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توان بلندمدت را  ی حجم پول است م،ها در بلندمدت متیکننده سطح ق نیینکه تنها تعایبا فرض 

  حاضر،در تحقیق. استشدن ک به کاملیها نزد متیان پول و قی دانست که در آن ارتباط میا دوره
 مختلف با استفاده از مباحث ین موضوع به محاسبه طول دوره بلندمدت در اقتصادهایبا توجه به ا

 نکته نیج بدست آمده به اینتا .میا پرداخته) 2003(تژرالد ی ف-انویستیلتر کری و فی زمانی سریلترهایف
 مختلف در یها در کشورها متیپول و قحجم بات بلندمدت یان ترکی میاشاره دارند که ارتباط خط

 مختلف به ی که الزم است اقتصادهای مدت زمان،نی بنابرا.شود ی کامل می متفاوتیها دوره
 بدست ی زمانیها ن دورهی ایبی تقر،طولقین تحقیدر ا. ابند متفاوت استیبلندمدت خود دست 

 مواجه هستند یشتری عرضه بیها  شوک که بایی اقتصادهایها برا ن دورهی طول اعموماً. ده استآم
  . شتر استیب

  
   .JEL: E31, E32, E52بندی  طبقه
  .تژرالدیف -انویستیلتر کری، فها متیبلندمدت، پول، ق :یدی کلهای هواژ
  
  
  

                                                                  
 1390/2/22 :                                تاریخ پذیرش 1389/5/25 :تاریخ دریافت *
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224 59 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش 

  مقدمه. 1
 و بلندمدت از مدت کوتاهر ی نظشود میمطرح  که در کنار آن ییها مفهوم زمان در اقتصاد و اصطالح

در . ن اصطالحات وجود داردیف ای در تعاری ابهامات،ن حالیبا ا. باشد ی میم اقتصادین مفاهیتر مهم
د ثابت است و یک نهاده تولی که در آن حداقل مقدار شود می اتالق یا  به دورهمدت کوتاه، اقتصاد خرد

ن مورد تمام یدر ا.  را داردها  نهادهیر تمامیی تغییدکننده توانای تولباشد که در آن ی میا بلندمدت دوره
 ی به عوامل ساختارشود میل ی به بلندمدت تبدمدت کوتاه که یها توافق دارند مدت زمان اقتصاددان
  .شتر استی عدم توافق در اقتصادکالن ب وگردد یبنگاه بازم

 و بلندمدت را بر مدت کوتاهتفاوت ) 2005 (2امسونیلیو و) 2003(، گوردون )2006 (1بلنچارد
 و مدت کوتاه یها ان دورهی که میزین تمایجتریدر مقابل، را. رندیگ یم در نظر میاساس زمان در تقو

  . باشد می ها متی قیریپذ ه انعطافی بر پاشود میگرفته نظربلندمدت در
، )2005( کانل و برو ، مک)2003 (5وی، منک)2005 (4ل و پاپلها ،)2006( و همکاران 3یوارتن

 ی به اندازه کافیا بلندمدت را دوره) 2005 (7 و ساموئلسون و نوردهاوس6)2006(ن یان و شرفریاوسولو
  .)2006کر و مگس، (رندی انعطاف پذها متی قتمامدانند که در آن  ی میطوالن

 شدن اطالعات و کاملتر ها متی قیبه رفع چسبندگ تر ی طوالنیها  در دورهها متی قیریپذ انعطاف
. ر داردییل به تغی تمایرپولی و غی پولیها  در مواجه با شوکها متینرخ رشد ق. گردد یدر بازار باز م
 و نرخ رشد حجم ها متیان نرخ رشد قیک میک به ی دال بر وجود ارتباط ی قوی و تجربیشواهد نظر

ان یک میک به ی، ارتباط یپولری غیها  در صورت نبود شوک،نیبنابرا. پول در بلندمدت وجود دارد
 اگرچه همچنان ارتباط یرپولی غیها با وجود شوک. نرخ رشد حجم پول و تورم بدست خواهد آمد

ن ارتباط را در یتوان ا ی میم، اما تنها زمانی و تورم در بلندمدت را انتظار داری پولیها ان شوکی میقو
ز ی در بلندمدت ناچها متی بر نرخ رشد قیرپولی غیها شوکآثار  مشاهده کرد که ی زمانی سریها داده
 را مطرح یاتی مختلف نظریها ن رابطه اقتصاددانیدر ا. ردیگ ین فرض قرار میه ایق بر پاین تحقیا .باشد
  .م پرداختی به آنها خواهی نظری مبانبخشاند که در  کرده

                                                                  
1. Blanchard 
2. Williamson 
3. Gwartney 
4. Hall and Papell 
5. Mankiw 
6. O’Sullivan and Sheffrin 
7. Samuelson and Nordhaus 
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 یژگیصاد وک اقتیا بلندمدت یم که آیباش ی مپرسشن ی پاسخ به ایق در جستجوین تحقیدر ا
 به ی متفاوتیها  مختلف در دورهیا کشورهای آ،گری؟ به عبارت دباشد میمربوط به ساختار آن اقتصاد 

.  استنیازف مشخص از بلندمدت یک تعری به پرسشن ی پاسخ به ایبرا ابند؟ی یبلندمدت خود دست م
ان نرخ رشد ی ارتباط مم کهیکن ی می معرفیا  بلندمدت را دوره،قسمت قبلبا توجه به فرض مذکور در 

ش کرامر یه نمایه بر قضی در ابتدا با تک،گریبه عبارت د. شود می ی قویحجم پول و تورم به اندازه کاف
 با ،پس از آن. میکن ی میمعرفرا ب متناوب یت ترکینها یل شده از مجموع بی مانا تشکی زمانیک سری

 یها ی را از سرxشتر از ی دوره تناوب بیات دارابیترک) 2003 (1تژرالدیانو و فیستیلتر کریاستفاده از ف
 ی محاسباتیب همبستگیه واحدبودن ضریم و فرضیکن ی استخراج مها متی حجم پول و سطح قیزمان
ک باشد یک نزدی به ی به اندازه کافیب همبستگین ضریاگر ا. میکن یبات را آزمون مین ترکیان ایم

بات مربوط به دوره تناوب ینصورت ترکیر ایم و در غیکن ی می معرفxآنگاه طول دوره بلندمدت را 
  . میده یم و آزمون مذکور را انجام میکن ی را استخراج مx+1شتر از یب

شد  پیش از این ذکرطور که  همان. میپرداز یز می نیگریال دؤ سی فوق به بررسپرسشدر کنار 
 ی از مطالعه تجرببخشیدر . شود میشتر ی بلندمدت بیها  و تورم در دورهی پولیها ان شوکیارتباط م

 8 تا 2 دوره تناوب یبات داراین رابطه ترکیدر ا. میپرداز ینه مین زمی در ایق به ارائه شواهدین تحقیا
 استخراج ها متی حجم پول و سطح قی سال را از دو سر8ش از ی دوره تناوب بیبات دارایسال و ترک

سه یبات مذکور محاسبه و سپس مقای نوع ترک را در هر دویان دو سری میب همبستگیکرده و ضرا
بات یاز ترک NBERف اقتصاددانان ی سال را با توجه به تعر8 تا 2 دوره تناوب یبات دارایترک .میکن یم

 سال را با توجه به مطالعه 8شتر از یبات بی ترک.)1999نگ یباکستر و ک (میا  انتخاب کردهیاداور تجار
  .میده یممد نظر قرار ) 2003( نوسیوالدوو

ن کشورها بر یانتخاب ا. میکن ی کشور مختلف استفاده م16 ی اقتصادیها ق از دادهین تحقیدر ا
 یگر اطالعات مربوط به کشورهاینام و د.  انجام گرفته استیا عدم وجود اطالعات آماری وجود یمبنا

  .ق ارائه شده استین تحقیمه ایانتخاب شده در ضم
 یها یژگی گرفته در رابطه با وصورت ی و مطالعات تجربی نظری مبانی به بررسدومدر قسمت 

 ی زمانی سریلترهای فی اقتصادسنجی مبانی به معرفسومقسمت . میپرداز یک اقتصاد میبلندمدت 
ت در یدر نها و شود میان ی ب بخش چهارمق درین تحقی ایخالصه مطالعه اقتصادسنج .اختصاص دارد

  .شود می ارائهق ی تحقیها یریگ جهی خالصه و نتپنجمقسمت 

                                                                  
1. Christiano and Fitzgerald 
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  ی نظریمبان. 2
.  کامل دارندیریپذ  انعطافها متی که قشود می اتالق یا  به دوره معموالًیات اقتصادیبلندمدت در ادب

توان  ی موجود می و تجربی به اقتصاد وارد نشوند آنگاه با توجه به شواهد نظریرپولی غیها اگر شوک
ن ی ا البته،کنند یگر برقرار میکدی با ی ارتباط کاملها متیپول و قالق کرد که ط ایا بلندمدت را به دوره

شدن   بازار و کاملیها ین ارتباط کامل از رفع چسبندگیا. شود می مشاهده ی تجربیها ارتباط در داده
 ی تمام طالهااگر" :سدینو یم کتاب خود قسمتی ازدر ) 1752(وم ید هیوید. شود می یاطالعات ناش

ا پول ی آنگاه آ1ن شودیگزینگ جای شل21، ینی هر گی لحظه نابود شوند و به جاکیستان در لانگ
[...] باشد  ی طال میر استفاده از نقره بجایی تنها تغ.ری خا بهره کمتر خواهد بود؟ مطمئناًیفراوانتر از قبل و 

م ی تصور کننکهی مگر اها  نه در بهره وام وعیدهد نه در تجارت نه در صنا ی رخ نمیگریر دییچ تغیه
 ".باشد یم را دارا یراتیثأاز آن سکه ساخته شده است ت که یرنگ فلز

ش در یک واحد افزایش در نرخ رشد حجم پول یک واحد افزای که باشد می ا معناینان به ین بیا
ز به ید نیان اقتصاددانان جدین دست در می از ایدیعقا. آورد ی را به همراه مها متینرخ رشد سطح ق

کنم هر مدل  یمن فکر م" :سدینو ینه مین زمی در ا کتاب خودنیز در) 1987( لوکاس. خورد یچشم م
ر واحد ییک است که با تغیزیک مدل در علم فیرد همانند یجه نگیبودن پول را نت ی خنثیژگی که ویپول

ود ن به دور خی چرخش زمی برایمدت زمان متفاوت) لیلومتر به مای از کمثالً( مسافت یریگ اندازه
   " .کند ی مینیب شیپ

 3شری دستمزد چسبنده فی و تئور2لوری تی نسبیها متی قی تئورهمچوند ی جدینزی کیها در مدل
 تنها بر ی پولیها استی سیقی حقآثارن رفته و ی از بها متی قی چسبندگ از زمانیا پس از گذشت دوره

  4.شود می منعکس ها متیسطح ق
 در طول .تده اسی گردیمت در ابعاد مختلف بررسیل ق رابطه پو، مختلفیدر مطالعات تجرب

فر، ها ر وی د،1990بارو،  (یکشور نی در مطالعه ب)1980( لوکاس  و)1963(دمن و شوارتز یزمان فر
ک و ی رولن،1985ان، ی لوت5 مختلفیها می، در رژ1973 شوارتز  و1995 مک کاندلس و وبر، ،1988

                                                                  
شلینگ . باشد  می19 تا 17ند کشور دیگر در فاصله  قرون ستان و چلای از جنس طال در انگ سکه) Guinea (یگین. 1
)Shilling (باشد سکه از جنس نقره می . 

2. Taylor's Relative-Prices Theory 
3. Fisher's Sticky-Wage Theory 

 . مراجعه کنید186صفحه ) 1982(برای مطالعه در این زمینه به مک کالم . 4

بندی   تقسیم، مثاله عنوانب. باشد های متفاوت می بندی کشورهای مختلف به دسته های مختلف، تقسیم منظور از رژیم. 5
 .باشند  نرخ رشد حجم پول باال مییای که دارا ای که دارای نرخ رشد حجم پول پایین و دسته کشورها به دسته
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ف یان سه تعری میسه ضمنیف مختلف پول مقایتفاده از تعار و با اس2009شر، یر و فی د و1997وبر، 
د ییأ در ت محکمین مطالعات شواهدیتمام ا). شود میافت ی 1995کاندلس و وبر،  مختلف پول در مک

ن ین اطالعات از مطالعات بیتر یالزم به ذکر است که قو. اند  فراهم کردهها متی پول و قیارتباط قو
  ).10، ص 2001گران، ی و دنگیسیا(د یآ ی بدست میکشور

 مختلف یرا اقتصادهایباشد، ز ی مقبول نمی فرضیپولری غیها ن حال فرض عدم وجود شوکیبا ا
 و یعیطب ، جنگ، حوادث ی، تکنولوژی نفتیها  شوکهمچون یاری بسیرپولی غیها در معرض شوک

توان  ی مذکور میت تجربات و مطالعایه نظرین فرض، اگرچه همچنان بر پایبا وجود ا. قرار دارند... 
 ی سریها گر در دادهی دها ن ارتباطی وحجم پول را داشت، اما اها متیان سطح قی میانتظار ارتباط قو

ت پول را ی اهمی اقتصادیها ی تئور،ن حالی با ا1.شوند می مشاهده نها  آن شوکی بدون مدلسازیزمان
توان به جمله مشهور  ینه مین زمیدر ا. دانند ی می اقتصادیرهایگر متغیشتر از دیدر بلندمدت به مراتب ب

 مختلف به یها دگاهیبا مطالعه د.  اشاره کرد، استیده پولیک پدیجا  شه و همهیدمن که تورم همیفر
 ها متیان نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد سطح قی در بلندمدت ارتباط م کهتوان گفت یطور خالصه م

ن در آزمون یی نوع اول پایک خطای، انتخاب یاقتصادسنج مطالعه بخشدر . شود میک به کامل ینزد
ان پول و یجادشده در ارتباط می ایها تواند اختالل ی میب همبستگیه واحد بودن ضری فرضیآمار

  . را در خود جذب کندیرپولی غیها  وجود شوکدلیل به ها متیق
  

  ی اقتصادسنجیمبان. 3
ترین ویژگی یک سری زمانی در اقتصاد، وجود  خص ساالنه، مشهای بدون توجه به روند خطی و نوسان

له سبب شده است که در دوره أاین مس. باشد ی تناوب دو سال یا بیشتر میها قاعده با دوره ترکیبات بی
 باقاعده معرفی های ی زمانی اقتصاد به عنوان مجموع تعدادی نوسانها توسعه علم اقتصاد بسیاری از سری

 NBER(3(در اداره ملی تحقیقات اقتصادی ) 1946(2نی نظیر برنز و میچل محققا، مثاله عنوانب. شوند
 و 1999باکستر و کینگ، (کنند   فصل معرفی می32 تا 6ی تجاری را دارای دوره تناوب ها سیکل

                                                                  
 .کند ها مدلسازی آنها را با مشکالت بسیاری مواجه می بودن این شوک ماهیت تصادفی. 1

2. Burns and Mitchell 
3. National Bureau of Economic Reseaarch  
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شده را تنها افت و خیزهای   مشاهده های ی از اقتصاددانان نوسانرخحال، ب  در عین1).1971، گرنجر
  . دهند ی اقتصادی تشخیص میها قاعده در سری بی

ی تجاری تکرار مداوم ها اگرچه سیکل" :کند نظر خود را اینگونه بیان می )1961( گوردن
 سیاستگذاران عقیده دارند که هیچ حرکت تناوبی در تمامباشند، اما  ی شکوفایی و رکود میها دوره

 با دارند به همان شکل گذشتهی تمایل ی تجارها هیچ شواهدی دال بر اینکه سیکل. آنها وجود ندارد
سه و یا چهار سال و ، ی دورخب. همان طول دوره و همان شدت مسیر خود را تکرار کنند، وجود ندارد

تر از سقوط است و در بعضی دیگر عکس  در بعضی صعود طوالنی. کشند بقیه هشت تا ده سال طول می
  " .دهد این رخ می

ی زمانی اقتصاد ها  در سری2ی باقاعدهها د به وجود سیکلرسد که اعتقا  به نظر می،به عبارت دیگر
نتایجی از . شناسی در علم اقتصاد دارد  ستارههمچون و مشاهدات دیگر علوم ها تنها تکیه بر بسط تئوری

ی زمانی به مجموع توابع سینوسی و ها  در تبدیل سری3توان برگرفته از تئوری فوریه  را مینوعاین 
زمان بتوان  - مشاهده در فضای مقدارT هنگامی که با فرض وجود ،ارت دیگربه عب. کسینوسی دانست

 عبور ها  تشکیل شده است و از تمام آن نقطه4 جمله مثلثاتیT-1تابعی را معرفی کرد که از مجموع 
پس . باشد  با آن تابع میها یند تولید دادهااولین چیزی که به ذهن خطور خواهد کرد توصیف فر کند یم

انجام ) 1949 (7و وینر) 1941 (6، کولوموگروف)1940 (5ای تئوریک اولیه که توسط کرامراز کاره
انتقال مبانی . باشند، مطرح شد ی زمانی که در واقع بسط تئوری فوریه میها ی طیفی سریها شد، تحلیل

  ).1971گرنجر، (باشد  ی تجربی مدیون تالش اقتصاددانان بسیاری میها تئوریکی به روش
نهایت  توان به صورت مجموع وزنی بی کند که هر سری مانا را می مایش کرامر بیان میقضیه ن

 این )1993( رویها  .باشد ی فوریه میها  این ایده بسط مبانی سری،در حقیقت. ترکیب متناوب نشان داد
رکیبات یی که دارای تها اولین قدم آن است که فرایند تولید داده. دهد بسط را در دو مرحله توضیح می

به )  مدل به عنوان متغیرهای تصادفی با امید صفرتفسیرمجدد پارامترهایاز طریق  (هستندسیکلی باقاعده 

                                                                  
داری   موج طوالنی با دوره تناوب چهل تا شصت سال برای سری تولید اقتصادهای سرمایه1920کندراتیئف در سال . 1

ناوب های ت نیز دوره... هانسن و   در این زمینه موج طوالنی کوزنتس و یا سیکل بزرگ و کوچک. دهد تشخیص می
 . کنند های زمانی اقتصاد معرفی می مشخصی را برای سری

2. Regular Cycles 
3. Fourier 
4. Trigonometric Terms 
5. Cramer 
6. Kolomogroff 
7. Weiner 
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 ها شمار ترکیب سیکلی در آن فرایند تولید داده دومین قدم، معرفی بی. یک فرایند مانا تبدیل کنیم
توان در دامنه فرکانس   را می)ARMAی ها  فرایندمثالً(این بدان معناست که هر سری مانا . باشد می

  . نهایت ترکیب سیکلی معرفی کرد تشکیل شده از بی
 حذف یا و مطالعه را زمانی سری یک مشخص از فرکانسی باند یک داریم موارد تمایل یرخب در

] یفرکانس محدوده میتوان یم آنگاه باشد مشاهده تینها یب یدارا موردنظر یسر اگر .کنیم ] [ ]α,ββ,α −−U 
آن به ) و ( ام j یها  جملهیها ن متحرک که وزنیانگیند میک فرای را با استفاده از ی زمانیآن سر
) صورت ) ( )








 −−
=

πj
jsinβjsin

π
αβbj

 ها ن وزنی از اینیدر عمل تخم .می بدست آور،شود میمحاسبه  

  .باشد یالزم م
 یها  از وزنییها نی تخمی متفاوتیابی نهی با درنظرگرفتن مسائل به)2003(ژرالد  کریستیانو و فیت

ست انتخاب کرد که به یبا ی را می مختلفیها یژگیلتر پارامترها و وین فی ایبرا. آورند یآل بدست م هدیا
 :باشند یر میشرح ز

 ن متحرکیانگیند میتعداد جمالت فرا) الف

 لترینه بودن فیرقریا غینه و یقر) ب

 )()Iا ی و ()I (ها د دادهیند تولیفرا) ج

 :میریگ یش میر را پی مورد نظر دو مرحله زیها یلترکردن سری فیبرا قین تحقیدر ا

و روند خطی به ترتیب از طریق محاسبه تفاضل مرتبه ) در صورت وجود(حذف روند تصادفی  −
 اول و تخمین حداقل مربعات معمولی 

 ها فیتژرالد غیرقرینه با فرض گام تصادفی بودن فرایند تولید داده -تر کریستیانواستفاده از فیل −
 
  یمطالعه اقتصادسنج. 4

 مورد یها داده. بدست آمده است WDI 2008افزار  ق نرمیق از طرین تحقی مورد استفاده در ایها داده
 هر کشور حداکثر یباشند و برا ی ساالنه مها داده. اند  بدست آمدهWDI 2008افزار  استفاده از منبع نرم

 نبود حجم ،قین تحقیگر از ای دی حذف اقتصادهادلیل. اند دهی ممکن انتخاب گردیها حجم داده
. باشد ی م2006 تمام کشورها سال یسال خاتمه مشاهدات برا. باشد یل می تحلی برایمشاهدات کاف

ه، کانادا و یجریمتحده، مصر، ن االتی ا، ونزوئال، ژاپن، مراکش، پاکستان،یه، مالزی ترکی کشورهایبرا
 ی کشورهای، برا1960ن سال شروع ی کشور آرژانتی برا، بوده1961ران سال شروع مشاهدات یا

مانا .  است1970 سال شروع یر و اندونزی الجزای کشورهای و برا1964ن سال یعربستان و سنگاپور ا
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 یها ی از سریک هر یبرا. باشد یت میژرالد بااهمتیف -انویتیسیلتر کری مورد استفاده در فیها یبودن سر
یافته  فولر تعمیم -ی ریشه واحد دیکیها زمونآج یاز نتا) تورم (ها متینرخ رشد حجم پول و نرخ رشد ق

)ADF(1پرون -، فلیپس)PP(2شین -اشمیت-فیلیپس- و آزمون کوایتاوسکی)KPSS(3د و ی استفاده گرد
 بدست آوردن یبرا.  وجود داردها ین سری تمام ایی مانایقبول برادهند که شواهد قابل  یج نشان مینتا
  . ده استی استفاده گردEviews 5.0 در برنامه یسینو ق از برنامهین تحقیج اینتا

 در ها متیان نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد سطح قی میب همبستگیدر ابتدا به محاسبه ضر
ف یبا توجه به تعر (یبات مربوط به دور تجاری سال به عنوان ترک8 تا 2 دوره تناوب یبات دارایترک

NBER بات بلندمدت با یشتر از هشت سال به عنوان ترکیبات بین ترکیو همچن) یک دور تجاری از
ن دو حالت به یشده در ا  محاسبهیب همبستگیضرا .میپرداز یم) 2003(نوس ی والدوو مطالعهتوجه به

 )1( دو، سه و چهار جدول یها در ستون) لترنشدهیف( خام یها ادهان دی میب همبستگیهمراه ضر
 حجم پول و سطح یش ارتباط خطی دال بر افزایج از وجود شواهد قوین نتایا. ده استیگزارش گرد

ن ی اشاره شد، ای نظریطور که در قسمت مبان همان. ندیگو یتر سخن م  بلندمدتیها  در دورهها متیق
ن رفتن ی، از بین ارتباطی وجود چنی اصلدلیلدو . رفته شده استیها پذ م اقتصاددانان تمای مباًیجه تقرینت

ل یش سطح اطالعات و تعدی در اقتصاد و افزایقی حقی عرضه و تقاضایها  شوکیها  شوکآثار
البته . باشد یتر م  بلندمدتیها در دوره) کار یرویس آنها نأو در ر (یانتظارات کارگزاران اقتصاد

شده   محاسبهیها ن ارتباط در دادهی باعث تبلور ایرپولی غیها  شوکآثارن یکه گفته شد از بطور  همان
 یکی یاندونز که خورد ی به چشم مییها  جدول استثناءیی انتهایقابل توجه آنکه در کشورها. شوند می
  . باشد ین کشورها میاز ا

معنادار است، اما در بلندمدت ن اقتصاد مثبت و ی در امدت کوتاهمت در یان پول و قیارتباط م
 محاسبه امعن یحال ب نیع  و دریر منفی در کشور الجزاها ن ارتباطیا. ده استی محاسبه گردامعن یمثبت اما ب

  . ده استیگرد
، اما در بلندمدت مثبت، شود مید نییأ تین ارتباط خطی امدت کوتاهران اگرچه در یدر اقتصاد ا

 کانادا، همچونگر از اقتصادها ی دیاری بسین روند برایالبته ا. گردد یف و معنادار محاسبه میضع
 پول مدت کوتاهبات یان ترکیارتباط م. شود میز مشاهده ی نیمتحده، ژاپن و مالز االتیسنگاپور، مصر، ا

به . ده استی اما در بلندمدت مثبت و معنادار محاسبه گرد، و معناداری در کشور پاکستان منفها متیو ق

                                                                  
1. Augmented Dickey-Fuller  
2. Philips-Peron 
3. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin  
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 ی بلندمدت ارتباط خطیها باشد آن است که در دوره یان تمام کشورها مشترک میه آنچه مطور خالص
 کشورها ارتباط بلندمدت دیگر وجود ندارد و بجز در دو کشور در ها متیان پول و قی معنادار میمنف

  .مثبت و معنادار است
ه در آن ارتباط باشد ک ی میا که به دست آوردن دوره(ق ین تحقی ایشدن هدف اصل  محققیبرا

ک دور ی ی براNBERف ی که تعریتیمحدود) شود می ی به قوی به اندازه معنادارها متیان پول و قیم
 یبات دارایبات بلندمدت را ترکی ترک،گریبه عبارت د. میگذار ی درنظر گرفته است را کنار میتجار

ن حالت طول دوره یدر ا. میریگ یمدر نظر ) باشد یشتر از پنج می از بxکه ( سال xشتر از یدوره تناوب ب
  :میکن یف میر تعریرا به صورت ز بلندمدت
ان ی میب همبستگیه واحد بودن ضریباشد، اگر در آزمون فرض ی مxطول دوره بلندمدت برابر با "

 1، ارزش احتمالها متی حجم پول و سطح قیها ی در سرxشتر از ی دوره تناوب بیبات دارایترک
در آزمون  . نوع اول باشدیشتر از احتمال خطایه بیودنت تحت فرض پایاست -ی تعی توسط توزیمحاسبات

  " .باشد یبات میان ترکی میب همبستگین کمتر از واحد بودن ضریگزیه جایمذکور فرض
در جدول . میکن یک طرفه محاسبه میودنت و آزمون ی استیع تیارزش احتمال را با توجه به توز

. ده استیجه گزارش گردیشده و نت  نوع اول در نظرگرفتهی احتمال خطای برا درصد10 و 5ر یقادم) 1(
 را ها متی حجم پول و سطح قی در واقع شدت قابل قبول ارتباط خطی نوع اول انتخابیخطاها
زان ارتباط حجم پول و یم که می کردی معرفیا  بلندمدت را دورهپیش از این،. کند ی میریگ اندازه
. میکن ی نوع اول مشخص میت را با توجه به خطایحد کفا. شود می ی قویکاف به اندازه ها متیسطح ق

واحد (ه یه پای رد فرضی از اطالعات برایشتری نوع اول بدان معناست که محقق به سطح بیش خطایافزا
 نوع اول طول دوره یش خطاین انتظار آن است که با افزایاز دارد، بنابراین) یب همبستگیبودن ضر

  . ابدیش یابلندمدت افز
  
  
  
  
  
  
  

                                                                  
1. Probability-Value 
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  ها متیان پول و قی میب همبستگی ضرا.1جدول 
 

 طول دوره بلندمدت یب همبستگیضرا
  نام کشور

  خامیها داده 
   تناوب یها دوره
 تا هشت سال دو

   تناوب یها دوره
 شتر از هشت سالیب

  احتمال  درصد5
  نوع اولیخطا

   احتمال  درصد10
  نوع اولیخطا

 8کمتر از  8کمتر از  99/0) 0( 94/0) 0( 97/0) 0( نیآرژانت

 8کمتر از  8کمتر از  97/0) 0( 37/0) 01/0( 90/0) 0( هیترک

 10 8 92/0) 0( 50/0) 0( 84/0) 0( عربستان

 14 10 75/0) 0( 19/0) 16/0( 37/0) 01/0( یمالز

 17 15 74/0) 0( 43/0) 0( 62/0) 0( ونزوئال

 21 15 72/0) 0( 13/0) 26/0( 53/0) 0( ژاپن

 19 17 71/0) 0( 37/0) 01/0( 56/0) 0( مراکش

 19 18 57/0) 0( -50/0) 0( 03/0) 80/0( پاکستان

 21 19 47/0) 0( -20/0) 14/0( 26/0) 07/0( االت متحدهیا

 28 24 66/0) 0( 12/0) 27/0( 55/0) 0( مصر

 60ش از یب 30 52/0) 0( 10/0) 30/0( 32/0) 02/0( هیجرین

 29 26 31/0) 03/0( 02/0) 39/0( 18/0) 21/0( رسنگاپو

 34 33 45/0) 0( 11/0) 29/0( 21/0) 14/0( کانادا

 60ش از یب 42 37/0) 01/0( 02/0) 38/0( 14/0) 34/0( رانیا

 60 49 -14/0) 39/0( -22/0) 15/0( -16/0) 33/0( ریالجزا

 60 ش ازیب 60ش از یب 20/0) 18/0( 50/0) 0( 53/0) 0( یاندونز

 .باشد یر میان دو متغی میب همبستگیاعداد داخل پرانتز، ارزش احتمال مربوط به آزمون دو طرفه صفر بودن ضر* 

  .نتایج تحقیق: أخذم
  

ج فرض یل نتای تحلیبرا. اند دهی ارائه گرد)1(ق در دو ستون آخر جدول ین تحقیج مربوط به اینتا
 10 نوع اول یش همانند خطاین مورد کم و بیج اینتا. میده ی را مدنظر قرار م درصد5 نوع اول یخطا

 در بلندمدت یشتریتوانند سهم ب ی میرپولی غیها ن حالت شوکین تفاوت که در ایباشد، با ا ی مدرصد
  .داشته باشند

 ی را به عنوان طول دوره بلندمدت برایتوان طول دوره ثابت یدهند که نم یج نشان مینتا
 در هر اقتصاد یف ساختاریک تعرین بدان معناست که بلندمدت یا. رفت مختلف در نظر گیاقتصادها

ه، یجری نی نسبت به اقتصادهای در مدت زمان کمتریه، عربستان و مالزیر ترکی نظییاقتصادها. است
  . ابندی یمتحده و سنگاپور به بلندمدت خود دست م االتیا
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 در اقتصاد در دوره بلندمدت یرپولی غیها  شوکآثارن فرض بود که یه ایج بدست آمده بر پاینتا
ف بلندمدت همواره دو نکته را مدنظر قرار ی در تعر،گریبه عبارت د. ابدی ی کاهش میبه اندازه کاف

 ها متی بر سطح قیرپولی غیها  شوکآثار اًیثان. شود می ی قوها متیان پول و قی ارتباط ماوالً. میداد
ال قرار داد ؤرا مورد س توان آن ی، اما مشود مید ییأ تینظر ی مباناز طریقن فرض اگرچه یا. ز استیناچ
 به عنوان طول یتواند باعث محاسبه اعداد متفاوت ی میرپولی غیها ت متفاوت شوکی که ماهان معنیبه ا

ه یجریران، نیر اقتصاد ای نظییبه عنوان مثال، در اقتصادها.  مختلف باشدی اقتصادهایدوره بلندمدت برا
در کنار  ص داده شده استیگر اقتصادها تشخیشتر از دیدر آنها طول دوره بلندمدت ب که یو اندونز

ن سطح ییت دارد حضور دارد که در تعی که حداقل به همان اندازه اهمیگری همواره عامل دحجم پول
ن نکته را مدنظر یست ایبا یج جدول فوق همواره میگر، در کنار نتایبه عبارت د. ثر استؤ مها متیق

 عضو اوپک یر کشورهای مختلف نظی وارد شده بر اقتصادهایرپولی غیها ت شوکی داد که ماهقرار
  .باشد یمتفاوت م
 وارد شده یرپولی غیها ا شوکیال بدست آورد که آؤن سی ای برایست پاسخیبا ین حال میبا ا

 مطرح یاست اگر پاسخ مثبت باشد آنگاه ک؟ریا خی آن اقتصاد است یک اقتصاد از عوامل ساختاریبه 
 طول ها ت متفاوت شوکیم ماهین حالت انتظار داریدر ا. باشد یگر مطرح نمیشده در پاراگراف فوق د

  .ر قرار دهندیثأک اقتصاد را تحت تیدوره بلندمدت 
  

  یریگ جهیخالصه و نت. 5
از  و بلندمدت مدت کوتاهر ی نظدنشو می که در کنار آن مطرح ییها مفهوم زمان در اقتصاد و اصطالح

.  وجود داردها ن اصطالحیف ای در تعاری ابهامات،ن حالیبا ا. دنباش ی میم اقتصادین مفاهیتر مهم
ده دارند که ی آنها عقاوالً. رندیگ یک اقتصاد در نظر می بلندمدت ی را برایژگیها دو نوع و اقتصاددان

 بر تورم یرپولی غیها  شوکآثار، اًیثان. ک به کامل استی نزدها متیان پول و قیدر بلندمدت ارتباط م
 محاسبه طول دوره بلندمدت در یق در پین تحقی در ایژگین دو وینظرگرفتن ابا در. باشد یز میناچ

 در ها متی مربوط به ارتباط پول و قی نظریدر رابطه با مبانبخش دوم در  .می مختلف برآمدیاقتصادها
 ی نظری مبانبخش سوم در ،پس از آن. می پرداختیرپولی غیها  شوکآثارن رفتن یبلندمدت و از ب

ق را ی تحقی از مطالعه اقتصادسنجیا  خالصهچهارمم و در قسمت ی کردی را بررسی زمانی سریلترهایف
  .میارائه کرد

 یان نرخ رشد حجم پول و تورم به اندازه کافیم که ارتباط می کردی معرفیا بلندمدت را دوره
شتر ی دوره تناوب بیبات دارای مختلف در ابتدا ترکیاقتصادهان دوره در ی محاسبه ایبرا. شود می یقو
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) ی و تصادفی خطیپس از حذف روندها (ها متی حجم پول و سطح قی زمانیها ی را از سرxاز 
ب ین ضریاگر ا. می را آزمودین دو سریان ایم  محاسبه شدهیب همبستگیاستخراج و سپس ضر

ر یم و در غیکرد ی می معرفxطول دوره بلندمدت را بود آنگاه  ی بزرگ می به اندازه کافیهمبستگ
م و آزمون مذکور را انجام یکرد ی را استخراج مx+1شتر از یبات مربوط به دوره تناوب بینصورت ترکیا
ت یحد کفا.انجام گرفت) 2003(تژرالد یانو و فیستیلتر کریبات مختلف توسط فیاستخراج ترک. میداد یم

 یسه آن با خطایر مرحله را با توجه به محاسبه ارزش احتمال و مقا در هیب همبستگیبزرگ بودن ضر
  .مین کردیی تع درصد10 و  درصد5نوع اول 

تر   بلندمدتیها  و حجم پول در دورهها متیان سطح قیج بدست آمده، ارتباط میبا توجه به نتا
ه عنوان دوره بلندمدت ک مدت زمان ثابت را بیتوان  ین حال نمیباشد، با ا ی مها گر دورهیشتر از دیب

 در یک مفهوم ساختاریرسد بلندمدت  ی به نظر م،گریبه عبارت د.  مختلف در نظر گرفتیاقتصادها
  .هر اقتصاد است
ت ی تفاوت ماهدلیل مختلف به یز ندانستن کشورهای الزم به ذکر است که متما،تیدر نها

د گفت که ینه باین زمیدر ا. باشد ی مقین تحقی ایها ی از کاستیکین کشورها ی در ایرپولی غیها شوک
م یری اقتصاد در نظر بگی ساختاریها یژگی از ویکیز به عنوان ی را نیرپولی غیها ت شوکیاگر ماه
  .شود می مطرح نیک کاستین موضوع به عنوان یآنگاه ا
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