
02/06/1393:  اریخت

  هاي پژوهشیخالصه مدیریتی طرح

 

 

 

 

 
 ریاست جمهوري

 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي

 معاونت پژوهشی

پژوهشیهاي دفتر طرح  

یوست:پ 

R.R. RE03.026   د مستند:ک  

 شماره صفحه   1 6از 

 

 

 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عنوان طرح پژوهشی:

  سنجی ایرانالگوي اقتصاد کالن

  

  مدیر طرح:

 دکتر کریم امامی

  :تاریخ تهیه

02/06/1393  



02/06/1393:  اریخت

  هاي پژوهشیخالصه مدیریتی طرح

 

 

 

 

 
 ریاست جمهوري

 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي

 معاونت پژوهشی

پژوهشیهاي دفتر طرح  

یوست:پ 

R.R. RE03.026   د مستند:ک  

 شماره صفحه   2 6از 

 

 

 

  خالصه مدیریتی:

معادله و سیستم معادالت، نقش بسیار مهمی در آزمون فرضیات، الگوهاي اقتصادسنجی اعم از کوچک و بزرگ، تک 

هاي این الگوها از تلفیق روش. اندبینی و کنترل متغیرهاي اقتصادي ایفا نمودههاي اقتصادي، پیشتجزیه و تحلیل سیاست

اقتصاد خرد از محاسبه و نتایج بخش اعظم . شوندها و نظریات اقتصاد در ابعاد خرد و کالن ایجاد میآمار و ریاضی و تئوري

هاي تجربی ها، نظریات و تعمیمآید، اما اقتصاد کالن از تئورياستنتاجی اصول ناظر بر نحوه گزینش عقالیی بدست می

به دلیل در دسترس بودن آمارهاي متغیرهاي غیرهاي کلی و کالن بدست آمده است. گسترده و عمیق قابل آزمون آماري مت

. اندن و اقتصاد سنجی رابطه نزدیکی در مقایسه با پیوند میان اقتصاد خرد و اقتصادسنجی با یکدیگر داشتهکالن، اقتصاد کال

. سنجی تا حدود زیادي اتفاق نظر وجود داشتسازي اقتصاد کالندر مورد شالوده و رویکرد مدل 1980تا قبل از دهه 

ی یا کمیسیون بود که پس از تشکیل جامعه اقتصادسنجدرسی  -اجماع نظر در خصوص همان رویکرد سنتی یا دانشگاهی

  . طی چندین دهه شکل گرفت 1930کولز در سال 

ي شاید بتوان گفت مقاله. مورد نقد جدي قرار گرفتکاربران، پردازان و ، روش سنتی از سوي نظریه1970طی دهه 

استدالل . سی سال اخیر منتشر شده استمهمترین مقاله در این خصوص باشد که در طول تقریباً  1976لوکاس در سال 

گیري کارگزاران اقتصادي رویکرد سنتی پارامترهاي ناظر بر قواعد تصمیم: توان به این شکل بیان کردمشهور لوکاس را می

اگر این کارگزاران تصمیم خود را براساس انتظاراتشان از پیامدهاي آینده متغیرهاي اقتصادي شکل . زندرا تخمین می

بنابراین . آنگاه پارامترهاي مدل، ترکیبی از پارامترهاي توابع هدف کارگزاران و متغیرهاي سیاستی خواهد بود دهند،

هاي دولت ثابت نخواهد ماند و کارگزاران، هنگام مواجه با تغییرات حاصله در سیاست گیريپارامترهاي ناظر بر قواعد تصمیم

  .بررسی اثرات متغیرهاي سیاستی گمراه کننده خواهد بودگیري براي لذا، استفاده از قواعد تصمیم

هاي هاي جدید و به تبع آن روشبا توجه به نقد روش سنتی یا سیستم معادالت همزمان در شکل ساختاري، دیدگاه

اري گیري تأثیرگذبینی متغیرهاي آن و اندازهسنجی جهت ارزیابی نظریات اقتصادي، دقت پیشنوینی در حوزه اقتصاد کالن

است که در آن  1LSEشناسی یکی از این دیدگاهها، روش. هاي اقتصادي و کنترل متغیرهاي اقتصادي بوجود آمدسیاست

این رویکرد مدلسازي سري زمانی . نقد لوکاس از اهیمت خاصی برخوردار است و در این مدل نیز از آن استفاده شده است

اساساً توسط  ،شکل گرفت و مطالعات تکمیلی بعدي و گسترش آن) LSE(اقتصادي، ابتدا در مدرسه اقتصادي لندن 

ه اند، صورت گرفتدانانی که ارتباط مستقیمی با آن  مدرسه در مقام یک نهاد فکري نداشتهو دیگر اقتصادسنجی 2هندري

  . است
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مفید، براي تجزیه شناسی مدرسه اقتصادي لندن در پذیرش این نکته نهفته است که اطالعات بالقوه اساس رویکرد روش

این منابع ممکن است نظریه اقتصادي، نمونه . و تحلیل هر مسئله اقتصادي ممکن است از منابع متعددي بدست آیند

ي مهم، اطالع از تاریخ اقتصادي دوره مورد مطالعه، اطالع از موجود براي مشاهدات انجام شده در مورد متغیرهاي بالقوه

ها با متغیرهاي نظریه مورد بحث باشد. بنابراین در تدوین هاي مشاهده شده و نحوه رابطه آنهگیري دادنحوه تعریف و اندازه

االمکان مورد استفاده و توسعه الگوهاي اقتصادسنجی، نکته مهم آن است که اطالعات بدست آمده از تمامی این منابع حتی

شود در نظر گرفته می ،هاي زمانی مورد بحثي براي سرياهاي تک معادله، تأکید اصلی بر مدلLSEرویکرد در قرار گیرند. 

این روش مدعی است که نظریه، عمدتاً در قبال . مطرح شده است هايشناسیکه از بسیاري جهات متفاوت از سایر روش

  . گو استهاي بلندمدت یا ایستا پاسخویژگی

گردد. برمی 1357ل به قبل از انقالب اسالمی سا یرانسنجی در اهاي کالنسابقۀ تاریخی تهیه و تنظیم و کاربرد مدل

گیري میزان و اند. این اهداف عبارتند از اندازهسنجی مربوطه اصوالً براي سه هدف مهم و اساسی ساخته شدههاي کالنمدل

و همچنین زاي  موجود در مدل، زا و درونبینی متغیرهاي برونهاي اقتصادي قبل از اجرا، پیششدت تأثیر اجراي سیاست

منظور دسترسی به سه هدف ه نظر مسئولین اجرایی و کارگزاران امور اقتصادي. ب موردکنترل برخی از متغیرهاي اقتصادي 

هاي روشو دیگر  برگستورم-فیلیپس، سارجنت- ماتس، کالین- کینزین، لئونتیف-والرلسهاي توان از مدلفوق می

هاي دستگاههرچند  .ي غیر تعادلی و ... استفاده نمودهاضه و مدلهاي طرف عرلمد، CAPي هاسازي همانند مدلمدل

هدف سوم بدلیل  لیو کنندمیاستفاده  کالین-کینزینهاي ساختاري از مدل ،به دو هدف اولیۀ فوق نیل براي ذیربط معموالً

  پیچیدگی خاص خود همواره فراموش شده است. 

هاي مختلف اقتصادي با عنایت به سطوح همفزونی در بازارها و پدیدههاي مزبور روابط علّی با استعانت از مدل

کار و سرمایه هاي مختلف شناسایی شده و با توجه به مفروضات حاکم بر اقتصاد، روابط الگو در بازار کاال، پول، نیرويبخش

فاده از آمارهاي ساالنه مورد ها عمدتاً در سطح کالن تهیه و تنظیم شده و با استاین مدل. گیرنددر کنار هم قرار می

  . اندبرداري قرار گرفتهبهره

هاي طراحی الگویی مناسب در چارچوب مدل :اهداف کلی طراحی الگوي اقتصاد ایران عبارتند از با عنایت به موارد فوق

 فرضییات؛هاي مناسب آماري و سپس آزمون ساختاري، تخمین پارامترهاي سیستم معادالت مربوطه با استعانت از روش

زا همانند نوسانات قیمت نفت بر کل نهاي بروهاي اقتصادي و همچنین شوكسازي مدل با عنایت به تأثیر سیاستشبیه

  . بینی فصلی متغیرهاي درونزاي سیستمهدف مهم دیگر نیز عبارت است از پیش. اقتصاد

   :به اهداف فوق، در این تحقیق مراحل کلی زیر دنبال شده است نیلجهت 

  مطالعه اي دقیق از ساختار اقتصاد کالن بعد از انقالب اسالمی جهت شناسایی چگونگی روابط متغیرهاي کالن
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اقتصادي در بازارهاي مختلف؛

 هاي اقتصادي در آن و با عنایت به هاي ساختاري با ارایۀ تصویري از بخشطراحی الگویی مناسب در چارچوب مدل

متغیرهاي قابل دسترس آن بخش؛ 

 گیرد؛ایجاد پایگاه آماري فصلی از اقتصاد ایران که در الگوي طراحی شده مورد استفاده قرار می

 مناسب؛ تخمین ضرایب معادالت رفتاري سیستم معادالت همزمان با روش

 هاي اقتصادي در دسترس مسئولین اجرایی؛سازي مدل با عنایت به تأثیر سیاستشبیه

 ارایۀ گزارشات فصلی. 

در فصل اول، محقق نگرشی کلی برالگوهاي . ئه مواد فوق، طرح حاضر در هفت فصل سازماندهی شده استجهت ارا 

سنجی از هاي الگوسازي اقتصاد کالن، به روش1976اقتصاد کالن دارد و پس از بیان، توضیح و تفسیر نقد لوکاس در سال 

  .ز نقد لوکاس مبرا باشدمیالدي به بعد پرداخته است که در آنها سعی شده است ا 1980دهه 

پردازد، که در آن رفتار متغیرهاي اقتصادي و نحوه تعامل و سنجی ایران میدر فصل دوم به ارائه الگوي اقتصاد کالن

. شودها در یک مجموعه واحد، و مطالعه فرایند آثار وارد شده بر هریک از متغیرهاي اصلی اقتصادي امکانپذیر میارتباط آن

ها و دستمزد، بخش اشتغال و را به شش بخش مهم یعنی تولید، بخش دولت، بخش پول و ارز، بخش قیمت محقق این الگو

  .ها تقسیم کرده استبخش تراز پرداخت

هاي فصلی جهت برآورد پارامترهاي از آنجا که هدف طرح، طراحی مدل اقتصاد کالن سنجی فصلی است، لذا نیاز به داده

سنجی فصلی در فصل سوم محقق بیان کرده است که در مدل اقتصاد کالن. یر خواهد بودمدل اقتصادسنجی اجتناب ناپذ

ها و یا به تعبیري وجود نوسانات یکی از مشکالت، فصلی بودن داده. شویمایران، حداقل با دو مشکل اساسی مواجه می

متغیرهاي فصلی موجود در معادالت هاي اقتصادي است، و دیگري عدم دسترسی به مشاهدات مربوط به فصلی در داده

ها ارائه هاي مناسب جهت فصلی نمودن دادهو روش شدهدر این فصل هر یک از موارد فوق مورد بررسی . مورد بررسی است

ها به تفصیل مورد ها را براي فصلی کردن داده) و تعمیم آن1976( 3محقق دراین تحقیق روش فیت، بوت و لیسمن .اندشده

هاي ساالنه به فصلی کند که از طریق آن دادهداده است. در این فصل محقق یک الگوریتم بهینه را تدوین می بررسی قرار

دهد که پیوند نزدیکی میان روش بوت، فیبس و لیسمن و حداقل مربعات تعمیم شوند. نتایج این فصل نشان میتبدیل می

  یافته برقرار است.

اند و بر اهیمت ارزیابی و مقایسه الگوهاي بدیل در یک مطرح شده LSEاسی شنهاي اصلی روشدر فصل چهارم مؤلفه

بدین ترتیب اطمینان حاصل شده است که مدلسازي . چارچوب همگن و سازگار به لحاظ اقتصادي و آماري تأکید شده است
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ده است که عمالً بررسی را سنجی دراین مکتب، خصلت یگانه داشته و فقط آن دسته از الگوهایی را انتخاب نمواقتصاد کالن

سنجی فصل دوم یعنی در این فصل، به عنوان مثال یکی از روابط اقتصادي معرفی شده در مدل کالن محقق. بهبود بخشند

را مورد بررسی قرار داده و پارامترهاي این الگو  1383-1368ها و بیکاري در ایران طی سال رابطه میان دستمزدها، قیمت

و پس از ارائه  رویکرد فوق برآورد نموده است تا زمینه را جهت برآورد کلیه معادالت رفتاري مدل آماده سازد را با استفاده از

  .اندهاي الزم، کلیه معادالت رفتاري برآورد شدهزمینه

در فصل پنجم اعتبار سیستم معادالت همزمان اقتصاد ایران که در فصل دوم معرفی و در فصل چهارم برآورد شده است 

که در مطالعات کاربردي بتوان ادعا نمود یک مدل برآورد شده، جهت مقاصد زیرا قبل از آن. مورد ارزیابی قرار گرفته است

بایست آن مدل را در معرض شبیه سازي قرار داده و گذاري و کنترل آماده استفاده است یا خیر، میبینی، سیاستپیش

دهد یک مدل، چقدر و تا چه اندازه جهت گر، بررسی اعتبار مدل نشان میبه بیانی دی. سپس اعتبار آن را بررسی نمود

تواند اي که در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته است میسازيشبیه. استفاده در مقاصد فوق قابل اعتماد و مناسب است

  . برازش متغیرهاي درونزا را با عملکرد واقعی اقتصاد مورد مقایسه قرار دهد

هاي مختلف را به آنکه اعتبار مدل را تأیید کرده است، در فصل ششم ضرایب تکاثري اجراي سیاستمحقق پس از 

هرچند ارزیابی موارد زیادي از . سازي پویاي مدل اقتصادي برآورد شده در فصل چهارم، بدست آورده استکمک شبیه

این فصل محقق بنابر تشخیص ضرورت و همچنین  ها امکانپذیر بوده، اما درها و نهایتاً محاسبه ضرایب تکاثري آنسیاست

-اقتصاد کالن کشور، سه سیاست اقتصادي را مورد ارزیابی قرار داده و ضرایب تکاثري آن) زمان انجام طرح(نیازهاي کنونی 

 هاي آن، کاهش نرخ سودهاي معدنی و فرآوردهها عبارتند از افزایش قیمت سوختاین سیاست. ها را محاسبه نموده است

هاي سازيکلیه شبیه. دار و نرخ سود مورد انتظار تسهیالت و نهایتاً افزایش قیمت نفت خامگذاري مدتهاي سرمایهسپرده

سازي نتایج شبیه. ادامه یافته است 1382آغاز شده و تا سال  1372فصل از سال  44انجام شده بصورت پویا بوده و براي 

در اینجا . اندکنترلی و اخاللی بر حسب تغییر در متغیرهاي مربوطه تعدیل شده سازيهاي میان شبیهنرمال شده و تفاوت

است  هبندي شدسازي شده، بیان و فهرستتغییر در متغیرهاي سیاستی و برونزا صرفاً به صورت تفاوت میان دو سري شبیه

مل برآورد شده یک اقتصاد به تغییرات العکه از ابزارهاي توصیفی مناسب براي نشان دادن عکس -و نهایتاً درصدد تغییرات 

  .محاسبه شده است -زاستحاصله معین در متغیرهاي سیاستی و برون

سنجی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل هاي کالنبینی در علم اقتصاد به کمک مدلنهایتاً در فصل هفتم موضوع پیش

بینی سنجی جهت مقاصد پیشستفاده از مدل کالنهاي مهم ادر این فصل سعی شده است ابعاد و جنبه. قرار گرفته است

زا و در این فصل محقق به دالیل مختلفی متغییرهاي برون. هاي مناسب معرفی شودمورد بررسی قرار گیرد و ابزار و تکنیک

ها اکتفا نموده است و دالیل خود براي عدم و صرفاً به مبانی و تکنیک بینی ننمودهزاي  مدل اقتصاد کالن را پیشدرون
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افزایش بسیار شدید قیمت جهانی نفت، فشارهاي سیاسی آمریکا و کشورهاي اروپایی در خصوص  ،انجام چنین کاري

لل، تغییر جهت اي و احتمال تحریم اقتصادي ایران توسط شوراي امنیت سازمان مآمیز هستهدسترسی ایران به انرژي صلح

افزایش شدید نقدینگی در سال آتی،  بینیهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی توسط هیئت دولت و پیشدر خصوص سیاست

 .زیر ذکر کرده است

سنجی ایران متناسب با تغییراتی است نتیجه این طرح ارائه چارچوب و مبناي نظري الزم براي تدوین الگوي اقتصاد کالن

ها یک پایگاه داده براي همچنین با ارائه روشی بهینه جهت فصلی کردن داده .اد سنجی اتفاق افتاده استکه در حوزه اقتص

شش بخش مهم یعنی بخش تولید،  درسنجی ارائه شده الگوي اقتصاد کالنهاي فصلی اقتصاد ایران فراهم شده است. داده

. به انجام رسیده استها اشتغال و بخش تراز پرداختها و دستمزد، بخش بخش دولت، بخش پول و نرخ ارز، بخش قیمت

تعیین و تبیین هر یک از روابط الگو با توجه به مبانی نظري و در چارچوب ساختار اقتصاد هاي طرح، در پیوست گزارش

خارج گذاري، واردات و صادرات، درآمد و ماین پیوست شامل گزارشات مربوط به مصرف و سرمایه. تفصیل آمده است، ایران

  .ها و درآمد نفتی استها، اشتغال، منحنی فیلیپس، ترازپرداختدولت، عرضه و تقاضاي پول، نرخ ارز، سطح عمومی قیمت

 


