرابری
توزیع درآمد مورد بررسای
به حداكبر اندازه ناابرابری
درآمدی ممکن در یک توزیع
درآمد كامالً نابرابر.
این شاخص توسط مركز آمار
ایران و بانک مركزی منتشار
میگردد.

بند (:)2
پیشتازی
اقتصاد دانش بنیان

اعطاء وام به طرح های
دانش بنيان

