بسماهللالرحمنالرحیم
سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله،
سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با رویكردی جهادی ،انعطاف پذیر ،فرصت ساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا ابالغ
میگردد:
 -۱تأمین شرایط و فعالسازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی كشور به منظور توسعه
كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاریهای جمعی
و تأكید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كمدرآمد و متوسط.
 -۲پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به
منظور ارتقاء جایگاه جهانی كشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه
اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه.
 -۳محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی كار ،تقویت رقابت پذیری
اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به كارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای
مناطق كشور.
 -۴استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید ،اشتغال و بهرهوری ،كاهش شدت انرژی و
ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی.
 -۵سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش ،بویژه با افزایش سهم
سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش ،مهارت ،خالقیت ،كارآفرینی و تجربه.
 -۶افزایش تولید داخلی نهادهها و كاالهای اساسی(بویژه در اقالم وارداتی) ،و اولویت دادن به تولید محصوالت و
خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین كاالهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و
خاص.
 -۷تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأكید بر افزایش كمی و كیفی تولید(مواد اولیه و كاال).
 -۸مدیریت مصرف با تأكید بر اجرای سیاستهای كلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف كاالهای داخلی همراه با
برنامه ریزی برای ارتقاء كیفیت و رقابت پذیری در تولید.
 -۹اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی كشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد ثبات در اقتصاد
ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
 -۱۱حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از
طریق:

 تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم. گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز. تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات. برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی ،شكلدهی بازارهای جدید ،و تنوع بخشی پیوندهایاقتصادی با كشورها به ویژه با كشورهای منطقه.
 استفاده از ساز و كار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز. ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف. -۱۱توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته ،گسترش و تسهیل
تولید ،صادرات كاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
 -۱۲افزایش قدرت مقاومت و كاهش آسیب پذیری اقتصاد كشور از طریق:
 توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همكاری و مشاركت با كشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان. استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی. استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای. -۱۳مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
 انتخاب مشتریان راهبردی. ایجاد تنوع در روشهای فروش. مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش. افزایش صادرات گاز. افزایش صادرات برق. افزایش صادرات پتروشیمی. افزایش صادرات فرآوردههای نفتی. -۱۴افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأكید بر حفظ و توسعه
ظرفیتهای تولید نفت و گاز ،بویژه در میادین مشترك.
 -۱۵افزایش ارزش افزوده از طریق تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه تولید كاالهای دارای بازدهی بهینه
(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأكید بر
برداشت صیانتی از منابع.
 -۱۶صرفه جویی در هزینههای عمومی كشور با تأكید بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقی سازی اندازه دولت و
حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید.
 -۱۷اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
 -۱۸افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
 -۱۹شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی،

تجاری ،ارزی و . ...
 -۲۱تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده ،تولید ثروت ،بهرهوری ،كارآفرینی ،سرمایه گذاری و اشتغال مولد و
اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
 -۲۱تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی ،آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به
گفتمان فراگیر و رایج ملی.
 -۲۲دولت مكلف است برای تحقق سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امكانات
كشور ،اقدامات زیررا معمول دارد:
 شناسایی و بكارگیری ظرفیتهای علمی ،فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب. رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن. مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واكنش هوشمند ،فعال ،سریع و به هنگام در برابر مخاطراتو اختاللهای داخلی و خارجی.
 -۲۳شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار.
 -۲۴افزایش پوشش استاندارد برای كلیه محصوالت داخلی و ترویج آن.

