ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ
EC-1-2-400-23

ﮐﺪ ﮔﺰارش
ﻋﻨﻮان
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی

ﻓﺎرﺳﯽ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﮐﻞ ﺳﺎل ۱۳۹۹
Forecasting the economic growth rate of winter and the whole year 1399

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ
رﺷﺪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

ﺗﻘﯽ ﺗﺮاﺑﯽ ،ﻣﺮﺟﺎن ﮐﺮدﺑﭽﻪ ،رﺿﺎ ﻫﺎدیزاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺣﯿﻤﯽ و ﻣﻬﺮﻧﻮش ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ

ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﯽ

دﮐﺘﺮ اﺳﻌﺪ اﻟﻪرﺿﺎﯾﯽ

ﻧﺎﺷﺮ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻓﮑﻮری ،ﺷﻤﺎرهی .۱۴۵
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ۱۴۱۳۷۱۷۹۱۱ :

زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

ﺗﻠﻔﻦ

۸۸۶۳۰۴۴۰-۳

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آرا و ﻧﻈﺮﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه در ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
 ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ و ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪی:
ﻃﺎﻫﺮه اﻣﯿﻨﯽ
ﻃﺮح ﺟﻠﺪ:
ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺎﺑﺪی

research@srtc.ac.ir

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
و ﮐﻞ ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﺗﻘﯽ ﺗﺮاﺑﯽ ،ﻣﺮﺟﺎن ﮐﺮدﺑﭽﻪ ،رﺿﺎ ﻫﺎدیزاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺣﯿﻤﯽ ،ﻣﻬﺮﻧﻮش ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﻣـﺎر ﻫﻔﺘﮕـﯽ ،ﻣﺎﻫﯿﺎﻧـﻪ و
ﻓﺼﻠﯽ ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬـﻢ اﻗﺘـﺼﺎدی ،ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ
اراﺋــﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺮی روﺷــﻦ و ﮐﺎﻣــﻞ از وﺿــﻌﯿﺖ اﻗﺘــﺼﺎدی ﺧــﻮد
ﻫــﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑــﻪ از آن ﺑــﻪﻋﻨﻮان اﺑــﺰاری ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ
ﺟﻬﺖﻫــﺎی آﯾﻨــﺪه و ﺑﻌــﻀﺎً ﺟﻠﻮﮔــﯿﺮی از ﺑﺤﺮانﻫــﺎی آﺗــﯽ ﺑﻬــﺮه

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻣـﺮوزی آنﻫـﺎ ،وﺿـﻌﯿﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی ﭼﻨـﺪ
ﻣﺎه ﭘﯿﺶ )ﯾﺎ ﻓـﺼﻮل ﻗﺒـﻞ( را ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ
اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﺒﯿﻦ و ﺗﺄﯾﯿﺪﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ رﮐـﻮد ﯾـﺎ روﻧـﻖ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻣﺜـﻞ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑﯿﮑـﺎری ،ﻣـﯿﺰان
ﺗﻐﯿــﯿﺮات ﻣﻮﺟــﻮدی اﻧﺒــﺎر ،ﻣﺎﻧــﺪه وامﻫــﺎ ،ﺗﻐﯿــﯿﺮات در ﻫﺰﯾﻨــﻪ
واﺣﺪ ﮐﺎر ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و  ...و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔـﺮوه ﺳـﻮم
ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜـﻞ اﺷـﺘﻐﺎل

ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

)اﻟﺒﺘــﻪ ﻏــﯿﺮ از ﺑﺨــﺶ ﮐــﺸﺎورزی( ،ﻣــﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿــﺪات ﺻــﻨﻌﺘﯽ،

اﺻــﻮﻻً ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗــﺸﺨﯿﺺ دورهﻫــﺎی ﻓــﺼﻠﯽ ﺑــﻪ  ۳ﮔــﺮوه؛

ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی.

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﯿﺶرو ،۱ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎ وﻗﻔـﻪ ۲و ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی

از آنﺟــﺎ ﮐــﻪ اﻣﮑــﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی آﯾﻨــﺪه ﺑــﺪون

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ۳ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻃﺒﻌ ًﺎ آ ﮔﺎﻫﯽ از

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﻮع اول ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ آنﻫـﺎ

ﻣــﯿﺰان ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی دﺳــﺘﻪ اول ﺑــﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫــﺎی رﺷــﺪ و

زودﺗــﺮ از وﺿــﻌﯿﺖ ﮐــﻼن اﻗﺘــﺼﺎدی ﺣــﺎدث ﺷــﺪه ﺻــﻮرت

ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی دﺳــﺘﻪ ﺳــﻮم ﺑــﻪ وﯾــﮋه رﺷــﺪ اﻗﺘــﺼﺎدی ﺑــﺮای

ﻼ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺜ ً

ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ آن ﺣﺎﻟـﺖ را ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨـﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘﻐـﯿﺮ رﺷـﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی )رﺷـﺪ (GDP

)ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ زوزه و ﺑﯽﻗــﺮاری ﺑﺮﺧــﯽ ﺣﯿﻮاﻧــﺎت ﻗﺒــﻞ از وﻗــﻮع
زﻟﺰﻟﻪ( .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑـﺮای ﺳـﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺳـﻄﺢ
رﻓــﺎه ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﮐــﺸﻮر دارد و ﻋﻠــﯽرﻏﻢ ﮐﺎﺳــﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻣﺘﻐﯿــﺮ

اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد:

 GDPدر ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ رﻓﺎه دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ

ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺳﻔﺎرﺷـﺎت ﺟﺪﯾـﺪ

ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻐـﯿﺮ اﻗﺘـﺼﺎدی دﯾﮕـﺮی ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫـﺎی

ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ،ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم ،ﺗﻔـﺎوت ﻧـﺮخ

 GDPرا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ آ ﮔﺎﻫـﯽ

ارز رﺳﻤﯽ و ﺑﺎزار آزاد و . ...

از اﻧـــﺪازه  GDPو اﺟـــﺰای آن )ارزش اﻓـــﺰوده ﺑﺨﺶﻫـــﺎی

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﻮع دوم )ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑـﺎ وﻗﻔـﻪ( ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ

اﻗﺘــﺼﺎدی( و ﺷــﻨﺎﺧﺖ روﻧــﺪ رﺷــﺪ اﻗﺘــﺼﺎدی ﭼــﻪ در دوران

دﻛﺘﺮ ﺗﻘﻲ ﺗﺮاﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻣﺎر و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮﺟﺎن ﻛﺮدﺑﭽﻪ ،رﺿﺎ ﻫﺎديزاده،ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺣﻴﻤﻲ و ﻣﻬﺮﻧﻮش ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻣﺎر در ﺣﻮزه آﻣﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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۳

ﮔﺬﺷـــﺘﻪ و ﭼـــﻪ در دورهﻫـــﺎی آﺗـــﯽ ،در ﺟﻬـــﺖ ﮐﻤـــﮏ ﺑـــﻪ

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﺮی زﻣـﺎﻧﯽ ﻓـﺼﻠﯽ ﻣﺮﮐـﺰ

ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاریﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰیﻫﺎ )در ﺳــﻄﺢ ﻣﻠــﯽ ،ﺑﺨــﺸﯽ،

آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات

ﻣﻨﻄﻘــﻪای ،دوﻟــﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻــﯽ( از اﻫﻤﯿــﺖ زﯾــﺎد و وﯾــﮋهای

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮوه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ

ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ رﺷــﺪ اﻗﺘــﺼﺎدی ﺑــﻪ ﻣــﺴﺌﻮﻟﯿﻦ،

ﺑﻪ دﻗﺖ و ﻏﻨﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ ﺻـﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ

ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاران و ﺻــﺎﺣﺒﺎن ﮐــﺴﺐ و ﮐــﺎر ﮐﻤــﮏ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ

اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷـﻦﺗﺮی از ﺷـﺮاﯾﻂ آﯾﻨـﺪه اﻗﺘـﺼﺎد در اﺧﺘﯿـﺎر داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻬﻨﮕـﺎمﺗﺮ ،ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑـﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺼﻞ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و رﺻﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی و
ﺗﻐﯿــﯿﺮات آن ،ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ رﺷــﺪ اﻗﺘــﺼﺎدی و اﯾﺠــﺎد آﻣــﺎدﮔﯽ و
واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﮐـﺴﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎ
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب )ﻫﺪف( ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﺼﻠﯽ ﻧـﯿﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾـﺞ
ﻃﺮحﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی و اﻃﻼﻋــﺎت ﺛﺒــﺘﯽ ﺟﻤــﻊآوری ﺷــﺪه از
ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫــﺎ )اﻋــﻢ از دوﻟــﺘﯽ و ﻏــﯿﺮ دوﻟــﺘﯽ( ﺑــﻪ ﻃــﻮر
ﻣﻨﻈـــﻢ اﻧﺠـــﺎم و اراﺋـــﻪ ﻣﯽﺷـــﻮد .اﻣـــﺎ از آنﺟـــﺎ ﮐـــﻪ ﻧﺘﺎﯾـــﺞ
ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻓـﺼﻠﯽ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﯾــﮏ ﻓـﺼﻞ ﺑﻌـﺪ از ﻓـﺼﻞ ﻣﺮﺟــﻊ
ﻣﻨﺘﺸﺮ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ
اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑـﺎ ﻫـﺪف
ﮐﻤــﮏ ﺑــﻪ اراﺋــﻪ آﻣــﺎر ﺑﻬﻨﮕــﺎمﺗﺮ ،ﻣﺒــﺎدرت ﺑــﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ رﺷــﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺼﻮل آﯾﻨﺪه ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ رﺷـﺪ
اﻗﺘــﺼﺎدی ﻓــﺼﻞ ﺑﻬــﺎر ،ﺗﺎﺑــﺴﺘﺎن و ﭘــﺎﯾﯿﺰ را ﯾــﮏ ﻣــﺎه ﻗﺒــﻞ از
ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻓﺼﻮل اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ
ﮔﺰارش از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی
آﻣﺎر اﺳﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺷﺪ
اﻗﺘــﺼﺎدی زﻣــﺴﺘﺎن  ۱۳۹۹و ﮐــﻞ ﺳــﺎل ) ۱۳۹۹روشﻫــﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣـﺪلﻫﺎی ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه(،
ﻣﻘﺎﯾـــﺴﻪ ﻧﺘـــﺎﯾﺞ روشﻫـــﺎی ﮔﻮﻧـــﺎﮔﻮن ،اﻧﺠـــﺎم ﻣﺤﺎﺳـــﺒﺎت،
ﺟﻤﻊﺑﻨــﺪی ﻧﻬــﺎﯾﯽ و ﺑــﺎﻻﺧﺮه ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻧﺘــﺎﯾﺞ دارد .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ

۴
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ﻻزم ﺑﻪ اﺷـﺎره اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺻـﺮف آ ﮔـﺎﻫﯽ از
اﻧﺪازه رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻨﻬﺎ ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﯿـﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ
ﻫﺪف ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣـﺪلﻫﺎ و روشﻫـﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﮐـﺪام از روشﻫـﺎ
ﺑــﺎ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘــﻪ رﺷــﺪ ،روشﻫــﺎی ﻣﻄﻤﺌــﻦ و ﻗﺎﺑــﻞ
اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺑﻌـﺪی ،اﻧﺘﺨـﺎب و
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑـــﺪﯾﻬﯽ اﺳـــﺖ اﻋﺘﺒﺎرﺳـــﻨﺠﯽ و راﺳـــﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ روشﻫـــﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺼﻠﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪای
را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﻗﺮار دارد و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم در ﻗﺎﻟﺐ ﯾـﮏ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ اراﺋـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی ﺑـﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ
ﺳــﺮ و ﮐــﺎر دارد .اﯾــﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ در ﺑﺮﺧــﯽ از
ﺟﻬــﺎت ﺳـــﺎده و ﺑﺮﺧـــﯽ دﯾﮕـــﺮ ﭘﯿﭽﯿـــﺪه ﺑﺎﺷـــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـــﻦ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾـﺎ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎ واﻗﻌﯿـﺖ ﺗﻄﺒﯿـﻖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑـﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣـﺮوزه ،ﻓﻨـﻮن و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑـﺮای
ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ اﺑــﺪاع ﺷــﺪه و در اﺧﺘﯿــﺎر ﮐــﺎرﺑﺮان ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ
اﺳﺖ .ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد ﺧـﺎص ﺧـﻮد را
دارﻧﺪ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از آﻧﻬـﺎ ﻣﯽﺗـﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖﺗـﺮی را

اﻧﺠﺎم داد.

ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﺰﯾـﺖ ﻓﺮاواﻧـﯽ دارد .از

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺪل ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

اﯾــﻦ ﻧــﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﻣﯽﺗــﻮان از روش رﮔﺮﺳــﯿﻮن ،ﻣــﺪلﻫﺎی

ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
 ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ
 آﻣﺎر و ارﻗﺎرم داده ﺷﺪه
 ارﺗﺒﺎط اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 ﻫﺰﯾﻨﻪ
 دﻗﺖ
 ﺳﺎدﮔﯽ

ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﮐﻠــﯽ ﻣﯽﺗــﻮان روشﻫــﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ را در ﺳــﻪ ﮔــﺮوه
ﻣﺨﺘﻠــﻒ دﺳــﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐــﺮد ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺳــﻪ دﺳــﺘﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧــﺪ از:
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺒﺘـﻨﯽ ﺑـﺮ ﻗـﻀﺎوت ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـﺎی ﻣﺒﺘـﻨﯽ ﺑـﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗـﻀﺎوﺗﯽ :در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿـﻖ و ﮐﺎﻣﻠـﯽ
در ﻣــﻮرد ﻣــﺴﺌﻠﻪ وﺟــﻮد ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ از اﯾــﻦ ﻧــﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ روش ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻈـﺮات ذﻫﻨـﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﮐﻤـﯽ در آﯾـﺪ و ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد.
اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﻈــﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻓــﻦ ،ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪاﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺗﻮان از روش دﻟﻔﯽ و روش ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﭘﯿﺶﺑﯿـــﻨﯽ ﻣﺒﺘـــﻨﯽ ﺑـــﺮ اﻃﻼﻋـــﺎت ﮔﺬﺷـــﺘﻪ؛ در اﯾـــﻦ ﻧـــﻮع
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﻣﯽﺗـﻮان
روﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺴﺮی داد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ روش ﺑﺮای
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﻧـﺪارد .از
اﯾــﻦ ﻧــﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﻣﯽﺗــﻮان از اﻧــﻮاع روشﻫــﺎی ﻣﺒﺘــﻨﯽ ﺑــﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ،روش ﻧﻤﻮ ﻫﻤـﻮار ،روش ﺑـﺎﮐﺲ– ﺟﻨﮑﯿـﻨﺰ،
روشﻫــﺎی ﺗﻌﯿﯿــﻦ روﻧــﺪ ،روش ﻧﻤــﻮ ﻫﻤــﻮار دوﺑــﻞ و روش
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺬورات ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠـﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟـﯽ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎﻓﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ ﻣﻮﺟـﻮد و رواﺑـﻂ ﺑﯿـﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ

اﻗﺘﺼﺎدﺳــﻨﺠﯽ ،ﻣــﺪل داده-ﺳــﺘﺎﻧﺪه ،ﻣــﺪل ﺷــﺎﺧﺺ راﻫﻨﻤــﺎ و
ﻣﺪل ﻣﺪت ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد.
در اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ،ﺑــﺮای اﻧﺘﺨــﺎب روشﻫــﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ،از
روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪلﺳـﺎزی ﺳـﺮیﻫﺎی زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
روشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪﻧﮕﺮ ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾـﻦ روشﻫـﺎ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:


روش ﻣﺪلﺳــــﺎزی ﺑــــﺎﮐﺲ و ﺟﻨﮑﯿــــﻨﺰ )اﺗﻮرﮔﺮﺳــــﯿﻮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺟﻤﻌﯽ )((ARIMA

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾـﮋهای ﺑﺮﺧـﻮردار
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺪلﻫﺎی آﻣﺎری زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﯽﺗـﻮان از ﻣـﺪلﻫﺎی ﺧﻄـﯽ
 ARMA ،MA ،ARو  ARIMAﻧــــﺎم ﺑــــﺮد ﮐــــﻪ ﺑــــﺮای
ﻣﺪلﺳﺎزی و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎ ﻓﺮاوان ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺲ و ﺟﯿﮑﻨﺰ ﻣﻌﺮﻓـﯽ و ﺑـﺴﻂ داده ﺷـﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی ﺧﻄـﯽ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧـﯽ
دارد.


روش ﻣﺪلﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﻮارﺳﺎز ﻧﻤﺎﯾﯽ

۴

در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻧـﺸﺎن دادن ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿـﻦ ورودی و
ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ از ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ روش ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﺑﺮای ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫﺎی دارای ﺗـﮏ ورودی و ﺗـﮏ ﺧﺮوﺟـﯽ ﮐـﺎرﺑﺮد
دارد؛ اﻣﺎ ﻣﺪلﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎی ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را ﻧﺪارد و
اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ،ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫﺎی ﻏﯿـﺮ
ﺧﻄﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از زﻣـﺎن را ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ
اﯾـﻦ روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮐــﺮد .روش ﻓـﻀﺎی ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـــﻪ ﯾــﮏ اﺑـــﺰار
ﻗﺪرﺗﻤﻨـــﺪ ﺑـــﺮای ﻣـﺪلﺑﻨـــﺪی و ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﺳﯿــﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﻮﯾــﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.


روش ﺗﺮﮐﯿــﺒﯽ ﻣﺪلﺳــﺎزی ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟــﮏ ﮔﺴــﺴﺘﻪ-
اﺗﻮرﮔﺮﺳﯿﻮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺟﻤﻌﯽ

۵

در اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺮیﻫﺎی زﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
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۵

ﻫــﺮ ﯾــﮏ از روشﻫــﺎی ﺗﺒــﺪﯾﻼت ﻣﻮﺟــﮏ ﮔﺴــﺴﺘﻪ ﮐــﻪ اﻧــﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ دارد در ﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﮐــﻪ ﻣــﺪ ﻧﻈــﺮ اﺳــﺖ ﺗﺠﺰﯾــﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﯾﺮ ﺳﺮی ﺑﺎ ﻫﻤـﺎن

 -۲-۲ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

اﻧﺪازه ﺳﺮی اوﻟﯿﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳـﭙﺲ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ زﯾـﺮ

ﺑﺮﺧــﯽ ﻧﯿﺎزﻫــﺎی آﻣــﺎری و اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﺑــﺮای اﻧﺠــﺎم ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت

ﺳﺮیﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزی  ARIMAﻣﺪل و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺟﻊ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  ۲ﻓﺼﻞ ﺑﻌـﺪ از

ﻣﯽﺷـــﻮد و ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از روشﻫـــﺎی ﻣﻮﺟـــﻮد ﻫـــﺮ ﯾـــﮏ از

ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع از

زﯾﺮﺳﺮیﻫﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺑﻪ ﺳﺮی اوﻟﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﺳـﺮی ﺑـﻪ

ﯾﮏﺳﻮ و ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺑـﻮدن ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ دادهﻫـﺎ و آﻣﺎرﻫـﺎی

دﺳﺖ آﻣﺪه ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﻓـﺼﻠﯽ از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ

ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟــﮏ ﯾﮑــﯽ از ﺗﺒــﺪﯾﻼت ﻣﻬــﻢ رﯾﺎﺿــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل

ﺣﻮزهﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠـــﻒ ﻋﻠـــﻮم ﮐـــﺎرﺑﺮد دارد و ﻧﻘـــﺎط ﺿـــﻌﻒ و
ﻣﺤــﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟــﻮد در ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾــﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﭘﻮﺷــﺶ
دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾـﻪ ،ﻣﯽﺗـﻮان در ﻣـﻮرد
ﺳــﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻏــﯿﺮ اﯾــﺴﺘﺎ و ﺳﯿــﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿــﮏ ﻧــﯿﺰ ﻣــﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.

ﺑــﻪ روش ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ )ﻣﻨﻈــﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﺳــﺎﻻﻧﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﻃـﺮح ﻫـﺎی
آﻣﺎری و آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒـﺘﯽ اﺳـﺖ( اﻧﺠـﺎم ﻧﮕـﯿﺮد .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ در
اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از روشﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﺑـﺮای
ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ در ﮐﻨﺎر ﻣـﺪلﻫﺎی آﻣـﺎری ﺑﻪﺧـﺼﻮص

ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮآورد ﺳـﺮیﻫﺎی

در ﻓﺮآﯾﻨــﺪﻫﺎی ﻏــﯿﺮ اﯾــﺴﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑــﻞ ﺑــﺎورﺗﺮی از

زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺼﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ« و

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

»روﯾﮑﺮد آﻣﺎری« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ﮐـﻪ



روش -kﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ

۶

ﯾﮏ روش ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در دادهﮐﺎوی ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷـﯿﻦ
و ﺗــﺸﺨﯿﺺ اﻟﮕــﻮ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار ﻣﯽﮔــﯿﺮد .ﺑــﺮ اﺳــﺎس
آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ -kﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﯾﮑﯽ از
ده اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﯿــﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳــﺘﻔﺎده را در ﭘﺮوژهﻫــﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ و دادهﮐﺎوی ،ﻫﻢ در ﺻﻨﻌﺖ و ﻫـﻢ در
داﻧـــﺸﮕﺎه داﺷـــﺘﻪ اﺳـــﺖ .اﻟﮕـــﻮرﯾﺘﻢ  K-NNدر ﻓﺮاﯾﻨـــﺪﻫﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دارای ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺟﺮای ﺳـﺎده ،ﻋـﺪم ﻧﯿـﺎز
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻣﺪلﺳـﺎزی ﻏـﯿﺮ ﺧﻄـﯽ و
ﻣﺆﺛــﺮ ﺑــﻮدن و ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺑــﺎ ﺑــﺎزدﻫﯽ ﺑــﺎﻻ در ﺑﺮﺧــﻮرد ﺑــﺎ ﺗﻌــﺪاد

۷

در واﻗﻊ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌـﺎت اﺳـﺖ،
ﺑــﺮ اﺳــﺎس رﻓﺘــﺎر ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﯾــﮏ ﻣﺘﻐــﯿﺮ و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾــﮏ
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﮑﯽ ﻓﺼﻠﯽ ،ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻓـﺼﻠﯽ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮآورد
ﻣﯽﺷـــﻮد .در ﭼـــﺎرﭼﻮب »روﯾﮑـــﺮد ﻣﺤﺎﺳـــﺒﺎﺗﯽ« ،روشﻫـــﺎی
۸

ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ روش دﻧﺘﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در روﯾﮑــﺮد ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺗﯽ ﺗــﻼش ﻣﯽﺷــﻮد ﺣــﺪاﮐﺜﺮ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی
ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﻋﻢ از اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری و ﺑﺮآوردﻫـﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و اﻃﻼﻋـﺎت ﺛﺒـﺘﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋـﺎت در ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﯾﯿﺰ ﺑـﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:

دﺳﺘﻪﻫﺎی زﯾﺎد از دادهﻫﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ



ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﯽ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ۹۹

از ﻧﺮماﻓــــــــﺰار آﻣــــــــﺎری  Rو ﭘﮑﯿﺞﻫــــــــﺎی  Forecastو



ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮآوردی ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ۹۹

 WaveletArimaاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.



اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ﺑـﺮآوردی
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی



۶
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ﻣﻘﺪرا ﺗﻮﻟﯿﺪ دام ﺳﺒﮏ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ۹۹



اﻃﻼﻋﺎت  ۸ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ) ۱۱۹ﻓﺼﻞ(

وزارت ﺻﻤﺖ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ ﺻـﻮرت

ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﺎدن ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ ﺑـﺮای ﻓـﺼﻞ زﻣـﺴﺘﺎن

ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻓـﺼﻮل ﻗﺒـﻞ و ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـﺎ ﺑـﺎ ارﻗـﺎم

۹۹

ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮات ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ اﻋـﻀﺎی



اﻃﻼﻋﺎت  ۱۲ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار



ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ

ﮐﻤﯿﺘــﻪی ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﻓــﺼﻠﯽ و ﻧــﺮخ رﺷــﺪ



در »روﯾﮑﺮد آﻣﺎری« ﻧﯿﺰ ﺑﺮآورد ارﻗﺎم ﻓﺼﻠﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس رﻓﺘـﺎر
ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠﯽ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮ
ﺧــﻼف روش ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺗﯽ ،در اﯾــﻦ روش از ﯾــﮏ ﻣــﺪل آﻣــﺎری
اﺳـــــﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـــــﻮد .اﻟﮕﻮﻫـــــﺎی رﮔﺮﺳـــــﯿﻮﻧﯽ و ﻣـــــﺪلﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در روﯾﮑﺮد آﻣﺎری ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺼﻠﯽ در رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻔﮑﯿـﮏ
ﻣﻤﮑ ـــﻦ ﻣﺒﻨـــﺎی ﻣﺤﺎﺳـــﺒﻪ ﻗ ـــﺮار ﮔﺮﻓﺘـــﻪ اﺳـــﺖ .ﺑ ـــﺮآورد ﺑـــﻪ روشﻫـــﺎی
Exponential smoothing state space model ،ARIMA

و  WaveletArimaو ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی  HYBاﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه و در
ﻫــﺮ ﺳــﻄﺢ ﺗﻔﮑﯿــﮏ ،ﯾــﮏ روش ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬــﺘﺮﯾﻦ ﺑــﺮازش ﺑــﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش  MSEاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد در
ﻗﺎﻟﺐ  ۵ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺟﺮا ﺷﺪ:


ﺑﺮآورد رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﮐـﺸﺎورزی ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺮی زﻣﺎﻧـﯽ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻘـﺪار ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺨـﺶ ﮐـﺸﺎورزی ﺑـﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ۳
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺪاری و داﻣﺪاری ) ۳۹ﻓﺼﻞ(



ﺑــﺮآورد رﺷــﺪ ﺑﺨــﺶ ﺻــﻨﻌﺖ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺳــﺮی زﻣﺎﻧــﯽ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ  ۲۲ﮐـﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﯾﺴﯿﮏ دو رﻗﻤﯽ ) ۳۹ﻓﺼﻞ(



ﺑﺮآورد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻧﻔﺖ و ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ارزش اﻓـﺰوده رﺷـﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑـﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ۱۴
رﺷﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ) ۳۸ﻓﺼﻞ(



ﺑﺮآورد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻧﻔﺖ و ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده رﺷـﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿـﮏ
 ۱۴رﺷﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ) ۳۹ﻓﺼﻞ(



ﺑﺮآورد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻧﻔﺖ و ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از

اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺼﻞ زﻣـﺴﺘﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ روﯾﮑـﺮد ﺗﻠﻔﯿﻘـﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑـﺮ ﺟﻤـﻊآوری ﺣﺪاﮐﺜـﺮ
اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﻮﺟــﻮد در ﮐــﺸﻮر و اﺳــﺘﻔﺎده از روش دﻧﺘــﻮن ﺑــﻮده
اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺮی زﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای آنﻫـﺎ وﺟـﻮد دارد و ﮐﻤـﺘﺮ ﺗﺤـﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﮐـﺸﻮر ﭘـﺲ از
ﺷــﯿﻮع وﯾــﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ( ﻗــﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ ،از ﻣــﺪلﻫﺎی آﻣــﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣــﻪ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از روﯾﮑــﺮد ﺗﻠﻔﯿﻘــﯽ در ﻫــﺮ ﯾــﮏ از
رﺷــﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﻣﺤــﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟــﺺ
داﺧﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻧﺠـــﺎم ﻣﺤﺎﺳـــﺒﺎت و ﭘﯿﺶﺑﯿـــﻨﯽ ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از  ۵ﻣـــﺪل
Exponential smoothing state space ،ARIMA
K-nn ،WaveletArima ،modelو روش ﻫﯿﺒﺮﯾـــــــﺪی
HYBاﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ و رﺷــﺪ اﻏﻠــﺐ ﺑﺨﺶﻫــﺎ از روش
 HYBو ﺑﻌــﻀﺎً  K-nnﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﺳــﭙﺲ ﺑــﺮ
اﺳـﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿــﺎت ﺣﺎﺻــﻞ ﺷــﺪه در ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﺻــﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻓـﺼﻮل ﻗﺒـﻞ و ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـﺎ ﺑـﺎ ارﻗـﺎم
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮات ﺗﻜﻤﯿﻠـﯽ اﻋـﻀﺎی
ﻛﻤﯿﺘﻪی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ ،از ﺑﯿﻦ روشﻫـﺎی
ﻓﻮق آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ﺑﺮﺧـﯽ اﻃﻼﻋـﺎت
ﺛﺒﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ،ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿـﺸﺘﺮی دارﻧـﺪ ،ﺳـﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﺗﺤـﺖ
ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐـﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن ﺑـﻪ
ﺷﺮح ﺟﺪاوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ.

ﺳــﺮی زﻣــﺎﻧﯽ رﺷــﺪ ﻣﺤــﺼﻮل ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ ﺑــﺎ ﻧﻔــﺖ و
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۷

ﺟﺪول  -۱ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۹
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن

ﺷﺮح
 -۱ﮔﺮوه ﻛﺸﺎورزی

۶٫۵

 -۲ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن

۷٫۵

 -۲-۱اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

۱۳٫۷

 -۲-۲ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدن

۱٫۲

 -۲-۳ﺻﻨﻌﺖ

۳٫۱

 -۲-٤ﺗﺄﻣﯿﻦ آب  ،ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

۶٫۵

 -۲-٥ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۷٫۷

 -۳ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت

۱٫۰

 -۳-۱ﻋﻤﺪه و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ،ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران

۱٫۱

 -۳-۲ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﻧﺒﺎرداری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

۱٫۲

 -۳-۳واﺳﻄﻪﮔﺮیﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

۳٫۰

 -۳-٤ﻣﺴﺘﻐﻼت  ،ﻛﺮاﯾﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر

۳٫۱

 -۳-٥اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪدﻛﺎری

-۰٫۸

 -۳-٦ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ

-۳۲٫۱

ﺟﻤﻊ ارزش اﻓﺰوده رﺷﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

۳٫۹

ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واردات

۸٫۳

ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار(

۴٫۰

ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ )ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار(

۲٫۶

ﺟﺪول  -۲رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ارزش اﻓﺰوده رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ در ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﺷﺮح

ﺑﻬﺎر

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

ﭘﺎﯾﯿﺰ

۰٫۱

۲٫۷

۵٫۵

۶٫۵

-۵٫۳

۴٫۲

۳٫۷

۷٫۵

۲٫۵

-۱۴٫۵

۳٫۴

۴٫۹

۱۳٫۷

۱٫۳

 -۲-۲ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدن

۰٫۵

۲٫۲

۱٫۶

۱٫۲

۱٫۴

 -۲-۳ﺻﻨﻌﺖ

-۱٫۲

۰٫۵

۳٫۱

۳٫۱

۱٫۴

 -۲-٤ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

۲٫۰

۱۱٫۶

۱٫۰

۶٫۵

۵٫۲

 -۲-٥ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 -۱ﮔﺮوه ﻛﺸﺎورزی
 -۲ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن
 -۲-۱اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

زﻣﺴﺘﺎن

۳٫۶

-۲٫۱

۵٫۴

۸٫۵

۷٫۷

۴٫۹

-۴٫۲

-۳٫۷

-۱٫۸

۱٫۰

-۲٫۲

 -۳-۱ﻋﻤﺪه و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ،ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران

-۸٫۲

-۶٫۴

-۲٫۶

۱٫۱

-۴٫۱

 -۳-۲ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﻧﺒﺎرداری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

-۲٫۸

۰٫۲

-۲٫۱

۱٫۲

-۰٫۸

 -۳-۳واﺳﻄﻪﮔﺮیﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

۱۲٫۰

-۶٫۴

۲٫۴

۳٫۰

۲٫۷

 -۳ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت

۸

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎل

 -۳-٤ﻣﺴﺘﻐﻼت ،ﻛﺮاﯾﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر

-۶٫۶

۰٫۹

۱٫۵

۳٫۱

-۰٫۳

 -۳-٥اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪدﻛﺎری

-۲٫۰

-۳٫۹

-۳٫۲

-۰٫۸

-۲٫۵

 -۳-٦ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ

-۶۲٫۳

-۶۰٫۹

-۵۶٫۹

-۳۲٫۱

-۵۴٫۰

ﺟﻤﻊ ارزش اﻓﺰوده رﺷﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

-۴٫۴

-۰٫۲

۰٫۹

۳٫۹

۰٫۱

ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واردات

۵٫۶

-۱۰٫۳

-۲۰٫۸

۸٫۳

۰٫۴

ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار(

-۴٫۴

-۰٫۲

۰٫۸

۴٫۰

۰٫۱

ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ )ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار(

-۲٫۷

۰٫۷-

۰٫۲

۲٫۶

-۰٫۱

ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﻛﺪ EC-1-2-400-23

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـــﺎ وﺟـــﻮد دارد و در ﺻـــﻮرت ﻋـــﺪم ﭘﯿـــﺸﺮﻓﺖ در
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳــﯿﻮن و ﭘﯿــﺪاﯾﺶ ﮔﻮﻧــﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾــﺪ وﯾــﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ،

 ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـﺮای
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ۲۰۲۱
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣـﻮرد ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ رﺷـﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻨـــﺎﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـــﺎی ﺻـــﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳـــﻂ ﺳـــﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول  ۲اﺳﺖ.
ﺻــﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﭘــﻮل در آورﯾــﻞ ﺳــﺎل  ،۲۰۲۱ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ
ﺧﻮد از ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن را ﻣـﻮرد ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ﻗـﺮار داده
ﮐــﻪ ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺎس ﻧــﺮخ رﺷــﺪ اﻗﺘــﺼﺎدی ﺟﻬــﺎن و ﮐــﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ۹در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿـﻼدی ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۶٫۰درﺻﺪ و  ۳٫۷درﺻﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻫﻤـﻪﮔﯿﺮی
ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮوع ﺗﺰرﯾـﻖ واﮐـﺴﻦ ،ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻻ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳـﺖ از اﯾـﻦرو ﺗﺤﻘـﻖ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫــﺎی رﺷــﺪ اﻗﺘــﺼﺎدی ﺗــﺎ ﺣــﺪ زﯾــﺎدی ﺑــﻪ ﻧﺘﯿﺠــﻪ

اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﯾـﮏ اﻓـﺖ ﺷـﺪﯾﺪ ﺳـﻮق
ﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان
ﺑﺎﻧــﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﺪل ﺗﻌــﺎدل ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﭘﻮﯾــﺎی
ﺗــﺼﺎدﻓﯽ ﺑــﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی ﮐــﻼن اﻗﺘــﺼﺎدی در ﺑﻬﻤــﻦ
 ۱۳۹۹و اردﯾﺒﻬــﺸﺖ  ۱۴۰۰ﭘﺮداﺧﺘــﻪ اﺳــﺖ .دادهﻫــﺎی ﻣــﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷـﺎﻣﻞ دادهﻫـﺎی ﻓـﺼﻠﯽ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۱۳۹۰اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دادهﻫﺎ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺪاوم ﻫﻤـﻪﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐـﺸﻮر و
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﮐـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳـﯿﻮن ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ در اﯾـﺮان ﺑـﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﺮﺧـﻮردار
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ اﻓـﻖ اﻗﺘـﺼﺎد ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳـﻨﺎرﯾﻮی
ﺟﺪول  -۴ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی )درﺻﺪ(

واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑـﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻫـﺮ ﭼﻘـﺪر ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮی در

ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

واﮐﺴﯿﻨﺎﺳـــﯿﻮن ﺣﺎﺻـــﻞ ﺷـــﻮد ،اﺣﺘﻤـــﺎل ﺑﻬﺒـــﻮدی ﻓﺮاﺗـــﺮ از

اﯾﺮان

۱٫۵

اردن

-۲٫۰

۲٫۰

اﻟﺠﺰاﯾﺮ

-۶٫۰

۲٫۹

۲٫۷

اﻣﺎرات

-۵٫۹

۳٫۱

۲٫۶

ﮐﻮﯾﺖ

-۸٫۱

۰٫۷

۳٫۲

-۴٫۱

۲٫۹

۴٫۰

۱٫۱

۴٫۴
۷٫۴

ﺟﺪول  -۳ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی )درﺻﺪ(
ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

۲۰۲۰

۲۰۲۱

۲۰۲۲

۲٫۵

۲٫۱
۲٫۷

۲۰۲۰

۲۰۲۱

۲۰۲۲

ﺟﻬﺎن

-۳٫۳

۶٫۰

۴٫۴

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

آﻣﺮﯾﮑﺎ

-۳٫۵

۶٫۴

۳٫۵

ﻋﺮاق

-۱۰٫۹

ﭼﯿﻦ

۲٫۳

۸٫۴

۵٫۶

ﻋﻤﺎن

-۶٫۴

۱٫۸

ژاﭘﻦ

-۴٫۸

۳٫۳

۲٫۵

ﻗﻄﺮ

-۲٫۶

۲٫۴

۳٫۶

آﻟﻤﺎن

-۴٫۹

۳٫۶

۳٫۴

ﻣﺼﺮ

۳٫۶

۲٫۵

۵٫۷

اﻧﮕﻠﯿﺲ

-۹٫۹

۵٫۳

۵٫۱

ﺗﻮﻧﺲ

-۸٫۸

۳٫۸

۲٫۴

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

-۸٫۲

۵٫۸

۴٫۲

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

-۰٫۴

۱٫۵

۴٫۰

ﻫﻨﺪ

-۸٫۰

۱۲٫۵

۶٫۹

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

-۵٫۰

۴٫۰

۴٫۵

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

-۸٫۹

۴٫۲

۳٫۶

ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن

۴٫۵

۵٫۵

۴٫۵

ﺑﺮزﯾﻞ

-۴٫۱

۳٫۷

۲٫۶

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

۰٫۸

۴٫۶

۴٫۳

روﺳﯿﻪ

-۳٫۱

۳٫۸

۳٫۸

ازﺑﮑﺴﺘﺎن

۱٫۶

۵٫۰

۳٫۹
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۹

ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺷﺎﻣﺦ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ

 PMIﮐﻞ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

داﺧﻠﯽ )ﺑﺪون ﻧﻔﺖ(

٤۱٫۱

٤۰٫۷

۱۴۸۸۹۲۷

۱۷۶۱۲۱۱

٤۸٫۱

٤۷٫٤

۱۵۳۲۶۰۲

۱۸۱۶۶۱۹

٤۸٫۰

٤۹٫٥

٤۷٫٤

۱۵۸۱۴۷۹

٤۸٫۸

۱۴۸۳۴۸۰

۱۷۲۹۶۰۳
۱۸۰۶۹۳۳

٥۲٫۸

٥۳٫۰

٤٥٫۹

۱۵۲۸۸۶۸

٤۸٫٦

٥۰٫۲

٤۱٫۱

٥۰٫۳

٤۹٫٤

٤۲٫٤

٥۳٫۰

٥۲٫٦

٤٦٫۳

٥۰٫۳

٥٥٫۱

٥۲٫٤

٥٤٫۸

٤۹٫۷

۱۴۴۳۴۲۷
۱۵۷۰۳۲۱
۱۵۳۲۳۲۳

٤٦٫۰

۱۵۲۴۹۸۸

۱۷۳۲۵۵۸
۱۶۵۳۸۸۴
۱۸۰۳۳۷۳
۱۷۷۳۹۸۶

ﻓﺼﻞ
ﻓﺼﻞ

ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧــﻪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﺪل ﺗﻌــﺎدل

اﺳﺎس روشﻫﺎی  HYBو ﺑﻌﻀﺎً  k-nnﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ

زﻣﺴﺘﺎن

ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﻣﯽﺷــﻮد .ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ اﺧــﯿﺮ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﺑــﺮ

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ

رﺷــﺪ ﻣﺤــﺼﻮل ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ )ﺑــﺪون ﻧﻔــﺖ(  ۲٫۶درﺻــﺪ

زﻣﺴﺘﺎن

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ۴ ،۱۳۹۹درﺻـﺪ و

ﻓﺼﻞ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـﺎ اﻋـﻢ از داﺧﻠـﯽ و

۱۳۹۹

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی از ﻧﺘﺎﯾﺞ روشﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﮐـﺎر

ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر

 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

و ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ دارد.

۱۷۵۹۲۱۷
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ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ
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رو ﺑــﻪ ﺑﻬﺒــﻮد رﺷــﺪ ﮐــﻞ اﻗﺘــﺼﺎد را از زﻣــﺴﺘﺎن ﺳــﺎل ۱۳۹۸
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۱۳۹۸

در ﺟﺪول  ،۶ﺷﺎﻣﺦ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻃﯽ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل ۱۳۹۸

ﺟﺪول  -۵ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان )درﺻﺪ(
۱۳۹۹
ﺷﺮح

۱۴۰۰

ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞ

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﻤﻦ

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

۲٫۱

۱٫۴

۱٫۴

۱٫۰

۱٫۲

۱٫۶

۱٫۷

۱٫۷

۱۳۹۹

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

۱٫۸

۱٫۴

۱٫۴

۱٫۴

۱٫۷

۲٫۱

۲٫۲

۲٫۱

ﺑﺪون ﻧﻔﺖ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اردﯾﺒﻬﺸﺖ

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

_

۳٫۷

۲٫۹

۲٫۸

۲٫۶

۲٫۵

۳٫۱

۳٫۰

۱۴۰۰

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

_

۵٫۲

۴٫۷

۴٫۷

۴٫۶

۴٫۵

۵٫۰

۴٫۹

ﺑﺪون ﻧﻔﺖ

۱۰

ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﻛﺪ EC-1-2-400-23

ﺟﺪول  -۶ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﺷﺎﻣﺦ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد

رﮐﻮد ﯾﺎ ﺛﺒﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻓﺼﻞ

ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾـﺮان ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻣﯽﺷـﻮد و روﻧـﻖ،

زﻣﺴﺘﺎن

ﺳﺆاﻻت ﻣﺸﺨﺺ از ﺳﻮی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و اواﯾـﻞ
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