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 سنجي ايرانالگوي اقتصاد كالن: عنوان	

 سنجي ايرانطراحي الگوي اقتصاد كالن: تحقيق مسئله.	
هاي طراحي الگويي مناسب در چارچوب مدل - 1 ايران عبارتند از: سنجيكالن ف كلي طراحي الگوي اقتصاداهدا: هدف

 -2، مناسب آماري و سپس آزمون فرضياتهاي ساختاري، تخمين پارامترهاي سيستم معادالت مربوطه با استعانت از روش
نوسانات قيمت نفت بر كل  زا همانندنهاي بروهاي اقتصادي و همچنين شوكسازي مدل با عنايت به تأثير سياستشبيه

	بيني فصلي متغيرهاي درونزاي سيستم. پيش -3و  اقتصاد

 1383 - 1357 هايسال :قلمرو زماني.	
 ايران :قلمرو مكاني.	
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روش پژوهش و مراحل انجام آن از طرح موضوع آغاز شده و سپس با گردآوري اطالعات كه عمدتاً از طريق  :روش تحقيق
هاي ملي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و مركز آمار ايران بدست ، مجله و حسابهاي اقتصاديسالنامه آماري و نماگر

يات، ، آزمون فرضMatlab 7و  Eviews 5افزار با استفاده از نرم وLSE آيند، تصريح و تخمين سيستم معادالت به روش مي
ه بيني بگذاري و پيشايج حاصل جهت سياستدهي و استفاده از نتبررسي اعتبار مدل و نتايج حاصل از آن و باالخره تعميم

 رسد.اتمام مي

 سيستم معادالت همزمان به روش  :مدل مورد استفادهLSE هاي فصلي.و استفاده از داده	

 خالصه فصول:	
كلي برالگوهاي اقتصاد  نگاهي، »الگوي اقتصاد كالن سنجي، نقد لوكاس و تحوالت بعد از آن« فصل اول با عنوان -

سنجي از هاي الگوسازي اقتصاد كالن، به روش1976تفسير نقد لوكاس در سال و توضيح  ،كالن دارد و پس از بيان
	.ميالدي به بعد پرداخته است كه در آنها سعي شده است از نقد لوكاس مبرا باشد 1980دهه 

سنجي ايران اقتصاد كالن به ارائه الگوي اين فصل. ، است»سنجي ايرانساختار الگوي اقتصاد كالن«فصل دوم عنوان  -
و  ها در يك مجموعه واحد آمده استارتباط آن پردازد، كه در آن رفتار متغيرهاي اقتصادي و نحوه تعامل ومي

اين الگو به شش بخش مهم . شودمطالعه فرايند آثار وارد شده بر هريك از متغيرهاي اصلي اقتصادي امكانپذير مي
ها تقسيم ها و دستمزد، بخش اشتغال و بخش تراز پرداختعني توليد، بخش دولت، بخش پول و ارز، بخش قيمتي

  .شده است
سنجي از آنجا كه هدف طرح، طراحي مدل اقتصاد كالن، پرداخته است. »آمارهاي فصلي و مسائل آن«به  فصل سوم -

در اين . پارامترهاي مدل اقتصادسنجي اجتناب ناپذير خواهد بودهاي فصلي جهت برآورد فصلي است لذا نياز به داده
سنجي فصلي ايران حداقل با دو مشكل توضيح داده شده است كه در مدل اقتصاد كالنمتناسب با هدف طرح، فصل 

هاي ات فصلي در دادهها و يا به تعبيري وجود نوسانيكي از مشكالت، فصلي بودن داده. شويماساسي مواجه مي
 ،و ديگري عدم دسترسي به مشاهدات مربوط به متغيرهاي فصلي موجود در معادالت مورد بررسي تصادي استاق

ها ارائه هاي مناسب جهت فصلي نمودن دادهو روش اندشدهدر اين فصل هر يك از موارد فوق بررسي . باشدمي
  .اندشده

اين در . پرداخته است ،»LSEشناسي روش ايران،سنجي برآورد پارامترهاي الگوي اقتصاد كالن« فصل چهارم به -
اند و بر اهيمت ارزيابي و مقايسه الگوهاي بديل در يك مطرح شده LSEشناسي هاي اصلي روشمؤلفه ،فصل

بدين ترتيب اطمينان حاصل شده است كه . چارچوب همگن و سازگار به لحاظ اقتصادي و آماري تأكيد شده است
دراين مكتب خصلت يگانه داشته و فقط آن دسته از الگوهايي را انتخاب نموده است  سنجيمدلسازي اقتصاد كالن
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-در اين فصل، به عنوان مثال يكي از روابط اقتصادي معرفي شده در مدل كالن. كه عمالً بررسي را بهبود بخشند

مورد بررسي قرار  1383-1368اري در ايران طي سال ها و بيكسنجي فصل دوم يعني رابطه ميان دستمزدها، قيمت
است تا زمينه جهت برآورد كليه معادالت  شدهبا استفاده از رويكرد فوق برآورد  گرفته است و پارامترهاي اين الگو،

  .اندمعادالت رفتاري برآورد شده همچنين در اين فصل كليه. مدل آماده شودرفتاري 
كه در فصل دوم معرفي را اعتبار سيستم معادالت همزمان اقتصاد ايران  ،»بررسي اعتبار مدل« فصل پنجم با عنوان -

كه در مطالعات كاربردي بتوان ادعا زيرا قبل از آن. دهدمورد ارزيابي قرار ميه است، و در فصل چهارم برآورد شد
بايست ير، ميگذاري و كنترل آماده استفاده است يا ختبيني، سياسنمود يك مدل برآورد شده، جهت مقاصد پيش

به بياني ديگر، بررسي اعتبار مدل . آن مدل را در معرض شبيه سازي قرار داده و سپس اعتبار آن را بررسي نمود
 سازيبيهش. دهد يك مدل، چقدر و تا چه اندازه جهت استفاده در مقاصد فوق قابل اعتماد و مناسب استنشان مي

تواند برازش متغيرهاي درونزا را با عملكرد واقعي اقتصاد مقايسه مي ،فصل مورد بررسي قرار گرفته استاين كه در 
  .نمايد

در اين فصل، ضرايب . مورد بررسي قرارگرفته است ،»هاضريب تكاثري و تجزيه و تحليل سياست«در فصل ششم  -
فصل سازي پوياي مدل اقتصادي برآورد شده در توان به كمك شبيههاي مختلف را ميتكاثري اجراي سياست

ها امكانپذير است، اما هاي مختلف و نهايتاً محاسبه ضرايب تكاثري آنهرچند ارزيابي سياست. چهارم بدست آورد
اقتصاد كالن كشور سه سياست اقتصادي ) زمان انجام طرح(در اين فصل بنابر ضرورت و همچنين نيازهاي كنوني 

افزايش  - 1: ها عبارتند ازاين سياست. محاسبه نموده استها را را مورد ارزيابي قرار داده و ضرايب تكاثري آن
دار و نرخ سود گذاري مدتهاي سرمايهكاهش نرخ سود سپرده - 2هاي آن، هاي معدني و فرآوردهقيمت سوخت

 44هاي انجام شده بصورت پويا بوده و براي سازيكليه شبيه. افزايش قيمت نفت خام - 3مورد انتظار تسهيالت و 
سازي هاي ميان شبيهسازي نرمال شده و تفاوتنتايج شبيه. ادامه يافته است 1382تا سال  1372سال  فصل، از

در اينجا تغيير در متغيرهاي سياستي و . اندكنترلي و اخاللي بر حسب تغيير در متغيرهاي مربوطه تعديل شده
بندي شده و نهايتاً درصدد تغييرات، ستسازي شده، بيان و فهربرونزا، صرفاً به صورت تفاوت ميان دو سري شبيه

	.محاسبه شده است
هاي مهم استفاده در اين فصل سعي شده است ابعاد و جنبه. است ،»بيني متغيرهاي مدلپيش«عنوان فصل هفتم،  -

	.هاي مناسب معرفي گردندبيني مورد بررسي قرار گرفته و ابزار و تكنيكسنجي جهت مقاصد پيشاز مدل كالن
 نتايج:  

سنجي ايران متناسب با تغييراتي نتيجه اين طرح ارائه چارچوب و مبناي نظري الزم براي تدوين الگوي اقتصاد كالن
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شش بخش مهم يعني  درطرح، سنجي ارائه شده الگوي اقتصاد كالن .است كه در حوزه اقتصاد سنجي اتفاق افتاده است
به انجام  ،هاا و دستمزد، بخش اشتغال و بخش تراز پرداختهبخش توليد، بخش دولت، بخش پول و نرخ ارز، بخش قيمت

تعيين و تبيين هر يك از روابط الگو با توجه به مباني نظري و در چارچوب هاي طرح، در پيوست گزارش. رسيده است
گذاري، واردات و اين پيوست شامل گزارشات مربوط به مصرف و سرمايه. تفصيل آمده است، ساختار اقتصاد ايران

ها، اشتغال، منحني فيليپس، صادرات، درآمد و مخارج دولت، عرضه و تقاضاي پول، نرخ ارز، سطح عمومي قيمت
	.ها و درآمد نفتي استترازپرداخت

  :واژگان كليدي -4

  .هاي فصلي، دادهLSEشناسي سنجي، روشالگوي كالن

Macro-econometric Model, LSE Methodology, Seasonal Data.   

  هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

سـنجي ايـران، متناسـب بـا     طرح حاضر به دنبال تدوين مباني نظري و بيان جزئيات مربوط به طراحي الگوي اقتصاد كـالن 
متناسب با مباني نظري و چارچوب ارائه شده طـرح  . سنجي اتفاق افتاده استاقتصاد يتغييراتي است كه در چارچوب الگوها

هاي مختلف اقتصـاد كـالن ارائـه كـرده اسـت و درصـدد ارائـه پيشـنهاد         يان نكات فني مربوطه، اين الگو را براي بخشو با ب
هاي مختلف اقتصـاد  البته توصيه سياستي ضمني اين طرح، استفاده از الگوي طراحي شده در بخش. سياستي خاصي نيست

	.ها مؤثر واقع شودبيني اثرات سياستكشور است كه بتواند در ارزيابي و پيش
 


