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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﻣﺠﯿﺪ ﻋﯿﻨﯿﺎن

*

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ :

ﭼﮑﯿﺪه

ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن

†

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۲/۰۳/۲۰ :

‡

ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را در
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺮﺟﻌﯽ رﺳﻤﯽ
ﺟﻬﺖ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری وﺟﻮد دارد .در اﯾﺮان ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺟﻌﯽ اﮐﺜﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رأﺳﺎً ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً
اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ روشﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای از دادهﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای دورهﻫﺎی
روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۷ﺗﺎ  ۱۳۸۷اراﺋﻪ ﺷﻮد.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :روﻧﻖ ،رﮐﻮد ،ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﺮیزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی E3 ،C22 :JEL

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻮرد ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻗﺎی ﻓﺮﻫﺎد ﻧﯿﻠﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﺴﯿﺮ
اﻧﺠﺎم آن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ .از ﻧﻈﺮات ﻣﻔﯿﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﻦ درﮔﺎﻫﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ﻧﯿﻠﯽ و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ
»ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان« در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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* ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮔﺮوه ﻣﺪلﺳﺎزی ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ و داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،
) m.einian@mbri.ac.irﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
† اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ؛ barakchian@sharif.edu
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ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎری از ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺣﻮل ﯾﮏ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  .(۱اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﻣﻌﺮوفاﻧﺪ .وﺟﻮد ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻌﺮض روﻧﻖ و
رﮐﻮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دور ﻣﯽﺳﺎزد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ روﻧﻖ ﯾﺎ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﮐﻮد )روﻧﻖ( ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ ،ﻟﺰوﻣ ًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ دوره روﻧﻖ )رﮐﻮد( ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎل
و آﯾﻨﺪه ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
ادﺑﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ
ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﻘﺺ ﺑﺰرگ ادﺑﯿﺎت ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺑﺮای
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪلﻫﺎ و روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری را دارﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮونﻧﻤﻮﻧﻪای ۱از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از دادهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺑﺮای ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اراﺋﻪ دﻫﺪ.

 ۱.۱ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری

1

out of sample forecasting
Burns & Mitchell
 ۳ادﺑﯿﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮﻧﺰ و ﻣﯿﭽﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

2
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در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺑﺮای دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد اﯾﺮان اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .ﺑﺮﻧﺰ و ﻣﯿﭽﻞ ،۱۹۴۶) ۲ص (۳ .ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
۳
ﺗﺠﺎری را ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
»ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﻮﻋﯽ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ
] [. . .رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﺎوی روﻧﻘﯽ ۱اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از

۱۶۳

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺲ از آن رﮐﻮد [. . .] ۲ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻋﻤﻮم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺮر وﻟﯽ ﺑﯽﻧﻈﻢ اﺳﺖ«.

ﺷﮑﻞ  .۱ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﺼﻠﯽ اﯾﺮان )ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﻓﺼﻠﯽ(.ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  http://tsd.cbi.irاﺳﺖ.

→

1

expansion
recession
3
Romer
2
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اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﭼﻮن »ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن« و »ﺑﺴﯿﺎری از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی« ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺴﻂ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﭼﻪ وﻗﻔﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واژه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﭼﺮﺧﻪ ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ )روﻣﺮ .(۲۰۰۸ ،۳اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻗﺮن  ۱۹ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد
)وﻟﯽﻣﻘﺪم زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺰاد و ﺑﻬﺮاﻣﯽ.(۱۳۷۹ ،
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ )ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﯿﻔﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .در دوره روﻧﻖ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ زﯾﺎد
ﺷﺪه و ﺑﯿﮑﺎری ﻛﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و درﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ روﻧﻖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮرم
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در ﺣﯿﻦ رﻛﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﺷﺘﻐﺎل
ﻛﻢ ﺷﺪه و ﺑﯿﮑﺎری زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

 ۲.۱ﻧﻘﺎط اوج و ﺣﻀﯿﺾ در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی رﺷﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ۱ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮی
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ از روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺮﺧﻪ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی رﺷﺪ ۲ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
رﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻃﻮل دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ
)ﮔﯿﻮﻣﺎی .(۲۰۰۸ ،۳ﺷﮑﻞ  ۲ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ .ﻧﻘﺎط  Aو  Bﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ
اوج و ﺣﻀﯿﺾ را در ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻧﻘﺎط  Cو  Dاوج و ﺣﻀﯿﺾ را در ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﻘﻄﻪ اوج ،ﯾﮏ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج
ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻀﯿﺾ در دو ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺟﻮد دارد.
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ﺷﮑﻞ  .۲ﺗﻔﺎوت ﻧﻘﺎط اوج و ﺣﻀﯿﺾ در ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ و رﺷﺪ:A .
اوج در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ :B ،ﺣﻀﯿﺾ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ :C ،اوج در
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ :D ،ﺣﻀﯿﺾ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۱۶۵

 ۳.۱ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری
ﺑﻨﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد از ﺣﻀﯿﺾ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اوج ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد
در دوره روﻧﻖ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از اوج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻀﯿﺾ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد
در رﮐﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ
ﻧﻤﺎﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی اﻗﺘﺼﺎد )رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻪﻋﻨﻮان روﻧﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد
)ﻫﺎل ۱و ﻫﻤﮑﺎران  .(۲۰۰۳ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی از روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﺢ آن از روﻧﺪ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﮔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ آن را روﻧﻖ و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از روﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ آن را رﮐﻮد ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺑﺮای ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻓﻘﻂ از
ﺗﻌﺮﯾﻒ اول ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ دو روش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رﮐﻮد را دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اوج و ﺣﻀﯿﺾ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ
ﺣﻀﯿﺾ ﺗﺎ اوج ﻣﻌﺮف روﻧﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،روﻧﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎزﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد و اﻧﺒﺴﺎط و
رﮐﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎزﻫﺎی ﻧﺰول و ﮐﺴﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﮔﺴﺘﺮدهای از ادﺑﯿﺎت و ﻧﯿﺰ ﻋﺪمﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ روش ﺣﺬف روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و در ﺑﺨﺶ  ۲ﺑﻪ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ
روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺲ از آن در ﺑﺨﺶ  ۳ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ  ۴درﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت
روش ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ  ۵ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﯽﭘﺮدازد.

در ﯾﮏ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ
روشﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی و روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .روشﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﯾﮏ روال ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎری و ﯾﮏ ﺳﺮی ﺷﺮطﻫﺎ ﻧﻘﺎط ﭼﺮﺧﺶ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .روشﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ

Hall
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
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National Bureau of Economic Research (NBER) Business Cycle Dating Committee
)Centre for Economic Policy Research (CEPR
3
Artis & Okubo
4
Organization for Economic Cooperation and Development
5
Hodrick-Prescott Filter
6
dynamic factor model
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Markov switching
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ﺳﺎدهﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢﺗﺮ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ
ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻧﻘﺎط ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ رﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اداره ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی (NBER) ۱اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺒﻨﺎی
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روشﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ در آن دﺧﺎﻟﺖ دارد )ﻫﺎل و ﻫﻤﮑﺎران.(۲۰۰۳ ،
۲
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اروﭘﺎ )آرﺗﯿﺲ و اوﮐﻮﺑﻮ (۲۰۰۸ ،۳از روش  NBERاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ (OECD) ٤ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در روش
 OECDﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ از روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت (HP) ٥ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻧﻘﺎط
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮐﻤﯿﻨﻪ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮی از روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری روشﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
آﻧﻬﺎ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی آﻣﺎری در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه وﺟﻮد دارد و ﻟﺬا ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ،ﺑﺮآورد دﻗﯿﻘﯽ از آن
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد .روشﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻻت آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
٦
دو دﺳﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ،روشﻫﺎی ﻣﺪ ِ
ل ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮﯾﺎ و روش ﻣﺎرﮐﻮف
ﺳﻮﯾﭽﯿﻨﮓ ۷اﺳﺖ .روش ﻣﺪل ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮﯾﺎ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه )ﺑﻪﻋﻨﻮان
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ
)اﺳﺘﺎک و واﺗﺴﻮن .(۱۹۸۹ ،۸ﭘﺲ از ﺑﺮآورد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻘﺎط اوج و ﺣﻀﯿﺾ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۱۶۷

 ۱ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺎرﮐﻮفﺳﻮﯾﭽﯿﻨﮓ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ).Hamilton (2010
 ۲ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻼﻟﯽﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ) (۱۳۷۵ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪ.
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زﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در روش ﻣﺎرﮐﻮف ﺳﻮﯾﭽﯿﻨﮓ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد دو وﺿﻌﯿﺖ روﻧﻖ و رﮐﻮد دارد و در ﻫﺮ دوره ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دارای دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ،از ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎرﮐﻮف
ﺳﻮﯾﭽﯿﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺘﻮان ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮﯾﺎی ﻣﺪل اﺳﺘﺎک و واﺗﺴﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎرﮐﻮف ﺳﻮﯾﭽﯿﻨﮓ ﺗﻌﯿﯿﻦ
۱
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺪل ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دو روش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ روشﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮی و ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ( ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی )ﻣﻌﻤﻮ ً
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻢ را درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻋﺪمﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ دوران روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﺎ ﻧﺸﺮ آﻣﺎر ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻋﻠ ّﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﻮع ﭼﺮﺧﻪﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت ،درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت روﻧﺪزداﯾﯽ ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
۲
وﻟﯽﻣﻘﺪم زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱۳۷۹از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﮕﺎم در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ
در اراﺋﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮای ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دورهﻫﺎی روﻧﻖ
و رﮐﻮد اﯾﺮان را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﮔﺎﻫﯽ ) (۱۳۸۳آﻏﺎزی ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﺼﻠﯽ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ
۱۳۸۳اﻟﻒ۱۳۸۳ ،ب( .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی روﻧﺪ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﻪای
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻧﻤﺎﮔﺮ ﻣﺮﺟﻊ از دو روش ﻓﯿﻠﺘﺮ

۱۶۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
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ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت و ﻣﺪلﺳﺎزی  ARIMAﺑﺮای ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی
اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻬﺎد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان اﻗﺪام
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺎﺧﺺﺳﺎزی و آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی .(۱۳۸۰،اﯾﻦ واﺣﺪ ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﺰارشﻫﺎی
ﻣﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﯾﺰدی ،۱۲۰۰۵ ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﯾﺰدی و ﻣﻠﮏ ۱۳۸۰اﻟﻒ،
۱۳۸۰ب ،۱۳۸۴ ،۱۳۸۲ ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﯾﺰدی ،ﻣﻠﮏ و ﻣﺤﻤﻮدی  ،(۱۳۸۷وﺿﻌﯿﺖ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻤﺎﮔﺮ ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ،ﺧﺘﺎﯾﯽ و داﻧﺶﺟﻌﻔﺮی ) (۱۳۸۰ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۵۰ﺗﺎ  ۱۳۷۷ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺻﻤﺪی و ﺟﻼﺋﯽ )(۱۳۸۳
روﻧﺪ را ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺧﻄﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۳۸ﺗﺎ  ۱۳۸۰ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻃﻮل دورهﻫﺎی ﺗﺠﺎری را ﺣﺪود  ۱۳ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻓﻼﺣﯽ و ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
) (۱۳۸۷ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻫﻢﺣﺮﮐﺘﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ،از ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﭼﺮﺧﻪ از روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ۶
ﺳﺎل ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﻃﯿﺐﻧﯿﺎ و ﻗﺎﺳﻤﯽ ) ۱۳۸۵و  (۱۳۸۹ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۵۰ﺗﺎ ۱۳۸۲
ﻫﻔﺖ دوره ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دورهﻫﺎی روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ دورهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دورهﻫﺎی
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﺎنﮔﺬر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺎدﯾﺎن و ﻫﺎﺷﻢﭘﻮر ) (۱۳۸۳ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ادوار ﺗﺠﺎری ﻓﺮض ﮐﺮدهاﻧﺪ دادهﻫﺎی
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﺮان ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﺟﺰء روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت،
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﻪای و ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ اﺟﺰا از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت
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۱۶۹

در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺟﺰء ﭼﺮﺧﻪای از ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد.
وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﺣﺬف ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﺳﺖ.

ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻓﺮﻫﺎدی ) (۱۳۸۱ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﻪای
را از روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺟﺪا ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺠﺎب و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن )(۱۳۹۳
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دورهﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دورهﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در دوره ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ،
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ﺷﮑﻞ  .۳ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان .در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده از دورهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط اوج و ﺣﻀﯿﺾ ﻣﻨﺒﻊ،
دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ.

۱۷۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

از روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ،ﺑﮑﺴﺘﺮ-ﮐﯿﻨﮓ ،ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ-ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ
و ﺑﻮرﯾﺞ-ﻧﻠﺴﻮن در ﺣﺎﻻت ﯾﮏﻣﺘﻐﯿﺮه و ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی
اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دو ﺟﺰء روﻧﺪ و ﭼﺮﺧﻪ
ﻧﺪارد .دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺷﮑﻞ  ۳ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۳ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری

 ۱از آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺧﺎوریﻧﮋاد ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﭙﺎسﮔﺰارﯾﻢ.
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از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﻌﻨﯽ دادهﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻓﺼﻠﯽ از ﺑﻬﺎر  ۱۳۶۷ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ۱۳۸۷ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان(
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ  ۳ﻣﺘﻐﯿﺮ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ«» ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺪون
ﻧﻔﺖ« و »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﺎورزی« را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺛﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ و
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ( ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ و ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را
ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ درﻧﺘﯿﺠﻪ،
۱
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ از ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره را اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار  X-12-ARIMAﻓﺼﻠﯽزداﯾﯽ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت )و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ(
ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ .روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ادﺑﯿﺎت اﺧﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی روﻧﺪ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت از اﺟﺰای ﭼﺮﺧﻪای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت )(HP
اﺳﺖ ﮐﻪ درواﻗﻊ ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزی ﯾﮏ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺰء روﻧﺪ ﺳﺮی ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

۱۷۱
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ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ
ﺟﺰء روﻧﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻮده و
 HPاﯾﻦ روﻧﺪ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزی راﺑﻄﻪ  ۱را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
)(۱

۲
۱

−

−

−
۱

۰

∑ +

۲

−

۰

∑ min

ﺟﺰء ﭼﺮﺧﻪای اﯾﻦ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﯿﺰان
= −
ﻫﻤﻮاری ﺟﺰء روﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد روﻧﺪ ﻫﻤﻮارﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻻ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۶۰۰در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دادهﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻓﺼﻠﯽ ،ﻣﻌﻤﻮ ً
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﮔﺬر ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ۱ﻗﻄﻊ )و
ﺗﻨﺎوب ۲ﻗﻄﻊ( راﺑﻄﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ )ﺑﺎﻟﺠﯿﻼر.٤(۲۰۰۹ ،۳
)(۲

۴

= ۲ sin

1

frequency
period
3
Balcilar
 ٤در ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﺠﯿﻼر ) (۲۰۰۹و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ادﺑﯿﺎت ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه از واژه ﺑﺴﺎﻣﺪ )ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ( ﺑﻪﺟﺎی
ﺗﻨﺎوب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .ﺗﻨﺎوب ﯾﮏ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ
ﺑﺴﺎﻣﺪ آن اﺳﺖ.
2
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ﮐﻪ در آن ﺗﻨﺎوب ﻗﻄﻊ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار ۶٫۲۵
ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ و  ۱۶۰۰ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺎوب ﻗﻄﻊ و ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل دورهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎل ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ
زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ  NBERاﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﻟﺰوﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺪاد ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﻪوﯾﮋه
آﻧﮑﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دورهﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از دورهﻫﺎی ﺗﺠﺎری
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۷۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﺎنﮔﺬر ۱ﺑﮑﺴﺘﺮ و ﮔﯿﻨﮓ (۱۹۹۹) ۲ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﯿﻔﯽ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻢ
روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻫﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ را در ﯾﮏ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری )ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﺑﯿﻦ  ۶ﻓﺼﻞ ﺗﺎ  ۸ﺳﺎل( را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﻣﯿﺎنﮔﺬر ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﺮﺗﺒﻪ Kام ﺑﺮ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .راﺑﻄﻪ ) (۳را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
)(۳

∑=

∗

ﮐﻪ در آن وزنﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )
ﻣﺠﻤﻮع وزنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،روش ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف روﻧﺪ را داراﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ادﺑﯿﺎت از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﺎنﮔﺬر ﺑﮑﺴﺘﺮ-ﮐﯿﻨﮓ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رواج ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ )آﻟﺘﻮگ (۲۰۱۰ ،۳و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪن
دادهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﯿﻠﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻧﻘﺺ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎنﮔﺬر ﺣﺬف ﺑﺨﺸﯽ از دادهﻫﺎی اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮐﻪ ﻃﻮل ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ دادهﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞزاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﮑﺴﺘﺮ-ﮐﯿﻨﮓ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-
ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﻗﻄﻊ  ۳۲ﻓﺼﻞ )ﻣﻌﺎدل ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی  (۶۷۷ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اداﻣﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﻗﻄﻊ  ۶ﻓﺼﻞ
)ﻣﻌﺎدل ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی  (۱ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ
ﻫﻤﻮارﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎط اوج و ﺣﻀﯿﺾ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اوج و ﺣﻀﯿﺾ ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن (۱۹۷۱) ٤ﮐﻪ ﺑﺮای دادهﻫﺎی
=

( .اﮔﺮ
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3
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2
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۱۷۳

Harding & Pagan
Arnaud

1
2
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ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ روال راﯾﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط اوج و ﺣﻀﯿﺾ ﯾﮏ
ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ) :ﻫﺎردﯾﻨﮓ و ﭘﺎﮔﺎن(۲۰۰۲ ،۱
 (۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه )ﻧﻘﺎط اوج و ﺣﻀﯿﺾ(
 (۲اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻮدن اوج و ﺣﻀﯿﺾﻫﺎ
 (۳ادﻏﺎم ﻧﻘﺎط ﭼﺮﺧﺶ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮطﻫﺎی ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ و دورهﻫﺎی
روﻧﻖ و رﮐﻮد
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎردﯾﻨﮓ و ﭘﺎﮔﺎن ) (۲۰۰۲ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ آرﻧﺎد (۲۰۰۶) ۲ﺑﺮای ﻧﺮماﻓﺰار  Rﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺎط اوج و
ﺣﻀﯿﺾ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن ﻓﺼﻠﯽ )ﺑﺎ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻃﻮل
ﭼﺮﺧﻪ  ۵ﻓﺼﻞ و ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻃﻮل دوره روﻧﻖ و رﮐﻮد  ۲ﻓﺼﻞ( ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻃﻮل در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺒﺪا ﺷﺮوع اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ در دورهﻫﺎی اول
و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دورهﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﻪ
زﻣﺎن ﺷﺮوع اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ  ۴ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻧﻤﻮدار ﺑﺎزهﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ دورهﻫﺎی رﮐﻮد )از اوج ﺗﺎ ﺣﻀﯿﺾ( و ﺑﺎزهﻫﺎی
ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ روﻧﻖ )از ﺣﻀﯿﺾ ﺗﺎ اوج( اﺳﺖ .اﺑﺘﺪای دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد در اﯾﻦ
ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و
ﮐﺸﺎورزی( در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺎر  ۱۳۶۷ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۸۷ﻫﺸﺖ دوره رﮐﻮد و ﻫﻔﺖ
دوره روﻧﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮ روﻧﻖ اواﯾﻞ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد را
ﺑﻪ دو دوره روﻧﻖ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﯾﮏ رﮐﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
)ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﺑﺪون ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﺎورزی(  ۹دوره
رﮐﻮد و  ۸دوره روﻧﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ
ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول  ۱اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ دوره ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ

۱۷۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۱ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون
ﻧﻔﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮاﺑﺮ  ۹٫۶ﻓﺼﻞ و  ۹٫۳ﻓﺼﻞ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
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ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﯽ
ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻔﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﯽ
ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی

١٣٧٠

ﺷﮑﻞ  .۴دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺘﻔﺎوت .ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ
)ﺣﻘﯿﻘﯽ( ﭘﺲ از ﻓﺼﻞزداﯾﯽ ،ﺑﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت )ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی  ۶۷۷و  (۱ﺑﻪدﺳﺖ
آﻣﺪه و ﻧﻘﺎط اوج و ﺣﻀﯿﺾ آن ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ از اوج ﺗﺎ
ﺣﻀﯿﺾ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﮐﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﺣﻀﯿﺾ ﺗﺎ اوج ﺑﻪﻋﻨﻮان روﻧﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺳﻪ
ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ«» ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ«
و »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﺎورزی« در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺟﺪول ۱
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ

 ۶٫۳ﻓﺼﻞ

 ۴٫۷ﻓﺼﻞ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ

 ۴٫۶ﻓﺼﻞ

 ۵٫۰ﻓﺼﻞ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﺎورزی

 ۵٫۱ﻓﺼﻞ

 ۴٫۲ﻓﺼﻞ

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ )ﺣﻘﯿﻘﯽ( ﭘﺲ از ﻓﺼﻞزداﯾﯽ ،ﺑﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت )ﺑﺎ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی  ۶۷۷و  (۱ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه و ﻧﻘﺎط اوج و ﺣﻀﯿﺾ آن ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ از اوج ﺗﺎ ﺣﻀﯿﺾ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﮐﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﯿﺾ ﺗﺎ اوج ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان روﻧﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻫﻢﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺑﺎزهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﺮرﺳﯽ
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل دوره روﻧﻖ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل دوره رﮐﻮد

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۱۷۵

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﮑﺎری و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺆﯾﺪ
ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﺮوهﻫﺎی ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪای ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﯽ ،ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی،
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ،ﺑﯿﮑﺎری در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺳﻨﯽ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و
دﺳﺘﻤﺰد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻄﺢ ،ﭼﺮﺧﻪ و رﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اداﻣﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ آﻣﺎری اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه رﻓﺘﺎر ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪی ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﺷﺪه و از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮدداری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و دﺳﺘﻤﺰد ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و
اﻧﺮژی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮی ،در دورهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﻧﻈﻢ ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات و درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ رﻓﺘﺎری
ﻣﻨﻈﻢ در دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺰء ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺪلﻫﺎی ادﺑﯿﺎت روﻧﻖ و رﮐﻮد ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﭼﻬﺎر ﺟﺰء
روﻧﺪ ،ﭼﺮﺧﻪ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﺮﺧﻪ،
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ )ﺑﺎ  ،(X-12-ARIMAﺣﺬف
روﻧﺪ )ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی  (۶۷۷و ﺣﺬف ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت )ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی  (۱ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
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ﺷﮑﻞ  .۵ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ .دادهﻫﺎی اداره آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
)ﻧﻘﻄﻪﭼﯿﻦ( از ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان )ﺧﻂﭼﯿﻦ( ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱۷۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۱.۳رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﮑﺎری در دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد

international labour organization
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دادهﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﺮان دﭼﺎر ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .اول آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ
آﻣﺎری ،دادهﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪاوم و ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .دوم آﻧﮑﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری
ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد .در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دادهﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری را ﻣﺮﮐﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻓﺼﻠﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۸۰در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻞ ،ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ
ﺟﻮاﻧﺎن  ۱۵ﺗﺎ  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ و  ۱۵ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ،ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺰارش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر (ILO) ۱از ﺑﻬﺎر ۱۳۸۴
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ دادهﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان را ﻋﯿﻨ ًﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از  ۱۳۸۰ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۱۳۸۰دو ﺳﺮی آﻣﺎر ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺼﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺎﺑﻖ )ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻓﻌﻠﯽ(
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن از ﺑﻬﺎر  ۱۳۶۹ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۸۶
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ و اﺟﺰای ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزهﻫﺎی
ﺳﻨﯽ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺪارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اداره آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﮐﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺸﻮر را در ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ دادهﻫﺎی
آن از ﺑﻬﺎر  ۱۳۶۹ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۸۶در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد .اداره آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺲ از ﺳﺎل
 ۱۳۸۰از دادهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﺮان از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮاردادن دادهﻫﺎی اداره آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮدی دارد )ﺷﮑﻞ .(۵
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﮑﺎری ﻓﻮق ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ ﺧﻮد )ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺣﺬف روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت(
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ زﻣﺎنﺑﻨﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد
دارد )ﺷﮑﻞ  .(۶ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دادهای ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری
در دورهﻫﺎی روﻧﻖ ،ﮐﺎﻫﺶ و در دورهﻫﺎی رﮐﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۱۷۷

ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﺬف روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺬف روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻈﻤﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری در دورهﻫﺎی روﻧﻖ ﮐﺎﻫﺸﯽ و در دورهﻫﺎی رﮐﻮد اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  .(۷ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
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ﺷﮑﻞ  .۶ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۹ﺗﺎ  ،۱۳۸۷ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﭘﺲ از
ﻓﺼﻠﯽزداﯾﯽ )ﺑﺪون ﺣﺬف روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت( .زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ و
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺘﻔﺎوت را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ )ن.ک .ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﮑﻞ .(۴

۱۷۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری درﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ )ﺷﮑﻞ  (۷ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﯽ از
ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در وﻗﻔﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎنﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ.
دﻗﯿﻖﺷﺪن در اﺟﺰای ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﯿﮑﺎری )ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﻓﺮاﻫﻢ
اﺳﺖ( ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺷﻬﺮی ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد دارد
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎری روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﻧﻈﻢ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﻢ آﻣﺎری ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۸ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ  ۳رﮐﻮد و روﻧﻖ آﺧﺮ
دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺷﻬﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﮐﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺدادهﺷﺪه ﺑﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ و
ﮐﺸﺎورزی ﻃﯽ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۸۱را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن  ۱۵ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺪک ،ﻧﻈﻢ
آﻣﺎری ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ وﻗﻔﻪ ﺗﻤﺎم روﻧﻖ و رﮐﻮدﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزه
ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری
)ﺷﻬﺮی و ﺟﻮاﻧﺎن( ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری روﻧﻖ و رﮐﻮد از ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از  ۱۳۷۵ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۶ﺗﺎ  ۱۳۸۱ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.

 ۲.۳رﻓﺘﺎر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ در دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد
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ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺑﻬﺎر  ۵۳ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن  ۷۶ﺑﺎ
ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ  ۱۳۶۹ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی  ۵۰ﻧﻔﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﺑﻬﺎر  ۷۶ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن  ۸۳ﺑﺎ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ۱۳۷۶
ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی  ۱۰۰ﻧﻔﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ و از ﺑﻬﺎر  ۱۳۸۳ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۸۶ﺑﺎ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ  ۱۳۸۳ﺑﺮای
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی  ۱۰۰ﻧﻔﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﺧﻼﺻﻪﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺮای دﺳﺘﻤﺰد ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه را
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪونﻧﻔﺖ و ﮐﺸﺎورزی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۱۰ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۸۱

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۱۷۹

دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﺎورزی را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ رﮐﻮد ﻣﻮﺟﻮد در دادهﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ رﮐﻮد در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ زودﺗﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و از زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۸۵
ﺻﻨﻌﺖ در رﮐﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  .۷ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری )ﺑﻬﺎر  ۱۳۶۹ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (۱۳۸۷ﭘﺲ از ﻓﺼﻠﯽزداﯾﯽ ﺑﺎ  ،X-12-ARIMAﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت روﻧﺪزداﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ۶۷۷و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ۱ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه
از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ )ن.ک .ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﮑﻞ  .(۴ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ در دورهﻫﺎی روﻧﻖ )ﺑﺎزهﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ(
ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری روﻧﺪی ﻧﺰوﻟﯽ و در دورهﻫﺎی رﮐﻮد )ﺑﺎزهﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی( ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری روﻧﺪ
ﺻﻌﻮدی دارد .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ در وﻗﻔﻪ ﺻﻔﺮ ﯾﺎ
ﯾﮏ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.

۱۸۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ١٣٨٠:١ﺗﺎ ١٣٨٧:٢

 ١٣٨٠:١ﺗﺎ ١٣٨٧:٢

 ١٣٨٠:١ﺗﺎ ١٣٨٧:٢

ﺷﮑﻞ  .۸اﻟﮕﻮی ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی) .ن.ک .ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﮑﻞ .(۷

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-10

ﺷﺎﺧﺺ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﺎل ۱۳۷۸ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ
 ۱۳۸۵ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻈﻤﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ
آﺧﺮﯾﻦ روﻧﻖ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزه دادهﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﺐ آن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎﺧﺺ
اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد اﺳﺖ )ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺮوع رﮐﻮد( .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻄﺮ دوم ﺷﮑﻞ ۱۱
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﺣﻀﯿﺾ ﭼﺮﺧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۴ ،۱۳۷۳ ،۱۳۶۸و  ۱۳۷۸و
اوج آن در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۳ ،۱۳۷۰و  ۱۳۷۶ﻓﺎﺻﻠﻪای  ۱ﯾﺎ  ۲ﻓﺼﻠﯽ از ﺣﻀﯿﺾ و اوج ﭼﺮﺧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ دارد.

۱۸۱

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

 ١٣٨٠:١ﺗﺎ ١٣٨٧:٢

 ١٣٨٠:١ﺗﺎ ١٣٨٧:٢

 ١٣٨٠:١ﺗﺎ ١٣٨٧:٢

ﺷﮑﻞ  .۹ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن  ۱۵ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎل) .ن.ک .ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﮑﻞ .(۷
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ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﻤﺰد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آن ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون
ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﺎورزی« اﺳﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ  ۱۲ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،اوج و ﺣﻀﯿﺾ ﺷﺎﺧﺺ
دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻻ ﭘﺲ از اوج و ﺣﻀﯿﺾ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﻀﯿﺾ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳۷۲ ،۱۳۶۸و  ۱۳۸۴دﯾﺮﺗﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اوج ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۰و  ۱۳۸۳ﻧﯿﺰ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻋﺪماﻧﻌﻄﺎف دﺳﺘﻤﺰد در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ ،رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﻤﺰد ﺻﻨﻌﺘﯽ در دوره رﮐﻮد ﺳﺎل ۱۳۷۳
اﺳﺖ .در اﯾﻦ رﮐﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮده و  ۳ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﻤﺰد
ﺻﻨﻌﺘﯽ درﭘﯽ اﯾﻦ رﮐﻮد )و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ داﺷﺘﻪ( روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ،
وﻟﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺷﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺸﯽ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهﻫﺎی روﻧﻖ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۷۳ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  ۱۳۷۴اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در
رﮐﻮد ﺑﻮده ،وﻟﯽ اﯾﻦ رﮐﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﻤﺰد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻮد.

۱۸۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ١٣۶٧:١ﺗﺎ ١٣٨۶:۴

 ١٣۶٧:١ﺗﺎ ١٣٨۶:۴

 ١٣۶٧:١ﺗﺎ ١٣٨۶:۴

ﺷﮑﻞ  .۱۰اﻟﮕﻮی ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ .ن.ک .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ .۷

 ۳.۳ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد
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ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﻤﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر در دورهﻫﺎی روﻧﻖ
و رﮐﻮد را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از
ﺣﺬف روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ در دورهﻫﺎی رﮐﻮد ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهﻫﺎی روﻧﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۱۳و ۱۴
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.

۱۸۳

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

 ١٣۶٧:١ﺗﺎ ١٣٨۶:۴

 ١٣۶٧:١ﺗﺎ ١٣٨۶:۴

 ١٣۶٧:١ﺗﺎ ١٣٨۶:۴

ﺷﮑﻞ  .۱۱اﻟﮕﻮی ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ .ن.ک .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ .۷
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ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
در ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﺪاﻓﻊ زﻣﺎنﺑﻨﺪی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ اﺳﺖ.
ﭼﺮﺧﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ روﻧﻖ و رﮐﻮدﻫﺎ از ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﺗﺎ  ۱۳۸۳ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ از ﺳﺎل
 ۱۳۸۳ﻧﻈﻢ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در
دورهﻫﺎی روﻧﻖ ﯾﺎ رﮐﻮد ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت واﮐﻨﺶ زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﻓﻘﻂ در روﻧﻖ ﯾﺎ رﮐﻮدﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتﺗﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪﻋﻠﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺻﺪدرﺻﺪی ﺑﺎ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن دورهﻫﺎی
روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺳﺎلﻫﺎی  ۷۲ﺗﺎ  ۸۰و ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﻤﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻟﮕﻮی ﺧﺎﺻﯽ در دورهﻫﺎی روﻧﻖ و
رﮐﻮد از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ

۱۸۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در اﯾﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﻧﺪارد.
 ١٣۶٧:١ﺗﺎ ١٣٨۶:۴

 ١٣۶٧:١ﺗﺎ ١٣٨۶:۴

 ١٣۶٧:١ﺗﺎ ١٣٨۶:۴

ﺷﮑﻞ  .۱۲اﻟﮕﻮی ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﻤﺰد ﺻﻨﻌﺘﯽ )ن.ک .ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﮑﻞ .(۷

 ۱.۴ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺷﮑﻞ  ۱۷ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺟﻬﺖ ﺣﺬف
روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﮑﺴﺘﺮ-ﮐﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ
زﻣﺎنﻫﺎی اوج و ﺣﻀﯿﺾ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺣﺬف  ۲۴ﻓﺼﻞ از دادهﻫﺎ در
روش ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﮑﺴﺘﺮ-ﮐﯿﻨﮓ ،از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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 ۴ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۱۸۵

 ۲.۴ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ ﭘﺮﺳﮑﺎت
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺑﻪﺻﻮرت دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﺪارد .درواﻗﻊ ،اﺳﺘﻔﺎده از  ۱۶۰۰ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﻧﯿﺰ دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ و ﺑﺪون ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ورودی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ،ﺗﻨﺎوب ﻗﻄﻊ )ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل( ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری را از ۲۴
ﻓﺼﻞ ) ۶ﺳﺎل( ﺗﺎ  ۴۴ﻓﺼﻞ ) ۱۱ﺳﺎل( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﺷﮑﻞ  .۱۳ﻧﻈﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت در دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت )ﭘﯿﺶ از ﺣﺬف روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت( رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻈﻤﯽ در دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد دارد .ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دورهﻫﺎی روﻧﻖ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺖ .ﺷﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ آن در دورهﻫﺎی رﮐﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ دورهﻫﺎی رﮐﻮد
ﺣﺘﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺰوﻟﯽ دارد .ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
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ﻣﺤﺪوده ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﻻ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ
ﻣﻮﺟﻮد در ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .در ادﺑﯿﺎت ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﻣﻌﻤﻮ ً
را  ۳۲ﻓﺼﻞ ﯾﺎ  ۴۰ﻓﺼﻞ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﻗﻄﻊ  ۲۴ﺗﺎ  ۴۴ﻓﺼﻞ از  ۲۱۵ﺗﺎ  ۲۴۱۳ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن در ﺷﮑﻞ ۱۹
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۱۸و  ۱۹ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎزه
ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪونﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

۱۸۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺷﮑﻞ  .۱۴ﻧﻈﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد .ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﭘﯿﺶ از ﺣﺬف روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت(
رﻓﺘﺎری ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﻈﻢ در دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد دارد .ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دورهﻫﺎی روﻧﻖ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺖ .ﺷﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ آن در دورهﻫﺎی رﮐﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ دورهﻫﺎی رﮐﻮد
ﺣﺘﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺰوﻟﯽ دارد .ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

 ۳.۴ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن

 ۴.۴ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎزه ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای-
ﺑﻮﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﮐﻞ
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ﺷﮑﻞ  ۲۰ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪونﻧﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻃﻮل دوره )روﻧﻖ ﯾﺎ رﮐﻮد( و ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻃﻮل
ﭼﺮﺧﻪ )روﻧﻖ و رﮐﻮد( ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲و  ۵ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻌﺪاد دورهﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ روﻧﻖ و رﮐﻮد ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد :اﮔﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت را روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ روﻧﻖ و
رﮐﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻪﻋﻨﻮان روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘ ًﺎ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻋﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
ﺗﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۱۸۷

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری را ﺑﺎ زﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺮوع ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﻬﺎر  ۱۳۶۷ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۶۹اﻧﺠﺎم
دادهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۲۱ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎن ﺷﺮوع اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﻤﯽﮔﺬارد و اﻧﺪک ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻘﻂ در اﺑﺘﺪای ﺑﺎزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎدی
ﻧﯿﺴﺖ.

 ۵ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ،
اﺷﺘﻐﺎل و دﺳﺘﻤﺰد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
ﺑﺪون ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮی اﺳﺖ .اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳۶۷ﺗﺎ  ۱۳۷۹ﻗﻄﻌﯽ و ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ  ۱۳۸۲ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ »ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ
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ﺷﮑﻞ  .۱۵اﻟﮕﻮی ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت) .ن.ک .ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺷﮑﻞ .(۷

۱۸۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن«» ،ﺑﯿﮑﺎری«» ،ﺑﯿﮑﺎری روﺳﺘﺎﯾﯽ«» ،ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن«،
»ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ«» ،ﺷﺎﺧﺺ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ«» ،ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﻤﺰد ﺻﻨﻌﺘﯽ« و
»واردات« دوره  ۱۳۸۱ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۱۳۸۳ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ رﮐﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ از ﺑﻬﺎر  ۱۳۸۲ﺗﺎ  ۱۳۸۳ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻼ واﺿﺤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۳ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﺎﻣ ً
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و
رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺑﺎزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ۲اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ،از ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﮑﺎری و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و دﺳﺘﻤﺰد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺟﻮد دورهﻫﺎی
روﻧﻖ و رﮐﻮد در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان دارد .ﯾﻌﻨﯽ دورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
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ﺷﮑﻞ  .۱۶اﻟﮕﻮی ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن) .ن.ک .ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﮑﻞ
.(۷

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۱۸۹

ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻢﺳﻮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در دورهﻫﺎی رﮐﻮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ
ارزشاﻓﺰوده ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ در ﺣﻮل روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد ﺳﯿﺮی ﻧﺰوﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ روﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
دورهﻫﺎی روﻧﻘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻏﻠﺐ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﯿﺶ از روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﯿﮑﺎری
ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ از روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ دورهﻫﺎﯾﯽ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  .۱۷ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده .اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﮑﺴﺘﺮ-ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ  ۶و  ۳۲ﻓﺼﻞ ﺑﺮ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪونﻧﻔﺖ ﻓﺼﻞزداﯾﯽﺷﺪه ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺮ دو ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی  ۶۷۷و  ۱ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ دارد.
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ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺳﺎل  ۱۳۶۷را در ﺣﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
در رﮐﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ رﮐﻮد ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۶۸ﺑﻪﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۶۸ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۷۰اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از دورهﻫﺎی روﻧﻖ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۷۰ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۷۲اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
در رﮐﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﺣﻮل روﻧﺪ ﺧﻮد درﺣﺎلﮐﺎﻫﺶ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .از زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۷۲ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۷۳اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان روﻧﻘﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻮدی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۷۳ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  ۱۳۷۴در اداﻣﻪ آن آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
رﮐﻮد ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ )ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﮑﺎری( رﺷﺪ ﺧﻮد ﺣﻮل روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را اداﻣﻪ دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ روﻧﻖ

۱۹۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺑﻌﺪی ﮐﻪ از ﺑﻬﺎر  ۱۳۷۴ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  ۱۳۷۶ﺑﻪﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ .از ﺑﻬﺎر  ۱۳۷۶ﺗﺎ ﺑﻬﺎر
 ۱۳۷۸اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان درﮔﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮدﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺎزه ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده و
ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت روﻧﻖ از ﺑﻬﺎر  ۱۳۷۸ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎر دﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮ رﮐﻮد ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ رﮐﻮد ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  ۱۳۸۰ﺑﻪﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.

٠/٠۴
٠/٠٢
٠
-٠/٠٢
-٠/٠۴
١٣٨۵

١٣٨٠

١٣٧۵

١٣٧٠

ﺷﮑﻞ  .۱۸ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﭘﺲ از ﻓﺼﻞزداﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت روﻧﺪزداﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی از  ۲۱۵ﺗﺎ  ۲۴۱۳ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﻪای
ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﻘﺎط ﭼﺮﺧﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺣﺴﺎس
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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از ﺳﺎل  ۱۳۸۰اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺣﻮل روﻧﺪﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ و روﻧﻖ و رﮐﻮدﻫﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺑﺎ روﻧﻖ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  ۱۳۸۱ﺑﻪﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .از ﺑﻬﺎر  ۱۳۸۱ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
درﮔﯿﺮ رﮐﻮد ﺑﻮده و از زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  ۱۳۸۳روﻧﻖ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻧﺪک ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،دادهﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﻖ و
رﮐﻮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺎدهﺷﺪه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در رﮐﻮد ﺑﻮده و اﯾﻦ رﮐﻮد ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮی در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  ۱۳۸۵اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ رﮐﻮد ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۸۶در روﻧﻖ ﺑﻮده
اﺳﺖ .از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۸۶اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان وارد رﮐﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۸۷در رﮐﻮد ﺑﻮده و
زﻣﺎن ﺧﺮوج از اﯾﻦ رﮐﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر دادهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از دادهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

۱۹۱

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

داﺧﻠﯽ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و دﺳﺘﻤﺰد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از  ۱۳۸۶ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  .۱۹ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﭘﺲ از ﻓﺼﻞزداﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت روﻧﺪزداﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی از  ۲۱۵ﺗﺎ  ۲۴۱۳ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﻪای
ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﻘﺎط ﭼﺮﺧﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای ﻣﺤﺪوده  ۳۵۳ﺗﺎ ۱۳۵۳
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
mp‑٣
mp‑٣
mp‑٣
mp‑٢
mp‑٢
mp‑٢

mc‑٨
mc‑٧
mc‑۶
mc‑۶
mc‑۵
mc‑۴

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎمﮐﺎر ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از
ﭘﺎﯾﺪاری ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﺎنﮔﺬر ﺑﮑﺴﺘﺮ-ﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪﺟﺎی دو ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺟﻬﺖ ﺣﺬف روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت در ﺑﺎزهای ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻘﺎط
اوج و ﺣﻀﯿﺾ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
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ﺷﮑﻞ  .۲۰دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن .دورهﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻃﻮل دوره )روﻧﻖ ﯾﺎ
رﮐﻮد( و ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ )روﻧﻖ و رﮐﻮد( در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن mc .ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ و mp
ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻃﻮل دوره را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن دارد ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻠﻘﯽ از ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .زﻣﺎن ﺷﺮوع
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎلﻫﺎ دﺳﺖﮐﻢ  ۳ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  .۲۱ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ.

ﺟﺪول ۲
دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان )ﺑﻬﺎر  - ۱۳۶۷ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (۱۳۸۷
ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
روﻧﻖ

-

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۶۸

-

≥۵

-

-

ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۷۰

زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۷۲

۹

۹

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۷۳
ﺑﻬﺎر ۱۳۷۶
ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۷۸
ﺑﻬﺎر ۱۳۸۱
زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۸۴

ﺑﻬﺎر ۱۳۷۴
ﺑﻬﺎر ۱۳۷۸
ﺑﻬﺎر ۱۳۸۰
ﺑﻬﺎر ۱۳۸۴
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۸۵

۲
۸
۲
۴
۳

۳
۸
۶
۱۲
۲

≥ ۱۴
۱۱
۱۱
۱۰
۱۰
۷

۱۸
۵
۱۶
۸
۱۶
۵

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۸۶

-

۴

≥۵

۶

≥۹

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﮐﻞ

۴٫۵۷

۶٫۶۷

۹٫۱۷

۱۱٫۳۳

اوج

ﺣﻀﯿﺾ از
ﺣﻀﯿﺾ ﻗﺒﻠﯽ

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻘﺎط اوج و ﺣﻀﯿﺾ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای-ﺑﻮﺷﺎن
روی دادهﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .دوره رﮐﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
از اوج ﺗﺎ ﺣﻀﯿﺾ و دوره روﻧﻖ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﯿﺾ ﺗﺎ اوج اﺳﺖ.
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اوج ﺗﺎ
ﺣﻀﯿﺾ

اوج از اوج
ﻗﺒﻠﯽ

ﺣﻀﯿﺾ

ﺣﻀﯿﺾ ﻗﺒﻠﯽ
ﺗﺎ اﯾﻦ اوج

ﻣﺪت زﻣﺎن )ﻓﺼﻞ(
رﮐﻮد

ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۱۹۳

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ۱۳۸۳) .اﻟﻒ( .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﺼﻠﯽ ادوار ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو
)ﺷﻤﺎره  .(۱ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۸۳
———۱۳۸۳) .ب( .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ادوار ﺗﺠﺎری اﯾﺮان )ﺷﻤﺎره  ،(۲ﭘﺎﯾﯿﺰ .۱۳۸۳
ﺟﻼﻟﯽﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،ا .ر .(۱۳۷۵) .ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان )ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ( .ﺗﻬﺮان:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ،ا ،.و ﻓﺮﻫﺎدی ،ع .ر .(۱۳۸۲) .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ) (۲) ۸ ،ﭘﯿﺎﭘﯽ .۸۰-۳۹ ،(۸۱
ﺧﺘﺎﯾﯽ ،م ،.و داﻧﺶﺟﻌﻔﺮی ،د .(۱۳۸۰) .ﻧﻤﺎﮔﺮ دورانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان .ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،
.۲۸-۱ ،(۱۸)۵
درﮔﺎﻫﯽ ،ح .(۱۳۸۳) .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ادوار
ﺗﺠﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
ﺻﻤﺪی ،ﺳﻌﯿﺪ و ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺟﻼﺋﯽ» ،۱۳۸۳ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ادوار ﺗﺠﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان« ،ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﻤﺎره ) ۶۶ﭘﺎﯾﯿﺰ( ﺻﺺ.۱۵۳-۱۳۹ .
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﯾﺰدی ،ر .(۱۳۸۰) .آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی از رﻫﮕﺬر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ .راﻫﺒﺮد.۲۴۶ -۲۳۷ ،۱۹ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﯾﺰدی ،ر ،.و ﻓﺮدری ،م۱۳۸۰) .اﻟﻒ( .ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ .راﻫﺒﺮد.۳۵۹-۳۴۴ ،۲۰ ،
———۱۳۸۰) .ب( .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﺎل  .۸۱راﻫﺒﺮد.۳۵۴-۳۴۳ ،۲۲ ،
——— .(۱۳۸۲) .اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺳﺎل  .۸۲راﻫﺒﺮد.۱۲۲-۱۱۱ ،۲۹ ،
——— .(۱۳۸۴) .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺳﺎل  .۸۴راﻫﺒﺮد.۱۸۳-۱۸۳ ،۳۵ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﯾﺰدی ،ر ،.ﻓﺮدرﯾﮏ ،م ،.و ﻣﺤﻤﻮدی ،ب .(۱۳۸۷) .ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
در ﺳﺎل  .۱۳۸۷راﻫﺒﺮد.۴۳۴-۴۱۵ ،۴۶ ،
ﻃﯿﺐﻧﯿﺎ ،ع ،.و ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ف .(۱۳۸۵) .ﻧﻘﺶ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان.
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی.۸۰-۴۹ ،(۴)۶ ،
——— .(۱۳۸۹) .اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی.۲۰۶-۱۸۳ ،۹۲ ،
ﻣﺠﺎب ،ر ،.و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن ،س .م .(۱۳۹۱) .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ روشﻫﺎی
آﻣﺎری .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ.۴۰۵-۳۸۱ ،۲۱ ،
وﻟﯽﻣﻘﺪم زﻧﺠﺎﻧﯽ ،م ،.ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺰاد ،ح ،.و ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،م .(۱۳۷۹) .اﺛﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮ ﺳﯿﮑﻞﻫﺎی
ﺗﺠﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه( ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
ﻫﺎدﯾﺎن ،ا ،.و ﻫﺎﺷﻢﭘﻮر ،م .ر .(۱۳۸۲) .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان.۱۲۰-۹۳ ،۱۵ ،
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،م ،.ﻓﻼﺣﯽ ،م .ع ،.و ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ،س .(۱۳۸۷) .ﺗﺤﻠﯿﻞ ادوار ﺗﺠﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت .ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ.۵۵-۲۹ ،(۲۲)۱۵ ،
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