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چکيده
یکی از مسائل مهم هنگام بودجه ریزی ،دسترسی به درآمدهای قابل تحقق است که این موضوع مستلزم پیش
بینیهای دقیق از انواع درآمدها در آینده می باشد .یکی از منابع درآمدی پر اهمیت دولت مالیات بوده که در
این مقاله ،پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین مدنظر قرار گرفته است .هدف اصلی،
دستیابی به روشی کارا جهت پیش بینی مصرف بنزین و مالیات بر ارزش افزوده ناشی از آن در ایران می باشد.
در این مقاله ،برای پیش بینی مصرف بنزین ،از یک الگوی ترکیبی روش شبکه عصبی چندالیه ( )MLPبا
الگوی خودتوضیح میانگین متحرک انباشته ( )ARIMAاستفاده شده است .سپس با تأیید عملکرد مناسب این
روش در مقایسه با روش  ،ARIMAاز طریق اعمال نرخهای مالیات بر مصرف پیش بینی شده بنزین ،مالیات
بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین در کشور به دست آمده است .نتایج نشان می دهد که طی سالهای
 1932الی  ،1931مالیات بر ارزش افزوده از این محل ،به طور متوسط در حدود  95/1درصد رشد خواهد
داشت.
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 .5مقدمه
پیشگویی شرایط و حوادث آینده ،پیش بینی نامیده شده و چگونگی انجام این عمل ،پیشبینی کردن
تعریف میشود (دهمرده و همکاران .)7 :1931 ،پیش بینی فرآیندی برای تصمیمگیری ،برنامهریزی و
فرموله کردن سیاستهای جدید و آماده شدن برای رویارویی با آثار ناشی از آن است .پیش بینی قدرت
و اختیار سیاستگذاران و مردم را افزایش میدهد ،زیرا میتوان متغیرهای فعلی را به منظور تغییر آینده
یا آماده شدن برای یک سیاست جدید پیشبینی و در صورت لزوم اصالح کرد.
پیش بینی برخی از متغیرهای اقتصادی ،یکی از موضوعات حائز اهمیت برای برنامهریزی در سطح
ملی و منطقهای محسوب میشود .در این بین ،پیش بینی دقیق درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از
منابع پایدار درآمدی میتواند هنگام بودجهریزی و تخصیص بهینه منابع مفید فایده باشد .بنابراین،
برای تحقق بخشیدن به این موضوع و دستیابی به اطالعاتی قابل اتکاء از درآمدهای مالیاتی ،به
کارگیری مدلهای پیش بینی دارای دقت باال اجتناب ناپذیر میباشد .بررسی ادبیات تجربی حاکی از
این است که در سالهای اخیر برای پیش بینی سریهای زمانی از دو گروه عمده از مدلها استفاده
شده است .گروه اول مبتنی بر مدلهای ریاضی سنتی هستند که از جمله آنها میتوان به روش
خودتوضیح میانگین متحرک انباشته ( ،)ARIMAمدل فیلتر کالمن و  ...اشاره نمود .با وجود اینکه،
این روشها در زمینه پیش بینی سریهای زمانی خطی عملکرد به نسبت خوبی داشتهاند و نتایج
سیاستی مهمی را ارائه میدهند ،اما به هیچوجه نمیتوان آنها را برای ارائه تصویری کلی از ساختار
غالب سیستمهای اقتصادی کافی دانست؛ زیرا در جهان واقع ،اکثر سیستمهای اقتصادی که تحت
تأثیر بسیاری از متغیرهای غیر اقتصادی مانند عوامل روانی ،اجتماعی ،سیاستی و فیزیکی نیز هستند،
رفتاری غیرخطی از خود به نمایش میگذارند.
بنابراین ،گروه دوم از مدلها ،مدلهای غیرخطی هستند که قابلیت یادگیری تدریجی به وسیله
ورود دادههای جدید را دارند .یکی از این مدلها ،شبکه عصبی مصنوعی میباشد .استفاده از روشهای
شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل اقتصادی اگرچه رویکرد جدیدی محسوب میشود ،اما به دلیل
کارآیی قابل قبول آن ،به طور گستردهای در مطالعات تجربی مورد استفاده قرار گرفته است .مک
کولچ ( )McCulloch, 1943و روزن بالت ( )Rosenblatt, 1958پایههای اولیه استفاده از ساختار
مشابه سیستمهای شبکه عصبی بدن را در ریاضیات و محاسبات بنا گذاشتند .بعد از تکمیل روشهای
پیشنهادی ،شبکههای عصبی به عنوان ابزاری قدرتمند در شبیه سازی رفتارهای مختلف در اکثر علوم
از جمله علم اقتصاد وارد گردید .در حال حاضر ،این روش در مطالعات اقتصادی زیادی در زمینههای
پیش بینی تورم ،مالیات ،رشد اقتصادی و  ...استفاده میشود.
با وجود اینکه هر یک از روشهای سری زمانی و شبکه عصبی به رغم اینکه به موفقیتهایی در
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پیش بینی سریهای زمانی خطی و غیرخطی دست یافته اند ،لیکن هیچیک از آنها یک مدل عمومی
و مناسب برای تمام شرایط نیست .زیرا مدلهای سری زمانی  ARIMAبرای مسائل غیرخطی پیچیده
مناسب نیستند و به کارگیری روش شبکه عصبی برای مسائل خطی منتج به نتایج مختلف میشود.
از طرف دیگر ،آگاهی از خصوصیات واقعی سریهای زمانی در دنیای واقعی کار دشواری است .از
اینرو ،در ادبیات جدید برای استفاده از قابلیتهای مدلهای مختلف از مدلهای ترکیبی استفاده
میشود (.)Wang and Meng, 2012: 4
در این مقاله نیز جهت نیل به هدف اصلی یعنی دستیابی به پیش بینی دقیق از مالیات بر ارزش
افزوده ناشی از مصرف بنزین ،بررسی کارآیی روش سری زمانی و ترکیب شبکه عصبی و سری زمانی
در این زمینه ،مدنظر قرار گرفته است.
 .2ادبيات موضوع
 .2-5رويکردي بر نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران و جايگاه بنزين
مالیات بر ارزش افزوده ،یک مالیات بر فروش چند مرحلهای است که در هر یک از مراحل واردات،
تولید ،توزیع تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده ایجاد شده ،به صورت درصدی از آن ،در همان
مرحله اخذ میشود .در این فرایند ،خرید کاالها و خدمات واسطهای از پرداخت مالیات معاف می شود
و بار قانونی م الیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است .در واقع ،مالیات بر ارزش افزوده از ارزش
افزوده بنگاه ها ،یعنی از مابهتفاوت بین عایدی ناشی از فروش کاالها و خدمات و کل هزینههایی که
بابت خرید نهادههای تولید (به استثنای نیروی انسانی) پرداخت شده است ،دریافت میشود (موسوی
جهرمی.)11 :1931 ،
این مالیات در مهرماه سال  1937در ایران الزم االجرا و یک نرخ عمومی  9درصدی برای وضع
مالیات بر تمامی کاالها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد .با این وجود ،از
آنجا که این مالیات از دید نظری ،مالیاتی بر پایه مصرف و مبتنی بر اصل مقصد است ،ضمن تأمین
درآمد الزم برای دولت ،میتواند به عنوان ابزاری مناسب جهت اصالح الگوی مصرف در جامعه نیز
مورد استفاده قرار گیرد (غالمی .)4 :1933،از اینرو ،برخی از کاالها و خدمات در قانون مالیات بر
ارزش افزوده ایران به عنوان کاالهای خاص در نظر گرفته شده و با نرخهای باالتری از نرخ عمومی
مشمول مالیات قرار گرفتند .از جمله این موارد بنزین است که دلیل رفتار مالیاتی متفاوت با آن (وضع
نرخ مالیات  21درصد) را میتوان به باال بودن شدت مصرف این کاال در کشور و به پیامدهای زیست
محیطی و همچنین ارزی بری باالی آن نسبت داد.
همچنین ،شایان ذکر است که مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش قیمت کاالها و خدمات
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مشمول آن مالیات می شود که بر این اساس ،بررسی اثرات این نوع مالیات از منظرهای گوناگون ،به
ویژه از منظر رفاه عمومی و توزیع درآمد ،ضرورت می یابد .توجه به این زوایای موضوع در خصوص
بنزین و تغییر قیمت آن نه تنها از اهمیت خاصی برخوردار است بلکه از موضوعات مناقشه برانگیز در
اقتصاد ایران می باشد که به همین جهت مطالعات متعددی در ارتباط با آن انجام شده است (ر .ک:
دادگر و همکاران .)1937 ،از آنجا که ورود به این حوزه خارج از محدوده هدف مطالعه حاضر است،
در مقاله بدان پرداخته نشده است.
 .2-2روشهاي پيش بينی سريهاي زمانی
روشهای زیادی برای بررسی آینده های مختلف و پیش بینیهای دقیق و محتملتر متغیرها وجود
دارد که گردن 1در یک دسته بندی کلی ،این روشها را به کیفی و کمی تفکیک کرده است .به
طوریکه روشهای کمی خود دربردارنده روشهای سری زمانی و مبتنی بر مدل هستند
(جنتی .)9:1931،در الگوهای سری زمانی که اغلب برای پیش بینیهای کوتاهمدت مورد استفاده قرار
میگیرند ،سعی میشود ،رفتار یک متغیر براساس مقادیر گذشته آن متغیر -و احتماالً مقادیر گذشته
سایر متغیرهایی که پیش بینی آنها مد نظر است -توضیح داده شود .این الگوها حتی در مواردی که
الگوی اقتصادی زیرساختی مشخصی وجود ندارد ،نیز قادر به ارائه پیش بینیهایی دقیق از متغیرهای
مورد نظر است (نوفرستی.)1937 ،
الگوهای سری زمانی را همان طور که در شکل شماره ( )1آمده است ،می توان به دو گروه
الگوهای خطی و غیر خطی تقسیم نمود (عرب مازار و همکاران.)93 :1937 ،

1. Gordon
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شکل  .5انواع الگوهاي سري زمانی
الگوهاي سري زمانی

مدلهاي غيرخطی

غيرخطی بودن عمومی
(ماشين يادگيري)

بدون ناظر

با ناظر

مدلهاي خطی

غيرخطی بودن از
پيش تعيين شده

مدل فضا

الگوی

حالت

ARIMA

.....

شبکه عصبی مصنوعی

ماخذ :عرب مازار و همکاران.93 :1937 ،
با توجه به شکل ( ،)1دو الگوی خودتوضیح میانگین متحرک انباشته ( 1)ARIMAو فضای حالت2

جزء الگوهای خطی محسوب میشوند .در مقابل ،الگوهای سری زمانی غیرخطی از گستردگی بیشتری
برخوردار میباشند ،به طوری که الگوهای شبکه عصبی مصنوعی 9در گروه الگوهای سری زمانی
غیرخطی عمومی با ناظر 4قرار دارند.
 .9-2الگوي خودتوضيح ميانگين متحرک انباشته ()ARIMA
مدلهای  ARIMAکه به مدلهای باکس -جنگیز 1نیز معروف اند ،از روشهای معروف مدل سازی
در سریهای زمانی است که عمدتاً برای پیش بینی سریهای زمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
متدلوژی این روش مبتنی است بر تجزیه و تحلیل تصادفی سریهای زمانی براساس این فلسفه که
1. Autoregressive Integrated Moving Average Processes
2. State Space
3.Artificial Neural Networks
4. Supervised General Nonlinearity
5. Box-Jenkins models
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بگذارید اطالعات خود سخن بگوید (گجراتی .)1973 ،در مدلهای  ،ARMAارزش آتی یک متغیر،
تابعی خطی از مشاهدات گذشته و جمالت خطای تصادفی است .شکل کلی فرایند تولید یک سری
زمانی به صورت زیر است:

(yt   0  1 yt 1   2 yt 2  ...   p yt  p   t  1 t 1   2 t 2  ... q  t q )1

در رابطه ( yt ،)1ارزش سری زمانی  j ( j  1,2,..., q),  i (i  1,2,..., p) ،به ترتیب،
پارامترهای مدل میانگین متحرک و مدل خودتوضیح هستند  t .یک فرایند تصادفی با میانگین صفر
و واریانس   2است .شایان ذکر است ،یکی از شرایط الزم برای به کارگیری مدلهای ،ARMA
پایایی سری زمانی مورد بررسی است که این موضوع در خصوص متغیرهای اقتصادی به ندرت وجود
دارد .از اینرو ،مدلهای  ARMAگسترش یافتند تا حتی در شرایطی که سریهای زمانی ناپایا
باشند ،نیز مورد استفاده قرار می گیرند .در این حالت مدلهای  ARMAتحت عنوان ARIMA
مطرح میشوند و درجه جمع بستگی آنها همان درجه جمع بستگی سری زمانی مورد بررسی میباشد.
فرایند استفاده از این روش شامل چهار مرحله تشخیص ،تخمین ،کنترل تشخیصی و پیش بینی
است .به طوری که بعد از اطمینان از پایا بودن سری زمانی مدنظر ،با استفاده از توابع خودهمبستگی1
و خودهمبستگی جزئی 2و با در نظرداشتن اصل صرفه جویی و معیارهای شوارتز -بیزین ،9آکائیک 4و
حنان کوئین ،1مرتبه مدل ،شناسایی و سپس مدل تصریح شده برآورد میگردد .بعد از تخمین و تثبیت
آن به عنوان مدل نهایی ،اقدام به پیش بینی مدل میگردد (.)Grange and Newbold, 1986
 .4-2الگوي شبکههاي عصبی مصنوعی
شبکههای عصبی مصنوعی ،چارچوب محاسباتی انعطاف پذیر برای مدل سازی دامنه وسیعی از مسائل
غیرخطی هستند ( .)Khashei and Bijari, 2011: 4از بین انواع شبکه های عصبی ،شبکه عصبی
پیشخور با یک الیه مخفی ،یکی از رایج ترین مدلها برای مدل سازی و پیش بینی سریهای زمانی
محسوب میشود .این شبکه عصبی از سه الیه شامل یک الیه ورودی جهت اعمال ورودیهای مساله،
چندالیه مخفی یا پنهان( 1حداقل یک الیه) و یک الیه خروجی که نهایتاً پاسخ مساله را ارائه مینمایند،
تشکیل شده است .روابط بین خروجی و ورودیها در این شبکه به صورت زیر میباشد:
1. Auto Correlation Function
2 Partial Auto Correlation Function.
3. Schwarz Criterion
4. Akaike Info Criterion
5. Hannan Quinn Criterion
6. Hidden
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در این رابطه  j ( j  1,2,..., q) ،و ) i , j (i  0,1,2,..., p; j  1,2,..., qپارامترهای مدل
و به اصطالح وزنهای اتصال دهنده محسوب میشوند .به طوری که p, q ،به ترتیب ،تعداد گرههای
الیه مخفی و الیه ورودی اند ( .)Wang and Meng, 2012: 3بنابراین ،جهت تشکیل یک شبکه
عصبی باید وزنهای اتصال دهنده ورودیها برای ارتباط با نرونهای هر الیه مشخص باشد که برای
این منظور ،از طریق آموزش شبکه بهترین ترکیبهای اتصال تعیین میشوند .برای آموزش شبکه نیز
معموالً از روشهای آموزش باناظر 1استفاده میشود که رایج ترین آنها الگوریتم پس انتشار خطا2
است (مستعلی .)1937 ،به عالوه ،تابع سیگموئید 9که در اکثر موارد به عنوان تابع انتقال الیه مخفی
مورد استفاده قرار میگیرد ،به صورت زیر است:
1
()9
sig ( x) 
))1  exp(  x
از اینرو ،مدل شبکه عصبی مصنوعی رابطه ( )2در واقع یک نگاشت غیرخطی از مشاهدات گذشته
)  ( y t 1 ,..., y t  pبه مقادیر آینده  ytاست ،یعنی:
()4

y t  f ( y t 1 ,..., y t  p ,  )  et

در رابطه (  ،)4برداری از تمامی پارامترها و  fیک تابع است که از طریق معماری شبکه و
وزنهای اتصال دهنده تعیین میگردد.
 .9مطالعات تجربی
بررسی مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین حاکی از این است
که تاکنون در تعداد معدودی از مطالعات این موضوع مدنظر قرار گرفته است که از آن جمله میتوان
به مطالعه هژبر کیانی و غالمی ( )2112اشاره کرد .آنها در مقاله خود برای برآورد مالیات ناشی از
بنزین از یک روش دو مرحله ای استفاده کردند .بدین ترتیب که در ابتدا پایه مالیاتی با استفاده از
توابع تقاضای بنزین برآورد و سپس با اعمال نرخ مالیات مربوطه در پایه برآوردی ،مالیات بر ارزش
افزوده مدنظر را به دست آوردند .در این مقاله نیز متدلوژی مشابه به کار گرفته شده است .با این
تفاوت که روشهای مورد استفاده برای برآورد و پیش بینی روند مصرف بنزین در کشور ،روش ترکیبی
1. Supervised Learning
2. Back-Propagation
3. Sigmoid
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شبکه عصبی و روش  ARIMAاست .برای این منظور ،برخی از مطالعاتی که از این روشها برای
برآورد مصرف انرژی و بخصوص بنزین استفاده نمودند ،بیان شده است.
زنگ و همکاران )Zheng et.al, 2012( 1در مقالهای برای پیشبینی مصرف فرآوردههای نفتی
در چین از سه روش مختلف شامل شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم پس انتشار ،مدلهای مبتنی بر
رشد و مدل لجستیک استفاده نمودند .این مدلها براساس خوبی برازش و دقت در پیش بینی مورد
ارزیابی قرار گرفتند.
وانگ و منگ ( ) Wang and Meng, 2012در مقاله خود با اشاره به مزیت و معایب هر یک از
روشهای خطی و غیرخطی سریهای زمانی ،مصرف انرژی در چین را برای دوره  1331الی 2113
با استفاده از مدلهای خودتوضیح میانگین متحرک ( ،)ARMAشبکه عصبی مصنوعی و همچنین
ترکیبی از این دو الگو پیش بینی نمودند .ارزیابی قدرت این الگوها بر اساس معیارهای عملکرد بیانگر
تأ ثیرگذاری بیشتر الگوی ترکیبی در بهبود نتایج حاصل از پیش بینی مصرف انرژی در دوره مورد
بررسی بوده است.
لی و همکاران ( ) Zheng et.al, 2010در مقاله خود با هدف انتخاب بهترین و کاراترین مدل
برای پیش بینی ،مدل های مختلفی با در نظر گرفتن مالحظات تئوریکی و کاربردی برای پیش بینی
مصرف بنزین در بخش حمل و نقل (سواری) تصریح نمودند .این مدل ها عبارتند از :مدل روند خطی،
مدل روند درجه دوم ،مدل روند نمایی ،مدل خطی هلت ،مدل هلت -ویلتر ،مدل تعدیل جزئی و
فرایند خودتوضیح میانگین متحرک ( .)ARMAسپس هر یک از این مدلها برآورد و برای بررسی
اعتبار آنها ،تفاوت های بین مشاهدات پیش بینی شده و واقعی تقاضای بنزین با هم مقایسه و در
نهایت ،روند مصرف بنزین برای دوره زمانی  2117الی  2121براساس بهترین مدل منتخب ،یعنی
مدل روند درجه دوم ،پیش بینی شده است.
در ایران نیز افتخاری ( )1912در مقاله خود تابع مصرف فرآورددهای نفتی ایران را با استفاده از
روشهای سری زمانی و برای سالهای  1941الی  1911برآورد نموده و براین اساس ،مصارف
فرآوردههای نفتی را برای سالهای  1912الی  1917پیش بینی کرده است .وی در مطالعه خود به
این نتیجه رسید که روشهای آماری مبتنی بر رشد ،برای برآوردهای بلندمدت و میان مدت کارآیی
چندانی ندارند و دلیل اصلی این نتیجه را به عدم لحاظ متغیرهایی مانند قیمت و درآمد که توضیح
دهنده های خوبی برای رفتار مصرفی جامعه هستند ،نسبت داد.
بغزیان و نصرآبادی ( )1931در مقالهای با اشاره به اهمیت پیش بینیهای دقیق مصرف انرژی به
خصوص بنزین و برنامهریزی صحیح در هدایت مصرف آنها ،به پیش بینی فرآوردههای نفتی در ایران
1. Liu and et.al
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برای سالهای  1931الی  1411پرداخته اند .در این مقاله دو روش شامل سیستم معادالت همزمان
و شبکههای عصبی به کار گرفته شده و متوسط رشد ساالنه مصرف بنزین ،نفت گاز ،نفت سفید و
نفت کوره در دوره مدنظر براساس سیستم معادالت همزمان به ترتیب ،معادل  1/1 ،1/3 ،3/3و 1/3
درصد و براساس مدل شبکه عصبی فازی با الگوریتم پس انتشار به ترتیب ،معادل  1/7 ،1/1 ،11/1و
 1/1درصد پیش بینی شده است.
امین ناصری و کوچک زاده (1934و  )1931در دو مطالعه مجزا ،برای پیش بینی ماهانه مصرف
نفت سفید (با توجه به چرخشی بودن روند آن) و مصرف بنزین کشور از روش شبکه های عصبی
مصنوعی استفاده نمودهاند.
همچنین توسط جنتی ( )1931نیز در مقالهای مصرف حاملهای انرژی (فرآوردههای نفتی) شامل
نفت سفید ،نفت کوره ،گاز مایع ،بنزین و نفت گاز و همچنین گاز طبیعی در کل اقتصاد با استفاده از
روش  ARIMAپیش بینی شده است .دوره مورد مطالعه سالهای  1971الی  1933بوده که سه
سال آخر جهت قیاس پیش بینی الگو با مقادیر واقعی در نظر گرفته شد .در نهایت با توجه به کاهش
مصرف حاملهای انرژی و گاز طبیعی طی سالهای  1933و  1931و بیان صرفه جویی ناشی از
اصالح قیمت حاملهای انرژی مطابق با قانون هدفمندکردن یارانهها به عنوان دلیل آن ،مصرف برای
سالهای  1931الی  1934پیشبینی شده است .نتایج نشان دهنده کاهش  91درصدی در مصرف
فرآوردههای نفتی و کاهش  21درصدی در مصرف گاز طبیعی تا پایان سال ( 1934همزمان با اتمام
برنامه پنجم توسعه) بوده است.
همان طور که مشاهده میشود در تمامی مطالعات انجام شده در داخل ،پیش بینی مصرف بنزین
با استفاده از یکی از دو روش  ARIMAو شبکه عصبی مدنظر بوده است و در هیچیک ترکیب این
دو روش مورد استفاده قرار نگرفته است.
 .4تصريح الگوي پيشنهادي تحقيق براي پيش بينی ماليات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزين
درآمد مالیاتی هر منبع مالیاتی از دو جزء اصلی یعنی پایه مالیات و نرخ مالیات تشکیل شده است .با توجه
به اینکه نرخ مالیات در قانون تعیین شده و همواره ثابت است ،بنابراین برآورد و پیش بینی هر منبع مالیاتی
مستلزم در اختیار داشتن پایه مالیاتی است .براین اساس ،برآورد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف
بنزین نیز مستلزم شناسایی پایه مالیاتی مناسب است .از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده در حال اجراء در
ایران از نوع مصرفی است و مالیات بر ارزش پولی کاالها و خدمات وضع میگردد ،پایه مالیات بر ارزش
افزوده ناشی از مصرف بنزین را میتوان مخارج مصرفی بنزین تعریف کرد .براین اساس ،برای دستیابی به
پیش بینی دقیق مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین می باید پایه مالیات مذکور با دقت باال
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پیش بینی گردد که برای این منظور از یک روش ترکیبی استفاده شده است.
سیستم ترکیبی مدنظر در این مقاله ،در واقع ترکیبی از روش شبکه عصبی چندالیه با مدل سری
زمانی  ARIMAاست که چارچوب کلی آن در شکل شماره ( )2ارائه شده است.
شکل  .2الگوي تركيبی روش شبکه عصبی با مدل سري زمانی ARIMA

اطالعات سری زمانی

مدل ARIMA

با اطالعات ساالنه

شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی ARIMA

پیش بینی

مقایسه کارآیی
اولین گام در به کارگیری روش پیشنهادی ،استفاده از الگوی  ARIMAبرای مدلسازی جزء
خطی سری زمانی مورد بررسی و به دست آوردن پیش بینیهایی از آن برای سالهای مدنظر است.
همان طور که بیان شد ،الگوی  ARIMAمبتنی بر روابط خطی پارامترهای سیستم است و براین
اساس می تواند روابط خطی را با عملکرد باالیی پیش بینی نماید ،اما در حالتی که روابط غیرخطی
باشند ،این روش دیگر هیچ قابلیتی ندارد .در مقابل ،ارزیابی شبکههای عصبی در مطالعات متعدد
حاکی از عملکرد مناسب آنها برای مدلسازی روابط غیرخطی است .به همین دلیل ،شبکه عصبی در
مرحله دوم برای مدل سازی جزء غیرخطی سری زمانی مورد مطالعه در این مقاله و همچنین تمامی
روابطی که توسط  ARIMAتوضیح داده نشده است ،استفاده میشود .بنابراین ،در گام دوم ،پیش
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بینی های به دست آمده از طریق الگوی  ARIMAدر گام اول و همچنین اطالعات سری زمانی به
عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی منظور می گردد .در گام سوم ،شبکه عصبی برای پیش بینی
مقادیر آینده سری زمانی مربوطه به کار گرفته میشود.
 .1پيش بينی پايه ماليات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزين
 .1-5مدل سازي روند مصرف بنزين با استفاده از روش ARIMA

از آنجا که شرط به کارگیری این الگوها و دستیابی به پیش بینیهای قابل اتکاء مبتنی بر آن ،پایا
بودن متغیر مورد بررسی است ،لذا پایایی روند مصرف بنزین در کشور طی سالهای ()1911-1931
با استفاده از آزمون دیکی -فولر تعمیم یافته بررسی و نتیجه شده که قدرمطلق آماره آزمون در تفاضل
مرتبه اول ( )-9/41بیشتر از قدرمطلق آماره بحرانی ( )-9است .براین اساس ،این متغیر در سطح،
دارای ریشه واحد بوده و با یک بار تفاضل گیری پایا میگردد.
بعد از بررسی پایایی ،تعیین رتبه  p,qدر الگوی  ARIMAحائز اهمیت بوده که برای این منظور
از تابع خودهمبستگی ( )ACFو تابع خودهمبستگی جزیی ( )PACFاستفاده شده است .براین اساس،
الگوی (1و1و ARIMA )1به عنوان مدل مناسب انتخاب شده است.
شکل  .9تابع خودهمبستگی و تابع خودهمبستگی جزيی مصرف بنزين

برآورد روند مصرف بنزین با استفاده از اطالعات سالهای  1911الی  1931با استفاده از الگوی
(1و1و ARIMA)1در جدول ( )1ارائه شده است .نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که ضریب
تعیین در این الگو باال است که نشاندهنده قدرت توضیح دهندگی بسیار باالی آنها میباشد .آماره
دوربین -واتسن( )D-Wنیز عدم وجود خودهمبستگی پیاپی را در تمامی الگوها نشان می دهد.
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جدول  .5برآورد الگوي سري زمانی مصرف بنزين طی سالهاي ()5911-5935
ضریب برآوردی

آماره t

متغیر
C

-41

-12/1

)MA(1

1/33

4/19

)AR(1

-1/93

-4/21

D-W

2/14

R2

1/31

-

مأخذ :یافتههای تحقیق

 .2-1مدل سازي روند مصرف بنزين با استفاده از روش تركيبی شبکه عصبی و ARIMA

برای مدل سازی روند مصرف بنزین یک شبکه عصبی دو الیهای کامالً متصل به هم با یک الیه مخفی
و یک الیه خروجی در نظر گرفته شده است .به طوری که ورودیهای این شبکه به جای دادههای
واقعی روند مصرف بنزین ،پیش بینیهای حاصل از الگوی (1و1و ARIMA)1است .هنگام به
کارگیری شبکه عصبی ،انتخاب معماری شبکه حائز اهمیت است .تعداد تأخیر در ورودی شبکه و
تعداد نرون ها در الیه مخفی با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری و براساس مقایسه عملکرد پیش
بینی حالتهای مختلف ،انتخاب شدند .معیارهای ارزیابی عملکرد پیش بینی در این مقاله عبارتند از
ریشه میانگین مربعات خطا ( ،1)RMSEو متوسط درصد خطای مطلق ( 2)MAPEکه هر یک به
صورت زیر تعریف میشوند:
2

n



()1

) (v t  p t

() 1

vt  pt 100
.
vt
n

t 1

1
n

RMSE 

n

MAPE  
t 1

در روابط ( )1و ( n ،)1تعداد دوره پیش بینی v t ،ارزش واقعی سری زمانی در زمان  tو  ptارزش
پیش بینی شده سری زمانی است.
نتایج بررسی معیارهای  RMSEو  MAPEبرای دو روش  ARIMAو الگوی ترکیبی در جدول
( )2ارائه شده است.
1. Root Mean Square Error
2. Mean Absolute Percentage Error
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جدول  .2انتخاب معماري شبکه براساس معيارهاي ارزيابی عملکرد پيش بينی
تعداد نرون اليه ورودي

تعداد نرون اليه خروجی

2

2

RMSE_TR
713/71

MAPE_TR
1/127

1

1

1334/7

1/14

1

11

214/11

1/1113

11

2

133/13

1/114

21

21

2371/4

1/141

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج جدول ( ،)2بهترین شبکه عصبی به صورت یک شبکه با  11نرون در الیه ورودی،
 4نرون در الیه مخفی و  2نرون در الیه خروجی شناسایی شده است.
قابل ذکر است ،در این شبکه تابع زیگموند (  ) f ( x)  1 / 1  e xو تابع همانی ( ) f ( x)  x
به ترتیب به عنوان تابع تحریک نرونهای الیه مخفی و نرون های الیه خروجی استفاده شده و برای
آموزش شبکه عصبی ،تابع هزینه ،میانگین مربعات خطای بین مقادیر واقعی و مقادیر به دست آمده
از شبکه عصبی و دادههای آموزشی بوده و روش استاندارد برای کمینه شدن تابع هزینه و در نتیجة
آموزش شبکة عصبی ،الگوریتم پس انتشار خطا در نظر گرفته شده است .دادههای مربوط به سالهای
 1913الی  1931به عنوان دادههای آموزش شبکه و سپس از دادههای  1931تا  1931جهت تست
شبکه استفاده شد.
 .1ارزيابی عملکرد روش  ARIMAو تركيبی براي پيش بينی پايه مالياتی
برای نشان دادن کارآیی مدل پیش بینی ترکیبی ،عملکرد پیش بینی براساس این روش و الگوی
 ARIMAبا به کارگیری معیارهای ارزیابی عمکرد ارائه شده در روابط ( )1و ( )1بررسی و نتایج
حاصله در جدول ( )9ارائه و در شکل ( )4نیز روند مصرف واقعی بنزین و همچنین پیش بینیهای
مبتنی بر دو روش مذکور طی سالهای  1913الی  1931تصویر شده است.
جدول  .9ارزيابی عملکرد پيش بينی روش  ARIMAو تركيبی
روش

RMSE

MAPE

روش ترکیبی پیشنهادی

133/13

1/114

1924/7

1/17

ARIMA
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شکل  .4روند مصرف بنزين ،داده هاي واقعی ،پيش بينی درون نمونه اي با الگوي
 ARIMAو تركيبی طی سالهاي  5911الی 5935

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج به دست آمده ،روش ترکیبی ،کارآیی بیشتری برای پیش بینی در مقایسه با
روش  ARIMAدارد .از اینرو ،برای دستیابی به پیش بینیهای برون نمونهای دقیق از روند مصرف
بنزین ،از روش ترکیبی پیشنهادی استفاده شده که در جدول ( )4آمده است.
نکته قابل ذکر اینکه پایه مالیات بر ارزش افزوده ،مخارج مصرفی بنزین می باشد و بنابراین ،پایه
مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین طی سالهای  1932الی  ،1931از حاصل ضرب قیمت
بنزین در مصرف آن در این سالها به دست می آید .برای این منظور ،قیمت بنزین نیز براساس فرایند
مورد استفاده برای پیش بینی مصرف بنزین ،یعنی براساس روش ترکیبی شبکه عصبی با  14نرون در
الیه ورودی 4 ،نرون در الیه مخفی و  2نرون در الیه خروجی با (1و1و ARIMA )1پیش بینی شده
که نتایج آن در جدول ( )4آمده است.
جدول  .4پيش بينی روند مصرف و مخارج مصرفی بنزين براي سالهاي  5932الی 5931
سال

1932

1939

1934

1931

قیمت بنزین (ریال)

3121

11114

12121

14341

نرخ رشد قیمت بنزین (ریال)

-

17/1

21

29/1

مصرف بنزین (میلیون لیتر)

91233

91721

42129

41111

نرخ رشد مصرف بنزین

-

21/2

14/1

1/3

مخارج مصرفی بنزین (میلیارد ریال)

213147

917714

111913

113711

نرخ رشد مخارج مصرفی بنزین

-

42/1

97/7

92/1
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با توجه به نتایج جدول ،قیمت بنزین طی سالهای  1932الی  1931با متوسط رشد ساالنه 21
درصدی روندی صعودی خواهد داشت؛ در حالی که نتیجه پیش بینی مصرف بنزین نشان می دهد
که نرخ رشد آن طی سالهای مذکور کاهش می یابد .به همین دلیل ،مخارج مصرفی بنزین که در
سال  1939از رشد  42/1درصد برخوردار خواهد بود ،طی دو سال  1934-31با کاهش روبرو می شود.
به این ترتیب ،متوسط رشد مخارج مصرفی بنزین در این سالها  97/9درصد به دست می آید.
 .7پيش بينی ماليات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزين
همان طور که بیان شد ،درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین از حاصل ضرب نرخ
مالیات و پایه مالیاتی به دست می آید .نرخ مالیات بر ارزش افزوده بنزین در قانون مالیات بر ارزش
افزوده مصوب  1937معادل  21درصد در نظر گرفته شده و تاکنون ثابت باقی مانده است .پایه مالیاتی
که مخارج مصرفی بنزین در کشور تعریف شد ،با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی ( 11نرون در
الیه ورودی 2 ،نرون در الیه مخفی و  1نرون در الیه خروجی) و ) ARIMA(1,1,1به عنوان کاراترین
مدل ،پیش بینی و براین اساس ،نتایج پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده برای سالهای  1932الی
 1931در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  .1پيش بينی ماليات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزين براي سالهاي  5932الی 5931
سال

1932

1939

1934

1931

مخارج مصرفی بنزین (میلیارد ریال)

213147

917714

111913

113711

نرخ مالیات

%21

%21

%21

%21

مالیات بر بنزین (میلیارد ریال)

11123

79119

111214

199719

نرخ رشد

-

42/1

97/7

92/1
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براساس نتایج جدول فوق ،که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سالهای  1932الی  1931ثابت در
نظر گرفته شد ،روند تغییرات و نرخ رشد درآمد مالیات بر ارزش افزوده کامالً مشابه پایه مالیات
میباشد .روند مالیات بر ارزش افزوده بنزین طی سالهای  1932الی  1931افزایشی بوده ،لیکن نرخ
رشد آن از سال  1932با کاهش همراه شده است .متوسط رشد درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی
از مصرف بنزین طی این سالها  97/9درصد میباشد.
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 .1نتيجه گيري
در ادبیات تجربی برای پیش بینی بسیاری از سری های زمانی از روش  ARIMAو شبکه عصبی
استفاده شده است ،لیکن هر یک از این دو روش با وجود کارآیی باال در پیش بینی ،برای انواع خاصی
از سریهای زمانی مناسب میباشند و از آنجا که ماهیت واقعی یک سری زمانی کامالً قابل تشخیص
نیست ،بنابراین استفاده از روشهایی که قابلیت مدلسازی روابط خطی و غیرخطی را داشته باشد،
مدلی کاراتر خواهد بود .برای بررسی این ادعا و دستیابی به پیش بینیهای دقیق از مالیات بر ارزش
افزوده ناشی از مصرف بنزین در ایران ،مدل ترکیبی شبکه عصبی و سری زمانی  ARIMAپیشنهاد
شد .ارزیابی پیشبینیهای این مدل و الگوی سری زمانی از پایه مالیات بر ارزش افزوده ناشی از
مصرف بنزین (یعنی روند مصرف بنزین) ،کاراتر بودن روش پیشنهادی را تأیید نموده است .بنابراین،
این مدل میتواند در عمل نیز برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی به منظور برنامه ریزی ،تبیین
استراتژی ها و سیاستگذاری های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
بعد از انتخاب مدل کارآمد ،پیش بینی های به دست آمده حاصل از آن در خصوص پایه مالیاتی
برای پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین ،مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاکی
از آن است که با وجود افزایش ارزش اسمی مالیات از این محل طی سالهای  1932الی  ،1931نرخ
رشد آن ،طی این سالها کاهنده میباشد.
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