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خالصه مدیریتی

وجود اطالعات و آمار بهنگام اقتصاد کالن در تصمیمها و سیاستگذاریهای اقتصادی اهمیت و اثرگذاری چشمگیری دارد .اگرچه مراجع
رسمی آماری در کشور اقدام به انتشار رسمی دادههای مربوط به اقتصاد کالن مانند حسابهای ملی میکنند ،جدا از مشکالت کلی در
جمعآوری و طبقهبندی ،ضعف این دادهها این است که عمدتاً تواتر فصلی یا ساالنه دارند و با تٔاخیر چندماهه از انتهای دوره منتشر میشوند.
این انتشار با وقفٔه دادهها تبیینکنندٔه واقعیتهای دورههای گذشته است و نمیتواند اطالعات دقیقی از وضعیت کنونی اقتصاد در اختیار
بگذارد .البته در کشور ما عالوه بر وقفٔه انتشار قابلپیشبینی ،در برهههای زمانی مختلف وقفٔه طوالنی و غیرقابلپیشبینی نیز در انتشار آمار
اتفاق میافتد که اتکا به دادههای رسمی برای تبیین وضعیت کنونی اقتصاد را بیش از کشورهای دیگر به چالش میکشد .برای برطرفکردن
خالٔ نبود اطالعات دربارٔه وضعیت کنونی اقتصاد ،در مطالعات مختلف رویکردهای کنونبینی ۱پیشگرفته میشود .پایٔه اصلی کنونبینی
بهکارگیری اطالعات در دسترس با تواتر باال و تٔاخیر انتشار کم بهمنظور بهدستآوردن برآورد زودهنگام از متغیرهای مهم است (بانبورا و
همکاران .)۲۰۱۳ ،ارزش کنونبینی این است که پیش از انتشار دادههای رسمی ،میتواند وضعیت فعلی را تبیین کند.
اقتصاد ایران در دورههای اخیر همواره در معرض تکانههای مختلفی بوده که عملکرد اقتصاد را بهشدت تحتتٔاثیر قرار داده است و
سیاستگذار مجبور به واکنش سریع به آنها بوده است .همین امر ضرورت تولید شاخصهای تقریبی تبیینکنندٔه وضعیت کنونی اقتصاد
برای تصمیمگیران و سیاستگذاران را گوشزد میکند .در این گزارش ،با استفاده از دادههای در دسترس و با تواتر باال تالش شده است
شاخصهای بهنگام برای تبیین وضعیت متغیرهای مهم اقتصاد کالن ساخته شود .لذا ،این گزارش دادههای مربوط به چهار حوزٔه شاخص
فعالیت بخش خدمات ،شاخص فعالیت بخش صنعت ،شاخص سرمایهگذاری ،و آمار تجارت خارجی را بررسی ،پردازش ،و مورد ارزیابی
قرار داده و در نهایت شاخصهای جایگزینی برای هریک از این حوزهها معرفی شده است .این شاخصها میتوانند حاوی اطالعات ارزشمند
برای سیاستگذاران اقتصادی و مدیران بنگاههای تولیدی و مالی باشند.
در فرایند ساخت شاخصهای حوزههای مختلف ،عالوه بر تجمیع ،دستهبندی ،و عملیات آماری دیگر ،از مدل شبکٔه عصبی برای
ترکیب شاخصها استفاده شده است .در ارزیابی شاخصهای ساختهشده و مقایسٔه آنها با متغیر هدف ،سه معیار تشخیص درست عالمت
رشد متغیر هدف ،تشخیص درست جهت تغییر متغیر هدف ،و مجذور میانگین مربعات خطا ( )RMSEمورد استفاده قرار گرفته است.
در زیر ،فرایند ساخت شاخص و نتیجٔه آن در حوزههای چهارگانه اشاره شده است.
شاخص فعالیت بخش خدمات :با توجه به اینکه بیش از  ۵۰درصد از  GDPدر اختیار این بخش است ،ساخت شاخص برای این
بخش میتواند گامی در جهت کنونبینی  GDPباشد .بررسی همبستگی رشد خدمات با رشد زیربخشهای خود نشان میدهد که دو
زیربخش حملونقل و بازرگانی داخلی (خردهفروشی ،عمدهفروشی ،و…) بیشترین همبستگی را با رشد خدمات دارند؛ لذا برای ساخت
شاخص در این بخش از کالنداده تردد انواع وسایل نقلیه استفاده شده است .این پایٔه اطالعاتی شامل دادههای روزانه بیش از  ۲۵۹۰نقطه
از جادههای کشور در بازه زمانی  ۱فروردین  ۱۳۹۴تا  ۳۰شهریور ( ۱۴۰۰شامل  ۵میلیون و  ۱۴۱هزار مشاهده) است .عالوه بر شاخصهای
هشتگانه که هرکدام از تجمیع تردد نوعی از وسایل نقلیه بهدست آمده است ،با استفاده از مدل شبکٔه عصبی شاخص ترکیبی نیز برای این
بخش ساخته شد که ورودی آن  ۷۷۵۰سری زمانی بود .براساس نتایج ارزیابی شاخصها ،رشد تردد ماشینهای سنگین و تریلرها با خطای
قابلقبولی ( ۲فصل تشخیص نادرست عالمت رشد و  ۵فصل خطا در جهت رشد ارزشافزودٔه خدمات از مجموع  ۲۱فصل) میتوانند
تقریبی از وضعیت بخش خدمات ارائه دهند .بهعالوه ،بهکارگیری شبکٔه عصبی در ساخت شاخص ترکیبی این خطا را بهطور قابلمالحظهای
کاهش داد (یک فصل تشخیص نادرست عالمت رشد) .بهعالوه ،زمانیکه بهجای رشد ارزشافزودٔه بخش خدمات ،رشد ارزشافزودٔه
بخش حملونقل متغیر هدف قرار میگیرد ،خطای پیشبینیها کمتر میشود .این پایٔه اطالعاتی بهصورت ماهانه و یک ماه پس از اتمام دوره
منتشر میشود .در مجموع ،هم شاخصهای سادٔه رشد تردد ماشینهای سنگین و تریلرها و هم خروجی شبکٔه عصبی شاخصهای قابل
اتکایی بودند که اطالعات مفید و کمخطایی را از تغییرات بخش خدمات ارائه میکنند.
شاخص فعالیت بخش صنعت :برای بررسی فعالیت بخش صنعت ،از شاخص تولید صنعتی استفاده میشود .در این بخش با استفاده
از اطالعات تولید و فروش شرکتهای بورسی ،شاخص تولید صنعتی ساخته شد که میتواند تغییرات فعالیت بخش صنعت را منعکس
 ۱کنونبینی ( )Nowcastingبهمعنی پیشبینی وضعیت کنونی و یا گذشتٔه نزدیک است.

کند .براساس ارزیابیها از  ۲۵فصل موردبررسی ،تنها در یک فصل عالمت رشد ارزشافزودٔه بخش صنعت و در  ۵فصل نیز جهت رشد
نادرست تشخیص داده شده است .البته ،خطای شاخص (با توجه به اینکه در دورههای اخیر شاخص شامل شرکتهای بیشتری شده) در
دورههای اخیر کمتر از سالهای دورتر بوده است .بنابراین ،شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی میتواند بهعنوان یک شاخص قابلاتکا
و کمخطا در بررسی تغییرات بخش صنعت قلمداد شود.
شاخص سنجش سرمایهگذاری :برای بررسی تغییرات سرمایهگذاری بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای کالن که حاوی اطالعات دربارٔه
ساختار تقاضای کل و پتانسیل رشد اقتصادی در کوتاه و میانمدت است ،سه گروه شاخص ارائه و ارزیابی شد :نخست ،شاخص سرمایهگذاری
شرکتهای بورسی که از دادههای صورتهای مالی شرکتها و بهصورت فصلی قابلمحاسبه است؛ دوم ،شاخصهای مستخرج از مجوزهای
صنعتی (جواز تٔاسیس و پروانٔه بهرهبرداری واحدهای صنعتی) که بهصورت ماهانه منتشر میشود؛ و سوم ،آمار واردات کاالهای سرمایهای که
مستخرج از دادههای تفکیکی گمرک است .ارزیابیها نشان داد که شاخص واردات کاالهای سرمایهای خطای کمتری نسبت به سایر شاخصها
از نظر همٔه معیارها داشت .بهعالوه ،بهرهگیری از مدل شبکٔه عصبی در ترکیب شاخصها باعث کاهش خطای پیشبینی شده است؛ بهگونهای
که شاخص خروجی از  ۲۴فصل مورد بررسی عالمت رشد سرمایهگذاری بدون خطا تشخیص داده شده و در  ۶مورد خطا در تشخیص جهت
رشد داشته است .بنابراین بهمنظور بررسی تغییرات سرمایهگذاری ،هم شاخص خروجی شبکٔه عصبی و هم شاخص واردات کاالهای سرمایهای
که بهصورت ماهانه بهنگام میشود ،میتوانند بهعنوان شاخص بهنگام موردتوجه قرار گیرند.
تجارت خارجی :نظر به اهمیت تغییرات تجارت خارجی برای بخشهای تولیدی ،از اطالعات صادرات و واردات ماهانٔه گمرک
بهتفکیک کد تعرفه استفاده و شاخصهای مختلفی در این حوزه محاسبه شده است .شاخصهای قیمت دالری صادرات و واردات در
گروههای مختلف یکی از این شاخصهاست که تنها تغییرات قیمت دالری کاالهای صادراتی و وارداتی را منعکس میکند و چون اثر
تغییرات نرخ ارز از این شاخصهای قیمت حذف میشود ،میتوان از محتوای اطالعاتی آنها در موارد متعددی مانند امکان بررسی بازار
صادراتی محصوالت ایرانی ،قدرت چانهزنی تجار ایرانی و هزینٔه قیمتی تحریمها را فراهم کرد؛ بهعنوان نمونه ،افزایش قیمت دالری کاالهای
وارداتی (بیشتر از تورم جهانی) میتواند شاخصی از شدت اثرگذاری محدودیت تحریمها باشد .بهعالوه ،تغییرات ارزش صادرات و واردات
در طبقهبندیهای مختلف (بخشهای کشاورزی ،صنعتی و خدمات و نوع کاالی مصرفی ،واسطهای ،و سرمایهای) میتواند اطالعات بخشی
مفیدی را دربر داشته باشد .تغییرات در میزان صادرات و واردات بخشهای مختلف اقتصادی میتواند تغییرات فعالیت آن بخشها را
نشان دهد.
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 ۱مقدمه
وجه اشتراک همٔه کارگزاران و فعاالن اقتصادی این است که بهدنبال بهینهکردن تصمیمات و اقدامهای خود در جهت بیشینه یا حداکثرکردن
تابع هدف خود هستند .در چنین شرایطی ،داشتن اطالعات و دادهها در خصوص عوامل محیطی و اثرگذار و تبیینکنندٔه وضعیت میتواند
تصمیمگیریها را بهتر و دقیقتر و تهدیدهای بالقوه و فرصتهای اقتصادی را بهتر ارزیابی و احیاناً رصد کند .ازاینرو ،وجود اطالعات
بهنگام ،فعاالن اقتصادی را در رسیدن به اهداف کمک میکند و در مقابل نبود اطالعات و دادهها باعث میشود که تقریب فعاالن اقتصادی
از تصمیم بهینٔه خطای باالیی داشته باشد و فعاالن اقتصادی را از وضعیت بهینه دور کند.
در بین اطالعات و دادههای اثرگذار در تصمیمگیریهای اقتصادی ،دادههای اقتصاد کالن اهمیت ویژهای دارد .دادههای مستخرج از
حسابهای ملی مهمترین دادههای اقتصادی است که میتواند وضعیت اقتصاد را تبیین کند .داشتن اطالعات در خصوص رشد اقتصادی ،رشد
بخشهای مختلف و ساختار تقاضای کل به سیاستگذاران و فعاالن بخشهای مختلف کمک میکند تا سیاست یا تصمیم متناسب با شرایط
کنونی را اتخاذ کنند؛ بهعنوان نمونه ،پس از تکانههای مختلفی مانند تحریم و یا همهگیری کرونا که به اقتصاد وارد میشود ،سیاستگذار برای
تصمیمگیری صحیح الزم است پاسخ برخی سٔواالت را داشته باشد؛ بهطور مثال ،تکانههایی مانند تحریم و همهگیری کرونا تا چند دوره اقتصاد
را وارد رکود میکند؟ عمق این رکود در بخشهای مختلف چقدر خواهد بود؟ منشٔا این رکود از کدام بخش است و آیا سیاستهای تحریک
تقاضا (تحریک سیاست پولی و مالی) میتواند به بهبود شرایط کمک کند؟ البته ،همین مسائل برای کارگزاران اقتصادی بخش خصوصی هم
مطرح است و میتوان گفت همٔه کارگزاران برای تصمیمگیری صحیح الزم است تا حد ممکن وضعیت کل اقتصاد و بخشهای مختلف اقتصاد
در سیکل تجاری را بدانند تا تصمیمگیری متناسب با آن را اتخاذ کنند .لذا بهطور قطع ،میتوان گفت انتشار دادههای اقتصاد کالن مخصوصاً
ال
اطالعات حسابهای ملی میتواند برای فعاالن اقتصادی پراهمیت باشد .اما ،ضعف اصلی دادههای رسمی حسابهای ملی این است که او ا
در تواترهای فصلی و ساالنه تهیه و منتشر میشود و ثانی ًا وقفٔه انتشار نسبتاً طوالنی برای انتشار اینچنین دادههایی وجود دارد .بهعبارت دیگر،
اتکا به دادههای رسمی حسابهای ملی در بهترین حالت با سه تا چهار ماه وقفه ،اطالعات مربوط به فعالیت بخشهای حقیقی را منتشر
میکنند که با توجه به وقفهای که دارد ،از ارزش آنها میکاهد .بنابراین ،نیاز دانستن وضعیت فعلی اقتصاد با وقفٔه کم را نمیتوان با دادههای
رسمی اقناع کرد .برای حل این مشکل ،رویکردهای کنونبینی ۱معرفی و گسترش داده شدهاند .کنونبینی بهمعنی پیشبینی وضعیت کنونی و یا
گذشتٔه نزدیک است .پایٔه اصلی کنونبینی بهکارگیری اطالعات در دسترس با تواتر باال و تٔاخیر انتشار کم بهمنظور بهدستآوردن برآورد زودهنگام
از متغیرهای مهم است (بانبورا و همکاران .)۲۰۱۳ ،۲ارزش کنونبینی این است که پیش از انتشار دادههای رسمی ،میتواند وضعیت فعلی را
تبیین کند .در بسیاری از کشورها ،از شاخصهای با تواتر بیشتر مثالً ماهانه و وقفٔه انتشار کم برای کنونبینی استفاده میشود .البته ،این
شاخصهای جایگزین اگرچه دقت دادههای رسمی را ندارد ،از جهت بهنگامبودن و وقفٔه کم انتشار ،اطالعات ارزشمندی از وضعیت اقتصاد
در اختیار فعاالن قرار میدهد .در این راستا ،مطالعات متعددی درحال انجام است.
بوئل و همکاران )۲۰۲۱( ۳در پژوهشی که در صندوق بینالمللی پول انجام دادند ،اثر شیوع ویروس کرونا را برای چند کشور افریقایی
که محدودیت و وقفٔه دسترسی به دادههای اقتصاد کالن وجود داشت ،بررسی کردند .در این پژوهش ،مدلهای عاملی و الگوریتمهای
فراگیری ماشین و همچنین دادههای جستوجو در گوگل و دادههای پرداخت موبایلی برای کنونبینی  GDPدر برخی کشورهای افریقایی
استفاده شده است .بانبورا و همکاران ( )۲۰۱۳از اطالعات روزانٔه شاخص  ،S&Pقیمت نفت خام ،نرخهای اوراق خزانه ،و نرخ ارز برای
کنونبینی  GDPامریکا استفاده کردهاند .نتایج این پژوهش که از مدل عامل پویای روزانه استفاده کرده ،نشان میدهد دادههای بهکار
گرفتهشده بخش عمدهای از پویاییهای  GDPرا نشان میدهد .از دیگر کاربردهای روشهای کنونبینی برای تبیین وضعیت موجود ،میتوان
به مطالعات متسون )۲۰۱۱( 4برای رشد  ۳۲کشور ،جیانونی و همکاران )۲۰۰۹( 5برای شاخص فعالیت اتحادیٔه اروپا ،مورگادو و

Nowcasting

۱

1

Bańbura et al.

2

Buell et al.

3

Matheson

4

Giannone et al.

5

استخراج و بررسی شاخصهای بهنگام تبیینکنندٔه وضعیت اقتصاد
همکاران )۲۰۰۷(۱برای  GDPپرتغال ،مارسلینو و شوماخر )۲۰۱۰( ۲برای  GDPآلمان اشاره کرد.
عالوه بر مطالعات ،در بسیاری از بانکهای مرکزی و تجاری و سازمانهای بینالمللی نیز از کنونبینی برای برآورد وضعیت موجود
استفاده میشود؛ بهعنوان نمونه ،فدرال رزرو نیویورک هر دو هفته یکبار تا یک ماه پس از پایان فصل ،کنونبینی خود را از رشد اقتصادی
امریکا در آن فصل ارائه میکند ۳.بانک مرکزی انگلیس نیز برای پرکردن وقفٔه انتشار رسمی آمار رشد  GDPاقدام به کنونبینی رشد اقتصادی
میکند .برای این منظور ،برای هر بخش اقتصادی بهصورت مجزا مدلسازی صورت گرفته و دادههای بهنگام مربوط به آن بخش مورداستفاده
قرار میگیرد 4.بانک مرکزی فنالند نیز با استفاده از اطالعات بیش از  ۵۰متغیر  -که قابلیت بهنگامشدن را با تواتر باال دارند  -و بهکارگیری
مدل خودرگرسیون برداری بیزین بزرگ ،5اقدام به کنونبینی  GDPمیکند.
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نحؤه انتشار آمار رسمی در ایران ضرورت پرداختن به کنون بینی را بیشتر میکند .در ایران ،عالوه بر وقفٔه انتشار منظمی که در همٔه
کشورها وجود دارد ،وقفٔه نامنظم و غیرقابلپیش بینی نیز در انتشار آمار رسمی بهوجود میآید که در برخی دوره ها از چندین فصل فراتر
رفته است .لذا ،کنون بینی فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی با داده های در دسترس که با تواتر باال بهنگام میشوند ،میتواند اطالعات
مفیدی از وضعیت فعلی بخش های مختلف اقتصادی ارائه دهد .در این پژوهش با توجه به این نیاز ،تالش شده است تمام شاخصها و
آمارهای اقتصادی ب هنگام در کشور موردبررسی قرار گیرد و شاخصهای قابلاتکایی که میتواند وضعیت فعلی فعالیت بخشهای
مختلف را نشان دهد ،ارائه شود .در این راستا ،بر چهار بخش تمرکز و شاخصهایی مربوط به آنها جمع آوری شده است .علت انتخاب
این چهار بخش هم بهدلیل اهمیت باالی آنها و هم در دسترس بودن شاخص جایگزین مناسب برای آنها بوده است .اولین بخشی که بر
آن تمرکز شده است بخ ش خدمات است .بخش خدمات بیش از نیمی از  GDPکشور را شامل میشود و پیشبینی و کنونبینی وضعیت
این بخش تا حدود زیادی وضعیت کل  GDPرا مشخص میکند .بخش دوم بخش صنعت است .معموالا این بخش با توجه به ارتباطات
پیشین و پسینی که با بخشهای مختلف دارد ،برای بخشهای دیگر پیشرو بهحساب می آید .متغیر دیگری که در این پژوهش تالش شد
شاخص جایگزین بهنگامی برای آن معرفی شود ،سرمایهگذاری است .تغییرات سرمایهگذاری در کشور بهنوعی میل و توان به سرمایهگذاری
و پتانسیل رشد و توسعٔه اقتصادی کشور را تعیین میکند و دانستن وضعیت آن میتواند در روشنشدن وضعیت اقتصاد و اتخاذ
سیاستهای پولی و مالی بسیار مفید باشد .بخش تجارت خارجی نیز بخش دیگری است که در این پژوهش پرداخته شده است .در
اقتصاد جهانی ،امروز زنجیرٔه ایجاد ارزش (عرضه) یک پدیدٔه جهانی است که منحصر به یک جغرافیای خاص نیست .لذا ،بخشهای
مختلف اقتصادی برای ادامٔه فعالیت اقتصادی خود به صادرات و واردات نیاز دارند .لذا ،تجارت خارجی میتواند همچون نبض،
تغییرات در میزان فعالیت بخش های مختلف را منعکس کند .اهمیت بررسی تغییرات تجارت خارجی در ایران با توجه به نوسانات و
چالشهایی که در حوزٔه تجارت خارجی وجود دارد و محدودیتهای ناشی از تحریمها ،بیش از سایر کشورهاست .حجم صادرات و
واردات اشاراتی بر عرضه و تقاضای ارز در بخش تجاری دارد و برای سیاستگذاران و فعاالن بخش خصوصی مورداستفاده است.
در ادامه ،ابتدا شاخصهای فعالیت دو بخش خدمات و صنعت معرفی میشود .در بخش  ،۳شاخصهایی برای بررسی سرمایهگذاری
و در بخش  ۴نیز شاخصهای مربوط به تجارت خارجی معرفی میشود.

Morgado et al.
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Marcellino & Schumacher

2

https://www.newyorkfed.org/research/policy/nowcast.html
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https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2014/q1/nowcasting-uk-gdp-growth

4

Bayesian Large VAR
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https://www.suomenpankki.fi/en/research/forecasting-models/
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 ۲شاخصهای بهنگام سنجش فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی
شناسایی وضعیت فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی و تعیین اینکه بخشهای مختلف در رکود یا رونق قرار دارند ،میتواند مستقیماً
رفتار و سیاست فعاالن اقتصادی و سیاستگذاران را تحتتٔاثیر قرار دهد .آمار منتشره در حسابهای ملی تا حدود زیادی میتواند وضعیت
بخشهای مختلف اقتصاد و کل اقتصاد را مشخص کند .لذا ،تواتر پایین انتشار دادههای حسابهای ملی و همچنین وقفٔه قابلپیشبینی و
غیرقابلپیشبینی در انتشار دادههای آن میتواند بهعنوان محدودیت در اطالعات اثرگذار تلقی شود که تصمیمگیریهای اقتصادی را
تحتتٔاثیر قرار میدهد .کشورهای مختلف از شاخصهای جایگزین برای پرکردن خالٔ بهنگامنبودن آمارهای رسمی حسابهای ملی استفاده
میکنند و در این راستا شاخصهای سنجش فعالیت بخشهای مختلف را معرفی میکنند که میتواند تا حدود زیادی مسیر تغییرات در
بخشهای مختلف را نشان دهد .جدول  ۱-۲سهم بخشهای اصلی اقتصاد را از  GDPبدون نفت در  ۱۰سال گذشته نشان میدهد.
برایناساس بخش خدمات با بیش از  ۵۷درصد ،بیشترین سهم از  GDPرا دارد و بعد از آن بخش صنعت با  ۲۰٫8درصد بزرگترین بخش
بهحساب میآید 8٫۲ .درصد از  GDPنیز سهم بخش کشاورزی است .سهم بسیار باالی بخش خدمات باعث شده است جهت و عالمت
رشد اقتصادی تا حدود زیادی تحتتٔاثیر این بخش قرار گیرد .لذا در این بخش ،بهدنبال یافتن شاخصی برای سنجش فعالیت بخش خدمات
هستیم .بهعالوه ،بخش صنعت باوجوداینکه حدود یکپنجم کل  GDPرا در اختیار دارد ،بهواسطٔه پیوندهای پسین و پیشینی که با بخشهای
دیگر دارد ،میتواند موتور محرک رشد اقتصادی قلمداد شود .ازاینرو ،بخش دیگری که شاخص جایگزین برای آن انتخاب میشود بخش
صنعت است .بهعالوه در جدول  ،۱-۲انحراف معیار رشد ساالنٔه بخشها ،که معیاری برای نوسانات بخشهاست ،نشان داده شده است.
در بین زیربخشهای بخش صنعت و معدن ،بخش صنعت بیشترین انحراف معیار و نوسانات را دارد .در بخش خدمات نیز اگر بخش
فعالیتهای هنر سرگرمی ،تفریح ،و سایر خدمات را مستثنا کنیم (با توجه به اینکه این بخش شامل سایر خدمات است ،بدیهی است که
نوسانات بیشتری داشته باشد) ،بخش عمدهفروشی و غیره و بخش حملونقل و غیره بیشترین نوسان را داشتهاند .بدیهی است که پیشبینی
بخشهای با نوسانات بیشتر اهمیت بیشتری در پیشبینی  GDPخواهد داشت.
جدول  .۱-۲سهم زیربخشهای صنعت،کشاورزی ،و خدمات از  GDPدر ده سال اخیر
متوسط سهم بخشها از GDP

انحرافمعیار رشد

بدون نفت

بخشها

کشاورزی ،شکار ،جنگلداری ،و ماهیگیری

8٫۲۴

۱۱٫۴

استخراج معادن بهجز نفت و گاز

۱٫۰۳

۲۳٫۹

صنعت

۲۰٫۷8

۲۵٫۰

تٔامین برق ،گاز ،بخار ،و تهویٔه هوا

۶٫۷۱

۱۳٫۲

آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب ،و فعالیتهای تصفیه

۰٫۳۲

۱۱٫۵

ساختمان

۵٫8۶

۱۷٫۴

۱۴٫8۲

۲۰٫۹

حملونقل و انبارداری و پست ،اطالعات و ارتباطات

8٫۷۹

۲۴٫8

فعالیتهای مالی و بیمه

۳٫۴۴

۱۶٫۶

امالک و مستغالت

۱۳٫۳۴

۱۱٫۲

فعالیتهای حرفهای ،علمی ،و فنی

۰٫۹۵

۱۲٫8

فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی

۰٫۳۷

۱۲٫۵

ادارٔه امور عمومی ،خدمات شهری ،و تٔامین اجتماعی

۵٫۲۵

۱۲٫۰

آموزش

۴٫۵۲

8٫۳

فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی

۴٫۵۵

۱۰٫۲

فعالیتهای هنر ،سرگرمی ،تفریح ،و سایر خدمات

۱٫۰۲

۲۲۲

شرح فعالیتها
کشاورزی

صنعت و
معدن

عمدهفروشی و خردهفروشی ،فعالیت خدماتی مربوط به تٔامین جا
و غذا

خدمات
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 ۱-۲شاخصهای بهنگام فعالیت اقتصادی در بخش خدمات

تنوع فعالیتهایی که در بخش خدمات طبقهبندی میشوند بسیار بیشتر از سایر بخشهاست .بنابراین ،برای پیداکردن شاخص فعالیت برای
بخش خدمات ،توجه به این زیربخشها اهمیت دارد .همانطور که در جدول  ۱-۲مشخص است ،بیشترین سهم در خدمات را بهترتیب
بخش عمدهفروشی و خردهفروشی و… (از این به بعد در این گزارش بازرگانی داخلی نامیده میشود) ،بخش امالک و مستغالت و بخش
حملونقل و انبارداری و پست ،اطالعات و ارتباطات (از این به بعد در این گزارش حملونقل نامیده میشود) دارند که در مجموع حدود
 ۳۷درصد از  GDPبدون نفت را تشکیل میدهند .نکتهای که میتواند در انتخاب شاخص فعالیت برای بخش خدمات کمک کند ،درجٔه
همبستگی رشد بخش خدمات با زیربخشهای بخش خدمات است .بدیهی است که سهم باالی زیربخشها باعث میشود درجٔه همبستگی
افزایش یابد؛ اما عوامل دیگری نیز میتواند در این درجٔه همبستگی اثرگذار باشد .جدول  ۲-۲ضریب همبستگی رشد بخش خدمات با
رشد زیربخشهای خدمات را نشان میدهد .بیشترین درجٔه همبستگی مربوط به بخش بازرگانی داخلی و حملونقل است .بخش حملونقل
باوجوداینکه سهم کمتری نسبت به بخش مستغالت دارد ،بهطور معنیداری همبستگی بیشتری با رشد بخش خدمات دارد .این نکته نشان
میدهد که بخش حملونقل ،فارغ از سهمی که در  GDPدارد ،بهواسطٔه محوریبودن نقش آن در کلیٔه زیربخشهای اقتصاد میتواند آینٔه
تغییرات سایر بخشها باشد .یوسفی ( )۱۳۹۱با بررسی آمار جدول داده-ستاندٔه ایران به این نتیجه رسید که بخش حملونقل در بین ۳۵
بخش ،هفتمین بخش با بیشترین پیوند پسین و سومین بخش با بیشترین پیوند پیشین است .با توجه به نقش محوری بخش حملونقل و
بررسی دادههای با تواتر باال ،بررسی عملکرد شاخصهای مربوط به بخش حملونقل برای ساختن شاخص فعالیت برای بخش خدمات
بهترین گزینه است .مطالعات دیگر کشورها نیز نشان میدهد همبستگی آماری این بخش با تولید ناخالص داخلی باالست.
جدول  .۲-۲ضریب همبستگی رشد زیربخشهای خدمات با رشد بخش خدمات
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در این راستا ،مجموعٔه دادههای ترددشماری وسایل نقلیه در جادههای کشور که سازمان راهداری و حملونقل جادهای جمعآوری و از
سال  ۱۳8۹روی سایت ۳ارائه میکند ،میتواند قابلبررسی باشد .این دادهها تقریباً برای تمام محورهای تردد جادهای کشور بهصورت ساعتی
و هم روزانه اطالعات تردد انواع وسایل نقلیه را ارائه میدهد و از این لحاظ کالنداده 4به حساب میآید .در این گزارش ،از دادههای روزانٔه
بیش از  ۲۵۹۰نقطه از جادههای کشور در بازه زمانی  ۱فروردین  ۱۳۹۴تا  ۳۰مهر  ۱۴۰۰استفاده شده است .در مجموع ،دادههای
استفادهشده شامل  ۵میلیون و  ۱۴۱هزار مشاهده بوده است که مورد پردازش قرار گرفته است.
در این پایٔه اطالعاتی ،تعداد تردد پنج نوع یا کالس از وسایل نقلیه شمارش شده است که کالس  ۱سواری و وانت ،کالس  ۲کامیونت
و کامیونهای کوچک و مینیبوس ،کالس  ۳کامیونهای معمولی کمتر از  ۱۰متر و سهمحورهها ،کالس  ۴اتوبوس ،کالس  ۵تریلرها و
باربرهای باالتر از سه محور است .تردد انواع مختلف ماشینها محتوای اطالعاتی متفاوتی دارد؛ بهعنوان نمونه ،تغییر در تردد ماشینهای
سنگین و باری میتواند نشان از تغییر وضعیت فعالیت سایر بخشها باشد .شکل  ۱-۲سهم هریک از انواع وسایل نقلیه از تردد را در بازه
 ۱۳۹۴تا  ۱۴۰۰نشان میدهد .همانطور که مشخص است ،سهم قابلتوجهی از ترددها یعنی بیش از  8۵درصد متعلق به سواریها و
وانتهاست و بقیٔه انواع وسایل نقلیه کمتر از  ۱۵درصد تردد را دربر میگیرند .شکل  ۳-۲روند کل ترددهای ماهانه را نشان میدهد که
 ۱در این گزارش ،بخش عمدهفروشی و خردهفروشی فعالیت خدماتی مربوط به تٔامین جا و غذا بهاختصار بازرگانی داخلی نامیده میشود.
 ۲در این گزارش ،بخش حملونقل و انبارداری و پست ،اطالعات ،و ارتباطات بهاختصار حملونقل نامیده میشود.
 ۳آدرس وبسایتhttps://141.ir/trafficcounterfiles :

Big Data
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استخراج و بررسی شاخصهای بهنگام تبیینکنندٔه وضعیت اقتصاد
برایناساس ،بیشترین تردد در بین ماههای موردبررسی شهریور  ۱۳۹8با حدود  ۶۰۰میلیون تردد بوده است .همچنین ،شکل  ۲-۲رشد
تردد ماهانه نسبت به سال قبل را نشان میدهد .برایناساس در فروردین  ۱۳۹۹با توجه به مسائل مربوط به قرنطینهکردن ناشی از شیوع
کرونا ،میزان ترددها نسبت به مدت مشابه بیش از  ۵۰درصد کاهش داشته است که البته این کاهش قابلتوجه باعث شده است رشد ترددها
در فروردین  ۱۴۰۰نسبت به سال قبل به بیش از  ۷۰درصد برسد.
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شکل  .۱-۲سهم تردد انواع وسایل نقلیه از کل ترددها در راههای کشور (درصد) در پنج سال اخیر
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شکل  .۲-۲رشد تعداد ترددهای ماهانٔه انواع وسایل نقلیه در کل کشور
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شکل  .۳-۲روند تعداد ترددهای ماهانٔه انواع وسیلٔه نقلیه در کل کشور
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استخراج و بررسی شاخصهای بهنگام تبیینکنندٔه وضعیت اقتصاد
بهمنظور استفاده از این دادهها جهت ساختن شاخص فعالیت برای بخش خدمات ،در اولین گام دادهها تجمیع و دادههای پرت آن حذف
شده است .در گام دوم پس از پردازش اولیه ،دادههای روزانه به تواترهای ماهانه و فصلی تبدیل شد تا قابلیت مقایسه با دادههای کالن را
داشته باشد .در گام بعدی ،برای شاخصسازی از جمع ساده براساس نوع وسایل نقلیه استفاده شده است .همانطور که اشاره شد ،تردد
خودروها به تفکیک پنج نوع ثبت میشود که با توجه به کارکرد متفاوت آنها ،میتوانند محتوای اطالعاتی متفاوتی داشته باشند .بنابراین،
اولین شاخصهایی که موردارزیابی قرار میگیرند ،جمع تمام ترددها در انواع مختلف وسایل نقلیه است .بنابراین ،پنج سری زمانی از سال
 ۱۳۹۴تا  ۱۴۰۰ایجاد میشود که بهترتیب  -۱تردد ماشینهای سواری و وانت -۲ ،کامیونت و مینیبوس -۳ ،کامیونهای معمولی-۴ ،
اتوبوس ،و  -۵تریلرها هستند .عالوه بر پنج سری که براساس نوع وسایل نقلیه ساخته شد ،سریهای زمانی تردد کل وسایل نقلیه (جمع
همٔه پنج مورد) ،تردد کامیونها و تریلرها ( از جمع موارد  ۳و  )۵و ماشینهای سنگین (جمع موارد  ،۳ ،۲و  )۵نیز ساخته شده است.
برای ارزیابی این هشت سری زمانی و اینکه کدامیک میتوانند تغییرات بخش خدمات را بهتر نشان دهند ،از دادههای فصلی این سریها
نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد گرفته شد و این رشدها با  -۱رشد ارزشافزودٔه بخش خدمات -۲ ،رشد ارزشافزودٔه بخش
بازرگانی داخلی ،و  -۳رشد ارزشافزودٔه بخش حملونقل مقایسه شده است .این مقایسه و ارزیابی شاخصهای ساختهشده با رشد
ارزشافزودٔه سه بخش با سه معیار زیر صورت گرفته است:
-

تشییییخص عالمت رشییید :به این معنی که در هر فصیییل اگر رشییید شیییاخص موردارزیابی همعالمت با رشییید ارزشافزودٔه بخش

-

ت شخیص جهت ر شد :به این معنی که در هر ف صل ر شد ن سبت به سال گذ شته شاخص موردارزیابی روندی م شابه روند ر شد

-

موردنظر باشد.

ارزشافزودٔه بخش موردنظر باشیید .بهعبارت دیگر ،اگر رشیید ارزشافزودٔه بخش خدمات در فصییل بهار از رشیید فصییل زمسییتان
گذشته بیشتر شده باشد یعنی رشد خدمات در بهار روند صعودی داشته باشد ،اگر شاخصهای موردارزیابی نیز همین جهت را

نشان دهد ،بهعنوان یک موفقیت برای شاخص لحاظ میشود.
شاخص مجذور میانگین مربعات خطا ()RMSE

جدول  ۳-۲عملکرد  8شاخص ساختهشده از تردد وسایل نقلیه را با سه ابزار ارزیابی اشارهشده با سه شاخص معیار (رشد ارزشافزودٔه
سه بخش) مقایسه کرده است .برایناساس ،از  ۲۱مشاهدٔه فصلی (فصل اول  ۱۳۹۵تا فصل اول  )۱۴۰۰تعداد خطاهای شاخصهای
مختلف براساس معیارها مشخص شده است .همچنین ،شاخص مربوط به ماشینهای سنگین و همچنین شاخص تردد تریلرها بهترین
عملکرد را براساس سه معیار ارزیابی داشتهاند؛ بهصورتیکه این دو شاخص تنها در دو فصل از  ۲۱فصل عالمت رشد بخش خدمات را
نادرست تشخیص دادند .بهعالوه ،شاخص تردد تریلرها با پنج خطا در تشخیص جهت رشد بخش خدمات ،کمترین خطا را در این معیار
داشته و شاخص تردد ماشینهای سنگین با  ۲٫۶ RMSEکمترین خطای پیشبینی را داشته است .بنابراین ،دو شاخص تردد تریلرها و
شاخص تردد ماشینهای سنگین برای رصدکردن تغییرات فعالیت بخش خدمات بهترین عملکرد را داشتهاند .در شکل  ۴-۲رشد
ارزشافزودٔه بخش خدمات با دو شاخص منتخب ترسیم شده است.
براساس هر سه معیار ارزیابی ،شاخص تردد کامیونها برای زیربخش بازرگانی داخلی بهترین عملکرد و پیشبینی را داشته ،بهگونهای
که تنها در  ۲فصل خطای عالمت رشد و در  ۳فصل خطا در جهت رشد داشته است .در شکل  ۵-۲رشد ارزشافزودٔه بخش بازرگانی
داخلی و شاخص منتخب برای این بخش یعنی (تردد کامیونها) با یکدیگر مقایسه شده است .برای بخش حملونقل ،شاخص تردد تریلرها
و کامیونها تنها در یک فصل عالمت رشد را نادرست پیشبینی کرده است؛ اما براساس معیار جهت رشد شاخص تردد تریلرها و براساس
شاخص  RMSEشاخص تردد ماشینهای سنگین بهترین عملکرد را در پیشبینی رشد بخش حملونقل داشتهاند .در شکل  ۶-۲رشد
ارزشافزودٔه بخش حملونقل و شاخص منتخب برای این بخش با یکدیگر مقایسه شده است.
در مجموع و براساس روندهای گذشته ،میتوان گفت شاخصهایی که تردد ماشینهای باری سنگین در آن لحاظ شده و ماشینهای
مسافربر مانند سواری و اتوبوس لحاظ نشده است ،بهخوبی میتواند تغییرات ارزشافزودٔه بخش خدمات ،بخش بازرگانی داخلی ،و
حملونقل را نشان دهد؛ بهطوریکه با کمک این شاخصها ،عالمت رشد این بخشها با خطای زیر  ۱۰درصد (و برای بخش حملونقل
زیر  ۵درصد) پیشبینی شده است .البته در طول زمان و در بلندمدت ،ممکن است با جایگزینی بخش ریلی در حملونقل کاال ضرایب
تحتتٔاثیر قرار گیرند ،ولی قابلیت پایش و تعدیل را خواهند داشت.
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جدول  .۳-۲عملکرد شاخصهای تردد وسایل نقلیه در پیشبینی درست شاخصهای بخش خدمات
شاخصهای معیار
(رشد ارزشافزوده)
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۱۳۹۷.۲

۱۳۹۷.۱

۱۳۹۶.۴

۱۳۹۶.۳

۱۳۹۶.۲

۱۳۹۶.۱

رشد تردد تریلرها

رشد تردد ماشینهای سنگین

گروه خدمات

شکل  .۴-۲مقایسٔه رشد تردد تریلرها و ماشینهای سنگین با رشد ارزشافزودٔه بخش خدمات (درصد)

۷

استخراج و بررسی شاخصهای بهنگام تبیینکنندٔه وضعیت اقتصاد

شکل  .۵-۲مقایسٔه رشد تردد کامیونها با رشد ارزشافزودٔه زیربخش عمدهفروشی و… (درصد)

شکل  .۶-۲مقایسٔه رشد تردد کامیونها با رشد ارزشافزودٔه زیربخش حملونقل و… (درصد)

 ۱-۱-۲استفاده از شبکٔه عصبی در ساختن شاخص بهنگام فعالیتهای اقتصادی

۱

یکی از متداولترین روشها در کنونبینی شاخصهای اقتصادی استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین است؛ مخصوصاً در مواردی که
از کالنداده استفاده میشود ،این الگوریتمها بسیار بهتر از رویکردهای ساده عمل میکنند و میتوانند محتوای اطالعاتی بیشتری را استخراج
کنند .یکی از پرکاربردترین روشهای یادگیری مدلهای شبکٔه عصبی ۲است .این رویکرد که کاربرد زیادی در کنونبینی و پیشبینی متغیرهای
مالی و اقتصادی دارد ،میتواند با استفاده از پردازش دادههای ورودی ،بهترین ترکیب را از ورودیها که بیشترین تطابق را با متغیر هدف
دارد ،ارائه دهد.
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Machine Learning Algorithms
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استخراج و بررسی شاخصهای بهنگام تبیینکنندٔه وضعیت اقتصاد
در اینجا ،برای هریک از بخشهای خدمات ،بازرگانی داخلی ،و حملونقل مدلسازی شبکٔه عصبی بهصورت جداگانه انجام گرفته
است .برای اینکه دادههای ورودی مقادیر ازدسترفته نداشته باشد ،تمام نقاطی که مقادیر ازدسترفته داشتند ،حذف شدند و از ۲۵۹۰
نقطهای که دادٔه آن در دسترس بود ،پانل متوازنی با دادههای  ۱۵۵۰نقطه ایجاد شد .با توجه به اینکه هر نقطه پنج نوع تردد را ثبت میکند،
در مجموع پانلی با ابعاد  ۷۷۵۰در ( ۲۶عدد  ۲۶مربوط به  ۲۶فصل است) ساخته شده است.
از  ۲۶مشاهده ۲۱ ،مشاهده بهعنوان ورودی وارد مدل شبکٔه عصبی شده و پنج مشاهدٔه انتهایی نیز برای ارزیابی بروننمونهای کنار
گذاشته شده است ۷۰ .درصد از مشاهدات مورداستفاده در مدل یعنی  ۱۵مشاهده برای یادگیری استفاده میشود و نیز  ۱۵درصد یعنی ۳
مشاهده برای اعتبارسنجی ۱استفاده شده و  ۱۵درصد باقیمانده یعنی سه مشاهدٔه دیگر در فرایند یادگیری وارد نمیشود و برای آزمونکردن
خروجی مدل در نظر گرفته میشود.
با توجه به ماهیت دادهها که سری زمانی است ،از شبکٔه عصبی بازگشتی )RNN( ۲استفاده شده است .این نوع از شبکٔه عصبی برای
مشاهدات با وابستگی سریوار طراحی شده است و از این نظر مناسب برای دادههای سری زمانی است .خروجی مدل شبکٔه عصبی با توجه
به چهار مورد میتواند تغییر کند:


تعداد الیهها یا نرونهای پنهان؛



تعداد وقفههای ورودیها که باید در مدل شبکٔه عصبی لحاظ شود؛



نوع الگوریتم یادگیری (لونبرگ -مارکوارت ،۳منظمسازی بیزی 4و گرادیان مزدوج)5؛



شرایط اولیه و نمونهگیری (با توجه به اینکه عملکرد الگوریتمهای یادگیری به شرایط اولیه و نمونهگیری ب ستگی دارند ،اجرای هر
بار مدل شبکٔه عصبی با توجه به نمونهگیری متفاوت ،خروجی متفاوتی ارائه میدهد).

در این بخش با توجه به تعداد قابلتوجه ورودیها از الگوریتم یادگیری گرادیان مزدوج استفاده شده است .اما ،برای تعیین تعداد وقفهها
و تعداد الیههای پنهان خروجی شبکٔه عصبی برای حالتهای مختلف تعداد یک تا چهار وقفه و الیههای پنهان  ،۱۰ ،۱۵ ،۵و  ۲۰الیه
گرفته شد و با توجه به مقادیر متغیر هدف (رشد بخش خدمات) ،میانگین مربعات خطا ( )MSEبرای حالتهای مختلف محاسبه شد.
همچنین ،برای اینکه اثر شرایط اولیه حذف شود ،از هر حالت (تعداد مشخص الیه و وقفه)  ۱۰۰بار خروجی گرفته شد و با توجه میانگین
MSEها تعداد وقفهها و الیههای پنهان بهینه مشخص شد؛ سپس با توجه به مشخصشدن تعداد الیٔه پنهان و تعداد وقفهها ،مدل با توجه
به  ۲۱مشاهده آموزش داده شده و مدلی منتخب میشود که بهترین عملکرد را در چهار مشاهدٔه آخر (که وارد مدل نشدهاند) داشتهاند.
همانطور که اشاره شد ،برای هریک از متغیرهای هدف رشد ارزشافزودٔه بخش خدمات ،رشد ارزشافزودٔه بخش حملونقل ،و رشد
ارزشافزودٔه بخش بازرگانی داخلی مدل متفاوتی برای شبکٔه عصبی منتخب شد که از نظر تعداد وقفهها و الیهها با هم تفاوت داشتند.
برایناساس برای رشد خدمات شبکٔه عصبی با  ۱۰الیٔه نهانی و  ۲وقفه انتخاب شد .همچنین برای رشد بخش حملونقل ،مدل با  ۵الیٔه
نهانی و  ۴وقفه برگزیده ،و برای رشد بخش بازرگانی داخلی شبکٔه عصبی با  ۵الیٔه نهانی و  ۲وقفه انتخاب شد.
در شکل  ،۷-۲مقایسٔه بین رشد ارزشافزودٔه بخش خدمات با خروجی شبکٔه عصبی منتخب نشان داده شده است .همچنین ،برآورد
مدل برای دورٔه بروننمونهای (بعد از فصل دوم  )۱۳۹۹آورده شده و با مقادیر محققشده مقایسه شده است .برایناساس ،پیشبینیهای
بروننمونهای کامالً همجهت و همعالمت با مقادیر محققشده بهدست آمده و میتوان گفت عملکرد شبکٔه عصبی در پیشبینی رشد بخش
خدمات قابلقبول بوده است .بهعالوه ،شکلهای  8-۲و  ۹-۲رشد ارزشافزودٔه بخشهای حملونقل و بازرگانی داخلی با شخص
خروجی شبکٔه عصبی منتخب مقایسه شده است 6.برای بررسی دقیقتر جدول  ،۴-۲عملکرد شاخصهای ساختهشده برای پیشبینی رشد
Validation
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Bayesian Regularization
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 ۶مقای سٔه خروجی شبکٔه ع صبی با مقادیر محقق شده در دورٔه بروننمونه (چهار م شاهدٔه آخر) برای ر شد ارزشافزودٔه بخش حملونقل و بازرگانی داخلی ن شان میدهد
که انحرافی در مقادیر محققشیییده با مقادیر برآوردشیییده وجود دارد .این انحراف میتواند بهدلیل دورٔه زمانی کوتاه باشییید که منجر به یادگیری ناکافی مدلهای شیییبکٔه

عصبی شده است.

۹

استخراج و بررسی شاخصهای بهنگام تبیینکنندٔه وضعیت اقتصاد
ارزشافزودٔه سه بخش با سه معیار (عالمت رشد ،جهت رشد ،و  )RMSEمورد ارزیابی قرار گرفتهاند .برایناساس ،شاخص مربوط به
رشد بخش خدمات تنها در یک فصل از  ۲۲فصل پیشبینی نادرستی از عالمت رشد این بخش داشته است و در  ۶مورد نیز نتوانسته است
جهت رشد را درست تشخیص دهد و  RMSEآن  ۱٫8است .مقایسٔه این خروجیها با بهترین عملکرد شاخصهای هشتگانه در جدول
 ۳-۲نشان میدهد که شاخص شبکٔه عصبی از نظر دو معیار عالمت رشد و خطای پیشبینی ( )RMSEعملکرد بهتری داشته است.
در خصوص شاخص ساختهشده برای بخش حملونقل توسط شبکٔه عصبی ،باید اشاره کرد که شاخص تنها در یک فصل عالمت رشد
و در  ۳فصل جهت رشد اشتباه پیشبینی شده و  ۱٫۶ RMSEداشته که عملکرد خوبی بوده است .مقایسه با بهترین عملکرد شاخصهای
هشتگانٔه جدول  ۳-۲نشان میدهد که در مجموع عملکرد شاخص شبکٔه عصبی برای بخش حملونقل بهتر بوده است؛ اما عملکرد
شاخص شبکٔه عصبی برای بخش بازرگانی داخلی و مقایسٔه آن با عملکرد رشد تردد کامیونها در جدول  ۳-۲نشان میدهد که شاخص
رشد تردد کامیونها عملکرد بهتری نسبت به شاخص شبکٔه عصبی در همٔه معیارها داشته است.

شکل  .۷-۲خروجی برآوردی مدل شبکٔه عصبی منتخب و مقایسه با متغیر هدف (رشد ارزشافزودٔه بخش خدمات)
* قسمت با زمینٔه تیره در نمودار مربوط به دورٔه بروننمونهای است.

۱۰

استخراج و بررسی شاخصهای بهنگام تبیینکنندٔه وضعیت اقتصاد

شکل  .8-۲خروجی برآوردی مدل شبکٔه عصبی منتخب و مقایسه با متغیر هدف (رشد ارزشافزودٔه بخش حملونقل)
* قسمت با زمینٔه تیره در نمودار مربوط به دورٔه بروننمونهای است.

شکل  .۹-۲خروجی برآوردی مدل شبکٔه عصبی منتخب و مقایسه با متغیر هدف (رشد ارزشافزودٔه بخش بازرگانی داخلی)
* قسمت با زمینٔه تیره در نمودار مربوط به دورٔه بروننمونهای است.

۱۱

استخراج و بررسی شاخصهای بهنگام تبیینکنندٔه وضعیت اقتصاد
جدول  .۴-۲عملکرد شاخصهای ساختهشده توسط شبکٔه عصبی در پیشبینی رشد ارزشافزودٔه بخش خدمات

تشخیص نادرست عالمت رشد

تشخیص نادرست جهت رشد

خطای مجذور پیشبینی

برآورد شبکٔه عصبی

کل مشاهدات

خدمات

۱

۲۲

بازرگانی داخلی

۶

۲۲

حملونقل

۱

۲۲

خدمات

۶

۲۲

بازرگانی داخلی

۷

۲۲

حملونقل

۳

۲۲

خدمات

۱٫8

۲۲

بازرگانی داخلی

۶٫۳

۲۲

حملونقل

۱٫۶

۲۲

 ۲-۱-۲شاخص بهنگام فعالیت ماهانٔه بخش خدمات

با توجه به ارزیابیهای صورتگرفته ،میتوان گفت که خطای شاخص های مستخرج از تردد وسایل نقلیه می تواند با خطای بسیار پایینی

(زیر  ۱۰درصد) عالمت رشد بخش خدمات و دو زیربخش آن (حملونقل و بازرگانی داخلی) را نشان دهد .همچنین ،این شاخصها
با خطای زیر  ۲۰درصد نیز میتوانند جهت رشد را درست تشخیص دهند .به عالوه در تواتر فصلی ،استفاده از شبکٔه عصبی و پردازش
این کالنداده با استفاده از این مدلها می تواند خطای پیشبینی ( )RMSEرا برای پیش بینی رشد بخش خدمات بهشکل قابل توجهی
کاهش دهد.
بنابراین ،با توجه به اینکه دادههای تردد بهصورت ماهانه و پس از یک ماه از اتمام ماه بهنگام میشوند ،این امکان فراهم است که با
استفاده از این شاخصها فعالیت بخش خدمات را بهصورت ماهانه رصد کنیم .شکل  ۱۰-۲رشد برخی از شاخصهای تردد ،که بهترین
عملکرد را در تطابق با رشد خدمات داشتهاند ،نشان میدهد .همچنین ،جدول  ۵-۲نیز برآورد عملکرد بخش خدمات و دو زیربخش
بازرگانی داخلی و حملونقل را با استفاده از شاخصهای منتخب در تواتر ماهانه و سهماهه نشان میدهد .براساس این جدول ،رشد بخش
خدمات در شهریور منفی بوده ،اما در سهماهه اندکی باالتر از صفر بوده است؛ ولی در سهماهٔه تابستان  ۱۴۰۰رشد فعالیت بخش خدمات
برخالف شهریور روندی نزولی داشته است.
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شکل  .۱۰-۲رشد تردد ماهانٔه تریلرها ،کامیونها ،و ماشینهای سنگین (درصد)

۱۲
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جدول  .۵-۲وضعیت عالمت و جهت رشد بخش خدمات و دو زیربخش اصلی در آخرین ماه
عالمت رشد دوره نسبت به مدت مشابه

جهت رشد دوره نسبت به مدت

سال گذشته

مشابه سال گذشته
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 ۲-۲شاخصهای بهنگام بخش صنعت

تغییرات بخش صنعت نظر به اهمیتی که دارد ،همواره موردتوجه کارگزاران اقتصادی و سیاستگذاران بوده است .در کشورهای مختلف،
مهمترین شاخص بهنگام که تغییرات وضعیت اقتصاد را نشان میدهد ،شاخص تولید صنعتی است .در ایران ،این شاخص همانند آمارهای
حسابهای ملی با تواتر فصلی و با تٔاخیر منتشر میشود و نمیتواند وضعیت کنونی اقتصاد را بدون تٔاخیر اطالعرسانی کند .ابراهیمی ()۱۳۹۲
نشان داد که استفاده از آمار تولید و فروش شرکتهای بورسی که بهصورت فصلی منتشر میشود ،میتواند تغییرات بخش صنعت را بهخوبی
منعکس کند .از سال  ۱۳۹۶با تغییر در قانون نحؤه انتشار اطالعات شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس ،این دادهها (آمار تولید،
فروش ،و مبلغ فروش شرکتها) ماهانه در دسترس قرار گرفت .بهعالوه با افزایش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس ،دقت شاخصهای
ساختهشده براساس اطالعات شرکتهای بورسی افزایش یافت .بنابراین ،میتوان از دادههای ماهانٔه تولید و فروش شرکتهای بورسی شاخص
تولید صنعتی ساختکه منعکسکنندٔه تغییرات بخش صنعت باشد (برای جزئیات نحؤه شاخصسازی ،نگاه کنید به :پیوست ابراهیمی.)۱۳۹۹ ،
با استفاده از آمار شرکتهای بورسی ،دو شاخص ساخته شد:
-

شاخص تولید صنعتی بورسی :در این شاخص ،ابتدا برای صنایع با کد  ISICدورقمی بهطور جداگانه شاخص محاسبه شده و با

وزنهای کارگاههای بزرگ صنعتی بانک مرکزی با هم تجمیع شدهاند.
-

شاخص تولید صنعتی بورسی  :۲در این شاخص ،از وزن و سهم صنایع در بین شرکتهای بورسی استفاده و شاخص تجمیعی
ساخته شده است.

روند رشد دو شاخص در هر ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شکل  ۱۱-۲ترسیم شده است که نشان از نزدیکی دو شاخص
محاسبهشده است ۱.به منظور ارزیابی عملکرد این دو شاخص ،تغییرات رشد این دو شاخص با تغییرات رشد شاخص تولید صنعتی مرکز
آمار و رشد ارزشافزودٔه بخش صنعت (برگرفته از حسابهای ملی مرکز آمار) مقایسه شده که نتایج مقایسه در جدول  ۵-۲ارائه شده است.
برایناساس در تشخیص عالمت رشد هر دو معیار (هم ارزشافزودٔه بخش صنعت و هم شاخص تولید صنعتی) شاخص اول  ۲8درصد
( ۷مشاهده از  ۲۵مشاهده) خطا و شاخص دوم  ۲۰درصد خطا داشته است .شاخصها در تشخیص جهت رشد وضعیت مشابهی داشته
و جهت تغییرات رشد را با دقت بیشتری تشخیص دادهاند و تنها در یک فصل جهت رشد ارزشافزوده و در دو فصل جهت رشد شاخص
تولید صنعتی اشتباه تشخیص داده شده است .همچنین ،بررسی RMSEها هم نشان میدهد که شاخص دوم خطای پیشبینی کمتری در
پیشبینی رشد ارزش شاخص تولید صنعتی و شاخص اول خطای کمتری در رشد ارزشافزوده داشتند .این نکته نیز در ارزیابیها حائز
اهمیت است که در دورههای اخیر خطای پیشبینی شاخصها کمتر نیز شده است .در مجموع ،میتوان گفت که عملکرد شاخص دوم در
تشخیص جهت و عالمت رشد و از منظر پایینبودن خطای پیشبینی شاخص تولید صنعتی بهتر از شاخص اول است.

1

در فروردین  ۱۳۹۹و فروردین  ،۱۴۰۰جهشهای منفی و مثبت در نمودار شاخص محاسبهشده مشاهده میشود .علت این جه ش این است که در فروردین ۱۳۹۹

بهدلیل آغاز همهگیری کرونا قرنطینه اعمال شد که باعث تعطیلی واحدهای تولیدی نیز شد (بعد از این دوره ،دیگر واحدهای تولیدی بهخاطر کرونا تعطیل نشدند) .بهسبب

این تعطیلی ،کاهش شدیدی در تولید صنعتی این ماه اتفاق افتاد که باعث شد رشد فروردین  ۱۳۹۹نسبت به مدت مشابه سال قبل شدیداً منفی شود .با توجه به اینکه در
فروردین  ۱۴۰۰همٔه واحدهای تولیدی فعال بودند و تعطیلی در کار نبود ،بدیهی است که رشد فروردین  ۱۴۰۰نسبت به فروردین  ۱۳۹۹نیز قابلتوجه شد.

۱۳
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شکل  .۱۱-۲رشد شاخصهای تولید شرکتهای بورسی در مقایسه با رشد شاخص تولید صنعتی مرکز آمار (درصد)

جدول  .۵-۲مقایسٔه عملکرد دو شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در پیشبینی روند فعالیت بخش صنعت
تشخیص نادرست جهت رشد
تشخیص نادرست عالمت رشد
مجذور خطای پیشبینی

شاخصهای معیار

شاخص اول

شاخص دوم

کل مشاهدات

شاخص تولید صنعتی

۷

۵

۲۵

ارزشافزودٔه بخش صنعت

۷

۵

۲۵

شاخص تولید صنعتی

۲

۲

۲۵

ارزشافزودٔه بخش صنعت

۱

۱

۲۵

شاخص تولید صنعتی

۳ ٫۵

۳ ٫۱

۲۵

ارزشافزودٔه بخش صنعت

۳ ٫۷

۴

۲۵

۱۴

استخراج و بررسی شاخصهای بهنگام تبیینکنندٔه وضعیت اقتصاد

 ۳شاخصهای بهنگام سنجش سرمایهگذاری
بستر رشد و توسعٔه اقتصاد رشد سرمایه ازجملٔه سرمایٔه فیزیکی است؛ بهگونهای که همواره یکی از محدودیتهای رشد و توسعٔه کشورهای
درحال توسعه کمبود سرمایٔه فیزیکی ذکر شده است .لذا ،تغییرات سرمایهگذاری میتواند آیینهای از آیندٔه رشد اقتصادی کشور باشد.
بهعالوه ،تغییرات سرمایهگذاری با توجه به ماهیت بلندمدتی که سرمایهگذاری های فیزیکی دارند ،بسیار نسبت به نااطمینانیهای اقتصادی
حساس بوده و به آن واکنش نشان میدهد .ازاینرو ،می توان سرمایهگذاری را متغیری پیشرو برای رشد اقتصادی دانست .سرمایهگذاری،
به ویژه در انبار ،نوسانات بسیار زیادی در چرخههای اقتصادی دارد و این متغیر با تولید ناخالص داخلی در چرخههای تجاری همحرکت
هستند .طیبنیا و تقیمالیی ( )۱۳۹۵با بررسی داده های اقتصاد ایران نشان دادند که سرمایهگذاری روند موافق سیکلی داشته است و
در همٔه دورهها به جز در برخی سالهای معدود ،همبستگی مثبت با تولید و رفتاری پیشرو نسبت به تولید دارد .لذا ،دانستن وضعیت
سرمایهگذاری می تواند اطالعات مفیدی از وضعیت آتی رشد تو لید در اختیار قرار دهد .در دهٔه گذشته ،نسبت سرمایهگذاری به تولید
ناخالص داخلی روندی نزولی داشته است که عالمتی منفی و هشداردهنده از وضعیت اقتصادی است .در این بخش ،سه شاخص مختلف
شاخص سرمایهگذاری شرکت های بورسی ،شاخص مجوزهای تٔاسیس و بهره برداری واحدهای صنعتی ،و شاخص مربوط به واردات
کاالی سرمایهای موردبررسی قرار میگیرد.

 ۱-۳شاخص سرمایهگذاری شرکتهای بورسی

شرکتهای بورسی یک ماه پس از پایان هر فصل اقدام به انتشار صورتهای مالی خود میکنند .یکی از این صورتهای مالی صورت جریان
وجوه نقد است .در صورت جریان وجوه نقد ،وجوهی که شرکت صرف خرید دارایی ثابت یا سایر انواع داراییها کرده است آورده شده و
وجوهی که از فروش داراییها کسب کرده نیز آمده است .شاخصی که از اطالعات شرکتهای بورسی استخراج شده است ارزش حقیقی
خالص خرید داراییهای ثابت است .بهعبارت دیگر ،اوالا میزان خرید از میزان فروش داراییهای ثابت کسر و مبلغ خالص لحاظ شده است
و ثانیاً ارزش اسمی خرید خالص با شاخص قیمت  CPIحقیقی شده است .اگرچه عملکرد این شاخص در تواتر ساالنه بهتر بوده ،با توجه
به هدف گزارش که کنونبینی وضعیت اقتصاد است ،از دادههای فصلی شرکتها استفاده شده است .شکل  ۱-۳روند رشد حقیقی تشکیل
سرمایٔه ناخالص (بانک مرکزی) نسبت به مدت مشابه سال قبل را با رشد شاخص محاسبهشده از شرکتهای بورسی (یعنی رشد ارزش
حقیقی خالص خرید داراییهای ثابت شرکتهای بورسی) مقایسه کرده است.
برای ارزیابی دقیقتر عملکرد این شاخص ،تطابق رشد شاخص محاسبهشده با رشد حقیقی تشکیل سرمایٔه ناخالص مرکز آمار ایران و
بانک مرکزی مقایسه شده است ۱.برایناساس ،شاخص سرمایهگذاری شرکتهای بورسی در  ۵فصل از  ۲۴فصل عالمت رشد سرمایهگذاری
مرکز آمار را نادرست تشخیص داد و در  ۱۰فصل جهت این شاخص را اشتباه برآورد کرده است .بهعالوه ،عملکرد این شاخص در پیشبینی
شاخص سرمایهگذاری بانک مرکزی نشان میدهد که این شاخص در  ۱۲فصل خطا در تشخیص عالمت و در  8فصل خطا در تشخیص
جهت داشته است .در کل ،میتوان گفت که ضریب خطای این شاخص بهتنهایی باال بوده و با توجه به خطای باالیی که دارد ،نمیتوان از
آن بهتنهایی برای بررسی وضعیت سرمایهگذاری استفاده کرد.

۱

با توجه به اینکه آمار منتشره از تشکیل سرمایٔه ناخالص توسط مرکز آمار و بانک مرکزی با هم تفاوتهای قابل مالحظه ای دارد ،آمار منتشرٔه هر دو نهاد مالک قرار
گرفت.

۱۵
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شکل  .۱-۳رشد سرمایهگذاری شرکتهای بورسی در مقایسه با رشد سرمایهگذاری گزارششده در حسابهای ملی (درصد)

جدول  .۱-۳عملکرد شاخص سرمایهگذاری شرکتهای بورسی در تشخیص روند سرمایهگذاری
معیار ارزیابی
تشخیص نادرست عالمت رشد
تشخیص نادرست جهت رشد
مجذور مربع میانگین خطای پیشبینی

رشد سرمایهگذاری
شرکتهای بورسی

کل مشاهدات

رشد حقیقی سرمایهگذاری-مرکز آمار

۱۲

۲۴

رشد حقیقی سرمایهگذاری-بانک مرکزی

۵

۲۴

رشد حقیقی سرمایهگذاری-مرکز آمار

8

۲۴

رشد حقیقی سرمایهگذاری-بانک مرکزی

۹

۲۴

رشد حقیقی سرمایهگذاری-مرکز آمار

۱8٫۹

۲۴

رشد حقیقی سرمایهگذاری-بانک مرکزی

۱۷٫۵

۲۴

 ۲-۳شاخص مجوزهای صنعتی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در بخشهای مختلف اقتصادی مجوزهایی را برای شروع کسبوکار صادر میکند .این وزارتخانه در حوزٔه
صنعت جواز تٔاسیس واحد صنعتی و پروانٔه بهرهبرداری واحد صنعتی را صادر میکند و اطالعات مربوط به تعداد مجوزها ،میزان اشتغال،
و ارزش سرمایهگذاری واحدهای صنعتی را که مجوز برای آنها صادر شده است ،ارائه میدهد .با توجه به اهمیت سرمایهگذاری صنعتی در
کشور ،میتوان از آمار مجوزها در شاخصی برای سرمایهگذاری استفاده کرد.
جدول  ۲-۳عملکرد شاخصهای سرمایهگذاری محاسبهشده از آمار مجوزهای صنعتی را در تشخیص جهت و عالمت رشد
سرمایهگذاری نشان میدهد .در مجموع ،میتوان گفت:
-

شاخصهای برگرفته از آمار مجوزهای صنعتی اگرچه دارای محتوای اطالعاتی هستند و بیشتر تغییرات سرمایهگذاری در آنها
منعکس میشود ،این شاخصها همبستگی بیشتری با رشد سرمایهگذاری گزارششده توسط مرکز آمار دارد و در  ۶۶درصد
میتوانند عالمت رشد و در حدود  8۰درصد جهت رشد سرمایهگذاری مرکز آمار را درست تشخیص دهند.

-

کمخطاترین شاخص از نظر تشخیص عالمت رشد سرمایهگذاری رشد اشتغال پروانههای بهرهبرداری و از نظر جهت رشد تعداد
جوازهای تٔاسیس است.

۱۶
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جدول  .۲-۳عملکرد رشد شاخصهای سرمایهگذاری مجوزهای صنعتی در تشخیص روند سرمایهگذاری
معیار ارزیابی

تعداد

اشتغال

سرمایهگذاری

تعداد

اشتغال

سرمایهگذاری

جوازهای

جوازهای

جوازهای

پروانههای

پروانههای

پروانههای

تٔاسیس

تٔاسیس

تٔاسیس

بهرهبرداری

بهرهبرداری

بهرهبرداری

کل
مشاهدات

رشد حقیقی
تشخیص
نادرست عالمت
رشد

سرمایهگذاری  -مرکز

۹

۱۱

۱۰

۹

8

۱۲

۲۴

آمار
رشد حقیقی
سرمایهگذاری  -بانک

۱۲

۱۲

۱۱

۱۴

۱۱

۱۱

۲۴

مرکزی
رشد حقیقی
تشخیص
نادرست جهت
رشد

سرمایهگذاری  -مرکز

۵

۱۰

8

۱۲

۹

۱۲

۲۴

آمار
رشد حقیقی
سرمایهگذاری  -بانک

۱۰

۱۱

۱۱

۱۳

۱۲

۱۱

۲۴

مرکزی
رشد حقیقی
مجذور مربع
میانگین خطای
پیشبینی

سرمایهگذاری  -مرکز

۲8٫۱

۲۷٫۶

۷۱۷

۱۶٫۳

۲۰

۱۱۷

۲۴

آمار
رشد حقیقی
سرمایهگذاری  -بانک

۳۰

۳۰٫۱

۷۷۲

۲۲٫۳

۲۶٫8

۱۱8

۲۴

مرکزی

شکل  .۲-۳مقایسٔه روند رشد تشکیل سرمایٔه ناخالص و رشد تعداد جوازهای تٔاسیس صادره (درصد)

 ۳-۳شاخص بهنگام واردات کاالهای سرمایهای

وابستگی و تعامل برخی بخشها به تجارت خارجی بهحدی است که میتوان از حجم تجارت خارجی در آن بخشها برآوردی از حجم
فعالیت در آنها داشت .یکی از این حوزهها سرمایهگذاری فیزیکی در حوزٔه ماشینآالت است .یکی از اصلیترین انواع سرمایهگذاری فیزیکی
خرید ماشینآالت و تجهیزات صنعتی برای راهاندازی خط تولید و کسبوکار است .بخش قابلتوجهی از خرید ماشینآالت و تجهیزات

۱۷

استخراج و بررسی شاخصهای بهنگام تبیینکنندٔه وضعیت اقتصاد
سرمایهای با توجه به فنّاوری که در آنها بهکار برده شده است ،وارداتیاند؛ بهگونهای که حدود  ۲۰درصد واردات کشور به واردات کاالی
سرمایهای تخصیص مییابد .بنابراین ،تغییرات در خرید کاالهای سرمایهای از خارج از کشور که خود را در واردات کاالی سرمایهای نشان
میدهد ،میتواند تغییرات سرمایهگذاری در کشور را تا حدود زیادی نشان دهد .برای این منظور ،از دادههای واردات کشور به تفکیک کد
تعرفه (کد  )۱HSاستفاده شده است که توسط گمرک ثبت و ماهانه منتشر میشود .برای شناسایی کاالهای سرمایهای ،از استاندارد ردههای
عمدٔه اقتصادی )BEC( ۲استفاده شده است که کاالهای قابلتجارت را براساس نوع کاربرد و مقصد نهاییشان طبقهبندی میکنند که
برایناساس میتوان کاالها را به سه گروه سرمایهای ،مصرفی ،و واسطهای تقسیمبندی کرد .در نهایت با تطابق کدهای  HSبا کدهای ،BEC
میتوان صادرات و واردات را در سه گروه سرمایهای ،مصرفی ،و واسطهای محاسبه کرد.
شکل  ۳-۳رشد یکسالٔه منتهی فصل متغیر ارزش دالری واردات کاالهای سرمایهای را با رشد سرمایهگذاری گزارششده توسط بانک
مرکزی و مرکز آمار مقایسه کرده است .برایناساس ،همجهتبودن و همعالمتبودن رشد واردات کاالهای سرمایهای با رشد سرمایهگذاری
در بیشتر دورهها مشهود است .ضریب همبستگی رشد فصلی (نسبت به مدت مشابه سال قبل) واردات کاالهای سرمایهای و رشد
سرمایهگذاری مرکز آمار حدود  ۰٫۶8است که نشان از همبستگی باالی دو سری زمانی دارد (شایان ذکر است که ضریب همبستگی رشد
سرمایهگذاری مرکز آمار و رشد سرمایهگذاری بانک مرکزی در این دوره تنها  ۰٫۶است) .شکل  ۵-۳این دو سری و همحرکتی آنها را نشان
میدهد؛ اما ،نکتٔه جالب این است درحالیکه رشد واردات کاالهای سرمایهای با رشد سرمایهگذاری بانک مرکزی ضریب همبستگی ۰٫۴۴
را دارد ،وقفٔه رشد واردات کاالهای سرمایهای با رشد سرمایهگذاری بانک مرکزی همحرکتی و همبستگی قویتری دارند و ضریب همبستگی
آنها  ۰٫۶۴است .شکل  ۴-۳روند این دو متغیر را نشان داده است .بنابراین ،هم رشد واردات کاالی سرمایهای و هم وقفٔه آن میتواند
بهعنوان شاخص سرمایهگذاری بالقوه مطرح باشد .برای ارزیابی کمّی تطابق رشد واردات کاالهای سرمایهای و رشد سرمایهگذاری مستخرج
از حسابهای ملی ،جدول  ۳-۳جهت و عالمت رشد واردات کاالهای سرمایهای را در  ۲۴فصل با رشد سرمایهگذاری مستخرج از
حسابهای ملی دو نهاد آماری مقایسه کرده است .برایناساس ،نکات زیر قابلتوجهاند:
-

رشد واردات کاالهای سرمایهای رشد سرمایهگذاری گزارششده توسط مرکز آمار را با خطای کمتری نسبت به رشد سرمایهگذاری
گزارششده توسط بانک مرکزی پیشبینی میکند.

-

خطای تشخیص عالمت رشد سرمایهگذاری مرکز آمار توسط رشد واردات کاالی سرمایهای حدود  8درصد ( ۲فصل از  ۲۴فصل
است).

-

خطای تشخیص جهت رشد سرمایهگذاری مرکز آمار توسط رشد واردات کاالی سرمایهای و وقفٔه آن بهترتیب  8و  ۷فصل از ۲۴
فصل (حدود یکسوم موارد) است.

-

وقفٔه رشد واردات کاالی سرمایهای جهت و عالمت رشد سرمایهگذاری گزارششده توسط بانک مرکزی را با خطای کمتری
تشخیص میدهد.

در مجموع ،میتوان گفت که خطای پیشبینی جهت و عالمت شاخص رشد واردات کاالهای سرمایهای نسبت به دو شاخص قبلی
(سرمایهگذاری شرکتهای بورسی و مجوزهای صنعتی) کمتر است و با توجه به تواتر ماهانهای که این داده دارد ،امکان بررسی وضعیت
سرمایهگذاری را بهصورت ماهانه فراهم میکند.

۱8

Harmonized System Code

1

Broad Economic Categories

2
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شکل  .۳-۳مقایسٔه رشد یکسالٔه تشکیل سرمایٔه ناخالص و ارزش دالری واردات کاالی سرمایهای (درصد)

جدول  .۳-۳عملکرد شاخص واردات کاالهای سرمایهای در پیشبینی تغییرات سرمایهگذاری
رشد ارزش دالری واردات

وقفٔه رشد ارزش دالری

کاالی سرمایهای

واردات کاالی سرمایهای

رشد حقیقی سرمایهگذاری  -مرکز آمار

۲

۴

۲۴

رشد حقیقی سرمایهگذاری  -بانک مرکزی

۹

۷

۲۴

رشد حقیقی سرمایهگذاری  -مرکز آمار

8

۷

۲۴

جهت رشد

رشد حقیقی سرمایهگذاری  -بانک مرکزی

۱۲

۷

۲۴

مجذور مربع

رشد حقیقی سرمایهگذاری  -مرکز آمار

۱۵٫۷

۱۷٫۴

۲۴

رشد حقیقی سرمایهگذاری  -بانک مرکزی

۲۴٫۳

۱۵٫۴

۲۴

معیار ارزیابی
تشخیص نادرست
عالمت رشد
تشخیص نادرست

میانگین خطای
پیشبینی

۱۹

کل مشاهدات
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شکل  .۴-۳مقایسٔه رشد تشکیل سرمایٔه ناخالص بانک مرکزی با وقفٔه رشد ارزش دالری واردات کاالهای سرمایهای (درصد)

شکل  .۵-۳مقایسٔه رشد تشکیل سرمایٔه ناخالص مرکز آمار ایران با وقفٔه رشد ارزش دالری واردات کاالهای سرمایهای (درصد)

 ۴-۳بهکارگیری شبکٔه عصبی در ترکیب شاخصهای بهنگام
در این بخش ،سه گروه شاخص مختلف از پایگاههای دادٔه مختلف برای سرمایهگذاری معرفی شد که همٔه آنها هم با توجه به تعریف و ماهیتشان
و هم با توجه به روند تغییراتشان ،محتوای اطالعاتی در خصوص تغییرات سرمایهگذاری داشتند؛ بااینحال ،خطای پیشبینی آنها نیز تا حدی
قابلتوجه بود .بهمنظور کاهش خطای پیشبینی و استفاده از تمام محتوای اطالعاتی شاخصهای معرفیشده ،از مدلهای شبکٔه عصبی استفاده
شده است .با استفاده از این مدل ،شاخصها بهمنظور بهدستآوردن بهترین برآورد برای رشد سرمایهگذاری مرکز آمار ایران بهصورت بهینه ترکیب
شدهاند .فرایند انتخاب مدل در این بخش نیز مانند بخش  ۱-۱-۲است .در اینجا ،دادههای  ۱۱شاخص مختلف برای سرمایهگذاری ،سه تعریف
از شاخص رشد سرمایهگذاری شرکتهای بورسی (اول ،شامل خالص خرید داراییهای مالی و فیزیکی؛ دوم ،فقط خالص خرید داراییهای
غیرمالی؛ و سوم ،خرید ناخالص داراییهای غیرمالی) ،شش شاخص سرمایهگذاری مجوزهای صنعتی (معرفیشده در جدول  ،)۲-۳و دو تعریف
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از شاخص واردات کاالهای سرمایهای (رشد ارزش دالری و رشد ارزش دالری حقیقیشده) بهعنوان ورودیهای شبکٔه عصبی وارد شدهاند.
دادههای ورودی از فصل اول  ۱۳۹۱تا فصل اول  ۱۴۰۰در دسترس بودهاند؛ اما برای ارزیابی مدل دادهها تا فصل اول سال  ۱۳۹8وارد مدل
شدهاند و از فصل دوم  ۱۳۹8تا فصل اول  ،۱۴۰۰با مدل شبکٔه عصبی منتخب برآورده شده است .شبکٔه عصبی منتخب شامل  ۵الیٔه نهانی و ۴
وقفٔه ورودیهای مدل بود .خروجی مدل با مقدار محققشده در شکل  ۶-۳مقایسه شده است .برآورد نشان از دقت باالی خروجی مدل در
پیشبینی عالمت ،جهت ،و مقدار رشد سرمایهگذاری دارد .در جدول  ،۴-۳خروجی مدل شبکٔه عصبی با رشد سرمایهگذاری گزارششده توسط
مرکز آمار و بانک مرکزی مقایسه شدهاند .برآورد شبکٔه عصبی عالمت رشد سرمایهگذاری را در  ۲۴فصل بدون خطا پیشبینی کرده و تنها در ۶
مورد جهت رشد را اشتباه تشخیص داده است .بهعالوه RMSE ،پیشبینی رشد سرمایهگذاری مرکز آمار  ۳٫۶است .البته ،خطای پیشبینی
بروننمونهای برای دورهای که دادهها وارد مدل نشدهاند  ۱٫8است .با توجه به اینکه متغیر هدف شبکٔه عصبی تعلیمدادهشده رشد سرمایهگذاری
گزارششده توسط مرکز آمار است ،خروجی مدل در پیشبینی رشد سرمایهگذاری بانک مرکزی خطای بیشتری داشته است.
در مجموع ،شاخص خروجی شبکٔه عصبی که از  ۱۱متغیر استفاده کرده است ،نسبت به سایر شاخصها بهصورت انفرادی خطای
کمتری دارد و بعد از آن شاخص واردات کاالهای سرمایهای عملکرد بهتری در پیشبینی رشد سرمایهگذاری دارد .البته ،باید این نکته را
اضافه کرد که با توجه به اینکه در مدل منتخب شبکٔه عصبی از دادههای شرکتهای بورسی که تواتر فصلی دارند استفاده شده است ،برای
بررسی شاخص سرمایهگذاری بهصورت ماهانه میتوان به شاخص واردات کاالهای سرمایهای اتکا کرد.

شکل  .۶-۳مقایسٔه خروجی مدل شبکٔه عصبی با رشد تشکیل سرمایٔه ناخالص مرکز آمار ایران (درصد)

جدول  .۴-۳عملکرد شاخص مستخرج از شبکٔه عصبی در پیشبینی سرمایهگذاری
تشخیص نادرست
عالمت رشد
تشخیص نادرست
جهت رشد
مجذور مربع میانگین
خطای پیشبینی

معیار ارزیابی

برآورد شبکٔه عصبی

کل مشاهدات

رشد حقیقی سرمایهگذاری  -مرکز آمار

۰

۲۴

رشد حقیقی سرمایهگذاری  -بانک مرکزی

۱۱

۲۴

رشد حقیقی سرمایهگذاری  -مرکز آمار

۶

۲۴

رشد حقیقی سرمایهگذاری  -بانک مرکزی

۷

۲۴

رشد حقیقی سرمایهگذاری  -مرکز آمار

۳٫۶

۲۴

رشد حقیقی سرمایهگذاری  -بانک مرکزی

۱8٫۱

۲۴

۲۱

استخراج و بررسی شاخصهای بهنگام تبیینکنندٔه وضعیت اقتصاد

 ۴بخش تجارت خارجی
در بخشهای پیشین ،تالش شد با شاخصسازی برای بخشهای خدمات ،صنعت ،و سرمایهگذاری ،اطالعات بهنگام و معتبری از وضعیت
کنونی اقتصاد جمعآوری و ارائه شود؛ اما در راستای رصد و شناسایی وضعیت کنونی اقتصاد ،اتکا به دادههای ماهانٔه صادرات و واردات
نیز میتواند راهگشا باشد .فرایند جهانیشدن زنجیرٔه تولید و ارزش باعث شده است جریان صادرات و واردات کشورها بهنوعی نبض فعالیت
آنها قلمداد شود و بتوان با بررسی ترکیب واردات و صادرات و تغییرات آنها به میزان تغییر در فعالیت بخشهای مختلف تولیدی پی برد؛
بهعنوان نمونه ،کاهش واردات مواد اولیه در یک صنعت میتواند نشان از کاهش تولید در آن صنعت باشد .در این راستا ،از اطالعات ماهانٔه
صادرات و واردات به تفکیک کد تعرفه ( )HSکه گمرک ج.ا.ا .منتشر کرده است ،استفاده میشود .بهرهگیری از آمار تجارت خارجی با
تفکیک کد تعرفه و تواتر ماهانه ،این امکان را میدهد که آمار صادرات و واردات به تفکیک گروههای مختلف ارائه شود و جزئیات بیشتری
با تواتر باال موردبررسی قرار گیرد .بررسیهای تجارت خارجی نشان داده است که عالوه بر تغییرات در مقدار صادرات و واردات که میتواند
حاوی اطالعاتی ارزنده برای رصد تغییرات اقتصاد باشد ،تغییرات در قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی نیز میتواند اطالعات مفیدی ارائه
کند .لذا عالوه بر بررسی تغییر ماهانٔه ارزش صادرات و واردات بخشهای مختلف در این بخش ،شاخص قیمت صادرات غیرنفتی و
واردات نیز ارائه شده است .تغییرات قیمت ریالی کاالهای وارداتی و صادراتی از دو منشٔا تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت دالری کاالها
نشئت میگیرد .تفکیک تغییرات قیمت دالری و نرخ ارز نیز میتواند اطالعات بیشتری ارائه کند.
شییاخص ریالی صییادرات و واردات بع یاً و بهصییورت نامنظم و با تٔاخیر زیاد توسییط مرکز آمار ایران منتشییر میشییود؛ اما به سییه دلیل مهم
شاخص قیمت دالری واردات و صادرات ارائهشده در این گزارش بهتر از شاخص قیمت ریالی صادرات و واردات مرکز آمار است:

 -تفکیک رشد نرخ ارز :شاخص قیمت دالری ارائهشده در این گزارش صرفاً افزایش یا کاهش قیمت دالری صادرات و واردات را

گزارش میکند که میتواند حاوی اطالعات ارزندهای باشد؛ بهعنوان نمونه ،شدت تحریمها و هزینٔه تحریمها را که بهشکل افزایش قیمت
واردات و کاهش قیمت صادرات منعکس میشود ،میتوان با بررسی تغییرات قیمت دالری محصوالت بهدست آورد؛ اما شاخص ریالی
صادرات و واردات که مرکز آمار منتشر میکند ،چون تغییرات نرخ ارز را نیز در دل خود دارد ،عمالً این کاربرد را ندارد و مخصوصاً در
دورههایی که نوسانات ارزی باالست ،بیشتر منعکسکنندٔه تغییرات قیمت ارز است.
 تواتر باال :برخالف دادههای مرکز آمار ،شاخصهای قیمت ارائهشده در تواتر ماهانه ارائه میشود. تٔاخیر کم در انتشار :شاخصهای قیمت صادرات و واردات مرکز آمار با چهار ماه وقفه و بع اً نامنظم منتشر میشود ،درحالیکهشاخصهای قیمت پیشنهادشده دو هفته پس از پایان ماه قابلارائه است.
با توجه به اینکه دادههای تجارت خارجی در هر ماه از دادههای به تفکیک کد تعرفه مستخرج میشوند ،این امکان وجود دارد که آمار
تغییرات ارزش دالری صادرات و واردات و همچنین شاخصهای قیمتی مربوطه در طبقهبندیهای مختلف ارائه گردد تا محتوای اطالعاتی
بیشتری از این دادهها حاصل شود .برایناساس ،آمار تجارت خارجی به تفکیک بخشهای اقتصادی کشاورزی ،صنعت ،و خدمات ،و آمار
صادرات و واردات به تفکیک نوع کاال یعنی مصرفی ،واسطهای ،و سرمایهای ارائه میشود.

 ۱-۴صادرات

تغییرات صادرات غیرنفتی کشور در دورانی که تحریمها منابع ارزی کشور را محدود کرده است ،میتواند نشانههای مشخصی برای بازار

ارز داشته باشد .در جدول  ،۱-۴رشد ارزش دالری صادرات در مهر  ۱۴۰۰و سهماهٔه منتهی به مهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته در
گروههای مختلف ارائه شده است .برایناساس ،صادرات غیرنفتی در سهماهٔه منتهی به مهر نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۰
درصد رشد و نسبت به سهماهٔه قبلی  ۳٫۲درصد کاهش داشته است .البته ،همین مورد در مهر نیز دیده میشود ،درحالیکه صادرات غیرنفتی
در مهر نسبت به سال گذشته  ۲۵٫۷درصد افزایش داشته ،این آمار نسبت به شهریور  8٫۱درصد کاهش داشته است .نکتٔه قابلتوجه این
است که هم در مهر و هم سهماهٔه منتهی به مهر عمدٔه افزایش در صادرات مربوط به صادرات کاالهای واسطهای است که سهم  ۷۶درصدی
در صادرات غیرنفتی دارند و صادرات کاالهای مصرفی و سرمایهای در این مدت کاهش داشته است .بهعالوه در بین بخشهای اقتصادی،
صادرات بخش صنعت نسبت به سال قبل افزایش و صادرات بخش کشاورزی کاهش داشته است .جدول  ۲-۴شاخص قیمت دالری
صادرات را برای گروههای مختلف نشان میدهد .قیمت دالری صادرات در سهماهٔه منتهی به مهر نسبت به سال گذشته بیش از  ۳۰درصد

۲۲
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افزایش داشته است .این افزایش به این دلیل است که بخش قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی ایران مشتقات نفت و گاز است و در یکسالٔه
منتهی به مهر قیمت نفت خام بیش از  8۰درصد رشد داشته است .البته ،قیمت محصوالت کشاورزی صادراتی نیز در این مدت حدود
 ۱۴٫۱درصد رشد قیمت دالری داشتند.
جدول  .۱-۴رشد ارزش دالری صادرات در طبقهبندیهای مختلف (درصد)
رشد ارزش دالری صادرات
طبقهبندی محصوالت

بخشهای اقتصادی

براساس نوع کاال

سهم از کل
صادرات

رشد سهماهٔه منتهی به مهر
نسبت به

نسبت به فصل

فصل قبل

مشابه سال قبل

رشد مهر
نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه
سال قبل

کشاورزی

۱۳٫۲

۹ ٫۴

-۱۵٫۹

۵ ٫8

-۲۵٫۳

صنعت

8۳٫۰

- ۵ ٫۴

۵۱٫۰

- ۶ ٫۵

۴۱٫۳

خدمات

۰ ٫۳

۳۵٫۰

۴۱٫8

-۵۷٫۲

-۱۲٫۶

مصرفی

۲۱٫۷

۱۱٫8

-۱۴٫۰

- ۴ ٫۶

-۲۱٫۷

واسطهای

۷۶٫۰

- ۵ ٫8

۶8٫۵

- 8 ٫۶

۵۲٫۷

سرمایهای

۱ ٫۱

-۳۰٫۰

-۱۶٫8

-۲۰٫۷

- ۹ ٫۱

۱۰۰٫۰

- ۳ ٫۲

۴۰٫۵

- 8 ٫۱

۲۵٫۷

کل

جدول  .۲-۴رشد شاخص قیمت دالری صادرات کشور در طبقهبندیهای مختلف (درصد)
شاخص قیمتی دالری صادرات
رشد سهماهٔه منتهی به مهر

طبقهبندی محصوالت

نسبت به فصل مشابه

نسبت به فصل قبل

بخشهای اقتصادی

براساس نوع کاال

سال قبل

رشد مهر
نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه
سال قبل

کشاورزی

۵ ٫۷

۱۴٫۱

- ۱ ٫۱

۱۳٫۲

صنعت

۱ ٫۴

۴۴٫8

- ۰ ٫۴

۴۲٫۵

خدمات

8 ٫8

- ۷ ٫۹

- ۱ ٫۵

-۱۰٫۹

مصرفی

- ۰ ٫۵

- ۷ ٫۹

۱ ٫۵

- ۵ ٫۹

واسطهای

۶ ٫۲

۷۴٫۴

۰ ٫۱

۷۰٫۹

سرمایهای

- ۰ ٫8

۱۳٫۷

۲ ٫۰

۲۰٫۴

۲ ٫۰

۳۹٫۰

- ۰ ٫۴

۳۷٫۰

کل

 ۲-۴واردات

درهمتنیدگی بخشهای اقتصادی و وابستگی بخشهای تولیدی به کاالهای واسطهای و سرمایهای وارداتی باعث شده است تغییرات در
ارزش واردات کشور در بخشهای مختلف نشاندهندٔه وضعیت فعالیت آنها باشد .جدول  ۳-۴اطالعات مربوط به رشد ارزش دالری
واردات را در دورههای سهماهٔه منتهی به مهر و ماه مهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد .برایناساس ،واردات کشور در
سهماهٔه منتهی به مهر بیش از  ۳8درصد رشد داشته است و این رشد در تمام بخشهای کشاورزی ،صنعت ،و خدمات دیده میشود .نکتٔه
قابلتوجه این است که بهرغم رشد  ۴8٫۲درصدی واردات کاالی واسطهای و  ۳۷٫۲درصدی کاالهای سرمایهای ،واردات کاالهای مصرفی
در دورٔه سهماهٔه منتهی به مهر نسبت به سال گذشته کاهش نیز داشته است .البته ،کاهش واردات کاالهای مصرفی ناشی از اعمال محدودیت
به ثبت سفارش واردات کاالهای مصرفی برمیگردد.
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جدول  ۴-۴شاخص قیمت دالری واردات را گزارش داده است .برایناساس چه در مهر و چه در سهماهٔه منتهی به مهر ،شاخص قیمت
دالری واردات نسبت به سال گذشته حدود  ۱8درصد افزایش داشته است .بیشترین افزایش قیمت دالری نسبت به سال گذشته مربوط به
واردات بخش کشاورزی و همچنین کاالهای سرمایهای بوده است .همچنین ،واردات کاالهای مصرفی و واردات بخش خدمات در سهماهٔه
منتهی به مهر نسبت به سال قبل و سهماهٔه قبل کاهش قیمت دالری داشتهاند .برای ارزیابی بهتر تاریخچٔه قیمت دالری واردات ،در شکل
 ۱-۴شاخص قیمت دالری واردات و صادرات برای سال پایٔه  ۱۳88با یکدیگر مقایسه شده است .مشخص است که رشد قیمت دالری
محصوالت وارداتی کشور نسبت به محصوالت صادراتی بیشتر بوده است .در بین قیمتهای وارداتی ،رشد قیمتهای کاالهای سرمایهای
در چند سال اخیر بسیار بیشتر از میانگین بوده است.
شکل  ۲-۴میانگین سهماهٔه ارزش دالری صادرات غیرنفتی و واردات (گزارششده توسط گمرک) را مقایسه کرده است .با توجه به
رشد حدود  ۴۰درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در سهماهٔه منتهی به مهر نسبت به سال گذشته و رشد  ۳8درصدی ارزش دالری واردات
در این مدت ،میتوان گفت در سهماهٔه اخیر تراز تجاری کشور اندکی بهبود یافته است .البته با توجه به جدول  ۱-۴و  ،۳-۴رشد صادرات
در مهر از رشد واردات کمتر بوده است و همچنین روند نمایشدادهشده در شکل  ۲-۴نشان میدهد باوجوداینکه واردات روند روبهرشد
خود را ادامه میدهد ،صادرات در چند ماه اخیر رشد چندانی نداشته و روند باثبات و رشد مالیمی را تجربه میکند که در صورت تداوم این
روند ،در ماههای آتی روند تراز تجاری بدتر خواهد شد.
جدول  .۳-۴رشد ارزش دالری واردات در طبقهبندیهای مختلف (درصد)
رشد ارزش دالری واردات
طبقهبندی محصوالت

بخشهای اقتصادی

براساس نوع کاال

رشد سهماهٔه منتهی به مهر

سهم از کل واردات

رشد مهر

نسبت به

نسبت به فصل

نسبت به

نسبت به ماه

فصل قبل

مشابه سال قبل

ماه قبل

مشابه سال قبل

کشاورزی

۱8٫۹

۲ ٫۹

۲٫۹

۰ ٫۰

۱۲۲٫۰

صنعت

۷۵٫۶

۹ ٫۵

۲8٫۷

-۲۴٫۱

۲۵٫۰

خدمات

۰ ٫۱

-۱8٫۰

۶۱٫۲

-۴۶٫۲

۵۰٫۴

مصرفی

۹ ٫۲

-۱۴٫۷

- ۱ ٫8

-۲۵٫۲

- ۴ ٫۵

واسطهای

۶۴٫۴

8 ٫۴

۴8٫۲

-۱۹٫۷

۴۴٫8

سرمایهای

۲۱٫۶

۱۷٫۴

۳۷٫۲

-۱۳٫۱

۵۱٫۷

۱۰۰٫۰

8 ٫۳

۳8٫۲

-۱8٫۲

۳۹٫۲

کل

جدول  .۴-۴رشد شاخص قیمت دالری صادرات کشور در طبقهبندیهای مختلف (درصد)
شاخص قیمتی دالری واردات
طبقهبندی محصوالت

رشد سهماهٔه منتهی به مهر
نسبت به فصل قبل

بخشهای اقتصادی

براساس نوع کاال
کل

نسبت به فصل
مشابه سال قبل

رشد مهر
نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال
قبل

کشاورزی

۴ ٫۲

۲8٫۹

۰ ٫۴

۲۷٫۹

صنعت

۶ ٫۹

۲۰٫۰

۱ ٫۶

۲۲٫۵

خدمات

- ۰ ٫۳

- ۶ ٫8

8 ٫۵

۴ ٫۷

مصرفی

- ۱ ٫۳

- ۱ ٫۹

۲ ٫۶

- ۲ ٫۰

واسطهای

۴ ٫۵

۲۳٫۶

۰ ٫۹

۲۴٫۷

سرمایهای

۲۳٫۶

۳۴٫۱

۷ ٫۹

۳8٫۰

۳ ٫۶

۱8٫۰

۰ ٫۳

۱8٫۶

۲۴
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شکل  .۱-۴روند شاخص قیمت دالری واردات ،صادرات و واردات کاالی سرمایهای (سال پایه )۱۳88

توضیح :نقطهچینهای سال  ۱۳۹8بهدلیل عدم انتشار دادههای باتفکیک برای این سال از سوی گمرک است.

شکل  .۲-۴میانگین سهماهٔه ارزش دالری واردات و صادرات غیرنفتی گمرک (میلیارد دالر)

توضیح :از سال  ۱۳۹۹به بعد ،برخی اقالم صادرات غیرنفتی بهدلیل محرمانگی از دادههای منتشرشدٔه گمرک حذف شده است.

۲۵

استخراج و بررسی شاخصهای بهنگام تبیینکنندٔه وضعیت اقتصاد

 ۵جمعبندی
وقفٔه قابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی در انتشار دادههای رسمی متغیرهای مهم اقتصاد کالن و همچنین تواتر پایین آنها ضرورت ساخت
و ارائٔه شاخصهای با تواتر باال و تٔاخیر انتشار کم را نشان میدهد .در این راستا ،رویکردهای کنونبینی در بانکهای مرکزی دنیا مورداستفاده
قرار میگیرد ،که در آن از دادهها و کالندادههای با تواتر باال استفاده میشود و شاخصهایی برای تبیین وضعیت اقتصاد ساخته میشود .در
این گزارش با استفاده از دادههای با تواتر باال و عمدتاً ماهانه ،شاخصهای بهنگام برای رصد تغییرات بخش خدمات ،بخش صنعت،
تجارت خارجی ،و سرمایهگذاری ارائه و ارزیابی شد.
برای رصد تغییرات بخش خدمات از کالندادٔه تردد وسیلٔه نقلیه استفاده شد که دادههای تردد وسایل نقلیه به تفکیک نوع وسیله از
 ۲۵۹۰نقطه از راههای کشور را بهصورت روزانه در بازه  ۱۳۹۴تا ۱۴۰۰شامل میشد .براساس ارزیابیهای انجامشده ،شاخصهای تردد
انواع ماشینهای سنگین مانند تریلرها و کامیونها عملکرد قابلقبول و کمخطایی در پیشبینی رشد بخش خدمات و بخش حملونقل داشتند
و میتوان از آنها برای کنونبینی رشد این بخشها استفاده کرد .برایناساس ،رشد تردد ماشینهای سنگین بهترین عملکرد را در پیشبینی
رشد بخش خدمات داشتهاند .همچنین ،شاخص تردد ماشینهای سنگین (براساس معیار  )RMSEو شاخص تردد تریلرها و کامیونها
(براساس معیار تشخیص عالمت رشد) بهترین عملکرد را در پیشبینی رشد بخش حملونقل داشتهاند .بهعالوه برای کاهش خطای
پیشبینی ،از  ۷۷۵۰سری زمانی مستخرج از این پایه اطالعاتی بهعنوان ورودی مدل شبکٔه عصبی استفاده شد .شاخص خروجی مدل شبکٔه
عصبی خطای پیشبینی را نسبت به شاخصهای ساده کمتر کرد .بنابراین ،با توجه به تواتر ماهانٔه این دادهها میتوان ماهانه وضعیت تغییرات
میزان فعالیت در بخش خدمات و همچنین حملونقل را رصد کرد.
برای بخش صنعت ،از دادههای شرکتهای بورسی استفاده شد که ارزیابی شاخصهای مستخرج نشان میدهد همبستگی قابلتوجهی
بین شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار و ارزشافزودٔه بخش صنعت برقرار است و میتوان با اتکا
به شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی ،تغییرات بخش صنعت را با خطای کمی بهصورت بهنگام مشاهده کرد.
شاخصهای مختلفی برای ساخت شاخص سرمایهگذاری بهنگام معرفی شد که شامل شاخصهای مستخرج از آمار صورتهای مالی
شرکتهای بورسی ،شاخصهای مستخرج از مجوزهای صنعتی ،و شاخصهای مستخرج از واردات کاالهای سرمایهای است .در بین
شاخصها ،تغییرات ارزش دالری واردات کاالهای سرمایهای همخوانی و همبستگی بیشتری با تغییرات سرمایهگذاری داشته و با خطای
کمتری عالمت و جهت رشد سرمایهگذاری را در فصول مختلف پیشبینی کرده است .در ادامه با استفاده از مدل شبکٔه عصبی و ترکیب
یازده شاخص که بهصورت انفرادی موردبررسی قرار گرفتهاند ،شاخصی محاسبه شد که خطای پیشبینی را تا حد قابلتوجهی کاهش میداد.
در مجموع ،میتوان گفت که هم خروجی مدل شبکٔه عصبی و هم تغییرات شاخص واردات کاالهای سرمایهای که ماهانه بهنگام میشود،
میتواند بهعنوان شاخص سرمایهگذاری ماهانه موردتوجه قرار گیرد.
برای رصد تغییرات تجارت خارجی عالوه بر تغییرات در ارزش دالری صادرات و واردات ،تغییرات قیمتی صادرات و واردات میتواند
اطالعاتی را در خصوص موارد مختلفی ارائه دهد .در این گزارش با استفاده از اطالعات صادرات و واردات با تفکیک کد تعرفه ،شاخصهای
ارزش دالری و شاخصهای قیمت دالری صادرات و واردات به تفکیک گروهبندیهای مختلف ارائه شد که رصدکردن آنها میتواند حاوی
اطالعات مختلفی در خصوص میزان فعالیت بخشهای داخلی باشد.
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