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تعریف اقتصاد مقاومتی

ندانش بنیا

عدالت گرا

درون زا

برون گرا

مقاوم در مقابل تكانه های داخلی و خارجیمردمی



شاخص های اقتصاد مقاومتی

بورمن

وبرگوگلی

ام .اف
گلوبال

2006برگوگلیو 



اشكاالت شاخص های مقاومتی موجود

دیگر تولید نمی شوند

برای ایران تولید نمی شوند

ندبراساس داده های ساالنه و باالتر تولید می شو

شرایط خاص ایران را پوشش نمی دهند



شاخص اقتصاد مقاومتی پایش

براساس آمار ماهانه و قابل پایش کوتاه مدت

..(.کاهش اتكا به نفت، ضروریات تحریم و )براساس شرایط ایران 

پوشش دهنده سیاست های اقتصاد مقاومتی



اجزای شاخص اقتصاد مقاومتی پایش

متیدرصد پوشش سیاست های اقتصاد مقاو70حدود 

مولفه8

نمانگر15

ثبات اقتصاد کالن•
کاهش وابستگی بودجه به نفت•
مصرفه بهینه بودجه عمومی•
حمایت از صادرات غیرنفتی•
تنوع صادراتی•
تنوع وارداتی•
رشد اقتصاد دانش بنیان•
امنیت کاالهای اساسی•

ی سهم درآمدهای مالیاتی محقق شده از منابع بودجه عموم•
محقق شده 

درصد عملكرد درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب •
(نفت)سهم بودجه عمرانی از منایع بین نسلی •
سهم بودجه عمرانی از مصارف بودجه عمومی محقق شده  •
درصد عملكرد بودجه عمرانی نسبت به مصوب •
(غیرنفتی)نسبت صادرات به کل تجارت •
....و •

نسبت شاخص ارزش بهای کاالهای صادراتی به کاالهای وارداتی•
درصد کل صادرات1تعداد مقاصد صادراتی دارای حداقل •
درصد کل واردات1تعداد مبادی وارداتی دارای حداقل •
ل از ک( دانش بنیان)نسبت صادرات محصوالت با فناوری باال •

صادرات
سهم کاالهای غیر اساسی از کل واردات•
تورم ساالنه و ماهانه مصرف کننده •
تورم ساالنه و ماهانه تولید کننده   •
شاخص نوسانات نرخ ارز •
....و •



شاخص اقتصاد مقاومتی پایش

مولفه های اقتصاد مقاومتی
وضعیت در بهمن 

92
93وضعیت در بهمن 

0.550.64بودجه به نفتکاهش وابستگی 

0.190.38مصرف بهینه بودجه عمومی

0.290.38حمایت از صادرات غیرنفتی

0.130.15تنوع صادراتی

0.140.13تنوع وارداتی

0.730.56رشد اقتصاد دانش بنیان

0.480.44اساسیامنیت کاالهای

0.680.92ثبات اقتصاد کالن

0.400.45شاخص اقتصاد مقاومتی پایش
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برخی نكات دیگر

شاخص پایش مقاومتی پایش با مولفه ها و نماگرهای بیشتر، توسعه داده خواهد شد

شاخص پایش مقاومتی به طور ماهانه منتشر خواهد شد

ارقام فعلی در فواصل زمانی مشخص براساس داده های جدید قابل تعدیل است



، سهم صندوق توسعه ملی از  94براساس الیحه بودجه •
درصد کاهش پیدا خواهد کرد20درصد به 32
استروند سهم اقتصاد دانش بنیان از کل اقتصاد نزولی•
ننده وضعیت تهدید پذیری در کاالهای اساسی نگران ک•

است
شودوضعیت اقتصاد کالن باثبات تر شده و باید حفظ•

نكاتی درباره روندهای آتی



پایش؛ پادمان حمایت رسانه ملی از کار و سرمایه ایرانی


