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ق
صندوق توسعه ملی ربای ق شعار سال 0011
با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در تعیین شعار سال  ،1400به پیوست راهبردها،
سیاستها و اقدامات اساسی مرتبط با صندوق توسعه ملی ،برای تحقق شعار سال که به تفکیک راهبردهای
سهگانه تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها ،تهیه شده است.
تحقق اهداف و راهبردهای این مهم با همکاری و تعامل بخشهای مرتبط در سال جاری ،گام اساسی برای
رونق تولید خواهد بود.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ

راهبرد ،سیاستها و اقدامهای اساسی صندوق توسعه ملی برای تحقق شعار سال 0011

شعار «تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها» تداوم شعار سال  9911بوده و پیام ثبات و استمرار نگاه حمایت از تولید در سیاستهای کشوور را دارد صوددو توسوعم م وی بومعدووا یکوی از مهو تورین
تأمینکدددگا مدابع مالی جمهوری اسالمی در تحقق شعار سال  9011در گام اول نسبت بم پیادهسازی پیام نوروزی و سخدرانی نوروزی رهبر معظ انقالب بمعدوا مبانی نظری شعار سوال ادودام و
سپس  9راهبرد (تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها) انتخاب و نسبت بم طراحی سیاستها و اددامهای اساسی در بازه یکسالم اددام نموده است

 الف :راهبردها ،سیاستها و اقدامهای اساسی
راهبرد

تولید

2

سیاست

اقدام اساسی

 9تخصیص بهیدم مدابع صددو
توسعم م ی در جهت توسعم و
 9اولویت اعطای تسهیالت برای تولید واکسن کرونا در سال )3 -2-1( 9011
توانمددسازی بخش خصوصی
 2اولویت اعطای تسهیالت ارزی بم بدگاههای بزرگ مقیاس مطابق شیوهنامم صددو ()4 -2-1
 2جهتدهی وامهای صددو
 9اولویت اعطای تسهیالت از محل مدابع صددو توسعم م ی بم طرحهای واردکددده کاالهای سرمایمای()4 -2-1
توسعم م ی بم توسعم  0افزایش سه سرمایم در گردش در تسهیالت اعطایی جهت رونق بخشی بم فعالیتهای ادتصادی()3 -2-1
سرمایمگذاری با تأکید بر  5مشارکت فعال صددو توسعم م ی با صددو های مشابم خود در خارج از کشور بممدظور جذب سرمایمگذارا خارجی بم فعالیت در
بخشهای پیشرو
ایرا ()3
 6تجهیز مدابع مالی خارجی از طریق خطوط اعتباری بانکهای تجاری خارجی و بانکهای توسعمای بم نفع بخش خصوصی (ایجاد
 9ایجاد سازوکار بهیدم در حیطم
صددو مشترک) ()5-4-2-1
اختیارات صددو توسعم م ی
 7جهت پیشگیری از افزایش مطالبات معو و غیر جاری از محل تسهیالت صددو توسعم م ی و نظارت بر عم کرد بانکهای عامل در
در جهت اجرای دوانین
خصوص ارزیابی فدی ،مالی و ادتصادی ،نسبت بم آنالیز حساسیت و ارتقای شاخصهای رتبمبددی بانکها در سال 9011
تشویقی و پشتیبانیکددده
()5-4-2-1
بخش تولید
 8پایش مداوم رفتار مالی صددو در ادوار تجاری جهت هدایت مداسب مدابع و تقویت اثربخشی مدابع در تسهیالت اعطایی و عام یتها
()5
 0اصالح و بازنگری در روش
طرحهای  1اندازهگیری تابآوری بانکهای عامل نسبت بم تغییرات ارزی و تورمی جهت اعطای تسهیالت ارزی ()5
مالی
تأمین
گذاری
سرمایم
 91طراحی سبد بهیدم ارزی در سال  9011با هدف کاهش زیا ناشی از نوسانات ارزی ()5-1
 99متداسبسازی مدت دراردادهای سپردهگذاری ریالی بر اساس ویژگیهای بخش ادتصادی ()3 -2-1
 5نظارت و کدترل بر مصارف  92تح یل ادامم وضع موجود و ارائم راهکار در اصالح عم کرد صددو توسعم م ی تحت نظام نامم و اساسدامم()3 -2-1
صددو در راستای مدیریت
بهیدم نقدیدگی
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راهبرد

سیاست

پشتیبانیها

افزایش ظرفیت تحقیق و
توسعم در حوزه تأمین مالی

مانعزداییها

 9بهبود محیط کسبوکار و
تقویت توا ردابتپذیری
 2تقویت رویکرد برونگرا و
تعامل مؤثر و سازنده با ادتصاد
جهانی
سرمایمگذاری
 9توسعم
مستقی خارجی با رویکرد
صادراتی و جذب دانش فدی

اقدام اساسی
 9فراه کرد زمیدم اجرایی شد روش تأمین مالی مقید 9در صددو توسعم م ی از طریق ساز و کار طراحیشده توسط بانک مرکزی
ج ا ا و دوانین و ضوابط صددو  ،موضوع دانو حداکثر استفاده از توا تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب
9918/2/95
 2بهرهگیری از ابزارهای تشویقی برای طرحها و بانکهای موفق
 9حمایت از پایا ناممها و رسالمهای دکتری با هدف اثربخشی صددو توسعم م ی در سرمایمگذاریهای داخ ی و خارجی و مدیریت مدابع
 0اولویت حمایت مالی ،حقودی و نهادی از بدگاههای ادتصادی برای استفاده از فداوریهای داخ ی و بومیکرد فداوریهای بینالم ی در
راستای اجرای دانو حداکثر استفاده از توا تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی
 5تأمین مالی و تسهیل شکلگیری و توسعم شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی کم در زمیدم تجاریسازی دانش و فداوری
بمویژه تولید محصوالت مبتدی بر فداوریهای پیشرفتم و صادرات خدمات فدی و مهددسی فعالیت میکددد
 - 6اعمال سیاستهای حمایتی در راستای تشویق طرفهای خارجی دراردادهای بینالم ی و سرمایمگذاری خارجی برای انتقال دانش فدی
و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعم مربوط بم داخل کشور و انجام آ با مشارکت شرکتهای داخ ی
 7توجم بم سطح فدّاوری و دانشبدیا بود و سوابق گیرندگا وام در امهالها در صددو توسعم م ی
 8اولویت اعطای تسهیالت بم طرحهای متقاضی دارای درارداد فعال همکاری فدی و مطالعاتی با دانشگاههای مطرح کشور
 9اجرایی شد عدم شمول بخش خصوصی در خصوص تهیم پیوست فداوری موضوع تبصره  8بدد ب ماده  5دانو حداکثر استفاده از
توا تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب )2-1( 9918/2/95
 2بهرهگیری از توا نهادهای مشاورهای کسبوکار (ک یدیکهای کسبوکار) ()1
 9زمیدمسازی برای ورود شرکتهای مهددسی مشاور خارجی با شریک ایرانی بم دراردادهای ایرانی ()3-2-1
 0تعریف پروژههای پژوهشی و تحقیقاتی بممدظور شداسایی و رفع موانع اعطای تسهیالت بم صادرات خدمات فدی و مهددسی،
سرمایمگذارا خارجی متقاضی سرمایمگذاری در ایرا  ،مشتریا خارجی خریدار کاال و خدمات ایرانی و هدایت سرمایمگذارا
خارجی جهت مشارکت با بخشهای خصوصی توانمدد داخ ی ()3-2-1
 5ارتقای تعامالت با نهادها و مؤسسات مالی بینالم ی و بانکهای توسعمای مدطقمای و بینالم ی کم کشور عضو آ هاست ()3-2-1
 6اددام الزم در راستای اجرایی نمود دوانین  ،مقررات  ،و مصوبات هیئت امداء در خصوص جدبم های تشویقی و حمایت از تولید و
اشتغال()3-2-1

 1ماده ( )7دانو حداکثر استفاده از توا تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب  :9918/2/95بممدظور فراه نمود سازوکار تأمین مالی معطوف بم حداکثر استفاده از توا داخ ی کشور:
ب و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا مک ف است ،شرایط زیر را برای بانکهای عامل فراه سازد:
 9و سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و بم بانکها ابالغ کدد بانکهای تخصصی دولتی و غیردولتی موظف بم اجرای این روش هستدد
تبصره و صددو توسعم م ی مک ف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب دانو و ضوابط دانونی خود اجرائی کدد
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 ب :مبانی نظری
 -1 پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 14۱۱
 -9سال  11با حوادث گوناگو و بعضاً بیسابقمای پایا یافت یکی از آ حوادث کم حقاً بیسابقم و ناآشدا بود برای م ّت ما ،پدیدهی کرونا بود کم تقریباً زندگی هممی م ّت را بم نحوی تحت تأثیر درارداد؛ هو
کسبوکارها را ،ه محیطهای درسی را ،ه اجتماعات دیدی را ،ه مسئ می سفرها را ،ورزش را و دیگر مسائل گوناگو کشور را تحت تأثیر درارداد و ضربمی سختی ه بم اشتغال در کشور زد
 -2شعار سال  11شعار «جهش تولید» بود من اگر بخواه بر اساس گزارشهای متعدّد مردمی و دولتی و دستگاههای مخت ف و جهات مخت ف -کوم از هموم جهوت بوم موا گوزارش مویرسود -یوک
ارزیابیای بکد  ،باید بگوی این شعار تا حدّی تا حدّی تا حدّ دابل دبولی تحقّق پیدا کرد ،یعدی جهش تولید در بخشهایی از کشور و بخشهایی از مسائل گوناگو کشور تحقّق پیدا کورد ،اگرچوم در
حدّ انتظار نم؛ یعدی در آ جاهایی ه کم این شعار تحقّق پیدا کرد کم غالباً در کارهای زیربدایی و سازندگی و امثال اینها بود ،نتیجمی آ در ادتصاد عمومی کشور و در معیشت مردم مشهود نشود،
یعدی این حرکت احساس نشد ،درحالیکم انتظار ما این بود کم جهش تولید بتواند گشایشی در وضع مردم بم وجود بیاورد البتّم شعار جهش تولید بم معدای وادعوی ک موم یوک شوعار بوم تموام معدوا
انقالبی است ،شعار مهمی است جهش تولید اگر بمدرستی در کشور اتّفا بیفتد -کم ا شاءاهلل اتّفا خواهد افتاد -ه تأثیرات عمیق ادتصادی در کشور میگذارد -در مورد ارزش پول و بقیّمی مسائل
عمدهی ادتصادی تأثیر میگذارد -و ه عالوهی بر آ ها موجب اعتماد بم نفْس م ّی میشود ،موجب رضایتمددی عمومی مردم میشوود ،تضومینکددودهی امدیوت م ّوی مویشوود؛ یعدوی اگور تولیود
جهشیافتم در کشور ا شاءاهلل اتّفا بیفتد کم امیدواری اتّفا بیفتد ،این عوارض مه و این مدافع بزرگ بر آ متحقق میشود.
 -9سرمایمگذاری در امر تولید احتیاج دارد بم مشوّ بایستی کسانی کم میتواندد سرمایمگذاری کددد تشویق بشوند بم این کار و اوضاع کسبوکار در کشور بم نحوی باشد کم بورای ایونهوا تشوویقکددوده
بشود کم وارد این کار بشوند ،یا هزیدمی تولید برایشا افزایش پیدا نکدد کم متأسفانم اینها اتّفا نیفتاده؛ یعدی مالحظات الزم انجام نگرفتم؛ نم آ چدا مشوّدی وجود داشتم و نم در مورد هزیدمهای تولیود
فکری شده دریکی از سالها -حاال شاید سال  11نبود ،شاید سال  -18هزیدمی تولیدکددده از هزیدمی مصرفکددده باالتر بوده خب اینها یکچیزهایی است کم مانع پیشرفت تولید است.
 -0امسال -سال  -9011یک زمیدمِی خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود دارد کم از این بایستی حدّ اکثر استفاده را کرد باید این حرکت با جدّیّت دنبال بشود و بمطور عمده حمایتهای دانونی
و دولتی و حکومتی از همم سو نسبت بم جهش تولید انجام بگیرد
 -5چم این دولت تا ودتیکم بر سر کار است ،چم دولت آیدده از اوّل استقرار بایستی همت خودش را بر این درار بدهد کم موانع را برطرف کدد و حمایتهوای الزم را انجوام بدهود و ا شواءاهلل جهوش
تولید بم معدای وادعی ک مم در امسال انجام بگیرد لذا من شعار امسال را اینجور تدظی کردم« :تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها»؛ یعدی شعار این است :تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییهوا موا بایسوتی
تولید را محور کار درار بدهی و حمایتهای الزم را انجام بدهی و مانعها را از سر راه تولید برداری
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 -2 سخنرانی نوروزی رهبر انقالب خطاب به ملت ایران
 -9البتم در بخشهای مهمی از تولید پیشرفتهایی حاصل شد کم در برخی موارد میتوا بم آ جهش نیز اطال کرد کم همین روند باید با دوت بیشتری ادامم یابد.
 -2موانع تولید بسیار بیشتر است کم باید در صداوسیما تبیین و با کمک دستگاهها و مردم رفع شود.
 -9ورود مواد اولیم یا تجهیزات موردنیاز تولید را ضروری خواندند و افزودند :افزایش ددرت خرید مردم ،دطع دست واسطمها ،مبارزه با فساد و اصالح نظام بانکی و گمرکی از دیگر ادودامات الزم بورای
تحقق شعار سال است کم اگر این کارها با جدیت دنبال شود ،یقیداً امسال تحولی در ادتصاد کشور ایجاد میشود.
 -0برخی آیمی یأس میخواندد و راه را بنبست نشا میدهدد اما اصالً اینطور نیست و ایرا میتواند با استفاده از ظرفیتهای مخت ف داخ ی از شکوفاترین ادتصادهای مدطقم و حتی جها باشد.
 -5استفاده از این ظرفیتها احتیاج بم معجزه ندارد ب کم مدیریتی دوی ،دارای احساس مسئولیت ،ضد فساد و دارای برنامم جامع ادتصادی میخواهد.
 -6همین کارشداسا بانک جهانی معتقدند ظرفیتهای سرزمیدی و انسانی زیادی در ایرا وجود دارد کم در صورت استفاده از آ ها ،رتبمی ادتصادی ایرا بم رتبم  92میرسد کم بسیار مه است.
 -7کسانی کم سرمایم الزم رادارند و آحاد مردم کم میخواهدد ماندد کمک مؤمدانم بم کمک تولید بیایدد ،میتواندد در این زمیدم فعال شوند کم خیریمهای مردمی ،نهادهای انقالبی و امدوای مسواجد
فعال باید برای ساماندهی این مسئ م مه برناممریزی کددد.
 -8استفاده از ظرفیتها و نیروهای داخ ی برای تولید کاالهای تحریمی و کاهش و بیاثر کرد تحری هاست کم م ت ایرا راه دوم را انتخاب کرده و ادامم میدهد.
 -1افزایش توا ع می و افزایش حیرتانگیز ددرت دفاعی کشور گفتدد :این وادعیات نشا میدهد کم میتوا تحری را بم فرصت تبدیل کرد.
 -91ادتصاد ایرا را بم تحری گره نزنید و فرض را بر این بگذارید کم تحری ها بادی خواهد ماند.
 -99در این چدد سال مکرر گفتم شد کم اگر تحری برداشتم یا اگر سرمایمگذاری خارجی شود ،چدین و چدا خواهد شد ،درحالیکم این «اگر ،اگرها» ادتصاد کشور را معطول و سوردرگ مویکدود و
بالتک یفی ضرر بزرگی برای ادتصاد است.
 -92جایگاه ریاست جمهوری ،مه ترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و طرح برخی مسائل همچو ایدکم رئیسجمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی است ،خالف وادوع و از روی بویمسوئولیتی یوا
بیاطالعی یا غرضورزی است.
 -99تقریباً هممی مراکز مدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار رئیسجمهور است و مدیریتها در بخشهایی مثل دضایی و نظامی در دبال ریاست جمهوری ،ناچیز است.
 -90مشکالت اص ی کشور را بدانید و برای آ ها برنامم و راهحلِ ولو اجمالی داشتم باشید ادتصاد کشور و مسائل مه آ ماندد رشد تولید م ی ،رشد سرمایمگذاری ،تقویت پول م وی و مسوئ م توورم،
موضوع امدیت کشور ،آسیبهای اجتماعی ،نحوه مواجهم با سیاستهای پیچیده دنیا و مسئ م بسیار مه فرهدگ را بشداسید.
 -95مخاطب شعاری کم برای سال  9011برگزیدند ،آحاد مردم ع یالخصوص تولیدکدددگا بخشهای خصوصی و تعاونی ،مج س شورای اسالمی ،دولت ،دوه دضاییم و مراکز دانشوگاهی هسوتدد کوم
باید دست در دست ه داده تا با برطرف کرد موانع حقودی و دانونی ،استفاده از ابزارهای حمایت مالی و نظارت بر اجرای دوانین راهگشای تولید باشدد.
 -96پس همم باید با تکیمبر سرمایمهای مادی و معدوی ،برای جهش تولید ،کمتر شد نرخ بیکاری ،افزایش اشتغال ،استقالل ادتصادی کشور تالش کددد
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