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  کلیات 
ی جامعی است که برای ایران طراحی و حل الگوی اقتصادسنجی کالن ایران در حد خود وسیعترین الگوی اقتصادسنج

. اند معادله به صورت اتحاد تعریف شده 135  معادله رفتاری استوکستیک و65 معادله دارد که از آن 200این الگو . شده است
ی کیفی  متغیر تعریف38 متغیر برونزای کمکی 4 متغیر برونزای سیاستی، 20این الگو .  متغیر است200های درونزا  تعداد متغیر

 1338-1382های  است که با استفاده از اطالعات سری زمانی سالپارامتر  208این الگو دارای . در معادالت و در اتحادها دارد
  . شوند   برآورد میبا روش حداقل مربعات

  
  های خاص  ویژگی

گردد و شاید نتوان از  یدار میاصوالً خصوصیت بارز یک الگو در کلیت متغیرها و معادالت و ارتباطات موجود بین آنها پد
توان به موارد زیر  های خاص در مورد الگوی ساخته شده می این لحاظ کیفیت این ارتباطات را توضیح داد ولی از لحاظ ویژگی

  :اشاره نمود که نسبت به سایر الگوها تازگی دارد
برای . در موارد الزم تصریح شده استباشند و مازاد عرضه یا تقاضا   تمام بخشها به صورت عرضه و تقاضا مطرح می .1

های ارزی ناشی از عرضه   مثال تقاضای واردات و عرضه صادرات و تراز تجاری به عنوان مازاد یا کسری تجاری، درآمدها و هزینه
ل و در بخش پول توابع عرضه پو. صادرات و تقاضای واردات و تراز پرداختها به عنوان مازاد یا کسری مربوطه در بخش خارجی

در بخش دولت . گیرند تقاضای پول با وجود متغیر خالص مطالبات نظام بانکی از بخش خصوصی در حالت تعادل قرار می
در بخش حقیقی عرضه و تقاضا برای کاال . نمایند  های دولت و کسری یا مازاد بودجه شرایط تعادل را ایجاد می  درآمدها و هزینه

همین مکانیزم در بخش اسمی از سمت . رسند  می های آماری به تعادل وجودی و مغایرتو خدمات با وجود متغیر تغییر در م
در بازار کار عرضه نیروی کار و تقاضای نیروی کار همراه با متغیر بیکاری این بازار را به . درآمد ملی و هزینه ملی وجود دارد
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دارند و ساختار عدم تعادل   ای الگو را در حالت تعادل نگاه میه های کسری یا مازاد بازار به عبارت دیگر متغیر. رساند  تعادل می
 .نمایند الگو را تبدیل به یک ساختار تعادلی می

در سایر . شود های اقتصادسنجی مختلف در این الگو قیمت کامالً به طور سیستماتیک محاسبه می برخالف الگو .2
در . شوند  های قیمتی محاسبه می های پل سایر شاخص رسیونمت اصلی در الگو محاسبه شده و توسط رگیالگوها غالباً یک ق

عمالً   نظریهای ضمنی قیمت از تقسیم مقادیر جاری بر ثابت آنها بدست آمده و رابطه ریاضی  الگوی حاضر کلیه تعدیل کننده
 وزنی ریز تعدیل به عبارت دیگر میانگین. های ملی برقرار است  مختلف اجزاء حسابهای بین تعدیل کننده ضمنی قیمتدر 

این پدیده ارتباط تنگاتنگی بین . شود تر می های ضمنی قیمت اقالم درشت  های ضمنی قیمت مساوی تعدیل کننده  کننده
 .نماید های آینده را بسیار تنگتر می بینی سازد که فاصله اعتماد پیش های الگو فراهم می متغیر

های آماری و حساب تراز انتقاالت به صورت انفعالی  همانند مغایرتهای موجود در ترازپرداختها  نحوه برخورد با خطا .3
نبوده به طوری که این اقالم از نظر نیافتاده است و راه حل نوینی برای برخورد با آنان از طریق انباشته کردن و درونزا نمودن 

های آینده در  بینی ن عمل مشکالت پیشبا ای. های انباشته مرتبط با این حساب طرح شده است آنها و ایجاد ارتباط با متغیر
در این راستا از خاصیت مجموع و . نماید ها می بینی شود که کمک بسیار زیادی در دقت پیش مورد مقادیر این متغیرها رفع می

 .های آماری در بلند مدت استفاده شده است میانگین صفر خطا
های ملی و همچنین اختالف ارقام دالری حساب  ساببا توجه به تفاوت تعاریف اقالم مختلف در بودجه دولت و ح .4

 حفظ تعاریف موجود هر حساب ارتباط بین باهای پل استفاده شد تا  های ملی از رگرسیون ترازپرداختها با ارقام ریالی حساب
 .ن شوداهای مختلف بی حساب

 که کلیه ارقام جاری و حقیقی شود لذا الزم است با توجه به اینکه قیمت در این الگو کامالً درونزا محاسبه می .5
های ملی هم به قیمت ثابت و هم جاری آورده  های بکار گرفته شده از حساب محاسبه گردند لذا در این الگو کلیه متغیر

 .اند شده
 و بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی براساس عرضه و تقاضای منابع شدهدوگانگی بازار پول در الگو تصریح  .6
ها و تسهیالت بانکی و نرخ بهره در بازار   در بخش سپرده)سود(های وزنی بهره ت اعتباری با توجه به نرخای و تسهیال سپرده

 .غیرمتشکل پولی در الگو حضور دارند
بخش دولت شامل دولت به معنی . باشد یکی دیگر از موارد دوگانگی در اقتصاد ایران دولت و بخش دولتی می .7

ها و بسیاری موارد مشابه  ها، انجمن های متبرکه، کمیته ا، نهادها، مؤسسات، بنیادها، آستانهه بودجۀ عمومی و بسیاری از شرکت
تمایز دولت و بخش . باشند  در مجموع چندین برابر دولت به معنی بودجۀ عمومی میوگنجند  هستند که ذیل این عناوین می

توان دست  های دیگر براحتی نمی آمار آن در بخش است ولی به وجودهای منابع و مصارف سیستم بانکی م دولتی در حساب
 .     این دوگانگی مالی در الگو تصریح شده است. یافت

) بازار آزاد(های ارز رسمی، صادراتی، مؤثر و غیررسمی  چندگانگی ارزی در الگو لحاظ شده است به طوری که نرخ .8
دو نرخ اول به صورت برونزا و دو نرخ دیگر به . شوند  برده می همگی در الگو حضور داشته و هرکدام در جای خاص خود بکار

 .اند صورت درونزا تعریف شده
های اخیر نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران بازی  با توجه به اهمیت حساب ذخیره تعهدات ارزی دولت که در سال .9

 .نموده است، رفتار این حساب در الگو تبیین گردیده است
های اقتصاد ایران از رفتار اقتصادی بخش نفت،  خش نفت در اقتصاد ایران و تبعیت سایر متغیربا توجه به اهمیت ب  .10

 .دوگانگی نفتی در اقتصاد ایران از لحاظ نفتی و غیرنفتی به صورت کامل تبیین و تصریح شده است
 بانکی به گذاری بخش خصوصی از طریق ارتباط خالص مطالبات نظام  تأمین منابع مالی الزم برای سرمایه .11

 .دهد گذاری را در ارتباط متقابل قرار می گذاری، بخش پول و سرمایه های اسمی سرمایه  هزینه
های خصوصی و دولتی از جمله مواردی است که در این الگو مد  بندی وام  تسهیالت تکلیفی بودجۀ دولت در تقسیم .12

 .  اند نظر قرار گرفته
  نمودن آنها در مواقع لزوم از تفاضل مرتبه 2های زمانی و ایستا  از سریهای موجود در برخی  ناایستائی برای رفع  .13
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 .های مورد نظر استفاده شده است اول ساده یا تعمیم یافته متغیر
 .3طراحی گردیده است   ارتباط اصلی بین بخش خارجی و بخش پول بر مبنای دیدگاه پولی به تراز پرداختها .14
 . تعریف شده است4ی یک تابع کامالً جایگزین تابع تولید کاالها و خدمات غیرنفت .15
 .ظ شده استاحدر الگو لهای خارجی نظام بانکی   تعدیالت نرخ ارز در ارزشیابی دارایی .16

 
 مکانیزم عمل و ارتباط بخشها در الگو

اه های آن با یکدیگر است که اساس دیدگ های هر الگوی کالن اقتصادسنجی، نحوه ارتباط بخش یکی از مهمترین ویژگی
در الگوی حاضر چندین بخش اساسی . نماید نظری سازنده الگو را از بعد اقتصادی در مورد جامعه تحت بررسی تبیین می

های نظری و مالحظات خاص اقتصاد ایران  به یکدیگر متصل   ملحوظ است، که با ظرافت خاصی این بخشها بر مبنای دیدگاه
  :باشند  یهای زیر م های اصلی الگو بخش قسمت. اند شده

  کار -7،  قیمت-6،  اسمی-5،  حقیقی-4،  دولت-3  پول-2 ، خارجی-1
  
  زیابی الگوار

ارزیابی نموده که تمام محاسبات در مختلفی های  با معیار 1338-1382سازی پویا برای دوره  این الگو را پس از شبیه
های  ولگی، کشیدگی و جذر میانگین مربع خطامیانه، حداکثر، حداقل، چهای  آماره . است آورده شدهمستندات تفصیلی

 درصد میانگین خطاها، درصد جذر میانگین مربع خطاها، میانگین قدر مطلق خطاها و درصد میانگین قدر ،سازی شده شبیه
یو، -سازی شده، کواریانس همین متغیرها و چهار آماره تایل  همبستگی مقادیر واقعی و شبیه،ی شدهزسا های شبیه مطلق خطا

های همگی حکایت از   بررسی این آماره. باشند ها می از جملۀ این آماره کواریانس -یو-واریانس و تایل - یو- اریب، تایل-یو-تایل
  . دارند 1338-1382توان الگو در تبیین دوران 

اقدام )  سال44(و همچنین تمام طول دوره   سال10 و5، 3، 2، 1های مختلف  بینی الگو در افق برای ارزیابی توان پیش
برای نمودار زیر با درج خطوطی با عالئم مختلف هرکدام از حاالت فوق را . در افقهای زمانی مزبور نمودیمسازی پویا  به شبیه

های مختلف  بینی افق توان دریافت که الگو توانائی پیش در مجموع می. دهند نشان میمتغیر تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت 
  . ها بیشتر خواهد بود بینی فق زمانی نزدیکتر باشد دقت پیشرا دارد و هرچه ا
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  های سیاستی شوک
های برونزا را یک به یک در هر سناریو به  های درونزا متغیر های مختلف بر کلیه متغیر برای ارزیابی اثر سیاستگذاری

 : باشند رۀ متغیرهای زیر میدربا سازی شده های شبیه وکش. کنیم دهیم و الگو را حل می میزان معینی تغییر می
 آالت و تجهیزات نسبت واردات ماشین .1
  انداز بانکی های پس  سپردهسودنرخ  .2
  نرخ بهره تسهیالت بانکی .3
 های نفتی در داخل   قیمت فرآورده .4
 هزینه عمرانی دولت  .5
 هزینه جاری دولت  .6
 فروش ارز در بازار غیررسمی ارز .7
   خصوصیبخش تسهیالت تکلیفی  .8
   بخش دولتیتسهیالت تکلیفی  .9

 حساب ذخیره تعهدات ارزی  .10

 نرخ بهره بین بانکی لندن  .11
های  کننده در کشور شاخص قیمت مصرف .12

 صنعتی 
 حساب سرمایه  .13
 نرخ ارز صادراتی  .14
 نرخ ارز رسمی  .15
 تولید نفت  .16
 المللی  های بین قیمت نفت در بازار .17
شاخص سیف واردات  .18

  

  )ز جواب کنترلدرصد تغییرات جواب شوک ا (نتخبهای م خالصه آثار شوک

)منتخب(  داده شدهشوکمتغیرهای 
  

  )منتخب(متغیرهای متأثر شده از شوکها 

ش در نرخ هاک% 1
های  بهره سپرده

  انداز بانکی پس

 در کاهش% 1
نرخ بهره 

تسهیالت بانکی

افزایش % 10
در نرخ ارز 

  رسمی

 میلیارد دالر 1
افزایش در 

حساب سرمایه

 1379-1382 دوره متوسط نام متغیرشماره

 2.8 1.61- 1.1- 3.3- واردات کاال حقیقی 1
 0.1 0.08- 0.0 0.3- های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 2
 0.4 0.27 2.0 3.6 نقدینگی 3
 0.4 0.20- 0.8 0.5- تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 4
 0.4 0.21- 0.9 0.5-تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 5
 2.4 1.41- 3.1 3.0- گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 6
 0.3 0.12- 0.6 0.3- مصرف خصوصی حقیقی 7
 0.7 0.33 5.7 9.6 نرخ ارز بازار غیررسمی 8
 0.1 0.96- 0.4 1.0- کننده شاخص قیمت مصرف 9
 0.1 0.02- 0.2 0.2- اشتغال 10
 0.6 3.08- 0.6 3.5- نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی 11

  
  ها پی نوشت

                                                           
 /bidabad@msn.com bijan_            http://www.geocities.com/bijan_bidabad.       پولی و بانکیۀ علمی پژوهشکدتٔ هیاعضو.  1

2  .Stationary 
3 . Monetary approach to balance of payments. 
4 . Perfect substituable. 


