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 خالصه مديريتي:

هاي ملي است. در اين رابطه، انواع الگوهاي سري زماني، ارائه نتايج زودرس حسابهدف از اين طرح پژوهشي بررسي امكان 
متغيره برداري، الگوهاي خودهمبسته مانند الگوهاي خودهمبسته يك متغيره، الگوهاي ميانگين متحرك، خودهمبسته يك

بيني و ارائه گردد و جهت پيشيابي ميبرآورد و ارز ،برداري تجمعي و يا الگوهاي خودهمبسته با تأخير زماني بر حسب ضرورت
 .ه استهاي ملي مورد استفاده قرار گرفتنتايج زودرس حساب

توان به مورد بررسي در اين طرح پژوهشي را در رابطه با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي و سري زماني ميمساله اساسي 
هاي فصلي رد مقدماتي ارزش افزوده يك سال، براساس دادهبيني و يا برآوكنيم كه هدف پيشصورت زير بيان نمود. فرض مي

 موجود تا پايان فصل سوم همان سال باشد. 
هاي هاي اقتصادسنجي به طور اعم، در رابطه با ارائه نتايج زودرس حسابچگونگي استفاده از الگوهاي سري زماني و يا روش

 .گرفته استصورت به شرح زير در سه مرحله ها در اين طرح و براي هركدام از گزارشملي 
هاي موجود تا پايان بيني مقادير فصل چهارم، براساس دادهدر مرحله نخست يكي از انواع الگوهاي سري زماني به منظور پيش

رود با ارزش افزوده آن بخش به نحوي هايي كه انتظار مي. براي اين منظور شاخصشده استفصل سوم تصريح و برآورد 
-هاي موجود در مورد سه فصل اول سال و پيش. لذا در پايان فصل سوم هر سال، براساس دادهاندشدهزينش مرتبط باشد، گ

هاي مذبور براي بيني انجام شده در مورد مقادير فصل چهارم با استفاده از الگوهاي سري زماني فصلي، برآورد مقدماتي شاخص
 .آمده استتمام سال بدست 

هاي فصلي مرتبط، با استفاده از الگوهاي ن ارزش افزوده بخش مزبور و مقادير ساليانه شاخصدر مرحله دوم روابط كمي بي
. اگرچه الگوهاي اقتصادسنجي ساختاري و يا سري زماني در شده استاقتصادسنجي ساختاري، يا الگوهاي سري زماني، برآرود 

مرحله صرفاً از متغيرهايي به عنوان متغيرهاي مرتبط با  گردد، ليكن در اينهاي ساليانه برآورد مياين مرحله بر مبناي داده
است. ضمناً تخمين روابط كمي بر مبناي بوده ها در دسترس كه مقادير فصلي آن شدهارزش افزوده بخش مورد نظر استفاده 

 .گرفته استصورت » سال قبل«هاي ساليانه موجود تا پايان داده
هاي فصلي بدست آمده در مرحله نخست و روابط بدست ماتي مقادير ساليانه شاخصدر مرحله سوم با استفاده از برآورد مقد

بيني يا برآورد هاي فصلي مرتبط در مرحله دوم، نسبت به پيشآمده بين ارزش افزوده بخش موردنظر و مقادير ساليانه شاخص
هاي ملي توسط مركز و برآورد حساب . نظر به اينكه تدوينشده استمقدماتي ارزش افزوده بخش اقتصادي مورد نظر اقدام 

ارزش افزوده بخش مورد » درصد تغيير«آمار ايران از سابقه طوالني برخوردار نيست، در اين مرحله تنها از برآورد مقدماتي 
 .شده استبررسي استفاده 

هاي مزبور بالقوه . دادهاندشدهآوري طور مستمر جمعهاي فصلي گوناگون بهشاخص ،هاي اقتصاديدر رابطه با برخي از بخش
 هاي ملي مورد استفاده قرار گيرد. تواند در ارائه نتايج زودرس برخي از اجزاي حسابمي

الگوهاي سري زماني،  هاي ملي در رابطه با بخش ساختمان از ميان انواعحسابدر گزارش اول به منظور ارائه نتايج زودرس 
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گذاري بخش خصوصي در كليه مناطق شهري، الگوهاي متعددي از سرمايهدرمورد شاخص بهاي مسكن، سوخت و روشنايي و 

بط در مورد شاخص نخست ا. تخمين روشده استبا روندي زماني غيرتصادفي برآورد  qنوع خودهمبسته يك متغيره از درجه 
ارزيابي مقدماتي نتايج و هاي شش ماهه انجام گرفته و بر اساس هاي فصلي و در مورد شاخص دوم براساس دادهبر اساس داده

هاي گذشته و برمبناي يكي از الگوهاي برآورد شده، مقادير فصل چهارم شاخص بهاي مسكن، سوخت و روشنايي بر پايه داده
براساس يك الگوي خودهمبسته  سپس. شده استبيني گذاري بخش خصوصي در كليه مناطق پيشسال سرمايهنيمدو مقادير 

هاي ساليانه، ارزش افزوده بخش هاي مزبور و ارزش افزوده بخش ساختمان و با استفاده از دادهشاخصبرداري با استفاده از 
. برآورد شده استبيني طور مقدماتي برآورد يا پيشهاي گذشته هر سه متغير بهساختمان براي هر سال بر مبناي داده

تجمعي نيز تجمعي با فرض وجود يك بردار هممقدماتي براساس فرم تصحيح خطاي يك الگوي خودهمبسته برداري هم 
 .ه استبدست آمد

در مورد  الگوهاي سري زماني مختلفي ،رابطه با بخش صنعتهاي ملي در به منظور ارائه نتايج زودرس حسابدر جلد دوم 
بيان پس از  براي اين منظور. شده استهاي بزرگ صنعتي برآورد شاخص توليد، اشتغال و دستمزد و حقوق در كليه كارگاه

هاي پايه متفاوت پايه آماري در قسمت دوم اين گزارش ارائه شده و چگونگي مرتبط ساختن داده با سال مقدمه در قسمت اول،
 به اختصار تشريح شده است.

بندي هاي بخش صنعت بر حسب طبقههاي توليد، اشتغال و دستمزد و حقوق بر حسب زيربخشهاي اصلي شاخصلفهچون مؤ
قسمت سوم به توضيح  ،گردد) ويرايش دوم نيز در اين گزارش محاسبه ميICICهاي صنعتي (المللي فعاليتارد بيناستاند

 هاي اصلي اختصاص يافته است.روش مولفه
هاي بزرگ صنعتي هاي توليد، اشتغال و دستمزد و حقوق در كارگاهدر قسمت چهارم گزارش، تخيمن روابط در مورد شاخص

، مقادير فصل هاي فصلي انجام گرفته و براساس ارزيابي مقدماتي نتايج و بر مبناي يكي از الگوهاي برآورد شدهبراساس داده
الگوهاي خودهمبسته، ميانگين متحرك و الگوي  جهت انجام اين برآوردها ازبيني شده است. هاي مزبور پيشچهارم شاخص

 تجمعي استفاده شده است.خودهمبسته برداري هم
هاي ساليانه و با هاي جاري و ثابت، بر مبناي دادهصنعت به قيمتبخش بيني ارزش افزوده ت پنجم، برآورد و پيشدر قسم

رود با ارزش هاي فصلي ديگري كه انتظار ميهاي فصلي بخش صنعت و برخي از شاخصاستفاده از مقادير ساليانه شاخص
اختصاص يافته  گيري كليخالصه و نتيجهت ششم گزارش نيز به قسم افزوده بخش صنعت مرتبط باشند ارائه گرديده است.

 .است
اي ارائه شده است و در بخش خدمات، در ابتدا مقدمه -هاي مليهاي ارائه زودرس نتايج حسابسوم با عنوان روشدر گزارش 

تجمعي و فرم ردارهاي همتجمعي، چگونگي آزمون و برآورد ببه توضيح الگوهاي خودهمبسته برداري هم، ادامه در قسمت دوم
هاي حمل كاال و مسافر در قسمت سوم اين گزارش، تخمين روابط در مورد شاخصتصحيح خطا اختصاص داده شده است. 

هاي فصلي انجام گرفته و براساس ارزيابي مقدماتي نتايج، و برمبناي يكي از الگوهاي برآورد شده، مقادير فصل براساس داده
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. در اين رابطه از الگوهاي خود همبسته، ميانگين متحرك، و الگوي خودهمبسته شده استبيني پيش هاي مزبورچهارم شاخص

بيني ارزش افزوده بخش خدمات به قيمت جاري و برداري هم تجمعي استفاده شده است. در قسمت چهارم برآورد و پيش
هاي فصلي هاي فصلي اين بخش، و برخي از شاخصهاي ساليانه و با استفاده از مقادير ساليانه شاخصثابت بر مبناي داده

در اين قسمت الزم به ذكر است كه  رود با ارزش افزوده بخش خدمات مرتبط باشند، ارائه گرديده است.ديگري كه انتظار مي
مت قسدر نهايت تجمعي استفاده شده است. نيز از الگوهاي خودهمبسته، ميانگين متحرك و الگوي خود همبسته برداري هم

 گيري كلي است.پنجم حاوي خالصه و نتيجه
انواع الگوهاي سري زماني برآورد  با استفاده ازدولتي گذاري بخش خصوصي و هاي مصرفي و سرمايهدر گزارش چهارم هزينه

گوهاي الاي بيان شده و سپس در قسمت دوم چگونگي برآورد پارامترهاي مزبور از طريق در اين گزارش ابتدا مقدمه. شده است
متغيرهاي مرتبط فصلي مانند هزينه  براي، تخمين روابط خودهمبسته و ميانگين متحرك ارائه شده است. در قسمت سوم

هاي مصرفي بخش خصوصي كه براساس بررسي بودجه خانوار استخراج هاي فصلي هزينهجاري دولت، حجم پول و شاخص
-ج و بر مبناي يكي از الگوهاي برآورد شده، مقادير فصل چهارم شاخصگرديده، انجام گرفته و براساس ارزيابي مقدماتي نتاي

شده است. در اين رابطه از الگوهاي خودهمبسته، ميانگين متحرك و الگوي خود همبسته با توزيع تأخير بينيهاي مزبور پيش
هاي ساليانه بر مبناي دادههاي مصرفي بخش خصوصي، بيني هزينهزماني استفاده شده است. در قسمت چهارم، برآورد و پيش

هاي زماني جهت هاي فصلي مرتبط، ارائه شده است. در قسمت پنجم الگوهاي سريو با استفاده از مقادير ساليانه شاخص
گذاري بيني سرمايههاي مصرفي دولتي برآورد شده و قسمت ششم حاوي الگوهاي سري زماني مربوط به پيشبيني هزينهپيش

گذاري است. در اين قسمت نيز از الگوهاي خودهمبسته بخش خصوصي و شاخص بهاي ضمني سرمايه گذاريكل و سرمايه
تجمعي استفاده شده است. قسمت پاياني گزارش نيز حاوي خالصه و خودهمبسته برداري همبرداري غيرمقيد و الگوهاي 

 گيري است.نتيجه
الگوهاي  با استفاده ازبا ارزش افزوده بخش كشاورزي و نفت، هاي ملي در رابطه ارائه نتايج زودرس حسابدر گزارش پنجم 

در مورد محتواي اي كوتاه مقدمههاي قبلي ابتدا در قسمت اول اين گزارش مانند گزارش. مدنظر قرار گرفته استسري زماني 
رش، به معرفي . قسمت سوم اين گزاهاي زماني تشريح شده استهموارسازي سري هايوشگزارش بيان شده و در ادامه ر

قسمت چهارم و پنجم به ترتيب روابط در مورد متغيرهاي مرتبط فصلي در . اختصاص يافته استهاي بخش كشاورزي شاخص
. در اين رابطه از الگوهاي خودهمبسته، ميانگين متحرك و الگوي تخيمن زده شده استو ارزش افزوده بخش كشاورزي 

تجمعي استفاده ي خودهمبسته برداري غيرمقيد و الگوهاي خودهمبسته برداري همخودهمبسته با توزيع تأخير زماني، الگوها
اي كوتاه در هاي بعدي اين گزارش به بخش نفت اختصاص يافته است. در قسمت ششم پس از بيان مقدمهشده است. قسمت

بيني حاوي تخمين و پيشهاي مورد استفاده در اين بخش معرفي شده است. قسمت هفتم گزارش رابطه با بخش نفت، داده
هاي فصلي بخش نفت است. در قسمت هشتم گزارش، الگوهاي سري زماني اعم از الگوهاي خودهمبسته، ميانگين داده

-و الگوي خودهمبسته برداري هم متحرك، الگوي خودهمبسته با توزيع تأخير زماني، الگوي خودهمبسته برداري غيرمقيد
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هاي ساليانه مورد استفاده ش افزوده بخش نفت به قيمت جاري و ثابت، با استفاده از دادهبيني ارزتجمعي جهت برآورد و پيش

 گيري كلي است.حاوي خالصه و نتيجهگزارش نيز . آخرين قسمت گرفته استقرار 
انواع الگوهاي سري زماني  طريقهاي ملي در رابطه با بخش صادرات و واردات از ارائه نتايج زودرس حساب به ششمگزارش 

. اندهاي كوتاه، اطالعات مورد استفاده در برآورد صادرات و واردات معرفي شدپس از مقدمهدر اين گزارش . پرداخته است
هاي بخش صادرات و واردات است. كه براساس يكي از الگوهاي برآورد بيني فصلي شاخصقسمت سوم اين گزارش، شامل پيش

. در قسمت چهارم الگوهاي گوناگون سري زماني براي ه استبيني گرديدهاي مزبور پيشچهارم شاخصشده، مقادير فصل 
هاي فصلي اين بخش هاي جاري و ثابت، با استفاده از مقادير ساليانه شاخصبيني واردات كاال و خدمات به قيمتبرآورد و پيش

بيني صادرات كاال و قسمت پنجم گزارش، به برآورد و پيش. هاي فصلي مرتبط ديگر، تخمين زده شده استي از شاخصو برخ
هاي فصلي هاي فصلي اين بخش و برخي از شاخصهاي جاري و ثابت، با استفاده از مقادير ساليانه شاخصخدمات به قيمت

. از ه استرفتمرتبط ديگر، اختصاص يافته است. بدين منظور بر حسب ضرورت، انواع الگوهاي سري زماني مورد استفاده قرار گ
بيني ارزش افزوده واردات و صادرات به قيمت ثابت، نتايج خوبي به همراه هاي خودهمبسته برداري براي پيشجايي كه مدلآن

هاي خودهمبسته برداري ، بخشي از گزارش به تخمين شاخص بهاي ضمني واردات و صادرات با استفاده از مدلهنداشت
. قسمت ششم ه استبيني ارزش افزوده بخش آب، برق و گاز اختصاص يافتبه برآورد پيش ،ادامه گزارشه است. اختصاص يافت

هاي فصلي اين بخش بيني شاخصد و پيشربه برآونيز گزارش شامل اطالعات آماري بخش آب، برق و گاز است. قسمت هفتم 
يني ارزش افزوده بخش آب، برق و گاز باختصاص يافته است. در قسمت هشتم انواع الگوهاي سري زماني براي برآورد و پيش

هاي فصلي مرتبط هاي فصلي اين بخش و برخي از شاخصهاي جاري و ثابت، با استفاده از مقادير ساليانه شاخصبه قيمت
 ديگر، برآورد گرديد.
كه در  رتبطهاي مهاي مختلف اقتصادي با استفاده از شاخصبيني ارزش افزوده بخشاست كه پيش آننتايج تحقيق بيانگر 

هاي استفاده شده در هر بخش ارائه شده در ذيل شاخص بخش استطور نسبي رضايتبه اندكار گرفته شدهاين گزارش به
 .است
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