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متغییر

اقتصاد ایران

اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی در سال  ۲۰1۵بهبود پیدا خواهد کرد و مرکز ثقل رشد جهانی
کشورهای نوظهور (عمده طرف تجاری ایران) خواهند بود.

رویکردهای اساسی 1 -
 -1اجرایی کردن برنامههای عملیاتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (مصوبههای شورای اقتصاد) و
همچنین مصوبات دولت در زمینه سیاستهای خروج از رکود.
 -۲بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتهای جهانی و منطقهای و تالش جهت ایجاد ظرفیتهای جدید
بویژه گسترش روابط تجاری اقتصادی و سیاسی با همسایگان.
 -3تعامل فعال و اقدام به تنشزدایی در سیاست خارجی و حضور مؤثرتر در عرصههای بینالمللی و
منطقهای.
 -4افزایش و متنوعسازی منابع درآمدی و مدیریت بهینه مصارف هزینهای ،ساماندهی طرح های
تملک داراییهای سرمایهای و بودجه شرکتهای دولتی.
 -۵فراهم کردن زمینههای استقرار کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد.
 -۶ایجاد زمینههای مناسب و فرصت برای نقشآفرینی بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد بویژه در ارائه
خدمات عمومی
 -۷مدیریت بدهیهای بخش دولتی در جهت ایفای تعهدات دولت و افزایش ظرفیت بخش خصوصی.

رویکردهای اساسی ۲ -
 -۸بسط و توسعه عدالت و توجه به ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی با تاکید بر
گروههای کم درآمد.

 -9کاهش نرخ تورم و ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی.
 -1۰ایجاد شفافیت و سالمسازی اقتصادی ،کاهش مداخالت در حوزه تصمیمهای بنگاهها و فعاالن
اقتصادی ،بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور برای خدماترسانی بیشتر به مردم.
 -11تداوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها.
 -1۲تقویت فرهنگ و مدیریت جهادی.
 -13ایجاد فضای رشد فضایل اخالقی ،نشاط فرهنگی و توسعه آگاهیها.
 -14تاکید بر تداوم اجرای طرح بهبود نظام سالمت.

رویکردهای اساسی 3 -
 -1۵ارتقای امنیت (داخلی و خارجی) و شاخصهای مربوط.

 -1۶توجه به مقولههای زیست محیطی (حفظ ،نگهداشت و احیای منابع).

 -1۷تداوم سیاستهای مربوط به کاهش آلودگی هوای کالنشهرها.

راهبردها و سیاست ها1 -
 -1اهتمام به انضباط مالی و بودجهای و کاهش کسری طراز عملیاتی بودجه عمومی به منظور کاهش
وابستگی اعبتارات هزینهای به عواید حاصل از صدور نفت و گاز

 -۲اصالح نظام مدیریتی و مالکیتی و ساماندهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در جهت
افزایش بازدهی سرمایهگذاریهای دولت و اثربخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی و اشتغال

 -3اصالح نظام مالی و افزایش بهرهوری شرکتهای دولتی

 -4توسعه و ارتقاء رقابتپذیری فعالیتهای اقتصادی کنترل و کاهش انحصار و افزایش رقابت و
بهبود محیط کسب و کار به منظور گسترش فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری و حمایت از حضور
فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد

راهبردها و سیاست ها۲ -
-۵اصالح نظام اداری درجهت افزایش کارایی منطقی نمودن اندازه دولت و کاهش تمرکز از
حوزههای اداری و اجرایی با جهتگیری کاهش تصدیگری دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد
ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاستگذاری ،هدایت و نظارت) در چارچوب قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی

 -۶توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایهگذاری و تعادل
بازار ارز

 -۷تعمیق ارزشهای اسالمی و باورهای دینی اعتالی معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و
اجتماعی و فعالیتهای قرآنی

راهبردها و سیاست ها3 -
 -۸حمایت از ایجاد ،حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی کارآمد ،حفظ و شتاببخشی به رشد علم و فناوری

 -9تقویت تعادلهای منطقهای

 -1۰کاهش فاصله طبقاتی بین دهکهای درآمدی در جهت توسعه عدالت اجتماعی

 -11افزایش اشتغال مولد و کاهش بیکاری

 -1۲رشد بهرهوری در اقتصاد

