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چکیده
ت نسمقال سب سب نیس وش هاایسموجاو سبا تیستخراینستولیادسباالقوهسوسبا ستباعسآنسشاکافستولیادسبا تیستق صاا ست ا تنس
می پ تز .ست نس وشهاس تسمی توتنسب س وس و ک ستق صا یس(باستن فا هستزستابعستولیاد)سوسآماا یس(بااستنا فا هستزسنا یسهاایس
زما ی)سطبق ببدیسک .سب س لیلسپیچیادگیس وشس هاایستق صاا یسوسبا سجهاتس س ناتس باو نستطالعاا سنزم،س ست انس
مقال ستزستکبیکهایسآما یسوس وشهایسفیل گسن یهایسزما یس( وشهاایسفیل باگسهو اکس -سپ ناکا ،سکاالرنسوس
با د -سپس)سب تیستخرینسم غی هایسمو س ظ سب تیستق صاا ست ا تنس سطایس و هس1392- 1345ستنا فا هسس شادهستنات.س س
وشسفیل بگسبا د -سپسسمیاهدت سبسایا یس تس ستب ادتسوست هاایستزس ناتسمایس هایم،سبا سهراینسجهاتسبا تیست تئا س
یج گی یسکلیسب تیست تن،ستبهاستزس ا جسبدناتسآمادهستزس وس وشسفیل باگسهو اکس -سپ ناکا سوسکااسلرنستنا فا هس
ک م.سب سهرینسمبظو سمیا گینستولیدسبالقوهسبدنتسآمدهستزس وس وشسفوقس تسب سعباوتنستولیادسباالقوسهست ا تنسوستفاضالسآنس
تزستولیدسوتقعیس تسب سعبوتنسشکافستولیدیس س ظ سگ ف ت م.س ا جسب س نتسآمدهسحااکیستزس وس ادس اامبظمسشاکافستولیادس
اخالصس تخلیست تنس سطیس و هس1392- 1345سمی باشاد.سهرچباینس اا جسبا سخاوبیستحاون ستق صاا ست ا تنستعامستزس
شوک هایس ف ی،ست قالب،سجبگستحریلیسوسب ام هایسوسنیانتهااسیسکلایس ظاامستکا س س تنا ایستحقاقس شادسسمسا ر س
تق صا ی،ستج تسشدهس تس یان سمی هد .س
س
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مقدمه
شکافستولیدس یانس هبدهستغیی ت سموق یسوسگا تیستولیدس سبتسب سمقدت سبالقوهسوس و دسبل بدمد سآنس
تنت.سب سعبا س گ سشکافستولیدس اخالصس تخلیسکیو ستفاضلستولیدس اخالصس تخلیسوستولیدسب القوهستنت .س
شک افستولیدستزسمهم ت نستبزت هاسب تیستحلیلسعرلک ستق صا یسنیانتهایستعرالسشدهسوسهرچبینستث ت س
شوک هایسوت هسب ستق صا ستنت.سچبا چ سنطحستولیدس اخالصس تخلیستزسنطحستولیدسبالقوهسبانت س و ،سب یا گ س
و و ستق صا سب س کس و هستو میستنتسک سبا س یسباستجو زسنیانتهایست قباضیسپولیسوسمالیستزسنویس
ولتست نستم سبهبو سوس استخفیفس ابد.سبلعکسس سش ت طیسک سمقدت ستولیدسوتقعیستق صا سب س نطحیسپا ینت س
تزس ونسبلبدمد سخو سکاهدس ابدسب سمبزل سش ت طس کو یسب تیستق صا ستنتسک سبا س یس ست نس خصوصس
نیانت هایست بساطیسمبانبیستزسنویسنیانت گات تنستق صا یستعرالسشو .س س
ب تیسمحانب ستولیدس اخالصس تخلیسمی توتنستزس وس و ک ستق صا یسوسآما یستن فا هسک .س و ک س
تق صا یسب ستن فا هستزستابعستولیدسب تیستعیینستولیدسبالقوهسوسشکافسآنستاکیدس ت .ستزسن ویس گ ،س و ک س
آما یسباسبکا ب نستکبیکهایس کس اسچبدسم غی هسن یهایسز ما یستقدتمسب ستولیدسوسبدنتسآو نس ت ههایس
مو س ظ سمی کبد.سب س لیلسپیچیدگیس وش هایستق صا یسب سجهتس س نتس بو نستطالعا سنزم،س ست نس
مقال ستزستکبیکهایسآما یسوس وشهایسفیل گسن یهایسزما یس( وشهاایسفیل باگسهو س اکس -س
پ نکا ،سکالرنسوسبا د -سپس)سب تیستخرینسم غی هایسمو س ظ ستن فا هسشدهستنت .س

س
 .1شکاف تولید ناخالص داخلی

1

تعیینسنیانت هایستق صا سکالنسوسشباختس کسمسی س شدسغی تو میسب تیستق صا ،سهبوزسهمس کیستزس
تهدتفستولی سنیانت گات تنستق صا یستنت.سشکافستولیدس یانس هبدهستغیی ت سموق یسوسگا تیستولیادسس
سبتسب سمقدت سبالقوهسوس و دسبلبدمد سآنستنت.س سوتقعستخرینسشکافستولیدسب سمبزل سکلیدس قضاو س س
خصوصسوضعیتست وت یستق صا سوسفیا هایستو میسوست قباضیسم بوطسب سآنستنت.سب سطو سمثالستگ س تولیدس
حقیقیسبز گ ت ستزستولیدسبالقوهسباشد،ست نستم سمی توت دسمبعکسسکببدهست نستم سباشدسک ستق صا س سحالس
تج ب س و قستق صا یسهر تهسباسفیا هایستو میستنت .س
مفهومسشکافستولید ،سمفهومسجد دیس یستستماسباست نسوجو س ت تیسناخ ا یسص حسوسمیخصسب ت یس
نبجدسوستخرینس ری باشد.س ست بیا ستق صا یس وستع فسم را زس سخصوصسشکافستولیدس اخالصسملیس
وجو س ت  :س
س و ک ستولسک سبیی سباس ظ ا سکیبز ن هاسنازگا ستنت،ست وت ستجا یس یج ستغیی ت س سمیزتنس
تقاضاس سبتسب سح کتسآ تمسنطحسع ض سکلستنت.ستماس س و ک س ومسک سبیی سباس ظ ا س ئوکالنیکیس
مطابقتس ت ،ستولیدسبالقوهستونطسشوک هایسب و زتیسنرتسع ض ستعیینسمی شو سک س و دس شدسبلبدمد سوس
تاسحدسز ا یس ون ا ا سکوتاهمد ستولیدس ست وت ستق صا یس تسمیخصسمی کبد.س س دگاهس ئوکالنیکستولیدس
1. Output gap

3. Harvey & Jaeger

1. Nelson & Plosser (1989) 2. Non Stationary
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بالقوهسم ت فستنتسباس خس شدس و دسزما یستولیدس حقیقی.سبباب ت نسمهمت نسمسئل سب تیست دتزه گی یسآنس
ترییزسقائلسشدنسمیانستغیی ت س تئریستولیدسبالقوهسوستغیی ت سموق یسوسگا تس ستط تفس آن.س ست بیاا س
موجو س ست نسزمیب ،س حوهسنبجدستولیدسبالقوهسوسشکافسآنسب س وشهایستجز سنیکلهایستجا یس سبتس
ت هسشدهستنت.ست نس وش هاسب تیسجدتسک نسجزءس تئریس اس و دسزما یس کسن یسزما یستزسجزءسموق یسآنس
ط تحیسشدهت د.سبباب ت نستولیدسبالقوهسب تب ستنتسباس و دس اسجز ءس تئریسن یسزما یس سحالیک سشکافس تولیدس
جزءسموق یس است وت یسن یسزما یسمیباشد.س سحقیقتستولیدسبالقوهسوسشکافسآنسهیچگاهسب سطو سمس قیمس
قابلسمیاهدهس یس بدسوسبا س یسب س حویستولیدس وتقعیس تسب س وسبخدس تئریسوسموق یستقسیمسک سوس اسباس
تن فا هستزس ظ ا ستق صا یس(ب سطو سمثالسباستن فا هستزستابعستولید)ستقدتمسب ستخرینسآ هاس رو .سب سهرینس
جهتستکبیکهایسمخ لفیسب تیستن خ تجستولیدسبالقوهسوسشکافسآنسشکلسگ ف ستنتسک سبعض اًسمیکلسوس
پیچیدهسهس بد.سمطالعا سوستحقیقا ستج بیست قامسم فاوتیس تس یانسمی هدسک سب ستبانابسمف وضاا س
تن فا هسشدهس س ب آو ستولیدسبالقوهسم فاو ستنت،سعلتست نستم س یزسغی قابلسمیاهدهسبو نس تولیدس بالقوهس
تنت،سباست نسحالستکی سونیعسوسگس هسب ستولیدسبالقوهسب سعبوتنسونیل تیسب تیست ز اابیسفعالیاتسهاایس
تق صا یسمبج سب سگس شسشیوههایسب آو سشدهستنت .س
تزسزمانست یا سمقال س لسونسوسپلون س1مببیسب سآ ک سمیخص سمهمسن ی هایستولیدیست نستنتسک سآ هاس
ن ی ها یس ات س ا2سهس بد،ست دتزه گی یسجزءس تئریستولیدس وت سع ص سجد دیستزس ظ ستحلیلیسوستکبیکیس
شدهستنت.سوجو سجزءس تئریستصا فیسب سمعبایسآنستنتسک ستولیدسبالقوهس ریتوت دسب سعبوتنس کس و ادس
معینس س ظ سگ ف سش و ،س سچبینسش ت طیسک ستولیدسبالقوهسمعینس خوتهدسبو سوسب سشکلستصا فیسب آو س
می شو ،س سصو ستن فا هستزستولیدسب ستبها یسوستکسم غی هسوسباسف ضسوجو س و دسمعین،سچ خ هایسجعلیس
ت جا سمیشو .سها ویسوسجاگ 3سب سجعلیسبو نسچ خ هایستق صا یسب س وشسنب یستأکیدسمی کببد.س س ت نس
ش ت طسشکافستولیدسب سطو سصحیحسب آو س ری شو د.سمطاابقستحقیقاا سباکسا سوسکیباگس وشسهاایس
فیل بگسچ خ هایسجعلیست جا س ری کببدسولیس ستعا فستب دتسوست هایس و هس چا س قصسهس بد .س
وشس و دسزما یس یزسب س لیلستأکیدسآشکا سب سمعینسبو نستولیدسبالقوهس چا س قصستنت.ست زس وش هایس
مب بیسب سم غی سمیاهدهس یدهسهمسمیتوتنستن فا هسک ،ستزست نس وش هاسبیی س سمحانب ست ظاا ت س
عقال ی،سمیاهدت سمفقو ،س ظ س آمدس تئریسمص ف،سعباص سغی قابلسمیاهدهس و ادسوس و تنس س ست وت س
تجا یسوس خسبیکا یسطبیعیستن فا هسمیشو  .س
ب تیسمحانب س قیقت ستولیدسبالقوه،سپژوهیگ تنستن فا هستزس وشهایسچبدم غی هس تستوصی سمی کببد.س س
ت نس وش هاستجزتیس تئریسوسموق یستولیدسب ستفکیکسمحانب سمی شو سک ستزسمع وفت نست انس وشسهااس
میتوتنسب س وش هایسکوک تن،سبو ج،س لسونسوسل وستشا هسک .س وشسکوک تنسمب بیسب س ظ س آمدس تئریس
تنتسوستزسمص فسب تیستع فسجزءس تئریستولیدستن فا هسمی کبد.س وشسبو جسوس لسونسب تیسشبانا یسجزءس
تئریسوسموق یستزسچبد نسم غی سبه هسمیب .س وشسل وسکاملت ستزسبقی ستنتسوس سنالس1989س بال چا سوس
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کوآستنس تسمع فیسک د.س ست نس وشسهیچ گو سمحدو تسکوتاهمدتیسب تیسپو ا یس جزءس تئریستولیدسلحاظس
ری شو سوسب سجایسآنستزسف آ بدسگامستصا فیس1ب تیستکا هایس تئریسک سباستکا هایستصا فیستفاو س ت ،س
ب تیستجزتیسبلبدمد ستن فا هسمی کبد.س ست نسپژوهدسباستوج سب سمحدو تهایسآما یستبهاستزس وشهایس
فیل بگستن فا هسگ دهستنت .س
س

 .2مطالعات تجربی
ب سطو سمیخصس ریتوتنس وش هایسمخ لفستخرینستولیدسبالقوهسوسشکافستولیدس تسب س وسمک بسکیبزیس
وس ئوکالنیکیس سبتس ت .س یج سطیفسگس هتیستزس وش هایسنبجدسب تیسمحانب سآ هاست جا سشدهس
تنت.ست نس وش هاس تسمیتوتنسب س وس و ک ستق صا یس(باستن فا هستزستابعستولید)سوسآ ما یس(باستنا فا هستزس
ن یهایسزما ی)سطبق ببدیسک  .س
و ک ستق صا یسب ستن فا هستزستابعستولیدسب تیستعیینستولیدسبالقوهسوسشکافسآنستاکیدس ت سک س س آنس
عروم اًستابعس سب اًسنا هسکاب -س تگالسستن ف ا هسمی گ .ستزسنویس گ ،س و ک سآماا یسبااسبکاا ب نس
تکبیکهایس کس اسچبدسم غی هسن ی هایسزما یستقدتمسب ستولیدسوسبدنتسآو نس ت ههایسمو س ظ سمیکبد .س
تکبیکستکسم غی ه ت یسک ستغلبسمو ستن فا هسق ت سمی گی س وشسفیل بگسهد ک -سپ ناکا س2س
()HPسمیباشد.سهرا بدس گ س وشهایستکسم غی ه،س وشسفیل بگس،HPستبهاستطالعا سن یسزما یستولیدس
وتقعیس تسب تیسبدنتسآو نسن یسزما یستولیدسبالقوهسمو ستن فا هسق ت سمی هد.س گ ستکبیک هایستکس
م غی هسشاملس وشسبو ج -س لسون3س()1981سوس وشسفیل بگسبا د -پسسک سبونیل سبکس سوسکیباگس4س
()1995سمیباشبد .س
تماستکبیکهایستکسم غی هسب سجهتستوت ا یها یانسب تیستریزسقائلسشدنسمیانستج زتیس تئریسوسگا تیس
ن ی هایسزما یسمو ست دسوست قا سوتقعسشده ت د.س سپانخسبا ست انست قاا ت ،سطیافسگسا هستیستزس
تکبیک هایسچبدم غی هسپییبها سشدهستنت.سب تیسمثالستعریمس وشسبو ج -س لسونسب سحالتسچبدم غی هس
(،)MBNسمدلسمولف هایسمیاهدهس یده5سوسمدلسچبدم غی هسMVستزسمهمت نسپیی فتهایسصو سگ ف س
ست نسزمیب سمیباشبد .س
باسب نیس ا جسمطالعا سصو سگ ف س ست نسزمیب س سمی ابیمس وش هایسمخ لف،س ا جسمخ لفیس تس
ب تیستولیدسبالقوهسوسشکافستولیدس یانسمی هبد،سه چبدسک سب س ظ سمی ندس ا جستکث س وشهاسباس کد گ س
نازگا سباشبد.سهرچبینست ز ابیسوضعیتسشکافستولیدسبا س یسب ستناسسقضاو هایسح ف تیسوسشاخصهایس
بیی یسشکلسگی .

2. Hodrick- Prescott
3. Beveridge-Nelson
5. Unobserved components model

.1 Random Walk
4. Baxter and King

نویسندگان

وش سفیل

()MVUCسوسمدلس  .SVARس

مولف سمیاهدهس یدهس()UCسوس وشستابعستولی دس
( ،)PFس وشسچبدسم غی هسمولف سمیاهدهس ید هس

وشسفیل

وش سفیل
بگسبا د -س پس،س وشستکم غی هس

بگ سهو ک  -سپ نکا س(،)HPس

فیل

بگسHPس تخرینسز هسشدهستنت .س

شکافستولیدسبونیل س وشستابعستولیدسوس وشس

تولید .س

وشسمولف سمیاهدهس یده،س وشسخطی،س وشس
تلگوی سخو گ نیو ی س(  )VARسوس وشستابعس

بگ سهو ک  -سپ نکا س(،)HPس

زما ی،

بیکا ی .س

ب ه ه و ی سکل ،سن ما سوسشکافس

تولید ،ستو م س تخلی سو سبیکا ی،س
نطوح سناعا سکا سبالقوه،س

تومس تخلی س

ن ما ،س ی ویسکا ،س TFPسوس خس

ن ما  .س

سشاغلین،

سموجو یس

تولید ،سمص ف سخصوصی ،س و دس

وت تتی ،ستخرین س خ سبیکا یس
 .NAIRUس

خ سبیکا ی ،سقیرت های س سبیس

تولید سوتقعی ،س خ ستو م س(باس
تن فا هستزسشاخصسقیرتس،)CPIس
می کبد س( وشسفیل

وشسچبدسم غی هسمولف هایسمیاهدهس ید هسوس
وشسب ت یسخو گ نیوس .)SVARس

بگسچبدسم غی عس،HPس

ت نسمقال ستقدتمسب ستعیینسقابلیتستع را سآما یس
وش های سمخ لف سمحانب سشکاف ستولیدس

روشهای تجربی

وهس(  )1982-2004س

متغیرها

اطالعات

کبیا

هتپنس(  )1983-2002س

 )2001س

قضاو هایسح ف تیسوسشاخصهایسبیی یسشکلسگی  .س

هرچبین ست ز ابی سوضعیت سشکاف ستولید سبا س ی سب ستناسس

وش هایسمخ لفستلگویسپا دت یس تسب تیسشکافستولیدس یانس
می هبد،ستماستفاو هایسمهریس یزس ست نسمیانسوجو س ت .س

میابد،سگس شسمی ابد .س

نطحیسپا ین ت ستزس خس شدستولیدسبالقوهسم بوطسب سآنس کا هدس

ت نس خس س ه س  80سمیان یس سحدو س 4س صدسثابتسباقیس
ما دهستنت.سهرچبینسشکافستولیدسزما یک س خس شدسوتقع یسب س

باس قتسب س خس شدستولیدسبالقوهستخرینسز هسشدهس م ی اب یمس

نازگا سباشبد .س

بو ه،سه چبدسک سب س ظ سمی ندس ا جستکث س وش هاسباس ک د گ س

تولی دسبالقوهسوس شدسآنستزس کس وشسب س وشس گ سم فاو س

SVARس ت د .س

م غی هسکا ت یسکر یس سبتسب سف آ بدسب ت یسخو

گ ن ی وس

وتقع سشو ؛ س  )2ستفسی ستق صا یس سمیانس وش هایسمخ لفس
می توت د سم فاو سباشد؛ س )3سکلی س وش هایس و دز ت یسچبدس

م نومسمو ستن فا ه،سمی توت دسب تیستخرینسشکافستولیدسمفیدس

ا جس یانسمی هد:س )1ستطالعا ستق صا یسمازت سب ستطالعا س

یافتهها
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بجورلندس( )2005

بانك ژاپن (  )2003س

نجوگونا ( )2005

چانکیو پیلگریمس( )2003

اطالعات

متغیرها

روشهای تجربی

بهره وري ،نيروي كار ،جمعيت،
نرخ مشاركت افراد زير  25سال

يك روش تركيبي براي تجزيه و استخراج تول يد
بالقوه با استفاده از مولفه هاي نيروي كار و
بهره وري آن در وضعيت اشتغال كامل .براي

و نرخ مشاركت زنان و مردان.

تابع توليد تجمعي

استخراج ستانده بالقوه استفاده شده است.

تابع توليد كاب  -داگالس به عنوان پايهاي برا ي

گرفته است.

تخمين نيز روش  SVARمورد استفاده قرار

بيكاري ساختاري ،سرمايه گذاري

توليد ،جمعيت در سن كار،
و موجودي سرمايه.

توليد

ساالنه ،نيروي كار،

موجودي سرمايه ،تكنولوژي،
ظرفيت مورد استفاده در اقتصاد،

داده هاي فصلي توليد حقيقي،
نرخ تورم و نرخ تورم انتظاري،
نرخ ارز وزني اسمي و قيمت
اسمي نفت.

نرخ بيكاري طبيعي.

در اين تحقيق فرم كلي الگوي فضا  -حالت
استفاده شده كه توسط يك تابع حداكثر
راستنمايي توليد بنا نهاده شده است .در انتها نيز
روش شبه فيلتر كالمن استفاده شده است.

نویسندگان

تخمین تولید ب القو ه و شک اف تولید ب رای اي ران و ب ررسی سی است  / ...علی فالحتی و همکاران

یافتهها

عضو اتحاديه اروپا و آمريكا در دو دهه اخير () 1981-2003

تفاوت هاي مشهود و قابل مالحظهاي بين اين دو وجود دارد.

در دوره مورد بررسي ،اقتصاد برزيل در اكثر اوقات در ميزاني

پايين تر از ظرفيت بالقوه خود قرار داشت .اما در سالهاي ، 1980

 1986و  1987اقتصاد داراي بيشترين رونق اقتصادي بوده و

باالتر از ظرفيت بالقوه خود فعاليت ميكرده است .همچنين در

سالهاي  1989و  1997شكاف توليد نزديك به صفر بوده است.

 1982 ،1997و  1981كه مورد دوم نسبت به دو مورد ديگر بيشترين ميزان ر ا

در دوره مورد بررسي سه دوره مهم براي مازاد عرضه قابل مشاهده است.

آمريكا

داشته است .به همين نحو براي مازاد تقاضا نيز سه دوره اصلي قابل ذكر است،

() 2003- 1981
( ) 2000- 1980س

سال  1987تا سال .1990

 15كشور اروپايي و

برزيل

از اواسط دهه  1960تا اواخر آن ،از سال  1972تا  1974و از حدود اً او ا س ط

آمريكا ( )1999- 1995س

هنگام مقايسه رشد سهم نيروي كار ،سرمايه و  15 TFPكشور

از  0.3درصد قرار دارد.

درصد به اوج خود ميرسد .در حال حاضر اين نرخ اندكي باالتر

دوره  1999- 1995نشان ميدهد كه در سال  1997در ميزان 0.4

اين مطالعه يك شتاب را در حركت نرخ رشد توليد بالقوه در
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گوسلين و اللوند ()2002
دنيس ( ) 2002س
فيلهو و داسيلوا ()2002
كيچيان () 1999

كانادا

() 1997- 1961

بيدرام () 1384
خودرگرسيوني .VAR

داخلي با استفاده از مدل بردارهاي

مدلي براي شكاف توليد ناخالص

نتايج حاصل اقدام به ارائه و تخمي ن

محاسبه توليد بالقوه و با استفاده از

استفاده از روش فيلترينگ  HPب راي

رشد درونزا.

روش فيلترينگ  HPو مدل

تك متغيره براي تابع توليد،

صنعتي) ،تكنيك هاي روندزدايي

(استفاده شده براي كشورهاي

روش

تابع كاب داگالس

نشده و استفاده از روش تابع توليد.

متغيره  ،HPمدل مولفههاي مشاهده

فيلترينگ  ،HPروش فيلترينگ چند

روش روند زماني خطي ،روش

(.) LRRO

بلندمدت

براي

توليد

س

نقدينگي

رشد نرخ ارز بازار آزاد و رشد

توليد ناخالص داخلي ،تورم،

نيروي كار ،سرمايه و TFP

توليد و تخمينهاي مربوط به

بيكاري ،نيروي كار و سرمايه.

وارداتي ،نرخ تورم انتظاري ،نرخ

توليد حقيقي ،تورم ،قيمتهاي

كاالهاي بيدوام و خدمات.
 SVARبا به كاربردن قيود

شناسي كوكران ( ) COو روش

بوريج  -نلسون ( ،) MBNروش

مصرف حقيقي با درنظر گرفتن

روش

چندمتغيره

ميزان توليد به صورت فصلي،

شناسي

روشهای تجربی

 ) 1997س

متغیرها

اطالعات

 7كشور صنعتي ( ) 1980-2002س

استراليا

نویسندگان

نصر اصفهاني ،اكبري و

آمريكا ( )1963-1997س
ايران () 1350-1380

دي بروور () 1998
دي مسي ( ) 1997س

(- 1963

دوپاسكوئير () 1999

طرف متغيرهاي اسمي بر شكاف توليد در ايران دارد.

تكانه ها نشان دهنده تاثير بلندمدت ضربه هاي وارد شده از

متغيرهاي اسمي بر شكاف توليد در ايران دارد .پايداري اين

نتايج نشان از تأثير همجهت تكانه هاي وارد شده از طرف

بماند.

ايتاليا اين نرخ در حدود  2و در آمريكا در حدود  2.5درصد باقي

بين  2.25تا  2.5درصد به اوج خود برسد .همچنين انتظار ميرود در

قرار گيرد .انتظار ميرود نرخ رشد توليد بالقوه در انگلستان و ك ا ن ا د ا

برنامهريزي شده است كه در ميانمدت در محدوده  2تا  2.5درصد

ميزان رشد توليد بلقوه براي  7كشور عمده صنعتي به گونهاي

تخمين هاي شكاف توليد در هر نقطه از زمان مبهم بوده است.

ميماند.

همان ند اكثر مطالعات ،تخمين هاي شكاف توليد مبهم باقي

تصادفي (فرض موجود در روشهاي  COو  ) MBNدارند.

شوك هاي دائمي پويايي هاي پيچيده تري نسبت به فرآيند گام

تخمينهاي  LRROحاكي از شواهد مهمي است كه طي آن

یافتهها
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104

 .3مروری بر روشهای تخمین
ست نسبخدسب سم و س وشسشبانیهایستج بیسک سب تیستخرینستولیدسبالقوهسوسب س بالسآنسشکافس تولیدس
مو ستن فا هسمی گی د،سمیپ تز م.سهرا طو سک ستشا هسشدس وشهایسم دتولسب تیسمحانب ستولیدسبالقوهس تس
می توتنسب س وس و ک ستق صا یس(تن فا هستزستابعستولید)سوسآما یس(تن فا هستزسن یهایسزما ی)ستقسیمببدیسک  .س
ب تیستن فا هستزس وشستابعستولیدس(حالتسنا هست نستابعس عبیستابعیستزسن ما سوس ی ویسکاا س تس س ظا س
بگی د)،س ستب دتسبا س یسب ستخری نسمیزتنس ی ویسکا سوسن ما س سنطحستش غالسکاملسبپ تز م ،سوسپسستزسآنس
تقدتمسب ستخرینستولیدس اخالصس تخلیسبالقوهس کبیم.سولیسمیکلستزسآ جاس اشیسمی شو سک س سصو ستن فا هستزس
ت نسط ق،سمحانبا سباستو شسبان یسموتج سمی شو .سب ست نس لیلسک س کبا س ت ههاستزسط قستعرالس ف وضیسب س
آ هاس ب سونیل سم تکزس نریس(م کزسآما سوس اسبا کسم کزی)سمحانب سوست یا س ت هسمی شو دسک سباسف ضسوجو س
خطایسمحانب ،س سگامسبعدی،سبا س یس باستن فا هستزست نسآما هاسوستعرالسقیو یسب سآ هاس نتسب ستخرینستش غالس
وسن ما س سوضعیتستش غالسکاملسز ،س سم حل سبعدس یزسبا س یسباستن فا هستزسف وضیس گ ستقدتمسب ستخرینس
تولیدسبالقوهسک س ک ست نستم س یزسباعثسب وزستح رالسبانس ستو شسمی شو سک ستزسبعدسآما یسمحانبا س تسبااس
اتطریبا یس وب وسمیکبد.سب سهرینسجهتس ست نسقسرتستقدتمسب سم ویسب س وشسشبانیهایسآما یسموجو سب تیس
تجز س و دسوس و تنس(ت وت )س سن یهایسزما یستونطسشیوههایسفیل بگسمیکبیم.س س
کیستزسمهم ت نسمباحثس ستجز سوستحلیلست و تستجا ی،س جدتسک نس و دسوس و تنس سن یهایسزما یس
تنت.سگ چ ست نستجز سوستحلیلس کسمسئل سآما یسص فستلقیسمی شو ،سولیسبیی ستق صا ت انسب ستحولس شدس
تق صا یس سطولس کسمسی سمعینس سپسس ونا ا سکوتاهسمد ستع قا س ت د،سب سطو سک سمیتوتنست نسمسی س تس
« و د»ستلقیسک .سولیستق صا ستزس وس وعستکا سم أث سمی شو سک سبعضیستزست نستکا هاس ت تیسآثا س تئریسوسب خیس
گ س ت تیسآثا سموق یسهس بد.سبا زت نسمثالس ست نسمو سبهبو سبه ه و یسوس استفزت دس ی ویسکا ستنتسک س
ت تیسآثا س تئریسبو هسوسب خیس گ سما بدستفزت دس سمخا جس ولتسوستغیی ت س سحجمسپول،س و ک یسموق یس
ت د .س
تصونًس و دس تسآنسبخدستزستولیدسمی ت بدسک س اشیستزستکا هایس تئریستنتسوستزس ظ سناخ ا سچبینسن یتیس
با س یس ات س اس( اپا ا)سباشد.س سمقابلسآنسبخدستزستولیدسک س اشیستزستکا هایسموق یستنتسم بوطسب س « و تنس
تق صا ی»سمی باشد.ستزس ظ سناخ ا ست نسجزءسبا دست س اسباشد.سب ستناسس ظ ا سبال چا سوسفیی س(،)1985س ست نس
تبط س وس وعستجز سوستحلیلسوجو س ت .س هیافتستولسف ضسمی کبدسک سجز ءس و دستولیدسهروت ستنتسوسبباب ت نس
بیی س ونا ا سکوتاهمد س اشیستزستکا هایسگا تستنت.ستخی تًست نس هیافتسب سنببسموج س بو نسف ضسهروت س
بو نس و د،سمو ست دسوتقعسشدهستنت.س هیافتس ومسف ضسمی کبدسک س ونا ا سص فاًسب سنببستکا هایس تئریس
بو هسوستولیدسوس و دس کیستنت .س

 . 2فیل سک نستونطستلگویسفضایسحالتسوسفیل سکالرن
 . 3فیل سک نستونطس هیافتسباکس سوسکیبگس(فیل سبا د -سپس)
 .3- 1فیلتر هدریک  -پرسکات ()HP
مبطقستن فا هستزست نس وشسآنستنتسک سک سمیتوتنس Ytس تسب س وسجزءس تئریس(تولیدسبالقوه)سوسم وق یس(شکافس
تولید)ستقسیمببدیسک سک سمیتوت دستونطست نس وسمولف ستغیی سکبد .س
س

t  1,2,

Yt = YGAPt + Yt

;

ب سطو ستکبیکی،سفیل سهد ک -سپ نکا س کسفیل سخطیستنتسک سمسی یسهروت سشدهس تستزسحدتقلسک نس
وت ا سس  Ytس سپی تمون  Yt س( مبظو سحدتقلسک نسمجاو سYGAPستنت)س سبتسب سمجروعسم بعا ست ح تفا س
م تب وم ب نت می آو .سک ت ن تم مبج ب مسئل ب ام زی خطی ب تی اف ن  YGAPبونیل میبیرم
ک نسعبا سز سمیشو  :س
T

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس YGAP
2

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  Yt1)2  0



t

T

 (Y

t

t 1

(Yt  Yt )2 

T



Min :

t 1
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ب سطو سکلیس سمطالعا سکا ب یست وت ستجا یستزسن سشیوهسفیل سک نسن یهایسزما یستن فا هسمی شو ،س
ک سعبا تبدستز :س
 . 1فیل سک نستونطس هیافتسهد کسوسپ نکا

s.t :

t 2

تکبونستگ ست نسمسئل س تس سف مسنگ ت ژس سآو م،سآ گاهسخوتهیمس تشت :س
T
T

2
 MinL   YGAPt   (Yt  Yt1 )2 س
t 2
 t 1

ک س سآن،سtستعدت سمیاهدت سوسپا تم λسعاملسهروت سکببدهستنتسک سمیزتنسهروت سبو نس 1تستعیینسمی کبد،س





مقدت ست نسپا تم سبس گیسب س و هست یا س ت ههاس ت ،سب سطو ک س  =100س س ت ههایسنان ،سس   = 1600س

ب تیس ت ههایسفصلیسوس  =14400ب تیس ت ه هایسماهیا سمو ستن فا هسق ت سمی گی .ست خابس λس بز گ ت سب س
لیلسهروت نازیسبیی ستنتسوس سحالتسحدی،سن یسزما یسب سنرتسخطیسپیدسمی و .س س
1. Smoothness
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ت نسفیل س وسط ف ،سق ب سبو هسک سمیکلستغیی سفازس و هس تستزسبینسمیب .ستماس ست ها یس و هسباسمیکلس
وب وسمی شو ،سز تسآما سآ بدهسموجو س یست.ستلب ست نسفیل س ت تیس ا نا ی ها یسهمستنتسک ستزسآنسجرلا س
میتوتنسب ست خابس توطلبا سمقدت ،λسچیم پوشیستزسشکستسناخ ا یسوس ظ س گ ف نست س ا یستشا هسک سک س
علیس غمست نسمعا بستگ سناخ ا ستق صا سب ت دتزهسکافیسباثبا سبو هسوس شدستولیدسملیسب س سبتس کبوتختسب اشد،س
آ گاهسفیل سب آو سقابلسقبولیستزستولیدسبالقوهسبدنتسمی هد،ستزسط فس گ ،س ن لسز ستن فا هستزست نس وشس تس س
بسیا یستزسمطالعا سقابلسقبولسمی را د :س
تلف)ست نس وشستوتت هایسم بوطسب سچ خ هایستجا یس تستزستولیدسجدتسمیکبد .س
ب)ست نس وش،سج ءسنیکلیسک ستزسمدل هایسن یسزما یسقابلسقبولسب س نتسمی آ ادس تسبسایا س ز اکس
می ناز  .س
س
 .3- 2الگوی فضا  -حالت و فیلتر کالمن
را دسفضا -سح التسب تیس کسف آ بدستصا فیست س ایس ztسب سصو سز ستنت :س
Yt 1  AYt  G.at 1
zt  H .Yt
ف آ بد  ztخ وجی ک نیس م تصا فی تنت .ت ن ف م کلی Yt ،ت حالت 1ف آ بد می امبد .معا ل تول

ت معا ل نیس م ا ت قال 2و معا ل وم ت معا ل ت دتزه 3ا میاهده می گو بد .را د فضا  -حالت ک نیس م
ب فیل کالرن م تبط تنت و ب تی تولین با ت ونط مهبدنان کب ل ب کا گ ف شده تنت .ت ن مفهوم ب
طو آشکا تونط آکائیک ()1974س فیل بگ ن یهای زما ی تونط تلگوهای  ARIMAب کا گ ف شده
تنت.س س
تصونًس وسمز تسعردهس تسب تیسف مسفضا -س حالتسمیتوتنسب شر .ستولست بک ستلگویسفضا -س حالتستجازهسمی هدس
ک سم غی هایسغی قابلسمیاهدهس(ک سباسآنسم غی سحالتس یزسگف سمی شو )سب سهر تهسنا ستجزتستخرینسز هسشو .س
وم،ستلگوهایسفضا -س حالتسبونیل س کس وشسعطفیسبسیا سقویسب س امسفیل سکالرنستخرینسز هسمی شو .سفیل س
کالرنسعالوهسب سمحانب سمقا ستابعس تن برا ی،سمسی سم غی سحالتس تسک سغی قابلسمیاهدهستنتسب س ناتس
می آو .سفیل سکالرنس ست بیا ستق صا یس سمباحثست ظا ت سعقال ی،سمیاهدت سمفقو ،س ظ س آمدس تئریس
مص ف،سعباص سغی قابلسمیاهدهس و دسوس و تنس ست وت ستجا یسوس خسبیکا یسطبیعیسکا ب س ت  .س

س

106

3. Measurement

2. Transition

1. State

ب سطو سکلیستجز سوستحلیلسن یهایسزما یس تسمیتوتنسب س وس ن ستقسیمسک :ستحلیلهایسم بوطسب س
« تمب سزمان»سوستحلیل هایسم تبطسباس« تمب سف کا سس(بسامد)».سب سطو سکلیسب ستناسس کس ظ ا س اضایس
می توتنسه ستابعسپیون تیس تسب سمجروعسبی ها تستوتبعسنیبونیسوسکسیبونیس آو ،ست نسعبا سمح وتیس
«تصلسفو »س تنت.سولیسعبا سفوقس سبحثسگسس ست نسقضی س یزسصدقسمی کبد.سب ستناسسکا ستبدتعسگو س
باکس سوسکیبگس()1995سمی توتنسه سن یسزما یس تسشاملس وسبخدسکلیس ت ست،سک س کسبخدسآنس« و د»س
تنتسک س ت تیسف کا سسبسیا سپا ینستنت،سز تس و هستباوبسبسیا سطون یس ت س( سمباحثسفیز کس تبط سبینس
ف کا سسباس و هستباوبسمعکوسستنت) F  1 ،سوسبخدس گ س کسن یسزما یسجزءس« و ت ی»ستنتسک س ت تیس
T
ف کا سسبانس اسب سعبا س گ س و هستباوبسبسیا سپا ینستنت.سفیل سبا د -سپس،سط تحیسشدهسبونیل سباکس سوس
کیبگسباستن فا هستزستحلیلهایسم بوطسب سف کا سس سن ی هایسزما ی،ستجزتءس و دسوس و ت یسن یسزما یس تسجدتس
میکبد .س

س
 . 4تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید در ایران
ت ن مقال ب تی ب آو تولید بالقوه و یز شکافستولیدس ست تنستز وشهایسفیل بگ هو ک پ نکا ،س
کالرنسوسبا د -سپسستن فا ه می شو .س ت هها یسمو ستن فا هسب سمیلیونس ن سوسب سقیرتسثاباتسناالس2000س

میباشبد.
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 .3-3فیلتر باند  -پس

 .4- 1تولید بالقوه و شکاف تولید به روش فیلتر هودریک  -پرسکات
تز جرل وشها ی ک

ت ن مقال ب تی ب آو تولید بالقوه و شکاف تولید ت تنستن فا ه شد ،وش فیل

هو ک -پ نکا تنت .رو ت س1ستولیدسبالقوه ،وتقعی و شکاف تولید ت ب ت ن وش یان می هد.

107
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نمودار  .1تولید بالقوه ،وتقعیسوسشکافستولید ب

وش فیل هو ک -سپ نکا س

140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
-20,000

CYCLES_HP

HP_TREND

GDPR

 .4- 2تولید بالقوه و شکاف تولید به روش الگوی فضا  -حالت با فیلتر کالمن
هرا طو سک ستشا هسشدستلگویسفضا -س حالتستجازهسمی هدسک ستول ،سم غی هایسغی قابلسمیاهدهس(ک سباسآنس
م غی سحالتس یزسگف سمی شو )سب سهر تهسنا ستجزتستخرینسز هسشو .س وم،ستلگوهایسفضا -س حالتسبونیل س کس
وشسعطفیسبسیا سقویسب س امسفیل سکالرنستخرینسز هسمی شو .سفیل سکالرنسعالوهسب سمحانب سمقا ستابعس
تن برا ی،سمسی سم غی سحالتس تس ک سغی قابلسمیاهدهستنتسب س نتسمی آو .س رو ت سشرا هس2س تولیدسوتقعیسوس
تخرین هایستولیدسبالقوهسوسشکافستولیدس تسب ست نس وشس یانسمی هد.

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
-20,000
CYCLES_KAL

KALMAN_TREND

GDPR

مطابقستصو ،ست نس وشسفیل بگسب س هیافتس ومسفیل بگسک س سآنسب ستکا هایس تئریسبا سعباوتنس
تصلی ت نسعوتملسب وزست وت سوس کسانسبو نستولیدسوس و دستأکیدس ت  .س
س

 .4- 3تولید بالقوه و شکاف تولید به باند  -پس فیلتر
هرا طو سک س سبخدسقبلستشا هسشد،سفیل سبا د -سپس،سط تحیسشدهسبونیل سباکس سوسکیبگسباستن فا هستزس
تحلیلها یسم بوطسب سف کا سس سن ی هایسزما ی،ستجزتءس و دسوس و ت یسن یسزما یس تسجدتسمیکبد .س
س
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نمودار  .2تولید بالقوه ،وتقعیسوسشکافستولید ب وش فیل کالرن س

140,000

نمودار  .3تولید بالقوه ،وتقعیسوسشکافستولید ب وش با د -سپسسفیل س

Fixed length symmetric (Baxter-King) filter
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GDPR
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 .4- 4جمعبندی محاسبات تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران
هرا طو سک سمیاهدهسمی شو س س وشسفیل بگسبا د -سپ سسمیاهدت سبسیا یس تس ستب دتسوست هایستزس نتس
می هیم،سب سهرینسجهتسب تیست تئ س یج گی یسکلیسب تیست تن،ستبهااستزس اا جسبدناتسآمادهستزس وس وشس
فیل بگسهو ک -سپ نکا سوسکالرنستن فا هسمی کبیم.سب سهرینسمبظو سمیا گینستولیدسبالقوهسبدنتسآمدهستزس
وس وشسفوقس تسب سعبوتنستولیدسبالقوهست تنسوستفاضلسآن از توليد واقعي را به عنوان شكاف تولیدیس س ظ س
می گی م.س س رو ت هایس4سو5سمی توت یدستخرینستولیدسبالقوهس تسب سهر تهستولیدسحقیقیسوسهرچبینسشکافستولیدس
تسب تیست تنس سطیس و هس1392- 1345سمیاهدهسکبید.س س
س
نمودار .4ستولید بالقوهسو وت قعیست تنس سطیس و هس1345ستاس1392سس س
200,000
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توليدبالقوه

15,000

10,000
5,000
0
-5,000
-10,000
-15,000

باستوج سب س رو ت سفوقس ا جسز سقابلستن خ تجستنت :س
سطیس و هس1344ستاس1354س میزتنسشکافستولیدس سحدسبسیا سپا یبیسق ت س تش سوسمی توتنسگفتس
تق صا ست تنس سطیست نس و هس سمسی س شدسبلبدمد سخو س سحالسح کتسبو هستنت.
-

هرا طو سک سمی ت یمسبز گت نستکا س ف یست تنس سنالستوت لس ه س50س ق ت س تش ستنتسک سآثا س
ت نسشوکس ف یس تسمیتوتنس سشکافسعریقستولیدس سنالس1355س میاهدهسک سک سنببسفاصل س
گ ف نستولیدسوتقعیستزسنطحسبالقوهسآنسگ
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نمودار .5س شکافستولیدست تنس سطیس و هس1345ستاس1392سس س

دهستنت.ستماست نستبهاسشوکسکاذبیستنتسک سب سجهتس

تفزت دس آمدهایس ف یسوسبانس ف نستقاضایسموث س سکیو سشدهستنت.
-

عریقت نسشکافسمبفیستولیدیسکیو س س2س نالستب دت یست قالبستنالمیست تنسمیاهدهسمی شو سک س
لیلسآنس یزسعروم اًسب س لیلسخ وجسن ما ستزسکیو ،سم وقفسما دنسفعالیتهایستق صا یسکیو سبو هس
ک سباستعرالستح م هایستق صا یسوسش وعسجبگستحریلیسب سعرقس کو ستفزو هسشدهستنت.

-

باسخاتر سجبگستحریلیسوسش وعسبازنازیسکیو سشکافستولیدیسمثبتسشدهستنتسک سبیا گ سفعالیتس
تق صا س سنطحیسبانت ستزسوضعیتسبالقوهتشستنت.

-

بعدستزست نس و هسوستاسقبلستزسآغازس ه س، 80س و دستق ب اًسمال ریس تس سشکافستولیدسشاهدسهس یمسک س
بیا گ ست نستم ستنتسک ستق صا ستاسحدیس سمسی س شدسبلبدمد سخو سفعالیتسک هسوستزسبیی س
111

تمکا ا سموجو ستن فا هسمیکبد.
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-

تزسنالس1381سب سبعدس وبا هسشاهدسمثبتسشدنست نس و دسهس یمسک سب ست نسمعبیستنتسک ستق صا س س
نطحیسبانت ستزسظ فیتسبالقوهسخو س سحالستولیدستنت.

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
هرا طو سک ستشا هسشدسطیفسگس هتیستزس وش هایسنبجدستولیدسبالقوهسوسب ستبعسآنسشکافستولیدسوجو س
ت .ست نس وشهاس تسمی توتنسب س وس و ک ستق صا یس(باستن فا هستزستابعستولید)سوسآ ما یس(باستن فا هستزسن ی هایس
زما ی)سطبق ببدیسک .سب س لیلسپیچیدگیس وش هایستق صا یسب سجهتس س نتس بو نستطالعا سم بوطسب س
ی ویسکا سوسن ما س ستش غالسکاملس ست نسمقال ستزستکبیکهایسآما یسوس وشهایسفیل گسن یهایسزما یس
( وشهایسفیل بگسهو ک -سپ نکا ،سکالرنسوسبا د -سپس)سب تیستخرینسم غی هایسمو س ظ ستن فا هسشد.س س
ا جسبدنتسآمدهسحاکیستزس و دس امبظمسشکافستولیدس اخالصس تخلیست تنس سطیس و هس1392- 1345س
میباشد.سبیی نسشکافسمثبتسپسستزسشوکس ف یسنالس1352س سنالس1355سب سجهتستفزت دس آمدهایس
ف یسوسبانس ف نستقاضایسموث س ویس ت هستنت.سهرزمانسباست قالبست تنسوسب س لیلسخ وجسن ما ستزسکیو سوس
م وقفسما دنسفعالیت هایستق صا یسکیو سک سباستعرالستح مهایستق صا یسوسش وعسجبگستحریلیست نستم س
تید دسشد،سشاهدسشکافسمبفیسعریقیس ستولیدسکیو سهس یم.س س و هسبعدستزسجبگسوسهرچبینسپا انسب ام س
تعد لستق صا یسشاهدس و دستق باًسباسثبا ت یس سشکافستولیدس اخالصس تخلیسکیو سهس یم.س س ه س80س وبا هس
شاهدسق ت سگ ف نستولیدسحقیقیس سنطحیسبانت ستزس و دسبلبدمد سآنسهس یم .س

س
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The present article seeks to estimate the potential production and the
production gap for the Iranian economy for the time period of 19662013. The available approaches for the purpose could be classified as
economic (based on production function) and statistical (based on time
series) methods. The economic approaches are ignored due to their
complexity and unavailability of the required data. From among the
statistical methods, the Band-Pass approach is decided to be eliminated
as it misses some observations at the extremes of time series. So the
remaining two filtering methods of Hodrick- Prescott and Kalman are
recognized appropriate for the purpose. The potential production of the
Iranian economy is estimated by the H-P and K methods for the time
period of 1966-2013. The difference between the estimated potential
production and the actual production shows the production gap. The
resulted figures demonstrate an irregular trend of production/GDP gap.
Also the results clearly reflect the impacts of the major local events
such as the Islamic revolution, the imposed (Iran-Iraq) war, the oil
shocks and the economic plans.
Keywords: potential production, GDP, Output gap, Hodrick - Prescott
method.
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