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 ایران در تولید شکاف برآورد برای تطبیقی مربعات حداقل روش کاربرد

 

1طویوی جعفسی احود  

2علوی( هیال) شّسا  

  3شادُ ّبدی آزش

 
                                  52/6/10  :پذیزش تاریخ                                   01/3/10:   تاریخ دریافت

 

 چکیده

 بسآٍزد بِ (ALS) تطبیقی هسبعبت حداقل ًبم بِ اقتظبدسٌجی جديد تکٌیک اش استفبدُ بب هقبلِ ايي دز

 حابلتی  تطبیقای  هسبعابت  حداقل. پسداشينهی ايساى ٍاقعی داخلی ًبخبلض تَلید یسبالًِ بلٌدهدت زًٍد

ِ  زا شهابى  دز هتغیاس  پبزاهتسّابی  دازای ّابی  هدل کِ است (Kalman filter) کبلوبى فیلتس اش خبص  با

 هادل  دز. کٌاد های  استفبدُ تَلید شکبف بسآٍزد بسای شدُ بسآٍزد زًٍد اش سپس. کٌد هی بسآٍزد سبدگی

 بادٍى   هادل  بٌاببسايي  ًیست طفس اش هتفبٍت هعٌبدازی طَز بِ ّب ٍقفِ ضسايب ًتبيج، هطببق ٍقفِ، دازای

  شد. گسفتِ کبز بِ ٍقفِ

ِ  دز ّابيی  جادٍل  دز تطبیقی، هسبعبت حداقل اش استفبدُ بب تَلید شکبف بسآٍزد دز هقبلِ ايي ًتبيج  هقبلا

 ّبی گرازی سیبست دز خظَص بِ اقتظبدی ّبی تحقیق سبيس دز ّب ًتیجِ ايي اش تَاى هی. است شدُ ذکس

 هسبعابت  حداقل ٍ (Hodrick-Prescott) پِسسکبت ُّدزيک فیلتس بسآٍزد بب ًتبيج ايي. کسد استفبدُ پَلی

 تطبیقای  هسبعابت  حاداقل  زٍش بیشاتس  دقات  اش ًشبى ًتبيج هقبيسِ. است شدُ هقبيسِ (OLS)هعوَلی

 .دازد

  

 تَلید شکبف داخلی، ًبخبلض تَلید تطبیقی، هسبعبت حداقل :کلید واژه

 JEL : C22, E17 طبقه بندی

                                                           
 هیال  ػلوی اػت.صادُ بِ ساٌّوایی دکتش اضوذ خؼفشی كویوی ٍ دکتش صّشا  ایي هقالِ بشگشفتِ اص سػالِ دکتشی آسؽ ّادی  
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 مقدمه -1

ؿوَد. بوا    ّای بْیٌِ پَلی ٍ هالی اًدام ؿذُ ٍ هی ّای صیادی بشای تؼییي ػیاػت پظٍّؾ

ِ  ٍخَد سٍؽ ّوا بوشای یوافتي     ّوای هتفواٍ ت توواهی هوذ      ّای گًَاگَى پیـٌْادی دس هقالو

کٌٌذ. اها دس ایشاى توالؽ زٌوذاًی بوشای     ّای بْیٌِ اص هتغیش ؿکاف تَلیذ اػتفادُ هی ػیاػت

ِ    بشآٍسد دقیق هتغیش هْ اػوت ٍ پظٍّـوتشاى بوشای ساضتوی      ن ؿوکاف تَلیوذ كوَس  ًتشفتو

کٌٌذ. بِ دلیل  ( اػتفادُ هیHodrick-Prescott:HPپشػکا  ) –هؼوَالً اص فیلتش ُّذسیک 

خذیوذ اقتلادػوٌدی تطوت      اّویت هطاػبِ هتغیش ؿکاف تَلیوذت دس ایوي هقالوِ اص تکٌیوک    

( کووِ تَػووظ  Adaptive Least Square: ALS) ػٌووَاى ضووذاقل هشبؼووا  تغبیقووی  

اػت. تکٌیک  ( تَػؼِ دادُ ؿذُت بشای بشآٍسد ایي ؿکاف اػتفادُ ؿذ2005ُ) 1کالَذ هک

ALS بشای بشآٍسد پاساهتشّای هتغیش دس صهواى. ایوي تکٌیوک     2ػت بش فیلتش کالواى اكالضی

ًظوش گوشفتي ٍیظگوی تغییوش      ٍاقؼی سا با دس GDPدّذ تا سًٍذ خغی  بِ پظٍّـتش اهکاى هی

ِ    صهاىت بشآٍسدکٌذ. تغییشا  كَس  گشفتِ دس سًٍذ ًِ بِسًٍذ دس عَ ی پظٍّـوتشت   ٍػویل

 ؿَد. بلکِ دسٍى هذ  تؼییي هی

ؿکاف تَلیذ ًاخالق داخلی ػباس  اػوت اص تفالول تَلیوذ ًاخوالق داخلوی ٍ تَلیوذ       

ی تَلیذ بالقَُ اػت. اص دیذ ػشلوِت   ی ایي هتغیش دس ابتذا ًیاص بِ هطاػبِ بالقَُ. بشای هطاػبِ

تَلیذ بالقَُ ضذاکثش تَلیوذی اػوت کوِ اقتلواد بوذٍى توَسم قوادس بوِ تَلیوذ آى اػوت. دس           

ّوای اػووا  ؿوذُت بوشآٍسد تَلیوذ       ّای اقتلاد کالى ٍ ًیض دس تطلیل ػولکوشد ػیاػوت   هذ 

هذ  ابضاسی هفیذ بشای اسصیابی هیضاى فـاس تَسهی  بالقَُ لشٍسی اػت. ایي هتغیش دس کَتاُ

زِ ػغص تَلیذ ًاخالق داخلوی اص ػوغص تَلیوذ بوالقَُ      اػت. زٌاى دس باصاس کاال ٍ خذها 

ّوای اًقبالوی اػوتفادُ     فشاتش سٍد؛ ًوایاًتش فـاسّای تَسهی اػت. دس ًتیدِ بایذ اص ػیاػت

                                                           
1. McCulloch 
2. Kalman filter 
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ی  دٌّوذُ  کِ ػغص تَلیذ ًاخالق داخلی اص تَلیذ بالقَُ کوتش ؿوَدت ًـواى   ؿَد. دس كَستی

گوش تویریش دقوت     اعی اػوا  ؿَد. ایي ًکتِ بیواى ّای اًبؼ ؿشایظ سکَدی بَدُ ٍ بایذ ػیاػت

 گزاسی اقتلادی اػت.   ی ؿکاف تَلیذ دس ػیاػت دس هطاػبِ

ی تَلیذ بالقَُ ٍ هیضاى اًطشاف اص آى یکوی اص هباضون ًؼوبتاً خذیوذ ٍلوی بؼویاس        هغالؼِ

ؿوَد کوِ    ّای اقتلادی اػت. اّویوت آى اص ایٌدوا ًاؿوی هوی     ی تطلیل اًتیض دس ضیغِ بطن

ِ      اهشٍصُ ا کواسگیشی هٌوابغ خذیوذ     یداد فشكت بوشای سؿوذ اقتلوادی اص عشیوق کـوه ٍ بو

ِ   . اتَلیذی دس ػغص خْاًی سٍ بوِ کواّؾ اػوت    ُ  د ص ایوي سٍ پظٍّـوتشاى بو ی  ًبوا  اػوتفاد

َخَد بشای دػتیابی بِ تَلیذ بالقَُ ّؼتٌذ. بٌابشایي اعالع اص سًٍذ تَلیوذ  ه ضذاکثشی اص هٌابغ

ّوای پوَلی ٍ هوالی ٍ کٌتوش       دّی ػیاػوت  تَاًذ دس خْت یبالقَُ ٍ هیضاى اًطشاف اص آىت ه

ّوای   ًظوشی بویي پظٍّـوتشاى دس سٍؽ    تَسم ؿتاباى ٍ بیکاسی فضایٌذُ هفیذ باؿذ. اهوا اتفوا   

ّوایی   گیشی اًطشاف اص تَلیذ بالقَُ ٍخَد ًذاسد. دس ًتیدِ ًْادّای هتفواٍ  بوا سٍؽ   اًذاصُ

پشداصًوذ )کاًٍوذ ٍ    ف اص تَلیذ بالقَُ هوی ّای تداسی ٍ اًطشا گیشی زشخِ هتفاٍ  بِ اًذاصُ

 (. 1386باقشیت 

ػاختاس هقالِ دس اداهِ بِ ؿشش ریل اػت: دس بخؾ دٍم هشٍسی بش ادبیا  تَلیذ بالقَُ ٍ 

ُ  ALSؿَد. دس بخؾ ػَم سٍؽ  ؿکاف تَلیذ اسائِ هی ّوای هوَسد    ٍ دس بخؾ زْواسم داد

ؿًَذ. دس بخؾ پٌدن هقذاس ؿکاف ػواالًِ تَلیوذ ٍاقؼوی ایوشاى دس دٍسُ      اػتفادُ هؼشفی هی

ِ     هطاػبِ هی ALSدس قالب یک هذ   1388تا  1338 دػوت   ؿَد. دس بخوؾ ؿـون ًتوایح بو

هقایؼوِ ؿوذُ ٍ    HP  ٍOLSّوای   آهذُ با هقذاس ؿکاف تَلیذ هطاػبِ ؿذُ اص عشیوق سٍؽ 

 ؿَد. ط قَ  ٍ لؼه آًْا بشسػی هیًقا
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 مروری بر ادبیات تولید بالقوه و شکاف تولید -2

آیذ. ػوشی صهواًی تَلیوذ     دػت هی ؿکاف تَلیذ اص تفاٍ  تَلیذ بالقَُ ٍ تَلیذ بالفؼل بِ

ِ     ٍاقؼی تَػظ باًک هشکضی هٌتـش هوی  ی تَلیوذ بوالقَُ اػوت.     ؿوَد اهوا هـوکل دس هطاػوب

ؿَد. با ٍخوَد   اص ؿکاف تَلیذ دس ادبیا  ػیاػت پَلی اػتفادُ هیای  عَس فضایٌذُ اهشٍصُ بِ

ی ؿکاف تَلیوذ سا   تفاٍ  دس قَاػذ پَلی پیـٌْادیت دس توام آًْا باًک هشکضی بایذ اًذاصُ

ِ 1999) 1دس ّش لطظِ اص صهاى بذاًذ. کالسیذات گوالی ٍ گشتلوش   ؿواى تطوت ػٌوَاى     ( دس هقالو

لی بْیٌوِ اص ًوَػی هٌطٌوی فیلیویغ ًیوَکیٌضیٌی      داًؾ ػیاػت پَلیت بشای تطلیل ػیاػت پَ

اًوذ. خوضک کلیوذی دس هٌطٌوی فیلیویغ ًیوَکیٌضیي ػبواس  اػوت اص اًتظواسا            اػتفادُ کشدُ

( کِ اص ؿکاف تَلیذ 1993) 2ی ایـاى هبتٌی اػت بش کاس تیلَس تَسهی ٍ ؿکاف تَلیذ. هقالِ

َ     بشای تؼییي ػیاػت پَلی بْیٌِ اػتفادُ کشدُ ( اص هٌطٌوی  1988) 3ٍ سیوغ  بوَد. بوا ت هٌکیو

فیلییغ با اعالػا  زؼبٌذُ اػتفادُ کشدًذ. دس هذ  ایـاى ًیض ؿکاف تَلیذ یکی اص هتغیشّوا  

 بَد. 

ِ    سٍؿی کوِ بویؾ اص ػوایش سٍؽ    ؿوَدت   ی ؿوکاف تَلیوذ اػوتفادُ هوی     ّوا بوشای هطاػوب

ؿوَد.   داسای سًٍذ قغؼی صهاًی دس ًظوش گشفتوِ هوی    GDPاػت. یؼٌی  GDPسًٍذصدایی اص 

 GDPؿوَد. بٌوابشایي پایوایی     ػٌَاى اًطشاف اص ایي سًٍذ هطاػبِ هوی  یغ ؿکاف تَلیذ بِػ

بؼیاس هْن اػت. صیشات ًاپایایی آى بِ هؼٌی ػذم ٍخَد سًٍذ صهواًی اػوت. دس ایوي كوَس      

ّوای   هؼٌا خَاّذ بَد. اها هغابق ًتایح آصهَى بشآٍسد اًطشاف اص سًٍذ ًیض اص لطاػ آهاسی بی

اػوت.       لیذ ًاخالق داخلی دس اغلوب کـوَسّا ًاپایوا ٍ داسای فشایٌوذ     پایایی پیـیيت تَ

ؿوذ.   GDPهٌظَس اربا  پایوایی   ای بِ  هَلَػی کِ هٌدش بِ ایداد ادبیا  اقتلادی گؼتشدُ

                                                           
1. Clarida, Gali and Gertler 
2. Taylor  
3. Ball, Mankiw and Reis 
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بَد. اٍ یک ؿکؼوت   1997ٍ  1989ّای  دس ػا  1ّای پشٍى یکی اص اٍلیي ایي هَاسدت هقالِ

ٍاسد کوشد. اص ًظوش اٍ ایوي ؿکؼوت ػواختاسی       1973اهشیکا دس ػا   GDPػاختاسی سا دس 

ؿذ.  ی افضایؾ قیوت ًفت ایداد ؿذُ بَد کِ هٌدش بِ تغییش ؿیب خظ سًٍذ هی دلیل تکاًِ بِ

ِ 5دس ػغص  GDPت 1973با تغییش ؿیب سًٍذ دس ػا   خوای   % پایا ؿذ. اها ایشاد ایي بَد کِ بو

ُ   ایي ُ   ت خوا  ؿوَد  ّوا اًت  کِ ؿکؼت ػواختاسی تَػوظ داد ّوا تطویول    تَػوظ پوشٍى بوِ داد

ت پشٍى صهاى ٍقوَع ؿکؼوت سا رابوت دس ًظوش ًتشفوت. ایوي       1997ی ػا   بَد. دس هقالِ ؿذُ

زٌواى تؼوذاد ٍ ًوَع     ؿوذ اهوا ّون    ی پیـویي اٍ هطؼوَ  هوی    هَلَع پیـشفتی ًؼبت بِ هقالِ

یٌوی بوَد.   ب ّا تَػظ پظٍّـتش تؼییي ؿذ. ایشاد دیتشِ سٍؽ پشٍىت ًواتَاًی دس پویؾ   ؿکؼت

 بیٌی کٌذ. ّای ػاختاسی آیٌذُ سا پیؾ تَاًؼت  ؿکؼت صیشا ایي سٍؽ ًوی

ِ   2ّویلتَى 1989دس ػا   تَػوؼِ   GNPسا بوشای سؿوذ    3یک هذ  ػوَیسیٌ  دٍ ضالتو

ُ  اػتفادُ هی 4خایی بیي دٍ ضالت اص فشایٌذ هاسکَف داد. دس ایي هذ  بشای خابِ ی  ؿَد. ایوذ

خایی بیي دٍ ضالوت عوی صهواىت     ًظش گشفتي اضتوا  خابِ ( با دس2004) 5ّویلتَى تَػظ الم

گؼتشؽ یافت. ایي هذ  ًیض خالی اص ایشاد ًبَد صیشا تٌْا دٍ ضالوت سا بوشای اقتلواد دس ًظوش     

 گشفت. هی

سٍؽ دیتش تؼییي سًٍذ دس یک ػوشی صهواًی کوِ بؼویاس هوَسد اػوتفادُ قوشاس گشفتوِ ٍ         

ي سٍؽ ًیوض دٍ ایوشاد داسد. ًخؼوت    ( اػوت. ایو  HPپِشػوکا  )  –گیشدت فیلتوش ُّوذسیک    هی

بایؼوت   کِ اضتیاج بِ هقذاسدّی اٍلیِ بِ پاساهتش ّوَاسػاص )الًوذا( داسد. اقتلادػوٌح هوی    ایي

( 1995) 6یؼوَى ًسًٍذ اػت سا تؼییي کٌذ. کوَلی ٍ   ای کِ خَاّاى صدٍدى آى اص عَ  دٍسُ

                                                           
1. Perron 
2. Hamilton  
3. Two-state regime switching model 
4. Markov  
5. Lam  
6. Cogley and Nason 
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ؿوًَذت هوکوي    یافوت هوی   HPی  ٍػیلِ ّای فیلتش ؿذُ بِ ّایی کِ دس دادُ دسیافتٌذ کِ زشخِ

ُ   دلیول ایوي   دلیل ارشا  خَد فیلتش ایداد ؿذُ باؿٌذ؛ ًِ بِ اػت بِ ّوا ٍخوَد    کوِ ٍاقؼواً دس داد

 بیٌی ًیؼت. قادس بِ پیؾ HPداسًذ. ایشاد دٍم ایي اػت کِ فیلتش 

ّوای پواساهتش هتغیوش دس     بِ هٌظَس پیـتیشی اص ایي ایشادّات بشخی اص پظٍّـتشاى اص هوذ  

توَاى ٍاسد کوشد.    اًذ. دس زٌیي هذلی ّش گًَِ ؿکؼت ػواختاسی سا هوی   ُ کشدُاػتفاد 1صهاى

  ِ ّوا   ػوالٍُ ایوي گًَوِ هوذ      کافی اػت کِ هقذاس پاساهتش هشبَعِ دس عی صهاى تغییش کٌوذ. بو

بایؼوت تؼوذاد    ّا ایي اػت کِ دس آًْا هوی  بیٌی ًیض داسًذ. ایشاد اػاػی ایي هذ  تَاًایی پیؾ

تَاًوذ تبوذیل بوِ هـوکلی      هی GDPّای  . ایي هَلَع بشای دادُصیادی پاساهتش بشآٍسد ؿَد

ِ   GDPّای صهاًی  ضل ؿَد. صیشا ػشی قابل غیش ُ  دس کـَسّای هختلهت هؼووَالً بو ی  اًوذاص

ٍ  2کافی عَالًی ًیؼوتٌذ توا اهکواى بوشآٍسد تؼوذاد صیوادی پواساهتش سا داؿوتِ باؿوٌذ. کوَلی          

ی خظ سًٍذ سا هتغیش دس  رابت دس هؼادلِ( بشای غلبِ بش ایي هـکل تٌْا خضک 1973پشػکا  )

( ًیوض فشایٌوذی هـوابِ کوَلی ٍ پشػوکا       1998) 3صهاى دس ًظش گشفتٌذ.  اػتَک ٍ ٍاتؼوَى 

 ( سا اتخار کشدًذ. 1973)

 4اػت. هثال سٍدبوَؽ  ی تَلیذ بالقَُ دس ادبیا  هشبَط هغالؼِ ؿذُ ّای هطاػبِ دؿَاسی

ػاصی  اػت. بشای هذ  اعویٌاى ّوشاُ داًؼتِ( هطاػبا  پظٍّـتشاى پیـیي سا با ػذم 2002)

ایي ًااعویٌاًی دس بشآٍسد ؿکاف تَلیذت ٍی فشم کشد کِ بشآٍسد ؿکاف تَلیذ ّووشاُ بوا   

ِ 2002) 5گیوشد. ارسفاًیوذ ع   خغا كَس  هی دلیول ًااعویٌواًی بشآٍسدّوای تَلیوذ بوالقَُت       ( بو

 دُ ؿَد.ّای قَاػذ پَلی اػتفا پیـٌْاد کشد کِ اص دسآهذ اػوی دس ػیاػت

                                                           
1. Time-varying parameter  model 
2. Cooley  
3. Stock and Watson 
4. Rudebusch 
5. Orphanides 
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ِ    دس ایشاى دٍ تطقیق بِ هطاػبِ اًوذ. ًلوش اكوفْاًیت اکبوشی ٍ      ی ؿوکاف تَلیوذ پشداختو

ی ؿکاف تَلیذ ًاخالق فللی ٍ ػَاهل هَرش بش آى با اػوتفادُ اص   ( بِ هطاػب1384ِبیذسام )

( ًیض ؿکاف تَلیذ ًاخالق داخلی سا با اػوتفادُ  1386اًذ. کاًٍذ ٍ باقشی ) پشداختِ HPفیلتش

 اًذ.  هطاػبِ کشدُ HPٍؽ فیلتش کالواى ٍ فیلتشاص دٍ س

 (ALSحداقل مربعات تطبیقی ) -3

( 2005کوالَذ )  ضذاقل هشبؼا  تغبیقی اقتباػی اص فیلتش کالواى اػوت کوِ تَػوظ هوک    

بشای بوشآٍسد سٍابوظ هتغیوش دس صهواى هؼشفوی ؿوذُ اػوت. ایوي سٍِؽ بوشآٍسد دس قیواع بوا            

کوِ   بوذٍى ایوي   ALSزٌذیي بشتوشی اػوت. سٍؽ  ّای هزکَس دس بخؾ پیـیي داسای  سٍؽ

ػاصد تا تووام   ی آصادی هَاخِ کٌذت اٍ سا قادس هی آفشیي دسخِ پظٍّـتش سا با کاّؾ هـکل

اػوت   ρپاساهتشّای هذ  سا هتغیش دس صهاى دس ًظش بتیشد. صیشا تٌْا بشآٍسد یک پاساهتش یؼٌی 

ّوای هتغیوش دس صهواى سا     هوذ  تووام هطاػوي    ALSکٌذ. دس ًتیدِ  کِ سفتاس هذ  سا تؼییي هی

کِ ایشاد اػاػی آًْا سا داؿتِ باؿذ. بشتشی دیتوش ایوي اػوت کوِ دس ایوي       داساػت بذٍى ایي

ّای پیـیي تٌْوا خوضک رابوت     کِ دس هذ  سٍؽت توام پاساهتشّا هتغیش دس صهاى ّؼتٌذ دس ضالی

شی صهواًی  بِ ایي هؼٌاػت کوِ ػو   ALSبَد کِ قابلیت تغییش دس صهاى سا داؿت. ایي ٍیظگی 

ّوای   ّای ًاهطذٍی داؿتِ باؿذ. ایوي ٍیظگوی باػون غلبوِ بوش هـوکل هوذ         تَاًذ ضالت هی

ؿَد کِ دس آًْا ػشی صهواًی هطوذٍد بوِ دٍ ضالوت بوَد. بشتوشی        هاسکَف ػَییسیٌ  هی

ALS   بش فیلتوشHP    کوِ بوش خوالف     دس دٍ هَلوَع اػوت. اٍ  ایويHP ت دسALS    ًِیواص بو

بیٌوی   ًیؼوتین. هَلوَع دیتوش قابلیوت پویؾ      1ساهتش ّوَاسػاصتطویل هقذاس دلخَاُ اٍلیِ بش پا

ALS  فقذاى آى دس ٍHP .اػت 

                                                           
1. smoother 
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 ALSٍ ّوَاسػواص   ALSّا بوِ دٍ سٍؽ فیلتوش    دس ضذاقل هشبؼا  تغبیقیت تطلیل دادُ 

کٌذ. دس ًتیدِ ػشػت اًغبوا    ّای گزؿتِ اػتفادُ هی تٌْا اص دادُ ALSؿَد. فیلتش  اًدام هی

ؿوَد اهوا دس هقابول بشآٍسدّوا بؼویاس دقیوق        توش هوی   ّای ٍاقؼی اًذکی عَالًی بشآٍسد با دادُ

کٌذ. ػشػت اًغبا  بشآٍسد  ّای گزؿتِ ٍ آیٌذُ اػتفادُ هی اص دادُ ALSّؼتٌذ. ّوَاسػاص 

ل خظ سًٍذ بشآٍسد ؿوذُ ًَػواى کوتوشی داسد؛ یؼٌوی     ّای ٍاقؼی بیـتش اػت اها ؿک با دادُ

ًؼبت بِ بشآٍسد فیلتش اص دقت کوتشی بشخَسداس اػت. ّش دٍ سٍؽ هفیذ ّؼتٌذ اهوا خْوت   

کٌوین. بوشای تَلویص کاهول      اػتفادُ هی ALSخلَگیشی اص عَالًی ؿذى هقالِ تٌْا اص فیلتش 

ALS ( هشاخؼِ کشد.2005کالَذ ) تَاى بِ هک هی 

ّوای هبتٌوی بوش صهواىت هوذ  سگشػویَى خغوی داسای         ػوَهی بشای هذ یک زاسزَ  

 ( اػت:TVP) 1پاساهتش هتغیش دس صهاى

                           
   

                                                 
بوشداس     صا اػوتت   اص هتغیشّوای تَلویطی بوشٍى       بشداس ػوغشی     کِ دس آى 

اص خغاّوای      بوشداس ػوتًَی      اص لشایب هتغیوش دس صهواى اػوت ٍ        ػتًَی 

اص هتغیشّوای      بوشداس     ّؼوتٌذ.     اًتقالی اػت کِ هؼتقل اص خغاّوای هـواّذا    

 tاص هتغیشّای تَلیطی توا صهواى       هاتشیغ    اػت ٍ  tٍابؼتِ هـاّذُ ؿذُ تا صهاى 

   ت تٌْا ؿاهل هقذاس ٍاضذ اػت. بٌوابشایي اٍلویي بخوؾ      ؼوَ  ػتَى اٍ ِعَس ه اػت. بِ

   هتغیوش دس صهواى اص خغاّوای اًتقوالی         هواتشیغ کَاسیواًغ      خضک رابت اػت. 

 اػت.  

 یافتِ ضل کشد.  ی فیلتش کالواى تَػؼِ ٍػیلِ تَاى بِ سا هی 1دػتتاُ هؼادال  

                                 

                                                           
1. Time-varying parameter: TVP 
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ٍ خَا  آى بوشای   1هاتشیغ کٍَاسیاًغ اػت. دػتتاُ هؼادال  هتغیش دس صهاى   کِ 

هتغیوش دس صهواى ًباؿوذت       ّذف هَسد ًظش ایي هقالِ بؼیاس ػوَهی ّؼتٌذ. صیشا ضتوی اگوش   

عووَس ٍاسیوواًغ  پوواساهتش تلووادفی هتغیووش دس صهوواى ٍ ّووویي           ٌّووَص تؼووذاد 

  هـاّذا  یؼٌی 
 بایؼت بشآٍسد ؿًَذ. ٍخَد داسد کِ هی  

   ؿاخق اػکالش ًااعویٌاًی خغاّای اًتقالی ًؼوبت بوِ خغوای هـواّذا  اػوت ٍ        

 ی هَرش اػت. ی ضدن ًوًَِ دٌّذُ ًـاى 3ی  هطاػبِ ؿذُ اص سابغِ

            
                           

)خغاّوای هـواّذا ( بوِ خغاّوای     ت ٍاسیواًغ ًوَیض   LLM1بِ یاد داؿتِ باؿین کوِ دس  

  ٍابؼوتِ اػوت یؼٌوی        بشآٍسد دس صهواى  
          

یوک    عوَس   ٍ ّوویي   

  اػت )    هاتشیغ 
    بشابش اػت با     (ٍ  

. بٌابشایي ٍاسیواًغ ػویتٌا  )یؼٌوی     

 آیذ: دػت هی بِ 4ی  ی سابغِ ٍػیلِ ( بِ  خغاّای اًتقالی اػکالش 

   (  
 )      

             
                               

ت خغووای          ؿووَد کووِ ػبوواس    فووشم هووی TVPّووواى ؿووکل دس هووذ    بووِ

گیوشد. هواتشیغ    اًوذاصُ هوی   LLMسا دقیقاً هاًٌذ     رش دس صهاى ؤی ه گیشی ًوًَِ اًذاصُ

 اػت: 5كَس   ٍخَد داسد بِ 1ی  کِ دس سابغِ   کٍَاسیاًغ 

                               
تٌْوا ؿواهل خوضک رابوت بوَدُ ٍ سگشػوَس        1ی  کِ هذ  لشایب تلادفی دس سابغِ صهاًی

ِ     هی 4تبذیل بِ  5ی  باؿذت سابغِ ًذاؿتِ ت فیلتوش کالوواى   5ی  ؿَد. بوا تلوشیطی ّواًٌوذ سابغو

 ؿکل ریل ًَؿتِ ؿَد: تَاًذ بِ ُ ؿذُ ٍ هیتَػؼِ یافتِ بؼیاس ػاد

     
                        

     
   

                     

                                                           
ًیاص هذ  ضذاقل هشبؼا  تغبیقی اػت. بشای خلَگیشی اص عَالًی ؿذىت اص رکش آى دس  پیؾدس ٍاقغ  Local Level Model (LLM)  ذه .1

 ( هشاخؼِ کٌٌذ.2005کالَذ ) تَاًٌذ  بِ هک هیی هقالِ خَدداسی ؿذُ اػت. پظٍّـتشاى گشاهی  بذًِ
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 کِ دس آى:

            
         

                         
            

         
                      

 اػت. 3ی  هاًٌذ سابغِ   ٍ 

ِ   اىزٌ ٍخوَد داؿوتِ باؿوذت        ی هؼلوَهی بوشای لوشایب دس صهواىِ     زِ هقوذاس اٍلیو

ِ   اصای توام هقادیش ٍیظُ بِ   هاتشیغ کٍَاسیاًغ اٍلیِ یؼٌی  عوَس   اؽ ًاهتٌاّی اػت ٍ یوا بو

  هـابِت هاتشیغ اعالػا  
 بشابش كفش اػت کِ:   

                           
 ؿَد: هی 11كَس  سابغِ   بِ 6ی  ت سابغِ   اصای ّش اًتخابی بشای  بِ 

                            
بَدُ     اػت کِ   ی  داسای دسخِ   ت 11ٍ  10ّای  ی سابغِ اصای هقادیش اٍلیِ بِ

 تَاًٌذ بشای  تٌْا هی   ٍ    بٌابشایي 

   ت     یاد داؿتِ باؿوین کوِ دس ؿوشایظ لوشایب رابوت       هطاػبِ ؿًَذ. بِ    

  بشابش با 
  بشابش با    ت     

 ؿذُ ٍ     

      یؼٌی  OLSؿبیِ فشهَ  آؿٌای  6ی  سابغِ
    

    
 ؿَد.   هی    

 بیٌی ػباس  اػت اص: ی خغای پیؾ پغ اص هقذاسدّی اٍلیِ بِ فیلتشت تدضیِ

                   
   

                      
  کِ 

                 
    

ًووایی   اػت. بٌابشایي لتواسیتن دسػوت      

 بشابش اػت با:

      
      ∑              
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 ∑       
 

   
 

∑   
 

 

     

 

     

                   

   کووِ دس آى
  

  
ّووای بوواالت ایووي  اػووت. بووا فووشم             بووَدُ ٍ 

  پؼواًذّا ٍاسیاًغ ّوؼاى با ٍاسیواًغ  
ِ   ّؼوتٌذ؛ اگشزوِ خغاّوای پویؾ       ؿوذ    بیٌوی بو

  ٍاسیاًغ ًاّوؼاى ّؼتٌذ. بشآٍسد
 ػباس  اػت اص:  

  
  

 

   
∑   

 

 

     

                      

   اؽ باؿذت پؼواًذ تؼذیل ؿوذُ   قذاس ٍاقؼیبشابش ه  اگش تلشیص هذ  دسػت بَدُ ٍ 

          بایؼت  هی
  (ت زوَى پواساهتش   2001) 1باؿذ. با اػتٌاد بِ دٍسبیي ٍ کَپوي   

ّای هؼووَ  بوشای    ًوایی( قابل بشآٍسد اػت. پغ آصهَى )ضذاکثش دسػت  تَػظ سٍؽ

 کاس بشد. اى بِتَ بشا سا هی –ٍ آصهَى طاسک   ی  ّای بضسگ هثل آهاسُ ًوًَِ

( 9توا   6)سٍابوظ   ALSتوَاى ًـواى داد کوِ فیلتوش      هوی          گزاسی  با خای

 : 2( با باصدُ هتغیشRLSهؼاد  اػت با ضذاقل هشبؼا  باصگـتی )

            
                                  

             
                               

       
   

                     
توا   15دس سٍابوظ )    اػتت لشیب بواصدُ   OLSدس ضالت ٍخَد باصدُ رابت کِ هؼاد  

 4پَّیوا  ت اًٍض ٍ ًَّک1993 3)ػاسخٌت ALSی  ؿَد. دس ادبیا  گزؿتِ هی    ( بشابش 17

 ؿذ.  اػتفادُ هی  ( اغلب اص لشیب رابت 2001

                                                           
1. Durbin and Koopman 
2. Variable gain recursive least squares 
3. Sargent  
4. Evans and Honkpohja 
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 ها داده -4

 1376ّای ػاالًِ تَلیذ ًاخالق داخلی ایشاى بوِ قیووت رابوت ػوا       دس ایي هقالِ اص دادُ

توَاى   عَس کلی هی بِ 1هٌتـش ؿذُ تَػظ باًک هشکضی اػتفادُ ؿذُ اػت. بش اػاع ًوَداس 

ی ایشاى سا بوِ ػوِ دٍسُ تقؼوین کوشد. تَلیوذ ًاخوالق داخلوی ایوشاى دس          ػاالًِ GDPسًٍذ 

تطت تیریش ػَاهل خاسخی ٍ ارش آى بش سًٍوذ   1338-56ّای  ی ػا    ٍ دس فاكلِی اٍ دٍسُ

اػت. دس ایي دٍسُ با افضایؾ ًاگْواًی بْوای ًفوت كوادساتی ٍ افوضایؾ       گزاسی بَدُ ػشهایِ

ّای ػوشاًی تیهیي ؿذ. ایي اهش ػبب ؿوذ   گزاسی دسآهذّای ًفتیت هٌابغ دٍلت بشای ػشهایِ

ِ  ی اك کِ دٍلت دس کٌاس بشًاهِ ِ  الضا  اسلیت بِ ضوایوت اص عبقو ِ  ی ًَخاػوت داس  ی ػوشهای

گزاسی هؼتقین دس كٌایغ ػٌتیي ًیض اًدام ؿذ کوِ ایوي اهوش     ػالٍُ ػشهایِ كٌؼتی بیشداصد. بِ

ی صهواًی یادؿوذُ    دس باصُ 1هَخب سؿذ تَلیذ ًاخالق داخلی گشدیذ. ایي سؿذ دس ًوَداس 

 ؿَد.   سٍؿٌی دیذُ هی بِ

 تولید ناخالص داخلی واقعی ساالنه .1نمودار

 
 هٌبغ: باًک هشکضی

ِ   دس دٍسُ ػَاهول هتؼوذدی بوش     1356 -68ّوای   ی ػوا   ی دٍم اقتلاد ایشاى یؼٌوی فاكول

بوا پیوشٍصی اًقوال      1357اػت. دس ابتذای ایي دٍسُ ٍ دس ػا   اقتلاد ایشاى تیریشگزاس بَدُ
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ؿوذ  کواّؾ    گزاسی خلَكی ٍ دٍلتی بِ زٌیي ػشهایِ اػالهیت ًشظ سؿذ اقتلادی ٍ ّن

ٍقوَع خٌو  تطویلوی ػوشا  ػلیوِ       1359 -68ّوای   یافت. بالفاكلِ بؼذ اص آى ًیض عی ػا 

ایشاى بِ ؿذ  تیریش هٌفی ٍ هخشبی بش تواهی هتغیشّای اقتلادی کـَس اص خولِ سؿذ تَلیوذ  

ِ  داؿت. دس ٍاقغ ػذم ربا  اقتل گوزاسی ٍ   ادی ٍ ػیاػی کـَس دلیل اكلی کواّؾ ػوشهای

ُ   بِ ِ      دًبا  آى کاّؾ سؿذ تَلیوذ دس ایوي دٍس  1368ّوای   ی ػوا   بوَدُ اػوت. اهوا دس فاكول

ی ػَم سؿذ ٍ ؿکَفایی کـَس اػوت کوِ بوِ دًبوا  ایدواد ربوا  ًؼوبی ٍ         تاکٌَى کِ دٍسُ

ُ  ًـواى  1داس اػت. ًوَ گزاسی خلَكیت دٍلتی ٍ خاسخی سظ دادُ افضایؾ ػشهایِ ی  دٌّوذ

توواکٌَى اػووت. البتووِ هـووابِ اکثووش کـووَسّای   1368ّووای  ػوویش كووؼَدی تَلیووذ عووی ػووا  

ّووات کوووک فشاٍاًووی بووِ  ی ًفووتت بوواال بووَدى ًؼووبی قیوووت ًفووت دس ایووي ػووا  كووادسکٌٌذُ

اًتیوضاى   ّای خلَكی ٍ دٍلتی ٍ بِ تبغ آى سؿذ اقتلادی داؿتِ اػوت. )د   گزاسی ػشهایِ

 ( 1389ٍ ّوکاساىت 

ّوا   ّا اص ًَػاى بیـتشی ًؼبت بِ ػوایش ػوا    دادُ 1368تا  1354ی  ّا دس باصُ س ایي دادُد

سظ دادُ اػوت کوِ    1354بشخَسداسًذ. دس ایي باصُت ابتذا تکاًِ افضایؾ قیوت ًفت دس ػوا   

ؿذُ اػت. اهوا بوا ٍقوَع خٌو  تطویلوی هقوذاس تَلیوذ         1356هٌدش بِ افضایؾ تَلیذ تا ػا  

ّوا توا ػوا      سػذ. ایي ًَػاى هی 1360ٍ بِ ضذاقل هقذاس خَد دس ػا  ؿذ  کاّؾ یافتِ  بِ

یابذ ٍ تٌْا پغ اص پایاى خٌ  تطویلی اػت کِ سًٍذ افضایؾ پیَػوتِ   پایاًی خٌ  اداهِ هی

 ؿَد.   دس تَلیذ ایداد هی

 برآورد مدل -5

کوالَذ ٍ   هؼشفوی ؿوذُ تَػوظ هوک     ALSهذ  پیـٌْادی بوا اػوتفادُ اص بوشآٍسد فیلتوش     

( بشآٍسدؿوذُ اػوت. الصم بوِ رکوش     GAUSS 9.0,0) 9افوضاس گواٍع ٍسطى    اػتفادُ اص ًشم

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 14 ايساى دز تَلید شکبف بسآٍزد بسای تطبیقی هسبعبت حداقل زٍش کبزبسد 

 

کوالَذ   ت بشآٍسدگش دیتشی بِ ًام ّوَاسػاص ًیض تَػظ هوک 1ّوشاُ بشآٍسد فیلتش اػت کِ بِ

ِ   هؼشفی ؿذُ هٌظوَس خلوَگیشی اص عوَالًی ؿوذى هقالوِ اص رکوش آى خوَدداسی         اػت کوِ بو

 اػت.   ؿذُ

 ردشناسی برآو روش -1 –5

ؿَد. تَلیذ ًاخالق داخلوی توابؼی اص    ابتذا پایایی هتغیش تَلیذ ًاخالق داخلی بشسػی هی

ِ    (ت سًٍذ خغی با ؿیب هتغیش دس صهواى )   یک خضک رابت هتغیش دس صهاى ) ّوای   ( ٍ ٍقفو

ؿَد. پوغ   ( دس ًظش گشفتِ هی    هتغیش ٍابؼتِ با لشایب هتغیش دس صهاى )      ًاهطذٍد 

 ؿَد.   اًدام هی ALSی هتغیش ٍابؼتِت بشآٍسد با فیلتش  ّای بْیٌِ اص تؼییي تؼذاد ٍقفِ

پشداصًوذت ًتوایح    ّش زٌذ دس اغلب هقاالتی کِ بِ پایایی تَلیذ ًاخالق داخلی ایوشاى هوی  

ي هقالوِ  کاس گشفتوِ ؿوذُ دس ایو    ی ٍاضذ بِ اػت؛ اها آصهَى سیـِ GDPبَدى      دا  بش 

ی ًتایح هتفاٍتی اػت. بشای آصهَى سیـِ ٍاضذ اص آصهَى پایایی بکشت اًوذسع ٍ   دٌّذُ ًـاى

 3ؿویي  -اؿوویت  -فیلیویغ  -کیاتَػوکی کٌین کِ هبتٌی بش آصهوَى   ( اػتفادُ هی2006) 2لی 

(KPSSُاػت. فشم كفش دس ایي آصهَى پایایی اػت. هقذاس آهاس )   ی آصهَى پایایی بکوشت

 0.0559ی ػواالًِت بشابوش     هـواّذُ  52افضاس گواٍع بوشای    اًذسع ٍ لیت هغابق خشٍخی ًشم

تَاى فوشم كوفش هبٌوی     اػت. بٌابشایي ًوی 0.1520% بشابش 1اػت ٍ هقذاس بطشاًی دس ػغص 

تَاًؼتین اص تفالل هقذاس  ؿذ ًوی پایایی هتغیش تَلیذ سد هی  سا سد کشد. اگش GDPبش پایایی 

 ٍاقؼی ٍ هقذاس بشآٍسدی بشای تؼییي ؿکاف تَلیذ اػتفادُ کٌین.

                                                           
1. Filter estimate 
2. Becker & Enders and Lee 
3. Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin 
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ُ   تؼیویي هوی   Eviewsافضاس  ی هتغیش ٍابؼتِ تَػظ ًشم ّای بْیٌِ تؼذاد ٍقفِ ی  ؿوَد. آهواس

ی  داسای ٍقفِ ًْایی الضاهاًابؼتِ اػت. اها هذ  ی بشای هتغیش ٍ ٍقفِ 5ی  دٌّذُ آکاییک ًـاى

ی آکاییک ًیؼت. دلیل ایي اهوش ایوي اػوت کوِ هوکوي       ی آهاسُ ی تؼییي ؿذُ بِ ٍػیلِ بْیٌِ

ِ  اػت ًتَاى فشم كفش بَدى لشایب هتغیش دس صهاى بشای بشخی یا ّوِ ّوا سا سد   ی ایي ٍقفو

ُ ّای هَسد اػتفادُ هوکي اػت ّوش تؼوذاد ٍقفوِ )ضوذاکثش بو      کشد. با تَخِ بِ دادُ ی  ِ اًوذاص

ی آکاییوک( یوا ضتوی كوفش ٍقفوِ اًتخوا  ؿوَد. دس اداهوِ          تَػظ آهاسُ   ؿذُ ی تؼییي  ٍقفِ

ُ     GDPّای ػاالًِ  ؿَد کِ بشای دادُ هـاّذُ هی ی ًْوایی داسای   ایوشاى هوذ  بوشآٍسد ؿوذ

 ی هتغیش ٍابؼتِ ًیؼت.  ٍقفِ

ِ با تؼشیه ؿکاف تَلیذ بِ هثابِ تفاٍ  تَلیذ بالقَُ ٍ تَلیذ بالفؼل  سػوذ کوِ    ًظوش هوی   بو

کٌذ. صیشا دس ایي  ّای هتغیش ٍابؼتِت بشآٍسد بْتشی اص ؿکاف تَلیذ اسائِ هی ػذم ٍخَد ٍقفِ

ِ    1سا هتـوکل اص یوک خوضک سًٍوذ     GDPسٍؽ ها  ِ   2ٍ یوک خوضک زشخو ایون.   دس ًظوش گشفتو

ی سًٍذت ٍ ؿکاف تَلیذ یا ّواى  لفِؤ( هؼشف ه      هدوَع خضک رابت ٍ خظ سًٍذ )

ِ   لفِؤهؼشف هخضک پؼواًذ  بوشای تَلویص خوَدؽ     GDPّوای   ی زشخِ اػت. اگوش اص ٍقفو

تَاًؼت باػون تغییوش دس    کِ هی GDPاػتفادُ کٌین بِ ایي هؼٌی اػت کِ بخـی اص تغییشا  

ّا تَلیص دادُ ؿذُ اػت. ایي اهوش باػون کواّؾ     ی زشخِ ٍ سًٍذ ؿَدت تَػظ ٍقفِ لفِؤه

بوشآٍسد ؿوکاف    تبوغ آى دقوت کوتوش    بًٍِذ ٍ زشخِ ٍ ّای س لفِؤدٌّذگی ه قذس  تَلیص

ؿَد بذٍى اػوتفادُ   هـاّذُ هی 4ٍ ًوَداس  1عَس کِ دس ًوَداس   پٌل  ؿَد. ّواى تَلیذ هی

 تَاى بشآٍسد دقیقی اص ایي هتغیش اسائِ کشد. ّای هتغیش ٍابؼتِ ًیض هی اص ٍقفِ

 

 

                                                           
1. Trend component 
2. Cyclical component 
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 های ساالنه برآورد شکاف تولید با استفاده از داده  5-2

( GDPی هتغیوش ٍابؼوتِ )   اٍلیِ داسای خضک رابت ٍ سًٍذ ٍ پٌح ٍقفِی  هذ  تلشیص ؿذُ

 اػت.  

                                               

                               
کٌٌوذ.   لشایب پاساهتشّا ٍ خضک رابت دس عَ  صهواى تغییوش هوی    ALSهغابق هٌغق سٍؽ 

ِ  هبٌی بش بٌابشایي بشای آصهَدى فشم كفش توَاى اص   ّوای هوذ  ًووی    كفش بَدى لشایب ٍقفو

ُ     ی  آهاسُ ی یوک اًطوشاف هؼیواس اػوتفادُ      اػتفادُ کشد ٍ بایذ اص فاكلِ اعویٌواى بوِ اًوذاص

توام لشایب هتغیش دس صهاى بَدُ ٍ هقذاس ٍاضوذی ًذاسًوذ. اگوش     ALSًوَد. صیشا دس سٍؽ 

صهاى هَسد بشسػی ؿاهل هقوذاس كوفش   ی یک اًطشاف هؼیاس بشای کل  هقذاس لشیب دس باصُ

تَاى فشم كفش هبٌی بوش كوفش بوَدى آى لوشیب ٍقفوِ سا سد کوشد. بوشای تووام          باؿذت ًوی

تَاى فشم كفش سا سد کشد یؼٌوی هوذ  داسای ٍقفوِ ًخَاّوذ بوَد ٍ       ت ًوی18ّای هذ   ٍقفِ

 1تؼذیل ؿَد. 19كَس   بایذ تلشیص هذ   بِ

                               
 بِ كَس  صیش اػت: 19اص هذ   ALSح بشآٍسد فیلتش ًتای

                       ,                            

                          ,    
                                   

ػوا  )یوک ػوا  ٍ دٍ     1.16دّذ کِ پاساهتشّای هوذ  ّوش    رش ًـاى هیؤی ه ضدن ًوًَِ

تَاى فوشم كوفش    % اعویٌاى ًوی95دّذ کِ با  ًـاى هی LRکٌٌذ. هقذاس آهاسُ  هاُ( تغییش هی

                                                           
 تَاى فشم كفش سا سد کشد. ّات ًوی ّا دس توام ایي هذ  ٍقفِ ًیض كاد  اػت. یؼٌی بشای توام ٍقفِ 1ٍ  2ت 3ت  4ّای داسای  ایي هَلَع بشای هذ . 1

 تَاى هذ  سا فاقذ ٍقفِ داًؼت. بٌابشایي با اعویٌاى هی
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 ALSیا ػذم تغییش پاساهتشّا دس عَ  صهاى سا سد کشد. بوشآٍسد فیلتوش     هبٌی بش كفش بَدى  

 ى دادُ ؿذُ اػت.ًـا 1دس پٌل  19اص دٍ پاساهتش هذ  

 1پٌل 
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 (19ی )سابغِ ALSؿکاف تَلیذبا اػتفادُ اص فیلتش  اله: بشآٍسد

 (19ی )سابغِ ALS : هقذاس بشآٍسدی ٍ ٍاقؼی تَلیذ ًاخالق داخلی ػاالًِ با فیلتش 

  ِ ُ  19ی  بشآٍسد فیلتوش اص سابغو دس  GDPّوای ػواالًِ دس کٌواس هقوادیش ٍاقؼوی       بوشای داد

 زویي ًـواى   ٍ خوظ  GDPتلَیش ؿذُ اػوت. خوظ پیَػوتِ هقوذاس ٍاقؼوی       1ًوَداس   پٌل 

اػت. توام ًوَداسّوا اص خشٍخوی    GDPی سًٍذ بشای  اص سابغِ ALSی بشآٍسد فیلتش  دٌّذُ 

ػواالًِ بوِ    GDPهقادیش ٍاقؼی ٍ بوشآٍسدی   1دس خذٍ   اًذ. افضاس گاٍع اػتخشاج ؿذُ ًشم

 اػت.  ّوشاُ تفالل آًْا کِ هؼاد  ؿکاف تَلیذ اػتت آٍسدُ ؿذُ
 

ساالنه و شکاف تولید به میلیارد ریال و درصد شکاف  GDPمقادیر برآوردی و واقعی . 1جدول 

 تولید از مقدار واقعی

 سال مقادیر واقعی مقادیر برآوردی شکاف تولید 011)شکاف/واقعی(*

0.00 0.00 48,441.57 48,441.57 1339 

-0.02 -12.25 52,055.84 52,043.59 1340 

-0.02 -8.72 55,364.36 55,355.65 1341 

-0.01 -5.53 58,497.31 58,491.78 1342 

0.04 22.47 62,855.76 62,878.24 1343 

0.15 112.40 72,702.51 72,814.90 1344 

-0.04 -28.71 79,674.84 79,646.12 1345 

0.03 23.96 88,234.39 88,258.35 1346 

0.05 47.90 98,952.74 99,000.64 1347 

0.04 48.53 111,563.82 111,612.35 1348 

-0.02 -18.76 122,607.73 122,588.97 1349 

0.07 103.11 139,175.31 139,278.42 1350 

0.10 154.85 162,401.69 162,556.54 1351 

-0.10 -172.64 174,841.04 174,668.39 1352 

0.07 136.68 196,444.30 196,580.98 1353 

-0.09 -195.60 206,309.35 206,113.75 1354 

0.19 453.40 241,872.56 242,325.96 1355 

-0.28 -671.86 237,317.18 236,645.33 1356 

-0.19 -419.58 219,610.57 219,190.99 1357 
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0.03 53.26 209,866.11 209,919.37 1358 

-0.23 -407.42 178,556.41 178,148.99 1359 

0.20 343.32 169,937.91 170,281.23 1360 

0.35 662.05 191,004.78 191,666.84 1361 

0.08 173.16 212,703.34 212,876.50 1362 

-0.22 -453.67 208,969.54 208,515.88 1363 

0.02 34.34 212,652.00 212,686.34 1364 

-0.22 -433.47 193,668.86 193,235.39 1365 

0.11 214.60 191,097.75 191,312.35 1366 

-0.05 -96.16 180,918.69 180,822.53 1367 

0.20 374.07 191,128.58 191,502.65 1368 

0.19 418.01 218,120.69 218,538.70 1369 

0.04 98.15 244,938.24 245,036.39 1370 

-0.12 -300.37 255,122.83 254,822.46 1371 

-0.08 -199.80 258,801.21 258,601.41 1372 

-0.04 -97.39 259,973.68 259,876.29 1373 

0.04 98.93 267,435.23 267,534.16 1374 

0.07 193.93 283,612.67 283,806.60 1375 

-0.04 -107.15 291,875.81 291,768.66 1376 

-0.01 -25.52 300,165.09 300,139.57 1377 

-0.02 -73.25 305,014.42 304,941.17 1378 

0.06 177.66 319,891.21 320,068.87 1379 

-0.01 -38.03 330,602.80 330,564.78 1380 

0.08 303.67 357,367.26 357,670.93 1381 

0.03 101.02 385,529.28 385,630.30 1382 

-0.01 -38.30 410,467.11 410,428.80 1383 

0.01 57.69 438,842.17 438,899.86 1384 

0.01 27.38 467,902.65 467,930.03 1385 

-0.02 -105.60 491,204.42 491,098.82 1386 

-0.08 -393.03 495,659.11 495,266.08 1387 

0.02 93.35 509,801.69 509,895.04 1388 

0.06 314.30 538,905.02 539,219.32 1389 
 

 ّای پظٍّؾ هٌبغ: یافتِ
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 گیریهنتیج -6

ّوای   گًَِ کِ گفتِ ؿذت سٍؽ ضذاقل هشبؼا  تغبیقوی یکوی اص خذیوذتشیي سٍؽ    ّواى

گًَوِ اتفوا  ًظوشی     ی هتغیشّای غیشقابل هـاّذُ اص خولِ ؿکاف تَلیذ اػوت. ّویر   هطاػبِ

ؿَد کوِ   بشای تـخیق بْتشیي سٍؽ بشآٍسد تَلیذ بالقَُ ٍخَد ًذاسد. دس ایي هقالِ ادػا هی

 HPیح بْتوشی اص سٍؽ ضوذاقل هشبؼوا  هؼووَلی ٍ فیلتوش      سٍؽ ضذاقل هشبؼا  تغبیقی ًتا

 پشداصین.  ّای فَ  هی ی ًتایح سٍؽ کٌذ. بشای اربا  ایي هذػا دس اداهِ بِ هقایؼِ تَلیذ هی

كَس  دسكذی اص تَلیذ ٍاقؼوی دس ػوتَى اٍ  اص ػووت ساػوت      هقذاس ؿکاف تَلیذ بِ

ي هتغیوش سا بوِ دٍ كوَس     ًـواى دادُ ؿوذُ اػوت. ایو     2زٌویي دس ًووَداس    ٍ ّن 1دس خذٍ  

تَاى تفؼیش کشد؛ اص ًظش آهاسی کِ بِ دقت بشآٍسد هشبَط اػت ٍ اص ًظش اقتلادی کِ بِ  هی

 ؿشایظ ػوَهی اقتلاد کـَس استباط خَاّذ داؿت.

ِ     ابتذا بِ تفؼیش آهاسی هی  ػٌوَاى دسكوذی اص    پشداصین. ضذاکثش هقوذاس ؿوکاف تَلیوذ بو

ِ  1365ٍ  1361 ت1356تَلیذ ٍاقؼی هشبَط بِ ػِ ػا   % 0.35 اػت کِ دس بیـتشیي ضالت بو

اص تَلیوذ بوالقَُ اػوت. اص     ALSی دقت بشآٍسد فیلتش  دٌّذُ سػذ. ایي هقذاسِ اًذک ًـاى هی

اقتلواد   1369تا  1356ّای  ی اقتلادی ًیض ایي ًتیدِ هغابق اًتظاس اػت؛ صیشا عی ػا  صاٍیِ

 ِ ٍقوَع اًقوال  اػوالهی ٍ خٌو       ّوای پیواپی افوضایؾ قیووت ًفوتت      ایشاى دػتخَؽ تکاًو

سٍد کِ ایوي تالعووا ت اقتلواد سا اص سًٍوذ      ّای آى بَدُ اػت. اًتظاس هی آهذ تطویلی ٍ پی

بلٌذهذ  خَد دٍس کشدُ ٍ بِ تبغ آى هقذاس ؿکاف تَلیذ سا افوضایؾ دّوذ. اًوذکی پوغ اص     

اػت. ایوي   % تَلیذ ٍاقؼی ًبَد8ُگاُ بیـتش اص  پایاى خٌ  تطویلیت هقذاس ؿکاف تَلیذ ّیر

اقتلواد   80ٍ  70ّوای دّوِ    خَاًی داسد صیشا دس ػا  ًتیدِ باؿشایظ ػوَهی اقتلاد ایشاى ّن

بِ آساهؾ ًؼبی سػیذُ ٍ سًٍذ كؼَدی سا دس پیؾ گشفتِ اػت بٌوابشایي هقوذاس قوذس هغلوق     

 ؿکاف تَلیذ ًیض کاّؾ یافتِ اػت.
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 واقعی( به شکل درصدی از تولید ALSشکاف تولید )روش  .2نمودار
 

 
 ّای پظٍّؾ هٌبغ: یافتِ

     ِ ِ   اگش تلوشیص تَلیوذ ًاخوالق داخلوی سا بو گواُ   دس ًظوش بتیوشینت آى   19ی  ؿوکل سابغو

    ِ ی سگشػویًَی اػوت. دقوت بوشآٍسد بوِ هؼٌوی        ؿکاف تَلیذ بشابش خوضک خغوای ایوي هؼادلو

ِ  RSSؿکل هدووَع هدوزٍس خغوا )    بَدى خضک خغا اػت کِ بِ  کَزک ی  ( بوشای هطاػوب

ت ّش زِ خوضک خغوا یوا ّوواى ؿوکاف تَلیوذ       19ی  سٍد. پغ دس بشآٍسد سابغِ کاس هی بِ   

تَاًوذ هؼیواسی خْوت     تش اػت. ایي هَلَع هوی  تش باؿذت بشآٍسد دقیق بشآٍسد ؿذُ کَزک

ت ایي ایوشاد   بشای هقایؼِ RSSّای بشآٍسد ؿکاف تَلیذ باؿذ. اها اػتفادُ اص  ی سٍؽ هقایؼِ

سٍؽ اٍ  ًؼوبت بوِ سٍؽ دٍمت دس    RSSتش بوَدى   سغن کَزک سا داسد کِ هوکي اػت بِ

ّا خغای بشآٍسد سٍؽ اٍ  بیـوتش اص سٍؽ دٍم باؿوذ. هثبوت یوا هٌفوی بوَدى        بشخی اص ػا 

خغای بشآٍسد دس ّش ػا  هؼیيت ٌّتاهی کِ خغوای بوشآٍسد هؼواد  ؿوکاف تَلیوذ باؿوذت       

بوشای   RSSكی ًبَدت ّوواى  ی هتغیش خا دٌّذُ یابذ. اها اگش خضک خغا ًـاى بؼیاس اّویت هی

ت هقذاس خغای بوشآٍسد دس عوَ    RSSزِ بِ ّوشاُ  سػیذ. ضا  زٌاى هقایؼِ کافی بِ ًظش هی
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توَاى   تَاى بش ایي ایشاد غلبِ کشد. دس ًوَداس هی دٍسُ با اػتفادُ اص ًوَداس ًیض هقایؼِ ؿَد هی

 هقذاس ؿکاف تَلیذ ػِ سٍؽ سا بِ تفکیک ػا  با ّن هقایؼِ کشد.

یوا ضوذٍد    3.122.264بِ تشتیب بشابش  OLS  ٍHPت  ALSبشای ػِ سٍؽ  RSSهقذاس 

 10.4یوا ضوذٍد    10.412.901.742هیلیواسد ٍ    99یا ضوذٍد   98.674.849.958ت 1هیلیَى 3.1

توش   ّوای سقیوب کَزوک    سٍؽ ضذاقل هشبؼا  تغبیقوی اص سٍؽ  RSSهیلیاسد اػت. هقذاس 

توش اػوت. بوشای     سٍؽ سقیوب دقیوق   اص دٍ ALSتَاى ادػوا کوشد کوِ بوشآٍسد      اػت پغ هی

ِ     اػتفادُ هوی  3تکویل ایي هقایؼِت اص ًوَداس  ؿوَد.   ای هـوابِ هٌتْوی هوی    کٌوین کوِ بوِ ًتیدو

ّوا ت ؿوکاف تَلیوذ سٍؽ ضوذاقل هشبؼوا  تغبیقوی اص دٍ        ؿَد کِ دس توام ػا  هـاّذُ هی

 هؼٌی دقت بیـتش ایي سٍؽ اػت. تش اػت کِ با هؼیاس فَ  بِ سٍؽ سقیب کَزک

ِ  5ٍ  4وَداس دٍ ً هٌظَستکویول ًتوایح پبـویي هوَسد تَخوِ اػوت. دس ایوي دٍ ًووَداس          بو

کوِ   بشآٍسد ػِ سٍؽ اص خظ سًٍذ تَلیذ یا ّواى تَلیذ بالقَُ تشػین ؿذُ اػت. با ٍخَد ایي

ِ  19ی  یؼٌی سابغِ ALSهذ  هَسد اػتفادُ دس  ی هتغیوش ٍابؼوتِ بوَدُ اػوتت ایوي       فاقذ ٍقفو

ٍ تَلیوذ   ALSعوَسی کوِ بوشآٍسد     دقیقی اص تَلیذ اسائِ کٌذ؛ بِسٍؽ تَاًؼتِ بشآٍسد بؼیاس 

 اًذ. بش یکذیتش هٌغبق ؿذُ  ٍاقؼی دس عَ  دٍسُ

ّوای اسائوِ    تَاى ًتیدِ گشفت کِ دس ؿوشایظ بشابوشت بوشآٍسد    با تَخِ بِ هغالب هضبَس هی

اص ّای سقیب ّؼتٌذ. بِ ػبواس  دیتوش بوا اعویٌواى      تش اص بشآٍسد دقیق ALSؿذُ تَػظ فیلتش 

ِ  دقت بیـتش سٍؽ ضذاقل هشبؼا  تغبیقیت ایي سٍؽ هی ّوای   ػٌوَاى خاًـویي سٍؽ   تَاًذ بو

هـاّذُ هاًٌذ ؿکاف تَلیوذ یوا ؿوکاف توَسم هوَسد       هَخَد بشای بشآٍسد هتغیشّای غیشقابل

 اػتفادُ قشاس گیشد.

 

                                                           
 .ٍاضذ ؿواسؽ هیلیاسد سیا  اػت. 1
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 HPو  ALSو  OLS  ی شکاف تولید ناخالص داخلی برآورد شده با سه روش مقایسه. 3نمودار 
 

 
 ّای پظٍّؾ هٌبغ: یافتِ

 

 11ی  ی رابطه وسیله از تولید بالقوه به OLSو  ALSهای  مقدار واقعی و برآورد. 4نمودار 
 

 
 ّای پظٍّؾ هٌبغ: یافتِ
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 11ی  ی رابطه وسیله از تولید بالقوه به HPو  ALSهای  مقدار واقعی و برآورد. 5نمودار 
 

 
 ّای پظٍّؾ هٌبغ: یافتِ
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