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*

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ :

ﭼﮑﯿﺪه

ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن

†

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۲/۰۳/۲۰ :

‡

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﻗﺘﺼﺎد از آن ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی دوﻟﺖ
ﺗﺎﺑﻌﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﯿﻨﯿﺎن و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن ) (۱۳۹۳ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ آﻣﺎری ﯾﮏﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی آﻣﺎری ﯾﮏﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ روشﻫﺎی ﯾﮏﻣﺘﻐﯿﺮه و ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اداره ﻣﻠﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ) (NBERاز دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﻪ ﻧﻮع روش آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮهﺑﻮدن آن ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻖ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﻓﯿﻠﺘﺮ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ،روﻧﻖ ،رﮐﻮد
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی E32 ،C51 ،C32 ،C01 :JEL
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

۱

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺮ روی ﻣﺮز اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻮاﻣﻞ
۲

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ اﻟﺰاﻣ ًﺎ روی اﯾﻦ ﻣﺮز ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻘﯿﺪه
ﻏﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﺮز ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در دورهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻤﺘﺮ و در دورهﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد.

۳

ﺟﺪای از ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ از دوره  − ۱ﺗﺎ دوره
ﺑﻪ اﻧﺪازه

 Δﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل

ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮز اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻘﯿﻪ )ﯾﻌﻨﯽ

)Δ

Δ

ﺑﻪ ازای ]∈ [۰, ۱

(

 ((۱ −ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ ﺣﻮل ﻣﺮز

ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دوره ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮز اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻮل آن ﻣﺮز ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؟ )ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮی
را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد؟( اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
٤

دورهﻫﺎی رﮐﻮد و روﻧﻖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﻗﯿﻖ از
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .در دورهای از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺑﺎﻗﺎﻋﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ
٥

ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﻨﺪراﺗﯿﻒ در ﺳﺎل  ۱۹۲۰ﭼﺮﺧﻪای ﺑﺎ دوره ﺗﻨﺎوب  ۴۰ﺗﺎ  ۶۰ﺳﺎل
ﺑﺮای ﺳﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ را "ﻣﻮج ﻃﻮﻻﻧﯽ"

٦

potential output
actual output
 ۳ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻮل ﻣﺮز اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﻟﻮﮐﺎس ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ
ﺗﯿﻠﻮر و ﻧﻈﺮﯾﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻓﯿﺸﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن )ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ) McCallum (1989ﻓﺼﻞ  (۹ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
 ٤ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ روﻧﻖ و رﮐﻮد و دﯾﮕﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯿﺎن و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن )(۱۳۹۳
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
5
Kondratieff
6
long wave
2
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ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻮزﻧﺘﺲ ۱و ﯾﺎ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ
ﻫﺎﻧﺴﻦ ۲ﮐﻪ دورهﻫﺎی ﺗﻨﺎوب ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﺷﺎره ﮐﺮد) .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻧﺠﺮ و ﻫﺎﺗﺎﻧﺎﮐﺎ (۱۹۶۴) ۳ص ۱۵ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ( .در
٤

ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮔﻮردن ) (۱۹۶۰ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﮑﺮار ﻣﺪاوم دورهﻫﺎی ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و رﮐﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوﺑﯽ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻫﺪی دال
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮل دوره و
ﻫﻤﺎن ﺷﺪت ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ دو و ﯾﺎ ﺳﻪ و ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و
ﺑﻘﯿﻪ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺻﻌﻮد ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از ﺳﻘﻮط اﺳﺖ و
در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ رخ ﻣﯽدﻫﺪ«.
ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻗﺎﻋﺪه در ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎد از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺌﻮریﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﺷﯽ
٥

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺌﻮری ﻓﻮرﯾﻪ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮیﻫﺎی
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮاﺑﻊ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ و ﮐﺴﯿﻨﻮﺳﯽ داﻧﺴﺖ.
٦

۷

۸

ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی اوﻟﯿﻪ ﮐﺮاﻣﺮ  ،ﮐﻮﻟﻮﻣﻮﮔﺮوف و وﯾﻨﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻃﯿﻔﯽ

۹

ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺴﻂ ﺗﺌﻮری ﻓﻮرﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
)ﮔﺮﻧﺠﺮ و ﻫﺎﺗﺎﻧﺎﮐﺎ ) ،(۱۹۶۴ص .(۹ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی
ﻣﯿﺎنﮔﺬر

۱۰

ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ و ﮐﯿﻨﮓ

۱۱

) (۱۹۹۹و ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ (۲۰۰۳) ۱را ﺗﺸﮑﯿﻞ

Kuznets
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3
Granger & Hatanaka
4
Gordon
5
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6
Cramer
7
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8
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9
Spectral Analysis
10
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Baxter & King
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﯾﮏ ﺑﺎزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﺸﺨﺺ از ﯾﮏ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ
۲

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺰ و ﻣﯿﭽﻞ در اداره ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی

۳

) (NBERاز ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دو ﺟﺰء
روﻧﺪ و ﭼﺮﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺰ و ﻣﯿﭽﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری را ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ از ﺳﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای دوره ﺗﻨﺎوب ﺷﺶ ﺗﺎ ﺳﯽ و دو ﻓﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ و ﮐﯿﻨﮓ
٤

) .((۱۹۹۹روش ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) (۱۹۹۷در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻃﯿﻔﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ دو ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎﻻ دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻪ روش ﻓﻮق ،ﮐﻤﺮﻧﮓﺑﻮدن ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳﺘﺨﺮاج
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﻪ دو ﺟﺰء روﻧﺪ و ﭼﺮﺧﻪ
٥

در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب رﻓﺘﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ) (۱۹۵۷و ﺗﺠﺰﯾﻪ درآﻣﺪ ﺑﻪ دو ﺟﺰء
٦

داﺋﻤﯽ و ﻣﻮﻗﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد )ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ) .((۱۹۸۱اﮔﺮ درآﻣﺪ از ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﺟﺰء داﺋﻤﯽ درآﻣﺪ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر درآﻣﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن و ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎک و واﺗﺴﻮن

۷

) (۱۹۸۸در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی
ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) ،(۱۹۹۷ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ و ﮐﯿﻨﮓ ) (۱۹۹۹و ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ )(۲۰۰۳
ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪونﻧﻔﺖ )ﻣﺠﻤﻮع ارزش اﻓﺰوده
ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺸﺎورزی( در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻫﺪرﯾﮏ و
ﭘﺮﺳﮑﺎت ) ،(۱۹۹۷ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ و ﮐﯿﻨﮓ )،(۱۹۹۹ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ) (۲۰۰۳و ﺑﻮرﯾﺞ و

Christiano & Fitzgerald
2
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3
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4
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5
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6
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7
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش آﻣﺎری

ﻧﻠﺴﻮن ) (۱۹۸۱در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﮏﻣﺘﻐﯿﺮه و ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه )ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺠﺎب و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن ) (۱۳۹۱ﻗﺮار دارﻧﺪ( ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮﮐﺪام از روشﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺮوﻧﺰا ﺑﺮ ﻣﺪل ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺘﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ از روش ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی وزﻧﯽ ﺳﻮد
ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
 NBERاز دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﻋﻤﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦزدهﺷﺪه ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری از ﻧﻮع روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۲ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ روشﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .در ﺑﺨﺶ  ۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﺑﺨﺶ  ۴ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺨﺶ
 ۵ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اﺧﺘﺼﺎص دارد.

 ۲روشﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ
 ۱.۲روش ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﺮیزﻣﺎﻧﯽ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺎ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺘﻈﺎری

۰

ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ) (

ﺑﺮ روی ﺑﺎزه )  (۰,ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،

و ) (

ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ راﺑﻄﻪ  ۱ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ ) (

و) (

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺪان

ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

۱

در ﻫﻤﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ ( )) = ۰

( ′)) = ۰
ﻓﺼﻞ .(۱

( ),

۱

از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺑﺎ وزنﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ

۰

(

)

( ( )) = ۰ ،

و ( ′)) = ۰

( ),

(
(

و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت راﺑﻄﻪ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺴﺘﻠﯽ )(۱۹۸۴
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﻨﺎوﺑﯽ دورهﻫﺎی ﺗﻨﺎوب ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دورهﻫﺎی
ﺗﻨﺎوب ﻃﻮﻻﻧﯽ .ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) ،(۱۹۹۷ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ و ﮐﯿﻨﮓ ) (۱۹۹۹و
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ) (۲۰۰۳ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﭘﯽ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ دورهﻫﺎی ﺗﻨﺎوﺑﯽ
ﻣﺸﺨﺺ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺣﺪ ،ﺑﯿﻦ دو ﺣﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ( از
ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ
ﺳﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮی روﻧﺪ ) ( در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت
۰
) (۱۹۹۷ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ راﺑﻄﻪ  ۲ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
)(۲

)]۲

−۲

−

−۱

()−

−۱

−

([

۰

∑ )۲ +

−

(

۰

∑

…۰,

,

min

ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮی رﺷﺪ
ﻧﺎم دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﺳﺮی رﺷﺪ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دو ﻣﻘﺪار ﺣﺪی ﺻﻔﺮ
و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب آنرا ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺳﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
=
ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ
ﺷﻮد Δ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﯾﮏ روﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻄﯽ
۱

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺰء روﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ،ﺳﺮی روﻧﺪ ﻫﻤﻮارﺗﺮ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
آن ﭘﺮﻧﻮﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

۲

ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ و ﮐﯿﻨﮓ ) (۱۹۹۹ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک راﺑﻄﻪﻫﺎی  ۳و  ۴را ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ دورهﻫﺎی ﺗﻨﺎوب ﻣﺸﺨﺺ از ﺳﺮی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
۰

 ۱اﮔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻋﺪدی ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﻣﻨﻬﺎی ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺮی رﺷﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ.
 ۲در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺪد  ۱۶۰۰در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﺪد  ۱۶۰۰ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﻓﯿﻠﺘﺮ در اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺰاﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ وﺳﯿﻌﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
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ﻋﻤﻠﮕﺮ وﻗﻔﻪ اﺳﺖ.
وزنﻫﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻓﻮق ﺗﺎﺑﻌﯽ از دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده دوره
ﺗﻨﺎوب ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دوره

۳۸۷

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش آﻣﺎری

ﺗﻨﺎوب ﻋﺪد  ۶ﻓﺼﻞ و ﺣﺪ ﺑﺎﻻی آن ﻋﺪد  ۳۲ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻃﻮل وﻗﻔﻪﻫﺎ و
ﺗﻘﺪّمﻫﺎی ﺳﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،اﻧﺘﻈﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ
۱

ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺮی
ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺪد  ۳ﯾﺎ  ۶ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
)(۳

= ۰, … ,

)(۴

,

∑ ۱
۱

۲

=

+
=

۰

=

∑=) (

,

= ±۱, ±۲, … ,

,

=

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ) (۲۰۰۳ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ و ﮐﯿﻨﮓ )(۱۹۹۹
اﺳﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۳ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
,

)(۵
و

∑=) (

,

ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از زﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻈﺮ

وزنﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻈﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ دارای ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ وﻗﻔﻪ و ﺗﻘﺪم اﺳﺖ .دو ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ
 ۱ﺑﻪ وزنﻫﺎی
و ﮐﯿﻨﮓ ) (۱۹۹۹و ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ) (۲۰۰۳در ﭘﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﯾﻦ وزنﻫﺎ در ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻫﺮﭼﻪ وﻗﻔﻪ و ﺗﻘﺪم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮی
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
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دو ﻣﻘﺪار
ﮔﺮﻓﺖ:
= =  ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻌﯽ از زﻣﺎن

ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ و
ﮐﯿﻨﮓ ) (۱۹۹۹در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت( .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺑﺘﺪاﯾﯽ و
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮی ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
=  ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل وﻗﻔﻪﻫﺎ و ﺗﻘﺪّمﻫﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه
دوم ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﯾﮏ وﻗﻔﻪ و ﺗﻘﺪّم دارد ،ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻮم ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک دو وﻗﻔﻪ و ﺗﻘﺪّم دارد و ﺗﺎ آﺧﺮ )در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﻌﺪاد
وﻗﻔﻪ و ﺗﻘﺪّم ﻣﺴﺎوی داﺷﺘﻨﺪ( .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه از اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺮی
ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۳۸۸


ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه دوم ،ﯾﮏ وﻗﻔﻪ و ﺗﻌﺪاد
−۲

)ﮐﻪ در آن

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺳﺖ( ﺗﻘﺪّم وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻮم،

دو وﻗﻔﻪ و ﺗﻌﺪاد − ۳
−

و= −۱

ﺗﻘﺪّم وﺟﻮد دارد و  . ...اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره=
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .

ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ وزنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ وزنﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﺘﻔﺎوت از وزنﻫﺎی راﺑﻄﻪ  ۴ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ اول در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﮐﺎرا اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﻃﻮل وﻗﻔﻪﻫﺎ و ﺗﻘﺪّمﻫﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ و ﮐﯿﻨﮓ ) (۱۹۹۹ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺎﻟﺖ
دوم و ﺳﻮم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ :در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ از اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺮﯾﻨﻪﺑﻮدن وﻗﻔﻪﻫﺎ و ﺗﻘﺪّمﻫﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺳﻄﺢ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز ۱ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮی ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺣﺎﻟﺖ دوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ) (۲۰۰۳در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ،وزن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﻃﯿﻒ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ۲و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﻃﯿﻒ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ .ﺗﻔﺎوت
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ در دو وزن اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ) (۲۰۰۳اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﻃﯿﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
۳
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

اﮔﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ  ARIMAدر ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏﻣﺘﻐﯿﺮه و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ  VARدر
ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ و ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ) (۱۹۸۱روﺷﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از آن در اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دورهای از ﺳﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دو
phase change
independently, identically distributed
 ۳ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ،ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ) (۲۰۰۳ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
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 ۲.۲روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن

۳۸۹

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش آﻣﺎری

ﻓﺮض ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ دو ﭘﺮﺳﺶ زﯾﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ:
 آﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ  ARIMAﯾﺎ  VARﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ
۱

ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺎروی و ﺟﺎﮔﺮ ) (۱۹۹۳ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از



ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ آﻣﺎری ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
اﺳﺘﺎک و واﺗﺴﻮن ) (۱۹۸۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ
دال ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد دارد.
آﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﺎ ﺣﻮل
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
۲

)ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﯿﺪﻟﻨﺪ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) .((۱۹۸۲ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻨﺎوری و
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺮز اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻄﺢ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را
ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺗﮑﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوری ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮز اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮز اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪوﺟﻮد
آﻣﺪن ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺮدار ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی آن
) (۱ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪل ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮدار ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۶ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
( − ۱)) +

)(۶

۰

و

=

۰

+

اﺳﺖ .ﺑﺮدارﻫﺎی

=
،

،

۰

و

۰

ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا و روﻧﺪ در ﺟﺰء ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ و راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺿﺮاﺋﺐ
ﺿﺮاﺋﺐ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ = − ۰ − ۱

Harvey & Jaeger
Kydland & Prescott
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در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ

۱
۰

∑=) (

−

۰

−

۱

(′

+

( )Δ

۳۹۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

راﺑﻄﻪ  ۷ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،وﺟﻮد دو ﻣﺤﺪودﯾﺖ راﺑﻄﻪ  ۸ﺑﺮ ﺑﺮدارﻫﺎی
ﺿﺮاﺋﺐ ﺛﺎﺑﺖ  ۰و  ۱اﺳﺖ.
)(۷

+

۱

−
)(۸

)

−

۰

۰

(′

−

+

۱

)

۱

۰

′

=

′

=

۰

∑′+

( )Δ
۱

(=

۰

′
′

و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روش ﺿﺮاﺋﺐ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪدﺳﺖ

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﻣﻘﺪار
ﻣﯽآﯾﻨﺪ )ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ در آن

=

۱

اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﺮات و

=

۰

ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۰۶ﺻﻔﺤﻪ  .(۲۵۱ﻣﺪل راﺑﻄﻪ  ۷را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪل  VARدر ﺳﻄﺢ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ )راﺑﻄﻪ .(۹
)(۹

۰
۱

,

=−

ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای

۱
۰

−

=

−

۱

+

=

,

۱

۱

=Δ

−

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺿﺮاﺋﺐ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
) ( +

for < ۰

= ۲, ۳, … ,

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ) (
۰

∑ −و

۱

∑=

,

۱

−

(= −
+ ⋯+

۱

,

۱

Δ

=

=
=

ﮐﻪ در آن = ) (

∗

∗

) ( ) = (۱) + (۱ −

∗

ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۱۱ﺑﻪدﺳﺖ

ﻣﯽآﯾﺪ.
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)
=

=

۰

 Δﻣﺪل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺮداری

)(۱۰

∗

,

∑ = ) (  ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ راﺑﻄﻪ ( ) ( ) = (۱ −

) ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ
راﺑﻄﻪ  ۱۰ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺿﺮاﺋﺐ

,

∑=) (

=

) (

۳۹۱

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش آﻣﺎری

)(۱۱

) (

∗

=

+ (۱) ,

۱

=

+

∆ ,

=

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن )(۱۹۸۱
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮدار
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮدار
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم روﻧﺪ ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺎم ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷﺘﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ،اﮔﺮ رﺗﺒﻪ
ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ )(۱

ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮔﺎم ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷﺘﺎب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

اﺳﺖ.
اﮔﺮ )(۱, ۱

ﺑﺎ رﺗﺒﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ  ،ﯾﮏ ﺑﺮدار ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ

~

< ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
۱

ﻣﺘﻐﯿﺮ آن ) (۱ﺑﻮده و

ﺑﻌﺪی )ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ از آﻧﻬﺎ )(۰

اﺳﺖ ،اﻧﮕﻞ و ﮔﺮﻧﺠﺮ ) (۱۹۸۷ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ) (۱ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

−

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ) (۱در ﺟﺰء داﺋﻤﯽ ﺳﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

اﺳﺖ.
−

اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺎم ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎک و
واﺗﺴﻮن ) (۱۹۸۸ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻ را ﻧﻤﺎﯾﺶ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ  ۱۰و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺪ اﺟﺰای اﺧﺘﻼل در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ
ﺷﺮط اﻃﻼﻋﺎت دوره ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد راﺑﻄﻪ  ۱۲ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺮ روی از ﯾﮏ ﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ،راﺑﻄﻪ  ۱۳ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
)(۱۲
)(۱۳

∑+
∆

۱

∑−

۱

۱

=
→

Δ
= lim
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اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ روﻧﺪ ،ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن )(۱۹۸۱
ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺪل در ﺗﻤﺎم دورهﻫﺎی آﺗﯽ اﺳﺖ )اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﮑﺎﻧﻪای ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﻧﺸﻮد ،ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی آﯾﻨﺪه در ﺳﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰء ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دورهای اﺳﺖ( .ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﮐﺮدن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ۱۳از ﺑﺮدار
راﺑﻄﻪ  ۱۴ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

۳۹۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

)(۱۴

۱

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

−

∆

→

= lim

راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﺰء روﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺮی ،ﻣﻘﺪار ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮی در دورهﻫﺎی
دور ﺑﺎ ﺣﺬف روﻧﺪ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﮑﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﻧﺸﻮد ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم
اﺛﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺰء داﺋﻤﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

 ۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﻪ دو زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ روش ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ روش ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن )(۱۹۸۱
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دادهﻫﺎی
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﺠﺎب و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن ) (۱۳۹۱ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ دادهﻫﺎ
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از درﺟﻪ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.

 ۱.۳روش ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪونﻧﻔﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
و ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد .در ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) ،(۱۹۹۷ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ )ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات(
اﺳﺖ )ﺑﻪ زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۱.۲ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ( .در ﻧﻤﻮدار  ۱ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ

 ۲.۳روش ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن )(۱۹۸۱
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺳﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪونﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی )راﺑﻄﻪای ﻧﻈﯿﺮ راﺑﻄﻪ (۶
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از  ۱ﺗﺎ ) ۲۰۰۰ﺑﺎ ﺟﻬﺶ  ۱۰واﺣﺪ( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺳﺮی روﻧﺪ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭼﺮﺧﻪﻫﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی
دورﺗﺮ از ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۱.۲ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ) (۲۰۰۳ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ
از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ و ﮐﯿﻨﮓ ) (۱۹۹۹و ﮐﺎراﺗﺮ از آن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ
و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ )) (۲۰۰۳ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ = اﺳﺖ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل دوره ﺗﻨﺎوب  ۶ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل دوره ﺗﻨﺎوب را از ۸
ﺗﺎ  ،۴۰ﺑﺎ ﺟﻬﺶ  ۴ﻓﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﯾﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﮑﻞ  ۲ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۹۳

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش آﻣﺎری

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺗﺼﺮﯾﺢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮدار  ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻣﺪل اﺳﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد رواﺑﻂ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد وﻗﻔﻪ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺪل ﺻﺤﯿﺢ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را
در ﺑﺮدار
وارد ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﯾﺎ آزﻣﻮنﻫﺎی آﻣﺎری
۱
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد وﻗﻔﻪ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﯾﮑﺮدی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮدار  ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮدار
ﻣﺘﻔﺎوت را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﺖ اول ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ) (۱۹۸۱در ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺳﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ،ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺣﺠﻢ ﭘﻮل درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻣﺘﻐﯿﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺣﺎﻟﺖ
ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﻣﻮﺛﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻣﺪل و ﺗﻌﺪاد رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .آزﻣﻮنﻫﺎی آﻣﺎری و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﭼﻨﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ
۲

ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﯾﺎ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪل
ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﭼﻬﺎر ﻣﺪل ﺑﺎﻻ

 ۱ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮآرا ) ،(۱۳۷۷ﻧﺼﺮاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎوری ) ،(۱۳۸۲ﻋﺒﺎﺳﯽﻧﮋاد و ﺷﻔﯿﻌﯽ )،(۱۳۸۳
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﺪث و ﭘﺴﺮان ) (۲۰۱۲و ﻣﺠﺎب و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن )(۱۳۹۱
 ۲ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازش ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ
ﺳﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آزﻣﻮنﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﻮع اول و ﻧﻮع دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 ۳ﻋﻠﺖ درﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ وﻗﻔﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ درﺟﺎت آزادی در ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن
ﺑﺮداری اﺳﺖ.
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۳

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،وﻗﻔﻪ ﻣﺪلﻫﺎ را از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ )ﺑﺠﺰ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏﻣﺘﻐﯿﺮه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ

۳۹۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺗﺎ وﻗﻔﻪ  ۵ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ( و ﺗﻌﺪاد رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل
ﻣﻨﻬﺎی ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﯾﻢ.
٠٫٠٨
٠٫٠۶
٠٫٠۴
٠٫٠٢
٠
-٠٫٠٢
-٠٫٠۴
-٠٫٠۶
-٠٫٠٨

۶٧ ۶٨ ۶٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧۴ ٧۵ ٧۶ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨۴ ٨۵ ٨۶ ٨٧ ٨٨ ٨٩

ﺷﮑﻞ  .۱ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) .(۱۹۹۷ﺳﺮیﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ارزشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ را از  ۲ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﺑﺎ ﺟﻬﺶ  ۱۰واﺣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﯾﻢ.
٠٫٠٨
٠٫٠۶
٠٫٠۴
٠٫٠٢
٠
-٠٫٠٢
-٠٫٠۴

۶٧ ۶٨ ۶٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧۴ ٧۵ ٧۶ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨۴ ٨۵ ٨۶ ٨٧ ٨٨ ٨٩

-٠٫٠٨

ﺷﮑﻞ  .۲ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ).(۲۰۰۳ﻧﻤﻮدارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ارزشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل دوره ﺗﻨﺎوب اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ را از  ۸ﺗﺎ  ۴۰ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺶ  ۴ﻓﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﯾﻢ .ﺣﺪاﻗﻞ دوره ﺗﻨﺎوب ﺷﺶ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ  p=fدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و وزن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻃﯿﻒ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۱.۲را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
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-٠٫٠۶

۳۹۵

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش آﻣﺎری

ﺑﺮ ﺟﺰء روﻧﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ۶ﻣﺤﺪودﯾﺖ = وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺪم وﺿﻊ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎ روﻧﺪ درﺟﻪ دو وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر دادهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺪل ،ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۳ﺗﺎ  ۶ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۴ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖﺑﻮدن روش اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﯾﮑﺮدی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺎﻻی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﮐﻪ ﺑﻌﻀ ًﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه
ﺗﻮﺳﻂ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی )ﺳﺎده و وزﻧﯽ( از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﻨﯿﻢ.
٠٫٠۴
٠٫٠٣
٠٫٠٢
٠٫٠١
٠
-٠٫٠١
-٠٫٠٢

۶٧ ۶٨ ۶٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧۴ ٧۵ ٧۶ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨۴ ٨۵ ٨۶ ٨٧ ٨٨ ٨٩

-٠٫٠۴

ﺷﮑﻞ  .۳ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ) (۱۹۸۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﻣﺪل ﯾﮏﻣﺘﻐﯿﺮه .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .وﻗﻔﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر از دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل وﻗﻔﻪ ،ﻋﻤﻖ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و
رﮐﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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-٠٫٠٣

۳۹۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
٠٫١
٠٫٠٨
٠٫٠۶
٠٫٠۴
٠٫٠٢
٠
-٠٫٠٢
-٠٫٠۴
-٠٫٠۶
-٠٫٠٨
-٠٫١

۶٧ ۶٨ ۶٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧۴ ٧۵ ٧۶ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨۴ ٨۵ ٨۶ ٨٧ ٨٨ ٨٩

ﺷﮑﻞ  .۴ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ) (۱۹۸۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﻣﺪل ﺳﻪﻣﺘﻐﯿﺮه .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺪل از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ دو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ = ﺑﺮ ﻣﺪل راﺑﻄﻪ ۶
وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻠﯽ ﺳﺮیﻫﺎ رﻓﺘﺎری ﻏﯿﺮﻋﺎدی داﺷﺖ
ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ(.
٠٫١
٠٫٠٨
٠٫٠۶
٠٫٠۴
٠٫٠٢
٠
-٠٫٠٢
-٠٫٠۴
-٠٫٠۶
-٠٫٠٨
-٠٫١

۶٧ ۶٨ ۶٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧۴ ٧۵ ٧۶ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨۴ ٨۵ ٨۶ ٨٧ ٨٨ ٨٩
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ﺷﮑﻞ  .۵ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ) (۱۹۸۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﻣﺪل ﭼﻬﺎرﻣﺘﻐﯿﺮه .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ،ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ و درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺪل از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ = ﺑﺮ
ﻣﺪل راﺑﻄﻪ  ۶وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۹۷

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش آﻣﺎری
٠٫١
٠٫٠٨
٠٫٠۶
٠٫٠۴
٠٫٠٢
٠
-٠٫٠٢
-٠٫٠۴
-٠٫٠۶
-٠٫٠٨
-٠٫١

۶٧ ۶٨ ۶٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧۴ ٧۵ ٧۶ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨۴ ٨۵ ٨۶ ٨٧ ٨٨ ٨٩

ﺷﮑﻞ  .۶ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ) (۱۹۸۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﻣﺪل ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻐﯿﺮه .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ،ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ،ﻧﺮخ ارز و درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺪل از
ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ
= ﺑﺮ ﻣﺪل راﺑﻄﻪ  ۶وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۱.۴ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) (۱۹۹۷ﻋﻤﻖ دورهﻫﺎی ﺗﺠﺎری را
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﭼﺮﺧﺶ دورهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﭼﻨﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﺳﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮏﺗﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ
وزن ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ( و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ
را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد .اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی در ﺷﮑﻞ  ۷ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﺳﺮی ﻣﯽاﻓﺘﺪ )ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ
در ﻧﻤﻮدار ﭼﻨﺪان واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ(.
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ) (۲۰۰۳ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺳﺮی روﻧﺪ ﻣﻼﯾﻢﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت
) (۱۹۹۷دارﻧﺪ ،اﻣﺎ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ دو را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﺴﺎن داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ دو ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎ دورهﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﮐﻤﺘﺮ از  ۶ﻓﺼﻞ را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ
از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﻮدار ۷
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) (۱۹۹۷ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  .۷ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﯾﮏ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر از ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) (۱۹۹۷و ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ).(۲۰۰۳

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ) (۱۹۸۱ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﺳﺎده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﻣﺪلﻫﺎ) ۱ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻫﻨﺴﻦ (۲۰۰۷) ۲ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ( و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺤﻮه وزندﻫﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺠﺎب ) (۱۳۹۰ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪﮐﺮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .وزن ﻫﺮ ﻣﺪل در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ ) ( را ﺗﺎﺑﻌﯽ از آﻣﺎره
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازش و ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۱۵ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
)(۱۵
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اﺳﺖ،
ﻣﻘﺪار ̂ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آﻣﺎره ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازش ﺗﺨﻤﯿﻦزدهﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺪل
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮازش ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪل اﺳﺖ .ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﺎره
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازش در اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای دو آﻣﺎره ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازش  AICو  SICدر ﺷﮑﻞ  ۸ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺪل
ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮنﺑﺮداری ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺪل ﯾﮏﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺮی ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ زﯾﺎدی دارد و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
روش ،ﻃﻮل دورهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد( .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﻣﺪل اول ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ،ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﻤﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش آﻣﺎری

۳۹۹

 ۱ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻣﺎره آﮐﺎﺋﯿﮏ و اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮای وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در
ﻣﺪل )ﻣﻌﻤﻮﻻً  ۳وﻗﻔﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ( اﺳﺖ.

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ  BN۲ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺪل دو ﻣﺘﻐﯿﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻧﻔﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ارز اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  BN۳و
 BN۴اﺳﺖ.
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Hرا در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰و  ۲۰۰درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازش  AICﯾﺎ SIC
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖﺑﻮدن
آﻣﺎرهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازش اﺳﺖ.
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎره  AICﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﺳﺮی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﺳﺮی
 BN۴_AIC۱۰در ﻧﻤﻮدار  ۸در اواﺳﻂ دﻫﻪ  ۷۰از دﯾﮕﺮ ﺳﺮیﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻋﻤﻖ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎره  SICﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﺎ وزندﻫﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎره  SICزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻣﺎره ﺷﻮارﺗﺰ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ( ،ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺎط
ﭼﺮﺧﺶ ﭼﻨﺪان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎره ﺷﻮارﺗﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد وﻗﻔﻪ
را دارﻧﺪ )ﯾﮏ وﻗﻔﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ( .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺠﺎب و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن ) (۱۳۹۱و اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
) ((۲۰۱۲ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻣﺪل ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪﻃﻮر
۱
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎره ﺷﻮارﺗﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﺨﺎب آﻣﺎره ﺷﻮارﺗﺰ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮ )ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه در ﺳﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد:
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺤﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﻮل ﯾﺎ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ( ،در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻓﻨﺎوری ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﻣﻌﺮوف
ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﻋﻤﻖ اﺳﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺮ دوی ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﻮق ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب آﻣﺎره  SICﺑﻪﻋﻨﻮان آﻣﺎره
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪلﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻣﺎرهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازش ﺧﺎرج از ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﺳﺖ ،آنرا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎره  AICو
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ از آﻣﺎره ﺷﻮارﺗﺰ را ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Hﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

 ۲.۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روشﻫﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل و ﺑﺪون ﻣﺪل

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

در ﻧﻤﻮدار  ۹ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) (۱۹۹۷و ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن
)) (۱۹۸۱وزندﻫﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎره  (AICدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ وﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ) (۲۰۰۳و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ) (۱۹۸۱زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ وزندﻫﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎره  SICﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ H=۱۰اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪدﺳﺖ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،آﻧﻬﺎ را در ﻧﻤﻮدار وارد ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮑﻞ  ۹ﺑﻪ دو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
 ﻧﻘﺎط ﭼﺮﺧﺶ دورهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮاج
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ.
 ﻋﻤﻖ دورهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ  NBERاز دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ
)دورهﻫﺎی روﻧﻖ از ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻀﯿﺾ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ اوج و دورهﻫﺎی رﮐﻮد از ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻀﯿﺾ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﯿﻨﯿﺎن و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن ) (۱۳۹۳را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش آﻣﺎری

ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺛﺒﺎت۱ﺷﺪن ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻮع روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
٠٫٠٨

AIC

٠٫٠۶
٠٫٠۴
٠٫٠٢
٠
-٠٫٠٢
-٠٫٠۴

BN۴_AIC٢٠٠

BN٢_AIC٢٠٠

BN٣_AIC٢٠٠

BN۴_AIC١٠

BN٣_AIC١٠

BN٢_AIC١٠

-٠٫٠۶
-٠٫٠٨

۶٧ ۶٨ ۶٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧۴ ٧۵ ٧۶ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨۴ ٨۵ ٨۶ ٨٧ ٨٨ ٨٩

٠٫٠٨
SIC

٠٫٠۶
٠٫٠۴
٠٫٠٢
٠
-٠٫٠٢

BN۴_SIC٢٠٠

BN٢_SIC٢٠٠

BN٣_SIC٢٠٠

BN۴_SIC١٠

BN٣_SIC١٠

BN٢_SIC١٠

۶٧ ۶٨ ۶٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧۴ ٧۵ ٧۶ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨۴ ٨۵ ٨۶ ٨٧ ٨٨ ٨٩

-٠٫٠۴
-٠٫٠۶

robust

1

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

ﺷﮑﻞ  .۸ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ) .(۱۹۸۱آﻣﺎرهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 AICو  SICﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Hﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﺎرهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰و  ۲۰۰واﺣﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ BN۲ .ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﻮل و ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ BN۳ .ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﺪل ﺑﺎ
ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﻮل ،ﻗﯿﻤﺖ و درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و  BN۴ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﺪل ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﭘﻮل ،ﻗﯿﻤﺖ و درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﻧﺮخ ارز اﺳﺖ SIC .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎره ﺷﻮارﺗﺰ و  AICﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آﻣﺎره
آﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﻮده و اﻋﺪادی ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺪازه ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Hرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻧﺘﯿﺠﻪ دوم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻖ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ،
دﻗﺖ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦزده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  ۱۰ﻧﻤﻮدار
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) (۱۹۹۷و ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن
) (۱۹۸۱ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهﺷﺪه ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﺮاﺋﺐ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﭼﻮﻟﮕﯽ اﯾﻦ دو ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﻣﺮاﺗﺐ اول و دوم ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.

 ۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در دوره ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) ،(۱۹۹۷ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ
و ﮐﯿﻨﮓ ) ،(۱۹۹۹ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ و ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ) (۲۰۰۳و روش ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن ) (۱۹۸۱در ﺣﺎﻟﺖ
ﯾﮏﻣﺘﻐﯿﺮه و ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ
روشﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺮونزا ﺑﺮ ﻣﺪل ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
AIC
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-٠٫١

ﺷﮑﻞ  .۹ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت )) (۱۹۹۷ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﺳﺎده( و ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن )(۱۹۸۱
)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎره  BN۲ .(AICﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﻮل و ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖBN۳ .
ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﺪل ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﻮل ،ﻗﯿﻤﺖ و درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و  BN۴ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﺪل ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﭘﻮل ،ﻗﯿﻤﺖ و درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﻧﺮخ ارز اﺳﺖ AIC .ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آﻣﺎره آﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﻮده و اﻋﺪادی ﮐﻪ ﭘﺲ از
آن ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪازه ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Hرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش آﻣﺎری

روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه روش ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﺳﺎده و ﺑﺮای ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﺑﻮرﯾﺞ و
ﻧﻠﺴﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی وزﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎرهﻫﺎی  AICو  SICاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ:
 ﻧﻘﺎط ﭼﺮﺧﺶ دورهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮاج
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺮﯾﻒ دورهﻫﺎی رﮐﻮد و روﻧﻖ
 NBERﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﯽ از ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺧﺘﻢ
ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦزده ﺷﺪه ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده
در اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه
ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.
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اﻧﺘﺨﺎب آﻣﺎره ﺷﻮارﺗﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻣﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺪل ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن
ﺑﺮداری ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ
از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه در ﺳﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه )و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻓﻨﺎوری ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﺘﺼﺎد( ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
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ﺷﮑﻞ  .۱۰ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ دو روش ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) (۱۹۹۷و ﺑﻮرﯾﺞ و
ﻧﻠﺴﻮن ) .(۱۹۸۱ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪرﯾﮏ و ﭘﺮﺳﮑﺎت )) (۱۹۹۷ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﺳﺎده( در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﺑﻮرﯾﺞ و ﻧﻠﺴﻮن )) (۱۹۸۱ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎره  AICو  H=۲۰۰و ﻣﺪل ﺑﺎ ﭘﻨﺞ
ﻣﺘﻐﯿﺮ( در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

۴۰۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

در ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﺮ دو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ دوران روﻧﻖ و رﮐﻮد در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﯿﻨﯿﺎن و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن ) (۱۳۹۳ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن ،آن ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺑﺎ روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از
ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﯿﻨﯿﺎن و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ،دﺳﺘﻤﺰد،
ﺷﺎﺧﺺ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞذﮐﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﯿﻨﯿﺎن و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن اﺳﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ﻋﺒﺎﺳﯽﻧﮋاد ،ح ،.و ﺷﻔﯿﻌﯽ ،ا .(۱۳۸۴) .آﯾﺎ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭘﻮل واﻗﻌﺎ ﺧﻨﺜﯽ اﺳﺖ؟ .ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی.۱۱۵-۱۵۴ ،۶۸ ،
ﻋﯿﻨﯿﺎن ،م ،.و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن س.م .(۱۳۹۱) .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ.۱۹۴-۱۶۱ ،۲۰ ،
ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ ،ا ،.و اﺳﺪی ،ا .(۱۳۸۹) .ﺳﻨﺠﺸﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻮکﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان .ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی.۲۶۲-۲۳۹ ،۹۲ ،
ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ ،ا ،.و ﻣﺠﺎب ،ر .(۱۳۹۰) .راﺑﻄﻪ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺗﻮرم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان.
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی.۳۰-۱۳ ،(۲)۱۱ ،
ﻣﺠﺎب ،ر ،.و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن س .م .(۱۳۹۱) .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻮکﻫﺎی درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺪون
ﻧﻔﺖ .ﭘﻮل و اﻗﺘﺼﺎد .ﭘﻮل و اﻗﺘﺼﺎد.۸۹-۴۵ ،۹ ،
ﻣﻬﺮآرا ،م .(۱۳۷۷) .ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان .ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی،۵۳ ،
.۱۳۴-۱۰۳
ﻧﺼﺮاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ر ،.و ﯾﺎوری ،ک .(۱۳۸۲) .ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﻤﯽ و واﻗﻌﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﯾﺮان  -رﻫﯿﺎﻓﺖ
ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان.۹۹-۶۹ ،۵ ،
Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles approximate
band-pass filters for economic time series. The Review of Economics and
Statistics, 81(4), 575-593.
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