ارتباط علم اقتصاد و آمار در ايران

1

ابوالفضل خاورينژاد

*

تفاوت علوم تجربي 2با ساير شاخههاي
معرفتي در آزمونپذيري آنهاست .علم اقتصاد
نيز ديرزماني است که شايستگي اين عنوان
را يافته ،زيرا با اتکا به آمار و روشهاي آماري
توانسته است اعتبار فرضيههاي اقتصادي
را در بوته آزمونهاي تجربي مورد ارزيابي
قرار دهد .نياز علم اقتصاد به آمار ،رابطهاي
يکسويه را سبب نشده بلکه موجب غناي

بيشتر آمار و روشهاي آماري نيز شده  .1علم اقتصاد ،رياضيات و آمار
است؛ به گونهاي که اکنون ميتوان از سهم موضوع علم اقتصاد ،رفتار اقتصادي انسان،
اقتصاددانان در گسترش آن ،سخن گفت .در بهصورت فردي يا جمعي است .مصرف،
اين مقاله وضعيت ارتباط اين دو نظام معرفتي
و پويشهاي آن در ايران مورد بررسي دقيقتر
در ميان همه علوم اجتماعي ،علم
قرار ميگيرد و سعي خواهد شد با توجه به
اقتصاد بيش از همه با ک ّميت و
چشمانداز جهاني و داخلي ،تصويري از افق
مدلهاي ک ّمي سروکار دارد
ارتباط مؤثرتر آنها ارائه شود.

* مدير گروه حسابهاي كالن ،پژوهشكده پولي و بانكي
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علم مجموعهاي از نظريات و
گزارهها نيست ،بلکه مجموعهاي از
برنامههاي تحقيقاتي رقيب است
که هر برنامه شامل مجموعهاي
از گزارههاي بنيادي به نام هسته
سخت است .افزون بر آن ،برخي از
گزارههاي پشتيبان نيز وجود دارد که
هسته سخت را احاطه کرده است و
به آن کمربند حمايتي گفته ميشود

توليد ،پسانداز ،سرمايهگذاري ،استقراض،
پول و نظاير آن مهمترين مقوالت اقتصادي
هستند که در جوامع انساني قابل مشاهده و
بررسي ميباشند .نهادهاي اقتصادي در جوامع
مدرن ،شکل روابط اقتصادي را متنوعتر و
پيچيدهتر از گذشته كردهاند و اين امر بدين
معناست که موضوع علم اقتصاد ،خود در طول
زمان دچار دگرگوني و تحول است .در واقع
ويژگي برجسته علم اقتصاد ،مانند ساير علوم
اجتماعي همين پويش مضاعف است .از يک
سو ،طبيعت همه دانشها مقتضي پويايي است
و علم اقتصاد از اين قاعده مستثني نيست و
از سوي ديگر ،پويايي موضوع علم اقتصاد،
پويايي در اليه ديگري را سبب ميشود.
مانند ساير علوم تجربي ،علم اقتصاد
نيز بر وجوه ک ّمي پديدارهاي اقتصادي تمرکز
مييابد .شايد بتوان گفت که در ميان همه
علوم اجتماعي ،علم اقتصاد بيش از همه
با ک ّميت و مدلهاي ک ّمي سروکار دارد ،از
اينرو ،هماكنون روششناسي علم اقتصاد
به عنوان روششناسي غالب در ميان علوم
اجتماعي و به مثابه الگويي موفق براي آنها
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قلمداد ميشود.
چگونه علم اقتصاد توانست به اين
جايگاه دست يابد؟ شايد پاسخ اين پرسش
را بتوان در يک کلمه خالصه کرد :پول.
پول در ذات خود با ک ّميت بيان ميشود .به
بيان ديگر پول خطکشي است که انسان
براي اندازهگيري و بيان همه آنچه به عنوان
مقوالت اقتصادي شناخته ميشوند ،ابداع
کرده است .اين ابزار ،اين امکان را فراهم
ميآورد که مقوالت بسيار متفاوت به يکديگر
ترجمه شده و در نتيجه در منظومهاي پيچيده
با يکديگر مرتبط شوند.
3
اصطالح انسان عقاليي  ،از فرايند
تجريد رفتارهاي منفعتطلبانه انسان حاصل
شده است؛ آنچه که در متون قدماي ما به
عقل جزئي 4موسوم گشته است .اين مفهوم
به همراه ملزومات آن ،دانشي مبتني بر برخي
اصول موضوعه را ايجاد كرد که بيشباهت به
هندسه اقليدسي نيست .اين منظومه معرفتي
اکسيوماتيک ،رفتار اقتصادي انسان و سازوكار
تصميمگيري در شرايط تعريف شده عقاليي
را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميدهد.
بر اين اساس ،انسان تصميمگير اقتصادي در
پي حداکثر کردن منافع و حداقل کردن
هزينههاي خود است .مجموعه روشهايي
که براي نيل به تصميم بهينه ،در نقشهاي
متفاوتي نظير مصرفکننده و توليدکننده
اتخاذ ميشود ،هسته اصلي علم اقتصاد خرد
را تشکيل ميدهد .از اينجا ميتوان ريشههاي
ارتباط بسيار قوي علم اقتصاد با رياضيات را
جستوجو كرد.
در ديگر سو ،به علت شرايط متفاوت،
رفتارهاي جمعي انسانها همواره مشابه نبوده
و در نتيجه ذيل قطعيت احکام رياضيات
قرار نميگيرد .با وجود اين تفاوتها ،به نظر
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ميرسد که نظمي در اين رفتارها وجود دارد
که بر اساس مفهوم احتمال قابل تبيين است.
بسياري از گزارههايي که به رفتار جمعي
اقتصادي اشاره دارد و موضوع تخمينهاي
آماري را مطرح ميسازد ،در دانش اقتصاد
کالن گرد آمدهاند .ريشههاي ارتباط علم
اقتصاد با آمار در اينجا قابل جستوجو است.
خالصه اينکه ،نظريه اقتصادي ،رياضيات و
آمار اضالع اصلي دانش اقتصاد را تشکيل
ميدهند.
 .2روششناسي
اقتصادسنجي و آمار

علم

اقتصاد،

فلسفه علم ،کنکاش در بنيانهاي فلسفي علوم
تجربي است .در واقع ،پرسش مهم فلسفه علم
درباره وجه تفاوت و تمايز علم (تجربي) از
غيرعلم است .در پاسخ به اين پرسش ،فالسفه
به گونهاي متفاوت به مسأله نگريستهاند و از
اين رو مکاتب مختلف فلسفي شکل گرفته
است .شايد مهمترين اين مکاتب ،پوزيتويسم
منطقي 5باشد که نام آن يادآور حلقه وين
7
و بزرگاني مانند رودلف کارناپ ،6اتو نويرات
و موريس شليک 8است .بر اساس آرای اين
دسته از فيلسوفان علم ،فصل مميز گزارههاي
علمي از گزارههاي غيرعلمي (یا به تعبیر آنها
متافيزيکي) ،اثباتپذيري گزارههاي علمي
است .به عبارت ديگر ،ميتوان با استفاده از
روشهاي مشاهدهاي و تجربي ،گزارههاي
علمي را مورد آزمون قرار داده و آنها را اثبات
كرد ،در صورتي که گزارههاي متافيزيکي از
اين طريق قابل اثبات نيستند .بنابراين ،مفهوم
مهم و بنيادي در ميان پوزيتويستهاي
منطقي اثبات تجربي گزارههاست .از اين رو،
اين مکتب اثباتگرايي 9نيز ناميده ميشود.

روايت ديگري از اثبات گرايي وجود دارد
که به اثبات گرايي ضعيف موسوم است.
در اين روايت ،گزارههايي که از احتمال
اثباتپذيري باال برخوردار باشند نيز گزارههاي
اثباتپذير محسوب ميشوند .افزون بر اصل
اثباتپذيري ،پوزيتويستهاي منطقي با تأسي
به ديويد هيوم ،رابطه علّي 10بين وقايع را نيز
نفي کرده و آن را به يک تقارن ساده تقليل
ميدهند (ديويد هيوم .)1739 ،در هر حال،
اين گروه از فالسفه مدتها بر ذهن و فکر
بسياري از انديشمندان حکومت کردند.
11
ظهور و رواج نظريه ابطالپذيري
که توسط کارل پوپر 12بيان گرديد ،موجب
افول خورشيد اقبال پوزيتويسم منطقي شد.
بر اساس نظريه پوپر ،فصل مميز گزارههاي
علمي از غيرعلمي ،قابليت ابطال گزارههاي
علمي است ،در صورتي که گزارههاي
غيرعلمي و متافيزيکي ،با هيچ روش تجربي
قابل ابطال نيستند .بر اساس نظريه پوپر،
17
گزاره «همه قوها سفيد هستند» گزارهاي شاخهاي از علم اقتصاد است ،اقتصادسنجي
ابطالپذير است زيرا مشاهده تنها يک قوي ناميده شده است .اقتصادسنجي مجموعهاي
سياه اعتبار اين گزاره را باطل ميسازد ،اما از روشها و تکنيکهاي آماري به منظور
مشاهده هزاران هزار قوي سفيد از اثبات اين آزمون تجربي نظريههاي اقتصادي است.
گزاره ناتوان است .در مقابل ،گزاره «همه موضوع اقتصادسنجي بنا به تعريف جامعه
اشيا روزي يک سانتي متر بر ابعاد آنها افزوده اقتصادسنجي ،يکي ساختن رهيافت نظري ـ
ميشود» گزارهاي ابطال ناپذير است .در واقع ک ّمي و تجربي ـ ک ّمي به مسائل اقتصادي
هيچ ابزاري براي آزمون و ابطال اين گزاره است (فريش .)1933 ،در واقع در طول
وجود ندارد ،زيرا خطکش نيز مشمول اين تاريخ اقتصادسنجي مسأله اصلي اين شاخه
حکم خواهد بود (پوپر.)1959 ،
از دانش اقتصاد همچنان ترکيب نظريه
يکي از شاگردان برجسته کارل پوپر اقتصادي ،رياضيات و آمار است .با اينكه
بنام ايمره الکاتوش 13با پذيرش کليت نظريه دانش اقتصادسنجي معطوف به تالش براي
ابطالپذيري اقدام به تعديالتي در آن نمود .بر يافتن پشتوانه تجربي براي نظريات اقتصادي
اساس نظريه الکاتوش ،علم مجموعهاي از با تکيه بر آمار و روشهاي آماري است ،اما
نظريات و گزارهها نيست ،بلکه مجموعهاي ميتوان همصدا با هکمن گفت که نقطه
از برنامههاي تحقيقاتي رقيب 14است که هر تمايز آمار و اقتصادسنجي در اين است که
برنامه شامل مجموعهاي از گزارههاي بنيادي
به نام هسته سخت 15است .افزون بر آن ،برخي
از گزارههاي پشتيبان نيز وجود دارد که هسته
سخت را احاطه کرده است و به آن کمربند
حمايتي 16گفته ميشود .در واقع برنامههاي
تحقيقاتي ميتوانند حاوي گزارههاي نادرست
هم باشند ،اما اين گزارههاي نادرست مربوط
به محدوده کمربند حمايتي است نه هسته
سخت .برنامه تحقيقاتي اين قابليت را دارد که
کمربند حمايتي را با حفظ هسته سخت ترميم
كرده و در نتيجه کليت برنامه را محافظت
نمايد (ايمره الکاتوش.)1970 ،
بر اساس تقرير فوق که خالصه بسيار
فشردهاي از نظريات مطرح در فلسفه علم
است ،ميتوان اين پرسش را مطرح ساخت که
تاريخ علم اقتصاد مؤيد کدام يک از نظريات
مذکور است .پيش از پاسخ به اين پرسش ،الزم
است ابتدا حلقه ارتباطي بين نظريات اقتصادي
و آزمون تجربي معرفي شود .اين دانش که

برنامههاي تحقيقاتي ميتوانند حاوي
گزارههاي نادرست هم باشند ،اما اين
گزارههاي نادرست مربوط به محدوده
کمربند حمايتي است نه هسته
سخت .برنامه تحقيقاتي اين قابليت
را دارد که کمربند حمايتي را با حفظ
هسته سخت ترميم كرده و در نتيجه
کليت برنامه را محافظت نمايد
آمار به همبستگيها و اقتصادسنجي به روابط
علّي بين پديدارهاي اقتصادي توجه دارد
(هکمن .)2000 ،در واقعيت امر نيز ميتوان
تأييد کرد که بيشتر مدلهاي اقتصادسنجي،
مدلهاي ساختاري با هدف يافتن رابطه علّي
بين مقوالت اقتصادي هستند .حتي آزموني
براي يافتن اين رابطه علّي توسط گرنجر
طراحي شده است (گرنجر ،)1980 ،اگر چه
علّيت گرنجری را نباید معادل مفهوم فلسفی
علّيت محسوب نمود .در اين ميان ،مدلهايي
نظير خود رگرسيونبرداري 18يا برخي ديگر از
مدلهاي سريهاي زماني ،مستقل از نظريه
اقتصادي و تنها با هدف پيشبيني طراحي
شده و مورد استفاده قرار ميگيرند.
مدلهاي اقتصادي صورتبندي ک ّمي
نظريات اقتصادي است .در واقع مدلسازي
اقتصادي معطوف به تجربه را نيز بايد بخشي
از مباحث طرحشده در دانش اقتصادسنجي به
شمار آورد .الزم به يادآوري است که ميتوان
بر اساس يک نظريه واحد ،مدلهاي متفاوتي
ارائه کرد .در هر صورت ،بسته به اطالعات
در دسترس و اهداف تعريف شده ،ميتوان
مدلهايي ساده يا پيچيده در اختيار داشت .در
نهايت آنچه به عنوان حقيقتي پذيرفته شده
قابل ذکر است ،اين است که اقتصادسنجي
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نخستين ايراني که برآوردهاي آماري
را با استفاده از روشهاي جديد
علمي ارائه کرد ،اسفنديار يگانگي
است .وي در سال  1313اقدام به
برآورد سري زماني شاخص قيمت
عمدهفروشي براي سالهاي 1292
تا  1312شمسي نمود
اساس ًا دانشي است براي آزمودن نظريات
اقتصادي ،که مانند ساير علوم تجربي موهبت
قابليت پيشبيني را نيز ارائه ميکند.
مطابق با مباحث مورد اشاره ميتوان
نتيجه گرفت که آنچه تاکنون در علم اقتصاد
رخ داده است ،تا اندازه زيادي به نظريه
برنامههاي پژوهشي الکاتوش نزديک است.
به بيان ديگر ،در صورتي که روششناسي
علم اقتصاد را اساس ًا شامل آنچه اقتصاددانان
انجام ميدهند قلمداد کنيم ،رهيافت
احتماالتي پوزيتويستهاي منطقي (روايت
ضعيف اثباتپذيري) در زمينه عمومي نظريه
الکاتوش ،که خود تعديل يافته نظريه ابطال
پذيري پوپر است ،بهترين توضيح خواهد بود.
هم اکنون به واسطه دانش
اقتصادسنجي ،روي بسياري از گزارهها و
نظريات اقتصادي ،اجماع قابل قبولي بين
اقتصاددانان ايجاد شده است .نظريه مقداري
پول يکي از اين نظريههاست .مطابق با
صورتبندي فيشر 19از اين نظريه ميتوان
گفت که افزايش حجم پول ،فراتر از رشد
توليد اقتصاد ،به افزايش سطح عمومي
قيمتها (تورم) منجر ميشود .بر اين اساس
ممکن است در جوامع مختلف و در دو رههاي
مختلف ،تفاوتهايي در فاصله زماني اثرگذاري
سال نهم ـ شماره133
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يا شدت اثرگذاري روي سطح عمومي قيمتها
در نتيجه افزايش حجم پول ،مشاهده شود؛ اما

در هر صورت اين رابط ه مورد قبول قاطبه
اقتصاددانان است .بر اساس نظريه الکاتوش،

ميتوان وجود ارتباط مستقيم بين رشد حجم
پول و نرخ تورم را هسته سخت نظريه
مقداري پول در نظر گرفت و ساير عواملي که

منجر به تأخير زماني و يا اختالف در شدت

اثرگذاري ميشوند را به کمربند پيراموني آن

منتسب كرد .به عبارت ديگر ،وجود شواهد
تجربي نقضکننده را نميتوان به سادگي به

هسته سخت نظريه مذکور سرايت داده و کل

نظريه را ابطال نمود.

 .3اقتصاد و آمار در ايران
اقتصاد و آمار مانند بسياري از مقوالت

ديگر ،با ورود موج تجدد خواهي وارد ايران
شده است .آمار در اينجا نيز به دو معنا
قابل استعمال است .در معناي اول ،مراد از
آمار ،داشتن اطالع ک ّمي از يک وضعيت در
مقطع يا مقاطعي از زمان است که معمو ًال
به وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي اشاره دارد.
دومين معنا نيز به طور مشخص به علم
آمار مربوط ميشود .رد پاي آمار به معناي
اول کم و بيش در متون کهن نيز قابل
مشاهده است که به علت فقدان روشهاي
نظاممند در ثبت و يا برآورد ،اغلب پريشان،
متناقض و حتي غيرقابل باورند .در واقع
نخستين کساني که به صورت نسبت ًا منظم
و روشمند به ارائه تصويري ک ّمي از ابعاد
مختلف زندگي اجتماعي و اقتصادي کشور
پرداختند ،جهانگردان ،شرقشناسان ،سفرا و
نمايندگان سياسي دولتهاي اروپايي بودند.
به طور مثال ميتوان به برآوردهاي انجام
شده توسط شخصيتهاي مختلف اروپايي،
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نظير کرزن ،گاردان ،تامسون ،چيرول ،نليگان،
مککورنيک و  ...از جمعيت کشور اشاره كرد
(خاورينژاد.)1388 ،
شايد نخستين فرد ايراني که
مجموعهاي از آمار ثبتي و شبه ثبتي مربوط
به وضعيت اقتصادي و ماليه کشور را يکجا
گردآوري و ارائه كرد ،محمدعلي جمالزاده
باشد (جمالزاده .)1335 ،اما بيترديد
نخستين ايراني که برآوردهاي آماري را با
استفاده از روشهاي جديد علمي ارائه کرد،
اسفنديار يگانگي است .وي در سال 1313
ي زماني شاخص قيمت
اقدام به برآورد سر 
عمدهفروشي براي سالهاي  1292تا 1312
شمسي نمود (خاورينژاد.)1388 ،
گردآوري و پردازش آمار ،فرايندي
زمانبر و پرهزينه است .از اين رو نيازمند
تشکيالت و سازماندهي ويژه است .بر همين
اساس براي نخستين بار در کشور ما ،وظيفه
تهيه آمارهاي اقتصادي بر عهده بانک ملي
ايران گذارده شد .بانک ملي ايران که در
سال  1307تأسيس شد ،نقش بانکداري
تجاري و بانکداري مرکزي را همزمان ايفا
ميكرد .بر اساس اين تلقي که مهمترين
وظيفه بانک مرکزي ،حفظ ارزش پول ملي
و ثبات قيمتهاست ،آن بانک نيز ناگزير بود
که به ارزيابي وضعيت اقتصادي کشور ،به
ويژه سطح عمومي قيمتها بپردازد .بر همين
اساس ،بانک ملي مطابق با استانداردهاي
رايج و با کمک و هدايت مستشاران خبره
بينالمللي ،اقدام به محاسبه شاخصهاي
قيمت عمدهفروشي و خردهفروشي براي
سالهاي  1315و پس از آن كرد که هنوز
به عنوان آمار رسمي شاخص قيمتها براي
دوره مذکور مورد استفاده محققان اقتصادي
است .به عالوه ،آن بانک در سال  1338براي

نخستين بار به صورت رسمي اقدام به تهيه
حسابهاي ملي نمود که با تأسيس بانک
مرکزي در سال  1339هر دو وظيفه تهيه
شاخصهاي قيمت و حسابهاي ملي به
بانک مرکزي محول شد.
شايد بتوان گفت که بانک مرکزي
هم اکنون مجموعه نسبت ًا کاملي از آمارها
و حسابهاي کالن اقتصاد کشور را تهيه
ميكند .انواع شاخصهاي قيمت (شاخص
بهاي کاالها و خدمات مصرفي ،شاخص
قيمت توليدکننده ،شاخص قيمت صادراتي
کاالها) و حسابهاي کالن (شامل
حسابهاي ملي ،حساب جريان وجوه ،حساب
مالي دولت ،آمارهاي پولي و مالي ،و حساب
ترازپرداختها) تصوير ک ّمي نسبت ًا کاملي را
از ابعاد مختلف اقتصاد کالن ارائه ميكنند.
مجموعه اين آمارها از طريق وب سايت بانک

فزايندهاي يافت .هم اکنون آمارهاي اقتصادي کشور روي برخي موضوعات خاص (مانند
کشور از دو دستگاه آماري بهره ميجويد که تابع مصرف ،نظريه مقداري پول و نظاير
با وجود برخي کاستيها ،رقابتها و کارهاي آن) بسيار زياد است .در مقابل ،پژوهشهاي
موازي ،خدمات در خور توجهي به نظام آماري اقتصادسنجي در سطح خرد و مياني 21از اقبال
کشور ارائه مينمايند.
چنداني برخوردار نيست.
تنوع نستب ًا گسترده آمارهاي کالن
هرچند که شايد بتوان يکي از ريشههاي
و سريهاي زماني نسبت ًا طوالني از آنها ،اين پديده را در عدم توجه کافي به مباحث
امکان بررسيهاي آماري در قالب مدلهاي جديد اقتصاد خرد و مباحث پيشرفته
اقتصادسنجي را براي محققان و دستگاههاي رياضيات پايه در تحصيالت تکميلي رشته
برنامهريزي و سياستگذاري اقتصادي کشور اقتصاد دانست ،ولي بيترديد يکي از علل
فراهم ساخته است .در واقع هم اکنون بيشتر تعيينکننده اين وضعيت ،در دسترس نبودن
پاياننامههاي دورههاي کارشناسي ارشد و عدم تنوع دادههاي مورد نياز براي اينگونه
و دکتري و نيز ساير طرحهاي پژوهشي به مطالعات است .براي مثال ،هم اکنون همه
اين آمارها اتکا دارند .به عالوه ،برنامههاي مطالعات اقتصادي در زمينه خانوارهاي کشور
پنجساله توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور به نتايج بررسيهاي بودجه خانوار مرکز
بر اساس مدلهايي بنا شدهاند که در دادههاي آمار و بانک مرکزي متکي است ،که داراي
اطالعاتي خود به صورت گسترده از اين کاستيهاي خاص خود است .از جمله اين
آمارها بهره بردهاند.
کاستيها ميتوان به واريانس باالي دهک

مرکزي در دسترس عموم قرار گرفته است.
با تأسيس مرکز آمار ايران در سال  .4چالشها و فرصتها
 ،1344افزون بر انجام سرشماريهاي
دورهاي جمعيتي که نتايج آن نقش مهمي شواهد موجود گوياي آن است که تکينکهاي
در ارزيابيها و برنامهريزيهاي کشور دارد ،اقتصادسنجي در کشور به ميزان قابل توجهي
تنوع تهيه آمارهاي اجتماعي و اقتصادي روند مورد استفاده است و حتي به نظر ميرسد
که اين اقبال و توجه گاه بيش از حد الزم
20

اقتصاددانان و دستگاههاي
برنامهريزي کشور فع ً
ال به
کاربست مدلهاي رياضي و
اقتصادسنجي و تکرار بررسي
روابط آماري متغيرهاي کالن در
چارچوب داشتههاي آماري موجود،
بسند ه کردهاند و عم ً
ال انگيزه و
برخورد فعالي در زمينه سفارش
آمارهاي جديد ،به منظور بسط و
بهکارگيري تکنيکهاي پيشرفتهتر
و موضوعات متنوعتر ،مشاهده
نميشود

اول و دهم بودجه خانوار اشاره کرد که موجب
خطاي نسبت ًا زياد در نتايج ميشود .از آنجا
که ميتوان با نگاه دوباره به روشهاي آماري
و نمونهگيري از برخي از اين خطاها کاست،
مشارکت بيشتر آماردانان کشور در اين زمينه
ضروري به نظر ميرسد.
و به عبارتی دقیقتر نامتناسب بوده و موجب
افزون بر موضوع مورد اشاره ،تهيه
تحتالشعاع قرار گرفتن دانش نظري اقتصاد حسابهاي اقماري خانوار ميتواند ابعاد
ميشود.

با وجود کارهاي بسيار زياد در اين

عرصه ،تنوع قابل قبولي به چشم نميخورد.

مروري بر عنوان پاياننامهها و مقاالت

پژوهشي داخل کشور ،نشاندهنده سهم غالب
اقتصادسنجي کاربردي و الگوهاي استاندارد

در اقتصاد کالن و موضوعاتي نظير بررسي
رابطه بين چند متغير کالن است .به بيان

ديگر ،تمرکز کارها در زمينه اقتصادسنجي

ديگري از فعاليتهاي اقتصادي خانوار
را مورد توجه قرار داده و نيازهاي آماري
مکمل را ،عالوه بر بودجه خانوار ،در دستور
کار دستگاههاي آماري کشور قرار دهد.
حسابهاي اقماري خانوار ميتواند حاوي
اطالعاتي باشد که به جهتدهي سياستهاي
معطوف به رفاه خانوار کمک كند و پايش
مستمر وضعيت خانوارهاي کشور را ميسر
سازد.
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در چارچوب آمارهاي مورد نياز در بسط و بهکارگيري تکنيکهاي پيشرفتهتر و
سطوح خرد و مياني ،بايد به ساختار شرکتي موضوعات متنوعتر ،مشاهده نميشود .شايد
و شبهشرکتي 22توليد نيز توجه كرد .در واقع در اين زمينه نيز ،مانند بسياري از موارد ديگر،
اطالعات قابل قبولي در اين زمينه در اختيار خود دستگاههاي آماري بايد پيشگام معرفي
نيست و به ويژه اطالعات درباره فعاليتهاي و ارائه محصوالت آماري نو باشند .به ويژه
شبه شرکتها ،که حلقه اتصال توليد و بخش در اين زمينه بايد به آمارها در سطوح خرد و
نهادي خانوار هستند ،بسيار اندک است.
مياني توجه خاصی شود.
با در اختيار داشتن دادههاي اوليه ،امکان
نکته ديگري که الزم است بر آن تأکيد
تهيه حسابهاي مورد نظر امکانپذير خواهد شود ،اين است که هم اکنون آماردانان،
شد و در نتيجه ميتوان به تهيه مدلهاي مشارکت درخور و شايستهاي در زمينه رفع
تحليلي رياضي يا آماري اقدام كرد.
مشکالت آماري کشور ،به ويژه در حوزههاي
 .5جمعبندي و پيشنهادها
بررسيهاي انجام شده روي نتايج مدلهاي
اقتصادسنجي نشان ميدهد که نظريه
برنامههاي پژوهشهاي علمي الکاتوش،

نظريات اقتصادي را بهتر از هر نظريه ديگري

اجتماعي و اقتصادي ندارند .شایسته است که
شرايط الزم به منظور بهرهبرداري نظام آماري
کشور از دانش متخصصان ايجاد شود .در اين
زمينه ،پيشگامي دستگاههاي آماري ضروري
به نظر ميرسد.

در فلسفه علم توضيح ميدهد .از اينجا

منابع و مآخذ

از روشهاي اقتصادسنجي در کشور ما انجام

فارسي

ميتوان نتايج بررسيهايي را که با استفاده
ميشود و به رد نظرياتي ميپردازد که اجماع

قابل قبولي روي آنها وجود دارد و به ويژه
تفاوت اقتصاد ايران با بقيه کشورها را به
عنوان پشتوانه استداللي آن مطرح ميکند،

مورد ترديد جدي قرار داد.

اگرچه کشور ما از نظر سطح آماري در

ميان کشورهاي متوسط قابل طبقهبندي

است ،اما فاصله آن با کشورهاي پيشرفته

آماري قابل توجه است .اقتصاددانان و
دستگاههاي برنامهريزي کشور فع ً
ال به
کاربست مدلهاي رياضي و اقتصادسنجي و
تکرار بررسي روابط آماري متغيرهاي کالن

در چارچوب داشتههاي آماري موجود ،بسنده
کردهاند و عم ً
ال انگيزه و برخورد فعالي در

زمينه سفارش آمارهاي جديد ،به منظور
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ـ جمالزاده ،محمدعلي .)1335( .گنج شايگان يا
اوضاع اقتصادي ايران .تهران :برلين.
ـ خاورينژاد ،ابوالفضل .)1388( .برآورد توليد ناخالص
داخلي ايران ( .)1285-1314تهران :پژوهشکده پولي
و بانکي.
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منتشر میشود .در زمینه برخی از این آمارها نظیر آمار حسابهای
ملی ،مدت این تأخیر به بیش از دو سال رسیده است .اختالفات بین
منابع این آمارها از یک سو و بانک مرکزی از سوی دیگر و نیز
عدم تعیین تکلیف در زمینه مسئول و مرجع آمارهای کالن اقتصاد
به عنوان علل مهم این تأخیرها بیان شده است .درباره علت اول،
اینگونه به نظر میرسد که زمان کافی برای حل و فصل اختالفات
در اختیار بوده است و درباره علت دوم نیز به نظر میرسد که موضوع
با مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی که بر اساس آن دستگاههای
مختلف و از جمله بانک مرکزی میتوانند کماکان آمارهای خود را
منتشر نمایند ،تعیین تکلیف شده باشد.
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