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:چکیده
هاي پولی و مالی در برنامه چهارم سیاستکمیدر این مطالعه کارایی اهداف

است. به سازي پویا بررسی شدهتوسعه اقتصادي ایران با استفاده از روش شبیه
است. این منظور، یک الگوي اقتصادسنجی کالن براي اقتصاد ایران طراحی شده

هاي پولی و مالی بر کلیه در تصریح مدل سعی شده مکانیزم اثرگذاري سیاست
استفاده از روش خود هاي مهم اقتصاد در نظر گرفته شود. معادالت با بخش

برآورد1350-1383هاي گسترده براي دوره زمانی توضیح برداري با وقفه
هاي پولی و مالی برنامه اهداف سیاستتأثیر اند. پس از تایید دقت مدل، شده

چهارم بر برخی از متغیرهاي مهم اقتصاد کالن با استفاده از روش شبیه سازي 
است. نتایج نشان داد پیش بینی شده1384-1392پویا براي دوره زمانی

دهد اما رغم آنکه به کارگیري اهداف برنامه نوسانات اقتصادي را کاهش میعلی
مدت و بلندمدت تعیین شده در برنامه قرار تواند اقتصاد را در مسیر میاننمی

هاي پولی و مالی با توجه به شود اهداف کمی براي سیاستدهد. توصیه می
شوند. همچنین عالوه بر تعیین اهداف تعییناختاري اقتصاد ایران هاي سویژگی

بلندمدت و میان مدت، الزم است براي حداقل کردن انحراف مقدار تحقق یافته 
مدت به ویژه براي هاي جبرانی کوتاهاز هدف تعیین شده در برنامه، سیاست

سیاست پولی طراحی شود. 
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مقدمه - 1

براي کههستند هاي تثبیت اقتصادي ترین سیاستهاي پولی و مالی از مهمسیاست
هايسیاستیان مثر ؤد. هماهنگی منشومدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می

تعیینگذاران به اهداف سیاستی از پیش شود که سیاستپولی و مالی باعث می
بهره باال، فشار نرخ ارز، تورم هايشان دست یابند و از ایجاد نااطمینانی، نرخشده

در بحث هماهنگی شود.رشد اقتصادي جلوگیري ات ناسازگار بر نرخ تأثیر شتابان و 
مدت مدت و بلنددر میانی باید توجه شود که عالوه بر آنکه هاي پولی و مالسیاست

هر سیاست باید به تنهایی در مسیر پایداري قرار بگیرد، ترکیب سیاستی نیز باید در 
مدت یک یا هر دو مدت و بلندمسیر میاناگر.و برعکسمسیر پایداري قرار بگیرد

ثباتی در نااطمینانی و بیرگذامیان دو سیاستهماهنگینبودسیاست پایدار باشد،
، در سیاست پولی و مالیهمچنین ابزارهاي متفاوت.واهد دادافزایش خرااقتصاد

برنارد (متفاوتی دارندهاياقتصاد رفتارمتغیرهاي گذاري بر تأثیرزمینه ثبات پویا و 
. درنتیجه براي دستیابی به اهداف اقتصاد کالن الزم است برنامه 1)1998و پدرا، 

هاي کانالپولی و مالی با در نظر گرفتن هايمع و هماهنگی براي سیاستجا
ابزارهاي این دو نوع سیاست طراحی شود که با استفاده از آن گذاريتأثیر متفاوت 

حداقل رابتوان هزینه فرصت از دست رفته براي دستیابی به اهداف اقتصاد کالن
کرد.

هاي مختلف براي بخشو اجتماعی در اقتصاد ایران اهداف بلندمدت اقتصادي
هجري شمسی 1404در افق جمهوري اسالمی ایران بر اساس سند چشم انداز 

در مدتی ، اهداف میانبلندمدتاند. براي تضمین دستیابی به این اهدافتعیین شده
ها براي هر یک از در این برنامهاست.توسعه پنج ساله طراحی شدههايبرنامهغالب
توانمیاف کمی تعیین شده است و بیان شده که با تحقق این اهدافاهدهابخش

برخی ازبا نگاهی به روندرا در مسیر رشد و ثبات بلندمدت قرار داد.اقتصاد داخلی
متغیرهاي اقتصاد کالن مانند رشد اقتصادي، تورم، نقدینگی، کسري بودجه، تراز 

توان به این هاي توسعه مینامهها با اهداف برحساب جاري و بیکاري و مقایسه آن
هاي پایان یافتن برنامه چهارم توسعه و سپري شدن سالوجود با که نتیجه رسید

توسعه پایین بوده است. شاید مدتمیاندرصد تحقق اهداف،اولیه برنامه پنجم
هاي تعیین شده در اجراي سیاستترین عامل آن را بتوان عدم وجود انضباط مهم

1 Bernard and Piedra
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سمت هاي ترین سیاستهاي پولی و مالی به عنوان مهمسیاستبه ویژه هادر برنامه
هاي پولی و مالی بر میزان تحقق انضباط سیاستتأثیر براي بررسیتقاضا دانست. 

2سازي پویابا استفاده از روش شبیهدر این مطالعه ،هاي توسعهاهداف کمی برنامه

برنامه چهارم شده درتعیینهاي پولی و مالیاهداف کمی سیاستاجرايتأثیر
شده و با مقادیر پیش بینی1384-1392در دوره زمانی بر متغیرهاي کالن توسعه 

این مطالعه در شش بخش .3استمقایسه شدهدوره زمانی مذکورتحقق یافته در 
ي و پیشنه نظرادبیاتدر بخش دوم و سوم پس از بیان مقدمه، تنظیم شده است. 
ل در بخش چهارم و پنجم بیان شناسی و برآورد مد. روشدشوتحقیق بررسی می

و پیشنهادات ارایه خواهد شد.گیري د شد. در انتها نیز نتیجهخواه

ادبیات نظري-2
ها در میان هاي پولی و مالی یکی از چالش برانگیزترین بحثاهمیت نسبی سیاست

در طول نیمه اول دهه . هاي کینز و پولیون دارددانان است و ریشه در دیدگاهاقتصاد
کینز و اقتصاددانان شیکاگو از تئوري و فروض زیربنایی مشابهی براي بیان 1930
شان استفاده کردند. هر دو تفسیر مشابهی از تئوري مقداري هاي سیاستیدیدگاه

هاي تولید انعطاف ناپذیر پول را به کار بردند، فرض کردند که دستمزدها و هزینه
مناسب نکی و ابزارهاي سیاست پولی براي ایجاد تثبیت اقتصادي نااست و سیستم با

بازي پول را نیز معرفی کرد. هستند. کینز عالوه بر نقش معامالتی پول، انگیزه سفته
تأثیر5و پل داگالس4کینز و برخی از اقتصاددانان شیکاگو مانند آرون دایرکتور

یب تکاثر توجیه کردند و بیان مخارج عمومی بر سطح تولید را با استفاده از ضر
تواند ابزار مفیدي براي کردند که در وضعیت رکود اقتصادي مخارج عمومی می

اقتصاددانان شیکاگو و کینز 1930بهبود فعالیت اقتصادي باشد. در اواخر دهه 
به عنوان ابزار تثبیت تغییر دادند. 6هاي ضد تورمیشان را در مورد سیاستدیدگاه

2 Daynamic Simulation
مربوط به برنامه پنجم 1390-1392هاي مربوط به برنامه چهارم توسعه و سال1384-1388هاي سال3

سال میانی بین اجراي دو برنامه توسعه است). با توجه به ویژگی کیفی بودن 1389توسعه است (سال 
ین شده در برنامه عدم انتشار اسناد ارزیابی آن در این مطالعه از اهداف کمی تعیاهداف برنامه پنجم توسعه و 

هاي اولیه برنامه پنجم نیز استفاده شده است.چهارم توسعه براي سال
4 Aaron Director
5 Paul Douglas
6 Reflationary Policies
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شیکاگو با استفاده از تئوري مقداري پول چارچوب تئوري خود را بسط اقتصاددانان 
ها استدالل هاي مالی را عامل ایجاد تورم معرفی کردند. همچنین آندادند و انبساط

تواند در جهت کردند که در غیاب قوانین مالی معین، سیاست انبساطی مالی می
طول زمان طرفداران مکتب شود. درسیکل عمل کند و باعث ایجاد فرآیند تورمی 

شیکاگو به این نتیجه رسیدند که اقتصاد نزدیک سطح اشتغال کامل است و در این 
ثرتر است.کینز با بسط تئوري تقاضاي ؤشرایط سیاست پولی از سیاست مالی م

تئوري مقداري پول را نادیده گرفت و در کتاب تئوري عمومی اشتغال، نرخ 7ثرؤم
طق متفاوتی را براي ورود دولت و سیاست مالی به کار برد. من8)1936بهره و پول (

هاي مخارجی وابسته به درآمد (مصرف) و هاي مخارج را به گروهکینز گروه
گذاري) تقسیم کرد و میان بودجه هاي مخارج مستقل از درآمد (سرمایهگروه

کینز گذاري) تفاوت قائل شد.(سرمایه10اي(مصرف دولت) و بودجه سرمایه9جاري
کننده سطح بهینه اي به صورت موثري تعییناستدالل کرد که بودجه سرمایه

اي است و نقش تثبیت کننده مهمی در طول سیکل اقتصادي دارد. مخارج سرمایه
اي عدم تعادل بودجه جاري نیز یا در تعادل است یا براي تامین مالی بودجه سرمایه

دارد.
هاي کینزي سیاست پولی و ناتوانی دیدگاهنسبت بهدر پاسخ به انتقادات کینز 

فریدمن تئوري مقداري پول را مورد ، 1970دهه 11براي توضیح تورم رکودي
تجدید نظر قرار داد و تئوري پول و سرمایه را با یکدیگر ترکیب کرد. فریدمن نیز 

کید کرد. در تئوري مقداري أبر عرضه و تقاضاي پول به جاي قیمت ت12همانند میسز
را تنها تابعی از متغیرهاي 14، فریدمن تقاضا براي موجودي واقعی پول13دیدپول ج

بودن نسبی تأثیردر مورد بیهاي کینز واقعی در نظر گرفت. در تقابل با ایده
سیاست پولی در افزایش فعالیت اقتصادي، فریدمن استدالل کرد که تغییرات در 

ترین عامل شد و مهماهد عرضه پول باعث ایجاد تغییرات در سایر بازارها خو
گذار بر سطح فعالیت اقتصادي و اشتغال است. همچنین بر اساس ایده تأثیر

7 Theory of Effective Demand
8 General Theory of Employment, Interest and Money
9 Current Budget
10 Capital Budget
11 Stagflation
12 Mises
13 Modern Quantity Theory of Money
14 Demand For Real Money Balaces
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ثبات در نظر گرفت. در تئوري مدت را باکالسیکی، سرعت گردش پول در بلند
مقداري پول جدید تاکید فریدمن بر پول باعث شد که پولیون اعتقاد داشته باشند 

شود ص است. از نظر فریدمن تورم هنگامی ایجاد میکه تورم یک پدیده پولی خال
که سیاست پولی به صورت نامناسبی به کار گرفته شود و باعث شود که اقتصاد 

اش حرکت کند. فریدمن به عنوان یک قاعده پولی فراتر از نرخ طبیعی بیکاري
اد توصیه کرد که رشد عرضه پول باید با یک نرخ پایدار و متناسب با نرخ رشد اقتص

تجاري را چنین قانونی تورم را کنترل خواهد کرد و نوسانات سیکل ملی انجام شود،
هاي پولی فریدمن باعث شد که بحث توصیه1980کاهش خواهد داد. در دهه 

با افزایش استقالل بانک گذاري تورم مطرح شود. استقالل بانک مرکزي و هدف
هماهنگی سیاست پولی و مالی مرکزي و رهایی سیاست پولی از سلطه مالی، مساله

). پیمان ثبات و 199715توجه بسیاري از اقتصاددانان را به خود جلب کرد (ملتیز، 
ها دامن زد. نیز به این بحث17و شکل گیري اتحادیه پولی اروپا16رشد

بیان 18)1994سانداراراجان، داتلس، مک کارتی، کاسالو برانکو و بلوم استین (
این دو سیاست به میزان قابل توجهی تابعی از شرایط کردند که هماهنگی میان

خاص اقتصاد هر کشور، عمق بازارهاي مالی، رژیم نرخ ارز و سایر ترتیبات نهادي 
هاي پولی و مالی صرفنظر از استقالل یا واکنش متقابل میان سیاستدر واقع است. 

و 19رجیوابستگی میان این دو سیاست وجود دارد و باعث ایجاد پیامدهاي خا
سیاست مالی بر تورم و تأثیرنااطمینانی در نتایج اعمال سیاست خواهد شد. هرچه 

هاي خارجی اعمال سیاست سیاست پولی بر بودجه دولت کوچکتر باشد پیامدتأثیر 
پیامدهاي ثر سیاست پولی و مالی ؤ. هماهنگی م20)2001کمتر خواهد بود (وودفرد، 

گذاران به باعث خواهد شد که سیاستد و دهاجراي سیاست را کاهش میخارجی 
هايایجاد نااطمینانی، نرخشان دست یابند و از اهداف سیاستی از پیش تنظیم شده

ات ناسازگار بر نرخ رشد اقتصادي تأثیرو 21بهره باال، افزایش نرخ ارز، تورم شتابان

15 Melitz
16 Stability and Growth Pact (SGP)
17 European Monetary Union (EMU)
18 Sundararajan, Dattels, MacCarthy, Castello Branco and Blommestein
19 Externality
20 WoodFord
21 Rapid inflation
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ین نبود هماهنگی میان ابیان کرده است که22)1994جلوگیري شود. نورد هوس (
ها شود.از سیاست23ترکیب بهینه فرعیتواند باعث ایجاد دو سیاست می

مروري بر ادبیات تجربی- 3
هاي پولی و مالی بر سیاستتأثیر مورد بررسی مطالعات تجربی زیادي در

هاي اقتصادي انجام شده است. فعالیت
یران سیاست پولی و مالی بر رشد اقتصادي اتأثیر 24)2010خسروي و کریمی (

بررسی کردند. 25ايو رویکرد کرانه1960- 2006هاي ساالنه از را با استفاده از داده
در این مطالعه از لگاریتم رشد تولید ناخالص داخلی، لگاریتم شاخص قیمت مصرف 
کننده، لگاریتم موجودي پول، لگاریتم مخارج دولت و لگاریتم نرخ ارز استفاده 

مثبت معنادار، تأثیر نشان داد که مخارج دولت مدتاست. نتایج رابطه بلندشده
منفی غیر معناداري بر رشد تأثیرمنفی معنادار و موجودي پول تأثیر تورم و نرخ ارز 

منفی غیر معنادار موجودي پول تأثیر تولید ناخالص داخلی دارد. در این مطالعه از 
می بر تولید مستقیغیرتأثیر تصاد ایران موجودي پول گیري شد که در اقنتیجه

مستقیم این متغیر در نظر گرفته شود. نتایج غیرتأثیرالص داخلی دارد و باید ناخ
خطا معنادار است اما سرعت خطا نیز نشان داد که ضریب تصحیحالگوي تصحیح

مدت خیلی کم است. در این مطالعه توصیه شد که به سمت بلندآن تعدیل 
ورم و نرخ ارز را کاهش دهند و یک نقطه گذاران در ایران باید سعی کنند تسیاست

تعادلی براي مخارج دولت در آینده تعیین کنند.
نسبی سیاست پولی و مالی بر فعالیت تأثیر 26)2013رکیک و رادنویک (

-2012هاي فصلی در طول دوره زمانی اقتصادي صربستان را با استفاده از داده
سه 27ستفاده از آزمون انگل گرنجرها با اآزمون کردند. براي این منظور آن2003

گروه رابطه بلندمدت را میان متغیرهاي پول، نقدینگی، کسري بودجه، درآمدهاي 
دولت و مخارج دولت برآورد کردند. در گروه اول رابطه میان تولید ناخالص ملی و 

هاي مالی و تولید ناخالص در گروه دوم رابطه میان سیاستهاي پولی، سیاست

22 Nordhaus
23 Sub Optimal Mix
24 Khosravi and Karimi
25 Bounds Testing Autoregressive Distributed Lag
26 Rakic and Radenovic
27 Engle-Granger Method
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گروه سوم رابطه میان تولید ناخالص داخلی و ترکیب سیاست پولی وداخلی و در 
تأثیر مالی آزمون شد. نتایج نشان داد که ابزارهاي سیاست پولی بر رشد اقتصادي 

گذاري بر تأثیرمثبتی دارند. همچنین پول نسبت به نقدینگی نقش بیشتري در 
رشد اقتصادي گذاري متغیرهاي مالی بر تأثیررشد اقتصادي دارد. در مورد 

توان کرد. کسري بودجه و مخارج دولت رابطه مثبت قوي گیري واحدي نمینتیجه
با تولید ناخالص داخلی دارند اما با اضافه شدن درآمد دولت در مدل ضرایب کسري 

رکیب متغیرهاي سیاست پولی و مالی در یک مدل تشوند. از بودجه غیرمعنادار می
ي سیاست پولی همبستگی باالیی با تولید ناخالص شود که متعیرهانیز نتیجه می

معناداري بر رشد اقتصادي ندارند. در تأثیرداخلی دارند اما متغیرهاي سیاست مالی 
که در اقتصاد صربستان سیاست پولی در مقایسه با شودمیگیري انتها نیز نتیجه
ی الزم تواند عدم وجود هماهنگثرتر است و علت این نتیجه میؤسیاست مالی م

گذاران براي شود که سیاستمیان سیاست پولی و مالی باشد. همچنین توصیه می
دستیابی به اهداف سیاست تثبیت اقتصادي باید هماهنگی میان سیاست پولی و 

هاي آتی افزایش دهند. مالی را در دوره
سیاست پولی و مالی بر اقتصاد نیجریه تأثیر28)2012ایمودا، آنتونی و زاکاري (

در نیجریه 1970-2009را در چارچوب یک مدل اقتصاد کالن باز براي دوره زمانی 
بررسی، آزمون و ارزیابی کردند. مدل شامل سه بخش داخلی، پولی و خارجی است 

براي توضیح مدل استفاده شده30و دو معادله اتحادي29و از شش معادله رفتاري
اند و با استفاده از دهحل شIS-LMاست. معادالت رفتاري در چارچوب مدل 

گذاري، عرضه هاي مصرف، سرمایهبراي بخش31تکنیک حداقل مربعات معمولی
اند. پس از برآورد پول، واردات، صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی برآورد شده

مجذور ، RMSE(32(مجذور میانگین مربع خطاهاي معادالت با استفاده از آزمون
یید أاعتبار مدل ت34ضریب نابرابري تایلوERMP(33میانگین مربع درصد خطا (

زاي مدل سازي پویا واکنش متغیرهاي درونشد. سپس با استفاده از تکنیک شبیه

28 Imoudu and Anthony and Zakaree
29 Behavioral Equations
30 Identical Equations
31 Ordinary Least Square (OLS)
32 Root Mean Square Error (RMSE)
33 Root Mean Square Percentage Error (RMSPE)
34 Theil’Inequality Cofficient
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نرخ بهره بررسی شد. نتایج نشان داد که به تغییر در مخارج مستقل دولت و
هاي مهمی براي تثبیت اقتصادي نیجریه هستند و سیاست پولی و مالی سیاست

ولی نرخ بهره نسبت به سیاست مالی مخارج دولت از توان باالتري در سیاست پ
مخارج دولت در فرایند تثبیت اقتصادي برخوردار است. همچنین سیاست مالی 

مدت سیاست سازگاري براي مدیریت اقتصادي است و توان سیاست پولی در بلند
یابد.طول زمان و در طی یک دوره بلندمدت کاهش می

سازي پویا و طراحی ) با استفاده از روش شبیه1387کسمایی (طاهري فرد و 
نرخ سود تسهیالت، نرخ ذخیره قانونی، مخارج تأثیر سناریوهاي مختلف 

گذاري و درآمدهاي نفتی بر متغیرهاي نقدینگی، تولید، سطح قیمت و سرمایه
گذاري بخش خصوصی را بررسی کردند. براي این منظور سیستم معادالت سرمایه

و با بر اساس الگوي ادواردز تدوین شد1360- 1385اي در دوره زمانی سه مرحله
. پس از برآورد و اهداف مطالعه تعدیل یافته استتوجه به شرایط اقتصادي کشور

هاي ریشه میانگین مربع خطا و ضریب نابرابري تایل دقت مدل، با استفاده از آزمون
بخشی ابزارهاي راي سنجش اثرس سنایوهاي مختلفی بسپشد ویید أمدل ت

سازي نشان داد که . نتایج شبیهلی بر برخی متغیرها کالن اجرا شدسیاست پو
ها، سرمایهسیاست کاهش نرخ سود تسهیالت باعث افزایش نقدینگی، سطح قیمت

آن بر تولید بسیار ناچیز است. تأثیرشود اما گذاري بخش خصوصی و تورم می
د تسهیالت نرخ تورم را به صورت فزاینده افزایش همچنین سیاست کاهش نرخ سو

دهد که اجراي این سازي سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی نشان میدهد. شبیهمی
ي بر متغیرهاي حقیقی ندارد و تنها متغیرهاي اسمی را افزایش تأثیرسیاست 

سازي سیاست کاهش نرخ سود تسهیالت و کاهش دهد. همچنین از شبیهمی
ها و شود که نقدینگی، سطح قیمتگذاري دولت نتیجه مینه سرمایهمخارج ساال

گذاري بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی یابد اما سرمایهتورم افزایش می
گذاري کاهش مخارج تأثیر غالب بودن میزان دهنده نتایج نشانیابد. این کاهش می

اخالص ملی نسبت گذاري بخش خصوصی و تولید نگذاري دولت بر سرمایهسرمایه
گذاري شود که سرمایهنتیجه میبه کاهش نرخ سود تسهیالت است. همچنین

گذاري بخش دولتی وابستگی زیادي دارد و نتایج برخی بخش خصوصی به سرمایه
گذاري دولتی و خصوصی مورد تردید مطالعات مبنی بر رابطه جایگزینی بین سرمایه

است کاهش نرخ سود تسهیالت در شرایط سازي اجراي سیگیرد. از شبیهقرار می
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شود که اعمال این سیاست تمامی متغیرهاي افزایش درآمدهاي نفتی نتیجه می
قابل توجه این سیاست در افزایش تأثیر زا را افزایش خواهد داد. با توجه به درون

کارهاي مناسب براي ختثی سازي آن ضروري به نظر نقدینگی و تورم ارائه راه
رسد.می

) با استفاده از نظریه کنترل بهینه مقادیر 1388شاکري، محمدي و موسالو (
هاي دوم، سوم و چهارم هاي برنامهزا طی سالبهینه متغیرهاي کنترل و درون

توسعه را استخراج کردند. نتایج نشان داد که برخی از اهداف در نظر گرفته شده در 
مطالعه سناریوهاي مختلفی براي ها قابل دسترس نیستند. همچنین در اینبرنامه

آنالیز حساسیت اهداف از پیش تعیین شده نسبت به مقادیر متغیرهاي سیاستی 
طراحی شده است.

هاي پولی و مالی سیاستتأثیر شود که نتیجه میاز بررسی مطالعات انجام شده
بر فعالیت اقتصاد به دوره زمانی مطالعه و ساختار اقتصادي کشور مورد مطالعه 

توان از یک ترکیب سیاستی موفق در یک کشور براي کشور دیگر بستگی دارد. نمی
با ساختار اقتصادي متفاوت استفاده کرد و انتظار داشت که نتایج مشابهی حاصل 

همچنین با مقایسه معادالت رفتاري استخراج شده در این مطالعات نتیجه شود.
درمورد مقادیر دقیق پارامترهاي اي از نااطمینانیشود که درجه قابل مالحظهمی

گذار تأثیرمدل وجود دارد. این نااطمینانی بر روش استفاده از ابزارهاي سیاستی 
است. در واقع براي دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده الزم است که سیاست

ابزار سیاستی بر متغیرهاي هدف، تأثیرگذاران عالوه بر در نظر گرفتن جهت کلی 
ر واکنش متغیرهاي هدف به تغییر در ابزار سیاستی نیز توجه کنند (ون و به مقدا

). 351985تامپسون، 

روش شناسی- 5
هاي متقابل بیان کردند که اگر واکنش37)1969و کوپر (36)1954تین برگن (

هاي پولی و مالی در نظر گرفته نشود، باعث عدم تحقق اهداف از پیش سیاست
هایی را به اقتصاد تحمیل عادل خواهد شد و هزینهتعیین شده و ایجاد عدم ت

35 Vane and Thompson
36 Tinbergen
37 Cooper
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ترکیب سیاست پولی و مالی بر تأثیر نیز بارزترین 38)2002کرد. کاتنر (خواهد
آن بر اجزاي تولید در نظر گرفت. از این رو، در این مطالعه از یک تأثیراقتصاد را، 

ست که مدل اقتصاد کالن باز استفاده شده است و در تصریح مدل سعی شده ا
هاي مهم هاي پولی و مالی بر کلیه بخشات مستقیم و غیرمستقیم سیاستتأثیر

هاي پولی و مالی در نظر گرفته هاي متقابل سیاستاقتصاد ایران و همچنین واکنش
و بازار پول تقسیم شده است. بازار کار بخش بازارکاال، بازار نیرويسهشود. مدل به 

از سمت تقاضا مخارج مصرفی بخش است.سی شدهز سمت عرضه و تقاضا بررکاال ا
گذاري بخش گذاري بخش خصوصی، مخارج سرمایهخصوصی، مخارج سرمایه

است. در سمت عرضه نیر تابع تولید صادرات غیر نفتی و واردات برآورد شدهدولتی، 
در بازار نیروي کار از تابع تقاضاي 39است.ناخالص داخلی غیر نفتی برآورد شده

عرضه پول تابع ازنیزار و نرخ بیکاري استفاده شده است. در بازار پولکنیروي
ها با سرعت بیشتري نسبت به مقایسه با سایر بازاردرپولبازار استفاده شده است. 

همچنین اهداف سیاست پولی ،ددههاي پولی و مالی واکنش نشان میسیاست
شوند.اجرا میاین بازارتوسط ابزارهاي 
ها یید وجود رابطه بلندمدت میان آنأسی مرتبه جمعی متغیرها و تپس از برر

با استفاده از یازده معادله رفتاري ، 40مستر- دوالدو- با استفاده از آماره بنرجی
مطالعات پیشین و شرایط ساختاري اقتصاد ایران در دوره زمانی مورد بررسی

. اندبرآورد شده41تردههاي گسبا روش خود توضیح برداري با وقفهاستخراج شده و 
اند. ) گزارش شده1معادالت رفتاري و اتحادي در جدول (

38 Kuttner
ده است. با توجه به در برخی از مطالعات براي برآورد تولید ناخالص داخلی از اتحاد سمت نقاضا استفاده ش39

ثیر تولید ناخالص داخلی هستند، در این أگذاري و صادرات و واردات تحت تآنکه مخارج مصرفی، سرایه
مطالعه تالش شده است که تا حد امکان نوسانات تولید از نوسانات سمت تقاضا مجزا شود و هر یک از دو 

د ناخالص داخلی از سمت عرضه برآورد شده بدین منظور تولیبخش به صورت تقریباً مستقل بررسی شوند.
است.

40 Banerjee, Dolado, Mestre
41 Auto Regressive Distributed Lag Method (ARDL)
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سیستم معادالت: 1جدول 
D(LNCPI) = -0.0019 - 0.6054*D(LNGDPRO) + 0.2035*D(LNINTN) + 0.4205*D(LNM) -
0.3252*(LNCPI(-1)+1.5366*LNGDPRNO(-1)-.69515*LNINTN(-1)-.97324*LNM(-1)-
10.5043)

1

D(LNRENT) = 0.0019 - 0.3733*D(LNERR) - 0.1442*D(LNERR(-1)) + 0.0958*D(LNGDPR)
- 0.0112*D(LNINTN) - 0.2365*D(LNINTN(-1)) - 0.2190*D(LNINTN(-2)) + 0.0040*D(P) -
0.0027*D(P(-1)) - 0.0016*D(P(-2)) - 0.0846*(LNRENT(-1)-.6417*LNERR(-1)-
3.2946*LNGDPR-1.1291*LNINTN(-1)-.0944*P(-1)+45.5463)

2

D(LNCPR) = 0.0017 + 0.1087*D54 + 0.0092*D(D6264LNCPR) + 0.0776*D(LNM) +
0.1708*D(LNYDR) - 0.0007*D(P) - 0.2420*(LNCPR(-1)-.1025*LNM(-1)-.4568*LNYDR(-
1)+.0034*P(-1)-5.1243-.2927*D54-.0157*D6264LNCPR(-1))

3

D(LNTI) = -0.0237+ 0.0348*D(D7778LNTI) - 0.1154*D(LNERN) + 1.9219*D(LNGDPR) +
0.0261*D(LNWT) - 0.8160*(LNTI(-1)-.2945*LNERN(-1)-2.659*LNGDPR(-1)-
.4416*LNWT(-1)+40.0397-.0542* D7778LNTI(-1))

4

D(LNEXGS) = 7.6625 - 7.6928*D6065 + 0.0328*D(D7273LNEXGS) + 0.8846*D(D6065LNEXGS) +
0.2840*D(LNERR) + 1.5734*D(LNGDPR) - 1.0910*D(LNGDPR(-1)) +
0.6539*D(LNINVGR(-1)) + 0.03750*D(LNINVGR(-2)) - 0.6425*(LNEXGS(-1)-
.19327*LNERR(-1)-2.4122*LNGDPR(-1)+.3552*LNINVGR(-1)+18.6240+11.9396*D6065-
.037394*D7273LNEXGS(-1)-1.4110* D6065LNEXGS(-1))

5

D(LNIMR) = -0.2822 + 0.3745*D62 + 0.2991*D68-70+ 0.1217*D(LNIMR(-1)) -
0.0018*D(GTM) - 0.3543*D(LNERN) + 1.0423*D(LNGDPR) - 0.5027*(LNIMR(-
1)+.0058*GTM(-1)+.2821*LNERN(-1)-1.6730*LNGDPR(-1)+7.7855-.54969*D62-.0419*D68-

70)

6

D(LNEMP) = 0.0007- 0.0014*D70 + 0.1399*D(LNGDPR) - 0.0581*D(LNGDPR(-1)) -
0.0778*D(LNGDPR(-2)) - 0.0052*D(LNAGWR) - 0.0586*(LNEMP(-1)-1.2742*LNGDPR(-
1)+.1749*LNAGWR(-1)-3.5996-.2756*D70)

7

D(LNM) = 0.0962 - 0.0913*D5967 + 0.0213*D(LNERN) + 0.0669*D(LNFK) -
0.0272*D(LNGDPR) - 0.1598*D(LNGDPR(-1)) - 0.3670*D(LNGDPR(-2)) - 0.2184*(LNM(-
1)-.7471*LNERN(-1)-.2561*LNFK(-1)-1.2610*LNGDPR(-1)+11.6357+.4174*D5967)

8

D(LNINVPR) = -0.4610 + 0.4446*D62 - 0.0176*D(D7273LNINVPR) - 0.3282*D(LNINVGDPR) +
0.0003*D(INTR) + 6.4377*D(LNK) - 2.4833*D(LNK(-1)) - 0.5188*(LNINVPR(-
1)+.4651*LNINVGDPR(-1)-.01276*INTR(-1)-.8118*LNK(-1)+1.4652-.88741*D62+.05168*
D7273LNINVPR(-1))

9

D(LNINVGR) = -0.6693 + 0.5124*D57 + 0.2367*D72 - 0.0020*D(D6768LNINVGR) +
0.1615*D(LNIGR) + 0.1214*D(LNOMRANI) - 0.6266*(LNINVGR(-1)-.3949*LNIGGR1(-
1)-.06515*LNOMRANI(-1)-5.4957-.70337-.3234+.0469* D6768LNINVGR(-1))

10

D(LNINVGR) = -0.6693 + 0.5124*D57 + 0.2367*D72 - 0.0314*D(D6768LNINVGR) +
0.1615*D(LNIGR) + 0.1214*D(LNOMRANI) - 0.6266*(LNINVGR(-1)-.3949*LNIGR(-1)-
.0651*LNOMRANI(-1)-5.4957-.7033*D57 -.3234*D72+.04699* D6768LNINVGR(-1))

11

GDPR = GDPRNO+ OILPRODE12
IGN= (OIL+ TI+ SR+ ERF)13
IGR= (IGN/ GDPDEF)  * 10014
UN = LFORCE – EMP15
UR  = (UN/ LFORCE) * 10016
P=((CPI-CPI(-1))/CPI(-1))*10017
INTR=INTN-P18
ERR=(ERN*CPUS)/CPI19
TIR=(TI/GDPDEF)*10020
YDR=GDPR-TIR21
WT=AGWN*EMP22
TM=(TX/IMPN)*10023
GTM=((TM-TM(-1))/TM(-1))*10024
INV=INVGR+INVPR25
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سازي پویاروش شبیه-5-1
هاي پولی و مالی در طول زمان از روش شبیه براي تجزیه و تحلیل کارایی سیاست

توان تصریح صحیح مدل، فاده شده است. با استفاده از این روش میسازي پویا است
هاي مستقیم حاصل از اجراي سیاستهاي مستقیم و غیرواکنش متقابل و پیامد
هاي مختلف اقتصاد را ارزیابی کرد. ابتدا مدل با استفاده از پولی و مالی بر بخش

ست. براي سنجش حل شده ا1350-1383روش شبیه سازي پویا براي دوره زمانی 
و جذر میانگین مجذور Uهاي ضریب نابرابري یا آمارهاعتبار و دقت مدل از شاخص

استفاده شده است. این دو شاخص با استفاده از روابط )RMSPEخطاي نسبی (
اند:زیر محاسبه شده

*(At Pt)

t

At Pt

ATU RMSPE TA

 
    




2
2

2

100
که 

سازي مقادیر شبیهtPو tزا در زمان درونقعی متغیر مقادیر واtAدر روابط باال 
) گزارش 2در جدول (ها رد شاخصبرآونتایج است. tزا در زمان شده متغیر درون

شده است.

و جذر میانگین مجذور خطاي نسبیهاي ضریب نابرابري تایلمقادیر کمی آماره: 2جدول 
U RMSPE نام متغیر U RMSPE نام متغیر

0.094 48/25 AGWN 051/0 14/6 CPI

07/0 05/7 RENT 048/0 18/4 CPR

11/0 39/14 EXCS 035/0 62/11 TI

008/0 85/0 EMP 12/0 44/12 IMR

02/0 32/3 M 08/0 08/9 INVPR

02/0 10/3 GDPRNO 02/0 53/2 GDPR

12/0 99/10 INVGR 06/0 95/6 UR

مورد تایید قرار شده شبیه سازي مدلبر اساس نتایج این جدول کارایی
زا استفاده براي انجام پیش بینی در مورد متغیرهاي درونآنتوان از گیرد و میمی

هاي اقتصاد سنجی نباید براي تحلیل ) مدل1976(42کرد. بر اساس انتقاد لوکاس

42 Lucas
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پیش بینی ، به همین علت43استفاده شوند که در آینده دور هستندهاییسیاست
شود.انجام می1384-1392دوره زمانی در 

نتایج مدل- 6
هاي پولی و مالیسیاستکمی اجراي اهداف تأثیرپس از تایید اعتبار الگوي کالن، 

در برنامه چهارم توسعه بر برخی از متغیرهاي کالن اقتصادي توسطتعیین شده
الگوي شبیه سازي پویا بررسی و نتایج با مقادیر هدف و تحقق یافته متغیرهاي 

شود. درآمد مالیاتی، مخارج جاري و مخارج عمرانی دولت به کالن مقایسه می
عنوان اهداف سیاست مالی و نقدینگی به عنوان هدف سیاست پولی در نظر گرفته 

) گزارش شده است.3است. نتایج در جدول (شده

نتایج شبیه سازي مدل: 3ول جد

1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال
نام متغیر

- - - - 6/10% 6/9% 9% 6/8% 3/8% مقدار پشنهادي

ص 
تولید ناخال

داخلی غیر 
%12/10نفتی 76/11% 50/10% 96/6% 20/6% 09/8% 54/9% 19/9% 02/7% مقدار پیش بینی

- 73/0%. - 74/3% 30/6% 81/4% 86/0% 97/6% 53/6% 22/5% مقدار تحقق یافته
3/9% 4/8% 8/7% 4/7% 1/7% مقدار پشنهادي

ص 
تولید ناخال
%30/9داخلی 51/8% 79/9% 56/6% 31/5% 13/7% 69/6% 58/8% 25/6% مقدار پیش بینی

6/5%- 64/2% 89/5% 95/3% 57/0% 36/6% 21/6% 65/4% مقدار تحقق یافته
- - - - - مقدار پشنهادي

مخارج مصرفی 
ش خصوصی

بخ

62/5% 23/5% 33/5% 69/4% 96/3% 19/4% 44/4% 83/3% 50/2% مقدار پیش بینی
- 9/1%- 61/7% 87/1% 12/1%- 48/4%- 80/6% 06/6% 95/9% مقدار تحقق یافته

- - - - - مقدار پشنهادي

مخارج سرمایه 
گذا

ش 
ري بخ

%77/8خصوصی 31/8% 69/6% 01/6% 05/5% 20/8% 27/5% 23/3% 22/2% مقدار پیش بینی
- 3/18%- 99/0% 08/8% 23/5% 04/6% 70/9% 39/1% 20/3% مقدار تحقق یافته
- - - - 93/11% 90/11% 87/11% 84/11% 81/11% مقدار پشنهادي

صادرات کاال و 
خدمات غیر 

%48/24نفتی 01/25% 79/24% 17/17% 03/14% 59/15% 19% 78/20% 23/16% مقدار پیش بینی
- 08/24% 04/6% 56/13% 84/29% 84/4%- 93/3%- 73/14% 81/14% مقدار تحقق یافته
- - - - 54/6% 54/6% 54/6% 54/6% 54/6% مقدار پشنهادي

واردات کاال و 
%67/13خدمات 50/10% 24/7% 89/6% 93/7% 70/10% 39/10% 77/9% 97/1% مقدار پیش بینی

- 5/23%- 29/5%- 8,22% 1,6%- 7,80% 3,11% 7,11% 21/2% مقدار تحقق یافته
- - - - 8/6% 9/7% 1/9% 5/11% 6/14% مقدار پشنهادي

ص قیمت 
شاخ

مصرف کننده

92/6% 86/6% 09/8% 92/7% 11/9% 61/8% 76/6% 27/8% 71/10% مقدار پیش بینی
69/34% 50/30% 47/21% 41/12% 74/10% 37/25% 18,38% 11,86% 4/10% مقدار تحقق یافته

- - - - - - - - - مقدار پشنهادي

جمعیت شاغل

53/5% 41/5% 52/5% 84/4٪ 39/4% 39/4% 53/4% 41/4% 24/3% مقدار پیش بینی
- 99/2% 53/0%- 63/1%- 44/2% 80/2%- 3% 5% 14/3% مقدار تحقق یافته

43 Weyerstrass
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رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی پیش بینی شده از نرخ رشد مقادیر نرخ 
1387- 1388هاي در سال. بیشتر استمورد بررسیدورهدر طول آنتحقق یافته

کاهش وري، کاهش نرخ رشد بهرهاین متغیر روند کاهشی داشته است.1392و 
در و چهارمدر دو سال آخر برنامه گذاريمخارج سرمایهکاهش ،جمعیت شاغل

توان از را میشروع شد1390از سال که نرخ ارز روند افزایشینیز 1392سال 
سازي شبیهغیر نفتیلیر بر روند کاهشی تولید ناخالص داخعوامل موثترین مهم

با بررسی تولید ناخالص داخلی غیر نفتی همچنینها دانست.سالشده در این
بر این متغیر زیاديتأثیرهاي پولی و مالی شود که سیاستتحقق یافته نتیجه می

به دنبال هاي پایانی برنامه چهارم)(سال1386- 1388هايسالدراند. داشته
هاي کنترل تورم و کاهش شکاف مقادیر هدف و تحقق یافته در برنامه، سیاست

ها موفق هاي انقباضی استفاده شود. هر چند که این سیاستسعی شد از سیاست
ها باعث کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تحقق اما رویکرد انقباضی آننبودند 

شد. 1388یافته به ویژه در سال 
هاي پولی و سیاستتأثیرتر ) براي بررسی دقیق2002بر اساس نظر کاتنر (

مالی بر نوسانات تولید باید اجزاي آن را نیز بررسی کرد. بدین منظور مقادیر تحقق 
شوند. نرخ رشد مقادیر نی شده ترکیبات سمت تقاضا نیز بررسی مییافته و پیش بی

تري از نرخ رشد مخارج پیش بینی شده مخارج مصرفی بخش خصوصی روند باثبات
کمی نرخ رشد آن 1391و 1387- 1388هاي مصرفی تحقق یافته دارد. در سال

گذار بر تأثیر. باتوجه به معادالت رفتاري و بررسی روند متغیرهاي استتهکاهش یاف
مخارج گیري کرد که علت اصلی کاهش نرخ رشد توان نتیجهمخارج مصرفی، می

هاو افزایش تورم در این سالکاهش درآمد قابل تصرفی شبیه سازي شدهمصرف
است.بوده 

گذاري بخش خصوصی در نرخ رشد مقادیر پیش بینی شده مخارج سرمایه
روند رو به رشدي دارد. در 1388ال دوره زمانی بررسی شده به استثناي سطول 
گذاري دولت از تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم مخارج سرمایه1388سال 

گذاري مخارج سرمایهثر بر کاهش نرخ رشد ؤاز عوامل مکاهش موجودي سرمایه 
.هستندبخش خصوصی

نرخ رشد صادرات کاالها و خدمات غیر نفتی پیش بینی شده بیشتر از نرخ 
و نسبت به مقادیر تحقق یافته روند گذاري شده در طول برنامه استدفرشد ه
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صادرات کاالها و نرخ رشد 1392و 1386- 1388هاي در سال. تري داردباثبات
کاهش تولید شبیه سازي شده کاهش یافته است که علت آن خدمات غیر نفتی 

.استسازي شده ناخالص داخلی شبیه
ت شبیه سازي شده به استثناي سال اول بیشتر نرخ رشد واردات کاال و خدما

به کاهش تولید ناخالص داخلی واست.دورهگذاري شده در طول از نرخ رشد هدف
عوامل تریناز مهم1388- 1389هاي ویژه افزایش نرخ تعرفه بر واردات در سال

در طول دوره نرخ رشد واردات کاال و خدمات شبیه سازي شدهکاهش موثر بر 
ررسی است.مورد ب

تحقق تورم کمتر از نرخ به استثناي سال اول برنامه نرخ تورم پیش بینی شده 
است. افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیش ررسیبدوره مورد یافته در طول 

کاهش نرخ تورم در طول دوره است.ترین عللکنترل نقدینگی مهموشدهبینی
سازي و پیش بینی شده یروي کار مدلکار نیز تقاضا براي ننیروي در بازار 

دوره طولنسبت به مقادیر تحقق یافته در است. مقادیر شبیه سازي شده اشتغال
کاهش تورم، افزایش دستمزد واقعی و افزایش تري دارد. ورد بررسی روند باثباتم

است.ثر بر افزایش جمعیت شاغل ؤترین عوامل ماز مهمتولید 

نتیجه گیري-7
هاي کالن مقادیر هدف برنامه، پیش بینی شده و تحقق یافته براي متغیراز بررسی 

تري توان نتیجه گیري کرد که براي کنترل تورم باید از سیاست پولی انقباضیمی
استفاده کرد. اثرات انقباضی این سیاست باعث کاهش رشد اقتصادي و رکود در 

ش تولید به ویژه اقتصاد خواهد شد. بنابراین براي حداقل کردن آسیب بخ
هاي منفی سیاست پولی انقباضی گذاري بخش خصوصی و اشتغال از پیامدسرمایه

باید ارتباط سیاست پولی را با بخش تولید ضعیف کرد. براي افزایش تولید باید بر 
وري عوامل تولید، کاهش ریسک اقتصادي، صرفه جویی هاي افزایش بهرهسیاست

هاي ز بیشتري کرد. در این راستا استفاده از سیاستهزینه و بهبود ساختارها تمرک
گذاري بخش خصوصی و تخصیص بهینه اعتبار براي حمایت از بخش تولید، سرمایه

تواند بسیار هاي پولی و مالی انقباضی میدر مقابل پیامدهاي منفی سیاستاشتغال
اي کالن شود که بسیاري از متغیره) نتیجه می1مفید باشد. با نگاهی به جدول (

تواند اي قرار گیرد میتولید هستند. اگر تولید در مسیر بهینهتأثیراقتصادي تحت 
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گیري در مورد کارایی به بهبود روند سایر متغیرها نیز کمک کند. براي تصمیم
گذاري شده در برنامه باید تامل بیشتري کرد. سند هاي مالی هدفسیاست

دولت در اقتصاد طراحی شده است. مدت با هدف کاهش سهمانداز بلندچشم
گذاري افزایش مخارج عمرانی و درآمدهاي دولت باعث افزایش سهم مخارج سرمایه

گذاري بخش خصوصی خواهد شد. کاهش مخارج سرمایهدر مواردي دولت و 
گذاري کمی و سپس اي هدفشود که درآمدها و مخارج دولت به گونهپیشنهاد می

ه حضور فعالیت بخش خصوصی را فراهم کنند. در این تخصیص داده شوند که زمین
راستا نباید فراموش کرد که سهم باالي درآمدها و مخارج دولت در اقتصاد ناشی از 

توان انتظار داشت که بدون فراهم سهم بزرگ دولت در اقتصاد ایران است. نمی
را دولتمدت پنج ساله بتوان سهم هاي الزم و طی یک دوره میانآوردن زیر ساخت

در اقتصاد کاهش داد. همچنین براي حداقل کردن انحراف مقادیر تحقق یافته از 
مدت و گذاري شده در برنامه و قراردادن اقتصاد در مسیر میانمقادیر کمی هدف

مدتی هاي جبرانی کوتاهشود که سیاستمدت تعیین شده در برنامه توصیه میبلند
طراحی شود.

امعرفی متغیره: 4جدول 
شاخص قیمت مصرف 
کننده به قیمت ثابت 

76سال 
CPI

مخارج مصرفی دولت به 
URنرخ بیکاريCGقیمت اسمی

تولید ناخالص داخلی غیر 
نفتی به قیمت ثابت سال 

76
GDPRNO

مخارج سرمایه گذاري 
UNجمعیت بیکارIGدولت به قیمت اسمی

مخارج مصرفی بخش 
خصوصی به قیمت ثابت 

76سال 
CPR

د ناخالص داخلی به تولی
LFORCEجمعیت فعالGDPNقیمت اسمی

مخارج مصرفی بخش 
دولتی به قیمت ثابت 

76سال 
CGR

صادرات کاال و خدمات غیر 
نفتی به فیمت ثابت سال 

76
EXGSجمعیت شاغلEMP

مخارج سرمایه گذاري 
بخش خصوصی به قیمت 

76ثابت سال 
INVPR

واردات کاالها و خدمات به 
IMNيقیمت جار

متوسط نرخ تعرفه 
TMبر واردات

مخارج سرمایه گذاري 
بخش دولتی به قیمت 

76ثابت سال 
INVGR

واردات کاال و خدمات به 
TXمالیات بر واردات76IMRقیمت ثابت سال 

کل مخارج سرمایه 
76INVگذاري به قیمت ثابت 

درآمد قابل تصرف
76YDRبه قیمت ثابت 

شاخص ضمنی 
GDPDEFملیتولید ناخالص

تولید ناخالص داخلی به 
OILدرآمدهاي نفتی دولت76GDPRقیمت ثابت سال 

وري کل بهره
TFPعوامل تولید

موجودي سرمایه به 
76Kقیمت ثابت 

برداشت از حساب ذخیره 
ERFارزي

- نرخ بهره سپرده
INTNهاي بلند مدت 
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بانکی

Pتورم
هاي بانک خالص دارایی

INTRواقعینرخ بهرهFKمرکزي

اجاره بهاي مسکن به 
AGWNحداقل دستمزد اسمی76RENTقیمت ثابت 

مخارج عمرانی 
OMRANIدولت

AGWRحداقل دستمزد واقعیERRنرخ ارز واقعی
مخارج جاري 

JARIدولت

ERNنرخ ارز اسمیMنقدینگی
درآمد مالیاتی 

TIدولت

ERRنرخ ارز واقعی
شاخص قیمت مصرف 

CPUSمریکاکننده در آ

هاي پولی و مالیمقادیر هدف و تحقق یافته سیاست: 5جدول 

1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال
نام متغیر

11/29% 80/30% 44/19٪ 17/25٪ 91/23٪ 92/15٪ 73/27٪ 43/39٪ 29/34٪ مقدار تحقق یافته ٪20نقدینگی 20٪ 20٪ 20٪ 20٪ 20٪ 20٪ 20٪ 20٪ مقدار پیشنهادي برنامه
07/25٪ 94/9٪ 33/26٪ 17/5٪- 15/25٪ 99/24٪ 51/26٪ 67/12٪ 41/59٪ مقدار تحقق یافته درآمد

مالیاتی
دولت

44

50/25٪ 50/25٪ 50/25٪ 08/2٪ 80/17٪ 55/33٪ 46/27٪ 92/16٪ 25/63٪ مقدار پیشنهادي برنامه
57/34 40/1 12/33 04/11 90/1٪ 32/38٪ 32/1٪ 66/25٪ 67/42٪ مقدار تحقق یافته مخارج 

جاري 
٪4/6دولت 4/6٪ 4/6٪ 4/6٪ 4/6٪ 4/6٪ 4/6٪ 4/6٪ 4/6٪ مقدار پیشنهادي برنامه

58/44٪ 31/47٪- 78/35٪ 40/7٪ 14/11٪- 94/50٪ 5/1٪ 74/23٪ 69/62٪ مقدار تحقق یافته مخارج 
عمرانی 
٪36دولت 36٪ 36٪ 36٪ 36٪ 36٪ 36٪ 36٪ 36٪ مقدار پیشنهادي برنامه

هاي مختلف)سال،(ترازنامه بانک مرکزيمأخذ: 

به استثناي درآمدهاي حاصل از مالیات بر عملکرد درآمدهاي مالیاتی دولتدر برنامه چهارم توسعه براي44
1384-1388هاي در طول سالتنها است. مالیات بر عملکرد نفت تعیین شده%5/25هدف کمینفت

در جدول پیشنهادي برنامهدرآمد مالیاتی دولت بوده است. براي استخراج نرخ رشد درآمد مالیاتیازبخشی
رشد داده شده و سپس مالیات بر %5/25درآمد مالیاتی به استثناي مالیات بر عملکرد نفت با نرخ ) 4(

لکرد نفت بر آن اضافه شده است.عم
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1350-1383ي شده و واقعی طی دوره زمانی زمقایسه برخی مقادیر شبیه سا: 1نمودار 
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1350-1383مقایسه برخی مقادیر شبیه ساي شده و واقعی طی دوره زمانی : 1نمودار 
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