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 چکیده:
های ترکیبی تواتر متفاوت به منظور ارزیابی در این مقاله یک الگوی اقتصادسنجی کالن با داده

های اعمال شده بر اقتصاد ایران ساخته شده است. برای انجام این امر، شاخص اثرات تحریم

های اعمال شده را در طول زمان نشان دهد. این ای تدوین شده است تا بتواند شدت تحریمماهانه

های اقتصادی علیه شاخص، یک شاخص سری زمانی با تواتر باال است که دربر گیرنده تمام تحریم

ایران است و به عنوان متغیر توضیح دهنده در معادالت رفتاری بخش خارجی الگو مورد استفاده 

ه قرار گرفته است. الگوی ارائه شده بر اساس مبانی نظری اقتصادی و با توجه به حقایق آشکار شد

رابطه  33معادله ارتباطی و  7معادله رفتاری،  27اقتصاد ایران تدوین شده است. الگو دارای 

های های سری زمانی در محدوده سالتعریفی و اتحادی است. پارامترهای الگو به کمک داده

. برآورد شده اند. اعتبار الگو به کمک شبیه سازی پویا مورد تایید قرار گرفته است 1396تا  1338

سازی پویا توسط الگو تحت سناریوی عدم به منظور ارزیابی اثرات تحریم بر اقتصاد ایران، شبیه

های این تحقیق، یافته براساسوجود تحریم صورت گرفته و نتایج آن با واقعیت مقایسه شده است. 

لید، گذاری، افزایش توکل، افزایش سرمایهها اثراتی همچون افزایش تقاضایرفع کامل تحریم

 دنبال خواهد داشت.کاهش واردات کاال و افزایش صادرات کاال را به
 

 JEL F51 ،E27 ،C51: بندیطبقه
های با تواتر متفاوت، شاخص تحریم با سنجی، اقتصاد ایران، الگوی دادهمدل کالن :هاکلید واژه

 تواتر ماهیانه

                                                             
يک الگوی "رساله دکتری محمدرضا سزاوار به راهنمایی دکتر محمد نوفرستی  با عنوان  این مقاله برگرفته از.  1

ها و سیاستگذاری اقتصاد سنجی کالن با داده های ترکیبی تواتر متفاوت به منظور پیش بینی آثار تحريم

 در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. "راندر اقتصاد اي
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 مقدمه .1
آن  اقتصادی ساخته شده و ضرایبالگوهای اقتصادسنجی کالن که براساس مبانی نظری 

اقتصادی  شوند، ابزار بسیار مفیدی برای سیاستگذارانهای آماری برآورد میبه کمک داده

کنند، ئه میهای اقتصادی را اراخواهند بود. هر چند این الگوها شمای ناکاملی از واقعیت

به  قتصاد رااما به دلیل داشتن چارچوبی منطقی، قادرند تصویر خوبی از سازوکار ا

آورند تا در  گران و سیاستگذاران اقتصادی ارائه کنند و شرایطی را برای آنان فراهمتحلیل

رزیابی اها و پیشنهادهای سیاستی خویش را مورد یک فضای آزمایشگاهی، مفید بودن ایده

 قرار دهند.

های پیدایش و بسط الگوسازی اقتصادسنجی کالن زائیده تحوالت ایجاد شده در نظریه

وابط های به وجود آمده در چگونگی برآورد پارامتهای راقتصادی از یک سو و پیشرفت

 رفتاری اقتصادی و سنجش صحت تجربی آن از سوی دیگر است. تحول نظریات اقتصاد

حل آن  کالن نیز به نوبه خود مرهون معضالت به وجود آمده در اقتصادها و تالش برای

 معضالت است.

تحوالت شگرفی در زمینه الگوسازی متغیرهای سری زمانی و پیش بینی دو دهه اخیر طی 

مقادیر آتی این متغیرها به وقوع پیوسته است که یکی از آنها تصریح و برآورد معادالتی 

است که متغیرهای دخیل در آن معادله، برخالف معمول، از تواترهای متفاوتی برخوردارند. 

 با متغیرهای شامل که هستند هاییرگرسیون واقع در 1میداس رگرسیونی مدلهای

 را باالتری دهندگیتوضیح قدرت با پذیر،انعطاف مدلی اجرای و بوده مختلف تواترهای

 کرده موردنظر متغیرهای آینده مقادیر بینی پیش به اقدام میتوان بعالوه. آوردمی فراهم

 بینیپیش در شوند،می منتشر باال تواتر در که هاییداده گرفتن قرار اختیار در هنگام به و

 نظر تجدید وتورم رشداقتصادی نرخ نظیر کمتر، تواتر با هدف متغیرهای برای شده ارایه

 معادالت تک صورت به تنها رگرسیونی مدلهای این تاکنون که است ذکر به الزم. کرد

 .اندنشده گرفته کار به جامع الگویی ساخت در و اندشده استفاده

 اعتماد قابل هنگامی کالن اقتصادسنجی الگوی یک از منتج اطالعات وجود این، بر عالوه

 گوهاییال از استفاده ضرورت مهم این. باشد داشته اقتصادی هاینظریه در ریشه که است

 سویی از و نداشته را VAR مانند بینی پیش مدلهای محدودیت که کندمی آشکار را

 .باشند داشته باالیی بینیپیش قدرت اقتصادی، تئوری بر مبتنی

                                                             
1. Mixed data sampling(MIDAS) Regression 
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 دنبال به تواندمی نامطلوبی اثرات ایران اقتصاد بر مختلف هایتحریم اعمال همچنین

 هاتحریم. است شده پرداخته آنها تاثیر کردن کمی به ایمطالعه کمتر در اما باشد، داشته

 اقتصادی مختلف هایبر بخش غایی، هدف به دستیابی در شکست و موفقیت از نظر صرف

 برای بنابراین،. تاثیرگذارهستند رشداقتصادی و اشتغال گذاری،سرمایه تجارت، همچون

 میزان اثرگذاری، های کانال کنار در است الزم ها حوزه این در دقیق های گذاریسیاست

 قرار ارزیابی مورد امکان حد تا کمی های مدل براساس ها بخش این بر تحریم اثرگذاری

 .گرفت خواهد قرار مدنظر مطالعه این در که گیرد

برای با تواترهای متفاوت ن اقتصادسنجی الهدف این مقاله طراحی یک مدل کرو از این

الگو رود با انجام این مطالعه، است. انتظار میدر مدل  تحریم شاخص لحاظاقتصاد ایران با 

 در دنبال کردن مقادیر واقعی متغیرهای درونزای مدل، دقت عملکرد باالیی داشته باشد. 

اثرات تحریم از طریق معادالت رفتاری بخش خارجی الگو، که سایر بنابراین ضمن بررسی 

 ترکیبی هایداده ، الگویی با دهدمتغیرهای اقتصادی در مدل را نیز تحت تاثیر قرار می

برآورد شده است که از هر دو جنبه یک نوآوری در ساخت مدلهای  متفاوت تواتر

 شود.سنجی محسوب میکالن

 ساختار سپس و پژوهش پیشینه ابتدا مقدمه، از پس که است صورتی به مقاله ساختار

 ایران کالن اقتصادسنجی مدل

 معرفی ضمن، آن از پس و شده ارائه متفاوت تواتر با ترکیبی هایداده هایمدل مبنای بر 

 انجام پویا سازی شبیه کمک به الگو اعتبار سنجش الگو، ساختاری معادالت و متغیرها

 ارائه بندیجمع نهایت در و پرداخته الگو بر هاتحریم رفع اثر در ادامه به ارزیابی. پذیردمی

 .گرددمی

 

 پیشینه پژوهش .2
نی الاقتصادی سابقه طو ن با کاربردهای مختلف در ادبیاتالالگوسازی اقتصادسنجی ک

برای تحلیل ( 1939)برگن ن برای اقتصاد آمریکا توسط تینالبطوریکه اولین الگوی ک. دارد

ساخته شد. تجربه الگوسازی اقتصادسنجی کالن در ایران  1919-1932ادوار تجاری دوره 

ایران  گردد که در آن اولین الگو برای اقتصاد( باز می1340میالدی ) 1960به اواخر دهه 

 1968( ساخته شد و در سال UNCTADتوسط سازمان تجارت و توسعه ملل متحد )

های تجاری ایران بود و به ارائه گردید. هدف اصلی از ساخت این الگو، برآورد ظرفیت

 همین لحاظ بخش تجارت خارجی مورد تأکید خاص قرار گرفته بود.
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 الگوهای یزیاد تعداد ایران تاکنون زمان ساخت اولین الگوی اقتصادسنجی برای اقتصاد از

 ن شدهو تدوی طراحی ایران اقتصاد برای بزرگ اندازه با الگوی چندین و متوسط کوچک،

ول آنهایی ا  دسته: کرد بندی طبقه دسته دو به را الگوها توان می در یک نگاه کلی. است

 به اداقتص وزارت و بودجه و برنامه سازمان چون اقتصادی، هایسازمان توسط هستند که

 یارزیاب و بینی پیش ساختاری، تحلیل اقتصادی، ریزیبرنامه فرآیند تسهیل منظور

 قالب در عمده طور به که است الگوهایی دوم دسته. است شده ساخته هاسیاست

 رائها خارج و داخل های دانشگاه در های دکتریرساله و ارشد کارشناسی هاینامهپایان

 و ینظر مبانی ساختار، لحاظ از الگوهای طراحی شده آنکه قابل ذکرنکته . است شده

 (1395، درگاهی. )هستند با یکدیگر متفاوت برآورد روش

ست که کنکاش صورت گرفته در ادبیات الگوسازی اقتصادسنجی کالن ایران حاکی از آن ا

ران الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاری درخور توجه برای اقتصاد ای 50تاکنون حدود 

 ساخته شده است. 

 توانیم است، شده تنظیم ایران اقتصاد برای که کالنی اقتصادسنجی الگوهای آخرین از

 نلند اقتصادی مدرسه الگوسازی رویکرد اساس بر که( 1386) امامی مکری الگوی به

(LSE )کرده استفاده فصلی هایداده از استفاده با معادله 133 از آن در و شده ساخته 

 بر تأکید با یکدیگر بر اقتصادی متغیرهای اثر ارزیابی به که( 1388) مرادی الگوی است،

 هب ضمن که( 1390) نوفرستی الگوی است، پرداخته بازرگانی یحوزه در گذاریسیاست

 اقتصادی هایسیاستگذاری نتایج ارزیابی به ایران، در الگوسازی تحول سیر تصویرکشیدن

 حیطرا عنوان با درگاهی حسن الگوی و است پرداخته مدتکوتاه هایبینیپیش ارائه و

 متغیرهای نگریآینده هدف با که( 1395) کالن اقتصاد نگریآینده برای سنجیکالن مدل

 رداخته،پ 1393 تا 1370زمانی دوره فصلی های داده بکارگیری با کشور، کالن اقتصاد مهم

 .کرد اشاره

ه عمدتا با اهداف مختلفی صورت پذیرفته است ک هاه تحریمزمطالعات در حواز سوی دیگر 

 اند.با لحاظ متغیرهای مجازی در الگوهای کالن اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته

های تجاری را بر پیامدهای تجربی تحریم ،با استفاده از مدل جاذبه( 2017)1فرانک

ست. نتایج ه ابررسی کرد 2006ـ  1990کشورهای مستقل و غیرمستقل، طی دوره زمانی 

دهد؛ همچنین ها ارزش تجارت خارجی را کاهش میدهد که تحریموی نشان میبررسی 

                                                             
1. Frank 
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 ،ها معرفی شده استانحراف تجاری به عنوان ابزاری بالقوه برای کاهش تأثیر منفی تحریم

 .ها هیچ شواهدی برای انحراف تجاری نشان ندادنداما یافته

شده های اعمال، به بررسی تحریم2014یه در ( در پی الحاق کریمه به روس2018) 1بالی

 غربی، این کشور از سوی کشورهای بر فشار اعمال برای ابزاری عنوان علیه روسیه، به

لذا با استفاده  روسیه است. اقتصاد بر تحریم اثرات ارزیابی مقاله این پرداخته است. هدف

اثرات  2016-1997طی دوره زمانی   SVARهای فصلی و در قالب یک مدلاز داده

روسیه)فنالند،  بزرگ تجاری این کشور و همچنین شرکای ها علیه روسیه برتحریم

برآورد گردیده است. نتایج حاکی از آن است که  فرانسه،آلمان، ایتالیا، لهستان و هلند(

 رشد اقتصادی تمام این کشورها تاثیر منفی از این تحریم گرفته است.

کانیسم متاثیر تحریمها بر بازار ارز و ( به بررسی 1395) گرشاسبی و یوسفی دیندارلو

تا  اندکردهالش در گـام اول تاند. آنها پرداخته ایران النانتقال آن به متغیرهای اقتصاد ک

ا ببدین منظور  طراحی نمایند.شاخصی جدیـد بـرای تحـریم در مدلسـازی اقتصـادی 

یـن امـذکور محاسـبه و سـری زمـانی بکارگیری روش تحلیل عـاملی اکتشـافی شـاخص 

ه . در این خصوص دوازده متغیر که استایجـاد گردید 1357-89شـاخص بـرای دوره 

 بهره سازی تحریم موردهـا بودنـد در فرایند شاخصدارای اثرپذیری باالیی از تحریم

ای پیرامون  لهح. در ادامه با اسـتفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مراندهبرداری قرار گرفت

هم کالن ها بر متغیرهای میک الگوی کـالن اقتصـادی کوچـک، داللتهای مرتبط با تحریم

رفته گگذاری و اشتغال مورد ارزیابی اقتصادی نظیـر رشـد اقتصـادی، تجارت، سرمایه

و رابطه  ها تنها در خصوص رشد اقتصادیآثار مستقیم تحریمبر اساس نتایج حاصله،  است.

قیمی که رابطه مست دهدشواهد مطالعه نشان می. همچنین بوده استه معنـادار مبادلـ

 .هـا و آثـار آن بـر متغیرهای اقتصادی وجود داردمیان شدت تحریم

های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده بررسی اثر تحریم( به 1395) کازرونی و همکاران

برای این منظور، ابتدا تحریمها بر  .اندپرداخته 1371-1392تجاری ایران در دوره زمانی 

 شده توسط هافبائر در سه طیف ضعیف، متوسط و قوی تقسیم مبنای معیارهای ارائه

 به بندی و در قالب دو متغیر مجازی وارد مدل شده و سپس، تأثیر این متغیرهای مجازی

و تحلیل همراه سایر متغیرهای مدل بر سهم تجارت ایران با شرکای تجاری در قالب تجزیه 

های براساس نتایج برآورد مدل، اجرای تحریم .انباشتگی پانلی ارزیابی شده است هم

شورهایی با روند نزولی )کاقتصادی قوی موجب کاهش تجارت ایران با کشورهای گروه اول 

                                                             
1. Bali  
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هم در دوره اجرای تحریم و هم دوره بعد از آن شده، اما تجارت با ( تجارت با ایران

نها در دوره اجرای ( تکشورهایی با روند تجارت صعودی با ایران)کشورهای گروه دوم 

 .تحریم کاهش یافته است

تجاری  های اقتصادی و تجاری بر روابطتأثیر تحریم( به بررسی 1397آقایی و همکاران)

ستفاده یافته، با ا ایران و کشورهای عمدة شریک تجاری در چارچوب الگوی جاذبة تعمیم

در این پژوهش، اند. پرداخته1394تا  1375و در دوره  ی پانل دیتااز مدلهای اقتصادسنج

شده و بصورت متغیر تحریم ها به صورت خاص از لحاظ شدت تفکیک و دسته بندی 

های ضعیف تأثیر های این پژوهش حاکی است که تحریم افتهی اند.مجازی وارد مدل شده

ما ا ،مورد بررسی داشته استمنفی کمتری بر ارزش صادرات و واردات ایران طی دورة 

ردات ای بر میزان صادرات و وا حظهالهای شدید و گسترده، تأثیر منفی قابل متحریم

 دارد.های تجاری ایران الکا

رای بمتفاوت  تواتر ترکیبی هایداده با کالن اقتصادسنجی الگوی در مطالعه حاضر یک

آورد تا در یک آن را فراهم می این شیوه الگوسازی امکاناقتصاد ایران طراحی شده است. 

ه از ای که مثال ساالنه است را توسط متغیرهایی کمعادله رگرسیونی، متغیر وابسته

واع از سوی دیگر شاخصی برای ان .تواترهای فصلی یا ماهانه برخوردارند توضیح داد

ح دهنده وضیتبه عنوان متغیر با تواتر ماهانه ساخته شده و  های اعمالی علیه ایرانتحریم

 لحاظ گردیده است. در معادالت رفتاری بخش خارجی الگو

آورد شده متفاوت بر تواتر ترکیبی هایداده بنابراین ضمن لحاظ شرایط تحریم، الگویی با

 شود.سنجی محسوب میاست که از هر دو جنبه یک نوآوری در ساخت مدلهای کالن

 

 ن ايرانالساختار مدل اقتصادسنجی ک .3
ــطالحا به مدل 1های ترکیبی با تواتر متفاوت دادههای مدل ــود که  هایی گفته می اصـ شـ

توان از اطالعات شوند. در این رویکرد میمتغیرها در آنها همزمان با تواتر متفاوت وارد می

ــتفاده کرده و به پیش بینی دقیق  ــتقل اس ــمت متغیرهای مس تر متغیر  با تواتر باال در س

ــ ــته در تواتر دلخواه رسـ   2ایی مدلهای توزیع وقفهید. این روش نمونه تکامل یافتهوابسـ

                                                             
1. Mixed-frequency data sampling 
2. Distributed Lag Model 
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ــب برخوردار   بوده که از انعطاف پذیری باالیی در تخمین پارامترها و برازش الگوی مناسـ

 (2013 ،1)باررا و پنینگز است. شکل عمومی این مدل به صورت زیر است

  )1( ytq = α + B(L)Xtq + εtq 

B(L)  عملگر وقفه،ytq   وx tq     ضیحی در دوره سته و تو صلی    tمتغیرهای واب با تواتر ف

شند. حال اگر فرض کنیم داده های    سوم در     xtm می با شد روش مر شکل ماهیانه با به 

 (2013 )باررا و پنینگز، تخمین مدل روش میانگیری ساده به شکل زیر است

  (2   ) ytq = 1/3∑ xtm
3
i=1              

 وبه اجرای طرح انعطاف پذیر داده های ترکیبی با تواتر متفاوت مدل پیشنهادی 

 )گایسلز،( قابل مشاهده است3پردازد که در تابع )ها میجویانه استخراج وزنی دادهصرفه

2012) 

(3) ytq = α + β(L)W(θ)Xtm,q + εtq 

( آمده است که می توان 2010)2به اشکال مختلفی در مطالعه آرمستو )Ѳ)W تابع وزنی

ای ای وقفه نمایی آلمون  و چند جملهای آلمون، چند جملهای چند جملهتوزیع وقفهفرم 

 وقفه بتا را نام برد.

 4شرلی آلمون حقیقاتاست که از ت 3ای با وقفه مربوط به تابع آلموناولین چند جمله 

 :شودمی محاسبه زیر شکل به Kوقفه  هر رویگرفته شده است و در آن وزن ( 1965)

(4) 
β(j. θ) = ∑ θPjP

P

p=0
 

دارد. بطور مثال اگر تصریح بر اساس یک رابطه ای اشاره به درجه چند جمله 𝜃 که در آن

  :تباشد خواهیم داش  (p=3)درجه سوم

(5) 𝜃 = (𝜃0. 𝜃1. 𝜃2. 𝜃3) 

                                                             
1. Barrera and Pennings 
2.Armesto  
3. Almon 
4. Shirly Almon 
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کند. ضرایب متفاوتی ایجاد می 𝜃 دهی بر اساس مقادیر متفاوت پارامترهایاین تابع وزن

تواند از طریق برآورد ها در یک الگوی میداس میدهی آلمون برای وقفهاستفاده از تابع وزن

حداقل مربعات معمولی، به نحوی صورت گیرد که به بهترین شکل نیز تبدیل تواتری 

 .میداس را رعایت نماید

این تابع با دارا  .است 1دهی آلمون نماییدومین چند جمله ای با وقفه مربوط به تابع وزن

 :است زیر صورت به اشبودن انعطاف باال در شکل عمومی

(6) 
β(j; θ) =

e(θ1j1+⋯+θpjp)

∑ e(θ1j1+⋯+θpjpm
j=1

 

ه و از کوچکتر باشد، تعداد پارامترهای مدل کمتر شد فوق الذکردر تابع وزن  p هرچه

 .شودکاسته می بعطرف دیگر از انعطاف پذیری تا

 :اندتابع آلمون نمایی را با دو پارامتر استفاده کرده( 2006) 2و همکاران گایسلز 

(7) 
b(j; θ) =

exp (θ1j
1 + θ2j

2)

∑ exp (θ1j1 + θ2j2)
m
j=1

 

θ1در این تابع چنانچه  = θ2 = دهی آلمون نمایی به تابع وزن بعباشد فرم تا 0

 دکنهایی ثابت و برابر را بر همه وقفه ها اعمال میگیری ساده تبدیل شده و وزنمیانگین

 3کوهان شکل تابع یک پارامترها، مقادیر به توجه با تواندمی هچنین دهی،وزن  این تابع.

θ2 ایجاد کند و البته مادامی که ≤ اوتاری و ) دصورت کاهنده خواهد بوبه باشد تابع  0

 (.2018، 4ایلما

 به پارامتر دو اساس بر تابع این است. 5بتا هایوقفه  ای با وقفه تابعسومین چندجمله

 :باشدمی زیر شکل

(8) 
β(j; θ1. θ2) =

f(j w⁄ . θ1. θ2)

∑ f(j w⁄ . θ1. θ2)
w
j=1

 

 که در آن

                                                             
1. Exponential Almon 
2. Ghysels,Sinko and Valkanov 
3. Hump shapes 
4. Utari & Ilma 
5. Beta weighting 
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(9) 
f(x. θ1. θ2) =

xθ1−1(1 − x)θ2−1Г(θ1 + θ2)

Г(θ1)Г(θ2)
 

 و  

(10) 
Г(θP) = ∫ e−x

∞

0

XθP−1dx 

𝜃1دهی بتا هنگامی که تابع وزن = 𝜃2 = گیری ساده تبدیل باشد، به یک تابع میانگین 1

𝜃1 کند. مادامی کهوقفه ها اعمال می هشده و وزن هایی برابر را به هم = 𝜃2و  1 > 1 

افزایش یابد، این تابع با سرعت  𝜃2چنانکه البته و صورت کاهنده خواهد بودبباشد، تابع 

وزن کوهان شکل  ندتوامی θیابد. همچنین با توجه به مقادیر متفاوت بیشتری کاهش می

 .ایجاد نماید

 

 الگومعرفی متغیرها و معادالت ساختاری  .4
های ها و چالشدر این بخش روابط ساختاری الگو بر اساس مبانی نظری از یک سو و ویژگی

مورد برآورد  1396-1338اقتصاد کالن ایران، تصریح و با استفاده از داده های سری زمانی 

گذاری، تجارت خارجی، های تولید، مخارج مصرفی و سرمایهگیرد. الگو دارای بخشقرار می

 هاست.تغال، پول و قیمتدولت، اش

 معادله رفتاری 27اتحاد و  33  رابطه، به تفکیک 67ز ساختار الگوی حاضر در مجموع ا

زا و معادله ارتباطی تشکیل شده است. تعداد متغیرهای درون 7معادله میداس( و  14)

ست( متغیر است )نام متغیرهای الگو در پیوست اول ارائه شده ا 89و  67زا به ترتیب برون

از آنجا که ساختار الگو بر پایه روش میداس است، متغیرهایی با تواتر باال در مدل مورد 

 ماهانه صورت به بانکی سود نرخ و تحریم متغیرهای میان این اند که ازاستفاده قرار گرفته

 مذکور متغیرهای انتخاب اند. دلیلشده لحاظ فصلی صورت به قانونی ذخیره نرخ متغیر و

 .است بوده آنها برای باال تواتر هایداده بودن دسترس در ثانیا و آنها بودن برونزا اوال

 جمعی بودن متغیرهای مدل با استفاده از آزمون دیکـی فـولر تعمـیم یافتـه یهمرتب

(ADF) نپرو-و آزمون فیلیپس (PP)  اول آنها  یمرتبهبر اساس سطح متغیرها و تفاضل

دهد که تمامی متغیرهـای مـدل نشان می هاآزمون یمجموعهگردد. هر دو تعیین می

 .هستند اول یمرتبهجمعی از 

در این میان، ابتدا شاخص تحریم علیه ایران با تواتر ماهانه به منظور انعکاس درصد 

برآورد  1357-97های اعمال شده بر اقتصاد ایران طی سالهای اثرگذاری مخاطرات تحریم
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 نمای یک در اسالمی، انقالب از پس سالهای طی شدهاعمال ایهگردیده است. تحریم

 متحده ایاالت ازسوی ایران ویژه تحریمی اجرایی فرمان 20 و تحریمی قانون 11 کلی،

 تمدید مورد دو)متحد ملل سازمان امنیت شورایِ  قطعنامه 7 (،1،2020)کتزمن

و ( است بوده ایهسته فعالیت توقف از درخواست بصورت مورد یک و قبلی هایقطعنامه

 .شودمی شامل را اروپا اتحادیه ازسوی تحریمی مقررات 7

 ره اهمیت وزنهای لحاظ با و شدهاعمال هایتحریم کلیه گرفتن نظر در با شاخص این

 ماالتاحت تئوری طریق از است، شده محاسبه تحریمها ماهیت و منشا اساس بر که تحریم

 دهش ساخته شوند،می اعمال مختلف نهادهای از که تحریمهایی بودن مستقل فرض با و

 .است

کننـد. ـیمدنبـال  اهداف خـود های اقتصادی کانالهای متفاوتی را برای دستیابی بهتحریم

 ابسـتهوی تولیـد و سـایرمتغیرهـا مهمتـرین این مجاری همانـا تغییـرات درتجـارت و

ساده  بندیطبقه دریک است. بنابراین، واشتغال گذاریهـا ماننـد سرمایهایـن بخـش بـه

 یان ورودواردات، صادرات و جر در سه گروه هـای اقتصادی رااثرات تحـریم توان عمدهمی

 .بندی کردو خروج سرمایه طبقه

های مختلف روابط ساختاری الگو در چارچوب روابط علت و معلولی به تفکیک بخش

 به شرح زیر گزارش شده است. اقتصادی

 المللی بر اقتصاد ايرانهای بین(: مجاری اثرگذاری تحريم1ر )نمودا

 
 های تحقیق:یافتهماخذ

                                                             
1. Katzman 
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 (: روابط بخش تولید و بازار نیروی کار2نمودار )

 
 های تحقیقماخذ: یافته

 گذاری و بودجه دولت(: روابط بخش مصرف، سرمايه3نمودار )

 
 های تحقیقماخذ: یافته

 خارجی و نرخ ارز در الگو(: روابط بخش 4نمودار )
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 های تحقیقماخذ: یافته

 
 (: روابط بخش پولی در الگو5نمودار )

 
 های تحقیقماخذ: یافته
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 تصريح معادالت ساختاری الگو. 4-1
معادله به روش میداس  14معادله رفتاری تشکیل شده است که از این میان  27الگو از 

ای مورد استفاده در الگوهای برآوردشده از نوع چندجملهدهی تابع وزنبرآورد شده است. 

 گردیده است.ت الگو ارائه النتایج برآورد معاد پیوست دومدر  باشد.میآلمون 

 د.شوبه معرفی متغیرهای مورد نظر و توابع پرداخته می در ادامه

 ش الگوعوامل توضیح دهنده متغیرهای وابسته در هر بخ -(: ساختار معادالت الگو1جدول)

 متغیر مستقل متغیر وابسته بخش

مخارج 

مصرفی و 

سرمایه 

 گذاری

 درآمد قابل تصرف، نرخ ارز، ساختار سنی جمعیت، نرخ سود مصرف خصوصی

 درآمد دولت از فروش نفت و مشتقات آن، درآمد مالیاتی دولت مصرف دولتی

 سرمایه گذاری خصوصی
تولید، هزینه  تولید ناخالص داخلی، نرخ استفاده از ظرفیت

 ایاستفاده از سرمایه، واردات کاالهای سرمایه

 درآمد دولت از فروش نفت و مشتقات آن، درآمد مالیاتی دولت سرمایه گذاری دولتی

تجارت 
 خارجی

 تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز موثر صادراتی، تحریم صادرات غیرنفتی

 تحریمارزش افزوده نفت، قیمت نفت،  صادرات نفت و گاز

 تولید ناخالص داخلی، تحریم صادرات خدمات

 حریمتولید ناخالص داخلی، نرخ ارز موثر وارداتی، نرخ تعرفه، ت واردات کاالهای مصرفی

 واردات کاالهای واسطه ای
ادرات تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز موثر وارداتی، نرخ تعرفه، ص

 کل، تحریم

 تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز موثر وارداتی، تحریم واردات کاالهای سرمایه ای

 صادرات کل، واردات کاالهای سرمایه ای، تحریم واردات خدمات

 سرمایه گذاری خصوصی، تحریم گذاری مستقیم خارجیسرمایه

تراز حساب سرمایه منهای 

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 صادرات کاال، واردات کاال، تحریم

درآمدهای 

 دولت

درآمد دولت حاصل از فروش 
 نفت و مشتقات نفتی

صادرات نفت و گاز، نرخ ارز بازار موازی، صادرات نفت و 
 گاز)دالری(

 درآمد مالیات مستقیم
تولید ناخالص داخلی، درآمد دولت از نفت و مشتقات آن)به 

 قیمت های جاری(

 جاری، واردات کل، تورممخارج مصرفی خصوصی به قیمت  درآمد مالیات غیر مستقیم

 تولید ناخالص داخلی، واردات کل، تورم درآمد مالیات بر واردات
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 تولید

تولید ناخالص داخلی به    قیمت  

 عوامل
 نیروی کار، موجودی سرمایه، نرخ استفاده از ظرفیت تولید

نرخ استفاده از ظرفیت های 
 تولیدی

 ایسرمایهتقاضای کل، تسهیالت بانکی، واردات کاالهای 

 قیمت ها

شاخص ضمنی قیمت تولید 
 ناخالص داخلی

حجم نقدینگی، شاخص ضمنی قیمت کاالهای وارداتی، شاخص 
 ضمنی قیمت تولید کننده در آمریکا، تغییرات موجودی انبار

 نرخ ارز بازار موازی
حجم نقدینگی، صادرات نفت و گاز، شاخص ضمنی قیمت تولید، 

 تحریم

 اشتغال

 رمالیات بر درآمد، حداقل دستمزد، تورم، بهره وری نیروی کا حقیقیدستمزد 

 تقاضای نیروی کار

تولید ناخالص داخلی، دستمزد حقیقی، هزینه استفاده از 

سرمایه، شاخص ضمنی قیمت کاالهای وارداتی، شاخص 

 (kبه  Lکاربری)نسبت 

 درآمد قابل تصرف، دستمزد حقیقی نرخ مشارکت اقتصادی

 پول

اسکناس و مسکوک در دست 
 اشخاص

 مصرف بخش خصوصی، بزرگترین اسکناس در گردش

 نرخ ذخیره قانونی ذخایر آزاد بانک ها

 ضریب فزاینده پول
نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده های 

ده های بانکی، نرخ ذخیره قانونی، نسبت ذخایر آزاد بانکها به سپر

 بانکی

 تحقیقهای یافته ماخذ:

 سازی پوياسنجش اعتبار الگو به کمک شبیه .4-2
های مورد نیاز برای سنجش درستی آزمون ،الگو ای درلهمعادهر برآورد پس از  در حالی که

اطمینان از  در جهتاست که  ضروری لیکن، پذیردصورت می لهمعادهربرآورد به تفکیک 

کارکرد تمامی روابط با یکدیگر، با توجه به فروض مربوط به  بررسی صحتاعتبار الگو و 

مقادیر  یجهو نت سازی شدهشبیهت الزا، الگو به صورت حل همزمان معادمتغیرهای برون

زا، با مقادیر عملکرد مورد مقایسه سازی الگو برای متغیرهای درونبرآوردی حاصل از شبیه

ن الاختار پویای یک الگوی اقتصادسنجی کاست که س الزم به ذکرقرار گیرد. و بررسی 

 در صورتی که از اینروت رفتاری الگو است. التر از هر یک از معادبسیار پیچیده المعمو

ت الدارای برازش بسیار مطلوب و ضرایب معادبه تنهایی  ت المعاد حتی اگر هر کدام از

ی تولید هاالگو، داده سازیشبیهمرحله که در  وجود نداردمعنادار باشند، تضمینی  الکام

 ایجاد شوند.به گونه نزدیکی با مقادیر واقعی خود  شده
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کردن مسیر حرکت متغیرهای در محدوده زمانی مورد بررسی، دقت الگو در دنبال بنابراین 

بایست مورد آزمون قرار گیرد. که می میزان اعتبار یک الگو استدرونزای الگو، ، حاکی از 

تنها  ،سازی پویادر شبیه قابل تعریف است.شبیه سازی ایستا و پویا دو نوع  راستادر این 

سازی داده شده و حل الگو در مقادیر واقعی متغیرهای درونزای الگو در ابتدای دوره شبیه

زمانی بر اساس کمیتهای تولید شده توسط خود الگو برای وقفه متغیرهای درونزا  بازههر 

متغیرهای درونزا، کمیتهای عملکرد و تحقق یافته را گیرد. اما اگر به وقفه انجام می

سازی پویا، متغیرهای که در شبیه از آنجا. خواهد بودسازی نوع ایستا تخصیص دهیم، شبیه

سازی پویا به عنوان آزمونی شبیه شوند،می های آنها در درون سیستم تولیددرونزا و وقفه

 (11972قوی برای خوبی برازش یک الگوی اقتصاد سنجی کالن مطرح است.)درایمز

خطای افتد، متاثر از اتفاق میدر دوره بعد  یی کهخطا میزان ،سازی پویاشبیهرویکرد در 

 تجمع است. لذا سازی شده در یک دوره خاصموجود بین مقدار واقعی و مقدار شبیه

لیکن باشد. تواند میعلتی بالقوه و اساسی برای واگرا شدن الگو  ی،زمانبازه  طولخطاها در 

 ،نزای با وقفهرهای دروتغیاستفاده از مقادیر واقعی مربوط به م ،سازی ایستاشبیهرویکرد در 

برای  آزمونی قویبه عنوان . بدین جهت یکدیگر استخطاها بر روی  مانعی برای انباشت

 سازی پویا،عملکرد موفق شبیهو  گردداستفاده میسازی پویا شبیهاز تاری الگو ثبات ساخ

 تواند دلیل خوبی برای قابل اتکا بودن الگو تلقی شود. می

سازی شده و مقادیر واقعی متغیرهای نمودار مربوط به مقادیر شبیهمقایسه  هرچند که

میزان نزدیکی مقادیر تواند بازگو کننده مین، العمده یک الگوی اقتصادسنجی ک

 ضروریاما  (1972و دیگران 2باشد)ایوانزسازی شده با مقادیر واقعی متغیرهای درونزا شبیه

به طور معمول  مورد مقایسه قرار داد.های کمی دقیقی است که این نمودارها را با شاخص

، یکی از یر واقعی آن متغیرسازی شده با مقادبرای تشخیص میزان نزدیکی مقادیر شبیه

است.  3گیرد، شاخص جذر میانگین مجذور خطامورد استفاده قرار میهایی که شاخص

 :تواند تعریف شودمیاین شاخص به صورت زیر  (1971 5و فیر 1978 4)اسمیت

(11) 
𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸 = √

∑(𝐴𝑡 − 𝑃𝑡)2

𝑇
 

                                                             
1. Dhrymes 
2. Evans 
3. Root Mean Square Error 
4. Smith 
5. Fair 
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 آن در که

tA زمان در دورنزا متغیر واقعی مقادیر t 

tP زمان در دورنزا متغیر شده سازیشبیه مقادیر t 

 .است مشاهدات تعداد T و

سازی روند جذر میانگین مجذور خطا به صفر نزدیکتر باشد، الگو در شبیه در صورتی که

ت به جهت بررسی دق. تری داردعملکرد مطلوبحرکت متغیر مورد نظر در بستر زمان 

ر با میانگین متغیر مورد نظر دکمیت عددی جذر میانگین مجذور خطا را بینی،پیش

  .کنندمحدوده مورد بررسی مقایسه می

هشاخص فوق به جای انحراف مطلق، بر اساس انحرافات نسبی مقادیر واقعی از مقادیر شبی

شاخص جذر میانگین مجذور  اینشود. میسازی شده آن به صورت درصدی محاسبه 

 شود:( و به صورت زیر تعریف می1976 ،2درابینفلو )پینداک  شودنامیده می 1خطای نسبی

(12) 

RMSPE =  √
∑(

At−Pt  

At
× 100)2

T
 

دهنده متوسط درصد خطای پیش بینی شاخص جذر میانگین مجذور خطای نسبی نشان

توان استفاده کرد، می مورد بررسی است. شاخص دیگری که برای این منظور بازهدر طول 

 (:19664)تیل است U3شاخص ضریب نابرابری یا آماره

(13) 
U =  

√∑(At − Pt)2

√∑At
2

 

بوده  عیها دقیقا معادل مقادیر واقبینیپیشباشد،  معادل صفر U کمیت آمارههرزمان که 

ست. با ابینی برابر صفر لیه مقادیر پیشباشد، ک برابر یک U کمیت آمارهو هر زمان که 

ر باشد، نزدیکتکوچکتر و به صفر  U ندارد. بنابراین هر چه البا حد U آمارهاین وجود، 

 .سازی روند حرکت واقعی متغیرها استعملکرد بهتر الگو در شبیه

                                                             
1. Root Mean Square Percentage Error  
2. Pindyck & Rubinfeld 
3. Inequality Coefficient or U-Statistic 
4. Theil 
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 ،سازی شدهمقادیر شبیهبدانیم مهم است که  الذکر،های فوقعالوه بر استفاده از شاخص

کنند. الگوی چگونه نقاط عطف مسیر حرکت واقعی متغیرهای واقعی را دنبال می

بینی برای ارائه پیش یابزار ارزشمندرا دارا باشد، چنین قابلیتی ی که الناقتصادسنجی ک

 است.های اقتصادی و تحلیل سیاستگذاری
سازی شبیه 1396سازی پویا، کمیت متغیرهای درونزای الگو تا سال انجام شبیه در راستای

انجام نتایج حاصل از باشد. میبه صورت پویا  کلیه متغیرهای الگوسازی شده است. شبیه

ف مقادیر واقعی و مقادیر البخش است. درصد اخترضایت ،پویای الگوسازی شبیه

( 6نمودار)سازی شده و شاخصهای سنجش برازش الگو برای متغیرهای عمده الگو در شبیه

دهنده نشاناند، ( نمایش داده شده6محاسبه شده که در نمودار)گزارش شده است. ارقام 

قعی متغیرهای درونزا را در کل دوره مورد آن است که الگو توانسته است روند حرکت وا

 انحراف بارزموارد واضحی از وجود  بر اساس نمودارها،. سازی کندبه خوبی شبیهبررسی 

است واقعیات را  قادرو مدل  وجود نداردای متغیرهای کلیدی بینی درون نمونهدر پیش

دی که الزاماً بتوان مواربه عبارت دیگر بخشی به درستی ترسیم نماید. به میزان رضایت

تر یا کوچکتر از مقدار تاریخی گبینی مدل همواره بزرحکم کرد که در آن مورد، پیش

نقاط عطف روند حرکت متغیرها را نیز به همچنین مدل توانسته است  ، وجود ندارد.است

ثبات  دارای ی مورد استفادهالگو اذعان داشت که توانلذا می. نمایدبینی پیش مطلوبینحو 

 .ساختاری مناسبی است

 گردد.میسیاستی استفاده  هایبنابراین از این مدل به منظور سناریوپردازی و تحلیل

 های سنجش برازش الگوشاخص(: 6)نمودار 
 

 

 

 

  
U Theil = 0.031                  RMSPE  = 5.50 

 

RMSPE  = 7.82 

 

U Theil = 0.029                  RMSPE  = 3.18 

 

RMSPE  = 7.82 
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U Theil = 0.16                     RMSPE  = 18.06 

 

RMSPE  = 7.82 

 

U Theil = 0.085                   RMSPE  = 9.31 

 

RMSPE  = 7.82 

 

U Theil = 0.021                   RMSPE  = 2.68 

 

RMSPE  = 7.82 

 

U Theil = 0.064                    RMSPE  = 9.88 

 

RMSPE  = 7.82 

 

U Theil = 0.076                  RMSPE  = 11.25 

 

RMSPE  = 7.82 

 

U Theil = 0.030                   RMSPE  = 2.74 

 

RMSPE  = 7.82 
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U Theil = 0.076                  RMSPE  = 11.25 

 

RMSPE  = 7.82 

 

U Theil = 0.049                  RMSPE  = 6.18 

 

RMSPE  = 7.82 

 

U Theil = 0.098                  RMSPE  = 16.58 

 

RMSPE  = 7.82 

 

U Theil = 0.136                  RMSPE  = 24.48 

 

RMSPE  = 7.82 

 

U Theil = 0.046                RMSPE  = 21.56 

 

RMSPE  = 7.82 

 

U Theil = 0.028                 RMSPE  = 12.26 

 

RMSPE  = 7.82 
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 Eviewsافزار ماخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم

 ارزيابی اثر رفع تحريم بر الگو .4-3
و با  ها پرداختهبه ارزیابی اثر رفع کامل تحریمقبل،  قسمتبر اساس نتایج  بخشدر این 

 .گیردمورد ارزیابی قرار میاثرات آن  شده،طراحیاستفاده از الگوی 

المللـی، کاهش توانند کـاهش تجـارت بـینتحریمها می ،چارچوب نگرش نئوکالسیکیدر 

پـذیری در سـاختار و ترجیحـات مصرف عدم انعطـاف شده،گذاری در کشورتحریمسرمایه

. با نگرشی همـراه داشـته باشـد پذیری بازار کار را بهو تولید و در نتیجه کاهش انعطاف

تحریمها هماننـد محـدودیتهـای مقـداری، تجـارت را ای متاخر، مشابه با نگرش کینزینه

 (1395، )گرشاسبی و یوسفی .دهنـدکـاهش مـی

و از سوی  تسهیل شدهای های سرمایهالکا رفع تحریمها از یک سو موجب می شود ورود

گردد که این موضوع همچون شوک دیگر منجر به افزایش نرخ استفاده از ظرفیت تولید می

عرضه  در اقتصاد عمل نموده و افزایش تولید و اشتغال را به دنبال خواهد داشت.  مثبت

گذاری، موجب افزایش تقاضای کل اقتصاد بعالوه با افزایش سطح مصرف حقیقی و سرمایه

ها کاهش یابد. بعالوه رفع موانع تحریم موجب رود موجودی انبار بنگاهشده و انتظار می

قات آن افزایش یافته و درآمدهای دولت از این محل نیز شود صادرات نفت و مشتمی

نماید. در کنار این، صادرات افزایش یابد که امکان افزایش مخارج بیشتر دولت را فراهم می

 کاالهای غیرنفتی نیز افزایش خواهد یافت. 

از طرف دیگر اثر رفع تحریم بر قیمتها بستگی به میزان واکنش تقاضای کل اقتصاد و 

خواهد داشت. در صورتی که رفع تحریم، تقاضای کل اقتصاد را بیش از رونق تولید  تولید

 افزایش دهد، منجر به باال رفتن سطح قیمتها خواهد شد. 

U Theil = 0.104                  RMSPE  = 11.36 

 

RMSPE  = 7.82 

 

U Theil = 0.031                RMSPE  = 8.80 

 

RMSPE  = 7.82 
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در ، بخـشهـای مختلف در اقتصـادی متغیرهای واکـنشهـای و کـنشهـا( 7) در نمودار

 .ترسیم شـده اسـت شودمی رفعتحریم  کهحالتی

 آثار رفع کامل تحريم بر الگو(: 7نمودار )

  
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تعدیل شده 

 توسط شاخص قیمت مصرف کننده
 تقاضای کل

  
 صادرات نفت و گاز دالری تولید ناخالص داخلی

  
 درآمد دولت حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتی واردات کاالها دالری
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 تورم درآمدهای مالیاتی

  
 صادرات کاال دالری صادرات خدمات دالری

  
 نقدینگی ملیدرآمد 

  
 تغییر در موجودی انبار اشتغال
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 تراز کاال شاخص مزد و حقوق

 Eviewsافزار ماخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم

 

 گیری و پیشنهادات. نتیجه5
از طریق بخش خارجی اقتصاد تحریمهای اقتصادی انواع مختلف اثرات این مطالعه، در 

و همچنین نرخ ارز بازار  واردات، صادرات و جریـان ورود و خروج سرمایه سه گروهشامل 

های تواتر متفاوت، گردید. در واقع برخالف سایر سنجی با دادهموازی وارد الگوی کالن

ادالت رفتاری بخش خارجی الگو، سایر مطالعات در این حوزه، اثرات تحریم از طریق مع

الگو بر حسب روابط تعریف شده نتایج  متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.

حذف تحریم از الگو اثرات محسوسی بر متغیرهای که  دهدمینشان شده و معادالت تصریح

دات کاالها، اقتصادی دارد که از این میان افزایش رشد اقتصادی و اشتغال، کاهش وار

افزایش انواع صادرات کاال و خدمات، افزایش سطح قیمتها، افزایش درآمدهای دولت قابل 

 ذکر است.

تواند می درآمدهای دولتو کــاهش  تقاضاکــاهش بر اساس نتایج الگو، در شرایط تحریم،

 ارتقا نظامشـود دولـت ضـمن لذا، توصیه مـی .شرایط رکودی را بسیار تقویت نماید

در بعد  اقدام نماید. پایدار کارا و درآمدزایی کردنسبت به هزینه ریزی در کشور،بودجه

و  مقدار کمها، هر ساله هزینه، بدون احصاء دقیق وظایف دولت و مدیریت صحیح هزینه

یافته های مولد اختصاص های عمرانی برای ایجاد سرمایهبه طرح دولتکمتری از عواید 

های ملی انجامیده است. ود منجر به تشدید تورم و هدررفت سرمایهو این موضوع خ است

آن را از سکون  ،تواند با تقویت تقاضای موثر در اقتصادمیهای عمرانی هزینه توجه به

 نماید.خارج 



 
 
 

  
 

      1399 انزمست ،(20 پیاپی) اول شماره ششم، سالفصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی،       154

 

همچنین در شرایط تحریم، تراز تجاری کاال با کاهش روبروست، لذا الزم است 

های بینیگرا پیشحمایت از تولیدات صادراتسیاستگذاران نسبت به اتخاذ سیاستهای 

 الزم را انجام و اقدام نمایند.

ها بیش از آنکه ظرفیتهای تولید را افزایش دهد، بر اساس نتایج الگو، از آنجا که رفع تحریم

گذاران اقتصادی نسبت به شود، الزم است تا سیاستمنجر به افزایش تقاضا در اقتصاد می

از تقویت زیرساختهای اقتصادی و رفع موانع تولیدی است مبادرت ساقداماتی که زمینه

 سازیتالش برای خنثی ها در حوزه تولید،اصالح ناکارآمدینموده و سپس در کنار 

 ها انجام پذیرد.تحریم
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 نام متغیرهای الگو –پیوست يک 

 شرح واحد نام متغیر

AD 1390های ثابت سال قیمتتقاضای کل کاالها و خدمات به  میلیارد ریال 

AGE1014 سال 14تا  10جمعیت  نفر 

AGE5064 سال 20ساله به بقیه جمعیت باالی 64تا 50نسبت جمعیت  نسبت 

ALFA های بانکینسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده نسبت 

ARCBNJ های جاریخالص سایر دارایی های بانک مرکزی به قیمت میلیارد ریال 

BCJ میلیارد ریال 
به  مانده تسهیالت بانکها و موسسات اعتباری به بخش غیر دولتی

 های جاریقیمت

BETA نرخ ذخیره قانونی نسبت 

BLCBJ های جاریبدهی بانکها به بانک مرکزی به قیمت میلیارد ریال 
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Bp$ های جاریتراز پرداختها به قیمت میلیون دالر 

CAB$ جاری به قیمت های جاریتراز حساب  میلیون دالر 

CBBP$ تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی به قیمت جاری میلیون دالر 

CC میلیارد ریال 
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تعدیل شده توسط شاخص 

 قیمت مصرف کننده

CO 1390مخارج مصرفی خصوصی به قیمت های ثابت سال  میلیارد ریال 

COJ مصرفی خصوصی به قیمت های سال جاری مخارج میلیارد ریال 

E نرخ ارز رسمی ریال 

EF نرخ ارز بازار موازی ارز ریال 

EM نرخ ارز موثر وارداتی ریال 

EME نرخ ارز حقیقی موثر وارداتی ریال 

EX نرخ ارز موثر صادراتی ریال 

EXE نرخ ارز حقیقی موثر صادراتی ریال 

EXERJ بانک ها به قیمت های جاریذخایر آزاد  میلیارد ریال 

ERR اشتباهات آماری هزینه ناخالص ملی به قیمتهای ثابت میلیارد ریال 

FACBNJ های جاریهای خارجی بانک مرکزی به قیمتخالص دارایی میلیارد ریال 

FDI$N های جاریخالص سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به قیمت میلیون دالر 

FUND$ میلیون دالر 
ک تفاوت در تراز پرداختها و تغییر در دارایی های خارجی بان

 های جاریمرکزی به قیمت

G 1390مخارج مصرفی دولتی به قیمت های ثابت سال  میلیارد ریال 

GAMA نسبت ذخایر آزاد بانک ها به سپرده های بانکی نسبت 

GDP میلیارد ریال 
ال های ثابت ستولید ناخالص داخلی به قیمت های بازار به قیمت 

1390 

GDPF میلیارد ریال 
ال ستولید ناخالص داخلی به قیمت های عوامل به قیمت های ثابت 

1390 

GDPJ تولید ناخالص داخلی به قیمت های بازار به قیمت های جاری میلیارد ریال 

GORJ میلیارد ریال 
درآمد دولت حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتی به قیمت های 

 جاری

I 1390تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت های ثابت سال  میلیارد ریال 

IG میلیارد ریال 
ل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی به قیمت های ثابت سا

1390 

INV 1390تغییر در موجودی انبار به قیمت های ثابت سال  میلیارد ریال 

IP میلیارد ریال 
های ثابت خصوصی به قیمتتشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش 

 1390سال 

K موجودی سرمایه به قیمتهای ثابت میلیارد ریال 

KAB$ تراز حساب سرمایه به قیمت های جاری میلیون دالر 
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KAB$NFDI میلیون دالر 
تراز حساب سرمایه به استثنای سرمایه گذاری های مستقیم 

 خارجی به قیمت های جاری

L کل اشتغال نفر 

LF عرضه نیروی کارکل  نفر 

LPR نرخ مشارکت نیروی کار درصد 

M 1390واردات کاالها و خدمات به قیمت های ثابت سال  میلیارد ریال 

M$ واردات کاالها و خدمات  میلیون دالر 

M2J نقدینگی به قیمت های جاری میلیارد ریال 

MBJ پایه پولی به قیمت های جاری میلیارد ریال 

MCG$ واردات کاالهای مصرفی  میلیون دالر 

MG$ واردات کاالها  میلیون دالر 

MIG$ واردات کاالهای واسطه  میلیون دالر 

MJ واردات کاالها و خدمات  میلیون دالر 

MKG$ ای واردات کاالهای سرمایه میلیون دالر 

MS$ واردات خدمات  میلیون دالر 

MU ضریب فزاینده پول ضریب 

N کشور کل جمعیت میلیون نفر 

NOTE بزرگترین اسکناس در گردش ریال 

P0 تورم درصد 

PCI (100=1390) شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 

PE قیمت انرژی ریال 

PGDP (100=1390) شاخص ضمنی قیمت تولید ناخالص داخلی 

PIG (100=1390) ای بخش دولتیشاخص ضمنی قیمت کاالهای سرمایه 

PIP (100=1390) ای بخش خصوصیشاخص ضمنی قیمت کاالهای سرمایه 

PM (1=1390) شاخص ضمنی قیمت کاالهای وارداتی 

PPIUS (1=2005) شاخص ضمنی قیمت تولید کننده ایاالت متحده آمریکا 

PX (1=1390) شاخص ضمنی قیمت کاالهای صادراتی 

R های بلند مدت بانکینرخ سود سپرده درصد 

RZ نرخ سود)مورد انتظار( تسهیالت بانکی در کلیه بخش ها درصد 

SANC شاخص تحریم علیه ایران درصد 

SUBJ یارانه های پرداختی دولت به خانوارها به قیمتهای ثابت میلیارد ریال 

TB$ تراز کاال به قیمت های جاری میلیون دالر 

TCT نرخ مالیات بر سود شرکتها درصد 

TDJ مالیات مستقیم به قیمت های جاری میلیارد ریال 

TIJ مالیات غیرمستقیم به قیمت های جاری میلیارد ریال 
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TIN 1390خالص مالیات غیرمستقیم به قیمتهای ثابت سال  میلیارد ریال 

TMJ به قیمت های جاری مالیات بر واردات میلیارد ریال 

TTJ درآمدهای مالیاتی به قیمت های جاری میلیارد ریال 

U تعداد بیکاران نفر 

UC قیمت استفاده از سرمایه ـ 

UK های تولیدینرخ استفاده از ظرفیت درصد 

UR نرخ بیکاری درصد 

VO ارزش افزوده بخش نفت و گاز به قیمتهای ثابت میلیارد ریال 

W (100=1390) های بزرگ صنعتیشاخص مزد و حقوق کارکنان کارگاه 

WMIN شاخص حداقل دستمزد ریال 

X 1390صادرات کاالها و خدمات به قیمت های ثابت سال  میلیارد ریال 

X$ صادرات کاالها و خدمات میلیون دالر 

XG$ صادرات کاالها  میلیون دالر 

XNO$ صادرات غیرنفتی میلیون دالر 

XNOS$ صادرات غیرنفتی و خدمات میلیون دالر 

XOG$ صادرات نفت و گاز میلیون دالر 

XOGJ صادرات نفت و گاز به قیمت های جاری میلیارد ریال 

XS$ صادرات خدمات میلیون دالر 

XSN$ خالص صادرات خدمات میلیون دالر 

XNOSJ به قیمتهای جاری صادرات غیرنفتی و خدمات میلیارد ریال 

Y 1390درآمد ملی به قیمتهای ثابت سال  میلیارد ریال 

YD 1390به قیمت های ثابت سال درآمد قابل تصرف  میلیارد ریال 

 

 معادالت الگو-پیوست دوم

 
LOG(Y) = 4.7620055377226 + 0.361728705952879*LOG(GDPF) + 
0.118276618596542*LOG(Y( - 1)) + 0.285607445246806*LOG(XOG$) - 
0.279223045675316*D6771 + 0.205377283376503*D5256 

 
LOG(PCI) = 0.160501708176053 + 0.220946999326562*LOG(PGDP) + 
0.761825831695583*LOG(PCI( - 1)) + 0.191097343755665*D74 + 
0.0879769231840756*D6567 - 0.0656055326013034*D8489 
 
LOG(PIP) = 0.226193843640035 + 0.410634851540107*LOG(PGDP) + 
0.585315180010855*LOG(PIP( - 1)) - 0.210694703718704*D66 + 0.21166162580271*D75 - 
0.157206829564479*D8890 - 0.129348299652133*D9495 
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LOG(EX) = -0.0743860092526594 + 0.10885775858033*LOG(EF) + 
0.906095734455405*LOG(EX( - 1)) + 0.807680462802643*D62 + 0.590972955970009*D65 
+ 0.753981546242295*D70 + 0.211970863844236*D9294 
 

LOG(EM) = -0.0343913426468538 + 0.0696279302311118*LOG(EF) + 
0.935825325081444*LOG(EM( - 1)) + 0.742796253676991*D7273 + 
0.336816896084497*D7880 + 0.150555725874173*D6770 + 0.287196714602333*D9294 
 
LOG(PIG) = 0.15478440966 + 0.238206790138404*LOG(PGDP) + 
0.726935850481557*LOG(PIG( - 1)) - 0.349556311386998*D57 
 
LOG(PM) = -1.05252626398223 + 0.317800900582203*LOG(PGDP) + 
0.268432935467817*LOG(EM) + 0.60136866838757*LOG(PM( - 1)) - 

0.143800153113042*LOG(EM( - 1)) - 0.314995185413009*D65 - 0.373894976030084*D66 
+ 0.395851909402377*D9192 + 0.207749965410214*D9496 
 
XOG$ = -36272.4132932418 + 1044.97710828478*POIL + 0.031703773616698*VO + 
14430.2463140329*D88 + 24765.5599855901*D89 + 14609.7020790553*D9596 + 
@MIDAS(MONTHLY\SANC( - 1),5,ALMON,@FILL(250171.64364, - 
86314.6384675),2,2,"1338 1404") 
 

LOG(CO) = 1.44932110734834 + 0.885001240067215*LOG(YD) - 
0.0332622734769824*(LOG(EF) - LOG(E)) - 0.863522423887138*AGE5064 + 
0.107144629494455*D6970 - 0.0907754017761575*D7475 - 0.0605331692261952*D89 + 
@MIDAS(MONTHLY\R( - 3),13,ALMON,@FILL( - 0.0130413895281,0.00617277650922, 
- 0.000486725441542),3,2,"1338 1404") 
 
LOG(IP) = -3.01086026738713 + 0.55779668770395*LOG(GDPF) + 
0.666747712772735*LOG(UK/UK( - 1)) + 0.440612784620374*LOG(IP( - 1)) + 

0.200952311284756*LOG(MKG$/PPIUS*100) - 0.14529804160534*LOG(UC) - 
0.280626768027681*D69 - 0.274925156833024*D7273 - 0.234460173239175*D9596 
 
LOG(IG) = 0.880272682479071 + 0.166563168735225*(LOG(TTJ) - LOG(PIG)) + 
0.13781407735369*(LOG(GORJ) - LOG(PIG)) + 0.636479674460995*LOG(IG( - 1)) - 
0.537169987724279*D58 - 0.396990708781398*D67 - 0.380618043922348*D91 
 
LOG(G) = 0.659136671068558 + 0.875276943590692*LOG(G( - 1)) + 

0.0882596210095178*(LOG(GORJ) - LOG(PGDP)) + 0.0654225706755273*(LOG(TTJ) - 
LOG(PGDP)) - 0.0726090517045069*(LOG(GORJ( - 1)) - LOG(PGDP( - 1))) + 
0.192987994746931*D5355 + 0.139080474590297*D79 - 0.0795777706976218*D8991 
 
LOG(XNO$) = -14.7713867840314 + 1.50008055885817*LOG(GDPF) + 
0.194697980903816*LOG(EX) + 0.727901086023489*D7273 + 
@MIDAS(MONTHLY\LOG(SANC( - 4)),48,ALMON,@FILL(0.0712660970271, - 
0.00643686365679,0.000123400036424),3,2,"1338 1404") 

 
LOG(XS$/PPIUS) = -22.553309605565 + 1.65514115605583*LOG(GDPF) + 
0.262551631206787*LOG(XS$( - 1)/PPIUS( - 1)) + 0.463690537326609*D68 + 
0.638531946394531*D8082 + @MIDAS(MONTHLY\LOG(SANC( - 
7)),48,ALMON,@FILL(0.0186352531728, - 0.000702221992012),2,2,"1338 1404") 
 
LOG(MCG$) = -12.635992313167 + 1.16174132884675*LOG(GDPF) - 
0.502942718802012*LOG(EM) - 0.374464582061089*(LOG(TMJ) - LOG(MJ)) + 
0.428052012575148*LOG(MCG$( - 1)) + 0.366522308009263*LOG(EM( - 1)) - 

0.378441963981055*D64 - 0.248768210992855*D7377 - 0.231681490592223*D91 + 
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0.18416337024449*D9596 + 
@MIDAS(MONTHLY\LOG(SANC),27,ALMON,@FILL(0.0251313012747, - 
0.00154457660707),2,2,"1338 1404") 
 

LOG(MIG$) = -41.1847027142368 + 3.17914420337*LOG(GDPF) - 
0.442266771605981*LOG(EM) - 0.597931675610829*(LOG(TMJ) - LOG(MJ)) + 
0.38574542674668*LOG(X$) + 0.330942930983145*D93 + 
@MIDAS(MONTHLY\LOG(SANC( - 4)),41,ALMON,@FILL( - 
0.020900740895,0.000836858188355),2,2,"1338 1404") 
 
LOG(MKG$) = -16.9396953000809 - 0.138407551984336*LOG(EM) + 
1.5421725365829*LOG(GDPF) + 0.370647325396824*LOG(MKG$( - 1)) - 
0.607130690485854*D7374 + 0.408818853129648*D8082 + 

@MIDAS(MONTHLY\LOG(SANC( - 13)),60,ALMON,@FILL( - 
0.0157643931254,0.000486142397483),2,2,"1338 1404") 
 
LOG(MS$) = -2.55219399676804 + 0.244023774876319*LOG(X$) + 
0.334982221215189*LOG(MKG$) + 0.657944383504938*LOG(MS$( - 1)) + 
0.736154615072102*D68 + 0.453921852896975*D81 + 
@MIDAS(MONTHLY\LOG(SANC),15,ALMON,@FILL( - 
0.0462144388885,0.00542630889562),2,2,"1338 1404") 

 
FDI$N = -767.386431585055 + 0.00163437673105289*IP + 0.607002724335216*FDI$N( - 
1) + 921.590497270232*D7984 + 819.795054458305*D8890 - 1867.10679512415*D93 + 
@MIDAS(MONTHLY\SANC( - 8),15,ALMON,@FILL( - 
1078.5543068,137.248539069),2,2,"1338 1404") 
 
KAB$NFDI = -1614.92565516611 - 0.377965031046733*XG$ + 0.488268025849262*MG$ 
+ 0.274990839198012*KAB$NFDI( - 1) - 9998.54858486195*D89 + 

14903.7788020088*D9394 + 
@MIDAS(MONTHLY\SANC,24,ALMON,@FILL(4578.77885301, - 
365.663057197),2,2,"1338 1404") 
 
LOG(TDJ) = -1.89312142439055 + 0.496804447787019*LOG(GDPJ) + 
0.0901402268692247*LOG(GORJ( - 1)) + 0.437181060573475*LOG(TDJ( - 1)) 
 
LOG(TIJ) = 0.460899771500471 + 0.281815358313584*LOG(COJ) + 

0.31526229058591*LOG(M$) - 0.285742972683325*LOG(M$( - 1)) - 
0.00715282060411982*P0 + 0.714692015940322*LOG(TIJ( - 1)) - 0.377567515712321*D58 
- 0.272816381008721*D6467 - 0.312324936292583*D77 
 
LOG(TMJ) = -1.7153540184118 + 0.506032091858963*LOG(M$) + 
0.43205636745823*LOG(GDPJ) - 0.00980527671797713*P0 + 
0.518620695610908*LOG(TMJ( - 1)) - 0.448598965613098*LOG(M$( - 1)) - 
0.357424288857872*D6467 

 
LOG(GORJ) = -1.07899792542829 + 0.187034261319792*LOG(XOG$) + 
0.164596352452234*LOG(EF) + 0.803577586614422*LOG(GORJ( - 1)) - 
1.30113576068289*D65 
 
LOG(GDPF) = -0.943380183020261 + 0.331252387768818*LOG(L) + 
1.32128041377789*LOG(K) + 0.6280974660763*LOG(UK) - 0.668616997800072*LOG(K( 
- 1)) + 0.0604394282903724*D85 + 0.0470983978535844*D8688 
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UK = -0.20510513790996 + 0.190605715325192*AD/AD( - 1) + 
0.135062200659427*BCJ/BCJ( - 1) + 0.803887096983556*UK( - 1) + 2.59315870149951e-
06*MKG$ - 0.0836121730876845*D67 + 0.0728861757961691*D95 
 

LOG(PGDP) = -1.92061137515838 + 0.604384224783908*LOG(M2J/M2J( - 1)) + 
0.138536977849948*LOG(PM) - 0.338226484981842*LOG(1 + INV/GDPF) + 
0.782133165706487*LOG(PGDP( - 1)) + 0.41596151382773*LOG(PPIUS) - 
0.160533342043497*D9496 
 
LOG(EF) = 5.36372276115129 + 0.235718673454469*LOG(M2J/GDPF) + 
0.691395313293045*LOG(EF( - 1)) - 0.200379605831855*LOG(XOG$) + 
0.871037140298579*LOG(PGDP/PGDP( - 1)) + @MIDAS(MONTHLY\LOG(SANC( - 
5)),36,ALMON,@FILL(0.0121874864897, - 0.000561492620632),2,2,"1338 1404") 

 
LOG(W) - LOG(PGDP) = -0.519343514025347 + 0.0731183982399734*(LOG(TDJ) - 
LOG(PGDP)) + 0.0880088882299648*(LOG(WMIN) - LOG(PGDP)) + 
0.743611770510346*(LOG(W( - 1)) - LOG(PGDP( - 1))) - 0.00382727553912679*P0 + 
0.0982236682822026*LOG(GDPF/L) - 0.547032636500962*D53 - 0.152679400949496*D84 
- 0.130247019076134*D90 
 
LOG(L) = 16.0283306236136 + 0.0798990438120404*LOG(GDPF) - 

0.0354508280306733*LOG(WMIN/PGDP) - 0.133524507164726*LOG(UC) + 
0.133874731085652*LOG(PM) - 0.118974280771995*LOG(L( - 1)/K( - 1)) - 
0.11827204146158*D9092 - 0.168612765296701*D9395 - 0.157518994511702*D96 
 
LPR = 0.00318181492677104 + 1.97776347757524e-05*W/PGDP + 2.76571053956683e-
09*YD( - 1) + 0.961796547885803*LPR( - 1) + 0.0138263306805478*D55 + 
0.00776887503189456*D8485 - 0.0222901640031835*D90 - 0.0117816045933348*D93 
 

LOG(CC) = -2.17544088235763 + 0.229877106525701*LOG(CO) + 
0.0540409635941239*(LOG(NOTE) - LOG(PGDP)) + 0.853621648118018*LOG(CC( - 1)) + 
0.705818191417834*D57 + 0.387151705322066*D87 - 0.16490400674459*D9294 
 
EXERJ = -1132.52541726251 + 1.03390103215648*EXERJ( - 1) - 70310.4101517531*D93 + 
@MIDAS(QUARTERLY\BETA( - 7),23,ALMON,@FILL( - 
1764.5929385,201.531997098),2,2,"1338 1404") 
 

LOG(MU) = -0.652130939492184 - 0.353222863339669*LOG(ALFA) - 
0.104506494466626*LOG(GAMA) + @MIDAS(QUARTERLY\LOG(BETA( - 
2)),5,ALMON,@FILL( - 0.349027815243,0.0883195732511),2,2,"1338 1404") 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


