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نحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على أساليب نمذجة دورات االعمال (التقلبات
الدورية) ،حيث تهدف إلى ابراز كيفية تطبيقها ،تحليل نتائجها وأهمية استخدامها
كأسلوب كمي يساعد صناع السياسات االقتصادية على فهم وتحديد مدة الدورة
ومراحلها المختلفة .وقد عالجت في مضمونها المقارنة بين أكثر األساليب شيوعا

وبينت جوانب قصورها وتأثيرها على نتائج ترشيح الدورة االقتصادية المتحصل
عليها .ومن أهم النتائج المتوصل إليها هي الكشف عن حقيقة أن كل من مرشح
 )HP( Hodric Prescottومرشح (Passe-Bande)BK

ال يختلفان

الستخالص مدة دورة األعمال ولكنهما يختلفان في تحديد عمقها ،لكن نقائص كل

منهما تحتم على الباحثين تطوير خصائص أفضل للمرشحات.

الكلمات المفتاحية :سالسل زمنية ،مركبة دورية ،تحليل طيفي ،مرشح Passe-

 ،Bandeمرشح  ،Hodric Prescottدورات األعمال.

Abstract :
In this study, we try to highlight the methods of modeling
business cycles (cyclical fluctuations), which aims at
highlighting how they are applied, analyzing their results and
the importance of using them as a quantitative method that helps
economic policy makers understand and determine the duration
and stages of the cycle. In its content, it dealt with the
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comparison of the most common methods and showed its
shortcomings and their impact on the results of the nomination
of the economic cycle obtained. One of the most important
results is the fact that both the Hodric Prescott (HP) and the
Passe-Bande (BK) candidate do not differ to derive the duration
of the business cycle, but differ in their depth, but their
shortcomings require researchers to develop better filter's
characteristics.
Keywords: Time Series, cycle component, Spectral Analysis,
Passe-Bande Filter, Hodric Prescott Filter, Business cycles.
أوال :تمهيد

يرتكز مفهوم دورة األعمال أو الدورة االقتصادية إلى تغير في النشا

االقتصادي

للبلد خالل فترة معينة .ويمكن لهذا التغير أن يحدث في اتجاهين :فترة سريعة نسبيا
النمو االقتصادي والتوسع أو فترة من االنخفاض واالنكماش .تطلعنا األدبيات الحديثة

لدورات األعمال أن مذهبا جديدا قد تطور عن األدبيات التقليدية ،وهو ما ُيطلق عليه
نماذج دورة األعمال الحقيقية  .RBCومعظم الدراسات التطبيقية التي اهتمت بدراسة

دورات األعمال قد ركزت على دراسة دول الـعالم المتقدم ،بالنظر إلى ما توليه هذه
الدول من اهتمام إلى هذا النوع من الدراسة.


اشكالية الدراسة :تتطلب عملية قياس دورة األعمال تحديد الدورة ،وتحديد

معايير للتمييز بين دورات األعمال والتقلبات المماثلة األخرى ،حيث يعتبر الهدف
الرئيسي لسياسة االقتصاد الكلي اليوم هو فهم سير عمل دورة االعمال للتمكن من

اتخاذ السياسات االقتصادية المناسبة قبل الوقوع في أزمات حادة ويتطلب ذلك طرق

دقيقة لقياس تلك الدورات .ومن هذا المنطلق جرى تطوير العديد من األساليب التي
تسمح بنمذجة دورات األعمال ،لتمكن من إعطاء صورة واضحة عن حركة النشا
االقتصادي .حيث تجلى مالمح اإلشكالية في طرح السؤال التالي:
ماهي جوانب قصور أكثر األساليب استخداما لنمذجة دورات األعمال؟ والى أي
مدى يمكن االعتماد على نتائجه التمثيل الواقع؟
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على ضوء ذلك جاءت هذه الدراسة بغرض ابراز التفاوت بين أساليب نمذجة دورات
األعمال (التقلبات الدورية) األكثر شيوعا والمقارنة بينها.


أهمية وهدف الدراسة :تكمن أهمية الدراسة كونها من الدراسات النظرية

الحديثة نسبيا –حسب علم الباحثة-في مجال نمذجة دورات األعمال .إذ تعتبر
الدراسة اسهاما نظريا يهدف إلى تسليط الضوء على أساليب نمذجة دورات االعمال
واهمية استخدامها .والمقارنة بينها ،حيث يمكن للباحثين ومتخذي القرار اختيار

أفضل أسلوب يمكن ان يكون أقرب للواقع في تحديد الحدود الزمنية للدورة
االقتصادية .كما أن نتائج هذه الدراسة لها آثار عملية لصناع السياسات االقتصادية
بغرض التحو ومواجهة االزمات.


الدراسات السابقة :تناولت العديد من الدراسات موضوع نمذجة الدورات

االقتصادية ،ومع ذلك اختلفت النتائج لنفس الحالة المدروسة ،وترجع األسباب

المحتملة لهذه التباينات إلى االختالف في الطرق المعتمد للقياس ،حيث نعمل فيما

يلي على مناقشة أهم األدبيات:
-

دراسة  :(2005)1 Lyubomir Ivanovفي هذه الدراسة تم التمييز بين

مرشح  Hodrick Prescottومرشح تمرير النطاق من Baxter and King
(المرشح المثالي) ،وتبين من خاللها أن المرشحات المثالية قادرة على إنتاج دورات

أيضا عندما يكون الجذر
وهمية ليس فقط عند جود جذر الوحدة في البيانات ولكن ً
أقل من الوحدة .االستنتاج هو أنه يجب تجنب تطبيق المرشحات المثالية وتقريباتها
ألنها ال تعكس الواقع.
-

دراسة Robert M. de Jong and Neslihan Sakarya

( :2)0202في هذه الدراسة ،تم تقديم تمثيل جديد لتحويل البيانات التي يتضمنها

مرشح .)HP( Hodrick Prescottيبرز هذا التمثيل أن مرشح  HPهو متوسط

مرجح متماثل باإلضافة إلى عدد من التعديالت المهمة بالقرب من بداية ونهاية

العينة .وقد توصل الباحثان أن المكون الدوري لمرشح  HPيمتلك خصائص اعتماد
ضعيفة عند تطبيقه على سلسلة ثابتة ،أو اتجاه خطي محدد ،أو سلسلة ذات جذر
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وحدة .يوفر هذا أول تبرير رسمي الستخدام مرشح  HPكأداة لتحقيق االعتماد
الضعيف في سلسلة زمنية .باإلضافة إلى ذلك ،يتم اشتقاق تقريب كبير لعالمات
التقريب إلى مرشح  .HPوفي ذلك مبرر لحاالت معامل النعومة.
-

دراسة  :3)0202( Luis J. Álvarezحيث تم استخدام المرشحات

القائمة على أساليب االنحدار المحلية المتعددة الحدود ( )LPRفي األدبيات لتقدير

تقدير
دورة األعمال .وقد تم التوصل أنه يعمل كمرشح ذا تمرير عالي ،بحيث يوفر ًا
صاخبا للدورة .واقترح الباحث بدالً من ذلك طرق االنحدار متعددة الحدود المحلية
ً
لتمرير النطاق بهدف فصل المركبة الدورية كمرشح  Pass-bandوقد تم التوضيح

باستخدام سلسلة الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة.
-

دراسة : )0202( Federico Poloni and Giacomo Sbrana
4

في هذه الدراسة ،تم توفير تعميم متعدد المتغيرات لمرشح ،Hodrick – Prescott
باستخدام تعبيرات مغلقة الشكل تربط نسبة مصفوفة اإلشارة إلى الضوضاء بمعلمات
تمثيل  VARMAللنموذج .وقد تبين أنه يمكن تقدير المعلمات باستخدام طريقة

"تقدير اللحظة من خالل التجميع ( .")METAالتي تجعل التقدير أبسط وأسرع
عدديا .من اهم نتائج الدراسة أن طريقة التقدير تلك متناسقة وموزعة
وأفضل تصرًفا
ً
يبيا
بشكل طبيعي بشكل مقارب إلطار العمل المقترح وقد قدم الباحثان تطبيًقا تجر ً
يركز على مؤشر اإلنتاج الصناعي للعديد من البلدان األوروبية.
ثانيا :الطريقة واألدوات

-0منهجية الدراسة :يقوم منهج دورات األعمال بترشيح أو استخالص المكون
الدوري للمتغيرات االقتصادية الكلية ،وذلك قبل تطبيق بعض المقاييس اإلحصائية

الستنتاج السلوك الدوري للمتغيرات االقتصادية.

لتقدير دورات االعمال نعتمد على تحليل السالسل الزمنية والتي تنتابها في غالبية

األحيان تغيرات قد تتكرر خالل فترات زمنية متوسطة الطول ،وتظهر هذه الدورات

المتكررة شكال شبيها بشكل الدالة الجيبية ،ولكنها قد تكون بأطوال وسعات مختلفة
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وتوجد طرق كثيرة لتقديرها .من ناحية رياضية يمكن التعبير عن الدورة بالكتابة
التالية:5

)Ct= R cos(ωt+θ



حيث أن الدورة تتغير بين قيمة عظمى Rوقيمة دنيا .-Rومدة الدورة هي

والتردد

 ωيمثل عدد الدورات خالل المدة  .2πكما يفترض كل تمثيل وجود تناظر في
الدورة:

وبما أن دورات االعمال هي التقلبات في مستوى النشا االقتصادي صعودا وهبوطا
فسيتم فيما يأتي اكتشاف المركبة الدورية (دورة االعمال) لالقتصاد العالمي .بتطبيق
أسلوبين من بين أكثر األساليب استخداما في نمذجة دورات االعمال هما مرشح
( )HPومرشح ( ،)BKحيث نحاول تقديم مقارنة بين المرشحين نظريا وتطبيقيا من

خالل المقارنة بين نتائج الترشيح الممكن الحصول عليها من خالل تطبيقهما على
سلسلة الناتج المحلي اإلجمالي العالمي .لكن قبل فصل مركبات السلسلة نعرج إلى
القاء نظرة عن أداء االقتصاد العالمي حتى يتسنى لنا فيما بعد تحليل اتجاه دورة
االعمال.6
-0حدود الدراسة ومصادر البيانات :تتألف البيانات المستخدمة من السلسلة الزمنية

السنوية إلجمالي الناتج المحلي العالمي (القيمة الحالية بالدوالر األمريكي) باعتباره
متغي ار شائعا لقياس وتحديد قوة دورة العمل .حيث يعبر إجمالي الناتج المحلي
العالمي (القيمة الحالية بالدوالر األمريكي) عن مجموع إجمالي القيمة المضافة

مضافاً إليه الضرائب على المنتجات ومخصوماً منه اإلعانات غير المحسوبة في

قيمة المنتجات .والبيانات معبر عنها بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي للفترة -1691

 .2119والتي تم الحصول عليها من موقع البنك العالمي.
ومن مبررات اختيار االقتصاد العالمي كنموذج للتطبيق هو أنه قد شهد خالل الفترة
المدروسة  2119-1691عدة تقلبات نتجت عن تفاعل عدة عوامل منها ،الهيكلية
منها المتعلقة بطبيعة النظام الرأسمالي كتزايد الهوة بين االقتصاد الحقيقي والمالي

وتنامي الرأسمالية المالية ،وعوامل ظرفية متمثلة في التوسع غير المدروس في منح
القروض العقارية وضعف الرقابة والشفافية .بالرغم من تقديم حلول ظرفية تخفف من
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الركود لكن الدورة االقتصادية تعود مجددا وبوتيرة متسارعة .وقد تكون هذه المبررات
مدخال لنمذجة الدورات االقتصادية العالمية ومستقبل النظام الرأسمالي.
-3األدوات المستخدمة :تسمى طريقة فصل أو تفكيك االتجاه الزمني في البيانات
تصفية أو ترشيح البيانات ) )data filteringبينما ُيسمى اإلجراء المستخدم في
التصفية بالمصفي أو المرشح ) .(filterإن المشكلة التي تواجه االقتصادي في هذا

الحقل من االقتصاد هي نوع المرشح الذي سوف ُيستخدم .أحد المرشحات الشائعة
االستخدام هو اإلجراء الذي يقترحه نموذج النمو النيوكالسيكي والذي يعتمد على
توظيف النموذج الخطي اللوغاريتمي لالتجاه الزمني إلزالة االتجاه من المتغير
االقتصادي الحقيقي.
ويعتبر هذا اإلجراء غير مقبول من الناحية النظرية والتطبيقية ألنه يقوم على افتراض

أن اإلنتاجية ) (productivityفي هذا النموذج تنمو بمعدل خارجي )(exogenous
ثابت وهو فرض غير واقعي.
تقدم األدبيات االقتصادية العديد من تقنيات لفصل السلسلة الزمنية إلى اتجاه عام

ومكون دوري .ومن الممكن التمييز بين هذه التقنيات وفقا لخصائص الدورة التي تم
الحصول عليها .ومع ذلك ،يمكن التمييز بين مجموعتين رئيسيتين:

 المجموعة األولى :تقوم على النمذجة العشوائية للمكونات المختلفة للسلسلة.ويتطلب هذا النهج معرفة التمثيل الذي يناسب السلسلة المعنية ،وهذا ليس من السهل

أن يكون دقيقا ومعب ار عن الواقع .ومن أمثلة األساليب التي تتوافق مع هذه المجموعة
نجد أسلوب الفصل الدائم لـ  Beveridge-Nelsonونماذج المكونات غير القابلة
للمالحظة .unobservable components
 -المجموعة الثانية :تستند مقارباتها إلى تطبيق المتوسطات المتحركة .وعلى الرغم

من أن هذه األخيرة غالبا ما تعاني من ضعف التبرير النظري ،لكنها أثبتت فعاليتها
إلى حد ما في تجريبيا .ومن أكثر األساليب شيوعا ضمن هذه المجموعة مرشح

 ،Hodrick and Prescottوأيضا المرشح المقترح من طرف.Baxter and King
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ما تجدر االشارة إليه هو أنه أيا من هذه المجموعات وصل إلى األمثلية واالقناع
النظري ،وما هو شائع في البحث هو استخدام العديد من تلك األساليب في آن واحد
لتأكيد النتائج المتوصل إليها .وبما أن الهدف من دراستنا مقارنة النتائج المتحصل
عليها من تلك التقنيات ،فإن األساليب المستخدمة في هذه الدراسة تقع ضمن الفئة

الثانية باعتبارها أكثر منطقية.

وفي هذا السياق أوجدت العديد من األساليب التي يمكن تطبيقها لترشيح مركبات
السالسل الزمنية منها:
-

التحليل الطيفي spectral Analysis؛

-

أسلوب الترشيح بمرشح Hodric Prescott؛

-

أسلوب الترشيح بمرشح  Band- Passالذي اقترحه Baxterو .King

أ -التحليل الطيفي للسالسل الزمنية  : spectral Analysisيمكن تحليل

التسلسل الزمني لألحداث النموذجية في مجال الفترات (المدة من الحدث النموذجي)

وأيضا في الترددات (عدد األحداث النموذجية على فترة معينة) .ومن ثم يمكن

تطوير التحليل اإلحصائي للتسلسالت الزمنية بالتساوي في مجال الفترات أو في
الترددات.

إن نظرية الكثافة الطيفية ،التي تحدد المفاهيم األساسية لفهم االنتقال بين هذين
المجالين ( ،)Gourieroux et Monfort 1989, Hamilton 1994مفيدة بشكل
خاص لدراسة أو تحديد المرشحات الخطية .وهكذا أصبح تطبيق نتائج التحليل
الطيفي لدراسة الدورات االقتصادية ممارسة منتشرة على نحو متزايد في االقتصاد

الكلي الكمي.


تمثيل فورييه للسالسل الزمنية :لقد أثبت فورييه أن كل دالة دورية يمكن

تمثيلها بواسطة مجموع (أو سلسلة) من دوال مثلثية .وقياسا على ذلك فإن كل سلسلة
زمنية في شكل سيرورة عشوائية )X(t

من

سلسلة فورييه بالشكل التالي:7
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و   jهي معامالت فورييه و يتم الحصول عليها باستعمال
حيث أن :

طريقة المربعات الصغرى :
T 1



Xt

t 0

T 1

Cos j t

t

Sin j t

t

X
t 1

T 1

X
t 1

1

T

0





2
T
2
T

j



j



يعرف تحويل فورييه وتحويل فورييه العكسي ألي سلسلة من األعداد ( )Xtكما يلي:
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Xt 

يهدف التحليل الطيفي إلى مالحظة التغير في طول الدورة وتحركها االنتقالي ،حيث
يعتمد على التحويل من مجال في الزمن إلى مجال التكرار باالعتماد على تحويل

فورييه الذي يعتمد على قواعد الدوال المثلثية أو األسية المعقدة الذي يؤدي على
الكشف على الدورية في السلسلة.

ب-مرشح  :))HP(( Hodric Prescottإن المرشح البديل والشائع االستخدام
عالميا في هذا النوع من الدراسات هو ذلك الذي اقترح Hodric and Prescott8

تطبيقه في االقتصاد الكلي وقد جرى العرف على تسميته بمرشح ( .)HPحيث
يهدف إلى تقدير سالسل زمنية تتميز باالنسيابية .فإذا رمزنا للسلسلة الزمنية
المشاهدة بالرمز  xtوباالتجاه العام للسلسلة الزمنية بالرمز τtفإن الجزء الدوري

المتقلب يكون (τt

 ،) xt-ويتم الحصول على االتجاه العام من خالل تدنية

االنحرافات حوله على النحو التالي:
T

T

t 2

t 1

} Min{ ( X t   t ) 2    [( t 1   t )  ( t   t 1 )]2
t

حيث  Tتعبر عن عدد المشاهدات و  λهو المعامل الذي يسيطر على مقدار
النعومة أو الرتابة ) (smoothnessفي السلسلة .وكما نالحظ فإن حل مشكلة
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األمثلية هذه يقتضي حساب سلسلة االتجاه في السلسلة األصلية الذي يعتمد على
القيمة المختارة لمعامل النعومة  .λحيث:9
λ= [4(1- cos(xi)2]-1
يمثل الحد األول في الدالة السابقة مجموع مربعات االنحرافات لالتجاه عن قيم

السلسلة نفسها بينما يمثل الحد الثاني مجموع مربعات الفروق المتعاقبة لعنصر
االتجاه في السلسلة والذي يعكس درجة النعومة في هذا العنصر من السلسلة.
ويمكن مالحظة وجود نوع من المقايضة ( (trade offبين نعومة عنصر االتجاه

بقدرة السلسلة المنعمة على انطباقها على السلسلة األصلية .بمعنى آخر عندما تكون

 λ = 0فإن السلسلة المنعمة تكون منطبقة على السلسلة األصلية بينما عندما تكون
 λ = فإن السلسلة المنعمة تصبح هي االتجاه الزمني في السلسلة األصلية.10
إن غياب المعيار اإلحصائي ) (statistical criterionالذي يساعــد على اختيــار

قيمــة  يمثــل مشكلــة للبــاحث ولكــن جــرى العرف على اختيار λ = 111في
البيانات السنوية λ = 1911 ،في البيانات الربع سنوية و  λ =14401في البيانات

الشهرية .وعلى الرغم من أن هذا االختيار تحكمي إال أن له القدرة على إزاحة
تذبذبات التردد المنخفض ) (low-frequency oscillationsوالذي له دورية
) (periodicityأعلى من  22ربع أو من  8سنوات .هذا يعكس وجهة النظر أن
 %5عنصر دوري و 8/1من معدل  %1نمو في االتجاه الزمني للسلسلة يعتبران
معتدلي الضخامة وستزودنا بالـ  22ربع الواقعة في الحد األعلى لتذبذبات التردد

المنخفض ،أي أن [ .1911=2])8/1(/5وهذا يعني أن االنحراف المعياري للعنصر

الدائري يكون معادال أربعين مرة لالنحراف المعياري لعنصر االتجاه في السلسلة.11
أي تعطى قيمة معامل االنسياب  λكما في الجدول التالي:
الجدول  :0قيم معامل النعومة λ

المصدر :اعداد الباحثة
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وعلى كل حال ،فإن جل الدراسات التطبيقية تستخدم دورات تقع تقريبا بين  19إلى
 22ربع والذي يتطابق مع الفترة من أربع سنوات إلى ست سنوات .وقد لقي هذا
االختيار التحكمي العديد من االنتقادات ألنه نتاج للمحاولة والخطأ .حيث أن أهم نقد
موجه لهذا اإلجراء هو أنه يمكن أن يؤدي إلى خلق ارتباطات زائفة ((spurious

للدورات عندما تُعزى هذه االرتباطات إلى تغيرات في العنصر الدوري للسلسلة بينما
هي في الحقيقة جزء من عنصر االتجاه.12

وقد تم تمثيل دالة الكسب لمرشح ( )HPلقيم مختلفة للمعامل ( الشكل  .)01وتتخذ
هذه الدالة القيم القريبة من الواحد للترددات المنخفضة.

وبالتالي ،فإن مرشح ( )HPيحتفظ جيدا بالتحركات في المدى الطويل .واذا أخذنا
بعين االعتبار التوصيف الذي اقترحه  Burnsو ،)1629( Mitchellفإن التردد
الذي يميز بين االتجاه والدورة هو  1.1251بالنسبة للبيانات السنوية1.1212 ،
للبيانات ربع السنوية و  1.1112للبيانات الشهرية .ويمكن تفسير اختيار القيم 

وفقا لتواتر السلسلة ألن دالة الكسب تكون أكثر إزاحة لليمين حيث أن قيمة المعلمة
 ضعيفة.
أما بالنسبة للترددات العالية ،فإن كسب المرشح يميل إلى الصفر ولكن ،بين
الترددات المنخفضة والترددات العالية ،تنخفض دالة الكسب بشكل مستمر وبالتالي
فهي تختلف عن الصفر .وبالتالي ،فإن جزءا من التقلبات الدورية يدمج في االتجاه

المصفى ،بالرغم من أن المعلمة  ضعيفة .في حالة ما إذا تؤول إلى  1أو، = 0
نجد تعريف االتجاه المصفى مع السلسلة األولية.
ج-مرشح  Passe-Bandeلــ  :Baxter-Kingيهدف النهج الذي اقترحه

 Baxterو )1665( King

13

إلى تصفية العنصر المحدد على أنه دورة من قبل

 Burnsو )1629( Mitchellبشكل اكثر دقة ممكنة ،ويستند هذا المرشح على
التحليل الطيفي لسيرورة ومع التأكيد على أن "األساس النظري إلى هذا اإلطار
التجريبي " هو أسلوب المتوسطات المتحركة.
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ومبدأ هذه الطريقة هو تحديد مرشح خطي أمثل يمكن من استخالص سيرورة مرتبطة
بمجوعة مختارة من الترددات .مثل هذا المرشح موجود بالفعل ،ولكن من المستحيل

تطبيقه ألنه غير متناهي .وقد استخلص الباحثون تقريبا له بفرض عدد من القيود.
في الواقع ،يجب على المرشح الذي تم الحصول عليه أن:

-استخراج المكونات المحددة من سلسلة دون التأثير على خصائصها .ويجب أال

يدخل تغييرات على المرحلة أو المستوى؛
إنتاج سلسلة مستقرة .الدورة المتحصل عليها يجب أال تخرج عن المجال الزمنيللسلسلة األصلية؛

-السماح بالتقريب األمثل للمرشح الخطي األمثل.

يرى  King and Baxterأن أحسن مرشح لقياس الدورات يجب ان يأخذ بعين
االعتبار عمق المركبة الدورية للسلسلة الزمنية مع اإلشارة إلى التك اررات العليا والدنيا
للمركبة.

وهذا هو األساس الذي يقوم عليه مرشح  Passe-Bandeأو مرشح الشريط المار
حيث أن من الناحية النظرية فإن دالة الكثافة االحتمالية تأخذ الشكل المثلثي التالي:

)

≤W(ω)= I( ≤ ω

حيث  Iهي الدالة المؤشرة .ويعرف مجال التكرار بقيمة دنيا مارة وقيمة عليا مارة
) ( ,

وتعطى

دالة

الكسب

لهذا

المرشح

بالعالقة

التالية:14

وتأخذ القيمة  1إذا تحقق الشر )  ( ,و  1عند العكس.

حيث يعتبر هذا الشرح أن المركبة الدورية هي جزء من السلسلة ومدتها محدودة بين

حدين (نمطيا من  9إلى  22ثالثيا) أسفل أعلى تردد السلسلة ،ويحافظ أو يخفض
المرشح من التقلبات ذات الترددات المنخفضة (أقل من
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الترددات العالية .لذلك نسمي "بالشريط المار"  )(passe-Bande) (BKمجال
التردد . 0, 2 
S 





أ -مرشح  passe-bandeاألمثل :المرشح  passe-bandeاالمثل هو مرشح
يستخرج مكونات التقلبات ذات الترددات المضمنة في مجال تردد من الشكل:
مع
لبناء مثل هذا المرشح ،فمن الضروري تحديده في التردد المنخفض .المرشح االمثل
للترددات المنخفضة هو المرشح الذي يحافظ على المكونات في حالة الترددات التي
تنتمي الى مجال من الشكل:
وباستخدام النتائج المتوصل اليها حول المرشحات الخطية المتماثلة ،يمكن وصف
أي المرشح بالمعادلتين:

المرشح عالي التردد يمكن ان يعرف بشكل متناظر .حساب معامالت المرشح
الخطي يتم تعريفه باستخدام تحويل فورييه العكسي:
مما يعطي ،في حالة مرشح للترددات المنخفضة المعرفة سابقا:

من هناك ،فمن السهل لبناء مرشح الذي يستخرج المكونات المقابلة لمجموعة من
الترددات في مجموعة من نوع

.وسيسمى مثل هذا المرشح مرشح الموجة

العريضة .تتم كتابة المعامالت على أنها فرق بسيط عن تلك
اثنين من مرشحات التردد المنخفض

و

258

.

مجلة آفاق علمية
المجلد 99 :العدد 20 :السنة 0291

حيث

،

، bande

،

ISSN: 1112-9336
رقم العدد التسلسلي 91

تمثل على التوالي تدل على معامالت مرشح passe

مرشحات ذات ترددات منخفضة

.

و

ب -المفهوم تقريبي للمرشح المثالي :إن المرشح المثالي المحدد سابقا يستحيل

تطبيقه ،وهو من دون فائدة ألنه متوسط متحرك النهائي.

يقترح  Baxterو Kingتقريب كل من مرشحات ذات الترددات المنخفضة بمرشح
مقطوع والذي من شأنه أن يقلل من فقدان التباين الناجم عن االنتقال من المرشح
المثالي إلى المرشح المقطوع .وينتج المتوسط المتحرك ذو الرتبة

2K+1الحل

للبرنامج التالي:

حيث

هي دالة الكسب للمرشح التقريبي.

اما دالة الخسارة فتقيس الخسارة الكلية الناجمة عن مرور المرشح المثالي للمرشح
المقطوع (المرشح ( )BKبعد ذلك) .والقيد

ضروري بحيث يتم الحفاظ

على التردد صفر (ثابت) تماما.
وبالتالي فإن االمثلية هنا هو بمعنى جميع الترددات.

وتختلف معامالت هذا المرشح المنتهية عن معامالت المرشح المثالي ذو ثابت
محدد.

هذا الثابت ضروري لضمان أن مجموع المعامالت هو صفر .تتم كتابة معامالت
المرشح المقطوع

في حالة مرشح الترددات المنخفضة

وعليه فإن معامالت مرشح تكتب كما يلي:
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ج -أمثلية المرشح المقطوع :وكما هو الحال في مرشح ( ،)HPتمثل دالة الكسب
لمرشح  passe-bandeالمقطوع ومرشح  passe-bandeالمثالي للمقارنة

(الشكل .)02
وخالفا لمرشح ( ،)HPفإن مرشح  passe-bandeالمعروض هنا يحتفظ بحركات
تواتر يتراوح بين  9و 22ثالثي ،وهو ما يتطابق من حيث التردد مع المجال
.

ويبدو أن تقريب المرشح  passe-bandeاألمثل يعمل جيدا في نطاق تردد محدد.
ومع ذلك ،فإن الكسب من المرشح الحقيقي يختلف كثي ار داخل الشريط وينخفض إلى
أقل من  1.2لتقلبات دورية أعلى قليال من  9ثالثيات :وبالتالي الدورة الناتجة عنه
أقل من المفروض .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه يتضمن جزءا من الحركات على المدى
الطويل .بالنسبة للحركات غير النظامية ،فإن المرشح يمكن من إزالة جزء جيد منها.

فيما عدا هذه الجوانب المشار إليها هنا ،فإن هذه المرشحات لها عدد من نقا
الضعف التي سنالحظها في القسم التالي.
 -3حدود كل مرشح

يتم تلخيص الطرق المعروضة أعاله كتطبيق للمتوسطات المتحركة للسلسلة .في
حال تم استخدام المتوسطات المتحركة على نطاق واسع ،تظهر نقائص حقيقية:
أ -مدة الدورة :تطبيق المتوسطات المتحركة للسلسلة من أجل استخراج االتجاه
يفترض معرفة دورية الدورة مسبقا .فإذا كان مرشح ( )BKيرتكز بشكل واضح على
هذه النقطة ،فإنه ليس كمرشح ( .)HPحيث يفترض هذا األخير أن يكون للدورة مدة

قصوى يحددها معامل النعومة  . وبالتالي فإن مرشح ( )HPلديه ميزة السماح
بالمرونة في اختيار وقت الدورة المراد تصفيتها.15
ب-أثر  :Slutsky-Yuleيعرف أثر  Slutsky-Yuleبأنه تطبيق المتوسط

المتحرك لسلسلة غير دورية -الضجيج األبيض على سبيل المثال لتوليد دورات
وهمية .وتعتبر هذه المحدودية لطريقة للمتوسطات المتحركة بشكل عام .والنتيجة

لمرشح ( )HPراسخة :فهي تتعرض لالنتقاد ألنها معرضة لهذا التأثير .وقد أظهرت
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 Cogleyو  )1665( Nasonأن تطبيقه على سلسلة مستمرة في الزمن ،مرشح
( )HPيمكن أن يولد دورات وهمية .وخلصوا إلى أن وصف الحقائق النمطية يعتمد
على المرشح المستخدم.
ج-اثر المرحلة والكسب :يتم التحدث عن تأثير المرحلة عند تطبيق مرشح يحرك

نقا انعطاف وكسب عندما يقوم بتعديل مستوى السلسلة األولية .ويمكن للمتوسط

المتحرك أن ينتج هذين التأثيرين .ويتم التغلب على هذا القصور باستخدام المتوسط

المتحرك المتماثل (تأثير الطور) الذي يساوي مجموع معامالته الواحد (تأثير
الكسب).
معالجة النقا

النهائية من قبل مرشح ( )HPيسجل كال من هذه النقائص .في

الواقع ،فإن المرشح ينطبق في هذه النقا على متوسط متحرك غير متماثل ،والذي
ينتج نوع من التحول على مراحل الدورة .ومن ثم ،فإن إضافة مالحظات جديدة هي

مصدر تنقيحات مهمة أحيانا .وفي النهاية نجد أن دوال الكسب المعروضة في
النقطة السابقة تمكن من استنتاج أن المرشح ( )BKيحقق مكاسب أفضل من
(.)HP
د -ترشيح المركبة غير النظامية والمركبة الدورية :تطبيق متوسط واحد طويل
متحرك يجعل من الممكن استخراج من سلسلة لها االتجاه .الباقي يجمع بين دورة

وغير منتظمة ومن الضروري اللجوء إلى تقنيات أخرى الستخراج الدورة.

إن الدورة التي تم الحصول عليها من قبل مرشح ( )HPليست خالية من النقائص.

ومرشح ( )BKله ميزة (دورية أقل من ستة ثالثيات) وحذفها بفرض دالة كسب
صفرية عند هذه الترددات.
هـ -النقاط النهائية :يؤدي تطبيق المتوسط المتحرك للنظام  2K+1إلى فقدان

مالحظات  2Kفي األطراف .ما لم نستخدم تقنيات التنبؤ ،يمكن أن يكون هذا تقييدا

عندما ال تكون هناك مالحظات على مدى فترة زمنية طويلة .يبدو أن فلتر ( )HPال

يمكن معالجته في هذه النقطة ألنه يقوم بتصفية نقا

النهائية .من ناحية أخرى،

مرشح ( )BKله حد حقيقي عندما يتم استخدامه ألغراض التنبؤ الحقيقي.
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النهائية يؤدي إلى التنبؤ بالسلسلة قبل التطبيق ،األمر

الذي يثير مشكلة التوقعات .ومع ذلك ،يجب ينفرد مرشح ( )HPبهذه الميزة ألن

نقا النهائية التي تم الحصول عليها هي عرضة للتنقيحات الالحقة التي تكون في
بعض األحيان مهمة.
ثالثا :النتائج ومناقشتها
 -0وصف المشهد االقتصادي العالمي الراهن

في إطاللة على المشهد االقتصادي والمالي العالمي الراهن ،فال تزال حالة عدم

اليقين تسيطر خاصة في الربع الثاني من العام  ،2112وبالرغم من تراجع المخاطر

االقتصادية قصيرة المدى ،لكنها ما تزال قائمة ،األمر الذي أبقى على حالة عدم
اليقين وزاد من هشاشة التحسن االقتصادي الذي ط أر على النمو العالمي أواخر العام
 .2112ويمكن تلخيص المخاطر التي تواجه االقتصاد العالمي في النقا الرئيسية
التالية:
-

استمرار أزمة منطقة األورو؛

إمكانية عودة تهاوي االقتصاد األمريكي؛
تراجع النمو في بعض الدول النامية والصاعدة الرئيسة.

في سياق متصل ،وفي إشارة إلى استمرار وجود المخاوف أنفة الذكر ،الحت في

األفق خالل الربع الثاني من العام  2112بوادر العودة لما يعرف بحرب العمالت
بين المصارف المركزية للدول المتقدمة ،حيث تسعى تلك الدول إلى تحسين أداء

بعض قطاعاتها االقتصادية بواسطة استهداف خفض أسعار صرف عمالتها الوطنية
مقابل العمالت العالمية الكبرى.
وقد أسفرت زيادة الزخم العالمي على جانب الطلب — وخاصة االستثمار— في

النصف الثاني من عام  2119عن تطورات كبيرة في الصناعات التحويلية والتجارة
التي كانت تعاني من ضعف شديد في أواخر عام  2115ومطلع عام .2119
وانتعش إنتاج السلع االستهالكية المعمرة والسلع الرأسمالية في النصف الثاني من

عام  2119وأسهم عدد من العوامل في هذه التطورات :حدوث تعاف عالمي تدريجي
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في االستثمار ،يدعمه االستثمار في البنية التحتية والعقارات في الصين ،وتراجع

عبء التكيف مع انخفاض أسعار السلع األولية ،ونهاية دورة المخزون في الواليات
المتحدة .وتشير المؤشرات القيادية إلى استمرار قوة النشا في الصناعات التحويلية
في مطلع عام .211216

واتساقا مع المؤشرات التي تفيد بارتفاع نشا

الصناعات التحويلية العالمية ،تظهر

التجارة العالمية بوادر انتعاش بعد فترة طويلة من الضعف .وعلى النحو الذي ورد
بالنقاش في الفصل الثاني من عدد أكتوبر  2016من تقرير آفاق االقتصاد العالمي،
فإن نمو التجارة — وخاصة نمو الواردات — يرتبط ارتباطا قويا بديناميكيات

ويعرض هذا النمط لقطاع مستعرض من االقتصادات المتقدمة
االستثمارُ .
واقتصادات األسواق الصاعدة .وتظهر بشكل خاص االنكماشات الحادة في التجارة

واالستثمار في العديد من البلدان المصدرة للسلع األولية خال عام  ،2119وهو نمط
مماثل لنمط العام السابق .واالستقرار التدريجي لألوضاع االقتصادية الكلية في هذه
االقتصادات ،بدعم أيضا من بعض االنتعاش في أسعار السلع األولية.

فمن المتوقع أن يؤدي إلى انتعاش تدريجي في الواردات واالستثمار في عام 2112
وما بعده .وسوف تتشكل معدالت النمو متوسط األجل في كل من االقتصادات
المتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة إلى حد كبير وفقا لوتيرة نمو اإلنتاجية الكلية

لعوامل اإلنتاج .وتُ ِ
درج التوقعات بشأن إجمالي الناتج المحلي انتعاشا تدريجيا في
معدالت نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج مقارنة بمستوياتها الضعيفة في الفترة
األخيرة .وعلى الرغم من ذلك ،فمن المتوقع أن تظل وتيرة نمو اإلنتاجية الكلية
لعوامل اإلنتاج أبطأ من الوتيرة التي سجلتها قبل األزمة المالية العالمية ،وخاصة في
اقتصادات األسواق الصاعدة.17

ويعكس االنخفاض المستمر في نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج خالل السنوات

األخيرة والتعافي البطيء المتوقع له في جزء منه موروثات األزمة المالية .وتشير
األدلة الجديدة إلى أن ارتفاع مستويات دين الشركات والقروض المصرفية المتعثرة
في االقتصادات المتقدمة ،وخاصة في أوروبا ،فرض قيودا على االستثمار في السلع
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الرأسمالية واألصول غير الملموسة ،مما أدى إلى تباطؤ وتيرة التغير التكنولوجي
المتجسد في رأس المال .وفي عدد من االقتصادات المتقدمة ،يبدو أن دورة االنتعاش
والكساد قد أدت إلى زيادة سوء تخصيص رأس المال داخل القطاعات وفيما بينها،
مما أسفر عن تراجع نمو اإلنتاجية.18
-0نتائج تقدير دورة األعمال لالقتصاد العالمي للفترة  0202-0220بتطبيق
مرشح )) ((HPومرشح (.)BK

بتطبيق كل من مرشح (( Hodric Prescott Filter )HP) Filterو()PB Filter
 Passe-Bande Filterباعتبارهما أكثر األساليب استخداما في الدراسات المتعلقة

بنمذجة دورات األعمال .فبالنسبة لمرشح (( ))HPفيتم تحديد معامل انسياب قدره
 111باعتبار أن البيانات معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي سنوية .فقد تم
الحصول على االتجاه العام والمركبة الدورية بعد التأكد من عدم استقرار السالسل،19
فكانت النتائج كما هو موضح في الشكل ()12

يتضح من الشكل ( )12أن السلسلة لها اتجاه عام ومركبة دورية ،ومن الناحية
االقتصادية يمكن أن نالحظ كذلك ان النتائج المتحصل عليها تبين ان الدورات
الناتجة بفعل كال المرشحين هي دورات غير متماثلة (متناظرة) وهذا تمثيل جد واقعي

اذ ليس بالضرورة ان تتساوى فترات االنتعاش مع فترات الكساد التي عادة تنتهي
بفعل اليات وسياسات حكومية تتجسد في خطط انقاذ مدروسة.

تبين النتائج المتحصل عنها تميز السلسلة قيد الدراسة بالتعاقب الكثيف للدورات ،لكن
حدتها ليست عالية وانخفضت مرحلة استمرار الركود والكساد عدا تلك التي ميزت
سنة  2118بالنسبة للو.م أ وسنة  2112بالنسبة لمنطقة األورو وقد يعود ذلك إلى
المحاوالت المستمرة من جانب ال أرسمالية المعاصرة للتكيف مع الشرو التاريخية

الجديدة ومتطلبات الثورة التقنية والعلمية.

على عكس ما كانت الدورة االقتصادية سابقاً تستغرق في العادة عشر سنوات ،حتى
يستعيد االقتصاد مرحلة االنتعاش من جديد .وكان األمر يتوقف في الواقع على قدرة

االقتصاد الرأسمالي على التجديد وتوسيع رأس المال الثابت في أصوله اإلنتاجية.
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فكانت كل أزمة تدفع للقيام بتجديد شامل ،وتوسيع في رأس المال الثابت ،ألجل
تخفيض نفقات اإلنتاج ،لكن الوضع في الفترة الراهنة قد تغير.
ويمكن تلخيص أهم المظاهر التي تميز التقلبات الدورية الحديثة في النقا التالية:
التقلبات الدورية الحديثة أقل عمقاً ،وأقصر زمناً بالموازاة مع الدورات التي

حدثت قبل الحرب العالمية الثانية والتي عصفت باقتصاديات الدول لفترات طويلة.
األمر الذي يفسره تغير مناخ األعمال في هذه االقتصاديات؛


تواتر الدخول في مرحلة الركود االقتصادي ،فأصبح يمثل أم ار عاديا؛



العمق المتوسط لدورات األعمال جعل من األزمات التي تمر بها

اقتصاديات الرأسمالية أزمات وسيطة.ـ

وبالرغم من ذلك تظل الرأسمالية عاجزة عن التغلب على األزمات العميقة التي عانت
منها ،انتقلت عدواها إلى خارج حدود البلد والتي خلفت آثا ار عميقة .ومشكلة النظام

الرأسمالي أنه لم يحترم آلية السوق بما يكفي ،فالتقلبات والدورات صعوداً وهبوطا،
جزء من آلية السوق الطبيعية؛ لذلك فإن معارضة هذه اآللية لن تعود إال باإلخفاق.

أي محاولة
فعندما تكون األسواق في حالة نمو وازدهار ،يمنع أنصار السوق الحرة ّ
تقيد ممارسات المجازفين؛ ولكن عندما تظهر مالمح
إلصدار قوانين أو تشريعات ِّ
األزمة ُيصبح التدخل الحكومي مطلبا ضروريا إلنقاذ االقتصاد .بمعنى أن احترام
آلية السوق يتحقق فقط في حالة الرواج واالنتعاش؛ لكنه يختفي في حالة الكساد

واالنكماش.20

في تحليل للنتائج المتحصل عنها يتبين عدم وجود تباينت في مراحل الدورات لكال
المرشحين ،حيث تقع في مجملها في آن واحد .لكن توجد اختالفات بينها من حيث
عمق الدورة حيث يقدم مرشح ) (HPعمقا اكبر للدورة من مرشح ) (BKكما هو

موضح في الشكل (.)15

ما يمكن مالحظته أيضا أن مرشح( )BKيلغي مشاهدات من بداية سلسلة
المشاهدات وآخرها .إذ يعتبر لهذا المرشح أفضل تقريب من جميع المرشحات التي
يتم توفيرها من قبل طريقة المتوسطات المتحركة المتماثلة ذات الرتبة  ،kوبالتالي
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تتألف من  k+12معامل ،شريطة أن مجموع المعامالت يساوي ،1وبطبيعة الحال،
فإن دقة المرشح المتناهي تزيد مع زيادة عدد من الحدود لكنها تفقد نقا  kفي كل
نهاية السلسلة.
رابعا :الخالصة

اهتمت هذه الدراسة بطرق نمذجة دورات االعمال ،تحليل واختبار خصائص تلك

األساليب ،حيث تمت المقارنة بين نتائج تطبيق أحد أكثر األساليب المستخدمة في

نمذجة دورات االعمال ،حيث تم بتطبيق كل من مرشح ( )HPومرشح ()BK
الكتشاف المركبة الدورية (دورة االعمال) لسلسلة سنوية إلجمالي الدخل الوطني
العالمي .تمتد من 1691الى غاية  .2119فتم التوصل إلى جملة من النتائج:
-

يستخرج مرشح ( )HPاالتجاه أو المكون في نهاية الفترة دورة غير متماثلة،

-

من المرجح أن تؤدي جميع المتوسطات المتحركة إلى حدوث تقلبات

تتميز بمرحلة وتأثير الكسب بشكل أمثل.

دورية .لهذا السبب ،تم تطوير النمذجة العشوائية للتقلبات.

-

إن استخدام مرشح ( )BKيؤدي إلى فقدان المالحظات على مدى أكثر من

-

يتضمن مرشح ( )HPحركات عالية التردد جدا ،وبالتالي فإن الدورة

 9سنوات .فهو منطقيا ينتج دورات أقل من مع مرشح (.)HP

المتحصل عليها من مرشح ( )HPتكون ذات تقلبات أكثر عمقا من تلك المتحصل

عليها من مرشح (.)BK
-

إن التجاويف التي تم الحصول عليها من قبل مرشح ( )HPتقع في نفس

-

تكشف النتائج إلى حد كبير عن حقيقة أن كل من مرشح ( )HPومرشح

توقيت تلك التي حصل عليها مرشح (.)BK

( )BKيختلفان كثي ار عن المرشحين المثاليين في عدد ترددات دورة أعمال أقل ،فإن

من الضروري تطوير خصائص أفضل لتلك الترددات.
-

إن المظاهر الحديثة لدورات األعمال باالقتصاديات الرأسمالية تتميز بأنها

أقل حدة وأقصر مدة ،وأصبح الركود االقتصادي ظاهرة عادية متكررة بكثرة.
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