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است گشدیذِ بسث التػادی فؼانیت ْای بش دٔنت يخاسج تاثیش تدشبی يغانؼات دس 
زدتی ،(۳ۺۺ۲) ًْکاساٌ ٔ البانی ،(ۺ۱۳۸) ػبذنی ،(۱۳۸۲) لهی بگهٕ ٔ پشٔیٍ ،(۱۳۷۶) ػشالی ٔ 

  ًْکاساٌ ٔ يٕسٕی ،(۱۳۸۹) ًْکاساٌ ٔ ابَٕٕسی ،(۱۳۸۶) البانی ٔ ،گسگشی(۱۳۸۴) ًْکاساٌ
 افضایص ٔ داخم باصاس گستشش َظیش يختهف دالیم بّ سا دٔنت ػًشاَی یا خاسی يخاسج سضذ (۱۳۸۹)

 تٕنیذ یا خػٕغی بخص سشيایّ گزاسی بٓبٕد دس يٕثش التػاد صیشبُایی ساختاس بٓبٕد یا تماضا
ّ اَذ  داَست

است ضذِ گضاسش تاثیشگزاسی ػذو (۱۳۸۵) ًْکاساٌ ٔ ضفیؼی يثالً کًی يغانؼات دس. 
 

لابم يؼُی بّ  خػٕغی بخص فؼانیت ْای بش دٔنت يخاسج يثبت تاثیش بش يبتُی آياسی َتایح آیا 
 است؟ دٔنت سیاست گزاسی ْای ػًهکشد بٕدٌ لبٕل
َفت دسآيذْای بش دٔنت يانکیت 

 
است بٕدِ يغشذ دیشباص اص دٔنت ػًهکشد با سابغّ دس  دستٕسی بسث ْای 

 دٔنت ساصياٌ» کّ يی کُُذ اضاسِ َکتّ ایٍ بّ خٕد سیاستی تٕغیّ ْای دس (۱۳۷۷) دسگاْی ٔ َیهی 
 فؼانیت ْای زٕصِ بّ تػذی اػًال فؼانیت ْای زٕصِ اص ٔظایف کّ ضٕد تدذیذ َظش گَّٕ ای بّ بایذ

  .«یابذ تًشکض زاکًیت اػًال
 اقتصادی آمارىای پایو بز مالی و پولی سیاست گذاری حوسه در دولت عملکزد ارسیابی بزای راىکاری

 مقدمه



ٔيغانؼّ دس ضذِ پزیشفتّ فشؼ د: 
(يشکضی باَک ٔ دٔنت تفکیک) است دٔنت سیاست گزاسی يشخغ 

oٌَٕبُابشایٍ ٔ  داسد َیض سا «التػاد سضذ بّ کًک» ٔظیفّ يشکضی باَک :ۺ۱ يادِ باَکی، ٔ پٕنی لا 
 َیست پزیش تفیکی يشکضی باَک ٔ دٔنت اْذاف

oٌَٕتػًیًات بُابشایٍ ٔ دٔنت تٕسظ يشکضی باَک سیاست تؼییٍ :۱۹ يادِ باَکی، ٔ پٕنی لا 
 .َیست دٔنت تػًیًات اص يستمم نضٔياً يشکضی باَک

oتا داسد َظاستی يبازث ٔ اسص َشش ثبات تٕنیذ، يانی تايیٍ خُبّ بیطتش يشکضی باَک اص اَتمادْا 
 تٕسو کُتشل

ّباَک :يدهس يؼادٌ ٔ غُایغ کًیسیٌٕ ػضٕ غادق، سیذيٓذی يثال ػُٕاٌ بّ :اسصی ٔظیف 
 يثانی ػُٕاٌ بّ یا ٔ (ۺ۹ دیًاِ ۱۴) َیست اسص َشش کُتشل  یؼُی خٕد ٔظیفّ اَداو بّ لادس يشکضی
 سا داسٔ اسص اختػاظ دس تؼهم يشکضی باَک  :بٓذاضت ٔصیش دستدشدی، ٔزیذ يشضیّ دیگش،
   .(۹۱ آرس ۱۸) کُذ خبشاٌ

ّباَك :تداست ٔ يؼذٌ غُؼت، ٔصیش غضُفشی، يٓذی يثال، ػُٕاٌ بّ :تٕنیذ يانی تايیٍ ٔظیف 
 ۴)  است َكشدِ تٕخٓی تٕنیذكُُذگاٌ بّ ٔاو اػغای فشآیُذ تسشیغ دسباسِ يا پیطُٓاد بّ يشكضی
   .(۹۱ تیشياِ

ّیک :يدهس ۺ۹ اغم کًیسیٌٕ سئیس پٕسيختاس، ػهي يسًذ يثال، ػُٕاٌ بّ َظاستی ٔظیف 
 ایٍ بّ چشا کّ باضذ پاسخگٕ بایذ يشکضی باَک کّ دادِ اَداو ػًذِ تخهف ۱۵ پٕنی يٕسسّ
 .(۹۱ دی ياِ ۳) است َذاضتّ آٌ سٔی دلیك َظاست ٔ دادِ فؼانیت اخاصِ پٕنی يٕسسّ

(ػًشاَی ٔ خاسی تفکیکی بّ) دٔنت يخاسج ٔ اسًی پٕنی پایّ :سیاست گزاسی ابضاس 

 مقدمه



 روش تجربی
گیشی ٍ  ٔیژگی ْا ایٍ با (BMA) يذل ْا بیضیٍ يیاَگی

ٍيی دْذ التػادی َظشیات بّ سا ٔصٌ کًتشی. 
َتایح Robust کّ يؼُی ایٍ بّ ْستُذ؛  

oباضذ، يطخػی َتیدّ ْیچ بذٌٔ ٔ کهی است يًکٍ يسائم بشخی با سابغّ دس َظش اظٓاس 
 تکیّ لابم َتیدّ آٌ گشدد، بیاٌ يطخع اظٓاسَظش یک يٕضٕع یک با سابغّ دس اگش  ايا

 .است
 
تدشبی؟ سٔش ایٍ چشا 

 
Lawrence Summers, May 05, 2013: 
 […]Some have gone so far as to blame Reinhart and 
Rogoff for the unemployment of millions 
Others believe that even after reanalysis, the data 
support the view that deficit and debt-burden 
reduction is important in most of the industrialized 
world. 
Still others think the controversy calls into question 
the usefulness of statistical research on economic 
policy. 



علم؟ یا کیمیاگزی :اقتصادسنجی 
دارد طوالنی سابقو ای اقتصادسنجی بو نسبت بدبینی 

 Do not confuse the word with "econo-mystics" or with 
"economic-tricks", nor yet with "icon-ometrics“ )David 
Hendry) 

 Econometricians have found their Philosophers' Stone; it is 
called regression analysis and is used for transforming data 
into "significant" results! (David Hendry) 
 

 There are two things you are better off not watching in the making: sausages 
and econometric estimates (Edward Leamer) 

 Doing econometrics is like trying to learn the laws of electricity by playing 
the radio (Guy Orcutt)  

 Time series regression studies give no sign of converging toward the truth 
(Phillip Cagan). 

 There are three kinds of lies: lies, damn lies, and statistics. (Paul Krugman) 
 If you torture the data long enough, Nature will confess (Ronald Coase)  

 روش تجربی



کشد تؼبیش التػادسُدی يغانؼات کُاسگزاضتٍ يؼُی بّ سا آَٓا ًَی بایست ضایذ ايا: 
 Given the choice between Bob Solow and an econometric model to make 

forecasts, I'd choose Bob Solow; but I'd rather have Bob Solow with an 
econometric model, than Bob Solow without one (Paul Samuelson) 
 

 All models are wrong but some are useful (George Box)  
 

ٔاست أل دیذگاِ يتٕخّ بیطتش اَتمادْا ٔ داسد ٔخٕد دیذگاِ د. 

 روش تجربی



EARTH 



است غسیر اَذاصِ ای تا يذل ْش ٔ َیست زذ آٌ بّ تا تًایضْا 
ٍ گیشی ٔصَی اص تًاو  يذل ْای يًکٍ  يیاَگی

𝑃 𝛼 𝐷 = 𝑃(𝛼|𝑀𝑖 , 𝐷)𝑃(𝑀𝑖|𝐷)
𝐼

𝑖=1
 

 (𝛼)ٔیژگی يٕسد َظش 
 (𝑀𝑖)يذل ْای يختهف 

 (𝐼)تؼذاد يذل ْا 
 
ٍيذل ْا تؼذاد :چانص يًٓتشی   

 بشای سال ْضاس۳۸ صدِ ضٕد، تخًیٍ يذل يیهیاسد یک ثاَیّ ْش دس ٔ باضذ داضتّ ٔخٕد کاَذیذ يتغیش ۺ۸ اگش
 ٍ  .است الصو يذل ْا تًايی تخًی

 
انگٕسیتى :ساْکاس 

 Markov Chain Monte Carlo Model Composition 

 روش تجربی



 ARDL model (no cointegration restriction): 

 

∆𝑧𝑡= 𝑎 + 𝑏𝑖∆𝑧𝑡−𝑖
𝑛

1
+  𝑐𝑖𝑗∆𝑥𝑗,𝑡−𝑖

𝑚𝑗

𝑖=0

𝑝

𝑗=1
+ εt 

 

يختهف يتغیشْای بیٍ بهکّ ٔلفّ ْا بیٍ َّ ْى خغی يسانّ ٔ يطابّ يتغیشْای ٔخٕد يطکم  
(Durlauf and Quah (1999)) 
 
گشِٔ بُذی: 

 

 روش تجربی

                         گزوه:

 cpi yr, noyr oerr,$ cpn dpn e lag pcd1 d1 d2 d3 مت یز:
ppi ssr, asr    er  pcd2    
 isr, osr          

 ۴ا تا  ۴تا ۱ وق و
 ۴ تا ۲

 ۺ ۺ ۺ ۺ ۴تا ۱ ۴تا ۱ ۴تا ۱ ۴تا ۱ ۴تا ۱

 



آيذِ اَذ بذست تکشاس يیهیٌٕ ۺ۳ با سگشسیٌٕ ْش بشای َتایح. 
است تٕضیسی يتغیش یک ٔلفّ ْای ضشایب يدًٕع بٕدٌ يثبت ازتًال َظش يٕسد پاسايتش. 

۵باال َااعًیُاَی :دسغذۺ 
يُفی ضشایب يدًٕع کى؛ بسیاس َااعًیُاَی :دسغذ ۺ 
۱يثبت ضشایب يدًٕع کى؛ بسیاس َااعًیُاَی :دسغذ ۺۺ 
 
َٔااعًیُاَی َٕع د 

(کالسیک آياس دس اعًیُاٌ فاغهّ) ًََّٕ گیشی اص َاضی َااعًیُاَی 
يذنساصی اص َاضی َااعًیُاَی 

 
 

 

 روش تجربی



تٕضیر دُْذگی لذست تا يی دُْذ َطاٌ سا خٓت ضذِ يساسبّ ازتًال ْای 

y=5x, std(x)=0.00, R2=1 

y=.99x, std(x)=0.26 R2=.41 

 روش تجربی



mbn gn cpn dpn 

var pp p+ var pp p+ var pp p+ var pp p+ 
mbn(1) ۶۵/ۺ/۱ۺ ۺ agr(123) ۸۸/۱ ۺ agr(123) ۹۱/ۺ/۹۹ ۺ dpn(1234) ۸۸/ۺ/۵۴ ۺ 
d3 ۶ۺ/۹۸ ۺ/ۺ gn(123) ۵۵/ۺ/ۺۺ ۺ oerr,$(01) ۶۴/ۺ/۳۲ ۺ agr(1) ۳۸/ۺ/۹۹ ۺ 
yr(2) ۴۳/۱ ۺ er(1) ۲۸/ۺ/۹۵ ۺ cpn(123) ۵۸/ۺ/ۺۺ ۺ ppi(12) ۳۸/ۺ/۹ۺ ۺ 
oerr,$(012) ۴۳/ۺ/۵۹ ۺ ppi(1) ۲۶/ۺ/۹۴ ۺ d1 ۴۷/ۺ/۹۷ ۺ mbn(1) ۲۳/ۺ/۷۵ ۺ 
oerr,$(01) ۳۹/ۺ/۱۱ ۺ oerr,$(0) ۲ۺ/۸ۺ ۺ/ۺ er(1) ۴۵/ۺ/۹۸ ۺ agr(123) ۱۹/ۺ/۹۹ ۺ 
cpn(0) ۳۷/۱ ۺ oerr,$(01) ۱۹/ۺ/۴۷ ۺ cpn(12) ۲۸/ۺ/ۺۺ ۺ pcd1 ۱۹/ۺ/۸۸ ۺ 
gn(0) ۳۳/۱ ۺ d1 ۱۸/ۺ/۸۵ ۺ en(1) ۱۸/ۺ/۹۶ ۺ cpi(12) ۱۸/ۺ/۹ۺ ۺ 
d2 ۲۹/ۺ/۱۳ ۺ gn(12) ۱۷/ۺ/ۺۺ ۺ d2 ۱۶/ۺ/۱۹ ۺ d3 ۱۵/ۺ/۷۹ ۺ 
ppi(1) ۲۶/ۺ/۹۶ ۺ gn(1) ۱۶/ۺ/ۺۺ ۺ oerr,$(0) ۱۶/ۺ/۱ۺ ۺ d1 ۱۴/ۺ/۲۲ ۺ 
pcd1 ۲۴/ۺ/۹۲ ۺ d2 ۱۵/ۺ/۱۷ ۺ d3 ۱۳/ۺ/۲۸ ۺ oerr,$(0) ۱۳/ۺ/۷۹ ۺ 
en(12) ۲ۺ/۸۷ ۺ/ۺ cpi(1) ۱۳/ۺ/ۺ۷ ۺ mbn(1) ۱۳/ۺ/۷۵ ۺ er(1) ۱۱/ۺ/۷۱ ۺ 
ppi(12) ۱۹/ۺ/۹۹ ۺ en(1) ۱۳/ۺ/۸۹ ۺ cpi(1) ۱۱/ۺ/۴۴ ۺ d2 ۱۱/ۺ/۴۶ ۺ 
er(12) ۱۹/ۺ/۷۷ ۺ pcd1 ۱ۺ/ۺ۷ ۺ/ۺ pcd ۱۱/ۺ/۳۴ ۺ    
cpn(01) ۱۹/ۺ/۹۹ ۺ    ppi(1) ۱ۺ/۵۸ ۺ/ۺ    
noyr

          ۱ ۺ/۱۹ (2)
cpi(12) ۱۶/ۺ/۹۶ ۺ          
d1 ۱۶/ۺ/۳۱ ۺ          
oerr,$(0123) ۱۳/ۺ/۶۷ ۺ          
yr(23) ۱۳/ۺ/۹۹ ۺ          

R2 ۷۵/ۺ R2 ۷۱/ۺ R2 ۷ۺ/ۺ R2 ۶۶/ۺ 

 

 که متغیزهایی
 پسیه احتمال

 اس بشرگتز آوها
 درصذ ۱۰

 شذه محاسبه
 است

 ۲ و ۱ وقفه های
 رشذ وزخ ۳ و

 جاری مخارج

 پىلی پایه

 متغیزهای
 وابسته

 عمزاوی مخارج جاری مخارج دولت کل مخارج
 بىدن مثبت احتمال
 ضزایب مجمىع

 ستىن متغیزهای
var 

 پسیه احتمال
 ستىن متغیزهای

var 



mbn gn cpn dpn 

var pp p+ var pp p+ var pp p+ var pp p+ 
mbn(1) ۶۵/ۺ/۱ۺ ۺ agr(123) ۸۸/۱ ۺ agr(123) ۹۱/ۺ/۹۹ ۺ dpn(1234) ۸۸/ۺ/۵۴ ۺ 
d3 ۶ۺ/۹۸ ۺ/ۺ gn(123) ۵۵/ۺ/ۺۺ ۺ oerr,$(01) ۶۴/ۺ/۳۲ ۺ agr(1) ۳۸/ۺ/۹۹ ۺ 
yr(2) ۴۳/۱ ۺ er(1) ۲۸/ۺ/۹۵ ۺ cpn(123) ۵۸/ۺ/ۺۺ ۺ ppi(12) ۳۸/ۺ/۹ۺ ۺ 
oerr,$(012) ۴۳/ۺ/۵۹ ۺ ppi(1) ۲۶/ۺ/۹۴ ۺ d1 ۴۷/ۺ/۹۷ ۺ mbn(1) ۲۳/ۺ/۷۵ ۺ 
oerr,$(01) ۳۹/ۺ/۱۱ ۺ oerr,$(0) ۲ۺ/۸ۺ ۺ/ۺ er(1) ۴۵/ۺ/۹۸ ۺ agr(123) ۱۹/ۺ/۹۹ ۺ 
cpn(0) ۳۷/۱ ۺ oerr,$(01) ۱۹/ۺ/۴۷ ۺ cpn(12) ۲۸/ۺ/ۺۺ ۺ pcd1 ۱۹/ۺ/۸۸ ۺ 
gn(0) ۳۳/۱ ۺ d1 ۱۸/ۺ/۸۵ ۺ en(1) ۱۸/ۺ/۹۶ ۺ cpi(12) ۱۸/ۺ/۹ۺ ۺ 
d2 ۲۹/ۺ/۱۳ ۺ gn(12) ۱۷/ۺ/ۺۺ ۺ d2 ۱۶/ۺ/۱۹ ۺ d3 ۱۵/ۺ/۷۹ ۺ 
ppi(1) ۲۶/ۺ/۹۶ ۺ gn(1) ۱۶/ۺ/ۺۺ ۺ oerr,$(0) ۱۶/ۺ/۱ۺ ۺ d1 ۱۴/ۺ/۲۲ ۺ 
pcd1 ۲۴/ۺ/۹۲ ۺ d2 ۱۵/ۺ/۱۷ ۺ d3 ۱۳/ۺ/۲۸ ۺ oerr,$(0) ۱۳/ۺ/۷۹ ۺ 
en(12) ۲ۺ/۸۷ ۺ/ۺ cpi(1) ۱۳/ۺ/ۺ۷ ۺ mbn(1) ۱۳/ۺ/۷۵ ۺ er(1) ۱۱/ۺ/۷۱ ۺ 
ppi(12) ۱۹/ۺ/۹۹ ۺ en(1) ۱۳/ۺ/۸۹ ۺ cpi(1) ۱۱/ۺ/۴۴ ۺ d2 ۱۱/ۺ/۴۶ ۺ 
er(12) ۱۹/ۺ/۷۷ ۺ pcd1 ۱ۺ/ۺ۷ ۺ/ۺ pcd ۱۱/ۺ/۳۴ ۺ    
cpn(01) ۱۹/ۺ/۹۹ ۺ    ppi(1) ۱ۺ/۵۸ ۺ/ۺ    
noyr

          ۱ ۺ/۱۹ (2)
cpi(12) ۱۶/ۺ/۹۶ ۺ          
d1 ۱۶/ۺ/۳۱ ۺ          
oerr,$(0123) ۱۳/ۺ/۶۷ ۺ          
yr(23) ۱۳/ۺ/۹۹ ۺ          

R2 ۷۵/ۺ R2 ۷۱/ۺ R2 ۷ۺ/ۺ R2 ۶۶/ۺ 

 

 رشذ وزخ تغییزات چهارم یک تقزیباً
 عىامل تىسط سیاست گذاری ابشارهای

 داده تىضیح شذه گزفته دروظز
 .ومی شىوذ



mbn gn cpn dpn 

var pp p+ var pp p+ var pp p+ var pp p+ 
mbn(1) ۶۵/ۺ/۱ۺ ۺ agr(123) ۸۸/۱ ۺ agr(123) ۹۱/ۺ/۹۹ ۺ dpn(1234) ۸۸/ۺ/۵۴ ۺ 
d3 ۶ۺ/۹۸ ۺ/ۺ gn(123) ۵۵/ۺ/ۺۺ ۺ oerr,$(01) ۶۴/ۺ/۳۲ ۺ agr(1) ۳۸/ۺ/۹۹ ۺ 
yr(2) ۴۳/۱ ۺ er(1) ۲۸/ۺ/۹۵ ۺ cpn(123) ۵۸/ۺ/ۺۺ ۺ ppi(12) ۳۸/ۺ/۹ۺ ۺ 
oerr,$(012) ۴۳/ۺ/۵۹ ۺ ppi(1) ۲۶/ۺ/۹۴ ۺ d1 ۴۷/ۺ/۹۷ ۺ mbn(1) ۲۳/ۺ/۷۵ ۺ 
oerr,$(01) ۳۹/ۺ/۱۱ ۺ oerr,$(0) ۲ۺ/۸ۺ ۺ/ۺ er(1) ۴۵/ۺ/۹۸ ۺ agr(123) ۱۹/ۺ/۹۹ ۺ 
cpn(0) ۳۷/۱ ۺ oerr,$(01) ۱۹/ۺ/۴۷ ۺ cpn(12) ۲۸/ۺ/ۺۺ ۺ pcd1 ۱۹/ۺ/۸۸ ۺ 
gn(0) ۳۳/۱ ۺ d1 ۱۸/ۺ/۸۵ ۺ en(1) ۱۸/ۺ/۹۶ ۺ cpi(12) ۱۸/ۺ/۹ۺ ۺ 
d2 ۲۹/ۺ/۱۳ ۺ gn(12) ۱۷/ۺ/ۺۺ ۺ d2 ۱۶/ۺ/۱۹ ۺ d3 ۱۵/ۺ/۷۹ ۺ 
ppi(1) ۲۶/ۺ/۹۶ ۺ gn(1) ۱۶/ۺ/ۺۺ ۺ oerr,$(0) ۱۶/ۺ/۱ۺ ۺ d1 ۱۴/ۺ/۲۲ ۺ 
pcd1 ۲۴/ۺ/۹۲ ۺ d2 ۱۵/ۺ/۱۷ ۺ d3 ۱۳/ۺ/۲۸ ۺ oerr,$(0) ۱۳/ۺ/۷۹ ۺ 
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بّ دٔنت يخاسج افضایص کّ يی دُْذ َطاٌ َتایح ٔ است پٕل چاپ دٔنت يانی تايیٍ يُابغ اص یکی 
 .يی اَدايذ پٕنی پایّ افضایص

َیست دٔنت يانی تايیٍ يُبغ تُٓا ایٍ خاظ ضشایظ دس زال ایٍ با. 
oسا ػًشاَی يخاسج يُابغ دٔنت کّ يی ضٕد باػث آٌ اص َاضی َگشاَی ْای ٔ تٕسو افضایص 

 .کُذ خاسی يخاسج غشف
oاص استفادِ با) يغانؼّ ایٍ دس اگشچّ .يی یابذ افضایص دٔنت خاسی يخاسج اسص َشش افضایص با 

 يٕضٕع ایٍ ايا َطذ، يطاْذِ خاسی يخاسج ٔ َفت دسآيذ بیٍ استباعی (خغی يذل ْای
   .يی دْذ َطاٌ سا دٔنت خاسی يخاسج اَبساط دس َفت دسآيذْای َمص

 
کُُذِ ػٕايم اص یکی ٍ  يخاسج پٕنی، پایّ) سیاست گزاسی ابضاسْای اص دٔنت استفادِ سغر تؼیی

 دٔسِ ْای يی کُذ، تؼییٍ سا التػاد دس دٔنت دخانت دسخّ َٕػی بّ کّ (ػًشاَی ٔ خاسی
 .است سیاست خًٕٓسی

 



 تطکش با


