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با توجه به اهمیت بخش تولید در هر اقتصاد و اثرگذاری نوسانات آن بر متغیرهای کالن اقتصادی ،آگااهی
یافتن از تولید بالقوه و شکاف تولید از اهمیت بسیار باالیی برای تصمیمگیران اقتصاادی برخاوردار اسات و
بررسی شکاف تولید و پیشبینیهای مربوط به آن ،کارایی سیاستهای اقتصادی را افزایش میدهد .هدف از
انجام این مطالعه بررسی شکاف تولید در اقتصاد ایران برای دوره زمانی  3131تا  3131اسات .ازایان رو در
این مطالعه از دو روش فیلتر هودریک – پرسکات و روش فیلترینگ باند – پس که شامل دو فیلتار باکساتر و
کینک و کریستیانو فیتزجرالد است استفاده شده است .نتایج مطالعه حاکی از این است که فیلتر هوودریک –
پرسکات توانایی بهتری نسبت به روش فیلتر باند – پس ،جهت نمایش صحیحتری از شکاف محصول در اقتصاد
ایران را دارد.
واژگان کلیدی :شکاف تولید ،تولید بالقوه ،فیلتر هودریک – پرسکات و فیلتر باند  -پس
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مجله اقتصادی سال هفدهم شمارههای  1و 1

 .3مقدمه

و تحلیل های سیاستی در نظر گرفتن و بررسی آن ها ضروری است .از دیدگاه سمت عرضهه اقتصهاد،
تولید بالقوه حداکثر تولیدی است که اقتصاد می تواند بدون اینکه دچهار فشهار شهود تولیهد کنهد کهه
عمدتاً منظور از این فشار ،افزایش تورم است (اوکهان .)12691 ،شهکاف تولیهد و تولیهد بهالقوه نقهش
عمده ای در ایجاد نوسانات در بازار کار و بازار کاالها و خدمات دارند .شکاف تولیهد در دورهههای
زمانی متفاوت ،کاربردهای متفاوتی برای اسهتفاده سیاسهتگهااران دارد .در کوتهاهمهدت از شهکاف
تولید و تولید بالقوه میتوان بهعنوان ابزاری جهت ارزیابی فشارهای تورمی یا رکودی در بهازار کهاال
و خدمات استفاده کرد؛ همچنین در میانمهدت و بلندمهدت بههعنهوان ابهزاری در جههت تبیهین رشهد
پایدار اقتصاد و بیانگر مسیر کلی اقتصاد در دورهای طهیشهده اسهت .شهکاف تولیهد و تولیهد بهالقوه
میتوانند بهعنوان راهنما برای سیاستگااران پولی استفاده شوند .در شرایطی که شکاف تولید مثبت
است ،به معنای بیشتر بودن تولید بالقوه از تولید واقعی است که سبب بروز فشار تورمی مهی شهود .در
این موقع سیاست گااران پولی باید از سیاست های انقباضی برای کنترل فشهار تهورمی اسهتفاده کننهد.
در موقعی که شکاف تولید منفی است ،به معنای بیشتر بودن تولید بهالقوه از تولیهد واقعهی اسهت کهه
باعث ورود اقتصاد به حالت رکود اقتصادی می شود .سیاست گااران پولی برای مقابله با ایهن حالهت
باید از سیاست انبساطی استفاده کنند .برای تعهین شهکاف تولیهد و تولیهد بهالقوه روش ههای مختلفهی
وجود دارد ،ولی محاسبه تولید بالقوه و شکاف تولید با دشهواریههایی همهراه هسهت ،بههطهوریکهه
روش های مختلف نتایج متفاوتی را نشان می دهند .از آنجا که شکاف تولیهد در تعیهین سیاسهت ههای
پولی و تجاری دارای اهمیت است ،محاسبه دقیق آن دارای اهمیت ویژهای است که محاسبات اشتباه
آن می تواند سبب ایجاد ناکارایی در سیاست های پولی و سیاست های مالی شود .هدف از انجام ایهن
مطالعه ،بررسهی و تحلیهل شهکاف تولیهد در اقتصهاد ایهران بهرای دوره زمهانی  2691تها  2661اسهت.
ازایهنرو در ادامهه ،سههاختار ایهن مطالعهه مشههتمل بهر پههنج بخهش اسهت کههه در بخهش دوم مطالعههات
صورتگرفته پیشین مرور میشود .بخش سوم به مبهانی نظهری پرداختهه خواههد شهد .بخهش چههارم
شامل مدل و تجزیهوتحلیل است و در بخش پنجم نتیجهگیری و پیشنهادها عرضه میشود.
)1. Okun(1962
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 .2مروری بر مطالعات پیشین

که نزدیکی بیشتری به موضوع دارند مرور میشود.
 .3-2مطالعات داخلی

نصر اصفهانی و همکاران ()2631؛ رضا نصر اصفهانی و همکهاران در مطالعهه ای بها عنهوان «محاسهبه
شکاف تولید ناخالص فصلی و تأثیر عوامل اسمی بر آن در ایران با رهیافت خودرگرسهیون بهرداری»
به بررسی عوامل اسمی مؤثر بر شکاف تولید پرداختند .در ابتدا داده های تولید ناخالص با اسهتفاده از
تلفیق روش های متداول ،فصلی شده و سهپس بها اسهتفاده از روش فیلترینه

هادریه

 -پریسهکات

تولید ناخالص داخلی بالقوه و شکاف تولید محاسبه شهده اسهت .بها اسهتفاده از روش خودرگرسهیون
برادری رابطه بین شکاف تولید و عوامل اسمی مؤثر بر تولید بررسی شده است .نتایج تحقیهق حهاکی
از آن است که تکانه های واردشده از طرف متغیرهای اسمی ،منجر به افزایش شکاف تولید ناخالص
داخلی و یا افزایش شرایط رکودی در اقتصاد ایران می شود .همچنین یافته ها نشان می دهد که فصول
اثر معنیداری بر تولید ندارند که نشاندهنده شکاف تولید در ایران در بلندمدت است
مطالعه محنتفر و میکائیلی ()2661؛ محنتفر و میکائیلی در مطالعه ای با عنوان «ارزیابی ارتبها
نرخ تورم و شکاف تولید در ایران» به ارزیابی ارتبا متقابل نهرخ تهورم و شهکاف تولیهد در اقتصهاد
ایران طی دوره ( )2631-2661با استفاده از مهدل خودرگرسهیون بهرداری پرداختنهد .در ایهن مطالعهه
برای بررسی شکاف تولید از فیلتهر هادریه

پرسهکات اسهتفاده شهده اسهت و دادهههای نهرخ رشهد

شاخص قیمت ها ،رشد نرخ ارز حقیقی و نرخ رشد نقدینگی نیز در ایهن مطالعهه مهورد اسهتفاده واقهع
شده اند .نتایج مطالعه حاکی از آن است که با توجه به نتایج عکس العمل آنی ،رابطهه شهکاف تولیهد
ناخالص داخلی ابتدا روندی کاهشی و در بلندمدت رونهدی افزایشهی داشهته اسهت ،امها بها توجهه بهه
تجزیه واریانس ،این روند در طول زمان افزایشی بوده است .نتایج نشان می دهد که تنها سیاست ههای
پولی قادر به کنترل نرخ تورم نیستند ،بلکه تولیهد بایهد در بخهش واقعهی اقتصهاد مهدنظر قهرار گیهرد.

همچنین یافته های این تحقیق نشاندهنده این اسهت کهه شهتا بخشهیدن بهه افهزایش تولیهد ناخهالص
داخلی با افزایش بهرهوری ،ازجمله عوامل مؤثر بر کاهش شکاف تولید و کاهش تورم است.
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امامی و علیا ()2662؛ کریم امامی و میترا علیا در مطالعههای بها عنهوان «بهرآورد شهکاف تولیهد و
محققین در مطالعه خود از دادههای فصهلی  2696تها  2633اسهتفاده کردنهد و بها اسهتفاده از تکنیه
فیلترین

هادری

 -پریسکات تولید بالقوه و شکاف تولید را محاسبه نمودنهد .سهپس بها اسهتفاده از

روش حداقل مربعات معمولی رابطه بین تورم و شکاف تولیهد را بررسهی کردنهد .در ایهن مطالعهه از
ی

منحنی فیلیپس کینزی جدید و با توجه به فرضیه انتظارات عقالیی در خصوص بنگاه ها اسهتفاده

شده است .نتایج این مطالعه حاکی از این است که نظریات کینزیهای جدید در مورد اقتصهاد ایهران
صادق است و کشور ایران با تورم حدود بیست درصد ،جهزء کشهورهای بها تهورم باالسهت .منحنهی
فیلیپس در ایران دارای شیب تند است که حاکی از آن است اگر شوک تقاضا صهورت گیهرد ،ایهن
شوک روی محصول نیز اثر دارد و موجب افزایش محصول میشود و نسبت به حالت کالسی

های

جدید اثر کمتری بر تورم دارد.
 .2-2مطالعات خارجی

پاپههاجورجیو و همکههاران ( ،1)1129در تحقیقههی بهها عنههوان تعیههینکننههدههههای سهیکلهههای تجههاری و
سیاست های مالی ،مطالعه خود را برای دوازده کشور اروپهایی در دوره  2631-1121انجهام داده انهد.
در این راسهتا از تلفیهق رویکهرد پانهل دیتها و تکنیه

خودرگرسهیون بها وقفهه ههای تهوزیعی کمه

گرفتهاند .آنها در پژوهش خود تأثیر دو دسته متغیرهای مرتبط با بودجه دولت و تجارت خارجی را
بر ادوار تجاری در کشورهای ماکور مورد بررسی قهرار دادهانهد کهه نتهایج نشهان مهیدههد مخهار
سرمایه ای و مالیات های غیرمستقیم دولت مهمترین متغیرهای موافق سهیکلی بهوده و از سهوی دیگهر،
آزادی تجاری متغیری مخالف سیکلی است .درمجموع آنها نتیجه میگیرند سیاسهتههای دولهت و
همگرایی مالی عمیق میان کشورها میتوانهد از نوسهانات شهدید سهیکلههای تجهاری در کشهورهای
ماکور بکاهد.
صندوق بین المللی پول (1)1123؛ صندوق بهین المللهی پهول در مطالعهه ای بها عنهوان «یه
تخمینی جدید برای محاسبه شکاف تولید در آمریکا» بها اسهتفاده از یه

روش

روش تخمینهی بهه بررسهی
1. Papageorgiou
2. International Monetary Fund
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شکاف تولید در آمریکا پرداخت .در این مطالعه برای بررسی مسیر حرکت شکاف محصول آمریکا
است .روش استفاده شده در این مطالعه ،ترکیبی از روش های فیلتراسیون است .در این تحقیق شهکل
خالصه شده روابط اقتصادی بین متغیرها و همچنین از نرخ رشد تولید ناخالص داخلهی ،تهورم ،تهورم
انتظاری و نرخ بیکهاری اسهتفاده شهده اسهت .روش فیلتراسهیون چنهدوجهی پیچیهدهتهر از روشههای
فیلتراسیون ت

بخشی است و همچنین داده های بیشتری مورد نیاز است ،ولی قابلیت اعتمهاد بیشهتری

دارند .نتایج این مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در نیمه دوم دهه 61
با افزایش هایی روبرو شده است و تا حدود  6/1درصد نیز می رسد ،اما از ابتدای سال  1111شروع به
کاهش میکند و تا سال  1113به کمترین میزان خود رسید؛ اما بعد از آن شروع به افزایش نمود و تا
سال  1121به حدود  1درصد رسید؛ در چنهد سهال اخیهر نیهز بها رشهد مالیمهی همهراه بهوده اسهت و
پیشبینی میشود در سالهای آینده با کاهشهایی مواجه شود.
مهرا (1)1111؛ مهرا در مطالعه ای تحت عنوان «شکاف محصهول ،تهورم انتظهاری آینهده و تهورم
پویا :نگاهی دیگر» به بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر تهورم پرداختهه اسهت .بررسهی آزمهون تجربهی
شکاف محصول بر اساس منحنی فیلیپس نیوکینزی اغلب از طریق تخمین ی

الگوی ترکیبی انجهام

میشده است که شامل تورم آتی و تورم با وقفه است و این موضوع بررسی می شود که آیا اثر تورم
انتظاری به شکل معناداری بزرگ تر از اثر تورم بها وقفهه اسهت یها خیهر .ایهن مطالعهه نشهان مهی دههد
شوکهای عرضه میتوانند اثر قابلتهوجهی بهر ضهرایب داشهته باشهند .در ایهن مطالعهه از دو الگهوی
تخمینزده شده که شامل شوک های عرضه و تورم انتظاری آتی است ،استفاده شده است .نتایج ایهن
مطالعههه حههاکی از آن اسههت کههه شههکاف محصههول نههامرتبط اسههت و تههورم انتظههاری بهها وقف هه نقههش
تعیین کننده تری در ایجاد تورم جاری نسبت بهه تهورم بها وقفهه دارد و فرضهیه صهفر ایهن تحقیهق کهه
ضریب تخمینی برای تورم با وقفه معادل ی

است ،رد نمی شود که نشان دهنده مقبول بهودن منحنهی

فیلیپس سنتی است.

)1. Blagrave and others (2015
)2. Yash P.Mehra (2004
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 .1مبانی نظری

است .این متغیر برای سیاست گااران و محققان ادوار تجاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛
زیرا مقادیر مثبت شکاف تولید به مثابهی قرار داشهتن اقتصهاد در شهرایط رونهق و منفهی بهودن آن بهه
مفهوم در رکود بودن و یا حداقل در شهرایط کمتهر اسهتفاده کهردن اقتصهاد از منهابع تولیهدی اسهت.

محاسبه شکاف تولید مستلزم محاسبه تولید بهالقوه اقتصهاد اسهت .آرتهور اوکهان در سهال  2691واژه
تولید بالقوه را برای اولین بار مصطلح ساخت .از نظر او تولید بهالقوه بهه سهطحی از تولیهد در اشهتغال
کامل و بدون فشارهای تورمی اطالق میشود .از دیدگاه اوکان ،در ی

اقتصاد بازاری تولید بهالقوه

ضرورتاً به مفهوم نرخ بیکاری بزرگ تر از صفر است .ازایهن رو اسهت کهه ایهن تحلیهل مسهتلزم نهرخ
بیکاری طبیعی تعادلی است که امروزه به نرخ بیکاری بدون تهورم شهتابان )NAIRU( 2مشههور اسهت
(هژبرکیانی و مرادی.)2636 ،
ویکسل ( ،1)2363برای بررسی نرخ بهره طبیعی نسبت تولید به سطح تولید طبیعی به عنهوان یه
متغیر مهم برای تحلیل سطح قیمت به کار برده است .هرچند در نظریه ویکسل از سهطح تولیهد بهالقوه
استفاده نشده است ،اما از واژه سطح تولید طبیعی استفاده شده است کهه بهه صهورت نمهادی از تولیهد
بالقوه است .بااینوجود داری ساختار صریح و مشخص برای تعریف و اندازهگیری نیست
 .3-1دیدگاههای مختلف در مورد شکاف تولید

در مطالعات اقتصادی دو رویکرد متفاوت به شکاف تولیهد وجهود دارد .رویکهرد اول کهه عمهدتاً بها
نظریات کینزینها سازگار است ،بیان میکند ادوار تجاری نتیجه تغییرات در میهزان تقاضها نسهبت بهه
عرضه کل است .اما در رویکرد دوم که بیشتر با نظرات نئوکالسی

ها سهازگار اسهت ،تولیهد بهالقوه

ناشی از حرکات برون زا در عرضه کل است و عمدتاً توسط شوک های برون زای سمت عرضه تعین
میشود که روند رشد بلندمدت و تا حهد زیهادی نوسهانات کوتهاهمهدت تولیهد در ادوار اقتصهادی را
مشخص میکنند .در این رویکرد تولید بالقوه مترادف با نرخ رشد روند زمانی تولیهد حقیقهی اسهت،
بنابراین مهم ترین مسئله در اندازه گیری شکاف تولید ،ایجاد تمایز بین تغییرات دائمی تولیهد بهالقوه و
)1. Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU
2. wicksel
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تغییرات گارا و موقتی اطراف آن است .در ادبیات موجود در این زمینه ،نحوه سنجش تولیهد بهالقوه
کردن جزء دائمی و یا روند زمانی ی

سری زمانی از جزء موقتی یا تصهادفی آن طراحهی شهده انهد.

بنابراین تولید بالقوه همان جزء دائمی و یا روندی تولید است ،درحالیکه شکاف تولید جزء ادواری
یا سیکلی تولید است .در حقیقت تولید بالقوه و شکاف تولید به طور مستقیم قابل اندازه گیهری نیسهتند
و باید با استفاده از روش های تولید واقعی را به دو بخش دائمی و سیکلی تجزیه کرد ،یا با استفاده از
توابع تولید آن ها را تخمین زد (فالحتی و همکاران .)2663 ،بر اساس نظریه نلسون وپالسهر مبنهی بهر
اینکه مشخصه مهم سریهای تولیدی این است که آنها ناایسهتا هسهتند ،انهدازهگیهری بخهش دائمهی
سری زمانیهای تولید وارد عرصه جدیدی از نظر تحلیلی و تکنیکی شده است .وجهود جهزء دائمهی
تصادفی به معنی آن است که تولید بالقوه نمی تواند دارای روند مشخصی باشد و به صورت تصهادفی
برآورد میشود.
 .2-1روشهای نظری برآورد محصول بالقوه و شکاف تولید

از آنجا که شکاف تولید و تولید بالقوه به عنوان متغیرهای غیرقابل مشاهده هستند ،تخمهین آنهها نیهز
معموالً به عنوان موضوعی چالش برانگیز است .دو روش عمده محاسباتی جهت تولیهد بهالقوه وجهود
دارد که شامل روش اقتصادی ،که در آن از تابع تولید استفاده می شود و روش آماری ،که در آن از
سریهای زمانی تولید استفاده میشود ،است .در روش تابع تولیهد ،تولیهد تهابعی از سهرمایه و نیهروی
کار در نظر گرفته می شود و ابتدا سرمایه و نیروی کار در حالت اشتغال کامل تخمین زده می شهود و
سپس به تخمین تولیهد ناخهالص داخلهی بهالقوه پرداختهه مهی شهود .روش سهری زمهانی شهامل روش
روش های فیلترین

است که به طور کلی شامل دو دسته فیلترهای ت

بخشهی و چندبخشهی هسهتند.

هرچند که این تجزیه وتحلیل ی

موضوع آماری صرف اسهت ،بهااین وجهود عمهده اقتصهاددانان بهه

تحول رشد اقتصادی در طول ی

مسیر معین و پس از نوسانات کوتاهمدت اقتصهادی اعتقهاد دارنهد.

بهطور کلی میتوان این مسیر را روند تلقی کرد.
 .3- 2-1روش تابع تولید

این روش به طور آشکارا محصول را برحسب عوامل محصول موجود شکل می دهد .در این روش از
دو عامل تولید ،موجودی سرمایه و نیروی کهار اسهتفاده مهی شهود .موجهودی سهرمایه در ایهن حالهت

Downloaded from ejip.ir at 4:56 +0330 on Tuesday October 16th 2018

و شکاف آن به روش های تجزیه سیکل های تجاری نسهبت داده مهی شهود .ایهن روش هها بهرای جهدا

312

مجله اقتصادی سال هفدهم شمارههای  1و 1

عبارت است از ساختمان ها ،ماشین ها و ابزار و تجهیزات که در تولید مهورد اسهتفاده واقهع مهی شهود.
تولید سرمایه ،نیروی کار و بازدهی کل عوامل تولید تقسیم میکند .به طور کلی شکاف تولید در این
روش به وسیله محاسبه شکاف عوامل تولید و شکاف بهره وری عوامل محاسبه می شهود .البتهه عمهدتاً
فرض می شود موجودی سرمایه در سطح ساختاری و روند خود قرار دارد ،چون تعدیالت موجهودی
سرمایه در سطح کالن بسیار آهسته انجام می شود (آندرسون و راسموسهن .2)1122 ،بهه ایهن ترتیهب،
محصول بالقوه به منزله آن سطحی از تولید محاسبه می شود که در آن نرخ اسهتفاده از ظرفیهت تولیهد
طبیعی بوده و نیروی کار با نرخ بیکاری طبیعی سازگار است و بازدهی کهل عوامهل تولیهد در سهطح
روند خود قرار دارد .اما موانع و مشکالت زیادی در این روش وجود دارد که بارزترین آن ،نیازهای
آماری بسیار زیاد است .از سوی دیگر ،به دست آوردن آمار بهنگام برخی از متغیرها مانند موجودی
سرمایه نیز بسیار دشوار است .مشکل دیگر آن است که تولید واقعی معموالً از سطح تولیهدی کهه بها
عوامل تولید قابل محاسبه است تفاوت دارد .این تفاوت معموالً به رشد بازدهی عوامهل تولیهد نسهبت
داده میشود ،چراکه که بازدهی کل عوامل تولید نیز مستقیماً قابلمشاهده نیست.
با انتشار مقاله معروف نلسون و پلوسهر ( ،1)2631در روش ههای بهرآورد محصهول بهالقوه تحهول
اساسی ایجاد شد .این دو محقق در مقاله خود نشان دادند که تولید واقعهی در بسهیاری از کشهورها و
نیز در تحلیل های اقتصادی ناپایا است .به این ترتیب ،تحلیل ههایی کهه تها آن زمهان انجهام شهده و در
آن ها تولید واقعی پایا در نظر گرفته شده بود ،زیر سؤال رفت .بهدیهی اسهت در شهرایطی کهه تولیهد
واقعی ناپایا باشد ،محصول بالقوه دیگر معین 6نیست و به شکل تصادفی 1بهرآورد مهی شهود؛ بنهابراین
تحلیل هایی که از تولید ناخالص داخلی به تنهایی و ت

متغیره و با فرض وجهود رونهد معهین اسهتفاده

میکنند (روند زمانی) ،منجر به سیکل های جعلی 3می شود .این امر باعث شده است کهه مهدل سهازی
اقتصادسنجی محصول بالقوه بسیار دشوار شود .درنتیجه ،روشهای مختلفهی پیشهنهاد شهد تها اجهزای

)1. Andersen and Rasmussen (2011
2. Nelson, Charles B. and Charles I. Plosser
3. Deterministic
4. Stochastic
5. Spurious Cyclicality
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کند و نشان دهد .ازجملهه ایهن روش هها ،روش فیلترههای مکهانیکی

 .2- 2-1فیلتر هدریک – پریسکات

فیلتر هدری

-پرسکات روند زمانی غیرقابل مشاهده را برای متغیر سری زمانی ارائه کرده است .ایهن

فیلتر برای تفکی

نوسانات دائمی و موقت در ی

سری زمانی استفاده می شود .پایهه و اسهاس کهار

این فیلتر بر این است که نوسانات را به نوسهانات دائمهی (عرضهه) و نوسهانات کوتهاه مهدت (تقاضها)
میکند .این فیلتر ابتدا برای تجزیه وتحلیل ادوار تجاری در سال  2631ارائه شده است ،ولهی

تفکی

در سال  ،2661این فیلتر پس از  21سال تأخیر منتشر شد .فرض کنیهد ( )ytداللهت بهر تولیهد حقیقهی
داشته باشد .فیلتر هدری

– پریسکات ( )ytرا به ی

دورانی پایا تجزیه میکند .فیلتر هادری

روند زمانی ( )tو ی

سری زمانی از عناصهر

پریسکات با حداقل کهردن مجهاور انحهراف متغیهر ( )Yاز

روند آن ( )tبه دست میآید .درواقع ،مقادیر روند ماکور مقادیری هستند که رابطه زیهر را حهداقل
میکنند:
سری زمانی (𝑡 )Xدارای دو جزء است ،جزء هموار که همان روند است (𝑡 )Sو جهزء انحرافهات
از روند که (𝑡 )Dاست.
این کار توسط فیلتر هادری

–پرسکات و به روش زیر انجام میشود.
𝑡

()2

𝑡
𝑡

()1

𝑡𝑋

𝑡

پارامتر ( )λدر رابطه ( )2هموارساز نامیده می شود و هرچقدر مقهدار آن بهزرگ تهر باشهد ،سهری
مورد مطالعه هموارتر است .مقدار عددی  λمشکل اولیه اسهتفاده از ایهن فیلتهر اسهت .انتخها مقهدار
پارامتر باید بر اساس اطالعات گاشته و به وسیله متوسط طول ی
(هادری

دوره کامل تجاری انتخها شهود

و پریسکات .)2631 ،در این مطالعه ،مقدار عددی این پارامتر بر اساس پیشهنهاد هادریه

و پرسکات برای دادهای ساالنه  211در نظر گرفته شد .برای محاسبه شکاف تولید ،ابتدا تولید بالقوه
را که همان روند سری زمانی تولید است ،از سری زمانی آن استخرا کرده و سپس اخهتالف آن را
از سری زمانی اصلی تولید محاسبه میکنیم .این فیلتر دو طرف قرینه بوده و مشکل تغیهر فهاز دوره را
از بین میبرد؛ اما در پایان دوره با مشکل تخمین روبرو است ،چون آمهار آینهده در دسهترس نیسهت.
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هرچه مقدار  λبیشتر انتخا شود ،دلیل بر هموارسازی بیشتر سری زمانی است و در حد سری زمانی
ازجمله آن ها میتوان بهه انتخها داوطلبانهه مقهدار  ،λچشهمپوشهی از شکسهت سهاختاری و در نظهر
نگرفتن ایستایی اشاره کرد .با این حال ،علیرغم این ضهعف هها اگهر اقتصهاد بهه انهدازه کهافی دارای
ساختار باثباتی باشد و رشد تولید به نسبت یکنواخت باشد ،می تواند انتخا مناسبی برای فیلتراسهیون
باشد .در مطالعات معموالً به دو دلیل عمده از این فیلتراسیون به شکل گسترده استفاده میشود.
 این روش تواترهای مربو به تولید را از چرخه تجاری جدا میکند؛
 در این روش بخش سیکلی به دست آمده از سهریههای زمهانی تولیهد را بسهیار مهورد قبهول
میسازد.
روش محاسبه محصول بالقوه و شکاف محصهول از اهمیهت بهاالیی برخهوردار اسهت .ازایهن رو،
دقت در تعیین و محاسبه محصول بالقوه برای تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی و مهالی بسهیار
مهم است .اگر در محاسبه محصول بالقوه و شکاف تولید اشتباه صورت گیرد ،سیاست پولی چرخهه
تجاری نیز اشتباه پیش بینی و ارزیابی میشوند .به همین ترتیب ،در مورد سیاست های مالی نیهز اشهتباه
در محاسبه محصول بالقوه می تواند سبب ناکارایی سیاست ههای مهالی شهود .ازایهن رو محاسهبه دقیهق
شکاف محصول و محصول بالقوه میتواند دارای اهمیت باالیی باشد .اهمیت باالی محاسهبه شهکاف
تولید و تولید بالقوه ،سبب گسترش روشهای محاسبه و ایجاد تکنیه

ههای متعهددی بهرای محاسهبه

آنها شده است که در زیر به موارد مهم آنها اشاره میشود.
 .1- 2-1الگوی فضا  -حالت 3بر اساس فیلتر کالمن

2

مدلهای فضا حالت را میتوان در چارچو زیر نمایش داد.
()6
()1
در این الگو فرایند  Ztخروجی ی

=
سیستم تصادفی است .در این فرم کلی  Ytرا حالهت فراینهد

مینامند .معادله اول را معادله سیستم یا انتقال 2مینامند که از فرایند مارکف مرتبه اول تبعیت میکند
1. state space
2. Kalman
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و بیانگر تغییرات متغیر وضعیت در طول زمان است .معادله دوم نیز معادله مشاهده یا اندازه 1است که
حالت برای پیش بینی و تولید متغیرهای غیرقابلمشاهده و یا برآورد پارامترهای متغیهر در طهول زمهان
کاربرد دارد .این مفهوم به طور آشهکار توسهط اکایه

سهریههای زمهانی در

( )2611در فیلترینه

الگوهای با میانگین متحرک خودرگرسیون ) (ARIMAبه کاررفته اسهت .اصهوالً بهه کهارگیری ایهن
مدل دارای مزیت هایی است .نخست ،در این مدل این قابلیت وجود دارد که به متغیر غیرقابلمشاهده
که به آن متغیر حالت نیز گفته می شود ،اجازه داده شود تا به همراه سایر اجزا تخمین زده شود .دوم،
روش عطفی بسیار قوی به نام فیلتر کالمن تخمین زده میشود.

الگوی فضا حالت بهوسیله ی

 .1-2-1فیلتر باند  -پس :3فیلتر کریستیانو -فیتزجرالد 4و فیلتر باکستر و کینگ

5

بهطور کلی تجزیهوتحلیل سریهای زمانی را میتهوان بهه دو دسهته تحلیهل مربهو بهه دامنهه زمهان و
تحلیل مربو به دامنه نوسان تقسیم کرد .دو نهوع کلهی از فیلتهر بانهد پهس وجهود دارد ،شهامل فیلتهر
کریستیانو –فیتزجرالد و باکستر و کین
نوسان طراحی شده است و ی

می باشد .فیلتر کریستیانو فیتزجرالد بر اسهاس الگهوی دامنهه

سری زمانی را به سه بخش روند ،سیکل و نویز تجزیه مهیکنهد .بهر

این اساس نوسانات زیر دو سال نویز هستند ،نوسانات بین دوتا هشت سال سیکل هسهتند و نوسهانات
باالی هشت سال روند هستند .این ی

قرار عادی است ،بنابراین مانند فیلتر هدری

پریسکات دلیل

مستندی در مورد این انتخا ها نشان نمهیدههد ،بنهابراین مهورد مجادلهه واقهع اسهت (جیمهز مهواری،
 .9)1121فیلتر باکستر و کین

هر سری زمانی را به دو بخش تقسیم میکند که شهامل رونهد اسهت و

دارای فرکانس بسیار پایین است .بخش دیگر ،بخهش سهیکلی اسهت کهه دارای فرکهانس بسهیار بهاال
است .فیلتر باکستر و کین

با استفاده از فرکانس ،سری زمانی را به دو بخش روند و سهیکل تجزیهه

میکند .فیلتر باند پس ی

سری زمهانی  Ytرا بهه

فیلتر خطی متقارن است ،بهطوری که میتواند ی

سری زمانی  𝑥tتبدیل نماید.

1. Transition Equation
2. Measurement Equation
3. band-pass filter
4. Christiano-Fitzgerald
)5. Baxter M. R.G. King (1995
6. Jamie Murray
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 .1تخمین شکاف تولید در اقتصاد ایران

 2661است .بدین منظهور از روش ههای فیلترینه

– پرسهکات ،باکسهتر و کینه

ههدری

و فیلتهر

کریستیانو فیتزجرالد استفاده می شود .پس از محاسبه شکاف تولید در هرکدام از ایهن فیلترهها ،نتهایج
برآوردشده با یکدیگر محاسبه و تحلیل می شوند .برای بهه دسهت آوردن شهکاف تولیهد از دادهههای
مرکزی استفاده شده است.

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت  2636از مأخا بان

 .3-1تخمین شکاف تولید با استفاده از فیلتر هدریک – پریسک

در این مقاله ابتدا با استفاده از روش فیلتر هدری

– پرسکات تولید بالقوه و شکاف تولید در اقتصاد

ایران محاسبه می شود .شکاف تولید ناخالص داخلی در این حالهت از طریهق تفاضهل تولیهد ناخهالص
داخلی بالقوه از تولید ناخالص داخلی واقعی قابل محاسبه است .نتایج شکاف تولیهد ناخهالص داخلهی
حاصل از فیلتر هدری

 پرسکات در نمودار شماره ( )2نشان داده میشود.)Hodrick-Prescott Filter (lambda=100
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نمودار  .3تولید ناخالص داخلی واقعی و شکاف تولید بر اساس فیلتر هدریک  -پرسکات
مأخا :یافتههای تحقیق

 .2-1تخمین شکاف تولید با استفاده از روش باند – پس

نتایج شکاف تولید ناخالص داخلی حاصل از انجام دو نوع فیلتر باند  -پس تحت عنوان فیلتر باکستر
و کین

و فیلتر کریستیانو فیتزجرالد در نمودار شماره ( )1و شماره ( )6نشان داده می شود .همان طور
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هدف از انجام این مطالعه محاسبه و بررسی شکاف تولید در اقتصاد ایران برای فاصله زمانی  2691تا
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که در این نمودارها نشان داده می شود ،نتایج ابتدایی و انتهایی شکاف محصول به علت شیوه معمول

Fixed Length Symmetric (Christiano-Fitzgerald) Filter
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نمودار  .2تولید ناخالص داخلی واقعی و شکاف تولید بر اساس فیلتر کریستیانو – فیتزجرالد
مأخا :یافتههای تحقیق
Fixed Length Symmetric (Baxter-King) Filter
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نمودار  .1تولید ناخالص داخلی واقعی و شکاف تولید بر اساس فیلتر باکستر و کینگ
مأخا :یافتههای تحقیق

Downloaded from ejip.ir at 4:56 +0330 on Tuesday October 16th 2018

روش فیلترین

باند – پس حاف شده است.
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مجله اقتصادی سال هفدهم شمارههای  1و 1

 .1-1جمعبندی محاسبات شکاف تولید محصول

شد که روش باند  -پس شامل دو فیلتر باکستر و کین
انجام شده بر اساس روش فیلترین

و فیلتر کریستیانو فیتزجرالد است .محاسبات

باند  -پس حاکی از این است که نتهایج اسهتخرا شهده از سهری

زمانی تولید ،شکاف های نسبتاً مشابهی از محصول را نشان می دهند .بااین وجود مشهاهدات ابتهدایی و
انتهایی شکاف محصول در این روش حاف شده است که این بهعنوان ی

ضعف عمده بهرای ایهن

روش محسو میشود .در روش باند  -پاس شکاف محصول استخرا شده نوسانات کمتری نسهبت
به روش هدری

 -پرسکات نشان می دهد .شکاف محصول استخرا شده بر اساس فیلتر هدری

-

پرسکات دامنه شکاف را بیشتر نشان می دهد و شکاف قابل اعتمادتری از محصول ناخالص داخلی را
نمایان میسازد .شکاف محصول تا پایان جن
خاتمه جن

تحمیلی کاهش در تولید واقعی را نشان مهیدههد .بها

و شروع فعالیت های اقتصادی و ساخت وساز در زیرساخت های اقتصادی ،شاهد مثبهت

شدن شکاف محصول هستیم که شدت این شکاف نیز قابل توجه است .اقتصهاد ایهران از سهال 2613
عمدتاً به دلیل کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی ی

شکاف منفی مالیهم در محصهول ناخهالص

داخلی را تجربه می کند ،بهطوریکه این روند تا اوایل دهه هشهتاد نیهز ادامهه مهییابهد .بها آغهاز دههه
هشتاد و شروع افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش درآمدهای نفتی ،اقتصاد ایران وارد دوره ای
از شکاف اقتصادی مثبت میشود که این شکاف مثبت ،که در بعضی از سالها نیز نسبتاً شدید است،
تا سال  2662نیز ادامه می یابد .بها کهاهش قیمهت ههای نفهت و محهدود شهدن صهادرات نفهت ایهران،
درآمدهای نفتی کشور شروع به کاهش میکند و به دنبال آن شاهد شکاف منفی در محصهول بهرای
اقتصاد ایران هستیم.
 .1خالصه ،نتیجهگیری و پیشنهادها
محصول بالقوه و شکاف تولید ازجمله مهمترین متغیرهای اقتصهادی هسهتند .در مهدلههای اقتصهادی
کالن و بهویژه مطالعات ساختاری برای پیشبینی و نیز تحلیل عملکردهای سیاستی ،بهرآورد شهکاف
تولید ضروری و حائز اهمیت است .روش های مختلهف و متعهددی بهرای بهرآورد محصهول بهالقوه و
شکاف محصول وجود دارد .باید در نظر داشت که محاسبه شکاف محصول امری مشکل و پیچیهده
است .مطالعات و تحقیقات تجربی حاکی است که چنانچه در برآوردهای محصول بالقوه از روش ها
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های مختلفی استفاده شود ،برآوردهای مختلفی نیز از محصول بالقوه ارائه میشهود .در ایهن

(فیلتر باکستر و کین

و فیلتر کریستیانو فیتزجرالد) استفاده شده اسهت .نتهایج مطالعهه حهاکی از ایهن

است که فیلتر هدری

 -پرسکات توانایی بهتری از روش فیلتر باند  -پس جهت نمایش صحیحتری

از شهکاف محصههول در اقتصههاد ایهران را دارد .بههااینوجههود نتهایج در هههر دو روش بههرآورد شههکاف
محصول ،نشان دهنده نوسانات در شکاف تولید در اقتصاد ایهران هسهتند ،بهه طهوری کهه در بعضهی از
دوره ها این شکاف مثبت و در بعضی از دوره های دیگر شکاف محصول منفی است .ازاین رو جهت
اجرای بهتر سیاست های اقتصادی و کارایی بهتر آن ها ،توجه به شکاف تولید و پهیش بینهی آن امهری
ضروری است .بهعالوه جهت اطمینان بیشهتر سهرمایه گهاران داخلهی و خهارجی در اقتصهاد ،فهراهم
کردن زمینهای جهت کاهش شکاف محصول و تثبیت هر چه بیشتر آن پیشنهاد میشود.
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