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Achieving economic development regarding the conditions and features of each country is unique 
and different from other countries. In this regard, the “resilient economy,” has been presented by the 
leader of the revolution with respect to the special condition of Iran and imposed sanctions by the 
enemies. In this research, the long- and short-term effects of monetary and financial policies on the 
country’s economic growth have been investigated With respect to the selected indicators of the resil-
ient economy. In this regard, the 1978-2015 time series data has been used. To estimate the research 
model, the Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) and the General Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (GARCH) have been used. The results indicate a long-term relationship between 
economic growth and other variables of the model, and regarding the emphasized goal in the econ-
omy. i.e., the resistive-based approach along with maintaining the economic growth trend, the dis-
persion coefficient of the economic growth rate (that indicates the economic fluctuation [stability or 
instability])   as the variable of  policy of economic resilience, the volume of money, and tax revenue 
have the positive effect while the exchange rate, bank interest rate, and virtual variable of war have a 
negative effect on economic growth. The Error correction expression coefficient has been estimated 
as -0.58. That is, in each period, 58% of the imbalance created in the dependent variable from long-
term equilibrium values has been adjusted and eliminated in the subsequent period.
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دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگی های هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. 
شرایط ویژه ایران و تحریم های تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن اقتصاد مقاومتی توسط 
رهبر انقالب شده است. در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت سیاست های پولی و مالی بر رشد 
اقتصادی کشور با وجود شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. در این راستا از داده های 
سری زمانی مربوط به سال های 1357 تا 1393 استفاده شده است. برای تخمین مدل تحقیق، از روش 
خودتوضیح با وقفه توزیع شده و مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته استفاده استفاده شده 
است. نتایج، نشان از وجود رابطه بلند مدت میان رشد اقتصادی و دیگر متغیرهاي مدل دارد و حاکی از آن 
است که با عنایت به هدف تأکید شده در اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی و حفظ روند رشد اقتصادی، 
ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی که حاکی از نوسان )ثبات یا بی ثباتی( اقتصادی است، به عنوان متغیر 
سیاست مقاومت اقتصادی، حجم پول و درآمد مالیاتی، تأثیر مثبت و نرخ ارز، نرخ بهره بانکی و متغیر مجازی 
جنگ، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا 0/58- برآورد شده است؛ یعنی 
در هر دوره حدود 58 درصد از بی تعادلی ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت، در دوره 

بعد تعدیل می شود و از بین می رود. 

E40، E41، E44، E52، E62 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

تاکنون برای اقتصاد مقاومتی تعاریف متعددی بیان شده است، اما بر اساس آنچه از تمامی این تعاریف 
استنباط می شود، اقتصاد مقاومتی به معنای شناسایی زمینه های ایجاد فشار در شرایط ویژه، مانند جنگ و 
تحریم است. درواقع با شناسایی این فشارها می توان راه های آسیب رسیدن بر پیکره اقتصاد را مسدود کرد و با 
مدیریت صحیح در راستای کنترل و بی اثرکردن و حتی افزایش توان اقتصادی با استفاده از نیروهای بالقوه و 
همچنین تصحیح و تغییر سیاست های نامناسب و نامتعادل گام برداشت. اقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در 

مقابله با تحریم های بین المللی مطرح شده است.

 هم اکنون اقتصاد ایران باید بر اساس مبنا و اصولی درست بتواند بر تحریم های بین المللی فائق آید و 
تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند. سیاست های پولی و مالی باید در این ادبیات اقتصادی مشخص شود 
و همواره باید به این سؤال پاسخ دهیم که از سیاست هایی که در پیش می گیریم به دنبال چه هستیم. برای 
اینکه متوجه شویم سیاست های پولی و مالی و غیره چگونه باید باشد و چه جهت گیری را باید دنبال کند، 
اول باید شناخت درستی از اقتصاد ایران و مشکل اصلی اقتصاد ایران داشته باشیم. به این معنا که سیاستی 
با هدفی اجرا می شود، ولی بعد مشخص می شود که نه تنها به هدف نرسیده ایم بلکه از آن دور هم شده ایم. 
بنابراین، در ادبیات اقتصاد مقاومتی اول از همه باید بدانیم مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟ بعد از آن 
باید روش درست برخورد با مشکل را شناسایی کنیم؛ آنجاست که می توانیم از نحوه سیاست های پولی و 

مالی و انواع و اقسام سیاست های دیگر، صحبت به میان آوریم.

 رابطه بین سیاست های مالی و پولی و رشد اقتصادی یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. با 
توجه به اینکه یکی از مشکالت کشورهای در حال توسعه، نرسیدن به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و این 
موضوع نه تنها ایجاد مشکالت اقتصادی مانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکالت فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت، استفاده از ابزارهای مختلفی مانند مخارج دولتی، حجم پول و نرخ بهره، با 
وجود اینکه از هر دو جنبه تئوری و تجارب عملی کشورها آثار تورمی افزایش مخارج دولتی یا حجم پول اثبات 

شده، یکی از مباحث قابل توجه در راستای امکان دستیابی به رشد اقتصادی هستند.

 بدون شك نقش آفریني مطلوب نظام پولي و بانکي در اقتصاد مقاومتي نیازمند تدوین و ارائه نقشه راهي 
روشن و مشتمل بر ترسیم ابعاد مختلف نقش نظام سیاست های پولی و مالی در اقتصاد مقاومتي، شناخت 
وضع موجود )موانع(، تدوین شاخص های پایش و ارزیابي و درنهایت ارائه راهبردهاي اصالحي است. در 
این راستا، در این پژوهش تالش شده است تا ضمن معرفي ابزارهاي سیاست پولي و مالی در ایران، الگوي 
مناسبي براي بررسي اثرات آن ها بر تولید ناخالص داخلی در شرایط اقتصاد مقاومتی با استفاده از داده های 

سری زمانی در سال های 1357 تا 1393 تدوین و برآورد شود. 

سلمان ستوده نیا و همکاران. اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران
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1- ادبیات موضوع

1-1- تبیین اقتصاد مقاومتی

از ابتدای مطرح شدن اصطالح اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقالب در سخنرانی های گوناگون به تبیین این 
مفهوم پرداخته اند. ایشان معنای اقتصاد مقاومتی را چنین بیان کرده اند: اقتصاد مقاومتی معنایش این است که 
ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیرى اش 
کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان، که 
همیشگی و به شکل هاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند. همچنین ایشان در جای 
دیگر این مفهوم را چنین معنا می کنند: اقتصاد مقاومتی فقط جنبه نفی نیست، این جور نیست که اقتصاد 
مقاومتی معنایش حصارکشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعی باشد. نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن 
اقتصادى که به یک ملت امکان می دهد و اجازه می دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان 
را داشته باشند. بنابراین باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد تدافعی یا ریاضتی نیست، بلکه 

درحقیقت نوعی اقتصاد و برنامه ریزی تعاملی مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید به عنوان یک فرصت است. 

حال باید دید زمینه ها و نقاط آسیب پذیر زمینه ساز تهدید چیست و چگونه و با چه راهبردی می توان این 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و به عنوان فرصتی برای اصالح یا حتی جراحی اقتصادی استفاده کرد و در عین 
رفع تهدیدها، به رشد و شکوفایی اقتصادی نیز دست یافت. بنابراین به فرایند شناسایی نقاط آسیب و تهدیدهای 
خارجی و داخلی و تبدیل این نقاط ضعف و تهدیدها به فرصت های رشد و توسعه ، اقتصاد مقاومتی گفته می شود.

 اقتصاد مقاومتي الگویي است که یك سري اهداف و اصول اساسي دارد و براي رسیدن به آن مجموعه اي 
از سیاست ها در نظر گرفته شده است. مشخصه درون زایي و برون گرایي با اتکا به توان و ظرفیت های داخلي 
کشور از محورهاي اساسي سیاست های اقتصاد مقاومتي است. در این میان نقش نظام مالي به عنوان اهرم 
پیش ران اقتصاد مقاومتي در تقویت ارکان بخش واقعي کشور بر کسي پوشیده نیست. شبکه بانکي کشور به 
راهبري بانك مرکزي باید در تعامل مستقیم با دیگر دستگاه هاي ذي ربط و به ویژه وزارتخانه های اقتصادي و 
دستگاه دیپلماسي کشور، ترتیبي در نظر بگیرند تا شرایط تحقق یك اقتصاد مولد درون زا و برون گرا و پیشرو 

در تقویت بخش واقعي ایجاد شود.

سیاست مالي بخشي از سیاست های مدیریت تقاضاست که از سوي دولت اجرا می شود. جریان پرداخت ها 
و دریافت هاي دولت که در قالب مخارج و درآمدهاي بودجه اي آشکار می شود، متغیرهاي اصلي سیاست مالي 
دولت را تشکیل مي دهند. مهم ترین ویژگي هاي بودجه دولت و متغیرهاي سیاست مالي، کوتاه بودن دوره زماني 
اثرگذاري آن ها بر متغیرهاي کالن اقتصادي، فعال کردن بخش هاي غیردولتي، استفاده از منابع راکد کشور و 
جهت دهي در مسیر رشد و توسعه است. همچنین تأثیر سیاست های دولت و متغیرهاي مالي بر متغیرهاي 
عمده اي مانند مصرف، سرمایه گذاري، تورم، تولید ناخالص داخلي و اهداف کالن اقتصادي از جمله اهداف 
توزیعي، تخصیصي و تثبیتي انکارناپذیر است. بنابراین، دولت با استفاده از ابزار سیاست مالي، اقتصاد را در 

سلمان ستوده نیا و همکاران. اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران
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رسیدن به اهداف خود در سطح کالن هدایت می کند. 

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا در شرایط کنونی تحریم تالش برای کنترل و بی اثرکردن 
و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت که قطعًا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های 
عقالیی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید روی 

مزیت های تولید داخل و تالش برای خوداتکایی است.

1-2- ابعاد مختلف نقش سیاست های پولي و بانکي در اقتصاد مقاومتي

مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتي مانند یك بسته هماهنگ است و نباید بندهاي این سیاست ها را جدا از 
هم بررسي کرد؛ برای مثال در مواردي که به تولید داخلي توجه شده است، به بند 9 )اصالح و تقویت نظام مالي( 
به عنوان اصل کلي در تولید داخلي باید توجه شود. با این رویکرد نقش نظام مالي فراتر از صرفًا بند 9 است و 

باید نقش حمایتگري برای دیگر بندها داشته باشد.

نقش نظام پولي و بانکي در اقتصاد مقاومتي را مي توان در دو محور استحکام و اصالح )مقاوم پذیري( دروني 
و نقش حمایتي از بخش واقعي )بنگاه های مولد( بررسي کرد. به بیان دیگر تحقق نقش نظام پولي و بانکي در 
مدل اقتصاد مقاومتي دو رکن دارد؛ رکن نخست مربوط به اصالح دروني نظام پولي و بانکي است که بدون این 
اصالح ساختاري، ریل گذاري الزم براي حمایت و تقویت بخش واقعي )رکن دوم نظام بانکي و اقتصاد مقاومتي( 

محقق نخواهد شد.

و  سیاست ها  انتخاب  است،  مطرح  اقتصاد کالن  در  گسترده  گونه  به  که  مهمي  موضوع های  از جمله 
ابزارهاي مناسب برای ازبین بردن بی تعادل و ایجاد ثبات اقتصادي است. سیاست های پولي و مالي، مهم ترین 
سیاست هایي هستند که در زمینه مدیریت تقاضا استفاده می شوند. اجراي سیاست های پولي و مالي یکي 
از مهم ترین ابزارهاي سیاست گذاري براي رسیدن به اهداف کالن اقتصادي از جمله توزیع عادالنه درآمد، 
افزایش نرخ رشد اقتصادي و سطح اشتغال و ثبات قیمت هاست. )مجدزاده طباطبائی، 1997( سیاست های 
پولي و مالي دولت نیز زیرمجموعه اي از سیاست های اقتصادي است. سیاست های مالي دولت با استفاده از 
ابزار هزینه های جاري، عمراني و درآمدهاي مالیاتي و غیرمالیاتي و سیاست های پولي دولت از راه متغیرهاي 

پولي و ارزي اعمال می شود )برانسون، 2007(.

 سیاست هاي پولی اهمیت ویژه اي در اقتصادهاي در حال گذار دارند. چگونگی تنظیم سیاست هاي پولی 
و استفاده از ابزارهاي پولی، به یقین بر عملکرد اقتصادهاي مزبور و عبور موفقیت آمیز از مرحله گذار، تأثیر 

شگرفی خواهد داشت.

1-3- مرور مطالعات انجام شده در داخل کشور

در اکثر مطالعات در زمینه اقتصاد مقاومتی، شاخصی مشاهده نشد که دربرگیرنده اقتصاد مقاومتی باشد. در 
این مطالعه با عنایت به هدف تأکید شده در اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی مبنی بر حفظ روند رشد اقتصادی، 
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جدول 1. خالصه مطالعات انجام شده در داخل کشور

متغیر متغیر مستقلروش برآوردنتایج
وابسته

دوره 
محققزمانی

شاخص های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت تأثیر 
معنادار و مثبت روی رشد اقتصادی دارند.

الگوی 
خودرگرسیونی با
وقفه توزیع شده

شاخص های منتخب 
اقتصاد مقاومتی

دی
صا

 اقت
شد

ر

13
57

-1
38

محسنی زنوزی 8
و صادق وند 

)2017(

مدل طراحی شده دقت کافی برای تولید مجدد 
متغیرهای درون زای الگو دارد و می توان از آن 

برای انجام پیش بینی استفاده کرد

آزمون 
شبیه سازی پویا

نقدینگی، نرخ بهره 
بلندمدت بانکی، 
مخارج عمرانی، 
مخارج جاری و 

ی درآمد مالیاتی
صاد

 اقت
شد

ر

13
84

-1
39

2

انواری )2015(

شوك هاي مثبت و منفی سیاست مالی دولت در 
حوزه بودجه هاي عمرانی به صورت کامل داراي 

اثرات نامتقارن هستند.

آزمون تصحیح 
خطای برداری

شوك های سیاست 
مالی دولت

دي
صا

 اقت
شد

ر

13
38

-1
38

8

دل انگیزان و 
خزیر )2013(

پدیده سرکوب مالي حداقل از طریق تأثیر 
منفي بر عمق مالي، فرایند رشد اقتصادي را 

مختل می کند.
آزمون تصحیح 
خطای برداری

سیاست های پولي
نرخ سود بانکي

دي
صا

 اقت
شد

ر

13
57

-1
38

کمیجاني 8
و مشهدي 

)2013(

یافته های این پژوهش نشان می دهد بیشتر 
کشورهاي دنیا ثبات و پایداري مالي را به عنوان 

یکي از اهداف اقتصادي برگزیده و در جهت 
تحقق و پیاده سازي آن برنامه ریزي می کنند.

اقتصاد مقاومتي-

لي
ت ما

ثبا

نادعلي )1394(-

افزایش تورم در بلندمدت موجب کاهش 
رشد اقتصادي و سرمایه گذاري می شود و 

رابطه بلندمدت افزایش تورم و کاهش رشد 
اقتصادي و سرمایه گذاري را تأیید می کند.

داده های 
تورم و سرمایه گذاریترکیبی

دی
صا

 اقت
شد

ر

)19
60

-1
99

0(

بارو )2013(

رابطه اي منفی در بلندمدت بین تورم، مخارج 
دولت و رشد اقتصادي در کشور پاکستان 

وجود دارد.

روش 
خودتوضیح 
برداري با 
وقفه های 
گسترده

تورم، مخارج دولت

دي
صا

 اقت
شد

ر

)19
80

-2
01

0 (

اتاري و جاود 
)2013(

افزایش مخارج دولت در دوران رکود اقتصادي 
که رشد تولید پایین تر از رشد روندي اش است، 

باعث افزایش رشد تولید می شود.

داده های تابلویی 
سیاست مالی دولتو مقطعی

دي
صا

 اقت
شد

ر

)19
73

-2
01

0 (
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ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی که حاکی از نوسان )ثبات یا بی ثباتی( اقتصادی است به عنوان متغیر 
واکنشی در نظر گرفته شده است. خالصه مطالعات انجام شده در داخل کشور در جدول شماره 1 آمده است.

2- روش شناسی پژوهش

این روش روابط  با وقفه توزیع شده1 است.  این پایان نامه، متدولوژي خود همبسته  روش استفاده شده در 
بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیر وابسته و دیگر متغیرهاي توضیحي الگو را به طور همزمان تخمین می زند. این 
روش همچنین قادر به رفع مشکالت مربوط به حذف متغیر و خود همبستگي است و در ضمن به دلیل اینکه این 
مدل ها عمومًا عاري از مشکالتي همچون خودهمبستگي سریالي و درون زایي هستند، تخمین های به دست آمده 
از آن ها نااریب و کارا خواهد بود. در استفاده از این رهیافت به یکسان بودن درجه جمعي متغیرها نیازي نیست. 
متدولوژي خود همبسته با وقفه توزیع شده در حالتي که متغیرها ترکیبي از متغیرهاي I(1) و I(0) باشند، بازهم 

قابل کاربرد است.

 این مطلب بدان معناست که این روش نیازي به آزمون اولیه ریشه واحد روي متغیرها ندارد. این الگو این 
مزیت را نیز دارد که عالوه بر برآورد ضرایب مربوط به الگوي بلندمدت، الگوي تصحیح خطا را نیز به منظور 
بررسي چگونگي تعدیل بي تعادلي کوتاه مدت به تعادل بلندمدت، ارائه مي دهد. در آخر نیز اجمااًل به تفسیر 
ضرایب و نتایج حاصل از تخمین الگو، پرداخته شده است. تمامی تخمین ها با استفاده از نسخه 4/1نرم افزار 
مایکروسافت انجام شده است. مدل استفاده شده در این مطالعه با بهره گیری از مبانی نظری موجود در این زمینه 

و مطالعات تجربی انجام شده است که به صورت زیر ارائه می شود:

)1(

LGDPt=β0+β1LGt+β2LMt+β3LTt+β4LRt+β5LRERt

در معادله فوق متغیرهاي به کار گرفته شده به شرح زیر هستند: 

LGDPt: لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت76 )واحد: میلیارد ریال(.

LM: حجم پول به عنوان متغیر بیانگر سیاست های پولی )واحد: میلیارد ریال(.

LG: ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی به عنوان متغیر بیانگر اقتصاد مقاومتی.

LT: درآمد مالیاتی دولت به عنوان متغیر بیانگر سیاست های مالی )واحد: میلیارد ریال(.

LR: نرخ بهره بانکی به عنوان متغیر بیانگر سیاست های پولی. 

LRER: نرخ ارز حقیقی به عنوان متغیر بیانگر سیاست های پولی.

1. Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
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 آمار و اطالعات مورد نیاز در این تحقیق با استفاده از سایت بانك مرکزي2 و سالنامه آماري مرکز آمار ایران3 
برای دوره زمانی 1357 تا 1393 به صورت ساالنه به دست آمده است که بر اساس سال پایه 1376 هستند. 
تمام متغیرها به صورت لگاریتمی هستند و محاسبات الزم با استفاده از نسخه 4/1 نرم افزار مایکروفیت انجام 

گرفته اند. 

 در این تحقیق به دلیل نبود سهولت در دسترسی به داده ها با توجه به قدمت تحریم های اقتصادی از سوی 
مجامع بین المللی درباره ایران، با درنظر گرفتن داده های سری زمانی در سال های 1357 تا 1393 از طریق 
بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و بانک جهانی، از داده ها و ارقام مربوط به تراکم جمعیت، نسبت صادرات نفت و 
گاز به کل صادرات، پس انداز ناخالص )درصد از تولید ناخالص داخلی(، هزینه های تحقیق و توسعه )درصد از 
تولید ناخالص داخلی(، نسبت شاغالن با تحصیالت عالی به کل شاغالن، نسبت سرمایه گذاری حقیقی بخش 
دولتی به کل تولید ناخالص داخلی حقیقی، مجموع هزینه های بهداشتی و آموزشی )درصد از تولید ناخالص 
داخلی( استفاده شده و شاخص حکمرانی نیز از داده های مربوط به نهادهای حاکمیتی از بانک جهانی به دست 
آمده است که داده های مربوط به هر شاخص به صورت متوسط در دوره بررسی شده محاسبه شد، اما به دلیل 
دسترسی نداشتن به همه داده های دوره بررسی شده مربوط به این شاخص، امکان بررسی اثر این شاخص در 

مدل تحقیق وجود نداشت )فیاض منش، 2017(.

همچنین، در این مطالعه با عنایت به هدف تأکید شده در اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی مبنی بر حفظ 
روند رشد اقتصادی، ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی که حاکی از نوسان )ثبات یا بی ثباتی( اقتصادی است 
به عنوان متغیر واکنشی در نظر گرفته شده است. روند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران، 

درآمدهای دولت و حجم نقدینگی در تصاویر 1 تا 4 نشان داده شده است.

2. www.cbi.ir
3. www.amar.sci.org.ir

تصویر 1. تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه
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2-1- آزمون ساکن پذیری

برای بررسی متغیر ها از نظر ساکن پذیری از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده  است که فرضیه صفر، 
در این آزمون وجود ریشه واحد است. نتایج این آزمون در جدول شماره 2 آمده است. همان طور که مشاهده 
مي شود، در متغیرهای LY و Lk قدر مطلق آماره ADF محاسباتي از قدر مطلق ADF جدول در سطح 5 درصد 

تصویر 2. نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت

تصویر 3. رشد نقدینگی

تصویر 4. میزان درآمدهای کل دولت و درآمدهای مالیاتی
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جدول 2. نتایج آزمون ساکن پذیري متغیرها در سطح

متغیرعوامل جبري
ADF

نتیجه آزمون
جدولمحاسباتي

عرض از مبدأ

عرض از مبدأ و روند
GDP

-3/238

-3/654

-2/95

-3/55
ساکن

عرض از مبدأ

عرض از مبدأ و روند
LM

-3/342

-3/847

-2/95

-3/55
ساکن

عرض از مبدأ

LGعرض از مبدأ و روند
1/783

-1/367

-2/95

-3/55
غیرساکن

عرض از مبدأ

عرض از مبدأ و روند
LT

-0/349

-1/969

-2/95

-3/55
غیرساکن

عرض از مبدأ

عرض از مبدأ و روند
LR

-3/23

-4/216

-2/95

-3/55
ساکن

عرض از مبدأ

عرض از مبدأ و روند
LRER

0/224

-2/021

-2/95

-3/55
غیرساکن

منبع:یافته هاي تحقیق 

جدول 3. نتایج آزمون ساکن پذیري متغیرها در تفاضل مرتبه اول

متغیرعوامل جبري
ADF

نتیجه آزمون
جدولمحاسباتي

عرض از مبدأ
عرض از مبدأ و روند

DLG
-3/294
-4/104

-2/95
-3/55

ساکن

عرض از مبدأ
عرض از مبدأ و روند

DLT
-3/252
-3/974

-2/95
-3/55

ساکن

عرض از مبدأ
عرض از مبدأ و روند

DLRER
-3/073
-5/902

-2/97
-3/57

ساکن

منبع: یافته هاي تحقیق 
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کوچک تر است. درنتیجه متغیرهای نسبت سرمایه فیزیکی و تولید ناخالص داخلی در سطح هستند و عرض از 
مبدأ و روند غیرساکن دارند.

در مرحله بعد آزمون ساکن پذیری روی تفاضل مرتبه اول متغیرهایي که در سطح ساکن نبوده اند، انجام شده 
است که نتایج آن در جدول شماره 3 آمده است. همان طور که مشاهده مي شود متغیرها در تفاضل مرتبه اول 

ساکن هستند. نتیجه نهایي آزمون ساکن پذیري در جدول شماره 4 آمده است.

تا  از سال 1357  ایران  به  واردکردن داده های مربوط  با  نرم افزار مایکروفیت4  با نسخه 4/1  مدل مدنظر 
1392 هجری شمسی تخمین زده می شود. با توجه به نتایج حاصل از آزمون ساکن پذیری، چون متغیرهای 
استفاده شده، همگی ساکن پذیر I (0) نیستند، روش استفاده شده با توجه به مباحث گفته شده در قسمت مبانی 
نظری الگوی خود همبسته با وقفه توزیع شده است. پس از انتخاب حداکثر وقفه، با انتخاب معیار شوارتز بیزین5 از 
بین معیارهایی مانند آکاییک، حنان کوئین و ضریب تعیین تعدیل شده، وقفه های بهینه تعیین می شود. معمواًل 
در نمونه های کمتر از 100، از معیار شوارتز بیزین استفاده می شود، تا درجه آزادی زیادی از دست نرود. مقدار 

آماره شوارتز بیزین برای وقفه های 1 و 2 و 3، به صورت جدول شماره 5 است.

4. Microfit
5.Schwarz Bayesian Criterion (SBC)

جدول 4. نتیجه نهایي آزمون ساکن پذیری متغیرها

آزمون ساکن پذیریمتغیر

GDPI(0)

LMI(0)

LGI(1)

LTI(1)

LRI(0)

LRERI(1)

جدول 5. مقدار آماره شوارتز بیزین

3 2 1 وقفه

44/7132 48/899 50/6927 آماره شوارتز بیزین
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در این مطالعه، با توجه به اینکه معیار شوارتز بیزین در وقفه یک، 50/6927 به دست آمده است که نسبت به معیار 
شوارتز بیزین در وقفه دو )48/899( و وقفه سه )44/713( بیشتر است، حداکثر وقفه بهینه، یک در نظر گرفته شده 
است و نسخه 4/1 نرم افزار مایکروفیت مدل خود همبسته با وقفه توزیع شده )0 ،0 ،1 ،0 ،0 ،1( را مطابق معیار شوارتز 

بیزین، به عنوان بهترین مدل برآوردي انتخاب مي کند که خالصه نتایج در جدول شماره 6 ارائه شده است.

جدول 6. نتایج ضرایب کوتاه مدت )0 ،0 ،1 ،0 ،0 ،1( خود همبسته با وقفه توزیع شده

احتمال t ضریب انحراف معیار ضرایب متغیرها

0/000 6/69 0/0622 0/419 GDP(-1)

0/015 2/33 0/165 0/441 LM

0/013 2/47 0/059 0/146 LG

0/011 2/51 0/191 0/48 LT

0/006 2/96 0/058 0/172 LT (-1)

0/014 -2/39 0/068 -0/163 LR

0/008 -2/822 0/171 -0/483 LRER

0/000 -3/07 0/028 -/086 DUMI

0/000 30/26 0/382 11/56 C

منبع: یافته های تحقیق

 R-Squared=0/989, R-Bar-Squared=0/986, F-Stat=284/63 [00/0] DW-Statistic=2/093 Schwarz Bayesian
Criterion -50/69

جدول 7. نتایج آزمون تشخیص فروض کالسیک

F LM آماره آزمون

0/346)0/561( 0/468)0/494( عدم خود همبستگی

1/050)0/314( 1/385)0/239( شکل تبعی صحیح

قابل اجرا نیست. 2/815)0/245( نرمال بودن جمالت پسماند

0/052)0/821( 0/054)0/815( واریانس همسانی

منبع: یافته های تحقیق 
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نتایج جدول شماره 7 نشان می دهد ضریب تعیین برابر با 0/989 و آماره F برابر 284/63 و حاکی از 
قدرت توضیح دهندگی زیاد مدل است. همچنین آزمون های آسیب شناسی6 برقراری تمامی فروض کالسیک 
)نبود خود همبستگی، شکل تبعی صحیح، عادی بودن جمالت پسماند و وجود واریانس همسانی( را برای 

مدل مدنظر تأیید می کند.

اکنون با استفاده از این نتایج، فرضیه صفر وجود ریشه واحد یا نبود هم جمعی)رابطه بلند مدت( بین متغیرهای 
الگوی پویا را آزمایش می کنیم. همان گونه که اشاره شد، چنانچه مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط به 
متغیر وابسته کوچک تر از یک باشد، الگوی پویا به سمت الگوی تعادلی بلند مدت گرایش خواهد داشت. کمیت 

آماره t مورد نیاز برای انجام آزمون مذکور بر اساس آنچه قباًل گفته شده است، به صورت زیر محاسبه می شود:

)2(
1

1

ˆ 1
0 / 419 1 9 / 68

0 / 062ˆ
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i
i
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i
i

T
s

α

α

=

=
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= = = −
∑
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از آنجا که کمیت بحرانی ارائه شده از سوی بانرجی7 و همکاران )1992(، در سطح اطمینان 95 درصد برابر 3/43- 
است فرضیه H رد می شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت رابطه تعادلی بلندمدتی بین متغیرهای الگوی عوامل مؤثر بر 

رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.

6. Diagnostic Tests
7. Banerjee

جدول 8. نتایج تخمین بلندمدت مدل )0 ،0 ،1 ،0 ،0 ،1( خود همبسته با وقفه توزیع شده

P t ضریب انحراف معیار ضرایب متغیرها

0/000 3/552 5/604 19/91 C

0/001 3/075 0/225 0/670 LM

0/000 3/519 0/242 0/854 LG

0/013 2/67 0/057 0/152 LT

0/000 -6/289 0/038 -0/239 LR

0/000 -3/245 0/1524 -0/495 LRER

0/021 -2/46 0/0605 -0/149 DUMI

منبع: یافته های تحقیق
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3- یافته های پژوهش

3-1- تخمین بلندمدت مدل

نتایج حاصل از تخمین بلند مدت مدل در جدول شماره 8 ارائه شده است. در ادامه به برآورد الگوي تصحیح 
خطا که بیانگر ارتباط کوتاه مدت میان متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل الگو است، پرداخته می شود که ضرایب 

مربوط به آن در جدول شماره 9 ارائه شده اند.

آنچه در مدل تصحیح خطا، بیش از همه حائز اهمیت است، ضریب جمله تصحیح خطاست که نشان دهنده 
سرعت تعدیل فرایند نبود تعادل به سمت تعادل در بلندمدت است. همان طور که در جدول های شماره 5 ، 6، 7، 
8، 9 مالحظه می شود، این ضریب معنی دار است و عالمت منفی دارد. بنابراین، چون ضریب ECM، بین صفر و 
منفی یک و معنی دار است، وجود رابطه هم جمعی )بلندمدت( بین متغیرها، با این روش تأیید می شود. همچنین 
با توجه به اینکه ضریب جمله تصحیح خطا برابر 0/58- برآورد شده است، به این نتیجه می رسیم که در هر 
دوره حدود 58 درصد از بی تعادلی ایجاد شده در متغیر وابسته، از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در 
دوره بعد تعدیل می شود و از بین می رود. به بیانی دیگر، اگر هرگونه شوك یا بی تعادلی در ضریب رشد اقتصادی 
ایجاد شود، کمتر از دو سال دوباره به تعادل برخواهد گشت. بنابراین، حرکت به سمت تعادل نسبتًا خوب است.

4- بحث و نتیجه گیری 

نتایج تخمین مدل با استفاده از روش خود همبسته با وقفه توزیع شده نشان داد رابطه هم جمعي بلندمدتی 
میان متغیر های مدل وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص کردن عوامل مهم و مؤثر بر رشد اقتصادی، با 
تصریح مدل طرف عرضه و بهره گیري از تکنیک های جدید اقتصاد سنجی میزان تأثیرگذاري هر کدام از عوامل، 

از نظر عددي برآورد شد.

متغیر حجم پول معنی دار است و ضریب مثبت دارد که بیان کننده این است که یک درصد افزایش در 
میزان حجم پول باعث افزایش 0/67 درصدی ضریب رشد اقتصادی می شود. آثار ناشی از اجرای یک سیاست 
پولی از طریق متغیر ابزار سیاست گذاری نرخ سپرده قانونی و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی به کمک 
الگو شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که سیاست های پولی در اقتصاد ایران به نحو بارزی تأثیر 
می گذارد. یک سیاست پولی انبساطی موجب می شود از یک سو تولید کل افزایش یابد که موجد اشتغال است و 

جدول 9. نتایج الگوی تصحیح خطا

P t ضریب انحراف معیار ضرایب متغیرها

0/001 -3/579 0/162 -0/58 ECM(-1)

منبع: یافته های تحقیق
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از سوی دیگر، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، صادرات غیرنفتی و واردات افزایش پیدا 
کند که باعث رفاه و رونق اقتصادی خواهد شد.

 با افزایش عرضه پول در بازار پول اضافه عرضه پول به وجود می آید و درنتیجه نرخ بهره کاهش می یابد و 
با کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری افزایش می یابد و درنتیجه تقاضای کل افزایش می یابد. افزایش تقاضای کل 
سبب افزایش تولید و درآمد ملی حقیقی و سطح اشتغال می شود و این اصل کلی را می توان یادآوری کرد که 
هرگونه افزایش در سرمایه گذاری به دنبال خود افزایش سطح اشتغال و کاهش بیکاری را به دنبال خواهد داشت 
و با افزایش سرمایه گذاری، سطح تولید جامعه و درآمد ملی نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و روند افزایشی به خود 

خواهد گرفت که مدل مد نظر در سیاست های پولی انبساطی است.

متغیر مقاومت اقتصادی معنی دار و ضریب مورد انتظار مثبت است. یک درصد افزایش در مقاومت اقتصادی 
در ایران باعث افزایش 0/854 درصد در ضریب رشد اقتصادی می شود. از آنجا که مدل مذکور مدلی لگاریتمی 
است، می توان این گونه استنباط کرد که ضریب متغیر سرمایه انسانی، درواقع بیان کننده کشش متغیر مقاومت 

اقتصادی در کشور 85 درصد است. 

متغیر درآمد مالیاتی دولت معنی دار و ضریب مورد انتظار مثبت است. یک درصد افزایش در درآمد مالیاتی 
دولت در کشور باعث افزایش 0/152 درصد در رشد اقتصادی می شود. لگاریتم نرخ بهره بانکی در سطح خطای 
5 درصد معنی دار است و با رشد اقتصادی رابطه منفی دارد. به عبارت دیگر با افزایش نرخ بهره بانکی، رشد 
اقتصادی در کشور کاهش خواهد یافت. در اثر افزایش نرخ بهره بانکی، حجم سپرده های بانکی افزایش می یابد، 
اما سرمایه گذاری، تسهیالت بانکی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش می یابد و به زیر مقدار بلندمدت 
خود کشیده می شود. از این رو افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نمی دهد، بلکه 

باعث کاهش رشد اقتصادی می شود.

نرخ بهره نقش اساسي در انتقال سیاست پولي ایفا می کند؛ به طوري که این نرخ حلقه ارتباطي و انتقالي 
سیاست پولي به بخش واقعي اقتصاد محسوب می شود. این انتقال از سه طریق مخارج سرمایه گذاري، مخارج 
مصرفي کاالهاي بادوام و حساب سرمایه امکان پذیر است. در انتقال از طریق مخارج سرمایه گذاري، درپیش گرفتن 
سیاست پولي انبساطي، موجب کاهش نرخ بهره واقعي و به تبع آن کاهش هزینه سرمایه و افزایش سرمایه گذاري 
می شود و درنهایت، تقاضاي کل اقتصاد را افزایش می دهد. همچنین در فرایند انتقال از طریق مخارج مصرفي 
کاالهاي بادوام، اعتقاد بر این است که تغییرات نرخ بهره، عالوه بر تحت تأثیر قراردادن مخارج سرمایه گذاري، 
تقاضا براي کاالهاي مصرفي بادوام را تغییر می دهد، در فرایند انتقال از طریق حساب سرمایه، این موضوع مطرح 

می شود که تغییر در نرخ بهره، جریانات سرمایه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

متغیر نرخ ارز حقیقی معنی دار است و ضریب منفی دارد که بیان کننده این است که یک درصد افزایش در 
میزان نرخ ارز حقیقی باعث کاهش 0/495 درصدی ضریب رشد اقتصادی می شود که این موضوع ضرورت توجه 
هرچه بیشتر به مسئله نرخ ارز حقیقی را ضروري می کند. اثر اجرای سیاست ارزی از طریق تغییر در نرخ ارز 
اسمی رسمی ارزیابی خواهد شد. نتایج حاصل از الگو مؤید آن است که تنزل ارزش پول ملی )افزایش نرخ برابری 
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ارز( موجب کاهش واردات و تولید ناخالص داخلی می شود و این سیاست از طریق بسط عرضه پول اسمی، سطح 
عمومی قیمت ها را افزایش می دهد و شرایط تورم رکوردی را بر جامعه حاکم می کند.

متغیر مجازی8 برای جنگ معنی دار و ضریب مورد انتظار منفی است. یک درصد افزایش در متغیر مجازی 
مربوط به جنگ باعث کاهش 0/14 درصدی ضریب رشد اقتصادی می شود. مقایسه ضرایب متغیرهاي توضیحی 
در مدل کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد ضرایب برآوردي در کوتاه مدت، از ضرایب برآوردي در بلندمدت 

کمتر بوده است که نشان دهنده رابطه ای منطقی بین متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت است.

با توجه به اینکه ضریب جمله تصحیح خطا برابر 0/58- برآورد شده است، به این نتیجه می رسیم که در 
هر دوره حدود 58 درصد از بی تعادلی ایجاد شده در متغیر وابسته، از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک 
دوره، در دوره بعد تعدیل می شود و از بین می رود. به بیانی دیگر، اگر هرگونه شوك یا بی تعادلی در ضریب 
رشد اقتصادی ایجاد شود، در کمتر از دو سال دوباره به تعادل برخواهد گشت. بنابراین، حرکت به سمت 

تعادل نسبتًا خوب است.

بر اساس این نتایج، اجراي سیاست کاهش نرخ سود تسهیالت، موجب افزایش نقدینگي، سطح قیمت ها، 
سرمایه گذاري بخش خصوصي و تورم می شود، اما تأثیر آن بر تولید بسیار ناچیز است. تأثیر ناچیز این سیاست 
بر تولید، با وجود افزایش سرمایه گذاري بخش خصوصي را می توان به تخصیص منابع بانکي به پروژه های 
سرمایه گذاري کم بازده، به خاطر توجیه پذیري آن ها در شرایط نرخ سود کمتر و تخصیص بخشي از منابع دولتي 
به اجراي این سیاست نسبت داد. به عالوه، این سیاست، نرخ تورم را به طور فزاینده افزایش می دهد، بنابراین، با 
توجه به تأثیر منفي تورم بر سرمایه گذاري و تولید، می توان گفت چنانچه سیاست مذکور با هدف افزایش تولید 
و سرمایه گذاري دنبال شود، ضرورت دارد به تدریج به سیاست های دیگري براي جلوگیري از افزایش تورم توجه 
شود. براي دستیابي به چنین هدفي، می توان از سیاست های مالي مانند افزایش مالیات و بهبود سیستم مالیاتي 
و نیز تأمین بودجه )به ویژ ه هزینه های جاري( از طریق درآمدهاي مالیاتي و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفت 

و به تبع آن کاهش نقدینگي، استفاده کرد. 

اقتصادي که بر فروش منابع نفتي متکي است، مانند اقتصاد کشو ر ما، به علت محدودیت این منابع و دیگر 
عوامل نمي تواند اقتصادي پویا و کامل داشته باشد. اقتصاد سالم، اقتصادي است که بیشتر بر پایه مالیات بنا شود 
و در آن سعي شود هزینه های جاري و عمراني دولت از طریق وصول مالیات تأمین شود. بنابراین، ضروري به نظر 
می رسد که با گسترش فرهنگ مالیات در سطح جامعه و شناختن اهمیت آن در توزیع درآمد و ایجاد عدالت 
اجتماعي و ازبین بردن فاصله های طبقاتي، آن را جایگزین تفکر سنتي پول نفت کرد و بسترهایي به وجود آورد 
تا مالیات دهي جزء وظایف و تکالیف مهم همه افراد جامعه تلقي شود و این باور عمومي نسبت به پولي که به 
عنوان مالیات پرداخت می کنند، به وجود آید که این پول ها درنهایت، از راه هاي گوناگون، از جمله ثبات و امنیت 
و رفاه اجتماعي، احداث مراکز درماني و کارهاي عمراني و زیربنایي، به نوعي به خود مردم برمی گردد و از مزایاي 
آن برخوردار خواهند شد. در این صورت، مردم با رغبت بیشتر و با تمایل خویش نسبت به پرداخت مالیات خود 

8. DUMI
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اقدام می کنند تا شاهد اقتصادي سالم و پویا در کشور باشند.

 پیشنهاد می شود سیاست بانک مرکزی در چارچوب تحقق سند اقتصاد مقاومتی در حوزه ثبات قیمتی و 
مهار تورم، رعایت هماهنگی در سیاست گذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای برای حفظ ثبات اقتصاد کالن 
باشد. سیاست های بانک مرکزی بهتر است در چارچوب تحقق سند اقتصاد مقاومتی، در حوزه ایجاد ثبات پایدار 
در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت رسانی به تولید و کاهش آسیب پذیری بانک ها و مؤسسات اعتباری 
در برابر انواع ریسک شامل حذف زمینه های سرکوب مالی و تقویت فرایند واسطه گری مالی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری، ارتقای سالمت مالی و بهبود کیفیت ترازنامه بانک ها متناسب با استانداردها، ارتقای نظام نظارت بر 
بخش پولی و بانکی، اصالح و روزآمدکردن چارچوب بازار بین بانکی، ارتقای تعامالت و بهبود توازن بازارهای پول 
و سرمایه در حوزه تأمین مالی، بهبود وضعیت دسترسی عموم به تأمین مالی ُخرد، شفاف سازی عملیات بانکی 

و کاهش زمینه های فساد شود.

ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز، مهار تالطم های ارزی و گذر به نظام نرخ ارز یکسان پس از تأمین پیش نیازهای 
ضروری، تسهیل نقل و انتقاالت ارزی و روان سازی جریان صادرات و واردات کاال و خدمات با هدف کاهش 
تمرکز الگوی تجارت، افزایش تنوع روش های تأمین منابع ارزی اقتصاد به منظور کاهش آسیب های این حوزه از 

مهم ترین سیاست های بانک مرکزی در چارچوب تحقق سند اقتصاد مقاومتی باشد.

به طور کلی سیاست های پولی )انقباضی و انبساطی( و سیاست های مالی )انقباضی و انبساطی( مطرح شده 
به عنوان ابزارهای کنترلی دولت و بانک مرکزی برای سیاست گذاری و ساماندهی وضعیت اقتصادی در 
حاالت مختلف تورمی و رکود یا بحران های اقتصادی زمانی می تواند تأثیرات عمیق و شگرفی را در وضعیت 
درآمد ملی و سطح اشتغال و دیگر متغیرهای اقتصادی داشته باشد که در آغاز بتوان از طریق تحقیق، 
با  و  داد  تشخیص  را  اقتصادی  نظام  در سطح  به وجودآمده  کاستی های  و  بیماری  ماهر  پزشکی  همانند 
درنظرگرفتن دیگر عوامل و منغیرهای اقتصادی به اجرای صحیح سیاست های پولی و مالی برای حل و 
ترمیم ساختارهای اقتصادی همچون درآمد ملی و سطح اشتغال در سطح جامعه پرداخت؛ زیرا به کارگیری 
سیاست های پولی و مالی فعال به منظور تثبیت اقتصاد و برگرداندن اقتصاد به وضعیت مطلوب اشتغال 
کامل، صرفًا ممکن است سبب نوسان بیشتر تولید و اشتغال در جامعه شود. گسترش و اهمیت دادن به 
تحقیق و اجرا و برگزاری همایش های اقتصادی و ارائه مقاالت مختلف از سوی کارشناسان اقتصادی می تواند 

در اجرای سیاست های مذکور نقش مهم و بسزایی ایفا کند.

در سال های اخیر، اقتصاد ایران با تورم فزاینده، نرخ بیکاری زیاد، حجم سرمایه گذاری خارجی کم و همچنین 
میانگین رشد اقتصادی پایین تر از متوسط کشورهای با درآمد متوسط روبه رو بوده است که خود حاصل دو 
چالش مهم در عرصه داخلی و خارجی است. از ُبعد داخلی سیاست های مالی دولت کاماًل مسلط بر سیاست 
پولی است و از ُبعد خارجی نیز اعمال تحریم های همه جانبه و محدودیت های مالی و تجاری، فشار گسترده ای 
به اقتصاد ایران وارد کرده است. از همین رو مقام معظم رهبری اقدام به تدوین چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی 
کردند. بر اساس این نظریه، اقتصاد ایران باید در فرایندی منطقی به اقتصادی با رشد زیاد، نرخ تورم کنترل شده، 
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نرخ بیکاری پایین و مؤثر در اقتصاد جهانی تبدیل شود. دستیابی به این اهداف مستلزم داشتن سیستم مالی کارا 
از سوی سیاست گذاران با هدف نیل به تعادل بودجه ساالنه با هدف نیل به تعادل بودجه ساالنه از طریق کنترل 
و بهینه سازی مخارج دولت و اصالح نظام مالیات و اعمال سیاست پولی بهینه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی 
کشور است که از ارکان آن پذیرش استقالل بانک مرکزی در دو بخش تصمیم گیری و اجراست. با افزایش درجه 
استقالل بانک مرکزی، نرخ تورم و کسری بودجه روند کاهشی به خود می گیرد و به تبع آن بی ثباتی مالی در 

اقتصاد کاهش می یابد.

به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی اقتصادی ایران، تعادل بودجه دولت با هدف کاهش تورم، اصالح نظام 
مالیاتی ناکارا، کاهش دخالت های دولت در اقتصاد و بهینه سازی این دخالت ها، اصالح نظام بانکی و فراهم کردن 

زمینه هایی استقالل بانک مرکزی از مهم ترین سیاست های قابل اجرا برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی هستند.
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