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 پیشگفتار
های اقتصادی  اقتصادسنجی یکی از ابزارهای مهم تحلیل سیاستگذاریالگوهای 

بر این اساس ساختن یک . گیرد   میهستند که همواره در همۀ کشورها مورد استفاده قرار
یک  از پس.  در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفتکشور برای جامع اقتصادسنجی الگوی
 این ساختمان. شد گذاشته حاضر الگوی یهاول بنای سنگ ایتنه در روزی شبانه تالشسال 
 شروع بانکی و پولی تحقیقات مؤسسه در 1374 سال در مشکالت فنی و آماری تمام با الگو

 مهیا را تحقیقاتی پروژه این اجرای برای الزم زمینه جانبه همه همیاری با مؤسسه این. گردید
سازندۀ الگوی  گروه اختیار رد را نیاز مورد امکانات کلیه خود مستمر مساعدت با و نمود

  ساخته الگو این یکم ویرایش تالش ماه چندین از پس. داد قراراقتصادسنجی کالن ایران 
 قرارتحقیق  گروه خود تأیید مورد عملی و نظری های ویژگی لحاظ از الگو ویرایش این. شد

 از پس و گردید طراحی جدیدی نظری ساختار. شد شروع نو از کار مجدداً و نگرفت
 فرسا طاقت کار ماه چندین از پس الگو سازی شبیه و معادالت برآورد و الزم آمار آوری جمع

 سرانجام به معادله 121 با 1375 آبان در ایران کالناقتصادسنجی  الگوی دوم ویرایش ایتاًنه
 در اصالحاتی متعدد بسیار های سازی شبیه و مختلف های ارزیابی انجام از پس. رسیدخود 
 دی در رفتاری معادله 133 با الگو این سوم ویرایش انتشار کار حاصل که گرفت صورت الگو
 برای هم بتواند تا شود طراحی طوری الگو تا بود این بر تالش که آنجایی از. شد 1375 ماه

 های آمار درج ضمن گیرد قرار استفاده مورد آینده بینی پیش برای هم و سیاستها تحلیل
 و آمد بوجود الگو ساختار در تعدیالتی گرفت قرار نیز دسترس در نگامه این در که جدیدی
 منتشر 1376مستندات این نسخه در سال  کهنهائی شد  معادله 140 با الگو چهارم ویرایش
به انحاء  را ایران اقتصاد خاص های ویژگی تا به عمل آمد زیادی تالش این ویرایش در. گردید

 تالش اقتصادسنجی الگوسازی در متداول های  شیوه از فادهاست علیرغم. مختلف ظاهر نماید
 را الگو عملکرد که دهیم توسعه زمینه این در را جدیدی نگرش تا بود این بر الگو این در ما
 و شرح بسیاری از ها ویژگی این. بخشد بهبود ها بینی پیش و سیاستی های شوک آنالیز در

 والگو  عمل مکانیزم شرح وری و عملی نظ خاص های ویژگیخصوصیات این الگو نظیر 
کتابخانۀ  در الگو این تفصیلی مستنداتهمگی در  معادالت شرح و الگو در بخشها ارتباط

  .باشد   میموجود بانکی و پولیپژوهشکدۀ 
ویرایش پنجم الگوی اقتصادسنجی کالن ایران پس از چند سال وقفه مجدداً در سال 
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در این مرحله با اصالحاتی که بانک مرکزی بر اطالعات .  شده استرائهپنجم ایعنی ویرایش 
ی ملی نمود مجدداٌ بانک اطالعاتی از نو ساخته و آمار جدیدتر و ها حسابو آمارهای 

 مراحل از تجدیدنظر در آمار، تمام.  به کار گرفته شد1338-1380تر برای دورۀ  بهنگام
، ارزیابی، آنالیز شوک و پیش بینی همگی از نو شروع و سازی شبیه، برآوردطراحی الگو، 
دربارۀ های گذشته   که در سالیدر این ویرایش پیشنهادات اصالحی و نظرات. انجام شدند

  .د که قدرت تحلیلی الگو را افزون نمودشاعمال شده بود دریافت ویرایش چهارم 
ها فرانک  و علی ارشدی و یاشار کاظمی و خانم اربابی فرزین انآقای از اینجا در 
 اینجانب بادر مراحل مختلف این تحقیق  که  و مریم لرستانیسپیدۀ اکبرپور، بیدآباد

 جعفر محمد دکتر آقای توجهبذل  و نظر حسن. نمایم  میتشکر صمیمانه داشتند همکاری
دکتر حسن گلریز، ان آقای از. شوق این گروه بوده استمهمواره  تحقیقاتی طرح این به مجرد

 بانکی و پولیپژوهشکدۀ سابق و فعلی ای سؤراحمد مجتهد  دکتر ،علیرضا رحیمی بروجردی
 یاری نمودند طرح این اجرایی مشکالترفع در  دوستانه محیطی آوردن فراهم ضمن که

  .نمایم   میسپاسگزاری
 چارچوب یک الگو این که کنم عرض باید محترم ندگانخوان از پوزش ضمن پایان رد

 صورت به که است شده ساخته هدف این با و باشد   میایران کالن اقتصاد برای پایه و اولیه
 و است اینجانب متوجه الگو این های کاستی و نواقص ایرادها، کلیه. یابد بهبود مستمر

 در را آنها میبتوان اندرکاران دست نظرات اخذ و صحیحتر های آمار دریافت با امیدوارم
 .میکن رفع بعدی های ویرایش

  
  بیدآباد بیژن

 1382 اسفند 
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 ٧٧................ تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت بازار به قیمت ثابت، میلیارد ریال-703معادله 
 ٨٠........................................................... واردات کاال به قیمت ثابت، میلیارد ریال-704معادله 
 ٨١................................ واردات خدمات غیرعوامل تولید به قیمت ثابت، میلیارد ریال-705معادله 
 ٨١...........................................گذاری خصوصی به قیمت ثابت، میلیارد ریال ایه سرم-706معادله 
 ٨١................................................... ارزش افزوده نفت به قیمت ثابت، میلیارد ریال-707معادله 
 ٨٢.......................................های ثابت به قیمت ثابت، میلیارد ریال   استهالک سرمایه-708معادله 
 ٨٣.................................................... مصرف خصوصی به قیمت ثابت، میلیارد ریال-709معادله 
 ٨٣.................لید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریالعوامل تو) های دریافت( صادرات -710معادله 
 ٨٤.................عوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریال) های پرداخت( واردات -711معادله 
 ٨٤......................................................... صادرات نفت به قیمت ثابت، میلیارد ریال-712معادله 



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    ط  

 ٨٤........................................ صادرات کاالهای غیرنفتی به قیمت ثابت، میلیارد ریال-713معادله 
 ٨٥...................ات غیرعوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریال صادرات خدم-714معادله 
 ٨٥................................................ای به قیمت ثابت، میلیارد ریال های واسطه  نهاده-715معادله 
 ٨٥............................................یر در موجودی انبار به قیمت ثابت، میلیارد ریال تغی-716معادله 

 ٨٦.....................................................................................................................بخش اسمی
 ٨٦...................................................................... تقاضای کل جاری، میلیارد ریال-801معادله 
 ٨٦....................................................................... عرضۀ کل جاری، میلیارد ریال-802معادله 
 ٨٦...................................................................... ستانده کل جاری، میلیارد ریال-803معادله 
 ٨٦...........................................................ای جاری، میلیارد ریال های واسطه  نهاده-804معادله 
 ٨٦........................................................انداز ناخالص ملی جاری، میلیارد ریال  پس-805معادله 
 ٨٦..........................................................میلیارد ریالانداز خالص ملی جاری،   پس-806معادله 
 ٨٦......................................................................... صادرات جاری، میلیارد ریال-807معادله 
 ٨٧........................................................................... واردات جاری، میلیارد ریال-808معادله 
 ٨٧.......................................................... تراز تجاری به قیمت جاری، میلیارد ریال-809معادله 
 ٨٧...................................... هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال-810معادله 
 ٨٧.....................................................انداز بخش خصوصی جاری، میلیارد ریال  پس-811معادله 
 ٨٧.............................................................. موجودی سرمایه جاری، میلیارد ریال-812معادله 
 ٨٧......................................مد ناخالص داخلی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال درآ-813معادله 
 ٨٨.......................................... درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال-814معادله 
 ٨٨.........................................مد خالص ملی به قیمت عوامل جاری، میلیارد ریال درآ-815معادله 
 ٨٨........................... تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال-816معادله 
 ٨٨.......................................... تولید ناخالص ملی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال-817معادله 
 ٨٨....................................... تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال-818معادله 
 ٨٨............................................................. درآمد قابل تصرف جاری، میلیارد ریال-819معادله 
 ٨٩....................................................... استهالک سرمایه ثابت جاری، میلیارد ریال-820معادله 
 ٨٩...................................................................د ریالگذاری جاری، میلیار  سرمایه-821معادله 
 ٨٩.........................................های آماری تولید و هزینه جاری، میلیارد ریال  مغایرت-822معادله 
 ٨٩.............................................های غیرمستقیم جاری، میلیارد ریال  خالص مالیات-823معادله 
 ٨٩....................................... خالص درآمد عوامل تولید از خارج جاری، میلیارد ریال-824معادله 
 ٨٩.................................... تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل جاری، میلیارد ریال-825معادله 
 ٨٩..................................................................... مصرف جاری دولت، میلیارد ریال-901معادله 
 ٩٠..........................................................گذاری دولت، جاری، میلیارد ریال  سرمایه-902معادله 
 ٩٠.......................................................................... سوبسید جاری، میلیارد ریال-903معادله 
 ٩٠................................................................ مصرف خصوصی جاری، میلیارد ریال-904معادله 



ی   )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 
 ٩٠...................................................... افزوده بخش نفت جاری، میلیارد ریال ارزش-905معادله 
 ٩١...................................................................... واردات کاال جاری، میلیارد ریال-906معادله 
 ٩١...........................................لیارد ریال واردات خدمات غیرعوامل تولید جاری، می-907معادله 
 ٩٢...........................عوامل تولید از خارج جاری، میلیارد ریال) های دریافت( صادرات -908معادله 
 ٩٢............................از خارج جاری، میلیارد ریالعوامل تولید ) های پرداخت( واردات -909معادله 
 ٩٢......................................................های غیرمستقیم جاری، میلیارد ریال  مالیات-910معادله 
 ٩٢.......................................................الگذاری خصوصی جاری، میلیارد ری  سرمایه-911معادله 
 ٩٣.................................................................... صادرات نفت جاری، میلیارد ریال-912معادله 
 ٩٣................................................... صادرات کاالهای غیرنفتی جاری، میلیارد ریال-913معادله 
 ٩٣.............................. صادرات خدمات غیر عوامل تولید به خارج جاری، میلیارد ریال-914معادله 
 ٩٤....................................................... تغییر در موجودی انبار جاری، میلیارد ریال-915معادله 

 ٩٤.....................................................................................................................بخش قیمت
 ٩٤.................................................................................کننده قیمت کل  تعدیل-1001معادله 
 ٩٤.................................... قیمت عواملکننده قیمت تولید ناخالص داخلی به  تعدیل-1002معادله 
 ٩٤........................................................انداز ناخالص ملی  تعدیل کنندۀ قیمت پس-1003معادله 
 ٩٤...............................................انداز خالص ملی  تعدیل کنندۀ شاخص قیمت پس-1004معادله 
 ٩٥......................................................................کننده قیمت واردات کاال  تعدیل-1005معادله 
 ٩٥................................کننده قیمت واردات خدمات غیرعوامل تولید از خارج  تعدیل-1006معادله 
 ٩٥....................................................................کننده قیمت صادرات نفت  تعدیل-1007معادله 
 ٩٥......................................................کننده قیمت صادرات کاالی غیرنفتی  تعدیل-1008معادله 
 ٩٥...............................کننده قیمت صادرات خدمات غیرعوامل تولید از خارج  تعدیل-1009معادله 
 ٩٥.......................................................................کننده قیمت تراز تجاری  تعدیل-1010معادله 
 ٩٥.........................................................کننده قیمت هزینۀ ناخالص داخلی ل تعدی-1011معادله 
 ٩٥.............................................................انداز خصوصی کننده قیمت پس  تعدیل-1012معادله 
 ٩٦...............................................................کننده قیمت موجودی سرمایه  تعدیل-1013معادله 
 ٩٦........................................کننده قیمت تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار  تعدیل-1014معادله 
 ٩٦...............................................................کننده قیمت مصرف خصوصی  تعدیل-1015معادله 
 ٩٦..........................................................گذاری دولتی کننده قیمت سرمایه  تعدیل-1016معادله 
 ٩٦......................................................گذاری خصوصی کننده قیمت سرمایه  تعدیل-1017معادله 
 ٩٦...................................................................کننده قیمت مصرف دولتی  تعدیل-1018معادله 
 ٩٦..............................................های غیرمستقیم کننده قیمت خالص مالیات  تعدیل-1019معادله 
 ٩٧............................................................................کننده قیمت واردات  تعدیل-1020معادله 
 ٩٧...........................................................................کننده قیمت صادرات  تعدیل-1021معادله 
 ٩٧........................................کننده قیمت خالص درآمد عوامل تولید از خارج  تعدیل-1022معادله 



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    ک  

 ٩٧..........................عوامل تولید از خارج) صادرات(های  کننده قیمت دریافت  تعدیل-1023معادله 
 ٩٧............................ارجعوامل تولید از خ) واردات(های  کننده قیمت پرداخت  تعدیل-1024معادله 
 ٩٧.....................................................کننده قیمت ارزش افزوده بخش نفت  تعدیل-1025معادله 
 ٩٧...................................................................گذاری کننده قیمت سرمایه  تعدیل-1026معادله 
 ٩٧.............................................................کننده  نرخ تورم شاخص قیمت مصرف-1027معادله 
 ٩٨............................................................. نرخ تورم شاخص قیمت عمده فروشی-1028معادله 
 ٩٨.............................................................کننده قیمت تولید ناخالص ملی  تعدیل-1029له معاد

 ٩٨.............................................................های آماری کننده قیمت مغایرت  تعدیل-1030معادله 
 ٩٨.........................................................ناخالص داخلیکننده قیمت درآمد   تعدیل-1031معادله 
 ٩٨............................................................کننده قیمت درآمد ناخالص ملی  تعدیل-1032معادله 
 ٩٨............................................................کننده قیمت درآمد قابل تصرف  تعدیل-1033معادله 
 ٩٨.............................................................کننده قیمت درآمد خالص ملی  تعدیل-1034معادله 
 ٩٨............................................کننده قیمت تولید ناخالص داخلی غیرنفتی  تعدیل-1035معادله 
 ٩٩......................................................های غیرمستقیم کننده قیمت مالیات  تعدیل-1036معادله 
 ٩٩.........................................................................کننده قیمت سوبسید  تعدیل-1037معادله 
 ٩٩......................................................................کننده قیمت ستاندۀ کل ل تعدی-1038معادله 
 ٩٩.......................................................کننده قیمت تغییر در موجودی انبار  تعدیل-1039معادله 
 ١٠٠.........................................احد دالر نرخ ارز بازار غیررسمی، ریال برحسب هر و-2001معادله 
 ١٠٠....................................................... نرخ ارز مؤثر، ریال برحسب هر واحد دالر-2002معادله 
 ١٠٠..........................................های وارداتی  شاخص قیمت عمده فروشی برای کاال-2003معادله 
 ١٠١..........................................های صادراتی  شاخص قیمت عمده فروشی برای کاال-2004معادله 
 ١٠١.....................های تولید و مصرف شده در داخل  شاخص قیمت عمده فروشی کاال-2005معادله 
 ١٠١............................................................... شاخص قیمت عمده فروشی کاالها-2006معادله 
 ١٠١........................................................................کننده  شاخص قیمت مصرف-2007معادله 
 ١٠١.............................................................. نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی-2008معادله 
 ١٠٢............................................................کننده قیمت استهالک سرمایه  تعدیل-2009معادله 
 ١٠٢.........................................................................قیمت داده کلکننده   تعدیل-2010معادله 
 ١٠٢........................................................................................................................بازار کار

 ١٠٢....................................................................................... شاخص دستمزد-3001معادله 
 ١٠٢.............................................................................. جمعیت فعال، هزار نفر-3002معادله 
 ١٠٣..................................................................................... بیکاری، هزار نفر-3003معادله 
 ١٠٣................................................................................... نرخ بیکاری، درصد-3004معادله 
 ١٠٣.................................................................................. نسبت جمعیت فعال-3101معادله 
 ١٠٣..................................................................................... جمعیت، هزار نفر-3102معادله 



ل   )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 
 ١٠٣............................................................................ شاخص دستمزد حقیقی-3103معادله 
 ١٠٤...................................................................................... اشتغال، هزار نفر-3104معادله 
 ١٠٦.......................................................................... صادرات نفت، میلیون بشکه-101معادله 

 ١٠٧.............................. صادرات خدمات غیرعوامل تولید به قیمت ثابت، میلیون دالر-102عادله م
 ١٠٨............................... واردات خدمات غیرعوامل تولید به قیمت ثابت، میلیون دالر-103معادله 
 ١٠٩.......................................................... واردات کاال به قیمت ثابت، میلیون دالر-104معادله 
 ١١٠.......................................های غیرنفتی به قیمت ثابت، میلیون دالر  صادرات کاال-105معادله 
 ١١١...................................به عوامل تولید خارج، میلیون دالر) واردات(های   پرداخت-106ه معادل

 ١١٢..................................عوامل تولید از خارج، میلیون دالر) صادرات(های   دریافت-107معادله 
 ١١٣..................................های انباشته در حساب ترازپرداختها، میلیون دالر  مغایرت-108معادله 
 ١١٤................................................................. تراز انتقاالت انباشته، میلیون دالر-109معادله 
 ١١٥.............. خالص مطالبات نظام بانکی از بخش خصوصی به قیمت ثابت، میلیارد ریال-301معادله 
به قیمت ثابت، ) به استثنای دولت عمومی( خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی -302معادله 

 ١١٦..............................................................................................................میلیارد ریال
 ١١٧...........................................های خارجی نظام بانکی، میلیون دالر  خالص دارایی-303معادله 
 ١١٨...............................................های دیداری به قیمت ثابت، میلیارد ریال   سپرده-304معادله 
 ١١٩..............................................دار به قیمت ثابت، میلیارد ریال های مدت   سپرده-305معادله 
 ١٢٠............................. اسکناس و مسکوک نزد اشخاص به قیمت ثابت، میلیارد ریال-306معادله 
 ١٢١................................................. درآمد مالیات غیرمستقیم دولت، میلیارد ریال-501معادله 
 ١٢٢................................................................... درآمد نفتی دولت، میلیارد ریال-502معادله 
 ١٢٣...........................................................های متفرقه دولت، میلیارد ریال  درآمد-503معادله 
 ١٢٤.......................................................های اختصاصی دولت، میلیارد ریال  درآمد-504معادله 
 ١٢٥................................................های مستقیم دولت، میلیارد ریال  درآمد مالیات-505معادله 
 ١٢٦..............................................گذاری دولت به قیمت ثابت، میلیارد ریال  سرمایه-701معادله 
 ١٢٧.......................................................یلیارد ریال مصرف دولت به قیمت ثابت، م-702معادله 
 ١٢٨.............. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت بازار به قیمت ثابت، میلیارد ریال-703معادله 
 ١٢٩.........................................................ثابت، میلیارد ریال واردات کاال به قیمت -704معادله 
 ١٣٠.............................. واردات خدمات غیرعوامل تولید به قیمت ثابت، میلیارد ریال-705معادله 
 ١٣١......................................... ثابت، میلیارد ریالگذاری خصوصی به قیمت  سرمایه-706معادله 
 ١٣٢................................................ ارزش افزوده نفت به قیمت ثابت، میلیارد ریال-707معادله 
 ١٣٣....................................، میلیارد ریالهای ثابت به قیمت ثابت   استهالک سرمایه-708معادله 
 ١٣٤.................................................. مصرف خصوصی به قیمت ثابت، میلیارد ریال-709معادله 
 ١٣٥............... ثابت، میلیارد ریالعوامل تولید از خارج به قیمت) های دریافت( صادرات -710معادله 
 ١٣٦...............عوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریال) های پرداخت( واردات -711معادله 



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    م  

 ١٣٧....................................................... قیمت ثابت، میلیارد ریال صادرات نفت به-712معادله 
 ١٣٨...................................... صادرات کاالهای غیرنفتی به قیمت ثابت، میلیارد ریال-713معادله 
 ١٣٩.................ید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریال صادرات خدمات غیرعوامل تول-714معادله 
 ١٤٠..............................................ای به قیمت ثابت، میلیارد ریال های واسطه  نهاده-715معادله 
 ١٤١..........................................انبار به قیمت ثابت، میلیارد ریال تغییر در موجودی -716معادله 
 ١٤٢.................................................................. مصرف جاری دولت، میلیارد ریال-901معادله 
 ١٤٣.......................................................گذاری دولت، جاری، میلیارد ریال  سرمایه-902معادله 
 ١٤٤....................................................................... سوبسید جاری، میلیارد ریال-903معادله 
 ١٤٥............................................................. مصرف خصوصی جاری، میلیارد ریال-904معادله 
 ١٤٦................................................... ارزش افزوده بخش نفت جاری، میلیارد ریال-905معادله 
 ١٤٧.................................................................... واردات کاال جاری، میلیارد ریال-906معادله 
 ١٤٨........................................ واردات خدمات غیرعوامل تولید جاری، میلیارد ریال-907معادله 
 ١٤٩.........................عوامل تولید از خارج جاری، میلیارد ریال) های دریافت( صادرات -908معادله 

 ١٥٠.........................عوامل تولید از خارج جاری، میلیارد ریال) های پرداخت( واردات -909ادله مع
 ١٥١....................................................های غیرمستقیم جاری، میلیارد ریال  مالیات-910معادله 

 ١٥٢....................................................گذاری خصوصی جاری، میلیارد ریال  سرمایه-911دله معا
 ١٥٣.................................................................. صادرات نفت جاری، میلیارد ریال-912معادله 
 ١٥٤................................................جاری، میلیارد ریال صادرات کاالهای غیرنفتی -913معادله 
 ١٥٥........................... صادرات خدمات غیر عوامل تولید به خارج جاری، میلیارد ریال-914معادله 
 ١٥٦.....................................................ی، میلیارد ریال تغییر در موجودی انبار جار-915معادله 
 ١٥٧......................................... نرخ ارز بازار غیررسمی، ریال برحسب هر واحد دالر-2001معادله 
 ١٥٨......................................................ر نرخ ارز مؤثر، ریال برحسب هر واحد دال-2002معادله 
 ١٥٩..........................................های وارداتی  شاخص قیمت عمده فروشی برای کاال-2003معادله 
 ١٦٠.........................................های صادراتی  شاخص قیمت عمده فروشی برای کاال-2004معادله 
 ١٦١.....................های تولید و مصرف شده در داخل  شاخص قیمت عمده فروشی کاال-2005معادله 
 ١٦٢............................................................... شاخص قیمت عمده فروشی کاالها-2006معادله 
 ١٦٣........................................................................کننده  شاخص قیمت مصرف-2007معادله 
 ١٦٤.............................................................. نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی-2008معادله 

 ١٦٥............................................................کننده قیمت استهالک سرمایه  تعدیل-2009دله معا
 ١٦٦........................................................................کننده قیمت داده کل  تعدیل-2010معادله 
 ١٦٧.................................................................................. نسبت جمعیت فعال-3101معادله 
 ١٦٨..................................................................................... جمعیت، هزار نفر-3102معادله 
 ١٦٩............................................................................ شاخص دستمزد حقیقی-3103معادله 
 ١٧٠......................................................................................اشتغال، هزار نفر -3104معادله 
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 ١٧١........................................................................................................خالصه نتایج برآورد

 ١٨٨..............................................................................................نمودار کلی پسماند معادالت
 ١٨٩.....................................................................................................................الگوی عددی
 ٢٠٧.......................................................................................................................ارزیابی الگو

 ٢٠٧...........................................................های مرسوم برای ارزیابی عملکرد الگوها روشها و معیار
 ٢١٠......................................................................1338-1380سازی دوره  ارزیابی الگو در شبیه

 ٢٣١..................................................................بینی های مختلف پیش ارزیابی توانائی الگو در افق
 ٢٣٢...................1338-1380 ساله در دورۀ 1های  بیه سازی پویای الگو برای دورهارزیابی آماری ش

 ٢٣٣...................1338-1380 ساله در دورۀ 2های  ارزیابی آماری شبیه سازی پویای الگو برای دوره
 ٢٣٤..................1338-1380 ساله در دورۀ 3های  ارزیابی آماری شبیه سازی پویای الگو برای دوره
 ٢٣٥...................1338-1380 ساله در دورۀ 5های  ارزیابی آماری شبیه سازی پویای الگو برای دوره
 ٢٣٦..................1338-1380 ساله در دورۀ 10های  ارزیابی آماری شبیه سازی پویای الگو برای دوره

 ٢٣٧.............................................1338-1380ارزیابی آماری شبیه سازی پویای الگو برای دورۀ 
 ٢٣٨..............................................1338-1380های مختلف درون دورۀ  سازی نمایش گرافیک شبیه

 ٢٣٩................................................................................. تراز تجاری، میلیون دالر-1نمودار 
 ٢٣٩............................................................................... تراز خدمات، میلیون دالر-2نمودار 
 ٢٣٩............................................................................. حساب جاری، میلیون دالر-3نمودار 
 ٢٣٩.............................................................................. ترازپرداختها، میلیون دالر-4نمودار 
 ٢٤٠............................................................................ صادرات کاالها، میلیون دالر-5نمودار 
 ٢٤٠.................................................... صادرات خدمات غیرعوامل تولید، میلیون دالر-6نمودار 
 ٢٤٠..................................................... واردات خدمات غیرعوامل تولید، میلیون دالر-7نمودار 
 ٢٤٠.............................................................های غیرنفتی، میلیون دالر  صادرات کاال-8نمودار 
 ٢٤١................................................................................ت کاال، میلیون دالر واردا-9نمودار 
 ٢٤١......................................................................... صادرات خدمات، میلیون دالر-10نمودار 
 ٢٤١.......................................................................... واردات خدمات، میلیون دالر-11نمودار 
 ٢٤١.................................................. تراز خدمات عوامل تولید از خارج، میلیون دالر-12نمودار 
 ٢٤٢....................................................... تراز خدمات غیر عوامل تولید، میلیون دالر-13نمودار 
 ٢٤٢..............................................................های انباشته، میلیون دالر  ترازپرداخت-14نمودار 
 ٢٤٢................................................های آماری در ترازپرداختها، میلیون دالر  مغایرت-15نمودار 

 ٢٤٢.......................................... حساب سرمایه انباشته در ترازپرداختها، میلیون دالر-16ودار نم
 ٢٤٣........................................... حساب جاری انباشته در تراز پرداختها، میلیون دالر-17نمودار 
 ٢٤٣.................................................................... تراز تجاری انباشته، میلیون دالر-18نمودار 
 ٢٤٣................................................................... تراز خدمات انباشته، میلیون دالر-19نمودار 
 ٢٤٣...........................................................رهای انتقالی، میلیون دال  خالص پرداخت-20نمودار 
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 ٢٤٤..................................های انباشته عوامل تولید از خارج، میلیون دالر  ترازپرداخت-21نمودار 
 ٢٤٤................. از خارج، میلیون دالرهای انباشته خدمات غیرعوامل تولید  ترازپرداخت-22نمودار 
 ٢٤٤............................................................................ صادرات نفت، میلیون دالر-23نمودار 
 ٢٤٤.......................................................................... صادرات نفت، میلیون بشکه-101نمودار 
 ٢٤٥.............................. صادرات خدمات غیرعوامل تولید به قیمت ثابت، میلیون دالر-102نمودار 
 ٢٤٥............................... واردات خدمات غیرعوامل تولید به قیمت ثابت، میلیون دالر-103نمودار 
 ٢٤٥.......................................................... واردات کاال به قیمت ثابت، میلیون دالر-104نمودار 
 ٢٤٥.......................................های غیرنفتی به قیمت ثابت، میلیون دالر  صادرات کاال-105نمودار 
 ٢٤٦...................................به عوامل تولید خارج، میلیون دالر) واردات(های   پرداخت-106نمودار 
 ٢٤٦...................................عوامل تولید از خارج، میلیون دالر) صادرات(های   دریافت-107نمودار 
 ٢٤٦..................................های انباشته در حساب ترازپرداختها، میلیون دالر  مغایرت-108نمودار 
 ٢٤٦................................................................. تراز انتقاالت انباشته، میلیون دالر-109نمودار 
 ٢٤٧........، میلیارد ریال)شامل دولت عمومی( خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی -201نمودار 
 ٢٤٧................................... خالص مطالبات نظام بانکی از دولت عمومی، میلیارد ریال-202نمودار 
 ٢٤٧، میلیارد ریال)به استثنای دولت عمومی( خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی -203نمودار 
 ٢٤٧................................ ریال خالص مطالبات نظام بانکی از بخش خصوصی، میلیارد-204نمودار 
 ٢٤٨............................. تسهیالت تکلیفی بودجۀ عمومی دولت انباشته، میلیارد ریال-205نمودار 
 ٢٤٨........................................ ریال تسهیالت تکلیفی بودجۀ عمومی دولت، میلیارد-206نمودار 
 ٢٤٨.............................................های دیداری بخش خصوصی، میلیارد ریال   سپرده-207نمودار 
 ٢٤٨..............................لدار بخش خصوصی، میلیارد ریا انداز و مدت های پس   سپرده-208نمودار 
 ٢٤٩................................................. اسکناس و مسکوک نزد اشخاص، میلیارد ریال-209نمودار 
 ٢٤٩................................................................................ نقدینگی، میلیارد ریال-210نمودار 
 ٢٤٩...........................................های خارجی نظام بانکی، میلیارد ریال  خالص دارایی-211نمودار 
 ٢٤٩........................... خالص سایر داراییها و حساب سرمایه نظام بانکی، میلیارد ریال-212نمودار 
 ٢٥٠.............. خالص مطالبات نظام بانکی از بخش خصوصی به قیمت ثابت، میلیارد ریال-301نمودار 
 ثابت، به قیمت) به استثنای دولت عمومی( خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی -302نمودار 

 ٢٥٠..............................................................................................................میلیارد ریال
 ٢٥٠...........................................های خارجی نظام بانکی، میلیون دالر  خالص دارایی-303نمودار 
 ٢٥٠...............................................لیارد ریالهای دیداری به قیمت ثابت، می   سپرده-304نمودار 
 ٢٥١..............................................دار به قیمت ثابت، میلیارد ریال های مدت   سپرده-305نمودار 
 ٢٥١.............................ارد ریال اسکناس و مسکوک نزد اشخاص به قیمت ثابت، میلی-306نمودار 
 ٢٥١....................................................... کسری بودجه انباشته دولت، میلیارد ریال-401نمودار 
 ٢٥١........................................................................... درآمد دولت، میلیارد ریال-402نمودار 
 ٢٥٢...........................................................های مالیاتی دولت، میلیارد ریال  درآمد-403نمودار 
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 ٢٥٢.....................................................................های دولت، میلیارد ریال   هزینه-404نمودار 
 ٢٥٢................................................................. کسری بودجه دولت، میلیارد ریال-405نمودار 
 ٢٥٢.......................................................های اختصاصی دولت، میلیارد ریال   هزینه-406نمودار 
 ٢٥٣.................گذاری دولت در خارج از کشور انباشته، میلیون دالر یههای سرما   هزینه-407نمودار 
 ٢٥٣................................................. درآمد مالیات غیرمستقیم دولت، میلیارد ریال-501نمودار 
 ٢٥٣...................................................................فتی دولت، میلیارد ریال درآمد ن-502نمودار 
 ٢٥٣...........................................................های متفرقه دولت، میلیارد ریال  درآمد-503نمودار 
 ٢٥٤.......................................................های اختصاصی دولت، میلیارد ریال  درآمد-504نمودار 
 ٢٥٤................................................های مستقیم دولت، میلیارد ریال  درآمد مالیات-505نمودار 
 ٢٥٤.......................................................... تقاضای کل به قیمت ثابت، میلیارد ریال-601نمودار 
 ٢٥٤........................................................... عرضۀ کل به قیمت ثابت، میلیارد ریال-602نمودار 
 ٢٥٥.......................................................... ستانده کل به قیمت ثابت، میلیارد ریال-603نمودار 
 ٢٥٥............................................انداز ناخالص ملی به قیمت ثابت، میلیارد ریال  پس-604نمودار 
 ٢٥٥..............................................انداز خالص ملی به قیمت ثابت، میلیارد ریال  پس-605نمودار 
 ٢٥٥............................................................. صادرات به قیمت ثابت، میلیارد ریال-606نمودار 
 ٢٥٦............................................................... واردات به قیمت ثابت، میلیارد ریال-607نمودار 
 ٢٥٦.........................................................قیمت ثابت، میلیارد ریال تراز تجاری به -608نمودار 
 ٢٥٦.......................... هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار به قیمت ثابت، میلیارد ریال-609نمودار 
 ٢٥٦.........................................صی به قیمت ثابت، میلیارد ریالانداز بخش خصو  پس-610نمودار 
 ٢٥٧............................................................................ رابطه مبادله، میلیارد ریال-611نمودار 
 ٢٥٧.........................بت، میلیارد ریال درآمد ناخالص داخلی به قیمت بازار به قیمت ثا-612نمودار 
 ٢٥٧................................................های آماری به قیمت ثابت، میلیارد ریال  مغایرت-613نمودار 
 ٢٥٧..............................ثابت، میلیارد ریال تولید ناخالص ملی به قیمت بازار به قیمت -614نمودار 
 ٢٥٨............................. درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار به قیمت ثابت، میلیارد ریال-615نمودار 
 ٢٥٨............................عوامل به قیمت ثابت، میلیارد ریال درآمد خالص ملی به قیمت -616نمودار 
 ٢٥٨........................... خالص درآمد عوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریال-617نمودار 
 ٢٥٨................................های غیرمستقیم به قیمت ثابت، میلیارد ریال ات خالص مالی-618نمودار 
 ٢٥٩.................................................. موجودی سرمایه به قیمت ثابت، میلیارد ریال-619نمودار 
 ٢٥٩..........................خلی به قیمت بازار به قیمت ثابت، میلیارد ریال تولید ناخالص دا-620نمودار 
 ٢٥٩................................................ درآمد قابل تصرف به قیمت ثابت، میلیارد ریال-621نمودار 
 ٢٥٩..................................................... به قیمت ثابت، میلیارد ریالگذاری  سرمایه-622نمودار 
 ٢٦٠........................................های غیرمستقیم به قیمت ثابت، میلیارد ریال  مالیات-623نمودار 
 ٢٦٠............................................................یارد ریال سوبسید به قیمت ثابت، میل-624نمودار 
 ٢٦٠....................... تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل به قیمت ثابت، میلیارد ریال-625نمودار 
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 ٢٦٠..............................................، میلیارد ریالگذاری دولت به قیمت ثابت  سرمایه-701نمودار 
 ٢٦١....................................................... مصرف دولت به قیمت ثابت، میلیارد ریال-702نمودار 
 ٢٦١.............. ثابت، میلیارد ریال تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت بازار به قیمت-703نمودار 
 ٢٦١......................................................... واردات کاال به قیمت ثابت، میلیارد ریال-704نمودار 
 ٢٦١.............................. میلیارد ریال واردات خدمات غیرعوامل تولید به قیمت ثابت،-705نمودار 
 ٢٦٢.........................................گذاری خصوصی به قیمت ثابت، میلیارد ریال  سرمایه-706نمودار 
 ٢٦٢................................................ال ارزش افزوده نفت به قیمت ثابت، میلیارد ری-707نمودار 
 ٢٦٢....................................های ثابت به قیمت ثابت، میلیارد ریال   استهالک سرمایه-708نمودار 
 ٢٦٢.................................................. مصرف خصوصی به قیمت ثابت، میلیارد ریال-709نمودار 
 ٢٦٣...............عوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریال) های دریافت( صادرات -710نمودار 
 ٢٦٣...............به قیمت ثابت، میلیارد ریالعوامل تولید از خارج ) های پرداخت( واردات -711نمودار 
 ٢٦٣....................................................... صادرات نفت به قیمت ثابت، میلیارد ریال-712نمودار 
 ٢٦٣......................................، میلیارد ریال صادرات کاالهای غیرنفتی به قیمت ثابت-713نمودار 
 ٢٦٤................. صادرات خدمات غیرعوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریال-714نمودار 
 ٢٦٤..............................................قیمت ثابت، میلیارد ریالای به  های واسطه  نهاده-715نمودار 
 ٢٦٤.......................................... تغییر در موجودی انبار به قیمت ثابت، میلیارد ریال-716نمودار 
 ٢٦٤....................................................................ل تقاضای کل جاری، میلیارد ریا-801نمودار 
 ٢٦٥...................................................................... عرضۀ کل جاری، میلیارد ریال-802نمودار 
 ٢٦٥.................................................................... ستانده کل جاری، میلیارد ریال-803نمودار 
 ٢٦٥.........................................................ای جاری، میلیارد ریال های واسطه  نهاده-804نمودار 
 ٢٦٥......................................................انداز ناخالص ملی جاری، میلیارد ریال  پس-805نمودار 
 ٢٦٦........................................................انداز خالص ملی جاری، میلیارد ریال  پس-806نمودار 
 ٢٦٦........................................................................ صادرات جاری، میلیارد ریال-807نمودار 
 ٢٦٦.........................................................................ل واردات جاری، میلیارد ریا-808نمودار 
 ٢٦٦........................................................ تراز تجاری به قیمت جاری، میلیارد ریال-809نمودار 
 ٢٦٧..................................... هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال-810نمودار 
 ٢٦٧...................................................انداز بخش خصوصی جاری، میلیارد ریال  پس-811نمودار 
 ٢٦٧............................................................ موجودی سرمایه جاری، میلیارد ریال-812نمودار 
 ٢٦٧................................... درآمد ناخالص داخلی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال-813نمودار 
 ٢٦٨....................................... درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال-814نمودار 
 ٢٦٨...................................... درآمد خالص ملی به قیمت عوامل جاری، میلیارد ریال-815نمودار 
 ٢٦٨......................... تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال-816نمودار 
 ٢٦٨........................................ تولید ناخالص ملی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال-817نمودار 
 ٢٦٩.................................... تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال-818نمودار 
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 ٢٦٩.......................................................... درآمد قابل تصرف جاری، میلیارد ریال-819نمودار 
 ٢٦٩..................................................... استهالک سرمایه ثابت جاری، میلیارد ریال-820نمودار 
 ٢٦٩................................................................گذاری جاری، میلیارد ریال  سرمایه-821نمودار 
 ٢٧٠.......................................های آماری تولید و هزینه جاری، میلیارد ریال  مغایرت-822نمودار 

 ٢٧٠..........................................های غیرمستقیم جاری، میلیارد ریال  خالص مالیات-823دار نمو
 ٢٧٠..................................... خالص درآمد عوامل تولید از خارج جاری، میلیارد ریال-824نمودار 
 ٢٧٠................................. تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل جاری، میلیارد ریال-825نمودار 
 ٢٧١.................................................................. مصرف جاری دولت، میلیارد ریال-901نمودار 
 ٢٧١.......................................................لت، جاری، میلیارد ریالگذاری دو  سرمایه-902نمودار 
 ٢٧١....................................................................... سوبسید جاری، میلیارد ریال-903نمودار 
 ٢٧١............................................................. مصرف خصوصی جاری، میلیارد ریال-904نمودار 
 ٢٧٢................................................... ارزش افزوده بخش نفت جاری، میلیارد ریال-905نمودار 
 ٢٧٢.................................................................... واردات کاال جاری، میلیارد ریال-906نمودار 
 ٢٧٢........................................ واردات خدمات غیرعوامل تولید جاری، میلیارد ریال-907نمودار 
 ٢٧٢.........................عوامل تولید از خارج جاری، میلیارد ریال) های دریافت( صادرات -908نمودار 
 ٢٧٣..........................عوامل تولید از خارج جاری، میلیارد ریال) های پرداخت( واردات -909نمودار 
 ٢٧٣.....................................................های غیرمستقیم جاری، میلیارد ریال  مالیات-910نمودار 
 ٢٧٣....................................................گذاری خصوصی جاری، میلیارد ریال  سرمایه-911نمودار 
 ٢٧٣.................................................................. صادرات نفت جاری، میلیارد ریال-912نمودار 
 ٢٧٤.................................................صادرات کاالهای غیرنفتی جاری، میلیارد ریال -913نمودار 
 ٢٧٤........................... صادرات خدمات غیر عوامل تولید به خارج جاری، میلیارد ریال-914نمودار 
 ٢٧٤.....................................................ییر در موجودی انبار جاری، میلیارد ریال تغ-915نمودار 
 ٢٧٤...............................................................................کننده قیمت کل  تعدیل-1001نمودار 
 ٢٧٥..................................قیمت عواملکننده قیمت تولید ناخالص داخلی به   تعدیل-1002نمودار 
 ٢٧٥......................................................انداز ناخالص ملی  تعدیل کنندۀ قیمت پس-1003نمودار 
 ٢٧٥.............................................انداز خالص ملی  تعدیل کنندۀ شاخص قیمت پس-1004نمودار 
 ٢٧٥....................................................................کننده قیمت واردات کاال  تعدیل-1005نمودار 
 ٢٧٦..............................کننده قیمت واردات خدمات غیرعوامل تولید از خارج  تعدیل-1006نمودار 
 ٢٧٦..................................................................کننده قیمت صادرات نفت  تعدیل-1007نمودار 
 ٢٧٦...................................................کننده قیمت صادرات کاالی غیرنفتی  تعدیل-1008نمودار 
 ٢٧٦............................کننده قیمت صادرات خدمات غیرعوامل تولید از خارج  تعدیل-1009نمودار 
 ٢٧٧.....................................................................کننده قیمت تراز تجاری  تعدیل-1010نمودار 
 ٢٧٧.......................................................کننده قیمت هزینۀ ناخالص داخلی  تعدیل-1011نمودار 
 ٢٧٧...........................................................انداز خصوصی کننده قیمت پس  تعدیل-1012نمودار 
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 ٢٧٧.............................................................مایهکننده قیمت موجودی سر  تعدیل-1013نمودار 
 ٢٧٨.....................................کننده قیمت تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار  تعدیل-1014نمودار 
 ٢٧٨.............................................................کننده قیمت مصرف خصوصی  تعدیل-1015نمودار 
 ٢٧٨........................................................گذاری دولتی کننده قیمت سرمایه  تعدیل-1016نمودار 
 ٢٧٨....................................................گذاری خصوصی کننده قیمت سرمایه  تعدیل-1017نمودار 
 ٢٧٩.................................................................کننده قیمت مصرف دولتی  تعدیل-1018نمودار 
 ٢٧٩...........................................های غیرمستقیم کننده قیمت خالص مالیات  تعدیل-1019نمودار 

 ٢٧٩..........................................................................کننده قیمت واردات  تعدیل-1020ودار نم
 ٢٧٩........................................................................کننده قیمت صادرات  تعدیل-1021نمودار 
 ٢٨٠..................................... از خارجکننده قیمت خالص درآمد عوامل تولید  تعدیل-1022نمودار 
 ٢٨٠........................عوامل تولید از خارج) صادرات(های  کننده قیمت دریافت  تعدیل-1023نمودار 
 ٢٨٠.........................عوامل تولید از خارج) داتوار(های  کننده قیمت پرداخت  تعدیل-1024نمودار 
 ٢٨٠...................................................کننده قیمت ارزش افزوده بخش نفت  تعدیل-1025نمودار 
 ٢٨١................................................................گذاری کننده قیمت سرمایه  تعدیل-1026نمودار 
 ٢٨١...........................................................کننده  نرخ تورم شاخص قیمت مصرف-1027نمودار 
 ٢٨١.......................................................... نرخ تورم شاخص قیمت عمده فروشی-1028نمودار 
 ٢٨١..........................................................کننده قیمت تولید ناخالص ملی  تعدیل-1029نمودار 
 ٢٨٢..........................................................های آماری کننده قیمت مغایرت  تعدیل-1030نمودار 
 ٢٨٢......................................................کننده قیمت درآمد ناخالص داخلی  تعدیل-1031نمودار 
 ٢٨٢.........................................................کننده قیمت درآمد ناخالص ملی  تعدیل-1032نمودار 
 ٢٨٢..........................................................قابل تصرفکننده قیمت درآمد   تعدیل-1033نمودار 
 ٢٨٣...........................................................کننده قیمت درآمد خالص ملی  تعدیل-1034نمودار 
 ٢٨٣..........................................کننده قیمت تولید ناخالص داخلی غیرنفتی  تعدیل-1035نمودار 
 ٢٨٣...................................................های غیرمستقیم کننده قیمت مالیات  تعدیل-1036نمودار 
 ٢٨٣......................................................................کننده قیمت سوبسید  تعدیل-1037نمودار 
 ٢٨٤...................................................................کننده قیمت ستاندۀ کل  تعدیل-1038نمودار 
 ٢٨٤....................................................کننده قیمت تغییر در موجودی انبار  تعدیل-1039نمودار 
 ٢٨٤.........................................رخ ارز بازار غیررسمی، ریال برحسب هر واحد دالر ن-2001نمودار 
 ٢٨٤...................................................... نرخ ارز مؤثر، ریال برحسب هر واحد دالر-2002نمودار 
 ٢٨٥..........................................های وارداتی  فروشی برای کاال شاخص قیمت عمده-2003نمودار 
 ٢٨٥.........................................های صادراتی  شاخص قیمت عمده فروشی برای کاال-2004نمودار 
 ٢٨٥.....................های تولید و مصرف شده در داخل  شاخص قیمت عمده فروشی کاال-2005نمودار 
 ٢٨٥............................................................... شاخص قیمت عمده فروشی کاالها-2006نمودار 
 ٢٨٦........................................................................کننده  شاخص قیمت مصرف-2007نمودار 
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 ٢٨٧....................................................................................... شاخص دستمزد-3001نمودار 
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 ٢٨٨..................................................................................... جمعیت، هزار نفر-3102نمودار 
 ٢٨٨............................................................................ شاخص دستمزد حقیقی-3103نمودار 
 ٢٨٨...................................................................................... اشتغال، هزار نفر-3104نمودار 

 ٢٨٩....................................................................................های برونزا های سیاستی بر متغیر شوک
 ٢٩٠...............................................................................................سازی شده های شبیه شوک

 ٢٩٠.............................................................................آالت و تجهیزات نسبت واردات ماشین
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 ٢٩٠....................................................................................................هزینه عمرانی دولت
 ٢٩٠......................................................................................................هزینه جاری دولت

 ٢٩٠....................................................................................فروش ارز در بازار غیررسمی ارز
 ٢٩٠..................................................................................تسهیالت تکلیفی بخش خصوصی
 ٢٩٠......................................................................................تسهیالت تکلیفی بخش دولتی
 ٢٩١..........................................................................................حساب ذخیره تعهدات ارزی

 ٢٩١.............................................................................................نرخ بهره بین بانکی لندن
 ٢٩١..............................................................های صنعتی کننده در کشور شاخص قیمت مصرف

 ٢٩١...........................................................................................................حساب سرمایه
 ٢٩١.........................................................................................................نرخ ارز صادراتی
 ٢٩١............................................................................................................نرخ ارز رسمی

 ٢٩١.................................................................................................................تولید نفت
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 ٢٩٢...............................................................................سازی شده های شبیه خالصه آثار شوک
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   کلی های ویژگی
 

  ایران کالن اقتصادسنجی الگوی    الگونام 
  00/5                        ویرایش
  بادآبید بیژن                مجری
  نایرا مرکزی بانک بانکی و پولی پژوهشکدۀ                         کارفرما

  1374تاریخ شروع                   اسفند 
  1382 اسفند   اتمام تاریخ

   سالیانه مدت ان میالگوی   زمانی ساختار
  کالن اقتصاد های بینی پیش و اریذسیاستگ های سناریو تحلیل                   هدف

 اتحاد 135 و استوکستیک ادلهعم 65شامل  ادلهعم 200   ادالتعم
    پارامتر 208                       پارامترها

 شامل شده یینعت قبل از 170 و درونزا 200 شامل یرغمت 262 یرهاغمت
   متغیر برونزا62 و خیردارأت یرغمت 108

  مولیعم اتعمرب حداقل  وردآبر روش
  )ساالنه مشاهده 43 (1338-1380  وردآبر دوره
 4.1 ویرایش Econometric Views (Eviews)    افزار نرم

             Gauss-Seidelحل دینامیک با الگوریتم              سازی شبیه روش
 کار ،دستمزد - ارز - قیمت ،اسمی ،حقیقی ،مالی ،پولی ،خارجی   اصلی های بخش
، زمانی انباشته های یرغمت از استفاده ،یکسال تا رثحداک خیراتأت  پویایی

   ادغامی مرتبۀ اول-رفع هم
 و یطخ یرهاغمت برحسب و یطخ پارامترها برحسب ادالتعم  یضریا ساختار

   یطیرخغ
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   کلیات
 یعجام یاقتصادسنج الگوی ترینعوسی خود حد در ایران کالن اقتصادسنجی الگوی

 ادلهعم 65 نآ از که دارد ادلهعم 200 الگو این. است شده حل و راحیط ایران برای که است
 درونزا های یرغمت دادعت. اند هشد ریفعت تحادا صورت به ادلهعم 135 و استوکستیک رفتاری

 4 ،سیاستی برونزای یرغمت 20 الگو این. است یرغمت 200 مساوی و ادالتعم دادعت برابر
 با همراه که دارد اتحادها در و ادالتعم در کیفی ریفیعت یرغمت 38 کمکی برونزای یرغمت

 خیریأت های یرغمت دادعت. دنهد  میتشکیل را برونزا یرغمت 62 اًعجم یک بردار یرغمت یک
 شده یینعت قبل از یرغمت 180 دادعت برونزا های یرغمت با همراه اًعجم که دنباش  میددع 108

صورتی که در و بوده یرغمت 370 الگو های یرغمت کل حساب این با. دهند  میتشکیل را
- 570تغیرها  تعداد معمجمورا به آن اضافه کنیم در  (Add Factor)متغیرهای عامل جمع 

 بوده که در حاالت مختلف آنالیزهای متفاوت مانند آنالیز شوک، حل درون نمونه، حل 370
 زیرا عامل جمع را اختیاراً در حاالت متفاوت براساس .بینی متفاوت خواهند بود پویا و پیش

ز است که با استفاده ا پارامتر 208این الگو دارای . کنیم استدالالت خاصی کم یا زیاد می
 اسامی. شوند   میوردآبر  با روش حداقل مربعات1338-1380های  اطالعات سری زمانی سال

 ادالتعم تک تک بر نگاه با که باشد   میادلهعم هر پچ سمت یرغمت براساس درونزا های یرغمت
 .نمود مشاهده را نهاآ وحضو به توان  می

 
 برونزا های یرغمت

  :است یلذ رارق از سیاستی برونزای های یرغمت اسامی
IREO 1  دالر واحد هر برحسب ریال تعداد رسمی، ارز نرخ  
IREX 2  دالر واحد هر برحسب ریال تعداد صادراتی، ارز نرخ  
IRFEOAV 3 ریال میلیارد ارزی، تعهدات ذخیره حساب  
IRGECV 4 ریال یارد میلدولت، جاری هزینه  
IRGEDV 5 ریال میلیارد دولت، عمرانی هزینه  
IRGEFIV 6 ریال میلیارد دولت، خارجیگذاری   سرمایههزینه  
IRGESPV 7 ریال میلیارد دولت، خاص های پرداخت هزینه  
IRGRDSV 8 ریال میلیارد غیررسمی، ارز بازار در دالر فروش  
IRIRL 9 میانگین موزون نرخ بهره تسهیالت اعطائی بانکی  
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IRIRS  10 بانکیهای  سپردهمیانگین موزون نرخ بهره  
IRKAD ،11   دالر میلیونحساب سرمایه ترازپرداختها  
IRMACHIMV   12 آالت و تجهیزات اسمی به واردات کاالی اسمی نسبت واردات ماشین
IROLGV  13 دولتی، میلیارد ریالتسهیالت تکلیفی اعطائی به بخش  
IROLPV 14 ی، میلیارد ریالتسهیالت تکلیفی اعطائی به بخش خصوص  
IRPDOIL 15 داخل در نفتی های  فرآورده قیمت شاخص  
IRWPOIL 16  بشکه هر در دالر ،المللی  بینهای بازار در ایران خام نفت وزنی قیمت  
IRYOILB 17 سال در بشکه میلیون نفت، تولید  
LIBOR 18 درصد لندن، بانکی بین بهره نرخ  
OECDP 19  صنعتی های کشور درکننده   مصرفقیمت شاخص  
IRCIFP  شاخصCIF20 )1376=1997=100 ( واردات  

  
 :باشد   میذیل قرار از کمکی برونزای های متغیر اسامی

IRWARCD 1 ، میلیارد ریالتأسیسات و ساختمان بر جنگ خسارات  
IRWARED 2 ، میلیارد ریالآالت ماشین و تجهیزات بر جنگ خسارات  
IRWARMD 3 ، میلیارد ریالکاالها و اولیه مواد بر جنگ خسارات  
IRYEAR 4 شمسی تقویم های سال  

   
  اند هشد وردهآ زیر ریفعت براساس مجازی های یرغمت

  cd≥05≤00؛ ab≥99≤59؛  a, b, c, d   هستند ارقام 
  20ab :1{ =IRDabیا 19ab های  ؛ برای سال 0: در غیر این صورت{

  20cd :1{ =IRDabcd یا 19cd تا 20abیا 19ab های   ؛ برای سال0: در غیر این صورت{
 19ab, 19cd     است و قبل از آن الدی می1999های  سال به اشاره  

 20ab, 20cd     استو بعد از آن  الدی می2000 های سال به اشاره 
 به الدی میسال تبدیل برای. اند هشد وردهآ الدی میهای سال براساس سالها تقویم

 .نمود کسر را 621 رقم الدی میسال از بایست   میشمسی
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 درونزا های یرغمت
 :باشد   مییلذ قرار از درونزا های یرغمت اسامی

 IRTBD تراز تجاری، میلیون دالر 1
 IRSBD تراز خدمات، میلیون دالر 2
 IRCAD حساب جاری، میلیون دالر 3
 IRBOPD ترازپرداختها، میلیون دالر 4
 IRXGD صادرات کاالها، میلیون دالر  5
  IRXNFSD  تولید، میلیون دالرصادرات خدمات غیرعوامل 6
  IRMNFSD واردات خدمات غیرعوامل تولید، میلیون دالر 7
 IRXGNOD های غیرنفتی، میلیون دالر صادرات کاال 8
 IRMGD واردات کاال، میلیون دالر 9

 IRXSD صادرات خدمات، میلیون دالر 10
 IRMSD واردات خدمات، میلیون دالر 11
 IRFYSBD  تولید از خارج، میلیون دالرتراز خدمات عوامل 12
 IRNFSBD تراز خدمات غیر عوامل تولید، میلیون دالر 13
 IRBOPDC های انباشته، میلیون دالر ترازپرداخت 14
 IRBOPEOD های آماری در ترازپرداختها، میلیون دالر مغایرت 15
 IRKADC حساب سرمایه انباشته در ترازپرداختها، میلیون دالر  16
 IRCADC حساب جاری انباشته در تراز پرداختها، میلیون دالر  17
 IRTBDC تراز تجاری انباشته، میلیون دالر 18
 IRSBDC تراز خدمات انباشته، میلیون دالر 19
 IRNTRD های انتقالی، میلیون دالر خالص پرداخت 20
 IRFYSBDC های انباشته عوامل تولید از خارج، میلیون دالر ترازپرداخت 21
های انباشته خدمات غیرعوامل تولید از خارج،  ترازپرداخت 22

 IRNFSBDC میلیون دالر
 IRXOILD صادرات نفت، میلیون دالر 23
 IRXOILB صادرات نفت، میلیون بشکه  24
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صادرات خدمات غیرعوامل تولید به قیمت ثابت، میلیون  25
 IRXNFSDOP دالر

د به قیمت ثابت، میلیون واردات خدمات غیرعوامل تولی 26
 IRMNFSDCIFP دالر

 IRMGDCIFP واردات کاال به قیمت ثابت، میلیون دالر 27
 IRXGNODOP های غیرنفتی به قیمت ثابت، میلیون دالر صادرات کاال 28
 IRMFYSD به عوامل تولید خارج، میلیون دالر) واردات(های  پرداخت 29
 IRXFYSD  از خارج، میلیون دالرعوامل تولید) صادرات (یها دریافت 30
 IRBOPEODC های انباشته در حساب ترازپرداختها، میلیون دالر مغایرت 31
 IRNTRDC تراز انتقاالت انباشته، میلیون دالر 32
شامل دولت (خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی  33

 IRM2NGV ، میلیارد ریال)عمومی
  IRM2NGGV دولت عمومی، میلیارد ریال خالص مطالبات نظام بانکی از  34
به استثنای (خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی  35

  IRM2NGSV ، میلیارد ریال )دولت عمومی
خالص مطالبات نظام بانکی از بخش خصوصی، میلیارد  36

  IRM2NPV ریال 
تسهیالت تکلیفی بودجۀ عمومی دولت انباشته، میلیارد  37

 IROLVC ریال 
 IROLV تسهیالت تکلیفی بودجۀ عمومی دولت، میلیارد ریال  38
 IRDDV های دیداری بخش خصوصی، میلیارد ریال   سپرده 39
دار بخش خصوصی، میلیارد  انداز و مدت های پس  سپرده 40

 IRSDV ریال 
 IRCUV اسکناس و مسکوک نزد اشخاص، میلیارد ریال  41
 IRM2V نقدینگی، میلیارد ریال 42
 IRM2NFAV های خارجی نظام بانکی، میلیارد ریال  خالص دارایی 43
 IRM2NPVخالص سایر داراییها و حساب سرمایه نظام بانکی، میلیارد  44
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 ریال
خالص مطالبات نظام بانکی از بخش خصوصی به قیمت  45

 IRM2NPVPGDPM ثابت، میلیارد ریال 
به استثنای (خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی  46

 IRM2NGSVPGDPM به قیمت ثابت، میلیارد ریال) دولت عمومی
 IRM2NFAD های خارجی نظام بانکی، میلیون دالر خالص دارایی 47
  IRDDVPGDPM های دیداری به قیمت ثابت، میلیارد ریال   سپرده 48
 IRSDVPGDPM دار به قیمت ثابت، میلیارد ریال  های مدت  سپرده 49
اس و مسکوک نزد اشخاص به قیمت ثابت، میلیارد اسکن 50

  IRCUVPGDPM ریال 
 IRGBDVC کسری بودجه انباشته دولت، میلیارد ریال  51
 IRGRV درآمد دولت، میلیارد ریال  52
 IRGRTV های مالیاتی دولت، میلیارد ریال  درآمد 53
 IRGEV های دولت، میلیارد ریال   هزینه 54
 IRGBDV ت، میلیارد ریال کسری بودجه دول 55
 IRGESV های اختصاصی دولت، میلیارد ریال   هزینه 56
گذاری دولت در خارج از کشور انباشته،  های سرمایه  هزینه 57

 IRGEFIDC میلیون دالر
 IRGRTIV درآمد مالیات غیرمستقیم دولت، میلیارد ریال  58
 IRGROILV درآمد نفتی دولت، میلیارد ریال  59
 IRGRMV های متفرقه دولت، میلیارد ریال  درآمد 60
 IRGRSV های اختصاصی دولت، میلیارد ریال  درآمد 61
 IRGRTDV های مستقیم دولت، میلیارد ریال  درآمد مالیات 62
  IRAD تقاضای کل به قیمت ثابت، میلیارد ریال  63
  IRAS عرضۀ کل به قیمت ثابت، میلیارد ریال  64
  IROUTPUT  به قیمت ثابت، میلیارد ریال ستانده کل 65
 IRGNS انداز ناخالص ملی به قیمت ثابت، میلیارد ریال  پس 66
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 IRNNS انداز خالص ملی به قیمت ثابت، میلیارد ریال  پس 67
 IRX صادرات به قیمت ثابت، میلیارد ریال  68
 IRM واردات به قیمت ثابت، میلیارد ریال  69
 IRBOT  قیمت ثابت، میلیارد ریال تراز تجاری به 70
هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار به قیمت ثابت،  71

 IRGDEM میلیارد ریال 
 IRSP انداز بخش خصوصی به قیمت ثابت، میلیارد ریال  پس 72
 IRTOT رابطه مبادله، میلیارد ریال  73
درآمد ناخالص داخلی به قیمت بازار به قیمت ثابت،  74

 IRGDIM  ریال میلیارد
 IRDIS های آماری به قیمت ثابت، میلیارد ریال  مغایرت 75
تولید ناخالص ملی به قیمت بازار به قیمت ثابت، میلیارد  76

 IRGNPM ریال 
درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار به قیمت ثابت، میلیارد  77

 IRGNIM ریال 
میلیارد درآمد خالص ملی به قیمت عوامل به قیمت ثابت،  78

 IRNNIF ریال 
خالص درآمد عوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد  79

 IRNFY ریال 
 IRNITهای غیرمستقیم به قیمت ثابت، میلیارد ریال  خالص مالیات 80
 IRK موجودی سرمایه به قیمت ثابت، میلیارد ریال  81
یلیارد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به قیمت ثابت، م 82

 IRGDPM ریال 
 IRYD درآمد قابل تصرف به قیمت ثابت، میلیارد ریال  83
 IRI گذاری به قیمت ثابت، میلیارد ریال  سرمایه 84
 IRIT های غیرمستقیم به قیمت ثابت، میلیارد ریال  مالیات 85
 IRSUB سوبسید به قیمت ثابت، میلیارد ریال  86
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عوامل به قیمت ثابت، تولید ناخالص داخلی به قیمت  87
 IRGDPF میلیارد ریال 

 IRIG گذاری دولت به قیمت ثابت، میلیارد ریال  سرمایه 88
 IRG مصرف دولت به قیمت ثابت، میلیارد ریال  89
تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت بازار به قیمت  90

 IRGDPNF ثابت، میلیارد ریال 
 IRMG  یارد ریال واردات کاال به قیمت ثابت، میل 91
واردات خدمات غیرعوامل تولید به قیمت ثابت، میلیارد  92

 IRMNFS ریال 
 IRIP گذاری خصوصی به قیمت ثابت، میلیارد ریال  سرمایه 93
 IRVAOIL ارزش افزوده نفت به قیمت ثابت، میلیارد ریال  94
 IRCCA های ثابت به قیمت ثابت، میلیارد ریال   استهالک سرمایه 95
 IRC مصرف خصوصی به قیمت ثابت، میلیارد ریال  96
عوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، ) های دریافت(صادرات  97

 IRXFY میلیارد ریال 
عوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، ) های پرداخت(واردات  98

 IRMFY میلیارد ریال 
 IRXOIL صادرات نفت به قیمت ثابت، میلیارد ریال  99

 IRXNOILG صادرات کاالهای غیرنفتی به قیمت ثابت، میلیارد ریال 100
صادرات خدمات غیرعوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، 101

 IRXNFS میلیارد ریال 
 IRINPUT ای به قیمت ثابت، میلیارد ریال  های واسطه نهاده102
 IRII تغییر در موجودی انبار به قیمت ثابت، میلیارد ریال 103
  IRADV تقاضای کل جاری، میلیارد ریال 104
  IRASV عرضۀ کل جاری، میلیارد ریال 105
 IROUTPUTV ستانده کل جاری، میلیارد ریال 106
  IRINPUTV ای جاری، میلیارد ریال  های واسطه نهاده107
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 IRGNSV انداز ناخالص ملی جاری، میلیارد ریال  پس108
 IRNNSV ملی جاری، میلیارد ریال انداز خالص  پس109
 IRXV صادرات جاری، میلیارد ریال 110
 IRMV واردات جاری، میلیارد ریال 111
 IRBOTV تراز تجاری به قیمت جاری، میلیارد ریال 112
 IRGDEMV هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال 113
 IRSPV ارد ریال انداز بخش خصوصی جاری، میلی پس114
 IRKV موجودی سرمایه جاری، میلیارد ریال 115
 IRGDIMV درآمد ناخالص داخلی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال 116
 IRGNIMV درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال 117
 IRNNIFV درآمد خالص ملی به قیمت عوامل جاری، میلیارد ریال 118
تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت بازار جاری، 119

 IRGDPNFV میلیارد ریال 
 IRGNPMV تولید ناخالص ملی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال 120
 IRGDPMV تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار جاری، میلیارد ریال 121
 IRYDV درآمد قابل تصرف جاری، میلیارد ریال 122
 IRCCAV هالک سرمایه ثابت جاری، میلیارد ریال است123
 IRIV گذاری جاری، میلیارد ریال  سرمایه124
 IRDISV های آماری تولید و هزینه جاری، میلیارد ریال  مغایرت125
 IRNITV های غیرمستقیم جاری، میلیارد ریال  خالص مالیات126
 IRNFYV د ریال خالص درآمد عوامل تولید از خارج جاری، میلیار127
 IRGDPFV تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل جاری، میلیارد ریال 128
 IRGV مصرف جاری دولت، میلیارد ریال 129
 IRIGV  جاری، میلیارد ریال ،گذاری دولت سرمایه130
 IRSUBV سوبسید جاری، میلیارد ریال 131
 IRCV مصرف خصوصی جاری، میلیارد ریال 132
 IRVAOILV ارزش افزوده بخش نفت جاری، میلیارد ریال 133
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 IRMGV واردات کاال جاری، میلیارد ریال 134
 IRMNFSV واردات خدمات غیرعوامل تولید جاری، میلیارد ریال 135
عوامل تولید از خارج جاری، میلیارد ) های دریافت(صادرات 136

 IRXFYV ریال 
تولید از خارج جاری، میلیارد عوامل ) های پرداخت(واردات 137

 IRMFYV ریال 
 IRITV های غیرمستقیم جاری، میلیارد ریال  مالیات138
 IRIPV گذاری خصوصی جاری، میلیارد ریال  سرمایه139
 IRXOILV صادرات نفت جاری، میلیارد ریال 140
 IRXNOILGV صادرات کاالهای غیرنفتی جاری، میلیارد ریال 141
 خدمات غیر عوامل تولید به خارج جاری، میلیارد صادرات142

 IRXNFSV ریال 
 IRIIV تغییر در موجودی انبار جاری، میلیارد ریال 143
 IRPA کننده قیمت کل  تعدیل144
 IRPGDPF کننده قیمت تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل تعدیل145
 IRPGNS انداز ناخالص ملی  تعدیل کنندۀ قیمت پس146
 IRPNNS انداز خالص ملی  تعدیل کنندۀ شاخص قیمت پس147
  IRPMG کننده قیمت واردات کاال  تعدیل148
کننده قیمت واردات خدمات غیرعوامل تولید از  تعدیل149

  IRPMNFS خارج 
  IRPXOIL کننده قیمت صادرات نفت  تعدیل150
  IRPXNOILG کننده قیمت صادرات کاالی غیرنفتی  تعدیل151
کننده قیمت صادرات خدمات غیرعوامل تولید از  تعدیل152

  IRPXNFS خارج
 IRPBOT کننده قیمت تراز تجاری تعدیل153
 IRPGDEM کننده قیمت هزینۀ ناخالص داخلی تعدیل154
 IRPSP  انداز بخش خصوصی پسکننده قیمت  تعدیل155



12  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

 IRPK کننده قیمت موجودی سرمایه  تعدیل156
 IRPGDPM به قیمت بازارکننده قیمت تولید ناخالص داخلی  تعدیل157
 IRPC کننده قیمت مصرف خصوصی تعدیل158
 IRPIG گذاری دولتی  کننده قیمت سرمایه تعدیل159
 IRPIP گذاری خصوصی  کننده قیمت سرمایه تعدیل160
 IRPG کننده قیمت مصرف دولتی  تعدیل161
  IRPNIT های غیرمستقیم  ص مالیاتکننده قیمت خال تعدیل162
 IRPM کننده قیمت واردات  تعدیل163
 IRPX کننده قیمت صادرات  تعدیل164
 IRPNFY کننده قیمت خالص درآمد عوامل تولید از خارج  تعدیل165
عوامل تولید از ) صادرات(های  کننده قیمت دریافت تعدیل166

 IRPXFY خارج 
عوامل تولید از ) واردات(های  رداختکننده قیمت پ تعدیل167

 IRPMFY خارج 
 IRPVAOIL کننده قیمت ارزش افزوده بخش نفت  تعدیل168
 IRPI گذاری  کننده قیمت سرمایه تعدیل169
 IRINFCPI کننده  نرخ تورم شاخص قیمت مصرف170
 IRINFWPI نرخ تورم شاخص قیمت عمده فروشی 171
 IRPGNPM د ناخالص ملی کننده قیمت تولی تعدیل172
 IRPDIS های آماری  کننده قیمت مغایرت تعدیل173
 IRPGDIM کننده قیمت درآمد ناخالص داخلی  تعدیل174
 IRPGNIM کننده قیمت درآمد ناخالص ملی  تعدیل175
 IRPYD کننده قیمت درآمد قابل تصرف  تعدیل176
 IRPNNIF کننده قیمت درآمد خالص ملی  تعدیل177
 IRPGDPNF کننده قیمت تولید ناخالص داخلی غیرنفتی  تعدیل178
 IRPIT های غیرمستقیم  کننده قیمت مالیات تعدیل179
 IRPSUB کننده قیمت سوبسید  تعدیل180
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 IRPOUTPUT کننده قیمت ستاندۀ کل  تعدیل181
 IRPII کننده قیمت تغییر در موجودی انبار  تعدیل182
 IREM ازار غیررسمی، ریال برحسب هر واحد دالرنرخ ارز ب183
 IREENOIL نرخ ارز مؤثر، ریال برحسب هر واحد دالر184
 IRWPIM های وارداتی  شاخص قیمت عمده فروشی برای کاال185
  IRWPIX های صادراتی  شاخص قیمت عمده فروشی برای کاال186
شده های تولید و مصرف  شاخص قیمت عمده فروشی کاال187

  IRWPID در داخل 
 IRWPI شاخص قیمت عمده فروشی کاالها188
 IRCPI کننده  شاخص قیمت مصرف189
  IRIRNB نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی 190
 IRPCCA کننده قیمت استهالک سرمایه  تعدیل191
 IRPINPUT کننده قیمت داده کل  تعدیل192
 IRWIND شاخص دستمزد193
 IRPOPA یت فعال، هزار نفرجمع194
 IRUNEMP بیکاری، هزار نفر195
 IRUNEMPR نرخ بیکاری، درصد196
 IRPOPAPOP نسبت جمعیت فعال197
 IRPOP جمعیت، هزار نفر198
 IRWINDPGDPM شاخص دستمزد حقیقی 199
 IREMP اشتغال، هزار نفر200
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 اتحادها
 ریفعت در. باشد  میریفیعت اتحاد 135 دارای لگوا این رفت نآ کرذ قبالً که ورطهمان

. است شده استفاده ،گیرد   میبخود یک و صفر مقادیر که کیفی یرغمت از اتحادها از برخی
 صفر بر تقسیم حالت عرف یا سالها از برخی در مبهم یضریا صور یعضب عرف ملع این لتع

 نشده دیلعت های مارآ ارقام در الزم های دیلعت برخی مالعا یا 1بخصوص سال در یرغمت یک
 به بانکی امظن خارجی های دارایی خالص 211شماره  اتحادتوان به    میالثم برای. است بوده
 در اینکه به توجه با. اشاره نمود رسمی ارز نرخ از استفاده با دالر از نآ تبدیل و ریال
 این داشته مالعا ارز نرخ مورد در را خاصی دیالتعت مرکزی بانک 1372 تا 1369 های سال

  .است گردیده الگو وارد کیفی های یرغمت درج با ریقط این به دیالتعت
 ادالتعم

 پارامتر هر الگو ادالتعم در. باشد  میادلهعم 65 الگو این در رگرسیونی ادالتعم دادعت
 پارامتر طارتبا پرانتز داخل رقم اولیه ارقام که است شده داده نشان (.…)B شکل به مجهول

 این مبین شود ختم صفر به مزبور شماره هچنانچ. دهد   مینشان ادلهعم شماره با را هطمربو
 أمبد از ضرع مبین B(1340) الثم برای. باشد   میأمبد از ضرع هطمربو پارامتر که است

 و أمبد از ضرع بیان در مختلف های  هگون به کیفی های یرغمت. باشد   می134 ادلهعم
 به مجبور رظن مورد ادلهعم ،ادالتعم از برخی در. اند هشد گرفته اربک متفاوت های شیب

 ارز رثمؤ نرخ برای 2002 ادلهعم در الثم برای. باشد   میپارامترها بین خاصی هطراب ایتعر
 ارز رثمؤ نرخ مفهوم تا گردد یک نهاآ عمجمو ،وردآبر از پس که اند هشد وردهآ وریط بئراض

 رحطم نیز فروشی مدهع قیمت شاخص مورد در 2006 ادلهعم در عوضمو همین. افتد صادق
 ریفعت بقط شاخص این زیرا. شوند   مییک وردآبر هنگام در اجباراً پارامترها عمجمو که است
 و تولید و صادراتی ،وارداتی های کاال فروشی مدهع قیمت شاخص سه وزنی میانگین برابر

 
 شاخص ضمنی خالص درآمد عوامل تولید از ها همانندویرایش قبل در مورد برخی از اتحادهمینطور در  -1

و آن به این گردید از متغیر کیفی استفاده شد  که از تقسیم مقدار جاری بر ثابت این متغیر محاسبه میخارج 
های جاری و  های خالص درآمد عوامل تولید از خارج به قیمت در سال پایه متغیربه طور اتفاقی دلیل بود که 

د که از صور مبهم ریاضی ونم  صفر بر صفر را ایجاد میکسر و نسبت آن دو به هم بودندر ثابت هر دو صف
لذا، با درج یک متغیر . باید مساوی یک باشد دانیم شاخص قیمت در سال پایه می در صورتی که می. است

 پایهدر سال  مقدار صفر و پایهکیفی در صورت و مخرج کسر، به طوری که برای تمام سالها به استثنای سال 
   .، این مسئله را برطرف کردیمداردمقدار یک 
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 دلیل به أمبد از ضرع ادالتعم از ردیگ برخی در. گردد   میریفعت داخل در شده مصرف
 مالًع (Ex-post Simulation) نمونه دوران های سازی شبیه در نانآ اقتصادی یرغ رفتار

 اول مرتبه زمانی لضتفا که است بوده این بر رظن که ادالتعم از برخی در. اند هگردید فذح
 در خیرأت یک با را پچ سمت یرغمت (D) لضتفا اپراتور از استفاده جای به شود استفاده نآ

 از برخی نمود دقت باید. دارد یضریا ظلحا از را نیعم همان که ایم ه آورد راست سمت
 خواهد خود قسمت در که دیدهع دالیل به که شدند   میریفعت اتحاد بایست   میها رگرسیون

  . اند هگردید ریفعت (Bridge Regression) پل های رگرسیون شکل به مدآ
   پارامتریک الگودستگاه کامل

  :اند های مختلف توزیع شده به شکل زیر در بخشکل معادالت و اتحادها در این الگو 
 جمع   تعداد معادالت  تعداد اتحادها  بخش ردیف

  32  9  23  خارجی  1
  18  6  12  پول  2
  12  5  7  دولت  3
  41  16  25  حقیقی  4
  40  15  25  اسمی  5
  49  10  39  قیمت  6
  8  4  4  کار  7
  200  65  135  جمع  

 هر در که است ترتیب این به اتحادها و استوکاستیک معادالت دادن قرار ترتیب
 معادالت درشوند    میواقع رگرسیونی معادالت سپس واند  هگرفت قرار اتحادها اول بخش،
 الگو معادالت که است ذکر به الزم. است شده پرهیز خطا جمله درج از سادگی برای اخیر

 شده ظاهر معادالت چپ سمت در یکبار فقط درونزا متغیر هر که اند  شدهنوشته طوری
  :است زیر قرار از الگو پارامتریک دستگاه. است

  
  
  
  
  



16  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 
'F O R E I G N   S E C T O R  
 
'1:Balance of trade, million Dollars 
IRTBD  = IRXGD  - IRMGD 
 
'2:Balance of services, million Dollars 
IRSBD  = IRXSD  - IRMSD 
 
'3:Current account, million Dollars 
IRCAD  = IRTBD  + IRSBD  + IRNTRD 
 
'4:Balance of payments, million Dollars 
IRBOPD  = IRCAD  + IRKAD  + IRBOPEOD 
 
'5:Export of goods, million Dollars 
IRXGD  = IRXOILD  + IRXGNOD 
 
'6:Export of non-factor services, million Dollars 
IRXNFSD  = IRXNFSDOP  * OECDP 
 
'7:Import of non-factor services, million Dollars 
IRMNFSD  = IRMNFSDCIFP  * IRCIFP 
 
'8:Export of non-oil goods, million Dollars 
IRXGNOD  = IRXGNODOP  * OECDP 
 
'9:Import of goods, million Dollars 
IRMGD  = IRMGDCIFP  * IRCIFP 
 
'10:Export of services, million Dollars 
IRXSD  = IRXNFSD  + IRXFYSD 
 
'11:Import of services, million Dollars 
IRMSD  = IRMNFSD  + IRMFYSD 
 
'12:Balance of factor income services, million Dollars 
IRFYSBD  = IRXFYSD  - IRMFYSD 
 
'13:Balance of non-factor income services, million Dollars 
IRNFSBD  = IRXNFSD  - IRMNFSD 
 
'14:Cumulative balance of payments, million Dollars 
IRBOPDC  = IRBOPDC(-1)  + IRBOPD 
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'15:Balance of payments errors and omissions, million Dollars 
IRBOPEOD  = IRBOPEODC  - IRBOPEODC(-1) 
 
'16:Cumulative capital account, million Dollars 
IRKADC  = IRKADC(-1)  + IRKAD 
 
'17:Cumulative current account, million Dollars 
IRCADC  = IRCADC(-1)  + IRCAD 
 
'18:Cumulative balance of trade, million Dollars 
IRTBDC  = IRTBDC(-1)  + IRTBD 
 
'19:Cumulative balance of services, million Dollars 
IRSBDC  = IRSBDC(-1)  + IRSBD 
 
'20:Net transfers, million Dollars 
IRNTRD  = IRNTRDC  - IRNTRDC(-1) 
 
'21:Cumulative factor income services balance, million Dollars 
IRFYSBDC  = IRFYSBDC(-1)  + IRFYSBD 
 
'22:Cumulative non-factor income services balance, million Dollars 
IRNFSBDC  = IRNFSBDC(-1)  + IRNFSBD 
 
'23:Export of oil, million Dollars 
IRXOILD  = IRWPOIL  * IRXOILB 
 
 '101:Export of oil, million barrels/year 
IRXOILB=IRXOILB(-1)+B(1011)*(IRYOILB-IRYOILB(-1)) 
 
'102:Export of non-factor services, million Dollars 
IRXNFSDOP=IRXNFSDOP(-1)+B(1021)*IREENOIL+B(1022)*(IRGDPNF-
IRGDPNF(-1))+B(1023)*IRD79 
 
'103:Import of non-factor services, million Dollars 
IRMNFSDCIFP = IRMNFSDCIFP(-1) + B(1030) + B(1031) * (IREENOIL * 
IRCIFP / IRWPI - IREENOIL(-1) * IRCIFP(-1) / IRWPI(-1)) + B(1032) * 
(IRGDPM - IRGDPM(-1)) + B(1033) * (IRD77 + IRD79) + B(1034) * IRD88 
 
'104:Real import of goods, million Dollars 
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IRMGDCIFP=B(1040) 
+B(1041)*(IRXGD+IRXSD)+B(1042)*IREENOIL+B(1043)*IRGDPM+B(104
4)*IRCIFP+B(1045)*IRKAD+B(1046)*IRD79 
 
'105:Real export of non-oil goods, million Dollars 
IRXGNODOP = 
B(1050)+B(1051)*IREX*OECDP/IRWPI+B(1052)*IRXGNODOP(-
1)+B(1053)*IRGDPNF 
 
'106:Import of factor income services, million Dollars 
IRMFYSD=B(1060)+(B(1061)+B(1062)*(1-
IRD5977))*IRKADC*LIBOR/100+B(1063)*IRMFYSD(-
1)+B(1064)*IRD5978*IRMGD+B(1065)*IRD5977 
 
'107:Export of factor income services, million Dollars 
IRXFYSD= B(1070)+B(1071)*IRGEFIDC+B(1072)*(1-
IRD5978)+B(1073)*IRXFYSD(-1) 
 
'108:Cumulative balance of payments errors and omissions, million Dollars 
IRBOPEODC 
=(B(1080)+B(1081)*IRKADC+B(1082)*IRTBDC+B(1083)*IRFYSBDC+B(10
84)*IRNFSBDC)*(1+B(1085)*IRD5970)+B(1086)*IRD84 
 
'109:Cumulative net transfers, million Dollars 
IRNTRDC =IRNTRDC(-
1)+(B(1090)+B(1091)*IRKADC+B(1092)*IRTBDC+B(1093)*IRFYSBDC+B(
1094)*IRNFSBDC+B(1095)*IRBOPEODC)*(1+B(1096)*IRD5988) 
 
'M O N E T A R Y   S E C T O R   
  
'201:Net claim of banking system to government sector (including public 
government), billion Rials 
IRM2NGV  = IRM2NGGV  + IRM2NGSV 
 
'202:Net claim of banking system to public government, billion Rials 
IRM2NGGV  = IRGBDVC  + IRFEOAV  + IROLVC 
 
'203:Net claim of banking system to government sector (excluding public 
government) at constant prices, billion Rials 
IRM2NGSV  = IRM2NGSVPGDPM  * IRPGDPM 
 
'204:Net claim of banking system to private sector at constant prices, billion 
Rials 
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IRM2NPV  = IRM2NPVPGDPM  * IRPGDPM 
 
'205:Cumulative obligatory loans in government budget, billion rials 
IROLVC  = IROLVC(-1)  + IROLV 
 
'206:Obligatory loans in government budget, billion rials 
IROLV  = IROLPV  + IROLGV 
 
'207:Demand deposits of private sector, billion Rials 
IRDDV  = IRDDVPGDPM  * IRPGDPM 
 
'208:Saving and time deposits of private sector, billion Rials 
IRSDV  = IRSDVPGDPM  * IRPGDPM 
 
'209:Currency in hands of public, billion Rials 
IRCUV  = IRCUVPGDPM  * IRPGDPM 
 
'210:Liquidity, billion Rials 
IRM2V  = IRCUV  + IRDDV  + IRSDV 
 
'211:Net foreign assets of banking system, billion Rials 
IRM2NFAV = IRM2NFAD / (((1 - IRD93 - IRD90 - IRD91 - IRD92) / IREO + 
IRD93 / 1748 + IRD90 / 221.89 + IRD91 / 351.9 + IRD92 / 641.2) * 1000) 
 
'212:Net worth and other items net of banking system, billion Rials 
IRM2NWV  = IRM2V  - (IRM2NPV  + IRM2NGV  + IRM2NFAV) 
 
'301:Net claim of banking system to private sector at constant prices, billion 
Rials 
IRM2NPVPGDPM=IRM2NPVPGDPM(-
1)+B(3011)*IRIRL+B(3012)*IRD7576 
 
'302:Net claim of banking system to government sector (excluding public 
government) at constant prices, billion Rials 
IRM2NGSVPGDPM = B(3020)+B(3021)*IRM2NGSVPGDPM(-1)+B(3022)* 
IRIRL+B(3023)*IRD9497+B(3024)*IRD5978*IRM2NGSVPGDPM(-1) 
 
'303:Net foreign assets of banking system, million Dollars 
IRM2NFAD = B(3031)*IRBOPDC+B(3032)*IRM2NFAD(-
1)+B(3033)*IRD8589+B(3034)*IRD9705 
 
'304:Real demand deposits of private sector, billion Rials 
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IRDDVPGDPM  = B(3041)*IRGDPM+B(3042)*IRDDVPGDPM(-
1)+B(3043)*IRIRS+B(3044)*IRIRNB 
 
'305:Real saving and time deposits of private sector, billion Rials 
IRSDVPGDPM = 
B(3050)+B(3051)*IRGDPM+B(3052)*IRIRS+B(3053)*IRSDVPGDPM(-1) 
 
'306:Real currency in hands of public, billion Rials 
IRCUVPGDPM  = B(3060)+B(3061)*IRCUVPGDPM(-
1)+B(3062)*IRGDPM+B(3063)*IRD5977+B(3064)*IRIRL+B(3065)*IRIRNB
+B(3066)*IRD79 
 
'G O V E R N M E N T   S E C T O R 
 
'401:Cumulative government budget deficit, billion Rials 
IRGBDVC=IRGBDVC(-1)-IRGBDV 
 
'402:Government revenue, billion Rials 
IRGRV = IRGROILV+IRGRTV+IRGRMV+IRGRDSV+IRGRSV 
 
'403:Government tax revenue, billion Rials 
IRGRTV=IRGRTDV+IRGRTIV 
 
'404:Government expenditure, billion Rials 
IRGEV = IRGECV+IRGEDV+IRGESV+IRGESPV+IRGEFIV 
 
'405:Government budget deficit, billion Rials 
IRGBDV = IRGRV-IRGEV 
 
'406:Government special expenditures, billion Rials 
IRGESV=IRGRSV 
 
'407:Cumulative government expenditures in foreign investment, million Dollars 
IRGEFIDC=IRGEFIDC(-1)+IRGEFIV/IREO*1000 
 
'501:Government indirect tax revenue, billion Rials  
IRGRTIV= IRGRTIV(-1)+B(5011)*(IRMGV-IRMGV(-
1))+B(5012)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)-(IRMGV-IRMGV(-1))) 
 
'502:Government oil revenue, billion Rials 
IRGROILV=B(5021)*(1-IRD93)*IREO*(IRXOILD/1000-
IRGRDSV/IREM)+B(5022)*IRPDOIL*(IRYOILB-
IRXOILB)+B(5023)*IRD93*(0.58*1000+0.42*(IREO-
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1000))*(IRXOILD/1000-IRGRDSV/IREM) 
+B(5024)*IRD0005+B(5025)*IRD9597 
 
'503:Government miscellaneous revenue, billion Rials 
IRGRMV=IRGRMV(-1)+B(5031)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-
1))+B(5032)*IRD00 
 
'504:Government special revenue, billion Rials  
IRGRSV=IRGRSV(-1)+B(5040)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)) 
 
'505:Government direct tax revenue, billion Rials 
IRGRTDV=IRGRTDV(-1)+B(5051)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)) 
 
'R E A L   S E C T O R  
 
'601: Real aggregate demand, billion Rials 
IRAD  = IRINPUT  + IRC  + IRG  + IRI  + IRDIS  + IRX  + IRTOT 
 
'602: Real aggregate supply, billion Rials 
IRAS  = IROUTPUT  + IRNIT  + IRM  + IRTOT 
 
'603:Real aggregate output, billion Rials 
IROUTPUT  = IRINPUT  + IRGDPF 
 
'604:Real gross national saving, billion Rials 
IRGNS  = IRI  + IRII  + IRBOT  + IRNFY  + IRTOT 
 
'605:Real net national saving  , billion Rials 
IRNNS  = IRGNS  - IRCCA 
 
'606:Real export, billion Rials 
IRX  = IRXOIL  + IRXNOILG  + IRXNFS 
 
'607:Real import, billion Rials 
IRM  = IRMG  + IRMNFS 
 
'608: Real balance of trade , billion Rials 
IRBOT  = IRX  - IRM 
 
'609: Real gross domestic expenditure at market prices, billion Rials 
IRGDEM  = IRC  + IRG  + IRI  + IRBOT  + IRDIS 
 
'610: Private saving, billion Rials 
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IRSP  = IRYD  - IRC 
 
'611:Terms of trade, billion Rials 
IRTOT  = 2  * ( (IRXV  * IRM)  - (IRMV  * IRX) )  / (IRXV  + IRMV) 
 
'612:Real gross domestic income at market prices, billion Rials 
IRGDIM  = IRGDPM  + IRTOT 
 
'613:Real discrepancies, billion Rials 
IRDIS  = IRGDPM  - (IRC  + IRG  + IRI  + IRBOT) 
 
'614:Real gross national product at market prices, billion Rials 
IRGNPM  = IRGDPM  + IRNFY 
 
'615:Real gross national income at market prices, billion Rials 
IRGNIM  = IRGNPM  + IRTOT 
 
'616:Real net national income at factor cost, billion Rials 
IRNNIF  = IRGNIM  - IRCCA  - IRNIT 
 
'617:Real net factor income, billion Rials 
IRNFY  = IRXFY  - IRMFY 
 
'618:Net indirect taxes, billion Rials 
IRNIT  = IRIT - IRSUB 
 
'619:Real capital stock, billion Rials 
IRK  = IRK(-1)  + IRI  - IRCCA 
 
'620:Real gross domestic product at market prices, billion Rials 
IRGDPM  = IRGDPNF  + IRVAOIL  + IRNIT 
 
'621:Real disposable income, billion Rials 
IRYD  = IRGDPNF  + IRNFY  - IRCCA  - IRGRTDV  / IRPIT 
 
'622:Real investment, billion Rials 
IRI  = IRIP  + IRIG 
 
'623:Real indirect taxes, billion Rials 
IRIT  = IRITV/IRPIT 
 
'624:Real subsidies, billion Rials 
IRSUB  = IRSUBV/IRPSUB 
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'625:Real gross domestic product at factor cost, billion Rials 
IRGDPF  = IRGDPNF  + IRVAOIL 
 
'701:Real government investment, billion Rials 
IRIG=IRIG(-1)+B(7011)*(IRGEDV/IRWPI-IRGEDV(-1)/IRWPI(-
1))+B(7012)*IRD76+B(7013)*IRD77+B(7014)*IRD78+B(7015)*IRD79 
 
'702:Real government consumption, billion Rials 
IRG =IRG(-1)+B(7021)*((IRGECV+IRGESV)/IRWPI-(IRGECV(-
1)+IRGESV(-1))/IRWPI(-1)) 
 
'703:Real non-oil gross domestic product at market price, billion Rials 
IRGDPNF=B(7030)+B(7031)*IRK(-1)+B(7032)*(IRIP+IRIG-
IRM*IRMACHIMV)+B(7033)*IREMP+B(7034)*IRM*IRMACHIMV+B(7035
)*IRD79 
 
'704:Real import of goods, billion Rials 
IRMG = IRMG(-1)+B(7041)*(IRMGDCIFP - IRMGDCIFP(-1)) 
 
'705:Real import if non-factor services, billion Rials 
IRMNFS=B(7051)*(IRMNFSDCIFP-IRMNFSDCIFP(-
1))+B(7052)*IRMNFS(-1) 
 
'706:Real private investment, billion Rials 
IRIP=B(7060)+B(7061)*IRGDPNF(-
1)+B(7062)*IRM*IRMACHIMV+B(7063)*IRIRL+B(7064)*IRD7779 
 
'707:Real value added of oil, billion Rials 
IRVAOIL=B(7071)*IRVAOIL(-1)+B(7072)*(IRXOILB-IRXOILB(-1)) 
+B(7073)*((IRYOILB-IRXOILB)-(IRYOILB(-1)-IRXOILB(-1))) 
 
'708:Real capital consumption allowances, billion Rials 
IRCCA = B(7080) +B(7081)*IRK(-1) +B(7082)*(IRWARCD+ IRWARED+ 
IRWARMD)+B(7083)*IRD01 
 
'709:Real private consumption, billion Rials 
IRC=B(7091)*(IRYD-IRYD(-1))+B(7092)*IRSP(-1)+IRC(-1) 
 
'710:Export of factor income from abroad, billion Rials 
IRXFY = IRXFY(-1) +B(7101)*(IRXFYSD / OECDP - IRXFYSD(-1) / 
OECDP(-1)) +B(7102)*IRD7879 
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'711:Import of factor income from abroad, billion Rials 
IRMFY=IRMFY(-1)+ B(7110)+B(7111)*(IRMFYSD/OECDP-IRMFYSD(-
1)/OECDP(-1))+B(7112)*IRD7377 
 
'712:Real oil export, billion Rials 
IRXOIL=IRXOIL(-1)+B(7122)*(IRXOILB-IRXOILB(-
1))+B(7123)*IRD73+B(7124)*IRD83 
 
'713:Real export of goods, billion Rials 
IRXNOILG=IRXNOILG(-1)+B(7131)*(IRXGNODOP-IRXGNODOP(-1)) 
 
'714:Real export of non factor services, billion Rials 
IRXNFS=IRXNFS(-1)+B(7141)*(IRXNFSDOP-IRXNFSDOP(-1)) 
 
'715:Real input of production, billion Rials 
IRINPUT = IRINPUT(-1) + B(7151) * (IRGDPF - IRGDPF(-
1))+B(7152)*IRD79 
 
'716:Real changes in inventory, billion Rials 
IRII=B(7160)+B(7161)*(IRII(-1)/IROUTPUT(-1))*(IROUTPUT-IROUTPUT(-
1))+B(7162)*IRII(-
1)+B(7163)*IRYEAR+B(7164)*IRPGDPF+B(7165)*IRD8285 
 
'N O M I N A L    V A L U E S  
 
'801: Nominal aggregate demand, billion Rials 
IRADV  = IRINPUTV  + IRCV  + IRGV  + IRIV  + IRDISV  + IRXV 
 
'802: Nominal aggregate supply, billion Rials 
IRASV  = IROUTPUTV  + IRNITV  + IRMV 
 
'803: Nominal aggregate output, billion Rials 
IROUTPUTV  = IRINPUTV  + IRGDPFV 
 
'804: Nominal aggregate input, billion Rials 
IRINPUTV  = IRPINPUT  * IRINPUT 
 
'805:Real gross national saving , billion Rials 
IRGNSV  = IRIV  + IRIIV  + IRBOTV  + IRNFYV 
 
'806:Real net national saving , billion Rials 
IRNNSV  = IRGNSV  - IRCCAV 
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'807:Nominal export, billion Rials 
IRXV  = IRXOILV  + IRXNOILGV  + IRXNFSV 
 
'808:Nominal import, billion Rials 
IRMV  = IRMGV  + IRMNFSV 
 
'809: Nominal balance of trade, billion Rials 
IRBOTV  = IRXV  - IRMV 
 
'810: Nominal gross domestic expenditure at market prices, billion Rials 
IRGDEMV  = IRCV  + IRGV  + IRIV  + IRBOTV  + IRDISV 
 
'811: Nominal private saving, billion Rials 
IRSPV  = IRYDV  - IRCV 
 
'812:Nominal capital stock, billion Rials 
IRKV  = IRKV(-1)  * (1  + (IRPI  - IRPI(-1))  / IRPI(-1))  + IRIV  - IRCCAV 
 
'813:Nominal gross domestic income at market price, billion Rials 
IRGDIMV  = IRGDPMV 
 
'814:Nominal gross national income at market price, billion Rials 
IRGNIMV  = IRGNPMV 
 
'815:Nominal net national income at factor cost, billion Rials 
IRNNIFV  = IRGNIMV  - IRCCAV  - IRNITV 
 
'816:Nominal non-oil gross domestic product at market price, billion Rials 
IRGDPNFV  = IRPGDPNF  * IRGDPNF 
 
'817:Nominal gross national products at market price, billion Rials 
IRGNPMV  = IRGDPMV  + IRNFYV 
 
'818:Nominal gross domestic products at market price, billion Rials 
IRGDPMV  = IRGDPNFV  + IRVAOILV  + IRNITV 
 
'819:Nominal disposable income, billion Rials 
IRYDV  = IRGDPNFV  + IRNFYV  - IRCCAV  - IRGRTDV 
 
'820:Nominal capital consumption allowances, billion Rials 
IRCCAV  = IRCCA  * IRPCCA 
 
'821:Nominal investment, billion Rials 
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IRIV  = IRIGV  + IRIPV 
 
'822:Nominal discrepancies, billion Rials 
IRDISV  = IRGDPMV  - (IRCV  + IRGV  + IRIV  + IRBOTV) 
 
'823:Nominal net indirect taxes, billion Rials 
IRNITV  = IRITV  - IRSUBV 
 
'824:Nominal net factor income, billion Rials 
IRNFYV  = IRXFYV  - IRMFYV 
 
'825:Gross domestic product at factor cost, billion Rials 
IRGDPFV  = IRGDPNFV  + IRVAOILV 
 
'901:Nominal government consumption, billion Rials  
IRGV  = IRGV(-1)+ B(9011)*( (IRGECV+IRGESV)-(IRGECV(-1)-(IRGESV(-
1)))) 
 
'902:Nominal government investment, billion Rials 
IRIGV=IRIGV(-1)+B(9021)*(IRGEDV-IRGEDV(-1))+B(9022)*(IRFEOAV-
IRFEOAV(-1))+B(9023)*IROLGV+B(9024)*IRD9497 
 
'903:Nominal subsidies, billion Rials 
IRSUBV=IRSUBV(-1)+B(9031)*(IRGECV+IRGESV-IRGECV(-1)-IRGESV) 
 
'904:Nominal private consumption, billion Rials 
IRCV =IRCV(-1)+B(9041)*(IRYDV-IRYDV(-1))+B(9042)*IRSPV(-1) 
 
'905:Nominal value added of oil sector, billion Rials 
IRVAOILV=IRVAOILV(-1)+B(9051)*(IRXOILD/1000*IREO-IRXOILD(-
1)/1000*IREO(-1)) +B(9052)*(IRPDOIL*(IRYOILB-IRXOILB)-IRPDOIL(-
1)*(IRYOILB(-1)-IRXOILB(-1))) 
 
'906:Nominal import of goods, billion Rials 
IRMGV = IRMGV(-1)+ B(9061)*(IRMGD*IREENOIL-IRMGD(-
1)*IREENOIL(-1)) 
 
'907:Nominal import of non-factor services, billion Rials 
IRMNFSV = IRMNFSV(-1)+ B(9071)*(IRMNFSD*IREENOIL-IRMNFSD(-
1)*IREENOIL(-1)) 
 '908:Nominal export of factor income from abroad, billion Rials 
IRXFYV =  IRXFYV(-1)+B(9081)*(IRXFYSD*IREENOIL-IRXFYSD(-
1)*IREENOIL(-1)) 



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    27 

 
'909:Nominal import of factor income from abroad, billion Rials 
IRMFYV = IRMFYV(-1)+B(9090)+B(9091)*(IRMFYSD*IREENOIL-
IRMFYSD(-1)*IREENOIL(-1))+B(9092)*IRD93+B(9093)*IRD5992 
 
'910:Nominal indirect taxes, billion Rials 
IRITV=IRITV(-1)+B(9101)*(IRGRTIV-IRGRTIV(-1)) 
 
'911:Nominal private investment, billion Rials 
IRIPV=IRIPV(-1)+IROLPV+B(9111)*(IRIRL-IRIRL(-1))+B(9112)*(IRIRNB-
IRIRNB(-1))+B(9113)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1))+B(9114)*IRD99 
 
'912:Nominal oil export, billion Rials 
IRXOILV=IRXOILV(-1)+B(9121)*(IRXOILD*IREO-IRXOILD(-1)*IREO(-
1))+B(9122)*IRD93+B(9123)*IRD9605 
 
'913:Nominal non-oil goods export, billion Rials 
IRXNOILGV=B(9131)*(IRXGNOD*IREENOIL-IRXGNOD(-1)*IREENOIL(-
1))+IRXNOILGV(-1) 
 
'914:Nominal non-factor services export, billion Rials 
IRXNFSV=IRXNFSV(-1)+B(9141)*(IRXNFSD*IREENOIL-IRXNFSD(-
1)*IREENOIL(-1)) 
 
'915:Nominal changes in inventory, billion Rials 
IRIIV=IRIIV(-1)+B(9151)*(IRIIV(-1)/IRINPUTV(-1))*(IRINPUTV-
IRINPUTV(-1))+B(9152)*(IRIIV(-1)/IRGDPFV(-1))*(IRGDPFV-IRGDPFV(-
1))+B(9153)*IRD9596+B(9154)*IRD00 
 
'P R I C E  
 
'1001: Agregate price deflator 
IRPA  = IRADV  / IRAS 
 
'1002: Gross domestic product at factor cost price deflator 
IRPGDPF  = IRGDPFV  / IRGDPF 
 
'1003:Gross national saving price deflator 
IRPGNS  = IRGNSV  / IRGNS 
 
'1004:Net national saving price deflator 
IRPNNS  = IRNNSV  / IRNNS 
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'1005:Import of goods price deflator 
IRPMG  = IRMGV  / IRMG 
 
'1006:Import of non factor services price deflator 
IRPMNFS  = IRMNFSV  / IRMNFS 
 
'1007:Export of oil price deflator 
IRPXOIL  = IRXOILV  / IRXOIL 
 
'1008:Export of non-oil goods price deflator 
IRPXNOILG  = IRXNOILGV  / IRXNOILG 
 
'1009:Export of non-factor services price deflator 
IRPXNFS  = IRXNFSV  / IRXNFS 
 
'1010: Balance of trade price deflator 
IRPBOT  = IRBOTV  / IRBOT 
 
'1011: Gross domestic expenditure at market prices price deflator 
IRPGDEM  = IRGDEMV  / IRGDEM 
 
'1012: Private saving price deflator 
IRPSP  = IRSPV  / IRSP 
 
'1013:Capital stock price deflator 
IRPK  = IRKV  / IRK 
 
'1014:Gross domestic product price deflator 
IRPGDPM  = IRGDPMV  / IRGDPM 
 
'1015:Private consumption price deflator 
IRPC  = IRCV  / IRC 
 
'1016:Government investment price deflator 
IRPIG  = IRIGV  / IRIG 
 
'1017:Private investment price deflator 
IRPIP  = IRIPV  / IRIP 
 
'1018:Government consumption price deflator 
IRPG  = IRGV  / IRG 
 
'1019:Net indirect taxes price deflator 
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IRPNIT  = IRNITV/IRNIT 
 
'1020:Import price deflator 
IRPM  = IRMV  / IRM 
 
'1021:Export price deflator 
IRPX  = IRXV  / IRX 
 
'1022:Net factor income from abroad price deflator 
IRPNFY  = IRNFYV  / IRNFY 
 
'1023:Export of factor income from abroad price deflator 
IRPXFY  = IRXFYV  / IRXFY 
 
'1024:Import of factor income from abroad price deflator 
IRPMFY  = IRMFYV  / IRMFY 
 
'1025:Oil value added price deflator 
IRPVAOIL  = IRVAOILV  / IRVAOIL 
 
'1026:Investment price deflator 
IRPI  = IRIV  / IRI 
 
'1027:Inflation rate for consumer price index 
IRINFCPI  = (IRCPI  - IRCPI(-1))  / IRCPI(-1) 
 
'1028:Inflation rate for whole sale price index 
IRINFWPI  = (IRWPI  - IRWPI(-1))  / IRWPI(-1) 
 
'1029:Gross national product price deflator 
IRPGNPM  = IRGNPMV  / IRGNPM 
 
'1030:Discrepancies price deflator 
IRPDIS  = IRDISV  / IRDIS 
 
'1031:Gross domestic income price deflator 
IRPGDIM  = IRGDIMV  / IRGDIM 
 
'1032:Gross national income price deflator 
IRPGNIM  = IRGNIMV  / IRGNIM 
 
'1033:Disposable income price deflator 
IRPYD  = IRYDV  / IRYD 
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'1034:Net national income price deflator 
IRPNNIF  = IRNNIFV  / IRNNIF 
 
'1035:Non-oil gross domestic product price deflator 
IRPGDPNF  = (IRCV  + IRGV  + IRIV  + IRXV  - IRMV  + IRDISV  - 
IRVAOILV  - IRNITV)  / IRGDPNF 
 
'1036: Inirect taxes price deflator 
IRPIT=IRPGDPF 
 
'1037: Subsidies price deflator 
IRPSUB = IRPGDPF 
 
'1038: Output price deflator 
IRPOUTPUT=IROUTPUTV/IROUTPUT 
 
'1039: Changes in inventory price deflator 
IRPII=IRIIV/IRII 
 
'2001:Market exchange rate, Rials/Dollar 
IREM =IREM(-1)+B(20011)*(IRM2V-IRM2V(-
1))+B(20012)*IRBOPD+B(20013)*IRGRDSV+B(20014)*IRD99 
 
'2002:Effective exchange rate for non-oil goods and services, Rials/Dollar 
IREENOIL=  IREO*IRD5978+ (1-IRD5978)*(B(20020)+B(20021)*IREM+(1-
B(20021))*IREO)+B(20022)*IREENOIL(-1)+B(20023)*IRD9305 
 
'2003:Whole sale price index for imported goods 
IRWPIM = IRWPIM(-1)+ B(20031)*(  
((IRMGD/(IRMGD+IRMNFSD))*IRPM) - ((IRMGD(-1)/(IRMGD(-
1)+IRMNFSD(-1)))*IRPM(-1))) 
 
'2004:Whole sale price index for exported goods 
IRWPIX =IRWPIX(-1)+B(20041)*(((IRXGNOD/(IRXGD+IRXNFSD))*IRPX) 
- ((IRXGNOD(-1)/(IRXGD(-1)+IRXNFSD(-1)))*IRPX(-1))) 
 
'2005:Whole sale price index for domestically produced and consumed goods 
IRWPID  = IRWPID(-1)+B(20051)*(IRPGDPNF-IRPGDPNF(-1)) 
 
'2006:Whole sale price index 
IRWPI =B(20061)*IRWPID+B(20062)*IRWPIM+(1-B(20061)-
B(20062))*IRWPIX 
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'2007:Consumer price index 
IRCPI= IRCPI(-1)+B(20071)*(IRPGDPNF-IRPGDPNF(-1))+B(20072)*IRD00 
 
'2008:Non-organized market interest rate 
IRIRNB  = B(20080) + B(20081)* IRIRNB(-1) + B(20082)* (IRSPV - IRSPV(-
1)) +(IRCPI-IRCPI(-1))/IRCPI(-1) +B(20083)*IRD7905+B(20084)*IRD9699 
 
'2009:Capital consumption allowances price deflator 
IRPCCA=IRPCCA(-1)+B(20091)*(IRPK-IRPK(-1)) 
 
'2010: Input price deflator 
IRPINPUT=IRPINPUT(-1)+B(20101)*(IRPGDPF-IRPGDPF(-1)) 
 
'L A B O R    M A R K E T  
 
'3001:Wage index 
IRWIND  = IRWINDPGDPM  * IRPGDPM 
 
'3002:Active population, thousand persons 
IRPOPA  = IRPOPAPOP  * IRPOP 
 
'3003:Unemployment, thousand persons 
IRUNEMP  = IRPOPA  - IREMP 
 
'3004:Unemployment rate, percent 
IRUNEMPR  = IRUNEMP  / IRPOPA  * 100 
 
'3101:Active population ratio 
IRPOPAPOP=B(31010)+B(31011)*IRPOPAPOP(-
1)+B(31012)*IRYEAR+B(31013)*IRD66 
 
'3102:Population, thousand persons 
IRPOP =B(31020) +B(31021)*IRPOP(-1) 
 
'3103:Real wage index 
IRWINDPGDPM=IRWINDPGDPM(-1)+B(31031)*(IREMP-IREMP(-
1))+B(31032)*(IRGDPM-IRGDPM(-
1))+B(31033)*IRD7579+B(31034)*IRD7880 
 
'3104:Employment, thousand persons 
IREMP=IREMP(-1)+B(31041)*(IRWIND-IRWIND(-
1))+B(31042)*IRPOPA+B(31043)*IRD66+B(31044)*IRD76 
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  های محاسباتی بلوکتار ساخ
هـای    های محاسباتی یک الگو وابستگی معادالت را بـه صـورت بلـوک              ساختار بلوک 

تـوان بـه      مـی ها اشاره به ایـن معنـی دارد کـه آیـا الگـو را        ساختار بلوک . دهد    می مجزا نشان 
 که در هنگام حل هر بلوک نیازمند متغیرهای معادالت بلوک           های مستقل تفکیک نمود     گروه

تـوان الگوهـا را در قالـب            مـی  تـر   با بلوک کـردن معـادالت راحـت       . های دیگر نباشیم     بلوک یا
ها حل نمود و عمالً تعداد متغیرهائی که همزمان بایست حـل شـوند                الگوهای کوچکتر بلوک  

 این عمل باعث بهبود حل الگو خواهد شد و از طرفـی بـرای بررسـی الگـو                 . کمتر خواهد شد  
ر تفکیک شده کمک گرفـت کـه چگونـه متغیرهـا از طریـق معـادالت                 توان از این ساختا      می

 و  (Simultaneous)هـا بـه دو بخـش همزمـان            بلـوک  .انـد   همختلف به یکـدیگر وابـسته شـد       
توان آن      می یک بلوک بازگشتی بلوکی است که     . شوند    می بندی   طبقه (Recursive)بازگشتی  

یرهائی اسـت کـه مقـادیر آنهـا قـبالً           را به نحوی نوشت که تمام معادالت آن فقط شامل متغ          
تواند با حل سادۀ تمام معادالت بلـوک حـل      می یک بلوک بازگشتی به راحتی  .اند  هتعیین شد 

 به هیچ نحو مقدار یـک متغیـر         توان  نمییک بلوک همزمان بلوکی از معادالت است که         . شود
نتیجتـاً تمـام     .آورددر بلوک را بدون بازخور متغیرهای دیگر در سایر معادالت بلوک بدسـت              

  .بلوک باید به صورت همزمان حل شود
  :های محاسباتی در الگوی اقتصادسنجی کالن ایران به شکل زیر است ساختار بلوک

Number of equations: 200 
Number of independent blocks: 3 
Number of simultaneous blocks: 1 
Number of recursive blocks: 2 
 
Block 1: 14 Recursive Equations 
  irxoilb(24)               irxoild(23)               irvaoilv(133)             irkadc(16)               
 irgefidc(57)              irxfysd(30)               irigv(130)                irpop(198)               
 irpopapop(197)        irpopa(194)              irvaoil(94)               irxoilv(140)             
 irxoil(99)                ircca(95) 
 
Block 2: 102 Simultaneous Equations 
  irtbd(1)                  irsbd(2)                  ircad(3)                  irbopd(4)                
 irxgd(5)                  irxnfsd(6)                irmnfsd(7)                irxgnod(8)               
 irmgd(9)                  irxsd(10)                 irmsd(11)                 irfysbd(12)              
 irnfsbd(13)               irbopeod(15)            irtbdc(18)                irntrd(20)               
 irfysbdc(21)             irnfsbdc(22)             irxnfsdop(25)           irmnfsdcifp(26)          
 irmgdcifp(27)           irxgnodop(28)          irmfysd(29)               irbopeodc(31)            
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 irntrdc(32)               irddv(39)                 irsdv(40)                 ircuv(41)                
 irm2v(42)                 irddvpgdpm(48)       irsdvpgdpm(49)       ircuvpgdpm(50)           
 irgesv(56)                irgrtiv(58)               irgrsv(61)                irgrtdv(62)              
 irx(68)                   irm(69)                   irnit(80)                 irk(81)                  
 irgdpm(82)               iri(84)                   irit(85)                  irsub(86)                
 irgdpf(87)                irig(88)                  irgdpnf(90)               irmg(91)                 
 irmnfs(92)                irip(93)                  irxnoilg(100)             irxnfs(101)              
 irinput(102)              iroutputv(106)          irinputv(107)             irxv(110)                
 irmv(111)                 irbotv(112)               irspv(114)                irkv(115)                
 irgdpnfv(119)           irgdpmv(121)           irydv(122)                irccav(123)              
 iriv(124)                 irdisv(125)               irnitv(126)               irnfyv(127)              
 irgdpfv(128)             irgv(129)                 irsubv(131)               ircv(132)                
 irmgv(134)               irmnfsv(135)              irxfyv(136)          irmfyv(137)             
 iritv(138)                iripv(139)                irxnoilgv(141)           irxnfsv(142)             
 irpgdpf(145)             irpk(156)                 irpgdpm(157)            irpm(163)                
 irpx(164)                 irpi(169)                 irpgdpnf(178)            irpit(179)               
 irpsub(180)               irem(183)                 ireenoil(184)             irwpim(185)              
 irwpix(186)              irwpid(187)              irwpi(188)                 ircpi(189)               
 irirnb(190)               irpcca(191)               irpinput(192)             irwind(193)              
 irwindpgdpm(199)   iremp(200) 
 
Block 3: 84 Recursive Equations 
  irbopdc(14)              ircadc(17)                irsbdc(19)            irm2ngsv(35)          
 irm2ngsvpgdpm(46)irgev(54)                 irgrmv(60)                irgroilv(59)             
 irgrtv(53)                irgrv(52)                 irgbdv(55)                irgbdvc(51)              
 irolv(38)                 irolvc(37)                irm2nggv(34)           irm2ngv(33)              
 irm2npvpgdpm(45)  irm2npv(36)            irm2nfad(47)            irm2nfav(43)             
 irm2nwv(44)            irmfy(98)                 irxfy(97)                 irnfy(79)                
 iryd(83)                  irc(96)                   irg(89)                   irbot(70)                
 irdis(75)                 irtot(73)                 irad(63)                  iroutput(65)             
 iras(64)                  irii(103)                 irgns(66)                 irnns(67)                
 irgdem(71)              irsp(72)                  irgdim(74)                irgnpm(76)               
 irgnim(77)                irnnif(78)                iradv(104)                irasv(105)               
 iriiv(143)                irgnsv(108)               irnnsv(109)               irgdemv(113)             
 irgdimv(116)            irgnpmv(120)           irgnimv(117)            irnnifv(118)             
 irpa(144)                 irpgns(146)               irpnns(147)               irpmg(148)               
 irpmnfs(149)            irpxoil(150)              irpxnoilg(151)          irpxnfs(152)             
 irpbot(153)               irpgdem(154)           irpsp(155)                irpc(158)                
 irpig(159)                irpip(160)                irpg(161)                 irpnit(162)              
 irpnfy(165)               irpxfy(166)               irpmfy(167)              irpvaoil(168)            
 irinfcpi(170)             irinfwpi(171)            irpgnpm(172)       irpdis(173)              
 irpgdim(174)            irpgnim(175)            irpyd(176)                irpnnif(177)             
 irpoutput(181)          irpii(182)                irunemp(195)           irunempr(196) 
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   خاص های ویژگی
 بین موجود اتطارتبا و ادالتعم و یرهاغمت کلیت در الگو یک بارز خصوصیت اصوالً

 از ولی داد یحضتو را اتطارتبا این کیفیت ظلحا این از نتوان شاید و گردد  میپدیدار نهاآ
 که نمود اشاره زیر موارد به توان  میشده ساخته الگوی مورد در خاص های ویژگی ظلحا

  :دارد تازگی الگوها سایر به نسبت
 در اضتقا یا هضرع مازاد و باشند   میرحطم اضتقا و هضرع صورت به بخشها تمام .1

 به تجاری تراز و صادرات هضرع و واردات ایضتقا الثم برای. است شده تصریح الزم موارد
 ایضتقا و دراتصا هضرع از ناشی ارزی های  ههزین و مدهاآدر ،تجاری کسری یا مازاد نوانع

 پول بخش در. خارجی بخش در هطمربو کسری یا مازاد نوانع به پرداختها تراز و واردات
 خصوصی بخش از بانکی امظن الباتطم خالص یرغمت وجود با پول ایضتقا و پول هضرع عتواب
 مازاد یا کسری و دولت های  ههزین و مدهاآدر دولت بخش در. گیرند  میقرار ادلعت حالت در
 خدمات و کاال برای اضتقا و هضرع حقیقی بخش در. نمایند   میایجاد را ادلعت طشرای دجهبو
 در مکانیزم همین. رسند  می ادلعت به ماریآ های ایرتغم و موجودی در ییرغت یرغمت وجود با

 و کار نیروی هضرع کار بازار در. دارد وجود ملی هزینه و ملی مدآدر سمت از اسمی بخش
 دیگر بارتع به. رساند   میادلعت به را بازار این بیکاری یرغمت با همراه کار نیروی ایضتقا
 ادلعت دمع ساختار و دارند   مینگاه ادلعت حالت در را الگو های بازار مازاد یا کسری های یرغمت

 .نمایند می ادلیعت ساختار یک به تبدیل را الگو
 ورط به کامالً متقی الگو این در مختلف اقتصادسنجی های الگو برخالف .2

 الگو در اصلی قسمت یک الباًغ الگوها سایر در. شود  میمحاسبه و گرفته شکل سیستماتیک
 در. شوند   میمحاسبه قیمتی های شاخص سایر پل های رگرسیون طتوس و شده محاسبه
 نهاآ ابتث بر جاری مقادیر تقسیم از قیمت منیض های  هکنند دیلعت کلیه رضحا الگوی
 های قیمت منیض هکنند دیلعت های ریغمت بینعمالً در   نظرییضریا هطراب و مدهآ بدست
 دیلعت ریز وزنی میانگین دیگر بارتع به. است برقرار ملی یها حساب اقالم ءاجزا مختلف
 این. شود  میتر درشت اقالم قیمت منیض های  هکنند دیلعت مساوی قیمت منیض های  هکنند
 یها بینی پیش تمادعا فاصله که سازد  میفراهم الگو های یرغتم بین تنگاتنگی طارتبا پدیده

 .نماید  میتنگتر بسیار را یندهآ
 و ماریآ های ایرتغم همانند ترازپرداختها در موجود های اطخ با برخورد نحوه .3
 راه و است نیافتاده رظن از اقالم این که وریط به نبوده الیعانف صورت به انتقاالت تراز حساب
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 با طارتبا ایجاد و نهاآ نمودن درونزا و کردن انباشته ریقط از نانآ با برخورد برای نوینی حل
 یها بینی پیش مشکالت ملع این با. است شده رحط حساب این با طمرتب انباشته های یرغمت
 ها بینی پیش دقت در زیادی بسیار کمک که شود  میعرف یرهاغمت این مقادیر مورد در یندهآ

 مدت بلند در ماریآ های اطخ صفر میانگین و عمجمو خاصیت از راستا نای در. نماید می
 .است شده استفاده

 و ملی یها حساب و دولت بودجه در مختلف اقالم اریفعت تفاوت به توجه با .4
 از ملی یها حساب ریالی ارقام با ترازپرداختها حساب دالری ارقام اختالف نینچهم

 بین طارتبا حساب هر در موجود اریفعت ظحف منض تا شده استفاده پل های رگرسیون
 .شود تبیین دقیقاً نیز مختلف یها حساب

 که است الزم اذل شود  میمحاسبه درونزا کامالً الگو این در قیمت اینکه به توجه با .5
 از شده گرفته بکار های یرغمت کلیه الگو این در اذل گردند محاسبه حقیقی و جاری ارقام کلیه

 .اند هشد وردهآ جاری هم و ابتث قیمت به هم ملی یها حساب
دوگانگی بازار پول در الگو تصریح گردیده و بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی  .6

های وزنی بهره  ای و تسهیالت اعتباری با توجه به نرخ براساس عرضه و تقاضای منابع سپرده
لی در الگو حضور ها و تسهیالت بانکی و نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پو در بخش سپرده

 .دارند
بخش . باشد یکی دیگر از موارد دوگانگی در اقتصاد ایران دولت و بخش دولتی می .7

ها، نهادها، مؤسسات وابسته،  دولت شامل دولت به معنی بودجۀ عمومی و بسیاری از شرکت
ل ها و بسیاری موارد مشابه هستند که در ذی ها، انجمن های متبرکه، کمیته بنیادها، آستانه
. باشند گنجند که در مجموع چندین برابر دولت به معنی بودجۀ عمومی می این عناوین می

ی منابع و مصارف سیستم بانکی مشهود ها حساباین تمایز بین دولت و بخش دولتی در 
این دوگانگی مالی .  دست یافتتوان نمیهای دیگر به راحتی  است ولی به آمار آن در بخش

    .  تدر الگو تصریح شده اس
 ،رسمی ارز های نرخ که وریط به است شده ظلحا الگو در ارزی ندگانگیچ .8
 خاص جای در هرکدام و داشته ورضح الگو در همگی )زادآ بازار( یررسمیغ و رثمؤ ،صادراتی

 ریفعت درونزا صورت به دیگر نرخ دو و برونزا صورت به اول نرخ دو. شوند   میبکاربرده خود
 .اند هشد
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 نقش اخیر های سال در که دولت ارزی هداتعت خیرهذ حساب اهمیت به توجه با .9
 .است گردیده تبیین الگو در حساب این رفتار ،است نموده بازی ایران اقتصاد در مهمی بسیار

 اقتصاد های یرغمت سایر یتعتب و ایران اقتصاد در نفت بخش اهمیت به توجه با.10
 یرنفتیغ و نفتی ظلحا از ایران اقتصاد در ینفت دوگانگی ،نفت بخش اقتصادی رفتار از ایران

 .است شده تصریح و تبیین کامل صورت به
 طارتبا ریقط از خصوصی بخش گذاری سرمایه برای الزم مالی عمناب مینأت .11

 را گذاری سرمایه و پول بخش ،گذاری سرمایه اسمی های  ههزین به بانکی امظن الباتطم خالص
 .دهد  میقرار متقابل طارتبا در

های خصوصی و دولتی از  بندی وام  تسهیالت تکلیفی بودجۀ دولت در تقسیم.12
   .اند الگو مد نظر قرار گرفتهجمله مواردی است که در این 

 های سری از برخی در موجود های  (Co-Integration) امیغاد-هم عرف برای .13
 میمعت یا ساده اول مرتبه لضتفا از لزوم عمواق در نهاآ نمودن (Stationary) ایستا و زمانی
 .است شده استفاده رظن مورد های یرغمت یافته

 تراز به پولی دیدگاه مبنای بر پول بخش و خارجی بخش بین اصلی طارتبا .14
 .است گردیده راحیط (Monetary approach to balance of payments) پرداختها

 perfect) زینجایگ کامالً تولید عتاب یک یرنفتیغ خدمات و کاالها تولید عتاب .15

substituable) است شده ریفعت. 
 الگو در بانکی امظن خارجی های دارایی ارزشیابی در ارز نرخ به طمربو دیالتعت  .16

 .است شده ظملحو
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 الگو در بخشها طارتبا و ملع مکانیزم
 های بخش طارتبا نحوه ،اقتصادسنجی کالن الگوی هر های ویژگی مهمترین از یکی

 هعجام مورد در اقتصادی دعب از را الگو سازنده ریظن دیدگاه اساس هک است یکدیگر با نآ
 با که ،است ظملحو اساسی بخش ندینچ رضحا الگوی در. نماید  میتبیین بررسی تحت

 به  ایران اقتصاد خاص اتظمالح و ریظن های  هدیدگا مبنای بر بخشها این خاصی رافتظ
 شده هئارا وبچارچ به است بهتر بخشها این لاتصا نحوه بیان از قبل. اند هشد متصل یکدیگر

 زیر های بخش الگو اصلی های قسمت گردید هظمالح که ورطهمان. افکنیم ریظن بخش هر در
  :باشند  می

  خارجی -1
  پول -2
  دولت -3
  حقیقی -4
  اسمی -5
  قیمت -6
  کار -7
 تصریح صراحت به الگو در اضتقا و هضرع ادعاب فوق قسمت هفت از هرکدام در

 خدمات و کاال صادرات هضرع و خدمات و کاال واردات ایضتقا خارجی بخش در. اند هشد
 بخش در. نماید  میتبیین کشور های ترازپرداخت در را خارجی بخش در ادلعت دمع تاًاینه

 ادلعت بانکی امظن عمناب ریقط از پول هضرع و بانکی امظن مصارف ءاجزا بر پول ایضتقا پول
 را دولت الیتعف حجم دولت های  ههزین و دولت های مدآدر. نماید  میبیان را لپو بازار در

 در. شود  میمتبلور بودجه کسری در دولت بخش ادلعت دمع تاًاینه که نماید  میمشخص
 وحضو به اضتقا نوانع به هزینه سمت و هضرع نوانع به تولید سمت اقتصاد حقیقی بخش
 ایرتهاغم و موجودی در ییرغت در خدمات و کاال ایضتقا و هضرع تفاوت که است مصور
 جاری های  ههزین و وسیک از تولید جاری های  ههزین ،الگو اسمی بخش در. شود  میگر جلوه
 قیمتها قسمت در. نماید  میمشخص را بخش این در ادلعت دیگر سوی از اضتقا ءاجزا

 و گردیده بیان )زینهه( اضتقا و )تولید( هضرع سوی دو هر از جاری و حقیقی های بخش
 های شاخص این همگی که شوند   میمتبلور منیض های  هکنند تعدیل صورت به ها قیمت

 ،باشد داشته وجود ملی یها حساب ءاجزا در باید  میکه الزم موزون طارتبا از قیمت منیض
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 و دستمزد نرخ و شده بیان هردو کار نیروی ایضتقا و هضرع کار بازار در. هستند برخوردار
 .نماید  مییینعت ها بخش کلیه ملکردع با طارتبا در را بیکاری
   خارجی بخش

 تولید کردن تلقی برونزا مبنای بر خارجی بخش در ادالتعم و یرهاغمت ملع مکانیزم
 صادرات به منجر نفت تولید سهمیه و نفت قیمت الگو از بلوک این در. باشد  مینفت قیمت و

 با همراه مدآدر این. شود  مینآ از ناشی دالری مدآدر زانمی تاًاینه و بشکه حسب بر نفت
 کاالی صادرات بخش کل گردد  میتلقی درونزا که یرنفتیغ های کاال صادرات از ناشی مدآدر

 ،خارجی های قیمت و ارز رثمؤ نرخ احتساب با وارادات ایضتقا عتاب. نماید  مییینعت را کشور
 عمناب از استفاده و خدمات و کاال صادرات از ناشی ارزی های مدآدر و داخلی ناخالص تولید

 به سرمایه حساب عتاب این در. نماید  میمحاسبه را کاال واردات میزان سرمایه حساب خارجی
 در نیز را خارجی یضاستقرا عمناب از استفاده رثا تا نماید کمک که شده وارد برونزا صورت

 . دارد ورظمن کاال واردات برای اضتقا زانمی
 و رثمؤ ارز نرخ کمک با تا دارد این بر یعس کاال واردات ایضتقا عتاب کلی ورط هب
 و کاال صادرات از ناشی کشور ارزی های مدآدر کل نینچهم و کشور از خارج در کاالها قیمت

 واردات و صادرات تفاوت از تجاری تراز. نماید مشخص را کشور کاالیی واردات میزان خدمات
 کشور جاری تراز انتقالی های پرداخت و خدمات صادرات خالص با همراه و مدهآ بدست کاال
 واملع های پرداخت و ها دریافت بخش دو به خدمات واردات و صادرات. کند  میایجاد را

 که شده میقست خارج از تولید واملع از یرغ های پرداخت و ها دریافت و خارج از تولید
 .دارند هدهعب را ءاجزا این وردآبر یفهظو ادلهعم هارچ اًعمجمو

 حساب نمودن درونزا نهاآ استمهال نحوه و خارجی یها بدهی لیعف طشرای احتساب با
 تلقی برونزا سرمایه حساب ،اذل. گردد  میامالتعم در زیادی های اریب ایجاد سبب سرمایه

 حساب ماریآ اشتباهات و ایرتهاغم و سرمایه حساب و جاری تراز عمجمو از. شد
 .یدآ  میبدست ختهاترازپردا
 پول بخش

 خالص ،خارجی های دارایی خالص عمجمو نیعی بانکی امظن عمناب عجم از پول هضرع
 سایر و سرمایه حساب خالص و خصوصی بخش از الباتطم خالص ،دولت بخش از الباتطم

 ریقط از را پول بخش ،بانکی امظن خارجی های دارایی خالص. یدآ  میبدست داراییها
 به پولی دیدگاه براساس امر این که ،نماید  میمتصل الگو خارجی بخش به هاترازپرداخت
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 ریقط از را پول بخش ،دولت بخش از الباتطم خالص. است شده راحیط 2ترازپرداختها
 و داراییها سایر خالص. نماید  میطمرتب الگو دولت قسمت ادالتعم به دولت بودجه کسری
 خالص. گردد  میمحاسبه نآ روند و  تورم رخن احتساب با بانکی امظن سرمایه حساب

 امظن مصارف نوانع به نقدینگی تفاوت نوانع به خصوصی بخش از بانکی امظن الباتطم
 های  هسپرد و دیداری های  هسپرد ،اشخاص دست در مسکوک و اسکناس هعمجمو که بانکی
 محاسبه باقیمانده رتصو به بانکی امظن عمناب دیگر عمنب سه از باشد  میدار مدت و انداز پس
 به اقدام دارد اختیار در زادآ عمناب که زمانی تا بانکی امظن که است مفهوم بدین این. گردد می

 .نماید  میخصوصی بخش به تبارعا ایعطا
 نباشد مقدور پول ایضتقا عتاب در یرغمت یک نوانع به بهره نرخ ورود که هنگامی

 بوجود کالن اقتصاد تحلیل مناسب وبچارچ ایجاد و ریظن تحلیل در زیادی مشکالت
 های اقتصاد ارفعمت شکل به بهره نرخ که اقتصادی در که هستند باور این بر برخی. یدآ می
 نرخ یا اریظانت تورم نرخ از توان  میکالن اقتصادسنجی های الگو در باشد نداشته وجود ربیغ

 و Hicks طتوس شده هئارا IS-LM های منحنی وبچارچ در نآ جای به جاری سال تورم
Hansen در را ای هدیدع اشکاالت تقریب یرغمت این از استفاده کلی ورط به. نمود استفاده 

. است بررسی قابل جهت سه از اختالالت این. نماید  میایجاد مزبور ریظن تحلیل وبچارچ
 از را فیمختل حاالت و نیستند یکدیگر ادلعم تورم نرخ و بهره نرخ ،مقدار ظلحا از اینکه اول
 و باشد اریظانت تورم نرخ از بیشتر یا کمتر بهره نرخ که کرد تصور توان  میریظن ظلحا
 بهره نرخ زیرا ،است دیگر حالت کسع جهت در کالن نینچهم و خرد دعب از اقتصاد ملکردع
 افزایش سبب اریظانت تورم نرخ ولی شود  میتلقی گذاری سرمایه اسمی هزینه واحد نوانع به

 شده گذاری سرمایه کاهش سبب بهره نرخ افزایش. گردد  میگذاری سرمایه اسمی بازدهی
 بهره نرخ رثا دیگر بارتع به. شود  میگذاری سرمایه افزایش سبب قیمتها افزایش ارظانت ولی

 شود  میاستنتاج اول نکته از که دوم مهم نکته. نیستند همسو یکدیگر با اریظانت تورم نرخ و
 به توان  میرا نآ کنیم تلقی کاال بازار در ادلعت را IS منحنی اگر. تاس IS منحنی ریفعت

  :نوشت زیر شکل به سادگی
       [ ]y c y t y g i r= − + +( ) ( )  

 (i) گذاری سرمایه و (g) دولت های  ههزین ،)c( مصرف عتاب (y) مدآدر نآ در که
 )r( بهره نرخ از یعتاب گذاری سرمایه و تصرف قابل مدآدر از یعتاب مصرف خود که باشد می

 
 Monetary approach to balance of payments.2  
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 محاسبه فوق عتاب کلی دیفرانسیل از سادگی به حالت این در IS منحنی شیب. باشد می
  .شود می

      dy c dy t dy i dr= − +' .( ' ) '  
   داریم جمالت جایی به جا از پس که

         dr
dy

c t
i r
IS r

=
− −1 1'( ' )

' ( )  

 بر مالیات نرخ و یک از رکمت و بتثم )'c( مصرف به یاینه تمایل که نجاییآ از
t( مدآدر  ییراتغت نینچهم و شود  میبتثم فوق کسر صورت ،است یک از کمتر نیز )'

  :داشت خواهیم ،نتیجتاً باشد  میمنفی (′i) بهره نرخ به نسبت گذاری سرمایه
                       〉−− )'1('1 tc  
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                    dr
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 تورم نرخ بهره نرخ جای به اگر حال. است IS منحنی بودن نزولی نیعم به که
 .شد خواهد نوشته زیر شکل به IS ادلهعم ،دهیم قرار را اریظانت

      [ ] )()( ePigytycy ++−=  
)(نآ در که ePمنحنی شیب. شدبا  مییارظانت تورم نرخ IS برابر حالت این در 

   با بود خواهد
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  باشد  میبتثم زیر هطراب دلیل به که
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 نرخ جای به هچنانچ. ایم کرده ریفعت بتثم شیب با را IS منحنی دیگر بارتع به
 بلکه یابد نمی ییرغت ندانچ ثبح مبنای مدهی قرار را جاری تورم نرخ ارظانت مورد تورم

 و هضرع طعتقا ها قیمت مومیع حطس یینعت هنگام در که نماید  میایجاد دیگری مشکل
 .کند مشخص نیز IS در قیمت ادلعت در را خود رثا همزمانباید  کل ایضتقا
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. است LM منحنی شیب ییرغت باشد  میاول نکته از منتج نانچهم که سوم نکته
 تورم نرخ نینچهم و بهره نرخ ییراتغت به نسبت حقیقی پول ایضتقا یراتیغت هچگر
 یکدیگر با یرغمت دو این جایگزینی ،اذل نیست مساوی رثا یک دارای ولی است منفی اریظانت

 .شود  مینیز LM منحنی شیب ییرغت سبب
 و اریظانت تورم نرخ افزایش نایعم به بهره نرخ افزایش اینکه به توجه با تاینه در

 در. نمود استفاده یکدیگر برای جایگزین صورت به توان نمی یرغمت دو این از نیست کسعبل
 یرغمت ییراتغت دامنه که نماییم استفاده و ضفر یکدیگر تقریب را یرغمت دو توانیم  میزمانی
 یرغمت دیگر بارتع به یا و باشد اول یرغمت ییراتغت دامنه از 3یکنواخت تبدیل نحوی به دوم
 .باشد تبدیل قابل اول یرغمت به 5مقیاس و 4انتقال پارامتر دو با دوم

تواند مشکالت نظری و  حذف نرخ بهره از الگو با تمام تفاصیل فوق در هر صورت می
 باتوانست این باشد که  یک راه حل بر این اساس می. عملی خاصی را در الگو به وجود بیĤورد

 بدین. یمهد قرار مبنا ایران در پول ایضتقا برای را کالسیکها دیدگاه فوق موارد به توجه
 استفاده مورد پول ایضتقا عتاب در اصلی رکن تنها نوانع به پول امالتیعم ایضتقا صورت

 پولی اتعابدا و ها پول عانوا مورد در پول گردش تعسر اینکه به توجه باو . گرفت می قرار
 و ندوش وارد مجزا ادلهعم سه صورت به نقدینگی ءاجزا مورد در پول ایضتقا است متفاوت

 به متفاوت ادلهعم با مسکوک و اسکناس و دار مدت ،دیداری های  هسپرد حقیقی ایضتقا
 اقتصاد حقیقی بخش با را پولی بخش مالًع ادالتعم این. شوند  طمربو داخلی ناخالص تولید

بازار پول را در الگو  راه حل دیگر این است که به نحوی دوگانگی .نماید  میطمرتب قیمتها و
در مورد اقتصاد ایران این کار به این شکل تدقیق یافت که مبنای تعیین نرخ . تصریح کنیم

را با شیوۀ رفتار اثرگذاری نرخ بهره در ) غیربانکی(و غیرمتشکل ) بانکی(بهره در بازار متشکل 
  .  نمودیمصریح تیپولمنابع دو بازار بر عرضه و تقاضای 

های خصوصی و دولتی به  توسط سیستم بانکی به بخش منابع عرضۀل در بازار متشک
تقاضا برای اجزاء نقدینگی . باشد شکل تابع مثبتی از نرخ بهره تسهیالت اعتباری می

ها در سیستم بانکی   بهره سپرده تابع نرخ مسکوک و اسکناس و دار مدت دیداری، های  سپرده
این معادالت بخش پول را در ارتباط با . دشو ف میو نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی تعری

 
 Monotonic Transformation.3  

 Shift.4  
  Scale.5  
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درج نرخ بهره تسهیالت و نرخ بهره بازار غیرمتشکل با از طرفی . دهند بخش حقیقی قرار می
های اسمی و حقیقی الگو با بخش پول   اتصال بخش،گذاری در معادالت تقاضای سرمایه

زا از تقاطع تقاضا و   متغیر دروننرخ بهره در بازار غیرمتشکل به عنوان یک. گردد تقویت می
  . گردد  محاسبه میانداز پسگذاری و  عرضۀ منابع سرمایه

  دولت بخش
. گردند  میتبیین بودجه کسری و دولت های  ههزین و مدهاآدر بخش این در

 و خاص های پرداخت ،اختصاصی ،مرانیع ،جاری های  ههزین شامل دولت های  ههزین
 تلقی برونزا اختصاصی های  ههزین نایثاست به نهاآ همگی که باشد  میخارج در گذاری سرمایه

 بقط ها ههزین از بخش این که است دلیلاین  به اخیر یرغمت گرفتن درونزا لتع. اند هشد
 شامل دولت های مدآدر. شد خواهند هزینه اختصاصی های مدآدر وجود صورت در قانون

 های مدآدر و اختصاصی های مدآدر ،مالیات ،نفتی های  هوردآفر و نفت فروش از حاصل مدآدر
 به خود مالیاتی های مدآدر. باشد  مییررسمیغ ارز بازار در ارز فروش از ناشی مدآدر و متفرقه

 مستقیم های مالیات. شوند   میتقسیم مستقیم یرغ و مستقیم های مالیات مدآدر دسته دو
 سال در مستقیم های مالیات مدآدر و جاری قیمت به یرنفتیغ داخلی ناخالص هزینه از یعتاب

 به کاال واردات و جاری مصرف از یعتاب یرمستقیمغ های مالیات. است شده گرفته رظن در قبل
 تولید از یعتاب نیز اختصاصی های مدآدر و متفرقه های مدآدر. شوند   میریفعت جاری قیمت

 دالری میزان به ادلهعم یک ریقط از نفتی های مدآدر. اند هشد بیان جاری داخلی ناخالص
 نفتی های  هوردآفر داخلی قیمت و نفت داخلی مصرف و نفت صادرات از ناشی های مدآدر

 و گردیده محاسبه دولت های  ههزین و مدهاآدر تفاوت از دولت بودجه کسری. گردد  میمتصل
 تدول بخش طارتبا مالًع که گردد  میمتصل بانکی امظن عمناب حساب به کسری این انباشت

 .دهد  میتشکیل پولی بخش با را
  حقیقی بخش

 محاسبات یکی شود  میبیان ریقط دو از اقتصاد حقیقی بخش در ملع مکانیزم
 یک از یرنفتیغ تولید. ملی هزینه به طمربو محاسبات دیگری و است ملی تولید به طمربو
 سرمایه و کار بازار به ریقط این از که شده تشکیل تولید واملع کامل جایگزینی با تولید عتاب

 را داخلی ناخالص تولید نفت بخش افزوده ارزش با همراه یرنفتیغ تولید. شود  میمتصل
 و دولتی و خصوصی مصرفی های  ههزین عمجمو از داخلی ناخالص هزینه. دهد  میتشکیل
 عتاب فوق های یرغمت از هرکدام. یدآ  میبدست صادرات و دولتی و خصوصی گذاری سرمایه
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 و مصرفی های  ههزین بوده تصرف قابل مدآدر از یعتاب خصوصی مصرف. هستند خاص واملع
. شوند   میمحاسبه دولت بودجه هزینه ءاجزا ابتث قیمت به مقادیر از دولت گذاری سرمایه
 و داخلی ناخالص تولید از یعتاب اضتقا عتاب یک نوانع به خصوصی بخش گذاری سرمایه
 ابتث مقادیر تبدیل ریقط از واردات و صادرات. باشد  میتواردا و قبل سال گذاری سرمایه
 تولید کل تفاوت. یندآ  میبدست ریالی های ابتث به خارجی بخش از واردات و صادرات دالری

 در انبار موجودی در ییرغت و ماریآ اشتباهات مساوی داخلی ناخالص هزینه و داخلی ناخالص
 .شود  میگرفته رظن

 محاسبه داخلی ناخالص مدآدر داخلی ناخالص تولید به بادلهم هطراب کردن افهضا با
 از تولید واملع خالص کردن افهضا از ملی ناخالص مدآدر و ملی ناخالص هزینه. شود می

 واملع خالص. یندآ  میبدست داخلی ناخالص مدآدر و داخلی ناخالص هزینه ارقام به خارج
 الزم عتواب. اند هشد محاسبه ابتث قیمت به و دالری ارقام از یهای رگرسیون یط خارج از تولید
. شوند   میریفعت بخش این در نیز ابتث قیمت به استهالک و سرمایه موجودی محاسبه برای

 های مالیات و ها هیاران تفاوت به طمربو محاسبات از یرمستقیمغ های مالیات خالص
 مدآدر و شده کسر ملی ناخالص مدآدر از استهالک با همراه که یندآ  میبدست یرمستقیمغ

 .دهد  میتشکیل را ملی
  اسمی بخش

 همان با تقریباً جاری های یرغمت ،حقیقی بخش در شده هئارا وبچارچ همانند
 جاری های قیمت به تولید و هزینه ءاجزا کلیه بخش این در. گردند  میریفعت ملع مکانیزم
 و منیض های یمتق محاسبات جهت نهاآ از بتوان قیمتها بخش در تا شده محاسبه
 در دارند وجود حقیقی بخش در که ادالتیعم تمامی تقریباً. نمود استفاده قیمت های شاخص
 مبادله هطراب یرظن اتیئناثاست مورد این در. اند هشد ریفعت جاری صورت به اسمی بخش
 .نمیشود ریفعت اسمی بخش در اصوالً که دارد وجود
 قیمتها بخش

 تولید های بخش ءاجزا برای قیمت منیض های  هکنند لدیعت گروه چهار بخش این در
 شاخص همانند نآ مدهع ءاجزا و فروشی مدهع و فروشی  خرده قیمت های شاخص ،هزینه و
 و رثمؤ )دالر( ارز های نرخ و داخل در شده مصرف و تولید و صادراتی ،وارداتی های کاال هایب

 از منیض های  هکنند دیلعت. گردند  میمحاسبهو نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  بازار
 الگو حقیقی بخش از ءجز هر ابتث مقادیر به الگو اسمی بخش از نانآ جاری ءاجزا تقسیم
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 تولید واملع خالص ،صادرات ،واردات کننده تعدیل های شاخص ان میاین در. یندآ  میبدست
 ،نآ دولتی و خصوصی ءاجزا و گذاری سرمایه ،نفت بخش افزوده ارزش ،نآ ءاجزا و خارج از

 قابل مدآدر ،سرمایه موجودی قیمت شاخص ،ملی و داخلی ناخالص مدآدر و هزینه و تولید
 قبیل این از و دولتی و خصوصی مصرف ،استهالک ،یرمستقیمغ های مالیات خالص ،تصرف
 های شاخص با شاخص این ءاجزا طارتبا از فروشی مدهع قیمت های شاخص. دارند وجود
 این تورم نرخ تاًاینه و شده محاسبه یرنفتیغ تولید و واردات و صادرات های شبخ از قیمت

 از یعتاب فروشی خرده قیمت شاخص. گردد  میرفیعم درونزا یرغمت یک نوانع به شاخص
 صورت به شاخص این تورم نرخ و بوده داخلی ناخالص تولید کننده تعدیل منیض شاخص
 و ملی پول هضرع دیدگاه از استفاده با یررسمیغ بازار رزا نرخ. شود  میمحاسبه الگو در درونزا
 نوانع به رثمؤ ارز نرخ و شده محاسبه یررسمیغ بازار در ارز فروش زان میو خارجی پول
 نرخ بهره در بازار .یدآ  میبدست رسمی و یررسمیغ های بازار ارز های نرخ وزنی انگینمی

با توجه به . آید  بدست میانداز پس و گذاری غیرمتشکل پولی از عرضه و تقاضای سرمایه
زا در نظر  شوند برون سیستم بانکی در شورای پول و اعتبار تعیین میهای بهره در  نرخاینکه 

  .اند گرفته شده
 کار بازار

 ایضتقا که است گردیده تشکیل کار نیروی هضرع و اضتقا بخش دو از کار بازار
 و اسمی دستمزد از یعتاب کار نیروی هضرع و تولید و حقیقی دستمزد از یعتاب کار نیروی

 شده طمرتب کشور کل یتعجم به ای هادلعم ریقط از العف یتعجم. باشد  میالعف یتعجم
 .شد خواهند محاسبه بخش این در نیز بیکاری نرخ و بیکاران دادعت. است
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 اتحادها صداقت بررسی
 تمام برای بایست  میشوند   میوردهآ الگو در که یهای اتحاد کلیه اینکه به توجه با
 کلیه الگو ساختن و وردآبر به طمربو محاسبات عشرو از قبل اذل باشند صادق مشاهدات

 کلیه مورد در مرحله این. شوند کنترل و کچ بایست  مینهاآ برقراری ظلحا از ادالتعم
 ماریآ لدالی به نهاآ راست و پچ سمت که یهای اتحاد مورد در. گردید انجام دقته ب اتحادها
 .نماییم  میاشاراتی نآ مورد در که شد گرفته رظن در خاصی شیوه نبود مساوی
 ناصادق های اتحاد با برخورد نحوه

 بکارگیری زمان در پچ سمت مقادیر که هستیم این شاهد اتحادها از بسیاری در
 الثم برای. باشد نمی راست سمت از مدهآ بدست ارقام مساوی مختلف های سال ارقام و مارآ

 :نمود اشاره زیر هطراب به توان می
 ناشی مدآدر( ≠ )بشکه میلیون به نفت صدور میزان( × )دالر به بشکه هر برای نفت قیمت(
 )دالر میلیون به نفت صادرات از

                        Y X Pt t t≠ .  
 اینگونه از .است شده داده یحضتو هطمربو قسمت در هطراب این برقراری دمع لتع که

 دیدگاه به توجه با مختلف های الگوسازی در. افتد  میاتفاق بسیار ماریآ لئمسا لتع به طرواب
 مختصر ورط به که نمایند  میذاتخا اتحاد این برقراری برای مختلفی های روش الگو سازنده

 .است شده وردهآ زیر در
 مارآ یعمصنو تصحیح اول روش

 ابتث را دارد وجود نانآ صحت به نسبت بیشتری قوثو که یهای یرغمت روش این در
 بر دارد را اطخ بیشترین و است نآ به تمادعا کمترین که را یریغمت نآ مقادیر نگهداشته

 به. کنند  میاستفاده نآ جای به جدید یرغمت از دعمنب و نموده محاسبه یرهاغمت سایر مبنای
 زیر شکل بهPPt نام به جدیدی یرغمت اتحاد یک به باال ادلهعنام تبدیل برای دیگر بارتع

  .شود  میمحاسبه
                 PP Y Xt t t= /  
 به رظن مورد اتحاد و شود  میاستفاده الگو در PPt یرغمت از Pt یرغمت جای به دعمنب

 :شود  میبکارگرفته شکل این
        Y X PPt t t= .  
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 راتثا روش این مالعا باشد برونزا یرغمت یک PPt نآ جایگزین و Pt یرغمت اگر
 درونزا یرغمت یک Pt که زمانی تا اردذگ  میسازی شبیه زمان در الگو بر کمتری سیستماتیک

 .باشد
 ندپسما جمله کردن افهضا دوم روش

 یک نوانع به و محاسبه را رظن مورد ادلهعنام راست و پچ سمت تفاوت روش این در
Re یرغمت دیگر بارتع به. نمایند  میافهضا الگو راست سمت در پسماند جمله st شکل به را 
  نموده محاسبه زیر

                                                 
tPtXtYts .Re −= 

  .کنیم  میریفعت زیر شکل به را رظن مورد اتحاد سپس و
                           Y X P st t t t= +. Re  
 در اخالل جمله یک ولی شود  میاتحاد یک به تبدیل نیز اولیه ادلهعنام روش این در

 کردن یعتصن موجب بینی پیش بخصوص و سازی شبیه عمواق در که شده اهرظ اتحاد این
Re برای الگو سازی شبیه زمان در. شد واهدخ جوابها st بکار را شده محاسبه مقادیر همان 

 را یرغمت این مقدار زمان این در موالًعم ،نداریم مشخصی تکلیف بینی پیش برای ولی بریم می
Re اگر. اریمذگ  میصفر st را کالسیک رگرسیون اخالل جمله طشرای و تصادفی یرغمت یک 
 گیری نمونه عتوزی ظلحا از بینی پیش هنگام در یرغمت این برای صفر اشتنذگ  ،باشد دارا

 الثم برای اگر ولی اردذگ نمی شده بینی پیش مقادیر در زیادی رثا شده بینی پیش مقادیر
Re( یرغمت این یضریا امید st( یا باشد سانناهم دوره ولط در نآ واریانس و نباشد صفر 

 های اریب سبب حالت این در ،باشد داشته خودهمبستگی قبل های سال با سال هر مقادیر
 درون در سازی شبیه در همگی لئمسا این. شود  میشده بینی پیش مقادیر در زیادی ناپیدای
Re مقدار حداقل ونچ ولی است برقرار نیز نمونه st سیبآ سبب داریم نمونه دوران در را 

 خوب سبب زمان این در حال هر به ولی. شد خواهد وردهاآبر ماریآ خصوصیات به کمتری
 .نماید  میاریب ایجاد بینی پیش زمان در ولی شود  میشده سازی شبیه مقادیر دادن جلوه
  اخالل جمله درج بدون طراب رگرسیون سوم روش

 ریفعت رگرسیونی احتمالی هطراب یک صورت به را رظن مورد ادلهعنام روش این در
 یک صورت به را راست و پچ سمت مقادیر بین موجود طارتبا کنیم  مییعس و کنیم می
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 و پچ سمت مقادیر بین موجود ایرتغم میزان کردن حداقل با ساده یطخ الباًغ رگرسیون
 .کنیم  میریفعت رگرسیون شکل به را فوق ادلهعنام دیگر بارتع به. وریمآ بدست راست

                        
 tutPtXtY ++= ..βα  

 را βو α مقادیر حال. دنشو  میریفعت اخالل جمله ut  ونادانسته های پارامتر βو α  که
 در زیر شکل به ما اتحاد دیگر بارتع به. کنیم  میوردآبر هاut عمرب عمجمو نمودن حداقل با

  .گیرد  میقرار استفاده مورد الگو
                    tPtXtY ..ˆˆˆ βα +=  

 نوانع به رظن مورد اتحاد و ندارد وجود قبل روش در موجود مشکالت روش این در
 ارچد نمونه دوران در های سازی شبیه نتایج. گیرد  میقرار استفاده مورد احتمالی هطراب یک
 ut مقادیر یینعت به احتیاجی نمونه از دعب های سال برای بینی پیش زمان در و نشده اریب
 برخوردار )R2( باالیی دهندگی یحضتو قدرت از النفسه فی ها رگرسیون این الباًغ. نیست
  .هستند
  اخالل جمله درج با طراب رگرسیون هارمچ روش

 ریفعت زیر شکل به تاًاینه رظن مورد اتحاد ولی باشد  میقبل روش همانند روش این
  :شود می

            tutPtXtY ++= ..ˆˆ βα  
 سوم روش از بهتر بسیار نمونه دوران در سازی شبیه که شود  میسبب تصریح این

 با نمونه از خارج برای بینی پیش هنگام در .دهد یحضتو را الگو درونزای های یرغمت ییراتغت
 را بینی پیش و داد قرار صفر را ut مقادیر توان  میاست صفر ut یضریا امید اینکه به توجه

 مقدار دخو نه و باشد  میut از نااریب وردآبر یک صفر مقدار ونچ ولی داد انجام مبنا نآ بر
 خواص و داده دست از را خود کچکو نمونه خواص ها بینی پیش که شود  میسبب ،ut یعواق

 روش در مندرج رگرسیون ادلهعم ابتدا روش این در است کرذ به الزم. باشند داشته 6مجانبی
 در را نهاآ مجدداً و وریمآ  میستبد زیر هطراب از را tû مقادیر سپس نموده وردآبر را سوم
 انجام در تاًاینه فوق ادلهعم و کنیم  میدرج شده محاسبه زمانی یکسری شکل به باال هطراب

  .رود  میبکار الگو بینی پیش و سازی شبیه
              tPtXtYtu ..ˆˆˆ βα −−=  

 
 Asymptotic.6  
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هـای   نیز مرسوم اسـت کـه در نـرم افزار          7این روش به روش اضافه کردن عامل اضافه       
عامـل اضـافه را     . های خاصـی بـرای آن تعبیـه گردیـده اسـت             اقتصادسنجی نیز دستورالعمل  

برای مثال برای   . توان در مواقع مختلف در الگو برای برخی از معادالت گذاشت یا برداشت              می
پیش بینی در دوران بیرون از نمونه معموالً عامل اضافه را برای تمام معادالت اعم از اتحادها                 

های پـل و معـادالت رفتـاری      و رگرسیون- دارای خطا در مشاهدات درون نمونه باشند   اگر –
همچنـین بـرای    . تر باشـد    گذارند تا ارقام پیش بینی به مقادیر واقعی دوران نمونه نزدیک            می

های مختلـف بـرای برخـی از معـادالت عامـل اضـافه را وارد                  ها یا سیاستگذاری    تحلیل شوک 
های مختلف الگو مرتبط است که در هر الگـوئی   ت با توجه به ویژگیهمۀ این حاال. نمایند  می
  . های الگوسازی و تحلیل سیاستگذاری مربوطه متفاوت باشد تواند با توجه به خواسته می

  
  

 
 Add Factor.7  
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  موجودی و جریان های یرغمت طارتبا گونگیچ
 که هستیم نآ نیازمند مالًع ادالتعم از برخی در الگو مختلف های بخش طارتبا در

 طارتبا به توان  میالثم برای. نماییم طمرتب 9موجودی یرغمت یک به را 8جریان یرغمت یک
 و دولت بودجه کسری طارتبا به یا و مرکزی بانک خارجی های دارایی خالص و ترازپرداختها

 مستقیم صورت به رگرسیون یک اگر. نمود اشاره دولت از بانکی امظن الباتطم خالص حساب
   زیر شکل به ساده و

  جریان یرغمت  f = )موجودی یرغمت( + اخالل جمله    
 ارچد شده ریفعت رگرسیون مالًع کند طمرتب هم به را موجودی و جریان یرغمت دو

 بکار توان  میرا زیر حل راه دو امر این از اجتناب برای. شود  میشدیدی تصریح ایطخ
 .گرفت
  جریان یرغمت به موجودی یرغمت تبدیل اول روش

 جریان یرغمت به تبدیل تا گرفته اول مرتبه لضتفا موجودی یرغمت از روش این در
 .گیریم  میبکار رگرسیون راست و پچ سمت در را جریان یرغمت دو و شود

  جریان یرغمت f = ∆])موجودی یرغمت([ +اخالل جمله   
  موجودی یرغمت به جریان یرغمت تبدیل دوم روش

 انباشته صورت به رضحا زمان تا دور بسیار های سال از را جریان یرغمت روش این در
 .بود خواهد موجودی یرغمت یک حالت این در حاصل یرغمت. نماییم  میعجم

  ∑ )جریان یرغمت( f = )موجودی یرغمت( + اخالل جمله    
 در گسسته انتگرال کاربرد دوم روش و بوده گسسته حالت در مشتق کاربرد اول روش

 وجه یک ریظن ظلحا از روش دو. باشد  مییکدیگر به موجودی و یانجر های یرغمت تبدیل
 جمله عتوزی و تصریح در زیرا دارند مختلفی خصوصیات رگرسیونی های کاربرد در ولی دارند
 ارزیابی به توجه با باید دوم با اول روش بکارگیری و انتخاب  ،نموده تصرف و دخل اخالل

 اخالل جمالت روشها از هرکدام در هچنانچ. اشدب ادالتعم از هرکدام در اخالل جمالت
 خواهیم بکار را روش نآ کردند پیدا را کالسیک رگرسیون اخالل جمالت به نزدیک خواص
 .بست

 
  Flow.8  
 Stock.9  
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  خیریأت های یرغمت از استفاده و الگو زمانی ساختار
 ،بلندمدت های الگو به نانآ رظن مورد زمانی ساختار ظلحا از را الگوها توان  میاصوالً

 شود  میراحیط شکلی به مدت کوتاه های الگو ساختار. نمود تقسیم مدت کوتاه و مدت انیم
 نشان دقت به درونزا های یرغمت روی بر مدت کوتاه در بتواند را برونزا های یرغمت نوسانات که

 یها بینی پیش هدف. گیرند  میقرار الگوها گروه این در فصلی و ماهانه های الگو الًثم. دهد
 یکسال برای رثحداک درونزا های یرغمت مقادیر از وردیآبر یافتن الگوها این از شده اجاستخر

 مبین یطشرای در الگوها این. نیست الگوها این از دورتر یها بینی پیش عتوق و باشد  میتیآ
 واملع و بوده باتث با همگی استفاده مورد های یرغمت که بود خواهند خوبی یها بینی پیش
 مقادیر به شدت به الگوها این ساختار. باشند نداشته نهاآ در دخالتی ندانچ گوال از بیرون

 لتع همین به. است وابسته خیرأت مرحله ندینچ با خیریأت برونزای و درونزا های یرغمت
 یرغمت الگوها این در. است زیاد شدت به یکسال از بیشتر تیآ های سال در نآ واگرایی امکان
 در اضتقا سمت بر بیشتر کیدأت و شود  میالگو وارد صریحاً یرغمت کی نوانع به کمتر زمان
 برای الگوها این که دارند قرار بلندمدت های الگو مدت کوتاه های الگو مقابل در .است الگو
 خیردارأت های یرغمت بلندمدت های الگو در. شوند   میاستفاده سال پنج از بیشتر یها بینی پیش
 به موالًعم زمان. باشد  میکم بسیار نهاآ دادعت شوند استفاده اگر یا و شوند مین اهرظ تقریباً

 و دارد هضرع سمت بر کیدأت بیشتر الگو ساختار و شده اهرظ ادالتعم در صریح یرغمت نوانع
 دقت ادالتعم. شوند   میبکارگرفته سرمایه موجودی یرظن یهای یرغمت الگوها عنو این در

 بلندمدت های روند که است این بر یعس نانآ تصریح در و دارند 10رخشچ طنقا روی کمتری
 .گیرد قرار رظمدن

 یها بینی پیش الگوها این هدف. باشد  میمدت میان های الگو ،الگوها این سوم عنو
 ساختار ولی شده استفاده خیردارأت های یرغمت از الگوها این در. است سال پنج از کمتر

 طنقا بر بیشتر ادالتعم تصریح دقت. است مدت کوتاه های الگو از تر ساده بسیار خیراتأت
 اقتصاد مدت میان نوسانات یافتن در دقت افزودن بر یعس ها بینی پیش و بوده رخشچ

  .باشد  میاضتقا و هضرع سمت دو هر بر الگوها این کیدأت. داشت خواهند
 یشترب ادالتعم تصریح در و بوده مدت میان ساختار دارای لیعف شده راحیط الگوی

 .است شده توجه الگوها عنو این خواص به

 
 Turning Points.10  
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  کیفی های یرغمت از استفاده
 پیوسته عوقو به تاکنون 1338 های سال از ایران اقتصاد در زیادی بسیار تحوالت

 ارآث. اند هاشتذگ بجا اقتصادی های یرغمت روند در را زیادی بسیار راتثا همگی که است
 و شود  میمشاهده دیگر های یرغبرمت شدن عواق زمان از درست یرهاغمت از برخی در تحوالت

 ارآث این گرفتن نادیده حال هر به. کند  میبروز خیرأت مدتی با یرهاغمت از دیگر برخی در
 های  هدستگا در اینکه به توجه با. شود  میالگو ادالتعم در تصریح ایطخ ایجاد سبب

 ادالتعم به ادلهعم یک از الگو حل هنگام در مالًع تصریح ایطخ هرگونه همزمان ادالتعم
 رثا مقداری تبیین منض توانیم  مییرهاغمت اینگونه از استفاده با ،اذل یابد  میتسری دیگر

 .ببریم بین از الگو در را نآ تصریح ءسو ارآث رظن مورد تحوالت
 مورد های مارآ در زیاد بسیار های خیز و افت و اهاطخ وجود طارتبا این در دیگر نکته

 های  هوردکنندآبر در شدیدی اهرمی رثا پرت طنقا دانیم  میکه ورطهمان. باشد  میتفادهاس
 اهاطخ اتعمرب عمجمو که است این بر تالش مزبور های روش در زیرا دارد اتعمرب حداقل
 طخ و بود خواهند برخوردار 2 توانه ب اهمیت از دورتر های اطخ نتیجتاً و شود حداقل

 یا یک در موجود ایطخ که بدانیم هچنانچ. کرد خواهند منحرف دخو سمت به را رگرسیون
 تراز الًثم دالیل سایر یا و محاسباتی خاص طشرای دلیل به ماریآ سری یک در سال ندچ

 ،نیست برخوردار خود ارفعمت حد از مختلف های سری هعمجمو نمودن ادلعمت و نمودن
 نیعم بدین این. نمود یثخن را نانآ افهضا رثا کیفی مجازی های یرغمت از استفاده با توان می

 رظن مورد مشاهده ،پارامتر یک ورود دلیل به زادیآ درجه یک دادن دست از با مالًع که است
 ریفعت مشاهده ندچ برای فوق کیفی یرغمت هچنانچ. مای هساخت خارج محاسبات هعمجمو از را

 همان های اطخ انگین میزادیآ درجه یک دادن دست از با که است این نآ مفهوم گردد
 عنو این از استفاده حال هر به. ایم ه آورد بیرون هطمربو های سال مشاهدات از را سالها

  .است یرذناپ اجتناب مالًع ایران اقتصادی و ماریآ طشرای در یرهاغمت
 این تحوالت ساختاری در اقتصاد ایران بسیار زیاد هستند ولی فقط از مواردتعداد 
  :شوند عمده ذیالً ذکر میکیفی و تغییرات ساختاری خی از تحوالت باب اشاره، بر
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  برخی تحوالت عمده در دورۀ نمونۀ مورد استفاده
  ساختار اقتصادی  سال یا دوره زمانی

  قبل از افزایش قیمت نفت  1338 -1352
  تکان افزایش قیمت نفت  1353
  قبل از انقالب و بعد از شوک نفت   1354 -1356
  البانق  1357
  ای از حکومت پهلوی دوره   1338 -1357
  ساختار بعد از انقالب   1358 -0000
  جنگ  1359 -1367
  بانکداری بدون ربا  1362 -0000
  دوران بعد از جنگ  1368 -0000
  استقراض خارجی  1369 -1372
  های تعدیل سیاست  1369 -1373
  های بازسازی سیاست  1369 -1374
  رخ ارز صادراتیکاهش ارزش ن  1370 -0000
  کاهش ارزش پول ملی  1372 -0000
  های تثبیت سیاست  1375 -0000
  تغییر مدیریت کشور  1376 -0000
  سیاست جامعۀ مدنی  1377
  دهی اقتصادی سیاست سامان  1378
  تکان افزایش قیمت نفت  1379
  تثبیت نرخ ارز  1380
  سازی نرخ ارز یکسان  1381
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  ادالتعم شرح
 شود  مییعس و پرداخته ادالتعم تک تک ویژگی از مختصری شرح به قسمت این در

 بیان ترتیب. بشودای  اشاره مختصر بسیار ورط به نآ ریظن زمینه به تر اهمیت با موارد در
  .باشد  میالگو این به طمربو مستندات سایر در شده وردهآ ترتیب همان ادالتعم

 
  خارجی بخش

  ردال میلیون ،تجاری تراز -1 ادلهعم
. دارد  میبیان اتحاد یک صورت به را کاالها واردات و صادرات تجاری تراز ادلهعم این

. است خاصی مشکالت دارای کاال واردات و کاال صادرات ماریآ مقادیر که است کرذ به الزم
 گمرکات در شده بتث ریالی مقادیر تبدیل واردات ارقام محاسبه در موجود مشکالت از یکی

 بتث مقادیر واردات به تخصیصی ارز مختلف های نرخ وجود مغلیرع. باشد می دالر به کشور
 به مقادیر این تبدیل و باشد  میرسمی ارز نرخ به کشور گمرکات بخش در واردات برای شده
 به 1372 سال در مشکل این. شود  میواردات برای اریب دالری مقادیر ایجاد سبب دالر
 از ارزی هداتعت و ارزی های پیمان و صادرات ،واردات محاسبه مبنای ارز نرخ ییرغت دلیل
 در دیگر رفط از. شود  میحادتر ریال 1750 شناور نرخ به دعب به 1372 آبان 21 تاریخ
 که شد  مینیز بیمه و حمل کرایه شامل پرداختها تراز مارآ در واردات 1367 از قبل های سال
 نانچهم ولی شود  میاصالح مرکزی انکب طتوس دعب به 1367 سال از سری این در امر این
 کاال صادرات و واردات اصوالً. باشند   میاشکال این دارای 1367 از قبل های سال ارقام و مارآ

 و واردات قسمت در بیمه و حمل های  ههزین و شوند محاسبه FOB قیمت براساس بایست می
 نیز دیگری دیلعت گمرکی واردات مارآ دعب به 1367 سال از. شوند وردهآ خدمات صادرات

 تراز حساب در سپس و کسر نآ از کاال واردات سفارش بتث حق دریافتی غمبال و دارد
 پول مدّ المللی بینهای اخیر استانداردهای صندوق   در سال.است گردیده ورظمن پرداختها

ا نظر بانک مرکزی قرار گرفته است که مسلماً باعث ایجاد تغییراتی در جهت بهبود آماره
  . خواهد شد

IRTBD = IRXSD – IRMGD 
  دالر میلیون ،خدمات تراز -2 ادلهعم

 خدمات عمجمو از ناشی )واردات( های پرداخت و )صادرات( ها دریافت تراز اتحاد این
. اند هشد بیان دیعب ادالتعم در خدمات های پرداخت و ها دریافت ءاجزا. نماید  میمحاسبه را
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 واملع خدمات عمجمو واردات و صادرات تفاوت با است رابرب ادلهعم این در خدمات تراز
  .تولید واملع از یرغ خدمات و تولید

IRSBD = IRXSD - IRMSD 
  دالر میلیون ،جاری حساب -3 ادلهعم

 تراز نراآ راست سمت که وریط به نماید  میبرقرار را جاری حساب تراز اتحاد این
 تشکیل خارج به انتقالی های رداختپ خالص و خدمات صادرات خالص و کاالها تجاری

 است برخوردار ای ه دیدع اشکاالت از ایران در ترازپرداختها مارآ اینکه به توجه با. دهد می
 مرکزی بانک خارجی خایرذ در ییرغت حساب و ترازپرداختها بین موجود ایرتغم کاهش برای

 و داده قرار مبنا را یمرکز بانک خارجی خایرذ در ییرغت حساب تراز این کنندگان محاسبه
 مرکزی بانک خارجی خایرذ در ییرغت و ترازپرداختها حساب دو اختالف میزاناند  هکرد یعس
 1374 تا 1368 های سال برای ترتیب این به کنند کم انتقاالت حساب در اقالمی درج با را
 دالر میلیون 0 و 1200  ،1500 ،2000 ،2000 ،2500 ،2500 حساب این مقادیر ترتیب به
 حساب این کنندگان محاسبه حدسی های تخمین توان  میرا همگی که است شده بتث

 در نیست دست در یرغمت این مورد در یعواق ارقام اینکه به توجه با ترتیب این به. پنداشت
 بگیریم رظن در برونزا یرغمت یک نوانع به جاری حساب در را انتقاالت حساب بایست  میاصل
 در باشیم داشته توانستیم نمی یرغمت این از وردیآبر گونهچهی بینی پیش زمان در ونچ ولی

 خارجی بخش های یرغمت سایر به که درونزا ایطخ جمله یک صورت به را نآ دیعب ادالتعم
  .گرفتیم رظن در شود  میطمرتب

IRCAD = IRTBD + IRSBD + IRNTRD 
  دالر میلیون ،ترازپرداختها -4 ادلهعم

 به را ماریآ های ایرتغم و اهاطخ و سرمایه حساب ،جاری حساب هعمجمو اتحاد این
 یط سرمایه حساب انباشت عمجمو دتاًعقا. دارد  میبیان کشور های ترازپرداخت نوانع

 در ییرغت دیگر بارتع به. شود کشور خارجی بدهی میزان مساوی تقریباً باید قبل های سال
 داشته سال هر در سرمایه حساب با زدیکین بسیار طارتبا باید  میخارجی یها بدهی میزان
 قولیعم طارتبا گونهچهی ترازپرداختها حساب در موجود مشکالت دلیل به سفانهأمت. باشد
 از منتشره لیعف ارقام بین همخوانی گونهچهی و ساخت برقرار توان نمی کورذم حساب دو بین

 نحوه به توجه با دلیل این به. کرد پیدا توان نمی سرمایه حساب با کشور خارجی بدهی میزان
 یرغمت که رسید رظن به ها بدهی استمهال های سیاست و شده سررسید یها بدهی بازپرداخت

 های ایرتغم و اهاطخ یرغمت. شود تلقی الگو در برونزا یرغمت یک نوانع به سرمایه حساب



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    55 

 شده گرفته رظن در درونزا یرغمت یک نوانع به نآ نوسان عوسی دامنه به توجه با نیز ماریآ
 تا کسری دالر میلیارد دو منفی از اخیر سال ندچ در یرغمت این که است کرذ به الزم. است
 .است داشته مازاد دالر میلیارد 3/2 بتثم از بیش

 و نشده محاسبه مالًع بررسی مورد دوره ابتدای برای ترازپرداختها جداول ایران در
 تکمیل برای کشور ارزی موازنه جداول ارقام از 1351 تا 1338 های سال در و نیست موجود

 به پرداختها موازنه و ارزی موازنه جداول بین زیاد های تفاوت. است گردیده استفاده اتعالطا
 اقالم ناهماهنگی سبب مالًع جداول این از هرکدام کاربرد و ساختن در تفاوت دلیل
 سبب که اساسی کالتمش از یکی. است شده نیز جداول این به طمربو زمانی های سری
 موازنه که است 12یرذپ لقعت و 11نقدی حسابداری های سیستم شود  میجدول دو این تفاوت
  .کند  مییتعتب دوم امظن از پرداختها تراز و اول امظن از ارزی

IRBOPD = IRCAD + IRKAD + IRBOPEOD 
   دالر میلیون ،کاالها صادرات -5 ادلهعم

 هئارا نفت و یرنفتیغ های کاال صادرات عمجمو حسب بر را کاال صادرات کل اتحاد این
  .باشد  میدالری جاری های قیمت براساس همگی اتحاد این  های یرغمت مقادیر. نماید می

IRXGD = IRXOILD + IRXGNOD 
   صادرات خدمات غیرعوامل تولید، میلیون دالر-6معادله 

متغیر به قیمت ثابت دالر از حاصل ضرب همین صادرات خدمات غیرعوامل تولید به 
  .آید  بدست میOECDدر شاخص قیمت کاالها و خدمات کشورهای 

IRXNFSD  = IRXNFSDOP  * OECDP 
   واردات خدمات غیرعوامل تولید، میلیون دالر-7معادله 

به قیمت این متغیر به دالر از حاصل ضرب معادله واردات خدمات غیرعوامل تولید 
  آید مات وارداتی بدست میشاخص قیمت کاالها و خددر ثابت 

IRMNFSD  = IRMNFSDCIFP  * IRCIFP 
  دالر میلیون ،یرنفتیغ های کاال صادرات -8 ادلهعم

 از استفاده با را دالری جاری قیمت به یرنفتیغ های کاال صادرات میزان اتحاد این
 های کاال صادرات میزان در تیعصن های کشور در کننده مصرف قیمت شاخص ربض حاصل

 صادرات هضرع عتاب اینکه به توجه با. نماید  میمحاسبه ثابت قیمت بهدالری  نفتییرغ
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 جاری قیمت به را ابتث قیمت به مقادیر اتحاد این شود وردهآ حقیقی صورت به بایست می
  .نماید  میتبدیل

IRXGNOD = IRXGNODOP*OECDP 
  دالر میلیون ،کاال واردات -9 ادلهعم

 تبدیل دالری جاری قیمت به واردات به را ابتث قیمت هب واردات مقادیر اتحاد این
 یرغمت. است واردات سیف شاخص ادلهعم این در شده بکارگرفته قیمت شاخص. نماید می

 یفهظو ادلهعم این. شد خواهد گرفته بکار واردات ایضتقا ادلهعم در ابتث قیمت به واردات
  .دارد را اسمی دالری مقادیر به واردات ابتث مقادیر طارتبا

IRMGD = IRMGDCIFP*IRCIFP 
  دالر میلیون ،خدمات صادرات -10 ادلهعم

 از ناشی یها دریافت و خارج از تولید واملع مدآدر عمجمو خدمات صادرات اتحاد
 حساب به خارج از تولید واملع یها دریافت. دهد  مینشان را تولید واملع از یرغ خدمات
  .شد خواهد متصل ملی یها سابح در خارج از تولید واملع مدآدر خالص

IRXSD = IRXNFSD + IRXFYSD 
  دالر میلیون ،خدمات واردات -11 ادلهعم

 مدآدر و تولید واملع از یرغ خدمات واردات قسمت دو به را خدمات واردات اتحاد این
 در خارجی تولید واملع مدآدر حساب به اخیر یرغمت. نماید  میتقسیم خارجی تولید واملع

 واردات قسمت به تولید واملع از یرغ خدمات واردات و شد خواهد متصل ملی یها حساب
  .یابد  میطارتبا ملی یها حساب

IRMSD = IRMNFSD + IRMFYSD 
  دالر میلیون ،خارج از تولید واملع خدمات تراز -12 ادلهعم

  .نماید  میمحاسبه را خارج از تولید واملع های پرداخت و ها دریافت تراز ادلهعم این
IRFYSBD = IRXFYSD - IRMFYSD 

  دالر میلیون ،تولید واملع یرغ خدمات تراز -13 ادلهعم
 بدست را تولید واملع یرغ خدمات از ناشی های پرداخت و ها دریافت تراز ادلهعم این

  .دهد می
IRNFSBD = IRXNFSD - IRMNFSD 

  دالر میلیون ،انباشته های ترازپرداخت -14 ادلهعم
. نماید  میمشخص را انباشته های پرداخت تراز اسبهمح نحوه اتحاد این
 به قبل سال در انباشته های پرداخت تراز با است برابر سال هر در انباشته های ترازپرداخت
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 با ترازپرداختها طارتبا ایجاد یرغمت این ریفعت لتع. سال همان های ترازپرداخت الوهع
 اخیر حساب به طمربو ادلهعم در که است بانکی امظن خارجی های دارایی خالص حساب

  .است شده وردهآ نآ یحضتو
IRBOPDC = IRBOPDC(-1) + IRBOPD 

  دالر میلیون ،ترازپرداختها در ماریآ های ایرتغم -15 ادلهعم
 را خارجی خایرذ در ییرغت حساب و ترازپرداختها بین ماریآ های ایرتغم ،ادلهعم این

 های اطخ منهای رضحا سال تا انباشته ماریآ های اطخ تفاوت از نآ مقدار. نماید  میتبیین
 خاصیت از استفاده اهاطخ کردن انباشته لتع. گردد  میمحاسبه قبل سال در انباشته ماریآ
 و عمجمو دارای موالًعم بلندمدت در و زمان ولط در که است منفی و بتثم های اطخ

 رفت نآ کرذ فوقاً که حساب ود بین تفاوت از ناشی انباشته ایرتغم. باشند   میصفر میانگین
  .شد خواهد وردهآ داًعب درونزا ادلهعم یک صورت به

IRBOPEOD = IRBOPEODC - IRBOPEODC(-1) 
   دالر میلیون ،ترازپرداختها در انباشته سرمایه حساب -16 ادلهعم

 به قبل سال انباشته سرمایه حساب عمجمو از انباشته سرمایه حساب ادلهعم این
 خالص حساب به داًعب یرغمت این. نماید  میمحاسبه رضحا سال مایهسر حساب الوهع

  .کند  میپیدا طارتبا بانکی امظن خارجی های دارایی
IRKADC = IRKADC (-1) + IRKAD 

   دالر میلیون ،پرداختها تراز در انباشته جاری حساب -17 ادلهعم
 به قبل سال اشتهانب جاری حساب عمجمو از را انباشته جاری حساب تراز ادلهعم این

  .نماید  میمحاسبه لیعف سال جاری حساب الوهع
IRCADC = IRCADC(-1) + IRCAD 

  دالر میلیون ،انباشته تجاری تراز -18 ادلهعم
 تراز ارقام. دارد هدهع به زمان ولط در را تجاری تراز انباشت یفهظو ادلهعم این

 تجاری تراز الوهع به قبل سال انباشته تجاری تراز با است برابر سال هر انباشته تجاری
  .شد خواهد استفاده بانکی امظن خارجی های دارایی حساب در داًعب یرغمت این. امسال

IRTBDC = IRTBDC(-1) + IRTBD 
  دالر میلیون ،انباشته خدمات تراز -19 ادلهعم

 خدمات تراز الوهع به قبل سال انباشته خدمات تراز با است برابر انباشته خدمات تراز
  .جاری سال

IRSBDC = IRSBDC(-1) + IRSBD 
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  دالر میلیون ،انتقالی های پرداخت خالص -20 ادلهعم
 در انباشته انتقالی های پرداخت با است برابر سال هر در انتقالی های پرداخت خالص

 به داًعب انباشته انتقالی های پرداخت. قبل سال در انباشته انتقالی های پرداخت منهای امسال
  .شد خواهد متصل ترازپرداختها حساب در تراز اقالم باقی به ای هادلعم صورت

IRNTRD = IRNTRDC - IRNTRDC(-1) 
  دالر میلیون ،خارج از تولید واملع انباشته های ترازپرداخت -21 ادلهعم

 در انباشته تراز همین با است برابر انباشته خارج از تولید واملع های پرداخت تراز
  .جاری سال در خارج از تولید واملع های پرداخت تراز الوهع به قبل سال

IRFYSBDC = IRFYSBDC(-1) + IRFYSBD 
  دالر میلیون ،خارج از تولید واملعیرغ خدمات انباشته های ترازپرداخت -22 ادلهعم

 از انباشته صورت به را خارج از تولید واملع یرغ خدمات های ترازپرداخت ادلهعم این
 امسال در تولید واملع یرغ خدمات های ترازپرداخت الوهع به قبل سال در تراز همین عمجمو

  .نماید  میمحاسبه
IRNFSBDC = IRNFSBDC(-1) + IRNFSBD 

  دالر میلیون ،نفت صادرات -23 ادلهعم
 ربض حاصل از ادلهعم این طتوس نفت صادرات از ناشی دالری های مدآدر میزان

 از. گردد  میمحاسبه شده صادر خام نفت شکهب میزان در خام نفت بشکه هر موزون قیمت
 که گردد ریفعت اتحاد همین همانند اتحاد یک شکل به بایست  میادلهعم این ریظن ظلحا
 منتشره مارآ بررسی ولی ،شد  میاستفاده خام نفت رثمؤ قیمت از فوق موزون قیمت جای به

 خالصه بتوان زیر عوضمو ندچ در را امر این تلّع شاید. دارد  میابراز را عوضمو این خالف
 :نمود

 این در و دربردارد نیز را گاز صادرات نفت صادرات از ناشی دالری مدآدر مقادیر: اوالً
 خودداری مستقل ادالتعم نوانع به گاز بخش زیر تصریح از شدن تر خالصه برای الگو

 .نیست هیام منسجم ورط به نیز زیربخش این در مناسب زمانی سری اتعالطا هچگر. نمودیم
 و جنگ های سال مخصوصاً انقالب از دعب در کشور خاص طشرای به توجه با :انیاًث
 یعواق میزان با نفت صادرات ۀشد ثبت میزان ،بود جنگ اوج که 1364 سال در باالخص

 های ایرتغم به توان  میرا امر این دالیل از یکی. دهد  مینشان را اختالفاتی نآ شده صادر
 جنگ بحرانی طشرای در اپک های  هسهمی از یطتخ و نفتی های مدآدر به شورک نیاز از ناشی

 نیز راه انه میدر نهاآ انهدام و ایران نفتی های نفتکش به راقع حمالت. نمود محتمل



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    59 

 بارگیری و شده تولید نفت که وریط به است نموده ایجاد سری این اقالم در یهای ایرتغم
 .نیست نفت صادرات از شده ذاخ مدآدر و شده صادر نفت مساوی صادرات برای شده

 حساب از بررسی مورد دوره اوایل در نفت صادرات از ناشی نفتی های مدآدر :اًثالث
 حساب از ارقام این دعب به دوره طاواس از که صورتی در شده استخراج کشور ارزی موازنه

 دقیقاً شده ذاخ ورکش ارزی موازنه حساب از که ارقامی. است گردیده ذاخ ترازپرداختها
 حساب در دیگر بارتع به. نمیدهد نشان سال همان برای را سال هر در نفت صادرات مدآدر

 در که ورطهمان الثم برای.  14یرذپ لقعت تا شود  مینگهداری 13نقدی صورت به ها حساب اخیر
 -1374 دوره لئاوا های سال در مرکزی بانک اقتصادی گزارشات و ها هترازنام های زیرنویس

 یها دریافت مساوی سال هر در نفت صادرات از ناشی های مدآدر است مدهآ صریحاً 1338
 مدآدر و شده فروش پیش نفت سالها برخی در. باشد نمی کاال این صدور از سال همان ارزی

 وصول مدآدر که است مدهآ سالی نآ یها حساب جزو و شده دریافت جلوتر های سال در نآ
 دعب مالی سال در نآ مدآدر ولی است شده صادر نفت دیگر های سال برخی در و است شده

 .است گردیده ورظمن و محاسبه دعب سال های مدآدر جزو و دریافت
 سال تمام در نآ نبودن ابتث به توجه با یکسال در نفت قیمت میانگین محاسبه ً:اعراب

 .شود  میسری این در گیری اندازه ایطخ یک ایجاد سبب
 برقراری در یهای ایرتغم سبب مالًع ترازپرداختها در FOB و CIF باتمحاس :خامساً

 در کاالها صادرات در شده وارد اقالم دتاًعقا که است کرذ به الزم. شود  میمزبور اتحاد
 در نقل و حمل خدمات و بیمه از ناشی های  ههزین و شود حساب FOB باید  میترازپرداختها

 .شوند وردهآ خدمات تجارت بخش
 و نفتی های  هوردآفر برخی واردات برای نفت وزارت تهاتری امالتعم وجود :دساًسا
 .شود  مینیز داحات این برقراری در یهای ایرتغم بروز سبب مالًع نیاز مورد تجهیزات

 به اتحاد این برقراری در مالًع کشورها از برخی به کمک نوانع به نفت صدور :اًعساب
 .کند می ایجاد اختالل شده بیان صورت

 نفت صادرات از ناشی ارزی مدآدر میزان نتوان که شود  میسبب فوق واملع هعمجمو
 شده صادر های  هبشک میزان در نفت قیمت ربض حاصلبا  مساوی اتحاد یک صورت به را

 با برخورد نحوه قسمت در که کرد انتخاب توان  میعوضمو این برای حل راه ندچ. داد قرار
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 از اول روش ما شده انتخاب روش. است شده داده یحضتو نآ مورد در ناصادق های اتحاد
  .است ثمبح نآ در شده قید روش هارچ

IRXOILD = IRWPOIL*IRXOILB 
   بشکه میلیون ،نفت صادرات -101 ادلهعم

 صادرات میزان .است مشهود کامالً ایران اقتصاد نفتی دوگانگی الگو خارجی بخش در
 رظمدن صادرات هضرع عتاب یک صورت به نفت تولید رفیتظ براساس شبکه برحسب نفت
 نقشی باید عتاب این در قیمت که رسد رظن به عتاب این بودن هضرع به توجه با شاید. باشد می

 به الزم عتاب این در نفت قیمت یرغمت ورود اپک بندی سهمیه به توجه با ولی باشد داشته
 و داخلی مصرف دلیل به الزاماً تولید نمیزا که است کرذت به الزم رفیط از. رسد نمی رظن

 ظلحا از ما عتوق اذل باشد نآ صادرات میزان از بزرگتر باید نفت بخش خود ای واسطه مصارف
 به توجه با. باشد یک از کمتر ادلهعم این در هطمربو ریبض که بود خواهد این بر ریظن
 اهاطخ این کاهش جهت ادلهعم این دارد وجود نفت صادرات ارقام در که زیادی های اطخ
 تا دهد  میقرار رظن مد نفت تولید ییراتغت از یعتاب نوانع به را نفت صادرات ییراتغت
  .باشد داشته یرغمت این مقدار بینی پیش در بهتری ملکردع

IRXOILB=IRXOILB(-1)+B(1011)*(IRYOILB-IRYOILB(-1)) 
  دالر میلیون ، به قیمت ثابتتولید واملعیرغ خدمات صادرات -102 ادلهعم

همین  میزان ازعرضه صادرات  عتاب یک نوانع به تولید واملعیرغ خدمات صادرات
های داخلی و  متغیر در سال قبل ونرخ ارز صادراتی حقیقی که از حاصل ضرب نسبت قیمت

 شده گرفته رظن درآید و تولید ناخالص غیرنفتی داخلی   بدست میمؤثرخارجی در نرخ ارز 
 حساب در بسیار ماریآ اشتباهات وجود لتع به بررسی تحت دوره یط یرغمت این. است

. است برخوردار میطمتال روند از ای هرفعیرتغ های محدودیت و عموان ضعو و ترازپرداختها
  .رسد  میرظن به قولعم کیفی های یرغمت برخی از استفاده لئمسا این عرف برای

IRXNFSDOP=IRXNFSDOP(-1)+B(1021)*IREENOIL+B(1022)*(IRGDPNF-
IRGDPNF(-1))+B(1023)*IRD79 

  دالر میلیون ، به قیمت ثابتتولید واملعیرغ خدمات واردات -103 ادلهعم
 در یرغمت این خود از یعتاببه قیمت ثابت  تولید واملعیرغ خدمات واردات ادلهعم

خلی نرخ ارز مؤثر و شاخص کاالها و خدمات وارداتی و تولید ناخالص دا میزان و قبل سال
 این. باشد ضرائب یک تابع تقاضای واردات می وردیآبر رایبض از ما عتوق. شود  میریفعت
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 که اند هداد قرار یرأثت تحت را نآ زیادی عوقای و دارد ما بررسی دوره در زیادی مطتال یرغمت
  .نماید  میایجاب را مجازی های یرغمت از استفاده

IRMNFSDCIFP= IRMNFSDCIFP(-1)+B(1030)+B(1031)* 
(IREENOIL*IRCIFP/IRWPI-IREENOIL(-1)*IRCIFP(-1)/IRWPI(-1))+ 
B(1032)*(IRGDPM-IRGDPM(-1))+B(1033)*(IRD77+IRD79)+B(1034)*IRD88 

  دالر میلیون ،ابتث قیمت به کاال واردات -104 ادلهعم
 از ناشی مدآدر و واردات سیف شاخص ،رثمؤ ارز نرخ از یعتاب واردات ایضتقا عتاب

 از سرمایه حساب. باشد  میسرمایه حساب و داخلی ناخالص تولید و خدمات و کاال دراتصا
 به نیز را شتهذگ های سال یضاستقرا راتثا که است گردیده وارد ادلهعم این در جهت این
. نماید ظملحو صادرات از ناشی مدآدر بر الوهع کاال واردات برای الزم ارزی عمناب نوانع

 الثم برای است برخوردار زیادی اشتباهات از کاال واردات ارقام شد اشاره قبالً که ورط همان
 مختلف گزارش سه در 1360 سال واردات به اشتباهات این عوسی دامنه دادن نشان جهت
 های سال کشور اقتصادی تحوالت بررسی گزارش در رقم این. یمئنما  میاشاره مرکزی بانک

 صفحه( مرکزی بانک 1360 سال ترازنامه در ،الرد میلیون 13515) 501 صفحه( 69-1361
 15515) 190 صفحه( مرکزی بانک 1361 سال ترازنامه در و دالر میلیون 16515) 192

 رقم از دالر میلیون 2000 و 3000 سوم و دوم ارقام دقیقاً که است شده کرذ دالر میلیون
. باشد  میهطمربو اسانکارشن های ی و گمانهحدس راتظن مالعا مبین که هستند بیشتر اول
 بخش و الگو حقیقی بخش بین طارتبا ایجاد ادلهعم این در داخلی ناخالص تولید درج لتع

 تراز و بذج قسمت دو از داخلی ناخالص تولید یرغمت که نمود توجه باید. باشد  میخارجی
 تشکیل را یرغمت این مقدار از کمی بسیار سهم تجاری تراز که شود  میتشکیل تجاری

 ولط در و باشد  میخدمات و کاال واردات و صادرات خالص نیعم به تجاری تراز زیرا دهد یم
  .نماید  میل میصفر سمت به تراز این الباًغ بلندمدت در و زمان

IRMGDCIFP=B(1040)+B(1041)*(IRXGD+IRXSD) +B(1042)*IREENOIL + 
B(1043)*IRGDPM+B(1044)*IRCIFP+B(1045)*IRKAD+B(1046)*IRD79 

  دالر میلیون ،ابتث قیمت به یرنفتیغ های کاال صادرات -105 ادلهعم
 ارز نرخ. باشد  مییرنفتیغ های کاال صادرات برای هضرع ادلهعم یک ادلهعم این
شاخص عمده  و تیعصن های کشور در کننده مصرف قیمت شاخصبا استفاده از  صادراتی

 یرنفتیغ صادرات. شود یقی تبدیل میفروشی کاالها و خدمات کشور به نرخ ارز صادراتی حق
 ادلهعم ایندیگر  های یرغمت یرنفتیغ داخلی ناخالص تولید و قبل سال در ابتث قیمت به
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 صدور برای تولید رفیتظ و کاال صدور رفیتظ تبیین جهت به اخیر یرغمت دو. باشند  می
  .اند هشد وردهآ یرنفتیغ های کاال

IRXGNODOP = B(1050)+B(1051)*IREX*OECDP/IRWPI+ 
B(1052)*IRXGNODOP(-1) +B(1053)*IRGDPNF 

  دالر میلیون ،خارج تولید واملع به )واردات( های پرداخت -106 ادلهعم
 ضاستقرا های  هسرمای به ای ه بهر های پرداخت شامل تولید واملع به های پرداخت

 خارجی یها یبده سری ایجاد اینکه به توجه با. باشد  میخارجی کارکنان نینچهم و شده
 ندانیچ صحت از نتوانست ترازپرداختها سرمایه حساب در موجود ایرادات لتع به ایران

 و جریان های یرغمت طارتبا گونگیچ قسمت در که اول روش از شدیم مجبور شود برخوردار
 ادلهعم این در. نماییم استفاده سرمایه حساب شده انباشت یرغمت از گذشت نآ کرذ موجودی

 از یعتاب نوانع به پچ سمت یرغمت مالًع راست سمت در وابسته خیردارأت یرغتم درج با
 شود  میسبب یرغمت این درج. شود  میتلقی قبل سال در خارج تولید واملع به های پرداخت

 قبل سال سرمایه حساب ای ه بهر های پرداخت از یعتاب را سال هر در باقیمانده ییراتغت که
  .بگیریم رظن در

 ماهه شش دالری های  هسپرد برای لندن بانکی بین بهره نرخ شده بکارگرفته بهره نرخ
 های پرداخت تا. است شده اهرظ ادلهعم این در که است دیگری یرغمت واردات یرغمت. باشد می
  .بگیرد رظن در کاال واردات ارزش میزان از یعتاب را خارجی تولید واملع به

IRMFYSD=B(1060)+(B(1061)+B(1062)*(1-IRD5977))*IRKADC*LIBOR/100 
+B(1063)*IRMFYSD(-1)+B(1064)*IRD5978*IRMGD+B(1065)*IRD5977 

  دالر میلیون ،خارج از تولید واملع )صادرات( یها دریافت -107 ادلهعم
 به خارج در دولت سابق های گذاری سرمایه از یعتاب خارج از تولید واملع یها دریافت

  .شود  میریفعت قبل سال در خارج از تولید واملع اتصادر مقدار و انباشته صورت
IRXFYSD= B(1070)+B(1071)*IRGEFIDC+B(1072)*(1-IRD5978) 
+B(1073)*IRXFYSD(-1) 

  دالر میلیون ،ترازپرداختها حساب در انباشته های ایرتغم -108 ادلهعم
 حساب ءزااج انباشته های تراز از یعتاب ترازپرداختها حساب در انباشته های ایرتغم

 تراز از یعتاب را انباشته های ایرتغم این دیگر بارتع به. است شده گرفته رظن ترازپرداختهادر
 خدمات تراز و انباشته تولید واملعیرغ خدمات تراز ،انباشته سرمایه حساب ،انباشته تجاری

 گامهن گردد فذح سیستم کل از ادلهعم این هچنانچ. گرفتیم رظن در انباشته تولید واملع
 توان کاهش سبب که شود وردهآ درونزا صورت به بایست  میمزبور یرغمت مقدار بینی پیش
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 تغییر ساختار این متغیر در طول زمان نیز با درج یک متغیر مجازی .شود  میالگو بینی پیش
  .نشان داده شده است

IRBOPEODC =(B(1080)+B(1081)*IRKADC+B(1082)*IRTBDC+ 
B(1083)*IRFYSBDC+B(1084)*IRNFSBDC)*(1+B(1085)*IRD5970)+ 
B(1086)*IRD84 

  دالر میلیون ،انباشته انتقاالت تراز -109 ادلهعم
 ءاجزا سایر تراز انباشته از یعتاب را انباشته انتقاالت تراز ،یرغمت این کردن درونزا برای
 تجاری رازت از یعتاب انباشته انتقاالت تراز دیگر بارتع به. گرفتیم رظن در ترازپرداختها

 تراز و انباشته تولید واملع خدمات یها دریافت تراز ،انباشته سرمایه تراز ،انباشته
 در ترازپرداختها ماریآ های ایرتغم و اهاطخ انباشته و تولید واملعیرغ خدمات یها دریافت

 ماریآ های اطخ و انتقاالت تراز شدید طارتبا دلیل به اخیر یرغمت ورود. شد گرفته رظن
با درج یک زمان نیز در طول متغیر تغییر ساختار این  .باشد  میاخیر های سال یط شتهانبا

    .متغیر مجازی نشان داده شده است
IRNTRDC =IRNTRDC(-1)+(B(1090)+B(1091)*IRKADC+B(1092)*IRTBDC 
+B(1093)*IRFYSBDC +B(1094)*IRNFSBDC+B(1095)*IRBOPEODC) 
*(1+B(1096)*IRD5988) 
 

   پولی بخش
، میلیارد )شامل دولت عمومی ( خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی-201معادله 
 ریال

های نظام بانکی، بخش دولتی از مجموعه دولت  از لحاظ حسابداری داراییها و بدهی
و شبه دولتی و وابسته به دولت یا دولتی و نهادها و بنیادهای و شرکتها و مؤسسات عمومی 

خالص افزایش بدهی بخش دولت به نظام بانکی در . شود تشکیل میمیت به عبارت بهتر حاک
حساب خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی نگهداری شده و سبب افزایش این حساب 

به عبارت دیگر این حساب شامل خالص مطالبات نظام بانکی از . به همان مقدار خواهد شد
  .باشد دولت و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت می

کند آن   دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود از منابع مختلفی استفاده می
شود  مقدار از کسری بودجه دولت که از طریق استقراض از منابع نظام بانکی تأمین مالی می
. دهد دقیقاً به همان میزان حساب خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی را افزایش می

نماید  سری بودجه شرکتها و مؤسسات مالی دولت را نیز تأمین مالی میولی حساب اخیر ک
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توان گفت چنانچه منابع خارجی و سایر منابع تأمین اعتبار کسری بودجه دولت و  لذا می
شرکتها و مؤسسات دولتی صفر باشد، تغییر در خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی 

و شبه دولتی دولتی و نهادها و بنیادهای سات مساوی کسری بودجه دولت و شرکتها و مؤس
در این صورت است که این معادله به . باشد میو وابسته به دولت یا به عبارت بهتر حاکمیت 

کسری بودجه شرکتها و بودجه و نتیجتاً ولی متأسفانه آمار . شود صورت یک اتحاد تعریف می
الص مطالبات نظام بانکی از حساب خشوند و بر  تلقی میدولتی که به نحوی  یمؤسسات

 را حساب خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتیلذا . در اختیار نبودمؤثرند بخش دولتی 
  .به دو بخش دولت عمومی و بخش دولتی بدون دولت عمومی تفکیک نمودیم

IRM2NGV = IRM2NGGV + IRM2NGSV 
  ارد ریال ، میلیدولت عمومی خالص مطالبات نظام بانکی از -202معادله 

 بدهی دولت افزایش در، خالص  در نظام بانکیها از لحاظ حسابداری داراییها و بدهی
افزایش در حساب خالص مطالبات نظام بانکی از دولت نگهداری شده و سبب نظام بانکی به 
ولت برای به عبارت دیگر د .میزان کسری بودجۀ عمومی دولت خواهد شدین حساب به ا

کند آن مقدار از کسری بودجه  ودجه خود از منابع مختلفی استفاده میتأمین مالی کسری ب
شود دقیقاً به همان میزان  دولت که از طریق استقراض از منابع نظام بانکی تأمین مالی می

  . دهد حساب خالص مطالبات نظام بانکی از دولت را افزایش می
ام بانکی از بخش از طرفی حساب ذخیره تعهدات ارزی دولت سبب بسط مطالبات نظ

های تکلیفی دولت در قوانین بودجۀ ساالنه همواره از مواردی  تبصره. دولتی گردیده است
متغیر . بوده که حساب خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی را افزایش داده است

خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی یک متغیر موجودی است در حالی که کسری 
برای ایجاد ارتباط بین . باشد  جریان میهایمتغیرهای تکلیفی سالیانه  دیر تبصرهو مقابودجه 

است و  حساب ذخیره تعهدات ارزی دولت که یک متغیر موجودی کسری بودجه با
 روش دوم تبدیل متغیر های تکلیفی و کسری بودجه که متغیرهای جریان هستند، تبصره

های جریان و موجودی ذکر آن  ارتباط متغیرجریان به متغیر موجودی که در بخش چگونگی 
به طوری که کسری بودجه انباشته دولت به عنوان یک متغیر . رفت را استفاده نمودیم

، حساب ذخیره تعهدات ارزی به عنوان یک متغیر موجودی و انباشتۀ تسهیالت موجودی
 سمت . است در سمت راست این معادله ظاهر گردیدهتکلیفی به عنوان یک متغیر انباشته



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    65 

 به عنوان یک متغیر موجودی دولت عمومیخالص مطالبات نظام بانکی از معادله چپ 
   .باشد می

IRM2NGGV  = IRGBDVC  + IRFEOAV  + IROLVC 
، )به استثنای دولت عمومی ( خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی-203معادله 

 میلیارد ریال 
به ) به استثنای دولت عمومی(دولتی  از بخش خالص مطالبات نظام بانکیاین معادله 

  .گرداند را با شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری برمیقیمت ثابت 
IRM2NGSV  = IRM2NGSVPGDPM  * IRPGDPM 

  ، میلیارد ریال خصوصی خالص مطالبات نظام بانکی از بخش -204معادله 
صوصی حقیقی را با شاخص قیمت خخالص مطالبات نظام بانکی از بخش این معادله 

  .گرداند تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری برمی
IRM2NPV  = IRM2NPVPGDPM  * IRPGDPM 

  میلیارد ریال تسهیالت تکلیفی بودجۀ عمومی دولت انباشته،  -205معادله 
  .نماید تغیر تسهیالت تکلیفی بودجۀ دولت را انباشته می ممعادله این

IROLVC = IROLVC(-1) + IROLV 
  میلیارد ریال تسهیالت تکلیفی بودجۀ عمومی دولت،  -206معادله 

هـای عمـومی دولـت را از سـرجمع            تسهیالت تکلیفی منـدرج در بودجـه       جموع م معادله این
  .آورد  میبدستتسهیالت تکلیفی خصوصی و دولتی 

IROLV = IROLPV + IROLGV 
  رد ریال های دیداری بخش خصوصی، میلیا   سپرده-207معادله 

 همین میزان ضرب حاصل از را خصوصی بخش دیداری های  سپرده میزان معادله این
  .آورد  میبدست داخلی ناخالص تولید ضمنی شاخص در ثابت قیمت به متغیر

IRDDV = IRDDVPGDPM*IRPGDPM 
   ریال میلیارد ،خصوصی بخش دار مدت و انداز پس های  هسپرد -208 ادلهعم

 ابتث ربض حاصل از را خصوصی بخش دار مدت و انداز پس های  هسپرد ادلهعم این
 .دهد  میبدست داخلی ناخالص تولید منیض شاخص در یرغمت همین

IRSDV = IRSDVPGDPM*IRPGDPM 
   ریال میلیارد ،اشخاص نزد مسکوک و اسکناس -209 ادلهعم

 ابتث قیمت به مقادیر ربض حاصل از را اشخاص نزد مسکوک و اسکناس ادلهعم این
 .دهد  میبدست داخلی ناخالص تولید قیمت شاخص در یرغمت همین

IRCUV = IRCUVPGDPM*IRPGDPM 
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  ریال میلیارد ،نقدینگی -210 ادلهعم
 نزد مسکوک و اسکناس عمجمو با برابر مصارف سمت از را نقدینگی اتحاد این

 .مایدن  میریفعت دار مدت و انداز پس های  هسپرد و دیداری های  هسپرد ،اشخاص
IRM2V = IRCUV + IRDDV + IRSDV 

   ریال میلیارد ،بانکی امظن خارجی های دارایی خالص -211 ادلهعم
 گزارش ریال به خارجی های دارایی بانکی امظن یها بدهی و ها دارایی حساب اقالم در

 و اسکناس نشر پشتوانه های محدودیت همانند قانونی مختلف اتظمالح به توجه با. شود می
 کاهش سازی خنثی های سیاست یا و سیاسی و المللی بین اتظمالح نینچهم و وکمسک
 ریال به متفاوت ارز های نرخ با سال هر در خارجی های دارایی میزان داخلی پول ارزش

 دلیل به حال هر به. دارد رسمی ارز نرخ با زیادی فاصله لبغا نرخها این ،است شده یرعتس
 برای رسمی ارز نرخ از الگو این در دالر به خارجی های اییدار زمانی سری به دسترسی دمع

 یرعتس این مالًع اتحاد این. گردید استفاده دالر به ریال از خارجی های دارایی مقادیر یرعتس
 یریعتس های نرخ از مرکزی بانک های  هترازنام 1372 تا 1369 های سال در. دهد  مینشان را

 با اتحاد این در ها نرخ این .اند هکرد استفاده خارجی ایه دارایی از یهای ءجز تبدیل برای
  .است شده مالعا مجازی های یرغمت از استفاده

IRM2NFAV=IRM2NFAD/[(1-IRD93-IRD90-IRD91-IRD92)/IREO + 
IRD93/1748 + IRD90/221.89 + IRD91/351.9 + IRD92/641.2)*1000] 

  نظام بانکی، میلیارد ریالخالص سایر داراییها و حساب سرمایه  -212 ادلهعم
 و نقدینگی تفاوت از اتحاد این در بانکی امظنها و حساب سرمایه  سایر دارائی خالص

 تشکیل را بانکی امظن عمناب مالًع اتحاد این. یدآ  میبدست بانکی امظن پولی پایه عمناب سایر
 هنگام در اینکه دلیل به ولی استاز سمت منابع  نقدینگی ریفعت دیگر بارتع به یا دهد می

 به را ادلهعم ،اذل شود رضحا پچ سمت در بایست یکبار طفق درونزا یرغمت هر سازی شبیه
 نظامها و حساب سرمایه  سایر دارائی خالص برحسب بنویسیم نقدینگی برحسب اینکه جای
  .نوشتیم بانکی

IRM2NWV = IRM2V - (IRM2NPV + IRM2NGV + IRM2NFAV) 
   ریال میلیارد ، به قیمت ثابتات نظام بانکی از بخش خصوصیمطالب خالص -301 ادلهعم

متغیرهای اصلی . باشد تابع عرضۀ تسهیالت بانکی به بخش خصوصی می ادلهعم این
در سمت راست این معادله نرخ بهرۀ تسهیالت بانکی و خالص مطالبات نظام بانکی از بخش 
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ضریب نرخ بهره تسهیالت بانکی انتظار بر این است که . باشد خصوصی در یک دوره قبل می
  .در این معادله مثبت باشد

IRM2NPVPGDPM=IRM2NPVPGDPM(-1)+B(3011)*IRIRL+ 
B(3012)*IRD7576 

به قیمت )  دولت عمومیءباستثنا (دولتی بخش از بانکی امظن الباتطم خالص -302 ادلهعم
  ریال میلیارد ،ثابت

بـه  . باشـد    سیـستم بـانکی مـی      این معادله یکی از اجزای عرضۀ منابع پولی توسـط         
هـا و مؤسـسات و    عبارت دیگر مقدار منابع پولی عرضه شده به بخـش دولتـی نظیـر شـرکت              

هـا و بـه       های اجرائی و حمـایتی و شـهرداری         های متبرکه و سازمان     نهادها و بنیادها و آستانه    
آنـان  تر کلیۀ مؤسساتی که به نحوی مدیریت آنان تحت نظر حاکمیت و سـرمایۀ                 عبارت کلی 

مقدار عرضۀ حقیقی پول بـه ایـن        . باشد و به استثنای دولت عمومی است        متعلق به عموم می   
مؤسسات تابعی از روند گذشته اعطای تسهیالت و همچنین نرخ بهرۀ موزون تسهیالت بانکی              

   . باشد می
IRM2NGSVPGDPM = B(3020)+B(3021)*IRM2NGSVPGDPM(-1)+B(3022)* 
IRIRL+B(3023)*IRD9497+B(3024)*IRD5978*IRM2NGSVPGDPM(-1) 

  دالر میلیون ،بانکی امظن خارجی های دارایی خالص -303 ادلهعم
 خالص در ییرغت بود  میشفاف و دقیق پرداختها تراز حساب االصول لیع هچنانچ

 این. شد  میسال هر در ترازپرداختها مساوی بایست  میمرکزی بانک خارجی های دارایی
 ولی. شد  میریفعت اتحاد صورت به بایست  میاصل در ادلهعم ینا که است نیعم بدان
 رفیط از و بوده ای ه دیدع مشکالت دارای ترازپرداختها حساب رفت نآ کرذ که ورطهمان

 در دالر به تخصصی و تجاری های بانک و مرکزی بانک خارجی های دارایی خالص حساب
 قسمت در مشروح سوم روش از استفاده با اتحاد این که گردید سبب امر این. نبود اختیار
 رفیط از. شود ریفعت رگرسیون ادلهعم یک صورت به ناصادق های اتحاد با برخورد نحوه
 های سیاست و پشتوانه قانونی های محدودیت مختلف دالیل به شد گفته که ورطهمان

 از یخارج های دارایی یرعتس در رفته بکار ارز نرخ 15داخلی پول ارزش کاهش سازی خنثی
 نوانع به شده ایجاد زمانی سری ،اذل. است متفاوت بسیار رسمی ارز نرخ با ریال به دالر

 ارز نرخ که هنگامی در و نیست لوبیطم زمانی یکسری دالر به خارجی های دارایی خالص
 سری این است رسمی ارز نرخ از دورتر بسیار خارجی های دارایی ارزیابی در استفاده مورد

 
  Sterlization Policy.15  
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 سالها این در مجازی های یرغمت از استفاده ،اذل. شود  میزیادی پرت و افتاده ردو طنقا ارچد
 عوضمو این سازی خنثی سیاست مالعا دلیل به 1372 سال در الثم برای. است الزامی
 .است حاد بسیار

 ترتیب به بانکی امظن خارجی های دارایی خالص و ترازپرداختها اینکه به توجه با
 طارتبا گونگیچ قسمت در که دوم روش از استفاده با باشند   میوجودیم و جریان های یرغمت
 به دوره های سال کل برای را ترازپرداختها ءاجزا رفت نآ کرذ موجودی و جریان های یرغمت

ورود متغیر سمت چپ در . دهیم  میقرار ادلهعم راست سمت در و وردهآدر انباشته صورت
ت خطاهای زیاد این متغیر  و توزیع وزنی آن بین دو سمت راست معادله با تأخیر برای تثبی

ای انباشته در سال جاری و خالص دارائیهای خارجی انباشته در سال ه متغیر ترازپرداخت
 در دوران نمونه با اضافه کردن عامل جمع این معادله را به مفهوم اتحاد .باشد قبل می

بینی مقدار عامل جمع را صفر  ت پیشگردانیم ولی در دورۀ خارج از نمونه برای عملیا برمی
این عمل همانطور که در مبحث بررسی صداقت اتحادها شرح شد . در نظر خواهیم گرفت

  .باشد روش چهارم یا روش رگرسیون ثابت با درج جملۀ اخالل می
IRM2NFAD = B(3031)*IRBOPDC+B(3032)*IRM2NFAD(-1)+ 
B(3033)*IRD8589+B(3034)*IRD9705 

   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به دیداری های  هسپرد -304 ادلهعم
 ناخالص تولید از یعتاب را ابتث قیمت به دیداری های  هسپرد ایضتقا ادلهعم این

ها و نرخ بهره در بازار  سپردهموزون  بهره  و نرخ قبل سال در یرغمت همین مقدار و داخلی
 مختلف ءاجزا برای که پول شگرد تعسر به توجه با. دهد  میقرار رظمدنغیرمتشکل پولی 

 شکل به عتاب این پول امالتیعم ایضتقا مورد در کالسیکها ریاتظن و است متفاوت نقدینگی
 نرخدوگانگی  ادلهعم این در. است شده ریفعت داخلی ناخالص تولید میزان از یطخ عتاب یک
 منیض شاخص کند  میدیلعت را دیداری های  هسپرد که قیمتی شاخص. مشخص است بهره

  .باشد  میبازار قیمت به داخلی ناخالص تولید قیمت
IRDDVPGDPM  = B(3041)*IRGDPM+B(3042)*IRDDVPGDPM(-1)+ 
B(3043)*IRIRS+B(3044)*IRIRNB 

   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به دار مدت های  هسپرد -305 ادلهعم
 ریفعت را انداز پس و دار مدت های  هسپرد براینظام بانکی  ایضتقا ادلهعم این

 و قبل سال در یرغمت همین از یعتاب ابتث قیمت به دار مدت های  هسپرد برای اضتقا. نماید می
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 مورد کننده تعدیل قیمت شاخص. شود  میریفعتها  و نرخ بهرۀ سپرده داخلی ناخالص تولید
  .باشد  میداخلی ناخالص تولید کننده تعدیل منیض شاخص پچ سمت یرغمت در استفاده

IRSDVPGDPM = B(3050)+B(3051)*IRGDPM+B(3052)*IRIRS+ 
B(3053)*IRSDVPGDPM(-1) 

  ریال میلیارد ،ابتث قیمت به اشخاص نزد مسکوک و اسکناس -306 ادلهعم
 اضتقا. نماید  میریفعت را اشخاص نزد مسکوک و اسکناس برای اضتقا ادلهعم این

های  نرخ و داخلی ناخالص تولید ،قبل سال در یرغمت همین از یعتاب مسکوک و اسکناس برای
 کننده تعدیل منیض شاخص. گردد  میبیانبهره در بازار غیرمتشکل پولی بهره تسهیالت و 

 تولید کننده تعدیلقیمت ضمنی  شاخص ،ابتث ارقام به مسکوک و اسکناس جاری ارقام
  .باشد  میداخلی ناخالص

IRCUVPGDPM  = B(3060)+B(3061)*IRCUVPGDPM(-1)+ 
B(3062)*IRGDPM+B(3063)*IRD5977+B(3064)*IRIRL+B(3065)*IRIRNB+ 
B(3066)*IRD79 

  
  دولت بخش

  ریال میلیارد ،دولت انباشته بودجه کسری -401 ادلهعم
. دهد  مینشان انباشته صورت به را دولت بودجه کسری محاسبه گونگیچ اتحاد این

 منهای قبل سال در یرغمت همین میزان با است برابر سال هر در دولت انباشته بودجه کسری
 بودجه کسری که است این دلیل به اخیر ملع بودن منفی لتع. سال همان بودجه کسری
 این دیگر منفی یک مالعا با که باشد  میمنفی نتیجتاً و شده ریفعت هزینه از مدآدر تفاوت
 طارتبا ایجاد جهت یرغمت این. بود خواهد بتثم ناصرع با سری یک انباشته بودجه کسری
 شده ریفعت صورت این به دولتی بخش از بانکی امظن الباتطم خالص با دولت بودجه کسری
 موجودی به جریان های یرغمت طارتبا گونگیچ به طمربو قسمت در نآ ریظن شرح که است

  .است شده وردهآ
IRGBDVC = IRGBDVC(-1) - IRGBDV 

   ریال میلیارد ،دولت مدآدر -402 ادلهعم
 های مدآدر ،دولت مالیاتی های مدآدر ،دولت نفتی های مدآدر عمجمو از دولت مدآدر

 یررسمیغ بازار در ارز فروش از حاصل مدآدر و دولت اختصاصی های مدآدر ،دولت متفرقه
  .یدآ  میبدست

IRGRV = IRGROILV + IRGRTV + IRGRMV + IRGRDSV + IRGRSV 
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   الری میلیارد ،دولت مالیاتی های مدآدر -403 ادلهعم
 مستقیم های مالیات مدآدر قسمت دو به اتحاد این براساس دولت مالیاتی های مدآدر

 .شود  میتقسیم یرمستقیمغ های مالیات مدآدر و
IRGRTV = IRGRTDV + IRGRTIV 

   ریال میلیارد ،دولت های  ههزین -404 ادلهعم
 های  هنهزی ،مرانیع های  ههزین ،جاری های  ههزین عمجمو از دولت های  ههزین
 .گردد  میتشکیل خارج در گذاری سرمایه های  ههزین و خاص انتقالی های پرداخت ،اختصاصی

IRGEV = IRGECV + IRGEDV + IRGESV + IRGESPV + IRGEFIV 
   ریال میلیارد ،دولت بودجه کسری -405 ادلهعم

 محاسبه دولت های  ههزین کل و دولت های مدآدر کل لضتفا از دولت بودجه کسری
 و منفی کمیت یک نوانع به ادلهعم این در بودجه کسری که است کرذ به الزم. گردد می

 .شد خواهند تلقی بتثم کمیت یک نوانع به بودجه مازاد
IRGBDV = IRGRV - IRGEV 

   ریال میلیارد ،دولت اختصاصی های  ههزین -406 ادلهعم
 قرار دولت تصاصیاخ های مدآدر مساوی را دولت اختصاصی های  ههزین اتحاد این

 های مدآدر کسب طشر به اختصاصی های  ههزین انجام قانونی ظلحا از اینکه به رظن. دهد می
 اتحاد این بقط بر اختصاصی های  ههزین انجام ،اذل باشد  میخاص قوانین در مقرر اختصاصی

  .است شده ورظمن دولت اختصاصی های مدآدر برابر نیز
IRGESV = IRGRSV 

 دالر میلیون ،انباشته کشور از خارج در دولت گذاری سرمایه های  ههزین -407 ادلهعم
 از خارج دردولت  گذاری سرمایه های  ههزین رسمی ارز نرخ از استفاده با اتحاد این

 دالری های  ههزین عجم ریقط از نآ نمودن انباشته با سپس و نموده دالر به تبدیل را کشور
 گذاری سرمایه های  ههزین جاری سال در شده انجام های  ههزین الوهع به قبل در شده انجام
  .دهد  میبدست را انباشته کشور از خارج در دولت

IRGEFIDC = IRGEFIDC(-1) + IRGEFIV/IREO*1000 
   ریال میلیارد ،دولت یرمستقیمغ مالیات مدآدر -501 ادلهعم

 از رفتاری عتاب کی نوانع به را دولت یرمستقیمغ مالیاتی مدآدر میزان ادلهعم این
 ریالی جاریکاالی  وارداتستاندۀ کل که ارزش فروش کاالها و خدمات در اقتصاد است و 

   .نماید  میریفعت
IRGRTIV= IRGRTIV(-1)+B(5011)*(IRMGV-IRMGV(-1))+ 
B(5012)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)-(IRMGV-IRMGV(-1))) 
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   ریال میلیارد ،دولت نفتی مدآدر -502 ادلهعم
 صادرات از حاصل ارز از شده فروخته مقادیر کردن کسر منض رفتاری ادلهعم ینا

 نمودن افهضا با و نموده محاسبه را نفتی ریالی مدآدر میزان رسمی ارز نرخ احتساب با نفت
 ،داخلی نفت مصرف میزان در ربض کشور داخل در نفتی های  هوردآفر قیمت ربض حاصل

 دالری ارقام یرعتس نرخ 1372 سال در. نماید  میوردآبر را دولت ریالی نفتی های مدآدر کل
 .است شده تبیین و ریفعت ادلهعم این در شده بکارگرفته های نسبت صورت به نفت صادرات

گردانیم ولی در  در دوران نمونه با اضافه کردن عامل جمع این معادله را به مفهوم اتحاد برمی
. ینی مقدار عامل جمع را صفر در نظر خواهیم گرفتب دورۀ خارج از نمونه برای عملیات پیش

این عمل همانطور که در مبحث بررسی صداقت اتحادها شرح شد روش چهارم یا روش 
  .باشد رگرسیون ثابت با درج جملۀ اخالل می

IRGROILV=B(5021)*(1-IRD93)*IREO*(IRXOILD/1000-
IRGRDSV/IREM)+B(5022)*IRPDOIL*(IRYOILB-
IRXOILB)+B(5023)*IRD93*(0.58*1000+0.42*(IREO-
1000))*(IRXOILD/1000-IRGRDSV/IREM) 
+B(5024)*IRD0005+B(5025)*IRD9597 

   ریال میلیارد ،دولت متفرقه های مدآدر -503 ادلهعم
 محاسبه جاریستاندۀ کل  از یعتاب نوانع به دولت متفرقه های مدآدر ادلهعم این در

  .شود می
IRGRMV=B(5031)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1))+IRGRMV(-1)+ 
B(5032)*IRD00 

   ریال میلیارد ،دولت اختصاصی های مدآدر -504 ادلهعم
 شده گرفته رظن درستاندۀ کل  از یعتاب دولت اختصاصی های مدآدر ادلهعم این در

  .است
IRGRSV=IRGRSV(-1)+B(5040)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)) 

   ریال میلیارد ،دولت یممستق های مالیات مدآدر -505 ادلهعم
 های مدآدر و جاریستانده کل  عتاب دولت مستقیم های مالیات مدآدر ادلهعم این در

 رحط ادلهعم این در اخیر یرغمت وجود. شود  میبیان قبل سال در دولت مستقیم های مالیات
 امسال در قبل سال در شده محاسبه های مالیات ذاخ نینچهم و مالیات ذاخ رفیتظ کردن
  .باشد می

IRGRTDV=IRGRTDV(-1)+0.02192075408*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)) 
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   حقیقی بخش
  ، میلیارد ریال تقاضای کل به قیمت ثابت -601معادله 

گذاری  های تولید و مصرف و هزینۀ دولت و سرمایه تقاضای کل از حاصل جمع نهاده
  .آید دله بدست میهای آماری و صادرات به قیمت ثابت و رابطۀ مبا و مغایرت

IRAD  = IRINPUT  + IRC  + IRG  + IRI  + IRDIS  + IRX + IRTOT 
  ، میلیارد ریال عرضۀ کل به قیمت ثابت -602معادله 

های غیرمستقیم و واردات به  عرضۀ کل از حاصل جمع ستاندۀ کل و خالص مالیات
  .آید ادله بدست میبقیمت ثابت و رابطۀ م

IRAS  = IROUTPUT  + IRNIT  + IRM  + IRTOT 
  ، میلیارد ریال ستانده کل به قیمت ثابت -603معادله 

 ستانده کل به قیمت ثابت از حاصل جمع تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل و
  .آید ای بدست می های واسطه نهاده

IROUTPUT  = IRINPUT  + IRGDPF 
  ریال ، میلیارد انداز ناخالص ملی به قیمت ثابت پس -604معادله 

گذاری و  های ملی از سرجمع سرمایه انداز ناخالص ملی بر اساس تعاریف حساب پس
تغییر در موجودی انبار و تراز تجاری و خالص درآمد عوامل تولید از خارج و باالخره رابطۀ 

  .آید مبادله بدست می
IRGNS=IRI+IRII+IRBOT+IRNFY+IRTOT 

  ، میلیارد ریال تانداز خالص ملی به قیمت ثاب پس -605معادله 
های ملی از کسر نمودن استهالک از  انداز خالص ملی بر اساس تعاریف حساب پس

  .شود انداز ناخالص ملی محاسبه می پس
IRNNS=IRGNS-IRCCA 

   صادرات به قیمت ثابت، میلیارد ریال -606معادله 
از  را ثابت قیمت به ملی یها  حسابدرکاال و خدمات  صادرات ارقام معادله این

 عوامل یها دریافت. آورد سرجمع صادرات کاال و نفت و خدمات غیرعوامل تولید بدست می
 درآمد حساب در شود  میمحسوب ترازپرداختها در صادرات اقالم جزو که خارج از تولید
 استفاده آن از اینجا در لذا،. شد خواهد منظور ملی یها  حسابدر خارج از تولید عوامل
  .شود نمی

IRX = IRXOIL + IRXNOILG + IRXNFS 
   واردات به قیمت ثابت، میلیارد ریال -607معادله 
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کاال و واردات خدمات  وارداتاز سرجمع  را ریالی ثابت قیمت به واردات معادله این
  .آورد غیرعوامل تولید بدست می

IRM = IRMG + IRMNFS 
  ، میلیارد ریال تراز تجاری به قیمت ثابت -608معادله 

الزم به ذکر . آید ی حقیقی از تفاضل صادرات و واردات حقیقی بدست میتراز تجار
ها  است که این تراز از لحاظ تعریفی منطبق و مشابه با تراز تجاری در حساب تراز پرداخت

در (در آن حساب خالص دریافتی عوامل تولید نیز مندرج است که در این حساب . نیست
  . شود  درج نمی)های ملی حساب

IRBOT = IRX  - IRM  
  ، میلیارد ریال هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار به قیمت ثابت -609معادله 

هزینۀ ناخالص داخلی به قیمت بازار به قیمت ثابت از سرجمع مصرف خصوصی و 
 تغییر در موجودی انبار در داخل .آید اری و اشتباهات آماری بدست میذگ دولتی و سرمایه

   .تاشتباهات آماری درج اس
IRGDEM = IRC  + IRG  + IRI + IRBOT  + IRDIS  

  ، میلیارد ریال  به قیمت ثابتبخش خصوصیانداز  پس -610معادله 
خصوصی تعریف تفاضل درآمد قابل تصرّف و مصرف بخش خصوصی را انداز  پس

  .نمائیم می
IRSP = IRYD-IRC 

   ریال میلیارد ،مبادله هطراب -611 ادلهعم
 محاسبه کورابایاشی - کوربیس روش از مبادله هطراب یرانا ملی یها حساب در

 استفاده مورد مبادله هطراب محاسبه جهت مزبور روش شده خالصه ادلهعم اینجا در. گردد می
 مستندات به ادلهعم این ریفعت گونگیچ مورد در بیشتر عالطا برای. گیرد  میقرار

  .نماید عرجو ایران ملی یها حساب
IRTOT = 2*[(IRXV*IRM) - (IRMV*IRX)] / (IRXV + IRMV) 

   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به بازار قیمت به داخلی ناخالص مدآدر -612 ادلهعم
 ریفعت مبادله هطراب الوهع به داخلی ناخالص تولید با برابر داخلی ناخالص مدآدر

 های استاندارد با و باشد  میایران ملی یها حساب اریفعت برخالف ریفعت این. شود می
 ملی یها حساب در. داردموافقت  متحد ملل سازمان »ملی حسابداری امظن« المللی بین
 با ایرغم که گیرند  میرظن در داخلی ناخالص تولید ءاجزا از یکی را مبادله هطراب ایران

 که است کرذ به الزم. است گردیده رفطبر نقیصه این اینجا در. باشد  میالمللی بین استاندارد
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 مستندات در نینچهم و انقالب از قبل در ایران ملی یها حساب به طمربو داتمستن در
 براساسدر این بخش  محاسبه روش 1370 دهه اوایل تا ایران ملی یها حساب منتشره

  .بود متحد ملل سازمان استاندارد
IRGDIM = IRGDPM + IRTOT 

   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به ماریآ های ایرتغم -613 ادلهعم
 و داخلی ناخالص تولید تفاوت ریفعت بقط ملی یها حساب در ماریآ های ایرتغم

. دشو  میتبیین نیز عوضمو همین ادلهعم این در. گردد  میریفعت داخلی ناخالص هزینه
 داخلی ناخالص هزینه مشخص سبچبر با یریغمت لیعف ادالتعم دستگاه درعلیرغم اینکه 

 تفاوت ازرا  ایرتغم اینهای ناشی از حل الگو  یمعذالک به دلیل پیچیدگ است شده ریفعت
 خالص و کل گذاری سرمایه و دولتی مصرف و خصوصی مصرف با داخلی ناخالص تولید

 تغییر در موجودی انبار در داخل .نمائیم  میمحاسبهیا تراز تجاری  واردات منهای صادرات
 .شود این مغایرت درج می

IRDIS = IRGDPM - (IRC + IRG + IRI + IRBOT) 
   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به بازار قیمت به ملی ناخالص تولید -614 ادلهعم

 واملع دریافتی خالص الوهع به داخلی ناخالص تولید عمجمو از ملی ناخالص تولید
 ملی یها حساب با یرغمت این تفاوت که است کرذ به الزم. یدآ  میبدست خارج از تولید

 اشاره نآ به قبالً که ورطهمان داخلی ناخالص تولید از مبادله هطراب فذح در ایران منتشره
 .باشد  می،شد

IRGNPM = IRGDPM + IRNFY 
   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به بازار قیمت به ملی ناخالص مدآدر -615 ادلهعم

 .یدآ  میبدست مبادله هطراب و ملی ناخالص تولید عجم از ملی ناخالص مدآدر
IRGNIM = IRGNPM + IRTOT 

  ریال میلیارد ،ابتث قیمت به واملع قیمت به ملی خالص مدآدر -616 ادلهعم
 مدآدر از یرمستقیمغ های مالیات خالص و استهالک کردن کسر از ملی خالص مدآدر
  .یدآ  میبدست اتحاد این طتوس ملی ناخالص

IRNNIF = IRGNIM - IRCCA - IRNIT 
   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به جخار از تولید واملع مدآدر خالص -617 ادلهعم

 های پرداخت و ها دریافت ریالی ارقام تفاوت از خارج از تولید واملع مدآدر خالص
 .گردد  میمحاسبه ابتث قیمت به خارج از تولید واملع

IRNFY = IRXFY - IRMFY 
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  ریال میلیارد ،ابتث قیمت به یرمستقیمغ های مالیات خالص -618 ادلهعم
 های مالیات کل از جاری های سوبسید کردن کسر از یرمستقیمغ یها مالیات خالص

 .شود  میمحاسبهبه شکل زیر  ابتث قیمت به خالص این .یدآ  میبدست یرمستقیمغ
IRNIT = IRIT - IRSUB 

   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به سرمایه موجودی -619 ادلهعم
 سال سرمایه دیموجو جبری عجم از سال هر در ابتث قیمت به سرمایه موجودی

 بدست جاری سال در ابتث سرمایه استهالک منهای امسال گذاری سرمایه کل الوهع به قبل
 در ابتث سرمایه شدن مستهلک دلیل به صفر سال از دورتر های سال برای سری این. یدآ می
 میزان هچنانچ که است کرذ به الزم. شود  میبرخوردار بیشتری قولیتعم از زمان یط

 به سری این انتقال سبب شد  میگرفته رظن در صفر یرغ ،صفر زمان در مایهسر موجودی
 سایر محاسبات در یریأثت ندانچ که گردید  میصفر زمان در سرمایه موجودی میزان

 زمان در سرمایه موجودی اندازه به را سری کل زیرا اردذگ نمی یرغمت این به طمربو ادالتعم
 .داد  میافزایش صفر

IRK = IRK(-1) + IRI - IRCCA 
   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به بازار قیمت به داخلی ناخالص تولید -620 ادلهعم

 ناخالص تولید عمجمو از ابتث قیمت به و بازار قیمت به داخلی ناخالص تولید
های  و بعالوه خالص مالیات نفت بخش افزوده ارزش الوهع به عوامل قیمت به یرنفتیغ

 علت افزودن متغیر اخیر تفاوت قیمت عوامل و قیمت بازار در .ددگر  میمحاسبهغیرمستقیم 
  .سمت راست و چپ معادله است

IRGDPM = IRGDPNF + IRVAOIL +IRNIT 
  ریال میلیارد ،ابتث قیمت به تصرف قابل مدآدر -621 ادلهعم

 قیمت به داخلی ناخالص تولید جبری عجم از اتحاد این براساس تصرف قابل مدآدر
 منهای و ابتث سرمایه استهالک منهای خارج از تولید واملع مدآدر خالص الوهع به بازار

های  علت کسر نکردن خالص مالیات. یدآ  میبدست ابتث قیمت به مستقیم های مالیات
غیرمستقیم از سمت راست معادله این است که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت 

  .عوامل است
 های مالیات ریفیعت تفاوت یرمستقیمغ و مستقیم های یاتمال به مالیاتها تجزیه للع

 حداقل ملی یها حساب در. باشد  میملی یها حساب و دولت بودجه دیدگاه از یرمستقیمغ
 از حمایت سازمان ،نآ ای هبودج مفهوم به مرکزی دولت ملیاتیع حطس هارچ برای
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 و مالیات وریآ عجم هاشهرداری و عتوزی و تهیه مراکز ،تولیدکنندگان و کنندگان مصرف
 ملی یها حساب از یرمستقیمغ های مالیات ترتیب این به. شود  میمحاسبه سوبسید پرداخت

 بکارگرفته تصرف قابل مدآدر محاسبه جهت دولت بودجه حساب از مستقیم های مالیات و
 به تبدیل را نآ بازار قیمت به یرنفتیغ ناخالص تولید از مالیاتها کل کردن کسر. اند هشد

 از کامالً مستقیم های مالیات رثا فذح ریقط از نیز را دولت بخش رثا و نموده واملع قیمت
 افزودن و نموده خالص به تبدیل ناخالص از را کمیت این استهالک نمودن کسر. برد  میبین

 حاصل. نماید  میملی به تبدیل داخلی از را مزبور کمیت خارج از تولید واملع مدآدر خالص
 .نماید  میمشخص را خصوصی بخش تصرف قابل مدآدر یاتملع این

IRYD = IRGDPNF + IRNFY - IRCCA - IRGRTDV / IRPIT 
   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به گذاری سرمایه -622 ادلهعم

 بخش گذاری سرمایه عمجمو برحسب را ابتث قیمت به گذاری سرمایه کل اتحاد این
  .نماید  میفریعت دولتی بخش گذاری سرمایه و خصوصی

IRI = IRIP + IRIG 
  های غیرمستقیم به قیمت ثابت، میلیارد ریال   مالیات-623معادله 

ین متغیر بر تعدیل ا جاری تقسیم رقم ازبه قیمت ثابت  غیرمستقیم های مالیات
  .آید کنندۀ ضمنی قیمت آن بدست می

IRIT = IRITV / IRPIT 
  ریال به قیمت ثابت، میلیارد سوبسید  -624معادله 

ین متغیر بر تعدیل کنندۀ ضمنی قیمت ا جاری تقسیم رقم ازسوبسید به قیمت ثابت 
  .آید آن بدست می

IRSUB = IRSUBV / IRPSUB 
 ، میلیارد ریال به قیمت ثابت داخلی به قیمت عواملخالص تولید نا -625معادله 

غیرنفتی تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل از حاصل جمع تولید ناخالص داخلی 
  .شود به قیمت عوامل و ارزش افزودۀ بخش نفت محاسبه می

IRGDPF = IRGDPNF – IRVAOIL 
   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به دولت گذاری سرمایه -701 ادلهعم

 مرانیع های  ههزین میزان با ملی یها حساب دردولت  گذاری سرمایه کلی ورط به
 ملی یها حساب مستندات در نآ مفصل شرح و بوده متفاوت نآ ای هبودج مفهوم به دولت
 یها حساب در یرغمت دو این فیمابین طارتبا ایجاد برای اینجا در. است گردیده درج ایران
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 مرانیع های  ههزین از یعتاب را ملی یها حساب در دولت گذاری سرمایه ،دولت بودجه و ملی
  .شوند   میتبدیل ابتث قیمت به فروشی مدهع قیمت شاخص با که نمودیم تلقی بودجه در

IRIG=IRIG(-1)+B(7011)*(IRGEDV/IRWPI-IRGEDV(-1)/IRWPI(-1))+ 
B(7012)*IRD76+B(7013)*IRD77+B(7014)*IRD78+B(7015)*IRD79 

   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به دولت مصرف -702 ادلهعم
 یمل یها حساب در دولت مصرف ،دولت گذاری سرمایه همانند شد اشاره که ورطهمان

 در تفاوتها این مشروح که است متفاوت نآ ای هبودج مفهوم به دولت جاری های  ههزین با
 در دولت مصرف یینعت جهت ادلهعم این. است شده وردهآ ایران ملی یها حساب مستندات

 و جاری های  ههزینتغییرات  از یعتاب رفتاری ادلهعم یک صورت به را نآ ،ملی یها حساب
 دیلعت فروشی عمده قیمت شاخص با که گیرد  میرظن در دولت اختصاصی های  ههزین
  .اند هشد

IRG =IRG(-1)+B(7021)*((IRGECV+IRGESV)/IRWPI-(IRGECV(-1)+ 
IRGESV(-1))/IRWPI(-1)) 

   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به بازار قیمت به یرنفتیغ داخلی ناخالص تولید -703 ادلهعم
 برخوردار ای ه دیدع اشکاالت از کالن حطس در تولید عتاب یک ریفعت ریظن ظلحا از

 نیز کالن حطس در را خرد اقتصاد در رظن مورد عتواب توان نمی راحتی به که وریط به ،است
 خارج نآ شرح که است موجود اقتصادی ادبیات در زمینه این در زیادی های ثبح. برد بکار
 از استفاده سازی کل 16یهضق دلیل به شده نوانع ریاتظن رثاک ولی است مقاله این حوصله از

 قوی بسیار ضفر یک اقتصاد کالن های تحلیل برای را بنگاه حطس در تولید عتاب یک
 با تولید عتاب که رسیدیم نتیجه این به مختلف تولید عتواب بررسی با حال هر به. اند هدانست
 از ملی مدآدر تمحاسبا به بسیاری شباهت تواند  می17تولید واملع کامل جایگزینی قابلیت
 این در تولید عتاب این ،اذل. باشد داشته تولید واملع به پرداختی عمجمو با نآ برابری دیدگاه

 داشته را تولید واملع بین کامل جایگزینی خاصیت که تولیدی عتاب. شد گرفته بکار الگو
  :است زیر شکل به باشد

Q= aL + bK 
 تولید واملع ایضف در راستی طوطخ 18یکسان محصول های منحنی تولید عتاب این در

 یکدیگر جانشین کامالً واملع که نجاییآ از. هستند منفی شیب با (L) کار و (K) سرمایه
 

 Aggregation Theorem.16  
 Perfect Substitutability.17  

 Isoquant.18  
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 هر برای که کرد خواهد استفاده املیع از کند  میحداقل را خود هزینه که بنگاهی ،هستند
 برای الغاشت واحد Q/a به احتیاج ،شود استفاده کار طفق اگر. باشد ارزانترین تولید از واحد
 این با. است a1/ برابر تولید واحد هر برای الغاشت نتیجتاً. است الزم محصول واحد Q تولید
 ثبح همین. باشد  میدستمزد نرخ w که w/a با است برابر تولید واحد هر برای هزینه وصف

 برای سرمایه از دواح Q/b به احتیاج شود استفاده سرمایه طفق اگر. داریم سرمایه مورد در را
Q با بود خواهد برابر تولید واحد هر برای هزینه و داریم تولید واحد r/b که r هر به پرداختی 

 .باشد  میسرمایه تولید املع واحد
 انتخاب خود تولید برای را ارزانتر ترکیب هزینه کننده حداقل بنگاه ترتیب این به

  :بود خواهد رزی شکل به (C) هزینه عتاب نتیجتاً. کرد خواهد

        C w
a

r
b

Q= 





min , .  

. باشد  میمقیاس به ابتث بازگشت ما ضفر منیض ورط به فوق تکنولوژی ریفعت در
 قیمت هچنانچ زیرا. باشند   میابتث و یکدیگر برابر طمتوس هزینه و یاینه هزینه حالت این در
  :نوشت توان  میکنیم ضفر ابتث را واملع
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Q
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=min ,  

 را تولید ابتث وحطس در واملع ایضتقا عتواب که هزینه عتاب مشتق خاصیت رفیط از
 یعتاب فرم این در سازد  میطمرتب هم به واملع های قیمت به نسبت هزینه عتاب مشتق با

 ییرغت دمع ضفر با ،بنابراین. است دوگانگی در 19شفارد لم همان خاصیت این. افتد  میصادق
 :داریم نماید استفاده را کار نیروی طفق بنگاه اگر ،تکنیک در
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  :نوشت توان  میسرمایه برای ورطهمین
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Q
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K= = =  
 افزایش با تولید از میزان یک در تولید حداقل هزینه که شود  میدیده وحضبو ،حالت این در

 .یابد  میافزایش نآ قیمت در ییرغت ربدرض املع مقدار یزانم به املع قیمت

 
  Shephard’s Lemma.19  
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 دیدگاه از تولید واملع به پرداختی اتحاد با را فوق در شده بررسی تولید عتاب حال
  :کنیم  میبررسی ملی یها حساب

Q = wL + rK 
  .باشد  میزیر شکل به حالت این در هزینه عتاب. شوند   میریفعت قبل همانند یرهاغمت همه که

C w
w

r
r

Q Q Q= 





= =min , min( , )11  

 کل با برابر و تولید ارزش کل با برابر تولید واملع به پرداختی کل ترتیب این به
 استفاده کار نیروی طفق اگر تولید عتاب از ریفعت این در دیگر بارتع به. شد خواهد هزینه
 از واحد هر در الغاشت و داریم تولید واحد Q تولید برای الغاشت واحد Q/w به احتیاج شود
 یک این. است یک مساوی و w/w برابر تولید از واحد هر در هزینه و w/1 با است برابر تولید
 صادق کالن حطس در که است تولید واملع به پرداختی و افزوده ارزش تساوی نیعم به بودن
 Q تولید برای سرمایه واحد Q/w به احتیاج شود استفاده سرمایه طفق اگر ورطهمین. است
 نیز شفارد لم. است یک مساوی و r/r با برابر تولید واحد هر برای هزینه و داریم تولید واحد

 :دیگر بارتع به نماید  میبیشتری کیدأت کالن حالت در فوق تولید عتاب بیقطت بر
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k= =   
 میزان  به عامل قیمت افزایش با تولید حداقل هزینه که دید توان  می فوق معادالت در

 ادلـه عم دو ایـن  از دیگـر  بـارت ع بـه . یابـد   می افزایش نآ قیمت در ییرغت ربدرض عامل مقدار
  :نوشت توان می

dC= L.dw = dQ 
dC= K.dr  = dQ 

 زیرا است بقطمن ملی یها حساب در افزوده ارزش مفهوم با دقیقاً فوق بارتع
 ربض حاصل مساوی و )کالن حطس در تولید( افزوده ارزش در ییرغت با برابر هزینه راتییغت
 .است تولید املع نرخ ییرغت رثا در تولید واملع به پرداختی ییرغت

 با تولید عتاب تصریح این دیگر ابقتطم نیز طمتوس هزینه و یاینه هزینه تساوی
  :داریم زیرا است کالن اقتصاد طشرای
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  .است یک مساوی و طمتوس هزینه مساوی یاینه هزینه دیگر بارتع به
 سرمایه و کار از یطخ عتاب یک را یرنفتیغ تولید عتاب فوق روحهطم نکات به توجه با

 به که است شده سبب که دارد وجود ددیعمت اتظمالح سرمایه یرغمت در. کنیم  میتلقی
 را سرمایه موجودی مفهوماً عمجمو که شود وارد دیگر هاییرغتم تعدادی از ،یرغمت این جای
 به قبل سال در سرمایه موجودی با است برابر سرمایه موجودی دیگر بارتع به. دنده می
 دولتی و خصوصی قسمت دو از نیز خود گذاری سرمایه. امسال در جدید گذاری سرمایه الوهع

 در سرمایه موجودی یرغمت سه سرمایه دیموجو جای به عتاب این در ،اذل. شود  میتشکیل
 رظن به شاید. کنیم  میوارد را دولتی گذاری سرمایه و خصوصی گذاری سرمایه ،قبل سال
 دلیل به ولی داشتند  میتولید عتاب در ریبض یک بایست  مییرغمت سه این که رسید می

 بازدهی انمیز .دهند  میاختصاص خود به را خاصی ریبض هرکدام بازدهی میزان تفاوت
 موجودی تا است متفاوتی بازدهی دارای است شده انباشته قبل سال تا که سرمایه موجودی

 گذاری سرمایه بازدهی نینچهم. )گذاری سرمایه( شود  میتشکیل امسال در که ای هسرمای
 عتاب که شد سبب امر این. است دولتی بخش گذاری سرمایه بازدهی از بیش خصوصی بخش
ماشین آالت و  واردات اینکه به توجه با. شود اهرظ هطمربو ادلهعم در روحطم شکل به تولید

 بسزایی سهم یرنفتیغ داخلی ناخالص تولید در کاالهاای از کل واردات  تجهیزات سرمایه
سهم واردات ماشین آالت و تجهیزات در تشکیل سرمایه ثابت به واردات کاالها را به  ،دارد

عبارت جدید که مبین اثر . ات کاالها به این معادله افزودیمصورت حاصلضرب در مقدار وارد
 تولید املع یک نوانع بهواردات ماشین آالت و تجهیزات وارداتی در تشکیل سرمایه است 

گذاری حذف و مجدداً به صورت مجزا  اثر این متغیر یکبار از سرمایه. گردید ادلهعم این وارد
  .وح مشخص گرددآورده شده است تا اثر بازدهی آن به وض

IRGDPNF=B(7030)+B(7031)*IRK(-1)+B(7032)*(IRIP+IRIG-IRM* 
IRMACHIMV)+B(7033)*IREMP+B(7034)*IRM*IRMACHIMV+ 
B(7035)*IRD79 

   ریال میلیارد ،ابتث قیمت بهکاال  واردات -704 ادلهعم
 دراال ک واردات به ملی یها حساب در را ریالی ابتث قیمت بهکاال  واردات ادلهعم این

 یها حسابکاال در  واردات بخش ادلهعم این دیگر بارتع به ،نماید  میطمرتب ترازپرداختها
 طراب رگرسیون یک صورت به اتحادها صداقت بررسی در روحهطم سوم روش ریقط از را ملی
 سمت. نماید  میمتصل ترازپرداختها حساب درکاال  واردات ارقام به اخالل جمله درج بدون
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 یطخ یعتاب نآ راست سمت و بوده ابتث قیمت به و ریال به کاال واردات کل ادلهعم این پچ
  . ستا  هشد تبدیل ابتث قیمت به واردات سیف شاخص با که باشد  میدالر به کاال واردات از

IRMG = IRMG(-1)+B(7041)*(IRMGDCIFP - IRMGDCIFP(-1)) 
  ابت، میلیارد ریال به قیمت ثخدمات غیرعوامل تولید  واردات -705معادله 

 یها  حسابدر را ریالی ثابت قیمت بهخدمات غیرعوامل تولید  واردات معادله این
 این دیگر عبارت به نماید،  میمرتبط ترازپرداختها درخدمات غیرعوامل تولید  واردات به ملی

 سوم روش طریق از را ملی یها حسابخدمات غیر عوامل تولید در  واردات بخش معادله
 به اخالل جمله درج بدون رابط رگرسیون یک صورت به اتحادها صداقت بررسی در حهمطرو
 چپ سمت. نماید  میمتصل ترازپرداختها حساب درخدمات غیر عوامل تولید  واردات ارقام
 آن راست سمت و بوده ثابت قیمت به و ریال  بهخدمات غیر عوامل تولید واردات معادله این

 واردات سیف شاخص با که باشد  میدالر به ات غیر عوامل تولیدخدم واردات از خطی تابعی
  . ستا   شدهتبدیل ثابت قیمت به

IRMNFS=B(7051)*(IRMNFSDCIFP-IRMNFSDCIFP(-1))+ 
B(7052)*IRMNFS(-1) 

   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به خصوصی گذاری سرمایه -706 ادلهعم
 ناخالص تولید راست سمت های ریغمت. است گذاری سرمایه ایضتقا عتاب ادلهعم این

سهم واردات ماشین آالت و تجهیزات در تشکیل سرمایه  و ،ابتث قیمت بهغیرنفتی  داخلی
ثابت به واردات کاالها به صورت حاصلضرب این دو متغیر و نرخ وزنی بهرۀ تسهیالت بانکی 

اتی معادلۀ آالت و تجهیزات وارد ای ماشین واردات سرمایه یرغمت فذح صورت در. باشد می
 طفق ای هسرمای های کاال واردات های سیاست از ملعال کسع دریافت بدون گذاری سرمایه
  .گرفت  میقرارنرخ بهره تسهیالت  و  غیرنفتیداخلی ناخالص تولید یرأثت تحت

IRIP=B(7060)+B(7061)*IRGDPNF(-1)+ 
B(7062)*IRM*IRMACHIMV+B(7063)*IRIRL+B(7064)*IRD7779 

   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به نفت افزوده ارزش -707 ادلهعم
 بشکه برحسب نفت تولید میزان از استفاده با را نفت بخش افزوده ارزش ادلهعم این

 صادرات قسمت دو به نفت تولید هطراب این در. کند  میتبدیل ابتث قیمت به ریالی مقادیر به
 دو این. شود  میتقسیم است لیداخ مصرف از تقریبی که نفت صادرات و تولید تفاوت و نفت
 اهرظ ادلهعم این راست سمت در جداگانه صورت به نفت داخلی مصرف و صادرات یرغمت
 به ادلهعم این در نفتی های  هوردآفر سایر و گاز صادرات ارقام اینکه به توجه با. شوند  می

 مصرف مارقا جای به دلیل همین به که داشت انذعا باید شوند مین اهرظ ملموس صورت
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 رثا این حدودی تا یرغمت این ریبض. است شده وردهآ صادرات و تولید تفاوت داخلی
 تصریح نانآ رثا کلی ورط به ولی داشت خواهد خود در وردآبر هنگام در را کورذم های یرغمت

 که است برخوردار سالها برخی در بیشتری اهمیت از گاز مورد در عوضمو این. شد نخواهد
 ولی باشد  میسالها این در مجازی های یرغمت برخی از استفاده رضحا حال در حل ه را تنها
 گاز مصرف و صادرات تولید تفکیک به نسبت الگو دیعب های ویرایش در بایست  میلزوماً
  .نمود اقدام

IRVAOIL=B(7071)*IRVAOIL(-1)+B(7072)*(IRXOILB-IRXOILB(-1)) 
+B(7073)*((IRYOILB-IRXOILB)-(IRYOILB(-1)-IRXOILB(-1))) 

   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به ابتث های  هسرمای استهالک -708 ادلهعم
 هزینه با برابر ملی حسابداری در ریفعت ظلحا از ابتث های  هسرمای مصرف یا استهالک

 تولید یندآفر در دوره یک یط که است کشور ای سرمایه های کاال از مقدار نآ جایگزینی
 نیز و زلزله یا جنگ یرظن بینی پیش یرقابلغ ثحواد از ناشی راتخسا. باشد شده مصرف

 در نباید بارکش و شیرده حیوانات و یعبیط عمناب ،جاده ،سد یرظن سیساتیأت استهالک
 قبیل از یعبیط عمناب و ملی روتث تحلیل نینچهم. شود ورظمن ابتث سرمایه مصرف وردآبر

 مختلفی های روش. نمیگردد ورظمن هالکاست محاسبه در ادنعم و نفت ،عمرات و جنگلها
 از خارج اینجا در نهاآ کرذ که شود  میبکارگرفته ملی محاسبات در استهالک وردآبر برای

 نوانع تحت متحد ملل سازمان پیشنهادی روش اساس بر ایران در. است مقاله این حوصله
(Perpetual Inventory Method) PIM بر روش این. شود  میوردآبر و محاسبه استهالک 

 محاسبه ای هگون به بایستی مشخص ای سرمایه کاالی یک استهالک که است مبتنی اصل این
 با برابر ای سرمایه کاالی مفید مرع های سال برای سالیانه استهالک حال ارزش عجم که شود

 به طمربو مستندات در محاسبه روش این یاتئجز. باشد ای سرمایه کاالی خرید ارزش
(System of National Accounts) SNA ملی یها حساب مستندات و متحد ملل سازمان 

 و گروه یک در کشور ای سرمایه التآ ماشین ایران در روش این اساس بر. است مدهآ ایران
 نکات این به توجه با. اند هشد بندی بقهط و تفکیک گروه سه در ساختمان در سرمایه تشکیل

 حتی از ربیضم نوانع به اتحاد یک صورت به را ابتث ایه  هسرمای مصرف توان نمی مالًع
 رظن در تولیدات ارزش کل از ابتث ربیضم نوانع به برسد هچ وردآ بحساب سرمایه موجودی

 بر را استهالک میزان استهالک ابتث نرخ یک محاسبه با توان نمی ترتیب این به. شود گرفته
 .نمود وردآبر ایهسرم موجودی یا تولید یرظن دیگری های یرغمت حسب
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 استهالک دادن طارتبا است شده گرفته بکار الگو اینویرایش قبلی  در که ای هروی
 استهالک ادلهعم پچ سمت دیگر بارتع به دوب تولید در سرمایه بکارگیری میزان به سرمایه

 است نیعم این به هطراب این. شتدا قرار داخلی ناخالص تولید راست سمت در و دارد قرار
 با .بود خواهد بیشتر سرمایه استهالک شود تولید کاال تولید یندآفر در بیشتر قدرچ ره که

های ملی در این ویرایش روش  افزوده شدن و اصالح آمارهای بانک مرکزی در مورد حساب
ذیل بهتر جواب داد که استهالک را تابعی از موجودی سرمایۀ سال قبل و خسارات ناشی از 

  . نماید یف میجنگ ایران و عراق تعر
IRCCA = B(7080) +B(7081)*IRK(-1) +B(7082)*(IRWARCD+ IRWARED+ 
IRWARMD)+B(7083)*IRD01 

   ریال میلیارد ،ابتث قیمت به خصوصی مصرف -709 ادلهعم
 گرفت قرار رظمدن کینز لقطم مدآدر یهضفردر ویرایش قبل  مصرف ادلهعم تبیین در

 .در نظر گرفتیم سال همان تصرف قابل مدآدر از یعتابرا  ابتث قیمت به خصوصی مصرفو 
 ریبض وردآبر هنگام در که دیرس  میرظبن هعتوس حال در های کشور خصوصیت به توجه با
.  به دست آمد88/0 که رقمی حدود باشد 9/0نزدیک به  بایستی ایران در تصرف قابل مدآدر

انداز و تغییرات درآمد و  در این ویرایش تا حدودی معادله را بسط دادیم تا شرایط پس
مصرف سال قبل به عنوان الگوی رفتاری مصرف کننده مد نظر قرار گیرد که با این 

و  تابع مصرف فریدمن اتمالحظات الگوی مصرفی مشابه با مفاهیم بکار گرفته شده در نظری
صرف  نظریه کالدور مس بدین ترتیب که بر اسا.ندمورد استفاده قرار گرفتتابع مصرف کالدور 

C تابعی از درآمد ناشی از کار Y(L) و درآمد ناشی از ثروت Y(W)یعنی.  است:  
C=f(Y(W), Y(L)) 

اگر نوعی از تفاضل معادلۀ فوق را بکار بندیم مفاهیم درآمد و مصرف دائمی و موقتی فریدمن 
  :شود یعنی نیز به الگو اضافه می

))(),(( LYWYfC ∆∆=∆  
انداز  رآمد ناشی از ثروت تغییرات ثروت که به تعبیری پسمعادلۀ زیر به جای اثر ددر 
تغییرات درآمد نیز به معنی اثر افزایش . باشد برای سال قبل در نظر گرفته شده است می

  .باشد درآمد می
IRC=B(7091)*(IRYD-IRYD(-1))+B(7092)*IRSP(-1)+IRC(-1)  

  ریال میلیارد ،ابتث قیمت هب خارج از تولید واملع )یها دریافت( صادرات -710 ادلهعم
 این یفهظو زیرا. شد  میریفعت اتحاد یک صورت به بایست  میاصل در هطراب این

 یها دریافت به پرداختها تراز در دالر به خارج از تولید واملع یها دریافت ارقام تبدیل اتحاد
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 و ارز های رخن ددعت به توجه با. باشد  میملی یها حساب در ریال به خارج از تولید واملع
 روش از هطراب این برقراری برای پرداختها تراز حساب در زیاد های افتادگی قلم و اشتباهات

 های اتحاد با برخوردوه نح «قسمت در که »اخالل جمله درج بدون طراب رگرسیون« سوم
 واملع دالری یها دریافت ادلهعم این راست سمت در. شد استفاده رفت نآ کرذ »ناصادق
 و گردیده تبدیل ابتث قیمت به تیعصن های کشور کننده مصرف قیمت شاخص با تولید
 و ریالی خارج از تولید واملع یها دریافت یرغمت به رگرسیون یک ریقط از یرغمت این نتیجتاً

  .است شده طمرتب ابتث قیمت به
IRXFY = IRXFY(-1) +B(7101)*(IRXFYSD / OECDP - IRXFYSD(-1) / 
OECDP(-1)) +B(7102)*IRD7879 

  ریال میلیارد ،ابتث قیمت به خارج از تولید واملع )های پرداخت( واردات -711 ادلهعم
 و باشد اربرخورد الزم صحت از پرداختها تراز حساب که زمانی در اصل در ادلهعم این

 دلیل به مالًع ولی. گردید  میریفعت اتحاد یک صورت به بایست  میباشد یکسان ارز های نرخ
 ارقام تبدیل برای »اخالل جمله درج بدون طراب رگرسیون« روش از فوق طشرای مصداق دمع

 ملی یها حساب در قلم این ریالی و ترازپرداختها از خارج به تولید واملع های پرداخت دالری
 به خارج به تولید واملع های پرداخت ادلهعم این پچ سمت. گردید استفاده ابتث قیمت به

 های پرداخت بارتع به رگرسیون یک ریقط از که بوده ملی یها حساب در ابتث های قیمت
  .شود  میطمرتب تیعصن های کشور کننده مصرف قیمت شاخص بر تقسیم دالری تولید واملع

IRMFY=IRMFY(-1)+ B(7110)+B(7111)*(IRMFYSD/OECDP-IRMFYSD(-
1)/OECDP(-1))+B(7112)*IRD7377 

  ثابت، میلیارد ریال به قیمت نفت  صادرات -712معادله 
 را ثابت قیمت به ملی یها  حسابدرنفت  صادرات ارقام محاسبه وظیفه معادله این

 شده صادر نفت بشکه میزان برحسب رگرسیون یک توسط نفت صادرات معادله این در. دارد
 ارزش بهنفت برحسب بشکه  صادرات ارقام کننده مرتبط اصل در معادله این. آید  میبدست
 گنجانده معادله این چنانچه. باشد  میثابت قیمت به ملی یها  حسابدرنفت  ادراتص ریالی
  .شود  میقطع ملی یها ریالی تولید نفت با حساب ارتباط نشود

IRXOIL=IRXOIL(-1)+B(7121)*(IRXOILB-IRXOILB(-1))+ 
B(7122)*IRD73+B(7123)*IRD83 

  میلیارد ریال به قیمت ثابت،  کاالهای غیرنفتی صادرات -713معادله 
های ملی به  در حسابکاالهای غیرنفتی این معادله وظیفه محاسبه ارقام صادرات 

به قیمت ثابت توسط یک  کاالهای غیرنفتیدر این معادله صادرات . قیمت ثابت را دارد
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. آید دالری به قیمت ثابت خارجیان بدست می کاالهای غیرنفتیرگرسیون برحسب صادرات 
در ترازپرداختها برحسب  کاالهای غیرنفتیکننده ارقام صادرات  ل مرتبطاین معادله در اص
چنانچه این . باشد های ملی به قیمت ثابت می در حساب کاالهای غیرنفتیدالر و صادرات 

در  کاالهای غیرنفتیمعادله گنجانده نشود ارتباط سیستماتیک ترازپرداختها و صادرات 
  .شود های ملی قطع می حساب

IRXNOILG=IRXNOILG(-1)+B(7131)*(IRXGNODOP-IRXGNODOP(-1)) 
  به قیمت ثابت، میلیارد ریال خدمات غیرعوامل تولید از خارج  صادرات -714معادله 

در خدمات غیرعوامل تولید از خارج این معادله وظیفه محاسبه ارقام صادرات 
رعوامل تولید از خدمات غیدر این معادله صادرات . های ملی به قیمت ثابت را دارد حساب
خدمات غیرعامل تولید از دالری به قیمت ثابت توسط یک رگرسیون برحسب صادرات خارج 
کننده  این معادله در اصل مرتبط. آید قیمت خارجیان بدست میتقسیم بر شاخص خارج 

در ترازپرداختها برحسب دالر و صادرات خدمات غیرعوامل تولید از خارج ارقام صادرات 
چنانچه این . باشد های ملی به قیمت ثابت می  در حسابامل تولید از خارجخدمات غیرعو

خدمات غیرعوامل تولید از معادله گنجانده نشود ارتباط سیستماتیک ترازپرداختها و صادرات 
  . شود های ملی قطع می در حسابخارج 

IRXNFS=IRXNFS(-1)+B(7141)*(IRXNFSDOP-IRXNFSDOP(-1)) 
  به قیمت ثابت، میلیارد ریال ای  ی واسطهها نهاده -715معادله 

با توجه به اینکه نسبت . ای را دارد های واسطه نهادهارقام برآورد این معادله وظیفه 
های باثبات است و تغییر آن با تغییر تکنولوژی و  ای به تولید از کمیّت های واسطه نهاده

از این خاصیت در برآورد . گردد نماید لذا به سادگی دچار نوسان نمی محیط تولید تغییر می
  .نمائیم ای استفاده می های واسطه نهاده

IRINPUT=IRINPUT(-1)+B(7151)*(IRGDPF- IRGDPF(-1))+B(7152)*IRD79  
  به قیمت ثابت، میلیارد ریال تغییر در موجودی انبار  -716معادله 

 قبل به عنوان تغییر در موجودی انبار براساس نسبت این تغییر به ستانده کل در سال
مضربی در تغییرات ستانده کل در سال جاری و همچنین روند زمانی و شاخص قیمت تولید 

  . دهند تغیر را توضیح میاین مناخالص داخلی به قیمت عوامل 
IRII=B(7160)+B(7161)*(IRII(-1)/IROUTPUT(-1))*(IROUTPUT-IROUTPUT(-
1))+B(7162)*IRII(-1)+B(7163)*IRYEAR+B(7164)*IRPGDPF+ 
B(7165)*IRD8285 
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   اسمی بخش
  ، میلیارد ریال تقاضای کل جاری -801معادله 

گذاری  های تولید و مصرف و هزینۀ دولت و سرمایه تقاضای کل از حاصل جمع نهاده
  .آید های آماری و صادرات جاری بدست می و مغایرت

IRADV  = IRINPUTV  + IRCV  + IRGV  + IRIV  + IRDISV  + IRXV 
  ، میلیارد ریال عرضۀ کل جاری -802معادله 

های غیرمستقیم و واردات  ستاندۀ کل و خالص مالیاتکل از حاصل جمع عرضۀ 
  .آید ست میجاری بد

IRASV  = IROUTPUTV  + IRNITV  + IRMV 
  ، میلیارد ریال ستانده کل جاری -803معادله 

های  امل جاری و نهادهستانده کل از حاصل جمع تولید ناخالص داخلی به قیمت عو
  .آید ای جاری بدست می واسطه

IROUTPUTV = IRINPUTV + IRGDPFV 
  ، میلیارد ریال ای جاری های واسطه نهاده -804معادله 

ای به  های واسطه ای را از حاصل ضرب ارزش نهاده های واسطه نهادهاین معادله ارقام 
   .آورد  بدست میای های واسطه نهادهقیمت ثابت در تعدیل کنندۀ قیمت 

IRINPUTV  = IRPINPUT  * IRINPUT 
  ، میلیارد ریال انداز ناخالص ملی جاری پس -805معادله 

گذاری و  های ملی از سرجمع سرمایه انداز ناخالص ملی بر اساس تعاریف حساب پس
  .آید تغییر در موجودی انبار و تراز تجاری و خالص درآمد عوامل تولید از خارج بدست می

IRGNSV=IRIV+IRIIV+IRBOTV+IRNFYV 
  ، میلیارد ریال انداز خالص ملی جاری پس -806معادله 

های ملی از کسر نمودن استهالک از  انداز خالص ملی بر اساس تعاریف حساب پس
  .شود انداز ناخالص ملی محاسبه می پس

IRNNSV=IRGNSV-IRCCAV 
  ، میلیارد ریال جاری صادرات -807معادله 

از  را جاری قیمت به ملی یها  حسابدرکاال و خدمات  صادرات رقاما معادله این
 عوامل یها دریافت. آورد سرجمع صادرات کاال و نفت و خدمات غیرعوامل تولید بدست می

 درآمد حساب در شود  میمحسوب ترازپرداختها در صادرات اقالم جزو که خارج از تولید
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 استفاده آن از اینجا در لذا،. شد خواهد منظور ملی یها  حسابدر خارج از تولید عوامل
  .شود نمی

IRXV = IRXOILV + IRXNOILG V+ IRXNFSV 
  ، میلیارد ریال جاری واردات -808معادله 

کاال و واردات خدمات  وارداتاز سرجمع  را ریالی جاری قیمت به واردات معادله این
  .آورد غیرعوامل تولید بدست می

IRMV = IRMGV + IRMNFSV 
  ، میلیارد ریال تراز تجاری به قیمت جاری -809له معاد

الزم به . آید های ملی از تفاضل صادرات و واردات بدست می تراز تجاری در حساب
ذکر است که این تراز از لحاظ تعریفی منطبق و مشابه با تراز تجاری در حساب تراز 

ج است که در این در آن حساب خالص دریافتی عوامل تولید نیز مندر. ها نیست پرداخت
  . شود درج نمی) های ملی در حساب(حساب 

IRBOTV = IRXV  - IRMV  
  ، میلیارد ریال هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار جاری -810معادله 

هزینۀ ناخالص داخلی به قیمت بازار از سرجمع مصرف خصوصی و دولتی و 
 .آید اشتباهات آماری بدست میتراز تجاری و تغییر در موجودی انبار و گذاری و  سرمایه

   .تغییر در موجودی انبار در داخل اشتباهات آماری درج است
IRGDEMV = IRCV  + IRGV  + IRIV + IRBOTV + IRDISV  

  ، میلیارد ریال انداز بخش خصوصی جاری پس -811معادله 
انداز بخش خصوصی را تفاضل درآمد قابل تصرّف جاری و مصرف خصوصی جاری  پس

  .نمائیم ف میتعری
IRSPV = IRYDV-IRCV 

   ریال میلیارد ،جاری سرمایه موجودی -812 ادلهعم
 شاخص با قبل سال سرمایه اسمی موجودی کردن متورم از اسمی سرمایه موجودی

 کردن کسر و لیعف سال جاری گذاری سرمایه افزودن و جاری سال گذاری سرمایه منیض
  .یدآ  میستبد جاری سال در شده عواق جاری استهالک

IRKV = IRKV(-1)* [1 + (IRPI - IRPI (-1) / IRPI(-1)] + IRIV – IRCCAV 
   ریال میلیارد ،جاری بازار قیمت به داخلی ناخالص مدآدر -813 ادلهعم
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 نآ جاری مقدار و است ابتث قیمت به کمیت یک مبادله هطراب اینکه به توجه با
 ناخالص تولید با است برابر بازار قیمت به جاری داخلی ناخالص مدآدر ،شود نمی ریفعت

 .بازار قیمت به جاری داخلی
IRGDIMV = IRGDPMV 

   ریال میلیارد ،جاری بازار قیمت به ملی ناخالص مدآدر -814 ادلهعم
 درست جاری ملی ناخالص مدآدر جاری صورت به مبادله هطراب نشدن ریفعت دلیل به

 .جاری ملی ناخالص تولید با است برابر
IRGNIMV = IRGNPMV 

   ریال میلیارد ،جاری واملع قیمت به ملی خالص مدآدر -815 ادلهعم
 و استهالک جاری مقادیر کردن کسر از جاری واملع قیمت به ملی خالص مدآدر

 .یدآ  میبدست جاری بازار قیمت به ملی ناخالص مدآدر از یرمستقیمغ های مالیات خالص
IRNNIFV = IRGNIMV - IRCCAV - IRNITV 

   ریال میلیارد ،جاری بازار قیمت به یرنفتیغ داخلی ناخالص تولید -816 ادلهعم
 به کمیت همین ربض حاصل از جاری بازار قیمت به یرنفتیغ داخلی ناخالص تولید

 .یدآ  میبدست یرنفتیغ داخلی ناخالص تولید قیمت شاخص در ابتث قیمت
IRGDPNFV = IRPGDPNF* IRGDPNF 

   ریال میلیارد ،جاری بازار قیمت به ملی ناخالص تولید -817 ادلهعم
 قیمت به داخلی ناخالص تولید عمجمو از بازار قیمت به جاری ملی ناخالص تولید

 .یدآ  میبدست جاری قیمت به خارج از تولید واملع مدآدر خالص با بازار قیمت به و جاری
IRGNPMV = IRGDPMV + IRNFYV 

   ریال میلیارد ،جاری بازار قیمت به داخلی ناخالص تولید -818 ادلهعم
 نفت بخش جاری افزوده ارزش با جاری یرنفتیغ داخلی ناخالص تولید عجم حاصل

های   علت افزودن خالص مالیات.دهد  میبدست را جاری بازار قیمت به داخلی ناخالص تولید
مت غیرمستقیم به سمت راست معادله این است که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قی

 .باشد عوامل است و سمت چپ معادله به قیمت بازار می
IRGDPMV = IRGDPNV + IRVAOILV +IRNITV 

   ریال میلیارد ،جاری تصرف قابل مدآدر -819 ادلهعم
 مدآدر خالص الوهع به یرنفتیغ ناخالص تولید با است برابر جاری تصرف قابل مدآدر

 و جاری استهالک ،جاری یرمستقیمغ های مالیات خالص نآ از که خارج از تولید واملع
های   علت کسر نکردن خالص مالیات.باشد شده کسر دولت مستقیم های مالیات های مدآدر
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غیرمستقیم از سمت راست معادله این است که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت 
  .عوامل است

IRYDV = IRGDPNV + IRNFYV - IRCCAV - IRGRTDV 
   ریال میلیارد ،جاری ابتث سرمایه کاستهال -820 ادلهعم

 در ابتث قیمت به استهالک میزان ربض حاصل از جاری ابتث سرمایه استهالک
 .یدآ  میبدست سرمایه استهالک قیمت شاخص

IRCCAV = IRCCA* IRPCCA 
   ریال میلیارد ،جاری گذاری سرمایه -821 ادلهعم

 تشکیل دولت و صوصیخ بخش گذاری سرمایه عمجمو از جاری گذاری سرمایه کل
  .گردد می

IRIV = IRIGV + IRIPV 
   ریال میلیارد ،جاری هزینه و تولید ماریآ های ایرتغم -822 ادلهعم

 بارتندع که هزینه ءاجزا کردن کسر براساس جاری هزینه و تولید ماریآ های ایرتغم
 صادرات خالص و جاری گذاری سرمایه ،جاری دولتی مصرف ،جاری خصوصی مصرف از
 تغییر در موجودی انبار در .یدآ  میبدست بازار قیمت به جاری داخلی ناخالص تولید از اریج

 .داخل اشتباهات آماری درج است
IRDISV = IRGDPMV - (IRCV + IRGV + IRIV + IRBOTV) 

   ریال میلیارد ،جاری یرمستقیمغ های مالیات خالص -823 ادلهعم
 به جاری یرمستقیمغ های مالیات کردن کسر از جاری یرمستقیمغ های مالیات خالص

 بدست ملی حسابداری مفهوم به پرداختی جاری سوبسید کل از نآ ملی یها حساب مفهوم
  .یدآ می

IRNITV = IRITV - IRSUBV 
   ریال میلیارد ،جاری خارج از تولید واملع مدآدر خالص -824 ادلهعم

 واملع جاری های پرداخت و ها دریافت تفاوت از خارج از تولید واملع مدآدر خالص
  .یدآ  میبدست خارج از تولید

IRNFYV = IRXFYV - IRMFYV 
   جاری، میلیارد ریال داخلی به قیمت عواملخالص تولید نا -825معادله 

تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل از حاصل جمع تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 
  .شود یبه قیمت عوامل و ارزش افزودۀ بخش نفت محاسبه م

IRGDPFV = IRGDPNFV - IRVAOILV 
   ریال میلیارد ،دولت جاری مصرف -901 ادلهعم
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 از متفاوت ملی حسابداری مفاهیم در شد گفته که ورطهمان ،دولت جاری مصرف
 مدهآ ایران ملی یها حساب مستندات در نآ مشروح که است نآ ای هبودج متداول مفهوم
 و جاری های  ههزین اقالم با را ملی یها حساب در دولت جاری مصرف که ادلهعم این. است

 را ثبح مورد حساب دو که است رگرسیونی دهد  میپیوند دولت بودجه در دولت اختصاصی
 حساب ذخیره تعهدات ارزی دولت نیز در این معادله .سازد  میمتصل الگو این در یکدیگر به

  .آورده شده است
IRGV = IRGV(-1)+ B(9011)*((IRGECV+IRGESV)-(IRGECV(-1)-(IRGESV(-
1))))+B(9012)*(IRFEOAV-IRFEOAV(-1)) 

   ریال میلیارد ،دولت، جاری گذاری سرمایه -902 ادلهعم
 بخش در را دولت بودجه و ملی یها حساب پیوند یفهظو نیز ادلهعم این

 از یعتاب نوانع به ملی حسابداری مفهوم به دولت جاری گذاری سرمایه. دارد گذاری سرمایه
 منابع مالی تخصیص داده شده .شود  میریفعت دولت جاری های  ههزین و مرانیع های  ههزین

و همچنین حساب ذخیره های سنواتی دولت  های تکلیفی بودجه به دولت توسط تبصره
  .نیز در این معادله آورده شده استتعهدات ارزی 

IRIGV=IRIGV(-1)+B(9021)*(IRGEDV-IRGEDV(-1))+B(9022)*(IRFEOAV-
IRFEOAV(-1))+B(9023)*IROLGV+B(9024)*IRD9497 

   ریال میلیارد ،جاری سوبسید -903 ادلهعم
 نمیشود مشاهده دولت بودجه در منسجم اقالم صورت به سوبسیدها اینکه به توجه با

 دولت خاص و جاری های  ههزین از را نآ مقادیر رگرسیون از استفاده با که شدیم مجبور اذل
 ریفعت اخیر های یرغمت از عتاب یک نوانع به جاری های سوبسید ترتیب این به. ییمنما وردآبر

  .است شده
IRSUBV=IRSUBV(-1)+B(9031)*(IRGECV+IRGESV-IRGECV(-1)-IRGESV) 

   ریال میلیارد ،جاری خصوصی مصرف -904 ادلهعم
 یجار تصرف قابل مدآدر ییراتغت از یعتاب نوانع به جاری خصوصی مصرف ییراتغت
  .شود  میریفعتانداز خصوصی جاری در سال قبل  و پس

IRCV =IRCV(-1)+B(9041)*(IRYDV-IRYDV(-1))+B(9042)*IRSPV(-1)  
   ریال میلیارد ،جاری نفت بخش افزوده ارزش -905 ادلهعم

 دالری صادرات ربض حاصل از رگرسیونی طتوس نفت بخش جاری افزوده ارزش کل
 مصرف میزان در کشور داخل در نفتی های  هوردآفر یمتق شاخص و رسمی ارز نرخ در نفت
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 تأخیر متغیر وابسته در سمت راست برای بیان تداوم روند گذشته .یدآ  میبدست نفت داخلی
   .باشد و اصالح ناایستائی در سری زمانی ارزش افزودۀ بخش نفت می

IRVAOILV=IRVAOILV(-1)+B(9051)*(IRXOILD/1000*IREO-IRXOILD(-
1)/1000*IREO(-1)) +B(9052)*(IRPDOIL*(IRYOILB-IRXOILB)-IRPDOIL(-
1)*(IRYOILB(-1)-IRXOILB(-1)))  

   ریال میلیارد ،جاریکاال  واردات -906 ادلهعم
. است گرفته صورت مؤثر ارز  نرخ احتساب با ریال به دالر ازکاال  واردات ارقام تبدیل

 که ناصادق های اتحاد برای هطراب اریبرقر در سوم روش ارقام این تبدیل برای اینجا در
 با را کاال واردات مقادیر که نمودیم انتخاب را باشد  میاخالل جمله درج بدون طراب رگرسیون
 با پرداختها تراز حساب هچنانچ. نماید  میریالی مقادیر به تبدیل رثمؤ ارز  نرخ احتساب
 صورت به بایست  میهطراب این داشت  میکافی و منسجم طارتبا ایران در ملی یها حساب

 در دوران نمونه با اضافه کردن عامل جمع این معادله را به مفهوم .شد  میریفعت اتحاد یک
بینی مقدار عامل جمع را  گردانیم ولی در دورۀ خارج از نمونه برای عملیات پیش اتحاد برمی

حادها شرح این عمل همانطور که در مبحث بررسی صداقت ات. صفر در نظر خواهیم گرفت
  .باشد شد روش چهارم یا روش رگرسیون ثابت با درج جملۀ اخالل می

IRMGV = IRMGV(-1)+ B(9061)*(IRMGD*IREENOIL-IRMGD(-1)* 
IREENOIL(-1)) 

  جاری، میلیارد ریال خدمات غیرعوامل تولید  واردات -907معادله 
مؤثر  ارز نرخ احتساب اب ریال به دالر ازخدمات غیر عوامل تولید  واردات ارقام تبدیل

 برای رابطه برقراری در سوم روش ارقام این تبدیل برای اینجا در. است گرفته صورت
 که نمودیم انتخاب را باشد  میاخالل جمله درج بدون رابط رگرسیون که ناصادق های اتحاد
 ریالی مقادیر به تبدیل ؤثرم ارز نرخ احتساب با را تولید غیرعوامل خدمات واردات مقادیر

 کافی و منسجم ارتباط ایران در ملی یها  حساببا پرداختها تراز حساب چنانچه. نماید می
 در دوران نمونه با اضافه .شد  میتعریف اتحاد یک صورت به بایست  میرابطه این داشت می

گردانیم ولی در دورۀ خارج از نمونه  کردن عامل جمع این معادله را به مفهوم اتحاد برمی
این عمل همانطور . بینی مقدار عامل جمع را صفر در نظر خواهیم گرفت ملیات پیشبرای ع

که در مبحث بررسی صداقت اتحادها شرح شد روش چهارم یا روش رگرسیون ثابت با درج 
  .باشد جملۀ اخالل می

IRMNFSV = IRMNFSV(-1)+ B(9071)*(IRMNFSD*IREENOIL-IRMNFSD(-
1)*IREENOIL(-1)) 
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   ریال میلیارد ،جاری خارج از تولید واملع )یها دریافت( ادراتص -908 ادلهعم
 جمله درج بدون طراب رگرسیون از استفاده با جاری خارج از تولید واملع یها دریافت

 از تولید واملع )یها دریافت( صادرات ربض حاصل از اتحاد این مجدد برقراری جهت اخالل
 به بایست  میاصل در ادلهعم این. شود  میسبهمحامؤثر غیرنفتی  ارز نرخ در دالر به خارج
در دوران نمونه با اضافه کردن عامل جمع این معادله را به  .شد  میریفعت اتحاد یک صورت

بینی مقدار عامل  گردانیم ولی در دورۀ خارج از نمونه برای عملیات پیش مفهوم اتحاد برمی
 در مبحث بررسی صداقت اتحادها این عمل همانطور که. جمع را صفر در نظر خواهیم گرفت

  .باشد شرح شد روش چهارم یا روش رگرسیون ثابت با درج جملۀ اخالل می
IRXFYV =  IRXFYV(-1)+B(9081)*(IRXFYSD*IREENOIL-IRXFYSD(-
1)*IREENOIL(-1)) 

   ریال میلیارد ،جاری خارج از تولید واملع )های پرداخت( واردات -909 ادلهعم
 میزان در رثمؤ ارز نرخ ربضحاصل از ریالی جاری خارج از ولیدت واملع های پرداخت

. است یافته شکل اخالل جمله درج بدون طراب رگرسیون یک صورت به یرغمت همان دالری
 در دوران نمونه با اضافه .شد  میریفعت اتحاد یک صورت به بایست  میاصل در ادلهعم این

گردانیم ولی در دورۀ خارج از نمونه   برمیکردن عامل جمع این معادله را به مفهوم اتحاد
این عمل همانطور . بینی مقدار عامل جمع را صفر در نظر خواهیم گرفت برای عملیات پیش

که در مبحث بررسی صداقت اتحادها شرح شد روش چهارم یا روش رگرسیون ثابت با درج 
  .باشد جملۀ اخالل می

IRMFYV = IRMFYV(-1)+B(9090)+B(9091)*(IRMFYSD*IREENOIL-
IRMFYSD(-1)*IREENOIL(-1))+B(9092)*IRD93+B(9093)*IRD5992 

   ریال میلیارد ،جاری یرمستقیمغ های مالیات -910 ادلهعم
 حطس هارچ شامل نآ ملی یها حساب مفهوم به جاری یرمستقیمغ های مالیات

 اینجا در. تاس متفاوت نآ ای هبودج مفهوم با که شود  میمالیات وریآ عجم و ذاخ ملیاتیع
 شامل را دولت مومیع بودجه یرمستقیمغ های مالیات تنها نه یرمستقیمغ های مالیات

 مراکز ،تولیدکنندگان و کنندگان مصرف از حمایت سازمان ،ملیاتیع وحطس بلکه شود می
 به ادلهعم این در یرمستقیمغ های مالیات. شود  میشامل نیز را شهرداریها و عتوزی و تهیه

مصرف خصوصی و دولتی و واردات و  و دولت یرمستقیمغ های مالیاتی از تابع صورت
  .گردد  میریفعت قبل سال یرمستقیمغ های مالیات

IRITV=IRITV(-1)+B(9101)*(IRGRTIV-IRGRTIV(-1)) 
   ریال میلیارد ،جاری خصوصی گذاری سرمایه -911 ادلهعم
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وزون تسهیالت بانکی و نرخ بهرۀ م از یعتاب نوانع به جاری خصوصی گذاری سرمایه
ی صنرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و تولید ناخالص داخلی جاری که سرمایه گذاری خصو

توسط تسهیالت گذاری  سرمایهتأمین مالی  .گردد جاری از آن خارج شده است تعریف می
  .عنوان یک متغیر وارد الگو شده استبه تکلیفی اعطائی به بخش خصوصی 

IRIPV=IRIPV(-1)+IROLPV+B(9111)*(IRIRL-IRIRL(-1))+B(9112)*(IRIRNB-
IRIRNB(-1))+B(9113)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1))+B(9114)*IRD99 

  جاری، میلیارد ریال نفت  صادرات -912معادله 
 حساب و ملی یها  حساببین منسجم ارتباط وجود صورت در شد اشاره که همانطور

در دوران نمونه با اضافه . شد  میتعریف اتحاد یک تصور به باید معادله این ترازپرداختها،
گردانیم ولی در دورۀ خارج از نمونه  کردن عامل جمع این معادله را به مفهوم اتحاد برمی

این عمل همانطور . بینی مقدار عامل جمع را صفر در نظر خواهیم گرفت برای عملیات پیش
 یا روش رگرسیون ثابت با درج که در مبحث بررسی صداقت اتحادها شرح شد روش چهارم

 دالرینفت  صادرات از تابعی عنوان به ریالی نفت صادرات جاری مقدار .باشد جملۀ اخالل می
   .شود  میمحاسبه رسمی ارز نرخ در ضرب

IRXOILV=IRXOILV(-1)+B(9121)*(IRXOILD*IREO-IRXOILD(-1)*IREO(-
1))+B(9122)*IRD93+B(9123)*IRD9605 

  جاری، میلیارد ریال کاالهای غیرنفتی رات  صاد-913معادله 
 حساب و ملی یها  حساببین منسجم ارتباط وجود صورت در شد اشاره که همانطور

در دوران نمونه با اضافه . شد  میتعریف اتحاد یک صورت به باید معادله این ترازپرداختها،
 دورۀ خارج از نمونه گردانیم ولی در کردن عامل جمع این معادله را به مفهوم اتحاد برمی

این عمل همانطور . بینی مقدار عامل جمع را صفر در نظر خواهیم گرفت برای عملیات پیش
که در مبحث بررسی صداقت اتحادها شرح شد روش چهارم یا روش رگرسیون ثابت با درج 

 صادرات از تابعی عنوان به یالیالی غیرنفتی را کصادرات جاری مقدار .باشد جملۀ اخالل می
   .شود  میمحاسبهمؤثر  ارز نرخ در ضرب این متغیر دالری

IRXNOILGV=B(1461)*(IRXGNOD*IREENOIL-IRXGNOD(-1)*IREENOIL(-
1)) +IRXNOILGV(-1) 

  جاری، میلیارد ریال خدمات غیر عوامل تولید به خارج  صادرات -914معادله 
 حساب و ملی یها  حساببین منسجم ارتباط وجود صورت در شد اشاره که همانطور

 این ایجاد برای حال هر به. شد  میتعریف اتحاد یک صورت به باید معادله این ترازپرداختها،
 صادرات جاری مقدار. نماییم  میاستفاده اخالل جمله درج بدون رابط رگرسیون از ارتباط
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 در بضراین متغیر  دالری صادرات از تابعی عنوان بهخدمات غیرعوامل تولید به خارج  ریالی
 در دوران نمونه با اضافه کردن عامل جمع این معادله را به .شود  میمحاسبهمؤثر  ارز نرخ

بینی مقدار عامل  گردانیم ولی در دورۀ خارج از نمونه برای عملیات پیش مفهوم اتحاد برمی
این عمل همانطور که در مبحث بررسی صداقت اتحادها . جمع را صفر در نظر خواهیم گرفت

  .باشد روش چهارم یا روش رگرسیون ثابت با درج جملۀ اخالل میشرح شد 
IRXNFSV=B(1471)*(IRXNFSD*IREENOIL-IRXNFSD(-1)*IREENOIL(-1))+ 
IRXNFSV(-1) 

  ، میلیارد ریال تغییر در موجودی انبار جاری -915معادله 
وان تغییر در موجودی انبار براساس نسبت این تغییر به نهاده کل در سال قبل به عن

مضربی در تغییرات نهاده کل در سال جاری و همچنین تغییرات تولید ناخالص داخلی جاری 
  . دهند تغیر را توضیح میاین مبه قیمت عوامل 

IRIIV=B(9151)*(IRIIV(-1)/IRINPUTV(-1))*(IRINPUTV-IRINPUTV(-
1))+IRIIV(-1)+B(9152)*(IRIIV(-1)/IRGDPFV(-1))*(IRGDPFV-IRGDPFV(-
1))+B(9153)*IRD9596+B(9154)*IRD00 

  
   قیمت بخش
  کل کننده قیمت   تعدیل-1001معادله 

 کل به قیمت هتعدیل کنندۀ قیمت کل از تقسیم تقاضای کل به قیمت جاری بر عرض
   .شود ثابت محاسبه می

IRPA = IRADV/IRAS  
  تولید ناخالص داخلی به قیمت عواملکننده قیمت   تعدیل-1002معادله 

 به جاریارزش  تقسیمۀ قیمت تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار از تعدیل کنند
   .آید  میبدستهمین متغیر  ثابت قیمت

IRPGDPF = IRGDPFV/IRGDPF  
   انداز ناخالص ملی تعدیل کنندۀ قیمت پس -1003معادله 

انداز ناخالص ملی از تقسیم مقدار جاری بر ثابت همان متغیر  تعدیل کننده قیمت پس
  .آید یبدست م

IRPGNS=IRGNSV/IRGNS 
  انداز خالص ملی  تعدیل کنندۀ شاخص قیمت پس -1004معادله 

انداز خالص ملی از تقسیم مقدار جاری بر ثابت همان متغیر  تعدیل کننده قیمت پس
  .آید بدست می
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IRPNNS=IRNNSV/IRNNS 
    کاالکننده قیمت واردات  تعدیل-1005معادله 

 بهکاال  واردات بر ریالی جاریکاالی  واردات تقسیم ازاال ک واردات قیمت کننده تعدیل
  .آید  میبدست ریالی ثابت قیمت

IRPMG  = IRMGV  / IRMG 
    خدمات غیرعوامل تولید از خارجکننده قیمت واردات  تعدیل-1006معادله 

ارقام جاری  تقسیم ازخدمات غیرعوامل تولید از خارج  واردات قیمت کننده تعدیل
  .آید  میبدست ریالی ثابت قیمت بهارقام  بر ریالی

IRPMNFS  = IRMNFSV  / IRMNFS 
   صادرات نفتکننده قیمت   تعدیل-1007معادله 

این متغیر  ریالی ثابت بر ریالی جاریارقام  تقسیم از صادرات نفت قیمت کننده تعدیل
  .آید  میبدست

IRPXOIL  = IRXOILV  / IRXOIL 
    کاالی غیرنفتیمت صادراتکننده قی  تعدیل-1008معادله 

 ریالی ثابت بر ریالی جاری اقالم تقسیم ازکاالی غیرنفتی  صادرات قیمت کننده تعدیل
  .شود  میمحاسبه متغیر همین

IRPXNOILG  = IRXNOILGV  / IRXNOILG 
  خدمات غیرعوامل تولید از خارجکننده قیمت صادرات   تعدیل-1009معادله 

 جاری اقالم تقسیم ازمات غیرعوامل تولید از خارج خد صادرات قیمت کننده تعدیل
  .شود  میمحاسبه متغیر همین ریالی ثابت بر ریالی

IRPXNFS  = IRXNFSV  / IRXNFS 
 تراز تجاریکننده قیمت   تعدیل-1010معادله 

 قیمتتراز تجاری به  جاریارزش  تقسیمشاخص تعدیل کنندۀ قیمت تراز تجاری از 
   .آید ی مبدستهمین متغیر  ثابت

IRPBOT = IRBOTV/IRBOT  
  هزینۀ ناخالص داخلیکننده قیمت   تعدیل-1011معادله 

ارزش  تقسیمشاخص تعدیل کنندۀ قیمت هزینۀ ناخالص داخلی به قیمت بازار از 
   .آید  میبدستهمین متغیر  ثابت قیمت به جاری

IRPGDEM = IRGDEMV/IRGDEM  
    خصوصیانداز پسکننده قیمت   تعدیل-1012معادله 
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انداز  پس جاریارزش  تقسیمانداز خصوصی از  پس قیمت کننده تعدیل شاخص
  .آید  میبدستهمین متغیر  ثابت قیمت بهخصوصی 

IRPSP = IRSPV / IRSP 
   سرمایه موجودی قیمت کننده تعدیل -1013 ادلهعم

 به سرمایه جاری موجودی تقسیم از سرمایه موجودی قیمت کننده تعدیل شاخص
  .یدآ  میبدست ابتث قیمت به سرمایه موجودی

IRPK = IRKV / IRK 
    به قیمت بازارکننده قیمت تولید ناخالص داخلی  تعدیل-1014معادله 

 تولید ثابت بر جاری مقدار تقسیم از داخلی ناخالص تولید قیمت کننده تعدیل
  .شود  میمحاسبه بازار قیمت به داخلی ناخالص

IRPGDPM = IRGDPMV / IRGDPM 
  خصوصی مصرف قیمت کننده تعدیل -1015 ادلهعم

 مصرف بر جاری خصوصی مصرف تقسیم از خصوصی مصرف قیمت کننده تعدیل
  .یدآ  میبدست ابتث قیمت به خصوصی

IRPC = IRCV / IRC 
   دولتی گذاری سرمایه قیمت کننده تعدیل -1016 ادلهعم

 یرغمت همین ابتث به جاری ارقام تقسیم از دولتی گذاری سرمایه قیمت کننده تعدیل
  .یدآ  میبدست

IRPIG = IRIGV / IRIG 
   خصوصی گذاری سرمایه قیمت کننده تعدیل -1017 ادلهعم

 همین ابتث به جاری ارقام نسبت از خصوصی گذاری سرمایه قیمت کننده تعدیل
  .شود  میمحاسبه یرغمت

IRPIP = IRIPV / IRIP 
   دولتی مصرف قیمت کننده تعدیل -1018 ادلهعم

 ابتث بر یرغمت این جاری ارقام دولتی مصرف قیمت کننده تعدیل وردنآ بدست رایب
  .شود  میتقسیم نآ

IRPG = IRGV / IRG 
   یرمستقیمغ های مالیات خالص قیمت کننده تعدیل -1019 ادلهعم

های  ز تقسیم خالص مالیاتا یرمستقیمغ های مالیات خالص قیمت کننده تعدیل
  .آید ثابت این متغیر بدست میغیرمستقیم جاری بر مقدار 

IRPNIT  = IRNITV/IRNIT 
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   واردات قیمت کننده تعدیل -1020 ادلهعم
 ابتث قیمت به واردات بر ریالی جاری واردات تقسیم از واردات قیمت کننده تعدیل

  .یدآ  میبدست ریالی
IRPM = IRMV / IRM 

   صادرات قیمت کننده تعدیل -1021 ادلهعم
 یرغمت همین ریالی ابتث بر ریالی جاری اقالم تقسیم از ادراتص قیمت کننده تعدیل

  .شود  میمحاسبه
IRPX = IRXV / IRX 

  خارج از تولید واملع مدآدر خالص قیمت کننده تعدیل -1022 ادلهعم
 ابتث بر جاری ارقام تقسیم از خارج از تولید واملع مدآدر خالص قیمت کننده تعدیل

  .شود  میمحاسبه یرغمت همین
IRPNFY = IRNFYV / IRNFY  

  خارج از تولید واملع )صادرات( یها دریافت قیمت کننده تعدیل -1023 ادلهعم
 همین ابتث بر جاری تقسیم از خارج از تولید واملع یها دریافت قیمت کننده تعدیل

  .یدآ  میبدست یرغمت
IRPXFY = IRXFYV / IRXFY 

  خارج از تولید واملع )رداتوا( های پرداخت قیمت کننده تعدیل -1024 ادلهعم
 همین ابتث بر جاری تقسیم از خارج از تولید واملع های پرداخت قیمت کننده تعدیل

  .شود  میمحاسبه یرغمت
IRPMFY = IRMFYV / IRMFY 

  نفت بخش افزوده ارزش قیمت کننده تعدیل -1025 ادلهعم
 یرغمت همین ابتث بر جاری نسبت از نفت بخش افزوده ارزش قیمت کننده تعدیل

  .شود  میمحاسبه
IRPVAOIL = IRVAOILV / IRVAOIL 

   گذاری سرمایه قیمت کننده تعدیل -1026 ادلهعم
 یرغمت همین ابتث بر جاری ارقام تقسیم حاصل از گذاری سرمایه قیمت کننده تعدیل

  .شود  میمحاسبه
IRPI = IRIV / IRI 

   کننده مصرف قیمت شاخص تورم نرخ -1027 ادلهعم
 سال و امسال مزبور شاخص لضتفا تقسیم از کننده مصرف قیمت شاخص ورمت نرخ

  .شود  میمحاسبه شاخص همان قبل سال در شاخص مقدار بر قبل
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IRINFCPI = [IRCPI - IRCPI(-1)] / IRCPI(-1) 

   فروشی مدهع قیمت شاخص تورم نرخ -1028 ادلهعم
 امسال فروشی دهمع شاخص لضتفا تقسیم از فروشی مدهع قیمت شاخص تورم نرخ

  .یدآ  میبدست قبل سال مقدار بر قبل سال و
IRINFWPI = [IRWPI - IRWPI(-1)] / IRWPI (-1) 

   ملی ناخالص تولید قیمت کننده تعدیل -1029 ادلهعم
 بازار قیمت به ملی ناخالص تولید تقسیم از ملی ناخالص تولید قیمت کننده تعدیل

  .یدآ  میبدست ابتث قیمت به زاربا قیمت به ملی ناخالص تولید بر جاری
IRPGNPM = IRGNPMV / IRGNPM 

   ماریآ های ایرتغم قیمت کننده تعدیل -1030 ادلهعم
 به جاری ماریآ های ایرتغم تقسیم از ماریآ های ایرتغم قیمت کننده تعدیل

 موجودی در ییرغت که است کرذ به الزم. شود  میمحاسبه ابتث قیمت به ماریآ های ایرتغم
  .است شده وردهآ ماریآ های ایرتغم ءجز ارانب

IRPDIS = IRDISV / IRDIS 
   داخلی ناخالص مدآدر قیمت کننده تعدیل -1031 ادلهعم

 قیمت به داخلی ناخالص مدآدر نسبت از داخلی ناخالص مدآدر قیمت کننده تعدیل
  .شود  میمحاسبه ابتث قیمت به داخلی ناخالص مدآدر بر جاری  بازار

IRPGDIM = IRGDIMV / IRGDIM 
   ملی ناخالص مدآدر قیمت کننده تعدیل -1032 ادلهعم

 ابتث بر جاری اقالم تقسیم از بازار قیمت به ملی ناخالص مدآدر قیمت کننده تعدیل
  .یدآ  میبدست یرغمت همین

IRPGNIM = IRGNIMV / IRGNIM 
   تصرف قابل مدآدر قیمت کننده تعدیل -1033 ادلهعم

 کمیت بر جاری تصرف قابل مدآدر تقسیم از تصرف قابل مدآدر قیمت کننده تعدیل
  .یدآ  میبدست نآ ابتث

IRPYD = IRYDV / IRYD 
   ملی خالص مدآدر قیمت کننده تعدیل -1034 ادلهعم

 یرغمت همین ابتث بر جاری مقادیر تقسیم از ملی خالص مدآدر قیمت کننده تعدیل
  .یدآ  میبدست

IRPNNIF = IRNNIFV / IRNNIF 
   یرنفتیغ داخلی ناخالص تولید قیمت کننده تعدیل -1035 ادلهعم
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 ناخالص هزینه یرنفتیغ داخلی ناخالص تولید قیمت کننده تعدیل وردنآ بدست برای
و تغییر در  جاری گذاری سرمایه ،دولتی مصرف ،خصوصی مصرف عمجمو از را جاری داخلی

 ارزش و وردهآ بدست جاری ماریآ های ایرتغم و جاری صادرات خالص وموجودی انبار 
 تقسیم یرنفتیغ داخلی ناخالص تولید بر را حاصل و کنیم  میکم نآ از را نفت جاری افزوده
های   علت کسر کردن خالص مالیات.نماییم  میمحاسبه را رظن مورد شاخص و کرده

غیرمستقیم از سمت راست معادله این است که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت 
  . استعوامل

این معادله از لحاظ حل الگو بسیار حائز اهمیت است و اهمیت آن طوری است که 
به همین علت از جایگزینی . تواند منجر به اشکاالتی در حل الگو گردد حتی جابجائی آن می

 و همچنین جایگزینی IRGDEMاقالم هزینۀ ناخالص در سمت راست این معادله با متغیر 
  . خودداری کردیمIRBOTVا صادرات منهای واردات ب

IRPGDPNF = (IRCV + IRGV + IRIV + IRXV - IRMV + IRDISV - IRVAOILV 
-IRNITV) / IRGDPNF 

   های غیرمستقیم مالیاتکننده قیمت   تعدیل-1036معادله 
کنندۀ  های غیرمستقیم برابر شاخص ضمنی قیمت تعدیل مالیات قیمت کننده تعدیل

  .باشد ت عوامل میتولید ناخالص داخلی به قیم
IRPIT = IRPGDPF 

   سوبسیدکننده قیمت   تعدیل-1037معادله 
کنندۀ  شاخص ضمنی قیمت تعدیلبرابر سوبسید قیمت  کننده تعدیلشاخص قمنی 

  .باشد تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل می
IRPSUB = IRPGDPF 

   ستاندۀ کلکننده قیمت   تعدیل-1038معادله 
تاندۀ کل از تقسیم ارقام جاری بر ثابت این متغیر بدست س قیمت کننده تعدیل

  .آید می
IRPOUTPUT = IROUTPUTV/IROUTPUT 

   تغییر در موجودی انبارکننده قیمت   تعدیل-1039معادله 
تغییر در موجودی انبار را نسبت ارزش جاری به ثابت این متغیر  قیمت کننده تعدیل

مفهومی برای متغیری که تغییرات آن مد نظر کنیم گرچه این تعریف از لحاظ  تعریف می
  .اشکال نیست است بی

IRPII = IRIIV/IRII 



100  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

  دالر واحد هر برحسب ریال ،یررسمیغ بازار ارز نرخ -2001 ادلهعم
 هضرعر در یتغی یرغمت سه به ادلهعم این طتوس یررسمیغ بازار در دالر نرختغییرات 

. شود  میمتصل یررسمیغ بازار در ارز وشفر میزان و انباشته های ترازپرداخت ،ملی پول
 خارجی ارعاس مقابل در ملی پول ارزش کاهش به عتوق شود زیادتر ملی پول هضرع قدرچهر

 زیاد کشور خارجی خایرذ قدرچ هر. باشد بتثم باید نآ ریبض نتیجتاً و بود خواهد بیشتر
 انباشته های رداختترازپ ریبض نتیجتاً و بود خواهد ملی پول ارزش تقویت بر عتوق شود
 ارزی خایرذ موجودی مفهوم به اصل در انباشته های ترازپرداخت. باشد منفی بایست می

 رقم این ترازپرداختها و پولی یها حساب بودن شفاف صورت در که شود  میتلقی خارجی
 فروش. شود مرکزی بانک خارجی های دارایی خالص مساوی بایست  میریال به تبدیل از پس
 پول هضرع افزایش و ملی نقدینگی هضرع کاهش سبب دولت طتوس یررسمیغ بازار در ارز

 در یرغمت این ریبض و شد خواهد ملی پول تقویت سبب نتیجتاً و شود  میبازار در خارجی
  .بود خواهد منفی وردآبر هنگام

IREM =IREM(-1)+B(20011)*(IRM2V-IRM2V(-1))+ 
B(20012)*IRBOPD+B(20013)*IRGRDSV+B(20014)*IRD99 

  دالر واحد هر برحسب ریال ،رثمؤ ارز نرخ -2002 ادلهعم
 به انقالب از دعب در. است بوده دالر رسمی نرخ با برابر 1357 سال تا دالر رثمؤ نرخ

 الگو رایبض. شود  میبیان یررسمیغ بازار دالر نرخ و رسمی دالر نرخ وزنی میانگین نوانع
 باید ادلهعم این در. شود یک یرغمت دو این برای نهاآ عمجمو اجباراً که اند هشد بیان وریط

  .اند هشد وردآبر مجهول های پارامتر صورت به وزنها که نمود توجه
IREENOIL=IREO*IRD5978+ (1-IRD5978)*(B(20020)+B(20021)*IREM+ 
(1-B(20021))*IREO)+B(20022)*IREENOIL(-1)+B(20023)*IRD9305 

   وارداتی های کاال برای ده فروشیعم قیمت شاخص -2003 ادلهعم
 قیمت کننده تعدیل از یعتاب وارداتی های کاال برای عمده فروشی قیمت شاخص

 شود  میخدمت هم و کاال هم شامل واردات کننده تعدیل اینکه به توجه با. باشد  میواردات
 واردات کل از کاال واردات سهم در شاخص این یرغمت این از خدمات رثا بردن بین از برای
 عمده فروشی قیمت شاخص زیرا. است شده ربض خارج از تولید واملعیرغ خدمات و کاال
 تفاضل مرتبۀ اول در دو طرف جهت رفع .گیرد برمی در را کاالها طفق وارداتی های کاال برای

  .باشد ناایستائی می
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IRWPIM = IRWPIM(-1)+ B(20031)*(  
((IRMGD/(IRMGD+IRMNFSD))*IRPM) - ((IRMGD(-1)/(IRMGD(-
1)+IRMNFSD(-1)))*IRPM(-1))) 

   صادراتی های کاال برای عمده فروشی قیمت شاخص -2004 ادلهعم
 برای اذل باشد  مییرنفتیغ صادراتی های کاال مشمول صادراتی های کاال قیمت شاخص

 صادرات کل از یرنفتیغ صادرات نسبت به رگرسیون یک ریقط از را نآ شاخص این محاسبه
 متصل صادرت کل قیمت کننده تعدیل شاخص در ربض تولید واملعیرغ خدمات و هاکاال
  .باشد  تفاضل مرتبۀ اول در دو طرف جهت رفع ناایستائی می.نماییم می

IRWPIX  =IRWPIX(-1)+ 
B(20041)*(((IRXGNOD/(IRXGD+IRXNFSD))*IRPX) –  
((IRXGNOD(-1)/(IRXGD(-1)+IRXNFSD(-1)))*IRPX(-1))) 

   داخل در شده مصرف و تولید های کاال عمده فروشی قیمت شاخص -2005 هادلعم
 از یعتاب را داخل در شده مصرف و تولید های کاال عمده فروشی قیمت شاخص

 بیان بازار قیمت به یرنفتیغ داخلی ناخالص تولید کننده تعدیل جهت منیض شاخص
  .باشد می تفاضل مرتبۀ اول در دو طرف جهت رفع ناایستائی .کنیم می

IRWPID  = IRWPID(-1)+B(20051)*(IRPGDPNF-IRPGDPNF(-1)) 
  کاالها عمده فروشی قیمت شاخص -2006 ادلهعم

عمده  شاخص سه وزنی میانگین صورت به کاالها عمده فروشی قیمت شاخص
 داخل در شده مصرف و تولید های کاال و صادراتی های کاال ،وارداتی های کاال برای فروشی
 یک مساوی اًعمجمو وردآبر هنگام در که اند هشد ریفعت وریط رایبض. شود ی ممحاسبه

 در دوران .شوند   میمشخص وردآبر هنگام در که هستند رگرسیون رایبض همان وزنها. شوند
گردانیم ولی در دورۀ  نمونه با اضافه کردن عامل جمع این معادله را به مفهوم اتحاد برمی

این . بینی مقدار عامل جمع را صفر در نظر خواهیم گرفت  پیشخارج از نمونه برای عملیات
عمل همانطور که در مبحث بررسی صداقت اتحادها شرح شد روش چهارم یا روش رگرسیون 

  .باشد ثابت با درج جملۀ اخالل می
IRWPI =B(20061)*IRWPID+B(20062)*IRWPIM+(1-B(20061)-
B(20062))*IRWPIX 

   کننده رفمص قیمت شاخص -2007 ادلهعم
 کننده تعدیل قیمت شاخص از رگرسیون یک طتوس کننده مصرف قیمت شاخص

  .شود  میمحاسبه داخلی ناخالص تولید منیض
IRCPI= IRCPI(-1)+B(20071)*(IRPGDPNF-IRPGDPNF(-1)) 

   نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی -2008معادله 
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باشد که به صورت  میاین معادله در اصل عرضۀ منابع پولی توسط بخش خصوصی 
. معکوس و با درج نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی در سمت چپ معادله شکل یافته است

انداز  تابع همین متغیر در سال قبل و تغییر در میزان پس نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی
  .باشد بخش خصوصی می

IRIRNB  = B(20080) + B(20081)* IRIRNB(-1) + B(20082)* (IRSPV - IRSPV(-
1)) +(IRCPI-IRCPI(-1))/IRCPI(-1) +B(20083)*IRD7905+B(20084)*IRD9699 

  کننده قیمت استهالک سرمایه   تعدیل-2009معادله 
 مساوی ثابت سرمایه استهالک قیمت کننده تعدیل شاخص ملی یها  حسابدر
 افزایش دقت در  به لحاظی ولشود  میتعریف کلگذاری   سرمایهقیمت کننده تعدیل شاخص

حل الگو ما از رابطۀ زیر استفاده خواهیم کرد که این شاخص قیمت را مرتبط به شاخص 
  .تر است  منطقی قابل قبولظکند که از لحا قیمت ارزش موجودی سرمایه می

IRPCCA=IRPCCA(-1)+B(20092)*(IRPK-IRPK(-1)) 
   داده کلکننده قیمت   تعدیل-2010معادله 

 کننده تعدیل شاخص مساویداده کل  کننده تعدیل شاخص ملی یها  حسابدر
 به لحاظ افزایش دقت در ی ولشود  میتعریفتولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل  قیمت

حل الگو ما از رابطۀ زیر استفاده خواهیم کرد که این شاخص قیمت را مرتبط به شاخص 
دقت محاسبات  اغماض عدم ظکند که از لحا میتولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل قیمت 
  .کند ها بهتر عمل می های ملی در برقراری ارتباط میان ریز شاخص حساب

IRPINPUT=IRPINPUT(-1)+B(20101)*(IRPGDPF-IRPGDPF(-1)) 
   

  کار بازار
 دستمزد شاخص -3001 ادلهعم

 تولید قیمت کننده تعدیل در حقیقی دستمزد شاخص ربضحاصل از دستمزد شاخص
 .یدآ  میبدست لیداخ ناخالص

IRWIND = IRWINDPGDPM* IRPGDPM 
  نفر هزار ،العف یتعجم -3002 ادلهعم

 الزم. یدآ  میبدست یتعجم کل در العف یتعجم نسبت ربضحاصل از العف یتعجم
 نوانع به العف یتعجم نسبت العف یتعجم بینی پیش دقت افزایش برای که است کرذ به

 .شود  میوردآبر الگو در درونزا یرغمت یک
IRPOPA = IRPOPAPOP* IRPOP 
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  نفر هزار ،بیکاری -3003 ادلهعم
 لینغشا دادعت و العف یتعجم لضتفا از نفر هزار برحسب را بیکاران دادعت اتحاد این

  .نماید  میمحاسبه
IRUNEMP = IRPOPA - IREMP 

  درصد ،بیکاری نرخ -3004 ادلهعم
 این ربض با که مدهآ بدست العف تیعجم بر بیکار افراد دادعت تقسیم از بیکاری نرخ

 .شود  میمحاسبه درصد برحسب بیکاری نرخ ،درصد نسبت
IRUNEMPR = IRUNEMP / IRPOPA* 100 

  العف یتعجم نسبت -3101 ادلهعم
 قبل سال در نسبت همین میزان از یعتاب کشور یتعجم کل به العف یتعجم نسبت

  .است شده ریفعت زمان روند یرغمت و
IRPOPAPOP=B(31010)+B(31011)*IRPOPAPOP(-1)+B(31012)*IRYEAR 
+B(31013)*IRD66 

  نفر هزار ،یتعجم -3102 ادلهعم
 وردآبر قبل سال یتعجم از رگرسیون یک نوانع به سال هر در کشور کل یتعجم

  .شود می
IRPOP =B(31020) +B(31021)*IRPOP(-1) 

   حقیقی دستمزد شاخص -3103 ادلهعم
 برای یرهاغمت جابجایی با که است کار نیروی برای اضتقا لهادعم اصل در ادلهعم این

 استفاده پچ سمت در یکبار طفق درونزا یرغمت هر از باید طفق سازی شبیه هنگام در اینکه
 تیعصن های  هکارگا دستمزد شاخص ادلهعم پچ سمت. است شده نوشته شکل این به نماییم

 الغاشت های یرغمت راست سمت در. ستا شده حقیقی داخلی ناخالص تولید قیمت شاخص با
 .اند هشد وردهآ قبل سال حقیقی دستمزد و داخلی ناخالص تولید و

 عتوق ،اذل  ،است حقیقی دستمزد کوسعم عتاب کار نیروی برای اضتقا اینکه به توجه با
 ناخالص تولید افزایش. باشد منفی الغاشت یرغمت ریبض وردآبر هنگام در که است این بر

 نیروی برای اضتقا ،یرغمت این افزایش ،اذل داشته کار نیروی برای اضتقا در بتثم رثا داخلی
 دارد قرار ست را سمت در الغاشت یرغمت این اینکه به توجه با ،داد خواهد افزایش را کار
 کار نیروی برای اضتقا یرغمت ریبض المتع مخالف باید وردآبر هنگام در نآ ریبض المتع

  .باشد
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IRWINDPGDPM=IRWINDPGDPM(-1)+B(31031)*(IREMP-IREMP(-
1))+B(31032)*(IRGDPM-IRGDPM(-1))+B(31033)*IRD7579+ 
B(31034)*IRD7880 

  نفر هزار ،الغاشت -3104 ادلهعم
 نوانع به ادلهعم این در کار نیروی هضرع. است کار نیروی هضرع اصل در ادلهعم این

. است شده گرفته رظن در العف یتعجم و یتعصن های  هکارگا اسمی دستمزد شاخص از یعتاب
  .باشند بتثم باید  مییرغمت دو این وردیآبر ریبض

IREMP=IREMP(-1)+B(31041)*(IRWIND-IRWIND(-
1))+B(31042)*IRPOPA+B(31043)*IRD66+B(31044)*IRD76  
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  وردآبر
 با بارها ادلهعم هر. است شده استفاده مولیعم اتعمرب حداقل روش از الگو وردآبر در

 بسیار ادالتعم وردآبر انی مینتایج. گردیده وردآبر سپس و شده مشخص مختلف های تصریح
 در که معادالت تصریح بهترین وردآبر. است شدهن وردهآ مستندات این در که بوده زیاد بسیار

 هر در. است گردیده درج زیر های نمودار و جداول در پارامترها برحسب مدآ قبل صفحات
 های  همارآ و الگو یضریا فرم هئارا جدول یفهظو که شده هئارا نمودار یک و لجدو یک صفحه

 پسماندها و شده داده برازش ،یعواق مقادیر روند نآ پایین نمودار و است رگرسیون وردیآبر
 سمت محور و پسماندها برای پچ سمت مودیع محور  نمودارها این در. دهد  مینشان را

 ،عمرب با پسماندها مقادیر. است شده مدرج شده داده برازش و یعواق مقادیر برای راست
 جداول این در. اند هشد داده نمایش ستاره با شده داده برازش مقادیر و ثلثم با یعواق مقادیر
 صفر احتمال و t مارهآ و استاندارد انحراف با همراه الگو پارامتر 208 دادعت وردیآبر مقادیر
 أمبد از ضرع که پارامترها از برخی نایثاست به. است دهش وردهآ شده وردآبر ریبض بودن

 باقی )است أمبد از ضرع پارامتر نآ شود ختم صفر به پارامتر شماره هچنانچ( هستند
 نگاهی با توان  میرا عوضمو این. هستند برخوردار قبولی قابل دار نیعم حطس از پارامترها

 ییدأت ریظن ظلحا از بئراض کلیه شده وردآبر مقادیر .دریافت جداول این خرآ ستون به راذگ
 منض جداول همین در. باشد  میهطمربو پارامتر از ما وریکئت اراتظانت با ابقطم و شوند  می
 استاندارد انحراف ،شده دیلعت و ساده یینعت ریبض های  همارآ ادلهعم هر یضریا فرم هئارا

 ،اهاطخ عمرب عمجمو و وابسته ریغمت یارعم انحراف و میانگین ،واتسن -دوربین ،رگرسیون
. است شده وردهآ نآ احتمال و F ءمارهآ و شوارتز و کایکآ های یارعم راستنمایی اریتمگل

 نشان خوب بسیار را ادالتعم دهندگی یحضتو قدرت شده دیلعت و ساده یینعت بئراض
 وجود دمع و الگو تصریح ظلحا از را الگوها خوب کیفیت واتسن - دوربین های  همارآ. دهند می

 مارهآ که مواردی در که است کرذ به الزم. دهد  مینشان پسماند جمالت بین خودهمبستگی
 مورد در واتسن - دوربین مارهآ به توجه به لزومی ندانچ است باال خیلی یینعت ریبض

 طشرای در عوضمو این البته. نیست پسماند جمالت خودهمبستگی پدیده مشکل
 یینعت یرقابلغ های  همحدود در واتسن -دوربین مارهآ که زمانی در یا یفضع خودهمبستگی
 به. باشد تواند  میقبول قابل کامالً گیرد  میقرار واتسن - دوربین جدول در خودهمبستگی

 برد پی پسماندها بودن تصادفی به بتوان پسماندها زمانی نمودار هظمالح با هچنانچ کلی ورط
  . شد گاهآ زیادی بسیار حدود تا رگرسیون تصریح خوبی از توان می
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   صادرات نفت، میلیون بشکه -101معادله 
Dependent Variable: IRXOILB 
Method: Least Squares 
Date: 01/27/04   Time: 12:36 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRXOILB=IRXOILB(-1)+B(1011)*(IRYOILB-IRYOILB(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(1011) 0.942165 0.029104 32.37264 0.0000 

R-squared 0.993470     Mean dependent var 925.8204 
Adjusted R-squared 0.993470     S.D. dependent var 459.5781 
S.E. of regression 37.13913     Akaike info criterion 10.09074 
Sum squared resid 56551.90     Schwarz criterion 10.13211 
Log likelihood -210.9056     Durbin-Watson stat 2.093442 
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   صادرات خدمات غیرعوامل تولید به قیمت ثابت، میلیون دالر-102معادله 
Dependent Variable: IRXNFSDOP 
Method: Least Squares 
Date: 01/24/04   Time: 14:08 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRXNFSDOP=IRXNFSDOP(-1)+B(1021)*IREENOIL +B(1022)*(IRGDPNF-
IRGDPNF(-1))+B(1023)*IRD79 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(1021) 0.000431 0.000125 3.454862 0.0013 
B(1022) 5.05E-05 2.03E-05 2.481207 0.0175 
B(1023) -15.64872 1.298578 -12.05066 0.0000 

R-squared 0.932356     Mean dependent var 3.822046 
Adjusted R-squared 0.928887     S.D. dependent var 4.866034 
S.E. of regression 1.297623     Akaike info criterion 3.427694 
Sum squared resid 65.66917     Schwarz criterion 3.551813 
Log likelihood -68.98158     Durbin-Watson stat 1.906516 
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   واردات خدمات غیرعوامل تولید به قیمت ثابت، میلیون دالر-103معادله 
Dependent Variable: IRMNFSDCIFP 
Method: Least Squares 
Date: 01/27/04   Time: 14:06 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRMNFSDCIFP= IRMNFSDCIFP(-1)+B(1030)+B(1031)*(IREENOIL 
*IRCIFP/IRWPI-IREENOIL(-1)*IRCIFP(-1)/IRWPI(-1))+B(1032) 
*(IRGDPM-IRGDPM(-1))+B(1033)*(IRD77+IRD79)+B(1034)*IRD88 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(1030) -3.019909 0.671241 -4.498991 0.0001 
B(1031) -0.002908 0.001466 -1.983484 0.0548 
B(1032) 0.000337 4.43E-05 7.602444 0.0000 
B(1033) 17.42417 2.696274 6.462315 0.0000 
B(1034) 18.41738 3.888559 4.736300 0.0000 

R-squared 0.905942     Mean dependent var 12.39704 
Adjusted R-squared 0.895774     S.D. dependent var 10.97627 
S.E. of regression 3.543582     Akaike info criterion 5.479497 
Sum squared resid 464.6081     Schwarz criterion 5.686362 
Log likelihood -110.0694     Durbin-Watson stat 1.362491 

-12

-8

-4

0

4

8

-10

0

10

20

30

40

50

60 65 70 75 80 85 90 95 00

Residual Actual Fitted

  



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    109 

  ت، میلیون دالر واردات کاال به قیمت ثاب-104معادله 
Dependent Variable: IRMGDCIFP 
Method: Least Squares 
Date: 01/12/04   Time: 12:44 
Sample(adjusted): 1959 2001 
Included observations: 43 after adjusting endpoints 
IRMGDCIFP=B(1040) 
+B(1041)*(IRXGD+IRXSD)+B(1042)*IREENOIL+B(1043)* 
IRGDPM+B(1044)*IRCIFP+B(1045)*IRKAD+B(1046)*IRD79 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(1040) 12.19522 10.53315 1.157794 0.2546 
B(1041) 0.007111 0.000809 8.790457 0.0000 
B(1042) -0.017707 0.002859 -6.192753 0.0000 
B(1043) 0.000461 0.000120 3.835019 0.0005 
B(1044) -0.780628 0.135937 -5.742557 0.0000 
B(1045) 0.005406 0.001225 4.412355 0.0001 
B(1046) -82.75939 20.97036 -3.946493 0.0004 

R-squared 0.938607     Mean dependent var 119.6094 
Adjusted R-squared 0.928375     S.D. dependent var 69.94471 
S.E. of regression 18.71916     Akaike info criterion 8.844872 
Sum squared resid 12614.65     Schwarz criterion 9.131579 
Log likelihood -183.1648     Durbin-Watson stat 1.467555 
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  های غیرنفتی به قیمت ثابت، میلیون دالر  صادرات کاال-105معادله 
Dependent Variable: IRXGNODOP 
Method: Least Squares 
Date: 01/12/04   Time: 12:48 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRXGNODOP = B(1050)+B(1051)*IREX*OECDP/IRWPI+B(1052) 
        *IRXGNODOP(-1)+B(1053)*IRGDPNF 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(1050) -4.428000 1.529689 -2.894706 0.0063 
B(1051) 0.002121 0.000485 4.370071 0.0001 
B(1052) 0.711260 0.083329 8.535567 0.0000 
B(1053) 2.15E-05 1.15E-05 1.874661 0.0685 

R-squared 0.921506     Mean dependent var 15.50504 
Adjusted R-squared 0.915309     S.D. dependent var 12.55562 
S.E. of regression 3.653906     Akaike info criterion 5.519863 
Sum squared resid 507.3390     Schwarz criterion 5.685355 
Log likelihood -111.9171     Durbin-Watson stat 1.990607 
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  به عوامل تولید خارج، میلیون دالر) واردات(های   پرداخت-106معادله 
Dependent Variable: IRMFYSD 
Method: Least Squares 
Date: 01/04/04   Time: 15:44 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRMFYSD=B(1060)+(B(1061)+B(1062)*(1- IRD5977))*IRKADC* LIBOR/ 
100+B(1063)*IRMFYSD(-1)+B(1064)*IRD5978*IRMGD+ B(1065)*IRD5977 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(1060) 1817.934 222.3009 8.177806 0.0000 
B(1061) 2.687007 0.592817 4.532607 0.0001 
B(1062) -2.302537 0.601050 -3.830855 0.0005 
B(1063) 0.195155 0.074139 2.632299 0.0124 
B(1064) 0.265164 0.027786 9.542963 0.0000 
B(1065) -1900.653 240.1403 -7.914760 0.0000 

R-squared 0.903588     Mean dependent var 1471.915 
Adjusted R-squared 0.890198     S.D. dependent var 1154.321 
S.E. of regression 382.5010     Akaike info criterion 14.86290 
Sum squared resid 5267054.     Schwarz criterion 15.11114 
Log likelihood -306.1210     Durbin-Watson stat 1.749973 
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  عوامل تولید از خارج، میلیون دالر) صادرات (یها  دریافت-107معادله 
Dependent Variable: IRXFYSD 
Method: Least Squares 
Date: 01/27/04   Time: 14:22 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRXFYSD= B(1070)+B(1071)*IRGEFIDC+B(1072)*(1-IRD5978)+ B(1073)* 
IRXFYSD(-1) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(1070) 94.57296 71.87326 1.315830 0.1961 
B(1071) 0.249211 0.036141 6.895545 0.0000 
B(1072) -1634.034 221.9668 -7.361612 0.0000 
B(1073) 0.523004 0.075894 6.891208 0.0000 

R-squared 0.914190     Mean dependent var 884.2424 
Adjusted R-squared 0.907416     S.D. dependent var 898.4828 
S.E. of regression 273.3871     Akaike info criterion 14.15005 
Sum squared resid 2840139.     Schwarz criterion 14.31554 
Log likelihood -293.1510     Durbin-Watson stat 2.226793 
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  های انباشته در حساب ترازپرداختها، میلیون دالر  مغایرت-108معادله 
Dependent Variable: IRBOPEODC 
Method: Least Squares 
Date: 01/27/04   Time: 14:31 
Sample(adjusted): 1959 2001 
Included observations: 43 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 1 iteration 
IRBOPEODC =(B(1080)+B(1081)*IRKADC+B(1082)*IRTBDC+ B(1083)* 
IRFYSBDC+B(1084)*IRNFSBDC)* (1+B(1085)*IRD5970)+B(1086)*IRD84 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(1080) -2234.541 820.5993 -2.723059 0.0099 
B(1081) -0.203765 0.059561 -3.421128 0.0016 
B(1082) -0.234788 0.035886 -6.542602 0.0000 
B(1083) -0.455877 0.158180 -2.882013 0.0066 
B(1084) 0.098394 0.065697 1.497703 0.1429 
B(1085) -0.963193 0.108803 -8.852669 0.0000 
B(1086) -4305.550 835.2075 -5.155066 0.0000 

R-squared 0.968023     Mean dependent var -5161.477 
Adjusted R-squared 0.962694     S.D. dependent var 4035.956 
S.E. of regression 779.5398     Akaike info criterion 16.30318 
Sum squared resid 21876561     Schwarz criterion 16.58989 
Log likelihood -343.5185     Durbin-Watson stat 1.926413 

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

-16000

-12000

-8000

-4000

0

60 65 70 75 80 85 90 95 00

Residual Actual Fitted

  



114  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

   تراز انتقاالت انباشته، میلیون دالر-109معادله 
Dependent Variable: IRNTRDC 
Method: Least Squares 
Date: 01/04/04   Time: 15:45 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 1 iteration 
IRNTRDC =IRNTRDC(-1)+(B(1090)+B(1091)*IRKADC+ 
B(1092)*IRTBDC+B(1093)*IRFYSBDC+B(1094)*IRNFSBDC+B(1095) 
        *IRBOPEODC)*(1+B(1096)*IRD5988) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(1090) 4378.888 203.0327 21.56740 0.0000 
B(1091) -0.085773 0.020499 -4.184302 0.0002 
B(1092) -0.023206 0.014718 -1.576683 0.1239 
B(1093) 0.575998 0.076136 7.565355 0.0000 
B(1094) -0.272573 0.047615 -5.724459 0.0000 
B(1095) -0.070255 0.037058 -1.895804 0.0663 
B(1096) -0.996882 0.007537 -132.2673 0.0000 

R-squared 0.999544     Mean dependent var 3385.786 
Adjusted R-squared 0.999466     S.D. dependent var 5316.719 
S.E. of regression 122.8542     Akaike info criterion 12.61089 
Sum squared resid 528260.5     Schwarz criterion 12.90050 
Log likelihood -257.8286     Durbin-Watson stat 2.982658 

-600

-400

-200

0

200

400
0

4000

8000

12000

16000

60 65 70 75 80 85 90 95 00

Residual Actual Fitted

  



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    115 

   خالص مطالبات نظام بانکی از بخش خصوصی به قیمت ثابت، میلیارد ریال -301معادله 
Dependent Variable: IRM2NPVPGDPM 
Method: Least Squares 
Date: 01/27/04   Time: 14:37 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRM2NPVPGDPM=IRM2NPVPGDPM(-1)+B(3011)*IRIRL+B(3012) 
        *IRD7576 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(3011) 197.3411 94.85563 2.080437 0.0439 
B(3012) 16754.21 4859.811 3.447503 0.0013 

R-squared 0.951678     Mean dependent var 61206.93 
Adjusted R-squared 0.950470     S.D. dependent var 30149.64 
S.E. of regression 6709.927     Akaike info criterion 20.50701 
Sum squared resid 1.80E+09     Schwarz criterion 20.58976 
Log likelihood -428.6472     Durbin-Watson stat 1.316340 
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116  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

به ) به استثنای دولت عمومی( خالص مطالبات نظام بانکی از بخش دولتی -302معادله 
  قیمت ثابت، میلیارد ریال

Dependent Variable: IRM2NGSVPGDPM 
Method: Least Squares 
Date: 01/07/04   Time: 16:38 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRM2NGSVPGDPM = B(3020)+B(3021)*IRM2NGSVPGDPM(-1)+B(3022)* 
         IRIRL+B(3023)*IRD9497+B(3024)*IRD5978*IRM2NGSVPGDPM(-1) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(3020) -7369.845 1940.040 -3.798812 0.0005 
B(3021) 0.965909 0.026028 37.11006 0.0000 
B(3022) 754.4355 211.3807 3.569084 0.0010 
B(3023) -16101.08 2505.765 -6.425614 0.0000 
B(3024) 0.192474 0.038822 4.957819 0.0000 

R-squared 0.979279     Mean dependent var -41428.65 
Adjusted R-squared 0.977039     S.D. dependent var 25497.33 
S.E. of regression 3863.585     Akaike info criterion 19.46792 
Sum squared resid 5.52E+08     Schwarz criterion 19.67479 
Log likelihood -403.8264     Durbin-Watson stat 2.432540 
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 های خارجی نظام بانکی، میلیون دالر  خالص دارایی-303معادله 
Dependent Variable: IRM2NFAD 
Method: Least Squares 
Date: 01/12/04   Time: 13:03 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRM2NFAD = B(3031)*IRBOPDC+B(3032)*IRM2NFAD(-1)+B(3033) 
        *IRD8589+B(3034)*IRD9705 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(3031) 0.612077 0.064736 9.454922 0.0000 
B(3032) 0.427496 0.063300 6.753540 0.0000 
B(3033) 4192.961 759.7586 5.518807 0.0000 
B(3034) -3056.327 690.8732 -4.423861 0.0001 

R-squared 0.908281     Mean dependent var 4683.154 
Adjusted R-squared 0.901040     S.D. dependent var 4380.937 
S.E. of regression 1378.154     Akaike info criterion 17.38527 
Sum squared resid 72173706     Schwarz criterion 17.55076 
Log likelihood -361.0907     Durbin-Watson stat 2.258487 
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 های دیداری به قیمت ثابت، میلیارد ریال    سپرده-304ه معادل
Dependent Variable: IRDDVPGDPM 
Method: Least Squares 
Date: 01/12/04   Time: 13:07 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRDDVPGDPM  = B(3041)*IRGDPM+B(3042)*IRDDVPGDPM(-1) 
        +B(3043)*IRIRS+B(3044)*IRIRNB 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(3041) 0.053912 0.013975 3.857712 0.0004 
B(3042) 0.766479 0.053990 14.19679 0.0000 
B(3043) -1211.950 317.3436 -3.819045 0.0005 
B(3044) 165.8924 48.87413 3.394278 0.0016 

R-squared 0.985104     Mean dependent var 27209.00 
Adjusted R-squared 0.983928     S.D. dependent var 17099.12 
S.E. of regression 2167.733     Akaike info criterion 18.29114 
Sum squared resid 1.79E+08     Schwarz criterion 18.45664 
Log likelihood -380.1140     Durbin-Watson stat 1.879504 
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 دار به قیمت ثابت، میلیارد ریال  های مدت   سپرده-305معادله 
Dependent Variable: IRSDVPGDPM 
Method: Least Squares 
Date: 01/12/04   Time: 13:10 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRSDVPGDPM = B(3050)+B(3051)*IRGDPM+B(3052)*IRIRS+B(3053) 
        *IRSDVPGDPM(-1) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(3050) 5192.526 2667.105 1.946877 0.0590 
B(3051) 0.132827 0.025699 5.168455 0.0000 
B(3052) -2458.733 698.8318 -3.518347 0.0011 
B(3053) 0.748266 0.055552 13.46955 0.0000 

R-squared 0.978829     Mean dependent var 47919.53 
Adjusted R-squared 0.977157     S.D. dependent var 26634.49 
S.E. of regression 4025.477     Akaike info criterion 19.52907 
Sum squared resid 6.16E+08     Schwarz criterion 19.69456 
Log likelihood -406.1104     Durbin-Watson stat 1.543627 
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  اسکناس و مسکوک نزد اشخاص به قیمت ثابت، میلیارد ریال -306معادله 
Dependent Variable: IRCUVPGDPM 
Method: Least Squares 
Date: 01/07/04   Time: 17:28 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRCUVPGDPM  = B(3060)+B(3061)*IRCUVPGDPM(-1)+B(3062) *IRGDPM 
+B(3063)*IRD5977+B(3064)*IRIRL+B(3065)*IRIRNB+B(3066)*IRD79 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(3060) 24845.30 4789.545 5.187402 0.0000 
B(3061) 0.511482 0.111157 4.601458 0.0001 
B(3062) 0.065243 0.015931 4.095249 0.0002 
B(3063) -12237.21 2684.212 -4.558960 0.0001 
B(3064) -1387.777 349.7534 -3.967872 0.0003 
B(3065) -271.9007 78.34315 -3.470637 0.0014 
B(3066) -5762.145 2943.094 -1.957853 0.0583 

R-squared 0.950511     Mean dependent var 17188.82 
Adjusted R-squared 0.942027     S.D. dependent var 11169.71 
S.E. of regression 2689.404     Akaike info criterion 18.78304 
Sum squared resid 2.53E+08     Schwarz criterion 19.07265 
Log likelihood -387.4438     Durbin-Watson stat 1.545056 

-8000

-4000

0

4000

8000

12000

0

10000

20000

30000

40000

60 65 70 75 80 85 90 95 00

Residual Actual Fitted

  



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    121 

  درآمد مالیات غیرمستقیم دولت، میلیارد ریال -501معادله 
Dependent Variable: IRGRTIV 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 09:55 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRGRTIV= IRGRTIV(-1)+B(5011)*(IRMGV-IRMGV(-1))+B(5012) 
        *(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)-(IRMGV-IRMGV(-1))) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(5011) 0.064117 0.022560 2.842011 0.0070 
B(5012) 0.011359 0.003413 3.328493 0.0019 

R-squared 0.984474     Mean dependent var 1623.812 
Adjusted R-squared 0.984086     S.D. dependent var 3506.546 
S.E. of regression 442.3578     Akaike info criterion 15.06856 
Sum squared resid 7827216.     Schwarz criterion 15.15131 
Log likelihood -314.4398     Durbin-Watson stat 2.652417 

  

-2000

-1000

0

1000

2000

0

4000

8000

12000

16000

20000

60 65 70 75 80 85 90 95 00

Residual Actual Fitted

  



122  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

  درآمد نفتی دولت، میلیارد ریال -502معادله 
Dependent Variable: IRGROILV 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 09:58 
Sample(adjusted): 1959 2001 
Included observations: 43 after adjusting endpoints 
IRGROILV=B(5021)*(1-IRD93)*IREO*(IRXOILD/1000-IRGRDSV/IREM) 
        +B(5022)*IRPDOIL*(IRYOILB-IRXOILB)+B(5023)*IRD93*(0.58 
        *1000+0.42*(IREO-1000))*(IRXOILD/1000-IRGRDSV/IREM)  
        +B(5024)*IRD0005+B(5025)*IRD9597 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(5021) 0.673967 0.045720 14.74110 0.0000 
B(5022) 0.090668 0.015177 5.973813 0.0000 
B(5023) 0.857376 0.118221 7.252325 0.0000 
B(5024) -8272.686 1351.909 -6.119260 0.0000 
B(5025) 7499.000 1103.233 6.797294 0.0000 

R-squared 0.986434     Mean dependent var 5223.409 
Adjusted R-squared 0.985006     S.D. dependent var 9429.042 
S.E. of regression 1154.603     Akaike info criterion 17.04985 
Sum squared resid 50658132     Schwarz criterion 17.25464 
Log likelihood -361.5717     Durbin-Watson stat 2.297381 
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 دولت، میلیارد ریال های متفرقه   درآمد-503معادله 
Dependent Variable: IRGRMV 
Method: Least Squares 
Date: 01/24/04   Time: 14:37 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRGRMV=IRGRMV(-1)+B(5031)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)) 
        +B(5032)*IRD00 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(5031) 0.031195 0.004222 7.388974 0.0000 
B(5032) -15991.31 1426.931 -11.20678 0.0000 

R-squared 0.941705     Mean dependent var 2084.902 
Adjusted R-squared 0.940247     S.D. dependent var 4662.247 
S.E. of regression 1139.655     Akaike info criterion 16.96129 
Sum squared resid 51952555     Schwarz criterion 17.04403 
Log likelihood -354.1870     Durbin-Watson stat 1.173772 
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 های اختصاصی دولت، میلیارد ریال   درآمد-504معادله 
Dependent Variable: IRGRSV 
Method: Least Squares 
Date: 01/08/04   Time: 10:58 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRGRSV=IRGRSV(-1)+B(5040)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(5040) 0.024183 0.002087 11.58641 0.0000 

R-squared 0.977353     Mean dependent var 1981.923 
Adjusted R-squared 0.977353     S.D. dependent var 4687.691 
S.E. of regression 705.4403     Akaike info criterion 15.97904 
Sum squared resid 20403489     Schwarz criterion 16.02042 
Log likelihood -334.5599     Durbin-Watson stat 1.543708 
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 های مستقیم دولت، میلیارد ریال   درآمد مالیات-505معادله 
Dependent Variable: IRGRTDV 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 10:18 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRGRTDV=IRGRTDV(-1)+B(5051)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(5051) 0.021921 0.001016 21.57150 0.0000 

R-squared 0.996288     Mean dependent var 2718.562 
Adjusted R-squared 0.996288     S.D. dependent var 5637.054 
S.E. of regression 343.4649     Akaike info criterion 14.53957 
Sum squared resid 4836693.     Schwarz criterion 14.58094 
Log likelihood -304.3309     Durbin-Watson stat 2.119033 
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 گذاری دولت به قیمت ثابت، میلیارد ریال   سرمایه-701معادله 
Dependent Variable: IRIG 
Method: Least Squares 
Date: 01/12/04   Time: 10:01 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRIG=IRIG(-1)+B(7011)*(IRGEDV/IRWPI-IRGEDV(-1)/IRWPI(-1)) 
        +B(7012)*IRD76+B(7013)*IRD77+B(7014)*IRD78+B(7015)*IRD79 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7011) 64.97023 10.33121 6.288737 0.0000 
B(7012) 18388.42 2723.745 6.751154 0.0000 
B(7013) -16350.31 3088.487 -5.293955 0.0000 
B(7014) 26806.71 3312.640 8.092250 0.0000 
B(7015) -21156.10 2807.333 -7.536013 0.0000 

R-squared 0.957351     Mean dependent var 21322.04 
Adjusted R-squared 0.952740     S.D. dependent var 12528.64 
S.E. of regression 2723.652     Akaike info criterion 18.76868 
Sum squared resid 2.74E+08     Schwarz criterion 18.97554 
Log likelihood -389.1423     Durbin-Watson stat 2.005259 
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  مصرف دولت به قیمت ثابت، میلیارد ریال -702معادله 
Dependent Variable: IRG 
Method: Least Squares 
Date: 01/12/04   Time: 10:43 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRG =IRG(-1)+B(7021)*((IRGECV+IRGESV)/IRWPI-(IRGECV(-1) 
        +IRGESV(-1))/IRWPI(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7021) 47.90632 5.044875 9.496037 0.0000 

R-squared 0.981277     Mean dependent var 31529.90 
Adjusted R-squared 0.981277     S.D. dependent var 16294.82 
S.E. of regression 2229.650     Akaike info criterion 18.28060 
Sum squared resid 2.04E+08     Schwarz criterion 18.32197 
Log likelihood -382.8926     Durbin-Watson stat 1.763736 
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  تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت بازار به قیمت ثابت، میلیارد ریال -703معادله 
Dependent Variable: IRGDPNF 
Method: Least Squares 
Date: 01/04/04   Time: 15:48 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRGDPNF=B(7030)+B(7031)*IRK(-1)+B(7032)*(IRIP+IRIG-IRM* 
IRMACHIMV)+B(7033)*IREMP+B(7034)*IRM*IRMACHIMV 
        +B(7035)*IRD79 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7030) -56494.46 9238.747 -6.114949 0.0000 
B(7031) 0.041022 0.010664 3.846895 0.0005 
B(7032) 1.057557 0.100611 10.51137 0.0000 
B(7033) 11.89875 1.402580 8.483472 0.0000 
B(7034) 0.300059 0.168488 1.780891 0.0834 
B(7035) 30449.57 7211.676 4.222260 0.0002 

R-squared 0.992931     Mean dependent var 146771.4 
Adjusted R-squared 0.991949     S.D. dependent var 77008.03 
S.E. of regression 6909.822     Akaike info criterion 20.65084 
Sum squared resid 1.72E+09     Schwarz criterion 20.89908 
Log likelihood -427.6676     Durbin-Watson stat 1.282769 
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  واردات کاال به قیمت ثابت، میلیارد ریال -704معادله 
Dependent Variable: IRMG 
Method: Least Squares 
Date: 01/24/04   Time: 14:43 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRMG = IRMG(-1)+B(7041)*(IRMGDCIFP - IRMGDCIFP(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7041) 390.7946 18.67093 20.93065 0.0000 

R-squared 0.979394     Mean dependent var 46515.79 
Adjusted R-squared 0.979394     S.D. dependent var 28359.67 
S.E. of regression 4070.998     Akaike info criterion 19.48469 
Sum squared resid 6.79E+08     Schwarz criterion 19.52606 
Log likelihood -408.1784     Durbin-Watson stat 1.945070 
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  واردات خدمات غیرعوامل تولید به قیمت ثابت، میلیارد ریال -705معادله 
Dependent Variable: IRMNFS 
Method: Least Squares 
Date: 01/04/04   Time: 16:42 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRMNFS=B(7051)*(IRMNFSDCIFP-IRMNFSDCIFP(-1))+B(7052) 
        *IRMNFS(-1) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7051) 401.9237 11.04049 36.40453 0.0000 
B(7052) 0.987127 0.010981 89.89367 0.0000 

R-squared 0.989562     Mean dependent var 4786.395 
Adjusted R-squared 0.989301     S.D. dependent var 4300.820 
S.E. of regression 444.8678     Akaike info criterion 15.07988 
Sum squared resid 7916294.     Schwarz criterion 15.16263 
Log likelihood -314.6775     Durbin-Watson stat 1.540307 
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 گذاری خصوصی به قیمت ثابت، میلیارد ریال   سرمایه-706معادله 
Dependent Variable: IRIP 
Method: Least Squares 
Date: 01/04/04   Time: 15:48 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRIP=  B(7060)+B(7061)*IRGDPNF(-1)+B(7062)*IRM*IRMACHIMV 
        +B(7063)*IRIRL+B(7064)*IRD7779 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7060) 12350.21 2516.347 4.907991 0.0000 
B(7061) 0.203339 0.019123 10.63327 0.0000 
B(7062) 1.754749 0.109626 16.00675 0.0000 
B(7063) -2323.440 394.1029 -5.895516 0.0000 
B(7064) -20221.16 3702.318 -5.461758 0.0000 

R-squared 0.935930     Mean dependent var 39600.67 
Adjusted R-squared 0.929003     S.D. dependent var 20314.37 
S.E. of regression 5412.805     Akaike info criterion 20.14227 
Sum squared resid 1.08E+09     Schwarz criterion 20.34913 
Log likelihood -417.9876     Durbin-Watson stat 1.118697 
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  ارزش افزوده نفت به قیمت ثابت، میلیارد ریال -707معادله 
Dependent Variable: IRVAOIL 
Method: Least Squares 
Date: 01/06/04   Time: 14:53 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRVAOIL=B(7071)*IRVAOIL(-1)+B(7072)*(IRXOILB-IRXOILB(-1))  
        +B(7073)*((IRYOILB-IRXOILB)-(IRYOILB(-1)-IRXOILB(-1))) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7071) 0.995618 0.003170 314.1062 0.0000 
B(7072) 40.91853 0.738768 55.38755 0.0000 
B(7073) 7.844505 3.735200 2.100157 0.0422 

R-squared 0.997807     Mean dependent var 41436.89 
Adjusted R-squared 0.997695     S.D. dependent var 18726.49 
S.E. of regression 899.0943     Akaike info criterion 16.50940 
Sum squared resid 31526453     Schwarz criterion 16.63352 
Log likelihood -343.6974     Durbin-Watson stat 2.355284 
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 های ثابت به قیمت ثابت، میلیارد ریال    استهالک سرمایه-708معادله 
Dependent Variable: IRCCA 
Method: Least Squares 
Date: 01/06/04   Time: 14:43 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRCCA = B(7080) +B(7081)*IRK(-1) +B(7082)*(IRWARCD+ IRWARED+ 
        IRWARMD)+B(7083)*IRD01 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7080) 5476.560 289.8960 18.89147 0.0000 
B(7081) 0.035113 0.000396 88.61754 0.0000 
B(7082) 0.022363 0.007650 2.923345 0.0058 
B(7083) 5716.411 1148.709 4.976377 0.0000 

R-squared 0.995927     Mean dependent var 27823.87 
Adjusted R-squared 0.995605     S.D. dependent var 16462.35 
S.E. of regression 1091.339     Akaike info criterion 16.91859 
Sum squared resid 45258780     Schwarz criterion 17.08408 
Log likelihood -351.2904     Durbin-Watson stat 0.653762 
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  ثابت، میلیارد ریال  مصرف خصوصی به قیمت-709معادله 
Dependent Variable: IRC 
Method: Least Squares 
Date: 01/04/04   Time: 19:14 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRC=B(7091)*(IRYD-IRYD(-1))+B(7092)*IRSP(-1)+IRC(-1) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7091) 0.320400 0.073613 4.352511 0.0001 
B(7092) 0.080106 0.027672 2.894819 0.0061 

R-squared 0.989694     Mean dependent var 89077.96 
Adjusted R-squared 0.989437     S.D. dependent var 44696.43 
S.E. of regression 4593.777     Akaike info criterion 19.74924 
Sum squared resid 8.44E+08     Schwarz criterion 19.83199 
Log likelihood -412.7341     Durbin-Watson stat 2.064307 
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 عوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریال ) های دریافت( صادرات -710معادله 
Dependent Variable: IRXFY 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 10:37 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRXFY = IRXFY(-1) +B(7101)*(IRXFYSD / OECDP - IRXFYSD(-1) / 
        OECDP(-1)) +B(7102)*IRD7879 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7101) 243.6374 18.35190 13.27587 0.0000 
B(7102) -5057.099 767.0190 -6.593186 0.0000 

R-squared 0.961302     Mean dependent var 4205.160 
Adjusted R-squared 0.960335     S.D. dependent var 5444.178 
S.E. of regression 1084.271     Akaike info criterion 16.86165 
Sum squared resid 47025705     Schwarz criterion 16.94440 
Log likelihood -352.0947     Durbin-Watson stat 2.158422 

  

-2000

0

2000

4000

6000

0

5000

10000

15000

20000

25000

60 65 70 75 80 85 90 95 00

Residual Actual Fitted
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 عوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریال ) های پرداخت( واردات -711معادله 
Dependent Variable: IRMFY 
Method: Least Squares 
Date: 01/24/04   Time: 14:45 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRMFY=IRMFY(-1)+ B(7110)+B(7111)*(IRMFYSD/OECDP-IRMFYSD(-1)/ 
        OECDP(-1))+B(7112)*IRD7377 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7110) -369.2890 215.7747 -1.711457 0.0949 
B(7111) 163.9524 9.103886 18.00905 0.0000 
B(7112) 3154.101 626.1722 5.037114 0.0000 

R-squared 0.935498     Mean dependent var 4410.043 
Adjusted R-squared 0.932191     S.D. dependent var 5040.250 
S.E. of regression 1312.492     Akaike info criterion 17.26599 
Sum squared resid 67182817     Schwarz criterion 17.39011 
Log likelihood -359.5858     Durbin-Watson stat 1.664805 
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  صادرات نفت به قیمت ثابت، میلیارد ریال -712معادله 
Dependent Variable: IRXOIL 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 11:41 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRXOIL=IRXOIL(-1)+B(7122)*(IRXOILB-IRXOILB(-1))+B(7123)*IRD73 
        +B(7124)*IRD83 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7122) 39.44911 1.177497 33.50252 0.0000 
B(7123) -5922.489 1443.047 -4.104156 0.0002 
B(7124) 4820.157 1420.300 3.393760 0.0016 

R-squared 0.994628     Mean dependent var 38999.14 
Adjusted R-squared 0.994353     S.D. dependent var 18898.73 
S.E. of regression 1420.224     Akaike info criterion 17.42377 
Sum squared resid 78664375     Schwarz criterion 17.54788 
Log likelihood -362.8991     Durbin-Watson stat 1.611251 
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138  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

 یلیارد ریال  صادرات کاالهای غیرنفتی به قیمت ثابت، م-713معادله 
Dependent Variable: IRXNOILG 
Method: Least Squares 
Date: 01/24/04   Time: 14:48 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRXNOILG=IRXNOILG(-1)+B(7131)*(IRXGNODOP-IRXGNODOP(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7131) 515.4733 61.25883 8.414679 0.0000 

R-squared 0.909462     Mean dependent var 6392.519 
Adjusted R-squared 0.909462     S.D. dependent var 5924.899 
S.E. of regression 1782.771     Akaike info criterion 17.83325 
Sum squared resid 1.30E+08     Schwarz criterion 17.87462 
Log likelihood -373.4982     Durbin-Watson stat 2.040257 
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  صادرات خدمات غیرعوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریال -714معادله 
Dependent Variable: IRXNFS 
Method: Least Squares 
Date: 01/24/04   Time: 14:49 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRXNFS=IRXNFS(-1)+B(7141)*(IRXNFSDOP-IRXNFSDOP(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7141) 159.5694 22.25699 7.169408 0.0000 

R-squared 0.909532     Mean dependent var 1016.454 
Adjusted R-squared 0.909532     S.D. dependent var 1399.142 
S.E. of regression 420.8330     Akaike info criterion 14.94587 
Sum squared resid 7261116.     Schwarz criterion 14.98724 
Log likelihood -312.8633     Durbin-Watson stat 1.956043 
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140  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

 ای به قیمت ثابت، میلیارد ریال  های واسطه  نهاده-715معادله 
Dependent Variable: IRINPUT 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 12:14 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRINPUT=IRINPUT(-1)+B(7151)*(IRGDPF -IRGDPF(-1))+B(7152) *IRD79 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7151) 0.492872 0.067513 7.300410 0.0000 
B(7152) -37450.59 6382.253 -5.867926 0.0000 

R-squared 0.978640     Mean dependent var 101338.9 
Adjusted R-squared 0.978106     S.D. dependent var 42925.02 
S.E. of regression 6351.483     Akaike info criterion 20.39721 
Sum squared resid 1.61E+09     Schwarz criterion 20.47996 
Log likelihood -426.3415     Durbin-Watson stat 2.043439 
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  ار به قیمت ثابت، میلیارد ریال  تغییر در موجودی انب-716معادله 
Dependent Variable: IRII 
Method: Least Squares 
Date: 01/04/04   Time: 16:58 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRII=B(7160)+B(7161)*(IRII(-1)/IROUTPUT(-1))*(IROUTPUT- 
IROUTPUT(-1))+B(7162)*IRII(-1)+B(7163)*IRYEAR+B(7164)*IRPGDPF 
        +B(7165)*IRD8285 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(7160) -862614.1 266840.5 -3.232695 0.0026 
B(7161) 2.205404 1.383951 1.593556 0.1198 
B(7162) 0.267325 0.142146 1.880635 0.0681 
B(7163) 642.8802 197.5873 3.253651 0.0025 
B(7164) -9355.796 4214.952 -2.219668 0.0328 
B(7165) -19100.66 5222.203 -3.657588 0.0008 

R-squared 0.622934     Mean dependent var 10594.42 
Adjusted R-squared 0.570564     S.D. dependent var 13185.99 
S.E. of regression 8640.959     Akaike info criterion 21.09798 
Sum squared resid 2.69E+09     Schwarz criterion 21.34622 
Log likelihood -437.0575     Durbin-Watson stat 2.157665 
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142  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

  مصرف جاری دولت، میلیارد ریال -901معادله 
Dependent Variable: IRGV 
Method: Least Squares 
Date: 01/17/04   Time: 10:08 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRGV  = IRGV(-1)+ B(9011)*( (IRGECV+IRGESV)-(IRGECV(-1) 
        -(IRGESV(-1))))+B(9012)*(IRFEOAV-IRFEOAV(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9011) 0.322992 0.021543 14.99300 0.0000 
B(9012) 0.540838 0.146914 3.681318 0.0007 

R-squared 0.993412     Mean dependent var 11143.50 
Adjusted R-squared 0.993247     S.D. dependent var 22135.08 
S.E. of regression 1818.920     Akaike info criterion 17.89632 
Sum squared resid 1.32E+08     Schwarz criterion 17.97907 
Log likelihood -373.8227     Durbin-Watson stat 2.528261 
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 ، میلیارد ریال دولت، جاریگذاری   سرمایه-902معادله 
Dependent Variable: IRIGV 
Method: Least Squares 
Date: 01/17/04   Time: 10:04 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRIGV=IRIGV(-1)+B(9021)*(IRGEDV-IRGEDV(-1))+B(9022)*(IRFEOAV 
        -IRFEOAV(-1))+B(9023)*IROLGV+B(9024)*IRD9497 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9021) 1.042572 0.144297 7.225186 0.0000 
B(9022) 0.638861 0.187569 3.406000 0.0016 
B(9023) 0.534659 0.157815 3.387875 0.0017 
B(9024) -8986.143 2069.876 -4.341392 0.0001 

R-squared 0.991531     Mean dependent var 7696.626 
Adjusted R-squared 0.990863     S.D. dependent var 14718.28 
S.E. of regression 1406.924     Akaike info criterion 17.42659 
Sum squared resid 75218502     Schwarz criterion 17.59208 
Log likelihood -361.9584     Durbin-Watson stat 1.113842 
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144  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

 رد ریال  سوبسید جاری، میلیا-903معادله 
Dependent Variable: IRSUBV 
Method: Least Squares 
Date: 01/24/04   Time: 14:53 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRSUBV=IRSUBV(-1)+B(9031)*(IRGECV+IRGESV-IRGECV(-1) -IRGESV) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9031) 0.088122 0.008386 10.50802 0.0000 

R-squared 0.988454     Mean dependent var 1441.450 
Adjusted R-squared 0.988454     S.D. dependent var 2760.211 
S.E. of regression 296.5974     Akaike info criterion 14.24615 
Sum squared resid 3606771.     Schwarz criterion 14.28752 
Log likelihood -298.1691     Durbin-Watson stat 1.759193 
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  مصرف خصوصی جاری، میلیارد ریال -904معادله 
Dependent Variable: IRCV 
Method: Least Squares 
Date: 01/24/04   Time: 14:55 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRCV =IRCV(-1)+B(9041)*(IRYDV-IRYDV(-1))+B(9042)*IRSPV(-1) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9041) 0.501282 0.041874 11.97128 0.0000 
B(9042) 0.219113 0.039717 5.516843 0.0000 

R-squared 0.999258     Mean dependent var 39242.57 
Adjusted R-squared 0.999240     S.D. dependent var 78039.24 
S.E. of regression 2151.769     Akaike info criterion 18.23242 
Sum squared resid 1.85E+08     Schwarz criterion 18.31516 
Log likelihood -380.8807     Durbin-Watson stat 1.421272 
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146  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

  ارزش افزوده بخش نفت جاری، میلیارد ریال -905معادله 
Dependent Variable: IRVAOILV 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 12:32 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRVAOILV=IRVAOILV(-1)+B(9051)*(IRXOILD/1000*IREO-IRXOILD(-1) 
        /1000*IREO(-1)) +B(9052)*(IRPDOIL*(IRYOILB-IRXOILB)-IRPDOIL( 
        -1)*(IRYOILB(-1)-IRXOILB(-1))) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9051) 1.316292 0.132178 9.958510 0.0000 
B(9052) 0.465473 0.094420 4.929833 0.0000 

R-squared 0.969713     Mean dependent var 11776.90 
Adjusted R-squared 0.968956     S.D. dependent var 24796.84 
S.E. of regression 4369.023     Akaike info criterion 19.64891 
Sum squared resid 7.64E+08     Schwarz criterion 19.73166 
Log likelihood -410.6272     Durbin-Watson stat 1.857302 
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  واردات کاال جاری، میلیارد ریال -906معادله 
Dependent Variable: IRMGV 
Method: Least Squares 
Date: 01/24/04   Time: 14:57 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRMGV = IRMGV(-1)+ B(9061)*(IRMGD*IREENOIL-IRMGD(-1) 
        *IREENOIL(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9061) 0.001096 3.78E-05 29.02307 0.0000 

R-squared 0.996105     Mean dependent var 11768.84 
Adjusted R-squared 0.996105     S.D. dependent var 24222.58 
S.E. of regression 1511.657     Akaike info criterion 17.50332 
Sum squared resid 93689349     Schwarz criterion 17.54469 
Log likelihood -366.5698     Durbin-Watson stat 2.092906 
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148  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

 دات خدمات غیرعوامل تولید جاری، میلیارد ریال  وار-907معادله 
Dependent Variable: IRMNFSV 
Method: Least Squares 
Date: 01/24/04   Time: 14:58 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRMNFSV = IRMNFSV(-1)+ B(9071)*(IRMNFSD*IREENOIL-IRMNFSD(-1) 
        *IREENOIL(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9071) 0.001068 2.46E-05 43.49471 0.0000 

R-squared 0.998426     Mean dependent var 1544.622 
Adjusted R-squared 0.998426     S.D. dependent var 3250.697 
S.E. of regression 128.9720     Akaike info criterion 12.58059 
Sum squared resid 681984.6     Schwarz criterion 12.62196 
Log likelihood -263.1924     Durbin-Watson stat 1.457563 
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 عوامل تولید از خارج جاری، میلیارد ریال ) های دریافت( صادرات -908معادله 
Dependent Variable: IRXFYV 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 12:38 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRXFYV =  IRXFYV(-1)+B(9081)*(IRXFYSD*IREENOIL-IRXFYSD(-1) 
        *IREENOIL(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9081) 0.000600 5.29E-05 11.34933 0.0000 

R-squared 0.934152     Mean dependent var 645.1677 
Adjusted R-squared 0.934152     S.D. dependent var 1218.204 
S.E. of regression 312.6009     Akaike info criterion 14.35125 
Sum squared resid 4006493.     Schwarz criterion 14.39263 
Log likelihood -300.3763     Durbin-Watson stat 2.363835 
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150  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

 عوامل تولید از خارج جاری، میلیارد ریال ) های پرداخت( واردات -909معادله 
Dependent Variable: IRMFYV 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 12:46 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRMFYV = IRMFYV(-1)+B(9090)+B(9091)*(IRMFYSD*IREENOIL 
        -IRMFYSD(-1)*IREENOIL(-1))+B(9092)*IRD93+B(9093)*IRD5992 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9090) -421.5744 53.22012 -7.921334 0.0000 
B(9091) 0.000524 3.17E-05 16.53281 0.0000 
B(9092) 2548.013 132.0376 19.29763 0.0000 
B(9093) 410.0078 56.66091 7.236167 0.0000 

R-squared 0.992043     Mean dependent var 788.2966 
Adjusted R-squared 0.991414     S.D. dependent var 1336.829 
S.E. of regression 123.8688     Akaike info criterion 12.56672 
Sum squared resid 583052.6     Schwarz criterion 12.73221 
Log likelihood -259.9010     Durbin-Watson stat 1.134625 
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شکدۀ پولی و بانکیپژوه    151 

 یال های غیرمستقیم جاری، میلیارد ر  مالیات-910معادله 
Dependent Variable: IRITV 
Method: Least Squares 
Date: 01/06/04   Time: 09:31 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRITV=IRITV(-1)+B(9101)*(IRGRTIV-IRGRTIV(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9101) 0.937287 0.092533 10.12925 0.0000 

R-squared 0.973186     Mean dependent var 1931.836 
Adjusted R-squared 0.973186     S.D. dependent var 3790.506 
S.E. of regression 620.6952     Akaike info criterion 15.72308 
Sum squared resid 15795762     Schwarz criterion 15.76445 
Log likelihood -329.1847     Durbin-Watson stat 2.168030 
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152  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

 گذاری خصوصی جاری، میلیارد ریال   سرمایه-911معادله 
Dependent Variable: IRIPV 
Method: Least Squares 
Date: 01/17/04   Time: 09:31 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRIPV=IRIPV(-1)+IROLPV+B(9111)*(IRIRL-IRIRL(-1))+B(9112)*(IRIRNB 
-IRIRNB(-1))+B(9113)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1))+B(9114) *IRD99 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9111) -784.5956 356.6107 -2.200146 0.0339 
B(9112) -224.9861 78.06766 -2.881938 0.0065 
B(9113) 0.113593 0.009512 11.94148 0.0000 
B(9114) -7979.127 3101.158 -2.572951 0.0141 

R-squared 0.992651     Mean dependent var 13482.63 
Adjusted R-squared 0.992071     S.D. dependent var 29149.78 
S.E. of regression 2595.682     Akaike info criterion 18.65148 
Sum squared resid 2.56E+08     Schwarz criterion 18.81697 
Log likelihood -387.6811     Durbin-Watson stat 0.911471 
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شکدۀ پولی و بانکیپژوه    153 

  صادرات نفت جاری، میلیارد ریال -912معادله 
Dependent Variable: IRXOILV 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 13:07 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRXOILV=IRXOILV(-1)+B(9121)*(IRXOILD*IREO-IRXOILD(-1)*IREO(-
1)) +B(9122)*IRD93+B(9123)*IRD9605 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9121) 0.001774 9.67E-05 18.34527 0.0000 
B(9122) -24596.64 3190.590 -7.709120 0.0000 
B(9123) 7663.479 960.8742 7.975528 0.0000 

R-squared 0.989394     Mean dependent var 10641.24 
Adjusted R-squared 0.988851     S.D. dependent var 22113.26 
S.E. of regression 2334.961     Akaike info criterion 18.41813 
Sum squared resid 2.13E+08     Schwarz criterion 18.54225 
Log likelihood -383.7807     Durbin-Watson stat 2.182521 
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154  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

  صادرات کاالهای غیرنفتی جاری، میلیارد ریال -913معادله 
Dependent Variable: IRXNOILGV 
Method: Least Squares 
Date: 01/08/04   Time: 10:19 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRXNOILGV=B(9131)*(IRXGNOD*IREENOIL-IRXGNOD(-1)*IREENOIL( 
        -1))+IRXNOILGV(-1) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9131) 0.001347 9.38E-05 14.35943 0.0000 

R-squared 0.985791     Mean dependent var 4413.642 
Adjusted R-squared 0.985791     S.D. dependent var 9297.713 
S.E. of regression 1108.290     Akaike info criterion 16.88255 
Sum squared resid 50360561     Schwarz criterion 16.92392 
Log likelihood -353.5335     Durbin-Watson stat 2.255421 
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شکدۀ پولی و بانکیپژوه    155 

  صادرات خدمات غیر عوامل تولید به خارج جاری، میلیارد ریال -914معادله 
Dependent Variable: IRXNFSV 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 13:10 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRXNFSV=IRXNFSV(-1)+B(9141)*(IRXNFSD*IREENOIL-IRXNFSD(-1) 
        *IREENOIL(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9141) 0.001065 3.93E-05 27.09353 0.0000 

R-squared 0.991218     Mean dependent var 810.7540 
Adjusted R-squared 0.991218     S.D. dependent var 2357.134 
S.E. of regression 220.8957     Akaike info criterion 13.65678 
Sum squared resid 2000592.     Schwarz criterion 13.69815 
Log likelihood -285.7924     Durbin-Watson stat 2.372626 
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156  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

   تغییر در موجودی انبار جاری، میلیارد ریال -915معادله 
Dependent Variable: IRIIV 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 13:25 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRIIV=IRIIV(-1)+B(9151)*(IRIIV(-1)/IRINPUTV(-1))*(IRINPUTV-
IRINPUTV(-1))+B(9152)*(IRIIV(-1)/IRGDPFV(-1))* 
        (IRGDPFV-IRGDPFV(-1)) +B(9153)*IRD9596+B(9154)*IRD00 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(9151) -3.397897 0.818290 -4.152436 0.0002 
B(9152) 2.254392 0.811193 2.779106 0.0084 
B(9153) 16772.32 1474.716 11.37325 0.0000 
B(9154) 33386.69 1823.597 18.30815 0.0000 

R-squared 0.963014     Mean dependent var 4068.803 
Adjusted R-squared 0.960094     S.D. dependent var 8959.588 
S.E. of regression 1789.807     Akaike info criterion 17.90800 
Sum squared resid 1.22E+08     Schwarz criterion 18.07349 
Log likelihood -372.0679     Durbin-Watson stat 1.323435 
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شکدۀ پولی و بانکیپژوه    157 

  نرخ ارز بازار غیررسمی، ریال برحسب هر واحد دالر-2001معادله 
Dependent Variable: IREM 
Method: Least Squares 
Date: 01/04/04   Time: 18:59 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IREM =IREM(-1)+B(20011)*(IRM2V-IRM2V(-1))+B(20012)*IRBOPD 
        +B(20013)*IRGRDSV+B(20014)*IRD99 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(20011) 0.055541 0.005340 10.40160 0.0000 
B(20012) -0.032592 0.016491 -1.976378 0.0554 
B(20013) -0.079829 0.008465 -9.430504 0.0000 
B(20014) 1935.572 215.1956 8.994478 0.0000 

R-squared 0.993304     Mean dependent var 1455.924 
Adjusted R-squared 0.992775     S.D. dependent var 2421.946 
S.E. of regression 205.8675     Akaike info criterion 13.58274 
Sum squared resid 1610495.     Schwarz criterion 13.74823 
Log likelihood -281.2374     Durbin-Watson stat 2.310237 
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158  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

  نرخ ارز مؤثر، ریال برحسب هر واحد دالر-2002معادله 
Dependent Variable: IREENOIL 
Method: Least Squares 
Date: 01/04/04   Time: 15:45 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IREENOIL=  IREO*IRD5978+ (1-IRD5978)*(B(20020)+B(20021)*IREM 
        +(1-B(20021))*IREO)+B(20022)*IREENOIL(-1)+B(20023)*IRD9305 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(20020) -151.8952 37.45468 -4.055440 0.0002 
B(20021) 0.270034 0.036681 7.361670 0.0000 
B(20022) 0.690797 0.052896 13.05947 0.0000 
B(20023) -1138.423 84.92655 -13.40480 0.0000 

R-squared 0.994083     Mean dependent var 839.0864 
Adjusted R-squared 0.993616     S.D. dependent var 1578.044 
S.E. of regression 126.0902     Akaike info criterion 12.60226 
Sum squared resid 604152.1     Schwarz criterion 12.76776 
Log likelihood -260.6476     Durbin-Watson stat 1.643554 
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شکدۀ پولی و بانکیپژوه    159 

  های وارداتی   شاخص قیمت عمده فروشی برای کاال-2003معادله 
Dependent Variable: IRWPIM 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 14:47 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRWPIM = IRWPIM(-1)+ B(20031)*(  ((IRMGD/(IRMGD+IRMNFSD)) 
        *IRPM) - ((IRMGD(-1)/(IRMGD(-1)+IRMNFSD(-1)))*IRPM(-1))) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(20031) 53.05334 6.361980 8.339124 0.0000 

R-squared 0.987490     Mean dependent var 24.18810 
Adjusted R-squared 0.987490     S.D. dependent var 44.19849 
S.E. of regression 4.943507     Akaike info criterion 6.057549 
Sum squared resid 1001.969     Schwarz criterion 6.098922 
Log likelihood -126.2085     Durbin-Watson stat 1.190515 
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160  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

 های صادراتی   شاخص قیمت عمده فروشی برای کاال-2004معادله 
Dependent Variable: IRWPIX 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 14:49 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRWPIX  =IRWPIX(-
1)+B(20041)*(((IRXGNOD/(IRXGD+IRXNFSD))*IRPX) 
        - ((IRXGNOD(-1)/(IRXGD(-1)+IRXNFSD(-1)))*IRPX(-1))) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(20041) 317.0958 63.17191 5.019570 0.0000 

R-squared 0.964107     Mean dependent var 31.39976 
Adjusted R-squared 0.964107     S.D. dependent var 61.38412 
S.E. of regression 11.62946     Akaike info criterion 7.768481 
Sum squared resid 5545.017     Schwarz criterion 7.809855 
Log likelihood -162.1381     Durbin-Watson stat 1.390797 

  

-40

-20

0

20

40

0

100

200

300

60 65 70 75 80 85 90 95 00

Residual Actual Fitted

  



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    161 

 های تولید و مصرف شده در داخل   شاخص قیمت عمده فروشی کاال-2005معادله 
Dependent Variable: IRWPID 
Method: Least Squares 
Date: 01/24/04   Time: 15:07 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRWPID  = IRWPID(-1)+B(20051)*(IRPGDPNF-IRPGDPNF(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(20051) 89.48088 3.939147 22.71580 0.0000 

R-squared 0.997642     Mean dependent var 26.23429 
Adjusted R-squared 0.997642     S.D. dependent var 48.07975 
S.E. of regression 2.334504     Akaike info criterion 4.556997 
Sum squared resid 223.4462     Schwarz criterion 4.598370 
Log likelihood -94.69694     Durbin-Watson stat 1.175196 
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162  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

  شاخص قیمت عمده فروشی کاالها-2006معادله 
Dependent Variable: IRWPI 
Method: Least Squares 
Date: 01/04/04   Time: 15:46 
Sample: 1959 2001 
Included observations: 43 
IRWPI =B(20061)*IRWPID+B(20062)*IRWPIM+(1-B(20061)-B(20062)) 
        *IRWPIX 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(20061) 0.677917 0.013840 48.98265 0.0000 
B(20062) 0.275025 0.010583 25.98773 0.0000 

R-squared 0.999987     Mean dependent var 25.32744 
Adjusted R-squared 0.999986     S.D. dependent var 47.21242 
S.E. of regression 0.174838     Akaike info criterion -0.604515 
Sum squared resid 1.253306     Schwarz criterion -0.522599 
Log likelihood 14.99707     Durbin-Watson stat 0.934295 
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شکدۀ پولی و بانکیپژوه    163 

 کننده   شاخص قیمت مصرف-2007معادله 
Dependent Variable: IRCPI 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 15:20 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRCPI= IRCPI(-1)+B(20071)*(IRPGDPNF-IRPGDPNF(-1))+B(20072) 
        *IRD00 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(20071) 98.44419 1.814736 54.24710 0.0000 
B(20072) -13.04531 1.075489 -12.12965 0.0000 

R-squared 0.999629     Mean dependent var 26.57548 
Adjusted R-squared 0.999619     S.D. dependent var 46.73159 
S.E. of regression 0.911851     Akaike info criterion 2.699768 
Sum squared resid 33.25889     Schwarz criterion 2.782514 
Log likelihood -54.69512     Durbin-Watson stat 1.383198 
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164  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

   نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی -2008معادله 
Dependent Variable: IRIRNB 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 16:06 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRIRNB=B(20080)+B(20081)*IRIRNB(-1)+B(20082)*(IRSPV - IRSPV(-1)) 
+(IRCPI-IRCPI(-1))/IRCPI(-1) +B(20083)*IRD7905+B(20084)*IRD9699 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(20080) 11.84814 2.073232 5.714818 0.0000 
B(20081) 0.462326 0.089468 5.167497 0.0000 
B(20082) 0.000587 8.55E-05 6.865536 0.0000 
B(20083) 9.500715 1.885881 5.037814 0.0000 
B(20084) -7.701420 1.808243 -4.259061 0.0001 

R-squared 0.930624     Mean dependent var 32.77515 
Adjusted R-squared 0.923124     S.D. dependent var 11.46420 
S.E. of regression 3.178623     Akaike info criterion 5.262117 
Sum squared resid 373.8349     Schwarz criterion 5.468982 
Log likelihood -105.5045     Durbin-Watson stat 2.083639 

-8

-4

0

4

8

12

10

20

30

40

50

60

60 65 70 75 80 85 90 95 00

Residual Actual Fitted

  



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    165 

 کننده قیمت استهالک سرمایه   تعدیل-2009معادله 
Dependent Variable: IRPCCA 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 16:08 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRPCCA=IRPCCA(-1)+B(20091)*(IRPK-IRPK(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(20091) 0.962145 0.055276 17.40616 0.0000 

R-squared 0.995770     Mean dependent var 0.248298 
Adjusted R-squared 0.995770     S.D. dependent var 0.471343 
S.E. of regression 0.030657     Akaike info criterion -4.108394 
Sum squared resid 0.038534     Schwarz criterion -4.067021 
Log likelihood 87.27628     Durbin-Watson stat 0.931474 
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166  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

 کننده قیمت داده کل   تعدیل-2010معادله 
Dependent Variable: IRPINPUT 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/04   Time: 16:37 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRPINPUT=IRPINPUT(-1)+B(20101)*(IRPGDPF-IRPGDPF(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(20101) 0.903371 0.021517 41.98334 0.0000 

R-squared 0.999170     Mean dependent var 0.265189 
Adjusted R-squared 0.999170     S.D. dependent var 0.488025 
S.E. of regression 0.014061     Akaike info criterion -5.667369 
Sum squared resid 0.008106     Schwarz criterion -5.625996 
Log likelihood 120.0148     Durbin-Watson stat 1.821516 
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شکدۀ پولی و بانکیپژوه    167 

  نسبت جمعیت فعال-3101معادله 
Dependent Variable: IRPOPAPOP 
Method: Least Squares 
Date: 02/09/04   Time: 11:18 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRPOPAPOP=B(31010)+B(31011)*IRPOPAPOP(-1)+B(31012)*IRYEAR 
        +B(31013)*IRD66 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(31010) -0.398713 0.055831 -7.141444 0.0000 
B(31011) 1.108780 0.028877 38.39704 0.0000 
B(31012) 0.000271 3.68E-05 7.350109 0.0000 
B(31013) 0.012893 0.002173 5.933308 0.0000 

R-squared 0.982948     Mean dependent var 0.282361 
Adjusted R-squared 0.981601     S.D. dependent var 0.015549 
S.E. of regression 0.002109     Akaike info criterion -9.394791 
Sum squared resid 0.000169     Schwarz criterion -9.229298 
Log likelihood 201.2906     Durbin-Watson stat 0.490109 
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168  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

   جمعیت، هزار نفر-3102معادله 
Dependent Variable: IRPOP 
Method: Least Squares 
Date: 01/15/04   Time: 11:37 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRPOP =B(31020) +B(31021)*IRPOP(-1) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(31020) 677.3139 169.3752 3.998896 0.0003 
B(31021) 1.008877 0.003927 256.9217 0.0000 

R-squared 0.999394     Mean dependent var 41884.48 
Adjusted R-squared 0.999379     S.D. dependent var 14160.53 
S.E. of regression 352.8086     Akaike info criterion 14.61618 
Sum squared resid 4978955.     Schwarz criterion 14.69892 
Log likelihood -304.9397     Durbin-Watson stat 0.223695 
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شکدۀ پولی و بانکیپژوه    169 

  شاخص دستمزد حقیقی -3103معادله 
Dependent Variable: IRWINDPGDPM 
Method: Least Squares 
Date: 01/15/04   Time: 11:44 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IRWINDPGDPM=IRWINDPGDPM(-1)+B(31031)*(IREMP-IREMP(-1))+ 
B(31032)*(IRGDPM-IRGDPM(-1))+B(31033)*IRD7579+B(31034)*IRD7880 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(31031) -0.010572 0.005124 -2.063393 0.0460 
B(31032) 0.000385 0.000118 3.248075 0.0024 
B(31033) 13.98215 4.319512 3.236975 0.0025 
B(31034) 16.55492 6.344173 2.609468 0.0129 

R-squared 0.951594     Mean dependent var 83.21271 
Adjusted R-squared 0.947773     S.D. dependent var 34.42372 
S.E. of regression 7.866953     Akaike info criterion 7.053611 
Sum squared resid 2351.780     Schwarz criterion 7.219104 
Log likelihood -144.1258     Durbin-Watson stat 1.600701 
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   اشتغال، هزار نفر-3104معادله 
Dependent Variable: IREMP 
Method: Least Squares 
Date: 01/15/04   Time: 11:28 
Sample(adjusted): 1960 2001 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
IREMP=IREMP(-1)+B(31041)*(IRWIND-IRWIND(-1))+B(31042)*IRPOPA 
        +B(31043)*IRD66+B(31044)*IRD76 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(31041) 12.60404 3.776769 3.337256 0.0019 
B(31042) 0.015795 0.002152 7.340068 0.0000 
B(31043) 678.3339 117.5209 5.772029 0.0000 
B(31044) 370.3810 118.0023 3.138761 0.0033 

R-squared 0.998691     Mean dependent var 10516.23 
Adjusted R-squared 0.998588     S.D. dependent var 3094.624 
S.E. of regression 116.3044     Akaike info criterion 12.44069 
Sum squared resid 514015.3     Schwarz criterion 12.60618 
Log likelihood -257.2545     Durbin-Watson stat 1.393077 
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  خالصه نتایج برآورد
System: VER5_SYS_200_EQ 
Estimation Method: Iterative Least Squares 
Date: 01/27/04   Time: 16:26 
Sample: 1959 2001 
Included observations: 43 
Total system (unbalanced) observations 2734 
Convergence achieved after 2 iterations 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(1011) 0.942165 0.029104 32.37264 0.0000 
B(1021) 0.000431 0.000125 3.454862 0.0006 
B(1022) 5.05E-05 2.03E-05 2.481207 0.0132 
B(1023) -15.64872 1.298578 -12.05066 0.0000 
B(1030) -3.019909 0.671241 -4.498991 0.0000 
B(1031) -0.002908 0.001466 -1.983484 0.0474 
B(1032) 0.000337 4.43E-05 7.602444 0.0000 
B(1033) 17.42417 2.696274 6.462315 0.0000 
B(1034) 18.41738 3.888559 4.736300 0.0000 
B(1040) 12.19522 10.53315 1.157794 0.2471 
B(1041) 0.007111 0.000809 8.790457 0.0000 
B(1042) -0.017707 0.002859 -6.192753 0.0000 
B(1043) 0.000461 0.000120 3.835019 0.0001 
B(1044) -0.780628 0.135937 -5.742557 0.0000 
B(1045) 0.005406 0.001225 4.412355 0.0000 
B(1046) -82.75939 20.97036 -3.946493 0.0001 
B(1050) -4.428000 1.529689 -2.894706 0.0038 
B(1051) 0.002121 0.000485 4.370071 0.0000 
B(1052) 0.711260 0.083329 8.535567 0.0000 
B(1053) 2.15E-05 1.15E-05 1.874661 0.0610 
B(1060) 1817.934 222.3009 8.177806 0.0000 
B(1061) 2.687007 0.592817 4.532607 0.0000 
B(1062) -2.302537 0.601050 -3.830855 0.0001 
B(1063) 0.195155 0.074139 2.632299 0.0085 
B(1064) 0.265164 0.027786 9.542963 0.0000 
B(1065) -1900.653 240.1403 -7.914760 0.0000 
B(1070) 94.57296 71.87326 1.315830 0.1883 
B(1071) 0.249211 0.036141 6.895545 0.0000 
B(1072) -1634.034 221.9668 -7.361612 0.0000 
B(1073) 0.523004 0.075894 6.891208 0.0000 
B(1080) -2234.541 820.5993 -2.723059 0.0065 
B(1081) -0.203765 0.059561 -3.421128 0.0006 
B(1082) -0.234788 0.035886 -6.542602 0.0000 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

B(1083) -0.455877 0.158180 -2.882013 0.0040 
B(1084) 0.098394 0.065697 1.497703 0.1343 
B(1085) -0.963193 0.108803 -8.852669 0.0000 
B(1086) -4305.550 835.2075 -5.155066 0.0000 
B(1090) 4378.888 203.0327 21.56740 0.0000 
B(1091) -0.085773 0.020499 -4.184302 0.0000 
B(1092) -0.023206 0.014718 -1.576683 0.1150 
B(1093) 0.575998 0.076136 7.565355 0.0000 
B(1094) -0.272573 0.047615 -5.724460 0.0000 
B(1095) -0.070255 0.037058 -1.895804 0.0581 
B(1096) -0.996882 0.007537 -132.2673 0.0000 
B(3011) 197.3411 94.85563 2.080437 0.0376 
B(3012) 16754.21 4859.811 3.447503 0.0006 
B(3020) -7369.845 1940.040 -3.798812 0.0001 
B(3021) 0.965909 0.026028 37.11006 0.0000 
B(3022) 754.4355 211.3807 3.569084 0.0004 
B(3023) -16101.08 2505.765 -6.425614 0.0000 
B(3024) 0.192474 0.038822 4.957819 0.0000 
B(3031) 0.612077 0.064736 9.454922 0.0000 
B(3032) 0.427496 0.063300 6.753540 0.0000 
B(3033) 4192.961 759.7586 5.518807 0.0000 
B(3034) -3056.327 690.8732 -4.423861 0.0000 
B(3041) 0.053912 0.013975 3.857712 0.0001 
B(3042) 0.766479 0.053990 14.19679 0.0000 
B(3043) -1211.950 317.3436 -3.819045 0.0001 
B(3044) 165.8924 48.87413 3.394278 0.0007 
B(3050) 5192.526 2667.105 1.946877 0.0517 
B(3051) 0.132827 0.025699 5.168455 0.0000 
B(3052) -2458.733 698.8318 -3.518347 0.0004 
B(3053) 0.748266 0.055552 13.46955 0.0000 
B(3060) 24845.30 4789.545 5.187402 0.0000 
B(3061) 0.511482 0.111157 4.601458 0.0000 
B(3062) 0.065243 0.015931 4.095249 0.0000 
B(3063) -12237.21 2684.212 -4.558960 0.0000 
B(3064) -1387.777 349.7534 -3.967872 0.0001 
B(3065) -271.9007 78.34315 -3.470637 0.0005 
B(3066) -5762.145 2943.094 -1.957853 0.0504 
B(5011) 0.064117 0.022560 2.842011 0.0045 
B(5012) 0.011359 0.003413 3.328493 0.0009 
B(5021) 0.673967 0.045720 14.74110 0.0000 
B(5022) 0.090668 0.015177 5.973813 0.0000 
B(5023) 0.857376 0.118221 7.252325 0.0000 



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    173 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(5024) -8272.686 1351.909 -6.119260 0.0000 
B(5025) 7499.000 1103.233 6.797294 0.0000 
B(5031) 0.031195 0.004222 7.388974 0.0000 
B(5032) -15991.31 1426.931 -11.20678 0.0000 
B(5040) 0.024183 0.002087 11.58641 0.0000 
B(5051) 0.021921 0.001016 21.57150 0.0000 
B(7011) 64.97023 10.33121 6.288737 0.0000 
B(7012) 18388.42 2723.745 6.751154 0.0000 
B(7013) -16350.31 3088.487 -5.293955 0.0000 
B(7014) 26806.71 3312.640 8.092250 0.0000 
B(7015) -21156.10 2807.333 -7.536013 0.0000 
B(7021) 47.90632 5.044875 9.496037 0.0000 
B(7030) -51232.35 7332.028 -6.987473 0.0000 
B(7031) 0.050174 0.008210 6.111230 0.0000 
B(7032) 0.995634 0.086554 11.50305 0.0000 
B(7033) 11.08226 1.104127 10.03712 0.0000 
B(7034) 0.185611 0.150127 1.236361 0.2164 
B(7035) 26228.64 6296.743 4.165430 0.0000 
B(7041) 390.7946 18.67093 20.93065 0.0000 
B(7051) 401.9237 11.04049 36.40453 0.0000 
B(7052) 0.987127 0.010981 89.89367 0.0000 
B(7060) 12098.38 2654.050 4.558460 0.0000 
B(7061) 0.205725 0.020168 10.20082 0.0000 
B(7062) 1.743619 0.115789 15.05861 0.0000 
B(7063) -2306.733 415.5281 -5.551327 0.0000 
B(7064) -20219.42 3910.080 -5.171100 0.0000 
B(7071) 0.995618 0.003170 314.1062 0.0000 
B(7072) 40.91853 0.738768 55.38755 0.0000 
B(7073) 7.844505 3.735200 2.100157 0.0358 
B(7080) 5476.560 289.8960 18.89147 0.0000 
B(7081) 0.035113 0.000396 88.61754 0.0000 
B(7082) 0.022363 0.007650 2.923345 0.0035 
B(7083) 5716.411 1148.709 4.976377 0.0000 
B(7091) 0.320360 0.073631 4.350864 0.0000 
B(7092) 0.080125 0.027678 2.894883 0.0038 
B(7101) 243.6374 18.35190 13.27587 0.0000 
B(7102) -5057.099 767.0190 -6.593186 0.0000 
B(7110) -369.2890 215.7747 -1.711457 0.0871 
B(7111) 163.9524 9.103886 18.00905 0.0000 
B(7112) 3154.101 626.1722 5.037114 0.0000 
B(7122) 39.44911 1.177497 33.50252 0.0000 
B(7123) -5922.489 1443.047 -4.104156 0.0000 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

B(7124) 4820.157 1420.300 3.393760 0.0007 
B(7131) 515.4733 61.25883 8.414679 0.0000 
B(7141) 159.5694 22.25699 7.169408 0.0000 
B(7151) 0.492872 0.067513 7.300410 0.0000 
B(7152) -37450.59 6382.253 -5.867926 0.0000 
B(7160) -862614.1 266840.5 -3.232695 0.0012 
B(7161) 2.205404 1.383951 1.593556 0.1112 
B(7162) 0.267325 0.142146 1.880635 0.0601 
B(7163) 642.8802 197.5873 3.253651 0.0012 
B(7164) -9355.796 4214.952 -2.219668 0.0265 
B(7165) -19100.66 5222.203 -3.657588 0.0003 
B(9011) 0.351528 0.022972 15.30279 0.0000 
B(9021) 1.042572 0.144297 7.225186 0.0000 
B(9022) 0.638861 0.187569 3.406000 0.0007 
B(9023) 0.534659 0.157815 3.387875 0.0007 
B(9024) -8986.143 2069.876 -4.341392 0.0000 
B(9031) 0.088122 0.008386 10.50802 0.0000 
B(9041) 0.501282 0.041874 11.97128 0.0000 
B(9042) 0.219113 0.039717 5.516843 0.0000 
B(9051) 1.316292 0.132178 9.958510 0.0000 
B(9052) 0.465473 0.094420 4.929833 0.0000 
B(9061) 0.001096 3.78E-05 29.02307 0.0000 
B(9071) 0.001068 2.46E-05 43.49471 0.0000 
B(9081) 0.000600 5.29E-05 11.34933 0.0000 
B(9090) -421.5744 53.22012 -7.921334 0.0000 
B(9091) 0.000524 3.17E-05 16.53281 0.0000 
B(9092) 2548.013 132.0376 19.29763 0.0000 
B(9093) 410.0078 56.66091 7.236167 0.0000 
B(9101) 0.937287 0.092533 10.12925 0.0000 
B(9111) -784.5956 356.6107 -2.200146 0.0279 
B(9112) -224.9861 78.06766 -2.881938 0.0040 
B(9113) 0.113593 0.009512 11.94148 0.0000 
B(9114) -7979.127 3101.158 -2.572951 0.0101 
B(9121) 0.001774 9.67E-05 18.34527 0.0000 
B(9122) -24596.64 3190.590 -7.709120 0.0000 
B(9123) 7663.479 960.8742 7.975528 0.0000 
B(9131) 0.001347 9.38E-05 14.35943 0.0000 
B(9141) 0.001065 3.93E-05 27.09353 0.0000 
B(9151) -3.397897 0.818290 -4.152436 0.0000 
B(9152) 2.254392 0.811193 2.779106 0.0055 
B(9153) 16772.32 1474.716 11.37325 0.0000 
B(9154) 33386.69 1823.597 18.30815 0.0000 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
B(20011) 0.055541 0.005340 10.40160 0.0000 
B(20012) -0.032592 0.016491 -1.976378 0.0482 
B(20013) -0.079829 0.008465 -9.430504 0.0000 
B(20014) 1935.572 215.1956 8.994478 0.0000 
B(20020) -151.8952 37.45468 -4.055440 0.0001 
B(20021) 0.270034 0.036681 7.361670 0.0000 
B(20022) 0.690797 0.052896 13.05947 0.0000 
B(20023) -1138.423 84.92655 -13.40480 0.0000 
B(20031) 53.05334 6.361980 8.339124 0.0000 
B(20041) 317.0958 63.17191 5.019570 0.0000 
B(20051) 89.48088 3.939147 22.71580 0.0000 
B(20061) 0.677917 0.013840 48.98265 0.0000 
B(20062) 0.275025 0.010583 25.98773 0.0000 
B(20071) 98.44419 1.814736 54.24710 0.0000 
B(20072) -13.04531 1.075489 -12.12965 0.0000 
B(20080) 11.84814 2.073232 5.714818 0.0000 
B(20081) 0.462326 0.089468 5.167497 0.0000 
B(20082) 0.000587 8.55E-05 6.865536 0.0000 
B(20083) 9.500715 1.885881 5.037814 0.0000 
B(20084) -7.701420 1.808243 -4.259061 0.0000 
B(20091) 0.962145 0.055276 17.40616 0.0000 
B(20101) 0.903371 0.021517 41.98334 0.0000 
B(31010) -0.398713 0.055831 -7.141444 0.0000 
B(31011) 1.108780 0.028877 38.39704 0.0000 
B(31012) 0.000271 3.68E-05 7.350109 0.0000 
B(31013) 0.012893 0.002173 5.933308 0.0000 
B(31020) 677.3139 169.3752 3.998896 0.0001 
B(31021) 1.008877 0.003927 256.9217 0.0000 
B(31031) -0.010572 0.005124 -2.063420 0.0392 
B(31032) 0.000385 0.000118 3.248094 0.0012 
B(31033) 13.98216 4.319506 3.236980 0.0012 
B(31034) 16.55498 6.344166 2.609480 0.0091 
B(31041) 12.60403 3.776777 3.337246 0.0009 
B(31042) 0.015795 0.002152 7.340055 0.0000 
B(31043) 678.3339 117.5211 5.772017 0.0000 
B(31044) 370.3809 118.0025 3.138754 0.0017 

Determinant residual covariance 0.000000   
Equation: IRXOILB=IRXOILB(-1)+B(1011)*(IRYOILB-IRYOILB(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.993470     Mean dependent var 925.8204 
Adjusted R-squared 0.993470     S.D. dependent var 459.5781 
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S.E. of regression 37.13913     Sum squared resid 56551.90 
Durbin-Watson stat 2.093442    
Equation: IRXNFSDOP=IRXNFSDOP(-1)+B(1021)*IREENOIL+B(1022) 
        *(IRGDPNF-IRGDPNF(-1))+B(1023)*IRD79 
Observations: 42 
R-squared 0.932356     Mean dependent var 3.822046 
Adjusted R-squared 0.928887     S.D. dependent var 4.866034 
S.E. of regression 1.297623     Sum squared resid 65.66917 
Durbin-Watson stat 1.906516    
Equation: IRMNFSDCIFP = IRMNFSDCIFP(-1) + B(1030) + B(1031) * 
        (IREENOIL * IRCIFP / IRWPI - IREENOIL(-1) * IRCIFP(-1) / 
        IRWPI(-1)) + B(1032) * (IRGDPM - IRGDPM(-1)) + B(1033) * 
        (IRD77 + IRD79) + B(1034) * IRD88 
Observations: 42 
R-squared 0.905942     Mean dependent var 12.39704 
Adjusted R-squared 0.895774     S.D. dependent var 10.97627 
S.E. of regression 3.543582     Sum squared resid 464.6081 
Durbin-Watson stat 1.362491    
Equation: IRMGDCIFP=B(1040) +B(1041)*(IRXGD+IRXSD)+B(1042)* 
IREENOIL+B(1043)*IRGDPM+B(1044)*IRCIFP+B(1045)*IRKAD+B(1046)
*IRD79 
Observations: 43 
R-squared 0.938607     Mean dependent var 119.6094 
Adjusted R-squared 0.928375     S.D. dependent var 69.94471 
S.E. of regression 18.71916     Sum squared resid 12614.65 
Durbin-Watson stat 1.467555    
Equation: IRXGNODOP = B(1050)+B(1051)*IREX*OECDP/IRWPI 
        +B(1052)*IRXGNODOP(-1)+B(1053)*IRGDPNF 
Observations: 42 
R-squared 0.921506     Mean dependent var 15.50504 
Adjusted R-squared 0.915309     S.D. dependent var 12.55562 
S.E. of regression 3.653906     Sum squared resid 507.3390 
Durbin-Watson stat 1.990607    
Equation: IRMFYSD=B(1060)+(B(1061)+B(1062)*(1-
IRD5977))*IRKADC*LIBOR/ 
100+B(1063)*IRMFYSD(-1)+B(1064)*IRD5978*IRMGD+B(1065)*IRD5977 
Observations: 42 
R-squared 0.903588     Mean dependent var 1471.915 
Adjusted R-squared 0.890198     S.D. dependent var 1154.321 
S.E. of regression 382.5010     Sum squared resid 5267054. 
Durbin-Watson stat 1.749973    
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Equation: IRXFYSD= B(1070)+B(1071)*IRGEFIDC+B(1072)*(1-IRD5978)+ 
        B(1073)*IRXFYSD(-1) 
Observations: 42 
R-squared 0.914190     Mean dependent var 884.2424 
Adjusted R-squared 0.907416     S.D. dependent var 898.4828 
S.E. of regression 273.3871     Sum squared resid 2840139. 
Durbin-Watson stat 2.226793    
Equation: IRBOPEODC =(B(1080)+B(1081)*IRKADC+B(1082)*IRTBDC 
        +B(1083)*IRFYSBDC+B(1084)*IRNFSBDC)*(1+B(1085)*IRD5970) 
        +B(1086)*IRD84 
Observations: 43 
R-squared 0.968023     Mean dependent var -5161.477 
Adjusted R-squared 0.962694     S.D. dependent var 4035.956 
S.E. of regression 779.5398     Sum squared resid 21876561 
Durbin-Watson stat 1.926413    
Equation: IRNTRDC =IRNTRDC(-1)+(B(1090)+B(1091)*IRKADC 
        +B(1092)*IRTBDC+B(1093)*IRFYSBDC+B(1094)*IRNFSBDC 
        +B(1095)*IRBOPEODC)*(1+B(1096)*IRD5988) 
Observations: 42 
R-squared 0.999544     Mean dependent var 3385.786 
Adjusted R-squared 0.999466     S.D. dependent var 5316.719 
S.E. of regression 122.8542     Sum squared resid 528260.5 
Durbin-Watson stat 2.982658    
Equation: IRM2NPVPGDPM=IRM2NPVPGDPM(-1)+B(3011)*IRIRL 
        +B(3012)*IRD7576 
Observations: 42 
R-squared 0.951678     Mean dependent var 61206.93 
Adjusted R-squared 0.950470     S.D. dependent var 30149.64 
S.E. of regression 6709.927     Sum squared resid 1.80E+09 
Durbin-Watson stat 1.316340    
Equation: IRM2NGSVPGDPM = B(3020)+B(3021)*IRM2NGSVPGDPM(-1)+ 
B(3022)* 
IRIRL+B(3023)*IRD9497+B(3024)*IRD5978*IRM2NGSVPGDPM(-1) 
Observations: 42 
R-squared 0.979279     Mean dependent var -41428.65 
Adjusted R-squared 0.977039     S.D. dependent var 25497.33 
S.E. of regression 3863.585     Sum squared resid 5.52E+08 
Durbin-Watson stat 2.432540    
Equation: IRM2NFAD = B(3031)*IRBOPDC+B(3032)*IRM2NFAD(-1) 
        +B(3033)*IRD8589+B(3034)*IRD9705 
Observations: 42 
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R-squared 0.908281     Mean dependent var 4683.154 
Adjusted R-squared 0.901040     S.D. dependent var 4380.937 
S.E. of regression 1378.154     Sum squared resid 72173706 
Durbin-Watson stat 2.258487    
Equation: IRDDVPGDPM  = B(3041)*IRGDPM+B(3042) 
        *IRDDVPGDPM(-1)+B(3043)*IRIRS+B(3044)*IRIRNB 
Observations: 42 
R-squared 0.985104     Mean dependent var 27209.00 
Adjusted R-squared 0.983928     S.D. dependent var 17099.12 
S.E. of regression 2167.733     Sum squared resid 1.79E+08 
Durbin-Watson stat 1.879504    
Equation: IRSDVPGDPM = B(3050)+B(3051)*IRGDPM+B(3052)*IRIRS 
        +B(3053)*IRSDVPGDPM(-1) 
Observations: 42 
R-squared 0.978829     Mean dependent var 47919.53 
Adjusted R-squared 0.977157     S.D. dependent var 26634.49 
S.E. of regression 4025.477     Sum squared resid 6.16E+08 
Durbin-Watson stat 1.543627    
Equation: IRCUVPGDPM  = B(3060)+B(3061)*IRCUVPGDPM(-1) 
        +B(3062)*IRGDPM+B(3063)*IRD5977+B(3064)*IRIRL+B(3065) 
        *IRIRNB+B(3066)*IRD79 
Observations: 42 
R-squared 0.950511     Mean dependent var 17188.82 
Adjusted R-squared 0.942027     S.D. dependent var 11169.71 
S.E. of regression 2689.404     Sum squared resid 2.53E+08 
Durbin-Watson stat 1.545056    
Equation: IRGRTIV= IRGRTIV(-1)+B(5011)*(IRMGV-IRMGV(-1)) 
        +B(5012)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)-(IRMGV-IRMGV(-1))) 
Observations: 42 
R-squared 0.984474     Mean dependent var 1623.812 
Adjusted R-squared 0.984086     S.D. dependent var 3506.546 
S.E. of regression 442.3578     Sum squared resid 7827216. 
Durbin-Watson stat 2.652417    
Equation: IRGROILV=B(5021)*(1-IRD93)*IREO*(IRXOILD/1000 
        -IRGRDSV/IREM)+B(5022)*IRPDOIL*(IRYOILB-IRXOILB)+B(5023) 
        *IRD93*(0.58*1000+0.42*(IREO-1000))*(IRXOILD/1000-IRGRDSV 
        /IREM) +B(5024)*IRD0005+B(5025)*IRD9597 
Observations: 43 
R-squared 0.986434     Mean dependent var 5223.409 
Adjusted R-squared 0.985006     S.D. dependent var 9429.042 
S.E. of regression 1154.603     Sum squared resid 50658132 
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Durbin-Watson stat 2.297381    
Equation: IRGRMV=IRGRMV(-1)+B(5031)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-
1))+ 
        B(5032)*IRD00 
Observations: 42 
R-squared 0.941705     Mean dependent var 2084.902 
Adjusted R-squared 0.940247     S.D. dependent var 4662.247 
S.E. of regression 1139.655     Sum squared resid 51952555 
Durbin-Watson stat 1.173772    
Equation: IRGRSV=IRGRSV(-1)+B(5040)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.977353     Mean dependent var 1981.923 
Adjusted R-squared 0.977353     S.D. dependent var 4687.691 
S.E. of regression 705.4403     Sum squared resid 20403489 
Durbin-Watson stat 1.543708    
Equation: IRGRTDV=IRGRTDV(-1)+B(5051)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-
1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.996288     Mean dependent var 2718.562 
Adjusted R-squared 0.996288     S.D. dependent var 5637.054 
S.E. of regression 343.4649     Sum squared resid 4836693. 
Durbin-Watson stat 2.119033    
Equation: IRIG=IRIG(-1)+B(7011)*(IRGEDV/IRWPI-IRGEDV(-1)/IRWPI(-
1)) 
+B(7012)*IRD76+B(7013)*IRD77+B(7014)*IRD78+B(7015)*IRD79 
Observations: 42 
R-squared 0.957351     Mean dependent var 21322.04 
Adjusted R-squared 0.952740     S.D. dependent var 12528.64 
S.E. of regression 2723.652     Sum squared resid 2.74E+08 
Durbin-Watson stat 2.005259    
Equation: IRG =IRG(-1)+B(7021)*((IRGECV+IRGESV)/IRWPI-(IRGECV(-
1)+ 
IRGESV(-1))/IRWPI(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.981277     Mean dependent var 31529.90 
Adjusted R-squared 0.981277     S.D. dependent var 16294.82 
S.E. of regression 2229.650     Sum squared resid 2.04E+08 
Durbin-Watson stat 1.763736    
Equation: IRGDPNF=B(7030)+B(7031)*IRK(-1)+B(7032)*(IRIP+IRIG 
        -IRM*IRMACHIMV)+B(7033)*IREMP+B(7034)*IRM*IRMACHIMV 
        +B(7035)*IRD79 
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Observations: 42 
R-squared 0.994438     Mean dependent var 146771.4 
Adjusted R-squared 0.993665     S.D. dependent var 77008.03 
S.E. of regression 6129.205     Sum squared resid 1.35E+09 
Durbin-Watson stat 1.091577    
Equation: IRMG = IRMG(-1)+B(7041)*(IRMGDCIFP - IRMGDCIFP(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.979394     Mean dependent var 46515.79 
Adjusted R-squared 0.979394     S.D. dependent var 28359.67 
S.E. of regression 4070.998     Sum squared resid 6.79E+08 
Durbin-Watson stat 1.945070    
Equation: IRMNFS=B(7051)*(IRMNFSDCIFP-IRMNFSDCIFP(-1)) 
        +B(7052)*IRMNFS(-1) 
Observations: 42 
R-squared 0.989562     Mean dependent var 4786.395 
Adjusted R-squared 0.989301     S.D. dependent var 4300.820 
S.E. of regression 444.8678     Sum squared resid 7916294. 
Durbin-Watson stat 1.540307    
Equation: IRIP=B(7060)+B(7061)*IRGDPNF(-1)+B(7062)*IRM 
        *IRMACHIMV+B(7063)*IRIRL+B(7064)*IRD7779 
Observations: 42 
R-squared 0.928775     Mean dependent var 39600.67 
Adjusted R-squared 0.921075     S.D. dependent var 20314.37 
S.E. of regression 5707.032     Sum squared resid 1.21E+09 
Durbin-Watson stat 1.066552    
Equation: IRVAOIL=B(7071)*IRVAOIL(-1)+B(7072)*(IRXOILB-IRXOILB(-
1)) 
+B(7073)*((IRYOILB-IRXOILB)-(IRYOILB(-1)-IRXOILB(-1))) 
Observations: 42 
R-squared 0.997807     Mean dependent var 41436.89 
Adjusted R-squared 0.997695     S.D. dependent var 18726.49 
S.E. of regression 899.0943     Sum squared resid 31526453 
Durbin-Watson stat 2.355284    
Equation: IRCCA = B(7080) +B(7081)*IRK(-1) +B(7082)*(IRWARCD+ 
        IRWARED+ IRWARMD)+B(7083)*IRD01 
Observations: 42 
R-squared 0.995927     Mean dependent var 27823.87 
Adjusted R-squared 0.995605     S.D. dependent var 16462.35 
S.E. of regression 1091.339     Sum squared resid 45258780 
Durbin-Watson stat 0.653762    
Equation: IRC=B(7091)*(IRYD-IRYD(-1))+B(7092)*IRSP(-1)+IRC(-1) 
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Observations: 42 
R-squared 0.989693     Mean dependent var 89077.96 
Adjusted R-squared 0.989435     S.D. dependent var 44696.43 
S.E. of regression 4594.167     Sum squared resid 8.44E+08 
Durbin-Watson stat 2.064164    
Equation: IRXFY = IRXFY(-1) +B(7101)*(IRXFYSD / OECDP - 
        IRXFYSD(-1) / OECDP(-1)) +B(7102)*IRD7879 
Observations: 42 
R-squared 0.961302     Mean dependent var 4205.160 
Adjusted R-squared 0.960335     S.D. dependent var 5444.178 
S.E. of regression 1084.271     Sum squared resid 47025705 
Durbin-Watson stat 2.158422    
Equation: IRMFY=IRMFY(-1)+ B(7110)+B(7111)*(IRMFYSD/OECDP 
        -IRMFYSD(-1)/OECDP(-1))+B(7112)*IRD7377 
Observations: 42 
R-squared 0.935498     Mean dependent var 4410.043 
Adjusted R-squared 0.932191     S.D. dependent var 5040.250 
S.E. of regression 1312.492     Sum squared resid 67182817 
Durbin-Watson stat 1.664805    
Equation: IRXOIL=IRXOIL(-1)+B(7122)*(IRXOILB-IRXOILB(-1))+B(7123) 
        *IRD73+B(7124)*IRD83 
Observations: 42 
R-squared 0.994628     Mean dependent var 38999.14 
Adjusted R-squared 0.994353     S.D. dependent var 18898.73 
S.E. of regression 1420.224     Sum squared resid 78664375 
Durbin-Watson stat 1.611251    
Equation: IRXNOILG=IRXNOILG(-1)+B(7131)*(IRXGNODOP 
        -IRXGNODOP(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.909462     Mean dependent var 6392.519 
Adjusted R-squared 0.909462     S.D. dependent var 5924.899 
S.E. of regression 1782.771     Sum squared resid 1.30E+08 
Durbin-Watson stat 2.040257    
Equation: IRXNFS=IRXNFS(-1)+B(7141)*(IRXNFSDOP-IRXNFSDOP(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.909532     Mean dependent var 1016.454 
Adjusted R-squared 0.909532     S.D. dependent var 1399.142 
S.E. of regression 420.8330     Sum squared resid 7261116. 
Durbin-Watson stat 1.956043    
Equation: IRINPUT = IRINPUT(-1) + B(7151) * (IRGDPF - IRGDPF(-1)) 
        +B(7152)*IRD79 
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Observations: 42 
R-squared 0.978640     Mean dependent var 101338.9 
Adjusted R-squared 0.978106     S.D. dependent var 42925.02 
S.E. of regression 6351.483     Sum squared resid 1.61E+09 
Durbin-Watson stat 2.043439    
Equation: IRII=B(7160)+B(7161)*(IRII(-1)/IROUTPUT(-1))*(IROUTPUT 
        -IROUTPUT(-1))+B(7162)*IRII(-1)+B(7163)*IRYEAR+B(7164) 
        *IRPGDPF+B(7165)*IRD8285 
Observations: 42 
R-squared 0.622934     Mean dependent var 10594.42 
Adjusted R-squared 0.570564     S.D. dependent var 13185.99 
S.E. of regression 8640.959     Sum squared resid 2.69E+09 
Durbin-Watson stat 2.157665    
Equation: IRGV  = IRGV(-1)+ B(9011)*( (IRGECV+IRGESV)-(IRGECV(-1)- 
        (IRGESV(-1)))) 
Observations: 42 
R-squared 0.991180     Mean dependent var 11143.50 
Adjusted R-squared 0.991180     S.D. dependent var 22135.08 
S.E. of regression 2078.786     Sum squared resid 1.77E+08 
Durbin-Watson stat 2.557377    
Equation: IRIGV=IRIGV(-1)+B(9021)*(IRGEDV-IRGEDV(-1))+B(9022) 
        *(IRFEOAV-IRFEOAV(-1))+B(9023)*IROLGV+B(9024)*IRD9497 
Observations: 42 
R-squared 0.991531     Mean dependent var 7696.626 
Adjusted R-squared 0.990863     S.D. dependent var 14718.28 
S.E. of regression 1406.924     Sum squared resid 75218502 
Durbin-Watson stat 1.113842    
Equation: IRSUBV=IRSUBV(-1)+B(9031)*(IRGECV+IRGESV-IRGECV(-1)- 
        IRGESV) 
Observations: 42 
R-squared 0.988454     Mean dependent var 1441.450 
Adjusted R-squared 0.988454     S.D. dependent var 2760.211 
S.E. of regression 296.5974     Sum squared resid 3606771. 
Durbin-Watson stat 1.759193    
Equation: IRCV =IRCV(-1)+B(9041)*(IRYDV-IRYDV(-1))+B(9042) 
        *IRSPV(-1) 
Observations: 42 
R-squared 0.999258     Mean dependent var 39242.57 
Adjusted R-squared 0.999240     S.D. dependent var 78039.24 
S.E. of regression 2151.769     Sum squared resid 1.85E+08 
Durbin-Watson stat 1.421272    
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Equation: IRVAOILV=IRVAOILV(-1)+B(9051)*(IRXOILD/1000*IREO 
        -IRXOILD(-1)/1000*IREO(-1)) +B(9052)*(IRPDOIL*(IRYOILB 
        -IRXOILB)-IRPDOIL(-1)*(IRYOILB(-1)-IRXOILB(-1))) 
Observations: 42 
R-squared 0.969713     Mean dependent var 11776.90 
Adjusted R-squared 0.968956     S.D. dependent var 24796.84 
S.E. of regression 4369.023     Sum squared resid 7.64E+08 
Durbin-Watson stat 1.857302    
Equation: IRMGV = IRMGV(-1)+ B(9061)*(IRMGD*IREENOIL-IRMGD(-1) 
        *IREENOIL(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.996105     Mean dependent var 11768.84 
Adjusted R-squared 0.996105     S.D. dependent var 24222.58 
S.E. of regression 1511.657     Sum squared resid 93689349 
Durbin-Watson stat 2.092906    
Equation: IRMNFSV = IRMNFSV(-1)+ B(9071)*(IRMNFSD*IREENOIL 
        -IRMNFSD(-1)*IREENOIL(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.998426     Mean dependent var 1544.622 
Adjusted R-squared 0.998426     S.D. dependent var 3250.697 
S.E. of regression 128.9720     Sum squared resid 681984.6 
Durbin-Watson stat 1.457563    
Equation: IRXFYV =  IRXFYV(-1)+B(9081)*(IRXFYSD*IREENOIL 
        -IRXFYSD(-1)*IREENOIL(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.934152     Mean dependent var 645.1677 
Adjusted R-squared 0.934152     S.D. dependent var 1218.204 
S.E. of regression 312.6009     Sum squared resid 4006493. 
Durbin-Watson stat 2.363835    
Equation: IRMFYV = IRMFYV(-1)+B(9090)+B(9091)*(IRMFYSD 
*IREENOIL-IRMFYSD(-1)*IREENOIL(-
1))+B(9092)*IRD93+B(9093)*IRD5992 
Observations: 42 
R-squared 0.992043     Mean dependent var 788.2966 
Adjusted R-squared 0.991414     S.D. dependent var 1336.829 
S.E. of regression 123.8688     Sum squared resid 583052.6 
Durbin-Watson stat 1.134625    
Equation: IRITV=IRITV(-1)+B(9101)*(IRGRTIV-IRGRTIV(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.973186     Mean dependent var 1931.836 
Adjusted R-squared 0.973186     S.D. dependent var 3790.506 
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S.E. of regression 620.6952     Sum squared resid 15795762 
Durbin-Watson stat 2.168030    
Equation: IRIPV=IRIPV(-1)+IROLPV+B(9111)*(IRIRL-IRIRL(-1))+B(9112)* 
(IRIRNB-IRIRNB(-1))+B(9113)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)) 
+B(9114)*IRD99 
Observations: 42 
R-squared 0.992651     Mean dependent var 13482.63 
Adjusted R-squared 0.992071     S.D. dependent var 29149.78 
S.E. of regression 2595.682     Sum squared resid 2.56E+08 
Durbin-Watson stat 0.911471    
Equation: IRXOILV=IRXOILV(-1)+B(9121)*(IRXOILD*IREO-IRXOILD(-1) 
        *IREO(-1))+B(9122)*IRD93+B(9123)*IRD9605 
Observations: 42 
R-squared 0.989394     Mean dependent var 10641.24 
Adjusted R-squared 0.988851     S.D. dependent var 22113.26 
S.E. of regression 2334.961     Sum squared resid 2.13E+08 
Durbin-Watson stat 2.182521    
Equation: IRXNOILGV=B(9131)*(IRXGNOD*IREENOIL-IRXGNOD(-1) 
        *IREENOIL(-1))+IRXNOILGV(-1) 
Observations: 42 
R-squared 0.985791     Mean dependent var 4413.642 
Adjusted R-squared 0.985791     S.D. dependent var 9297.713 
S.E. of regression 1108.290     Sum squared resid 50360561 
Durbin-Watson stat 2.255421    
Equation: IRXNFSV=IRXNFSV(-1)+B(9141)*(IRXNFSD*IREENOIL 
        -IRXNFSD(-1)*IREENOIL(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.991218     Mean dependent var 810.7540 
Adjusted R-squared 0.991218     S.D. dependent var 2357.134 
S.E. of regression 220.8957     Sum squared resid 2000592. 
Durbin-Watson stat 2.372626    
Equation: IRIIV=IRIIV(-1)+B(9151)*(IRIIV(-1)/IRINPUTV(-1))*(IRINPUTV 
        -IRINPUTV(-1))+B(9152)*(IRIIV(-1)/IRGDPFV(-1))*(IRGDPFV 
        -IRGDPFV(-1))+B(9153)*IRD9596+B(9154)*IRD00 
Observations: 42 
R-squared 0.963014     Mean dependent var 4068.803 
Adjusted R-squared 0.960094     S.D. dependent var 8959.588 
S.E. of regression 1789.807     Sum squared resid 1.22E+08 
Durbin-Watson stat 1.323435    
Equation: IREM =IREM(-1)+B(20011)*(IRM2V-IRM2V(-1))+B(20012) 
        *IRBOPD+B(20013)*IRGRDSV+B(20014)*IRD99 
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Observations: 42 
R-squared 0.993304     Mean dependent var 1455.924 
Adjusted R-squared 0.992775     S.D. dependent var 2421.946 
S.E. of regression 205.8675     Sum squared resid 1610495. 
Durbin-Watson stat 2.310237    
Equation: IREENOIL=  IREO*IRD5978+ (1-IRD5978)*(B(20020) 
+B(20021)*IREM 
+(1-B(20021))*IREO)+B(20022)*IREENOIL(-1) +B(20023)*IRD9305 
Observations: 42 
R-squared 0.994083     Mean dependent var 839.0864 
Adjusted R-squared 0.993616     S.D. dependent var 1578.044 
S.E. of regression 126.0902     Sum squared resid 604152.1 
Durbin-Watson stat 1.643554    
Equation: IRWPIM = IRWPIM(-1)+ B(20031)*(  ((IRMGD/(IRMGD 
+IRMNFSD))*IRPM) - ((IRMGD(-1)/(IRMGD(-1)+IRMNFSD(-1))) *IRPM(-
1))) 
Observations: 42 
R-squared 0.987490     Mean dependent var 24.18810 
Adjusted R-squared 0.987490     S.D. dependent var 44.19849 
S.E. of regression 4.943507     Sum squared resid 1001.969 
Durbin-Watson stat 1.190515    
Equation: IRWPIX  =IRWPIX(-1)+B(20041)*(((IRXGNOD/(IRXGD 
+IRXNFSD))*IRPX) - ((IRXGNOD(-1)/(IRXGD(-1)+IRXNFSD(-1))) *IRPX(-
1))) 
Observations: 42 
R-squared 0.964107     Mean dependent var 31.39976 
Adjusted R-squared 0.964107     S.D. dependent var 61.38412 
S.E. of regression 11.62946     Sum squared resid 5545.017 
Durbin-Watson stat 1.390797    
Equation: IRWPID  = IRWPID(-1)+B(20051)*(IRPGDPNF-IRPGDPNF(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.997642     Mean dependent var 26.23429 
Adjusted R-squared 0.997642     S.D. dependent var 48.07975 
S.E. of regression 2.334504     Sum squared resid 223.4462 
Durbin-Watson stat 1.175196    
Equation: IRWPI =B(20061)*IRWPID+B(20062)*IRWPIM+(1-B(20061) 
        -B(20062))*IRWPIX 
Observations: 43 
R-squared 0.999987     Mean dependent var 25.32744 
Adjusted R-squared 0.999986     S.D. dependent var 47.21242 
S.E. of regression 0.174838     Sum squared resid 1.253306 
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Durbin-Watson stat 0.934295    
Equation: IRCPI= IRCPI(-1)+B(20071)*(IRPGDPNF-IRPGDPNF(-1)) 
        +B(20072)*IRD00 
Observations: 42 
R-squared 0.999629     Mean dependent var 26.57548 
Adjusted R-squared 0.999619     S.D. dependent var 46.73159 
S.E. of regression 0.911851     Sum squared resid 33.25889 
Durbin-Watson stat 1.383198    
Equation: IRIRNB=B(20080)+B(20081)*IRIRNB(-1)+B(20082)* (IRSPV-
IRSPV(-1)) 
+(IRCPI-IRCPI(-1))/IRCPI(-1) +B(20083) *IRD7905+B(20084)*IRD9699 
Observations: 42 
R-squared 0.930624     Mean dependent var 32.77515 
Adjusted R-squared 0.923124     S.D. dependent var 11.46420 
S.E. of regression 3.178623     Sum squared resid 373.8349 
Durbin-Watson stat 2.083639    
Equation: IRPCCA=IRPCCA(-1)+B(20091)*(IRPK-IRPK(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.995770     Mean dependent var 0.248298 
Adjusted R-squared 0.995770     S.D. dependent var 0.471343 
S.E. of regression 0.030657     Sum squared resid 0.038534 
Durbin-Watson stat 0.931474    
Equation: IRPINPUT=IRPINPUT(-1)+B(20101)*(IRPGDPF-IRPGDPF(-1)) 
Observations: 42 
R-squared 0.999170     Mean dependent var 0.265189 
Adjusted R-squared 0.999170     S.D. dependent var 0.488025 
S.E. of regression 0.014061     Sum squared resid 0.008106 
Durbin-Watson stat 1.821516    
Equation: IRPOPAPOP=B(31010)+B(31011)*IRPOPAPOP(-1) 
        +B(31012)*IRYEAR+B(31013)*IRD66 
Observations: 42 
R-squared 0.982948     Mean dependent var 0.282361 
Adjusted R-squared 0.981601     S.D. dependent var 0.015549 
S.E. of regression 0.002109     Sum squared resid 0.000320 
Durbin-Watson stat 0.490109    
Equation: IRPOP =B(31020) +B(31021)*IRPOP(-1) 
Observations: 42 
R-squared 0.999394     Mean dependent var 41884.48 
Adjusted R-squared 0.999379     S.D. dependent var 14160.53 
S.E. of regression 352.8086     Sum squared resid 4978955. 
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Durbin-Watson stat 0.223695    
Equation: IRWINDPGDPM=IRWINDPGDPM(-1)+B(31031)*(IREMP- 
IREMP(-1)) 
+B(31032)*(IRGDPM-IRGDPM(-1))+B(31033)*IRD7579 
+B(31034)*IRD7880 
Observations: 42 
R-squared 0.951594     Mean dependent var 83.21271 
Adjusted R-squared 0.947773     S.D. dependent var 34.42372 
S.E. of regression 7.866943     Sum squared resid 2351.774 
Durbin-Watson stat 1.600701    
Equation: IREMP=IREMP(-1)+B(31041)*(IRWIND-IRWIND(-1)) 
        +B(31042)*IRPOPA+B(31043)*IRD66+B(31044)*IRD76 
Observations: 42 
R-squared 0.998691     Mean dependent var 10516.23 
Adjusted R-squared 0.998588     S.D. dependent var 3094.625 
S.E. of regression 116.3047     Sum squared resid 514017.4 
Durbin-Watson stat 1.393070    
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  ددیع الگوی
 پارامترها شده وردآبر مقادیر ،الگو در رسیونیرگ ادالتعم وردآبر ملیاتع انجام از پس

 تا نماییم  میبازنویسی را الگو کل مجدداً اتحادها با همراه و نموده جایگزین ادالتعم در را
 حاصل دعب صفحات. یدآ بدست ددیع ارقام و ادالتعم ،یرهاغمت از ای هعمجمو صورت به الگو
 های سناریو ارزیابی به اقدام توان  میلگوا این از استفاده با حال. باشد  میامیغاد نینچ

 الگو ساختاری فرم وردآبر ددیع الگوی این دیگر بارتع به. نمود یندهآ بینی پیش و مختلف
 هچنانچ. نمود حل درونزا های یرغمت برای   را نآ شده خالصه فرم یافتن برای باید که بوده
 مقادیر که مدهآ بدست 20نمونه دوران سازی شبیه کنیم حل نمونه دوران در را الگو این
 یعواق مقادیر با شتهذگ در الگو ملکردع ارزیابی برای توان  میرا شده حل درونزای های یرغمت

 حل درونزا های یرغمت برای نمونه از خارج دوران برای را الگو این هچنانچ. نمود مقایسه
 ییرغت نمونه دوران در را برونزا های یرغمت مقادیر اگر. یندآ  میبدست ها بینی پیش نماییم
 اساس بر درونزا های یرغمت مقادیر کنیم حل درونزا های یرغمت برای را الگو سپس و دهیم
 هر به. باشد  میروفعم شوک نالیزآ به که مدآ خواهد بدست برونزا سیاستی یرغمت میزان
 به را لگوهاا که نماند ناگفته ولی کرد خواهیم بازگشت عوضمو این به باز خود جای در حال
 یعواق مقادیر سال هر در ایستا حل در. نمود حل توان  میپویا و ایستا کلی صورت دو
 مقادیر پویا حل در که صورتی در گیرد  میقرار استفاده مورد خیریأت درونزای های یرغمت

 در موجود های الگوریتم صورت به حل های روش. شود  میبرده بکار یرهاغمت همین شده حل
 دستگاه حل در را 21سایدل - گس روش ما الگو این در که است ددیع نالیزآ ثمباح

 .مای هگرفت بکار همزمان ادالتعم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 ex - post simulation20  

 Gauss - siedel21  
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'F O R E I G N   S E C T O R ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
'1:Balance of trade, million Dollars 
IRTBD = IRXGD - IRMGD 
 
'2:Balance of services, million Dollars 
IRSBD = IRXSD - IRMSD 
 
'3:Current account, million Dollars 
IRCAD = IRTBD + IRSBD + IRNTRD 
 
'4:Balance of payments, million Dollars 
IRBOPD = IRCAD + IRKAD + IRBOPEOD 
 
'5:Export of goods, million Dollars 
IRXGD = IRXOILD + IRXGNOD 
 
'6:Export of non-factor services, million Dollars 
IRXNFSD = IRXNFSDOP * OECDP 
 
'7:Import of non-factor services, million Dollars 
IRMNFSD = IRMNFSDCIFP * IRCIFP 
 
'8:Export of non-oil goods, million Dollars 
IRXGNOD = IRXGNODOP * OECDP 
 
'9:Import of goods, million Dollars 
IRMGD = IRMGDCIFP * IRCIFP 
 
'10:Export of services, million Dollars 
IRXSD = IRXNFSD + IRXFYSD 
 
'11:Import of services, million Dollars 
IRMSD = IRMNFSD + IRMFYSD 
 
'12:Balance of factor income services, million Dollars 
IRFYSBD = IRXFYSD - IRMFYSD 
 
'13:Balance of non-factor income services, million Dollars 
IRNFSBD = IRXNFSD - IRMNFSD 
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'14:Cumulative balance of payments, million Dollars 
IRBOPDC = IRBOPDC(-1) + IRBOPD 
 
'15:Balance of payments errors and omissions, million Dollars 
IRBOPEOD = IRBOPEODC - IRBOPEODC(-1) 
 
'16:Cumulative capital account, million Dollars 
IRKADC = IRKADC(-1) + IRKAD 
 
'17:Cumulative current account, million Dollars 
IRCADC = IRCADC(-1) + IRCAD 
 
'18:Cumulative balance of trade, million Dollars 
IRTBDC = IRTBDC(-1) + IRTBD 
 
'19:Cumulative balance of services, million Dollars 
IRSBDC = IRSBDC(-1) + IRSBD 
 
'20:Net transfers, million Dollars 
IRNTRD = IRNTRDC - IRNTRDC(-1) 
 
'21:Cumulative factor income services balance, million Dollars 
IRFYSBDC = IRFYSBDC(-1) + IRFYSBD 
 
'22:Cumulative non-factor income services balance, million Dollars 
IRNFSBDC = IRNFSBDC(-1) + IRNFSBD 
 
'23:Export of oil, million Dollars 
IRXOILD = IRWPOIL * IRXOILB 
 
'101:Export of oil, million barrels/year 
IRXOILB = IRXOILB(-1) + 0.9421649185 * (IRYOILB - IRYOILB(-1)) 
 
'102:Export of non-factor services, million Dollars 
IRXNFSDOP = IRXNFSDOP(-1) + 0.0004312024601 * IREENOIL + 
5.045214227e-05 * (IRGDPNF - IRGDPNF(-1)) - 15.64872398 * IRD79 
 
'103:Import of non-factor services, million Dollars 
IRMNFSDCIFP = IRMNFSDCIFP(-1) - 3.019908835 - 0.002908291366 * 
(IREENOIL * IRCIFP / IRWPI - IREENOIL(-1) * IRCIFP(-1) / IRWPI(-1)) + 
0.0003366117589 * (IRGDPM - IRGDPM(-1)) + 17.42417261 * (IRD77 + 
IRD79) + 18.41738174 * IRD88 
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'104:Real import of goods, million Dollars 
IRMGDCIFP = 12.19521679 + 0.007110573591 * (IRXGD + IRXSD) - 
0.01770658061 * IREENOIL + 0.0004609347216 * IRGDPM - 0.7806278558 * 
IRCIFP + 0.005405823567 * IRKAD - 82.7593915 * IRD79 
 
'105:Real export of non-oil goods, million Dollars 
IRXGNODOP = - 4.42799977 + 0.002120735762 * IREX * OECDP / IRWPI + 
0.7112601193 * IRXGNODOP(-1) + 2.153260551e-05 * IRGDPNF 
 
'106:Import of factor income services, million Dollars 
IRMFYSD = 1817.933684 + (2.687006933 - 2.302536771 * (1 - IRD5977)) * 
IRKADC * LIBOR / 100 + 0.1951548419 * IRMFYSD(-1) + 0.2651637263 * 
IRD5978 * IRMGD - 1900.653315 * IRD5977 
 
'107:Export of factor income services, million Dollars 
IRXFYSD = 94.57296332 + 0.2492109877 * IRGEFIDC - 1634.033504 * (1 - 
IRD5978) + 0.5230041697 * IRXFYSD(-1) 
 
'108:Cumulative balance of payments errors and omissions, million Dollars 
IRBOPEODC = (-2234.540785 - 0.2037647364 * IRKADC - 0.2347877906 * 
IRTBDC - 0.4558770962 * IRFYSBDC + 0.09839420622 * IRNFSBDC) * (1 - 
0.9631932897 * IRD5970) - 4305.550037 * IRD84 
@ADD IRBOPEODC IRBOPEODC_A 
 
'109:Cumulative net transfers, million Dollars 
IRNTRDC = IRNTRDC(-1) + (4378.887583 - 0.08577277262 * IRKADC - 
0.02320636076 * IRTBDC + 0.5759976363 * IRFYSBDC - 0.2725725718 * 
IRNFSBDC- 0.0702545279 * IRBOPEODC) * (1 - 0.9968823224 * IRD5988) 
@ADD IRNTRDC IRNTRDC_A 
 
'M O N E T A R Y   S E C T O R :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
'201:Net claim of banking system to government sector (including public 
government), billion Rials 
IRM2NGV = IRM2NGGV + IRM2NGSV 
 
'202:Net claim of banking system to public government , billion Rials 
IRM2NGGV = IRGBDVC + IRFEOAV + IROLVC 
 
'203:Net claim of banking system to government sector (excluding public 
government) at constant prices, billion Rials 
IRM2NGSV = IRM2NGSVPGDPM * IRPGDPM 
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'204:Net claim of banking system to private sector at constant prices, billion 
Rials 
IRM2NPV = IRM2NPVPGDPM * IRPGDPM 
 
'205:Cumulative obligatory loans in government budget, billion rials 
IROLVC = IROLVC(-1) + IROLV 
 
'206:Obligatory loans in government budget, billion rials 
IROLV = IROLPV + IROLGV 
 
'207:Demand deposits of private sector, billion Rials 
IRDDV = IRDDVPGDPM * IRPGDPM 
 
'208:Saving and time deposits of private sector, billion Rials 
IRSDV = IRSDVPGDPM * IRPGDPM 
 
'209:Currency in hands of public, billion Rials 
IRCUV = IRCUVPGDPM * IRPGDPM 
 
'210:Liquidity, billion Rials 
IRM2V = IRCUV + IRDDV + IRSDV 
 
'211:Net foreign assets of banking system, billion Rials 
IRM2NFAV = IRM2NFAD / (((1 - IRD93 - IRD90 - IRD91 - IRD92) / IREO + 
IRD93 / 1748 + IRD90 / 221.89 + IRD91 / 351.9 + IRD92 / 641.2) * 1000) 
 
'212:Net worth and other items net of banking system, billion Rials 
IRM2NWV = IRM2V - (IRM2NPV + IRM2NGV + IRM2NFAV) 
 
'301:Net claim of banking system to private sector at constant prices, billion 
Rials 
IRM2NPVPGDPM = 197.3411457 * IRIRL + IRM2NPVPGDPM(-1) + 
16754.21324 * IRD7576 
 
'302:Net claim of banking system to government sector (excluding public 
government) at constant prices, billion Rials 
IRM2NGSVPGDPM = - 7268.06792 + IRM2NGSVPGDPM(-1) + 881.915249 
* IRIRL - 16584.81492 * IRD9497 + 0.1950207198 * IRD5978 * 
IRM2NGSVPGDPM(-1) 
 
'303:Net foreign assets of banking system, million Dollars 
IRM2NFAD = 0.6120774057 * IRBOPDC + 0.4274963336 * IRM2NFAD(-1) 
+ 4192.961468 * IRD8589 - 3056.327411 * IRD9705 



194  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 
@ADD IRM2NFAD IRM2NFAD_A 
 
'304:Real demand deposits of private sector, billion Rials 
IRDDVPGDPM = 0.05391211659 * IRGDPM + 0.7664785186 * 
IRDDVPGDPM(-1) - 1211.949757 * IRIRS + 165.892385 * IRIRNB 
 
'305:Real saving and time deposits of private sector, billion Rials 
IRSDVPGDPM = 5192.525799 + 0.1328266443 * IRGDPM - 2458.732698 * 
IRIRS + 0.748266289 * IRSDVPGDPM(-1) 
 
'306:Real currency in hands of public, billion Rials 
IRCUVPGDPM = 24845.29513 + 0.5114820639 * IRCUVPGDPM(-1) + 
0.06524292188 * IRGDPM - 12237.21485 * IRD5977 - 1387.776653 * IRIRL - 
271.9006771 * IRIRNB - 5762.144557 * IRD79 
 
'G O V E R N M E N T   S E C T O R :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
'401:Cumulative government budget deficit, billion Rials 
IRGBDVC = IRGBDVC(-1) - IRGBDV 
 
'402:Government revenue, billion Rials 
IRGRV = IRGROILV + IRGRTV + IRGRMV + IRGRDSV + IRGRSV 
 
'403:Government tax revenue, billion Rials 
IRGRTV = IRGRTDV + IRGRTIV 
 
'404:Government expenditure, billion Rials 
IRGEV = IRGECV + IRGEDV + IRGESV + IRGESPV + IRGEFIV 
 
'405:Government budget deficit, billion Rials 
IRGBDV = IRGRV - IRGEV 
 
'406:Government special expenditures, billion Rials 
IRGESV = IRGRSV 
 
'407:Cumulative government expenditures in foreign investment, million Dollars 
IRGEFIDC = IRGEFIDC(-1) + IRGEFIV / IREO * 1000 
 
'501:Government indirect tax revenue, billion Rials 
IRGRTIV = IRGRTIV(-1) + 0.06411650119 * (IRMGV - IRMGV(-1)) + 
0.01135931298 * (IROUTPUTV - IROUTPUTV(-1) - (IRMGV - IRMGV(-1))) 
 
'502:Government oil revenue, billion Rials 
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IRGROILV= 0.6739666775*(1- IRD93)*IREO*(IRXOILD/1000- IRGRDSV / 
IREM)+0.09066751047 * IRPDOIL * (IRYOILB - IRXOILB) + 0.8573760193 
* IRD93*(0.58*1000 + 0.42*(IREO - 1000))*(IRXOILD/1000 - IRGRDSV/ 
IREM) - 8272.686 * IRD0005 + 7498.999585 * IRD9597 
@ADD IRGROILV IRGROILV_A 
 
'503:Government miscellaneous revenue, billion Rials 
IRGRMV = 0.03119464158 *(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1))+IRGRMV(-1)-
15991.31204 * IRD00 
 
'504:Government special revenue, billion Rials 
IRGRSV = IRGRSV(-1) + 0.02418254752*(IROUTPUTV - IROUTPUTV(-1)) 
 
'505:Government direct tax revenue, billion Rials 
IRGRTDV=IRGRTDV(-1)+0.02192075408*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)) 
 
'R E A L   S E C T O R :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
'601: Real aggregate demand, billion Rials 
IRAD = IRINPUT + IRC + IRG + IRI + IRDIS + IRX + IRTOT 
 
'602: Real aggregate supply, billion Rials 
IRAS = IROUTPUT + IRNIT + IRM + IRTOT 
 
'603:Real aggregate output, billion Rials 
IROUTPUT = IRINPUT + IRGDPF 
 
'604:Real gross national saving, billion Rials 
IRGNS = IRI + IRII + IRBOT + IRNFY + IRTOT 
 
'605:Real net national saving, billion Rials 
IRNNS = IRGNS - IRCCA 
 
'606:Real export, billion Rials 
IRX = IRXOIL + IRXNOILG + IRXNFS 
 
'607:Real import, billion Rials 
IRM = IRMG + IRMNFS 
 
'608: Real balance of trade , billion Rials 
IRBOT = IRX - IRM 
 
'609: Real gross domestic expenditure at market prices, billion Rials 
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IRGDEM = IRC + IRG + IRI + IRBOT + IRDIS 
 
'610: Private saving, billion Rials 
IRSP = IRYD - IRC 
 
'611:Terms of trade, billion Rials 
IRTOT = 2 * ( (IRXV * IRM) - (IRMV * IRX) ) / (IRXV + IRMV) 
 
'612:Real gross domestic income at market prices, billion Rials 
IRGDIM = IRGDPM + IRTOT 
 
'613:Real discrepancies, billion Rials 
IRDIS = IRGDPM - (IRC + IRG + IRI + IRBOT) 
 
'614:Real gross national product at market prices, billion Rials 
IRGNPM = IRGDPM + IRNFY 
 
'615:Real gross national income at market prices, billion Rials 
IRGNIM = IRGNPM + IRTOT 
 
'616:Real net national income at factor cost, billion Rials 
IRNNIF = IRGNIM - IRCCA - IRNIT 
 
'617:Real net factor income, billion Rials 
IRNFY = IRXFY - IRMFY 
 
'618:Net indirect taxes, billion Rials 
IRNIT = IRIT - IRSUB 
 
'619:Real capital stock, billion Rials 
IRK = IRK(-1) + IRI - IRCCA 
 
'620:Real gross domestic product at market prices, billion Rials 
IRGDPM = IRGDPNF + IRVAOIL + IRNIT 
 
'621:Real disposable income, billion Rials 
IRYD = IRGDPNF + IRNFY - IRCCA - IRGRTDV / IRPIT 
 
'622:Real investment, billion Rials 
IRI = IRIP + IRIG 
 
'623:Real indirect taxes, billion Rials 
IRIT = IRITV / IRPIT 
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'624:Real subsidies, billion Rials 
IRSUB = IRSUBV / IRPSUB 
 
'625:Real gross domestic product at factor cost, billion Rials 
IRGDPF = IRGDPNF + IRVAOIL 
 
'701:Real government investment, billion Rials 
IRIG= IRIG(-1)+ 64.97023066* (IRGEDV/ IRWPI- IRGEDV(-1)/ IRWPI(-1))+ 
18388.42421* IRD76- 16350.31245* IRD77+ 26806.71219* IRD78- 
21156.09522* IRD79 
@ADD IRIG IRIG_A 
 
'702:Real government consumption, billion Rials 
IRG = IRG(-1) + 47.90631602 * ((IRGECV + IRGESV) / IRWPI - (IRGECV(-
1) + IRGESV(-1)) / IRWPI(-1)) 
@ADD IRG IRG_A 
 
'703:Real non-oil gross domestic product at market price, billion Rials 
IRGDPNF = - 56494.46455 + 0.04102210629 * IRK(-1) + 1.057557423 * (IRIP 
+ IRIG - IRM * IRMACHIMV) + 11.89875024 * IREMP + 0.3000592979 * 
IRM * IRMACHIMV + 30449.56677 * IRD79 
 
'704:Real import if goods, billion Rials 
IRMG = 390.7945812 * (IRMGDCIFP - IRMGDCIFP(-1)) + IRMG(-1) 
@ADD IRMG IRMG_A 
 
'705:Real import if non-factor services, billion Rials 
IRMNFS= 401.9236581* (IRMNFSDCIFP- IRMNFSDCIFP(-1))+ 
0.9871274703* IRMNFS(-1) 
@ADD IRMNFS IRMNFS_A 
 
'706:Real private investment, billion Rials 
IRIP = 12350.2109 + 0.2033390009 * IRGDPNF(-1) + 1.75474858 * IRM * 
IRMACHIMV - 2323.439977 * IRIRL - 20221.16352 * IRD7779 
 
'707:Real value added of oil, billion Rials 
IRVAOIL= 0.9956180666* IRVAOIL(-1)+ 40.918526* (IRXOILB- 
IRXOILB(-1))+ 7.844505463* ((IRYOILB- IRXOILB)- (IRYOILB(-1)- 
IRXOILB(-1))) 
@ADD IRVAOIL IRVAOIL_A 
 
'708:Real capital consumption allowances, billion Rials 
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IRCCA = 5476.559895 + 0.03511328534 * IRK(-1) + 0.02236267629 * 
(IRWARCD + IRWARED + IRWARMD) + 5716.410645 * IRD01 
 
'709:Real private consumption, billion Rials 
IRC= 0.3203998692* (IRYD- IRYD(-1))+ 0.08010636438* IRSP(-1)+ IRC(-1) 
 
'710:Export of factor income from abroad, billion Rials 
IRXFY = IRXFY(-1) + 243.6374116 * (IRXFYSD / OECDP - IRXFYSD(-1) / 
OECDP(-1)) - 5057.098811 * IRD7879 
@ADD IRXFY IRXFY_A 
 
'711:Import of factor income from abroad, billion Rials 
IRMFY = IRMFY(-1) - 369.2889988 + 163.9523646 * (IRMFYSD / OECDP - 
IRMFYSD(-1) / OECDP(-1)) + 3154.100611 * IRD7377 
@ADD IRMFY IRMFY_A 
 
'712:Real oil export, billion Rials 
IRXOIL = IRXOIL(-1) + 39.44911441 * (IRXOILB - IRXOILB(-1)) - 
5922.489279 * IRD73 + 4820.156933 * IRD83 
@ADD IRXOIL IRXOIL_A 
 
'713:Real export of goods, billion Rials 
IRXNOILG= 515.4733331* (IRXGNODOP- IRXGNODOP(-1))+ 
IRXNOILG(-1) 
@ADD IRXNOILG IRXNOILG_A 
 
'714:Real export of non factor services, billion Rials 
IRXNFS = 159.5694452 * (IRXNFSDOP - IRXNFSDOP(-1)) + IRXNFS(-1) 
@ADD IRXNFS IRXNFS_A 
 
'715:Real input of production, billion Rials 
IRINPUT = IRINPUT(-1) + 0.4928724038 * (IRGDPF - IRGDPF(-1)) - 
37450.59065 * IRD79 
 
'716:Real changes in inventory, billion Rials 
IRII = - 862614.1351 + 2.205403783 * (IRII(-1) / IROUTPUT(-1)) * 
(IROUTPUT - IROUTPUT(-1)) + 0.26732462 * IRII(-1) + 642.8802462 * 
IRYEAR - 9355.795714 * IRPGDPF - 19100.66493 * IRD8285 
 
'N O M I N A L   V A L U E S :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
'801: Nominal aggregate demand, billion Rials 
IRADV = IRINPUTV + IRCV + IRGV + IRIV + IRDISV + IRXV 
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'802: Nominal aggregate supply, billion Rials 
IRASV = IROUTPUTV + IRNITV + IRMV 
 
'803: Nominal aggregate output, billion Rials 
IROUTPUTV = IRINPUTV + IRGDPFV 
 
'804: Nominal aggregate input, billion Rials 
IRINPUTV = IRPINPUT * IRINPUT 
 
'805:Real gross national saving , billion Rials 
IRGNSV = IRIV + IRIIV + IRBOTV + IRNFYV 
 
'806:Real net national saving , billion Rials 
IRNNSV = IRGNSV - IRCCAV 
 
'807:Nominal export, billion Rials 
IRXV = IRXOILV + IRXNOILGV + IRXNFSV 
 
'808:Nominal import, billion Rials 
IRMV = IRMGV + IRMNFSV 
 
'809: Nominal balance of trade, billion Rials 
IRBOTV = IRXV - IRMV 
 
'810: Nominal gross domestic expenditure at market prices, billion Rials 
IRGDEMV = IRCV + IRGV + IRIV + IRBOTV + IRDISV 
 
'811: Nominal private saving, billion Rials 
IRSPV = IRYDV - IRCV 
 
'812:Nominal capital stock, billion Rials 
IRKV = IRKV(-1) * (1 + (IRPI - IRPI(-1)) / IRPI(-1)) + IRIV - IRCCAV 
 
'813:Nominal gross domestic income at market price, billion Rials 
IRGDIMV = IRGDPMV 
 
'814:Nominal gross national income at market price, billion Rials 
IRGNIMV = IRGNPMV 
 
'815:Nominal net national income at factor cost, billion Rials 
IRNNIFV = IRGNIMV - IRCCAV - IRNITV 
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'816:Nominal non-oil gross domestic product at market price, billion Rials 
IRGDPNFV = IRPGDPNF * IRGDPNF 
 
'817:Nominal gross national products at market price, billion Rials 
IRGNPMV = IRGDPMV + IRNFYV 
 
'818:Nominal gross domestic products at market price, billion Rials 
IRGDPMV = IRGDPNFV + IRVAOILV + IRNITV 
 
'819:Nominal disposable income, billion Rials 
IRYDV = IRGDPNFV + IRNFYV - IRCCAV - IRGRTDV 
 
'820:Nominal capital consumption allowances, billion Rials 
IRCCAV = IRCCA * IRPCCA 
 
'821:Nominal investment, billion Rials 
IRIV = IRIGV + IRIPV 
 
'822:Nominal discrepancies, billion Rials 
IRDISV = IRGDPMV - (IRCV + IRGV + IRIV + IRBOTV) 
 
'823:Nominal net indirect taxes, billion Rials 
IRNITV = IRITV - IRSUBV 
 
'824:Nominal net factor income, billion Rials 
IRNFYV = IRXFYV - IRMFYV 
 
'825:Gross domestic product at factor cost, billion Rials 
IRGDPFV = IRGDPNFV + IRVAOILV 
 
'901:Nominal government consumption, billion Rials 
IRGV = IRGV(-1) + 0.3229918912 * ( (IRGECV + IRGESV) - (IRGECV(-1) - 
(IRGESV(-1)))) + 0.5408378805 * (IRFEOAV - IRFEOAV(-1)) 
 
'902:Nominal government investment, billion Rials 
IRIGV = IRIGV(-1) + 1.042571928 * (IRGEDV - IRGEDV(-1)) + 
0.6388608321 * (IRFEOAV - IRFEOAV(-1)) + 0.5346585315 * IROLGV - 
8986.143478 * IRD9497 
 
'903:Nominal subsidies, billion Rials 
IRSUBV = IRSUBV(-1) + 0.0881223892 * (IRGECV + IRGESV - IRGECV(-
1) - IRGESV) 
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'904:Nominal private consumption, billion Rials 
IRCV = IRCV(-1) + 0.5012817036 * (IRYDV - IRYDV(-1)) + 0.2191125548 * 
IRSPV(-1) 
 
'905:Nominal value added of oil sector, billion Rials 
IRVAOILV = IRVAOILV(-1) + 1.316292333 * (IRXOILD / 1000 * IREO - 
IRXOILD(-1) / 1000 * IREO(-1)) + 0.465472825 * (IRPDOIL * (IRYOILB - 
IRXOILB) - IRPDOIL(-1) * (IRYOILB(-1) - IRXOILB(-1))) 
 
'906:Nominal import of goods, billion Rials 
IRMGV = IRMGV(-1) + 0.001095825909 * (IRMGD * IREENOIL - IRMGD(-
1) * IREENOIL(-1)) 
@ADD IRMGV IRMGV_A 
 
'907:Nominal import of non-factor services, billion Rials 
IRMNFSV = IRMNFSV(-1) + 0.00106809426 * (IRMNFSD * IREENOIL - 
IRMNFSD(-1) * IREENOIL(-1)) 
@ADD IRMNFSV IRMNFSV_A 
 
'908:Nominal export of factor income from abroad, billion Rials 
IRXFYV = IRXFYV(-1) + B(9081) * (IRXFYSD * IREENOIL - IRXFYSD(-1) 
* IREENOIL(-1)) 
@ADD IRXFYV IRXFYV_A 
 
'909:Nominal import of factor income from abroad, billion Rials 
IRMFYV = IRMFYV(-1) - 421.5743686 + 0.0005238481596 * (IRMFYSD * 
IREENOIL - IRMFYSD(-1) * IREENOIL(-1)) + 2548.013391 * IRD93 + 
410.007844 * IRD5992 
@ADD IRMFYV IRMFYV_A 
 
'910:Nominal indirect taxes, billion Rials 
IRITV = IRITV(-1) + 0.9372870902 * (IRGRTIV - IRGRTIV(-1)) 
 
'911:Nominal private investment, billion Rials 
IRIPV = IRIPV(-1) - 784.5955683 * (IRIRL - IRIRL(-1)) - 224.9861376 * 
(IRIRNB - IRIRNB(-1)) + 0.1135926146 * (IROUTPUTV - IROUTPUTV(-1)) 
+ IROLPV - 7979.126936 * IRD99 
 
'912:Nominal oil export, billion Rials 
IRXOILV= IRXOILV(-1)+ 0.001773887981* (IRXOILD* IREO- IRXOILD(-
1)* IREO(-1)) - 24596.64395 * IRD93 + 7663.479131 * IRD9605 
@ADD IRXOILV IRXOILV_A 
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'913:Nominal non-oil goods export, billion Rials 
IRXNOILGV = 0.001346645917 * (IRXGNOD * IREENOIL - IRXGNOD(-1) 
* IREENOIL(-1)) + IRXNOILGV(-1) 
@ADD IRXNOILGV IRXNOILGV_A 
 
'914:Nominal non-factor services export, billion Rials 
IRXNFSV = IRXNFSV(-1) + 0.001065378732 * (IRXNFSD * IREENOIL - 
IRXNFSD(-1) * IREENOIL(-1)) 
@ADD IRXNFSV IRXNFSV_A 
 
'915:Nominal changes in inventory, billion Rials 
IRIIV = - 3.397896809 * (IRIIV(-1) / IRINPUTV(-1)) * (IRINPUTV - 
IRINPUTV(-1)) + IRIIV(-1) + 2.254392182 * (IRIIV(-1) / IRGDPFV(-1)) * 
(IRGDPFV - IRGDPFV(-1)) + 16772.31647 * IRD9596 + 33386.68897 * 
IRD00 
 
'P R I C E ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
'1001: Agregate price deflator 
IRPA = IRADV / IRAS 
 
'1002: Gross domestic product at factor cost price deflator 
IRPGDPF = IRGDPFV / IRGDPF 
 
'1003:Gross national saving price deflator 
IRPGNS = IRGNSV / IRGNS 
 
'1004:Net national saving price deflator 
IRPNNS = IRNNSV / IRNNS 
 
'1005:Import of goods price deflator 
IRPMG = IRMGV / IRMG 
 
'1006:Import of non factor services price deflator 
IRPMNFS = IRMNFSV / IRMNFS 
 
'1007:Export of oil price deflator 
IRPXOIL = IRXOILV / IRXOIL 
 
'1008:Export of non-oil goods price deflator 
IRPXNOILG = IRXNOILGV / IRXNOILG 
 
'1009:Export of non-factor services price deflator 
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IRPXNFS = IRXNFSV / IRXNFS 
 
'1010: Balance of trade price deflator 
IRPBOT = IRBOTV / IRBOT 
 
'1011: Gross domestic expenditure at market prices price deflator 
IRPGDEM = IRGDEMV / IRGDEM 
 
'1012: Private saving price deflator 
IRPSP = IRSPV / IRSP 
 
'1013:Capital stock price deflator 
IRPK = IRKV / IRK 
 
'1014:Gross domestic product price deflator 
IRPGDPM = IRGDPMV / IRGDPM 
 
'1015:Private consumption price deflator 
IRPC = IRCV / IRC 
 
'1016:Government investment price deflator 
IRPIG = IRIGV / IRIG 
 
'1017:Private investment price deflator 
IRPIP = IRIPV / IRIP 
 
'1018:Government consumption price deflator 
IRPG = IRGV / IRG 
 
'1019:Net indirect taxes price deflator 
IRPNIT = IRNITV / IRNIT 
 
'1020:Import price deflator 
IRPM = IRMV / IRM 
 
'1021:Export price deflator 
IRPX = IRXV / IRX 
 
'1022:Net factor income from abroad price deflator 
IRPNFY = IRNFYV / IRNFY 
 
'1023:Export of factor income from abroad price deflator 
IRPXFY = IRXFYV / IRXFY 
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'1024:Import of factor income from abroad price deflator 
IRPMFY = IRMFYV / IRMFY 
 
'1025:Oil value added price deflator 
IRPVAOIL = IRVAOILV / IRVAOIL 
 
'1026:Investment price deflator 
IRPI = IRIV / IRI 
 
'1027:Inflation rate for consumer price index 
IRINFCPI = (IRCPI - IRCPI(-1)) / IRCPI(-1) 
 
'1028:Inflation rate for whole sale price index 
IRINFWPI = (IRWPI - IRWPI(-1)) / IRWPI(-1) 
 
'1029:Gross national product price deflator 
IRPGNPM = IRGNPMV / IRGNPM 
 
'1030:Discrepancies price deflator 
IRPDIS = IRDISV / IRDIS 
 
'1031:Gross domestic income price deflator 
IRPGDIM = IRGDIMV / IRGDIM 
 
'1032:Gross national income price deflator 
IRPGNIM = IRGNIMV / IRGNIM 
 
'1033:Disposable income price deflator 
IRPYD = IRYDV / IRYD 
 
'1034:Net national income price deflator 
IRPNNIF = IRNNIFV / IRNNIF 
 
'1035:Non-oil gross domestic product price deflator 
IRPGDPNF = (IRCV + IRGV + IRIV + IRXV - IRMV + IRDISV - IRVAOILV 
- IRNITV) / IRGDPNF 
 
'1036: Inirect taxes price deflator 
IRPIT = IRPGDPF 
 
'1037: Subsidies price deflator 
IRPSUB = IRPGDPF 
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'1038: Output price deflator 
IRPOUTPUT = IROUTPUTV / IROUTPUT 
 
'1039: Changes in inventory price deflator 
IRPII = IRIIV / IRII 
 
'2001:Market exchange rate, Rials/Dollar 
IREM = IREM(-1) + 0.05554102556 * (IRM2V - IRM2V(-1)) - 0.032592056 * 
IRBOPD - 0.07982924874 * IRGRDSV + 1935.571976 * IRD99 
 
'2002:Effective exchange rate for non-oil goods and services, Rials/Dollar 
IREENOIL = IREO * IRD5978 + (1 - IRD5978) * (-151.8952115 + 
0.2700343261 * IREM + (1 - 0.2700343261) * IREO) + 0.6907965579 * 
IREENOIL(-1) - 1138.423152 * IRD9305 
 
'2003:Whole sale price index for imported goods 
IRWPIM= IRWPIM(-1)+ 53.05333812* ( ((IRMGD / (IRMGD + IRMNFSD)) 
* IRPM) - ((IRMGD(-1) / (IRMGD(-1) + IRMNFSD(-1))) * IRPM(-1))) 
 
'2004:Whole sale price index for exported goods 
IRWPIX = IRWPIX(-1) + 317.0958218 * (((IRXGNOD / (IRXGD + 
IRXNFSD)) * IRPX) - ((IRXGNOD(-1) / (IRXGD(-1) + IRXNFSD(-1))) * 
IRPX(-1))) 
 
'2005:Whole sale price index for domestically produced and consumed goods 
IRWPID = IRWPID(-1) + 89.48087889 * (IRPGDPNF - IRPGDPNF(-1)) 
 
'2006:Whole sale price index 
IRWPI = 0.6779166365 * IRWPID + 0.275025376 * IRWPIM + (1 - 
0.6779166365 - 0.275025376) * IRWPIX 
@ADD IRWPI IRWPI_A 
 
'2007:Consumer price index 
IRCPI = IRCPI(-1) + 98.44418546 * (IRPGDPNF - IRPGDPNF(-1)) - 
13.04530536 * IRD00 
 
'2008:Non-organized market interest rate 
IRIRNB = 11.84814018 + 0.4623262086 * IRIRNB(-1) + 0.0005869638485 * 
(IRSPV - IRSPV(-1)) + (IRCPI - IRCPI(-1)) / IRCPI(-1) + 9.500715126 * 
IRD7905 - 7.701419601 * IRD9699 
 
'2009:Capital consumption allowances price deflator 
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IRPCCA = IRPCCA(-1) + 0.9621447828 * (IRPK - IRPK(-1)) 
 
'2010: Input price deflator 
IRPINPUT = IRPINPUT(-1) + 0.9033705087 * (IRPGDPF - IRPGDPF(-1)) 
 
'L A B O R   M A R K E T :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
'3001:Wage index 
IRWIND = IRWINDPGDPM * IRPGDPM 
 
'3002:Active population, thousand persons 
IRPOPA = IRPOPAPOP * IRPOP 
 
'3003:Unemployment, thousand persons 
IRUNEMP = IRPOPA - IREMP 
 
'3004:Unemployment rate, percent 
IRUNEMPR = IRUNEMP / IRPOPA * 100 
 
'3101:Active population ratio 
IRPOPAPOP = - 0.3601152327 + 1.108423381 * IRPOPAPOP(-1) + 
0.0002424121927 * IRYEAR + 0.0002424121927 * IRD66 
 
'3102:Population, thousand persons 
IRPOP = 677.3139451 + 1.008876744 * IRPOP(-1) 
 
'3103:Real wage index 
IRWINDPGDPM = IRWINDPGDPM(-1) - 0.01057194595 * (IREMP - 
IREMP(-1)) + 0.0003847040952 * (IRGDPM - IRGDPM(-1)) + 13.98215093 * 
IRD7579 + 16.55491964 * IRD7880 
 
'3104:Employment, thousand persons 
IREMP = IREMP(-1) + 12.60404329 * (IRWIND - IRWIND(-1)) + 
0.01579531025 * IRPOPA + 678.333946 * IRD66 + 370.3809978 * IRD76 
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  الگو ارزیابی
 ارزیابی برای یهای یارعم و ارهامآ از سنجی اقتصاد الگوی هر ساختن از پس موالًعم

 از هرکدام اینکه به توجه با. دهد نشان نمونه داخل در را الگو ملگردع که شود  میاستفاده نآ
 اشکاالت هرکدام و نیستند عجام نهاآ همه و دارند را خود خاص خواص یارهاعم و مارهاآ این

 شد یعس موارد این همه به توجه با اذل ،دارند فردی به منحصر های مزیت و خود خاص
 این از هرکدام یحضتو. شوند درج و محاسبه الگو این مورد در یارهاعم این از زیادی دادعت
 مندرجات براساس نیز نآ تحلیل گونگیچ و است مندرج هطمربو کتب در مارهاآ و یارهاعم

 .کنیم نمی ای ه اشار نآ به اینجا در که است موجود اقتصادسنجی و مارآ متون در موجود
 الگوها ملکردع ارزیابی برای مرسوم های یارعم و روشها
 محاسبه زیر های فرمول براساس اند هشد وردهآ هطمربو قسمت در که یهای یارعم

 :شوند  می
tY درونزا یعواق یرغمت 
tŶ رظن مورد دوره برای الگو حل از ناشی درونزا شده سازی شبیه یرغمت 
te یعواق از شده سازی شبیه مقادیر تفاوت  ( )tt YY −ˆ 

N سازی شبیه در شده برده بکار مشاهدات دادعت  
M است یرصفرغ نآ یعواق مقدار که سازی شبیه در شده برده بکار مشاهدات دادعت  
 L است بتثم نآ یعقوا مقدار که سازی شبیه در شده برده بکار مشاهدات دادعت. 

t سال اندیس 
  یعواق درونزا یرغمت میانگین -1
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== 1  

  شده سازی شبیه درونزا یرغمت میانگین -2
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ˆ
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  درونزا یرغمت برای سازی شبیه ایطخ میانگین -3
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== 1  
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  شده سازی شبیه ایطخ یارعم انحراف -5
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   شده سازی شبیه ایطخ انه می-6
Med(e)=Median(e) 

   شده سازی شبیه ایطخ رثحداک -7
Max(e)=Maximum(e)  

  شده سازی شبیه ایطخ حداقل -8
Min(e)=Minimum(e)  
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   شده سازی شبیه ایطخ عمرب میانگین رذج -11
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  شده سازی شبیه ایطخ لقطم قدر میانگین -14
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  اریب سهم ،یو - تایل نابرابری مارآ -19
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 1338-1380 دوره سازی شبیه در الگو ارزیابی
 ارزیابی فوق های یارعم با 1338-1380 دوره برای پویا سازی شبیه از پس را الگو این

 کننده بیان ها ردیف جدول این در شده وردهآ زیر جدول در محاسبات این تمام که نموده
 وردهآ قبلی های قسمت در ادالتعم ترتیب همان به که باشد  میدرونزا یرغمت دویست

 ستون و است شده کرذ یرهاغمت این ترتیب شماره جدول پچ سمت اول تونس در. اند هشد
 یرغ مشاهدات دادعت و مشاهدات دادعت دیعب ستون در ،باشد  میهطمربو های یرغمت نام دیعب

 و کشیدگی ،ولگیچ ،حداقل ،رثحداک ،انه میترتیب به دیعب های ستون. دهد  مینشان را صفر
 ،اهاطخ میانگین درصد. دهند  مینشان را شده سازی شبیه های اطخ عمرب میانگین رذج

 لقطم قدر میانگین درصد و اهاطخ لقطم قدر میانگین ،اهاطخ عمرب میانگین رذج درصد
 و یعواق مقادیر همبستگی. دهند  میتشکیل را دیعب های ستون شده یزسا شبیه های اطخ

 تایل ،اریب - یو - تایل ، یو - تایل مارهآ هارچ و یرهاغمت همین کواریانس ،شده سازی شبیه
 این بررسی. دارند قرار جدول این خرآ های ستون در کواریانس - یو - تایل و واریانس - یو -
با توجه به اینکه . دارند 1338-1380 دوران تبیین در الگو توان از حکایت همگی های  همارآ

  . نماییم  واگذار میکشد بررسی آن را به خواننده شرح اعداد جدول بسیار به درازا می
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No. Actual obs 
Non 0 
obs 

Mean 
actual 

Mean 
simulated 

Mean 
error 

VAR 
(error) 

1 IRAD 42 42 352617 342047 -10570 4.85E+09 
2 IRADV 42 42 131014 158320.1 27306 4.01E+09 
3 IRAS 42 42 352617 342047 -10570 4.85E+09 
4 IRASV 42 42 131014 158320.1 27306 4.01E+09 
5 IRBOPD 42 42 365.424 1800.789 1435.4 6881906 
6 IRBOPDC 42 42 4007.34 11007.33 7000 1.26E+08 
7 IRBOPEOD 42 38 -298.54 -339.723 -41.183 273018.3 
8 IRBOPEODC 42 42 -5284.3 -6206.482 -922.19 2078016 
9 IRBOT 42 42 -4894.1 -4366.552 527.52 1.07E+08 

10 IRBOTV 42 42 2552.17 -1226.232 -3778.4 56389535 
11 IRC 42 42 89078 91945.66 2867.7 1.09E+08 
12 IRCAD 42 42 1207.7 2684.25 1476.5 8500043 
13 IRCADC 42 42 19839.3 27761.47 7922.2 1.24E+08 
14 IRCCA 42 42 27823.9 28186.86 362.99 8159440 
15 IRCCAV 42 42 11903.3 13334.24 1430.9 23574037 
16 IRCPI 42 42 26.5755 27.55313 0.9777 33.09777 
17 IRCUV 42 42 4533.27 5797.327 1264.1 9116277 
18 IRCUVPGDPM 42 42 17188.8 17874.42 685.61 5115067 
19 IRCV 42 42 39242.6 43583.58 4341 3.29E+08 
20 IRDDV 42 42 12867.6 16120.93 3253.3 69469780 
21 IRDDVPGDPM 42 42 27209 29090.79 1881.8 21784269 
22 IRDIS 42 42 15985 16022.54 37.534 1.14E+08 
23 IRDISV 42 42 4704.13 12474.57 7770.4 1.42E+08 
24 IREENOIL 42 42 839.086 1165.808 326.72 336224.3 
25 IREM 42 42 1455.92 1843.606 387.68 1220770 
26 IREMP 42 42 10516.2 10751.18 234.96 192234.2 
27 IRFYSBD 42 42 -587.67 -514.5295 73.143 148982.8 
28 IRFYSBDC 42 42 -10102 -8551.762 1550.5 1333032 
29 IRG 42 42 31529.9 33686.94 2157 17542257 
30 IRGBDV 42 42 -1072.9 1763.785 2836.7 27389213 
31 IRGBDVC 42 42 8896.51 -5378.382 -14275 8.52E+08 
32 IRGDEM 42 42 192621 199534.5 6913 3.12E+08 
33 IRGDEMV 42 42 78821.6 93297.99 14476 1.3E+09 
34 IRGDIM 42 42 199976 189673.2 -10303 2.1E+09 
35 IRGDIMV 42 42 78821.6 93297.99 14476 1.3E+09 
36 IRGDPF 42 42 188208 195822.7 7614.4 2.4E+08 
37 IRGDPFV 42 42 78331.3 91972.37 13641 1.19E+09 
38 IRGDPM 42 42 192621 199534.5 6913 3.12E+08 
39 IRGDPMV 42 42 78821.6 93297.99 14476 1.3E+09 
40 IRGDPNF 42 42 146771 153484.3 6712.9 1.92E+08 
41 IRGDPNFV 42 42 66554.4 77927.7 11373 1.24E+09 
42 IRGEFIDC 42 29 4982.32 4982.323 0.0001 0 
43 IRGESV 42 42 1981.92 3175.654 1193.7 5062830 
44 IRGEV 42 42 18392.9 19586.59 1193.7 5062831 
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No. Actual obs 
Non 0 
obs 

Mean 
actual 

Mean 
simulated 

Mean 
error 

VAR 
(error) 

45 IRGNIM 42 42 199772 189808.3 -9963.2 2.13E+09 
46 IRGNIMV 42 42 78678.5 92949.77 14271 1.25E+09 
47 IRGNPM 42 42 192417 199669.6 7253 3.08E+08 
48 IRGNPMV 42 42 78678.5 92949.77 14271 1.25E+09 
49 IRGNS 42 42 73773.1 59189.43 -14584 1.82E+09 
50 IRGNSV 42 42 27657.1 25974.78 -1682.3 53007688 
51 IRGRMV 42 42 2084.9 3334.859 1250 4818815 
52 IRGROILV 42 42 5347.31 5771.314 424 871288.6 
53 IRGRSV 42 42 1981.92 3175.654 1193.7 5062830 
54 IRGRTDV 42 42 2718.56 2963.224 244.66 531643.8 
55 IRGRTIV 42 42 1623.81 2541.914 918.1 3228242 
56 IRGRTV 42 42 4342.37 5505.138 1162.8 5579727 
57 IRGRV 42 42 17319.9 21350.38 4030.5 54145609 
58 IRGV 42 42 11143.5 14651.14 3507.6 70325796 
59 IRI 42 42 60922.7 62245.94 1323.2 1.32E+08 
60 IRIG 42 42 21322 21389.21 67.17 4413691 
61 IRIGV 42 42 7696.63 7563.405 -133.22 6133453 
62 IRII 42 42 10594.4 11036.27 441.85 75004512 
63 IRIIV 42 42 4068.8 3734.311 -334.49 8225264 
64 IRINFCPI 42 40 0.14181 0.15844 0.0166 0.04467 
65 IRINFWPI 42 37 0.14629 0.15459 0.0083 0.02205 
66 IRINPUT 42 42 101339 99770.21 -1568.6 3.07E+08 
67 IRINPUTV 42 42 38878.7 42370.33 3491.6 1.01E+08 
68 IRIP 42 42 39600.7 40856.74 1256.1 1.02E+08 
69 IRIPV 42 42 13482.6 16251.52 2768.9 99841757 
70 IRIRNB 42 42 32.7752 34.01741 1.2423 24.7404 
71 IRIT 42 42 7444.99 6491.75 -953.24 6322176 
72 IRITV 42 42 1931.84 2410.358 478.52 1610179 
73 IRIV 42 42 21179.3 23814.93 2635.7 78165036 
74 IRK 42 42 659972 671279.1 11308 5.63E+09 
75 IRKADC 42 42 -10548 -10547.66 0 0 
76 IRKV 42 42 322929 362557.9 39629 2.09E+10 
77 IRM 42 42 51302.2 52603.53 1301.3 1.9E+08 
78 IRM2NFAD 42 42 4683.15 11158.51 6475.4 1.1E+08 
79 IRM2NFAV 42 42 1725.5 10255.55 8530.1 3.5E+08 
80 IRM2NGGV 42 42 30259.7 15984.84 -14275 8.52E+08 
81 IRM2NGSV 42 42 -14725 -14877.09 -152.1 4453914 
82 IRM2NGSVPGDPM 42 42 -41429 -40387.17 1041.5 31652706 
83 IRM2NGV 42 42 15534.7 1107.747 -14427 9.04E+08 
84 IRM2NPV 42 42 24557.7 36740.17 12182 5.77E+08 
85 IRM2NPVPGDPM 42 42 61206.9 73301.33 12094 5.64E+08 
86 IRM2NWV 42 42 -4454.2 542.7632 4997 2.43E+08 
87 IRM2V 42 42 37363.7 48646.24 11283 7.25E+08 
88 IRMFY 42 42 4410.04 4275.06 -134.98 1104295 
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No. Actual obs 
Non  

0 obs 
Mean 
actual 

Mean 
simulated 

Mean 
error 

VAR 
(error) 

89 IRMFYSD 42 42 1471.91 1434.177 -37.737 129622.1 
90 IRMFYV 42 42 788.297 1117.355 329.06 574484.6 
91 IRMG 42 42 46515.8 48234.07 1718.3 1.19E+08 
92 IRMGD 42 42 10646.1 11351.08 704.95 9454785 
93 IRMGDCIFP 42 42 121.997 126.3939 4.3969 781.6177 
94 IRMGV 42 42 11768.8 19161.16 7392.3 2.06E+08 
95 IRMNFS 42 42 4786.4 4369.465 -416.93 26287623 
96 IRMNFSD 42 42 1129.98 1420.113 290.13 1122385 
97 IRMNFSDCIFP 42 42 12.397 11.50855 -0.8885 191.7882 
98 IRMNFSV 42 42 1544.62 3490.618 1946 20424507 
99 IRMSD 42 42 2601.89 2854.29 252.4 1308089 

100 IRMV 42 42 13313.5 22651.77 9338.3 3.51E+08 
101 IRNFSBD 42 42 -863.99 -884.1443 -20.159 716369.6 
102 IRNFSBDC 42 42 -11943 -14705.33 -2762 41440852 
103 IRNFY 42 42 -204.88 135.0687 339.95 2305892 
104 IRNFYV 42 42 -143.13 -348.2259 -205.1 496808.8 
105 IRNIT 42 42 4413.25 3711.842 -701.4 12527539 
106 IRNITV 42 42 490.38 1325.628 835.25 3622951 
107 IRNNIF 42 42 167534 157909.6 -9624.8 1.98E+09 
108 IRNNIFV 42 42 66284.8 78289.89 12005 9.09E+08 
109 IRNNS 42 42 45949.2 31002.57 -14947 1.73E+09 
110 IRNNSV 42 42 15753.8 12640.53 -3113.2 31699902 
111 IRNTRD 42 30 355.148 1753.775 1398.6 4617877 
112 IRNTRDC 42 40 3385.79 12590.55 9204.8 2.94E+08 
113 IROLV 42 22 2541.99 2541.989 0 0 
114 IROLVC 42 22 16254.2 16254.17 0.0024 0.00012 
115 IROUTPUT 42 42 289547 295592.9 6045.8 9.51E+08 
116 IROUTPUTV 42 42 117210 134342.7 17133 1.96E+09 
117 IRPA 42 42 0.266 0.29255 0.0266 0.00326 
118 IRPBOT 42 42 0.35227 2.18064 1.8284 180.7052 
119 IRPC 42 42 0.27293 0.27197 -0.001 0.00344 
120 IRPCCA 42 42 0.2483 0.23346 -0.0148 0.00354 
121 IRPDIS 42 42 0.33174 0.26477 -0.067 12.98524 
122 IRPG 42 42 0.28315 0.33093 0.0478 0.024 
123 IRPGDEM 42 42 0.2706 0.28767 0.0171 0.00179 
124 IRPGDIM 42 42 0.26766 0.29661 0.029 0.00342 
125 IRPGDPF 42 42 0.2706 0.28767 0.0171 0.00179 
126 IRPGDPM 42 42 0.2706 0.28767 0.0171 0.00179 
127 IRPGDPNF 42 42 0.26897 0.28435 0.0154 0.00388 
128 IRPGNIM 42 42 0.26779 0.29624 0.0285 0.00338 
129 IRPGNPM 42 42 0.27072 0.28739 0.0167 0.00176 
130 IRPGNS 42 42 0.25071 0.20747 -0.0432 0.034 
131 IRPI 42 42 0.24676 0.2318 -0.015 0.00514 
132 IRPIG 42 42 0.25191 0.24218 -0.0097 0.00697 
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No. Actual obs 
Non  

0 obs 
Mean 
actual 

Mean 
simulated 

Mean 
error 

VAR 
(error) 

133 IRPII 42 42 0.20293 0.28227 0.0793 0.12411 
134 IRPINPUT 42 42 0.26519 0.26048 -0.0047 0.00083 
135 IRPIP 42 42 0.24487 0.23111 -0.0138 0.01616 
136 IRPIT 42 42 0.27059 0.28767 0.0171 0.00179 
137 IRPK 42 42 0.26392 0.24542 -0.0185 0.00506 
138 IRPM 42 42 0.2688 0.37152 0.1027 0.04703 
139 IRPMFY 42 42 0.22212 0.32116 0.099 0.03908 
140 IRPMG 42 42 0.27065 0.37837 0.1077 0.05474 
141 IRPMNFS 42 42 0.25633 0.35077 0.0944 0.02791 
142 IRPNFY 42 42 0.10663 0.91963 0.813 16.57255 
143 IRPNIT 42 42 0.27059 0.28768 0.0171 0.00179 
144 IRPNNIF 42 42 0.27184 0.30844 0.0366 0.00431 
145 IRPNNS 42 42 0.2583 -0.42631 -0.6846 21.5088 
146 IRPOP 42 42 41884.5 40980.41 -904.07 8319635 
147 IRPOPA 42 42 11702.2 11975.29 273.05 739314.5 
148 IRPOPAPOP 42 42 0.28236 0.28771 0.0053 0.00088 
149 IRPOUTPUT 42 42 0.26871 0.27847 0.0098 0.00107 
150 IRPSP 42 42 0.27128 0.35891 0.0876 0.05715 
151 IRPSUB 42 42 0.2706 0.28767 0.0171 0.00179 
152 IRPVAOIL 42 42 0.28858 0.30718 0.0186 0.02146 
153 IRPX 42 42 0.28787 0.32468 0.0368 0.00711 
154 IRPXFY 42 42 0.24882 0.31427 0.0655 0.02174 
155 IRPXNFS 42 42 0.27109 0.50713 0.236 0.19066 
156 IRPXNOILG 42 42 0.316 0.39248 0.0765 0.03521 
157 IRPXOIL 42 42 0.28235 0.28664 0.0043 0.00087 
158 IRPYD 42 42 0.2747 0.29482 0.0201 0.00597 
159 IRSBD 42 42 -1451.7 -1398.674 52.983 758498.4 
160 IRSBDC 42 42 -22046 -23257.1 -1211.5 33948140 
161 IRSDV 42 42 19962.8 26727.98 6765.1 2.48E+08 
162 IRSDVPGDPM 42 42 47919.5 51576.76 3657.2 1.08E+08 
163 IRSP 42 42 23426.6 27060.22 3633.6 63399627 
164 IRSPV 42 42 12546.7 17698.42 5151.7 1.8E+08 
165 IRSUB 42 42 3031.74 2779.908 -251.83 1975269 
166 IRSUBV 42 42 1441.45 1084.728 -356.72 571167.7 
167 IRTBD 42 42 2304.21 2329.149 24.937 5711554 
168 IRTBDC 42 42 38499.1 38428.02 -71.115 34660658 
169 IRTOT 42 41 7354.9 -9861.304 -17216 1.64E+09 
170 IRUNEMP 42 42 1186.01 1224.103 38.09 338579.2 
171 IRUNEMPR 42 42 9.32508 8.50138 -0.8237 14.74572 
172 IRVAOIL 42 42 41436.9 42338.43 901.54 5492935 
173 IRVAOILV 42 42 11776.9 14044.66 2267.8 40418448 
174 IRWIND 42 42 24.571 40.39142 15.82 1089.137 
175 IRWINDPGDPM 42 42 83.2127 101.9492 18.736 787.7573 
176 IRWPI 42 42 25.9133 23.03375 -2.8796 54.1543 
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No. Actual obs 
Non 0 
obs 

Mean 
actual 

Mean 
simulated 

Mean 
error 

VAR 
(error) 

177 IRWPID 42 42 26.2343 25.44329 -0.791 32.34533 
178 IRWPIM 42 42 24.1881 18.07273 -6.1154 172.422 
179 IRWPIX 42 42 31.3998 17.34326 -14.057 794.3816 
180 IRX 42 42 46408.1 48236.98 1828.9 40616049 
181 IRXFY 42 42 4205.16 4410.128 204.97 1145391 
182 IRXFYSD 42 42 884.242 919.6479 35.406 69080.03 
183 IRXFYV 42 42 645.168 769.1289 123.96 179077.9 
184 IRXGD 42 42 12950.3 13680.23 729.89 2706069 
185 IRXGNOD 42 42 1287.98 1543.548 255.57 301109.8 
186 IRXGNODOP 42 42 15.505 16.15845 0.6534 59.53793 
187 IRXNFS 42 42 1016.45 1430.423 413.97 474022.9 
188 IRXNFSD 42 42 265.993 535.9687 269.98 181669.8 
189 IRXNFSDOP 42 42 3.82205 6.41633 2.5943 18.61658 
190 IRXNFSV 42 42 810.754 2273.774 1463 14515029 
191 IRXNOILG 42 42 6392.52 6729.34 336.82 15819989 
192 IRXNOILGV 42 42 4413.64 6775.693 2362.1 27849415 
193 IRXOIL 42 42 38999.1 40077.22 1078.1 8007917 
194 IRXOILB 42 42 925.82 953.1487 27.328 5145.704 
195 IRXOILD 42 42 11662.4 12136.69 474.32 1858323 
196 IRXOILV 42 42 10641.2 12376.08 1734.8 12908870 
197 IRXSD 42 42 1150.24 1455.617 305.38 244609.7 
198 IRXV 42 42 15865.6 21425.54 5559.9 1.51E+08 
199 IRYD 42 42 112505 119005.9 6501.3 1.41E+08 
200 IRYDV 42 42 51789.3 61282.01 9492.7 9.38E+08 
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No. Actual 
SDV 

(error) 
Median 
(error) 

Max 
(error) 

Min 
(error) 

Skew 
(error) 

1 IRAD 69608.54 -15295.97 108586 -180406 -0.642 
2 IRADV 63317.15 1506.233 271985 -2877.8 2.843 
3 IRAS 69608.54 -15295.97 108586 -180406 -0.642 
4 IRASV 63317.14 1506.233 271985 -2877.8 2.843 
5 IRBOPD 2623.339 350.551 7616.68 -3942.6 0.820 
6 IRBOPDC 11203.82 3350.046 46663.7 -4450.5 2.025 
7 IRBOPEOD 522.5116 -1.60087 1523.66 -1062.2 0.829 
8 IRBOPEODC 1441.533 -172.145 1120.95 -3564.6 -0.629 
9 IRBOT 10366.61 933.6997 31001.8 -32944 -0.330 

10 IRBOTV 7509.297 -1418.824 1732.12 -40321 -3.193 
11 IRC 10443.29 854.3924 29738.5 -20464 0.365 
12 IRCAD 2915.483 352.1519 8345.47 -4037.7 0.739 
13 IRCADC 11156.13 3706.171 48447 -2080.1 2.142 
14 IRCCA 2856.473 116.077 7298.09 -3965.5 0.760 
15 IRCCAV 4855.31 -339.4918 16989.8 -3884.7 2.036 
16 IRCPI 5.75307 0.14801 31.1163 -6.5414 3.753 
17 IRCUV 3019.317 17.46348 13434 -312.34 2.644 
18 IRCUVPGDPM 2261.651 150.0607 4944.8 -3792.1 0.256 
19 IRCV 18142.36 384.5495 95141.1 -8642 3.990 
20 IRDDV 8334.853 69.75 35001.9 -666.73 2.917 
21 IRDDVPGDPM 4667.362 458.3191 14431.5 -6476.4 0.816 
22 IRDIS 10667.81 0 19287.9 -23892 -0.255 
23 IRDISV 11916.84 3648.164 60977 -1045.8 2.670 
24 IREENOIL 579.8485 155.6865 2630.83 -117.98 2.484 
25 IREM 1104.885 -8.69093 4347.91 -679.41 2.492 
26 IREMP 438.4452 158.132 1951.93 -466.1 2.444 
27 IRFYSBD 385.9828 124.9912 941.382 -966.56 -0.786 
28 IRFYSBDC 1154.57 1034.654 3784.12 0 0.566 
29 IRG 4188.348 679.0854 11856.9 -4035.6 0.874 
30 IRGBDV 5233.47 134.1957 21779 -198.94 1.941 
31 IRGBDVC 29196.31 -742.0119 303.835 -117180 -2.130 
32 IRGDEM 17656.94 0 51184.1 -15566 0.862 
33 IRGDEMV 35987.62 729.148 161848 -2851.4 2.956 
34 IRGDIM 45775.92 -10658.44 93685.7 -116273 -0.392 
35 IRGDIMV 35987.62 729.148 161848 -2851.4 2.956 
36 IRGDPF 15499.57 2688.069 47574 -13946 0.797 
37 IRGDPFV 34538.81 689.459 158218 -2477.9 3.036 
38 IRGDPM 17656.94 0 51184.1 -15566 0.862 
39 IRGDPMV 35987.62 729.148 161848 -2851.4 2.956 
40 IRGDPNF 13839.38 3209.039 42720.9 -14020 0.680 
41 IRGDPNFV 35199.35 331.693 170612 -2456.3 3.455 
42 IRGEFIDC 0.00014 0.00022 0.0003 -0.0004 -1.213 
43 IRGESV 2250.073 65.487 8656.11 -21.776 1.918 
44 IRGEV 2250.074 65.487 8656.1 -21.776 1.918 
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SDV 

(error) 
Median 
(error) 

Max 
(error) 

Min 
(error) 

Skew 
(error) 

45 IRGNIM 46189.65 -10042.92 93570.1 -114270 -0.433 
46 IRGNIMV 35387.43 634.0387 157825 -2839.1 2.943 
47 IRGNPM 17559.47 0 51046.2 -18717 0.794 
48 IRGNPMV 35387.43 634.0387 157825 -2839.1 2.943 
49 IRGNS 42708.39 -11261.74 114418 -114895 0.050 
50 IRGNSV 7280.638 -1457.4 19924.5 -20296 0.369 
51 IRGRMV 2195.18 103.6481 9536.44 -4.949 1.997 
52 IRGROILV 933.4284 2.01721 3389.25 -145.52 1.919 
53 IRGRSV 2250.073 65.4871 8656.11 -21.776 1.918 
54 IRGRTDV 729.1391 20.68666 3341.71 -625.18 3.045 
55 IRGRTIV 1796.731 23.99442 6656.53 -149.15 1.879 
56 IRGRTV 2362.145 44.8396 9546.8 -197.92 2.346 
57 IRGRV 7358.37 192.3128 27937.4 -220.72 1.810 
58 IRGV 8386.048 98.41781 32421.8 -251.61 2.365 
59 IRI 11480.72 -2883.722 28809.1 -20263 0.677 
60 IRIG 2100.879 -238.7355 4935.45 -3898.7 0.365 
61 IRIGV 2476.581 6.12137 2753.66 -11862 -3.424 
62 IRII 8660.515 -285.43 24121.4 -19091 0.351 
63 IRIIV 2867.972 -1.20054 5110.1 -11359 -2.094 
64 IRINFCPI 0.21134 0.02048 0.71623 -0.4706 0.439 
65 IRINFWPI 0.14849 -0.00864 0.49043 -0.362 0.406 
66 IRINPUT 17513.59 -4001.943 25146.9 -43691 -0.605 
67 IRINPUTV 10028.68 170.5308 48935.9 -2483.5 3.355 
68 IRIP 10078.81 -1752.746 24827.3 -16824 0.569 
69 IRIPV 9992.085 -1032.701 30515.5 -7876.5 1.637 
70 IRIRNB 4.97397 1.01711 22.4652 -9.3212 1.548 
71 IRIT 2514.394 -1846.924 4356.79 -4598.7 0.392 
72 IRITV 1268.928 6.00461 6044.66 -886.2 2.525 
73 IRIV 8841.099 -565.837 22598.1 -6709.5 1.403 
74 IRK 75027.94 -3343.102 163252 -109423 0.680 
75 IRKADC 0 0 0 0 2.913 
76 IRKV 144736.5 -4341.681 700950 -114544 2.882 
77 IRM 13779.28 -2801.619 41897.7 -34586 0.751 
78 IRM2NFAD 10478.32 2649.58 44436.9 -3614.8 2.081 
79 IRM2NFAV 18702.72 241.1253 77875.6 -331.55 2.396 
80 IRM2NGGV 29196.31 -742.0119 303.84 -117180 -2.130 
81 IRM2NGSV 2110.43 -49.83421 3802.84 -9477 -2.204 
82 IRM2NGSVPGDPM 5626.074 0 16485.9 -7632.2 0.832 
83 IRM2NGV 30073.96 -854.8265 1938.76 -122549 -2.188 
84 IRM2NPV 24018.54 283.159 84721.9 -265.23 1.896 
85 IRM2NPVPGDPM 23750.87 3785.609 55904.3 -24650 0.178 
86 IRM2NWV 15601.66 254.2183 78759.1 -3812.7 3.381 
87 IRM2V 26932.46 96.835 108232 -2157.2 2.599 
88 IRMFY 1050.855 -104.394 2673.53 -3823.6 -0.717 
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89 IRMFYSD 360.0307 -17.37723 734.756 -1385.3 -0.819 
90 IRMFYV 757.9476 71.00316 3433.98 -313.09 2.736 
91 IRMG 10925.61 -55.80474 35317.6 -21105 0.954 
92 IRMGD 3074.863 -14.6765 11107 -5572 1.543 
93 IRMGDCIFP 27.95743 -0.14281 90.3739 -54.007 0.954 
94 IRMGV 14368.93 1492.366 67837.2 -2004.9 2.465 
95 IRMNFS 5127.146 -102.6071 9994.44 -13481 -0.177 
96 IRMNFSD 1059.427 16.958 2713.41 -2186.6 0.171 
97 IRMNFSDCIFP 13.84876 0.14038 25.1708 -35.612 -0.253 
98 IRMNFSV 4519.348 0 18145.9 -326.49 2.544 
99 IRMSD 1143.717 0 2461.06 -2947.2 -0.169 

100 IRMV 18735.42 1505.523 85983.1 -2096.5 2.453 
101 IRNFSBD 846.3862 132.7499 1996.29 -2598.1 -0.811 
102 IRNFSBDC 6437.457 -2437.118 10423.6 -11326 0.233 
103 IRNFY 1518.516 526.2967 2716.03 -4812.7 -1.712 
104 IRNFYV 704.8467 -8.1721 548.086 -4023 -4.124 
105 IRNIT 3539.426 -1583.557 7791.77 -5407.8 0.640 
106 IRNITV 1903.405 0.96093 7129.85 -450 1.783 
107 IRNNIF 44495.41 -6880.317 97364.7 -111203 -0.462 
108 IRNNIFV 30142.09 1217.732 137205 -1643.3 3.165 
109 IRNNS 41588.47 -11668.09 114464 -113408 0.161 
110 IRNNSV 5630.267 -1898.234 5823.71 -25963 -2.045 
111 IRNTRD 2148.925 1.6569 5371.11 -7.828 0.917 
112 IRNTRDC 17153.56 4.4183 58763.6 -21.214 1.709 
113 IROLV 0 0 0 0 -6.172 
114 IROLVC 0.01078 0 0.05 0 4.198 
115 IROUTPUT 30844.35 -495.4133 68349.6 -50457 0.220 
116 IROUTPUTV 44324.84 751.9731 207154 -3658.3 3.130 
117 IRPA 0.05709 0.01113 0.30559 -0.0124 3.416 
118 IRPBOT 13.44266 -0.00102 86.6385 -5.7484 6.117 
119 IRPC 0.05867 0.00374 0.18595 -0.1473 0.227 
120 IRPCCA 0.05949 -0.02749 0.18742 -0.1103 1.468 
121 IRPDIS 3.6035 0.16487 8.93341 -20.801 -4.248 
122 IRPG 0.15493 0.00339 0.82836 -0.0793 3.573 
123 IRPGDEM 0.04231 0.00506 0.21266 -0.0143 3.170 
124 IRPGDIM 0.05846 0.01243 0.30168 -0.0138 3.130 
125 IRPGDPF 0.04231 0.00505 0.21266 -0.0143 3.170 
126 IRPGDPM 0.04231 0.00506 0.21266 -0.0143 3.170 
127 IRPGDPNF 0.06227 0.00304 0.31915 -0.0645 3.354 
128 IRPGNIM 0.05817 0.01229 0.30148 -0.0136 3.160 
129 IRPGNPM 0.04198 0.00469 0.21219 -0.0151 3.195 
130 IRPGNS 0.18439 -0.0577 0.55745 -0.4569 1.197 
131 IRPI 0.07168 -0.0298 0.28842 -0.1144 2.324 
132 IRPIG 0.08347 0.0049 0.13551 -0.3554 -2.475 
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(error) 

Min 
(error) 

Skew 
(error) 

133 IRPII 0.35229 -0.00362 1.92179 -0.4836 3.607 
134 IRPINPUT 0.02874 0.0023 0.09144 -0.0902 -0.623 
135 IRPIP 0.1271 -0.04833 0.55381 -0.1825 2.568 
136 IRPIT 0.0423 0.00518 0.21266 -0.0143 3.170 
137 IRPK 0.07111 -0.03088 0.28629 -0.1156 2.313 
138 IRPM 0.21687 0.02129 1.0807 -0.0311 2.864 
139 IRPMFY 0.19769 0.01708 0.79881 -0.0242 2.401 
140 IRPMG 0.23396 0.02225 1.19724 -0.0314 3.037 
141 IRPMNFS 0.16706 0.01819 0.71932 -0.0295 2.160 
142 IRPNFY 4.07094 0 26.171 -0.8885 5.899 
143 IRPNIT 0.0423 0.00519 0.21266 -0.0143 3.171 
144 IRPNNIF 0.06561 0.01854 0.34796 -0.014 3.208 
145 IRPNNS 4.63776 0 0.7432 -29.949 -6.122 
146 IRPOP 2884.378 -1191.89 3334.42 -5059.1 0.060 
147 IRPOPA 859.834 -65.861 3052 -888.77 1.636 
148 IRPOPAPOP 0.02962 0.00395 0.06047 -0.0485 -0.073 
149 IRPOUTPUT 0.0327 0.0031 0.17228 -0.034 3.393 
150 IRPSP 0.23906 0.01053 0.99751 -0.2421 2.032 
151 IRPSUB 0.04231 0.00505 0.21266 -0.0143 3.170 
152 IRPVAOIL 0.14649 0.00485 0.31358 -0.5823 -1.271 
153 IRPX 0.08431 0.00138 0.36776 -0.0303 2.471 
154 IRPXFY 0.14746 0.01164 0.62201 -0.1031 2.379 
155 IRPXNFS 0.43665 0.03549 1.70635 -0.0591 2.203 
156 IRPXNOILG 0.18765 0.00287 0.95778 -0.0228 3.108 
157 IRPXOIL 0.02951 -0.00001 0.0882 -0.1212 -0.840 
158 IRPYD 0.07726 0.0075 0.37933 -0.1013 2.906 
159 IRSBD 870.9182 157.8512 2178.31 -2256.1 -0.514 
160 IRSBDC 5826.503 -1929.15 11458.3 -9233 0.400 
161 IRSDV 15751.99 37.96113 61794.4 -1288.9 2.445 
162 IRSDVPGDPM 10384.71 -476.4112 28144.4 -11308 1.205 
163 IRSP 7962.388 5081.285 17512.3 -13311 -0.036 
164 IRSPV 13423.2 320.5248 52857 -2850.1 3.011 
165 IRSUB 1405.443 -9.40486 1942.58 -3952 -0.723 
166 IRSUBV 755.7564 2.14942 193.339 -2482.2 -1.711 
167 IRTBD 2389.886 -52.3127 4707.51 -8162.4 -1.010 
168 IRTBDC 5887.33 -116.7332 9484.02 -14968 -0.668 
169 IRTOT 40441.88 -12754.96 100274 -111951 0.034 
170 IRUNEMP 581.8756 -171.4103 1276.68 -921.22 0.739 
171 IRUNEMPR 3.84002 -1.3249 6.08536 -9.563 -0.021 
172 IRVAOIL 2343.701 0 6623.83 -2464.8 0.981 
173 IRVAOILV 6357.55 168.2793 18111.4 -12394 1.269 
174 IRWIND 33.00208 0.53188 140.217 -0.3074 2.524 
175 IRWINDPGDPM 28.06701 13.6769 63.1035 -20.334 0.146 
176 IRWPI 7.35896 0 10.3924 -24.088 -1.649 
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177 IRWPID 5.6873 0.17817 22.7779 -15.92 0.562 
178 IRWPIM 13.13095 0.1824 1.71923 -41.912 -1.787 
179 IRWPIX 28.18478 -0.41754 0.3287 -124.09 -2.545 
180 IRX 6373.072 153.8278 14980.2 -9535.3 0.467 
181 IRXFY 1070.229 264.5358 2281.49 -3108.5 -0.925 
182 IRXFYSD 262.8308 69.8626 520.3 -751.18 -0.672 
183 IRXFYV 423.176 23.90678 2006.94 -1352.6 1.341 
184 IRXGD 1645.013 -51.011 4701.31 -1666.3 0.963 
185 IRXGNOD 548.7347 69.9051 1536.57 -570.56 0.467 
186 IRXGNODOP 7.71608 1.17685 14.8461 -16.117 -0.180 
187 IRXNFS 688.4932 220.691 2301.62 -872.94 0.813 
188 IRXNFSD 426.2274 51.7697 1517.4 -324.95 1.261 
189 IRXNFSDOP 4.31469 1.38304 14.4239 -5.4706 0.813 
190 IRXNFSV 3809.859 32.27618 17109.6 -6.6514 3.071 
191 IRXNOILG 3977.435 606.636 7652.74 -8308.1 -0.180 
192 IRXNOILGV 5277.254 36.75679 20037.1 -81.476 2.242 
193 IRXOIL 2829.826 0 7991.71 -2963.9 0.994 
194 IRXOILB 71.73356 0 202.583 -75.132 0.994 
195 IRXOILD 1363.203 0 3966.93 -2148.4 0.716 
196 IRXOILV 3592.892 0 12332.1 -314.12 1.740 
197 IRXSD 494.5804 163.5171 1618.88 -768.87 0.454 
198 IRXV 12295.99 20.26664 47891 -364.41 2.342 
199 IRYD 11878.73 5289.691 34385.1 -18209 0.231 
200 IRYDV 30619.63 575.9982 146258 -8602 3.504 
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No. Actual 
Kurtosis 
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RMS 
Error 

Mean 
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RMS 
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Mean 
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MA % 
error 

1 IRAD 3.149 69582 -0.071 0.194 53148.82 0.167 
2 IRADV 10.329 68259 0.345 0.523 27795.84 0.376 
3 IRAS 3.149 69582 -0.071 0.194 53148.82 0.167 
4 IRASV 10.329 68259 0.345 0.523 27795.83 0.376 
5 IRBOPD 3.275 2962.8 NA NA 1938.736 NA 
6 IRBOPDC 6.686 13097 NA NA 7752.66 NA 
7 IRBOPEOD 4.444 517.89 NA NA 335.5199 NA 
8 IRBOPEODC 1.923 1696.8 NA NA 1142.461 NA 
9 IRBOT 5.613 10256 NA NA 6858.135 NA 

10 IRBOTV 14.537 8326.1 NA NA 3996.316 NA 
11 IRC 3.205 10709 0.011 0.092 7568.52 0.073 
12 IRCAD 3.194 3237 NA NA 2197.575 NA 
13 IRCADC 7.113 13574 NA NA 8104.387 NA 
14 IRCCA 2.976 2845.5 -0.010 0.165 2091.884 0.117 
15 IRCCAV 6.027 5006 -3.390 5.890 2505.813 3.474 
16 IRCPI 19.216 5.7676 0.182 0.477 2.48702 0.303 
17 IRCUV 9.238 3239.9 0.338 0.567 1313.334 0.366 
18 IRCUVPGDPM 2.157 2337.4 0.011 0.187 1819.602 0.150 
19 IRCV 18.422 18443 0.519 0.919 5877.026 0.579 
20 IRDDV 10.432 8854.4 0.446 0.730 3391.706 0.499 
21 IRDDVPGDPM 3.415 4980.6 0.056 0.133 3317.155 0.104 
22 IRDIS 2.599 10540 NA NA 8325.456 NA 
23 IRDISV 11.002 14107 NA NA 7878.36 NA 
24 IREENOIL 8.514 659.52 0.984 1.455 342.8541 1.116 
25 IREM 8.523 1158.4 -0.753 2.188 553.9173 1.128 
26 IREMP 9.673 492.81 0.019 0.033 285.2757 0.023 
27 IRFYSBD 3.988 388.31 NA NA 295.1375 NA 
28 IRFYSBDC 2.056 1924.9 NA NA 1550.523 NA 
29 IRG 2.704 4666.6 0.007 0.167 3340.685 0.131 
30 IRGBDV 6.019 5897.8 NA NA 2856.857 NA 
31 IRGBDVC 6.434 32185 NA NA 14318.99 NA 
32 IRGDEM 2.590 18765 0.010 0.083 13449.64 0.067 
33 IRGDEMV 10.853 38391 0.356 0.584 14798.4 0.378 
34 IRGDIM 3.208 46386 -0.100 0.246 33837.87 0.195 
35 IRGDIMV 10.853 38391 0.356 0.584 14798.39 0.378 
36 IRGDPF 2.730 17103 0.018 0.077 12552.74 0.065 
37 IRGDPFV 11.333 36751 0.373 0.614 13893.08 0.390 
38 IRGDPM 2.590 18765 0.010 0.083 13449.64 0.067 
39 IRGDPMV 10.853 38391 0.356 0.584 14798.39 0.378 
40 IRGDPNF 2.708 15233 0.013 0.098 11515.27 0.084 
41 IRGDPNFV 14.013 36590 0.292 0.548 11772.85 0.338 
42 IRGEFIDC 4.977 0.0002 NA NA 0.00014 NA 
43 IRGESV 5.506 2523.3 1.865 3.129 1196.195 1.889 
44 IRGEV 5.506 2523.3 0.093 0.126 1196.195 0.095 
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45 IRGNIM 3.247 46711 -0.095 0.242 33727.59 0.191 
46 IRGNIMV 10.748 37764 0.362 0.598 14595.32 0.385 
47 IRGNPM 2.572 18804 0.015 0.081 13432.97 0.065 
48 IRGNPMV 10.748 37764 0.362 0.598 14595.32 0.385 
49 IRGNS 4.779 44646 -0.227 0.658 29783.37 0.475 
50 IRGNSV 5.514 7387.5 -2.799 4.319 4600.458 2.863 
51 IRGRMV 6.512 2503.3 1.637 2.169 1250.322 1.656 
52 IRGROILV 5.239 1015 0.033 0.072 444.4493 0.055 
53 IRGRSV 5.506 2523.3 1.865 3.129 1196.195 1.889 
54 IRGRTDV 12.373 760.82 0.531 0.935 324.7449 0.591 
55 IRGRTIV 5.261 1998.6 0.460 0.737 949.7749 0.556 
56 IRGRTV 7.908 2607.5 0.374 0.519 1191.426 0.411 
57 IRGRV 5.166 8312.7 0.366 0.490 4050.278 0.375 
58 IRGV 7.126 8997.5 0.364 0.548 3557.339 0.388 
59 IRI 2.681 11420 -0.032 0.225 9051.932 0.182 
60 IRIG 2.897 2076.8 -0.067 0.174 1592.893 0.125 
61 IRIGV 15.501 2450.5 0.164 0.377 1014.234 0.232 
62 IRII 3.683 8568.2 NA NA 6026.582 NA 
63 IRIIV 8.401 2853.3 NA NA 1370.885 NA 
64 IRINFCPI 4.849 0.2095 NA NA 0.14832 NA 
65 IRINFWPI 4.486 0.147 NA NA 0.10834 NA 
66 IRINPUT 3.213 17375 -0.040 0.151 13310.15 0.131 
67 IRINPUTV 13.755 10506 0.173 0.355 3851.271 0.234 
68 IRIP 2.728 10037 -0.001 0.292 7717.501 0.223 
69 IRIPV 4.287 10253 -4.173 6.827 5880.493 4.380 
70 IRIRNB 9.547 5.069 0.042 0.140 3.165 0.092 
71 IRIT 1.877 2660.9 -0.112 0.387 2324.836 0.335 
72 IRITV 10.044 1341.9 0.110 0.356 624.9807 0.285 
73 IRIV 3.345 9124.2 -2.302 3.757 5388.517 2.436 
74 IRK 2.482 74987 -0.130 0.262 54589.99 0.185 
75 IRKADC 10.537 0 NA NA 0 NA 
76 IRKV 12.033 148392 -1.922 3.087 65837.22 1.993 
77 IRM 4.629 13676 -0.028 0.334 9474.954 0.245 
78 IRM2NFAD 7.042 12211 NA NA 7176.907 NA 
79 IRM2NFAV 7.844 20353 NA NA 8588.477 NA 
80 IRM2NGGV 6.434 32185 NA NA 14318.99 NA 
81 IRM2NGSV 11.087 2090.7 NA NA 1026.847 NA 
82 IRM2NGSVPGDPM 3.182 5655.4 NA NA 4283.895 NA 
83 IRM2NGV 6.712 33031 NA NA 14731.8 NA 
84 IRM2NPV 5.082 26675 0.386 0.528 12220.97 0.427 
85 IRM2NPVPGDPM 1.812 26400 0.109 0.384 21208.58 0.328 
86 IRM2NWV 14.349 16205 NA NA 6295.559 NA 
87 IRM2V 8.769 28903 0.382 0.617 11661.43 0.420 
88 IRMFY 6.026 1047 -0.017 0.306 684.8122 0.214 
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No. Actual 
Kurtosis 
(error) 

RMS 
Error 

Mean 
% error 

RMS 
% error 

Mean 
abs error 

MA % 
error 

89 IRMFYSD 6.193 357.71 0.025 0.343 247.2055 0.241 
90 IRMFYV 9.917 817.98 0.736 1.203 364.5234 0.867 
91 IRMG 4.867 10931 0.040 0.249 6779.403 0.154 
92 IRMGD 6.113 3118.8 0.026 0.234 1729.064 0.148 
93 IRMGDCIFP 4.867 27.97 0.026 0.234 17.34774 0.148 
94 IRMGV 9.149 16006 1.094 1.497 7655.862 1.234 
95 IRMNFS 2.618 5082.9 -0.960 2.831 4140.65 2.025 
96 IRMNFSD 2.856 1086.2 -2.416 6.063 814.033 3.563 
97 IRMNFSDCIFP 2.474 13.712 -2.416 6.063 11.29001 3.563 
98 IRMNFSV 8.587 4870.8 -3.129 7.206 2028.85 4.805 
99 IRMSD 3.296 1157.9 -0.289 1.120 876.9343 0.764 

100 IRMV 8.811 20733 0.819 1.247 9602.594 1.014 
101 IRNFSBD 4.680 836.49 NA NA 574.1557 NA 
102 IRNFSBDC 1.757 6934.2 NA NA 5815.246 NA 
103 IRNFY 6.942 1538.4 NA NA 1092.727 NA 
104 IRNFYV 21.561 725.98 NA NA 262.3138 NA 
105 IRNIT 2.397 3566.7 NA NA 3035.52 NA 
106 IRNITV 4.919 2057.7 NA NA 987.416 NA 
107 IRNNIF 3.811 45004 -0.098 0.261 30547.56 0.203 
108 IRNNIFV 11.923 32110 0.678 1.097 12095.65 0.685 
109 IRNNS 5.079 43724 NA NA 29297.63 NA 
110 IRNNSV 8.321 6374.7 NA NA 3760.04 NA 
111 IRNTRD 1.941 2542.5 NA NA 1399.864 NA 
112 IRNTRDC 4.495 19286 NA NA 9206.745 NA 
113 IROLV 39.071 0 NA NA 0 NA 
114 IROLVC 18.596 0.0109 NA NA 0.00238 NA 
115 IROUTPUT 2.214 31069 -0.004 0.095 23996.13 0.080 
116 IROUTPUTV 12.013 47026 0.296 0.508 17682.87 0.322 
117 IRPA 15.270 0.0623 0.564 0.909 0.02821 0.608 
118 IRPBOT 38.646 13.407 NA NA 2.41641 NA 
119 IRPC 6.284 0.058 0.522 0.940 0.03345 0.606 
120 IRPCCA 5.479 0.0606 -3.551 5.886 0.04654 3.591 
121 IRPDIS 27.702 3.561 NA NA 1.08554 NA 
122 IRPG 16.696 0.1604 0.449 0.822 0.05893 0.506 
123 IRPGDEM 13.179 0.0452 0.366 0.643 0.01968 0.389 
124 IRPGDIM 13.200 0.0646 0.701 1.191 0.03076 0.746 
125 IRPGDPF 13.179 0.0452 0.366 0.643 0.01968 0.389 
126 IRPGDPM 13.179 0.0452 0.366 0.643 0.01968 0.389 
127 IRPGDPNF 15.476 0.0634 0.298 0.608 0.02701 0.366 
128 IRPGNIM 13.432 0.0641 0.689 1.170 0.03026 0.734 
129 IRPGNPM 13.417 0.0447 0.362 0.642 0.01941 0.386 
130 IRPGNS 5.861 0.1873 -4.327 29.170 0.13073 13.818 
131 IRPI 9.666 0.0724 -3.037 4.977 0.04999 3.067 
132 IRPIG 10.518 0.0831 0.288 0.520 0.04003 0.360 
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No. Actual 
Kurtosis 
(error) 

RMS 
Error 

Mean 
% error 

RMS 
% error 

Mean 
abs error 

MA % 
error 

133 IRPII 18.866 0.357 NA NA 0.14815 NA 
134 IRPINPUT 7.334 0.0288 0.258 0.491 0.01578 0.317 
135 IRPIP 10.933 0.1263 -5.516 8.985 0.08472 5.578 
136 IRPIT 13.181 0.0452 0.370 0.650 0.01968 0.393 
137 IRPK 9.973 0.0727 -2.852 4.650 0.05049 2.878 
138 IRPM 11.460 0.2376 0.982 1.465 0.10669 1.118 
139 IRPMFY 7.754 0.219 1.138 2.508 0.10216 1.240 
140 IRPMG 12.708 0.255 1.072 1.533 0.11174 1.210 
141 IRPMNFS 6.865 0.1902 1.329 1.912 0.09811 1.456 
142 IRPNFY 36.732 4.1035 NA NA 0.90134 NA 
143 IRPNIT 13.185 0.0452 0.370 0.651 0.01968 0.393 
144 IRPNNIF 13.996 0.0745 1.173 1.952 0.03886 1.215 
145 IRPNNS 38.667 4.6331 4.638 48.411 0.92959 22.882 
146 IRPOP 1.441 2989.8 -0.003 0.068 2645.068 0.063 
147 IRPOPA 4.967 892.34 0.012 0.054 520.6202 0.037 
148 IRPOPAPOP 1.972 0.0298 0.022 0.104 0.02478 0.088 
149 IRPOUTPUT 16.179 0.0338 0.323 0.579 0.0152 0.352 
150 IRPSP 7.390 0.2519 NA NA 0.13363 NA 
151 IRPSUB 13.179 0.0452 0.366 0.643 0.01968 0.389 
152 IRPVAOIL 9.075 0.1459 0.630 1.010 0.06976 0.735 
153 IRPX 8.388 0.0911 0.042 0.198 0.03996 0.152 
154 IRPXFY 7.757 0.1597 0.719 1.064 0.07279 0.842 
155 IRPXNFS 6.853 0.4918 1.214 1.620 0.24368 1.389 
156 IRPXNOILG 13.257 0.2006 0.411 1.235 0.08418 0.854 
157 IRPXOIL 10.490 0.0295 0.000 0.043 0.01265 0.027 
158 IRPYD 13.339 0.0789 0.697 1.292 0.0369 0.743 
159 IRSBD 3.993 862.12 NA NA 636.9173 NA 
160 IRSBDC 1.864 5882.8 NA NA 5137.781 NA 
161 IRSDV 7.977 16970 0.371 0.609 6989.308 0.414 
162 IRSDVPGDPM 3.036 10893 0.030 0.189 6731.469 0.144 
163 IRSP 1.851 8665.6 NA NA 7318.822 NA 
164 IRSPV 10.544 14228 NA NA 5305.097 NA 
165 IRSUB 3.183 1411.3 0.068 0.477 1009.884 0.373 
166 IRSUBV 4.491 827.54 0.425 0.880 404.3292 0.606 
167 IRTBD 5.483 2361.4 NA NA 1503.29 NA 
168 IRTBDC 3.268 5817.3 NA NA 4115.397 NA 
169 IRTOT 4.814 43509 NA NA 29144.53 NA 
170 IRUNEMP 2.406 576.17 -0.135 0.595 465.0838 0.460 
171 IRUNEMPR 2.124 3.8824 -0.168 0.580 3.34097 0.427 
172 IRVAOIL 2.897 2484.9 0.017 0.065 1616.632 0.043 
173 IRVAOILV 4.370 6678.2 0.650 1.012 3275.872 0.749 
174 IRWIND 8.717 36.242 0.417 0.497 15.83506 0.419 
175 IRWINDPGDPM 1.418 33.467 0.141 0.382 26.74086 0.325 
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176 IRWPI 4.839 7.8203 0.206 0.490 3.85694 0.321 

No. Actual 
Kurtosis 
(error) 

RMS 
Error 

Mean 
% error 

RMS 
% error 

Mean 
abs error 

MA % 
error 

177 IRWPID 10.010 5.6746 0.243 0.556 2.62815 0.327 
178 IRWPIM 4.533 14.343 0.183 0.519 6.94632 0.438 
179 IRWPIX 8.881 31.194 -0.575 0.703 14.10075 0.604 
180 IRX 2.161 6557 0.037 0.132 5100.366 0.110 
181 IRXFY 4.091 1077.1 0.450 0.914 820.9489 0.565 
182 IRXFYSD 3.886 262.09 0.647 1.323 195.6822 0.780 
183 IRXFYV 13.651 436.1 1.615 2.614 208.7342 1.748 
184 IRXGD 2.688 1781.7 -0.013 0.137 1174.673 0.112 
185 IRXGNOD 1.976 599.38 -0.007 1.073 463.1852 0.777 
186 IRXGNODOP 1.933 7.6516 -0.007 1.073 6.59436 0.777 
187 IRXNFS 3.463 796.31 1.043 1.886 554.5001 1.125 
188 IRXNFSD 3.804 500.23 1.855 2.977 314.0997 1.947 
189 IRXNFSDOP 3.463 4.9904 1.855 2.977 3.47498 1.947 
190 IRXNFSV 11.530 4038.5 3.361 5.332 1463.696 3.525 
191 IRXNOILG 1.933 3944.2 -0.212 1.533 3399.218 1.143 
192 IRXNOILGV 6.665 5724.1 0.487 2.988 2384.679 1.693 
193 IRXOIL 2.908 2996.6 0.021 0.088 1945.603 0.057 
194 IRXOILB 2.908 75.961 0.024 0.090 49.31928 0.059 
195 IRXOILD 3.512 1428 0.024 0.090 868.5784 0.059 
196 IRXOILV 4.512 3951.1 0.023 0.123 1792.232 0.079 
197 IRXSD 3.743 576.23 0.783 1.193 426.6623 0.849 
198 IRXV 7.426 13361 0.088 0.281 5612.725 0.225 
199 IRYD 2.503 13417 0.032 0.133 10643 0.112 
200 IRYDV 14.164 31707 0.683 1.168 10244.59 0.699 
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No. Actual 
Corr (act, 

sim) 
Cov 

(act,sim) 
Theil 

U-Stat. 
Theil 

U-Bias 
Theil 
U-Var 

Theil 
U-Cov 

1 IRAD 0.925 2.7E+10 0.090 0.023 0.082 0.895 
2 IRADV 0.999 8.5E+10 0.104 0.160 0.817 0.023 
3 IRAS 0.925 2.7E+10 0.090 0.023 0.082 0.895 
4 IRASV 0.999 8.5E+10 0.104 0.160 0.817 0.023 
5 IRBOPD 0.692 5454922 0.475 0.235 0.211 0.554 
6 IRBOPDC 0.629 3.6E+07 0.568 0.286 0.470 0.244 
7 IRBOPEOD 0.933 1841286 0.180 0.006 0.002 0.991 
8 IRBOPEODC 0.966 1.8E+07 0.117 0.295 0.253 0.452 
9 IRBOT 0.935 7.2E+08 0.182 0.003 0.041 0.956 

10 IRBOTV 0.467 2E+07 0.594 0.206 0.129 0.665 
11 IRC 0.985 2.2E+09 0.052 0.072 0.338 0.591 
12 IRCAD 0.849 2.2E+07 0.297 0.208 0.057 0.735 
13 IRCADC 0.894 3.4E+08 0.220 0.341 0.226 0.433 
14 IRCCA 0.993 2.9E+08 0.043 0.016 0.443 0.540 
15 IRCCAV 0.997 6.8E+08 0.086 0.082 0.777 0.142 
16 IRCPI 0.996 2304.65 0.052 0.029 0.463 0.508 
17 IRCUV 0.997 7.4E+07 0.159 0.152 0.799 0.049 
18 IRCUVPGDPM 0.981 1.2E+08 0.056 0.086 0.023 0.891 
19 IRCV 0.993 7.1E+09 0.098 0.055 0.659 0.286 
20 IRDDV 0.998 8.5E+08 0.135 0.135 0.813 0.052 
21 IRDDVPGDPM 0.976 3.2E+08 0.074 0.143 0.227 0.630 
22 IRDIS 0.645 9.6E+07 0.261 0.000 0.043 0.957 
23 IRDISV 0.922 2.3E+08 0.375 0.303 0.498 0.199 
24 IREENOIL 0.996 3275820 0.158 0.245 0.696 0.059 
25 IREM 0.993 8138374 0.173 0.112 0.796 0.092 
26 IREMP 0.994 1E+07 0.022 0.227 0.252 0.520 
27 IRFYSBD 0.839 379337 0.223 0.035 0.001 0.964 
28 IRFYSBDC 0.994 5.3E+07 0.081 0.649 0.171 0.180 
29 IRG 0.981 2.9E+08 0.063 0.214 0.267 0.519 
30 IRGBDV 0.185 2489448 0.722 0.231 0.137 0.632 
31 IRGBDVC -0.786 -2E+08 0.942 0.197 0.045 0.758 
32 IRGDEM 0.991 7.1E+09 0.044 0.136 0.481 0.384 
33 IRGDEMV 0.999 3E+10 0.098 0.142 0.823 0.035 
34 IRGDIM 0.910 9.2E+09 0.106 0.049 0.107 0.844 
35 IRGDIMV 0.999 3E+10 0.098 0.142 0.823 0.035 
36 IRGDPF 0.992 7.1E+09 0.041 0.198 0.428 0.374 
37 IRGDPFV 0.999 3E+10 0.095 0.138 0.816 0.046 
38 IRGDPM 0.991 7.1E+09 0.044 0.136 0.481 0.384 
39 IRGDPMV 0.999 3E+10 0.098 0.142 0.823 0.035 
40 IRGDPNF 0.994 6.5E+09 0.045 0.194 0.449 0.356 
41 IRGDPNFV 0.996 2.2E+10 0.110 0.097 0.784 0.119 
42 IRGEFIDC 1.000 1.3E+07 0.000 0.402 0.255 0.343 
43 IRGESV 0.988 3.1E+07 0.203 0.224 0.656 0.120 
44 IRGEV 1.000 1.4E+09 0.030 0.224 0.713 0.063 
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No. Actual 
Corr (act, 

sim) 
Cov 

(act,sim) 
Theil 

U-Stat. 
Theil 

U-Bias 
Theil 
U-Var 

Theil 
U-Cov 

45 IRGNIM 0.908 9.2E+09 0.106 0.045 0.097 0.858 
46 IRGNIMV 0.999 3E+10 0.097 0.143 0.823 0.035 
47 IRGNPM 0.990 7E+09 0.044 0.149 0.431 0.420 
48 IRGNPMV 0.999 3E+10 0.097 0.143 0.823 0.035 
49 IRGNS 0.594 1.3E+09 0.274 0.107 0.014 0.879 
50 IRGNSV 0.993 3.3E+09 0.058 0.052 0.091 0.857 
51 IRGRMV 0.967 2.8E+07 0.206 0.249 0.448 0.302 
52 IRGROILV 0.999 9.6E+07 0.045 0.174 0.669 0.157 
53 IRGRSV 0.988 3.1E+07 0.203 0.224 0.656 0.120 
54 IRGRTDV 0.996 3.4E+07 0.059 0.103 0.456 0.440 
55 IRGRTIV 0.987 1.7E+07 0.210 0.211 0.677 0.112 
56 IRGRTV 0.997 1E+08 0.116 0.199 0.706 0.095 
57 IRGRV 0.999 1.5E+09 0.097 0.235 0.714 0.051 
58 IRGV 0.997 6.5E+08 0.156 0.152 0.799 0.049 
59 IRI 0.944 9.8E+08 0.082 0.013 0.101 0.886 
60 IRIG 0.991 1.7E+08 0.042 0.001 0.331 0.668 
61 IRIGV 0.990 1.9E+08 0.078 0.003 0.360 0.637 
62 IRII 0.754 9.5E+07 0.272 0.003 0.150 0.847 
63 IRIIV 0.954 8E+07 0.143 0.014 0.041 0.945 
64 IRINFCPI 0.385 0.00927 0.462 0.006 0.318 0.676 
65 IRINFWPI 0.519 0.01087 0.350 0.003 0.063 0.934 
66 IRINPUT 0.933 1.9E+09 0.079 0.008 0.097 0.895 
67 IRINPUTV 0.999 6.8E+09 0.057 0.110 0.744 0.146 
68 IRIP 0.893 4E+08 0.110 0.016 0.043 0.941 
69 IRIPV 0.994 1.1E+09 0.140 0.073 0.801 0.126 
70 IRIRNB 0.918 128.914 0.072 0.060 0.045 0.895 
71 IRIT 0.587 4248587 0.178 0.128 0.026 0.846 
72 IRITV 0.987 1.8E+07 0.140 0.127 0.614 0.259 
73 IRIV 0.996 2.2E+09 0.088 0.083 0.693 0.223 
74 IRK 0.996 2.3E+11 0.045 0.023 0.642 0.336 
75 IRKADC 1.000 1E+08 0.000 0.000 1.000 0.000 
76 IRKV 0.995 4.8E+11 0.096 0.071 0.718 0.210 
77 IRM 0.908 9.1E+08 0.112 0.009 0.004 0.987 
78 IRM2NFAD 0.231 1E+07 0.564 0.281 0.252 0.467 
79 IRM2NFAV 0.661 5E+07 0.750 0.176 0.701 0.124 
80 IRM2NGGV 0.981 1.3E+09 0.353 0.197 0.755 0.049 
81 IRM2NGSV 0.997 7.2E+08 0.034 0.005 0.137 0.858 
82 IRM2NGSVPGDPM 0.983 5.4E+08 0.060 0.034 0.393 0.573 
83 IRM2NGV -0.355 -6E+07 0.883 0.191 0.394 0.415 
84 IRM2NPV 0.993 3.8E+09 0.191 0.209 0.721 0.071 
85 IRM2NPVPGDPM 0.895 1.2E+09 0.171 0.210 0.376 0.414 
86 IRM2NWV -0.593 -4E+07 0.879 0.095 0.007 0.898 
87 IRM2V 0.999 7.1E+09 0.151 0.152 0.826 0.022 
88 IRMFY 0.978 2.4E+07 0.080 0.017 0.016 0.967 
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Corr (act, 

sim) 
Cov 

(act,sim) 
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U-Bias 
Theil 
U-Var 

Theil 
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89 IRMFYSD 0.950 1151167 0.098 0.011 0.048 0.941 
90 IRMFYV 0.945 2324522 0.221 0.162 0.437 0.401 
91 IRMG 0.926 7.3E+08 0.099 0.025 0.000 0.975 
92 IRMGD 0.931 5.5E+07 0.116 0.051 0.115 0.834 
93 IRMGDCIFP 0.922 4467.98 0.098 0.025 0.011 0.964 
94 IRMGV 0.989 8.9E+08 0.233 0.213 0.709 0.078 
95 IRMNFS 0.622 1.7E+07 0.358 0.007 0.189 0.804 
96 IRMNFSD 0.774 1345446 0.292 0.071 0.261 0.668 
97 IRMNFSDCIFP 0.657 128.831 0.362 0.004 0.279 0.717 
98 IRMNFSV 0.993 2.4E+07 0.407 0.160 0.826 0.014 
99 IRMSD 0.864 3832269 0.168 0.048 0.049 0.904 

100 IRMV 0.990 1.2E+09 0.257 0.203 0.743 0.055 
101 IRNFSBD 0.773 994795 0.289 0.001 0.165 0.834 
102 IRNFSBDC 0.984 2.3E+08 0.170 0.159 0.692 0.149 
103 IRNFY 0.751 3371890 0.362 0.049 0.009 0.943 
104 IRNFYV 0.394 153540 0.536 0.080 0.024 0.897 
105 IRNIT 0.159 1079235 0.368 0.039 0.066 0.896 
106 IRNITV 0.737 2798340 0.459 0.165 0.363 0.472 
107 IRNNIF 0.878 6.6E+09 0.122 0.046 0.046 0.908 
108 IRNNIFV 0.998 2.1E+10 0.098 0.140 0.788 0.072 
109 IRNNS 0.423 6.2E+08 0.401 0.117 0.000 0.883 
110 IRNNSV 0.987 1E+09 0.091 0.239 0.113 0.649 
111 IRNTRD 0.775 1425947 0.645 0.303 0.569 0.128 
112 IRNTRDC 0.972 1.1E+08 0.610 0.228 0.755 0.017 
113 IROLV 1.000 2.8E+07 0.000 0.000 0.000 0.000 
114 IROLVC 1.000 1E+09 0.000 0.048 0.368 0.584 
115 IROUTPUT 0.981 1.6E+10 0.049 0.038 0.318 0.644 
116 IROUTPUTV 0.999 6.5E+10 0.082 0.133 0.808 0.059 
117 IRPA 0.999 0.2711 0.053 0.181 0.674 0.145 
118 IRPBOT 0.317 4.56962 0.901 0.019 0.872 0.109 
119 IRPC 0.993 0.23978 0.052 0.000 0.024 0.976 
120 IRPCCA 0.996 0.23374 0.056 0.060 0.400 0.540 
121 IRPDIS 0.140 0.49495 0.771 0.000 0.518 0.481 
122 IRPG 0.993 0.36714 0.117 0.089 0.721 0.190 
123 IRPGDEM 0.999 0.26367 0.039 0.143 0.678 0.179 
124 IRPGDIM 0.999 0.26977 0.055 0.201 0.657 0.142 
125 IRPGDPF 0.999 0.26367 0.039 0.143 0.678 0.179 
126 IRPGDPM 0.999 0.26367 0.039 0.143 0.678 0.179 
127 IRPGDPNF 0.997 0.25423 0.055 0.059 0.547 0.394 
128 IRPGNIM 0.999 0.27018 0.054 0.197 0.660 0.143 
129 IRPGNPM 0.999 0.26401 0.038 0.139 0.677 0.184 
130 IRPGNS 0.948 0.24311 0.168 0.053 0.185 0.762 
131 IRPI 0.995 0.22277 0.068 0.043 0.495 0.462 
132 IRPIG 0.992 0.16973 0.086 0.014 0.613 0.374 
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(act,sim) 
Theil 

U-Stat. 
Theil 

U-Bias 
Theil 
U-Var 

Theil 
U-Cov 

133 IRPII 0.948 0.4563 0.239 0.049 0.560 0.391 
134 IRPINPUT 0.998 0.23126 0.026 0.027 0.004 0.970 
135 IRPIP 0.990 0.24833 0.113 0.012 0.687 0.301 
136 IRPIT 0.999 0.26367 0.039 0.143 0.678 0.179 
137 IRPK 0.994 0.24947 0.065 0.065 0.410 0.525 
138 IRPM 0.995 0.42242 0.162 0.187 0.741 0.072 
139 IRPMFY 0.982 0.21602 0.199 0.205 0.626 0.169 
140 IRPMG 0.994 0.43823 0.171 0.178 0.744 0.077 
141 IRPMNFS 0.997 0.35005 0.142 0.247 0.693 0.060 
142 IRPNFY 0.037 0.10549 0.854 0.039 0.638 0.322 
143 IRPNIT 0.999 0.26367 0.039 0.143 0.678 0.179 
144 IRPNNIF 0.998 0.27839 0.062 0.242 0.580 0.178 
145 IRPNNS 0.142 0.30656 0.895 0.022 0.805 0.173 
146 IRPOP 0.991 1.6E+08 0.034 0.091 0.590 0.319 
147 IRPOPA 0.991 1.6E+07 0.036 0.094 0.558 0.349 
148 IRPOPAPOP 0.075 0.00003 0.052 0.032 0.130 0.838 
149 IRPOUTPUT 0.999 0.25256 0.029 0.084 0.513 0.403 
150 IRPSP 0.969 0.33487 0.187 0.121 0.536 0.343 
151 IRPSUB 0.999 0.26367 0.039 0.143 0.678 0.179 
152 IRPVAOIL 0.971 0.32951 0.111 0.016 0.055 0.929 
153 IRPX 1.000 0.37641 0.066 0.163 0.794 0.043 
154 IRPXFY 0.993 0.26524 0.135 0.168 0.679 0.153 
155 IRPXNFS 0.998 0.43407 0.309 0.230 0.762 0.008 
156 IRPXNOILG 0.994 0.46687 0.129 0.145 0.721 0.134 
157 IRPXOIL 0.999 0.33223 0.023 0.021 0.034 0.945 
158 IRPYD 0.994 0.25982 0.067 0.065 0.422 0.513 
159 IRSBD 0.819 1630292 0.215 0.004 0.026 0.970 
160 IRSBDC 0.989 4.9E+08 0.092 0.042 0.638 0.320 
161 IRSDV 0.999 2.1E+09 0.162 0.159 0.821 0.020 
162 IRSDVPGDPM 0.954 8E+08 0.095 0.113 0.243 0.645 
163 IRSP 0.903 2.8E+08 0.140 0.176 0.009 0.815 
164 IRSPV 0.988 1E+09 0.199 0.131 0.748 0.121 
165 IRSUB 0.777 2921020 0.201 0.032 0.128 0.840 
166 IRSUBV 0.981 5742576 0.151 0.186 0.493 0.321 
167 IRTBD 0.880 2E+07 0.222 0.000 0.016 0.984 
168 IRTBDC 0.981 8.6E+08 0.060 0.000 0.005 0.995 
169 IRTOT 0.479 6.2E+08 0.576 0.157 0.135 0.709 
170 IRUNEMP 0.903 724711 0.189 0.004 0.528 0.467 
171 IRUNEMPR 0.767 14.6666 0.193 0.045 0.363 0.592 
172 IRVAOIL 0.992 3.5E+08 0.027 0.132 0.020 0.849 
173 IRVAOILV 0.971 6.2E+08 0.117 0.115 0.059 0.826 
174 IRWIND 0.993 3089.47 0.273 0.191 0.778 0.031 
175 IRWINDPGDPM 0.904 1672.99 0.163 0.313 0.371 0.316 
176 IRWPI 0.991 2005.77 0.076 0.136 0.267 0.597 



230  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

No. Actual 
Corr (act, 

sim) 
Cov 

(act,sim) 
Theil 

U-Stat. 
Theil 

U-Bias 
Theil 
U-Var 

Theil 
U-Cov 

177 IRWPID 0.993 2234.05 0.053 0.019 0.001 0.980 
178 IRWPIM 0.976 1441.19 0.163 0.182 0.472 0.347 
179 IRWPIX 0.984 2030.62 0.293 0.203 0.728 0.069 
180 IRX 0.959 4.6E+08 0.063 0.078 0.019 0.903 
181 IRXFY 0.982 2.6E+07 0.080 0.036 0.117 0.847 
182 IRXFYSD 0.958 685070 0.106 0.018 0.097 0.884 
183 IRXFYV 0.944 1438557 0.153 0.081 0.021 0.899 
184 IRXGD 0.989 8.4E+07 0.055 0.168 0.262 0.571 
185 IRXGNOD 0.968 2504414 0.139 0.182 0.359 0.459 
186 IRXGNODOP 0.913 192.991 0.177 0.007 0.366 0.627 
187 IRXNFS 0.944 2358991 0.198 0.270 0.286 0.444 
188 IRXNFSD 0.866 237587 0.368 0.291 0.416 0.293 
189 IRXNFSDOP 0.770 24.6714 0.324 0.270 0.138 0.591 
190 IRXNFSV 0.991 1.4E+07 0.452 0.131 0.853 0.016 
191 IRXNOILG 0.902 4.4E+07 0.204 0.007 0.382 0.611 
192 IRXNOILGV 0.994 1.3E+08 0.220 0.170 0.783 0.046 
193 IRXOIL 0.989 3.5E+08 0.034 0.129 0.020 0.851 
194 IRXOILB 0.988 208352 0.036 0.129 0.018 0.853 
195 IRXOILD 0.988 6.8E+07 0.049 0.110 0.104 0.785 
196 IRXOILV 0.999 5.5E+08 0.075 0.193 0.724 0.083 
197 IRXSD 0.907 1162225 0.167 0.281 0.000 0.719 
198 IRXV 0.999 1.5E+09 0.154 0.173 0.813 0.014 
199 IRYD 0.989 3.7E+09 0.051 0.235 0.316 0.449 
200 IRYDV 0.994 1.3E+10 0.122 0.090 0.742 0.168 
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 بینی های مختلف پیش افقالگو در توانائی ارزیابی 
های مختلف درون نمونه  سازی های فوق را برای شبیه ای از آماره جداول بعدی خالصه

 سال آینده N الگو را برای کنیم که که قصد داریم در دوران نمونه فرض می. دهد نشان می
کنیم و اقدام به   ساله را جدا میNهای  از سال پایانی نمونه، دوره. بینی کنیم پیش
سازی را  کنیم و شبیه  سالۀ دیگر را انتخاب میNمجدداً یک دورۀ . نمائیم سازی پویا می شبیه

سازی شده را  بیهسپس مقادیر واقعی و ش. دهیم تا تمام دوره نمونه پوشانده شود انجام می
در .  برابر یک است شبیه سازی پویا و ایستا منطبق بر هم هستندNوقتی . نمائیم مقایسه می

در صورتی که . گیرد سازی شده سال قبل مورد استفاده قرار می سازی پویا مقادیر شبیه شبیه
  .شوند سازی ایستا مقادیر واقعی سال قبل استفاده می در شبیه

 و 10، 5، 3، 2، 1های مختلف  بینی الگو در افق رزیابی توان پیشدر این بخش برای ا
جداول زیر . سازی پویا کردیم  را برابر اعداد مزبور قرار دادیم و اقدام به شبهN سال مقدار 42

حاصل این . دهد های محاسبه شده برای هرکدام از حاالت فوق را نشان می ای از آماره خالصه
های مختلف را دارد و هرچه افق  بینی در افق الگو توانائی پیشدهد که  ها نشان می بررسی

ها برای متغیرهای  بینی دقت پیش. ها بیشتر خواهد بود بینی زمانی نزدیکتر باشد دقت پیش
مختلف متفاوت است و در تمام الگوها تالش بر این نیست که همۀ متغیرهای جزئی نیز از 

     .22بینی باالئی برخوردار باشند توان پیش
  

 
پـولی و  پژوهشکدۀ  کتابخانهء در ایران تفصیلی الگوی اقتصادسنجی کالن مستندات جداول در ین مشروح ا 22

  .است  موجودبانکی
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ارزیابی آماری شبیه سازی پویای 
 ساله در دورۀ 1های  الگو برای دوره

1380-1338 
  

جذر میانگین درصد مربع خطای شبیه سازی
 

 
میانگین درصد قدر مطلق خطای شبیه سازی

  

 
همبستگی واقعی و شبیه سازی

 

 
نابرابری تایل

 

 
نابرابری تایل، سهم اریب

  

 
س

نابرابری تایل، سهم واریان
 

نا 
س

برابری تایل، سهم کواریان
 

 0.97 0.01 0.01 0.02 1.00 0.03 0.05 صادرات نفت، میلیون دالر
 0.99 0.00 0.01 0.08 0.95 0.14 0.18 واردات کاال واقعی

 1.00 0.00 0.00 0.09 0.96 0.27 0.39 های غیرنفتی واقعی صادرات کاال
 0.94 0.06 0.00 0.03 1.00 0.12 0.16 نقدینگی، میلیارد ریال

 0.92 0.08 0.00 0.10 0.92 0.11 0.18 درآمد ناخالص داخلی واقعی به قیمت بازار 
 0.91 0.01 0.08 0.02 0.99 0.05 0.06 تولید ناخالص داخلی واقعی به قیمت بازار 

 0.91 0.00 0.09 0.03 0.99 0.06 0.08 تولید ناخالص داخلی غیرنفتی واقعی 
 0.97 0.03 0.00 0.09 0.93 0.15 0.18 گذاری خصوصی واقعی  سرمایه

 0.95 0.02 0.03 0.03 0.99 0.05 0.06 مصرف خصوصی واقعی 
 1.00 0.00 0.00 0.06 0.99 0.25 0.45 نرخ ارز بازار غیررسمی، ریال بازاء هر دالر

 0.97 0.00 0.03 0.02 1.00 0.11 0.15 کننده  شاخص قیمت مصرف
 0.95 0.02 0.03 0.01 1.00 0.03 0.04 بیکاری، هزار نفر
 0.99 0.00 0.00 0.01 1.00 0.01 0.01 اشتغال، هزار نفر

 0.99 0.01 0.00 0.01 1.00 0.03 0.05 نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی 
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ارزیابی آماری شبیه سازی پویای 
 ساله در دورۀ 2های  الگو برای دوره

1380-1338 
  

جذر میانگین درصد مربع خطای ش
بیه سازی

 

 
میانگین درصد قدر مطلق خطای شبیه سازی

  

 
همبستگی واقعی و شبیه سازی

 

 
نابرابری تایل

 

 
نابرابری تایل، سهم اریب

 

 
س

نابرابری تایل، سهم واریان
 

 
س

نابرابری تایل، سهم کواریان
 

 0.91 0.05 0.04 0.03 1.00 0.04 0.06 صادرات نفت، میلیون دالر
 0.98 0.00 0.02 0.08 0.94 0.15 0.19 واقعیواردات کاال 
 1.00 0.00 0.00 0.11 0.94 0.36 0.52 واقعیهای غیرنفتی  صادرات کاال

 0.99 0.01 0.00 0.03 1.00 0.15 0.23 نقدینگی، میلیارد ریال
 0.95 0.05 0.00 0.08 0.94 0.12 0.16  به قیمت بازار  واقعیدرآمد ناخالص داخلی
 0.87 0.03 0.10 0.03 0.99 0.06 0.07 ه قیمت بازار بواقعی تولید ناخالص داخلی 

 0.88 0.00 0.11 0.03 0.99 0.07 0.09  واقعیتولید ناخالص داخلی غیرنفتی 
 0.99 0.01 0.00 0.09 0.91 0.18 0.22  واقعیگذاری خصوصی  سرمایه

 0.93 0.01 0.06 0.03 0.99 0.06 0.07  واقعیمصرف خصوصی 
 0.99 0.01 0.00 0.05 0.99 0.32 0.64 هر دالرازاء ی، ریال ب غیررسمبازارنرخ ارز 

 0.97 0.00 0.03 0.02 1.00 0.15 0.21 کننده  شاخص قیمت مصرف
 0.91 0.03 0.06 0.02 1.00 0.03 0.05 بیکاری، هزار نفر
 0.99 0.01 0.00 0.01 1.00 0.01 0.01 اشتغال، هزار نفر

 0.95 0.02 0.03 0.01 1.00 0.04 0.08 نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی 
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ارزیابی آماری شبیه سازی پویای 
 ساله در دورۀ 3های  الگو برای دوره

1380-1338 
  

جذر میانگین درصد مربع خطای شبیه سازی
 

 
میانگین درصد قدر مطلق خطای شبیه سازی

  

 
همبستگی واقعی و شبیه سازی

 

 
نابرابری تایل

 

 
نابرابری تایل، سهم اریب

 

ن 
س

ابرابری تایل، سهم واریان
 

 
س

نابرابری تایل، سهم کواریان
 

 0.99 0.00 0.01 0.04 0.99 0.05 0.07 صادرات نفت، میلیون دالر
 0.99 0.00 0.00 0.09 0.94 0.15 0.20 واقعیواردات کاال 
 0.99 0.00 0.01 0.11 0.94 0.44 0.69 واقعیهای غیرنفتی  صادرات کاال

 0.94 0.04 0.02 0.03 1.00 0.20 0.31 لنقدینگی، میلیارد ریا
 0.94 0.06 0.00 0.10 0.91 0.15 0.21  به قیمت بازار  واقعیدرآمد ناخالص داخلی
 0.93 0.02 0.06 0.03 0.99 0.06 0.07 به قیمت بازار واقعی تولید ناخالص داخلی 

 0.93 0.00 0.07 0.03 0.99 0.08 0.09  واقعیتولید ناخالص داخلی غیرنفتی 
 0.97 0.02 0.00 0.10 0.90 0.20 0.24  واقعیگذاری خصوصی  سرمایه

 0.95 0.03 0.02 0.03 0.99 0.05 0.06  واقعیمصرف خصوصی 
 0.74 0.23 0.04 0.06 0.99 0.41 0.82 هر دالرازاء  غیررسمی، ریال ببازارنرخ ارز 

 0.98 0.00 0.01 0.03 1.00 0.17 0.27 کننده  شاخص قیمت مصرف
 0.99 0.00 0.01 0.02 1.00 0.04 0.05 بیکاری، هزار نفر
 0.99 0.01 0.00 0.01 1.00 0.01 0.02 اشتغال، هزار نفر

 0.98 0.01 0.00 0.01 1.00 0.06 0.12 نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی 
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ارزیابی آماری شبیه سازی پویای 
 ساله در دورۀ 5های  الگو برای دوره

1380-1338 
  

جذر 
میانگین درصد مربع خطای شبیه سازی

 

 
میانگین درصد قدر مطلق خطای شبیه سازی

  

 
همبستگی واقعی و شبیه سازی

 

 
نابرابری تایل

 

 
نابرابری تایل، سهم اریب

 

 
س

نابرابری تایل، سهم واریان
 

 
س

نابرابری تایل، سهم کواریان
 

 0.45 0.13 0.42 0.04 0.99 0.06 0.08 صادرات نفت، میلیون دالر
 0.87 0.00 0.12 0.09 0.93 0.15 0.21 واقعیواردات کاال 
 0.93 0.07 0.00 0.12 0.94 0.47 0.69 واقعیهای غیرنفتی  صادرات کاال

 0.50 0.36 0.14 0.04 1.00 0.25 0.37 نقدینگی، میلیارد ریال
 0.66 0.31 0.03 0.28 0.55 0.29 0.70  به قیمت بازار  واقعیدرآمد ناخالص داخلی

 0.61 0.13 0.26 0.03 0.99 0.06 0.07 به قیمت بازار واقعی لید ناخالص داخلی تو
 0.64 0.08 0.28 0.03 0.99 0.07 0.09  واقعیتولید ناخالص داخلی غیرنفتی 

 0.96 0.00 0.04 0.10 0.89 0.21 0.26  واقعیگذاری خصوصی  سرمایه
 0.93 0.05 0.02 0.04 0.99 0.07 0.08  واقعیمصرف خصوصی 

 0.87 0.10 0.02 0.08 0.98 0.51 1.00 هر دالرازاء  غیررسمی، ریال ببازارنرخ ارز 
 0.94 0.01 0.05 0.03 1.00 0.19 0.26 کننده  شاخص قیمت مصرف

 0.56 0.00 0.43 0.02 1.00 0.04 0.06 بیکاری، هزار نفر
 0.81 0.12 0.07 0.01 1.00 0.02 0.02 اشتغال، هزار نفر

 0.77 0.16 0.07 0.02 1.00 0.06 0.11 ر بازار غیرمتشکل پولی نرخ بهره د
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ارزیابی آماری شبیه سازی پویای 
 ساله در دورۀ 10های  الگو برای دوره

1380-1338 
  

جذر میانگین درصد مربع خطای شبیه سازی
 

 
میانگین درصد قدر مطلق خطای شبیه سازی

  

 
همبستگی واقعی و شبیه سازی

 

 
نابرابری تایل

 

ن 
ابرابری تایل، سهم اریب

 

 
س

نابرابری تایل، سهم واریان
 

 
س

نابرابری تایل، سهم کواریان
 

 0.39 0.16 0.45 0.06 0.99 0.08 0.13 صادرات نفت، میلیون دالر
 0.84 0.01 0.15 0.09 0.94 0.14 0.22 واقعیواردات کاال 
 0.72 0.26 0.02 0.14 0.94 0.57 0.75 واقعیهای غیرنفتی  صادرات کاال

 0.04 0.79 0.17 0.11 1.00 0.34 0.54 نقدینگی، میلیارد ریال
 0.74 0.26 0.01 0.19 0.76 0.23 0.37  به قیمت بازار  واقعیدرآمد ناخالص داخلی
 0.32 0.38 0.30 0.04 0.99 0.06 0.07 به قیمت بازار واقعی تولید ناخالص داخلی 

 0.36 0.32 0.32 0.04 0.99 0.07 0.08  واقعیتولید ناخالص داخلی غیرنفتی 
 0.92 0.01 0.07 0.10 0.90 0.20 0.26  واقعیگذاری خصوصی  سرمایه

 0.69 0.26 0.05 0.05 0.98 0.07 0.08  واقعیمصرف خصوصی 
 0.09 0.81 0.11 0.17 0.99 0.95 1.82 هر دالرازاء  غیررسمی، ریال ببازارنرخ ارز 

 0.94 0.04 0.03 0.04 1.00 0.26 0.36 کننده  شاخص قیمت مصرف
 0.51 0.01 0.49 0.03 0.99 0.06 0.09 بیکاری، هزار نفر
 0.62 0.31 0.07 0.02 0.99 0.02 0.03 اشتغال، هزار نفر

 0.28 0.62 0.10 0.03 1.00 0.09 0.13 نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی 
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ارزیابی آماری شبیه سازی پویای 
  1338-1380الگو برای دورۀ 

جذر میانگین درصد مربع خطای شبیه سازی
 

 
میانگین درصد قدر مطلق خطای شبیه سازی

  

 
همبستگی واقعی و شبیه سازی

 

 
نابرابری تایل

 

 
نابرابری تایل، سهم اریب

 

 
س

نابرابری تایل، سهم واریان
 

 
س

نابرابری تایل، سهم کواریان
 

 0.33 0.22 0.45 0.09 0.98 0.12 0.17 صادرات نفت، میلیون دالر
 0.77 0.06 0.17 0.12 0.91 0.19 0.27 واقعیواردات کاال 
 0.57 0.43 0.00 0.18 0.92 0.72 0.95 واقعیهای غیرنفتی  صادرات کاال

 0.19 0.56 0.24 0.07 1.00 0.44 0.62 نقدینگی، میلیارد ریال
 0.14 0.84 0.02 0.79 0.20 0.86 3.85  به قیمت بازار  واقعیدرآمد ناخالص داخلی
 0.75 0.25 0.00 0.02 0.99 0.05 0.06 به قیمت بازار واقعی تولید ناخالص داخلی 

 0.97 0.02 0.01 0.02 1.00 0.06 0.08  واقعیتولید ناخالص داخلی غیرنفتی 
 0.90 0.06 0.03 0.10 0.91 0.21 0.28  واقعیگذاری خصوصی  سرمایه

 0.91 0.04 0.05 0.03 0.99 0.05 0.07  واقعیمصرف خصوصی 
 0.40 0.28 0.32 0.13 0.98 1.48 2.71 هر دالرازاء  غیررسمی، ریال ببازارنرخ ارز 

 0.92 0.04 0.04 0.03 1.00 0.32 0.48 کننده  شاخص قیمت مصرف
 0.23 0.40 0.37 0.97 0.83- 2.83 3.94 بیکاری، هزار نفر
 0.21 0.60 0.19 0.03 0.99 0.03 0.05 اشتغال، هزار نفر

 0.99 0.00 0.01 0.07 0.91 0.10 0.13  بهره در بازار غیرمتشکل پولی نرخ
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  1338-1380های مختلف درون دورۀ  سازی نمایش گرافیک شبیه
هایی برای  سازی این الگو در دوران نمونه نمودار برای ارزیابی سریع چگونگی شبیه

های درونزا در  ادیر متغیراین کار آورده شده است که مبین توان الگو در شبیه سازی مق
در . های درونزا آورده شده است تک متغیر این نمودارها برای تک. باشد دوران نمونه می

  . باشند  سازی شده می ها مقادیر واقعی و خطوط مبین مقادیر شبیه هرکدام از آنها مستطیل
، 2، 1ف های مختل بینی الگو در افق همانطور که ذکر گردید برای ارزیابی توان پیش

. سازی پویا کردیم  سال افق زمانی را برابر اعداد مزبور قرار دادیم و اقدام به شبیه10  و5، 3
در . دهند نمودارهای زیر با درج خطوطی با عالئم مختلف هرکدام از حاالت فوق را نشان می

ق زمانی های مختلف را دارد و هرچه اف بینی افق توان دریافت که الگو توانائی پیش مجموع می
ها برای متغیرهای مختلف  بینی دقت پیش. ها بیشتر خواهد بود بینی نزدیکتر باشد دقت پیش

متفاوت است و در تمام الگوها تالش بر این نیست که همۀ متغیرهای جزئی نیز از توان 
که الگو توان دریافت  میبا مالحظه این نمودارها به راحتی . بینی باالئی برخوردار باشند پیش

  .  برخوردار است23ز عملکرد بسیار خوبی در تبیین نقاط چرخشا
  
  
  

 
 Turning Points.23  
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   تراز تجاری، میلیون دالر-1 نمودار

  
   تراز خدمات، میلیون دالر-2 نمودار  
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   حساب جاری، میلیون دالر-3 نمودار
  

   ترازپرداختها، میلیون دالر-4 نمودار  
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 صادرات خدمات غیرعوامل -6 نمودار    ر صادرات کاالها، میلیون دال-5 نمودار

  تولید، میلیون دالر
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 واردات خدمات غیرعوامل -7 نمودار
  تولید، میلیون دالر

های غیرنفتی،   صادرات کاال-8 نمودار  
  میلیون دالر
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   صادرات خدمات، میلیون دالر-10 نمودار     واردات کاال، میلیون دالر-9 نمودار
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 تراز خدمات عوامل تولید از -12 نمودار     واردات خدمات، میلیون دالر-11 نمودار
  خارج، میلیون دالر
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 تراز خدمات غیر عوامل تولید، -13 نمودار

  میلیون دالر
های انباشته،   ترازپرداخت-14 نمودار  

  میلیون دالر
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های آماری در   مغایرت-15 نمودار

  ا، میلیون دالرترازپرداخته
 حساب سرمایه انباشته در -16 نمودار  

  ترازپرداختها، میلیون دالر
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 حساب جاری انباشته در تراز -17 نمودار

  پرداختها، میلیون دالر
 تراز تجاری انباشته، میلیون -18 نمودار  

  دالر
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 تراز خدمات انباشته، میلیون -19 نمودار

  دالر
های انتقالی،  لص پرداخت خا-20 نمودار  

  میلیون دالر
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های انباشته   ترازپرداخت-21 نمودار

  عوامل تولید از خارج، میلیون دالر
های انباشته   ترازپرداخت-22 نمودار  

خدمات غیرعوامل تولید از خارج، 
  میلیون دالر
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  ت، میلیون بشکه صادرات نف-101 نمودار     صادرات نفت، میلیون دالر-23 نمودار
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 صادرات خدمات غیرعوامل -102 نمودار

  تولید به قیمت ثابت، میلیون دالر
 واردات خدمات غیرعوامل -103 نمودار  

  تولید به قیمت ثابت، میلیون دالر
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 واردات کاال به قیمت ثابت، -104 نمودار

  میلیون دالر
های غیرنفتی   صادرات کاال-105 نمودار  
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به ) واردات(های   پرداخت-106 نمودار

  عوامل تولید خارج، میلیون دالر
) صادرات (یها  دریافت-107 نمودار  

  عوامل تولید از خارج، میلیون دالر
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 خالص مطالبات نظام بانکی از -201 نمودار

، )شامل دولت عمومی(بخش دولتی 
  میلیارد ریال

 خالص مطالبات نظام بانکی -202 نمودار  
  از دولت عمومی، میلیارد ریال
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 خالص مطالبات نظام بانکی از -203 نمودار

، )نای دولت عمومیبه استث(بخش دولتی 
  میلیارد ریال

 خالص مطالبات نظام بانکی -204 نمودار  
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 تسهیالت تکلیفی بودجۀ -205 نمودار

  عمومی دولت انباشته، میلیارد ریال
 تسهیالت تکلیفی بودجۀ -206 نمودار  

  عمومی دولت، میلیارد ریال
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 اسکناس و مسکوک نزد -209 نمودار

  اشخاص، میلیارد ریال
   نقدینگی، میلیارد ریال-210 نمودار  
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 خالص مطالبات نظام بانکی از -301 نمودار

بخش خصوصی به قیمت ثابت، میلیارد 
  ریال

 خالص مطالبات نظام بانکی -302 نمودار  
به استثنای دولت (از بخش دولتی 

  میلیارد ریالبه قیمت ثابت، ) عمومی
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دار به قیمت  های مدت   سپرده-305 نمودار

  ثابت، میلیارد ریال
 اسکناس و مسکوک نزد -306 نمودار  

  ت، میلیارد ریالاشخاص به قیمت ثاب
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های مالیاتی دولت،   درآمد-403 نمودار

  میلیارد ریال
های دولت، میلیارد    هزینه-404 نمودار  
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گذاری  های سرمایه   هزینه-407 نمودار

دولت در خارج از کشور انباشته، میلیون 
  دالر

 درآمد مالیات غیرمستقیم -501 نمودار  
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های اختصاصی دولت،   درآمد-504 نمودار

  میلیارد ریال
های مستقیم   درآمد مالیات-505 نمودار  

  دولت، میلیارد ریال
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 تقاضای کل به قیمت ثابت، -601 نمودار
  میلیارد ریال
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 ستانده کل به قیمت ثابت، -603 نمودار

  میلیارد ریال
انداز ناخالص ملی به   پس-604 نمودار  

  قیمت ثابت، میلیارد ریال
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 واردات به قیمت ثابت، -607 نمودار

  میلیارد ریال
 تراز تجاری به قیمت ثابت، -608 نمودار  

  میلیارد ریال
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 هزینه ناخالص داخلی به -609 نمودار
  قیمت بازار به قیمت ثابت، میلیارد ریال

انداز بخش خصوصی به   پس-610 نمودار  
  قیمت ثابت، میلیارد ریال
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 درآمد ناخالص داخلی به -612 نمودار     رابطه مبادله، میلیارد ریال-611 رنمودا

  قیمت بازار به قیمت ثابت، میلیارد ریال
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 درآمد ناخالص ملی به قیمت -615 ودارنم

  بازار به قیمت ثابت، میلیارد ریال
 درآمد خالص ملی به قیمت -616 نمودار  

  عوامل به قیمت ثابت، میلیارد ریال
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 خالص درآمد عوامل تولید از -617 نمودار
  خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریال
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 موجودی سرمایه به قیمت -619 نمودار

  ثابت، میلیارد ریال
 تولید ناخالص داخلی به -620 نمودار  

  قیمت بازار به قیمت ثابت، میلیارد ریال
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 درآمد قابل تصرف به قیمت -621 نمودار
  ثابت، میلیارد ریال
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های غیرمستقیم به   مالیات-623 نمودار

  قیمت ثابت، میلیارد ریال
 سوبسید به قیمت ثابت، -624 نمودار  

  میلیارد ریال
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 تولید ناخالص داخلی به -625 نمودار
  قیمت عوامل به قیمت ثابت، میلیارد ریال

به گذاری دولت   سرمایه-701 نمودار  
  قیمت ثابت، میلیارد ریال
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 مصرف دولت به قیمت ثابت، -702 نمودار

  میلیارد ریال
 تولید ناخالص داخلی -703 نمودار  

غیرنفتی به قیمت بازار به قیمت ثابت، 
  میلیارد ریال
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 واردات کاال به قیمت ثابت، -704 نمودار

  میلیارد ریال
رعوامل  واردات خدمات غی-705 نمودار  

  تولید به قیمت ثابت، میلیارد ریال
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گذاری خصوصی به   سرمایه-706 نمودار

  قیمت ثابت، میلیارد ریال
 ارزش افزوده نفت به قیمت -707 نمودار  

  ثابت، میلیارد ریال
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عوامل ) های دریافت( صادرات -710 نمودار

  تولید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریال
) های پرداخت( واردات -711 نمودار  

عوامل تولید از خارج به قیمت ثابت، 
  میلیارد ریال
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 صادرات نفت به قیمت ثابت، -712 نمودار
  ریالمیلیارد 

 صادرات کاالهای غیرنفتی -713 نمودار  
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 صادرات خدمات غیرعوامل -714 نمودار

  تولید از خارج به قیمت ثابت، میلیارد ریال
ای به  های واسطه  نهاده-715 نمودار  

  قیمت ثابت، میلیارد ریال
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 عرضۀ کل جاری، میلیارد -802 نمودار

  ریال
 ستانده کل جاری، میلیارد -803 نمودار  

  ریال

0

400000

800000

1200000

1600000

60 65 70 75 80 85 90 95 00

IRASV
IRASV_S
IRASV_2

IRASV_3
IRASV_5
IRASV_10

Actual and Simulated Values
Different 1, 2, 3, 5 and 10 years Horizons

  

  

0

400000

800000

1200000

60 65 70 75 80 85 90 95 00

IROUTPUTV
IROUTPUTV_S
IROUTPUTV_2

IROUTPUTV_3
IROUTPUTV_5
IROUTPUTV_10

Actual and Simulated Values
Different 1, 2, 3, 5 and 10 years Horizons

  

      
ای جاری،  های واسطه  نهاده-804 نمودار

  میلیارد ریال
انداز ناخالص ملی   پس-805 نمودار  

   میلیارد ریالجاری،

0

100000

200000

300000

400000

60 65 70 75 80 85 90 95 00

IRINPUTV
IRINPUTV_S
IRINPUTV_2

IRINPUTV_3
IRINPUTV_5
IRINPUTV_10

Actual and Simulated Values
Different 1, 2, 3, 5 and 10 years Horizons

  

  

-100000

0

100000

200000

300000

60 65 70 75 80 85 90 95 00

IRGNSV
IRGNSV_S
IRGNSV_2

IRGNSV_3
IRGNSV_5
IRGNSV_10

Actual and Simulated Values
Different 1, 2, 3, 5 and 10 years Horizons

  

  



266  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 

  
انداز خالص ملی جاری،   پس-806 نمودار

  میلیارد ریال
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 هزینه ناخالص داخلی به -810 نمودار
  مت بازار جاری، میلیارد ریالقی

انداز بخش خصوصی   پس-811 نمودار  
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 درآمد ناخالص ملی به قیمت -814 نمودار

  ، میلیارد ریالبازار جاری
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اخلی به  تولید ناخالص د-818 نمودار

  قیمت بازار جاری، میلیارد ریال
 درآمد قابل تصرف جاری، -819 نمودار  
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های آماری تولید و   مغایرت-822 نمودار

  رد ریالهزینه جاری، میلیا
های   خالص مالیات-823 نمودار  
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 مصرف جاری دولت، میلیارد -901 نمودار

  ریال
دولت، گذاری   سرمایه-902 مودارن  

  ، میلیارد ریالجاری
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 ارزش افزوده بخش نفت -905 نمودار

  جاری، میلیارد ریال
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عوامل ) های پرداخت( واردات -909 نمودار

  تولید از خارج جاری، میلیارد ریال
های غیرمستقیم   مالیات-910 نمودار  
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 صادرات کاالهای غیرنفتی -913 نمودار

  جاری، میلیارد ریال
 صادرات خدمات غیر عوامل -914 نمودار  
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کننده قیمت تولید   تعدیل-1002 نمودار

  ناخالص داخلی به قیمت عوامل
 تعدیل کنندۀ قیمت -1003 نمودار  

  انداز ناخالص ملی پس
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کننده قیمت واردات   تعدیل-1006 نمودار

  خدمات غیرعوامل تولید از خارج
کننده قیمت   تعدیل-1007 نمودار  
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کننده قیمت تراز   تعدیل-1010 نمودار

  تجاری
کننده قیمت هزینۀ   تعدیل-1011 نمودار  

  ناخالص داخلی
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کننده قیمت تولید   تعدیل-1014 نمودار

  ناخالص داخلی به قیمت بازار
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  خصوصی

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

60 65 70 75 80 85 90 95 00

IRPGDPM
IRPGDPM_S
IRPGDPM_2

IRPGDPM_3
IRPGDPM_5
IRPGDPM_10

Actual and Simulated Values
Different 1, 2, 3, 5 and 10 years Horizons

  

  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

60 65 70 75 80 85 90 95 00

IRPC
IRPC_S
IRPC_2

IRPC_3
IRPC_5
IRPC_10

Actual and Simulated Values
Different 1, 2, 3, 5 and 10 years Horizons

  
      

کننده قیمت   تعدیل-1016 نمودار
  گذاری دولتی سرمایه

کننده قیمت   تعدیل-1017 نمودار  
  گذاری خصوصی سرمایه

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

60 65 70 75 80 85 90 95 00

IRPIG
IRPIG_S
IRPIG_2

IRPIG_3
IRPIG_5
IRPIG_10

Actual and Simulated Values
Different 1, 2, 3, 5 and 10 years Horizons

  

  

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

60 65 70 75 80 85 90 95 00

IRPIP
IRPIP_S
IRPIP_2

IRPIP_3
IRPIP_5
IRPIP_10

Actual and Simulated Values
Different 1, 2, 3, 5 and 10 years Horizons

  



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    279 

  
ف کننده قیمت مصر  تعدیل-1018 نمودار

  دولتی
کننده قیمت خالص   تعدیل-1019 نمودار  

  های غیرمستقیم مالیات
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کننده قیمت   تعدیل-1021 نمودار    کننده قیمت واردات  تعدیل-1020 نمودار
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کننده قیمت خالص   تعدیل-1022 نمودار
  درآمد عوامل تولید از خارج
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کننده قیمت   تعدیل-1026 نمودار

  گذاری سرمایه
 نرخ تورم شاخص قیمت -1027 نمودار  

  کننده مصرف
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 نرخ تورم شاخص قیمت -1028 نمودار
  عمده فروشی

کننده قیمت تولید   تعدیل-1029 نمودار  
  ناخالص ملی
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کننده قیمت   تعدیل-1030 نمودار

  های آماری مغایرت
کننده قیمت درآمد   تعدیل-1031 نمودار  

  ناخالص داخلی
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کننده قیمت درآمد   تعدیل-1034 نمودار

  خالص ملی
کننده قیمت تولید   تعدیل-1035 نمودار  

  ناخالص داخلی غیرنفتی
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کننده قیمت ستاندۀ   تعدیل-1038 نمودار

  کل
کننده قیمت تغییر   تعدیل-1039 نمودار  

  در موجودی انبار
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 نرخ ارز بازار غیررسمی، ریال -2001 نمودار
  برحسب هر واحد دالر

 نرخ ارز مؤثر، ریال -2002 نمودار  
  برحسب هر واحد دالر

-4000

0

4000

8000

12000

16000

60 65 70 75 80 85 90 95 00

IREM
IREM_S
IREM_2

IREM_3
IREM_5
IREM_10

Actual and Simulated Values
Different 1, 2, 3, 5 and 10 years Horizons

  

  

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

60 65 70 75 80 85 90 95 00

IREENOIL
IREENOIL_S
IREENOIL_2

IREENOIL_3
IREENOIL_5
IREENOIL_10

Actual and Simulated Values
Different 1, 2, 3, 5 and 10 years Horizons

  

  



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    285 

  
 شاخص قیمت عمده فروشی -2003 نمودار

  های وارداتی برای کاال
 شاخص قیمت عمده -2004 نمودار  

  های صادراتی فروشی برای کاال
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 شاخص قیمت عمده فروشی -2005 نمودار
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 نرخ بهره در بازار -2008 نمودار    کننده مت مصرف شاخص قی-2007 نمودار

  غیرمتشکل پولی
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   جمعیت فعال، هزار نفر-3002 نمودار     شاخص دستمزد-3001 نمودار
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   جمعیت، هزار نفر-3102 نمودار     نسبت جمعیت فعال-3101 نمودار
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   اشتغال، هزار نفر-3104 نمودار     شاخص دستمزد حقیقی-3103 نمودار
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  برونزا های یرغمت بر سیاستی های شوک
 شده مالعا روش درونزا های یرغمت کلیه بر مختلف ایه اریذسیاستگ رثا ارزیابی برای

 مقادیر و کرده حل را الگو برونزا های یرغمت قبلی مقادیر با ابتدا در که است شرح این به
 سپس. شود  میشناخته کنترل جواب نام به جواب این. وریمآ  میبدست را درونزا های یرغمت
 را الگو مجدداً و دهیم  میییرغت ینیعم میزان هب سناریو هر در یک به یک را برونزا های یرغمت

 های یرغمت با یرهاغمت این تفاوت. وریمآ  میبدست را درونزا های یرغمت مقادیر و کنیم  میحل
. بود خواهد هطمربو )برونزا( سیاستی یرغمت روی بر رظن مورد شوک رثا مبین کنترل جواب

 جداول از تلخیصی که است شده وردهآ شوک ارآث خالصه جدول یک شوک هر تحلیل در
 ساختار اساس بر دقیقاً شوکها رثا تحلیل روش. 24اند نشده وردهآ اینجا در که باشد  میاصلی

 صورت به عمجمو در یراتأثت و باشد  می،رفت نآ کرذ قبل های قسمت در که الگو ریظن
 شوکها تحلیل در. است مختلف های بخش میان اتطارتبا تمام حاصل جداول در شده بیان
. باشیم داشته رظن در را الگو ادالتعم و یرهاغمت و بخشها متقابل یراتأثت دقیقاً بایست می
 بر را ییرغت این رثا داریم عتوق و دهیم  میییرغت را برونزا یرغمت یک نمونه دوران در وقتی زیرا
 سایر و دهش داده شوک یرغمت فیمابین موجود اتطارتبا باید. کنیم بررسی درونزا های یرغمت
 نیز خود برونزا های یرغمت که است نیعم این به این. گرفتیم  میرظن در را برونزا های یرغمت

 نفت صادرات از حاصل مدآدر الثم برای. است نیامده اینجا در که دارند خود با طمرتب رفتار
 در حال .یابد  میافزایش نیز دومی ،اولی افزایش با ولی هستند برونزا دو هر دولت بودجه و

 باید دلیل این به. نمیشود داخل پدیده این منفرد های شوک تحلیل هنگام در که صورتی
 بدست تحلیلها گونه این در بهتری بسیار های پاسخ سیاستی های  هبست ارزیابی که گفت
 را برونزا های یرغمت از های دست برونزا یرغمت یک ییرغت جای به دیگر بارتع به. دهد می
 های شوک. نماییم   میبررسی درونزا های یرغمت بر نمونه دوران در را نآ راتثا و داده ییرغت

 در برونزا های یرغمت میان طارتبا به توجه بدون اند همدآ قسمت این در که ورط همان ،منفرد
 شوکها این تفسیر در اذل ،است شده داده ییرغت منفرداً برونزا یرغمت یک و اند هشد گرفته رظن

 شوک راتثا تحلیل در دیگر توجه قابل نکته. داشت رظن در کامالً را عوضمو این بایست می
 درونزا های یرغمت بر شوک رثا میزان با برونزا یرغمت در شوک میزان بودن نسبی دمع لهئمس

 
پـولی و بـانکی   پژوهـشکدۀ   کتابخانهء در ایران تفصیلی الگوی اقتصادسنجی کالن مستندات جداول در این 24

  .است موجود
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  درونزا یرغمت یک و دهیم افزایش درصد ده را برونزا یرغمت یک اگر دیگر بارتع به. باشد می
 در افزایش درصد بیست ءازا به که نمود استنتاج توان نمی ،یابد کاهش ددرص دو رظن مورد
 بود متوجه باید بلکه ،داشت خواهیم دومی در )برابر دو میزان به( کاهش درصد هارچ اولی
 رثا جهت و میزان زمانی ادوار مختلف های قسمت در الگو کل همزمان حل دلیل به که
  .است شده ریفعت زیر شکل به دعب صفحات در شده رحط های شوک. باشد متفاوت تواند می
  سازی شده های شبیه وکش

  :های مورد استفاده از قرار ذیل است مشخصات هر یک از شوک
 آالت و تجهیزات نسبت واردات ماشین

آالت و تجهیزات به کل  در نسبت واردات ماشین افزایش %1 این شوک براساس
  .تعریف شده استواردات کاالها 

  انداز بانکی های پس ه سپردهنرخ بهر
 .دهیم می افزایش %1انداز بانکی را  های پس نرخ بهرۀ سپردهاین شوک در 

  نرخ بهره تسهیالت بانکی
 .شود داده می افزایش %1نرخ بهرۀ تسهیالت اعطائی بانکی این شوک در 

 های نفتی در داخل   قیمت فرآورده
تی در داخل کشور را ارزیابی های نف   قیمت فرآورده%10این شوک اثر افزایش 

  .نماید می
 هزینه عمرانی دولت 

 .دنمای  میررسی در هزینه عمرانی دولت را ب%10این شوک اثر افزایش 
 هزینه جاری دولت 

 .کند  در هزینه جاری دولت را بررسی می%10این شوک اثر افزایش 
 فروش ارز در بازار غیررسمی ارز

یارد ریال ارز را در بازار غیررسمی ارز بیان  میل1000این شوک اثر فروش معادل 
 .کند می

   خصوصیبخش تسهیالت تکلیفی 
 میلیارد 1000به میزان  خصوصیبخش  تسهیالت تکلیفی در این شوک با افزایش

  .شود ریال آثار اقتصادی این سیاست بررسی می
   بخش دولتیتسهیالت تکلیفی 
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 میلیارد ریال 1000به میزان  تیبخش دول تسهیالت تکلیفی در این شوک با افزایش
  .شود آثار اقتصادی این سیاست بررسی می

 حساب ذخیره تعهدات ارزی 
میلیارد ریال در حساب ذخیره تعهدات ارزی دولت را  1000این شوک اثر افزایش 

 .دهد نشان می
 نرخ بهره بین بانکی لندن 

خارج از کشور بیان این شوک افزایش یک درصد در نرخ بهره بین بانکی لندن را در 
 .نماید می

 های صنعتی  کننده در کشور شاخص قیمت مصرف
های صنعتی را نشان  های مصرفی در کشور  افزایش در قیمت کاال%10این شوک 

 .دهد که بر صادرات ایران تأثیر دارد می
 حساب سرمایه 

 شده این شوک برای یک میلیارد دالر افزایش در حساب سرمایه ترازپرداختها تعریف
 .است

 نرخ ارز صادراتی 
 کاهش ارزش پول داخلی در مقابل دالر را برای نرخ ارز صادراتی %10این شوک 

 .کند تعریف می
 نرخ ارز رسمی 

 کاهش ارزش پول ملی در مقابل دالر را برای نرخ ارز رسمی بیان %10این شوک 
 .نماید می

 تولید نفت 
 .شود یف می افزایش در تولید نفت تعر%10این شوک برای 

 المللی  های بین قیمت نفت در بازار
المللی تعریف شده  های بین فزایش قیمت نفت در بازار دالر ا1 این شوک بر اساس

 .است
 شاخص سیف واردات 

  .نماید  میبررسیهای وارداتی به ایران را   افزایش در قیمت کاال%10اثر ین شوک ا
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  سازی شده های شبیه وکشخالصه آثار 

 آالت و تجهیزات افزایش در نسبت واردات ماشین% 1خالصه آثار شوک  -1ل جدو 

 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل    
متوسط 1380 1379 1378 1377  نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
  0,11 )0,03(  0,23  0,10  0,15 واردات کاال حقیقی 104
  0,05  0,06  0,15 )0,00(  0,00 های غیرنفتی حقیقی ت کاالصادرا 105
  0,33  0,80 )0,02(  0,32  0,23 نقدینگی 210
  0,31  0,42  0,35  0,25  0,21 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
  0,34  0,46  0,39  0,28  0,23 تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
  1,86  2,03  2,16  1,68  1,57 گذاری خصوصی حقیقی رمایهس 706
  0,21  0,30  0,24  0,17  0,13 مصرف خصوصی حقیقی 709

  0,70  1,99 )0,00(  0,45  0,38 نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
  0,10  0,53 )0,47(  0,18  0,18 کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
  0,05  0,11  0,01  0,04  0,03 اشتغال 3104
  0,95  2,23 )0,63(  0,66  1,54 نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008

  

 انداز بانکی های پس افزایش در نرخ بهره سپرده% 1خالصه آثار شوک  -2جدول   

 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل     
متوسط 1380 1379 1378 1377 نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
  2,68  4,50  3,15  2,27  0,79 واردات کاال حقیقی 104
  0,36  0,63  0,51  0,21  0,07 های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
 )4,05( )5,03( )5,21( )3,71( )2,25( نقدینگی 210
  0,41  0,74  0,46  0,32  0,10 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
  0,47  0,86  0,55  0,36  0,12 تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
  2,32  3,84  2,74  2,01  0,69 گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
  0,28  0,52  0,33  0,20  0,06 مصرف خصوصی حقیقی 709

 )7,11()11,63( )8,60( )4,77( )3,45( نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
  0,50  1,07  0,06  0,68  0,21 کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
  0,09  0,20  0,06  0,08  0,02 اشتغال 3104
  1,89  3,73  0,20  2,57  1,06 نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008
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 افزایش در نرخ بهره تسهیالت بانکی% 1خالصه آثار شوک -3جدول   

 (%)ک به جواب کنترل تغییر جواب شو    
متوسط 1380 1379 1378 1377  نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
  0,73  2,19  0,99  0,22 )0,48( واردات کاال حقیقی 104
  0,15  0,40  0,15  0,06 )0,00( های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
 )3,14( )4,28( )3,40( )2,86( )2,03( نقدینگی 210
 )1,12( )1,08( )1,15( )1,21( )1,04( تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
 )1,23( )1,17( )1,27( )1,34( )1,16( تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
 )4,41( )3,00( )4,10( )5,48( )5,05( گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
 )0,79( )0,87( )0,85( )0,81( )0,63( خصوصی حقیقیمصرف  709

 )5,80( )10,33( )5,82( )3,83( )3,23( نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
 )0,91( )1,49( )0,69( )0,69( )0,79( کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
 )0,20( )0,28( )0,20( )0,17( )0,14( اشتغال 3104
 )2,71( )1,83( )0,56( )2,46( )6,00( ولی نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پ 2008

  
 های نفتی افزایش در قیمت داخلی فرآورده% 10خالصه آثار شوک -4جدول   

 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل     
متوسط 1380 1379 1378 1377 نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
 )0,17( )0,18( )0,14( )0,24( )0,11( یواردات کاال حقیق 104
  0,18  0,26  0,25  0,14  0,08 های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
  0,36  0,27  0,16  0,51  0,50 نقدینگی 210
  0,02  0,02  0,01  0,03  0,03 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
  0,02  0,01  0,01  0,02  0,02 ار حقیقیتولید ناخالص غیرنفتی به قیمت باز 703
 )0,12( )0,12( )0,10( )0,17( )0,09( گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
  0,01  0,01  0,01  0,02  0,02 مصرف خصوصی حقیقی 709

  0,58  0,62  0,25  0,66  0,77 نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
 )0,66( )0,63( )0,95( )0,60( )0,47( کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
  0,03  0,03  0,01  0,04  0,04 اشتغال 3104
 )0,79(  0,20 )0,94( )0,95( )1,46( نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008
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 های عمرانی دولت افزایش در هزینه% 10خالصه آثار شوک -5جدول   

 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل     
متوسط 1380 1379 1378 1377 نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
  0,10 )0,32(  0,08  0,28  0,37 واردات کاال حقیقی 104
  0,04  0,02  0,10 )0,01(  0,04 های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
  0,78  1,18  0,52  0,96  0,46 نقدینگی 210
  0,57  0,53  0,58  0,68  0,48  به قیمت بازار حقیقیتولید ناخالص داخلی 620
  0,63  0,58  0,65  0,76  0,54 تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
  0,72  0,47  0,84  1,03  0,52 گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
  0,40  0,44  0,44  0,45  0,29 مصرف خصوصی حقیقی 709

  1,49  2,92  0,95  1,32  0,76 ار غیررسمینرخ ارز باز 2001
  0,31  0,56 )0,23(  0,61  0,28 کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
  0,09  0,13  0,06  0,12  0,06 اشتغال 3104
  0,98  1,21 )1,09(  2,04  1,76 نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008

  
 های جاری دولت ینهافزایش در هز% 10خالصه آثار شوک  -6جدول   

 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل     
متوسط 1380 1379 1378 1377  نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
 )0,62( )0,86( )0,62( )0,64( )0,37( واردات کاال حقیقی 104
 )0,44( )0,65( )0,52( )0,39( )0,19( های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
  0,66  0,84  0,64  0,60  0,54 نقدینگی 210
 )0,20( )0,22( )0,20( )0,21( )0,18( تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
 )0,08( )0,11( )0,09( )0,09( )0,05( تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
 )0,56( )0,71( )0,56( )0,59( )0,36( گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
 )0,05( )0,07( )0,05( )0,05( )0,02( مصرف خصوصی حقیقی 709

  1,13  1,93  1,03  0,76  0,81 نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
  1,06  1,38  1,15  0,95  0,74 کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
  0,06  0,09  0,06  0,05  0,03 اشتغال 3104
  1,00  0,88  0,69  0,90  1,52 هره در بازار غیرمتشکل پولی نرخ ب 2008
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   میلیارد ریال افزایش درآمد فروش ارز در بازار آزاد1000خالصه آثار شوک  -7جدول   
 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل     
متوسط 1380 1379 1378 1377 نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
  0,87  1,44  1,07  0,69  0,29 واردات کاال حقیقی 104
  0,14  0,28  0,24  0,02  0,03 های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
  0,13  0,32 )0,24(  0,37  0,08 نقدینگی 210
  0,13  0,23  0,13  0,11  0,04 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
  0,15  0,26  0,16  0,12  0,04  ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقیتولید 703
  0,75  1,21  0,90  0,62  0,25 گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
  0,09  0,16  0,10  0,07  0,02 مصرف خصوصی حقیقی 709

 )2,29( )3,44( )3,13( )1,33( )1,26( نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
  0,04  0,21 )0,52(  0,40  0,08 کننده   مصرفشاخص قیمت 2007
  0,02  0,05 )0,02(  0,04  0,01 اشتغال 3104
  0,49  1,57 )1,21(  1,22  0,39 نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008

  
    میلیارد ریال افزایش تسهیالت تکلیفی خصوصی1000خالصه آثار شوک  -8جدول   
 (%)واب کنترل تغییر جواب شوک به ج    
متوسط 1380 1379 1378 1377 نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
  0,13  0,24  0,14  0,10  0,04 واردات کاال حقیقی 104
  0,10  0,17  0,12  0,07  0,03 های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
 )0,20( )0,30( )0,23( )0,14( )0,12( نقدینگی 210
  0,01  0,01  0,01  0,00 )0,00( تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
  0,01  0,02  0,01  0,01  0,00 تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
  0,09  0,17  0,10  0,07  0,03 گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
  0,00  0,01  0,00  0,00  0,00 مصرف خصوصی حقیقی 709

 )0,37( )0,72( )0,38( )0,18( )0,18( نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
 )0,27( )0,40( )0,33( )0,19( )0,15( کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
 )0,02( )0,03( )0,03( )0,01( )0,01( اشتغال 3104
 )0,72( )0,64( )0,58( )0,72( )0,93( نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008
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   میلیارد ریال افزایش تسهیالت تکلیفی دولتی1000خالصه آثار شوک  -9جدول   
 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل     
متوسط 1380 1379 1378 1377 نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
  0,07  0,12  0,07  0,06  0,02 واردات کاال حقیقی 104
  0,05  0,09  0,07  0,04  0,02 های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
 )0,10( )0,14( )0,11( )0,09( )0,06( نقدینگی 210
  0,00  0,01  0,00  0,00 )0,00( تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00 تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
  0,05  0,08  0,05  0,04  0,01 گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 مصرف خصوصی حقیقی 709

 )0,18( )0,33( )0,19( )0,11( )0,09( نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
 )0,14( )0,19( )0,16( )0,12( )0,08( کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
 )0,01( )0,02( )0,01( )0,01( )0,01( اشتغال 3104
 )0,37( )0,29( )0,26( )0,43( )0,49( نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008

  
  میلیارد ریال افزایش حساب ذخیره تعهدات ارزی1000خالصه آثار شوک  -10جدول   

 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل     
متوسط 1380 1379 1378 1377 نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
 )0,02( )0,00(  0,01 )0,06( )0,03( واردات کاال حقیقی 104
 )0,02( )0,01(  0,01 )0,04( )0,02( های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
  0,02  0,04 )0,11(  0,08  0,08 نقدینگی 210
 )0,00(  0,00 )0,01( )0,00(  0,00 داخلی به قیمت بازار حقیقیتولید ناخالص  620
 )0,00(  0,00 )0,01( )0,01( )0,00( تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
 )0,02( )0,01(  0,00 )0,04( )0,02( گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
 )0,00(  0,00 )0,00( )0,00(  0,00 مصرف خصوصی حقیقی 709

  0,03  0,10 )0,20(  0,10  0,13 نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
  0,02  0,07 )0,16(  0,09  0,09 کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
  0,00  0,01 )0,01(  0,01  0,01 اشتغال 3104
 )0,05(  0,38 )0,42(  0,01 )0,17( نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008
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 افزایش در نرخ بهره تسهیالت بین بانکی لندن% 1ثار شوک خالصه آ -11جدول   

 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل     
متوسط 1380 1379 1378 1377 نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
 )0,02(  0,02 )0,01( )0,07( )0,00( واردات کاال حقیقی 104
 )0,04( )0,04( )0,05( )0,07( )0,01( ی غیرنفتی حقیقیها صادرات کاال 105
  0,08  0,07  0,02  0,20  0,03 نقدینگی 210
  0,00  0,01 )0,00(  0,00  0,00 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
  0,00  0,01 )0,00( )0,00(  0,00 تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
 )0,01(  0,02 )0,01( )0,04( )0,00( گذاری خصوصی حقیقی یهسرما 706
  0,03  0,05  0,04  0,03  0,02 مصرف خصوصی حقیقی 709

 )0,01( )0,13( )0,12(  0,19  0,02 نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
  0,10  0,08  0,01  0,25  0,04 کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
  0,01  0,01  0,00  0,02  0,00 اشتغال 3104
  0,17  0,09 )0,23(  0,62  0,19 نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008

  
 افزایش در سطح عمومی قیمت کشورهای صنعتی% 10خالصه آثار شوک  -12جدول   

 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل     
متوسط 1380 1379 1378 1377 نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
  3,15  3,05  3,04  3,76  2,76 واردات کاال حقیقی 104
  5,22  6,58  6,13  5,11  3,07 های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
  0,94  1,25  0,92  0,93  0,64 نقدینگی 210
  0,46  0,55  0,50  0,49  0,31 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
  0,48  0,57  0,52  0,50  0,32 تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
  2,64  2,59  2,63  3,18  2,18 گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
  0,31  0,40  0,34  0,31  0,19 مصرف خصوصی حقیقی 709

  1,57  2,78  1,41  1,15  0,95 نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
  0,67  0,74  0,53  0,77  0,62 کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
  0,11  0,15  0,11  0,11  0,07 اشتغال 3104
  1,56  0,92  0,19  2,17  2,98 نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008
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  میلیون دالر افزایش در حساب سرمایه1000خالصه آثار شوک  -13جدول   

 (%)اب کنترل تغییر جواب شوک به جو    
متوسط 1380 1379 1378 1377 نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
  3,55  2,53  2,95  4,25  4,44 واردات کاال حقیقی 104
  0,09  0,04  0,14  0,01  0,16 های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
  0,74  1,24  0,44  1,20  0,08 نقدینگی 210
  0,54  0,53  0,52  0,62  0,47 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
  0,57  0,55  0,55  0,65  0,51 تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
  3,03  2,25  2,67  3,75  3,46 گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
  0,33  0,36  0,34  0,37  0,27 مصرف خصوصی حقیقی 709

  1,20  2,81  0,58  1,43 )0,00( نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
  0,30  0,68 )0,31(  0,98 )0,13( کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
  0,09  0,14  0,04  0,14  0,03 اشتغال 3104
  1,38  1,61 )1,83(  3,67  2,08 نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008

  
 افزایش در نرخ ارز صادراتی% 10خالصه آثار شوک  -14جدول   

 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل     
متوسط 1380 1379 1378 1377  نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
  0,92  1,00  0,98  1,14  0,57 واردات کاال حقیقی 104
  5,52  6,97  6,46  5,43  3,24 حقیقیهای غیرنفتی  صادرات کاال 105
  0,29  0,42  0,36  0,24  0,15 نقدینگی 210
  0,14  0,18  0,16  0,14  0,07 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
  0,14  0,19  0,17  0,14  0,07 تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
  0,77  0,84  0,83  0,93  0,45 قیگذاری خصوصی حقی سرمایه 706
  0,09  0,12  0,10  0,08  0,04 مصرف خصوصی حقیقی 709

  0,50  0,91  0,57  0,29  0,22 نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
  0,23  0,27  0,30  0,20  0,15 کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
  0,03  0,05  0,04  0,03  0,02 اشتغال 3104
  0,51  0,24  0,43  0,69  0,67 ره در بازار غیرمتشکل پولی نرخ به 2008
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  افزایش در نرخ ارز رسمی% 10خالصه آثار شوک  -15جدول   
 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل     
متوسط 1380 1379 1378 1377 نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
 )2,85( )3,10( )3,02( )3,29( )1,97( حقیقیواردات کاال  104
 )0,55( )0,75( )0,71( )0,47( )0,28( های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
  0,14 )0,34(  0,53 )0,06(  0,43 نقدینگی 210
 )0,39( )0,51( )0,42( )0,42( )0,20( تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
 )0,46( )0,59( )0,50( )0,49( )0,25( نفتی به قیمت بازار حقیقیتولید ناخالص غیر 703
 )2,52( )2,73( )2,72( )2,95( )1,68( گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
 )0,28( )0,38( )0,31( )0,28( )0,13( مصرف خصوصی حقیقی 709

 )0,18( )1,48(  0,51 )0,30(  0,54 نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
 )0,52( )0,60( )0,09( )1,04( )0,35( کننده  مت مصرفشاخص قی 2007
 )0,01( )0,05(  0,04 )0,04(  0,02 اشتغال 3104
 )1,65( )1,22(  0,71 )3,61( )2,49( نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008

  
 افزایش در تولید نفت% 10خالصه آثار شوک  -16جدول  

 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل    
متوسط 1380 1379 1378 1377  نام متغیرمعادله

 13,73 13,74  13,63 13,94 13,59 صادرات نفت 23
 12,43  9,18 13,80  16,01 10,75 واردات کاال حقیقی 104
  0,60  0,44  0,76  0,67  0,54 های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
  3,97  6,43  4,80  3,96  0,71 نقدینگی 210
  3,86  3,88  4,26  4,06  3,22 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
  2,30  2,44  2,76  2,53  1,49 تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
 11,55  9,39 12,78 14,57  9,46 گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
  1,38  1,65  1,68  1,42  0,77 مصرف خصوصی حقیقی 709

  7,33 14,98  7,95  5,22  1,19 نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
  0,97  2,12  0,64  1,36 )0,26( کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
  0,51  0,71  0,59  0,52  0,22 اشتغال 3104
  5,04  3,25  1,69  9,55  5,67 نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008
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   دالر افزایش در قیمت نفت خام1خالصه آثار شوک  -17جدول   
 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل     
متوسط 1380 1379 1378 1377 نام متغیرمعادله

  5,53  4,58  3,80  4,86  8,87 صادرات نفت 23
  4,19  3,03  3,62  4,74  5,37 واردات کاال حقیقی 104
  0,19  0,19  0,31  0,12  0,15 یقیهای غیرنفتی حق صادرات کاال 105
  1,13  1,58  0,61  1,38  0,94 نقدینگی 210
  0,66  0,65  0,64  0,72  0,63 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
  0,69  0,68  0,68  0,76  0,65 تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقی 703
  3,59  2,71  3,23  4,24  4,20 گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
  0,43  0,48  0,45  0,45  0,36 مصرف خصوصی حقیقی 709

  1,83  3,45  0,82  1,69  1,37 نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
  0,06  0,55 )0,76(  0,47 )0,03( کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
  0,12  0,18  0,06  0,15  0,10 اشتغال 3104
  1,34  2,26 )1,95(  2,37  2,70 ره در بازار غیرمتشکل پولی نرخ به 2008

  
  سیف واردات افزایش در شاخص قیمت% 10خالصه آثار شوک  -18جدول   

 (%)تغییر جواب شوک به جواب کنترل     
متوسط 1380 1379 1378 1377  نام متغیرمعادله

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 صادرات نفت 23
 )4,62( )3,10( )3,56( )5,85( )5,94( ردات کاال حقیقیوا 104
 )0,82( )0,88( )0,86( )0,96( )0,57( های غیرنفتی حقیقی صادرات کاال 105
 )1,68( )1,82( )2,31( )1,58( )1,00( نقدینگی 210
 )0,80( )0,73( )0,81( )0,95( )0,71( تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حقیقی 620
 )0,93( )0,85( )0,95( )1,08( )0,83( ید ناخالص غیرنفتی به قیمت بازار حقیقیتول 703
 )4,45( )3,21( )3,82( )5,72( )5,07( گذاری خصوصی حقیقی سرمایه 706
 )0,58( )0,62( )0,63( )0,64( )0,46( مصرف خصوصی حقیقی 709

 )2,44( )3,29( )3,33( )1,81( )1,34( نرخ ارز بازار غیررسمی 2001
 )1,18( )0,82( )1,87( )1,17( )0,86( کننده  شاخص قیمت مصرف 2007
 )0,18( )0,18( )0,25( )0,18( )0,12( اشتغال 3104
 )2,43(  1,65 )1,75( )3,61( )6,03( نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی  2008
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  بینی پیش
 الگو است تغییر  که سال پایانی آمار مورد استفاده در این1380اگر بعد از سال 

 برای 1380های بعد از  توانستیم الگو را برای سال ساختاری اتفاق نیافتاده بود به راحتی می
 به احتیاج مختلف یها بینی پیش انجام برای طفق. هیمد قرار استفاده مورد بینی پیش مقاصد
  . است شده وردهآ قبالً یرهاغمت این اسامی که داریم برونزا های یرغمت از ییها بینی پیش داشتن

های  سازی نرخ ارز و حساب ذخیرۀ ارزی در سال وقوع دو پدیدۀ سیاستگذاری یکسان
شوند و لذا باید   تغییرات ساختاری بسیار مهمی در اقتصاد ایران تلقی می1382 و 1381

های مزبور استفاده نمود باید  بینی در سال برای اینکه بتوان از الگوی فعلی برای پیش
تی در ساختار الگو داد تا این قابلیت در الگو لحاظ شود که دو سیاست فوق را مد نظر تغییرا

  .های بعدی این الگو به این مبحث مهم پرداخته شود امید است در ویرایش. قرار دهد
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  کامپیوتری های  هبرنام
 Econometoic Views افزار نرم طتوس الگو این در اقتصادسنجی محاسبات کلیه

 انجام در سهولت برای. است نصب قابل Windows طمحی در که شده انجام 1/4 ویرایش
 و تعسر در توانند  میها هبرنام این که شده نوشته یهای  هبرنام محاسباتی های یندآفر برخی
 تواند  میدیعب محققین برای ها هبرنام اینگونه اینکه به توجه با. نمایند یاری را کاربر دقت
 از فوق افزار نرم اینکه به توجه با. ایم کرده نهاآ درج به اقدام اذل شود عواق فیدم بسیار

 توانند  میباشند شناآ TSP افزار نرم به که کسانی لبغا ،است TSP یافته هعتوس های ویرایش
 .بفهمند راحتی به را زیر های  هبرنام

 CALC13. PRG برنامه
 ملیاتع انجام با الگو برای استفاده مورد های یرغمت برخی تولید برنامه این یفهظو

  .باشد  مییرهاغمت سایر بر یضریا
 EVAL200.PRG برنامه

 برنامه این یفهظو. است شده نوشته نمونه دوران سازی شبیه ارزیابی برای برنامه این
 در توان  میرا ارزیابیها کلیه. باشد  میسازی شبیه برای مختلف های  همارآ محاسبه و تولید
 )یکدیگر بر ادالتعم متقابل رثا بدون ایستا سازی شبیه( شده داده برازش ،ایستا ،پویا تحاال
  .نمود محاسبه برنامه این طتوس

   EVAL200FORCASTABILITY.PRGبرنامه 
وظیفه این برنامه . سازی دوران نمونه نوشته شده است این برنامه برای ارزیابی شبیه

های زمانی دلخواه   پویا برای دورهسازی رای شبیههای مختلف ب  تولید و محاسبه آماره
سازی ایستا  شبیه(توان در حاالت پویا، ایستا، برازش داده شده  کلیه ارزیابیها را می. باشد می

تواند   این برنامه می.توسط این برنامه محاسبه نمود) بدون اثر متقابل معادالت بر یکدیگر
  .ختلف در درون نمونه ارزیابی نمایدهای م بینی الگو را برای دوره قدرت پیش

 SHOCK200.PRG برنامه
 ریفعت با. دارد را برونزا های یرغمت بر سیاستی های شوک تحلیل یفهظو برنامه این

 با را نهاآ و نموده محاسبه را جدیدی سازی شبیه مقادیر برنامه این منفرد سیاستی های شوک
 .کند  میمقایسه کنترل جواب
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'PROGRAM CALC13.PRG 
 
'This program generates all necessary variables 
 
SMPL  1959 2005 
'Conversion of ton to barrel for records; not for calculations 
'IRXOILB=IRXOIL*7.3*0.001 
'IRYOILB=IRYOIL*7.3*0.001 
GENR IRWPOIL=IRXOILD/IRXOILB 
 
GENR IRDISV=IRIIV+IRGDPEOV 
GENR IRDIS=IRII+IRGDPEO 
 
GENR IRSBD=IRXSD-IRMSD 
GENR IRFYSBD=IRXFYSD-IRMFYSD 
GENR IRNFSBD=IRXNFSD-IRMNFSD 
 
GENR IRPGDIM=IRGDIMV/IRGDIM 
GENR IRPC=IRCV/IRC 
GENR IRPG=IRGV/IRG 
GENR IRPGDPM=IRGDPMV/IRGDPM 
GENR IRPGDPF=IRGDPFV/IRGDPF 
GENR IRPGDIM=IRGDIMV/IRGDIM 
GENR IRPGNIM=IRGNIMV/IRGNIM 
GENR IRPGDPNF=IRGDPNFV/IRGDPNF 
GENR IRPGNPM=IRGNPMV/IRGNPM 
GENR IRPI=IRIV/IRI 
'''''''''GENR IRPINOIL=IRINOILV/IRINOIL 
''''''''GENR IRPIOIL=IRIOILV/IRIOIL 
GENR IRPA=IRADV/IRAS 
GENR IRPM=IRMV/IRM 
GENR IRPVAOIL=IRVAOILV/IRVAOIL 
GENR IRPX=IRXV/IRX 
GENR IRPDIS=IRDISV/IRDIS 
GENR IRPGDPEO=IRGDPEOV/IRGDPEO 
GENR IRPII=IRIIV/IRII 
GENR IRPNIT=IRNITV/IRNIT 
GENR IRPIT=IRITV/IRIT 
GENR IRPSUB=IRSUBV/IRSUB 
GENR IRPNNIF=IRNNIFV/IRNNIF 
GENR IRPIP=IRIPV/IRIP 
GENR IRPIG=IRIGV/IRIG 
GENR IRPCCA=IRCCAV/IRCCA 
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GENR IRPNFY=IRNFYV/IRNFY 
GENR IRPBOT=IRBOTV/IRBOT 
GENR IRPXFY=IRXFYV/IRXFY 
GENR IRPMFY=IRMFYV/IRMFY 
GENR IRPGNS=IRGNSV/IRGNS 
GENR IRPNNS=IRNNSV/IRNNS 
GENR IRPINPUT=IRINPUTV/IRINPUT 
GENR IROUTPUT=IRINPUT+IRGDPF 
GENR IRPOUTPUT=IROUTPUTV/IROUTPUT 
GENR IRPMG  = IRMGV  / IRMG 
GENR IRPMNFS  = IRMNFSV  / IRMNFS 
GENR IRPXOIL  = IRXOILV  / IRXOIL 
GENR IRPXNOILG  = IRXNOILGV  / IRXNOILG 
GENR IRPXNFS  = IRXNFSV  / IRXNFS 
GENR IRWINDCPI=IRWIND/IRCPI 
GENR IRWINDPGDPM=IRWIND/IRPGDPM 
GENR IRWINDPGDPNF=IRWIND/IRPGDPNF 
GENR IRWINDWPID=IRWIND/IRWPID 
GENR IRUNEMPR=IRUNEMP/IRPOPA*100 
 
GENR IRINFCPI=D(IRCPI)/IRCPI(-1) 
GENR IRINFWPI=D(IRWPI)/IRWPI(-1) 
 
GENR  IRXGNODFCPI=IRXGNOD/FCPI 
GENR  IRXGNODOP=IRXGNOD/OECDP 
GENR  IRXNFSDOP=IRXNFSD/OECDP 
GENR IRMSDFPX=IRMSD/FPX 
GENR IRXSDFCPI=IRXSD/FCPI 
GENR IRMGDFPX=IRMGD/FPX 
GENR IRMNFSDCIFP=IRMNFSD/IRCIFP 
GENR IRMGDCIFP=IRMGD/IRCIFP 
GENR IRMGCDCIFP=IRMGCD/IRCIFP 
GENR IRGMTR=(IRGMTV*1000)/(IRMGD*(1-(CIFFOBF-
1)*IRD8187)*CIFFOBF) 
GENR CIFFOBA8187=(CIFFOBF-1)*IRD8187*IRMGD 
GENR CIFFOBAC8187=(CIFFOBF-1)*IRD8187*IRMGCD 
 
GENR IRYD = IRGDPNF+IRNFY-IRCCA-IRGRTDV/IRPIT 
GENR IRYDV = IRGDPNFV+IRNFYV -IRCCAV-IRGRTDV 
GENR IRPYD = IRYDV/IRYD 
 
GENR IRSPV=IRYDV-IRCV 
GENR IRSP=IRYD-IRC 
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GENR IRPSP=IRSPV/IRSP 
GENR IRPGDEM=IRGDEMV/IRGDEM 
 
GENR  IRM2NFAD=1000*IRM2NFAV*( (1-IRD93-IRD90-IRD91-
IRD92)/IREO +IRD93/1748 +IRD90/221.89 +IRD91/351.9+IRD92/641.2 ) 
GENR IRM2PGDPM=IRM2V/IRPGDPM 
GENR IRM2CPI=IRM2V/IRCPI 
GENR IRDDVPGDPM=IRDDV/IRPGDPM 
GENR IRSDVPGDPM=IRSDV/IRPGDPM 
GENR IRCUVPGDPM=IRCUV/IRPGDPM 
GENR IRM2NPVPGDPM=IRM2NPV/IRPGDPM 
GENR IRM2NGGV= IRGBDVC +IRFEOAV +IROLVC 
GENR IRM2NGSV= IRM2NGV - IRM2NGGV 
GENR IRM2NGSVPGDPM= IRM2NGSV/IRPGDPM 
 
GENR IRWARCD=IRWARCDV/IRPCCA 
GENR IRWARED=IRWAREDV/IRPCCA 
GENR IRWARMD=IRWARMDV/IRWPI 
GENR IRWARD=IRWARCD+IRWARED+IRWARMD 
 
SMPL 1959 1959 
GENR IRK=IRI-IRCCA 
GENR IRKV=IRIV-IRCCAV 
''''''''''GENR IRKOIL=IRIOIL 
'''''''''''GENR IRKNOIL=IRINOIL- IRCCA 
 
GENR IRIIVC=IRIIV 
GENR IRIIC=IRII 
 
SMPL 1960 2005 
GENR IRK=IRK(-1)+IRI-IRCCA 
GENR IRKV=IRKV(-1)*(1+(IRPI-IRPI(-1))/IRPI(-1))+IRIV-IRCCAV 
''''''''GENR IRKOIL=IRKOIL(-1) + IRIOIL  
''''''''GENR IRKNOIL=IRKNOIL(-1) + IRINOIL - IRCCA 
 
'''''''GENR IRIIVC=IRIIVC(-1)*(1+(IRPK-IRPK(-1))/IRPK(-1))+IRIIV 
'''''''GENR IRIIC=IRIIC(-1)+IRII 
 
SMPL 1959 2005 
GENR IRPK=IRKV/IRK 
 
SMPL 1959 1959 
GENR IRBOPDC=IRBOPD 
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GENR IRBOPEODC=IRBOPEOD 
GENR IRKADC=IRKAD 
GENR IRCADC=IRCAD 
GENR IRTBDC=IRTBD 
GENR IRSBDC=IRSBD 
GENR IRNTRDC=IRNTRD 
GENR IRFYSBDC=IRFYSBD 
GENR IRNFSBDC=IRNFSBD 
GENR CIFFOBA8187C=CIFFOBA8187 
GENR IRGBDVC= - IRGBDV 
GENR IROLVC= IROLV 
GENR IROLPVC= IROLPV 
GENR IROLGVC= IROLGV 
GENR IRGEFIVC=IRGEFIV 
GENR IRGEFIDC=IRGEFIV/IREO*1000 
 
SMPL 1960 2005 
GENR IRBOPDC=IRBOPDC(-1) + IRBOPD 
GENR IRBOPEODC=IRBOPEODC(-1)+IRBOPEOD 
GENR IRKADC=IRKADC(-1)+IRKAD 
GENR IRCADC=IRCADC(-1)+IRCAD 
GENR IRTBDC=IRTBDC(-1)+IRTBD 
GENR IRSBDC=IRSBDC(-1)+IRSBD 
GENR IRNTRDC=IRNTRDC(-1)+IRNTRD 
GENR IRFYSBDC=IRFYSBDC(-1)+IRFYSBD 
GENR IRNFSBDC=IRNFSBDC(-1)+IRNFSBD 
GENR CIFFOBA8187C=CIFFOBA8187C(-1)+CIFFOBA8187 
GENR IRGBDVC=IRGBDVC(-1)  - IRGBDV 
GENR IROLVC=IROLVC(-1)+IROLV 
GENR IROLPVC=IROLPVC(-1)+IROLPV 
GENR IROLGVC=IROLGVC(-1)+IROLGV 
GENR IRGEFIVC=IRGEFIVC(-1)+IRGEFIV 
GENR IRGEFIDC=IRGEFIDC(-1)+IRGEFIV/IREO*1000 
SMPL 1959 2005 
GENR IRPOPAPOP=IRPOPA/IRPOP 
 
SMPL 1959 1959 
GENR IRINFCPI=(4.37-3.87)/3.87 
GENR IRINFWPI=(4.8-4.6)/4.6 
SMPL 1959 2005 
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'PROGRAM EVAL200.PRG 
 
'This program evaluates the ex-post simulation of the MODEL_200 by 
generating various simulation statistics.  The evaluations may be applied to 
dynamic, static and fitted (static simulation with no-interaction) simulations. 
 
'Note: In model-solve tab tick baseline scenario as active scenario 
 
'Initialization: 
!START=1959 
!END=2001 
!LAGSTRUCTURE=1 
%MODNAME="Ver5_MODEL_200" 
%SYSNAME="SYS_200" 
!NVAR=200 
!NROWS=!NVAR+2 
%SIMULATIONID="_0" 
!NSTAT=23 
!NCOLS=!NSTAT+3 
!MAXIT=50000 
!PRECISION=1E-07 
!MED=0 
!VARIANCE=0 
!NOBS= !END-!START+1 
 SUBROUTINE LOCAL MEDIAN(SERIES DUMMY ,SCALAR !MED, 
SCALAR !NOBS) 
!NOBS1= !NOBS-1 
FOR !I=1 TO !NOBS1 
       !M=!I+1 
       FOR !J=!M TO !NOBS 
             IF DUMMY(!I) > DUMMY(!J) THEN !D=DUMMY(!I) 
             DUMMY(!I)=DUMMY(!J) 
             DUMMY(!J)=!D 
             ELSE 
             ENDIF 
       NEXT !I 
NEXT !J 
!M=0 
FOR !N=0 TO !NOBS 
       !M=!M+2 
       IF !M>=!NOBS THEN EXITLOOP 
       ENDIF 
NEXT !N 
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IF !M=!NOBS THEN !K= !NOBS/2  
!MED=(DUMMY(!K)+DUMMY(!K+1))/2 
ELSE 
!K= !NOBS1/2     
!MED=DUMMY(!K+1) 
ENDIF 
ENDSUB 
SMPL !START !END 
TABLE(!NROWS,!NCOLS) SIMSTAT 
SETCOLWIDTH(SIMSTAT,1,5) 
SETCOLWIDTH(SIMSTAT,2,16) 
SETCOLWIDTH(SIMSTAT,3,16) 
SETCOLWIDTH(SIMSTAT,4,14) 
SETCOLWIDTH(SIMSTAT,5,14) 
FOR !J=6 TO !NCOLS 
        SETCOLWIDTH(SIMSTAT,!J,16) 
NEXT !J 
FOR !J=1 TO !NCOLS 
       SETCELL(SIMSTAT,1,!J,0,"C") 
NEXT !J 
SETLINE(SIMSTAT,2) 
FOR !I=3 TO !NROWS 
          %NUMBER=@STR(!I-2)+" " 
         SETCELL(SIMSTAT,!I,1,%NUMBER,"R",4.0) 
         SETCELL(SIMSTAT,!I,2,0,"L")  
         SETCELL(SIMSTAT,!I,3,0,"L")  
         SETCELL(SIMSTAT,!I,4,0,"R",14.0)  
         SETCELL(SIMSTAT,!I,5,0,"R",14.0)  
         FOR !J= 6 TO !NCOLS        
               SETCELL(SIMSTAT,!I,!J,0,"R",16.5) 
         NEXT !J 
NEXT !I 
SHOW SIMSTAT 
GROUP TEMPGROUP 
DELETE TEMPGROUP 
SOLVE(M=!MAXIT,C=!PRECISION) %MODNAME 
{%MODNAME}.MAKEGROUP(A,N) TEMPGROUP @ENDOG 
 TABLE TEMPTAB 
DELETE TEMPTAB 
FREEZE(TEMPTAB) TEMPGROUP 
FOR   !I=1 TO !NVAR 
       SIMSTAT(!I+2,3)=TEMPTAB(1,!I+1)+"_0" 
       SIMSTAT(!I+2,2)=TEMPTAB(1,!I+1) 



شکدۀ پولی و بانکیپژوه    309 

NEXT !I 
SIMSTAT(1,1)="No." 
SIMSTAT(1,2)="Actual" 
SIMSTAT(1,3)="Simulated" 
SIMSTAT(1,4)="Observations" 
SIMSTAT(1,5)="Non_zero obs" 
SIMSTAT(1,6)="Mean actual" 
SIMSTAT(1,7)="Mean simulated" 
SIMSTAT(1,8)="Mean error" 
SIMSTAT(1,9)="VAR(error)" 
SIMSTAT(1,10)="SDV(error)" 
SIMSTAT(1,11)="Median(error)" 
SIMSTAT(1,12)="Max(error)" 
SIMSTAT(1,13)="Min(error)" 
SIMSTAT(1,14)="Skewness(error)" 
SIMSTAT(1,15)="Kurtosis(error)" 
SIMSTAT(1,16)="RMS Error" 
SIMSTAT(1,17)="M percent error" 
SIMSTAT(1,18)="RMS percent error" 
SIMSTAT(1,19)="M absolute error" 
SIMSTAT(1,20)="MA percent error" 
SIMSTAT(1,21)="Corr(act,sim)" 
SIMSTAT(1,22)="Cov(act,sim)" 
SIMSTAT(1,23)="Theil U-Stat." 
SIMSTAT(1,24)="Theil U-Bias" 
SIMSTAT(1,25)="Theil U-Var" 
SIMSTAT(1,26)="Theil U-Cov" 
FOR !I=3 TO !NROWS 
       SMPL !START !END  
       %ACTUAL=SIMSTAT(!I,2) 
       %SIMULATED=SIMSTAT(!I,3) 
       %ERROR="E_"+%ACTUAL 
       %PERROR="P_"+%ACTUAL 
       %APERROR="A_"+%ACTUAL 
       SERIES %ACTUAL 
       SERIES  %SIMULATED 
       SERIES  %ERROR 
       GENR {%ERROR}={%SIMULATED}-{%ACTUAL} 
       SIMSTAT(!I,4)=@OBS({%ACTUAL}) 
       !AUX0=@OBS({%ACTUAL}) 
       SMPL !START !END  IF ({%ACTUAL})<>0 
       SIMSTAT(!I,5)=@OBS({%ACTUAL}) 
       SMPL !START !END  IF ({%ACTUAL})>0 
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       !AUX1=@OBS({%ACTUAL}) 
       IF !AUX1=!AUX0 THEN 
       GENR {%PERROR}={%ERROR} /{%ACTUAL} 
       GENR {%APERROR}=ABS({%ERROR} /{%ACTUAL}) 
       ELSE   
       GENR {%PERROR}=NA 
       GENR {%APERROR}=NA 
       ENDIF 
       SMPL !START !END  
       GENR TEMP1=({%ERROR}-@MEAN({%ERROR}))^3 
       GENR TEMP2=({%ERROR}-@MEAN({%ERROR}))^4 
       SIMSTAT(!I,6)=@MEAN({%ACTUAL}) 
       SIMSTAT(!I,7)=@MEAN({%SIMULATED}) 
       SIMSTAT(!I,8)=@MEAN({%ERROR}) 
!VARIANCE=@VAR({%ERROR})*@OBS({%ERROR})/(@OBS({%ERRO
R})-1) 
       SIMSTAT(!I,9)=!VARIANCE 
       SIMSTAT(!I,10)=SQR(!VARIANCE) 
       CALL MEDIAN({%ERROR}, !MED, !NOBS) 
       SIMSTAT(!I,11)=!MED 
       GENR {%ERROR}={%SIMULATED}-{%ACTUAL} 
       SIMSTAT(!I,12)=@MAX({%ERROR}) 
       SIMSTAT(!I,13)=@MIN({%ERROR}) 
       IF !VARIANCE<>0 THEN  
       SIMSTAT(!I,14)= 
@MEAN(TEMP1)/(!VARIANCE^1.5)*@OBS({%ERROR})/(@OBS({%ERR
OR})-1) 
SIMSTAT(!I,15)=@MEAN(TEMP2)/(!VARIANCE^2)*@OBS({%ERROR})/(
@OBS({%ERROR})-1) 
       ELSE 
       ENDIF 
       SIMSTAT(!I,16)=SQR( @SUMSQ({%ERROR})/@OBS({%ERROR})) 
       SMPL !START !END IF ({%ACTUAL})<>0 
       IF !AUX1=!AUX0 THEN 
       SIMSTAT(!I,17)=@MEAN({%PERROR}) 
       SIMSTAT(!I,18)=SQR(@SUMSQ({%PERROR})/@OBS({%PERROR})) 
        ELSE 
       SIMSTAT(!I,17)="NA" 
       SIMSTAT(!I,18)="NA" 
       ENDIF 
       SMPL !START !END  
       SIMSTAT(!I,19)=@SUM(ABS({%ERROR}))/@OBS({%ERROR}) 
       SMPL !START !END IF ({%ACTUAL})<>0 
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       IF !AUX1=!AUX0 THEN 
       SIMSTAT(!I,20)=@SUM(ABS({%APERROR}))/@OBS({%ERROR}) 
       ELSE 
       SIMSTAT(!I,20)="NA" 
       ENDIF 
       SMPL !START !END  
       SIMSTAT(!I,21)=@COR({%ACTUAL},{%SIMULATED}) 
       SIMSTAT(!I,22)=@COV({%ACTUAL},{%SIMULATED}) 
       SIMSTAT(!I,23)=SQR( @SUMSQ({%ERROR})/@OBS({%ERROR}))  / 
(SQR(@SUMSQ({%SIMULATED})/@OBS({%ERROR})) +  
SQR(@SUMSQ({%ACTUAL})/@OBS({%ERROR})) ) 
       IF !VARIANCE>0.00001 THEN 
       SIMSTAT(!I,24)= ( (@MEAN({%SIMULATED})-
@MEAN({%ACTUAL}))^2 ) /  ( 
@SUMSQ({%ERROR})/@OBS({%ERROR}) ) 
       SIMSTAT(!I,25)= ( (SQR(@VAR({%SIMULATED}))-
SQR(@VAR({%ACTUAL})))^2 ) /( 
@SUMSQ({%ERROR})/@OBS({%ERROR}) ) 
       SIMSTAT(!I,26)= ( 2*(1-@COR({%SIMULATED},{%ACTUAL}))*( 
SQR(@VAR({%SIMULATED}))*SQR(@VAR({%ACTUAL})))  ) /  ( 
@SUMSQ({%ERROR})/@OBS({%ERROR}) ) 
       ELSE 
       SIMSTAT(!I,24)=0 
       SIMSTAT(!I,25)=0 
       SIMSTAT(!I,26)=1 
       ENDIF 
'       DELETE {%SIMULATED} 
       DELETE {%ERROR} 
       DELETE {%PERROR} 
       DELETE {%APERROR} 
NEXT  !I 
SETLINE (SIMSTAT,!NROWS+1) 
SHOW SIMSTAT 
DELETE TEMP1 TEMP2 
DELETE TEMPTAB 
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'PROGRAM EVAL200FORCASTABILITY.PRG 
 
'This program evaluates the ex-post simulation of the MODEL_200 by 
generating various simulation statistics.  The evaluations is applied to dynamic 
short term simulations with different time periods. 
 
'Initialization: 
!START=1959 
!END=2001 
!LAGSTRUCTURE=1 
%MODNAME="Ver5_MODEL_200" 
%SYSNAME="SYS_200" 
!NVAR=200 
!NROWS=!NVAR+2 
%SIMULATIONID="_0" 
!NSTAT=23 
!NCOLS=!NSTAT+3 
!MAXIT=50000 
!PRECISION=1E-07 
!MED=0 
!VARIANCE=0 
!NOBS= !END-!START+1 
!PERIOD=1 
 
SUBROUTINE LOCAL MEDIAN(SERIES DUMMY ,SCALAR !MED, 
SCALAR !NOBS) 
!NOBS1= !NOBS-1 
FOR !I=1 TO !NOBS1 
       !M=!I+1 
       FOR !J=!M TO !NOBS 
             IF DUMMY(!I) > DUMMY(!J) THEN !D=DUMMY(!I) 
             DUMMY(!I)=DUMMY(!J) 
             DUMMY(!J)=!D 
             ELSE 
             ENDIF 
       NEXT !I 
NEXT !J 
!M=0 
FOR !N=0 TO !NOBS 
       !M=!M+2 
       IF !M>=!NOBS THEN EXITLOOP 
       ENDIF 
NEXT !N 
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IF !M=!NOBS THEN !K= !NOBS/2  
!MED=(DUMMY(!K)+DUMMY(!K+1))/2 
ELSE 
!K= !NOBS1/2     
!MED=DUMMY(!K+1) 
ENDIF 
ENDSUB 
 
 SMPL !START !END 
TABLE(!NROWS,!NCOLS) SIMSTAT 
SETCOLWIDTH(SIMSTAT,1,5) 
SETCOLWIDTH(SIMSTAT,2,16) 
SETCOLWIDTH(SIMSTAT,3,16) 
SETCOLWIDTH(SIMSTAT,4,14) 
SETCOLWIDTH(SIMSTAT,5,14) 
FOR !J=6 TO !NCOLS 
        SETCOLWIDTH(SIMSTAT,!J,16) 
NEXT !J 
FOR !J=1 TO !NCOLS 
       SETCELL(SIMSTAT,1,!J,0,"C") 
NEXT !J 
SETLINE(SIMSTAT,2) 
FOR !I=3 TO !NROWS 
          %NUMBER=@STR(!I-2)+" " 
         SETCELL(SIMSTAT,!I,1,%NUMBER,"R",4.0) 
         SETCELL(SIMSTAT,!I,2,0,"L")  
         SETCELL(SIMSTAT,!I,3,0,"L")  
         SETCELL(SIMSTAT,!I,4,0,"R",14.0)  
         SETCELL(SIMSTAT,!I,5,0,"R",14.0)  
         FOR !J= 6 TO !NCOLS        
               SETCELL(SIMSTAT,!I,!J,0,"R",16.5) 
         NEXT !J 
NEXT !I 
SHOW SIMSTAT 
GROUP TEMPGROUP 
DELETE TEMPGROUP 
SOLVE(M=!MAXIT,C=!PRECISION) %MODNAME 
{%MODNAME}.MAKEGROUP(A,N) TEMPGROUP @ENDOG 
TABLE TEMPTAB 
DELETE TEMPTAB 
FREEZE(TEMPTAB) TEMPGROUP 
FOR   !I=1 TO !NVAR 
       SIMSTAT(!I+2,3)=TEMPTAB(1,!I+1)+"_0" 
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       SIMSTAT(!I+2,2)=TEMPTAB(1,!I+1) 
NEXT !I 
%SIMTAG="_"+@STR(!PERIOD) 
!IDLEPERIOD=0 
 
FOR !N=!END TO !START+!LAGSTRUCTURE STEP -!PERIOD 
               IF !N-!PERIOD<!START+!LAGSTRUCTURE-1 THEN EXITLOOP 
ELSE 
               !IDLEPERIOD=!N-!PERIOD+1 
               ENDIF 
        SMPL !N-!PERIOD+1 !N 
        SOLVE(M=!MAXIT,C=!PRECISION) %MODNAME 
FOR !I=3 TO !NROWS 
                %PERIODSIMULATED=SIMSTAT(!I,2)+%SIMTAG 
                %SIMULATED=SIMSTAT(!I,3) 
                SERIES  %PERIODSIMULATED 
                SERIES  %SIMULATED 
                GENR {%PERIODSIMULATED}={%SIMULATED} 
NEXT !I 
NEXT !N 
 
!START=!IDLEPERIOD 
!END= !END 
SMPL !START !END 
SIMSTAT(1,1)="No." 
SIMSTAT(1,2)="Actual" 
SIMSTAT(1,3)="Simulated" 
SIMSTAT(1,4)="Observations" 
SIMSTAT(1,5)="Non_zero obs" 
SIMSTAT(1,6)="Mean actual" 
SIMSTAT(1,7)="Mean simulated" 
SIMSTAT(1,8)="Mean error" 
SIMSTAT(1,9)="VAR(error)" 
SIMSTAT(1,10)="SDV(error)" 
SIMSTAT(1,11)="Median(error)" 
SIMSTAT(1,12)="Max(error)" 
SIMSTAT(1,13)="Min(error)" 
SIMSTAT(1,14)="Skewness(error)" 
SIMSTAT(1,15)="Kurtosis(error)" 
SIMSTAT(1,16)="RMS Error" 
SIMSTAT(1,17)="M percent error" 
SIMSTAT(1,18)="RMS percent error" 
SIMSTAT(1,19)="M absolute error" 
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SIMSTAT(1,20)="MA percent error" 
SIMSTAT(1,21)="Corr(act,sim)" 
SIMSTAT(1,22)="Cov(act,sim)" 
SIMSTAT(1,23)="Theil U-Stat." 
SIMSTAT(1,24)="Theil U-Bias" 
SIMSTAT(1,25)="Theil U-Var" 
SIMSTAT(1,26)="Theil U-Cov" 
FOR !I=3 TO !NROWS 
       SMPL !START !END  
       %ACTUAL=SIMSTAT(!I,2) 
       %SIMULATED=SIMSTAT(!I,2)+%SIMTAG 
       SIMSTAT(!I,3)=%SIMULATED 
       %ERROR="E_"+%ACTUAL 
       %PERROR="P_"+%ACTUAL 
       %APERROR="A_"+%ACTUAL 
       SERIES %ACTUAL 
       SERIES  %SIMULATED 
       SERIES  %ERROR 
       GENR {%ERROR}={%SIMULATED}-{%ACTUAL} 
       SIMSTAT(!I,4)=@OBS({%ACTUAL}) 
       !AUX0=@OBS({%ACTUAL}) 
       SMPL !START !END  IF ({%ACTUAL})<>0 
       SIMSTAT(!I,5)=@OBS({%ACTUAL}) 
       SMPL !START !END  IF ({%ACTUAL})>0 
       !AUX1=@OBS({%ACTUAL}) 
       IF !AUX1=!AUX0 THEN 
       GENR {%PERROR}={%ERROR} /{%ACTUAL} 
       GENR {%APERROR}=ABS({%ERROR} /{%ACTUAL}) 
       ELSE   
       GENR {%PERROR}=NA 
       GENR {%APERROR}=NA 
       ENDIF 
       SMPL !START !END  
       GENR TEMP1=({%ERROR}-@MEAN({%ERROR}))^3 
       GENR TEMP2=({%ERROR}-@MEAN({%ERROR}))^4 
       SIMSTAT(!I,6)=@MEAN({%ACTUAL}) 
       SIMSTAT(!I,7)=@MEAN({%SIMULATED}) 
       SIMSTAT(!I,8)=@MEAN({%ERROR}) 
       
!VARIANCE=@VAR({%ERROR})*@OBS({%ERROR})/(@OBS({%ERRO
R})-1) 
       SIMSTAT(!I,9)=!VARIANCE 
       SIMSTAT(!I,10)=SQR(!VARIANCE) 
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       CALL MEDIAN({%ERROR}, !MED, !NOBS) 
       SIMSTAT(!I,11)=!MED 
       GENR {%ERROR}={%SIMULATED}-{%ACTUAL} 
       SIMSTAT(!I,12)=@MAX({%ERROR}) 
       SIMSTAT(!I,13)=@MIN({%ERROR}) 
       IF !VARIANCE<>0 THEN  
       SIMSTAT(!I,14)= 
@MEAN(TEMP1)/(!VARIANCE^1.5)*@OBS({%ERROR})/(@OBS({%ERR
OR})-1) 
       
SIMSTAT(!I,15)=@MEAN(TEMP2)/(!VARIANCE^2)*@OBS({%ERROR})/(
@OBS({%ERROR})-1) 
       ELSE 
       ENDIF 
       SIMSTAT(!I,16)=SQR( @SUMSQ({%ERROR})/@OBS({%ERROR})) 
       SMPL !START !END IF ({%ACTUAL})<>0 
       IF !AUX1=!AUX0 THEN 
       SIMSTAT(!I,17)=@MEAN({%PERROR}) 
       SIMSTAT(!I,18)=SQR(@SUMSQ({%PERROR})/@OBS({%PERROR})) 
        ELSE 
       SIMSTAT(!I,17)="NA" 
       SIMSTAT(!I,18)="NA" 
       ENDIF 
       SMPL !START !END  
       SIMSTAT(!I,19)=@SUM(ABS({%ERROR}))/@OBS({%ERROR}) 
       SMPL !START !END IF ({%ACTUAL})<>0 
       IF !AUX1=!AUX0 THEN 
       SIMSTAT(!I,20)=@SUM(ABS({%APERROR}))/@OBS({%ERROR}) 
       ELSE 
       SIMSTAT(!I,20)="NA" 
       ENDIF 
       SMPL !START !END  
       SIMSTAT(!I,21)=@COR({%ACTUAL},{%SIMULATED}) 
       SIMSTAT(!I,22)=@COV({%ACTUAL},{%SIMULATED}) 
       SIMSTAT(!I,23)=SQR( @SUMSQ({%ERROR})/@OBS({%ERROR}))  / 
(SQR(@SUMSQ({%SIMULATED})/@OBS({%ERROR})) +  
SQR(@SUMSQ({%ACTUAL})/@OBS({%ERROR})) ) 
       IF !VARIANCE<>0 THEN 
       SIMSTAT(!I,24)= ( (@MEAN({%SIMULATED})-
@MEAN({%ACTUAL}))^2 ) /  ( 
@SUMSQ({%ERROR})/@OBS({%ERROR}) ) 
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       SIMSTAT(!I,25)= ( (SQR(@VAR({%SIMULATED}))-
SQR(@VAR({%ACTUAL})))^2 ) /( 
@SUMSQ({%ERROR})/@OBS({%ERROR}) ) 
       SIMSTAT(!I,26)= ( 2*(1-@COR({%SIMULATED},{%ACTUAL}))*( 
SQR(@VAR({%SIMULATED}))*SQR(@VAR({%ACTUAL})))  ) /  ( 
@SUMSQ({%ERROR})/@OBS({%ERROR}) ) 
       ELSE 
       SIMSTAT(!I,24)=0 
       SIMSTAT(!I,25)=0 
       SIMSTAT(!I,26)=1 
       ENDIF 
'       DELETE {%SIMULATED} 
       DELETE {%ERROR} 
       DELETE {%PERROR} 
       DELETE {%APERROR} 
NEXT  !I 
SETLINE (SIMSTAT,!NROWS+1) 
SHOW SIMSTAT 
DELETE TEMP1 TEMP2 
DELETE TEMPTAB 
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'PROGRAM     SHOCK200.PRG 
 
'This program evaluates the ex-post policy shock analysis of the MODEL_200.   
By defining different individual shock policies this program creates new 
simulated values and compares them with control solution created by solution of 
the MODEL_200 with no policy shock. 
 
'Initialization: 
!START=1959 
!END=2001 
!SIMSTART=1998 
!SIMEND=2001 
%MODNAME="ver5_model_200_shk" 
%SYSNAME="SYS_200" 
%SOLUTIONID="_1" 
!NVAR=200 
!NROWS=!NVAR+6 
!MAXIT=50000 
!PRECISION=1E-07 
!NOBS= !SIMEND-!SIMSTART+1 
!NCOLS=!NOBS+2 
 
SUBROUTINE SHOCKTABLE(STRING %SOLUTION) 
DELETE {%SOLUTION} 
COPY TABFORM  {%SOLUTION} 
{%SOLUTION}(1,1)=%SOLUTION+" SOLUTION TABLE" 
{%SOLUTION}(2,1)="Dynamic solution of the model "+ %MODNAME+ " for 
the period of "+@STR(!SIMSTART)+ " to "+@STR(!SIMEND) 
{%SOLUTION}(3,1)=%DESCRIPTION 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
SOLVE(M=!MAXIT,C=!PRECISION) %MODNAME 
{%MODNAME}.MAKEGROUP TEMPGROUP @ENDOG 
TABLE TEMPTAB 
DELETE TEMPTAB 
FREEZE(TEMPTAB) TEMPGROUP 
DELETE TEMPGROUP 
 FOR !I=1 TO !NVAR 
     !SUMSOLUTION=0 
     FOR !J=1 TO !NOBS 
          {%SOLUTION}(!I+6,!J+2)=@VAL(TEMPTAB(!J+2,!I+1)) 
     !SUMSOLUTION=!SUMSOLUTION+{%SOLUTION}(!I+6,!J+2)    
     NEXT !J 
     {%SOLUTION}(!I+6,!NCOLS+1)=!SUMSOLUTION/!NOBS 
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NEXT !I 
DELETE TEMPTAB  
'SHOW %SOLUTION 
ENDSUB 
SUBROUTINE SHOCKSTAT(STRING %SHOCK,  STRING 
%DIFFERENCE, STRING %PERCENTCHANGE) 
DELETE {%DIFFERENCE} 
DELETE {%PERCENTCHANGE} 
COPY  TABFORM {%DIFFERENCE} 
COPY  TABFORM {%PERCENTCHANGE} 
{%DIFFERENCE}(1,1)=%DIFFERENCE+"  TABLE" 
{%DIFFERENCE}(2,1)="Difference of shocked solution from control solution" 
{%DIFFERENCE}(3,1)=%DESCRIPTION 
{%PERCENTCHANGE}(1,1)=%PERCENTCHANGE+"  TABLE" 
{%PERCENTCHANGE}(2,1)="Percentage change of shocked solution from 
control solution (%)" 
{%PERCENTCHANGE}(3,1)=%DESCRIPTION 
FOR  !I=7 TO !NROWS 
     !SUMDIF=0 
     !SUMPCH=0 
     %FLAG="NO" 
     FOR  !J=3 TO !NCOLS        
          {%DIFFERENCE}(!I,!J)=@VAL({%SHOCK}(!I,!J)) -
@VAL(CONTROL(!I,!J)) 
          !SUMDIF=!SUMDIF+{%DIFFERENCE}(!I,!J) 
          IF @VAL(CONTROL(!I,!J)) > 0 THEN 
          {%PERCENTCHANGE}(!I,!J)=100*{%DIFFERENCE}(!I,!J) 
/(@VAL(CONTROL(!I,!J))) 
          !SUMPCH=!SUMPCH+{%PERCENTCHANGE}(!I,!J) 
          ELSE 
          %FLAG="YES" 
          {%PERCENTCHANGE}(!I,!J)=NA 
          ENDIF 
     NEXT !J 
     {%DIFFERENCE}(!I,!NCOLS+1)=!SUMDIF/!NOBS 
      IF %FLAG="NO" THEN 
     {%PERCENTCHANGE}(!I,!NCOLS+1)=!SUMPCH/!NOBS 
     ELSE 
     {%PERCENTCHANGE}(!I,!NCOLS+1)=NA 
     ENDIF 
NEXT !I 
'SHOW %DIFFERENCE  
SHOW %PERCENTCHANGE 
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SMPL !START !END  
ENDSUB 
TABLE TABFORM 
DELETE TABFORM 
TABLE(!NROWS,!NCOLS+1) TABFORM 
SETCOLWIDTH(TABFORM,1,5) 
SETCOLWIDTH(TABFORM,2,16) 
FOR !J=3 TO !NCOLS+1 
      SETCOLWIDTH(TABFORM,!J,12) 
NEXT !J 
SETLINE(TABFORM,4) 
SETLINE(TABFORM,6) 
FOR !J=3 TO !NCOLS+1 
     SETCELL(TABFORM,5,!J,!J+!SIMSTART-3,"C",4.0)     
NEXT !J 
FOR !I=7 TO !NROWS 
      %NUMBER=@STR(!I-6)+" " 
     SETCELL(TABFORM,!I,1,%NUMBER,"R",4.0) 
     SETCELL(TABFORM,!I,2,0,"L")  
           FOR !J= 3 TO !NCOLS+1        
                   SETCELL(TABFORM,!I,!J,0,"R",12.3) 
           NEXT !J 
NEXT !I 
TABFORM(5,1)="No." 
TABFORM(5,2)="Variabe Name" 
TABFORM(5,!NCOLS+1)="Period Mean" 
SETLINE (TABFORM,!NROWS+1) 
{%MODNAME}.MAKEGROUP TEMPGROUP2 @ENDOG 
TABLE TEMPTAB 
DELETE TEMPTAB 
FREEZE(TEMPTAB) TEMPGROUP2 
DELETE TEMPGROUP2  
FOR   !I=1 TO !NVAR 
     TABFORM(!I+6,2)=TEMPTAB(1,!I+1) 
NEXT !I 
DELETE TEMPTAB 
TABLE CONTROL 
%DESCRIPTION="Pre-shock solution" 
CALL  SHOCKTABLE("CONTROL") 
 
TABLE SHK_IRWPOIL 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IRWPOIL 
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GENR IRWPOIL=IRWPOIL+1 
%DESCRIPTION="Policy shock: 1 dollar increase in foreign price of oil" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRWPOIL") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IRWPOIL=TEMP 
TABLE DIF_IRWPOIL 
TABLE PCH_IRWPOIL 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IRWPOIL", "DIF_IRWPOIL","PCH_IRWPOIL") 
 
TABLE SHK_IRYOILB 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IRYOILB 
GENR IRYOILB=IRYOILB*(1+0.10) 
%DESCRIPTION="Policy shock:  %10 increase in production of oil" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRYOILB") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IRYOILB=TEMP 
TABLE DIF_IRYOILB 
TABLE PCH_IRYOILB 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IRYOILB", "DIF_IRYOILB","PCH_IRYOILB") 
 
TABLE SHK_IREO 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IREO 
GENR IREO=IREO*(1+0.10) 
%DESCRIPTION="Policy shock:  %10 devaluation of official exchange rate 
against dollar" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IREO") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IREO=TEMP 
TABLE DIF_IREO 
TABLE PCH_IREO 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IREO", "DIF_IREO","PCH_IREO") 
 
TABLE SHK_IREX 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IREX 
GENR IREX=IREX*(1+0.10) 
%DESCRIPTION="Policy shock:  %10 devaluation of export exchange rate 
against dollar" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IREX") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IREX=TEMP 
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TABLE DIF_IREX 
TABLE PCH_IREX 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IREX", "DIF_IREX","PCH_IREX") 
 
TABLE SHK_IRKAD 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IRKAD 
GENR IRKAD=IRKAD+1000 
%DESCRIPTION="Policy shock:  1000 million dollars increase in capital 
account" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRKAD") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IRKAD=TEMP 
TABLE DIF_IRKAD 
TABLE PCH_IRKAD 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IRKAD", "DIF_IRKAD","PCH_IRKAD") 
 
TABLE SHK_OECDP 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=OECDP 
GENR OECDP=OECDP*(1+0.10) 
%DESCRIPTION="Policy shock:  %10 increase in domestic prices of industrial 
countries" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_OECDP") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR OECDP=TEMP 
TABLE DIF_OECDP 
TABLE PCH_OECDP 
CALL SHOCKSTAT("SHK_OECDP", "DIF_OECDP","PCH_OECDP") 
 
TABLE SHK_IRCIFP 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IRCIFP 
GENR IRCIFP=IRCIFP*(1+0.10) 
%DESCRIPTION="Policy shock:  %10 increase in CIF import prices" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRCIFP") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IRCIFP=TEMP 
TABLE DIF_IRCIFP 
TABLE PCH_IRCIFP 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IRCIFP", "DIF_IRCIFP","PCH_IRCIFP") 
 
TABLE SHK_LIBOR 
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SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=LIBOR 
GENR LIBOR=LIBOR+1.00 
%DESCRIPTION="Policy shock:  %1 increase in London inter bank offer rate" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_LIBOR") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR LIBOR=TEMP 
TABLE DIF_LIBOR 
TABLE PCH_LIBOR 
CALL SHOCKSTAT("SHK_LIBOR", "DIF_LIBOR","PCH_LIBOR") 
 
TABLE SHK_IRFEOAV 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IRFEOAV 
GENR IRFEOAV=IRFEOAV+1000 
%DESCRIPTION="Policy shock:  1000 billion rials increase in foreign 
exchange obligation account" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRFEOAV") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IRFEOAV=TEMP 
TABLE DIF_IRFEOAV 
TABLE PCH_IRFEOAV 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IRFEOAV", 
"DIF_IRFEOAV","PCH_IRFEOAV") 
 TABLE SHK_IROLGV 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IROLGV 
GENR IROLGV=IROLGV+1000 
%DESCRIPTION="Policy shock:  1000 billion rials increase in government 
budget government obligation loans" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IROLGV") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IROLGV=TEMP 
TABLE DIF_IROLGV 
TABLE PCH_IROLGV 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IROLGV", "DIF_IROLGV","PCH_IROLGV") 
 TABLE SHK_IROLPV 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IROLPV 
GENR IROLPV=IROLPV+1000 
%DESCRIPTION="Policy shock:  1000 billion rials increase in  government 
budget private obligation loans" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IROLPV") 



324  )00/5(الگوی اقتصادسنجی کالن ایران ویرایش 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IROLPV=TEMP 
TABLE DIF_IROLPV 
TABLE PCH_IROLPV 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IROLPV", "DIF_IROLPV","PCH_IROLPV") 
 
TABLE SHK_IRGRDSV 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IRGRDSV 
GENR IRGRDSV=IRGRDSV+1000 
%DESCRIPTION="Policy shock:  1000 billion rials increase in dollar sale 
revenue" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRGRDSV") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IRGRDSV=TEMP 
TABLE DIF_IRGRDSV 
TABLE PCH_IRGRDSV 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IRGRDSV", 
"DIF_IRGRDSV","PCH_IRGRDSV") 
 
TABLE SHK_IRGECV 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IRGECV 
GENR IRGECV=IRGECV*(1+0.10) 
%DESCRIPTION="Policy shock:  %10 increase in government current 
expenditures" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRGECV") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IRGECV=TEMP 
TABLE DIF_IRGECV 
TABLE PCH_IRGECV 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IRGECV", "DIF_IRGECV","PCH_IRGECV") 
 
TABLE SHK_IRGEDV 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IRGEDV 
GENR IRGEDV=IRGEDV*(1+0.10) 
%DESCRIPTION="Policy shock:  %10 increase in government development 
expenditures" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRGEDV") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IRGEDV=TEMP 
TABLE DIF_IRGEDV 
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TABLE PCH_IRGEDV 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IRGEDV", "DIF_IRGEDV","PCH_IRGEDV") 
 
'TABLE SHK_IRGESPV 
'SMPL !SIMSTART !SIMEND 
'GENR TEMP=IRGESPV 
'GENR IRGESPV=IRGESPV+1000 
'%DESCRIPTION="Policy shock:  1000 billion rials increase in government 
special payments" 
'CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRGESPV") 
'SMPL !SIMSTART !SIMEND 
'GENR IRGESPV=TEMP 
'TABLE DIF_IRGESPV 
'TABLE PCH_IRGESPV 
'CALL SHOCKSTAT("SHK_IRGESPV", "DIF_IRGESPV","PCH_IRGESPV") 
 
TABLE SHK_IRPDOIL 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IRPDOIL 
GENR IRPDOIL=IRPDOIL*(1+0.10) 
%DESCRIPTION="Policy shock:  %10 increase in domestic prices of oil 
products" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRPDOIL") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IRPDOIL=TEMP 
TABLE DIF_IRPDOIL 
TABLE PCH_IRPDOIL 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IRPDOIL", "DIF_IRPDOIL","PCH_IRPDOIL") 
 
'TABLE SHK_IRGEFIV 
'SMPL !SIMSTART !SIMEND 
'GENR TEMP=IRGEFIV 
'GENR IRGEFIV=IRGEFIV+100*IREO 
'%DESCRIPTION="Policy shock:  100 million dollars increase in government 
foreign investment" 
'CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRGEFIV") 
'SMPL !SIMSTART !SIMEND 
'GENR IRGEFIV=TEMP 
'TABLE DIF_IRGEFIV 
'TABLE PCH_IRGEFIV 
'CALL SHOCKSTAT("SHK_IRGEFIV", "DIF_IRGEFIV","PCH_IRGEFIV") 
  
TABLE SHK_IRIRL 
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SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IRIRL 
GENR IRIRL=IRIRL +1 
%DESCRIPTION="Policy shock:  %1 increase in banking loans interest rate" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRIRL") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IRIRL=TEMP 
TABLE DIF_IRIRL 
TABLE PCH_IRIRL 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IRIRL", "DIF_IRIRL","PCH_IRIRL") 
 
TABLE SHK_IRIRS 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IRIRS 
GENR IRIRS=IRIRS +1 
%DESCRIPTION="Policy shock:  %1 increase in saving deposits interest rate" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRIRS") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IRIRS=TEMP 
TABLE DIF_IRIRS 
TABLE PCH_IRIRS 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IRIRS", "DIF_IRIRS","PCH_IRIRS") 
 
TABLE SHK_IRMACHIMV 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR TEMP=IRMACHIMV 
GENR IRMACHIMV=IRMACHIMV+0.01 
%DESCRIPTION="Policy shock:  %1 increase in import share of machinary 
and equipments" 
CALL  SHOCKTABLE("SHK_IRMACHIMV") 
SMPL !SIMSTART !SIMEND 
GENR IRMACHIMV=TEMP 
TABLE DIF_IRMACHIMV 
TABLE PCH_IRMACHIMV 
CALL SHOCKSTAT("SHK_IRMACHIMV", 
"DIF_IRMACHIMV","PCH_IRMACHIMV") 
 
FOR   !I=1 TO !NVAR 
     %CLEAN=@MID(TABFORM(!I+6,2),1,16) 
     DELETE %CLEAN 
NEXT !I 
DELETE TEMP TABFORM 
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