
 التصاد سٌجی هالی

 فصل ّفتن

 دادُ ّای پاًل

(963977084)ٍ  هحوذ دٍلت آتادی(  963968404)ّیَا سخطاى:  تْیِ کٌٌذگاى  



 فْشست هطالة

چِ تکٌیک ّای پاًلی دس دستشس است؟ 

تکٌیک ّای پاًل چیست ٍ چشا هَسد استفادُ لشاس هی گیشد؟ 

هذل اثش ثاتت 

هذل ّای اثشات ثاتت صهاًی 

تشسسی سلاتت دس صٌؼت تاًکذاسی تا استفادُ اص یک هذل اثشات ثاتت 

هذل اثشات تصادفی 

 کاستشد دادُ ّای پاًل دس صهیٌِ ثثات اػتثاسی تاًک ّای اسٍپای هشکضی ٍ ضشلی 



ُوِ ّستٌذ ّا دادُ اص ای هجوَػِ تشویبی، یا پاًلی ّای داد  
 تَاًذ هی همطغ .باضٌذ هی صهاًی دٍسُ یه ٍ همطغ چٌذ ضاهل
  وِ باضذ، . . . ٍ وطَسّا صٌایغ، ّا، بٌگاُ ّا، گشٍُ افشاد، بیاًگش
 .باضذ هی وطَسّا یا بَسس باصاس ّای ضشوت هؼوَال همطغ البتِ
 .باضذ هی سال ًین چٌذ یا سال چٌذ ًیض صهاًی دٍسُ

 

 بِ وِ ّستٌذ ّایی دادُ پاًل ّای دادُ ػولیاتی، تؼشیف یه دس 
  صهاى بؼذ دٍ داسای ،(است ّا سال هؼوَال وِ) بؼذ یه جای

 بؼذی دٍ دلیل ّویي بِ .باضذ هی (ضشوتْا) همطغ ٍ (سال)
 آى بشای تابلَیی ّای دادُ یا تشویبی ّای دادُ ّای ًام اص بَدى

 .ضَد هی استفادُ

 تکٌیک ّای پاًل چیست ٍ چشا هَسد استفادُ لشاس هی گیشد؟



“ 

” 

تَسم ًشخ هثل .داسین اختیاس دس صهاى حسب بش سا ّایی دادُ آى دس وِ :صهاًی ّای سشی  
 .اخیش سال 20 طی وطَس یه

ُ(وطَسّا ًام یا ضشوتْا ًام) هماطغ حسب بش سا ّایی دادُ آى دس وِ :همطؼی ّای داد 
 دس تَسم ًشخ هثل .ضَد هی فشض ثابت صهاى ایٌجا دس وِ ضَد تَجِ .داسین اختیاس دس

 .1395 سال دس گًَاگَى وطَسّای

ُدیگش ػباست بِ .داسین سا فَق بؼذ دٍ ّش ّا دادُ ًَع ایي دس :(پاًل) تشویبی ّای داد 
 دس تَسم ًشخ هثل .هختلف هماطغ ّن ٍ است صهاًی سشی ّن آًْا دس وِ داسین ّایی دادُ

 .اخیش سال 20دس هختلف وطَسّای

 

 اًَاع حاالت دادُ دس التصاد سٌجی



پاًلاص دادُ ّای هثالی   

 باصاس ضشوتْای اطالػات
 ّای سال طی سا بَسس
 بِ ٍ ،1394 تا 1385

 هختلف ضشوتْای تفىیه
 ّوضهاى صَست بِ بَسسی

 ػباست بِ ٍ تشویبی ٍ
 .داسین پاًل :فٌی



 ّای سال طی سا ضشوت یه ّای دادُ فمط چٌاًچِ فَق هثال دس

  ضشوت ّای دادُ فمط چٌاًچِ ٍ صهاًی سشی وٌین، بشسسی هختلف

  همطؼی ّای دادُ وٌین، بشسسی سال یه دس سا بَسسی هختلف ّای

 .است دٍ ایي اص تشویبی دیتا پٌل .داضت خَاّین



 هضایای دادُ ّای پاًل

بیطتش، پزیشی تغییش بیطتش، اطالػات با تشویبی ّای دادُ :همطؼی ٍ صهاًی سشی هطاّذات تشویب با 

 .داسًذ بیطتشی واسایی ٍ بیطتش آصادی دسجات هتغیشّا، هیاى ووتش خطی ّن

 

تش هٌاسب تغییشات پَیای هطالؼِ هٌظَس بِ تشویبی ّای دادُ :تىشاسی همطؼی هطاّذات هطالؼِ دس ٍ 

 هی بشسسی بْتش تشویبی ّای دادُ با واس ًیشٍی تحشن ٍ ضغلی چشخص بیىاسی، ّای دٍسُ .بْتشًذ

 .ضًَذ

 



(اداهِ)هضایای دادُ ّای پاًل  

دادُ دس سادگی بِ تَاى ًوی وِ سا تاثیشاتی :تشویبی ّای دادُ با 

 بشای .وٌٌذ هی هؼیي بْتش وشد، هطاّذُ همطؼی ٍ صهاًی سشی ّای

 حذالل دس سا دستوضد حذالل افضایص پیاپی ًَساى اگش هثال،

 ٍ اضتغال بش سا دستوضد حذالل لَاًیي اثشات وٌین، بشسسی دستوضد

 .وشد هطالؼِ تَاى هی بْتش دسآهذ وسب

 



(اداهِ)هضایای دادُ ّای پاًل  

ُتَسضی تَاًٌذ هی :ٍاحذ ّضاساى بشای دادُ اسائِ با تشویبی ّای داد 

 بِ) التصادی ّای بٌگاُ یا افشاد لحاظ ًتیجِ دس است هوىي وِ سا

 .بشساًٌذ حذالل بِ ضَد، حاصل (ولی ٍ جوؼی صَست

 



(اداهِ)هضایای دادُ ّای پاًل  

ضشوتْا ّا، بٌگاُ افشاد، بِ تشویبی ّای دادُ وِ آًجا اص ٍ 

 :داسًذ استباط صهاى طی دس ٍاحذّا، لبیل ایي اص ٍ وطَسّا

  .ضَد هی هحذٍد ٍاحذّا ایي دس ٍاسیاًس ًاّوساًی ٍجَد



:اص ًظش التصاد سٌجی کاس تا هذلی تِ صَست ریل آغاص هی گشدد  

 هستمل هتغیش  X ٍ ٍابستِ هتغیش Y  آى دس

 جولِ ًیض  ε ٍ بَدُ هبذا اص ػشض ًیضα   .است

   .است (هذل بالیواًذُ یا اخالل یا) خطا

 بشآٍسد ضاهل وِ است تلفیمی سگشسیَى بشآٍسد ّایی، دادُ چٌیي با بشخَسد سٍش تشیي سادُ

 .باضذ هی ّای دادُ ول بشای ٍاحذ هؼاهلِ یه



“ 

” 

ِبشآٍسد هستلضم ٍ سٍد هی ضواس بِ ای سادُ بسیاس سٍش تلفیمی سگشسیَى تىٌیه اگشچ 
 .باضذ هی ًیض سختی ّای هحذٍدیت داسای اها است، هوىي پاساهتشّای حذالل

 

دس آًْا بیي سٍابط ٍ هتغیشّا هتَسط همادیش وِ وٌذ هی فشض سادگی بِ دادُ تلفیك 
 .است ثابت ًوًَِ همطؼی ٍاحذّای تواهی هیاى دس ٍ صهاى طَل

 

ساختاس گًَِ ّش سٍش ایي وِ چشا باضذ، هی الذام بشای ای بْیٌِ ون سٍش احتواال 
 .داد ًخَاّذ اسائِ سا ها ًظش هَسد ّا سشی دس ضذُ اسائِ هتذاٍل

 

ایي اها ّستین صهاًی دٍسُ ّش بشای همطؼی ّای سگشسیَى جذاگاًِ بشآٍسد بِ لادس هتٌاٍبا  
 طَل دس ّا سشی هتذاٍل تغییشات بشخی ٍجَد صَست دس سٍش ایي وِ داسد ٍجَد اهىاى
  .ًباضذ هٌطمی صهاى

 

 سگشسیَى تلفیمی



 هضایای سگشسیَى تلفیمی
پاًل ّای دادُ اص استفادُ با پیچیذُ هسائل حل ٍ هَضَػات اص ای گستشدُ طیف ّذایت 

  همطؼی ّای دادُ یا صهاًی سشی ّای دادُ اص تٌْا ٍ صشف استفادُ جای بِ
 

بٌابشایي ٍ آصادی دسجِ همذاس افضایص بِ لادس همطؼی ٍ صهاًی سشی ّای دادُ تلفیك با  
 ّواى دس ّا ًْادُ اص صیادی حجن پَیای سفتاس اطالػات اص استفادُ ٍ آصهَى تَاى افضایص

 .بَد خَاّذ صهاى
 

تَاًذ هی ضَد، هی هطشح سٍش ایي دس ّا دادُ تشویب اص استفادُ با وِ هاصادی تغییشات 
 صهاًی ّای سشی ساصی هذل اص ًاضی چٌذگاًِ ّوخطی بِ هشبَط هطىالت واّص سبب
 .گشدد تىی

 

اًَاع تاثیش وِ بَد خَاّین لادس هٌاسب سٍش یه اص استفادُ با ٍ هذل بٌذی ساختاس با 
 .ًوایین حزف سگشسیَى ًتایج اص سا افتادُ للن اص ًتغیشّای اسیب اص هطخصی

 

 

 



 چِ تکٌیک ّای پاًلی دس دستشس است؟

چاسچَب اص استفادُ ّا، دادُ ساختاس اص تش کاهل استفادُ جْت هٌاسة ّای سٍش اص یکی 

 .است SUR یا ًاهشتة ظاّش تِ سگشسیَى

هتغیش چٌذیي ساصی هذل تِ ًیاص کِ هَالؼی دس هالی داًص دس گستشدُ تطَس سٍش ایي  

 .گیشد هی لشاس استفادُ هَسد تاضذ هی صهاى طَل دس ًضدیک استثاط تا

ًظش تِ ًاهشتة صَست تِ تَاًذ هی اٍل ًگاُ دس هؼادالت هیاى دس ٍاتستِ هتغیشّای 

 هشتثط دیگش هتغیشّای تا دسحمیمت آًْا کِ هیاتین دس تش دلیك هالحظِ یک تا اها آیذ

 (1 هثال).تاضٌذ هی



 هطتشن ّای صٌذٍق دس ضذُ گزاسی سشهایِ ٍجَُ جشیاى

  ایي .است ضذُ گشفتِ واس بِ باًه دٍ بَسیلِ وِ گزاسی سشهایِ

 هذیش اگش بطَسیىِ باضٌذ، ٍابستِ یىذیگش بِ تَاًذ هی ّا جشیاى

  گزاساى سشهایِ باضذ، داضتِ ضؼیفی ػولىشد ّا صٌذٍق اص یىی

 .وٌٌذ پیذا توایل دیگش صٌذٍق بِ است هوىي

1هثال   



2هثال   

 ٍجَُ بش تَاًذ هی باصًطستگی دٍساى بشای وشدى اًذاص پس بِ افشاد توایل هیضاى

 پَلی جشیاى ول ایٌىِ دلیل بِ باضذ گزاس تاثیش ّا صٌذٍق دیگش گزاسی سشهایِ

 ػَاهل اص ای هجوَػِ تاثیش تحت گزاسی سشهایِ هطتشن ّای صٌذٍق توام

 .داسًذ لشاس فشاگیش



ِ ّای توام بشای صهاًی هطاّذات تؼذاد اگش   پاًل دس هَجَد هؤلف

  گفتِ ( Balanced Panel ) هتَاصى پاًل آى بِ باضذ، یىساى

 بشای هفمَدی یا گوطذُ هطاّذات دسصَستی وِ اها هی ضَد،

ِ  هتغیشّا اص تؼذادی  .گَیین هی ًاهتَاصى سا پاًل باضین، داضت

هتَاصىپاًل   



 سّیافت ّای تشآٍسد کٌٌذُ پاًل دس تحمیمات هالی

ثاتت اثشات تا هذل 

تصادفی اثشات تا هذل 



 هذل تا اثشات ثاتت

باضذ صیش لشاس بِ ها پاًل سگشسیَى هذل وٌیذ فشض: 

 
 

 
 

 ػشض ًیض   α   .است هستمل هتغیش  X ٍ ٍابستِ هتغیش Y  آى دس

  بالیواًذُ یا اخالل یا) خطا جولِ ًیض  ε ٍ بَدُ سگشسیَى هبذا اص

 بش وِ (سًگ لشهض) سگشسیَى خط ًیض سٍبشٍ تصَیش .است (هذل

 .دّذ هی ًطاى سا است ضذُ دادُ بشاصش ّا دادُ



(اداهِ)هذل تا اثشات ثاتت  

سگشسیَى ضیب ثابت، اثشات با هذل دس ضَد فشض 
 هبذا اص ػشض ٍ بَدُ ثابت همطغ ّش دس (ّا β یؼٌی)

 دیگش همطغ بِ همطؼی اص ( ّا α یؼٌی) سگشسیَى
 .است هتفاٍت

 
ِّای ضشوت ّواى همطغ، اص هٌظَس وِ ضَد تَج 

 .ّستٌذ (هثال)پاًل ّای دادُ دس وطَسّا یا بَسسی



 هذل ّای اثشات ثاتت صهاًی

ًوَد استفادُ ًْادُ-ثابت اثشات هذل جای بِ صهاًی ثابت اثشات هذل یه اص وِ داسد ٍجَد اهىاى ایي. 

 صهاى طَل دس y تغییشات همذاس هیاًگیي ضَد تصَس وِ وٌین هی استفادُ ّایی هذل چٌیي اص صهاًی

  .همطؼی صَست بِ ًِ افتذ هی اتفاق

ایي بش فشض اها باضذ، هی صهاى طَل دس تغییش بِ هجاص ّا، هبذا اص ػشض صهاًی، ثابت اثشات هذل دس 

 ثابت اثشات هذل یه .است یىساى صهاى، اص ًمطِ ّش دس هَجَد ّای ًْادُ هیاى دس وِ بَد خَاّذ

 :ًَضت تَاى هی ریل صَست بِ سا صهاًی

𝑦 =  α +  𝛽𝑥 + λ + 𝑣  

 



 تشسسی سلاتت دس صٌؼت تاًکذاسی تا استفادُ اص یک هذل اثشات ثاتت

آهاسُ تکٌیک تا H تطَسیکِ ٍ تَدُ آساى تاصاس تِ خشٍج ٍ ٍسٍد تاضذ سلاتتی تاصاس اگش ساس-پاًضاس  
 .تَد خَاّذ ًْایی ّای ّضیٌِ هؼادل ّا لیوت

سٍی تش ضذُ اػوال پزیش آصهَى ّای هحذٍدیت اص فَق ادػای آصهَى توٌظَس استفادُ هَسد تکٌیک 
 .است ضذُ هطتك هَسسِ دسآهذ ضذُ خالصِ فشم هؼادلِ

لیوت) ّضیٌِ ػاهل تِ ًسثت دسآهذّا کطص هجوَػِ اص ضاخصی استٌتاج ضاهل تجشتی تشسسی 
 .تاضذ هی (ٍسٍدی ّای

سلاتتی تؼادل ای اًذاصُ تا یا ٍ اًحصاسی سلاتت ضشایط داسای تاضذ 1 ٍ 0 تیي آهاسُ ایي صَستیکِ دس 
 ضشایط تش دال تاضذ H=0 اگش ٍ اًحصاسی ضشایط دٌّذُ ًطاى تاضذ H<0 اگش حالیکِ دس .ّستین
 .است کاهل سلاتت

هَسسات ّای خشٍجی تش ٍسٍدی ّای لیوت دس افضایطی تاضذ کاهل سلاتت هطخصِ داسای تاصاس اگش  

  .است گزاس تاثیش اًحصاسی سلاتت ضشایط دس حالیکِ دس گزاسد، ًوی تاثیشی

 



(اداهِ)تشسسی سلاتت دس صٌؼت تاًکذاسی تا استفادُ اص یک هذل اثشات ثاتت  

ّا هثذا اص ػشض تفاٍت کِ گشفت لشاس تشسسی هَسد سلاتت ایي دس ثاتت اثشات پاًل ّای دادُ هذل یک  

  .است ثاتت صهاى طَل دس اثشات ایي کِ کٌذ هی فشض اها پزیشد هی ّا تاًک سشاسش دس سا

 

ٍُجَد صیشا است هٌطمی هَسد ایي دس ضذُ تحلیل ّای دادُ اساس تش ثاتت اثشات سٍش اص استفاد  

 ضذُ سال-تاًک تَجْی لاتل ای ًوًَِ ایجاد تِ هٌجش ّا تاًک تؼذاد تا همایسِ دس ّا سال صیاد تؼذاد

  .است

 



 هذل تا اثشات تصادفی

ثابت اثشات هذل بشای دیگشی جایگضیي هذل 

ّش بشای هتفاٍت هبذا اص ػشض اجضا دٌّذُ اسائِ تصادفی اثشات سّیافت ثابت اثشات سٍش ّواًٌذ 
 .است ثابت صهاى طَل دس ّا هبذا اص ػشض ایي ایٌىِ ٍ بَدُ ًْادُ

همطؼی صَست بِ ضذُ دادُ تَضیح ٍ تَضیحی هتغیشّای بیي سٍابط وِ ضَد هی فشض ّوچٌیي ٍ 
 .باضذ یىساى ٍ ّواًٌذ هَلت بطَس

بشای ّا هبذا اص ػشض وِ ضَد هی فشض تصادفی، اثشات هذل اساس بش وِ است ایي ًظش هَسد تفاٍت 
 بِ وِ ε تصادفی هتغیش یه بؼالٍُ α یؼٌی هطتشن هبذا اص ػشض یه اص ًاضی همطؼی ٍاحذ ّش

 هبذا اص ػشض جض ّش تصادفی اًحشافات ε .است ثابت صهاى طَل دس اها ًوَدُ تغییش همطؼی صَست
 .دّذ هی ًطاى α یؼٌی ولی هبذا اص ػشض اص سا ّا ًْادُ

 

𝑦 =  α +  𝛽𝑥 + ω <ω = ε + 𝑣  

 



 وِ ًحَی بِ است بشداضتِ گام ضذى جْاًی سوت بِ ضذت بِ باًىذاسی صٌؼت اخیش دِّ دٍ دس

 بخص دس خاسجی هطاسوت .اًذ وشدُ ًفَر وطَسّا هحلی باصاسّای دس خاسجی سلبای اص بسیاسی

 تَاًٌذ هی ٍ بخطذ بْبَد باصاسّا آى بِ ٍسٍد التصادی هٌافغ با سا واسآیی ٍ سلابت تَاًذ هی باًىذاسی

 ًسبت بْتشی بخطی تٌَع احتواال آًْا وِ چشا باضٌذ، داضتِ خَد اػتباسی ضشایط دس سا پایذاسی اثش

 .داسًذ هحلی ّای باًه بِ

 کاستشد دادُ ّای پاًل دس صهیٌِ ثثات اػتثاسی تاًک ّای اسٍپای هشکضی ٍ ضشلی  



  اص باًه 250 اص ای ًوًَِ اص استفادُ با پاًلی سگشسیَى بشآٍسد ٍلذ، لیلی ٍى ٍ ّاس دی تحمیك دس

 ٍ هحلی ّای باًه آیا وِ ضذ آصهَى فشضیِ ایي ٍ پشداخت ضشلی ٍ هشوضی اسٍپای وطَس 10

 ّای بحشاى ٍ هیضباى وطَس یا خاًگی التصادی ّای فؼالیت تغییشات بِ سا هتفاٍتی ٍاوٌص خاسجی

 .دٌّذ هی ًطاى باًىی

کاستشد دادُ ّای پاًل دس صهیٌِ ثثات اػتثاسی تاًک ّای اسٍپای     
(اداهِ)هشکضی ٍ ضشلی  



 هحلی ّای باًه باًىی ّای بحشاى خالل دس وِ است ایي دٌّذُ ًطاى اصلی ًتیجِ

 حالیىِ دس دٌّذ، هی واّص سا خَد اػتباسی سضذ ّای ًشخ ای هالحظِ لابل بطَس

 ًیست داس هؼٌی ٍ بَدُ صفش ًضدیه پاساهتش ایي خاسجی ّای باًه بشای

کاستشد دادُ ّای پاًل دس صهیٌِ ثثات اػتثاسی تاًک   
(اداهِ)ّای اسٍپای هشکضی ٍ ضشلی  



 فشاگیش تَدى استفادُ اص دادُ ّای پاًل

 اص ای غٌی هٌثغ :کطَس التصادی تحمیمات دس پاًل ّای دادُ اص استفادُ هذل

 تْاداس اٍساق تَسس تاصاس دس ّستٌذ، پاًل صَست تِ کِ دستشس، دس ّای دادُ

 تسیاس ضفافیت تا آى دس ّا ضشکت اطالػات کِ است جایی تَسس .است هَجَد

 .است دستشسی لاتل کطَس دس فؼال ّای ضشکت سایش تِ ًسثت تیطتشی



 Eviews تحلیل دادُ ّای پاًل تا 

 ّای آصهَى اًجام ٍ التصادی ّای دادُ تحلیل ٍ تجضیِ اًجام تِ  Eviews اص استفادُ تا

 سا ّا دادُ تتَاى کِ است ایي گام هْوتشیي ٍ گام اٍلیي ضَد، هی اًجام سٌجی التصادی

 .ًوَد تؼشیف افضاس ًشم دس هٌاسة ٍ دسست صَست تِ

 کاس ضیَُ است الصم دیگش کاسّا هاتمی تشای داد، اًجام تتَاى دسستی تِ سا دادُ ٍسٍد اگش

 .داًست سا افضاس ًشم هٌَّای ٍ ّا آصهَى تا

 


