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  چکیده

لذا ضرورت دارد که  باشد میتجاري  هاي عوامل و زمان وقوع سیکلیکی از مهمترین مباحث اقتصادي، 

هاي تجاري  سیکل بینی پیشدف این مقاله بررسی و ه .شده و مورد بررسی قرار گیرنداین عوامل شناسایی 

این منظور ابتدا  يبرا. باشد میهاي فصلی  با استفاده از داده 1370- 1392در اقتصاد ایران در دوره زمانی 

هاي تجاري  به استخراج سیکل 3با استفاده از فیلترهاي میان گذریی شده سپس دامتغیرهاي تحقیق فصلی ز

 رگرسیون هاي از روش ،هاي تجاري ع سیکلووق بینی پیش به منظور و هرخ داده در ایران پرداخته شد

 ی،نفت يدرآمدها شامل تحقیقدر این متغیرهاي مورد استفاده . ه استگردید استفادهلوجیت و پروبیت 

اي و  کاالهاي واسطه واردات یزانم و شده صادر یساختمان يها تعداد پروانه ،مخارج دولت، نرخ تورم

و  نرخ تورم ،ینفت يچنانچه درآمدهاکه  استنتایج مدل برازش شده نشان دهنده این . باشد یم اي سرمایه

افزایش . یابد یم یشاحتمال وقوع رونق افزا یابد، یشافزا اي اي و واسطه کاالهاي سرمایه واردات یزانم

درون  بینی پیش. دهد یکاهش مرا ساخت و ساز صادر شده احتمال وقوع رونق در اقتصاد  يجوازها تعداد

 نتیجه در. اند نموده بندي طبقه درستی به را مشاهدات موارد درصد 95 در ها که مدل دهد ینشان م اي نمونه

برون  بینی یشمدل به پ ینسپس با استفاده از ا. است یکسان ها همه مدل اي درون نمونه بینی پیشقدرت 

مدل در  يباال یینشان دهنده توانا یجنتا. پرداخته شده است 1392- 1394ی فاصله زمان يبرا اي نمونه

   .باشد یخارج از نمونه م بینی یشپ

  . ، مدل لوجیت و پروبیتگذر فیلتر میانسیکل تجاري، رکود و رونق،  :واژگان کلیدي

Keywords: Business Cycles, Boom and Recession, Band – Pass Filter, 
Logit and Probit Model.  

JEL Classification: B23, O45, M44, G34.  
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  مقدمه - 1

 ينوسانات اقتصاد یاو  يتجار هاي سیکل یدهمدرن وجود پد ياقتصادها يمساله مهم و محور

اقتصادها  يبرا یاز موارد باعث بروز مشکالت یاريبس در يتجار هاي سیکل ینچن یدایشپ .باشد می

که منتج  آورده استوجود   آنها به يناخواسته را برا يرکود یاو  یتورم یطاز شرا یو دوران شده

علل  یبررس یده،پد ینمطالعه ا یجه،در نت. گردیده استاقتصاد  يبرا یگريناگوار د یطبه شرا

هر  ياقتصاد گذاران یاستس يها دغدغه ینتر بردن آن از مهم یناز ب یوجود آمدن آن و چگونگ به

  .آید یشمار م  به يکشور

شوند  یم یفرونق و رکود تعر یمتوال يها هستند که تحت عنوان دوره ینوسانات يتجار هاي سیکل

متناوب به مدت  يا که به گونه ییها رفتن ییناقتصاد کالن به جذر و مدها و باال و پا یاتکه در ادب

رخ  تغالو اش یدمواقع تا صد سال در تول یبعض یاتا پنجاه سال و  یستب یاو  یستتا ب ، دهدو تا ده

 یشپ یها به طور متوال سیکل ینچه ا اگر. )1393گرجی و همکاران، ( گردد یم یفتعر دهد یم

 یتوان از لحاظ زمان یبهتر اگر چه م یانبه ب. یستندمشابه هم ن یو نوسان سیکلدو  یچاما ه یند،آ یم

 یکدیگرکامالً با  یمتوال ي ها سیکل ییراتنمود اما دامنه تغ بندي طبقهمشابه  یها را در قالب سیکل

 يرونق و رکود از لحاظ شدت، مدت و عوامل وجود ايه دوره یگرد ياز سو. متفاوت هستند

ممکن . با هم داشته باشند یزن يآشکار يها و ممکن است تفاوت یستندلزوماً از تقارن برخوردار ن

اقتصاد را  مجموعه یاها و  و طوفان بخش یزلزله، خشکسال یل،س یرنظ یعیحوادث طب یاست برخ

خود را  دتوان میاقتصاد  یاز موارد پس از مدت یاريقرار دهد، اما معموالً در بس یدشد یرتحت تأث

   .یونددوقوع نپ  به يا هظقابل مالح ياقتصاد یکلس گونه یچه یجهداده و در نت یقتطب یدجد یطبا شرا

است  يا یصهاشکال و نق یک يهستند که اقتصاد اساساً دارا یدهعق یندانان بر ااز اقتصاد یگروه

 یاعتقادند که بعض یناز آنها بر ا یگريدر مقابل، گروه د. شده است يتجار هاي سیکلمنتج به  که

 یدهبه عق. شوند می ها یکلس ینا یدحداقل تشد یا یدایشباعث پ) یرونیب( یخارج يها از دخالت

از طرف ) یرونیب( یخارج يها که دخالت یبوده و تا موقعثبات  يگروه، اقتصاد اساساً دارا ینا

را تجربه نخواهد  يتجار یکلس یچگونهد، اقتصاد همنابع وجود نداشته باش یرها و سا دولت، بانک

بین  اري، نمایانگر قدمت این موضوع درتج هاي سیکلمرور ادبیات اقتصادي در زمینه تحلیل  .نمود

تجاري، نخستین  هاي سیکلشناخت و درك ) 1981( 1طبق نظر لوکاس. باشد میمباحث اقتصادي 

                                           
1. Lucas (1981) 
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ها  سیکلاین  بینی پیشبنابراین توانایی در جهت  .هاي تثبیت است راحی مناسب سیاستگام در ط

از . درا جهت حرکت اقتصاد تدوین نمای تري هاي مناسب ریزي ها و برنامه گذاري سیاست دتوان می

همگی ... قتصادي، بیکاري و رشد ا طرف دیگر متغیرهاي عمده اقتصاد کالن نظیر نرخ تورم،

تواند درك  تجاري می هاي سیکلباشند، بنابراین شناخت  می سیکلیهاي  حرکت داراي

ترین هدف تحقیق  مهم .هاي اقتصاد کالن ارائه دهدهاي موجود بین متغیر تري از ارتباط مناسب

متعددي براي  هاي روشطور کلی ه ب. باشد هاي تجاري در اقتصاد ایران می سیکل بینی پیشحاضر 

جیت و ورگرسیونی ل هاي مدلدر اقتصاد وجود دارد که این مطالعه از هاي تجاري   سیکل بینی پیش

وقوع  بینی پیشبراي فصلی  هاي دادهبا فراوانی  1370-1392دوره زمانی  هاي دادهو پروبیت 

  .است کردهاستفاده هاي تجاري در اقتصاد ایران  سیکل

مروري بر مطالعات پیشین انجام ساختار مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل شده است که در ادامه 

ي تجاري در اقتصاد ها روند سیکلبه بررسی سپس  .شود میموضوع تحقیق بیان مبانی نظري شده و 

و در نهایت نتایج  شود میدر بخش چهارم به بررسی مدل تجربی تحقیق پرداخته و  ایران پرداخته

   .شود میمقاله بررسی و به ارائه پیشنهادات پرداخته 

  

  مروري بر مطالعات پیشین -2

تجاري در  هاي سیکلهاي  ویژگی"در مقاله خود با عنوان ) 2004( 1گالگاتی و همکاران

اي، پس از  کشور مدیترانه 12براي  1950-1998براي دوره زمانی  "کشورهاي حوزه مدیترانه

جزء ) 1997( 2پرسکات -هاي تجاري با استفاده از فیلتر آماري هودریک سیکلتعیین و شناسایی 

هایی به بررسی  روند از سري زمانی مورد نظر را استخراج کرده و آنگاه با معرفی شاخص

قط هاي تولید ف نشان دهنده آن است که نوسان ،نتایج. اند تجاري پرداخته هاي سیکلهاي  ویژگی

هاي تجاري براي کشورهاي مختلف،  در ترکیه و اردن تقریبا ثابت است و میانگین طول دوره

براي ) 2010( 3الن و سیلوستر .یافتگی آن کشورها مرتبط است متفاوت بوده و به سطح توسعه

تجاري  هاي سیکلهاي مالی مشابه داراي  هاي چین با سیاست بررسی اینکه تا چه اندازه استان

 دهد میآنها نشان  نتایج. اند دهاستفاده کر )1998( 4فرانکل و رزهمزمان هستند، از مدل همبستگی 

                                           
1. Gallegati and et al (2004) 
2. Hodrick-Prescott (1997) 
3. Lan and Sylwester (2010) 
4. Frenkel and Rose (1998) 
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لیتمی و  .مشابه دارند يبه حرکات ادوار تجار یلمشابه تما یمال یتوضع يدارا يها که استان

تجاري در ژاپن را با استفاده از نظریه  هاي سیکلاي علت ایجاد  در مطالعه) 2011( 1همکاران

تولیدات  هاي دادهاز  مطالعهدر این . ندا هکردبررسی  1978-2007ماتریس تصادفی براي سال 

که عامل اصلی ایجاد ادوار تجاري دهد  مینتایج آنها نشان . صنعتی ژاپن استفاده شده است

تاثیرات بین المللی،  خود مطالعهدر ) 2013( 2میچالیدز و همکاران .هاي تقاضاي واقعی است شوك

کسب و کار یونان تجزیه و تحلیل  سیکلبه طور خاص از ایاالت متحده و اتحادیه اروپا را بر روي 

در این مطالعه تعادل بلندمدت اقتصاد یونان توسط مدل تصحیح خطاي برداري ارزیابی . اند کرده

مدت اقتصاد یونان به طرف افزایش دار در تعادل بلند یک تغییر جهت معنی مطالعه نتایج. شده است

همگرایی با اقتصاد ایاالت متحده و کشورهاي غیر مرکزي اتحادیه پولی اروپا بعد از  هاي نرخ

سازي سیاست پولی مشترك، تولید  پس از پیاده. دهد اجراي سیاست پولی مشترك را نشان می

 هاي سیکلدر نهایت اینکه . ماهنگ شده استناخالص داخلی یونان با اقتصاد ایاالت متحده ه

تجاري ایاالت متحده و همچنین از نوسانات اسپانیا و  هاي سیکلکسب و کار یونان تا حدي توسط 

  .شود میایرلند متاثر 

با استفاده  تجاري در ایران هاي سیکلگیري  اندازهبه ) 1389( نیا و قاسمی طیب ،در مطالعات داخلی

-1382ي زمانی  هاي فصلی و ساالنه طی دوره گیري از داده و با بهره پرسکات -هودریک  فیلتراز 

ي تجاري را پشت سر گذاشته  اقتصاد ایران هفت دوره نتایج آنها نشان داد که. اند پرداخته 1350

هاي اقتصادي حاکم  سال، رکود بر فعالیت 15هاي مزبور، رونق و در  سال از سال 17است که در 

نین نفت از میان عوامل متعدد تاثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران چ هم. بوده است

پرسکات و -یکدروه یافتاز دو ره) 1389(و همکاران  يشاهمراد .نقش موثرتري داشته است

نحوه  یو بررس يکالن اقتصاد يهاریمتغ يتجار يها یکلاستخراج بخش س يبرا 3ینگباکستر ک

امکان استفاده از  یهاز آن است که فرض یآنها حاک یجاند و نتا آنها استفاده کرده یحرکت هم

دست ه ب یجبر اساس نتا ینهمچن. رد کرد توان میران را نیاقتصاد ا يبرا یواقع يتجار يها یکلس

هژبر . دفعال باش یپول يها یاستس یرانانتظار داشت که در اقتصاد ا توان میآمده از مطالعه آنها ن

تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاري اقتصاد ایران با استفاده از الگوي به ) 1390( کیانی و مرادي

دست ه نتایج ب. اند پرداخته) 1367:1-1387:2(در دوره زمانی  خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف

                                           
1. Lyetomi and et al (2011) 
2. Michaelides and et al (2013) 

3. Baxter - King 
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ر رکود اتفاق افتاده آمده حکایت از آن دارد که در طی دوره یاد شده در سه مقطع زمانی، چها

نتایج بدست آمده بر این . ترین این رکودها با تداوم هفت فصل ظهور کرده است ست، طوالنیا

فصل تداوم داشته  74/1طور متوسط ه داللت دارد که در دوره مورد بررسی هر بار وقوع رکود، ب

فصل  66/6این در حالی است که بروز هر دوره رونق در دوره مورد بررسی در اقتصاد ایران. است

در اقتصاد  يتجار يها یکلس یدایشعلل پ یبه بررس) 1393(گرجی و همکاران  .ادامه یافته است

) VAR( يبردار یونخودرگرس هاي مدل رویکرد از استفاده با 1350 – 1390 یدر دوره زمان یرانا

است که تورم قدرت  ینا یددست آمده موه ب یجنتا. اند پرداخته) ECM(خطا  یحو مدل تصح

 یستن يتجار يها یکلتورم علت س یرا ندارد و به عبارت يتجار يها یکلس يبرا یدهندگ یحتوض

از  یتدر مورد عل يتجار يها یکلس یهکننده نظریدباشد که تائ یعلت تورم م يتجار يها یکلاما س

از سمت  یهسو یک یترابطه عل یکگفت که  ینچن توان می ینبنابرا .ها است یمتبه ق یدسمت تول

   .ردبه سمت تورم وجود دا يتجار يها یکلس
  

  مبانی نظري تحقیق - 3

نوسانات سیکلی توسط امواج متناوب بسط و رونق از یک طرف و انقباض و رکود از طرف دیگر 

، بلکه حالت سیکلی دارند؛ بدین ت روند، آهنگ و نظم ثابتی نداشتهاین نوسانا. شوند میایجاد 

. دپیوند متناوباً و به صورت یک الگوي نسبتاً مشابه به وقوع میمعنی که مراحلی از رکود و رونق 

این نوع نوسانات را . اند نام نهاده "ها سیکل"این نوسانات را نوسانات سیکلی و یا به طور خالصه 

گفت  توان میها از نوسانات فصلی متمایز نمود، به این معنی که توان به وسیله روند و آهنگ آن می

 داراي یک روند ثابت هستند) طبیعیحداقل فصول (وند آزاد و نوسانات فصلی ها داراي ر سیکل

   .)1392سا، آمهر(

تولید فوالد، . هاي فعالیت تجاري مشاهده نمود در بسیاري از جنبه توان میرات سیکلی را یتغی

عمده  هاي قیمتبهره، سودها، سطح  هاي نرخفروش اتومبیل، فعالیت ساختمانی، دستمزدها، 

هاي بانکی،  اندازها، بدهی فروشی، صادرات و واردات، نرخ ارز، انتشار اوراق قرضه، حجم پس

طور کلی ه ب. کنند میزاد و ولد همگی از تغییرات سیکلی تبعیت  هاي نرخاشتغال و حتی ازدواج و 

 )3(رونق،  )2(بهبود، ) 1: (م نمود که عبارتند ازیبه چهار مرحله تقس توان مییک سیکل تجاري را 

. که اقتصاد در مرحله بهبود است گویند میرود  وقتی که تولید و اشتغال باال می. بحران) 4(رکود و 

به مرحله  کنند میو منابع با حداکثر ظرفیت خود کار  شود میوقتی که به اشتغال کامل نزدیک 
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فعالیت  گویند می کند یمهنگامی که تولید ناخالص ملی و اشتغال سیر نزولی پیدا . رسد میرونق 

 گویند میوقتی که کاهش تولید و اشتغال عمیق و ژرف شود . دچار رکود شده است ياقتصاد

کشد  مرحله رکود و یا کسادي معموالً بین یک تا سه سال طول می. اقتصاد دچار بحران شده است

از سه سال ادامه  هنگامی که مرحله رکود بیش. گذارد که در طی آن نرخ بیکاري رو به افزایش می

. گفت که اقتصاد دچار بحران شده است توان مییابد و نرخ بیکاري به افزایش خود ادامه دهد، 

هنگامی که نرخ بیکاري باال بماند و فعالیت کسب و کار اقتصادي در طول مدت شش سال و یا 

یک دوره رکود مراحل سیکل تجاري از . آن را بحران بزرگ نامید توان میبیشتر دچار رکود شود 

 دهد میاي دیگر یک سیکل کامل را تشکیل  اي دیگر و یا یک دوره رونق تا دوره تا دوره

 . )1383، اسنودن(

  . 3حرکتی و هم 2، تداوم1پذیري تغییر: هاي تجاري عبارتند از سیکلهاي  ترین ویژگی مهم

. تمایل متغیر به نوسان است دارد و در واقع میزان ثباتی یک متغیر را بیان می پذیري، درجه بیتغییر

هاي زمانی براي ایجاد  گر توان سري پذیري متغیر در مقایسه با متغیر مرجع، نشانتغییر يسطح باال

نیا و  طیب( گیرد این خصوصیات براي ارزیابی علل ادوار تجاري مورد بررسی قرار می. است سیکل

  .)1385قاسمی، 

از یک سال تا بیش از یک دهه  دتوان می، کند میاقتصادي کامل طی  سیکلمدت زمانی که یک 

اما نکته قابل توجه این است که وقتی رکود شروع شد، اقتصاد تمایل به عملکرد . باشد میمتغیر 

. )1392مهرآسا، ( یابد میو این وضعیت براي یک سال یا بیشتر ادامه  دهد میانقباضی از خود نشان 

. یابد میکه براي مدتی دوام  دهد میهمچنین در مدت رونق، اقتصاد عملکرد انبساطی از خود نشان 

  .شود میوجود چنین گرایشی در حین رکود یا رونق تداوم نامیده 

هاي اقتصادي و  در بسیاري از بخش سیکلیحرکتی نیز به این معنا است که الگوي مشاهده شده  هم

. کم و بیش به صورت همزمان با نوسانات در متغیر مرجع حرکت کندمتغیرهاي کالن اقتصادي 

این بدان معنی است که در یک دوره تجاري، مرحله حضیض و اوج در مورد متغیرهاي مطرح 

حرکتی به وسیله دو دیدگاه زمان چرخش و  تحلیل هم. ک زمان صورت گرفته استشده در ی

 1و پسرو 5، همزمان4ند پیشروتوان میبا توجه به زمان، متغیرها . شود میسمت و سوي چرخش مطرح 

                                           
1. Volatility 
2. Persistence 
3. Covariate 
4. Leading Indicators 
5. Coincident Indicators 
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قبل از متغیر  سیکلیمتغیرهاي پیشرو آنهایی هستند که تغییر حرکت آنها در نقاط . باشند) مؤخر(

به صورت مشابه، متغیرهاي همزمان به صورت ). 1382پور،  هادیان و هاشم( پذیرد مرجع انجام می

و از نظر  کنند میص داخلی و متغیرهاي پسرو بعد از متغیر مرجع حرکت همزمان با تولید ناخال

  . شوند میجهت، مخالف جهت و غیر ادواري تقسیم  جهت و راستا نیز به سه گروه هم

تعریف نمود که در میان صورت طیفی ه ب توان میتجاري قبل از کینز را هاي  سیکلهاي  تئوري

هاي  عبارت دیگر اغلب سبب گسترش تئوريه ب. گردد هاي جدید پدیدار هاي نظریه آنها ریشه

 هاي سیکلمدرن بعدي همچون تئوري سنتی کینزي، تئوري پولی فریدمن و یا پولیون، تئوري 

تجاري  هاي سیکلهاي  و باالخره تئوري RBCتجاري حقیقی یا هاي  سیکلتجاري پولی، تئوري 

اي  درك اصولی و ریشه بیشتر برايها به همین جهت بررسی آن. اند هاي جدید شده کینزین

آن، ریشه  هاي مختلف با قرائت به طور مثال تئوري کینزي سیکل تجاري .هاي اخیر است دیدگاه

تر عدم تعادل تقاضا که محوریت آن بیشتر بر  توان آنها را در قالب کلی در نظریاتی دارد که می

تجاري پولیون و فریدمن که تحت هاي  سیکلکمبود تقاضاي کل است، جستجو نمود و یا نظریات 

تجاري و یا تحلیل عدم مداخله دولت و سیاست هاي  سیکلهاي پولی  وتئوري 2نظریه ویکسلتأثیر 

هاي جدید که به  هاي تجاري پولی کالسیک و همچنین نظریات سیکل 3منسجم هایکپولی 

هاي  توان به تئوري میطور  همین. تجاري بوده است هاي سیکلهاي پولی  اي تحت تأثیر نظریه گونه

اي دیگر از کالسیک جدید، تحت تأثیر تئوري فرصت  تجاري حقیقی به عنوان شاخه هاي سیکل

 هاي سیکلهاي تولید در تئوري  ع و نوآوري در تولید و نقش هزینهو مباحث ابدا گذاري سرمایه

یافته  گسترشهاي جدید که به نوعی مدل  هاي کینزین تجاري اشاره نمود و باالخره تئوري

آن  )RBC( تجاري حقیقی هاي سیکلبحث محوري اقتصاددانان طرفدار . کینزي است هاي مدل

بر این اساس عاملین اقتصادي با . است که نوسانات اقتصاد در نتیجه تغییر متغیرهاي حقیقی است

شفاف  بازارها. شوند وده و دچار خطاهاي سیستماتیک نمیرویکرد و رفتار عقالیی بهینه عمل نم

آل و یا مدل  دارد و این شرایط یک شرایط ایده باشند و اقتصاد همیشه در حالت تعادل قرار می

به عبارت دیگر شرایط یاد شده در . کالسیکی نیست بلکه یک حالت مداوم در اقتصاد است

معتقد هستند که ) برخالف لوکاس و طرفدارانش( RBCطرفداران . مدت نیز صادق است کوتاه

روي متغیرهاي حقیقی نظیر اشتغال و تولید  ها بر متغیرهاي اسمی نظیر عرضه پول و سطح قیمت

                                                                                                   
1. Lagging Indicators 
2. Wicksellian 
3. Hayek 
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ند رفتار و نوسانات متغیرهاي توان میاین متغیرهاي حقیقی هستند که مؤثر نیستند و در حقیقت 

   ).1383، اسنودن(حقیقی را توضیح دهند 
  

  ل تجربی تحقیقمد - 4

  هاي تجاري استخراج سیکل - 1- 4

تجاري، متغیرهاي کالن اقتصادي به یک روند و یک جزء  هاي سیکلبه طور سنتی در مطالعات 

شیب خط روند را عواملی همچون توسعه فناوري، رشد . شود میاي یا نوسانی تجزیه  چرخه

شده براي انحراف اقتصاد از مسیر یکی از دالیل ارائه . کند میجمعیت و توسعه آموزش تعیین 

 "تجاري یا سیکل چرخه"رشد بلندمدت، وجود نوعی حرکت موجی است که اصطالحاً آن را 

ها وجود ندارد؛ اما وقوع   سیکلاگرچه هیچ اتفاق نظري در مورد زمان وقوع این . نامند می

هاي  هدف سیاست. شده استاي اجتناب ناپذیر تلقی  هاي رکود و رونق در هر اقتصاد، مسئله دوران

اساس مباحث سري زمانی  بر .بوده است ها سیکلپولی و مالی نیز همواره کاهش دامنه نوسان این 

و نامنظم، جزء ماناي آن  سیکلیبیان کرد که روند در واقع جزء ناماناي سري و اجزاي  توان می

   .شوند میمحسوب 

هاي اقتصادي است، نوسانات آن  سطح فعالیتترین معیار سنجش  چون تولید ناخالص داخلی جامع

اکثر مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران از . تجاري دارد سیکلنیز جایگاهی ویژه در مطالعات 

به ... کینگ و  –، تجزیه موجک، روش باکستر )HP(پرسکات  –فیلترهایی از قبیل هودریک 

به منظور دستیابی به روند در این مطالعه که  ،اند هاي تجاري استفاده کرده منظور استخراج سیکل

فیلترهاي . شده استاستفاده  CF(1(فیتزگرالد -تیانوکریسبلندمدت تولید ناخالص داخلی از فیلتر 

جا از فیلترهاي نامتقارن در این. تفاوت دارندباهم میانگین متحرك ف در محاسبه گذر مختل میان

به صورت نامتقارن با نمونه ) CF(فیلتر . شود میترین فیلتر است، استفاده  مومینمونه کامل که ع

اوت با طول ثابت، وزن، است که در آن بر خالف فیلترهاي متفگذر  ترین فیلتر میان کامل، عمومی

باشد  این میفیتزگرالد  –دلیل استفاده از فیلتر کریستیانو . کند با توجه به طول وقفه و تقدم تغییر می

و سري زمانی  را داردگذر  لتر میانیاین فیلتر امکان خارج کردن تمامی نوسانات به بیرون از فکه 

 ها لتر تعداد مشاهدات کمتري نسبت به سایر روشیاین ف. گیرد تحت تاثیر این نوسانات قرار نمی

                                           
1. Christiano - Fitzgerald 
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لتر یف همچنین استفاده از .بخشد ها از روند را بهبود می حذف کرده و این امر امکان تجزیه سیکل

هاي گام تصادفی بودن را نداشته باشد نیز  ویژگی زمانی که سري هنگامی فیتزگرالد –کریستیانو 

باشد که این فیلتر یک فیلتر  در نهایت الزم به ذکر می. دهد دست میه بخشی را ب نتایج رضایت

از هاي تجاري و تفکیک آن از ادوار با استفاده  بر این اساس زمان محاسبه سیکل است،زمان متغیر 

هاي  شود که در یک نمونه کامل و نامتقارن سیکل جر به این میهاي متفاوت در طول زمان من وزن

از داده تولید ناخالص داخلی  در این مقاله،. تجاري مثبت و منفی به دقت باالتري استخراج شوند

 یتمام .شده استاستفاده  1370-1392مقطع  به صورت فصلی در 1383حقیقی به قیمت ثابت

  .اند شده ییزدا یفصل X_12 یلتربا استفاده از ف يساز زمون و مدلآقبل از  یقتحق یرهايمتغ

هاي تجاري، سري زمانی تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به دو قسمت  سیکلبه منظور استخراج 

ی سیکلقسمت اول به روند سري زمانی مربوط است و قسمت دوم به نوسانات . شده استتجزیه 

اي براي تناوب  در این نوع از فیلترها با مشخص نمودن دامنه. گردد یعنی انحرافات از روند برمی

گذر در واقع فیلتري خطی است که  فیلتر میان. شود میهاي زمانی جدا  ی از سريسیکلسري، جزء 

دوره (براي استفاده از این فیلتر در ابتدا باید دامنه . گیرد ها می از داده 1زنی دوبلمیانگین متحرك و

به عنوان مثال، . شوند مینشان داده ) PLو  PU(این دامنه با جفت اعداد . انتخاب شود) تناوب

کشد، بنابراین طول  سال طول می 8تا  3هاي تجاري از   سیکلچنانچه تصور بر این باشد که 

وطه فصلی باشد، این اعداد هاي مرب حال اگر داده. ودباید در این دامنه استخراج نمرا ها   سیکل

   ).2003 فیتزگرالد، -کریستیانو ( شود می فصل =32PUو =PL 12با  متناظر

                                           
1. Two-Sided Weighted Moving Average 
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  نامتقارن با نمونه کامل یلترف :1نمودار 

  

تفاوت میان سري  سیکلی سري فیلتر شده و سري غیرن دهنده نشا سیکلی، سري 1 نمودارمطابق 

به  سیکلیهاي رکودي و رونق، از جزء  براي تعیین دوره. باشد میفیلتر شده و مقادیر واقعی سري 

، الزم سیکلیبراي تعیین نمودن دوره رکود و رونق با استفاده از جزء . شود میدست آمده استفاده 

مطالعات هامبرگ و  از تحقیقاین در . ودنقاط اوج و حضیض را مشخص نم است که بتوان

استفاده شده براي تعیین نقاط چرخشی ) 2000( 2و چین، گویک و میلر) 2008( 1وراستندیگ

به دست آمده از مقادیر قبلی و  سیکلیافتد که مقدار سري  یک نقطه اوج زمانی اتفاق می. است

ادامه ) فصل(دوره  12اقل براي توجه به این که یک سیکل تجاري حد البته با. بعدي آن بیشتر باشد

نزدیک نقطه اوج دیگر به وقوع  دتوان میدوره ن 12اي کمتر از  یابد، هیج نقطه اوجی در فاصله می

با . شود میبندي  تر به عنوان بخشی از رونق جاري ادغام و طبقه بنابراین نقطه اوج پایین. بپیوندد

فاصله بین دو نقطه اوج و . شود ترتیب نقاط حضیض تعریف میاستفاده از همین روش و به همین 

، فاصله بین دو نقطه تحقیقاین در . دهد مییا دو نقطه حضیض یک سیکل کامل تجاري را تشکیل 

هاي بین یک  در ادامه دوره. گرفته شده استکامل تجاري در نظر  سیکلحضیض به عنوان یک 

                                           
1. Hamberg and Verstandig (2008) 
2
. Chin, Geweke and Miller (2000) 
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گرفته شده نقطه حضیض تا اوج به عنوان رونق و بین یک اوج تا حضیض به عنوان رکود در نظر 

 هاي سیکلکه  کند میاي تعریف  را به گونه سیکلاین روش یک  ،تر در یک نگاه دقیق. است

ررسی نشان ز این بنتایج حاصل ا. 2گیرد را نیز در بر می 1چن جزئی تعریف شده توسط ژوزف کی

ه ب .سیکل را پشت سر گذاشته است چهارمجموعاً  1370-92که اقتصاد ایران از سال  دهد می

چهارم  لفص 1373فصل سوم دوره رکودي، دوره  1373فصل اول تا  1371که دوره زمانی  طوري

فصل اول  1384فصل چهارم رکود، دوره  1383فصل دوم تا  1377فصل اول رونق، دوره  1377تا 

فصل  1389فصل چهارم رکود، دوره  1388فصل چهارم تا  1386ق، دوره فصل سوم رون 1386تا 

ارم دوره رکودي بوده هفصل چ 1392فصل اول تا  1391دوره  و فصل چهارم رونق، 1390اول تا 

   .است

  

  تجاري هاي سیکلوقوع  بینی پیششناسی  روش - 2- 4

مدلی را انتخاب  مقالهدر این  ،هاي تجاري وجود دارد سیکل بینی پیشمتعددي جهت  هاي روش

ها احتمال وقوع رکود را با  آن. پیشنهاد شده است) 1998( 3شکینیایم که توسط استرال و م کرده

ترین مدل  اند و معتقدند که تصریح پروبیت مناسب استفاده از مدل غیر خطی پروبیت بررسی کرده

مدل ) 2000(یک و میلر چین، گو همچنین بر مبناي مطالعه. هاي تجاري است سیکل بینی پیشدر 

ها  از این منظر که این گونه مدل .دهد ها ارائه می مقایسه با سایر روش تري در پروبیت نتایج مناسب

که به صورت غیر مستقیم از طریق تخمین این نمایند به جاي می بینی پیشدقیقاً نقاط چرخشی را 

GDP جیت ول هاي مدلپروبیت، از  هاي مدلعالوه بر استفاده از  مقالهدر این . آینده عمل نمایند

استفاده  4جیت و پروبیت دودوئیورگرسیونی ل هاي مدلتر، ما از  طور دقیقبه . شود نیز استفاده می

در این . بگیرد دتوان مینماییم به این معنا که متغیر وابسته فقط یکی از دو مقدار صفر یا یک را  می

                                           
1. Joseph Kitchin 

2
بنا به اعتقاد او . یجزئ یکلعمده و س سیکل: اند دو گونه ها یکلکه س دارد یم یاندر مطالعه خود ب چن یژوزف ک .

از مواقع  یارياست که در بس یدهعق ینبر ا یناو همچن. ماهه است 40دوره  یک يبه طور متوسط دارا یجزئ یکلس

چند  یا یک ی،در مرحله ترق یبه عبارت. ماهه باشد 40 یجزئ یکلس سه یاعمده ممکن است شامل دو و  یکلس یک

لذا . گیرند یبه خود م یحرکات در چند نقطه حالت رونق و ترق یزن ینزول یردر مس ینسقوط همراه است و همچن

 .یافت يکوچکتر هاي یکلس توان یژوگالر م یکلکه در داخل س شود یمالحظه م
3. Estrella and Mishkin (1998) 
4. Binary Logistic and Probit Regressions 
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دهنده دوره رونق و عدد  که عدد یک نشان شود ساخته میاي  مطالعه، سري زمانی دودوئی به گونه

   :دهنده دوره رکود باشد صفر نشان

  

�� = �
1 چنانچه	اقتصاد	در	رونق	باشد

0 در	غیر	این	صورت
� 

  

به ) نرمیت(جستیک و پروبیت وبه عنوان متغیر وابسته در مدلی با تصریح تابع ل  ��متغیر وابسته

  : شود میسازي  صورت روابط زیر مدل

 

	��(�� = 1) = 	
���(�� �)

1 + ���(�� �)	
		 

��(�� = 1) = 	∅(���)		 
  

.)		∅که  طوري به شامل  X در روابط فوق،. ندارد تجمعی باشدنشان دهنده توزیع نرمال استا (

براي . اي از پارامترهایی است که باید تخمین زده شوند مجموعه � و باشد میمتغیرهاي توضیحی 

که با توجه به این .د شداستفاده خواه) MLE( 1پارامترها از روش حداکثر راستنمائیتخمین این 

 فوقنتایج حاصل از روابط . شبیه یکدیگرند به جز در دنباله، ،جستیکوتوزیع تجمعی نرمال و ل

ها بسیار بزرگ باشد و ما  د داشت، مگر زمانی که حجم نمونهنخواه چندانی با یکدیگر تفاوت

تخمین  ��پروبیت و لوجیت،  هاي مدلدر  .)1983، 2مداال( مها داشته باشی در دنباله مشاهدات کافی

زده شده به خودي خود براي تفاسیر ما ارزشمند نخواهد بود و آنچه که براي تفسیر مورد نیاز 

   :از مشتقات زیر استفاده خواهیم نمودآن خواهد بود که براي محاسبه  3است، اثرات نهایی

  

∂∅(���)

∂���	
= ∅(���). �� 

��(���)

����	
=

���(���)

(1 + ���(���))
�	

. �� 

  

 		�امین عنصر از k ،		�� و ��امین عنصر از بردار متغیرهاي توضیحی k ،���که  به طوري

تاثیرات تغییر در یکی از متغیرهاي مستقل بر احتمال متعلق  بینی پیشاین مشتقات براي . باشد می

                                           
1. Maximum Likelihood Estimation 
2. Maddala (1983) 
3. Marginal Effect 
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این مشتقات  شود میمشاهده  فوق گونه که از روابط همان. بودن به یک گروه استفاده خواهد شد

در نتیجه اثرات نهایی در سطوح مختلف این . کنند میاوت متغیر مستقل تغییر فدر سطوح مت

   .متغیرهاي توضیحی تغییر خواهند کرد

  

  معرفی متغیرهاي تحقیق - 3- 4

هاي  هاي رکود و رونق براي بروز سیکل در این مقاله بر اساس تعیین دورهمتغیرهاي مورد استفاده 

تعداد تجاري در اقتصاد ایران شامل تولید ناخالص داخلی، درآمدهاي نفتی، مخارج دولت، 

 واردات ، میزان)بخش ساختماناي براي رونق  به عنوان نماینده( صادره یساختمان يها پروانه

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت،  .باشد می و نرخ تورم اي اي و سرمایه هاي واسطهکاال

این متغیر . درآمدهاي نفتی دولت به صورت یک متغیر توضیحی به مدل اصلی وارد شده است

اقتصاد  .دهد میتحت تأثیر قرار  در ایران را دهنده تولید ناخالص داخلیتقریباً اغلب اجزاي تشکیل 

که همپاي کاهش این درآمدها وضعیت اقتصادي کشور به سمت رکود  دهد میایران نشان 

هاي  تعداد ساختمان از متغیردورنماي بخش مسکن همچنین براي نشان دادن . حرکت کرده است

وجود دالیل تجربی و نظري متعددي . شود استفاده می شروع شده در طول یک دوره زمانی خاص

. هاي تجاري است سیکلکننده  بینی پیشدر بخش مسکن  گذاري سرمایه ندبر این باورکه دارد 

گذاري قدرتمند است و به طور کلی،  اغلب یک سرمایه سازي ساختمان کهاست  دلیل نظري این

  . دهد بازار مسکن را تحت الشعاع قرار می

هاي آغاز  سازي ساز یا تعداد ساختمان که تعداد جوازهاي ساخت و دهد مینشان ) 2007( 1لیمر

متغیر دیگري  همچنین. هاي تجاري باشد سیکلکننده قابل اطمینانی براي  بینی پیش دتوان میشده 

مطالعات تجربی . وارداتمیزان مخارج دولت و استفاده خواهیم نمود عبارت است از  جاکه در این

بالقوه یک این متغیرها که  دهد میواردات در ادوار تجاري نشان  میزانمخارج دولت و  پیرامون

باشند و از  می 1383صورت فصلی و به قیمت ثابت سال کلیه متغیرها به . هستندمتغیر موافق ادوار 

   .اند هاي زمانی استخراج شده سایت بانک مرکزي جمهوري اسالمی بخش اطالعات سري

  

  

  

  

                                           
1. Leamer (2007) 
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  ریشه واحد متغیرهاي تحقیقآزمون  - 4- 4

در این قسمت از تحقیق به منظور جلوگیري از بروز رگرسیون کاذب در مدل به بررسی وجود 

هاي ریشه  نتایج حاصل از آزمون )1(جدول . ریشه واحد در متغیرهاي تحقیق پرداخته شده است

 سري زمانیبراي متغیرهاي ) PP(و فیلیپس پرون ) ADF( یافته تعمیمواحد دیکی فولر 

تمامی متغیرهاي باشد که  دهنده این امر می نتایج نشان. دهد را نشان می تحقیق زدایی شده فصلی

درصد در  95داري  به دلیل کمتر بودن مقادیر آماره آزمون از مقادیر بحرانی در سطح معنیتحقیق 

ه و این متغیرها با سطح داراي ریشه واحد بوده و فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را رد نکرد

   .باشند می I(1)د و به عبارتی این متغیرها انباشته از مرتبه اول یا نشو گیري مانا می یک بار تفاضل

  

   آزمون ریشه واحد متغیرهاي تحقیق :1جدول 

  متغیرها

  )PP(پرون  –آزمون فیلیپس   )ADF(آزمون دیکی فولر افزوده 

  آماره آزمون
مقادیر بحرانی 

  %95در سطح 
  آماره آزمون

مقادیر بحرانی 

  %95در سطح 

  -3.45  -2.96  -3.45  -3.30  تولید ناخالص داخلیلگاریتم 

  -3.45  -3.34  -3.45  -3.26  درآمدهاي نفتیلگاریتم 

  -3.45  -1.58  -3.45  -1.28  اي اي و سرمایه کاالهاي واسطه وارداتلگاریتم 

  -3.46  -2.93  -3.46  -2.66  مخارج دولتلگاریتم 

  -3.45  -2.15  -3.45  -2.52  هاي ساختمانی صادر شده پروانهتعداد 

  -3.46  -2.53  -3.46  -2.44  نرخ تورم

  تحقیقنتایج حاصل از برآورد  :منبع

  

  هاي بهینه و تعیین وقفه آزمون هم انباشتگی -5- 4

رهاي مدل، از روش متغیدر این مرحله براي بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین 

انباشتگی  دلیل استفاده از روش هم. است شدهاستفاده  1وسیلیوسج -انباشتگی یوهانسن هم

انباشتگی این است که این روش بیش از یک  هم هاي روشوسیلیوس نسبت به سایر ج -یوهانسن 

 ،رهاي مدل را در نظر گرفته و در صورت استفاده از این روشانباشتگی بین متغی بردار هم

براي تخمین رابطه بلندمدت با استفاده از روش . یی مجانبی خواهند بوداداراي کارها  زننده تخمین

هاي تعیین  وسیلیوس الزم است ابتدا مرتبه بهینه مدل با استفاده از مالكج –انباشتگی یوهانسن  هم

رهاي مدل تخمین زده شده متغی ، سپس رابطه بلندمدت بینقفه مدل خودرگرسیون برداري تعیینو

                                           
1. Johansen - Juselius  
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، تعداد بردار و یا بردارهاي 2و حداکثر مقادیر ویژه 1هاي آزمون اثر ایت با استفاده از آمارهو در نه

  . رهاي مدل تعیین شودانباشتگی بین متغی هم

هاي تعیین وقفه  ي با استفاده از مالكدر این مرحله الزم است مرتبه بهینه مدل خودرگرسیون بردار

در . رهاي مدل و حجم نمونه صورت گیرداساس تعداد متغیه بهینه باید بر تعیین وقف. شودتعیین 

جدول زیر، وقفه بهینه بر اساس معیارهاي مختلف انتخاب وقفه بهینه براي مدل انتخابی نشان داده 

از دست دادن درجه آزادي کمتري نسبت  باعث 3شوارتزبه دلیل اینکه استفاده از معیار . شده است

این تحقیق، وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز انتخاب گردیده  شود، لذا در به دیگر معیارها می

  .است

  تعیین تعداد وقفه هاي بهینه مدل :2جدول 

 کوئین- آماره هنان آماره شوارتز آماره آکائیک وقفه

1 9.889- 8.847-* 9.470-* 

2 9.928- 7.844- 9.090- 

3 9.660- 6.535- 8.404- 

4 9.959- 5.443- 7.935- 

5 10.200-* 4.428- 7.543- 

  نتایج حاصل از تحقیق :منبع                                            

  

 یکوقفه  ،پیداست، وقفه بهینه در این مدل بر اساس معیار شوارتز 2 طور که از جدول همان

براي شود که  بطه بلندمدت بین متغیرها مطرح میدر گام بعدي موضوع بررسی وجود را .باشد می

ندمدت بین متغیرها بر انباشتگی یوهانسون براي پی بردن به وجود رابطه بل این منظور از آزمون هم

   .ذکر شده است 3هاي آزمون استفاده شده که نتایج آن در جدول  اساس آماره

  آزمون هم انباشتگی یوهانسون :3جدول 

 Traceآزمون   ����آزمون 

فرضیه 

  صفر

فرضیه 

  مخالف

آماره 

  آزمون

 بحرانی مقدار

95%  

فرضیه 

  صفر

فرضیه 

  مخالف

آماره 

  آزمون

 مقدار بحرانی

95% 

0=r  1=r 46.58 40.07 0=r  1r  115.42  95.75 

1r  2=r  36.20 36.87 1r  2r  68.84 68.89 

2r  3=r  16.22 27.58 2r  3r  32.63 47.85 

3r  4=r  10.81 21.13 3r  4r  16.41 29.79 

4r  5=r  3.22 14.26 4r  5r  5.59 15.49 

5r  6=r  2.36 3.84 5r  6r  2.36 3.84 

   نتایج حاصل از تحقیق :منبع             

                                           
1. Trace Matrix 
2. Maximum Eigenvalue 
3. Schwartz Information Criterion 
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که براي هر دو آماره آزمون فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه  دهد مینشان نتایج تحقیق 

بین متغیرها وجود درصد رد شده و رابطه بلندمدت  95داري  بلندمدت بین متغیرها در سطح معنی

   .رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد یکدست آمده حداکثر ه بر اساس نتایج ب. دارد

  

  یتو لوج یتپروب یونیمدل رگرسبرآورد  - 6- 4

مدل  .نمایش داده شده است 4جیت در جدول ونتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی پروبیت و ل

صادره با  یساختمان يها با چهار وقفه، تعداد پروانه ینفت يدرآمدها یحیتوض یرهايشامل متغ زیر

، نرخ تورم با دو وقفه، مخارج با شش وقفه اي اي و سرمایه کاالهاي واسطه وقفه، واردات چهار

هاي انجام شده با  تخمین. باشد میرونق در فصل گذشته  یاو وقوع رکود دولت با چهار وقفه 

لیتن و در اینجا همانند پیشنهاد . انجام شده است 1392 چهارمتا فصل  1370از فصل اول  اي نمونه

ها به منظور انجام آزمون  پس از گذشت یک سال از سیکل آخر، مابقی داده) 2001( 1کاتسورا

در ادامه جهت بررسی اثر تغییر متغیرها بر  .2رفته شده استاز مدل گ اي نمونه برون بینی پیش

که در این قسمت صرفاً متوسط  توضیح استالزم به . شداحتمال وقوع رونق، اثرات نهایی محاسبه 

باشد که براي هر متغیر به  الزم به ذکر می .گزارش شده است 4مقادیر اثرات نهایی در جدول 

هاي آن  هاي تجاري مقدار جاري و وقفه سیکلمنظور لحاظ کردن اثرات متغیرهاي مستقل بر بروز 

هاي خوبی برازش براي  داري ضرایب و استفاده از آماره اما در نهایت با توجه به معنی شدوارد مدل 

  . هاي مختلف مدل زیر به عنوان بهترین مدل توضیح دهنده انتخاب گردید مقایسه مدل

  

  

  

  

  

  
 

                                           
1. Layton and Katsuura (2001) 

2
 یرکود آت ینیب یشها در پآن ییکارا یدر مطالعه خود جهت بررس یخط یرغ یحسه تصر) 2001(و کاتسورا  یتنل .

 یخوب یارهايمع يبر مبنا. فمارکو یمرژ یرو تغ یتلوج یت،پروب یحتصر :که عبارتند از اند به کار گرفته یکاآمر

 هاي که استفاده از مدل دهد یم یشنهادپ یلتحل ینا اي، برون نمونه ینقاط چرخش بینی یشپ یزو ن اي برازش درون نمونه

صرفاً  تواند یم یبرق هاي مدل یردر مقابل سا يبرتر ینا که طوريه ند بک می عمل ها مدل یرنسبتاً بهتر از سا یمرژ ییرتغ

 .عوامل باشد یربرازش مورد استفاده و سا یارهايحجم نمونه مورد مطالعه، مع یشرو،پ یرهايانتخاب نوع متغ یجهنت
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  و پروبیت برآورد مدل لوجیتنتایج حاصل از  :4جدول 

  متغیرهاي مستقل مدل

  مدل الجیت

Prاحتمال رونق  �R� = �(رونق)1 =
���(���)

�����(���)	
 

  مدل پروبیت

��احتمال رونق  ��� = �(رونق)1 = ∅(���) 

 اثرات نهائی ضرایب اثرات نهائی ضرایب

  -  1.68) 0.02(  -  1.45) 0.00(  أعرض از مبد

  0.0589  0.36) 0.00(  0.0708  0.89) 0.02(  درآمدهاي نفتی

واردات کاالهاي 

  اي اي و سرمایه واسطه
)0.02 (0.79  0.0687  )0.01 (0.68  0.0663  

هاي  تعداد پروانه

  ساختمانی صادر شده
)0.00 (0.95-  0.0278-  )0.01 (0.53-  0.0370-  

 0.0514  0.059) 0.00( 0.0515 0.062) 0.03(  نرخ تورم

 0.0552  0.21) 0.04( 0.0534 0.14) 0.02(  مخارج دولت

رکود و رونق در فصل 

  گذشته
)0.03 (1.78  -  )0.00 (1.94  -  

  

  LR :35.78آماره 

  LR :0.000سطح معنی داري 

  0.81: آماره ضریب تعیین مک فادن

  2.88: لمشو –آماره هاشمر 

  H-L :0.57سطح معنی داري آماره 

  LR :29.56آماره 

  LR :0.000سطح معنی داري 

  0.79: آماره ضریب تعیین مک فادن

  1.69: لمشو –آماره هاشمر 

  H-L :0.42سطح معنی داري آماره 

   ).باشد می Probمقادیر اعداد داخل پرانتز بیانگر (دست آمده از تحقیق ه نتایج ب :منبع

  

ده آید، کلیه ضرایب مربوط به متغیرهاي توضیحی در سطح  می باال بر هاي مدلگونه که از  همان

  . هستنددرصد معنادار 

عرض از  ست از صفر بودن کلیه ضرایب به جزفرضیه صفر در این آزمون عبارت ا: LR شاخص

نتایج . باشد میبا درجه آزادي معادل تعداد قیود اعمال شده کاي دو این آماره داراي توزیع . أمبد

مک فادن  R2آماره  .باشند مدل تخمین زده شده در حالت کلی معنادار می دوکه هر  دهد مینشان 

�R	و به صورت  باشد می 1نمایی واقع شاخص نسبت راستدر  = 1 −
			�����

			�����
گونه  همان. است 

رگرسیون خطی است و  هاي مدلدر  ��مشابه  شاخصاین  دهد مینشان  شاخصکه نام این 

در  2نتایج حاصل از آزمون خوبی برازش هاسمر و لمشو .همواره مقداري بین صفر و یک دارد

هاي  هاي انتظاري برازش شده را با داده این آزمون در واقع ارزش. گزارش شده است 4جدول 

و چنانچه تفاوت زیاد باشد، مدل را به عنوان  کند میبندي مقایسه  واقعی موجود به وسیله گروه

محاسبه شده، بزرگ باشد یعنی مقادیر شاخص اگر مقدار . برازش نامناسب رد خواهد نمود

                                           
1. Likelihood Ratio Index 
2. Hosmer and Lemeshow 
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در . د و در نتیجه برازش نامناسبی داریموه با مقادیر واقعی آن تفاوت دارشده در هر گر بینی پیش

و احتمال مربوطه،  H-L شاخصجیت، با توجه به مقادیر وپروبیت و ل هاي مدلاینجا در هر دو 

  .پذیریم عدم وجود تفاوت بین مقادیر برازش شده و واقعی می بر فرضیه صفر را مبنی

افزایش یابد،  صد میلیون تومانجیت، چنانچه درآمدهاي نفتی ودر مدل ل 4 با توجه به جدول

 یابد میدرصد افزایش  0.0708هاي مورد مطالعه به صورت متوسط  احتمال وقوع رونق در طی سال

 کشورساختمانی هاي  چنانچه تعداد پروانه. خواهد بود 0.0589و در مدل پروبیت این رقم معادل 

 جیت و پروبیتول نق به طور متوسط به ترتیب در مدلیک واحد افزایش یابد، احتمال وقوع رو

گونه تفسیر نمود که در  این واقعیت را شاید بتوان این. درصد کاهش دارد 0.0370و  0.0278

هاي اقتصادي و به تبع آن درآمدها کاهش  هاي رکودي که به طور کلی حجم فعالیت دوره

از طرفی جوازهاي . ها نیز با کاهش درآمد مواجه شوند که شهرداري باشد میاز واقع ن، دور یابد می

ها نیز محسوب  ها به عنوان یک منبع درآمدي براي شهرداري ساخت و ساز صادره توسط شهرداري

هاي  ها با کاهش هزینه ها متصور است که شهرداري بنابراین جهت کاهش این کسري. شود می

جواز، افزایش مدت اعتبار جوازها مثالً از یک سال به سه سال و فروش تراکم مربوط به صدور 

رغم وجود دوره رکود  در نتیجه تولیدکنندگان بخش مسکن علی. سعی در افزایش تقاضا نمایند

اقدام به تهیه جواز نمایند، تا در دوره آتی اقدام به ساخت و در یک مرحله جلوتر اقدام به فروش 

رود، دور از تصور  ین چون گرفتن جواز ساخت از اولین مراحل ساخت به شمار میبنابرا. نمایند

جلوتر، ) پنج فصل(رغم وجود رکود در دوره جاري و حتی تا پنج دوره  نیست که علی

ها  تولیدکنندگان براي تهیه جواز اقدام نمایند و در نتیجه تعداد جوازهاي صادره توسط شهرداري

افزایش یابد، احتمال صد میلیون تومان  اي اي و سرمایه کاالهاي واسطه اگر واردات. افزایش یابد

 افزایشدرصد  0.0663و  0.0687به ترتیب  لوجیت و پروبیت وقوع رونق به طور متوسط در مدل

افزایش یابد، احتمال وقوع رونق به همچنین اگر مخارج دولت صد میلیون تومان . خواهد یافت

 .خواهد یافت افزایشدرصد  0.0552و  0.0534به ترتیب  پروبیتلوجیت و  طور متوسط در مدل

 افزایش یابد، احتمال وقوع رونق به طور متوسط در مدلنرخ تورم یک درصد اگر در نهایت 

به عبارت دیگر با افزایش  .خواهد یافت افزایشدرصد  0.051و  0.062به ترتیب  لوجیت و پروبیت

ها و افزایش تمایل به تولید و استخدام نیروي کار  در نرخ تورم به دلیل افزایش در سودآوري بنگاه

  .یابد میهاي لوجیت و پروبیت افزایش  درصد در مدل 0.051و  0.062احتمال بروز رونق به ترتیب 
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ند توان میانتخاب شده  هاي مدلکه آیا  شودبررسی  یستبا سازي و تخمین می پس از مدل

به عبارت دیگر، نباید به . ارائه دهند یا خیرهاي مربوطه  بر حسب شاخص هاي مناسبی را بینی پیش

بینی بهتري را نیز  هاي نمونه دارد؛ لزوماً پیش دادهسادگی تصور نمود، مدلی که برازش بهتري روي 

به  2اي نمونهو برون  1اي نمونهدرون  بینی پیشبه این منظور از آزمون . به همراه خواهد داشت

و برون  اي نمونهدرون  بینی پیشنتایج حاصل از آزمون . شده استترتیب، در ادامه استفاده 

   .گزارش شده است 5در جدول  و پروبیت جیتومدل ل اي نمونه

 

  و پروبیت جیتومدل ل بینی پیشنتایج : 5جدول 

  مدل لوجیت

  درست بینی پیشدرصد   رکود  رونق شده بینی پیش/ هاي مشاهده شده  داده

 12/98 4 27 رونق

 89/96  46  6  رکود

-  -  - 94/95 

  مدل پروبیت

  درست بینی پیشدرصد   رکود  رونق شده بینی پیش/ هاي مشاهده شده  داده

 12/98 2 29 رونق

 88/97  48  4  رکود

-  -  - 35/96 

  نتایج حاصل از تحقیق :منبع                 

  

ها طبقات مشاهده شده واقعی براي  شده و ردیف بینی پیشها تعداد طبقات  ، ستون5ول در جد

مورد رونق و  31 ی،در کل نمونه مورد بررس ینبنابرا. دنده میمتغیر وابسته را در کل نمونه نشان 

 29و  27به ترتیب جیت و پروبیت ول هاي مدلمورد رونق،  31از . شود یدوره رکود مشاهده م 52

مورد را به درستی تشخیص  48و  46مورد رکود،  52نمایند و از  می بینی پیشمورد را به درستی 

درصد از  96هاي رونق و  درصد از دوره 97تخمین زده شده تقریباً   مدلبنابراین هر دو . دهند می

ها را  هدرصد از دور 95ها  نمایند و در حالت کلی مدل می بینی پیشهاي رکود را به درستی  دوره

   .دنکن می بینی پیشصحیح 

 دو، از هر باشد میخارج از نمونه که البته هدف نهایی نیز  بینی پیشآزمون توانایی مدل جهت  براي

 سال چهارمهاي قبلی استفاده نموده و احتمال وقوع رونق از فصل  مدل برآورد شده در قسمت

هاي  دهنده داده نشان R ،3و  2هاي در نمودار. شده است تخمین زده 1392تا فصل چهارم  1387

جیت و ول هاي مدلهاي انجام شده به ترتیب توسط  بینی پیشدهنده  نشان RFP و RFL واقعی و

   .باشد میپروبیت 

                                           
1. In Sample Prediction 
2. Out of Sample Prediction 
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  جیتومدل ل اي نمونهبرون  بینی پیش: 2نمودار 

  

  
  مدل پروبیت اي نمونهبرون  بینی پیش: 3نمودار 

 

  و پروبیت جیتومدل ل اي نمونهبرون  بینی پیشنتایج : 6جدول 

 مدل برآوردي

  بینی پیشهاي  آماره
  مدل پروبیت  مدل لوجیت

Theil Inequality Cefficient 0.33  0.33  

Bais Proportion 0.017  0.021  

Variance Proportion 0.0008  0.019  
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عدد صفر  که به طوريعموماً بین صفر و یک قرار دارد  1تیل ضریب نابرابريها،  در این آزمون

تري  نتیجه هرچه این ضریب کوچکتر باشد نشانه برازش مناسب در. نشان دهنده برازش کامل است

مقدار . دهد می، اعداد بزرگی را گزارش نانجام شده بینی پیش دونتایج حاصل از هر . خواهد بود

رتیب، میانگین و که تا چه اندازه به ت این آزمون بیانگر این استتورش و واریانس گزارش شده در 

هر چه این مقادیر کوچکتر . هاي واقعی فاصله دارد از میانگین و واریانس داده بینی پیشواریانس 

براي این دو مقدار اعداد صورت گرفته هاي  بینی پیشنتایج حاصل از . بهتري داریم بینی پیشباشد، 

اند اگرچه  شناسایی نموده جیت رکود اخیر راوهر دو مدل پروبیت و ل .دهد میبزرگی را گزارش ن

اما مدل  ،اند فصل تاخیر آن را تشخیص داده سهو با  نددقیق آن را به درستی تشخیص نداد زمان

   .قادر بوده است به طور کلی روند نوسانات را تشخیص دهد

  

  گیري و پیشنهادات نتیجه -5

که این نوسانات در  کند میهاي تجاري در هر کشور روند نوسانات تولیدات ملی را تبیین  سیکل

هاي تجاري از این جهت داراي  سیکلبررسی . نمایند عملکرد هر کشوري نقش مهمی را ایفا می

هاي اقتصادي بدون درك چگونگی نوسانات تولید ناخالص ملی و  ریزي اهمیت است که برنامه

مکانیزم سرایت  درباره علل پیدایش و. رسد میعلت و ریشه این نوسانات چندان موثر به نظر ن

گونه که قبالً اشاره شد گروهی از  همان. هاي تجاري منازعات زیادي وجود دارد سیکل

ي عواملی که در داخل خود سیستم  هاي تجاري به وسیله سیکلاقتصاددانان بر این باورند که 

جاري هاي ت سیکلدر مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که . شود میاقتصادي وجود دارد، ایجاد 

، هاي تجاري سیکلبا توجه به عوامل موثر در پیدایش . آیند زا به وجود می تحت تاثیر عوامل برون

زا و خارجی  باشند بلکه از طریق اختالالت برون زا می یندهاي درونآنه تنها داراي فر این نوسانات

مشترکند  ءداراي اجزاها به طور عمده  سیکلاز طرف دیگر اگر چه . گیرند نیز تحت تاثیر قرار می

بنابراین . ها را با یک عامل و با یک مکانیزم توجیه کرد آن توان میباشند لذا ن ولی با هم مشابه نمی

ما از میان این عوامل . هاي تجاري را توضیح دهد سیکلعلت  دتوان مییک تئوري واحد ن

. ها کمک کند سیکل نیبی پیشمتغیرهاي پیشرویی را در نظر گرفتیم که بتواند ما را در امر 

متغیرهاي استفاده شده با توجه به مطالعات انجام شده در این حیطه در ایران عبارتند از درآمدهاي 

هاي  اد پروانهو تعد اي اي و سرمایه کاالهاي واسطه واردات نرخ تورم، مخارج دولت،نفتی، 

                                           
1. Theil 
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چنانچه درآمدهاي نفتی افزایش  ،دهد مینشان  مقالهنتایج حاصل از این . ساختمانی صادر شده

که این امر به نوبه خود با واقعیت اقتصاد ایران هماهنگی  یابد مییابد، احتمال وقوع رونق افزایش 

ها افزایش یابد، احتمال  چنانچه تعداد جوازهاي ساخت و ساز صادر شده از سوي شهرداري. دارد

فزایش یابد، احتمال وقوع رونق در اقتصاد ا نرخ تورمچنانچه . یابد میوقوع رونق در اقتصاد کاهش 

. یابد می افزایشیابد احتمال وقوع رونق  افزایشواردات میزان و در نهایت، اگر  یابد می افزایش

و برون  اي نمونهبه ارزیابی درون  توان میاستفاده شده است را  مقالهی که در این های مدلارزیابی 

شده توسط مدل با  بینی پیشهاي زمانی  ، سرياي نمونهدر ارزیابی درون . تقسیم کرد اي نمونه

 31 ی،در کل نمونه مورد بررسنتایج نشان داد . شود میمشاهدات واقعی در دوره مشابه مقایسه 

به جیت و پروبیت ول هاي مدلمورد رونق،  31از . شود یدوره رکود مشاهده م 52مورد رونق و 

مورد را به  48و  46مورد رکود،  52نمایند و از  می بینی پیشمورد را به درستی  29و  27ترتیب 

هاي رونق  درصد از دوره 97تخمین زده شده تقریباً   مدلبنابراین هر دو . دهند درستی تشخیص می

درصد  95ها  نمایند و در حالت کلی مدل می بینی پیشهاي رکود را به درستی  درصد از دوره 96و 

   .ندنک می بینی پیشها را صحیح  از دوره

پیشنهاد داد که چنانچه در زمان رونق درآمدهاي نفتی،  توان میدست آمده ه بر اساس نتایج ب

هاي مولد  گذاري در بخش درآمدهاي ارزي ناشی از فروش نفت و منابع معدنی به صورت سرمایه

را هاي رونق  د احتمال بروز دورهتوان میو پیشرو اقتصاد همچون مسکن و ساخت و ساز تزریق شود 

افزایش در مخارج دولت و به طور خاص مخارج عمرانی در زمان  ،عالوه بر این. افزایش دهد

  .شود ها منجر به رونق تولید در اقتصاد می افزایش درآمدهاي دولت از طریق گسترش زیرساخت
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  و ماخذ منابع

  منابع و مآخذ فارسی) الف

منصور خلیلی  .راهنماي نوین اقتصاد کالن .)1383( و پی وینار کوویچ .، اچ ویناسنودن، بی .1

  .انتشارات برادران ؛ تهران،عراقی و علی سوري

ي صادقی مهد .هاي زمانی با رویکرد کاربردي سنجی سري اقتصاد .)1387( اندرس، والتر .2

  .؛ تهران، دانشگاه امام صادقشاهدانی و سعید شوال پور
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