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مطالعات اخیر در حوزه مسکن و خصوصا مطالعات انجام شده پس از بحران مالي  7002نشان
دادهاند که اثر سیاست پولي بر بازار مسکن ميتواند نامتقارن باشد .به عبارت ديگر ،در دوران
رونق و رکود بازار مسکن ،سیاست پولي يکسان ،ميتواند نتايج متفاوتي را به همراه داشته
باشد .در اين راستا هدف اصلیاينمطالعه بررسیاثرات نامتقارن سیاست پولي بر بازار مسکنطي
دوره زماني فصل اول  1721تا فصل اول  1731در اقتصاد ايران است .برای اين منظور از
روش مارکوف سويچینگ خودتوضیح برداری که يک روش غیرخطي بوده و امکان بررسي اثر
سیاست پولي در وضعیتهای مختلف بازار مسکن را فراهم ميآورد ،بهره گرفته شده است.
نتايج بدست آمده نشان ميدهد که اثر سیاست پولي بر بازار مسکن نامتقارن است؛ همچنین
نتايج توابع واکنش آني وابسته به رژيم نشان ميدهد که اثرگذاری سیاست پولي در دوران
رکود مسکن ،به مراتب بیشتر از دوران رونق اين بازار است.
واژههای کلیدی :سیاست پولي ،قیمت مسکن ،مارکوف سويچینگ

طبقهبندی.R31 ،E52 ،C32 ،C22 :JEL

 1مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نويسنده اول در دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين است.
 نويسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
مروری بر روند قیمت مسکن طي چند دهه اخیر نشان ميدهد که بازار مسکن تهران از
سال  11727چندين بار وارد فاز رونق شده و پس از رسیدن سطح قیمتها به نقطه اوج،
با کاهش نسبتا شديد قیمتها همراه شده است .گرچه رفتار سیکلي مسکن و رونق و
رکود شکلگرفته در اين بازار ،بر اساس قیمت اسمي چندان مشهود نیست ،اما روند قیمت
حقیقي به وضوح نشان دهنده وجود چنین رفتاری در بازار مسکن تهران است .نمودار 1
روند قیمت های اسمي و حقیقي يک متر مربع واحد مسکوني در بازار مسکن تهران را
نشان ميدهد .همانطور که در نمودار نیز مشاهده ميشود ،در دوره مورد بررسي حداقل
چهار سیکل رونق و رکود در بازار مسکن شکل گرفته است که نقطه اوج قیمتي آنها به
ترتیب در تابستان سال  ،1727پايیز  ،1737بهار  1732و زمستان  1731بوده است.7
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قیمت حقیقي يک متر مربع واحد مسکوني

نمودار ( :)1روند قیمتهای اسمی و حقیقی در بازار مسکن تهران
منبع :مرکز آمار ايران ،بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران و محاسبات تحقیق

وجود چنین سیکل های رونق و رکودی در بازار مسکن ،منحصر به اقتصاد ايران نبوده و
بازار مسکن در اغلب کشورها چنین رفتاری را از خود نشان ميدهد .بارزترين مورد آن،
بحراني بود که در دهه  7000در بازار مسکن کشور اياالت متحده آمريکا رخ داد و سپس
ساير بازارهای مالي را نیز درگیر نمود .قیمت مسکن در اين کشور از سال  7007با افزايش
چشمگیری روبرو شد و پس از آن در سال  7002روند نزولي خود را آغاز کرد .شروع روند
نزولي در بازار مسکن سبب ورشکستگي بانکها و بسیاری از موسسات مالي شد و افت
قابل مالحظه در بازار سهام را به دنبال داشت .بخش واقعي اقتصاد نیز از اين بحران در
1آمار بخش مسکن برای پیش از اين دوره موجود نیست.
7اين نقاط بر اساس قیمتهای حقیقي محاسبه شدهاند و با نقاط اوج قیمتهای اسمي کمي متفاوت هستند.
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امان نماند و اقتصاد اين کشور با رکود عمیقي روبرو شد .تیلور )7002( 1عامل اصلي حباب
مسکن آمريکا را سیاستهای نادرست پولي فدرال رزرو ميداند .به اعتقاد تیلور ،پس از
سال  ،7000فدرال رزرو نرخ بهره را در سطوح بسیار پايیني نگه داشته بود و اين موضوع
سبب شد تا به دلیل پايین بودن نرخ بهره ،به صورت مصنوعي تقاضا برای وامهای رهني
افزايش پیدا کند .از آنجايي که وامهای رهني اصليترين منبع تامین مالي خريد مسکن
برای مصرفکنندگان است ،مصرفکنندگان با هزينه بسیار پايین ميتوانستند ،خريد
مسکن را تامین مالي کنند ،اين موضوع سبب افزايش قدرت خريد مصرفکنندگان شده
و افزايش در تقاضای مسکن و به تبع آن شکلگیری حباب را رقم زده است.اينکه
سیاستهای پولي بازار مسکن را تحت تاثیر قرار ميدهد ،موضوعي است که در مطالعات
مختلف به آن پاسخ مثبت داده شده است .اما اخیرا مسئله جديدی مطرح شده است و
آن اينکه ،آيا در شرايط مختلف بازار مسکن ،سیاستهای پولي اثر يکساني بر اين بازار
دارد؟ يا به عبارت ديگر ،آيا اثر سیاستهای پولي بر بازار مسکن متقارن است؟ اعتقاد بر
اين است که اثر سیاستهای پولي ،زماني که بازار مسکن در حال رکود است ،ميتواند
متفاوت از حالتي باشد که اين بازار در وضعیت رونق قرار دارد .بر اين اساس ،بررسي اثرات
نامتقارن سیاستهای پولي بر بازار مسکن تهران موضوعي است که در اين تحقیق به آن
پرداخته خواهد شد .برای اين منظور از روش  MSVARاستفاده خواهد شد که يک روش
غیرخطي بوده و امکان بررسي عدم تقارن اثر سیاست پولي بر بازار مسکن را فراهم
ميسازد .در اين راستا ،اين تحقیق در شش بخش تنظیم شده است؛ پس از مقدمه حاضر،
در ادامه ابتدا ادبیات مرتبط با موضوع بررسي شده و سپس روششناسي تحقیق ارائه شده
است .در بخش چهارم نیزيافتههای تجربي تحقیق تجزيه و تحلیل شده و نهايتا در بخش
پنجم ،نتیجهگیری و توصیههای سیاستي ارائه شده است.

 -2ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری
سیاست پولي از کانالهای مختلف ميتواند بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد .در زير به
مهمترين کانالهايي که سیاست پولي بازار مسکن را از طريق آن تحت تاثیر قرار ميدهد،
اشاره شده است.

Taylor
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 -1-1-2کانال نرخ بهره (سود بانکی)
تغییر در نرخ بهره يکي از عواملي است که ميتواند بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.
برخالف ساير کانالها ،کانال نرخ بهره بازار مسکن را به صورت مستقیم متاثر ميسازد .به
عنوان مثال ،کاهش در نرخ بهره ،هزينه سرمايهگذاری را کاهش ميدهد و سبب افزايش
تقاضا در بازار مسکن ميشود .به بیان بهتر ،چون در کوتاهمدت ،سطح عمومي قیمتها
ثابت است تغییر در نرخ بهره اسمي ،سبب تغییر در نرخ بهره حقیقي ميشود .تغییر در
نرخ بهره حقیقي نیز ،تصمیمات سرمايهگذاری شرکتها و مصرفکنندگان را تحت تاثیر
قرار داده و سبب تغییر تقاضای آنها برای مسکن ميشود( .برنانکه1؛ .)1337
 -2-1-2کانال اعتبارات

2

تئوری مکانیزم انتقال پولي ،توسط برنانکه ( )1337ارائه شده و قصد دارد مکانیزم انتقال
پولي را از کانال اعتبارات ،مدلسازی نمايد .گرچه اين تئوری ،حالت کلي دارد و نحوه
اثرگذاری سیاست پولي را بر بخش واقعي اقتصاد مدلسازی ميکند .اما به راحتي ميتوان
استدالالت اين تئوری را در خصوص بخش مسکن نیز ارائه داد.
بر اساس مکانیزم انتقال پولي از کانال اعتبارات ،تغییرات در سیاستهای پولي بانک
مرکزی روی حجم اعتبارات بانکها (که به شرکتها و مصرفکنندگان اعطا ميشود) اثر
ميگذارد و از اين طريق بخش حقیقي اقتصاد ،من جمله بخش مسکن را تحت تاثیر قرار
ميدهد .برنانکه ( )1337عنوان ميکند که کانال اعتباری انتقال پولي يکي از مهمترين
کانال های انتقال پولي است و برخالف کانال مستقیم نرخ بهره ،که در بخش قبلي به آن
اشاره شد ،اثر غیرمستقیم بر بخش واقعي اقتصاد (و بخش مسکن) دارد و در کنار کانال
مستقیم نرخ بهره ،اقتصاد را متاثر ميسازد.
کانال اعتباری سیاست پولي در واقع عنوان ميکند که اثرات يک سیاست پولي که به
صورت رايج سبب تغییر در نرخ بهره و حجم پول ميشود ،توسط تغییرات درونزا که در
متغیری به اسم مازاد هزينه تامین مالي خارجي 7ايجاد ميگردد ،تقويت ميشود .معني
اين عبارت اين است که کانال اعتباری در مقابل کانال نرخ بهره (که در بخش قبلي به آن
اشاره شد) نیست ،بلکه کانالي است که در موازات با کانال نرخ بهره کار کرده و سبب
تقويت آثار سیاست پولي مي شود .مازاد هزينه تامین مالي خارجي ،شکافي است که
1
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منعکسکننده هزينه اضافي است که بنگاهها مجبور هستند برای تامین مالي خارجي ( به
عنوان مثال از طريق بازار دارايي يا بدهي) در مقايسه با تامین مالي داخلي (به عنوان
نمونه از طريق تقسیم نکردن سود) بپردازند .اين شکاف زماني وجود دارد که بنگاهها
نتوانند وثیقه کامل برای تامین مالي خارجي در اختیار بانکها قرار دهند .زماني که وثیقه
کامل وجود دارد ،حتي در بدترين حالت نیز ،درآمد انتظاری پروژه ،به اندازهای خواهد بود
که بتواند امکان پرداخت کامل وام را فراهم آورد .به عبارت ديگر ،وثیقه کامل به اين معني
است که بنگاهي که اقدام به دريافت وام ميکند ،در مقايسه با حجم پروژه (وام) وجوه
کافي داخلي داشته باشد ،که حتي در صورت شکست پروژه نیز ،بانک بتواند از اين منابع
وام خود را به صورت کامل دريافت نمايد و اعطای وام برايش هیچ ريسکي نداشته باشد.
آنچه گفته شد ،به اين معني است که اگر بنگاهي منابع داخلي کافي برای وثیقه گذاشتن
نداشته باشد ،تامین مالي خارجي برای او ،پرهزينهتر خواهد بود .در چنین حالتي ،انتظار
مي رود که سیاست پولي انقباضي سبب افزايش مازاد هزينه تامین مالي خارجي شده و
در نتیجه ،از طريق کانال اعتباری ،میزان اعتبار موجود در کل اقتصاد را کاهش دهد.
مازاد هزينه تامین مالي خارجي به دلیل برخي عوامل مانند اطالعات ناقص يا پرهزينه
بودن حل دعاوی مربوط به قراردادها در بازارهای مالي به وجود ميآيد .اين عوامل باعث
مي شود تا منابع به صورت کارا تخصیص پیدا نکنند و سبب به وجود آمدن رفاه از دست
رفته شوند .اندازه مازاد هزينه تامین مالي خارجي ،متاثر از سیاستهای پولي است که
توسط بانک مرکزی اجرا ميشود .تغییر در اندازه مازاد هزينه تامین مالي خارجي (يا همان
کانال اعتباری سیاست پولي) ،از طريق دو مجرا به وقوع ميپیوندد :کانال ترازنامه 1و کانال
وامدهي بانکي.7
 -1-2-1-2کانال ترازنامه
کانال ترازنامه بیان ميدارد که اندازه مازاده هزينه تامین مالي خارجي ميبايست با ثروت
خالص وام گیرنده رابطه عکس داشته باشد .به عنوان مثال ،هرچقدر که ثروت خالص
وامگیرنده بیشتر باشد ،احتمال اين موضوع باالتر ميرود که فرد ،قسمت اعظمي از
سرمايهگذاری خود را با منابع داخلي انجام دهد .همچنین ،وامگیرندههايي که دارای ثروت
خالص بیشتری هستند ،در صورتي که از تامین مالي خارجي استفاده کنند ،وثیقههای
Balance Sheet Channel
Bank Lending Channel

1
2
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معتبرتر و کاملتری را ميتوانند در ازای تضمین وام دريافتشده ،در اختیار وامدهنده قرار
دهند .اين موضوع باعث ميشود ،که وامدهندگان با ريسک کمتری مواجه باشند و در
نتیجه ،هزينه های کمتری را صرف مقابله با مسائلي مانند کژمنشي و  ...بکنند .از اين رو،
هزينه ها تامین مالي خارجي برای عوامل اقتصادی که از ثروت خالص بیشتری برخوردار
هستند ،کمتر خواهد بود.از آنجا که وضعیت مالي وامگیرندگان ،مازاد هزينه تامین مالي
خارجي و به دنبال آن شرايط دريافت وام و اعتبار را تحت تاثیر قرار ميدهد ،تغییرات در
کیفیت ترازنامه وامگیرنده ،به شکل مشابهي ميتواند تصمیمات سرمايهگذاری (من جمله
سرمايهگذاری در بخش مسکن) و مخارج آن را تحت تاثیر قرار دهد .کانال ترازنامهای
سیاست پولي به اين دلیل به وجود ميآيد که تغییرات در سیاست پولي بانک مرکزی ،نه
تنها نرخهای بهره را تغییر ميدهد ،بلکه وضعیت مالي وامگیرندگان را هم به صورت
مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر قرار ميدهد.به عنوان مثال يک سیاست
پولي انقباضي ،ترازنامه وام گیرنده را حداقل به صورت مستقیم از دو راه تضعیف ميکند.
اول اينکه ،اگر وامگیرنده در حال حاضر وامهای کوتاهمدت يا بدهيهای با نرخ شناور
داشته باشد ،افزايش در نرخ بهره که در نتیجه سیاست پولي انقباضي رخ ميدهد ،مخارج
مربوط به بهره را افزايش داده و سبب کاهش جريان نقدی و تضعیف موقعیت مالي
وامگیرنده ميشود .دوم اينکه ،افزايش در نرخ بهره ،به طور معمول سبب کاهش در قیمت
داراييها ميشود و از اين طريق ارزش وثیقههای وامگیرنده را کاهش ميدهد.
 -2-2-1-2کانال وامدهی بانکی
سیاست پولي ،عالوه بر تاثیری که بر ترازنامه بنگاهها دارد ،ميتواند از طريق تغییر در
عرضه اعتبارات ،خصوصا از طريق کاهش در وامهايي که بانکهای تجاری اعطا ميکنند،
متغیر مازاد هزينه تامین مالي خارجي را تحت تاثیر قرار دهد .به اين کانال ،اصطالحا
کانال وامدهي بانکي گفته ميشود .کانال وامدهي بانکي ،اساسا همان کانال ترازنامهای
است که اين بار به جای بنگاهها يا وامگیرندهها ،وامدهندگان يا بانکها را تحت تاثیر قرار
داده است.بانکها در بسیاری از کشورهای جهان ،يکي از مهمترين منابع تامین مالي و
اعطای وام و اعتبار هستند .سیاست پولي انقباضي ممکن است سبب کاهش در عرضه
منابعي شود که بانکها با اتکا به آن اقدام به اعطای وام ميکنند (داراييهای بانکها)؛
اين موضوع سبب ميشود که تعداد و مقدار وامهايي که بانکها اعطا ميکنند ،کمتر شده
و بنگاهها در تامین مالي با مشکل مواجه شوند .بنگاههای کوچک و متوسطي که اغلب
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برای تامین مالي ،متکي به بانکها هستند ،ممکن است در کوتاهمدت نتوانند به اعتبارات
دسترسي پیدا کنند يا ممکن است با صرف هزينههای بیشتری به دنبال يک وامدهنده
جديد باشند .عدم دسترسي بنگاهها به اعتبارات سیستم بانکي باعث ميشود که مازاد
هزينه تامین مالي خارجي افزايش يابد و در نتیجه آن ،فعالیتهای اقتصادی و
سرمايه گذاری (من جمله بخش مسکن) با کاهش روبرو شود.سوالي که ممکن است در
خصوص کانال وامدهي بانکي پیش بیايد اين است که سیاستهای پولي چگونه ميتواند،
عرضه وامهای بانکي را تحت تاثیر قرار دهد .برنانکه و باليندر )1333( 1مدلي از کانال
وامدهي بانکي ارائه دادهاند که در آن سیاستهای پولي بانک مرکزی ميتواند عرضه وام
را تحت تاثیر قرار دهد .اين مدل عنوان ميکند که فروش اوراق قرضه در بازار باز توسط
بانک مرکزی ،سبب کاهش ذخاير و همچنین سپردهها در سیستم بانکي ميشود ،بانکها
نیز به دلیل کاهش دسترسي بانکها به منابع قابل وامدهي ،عرضه وام را کاهش ميدهند.
 -3-1-2مکانیزم تعدیل بهینه پورتفولیو

2

مکانیزم تعديل بهینه پورتفولیو اساس تئوری پولییون در خصوص مکانیزم انتقال پولي به
بازارهای دارايي و کل اقتصاد را تشکیل ميدهد .بر اساس اين تئوری ميتوان چگونگي
اثرگذاری شوک های پولي بر بازار مسکن را تشريح نمود .افزايش در عرضه پول سبب
ميشود تا حجم و مطلوبیت نهايي داراييهای نقد نسبت به حجم و مطلوبیت نهايي ساير
داراييها تغییر پیدا کند .عوامل اقتصادی پس از مشاهده اين موضوع ،تالش خواهند کرد
تا مجددا تعادل را بازيابي کنند .برای بازيابي تعادل ،الزم خواهد بود تا عوامل اقتصادی
حجم دارايي های را که در اختیار دارند و همچنین میزان مصرفشان را به گونهای تغییر
دهند که نسبت مطلوبیتهای نهايي مجددا برابر با نسبت قیمتها شود .اين موضوع به
اين معني خواهد بود که با افزايش در حجم پول ،قیمت بسیاری از داراييها مانند مسکن
افزايش يافته و قیمت دارايي های نقد (انواع نرخ بهره) کاهش خواهد يافت .در واقع ،در
چارچوب اين تئوری پولیون معتقدند که افزايش در حجم پول ،سبب تغییر در قیمت
دارايي ها (و قیمت نسبي آنها) شده و از اين طريق تصمیمات مصرف و سرمايهگذاری
عوامل اقتصادی را تحت تاثیر قرار ميدهد (ملتزر1337 ، 7؛ نلسون.)7007 ،1
1

Bernanke and Blinder
Optimal portfolio adjustmentmechanisms
3
Meltzer
4
Nelson
2
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 -4-1-2رابطه نامتقارن سیاست پولی با بازار مسکن
همانطور که در بخش قبلي عنوان شد ،کانال اعتباری ،يکي از مهمترين کانالهای انتقال
پولي به بخش واقعي اقتصاد ،من جمله بازار مسکن است .همانطور که پیشتر نیز ذکر شد،
يکي از کانالهای اثرگذاری سیاستهای پولي از طريق کانال ترازنامه بود .در کانال
ترازنامه ،به اين دلیل که بنگاهها ممکن بود ،برای دريافت وام نتوانند وثیقه کامل در اختیار
بانک قرار دهند ،مجبور به پرداخت هزينه بیشتری بودند ،اين موضوع باعث ميشد تا
هزينه سرمايه افزايش پیدا کرده و سرمايهگذاری در بخش مسکن و ساير بخشها کاهش
يافته و از حجم فعالیت های اقتصادی کم شود .کانال ترازنامه عالوه بر اينکه سبب انتقال
اثر سیاست پولي به بخش واقعي اقتصاد ميشود ،ميتواند ،اين اثرات را به صورت نامتقارن
انتقال دهد .دلیل آن نیز واضح است .زماني که در حالت رکودی هستیم ،ترازنامه بنگاهها
(و خانوارها) در وضعیت نامطلوبتری قرار دارد .اين موضوع باعث ميشود تا مسئله
اطالعات نامتقارن تشديد شود .تشديد مسئله اطالعات نامتقارن نیز به اين معني است که
بانکها مجبور به صرف هزينه بیشتری برای اعتبارسنجي و رصد وامگیرندگان هستند و
همچنین به دلیل وجود ريسک باالتر متغیر صرفه ريسک نیز افزايش مييابد .در مجموع،
موارد فوقالذکر باعث ميشود که وامها با نرخ بیشتری در اختیار بنگاهها قرار گیرند.
حال اگر يک سیاست انقباضي پولي توسط بانک مرکزی انجام شود ،عالوه بر اينکه ،افزايش
نرخ بهره از طريق کانال ترازنامه ،منجر به کاهش فعالیت اقتصادی ميشود ،به دلیل
رکودی بودن شرايط اقتصادی ،اثر سیاست انقباضي تشديد ميشود .بنابراين انتظار ميرود
که سیاست پولي در شرايط رکودی تاثیر بیشتری بر بازار مسکن داشته باشد .به بیان بهتر
اگر يک سیاست هم اندازه را در شرايط رکود و رونق اجرا کنیم ،اثر سیاست در شرايط
رکودی ،بیشتر خواهد بود (سیموکگنه 1و همکاران.)7017 ،
 -2-2مروری بر مطالعات تجربی
 -1-2-2مطالعات داخلی
در میان مطالعات داخلي ،هیچ مطالعهای وجود ندارد که اثرات نامتقارن سیاستهای پولي
را بر بازار مسکن مورد ارزيابي قرار داده باشد ،اما مطالعاتي وجود دارد که به صورت خطي،
اثر سیاستهای پولي را بر بازار مسکن بررسي نمودهاند .در زير به مهمترين آنها اشاره
ميشود.
Simo-Kengne
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جعفری صمیمي و همکاران )1731( 1در مطالعه خود تالش کردند تا عوامل موثر بر تعیین
رفتار شاخص قیمت مسکن در ايران را شناسايي نمايند .در اين مطالعه که به روش خود
توضیح با وقفههايتوزيعي ( )ARDLانجام شده است ،محققین اثر متغیرهای مختلف را
روی قیمت مسکن مورد بررسي قرار دادند .يکي از متغیرهای اصلي مورد استفاده در اين
تحقیق ،حجم پول است که بر اساس نتايج تحقیق ،دارای اثر مثبت بر قیمت مسکن است.
نظری و فرزانگان ) 1733( 7اثر سیاست پولي بر حباب مسکن را در اقتصاد ايران مورد
بررسي قرار دادند .برای اين منظور ،محققین از يک مدل کالن نیو کینزی بهره برده و با
استفاده از روش  GMMآن را برآورد نمودند .نتايج اين مطالعه ،حاکي از آن است که نرخ
بهره حقیقي که نشاندهنده سیاست پولي است ،اثر منفي بر بازده حقیقي مسکن داشته
است.
عسگری و الماسي )1730( 7در مطالعهای به بررسي عوامل موثر بر قیمت مسکن در
مناطق شهری کشور پرداختهاند .در اين مطالعه محققین ،در کنار ساير متغیرها اثر نرخ
سود بانکي را نیز بر قیمت مسکن مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج مطالعه ايشان که با
استفاده از رويکرد دادههای تابلويي انجام شده است ،نشان ميدهد که نرخ سود وامهای
بانکي که نماينده بازار پول در اين مطالعه است ،يکي از متغیرهای اصلي اثرگذار بر قیمت
مسکن در نقاط شهری بوده و اثر مثبت بر بازار مسکن دارد.
شهبازی و کالنتری )1731( 1به بررسي شوکهای سیاست های پولي و مالي بر متغیرهای
بازار مسکن در ايران پرداختند .ايشان در اين مطالعه از رويکرد خودتوضیح برداری
ساختاری ( )SVARو از دادههای فصلي  1720تا  1732استفاده نمودهاند .نتايج برآورد
مدل مذکور ،نشان ميدهد که سیاستهای پولي و مالي در کوتاهمدت ابزارهای مناسبي
برای کنترل قیمت مسکن نیستند .اما اين سیاستها مي توانند در بلندمدت از طريق
ابزارهای عرضه پول و مخارج دولت در تعیین قیمت مسکن نقش تعیینکننده ايفا کنند.
افشاری و همتي )1737( 7در مطالعهای به شناسايي عوامل موثر بر احتمال وقوع رونق و
رکود در بازار مسکن پرداختهاند .در اين مطالعه ،به منظور شناسايي چرخههای رونق و
رکود قیمت حقیقي مسکن از روش تاريخ گذاری به نام روش مثلثي استفاده شده که برای
1
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اولین بار توسط هاردينگ و پاگان ( )7007پیشنهاد شده است.استفاده از روش مثلثي به
محققین اين امکان را داده است که بتوانند دورههای رونق و رکود از دورههای نرمال
تفکیک نمايند .پس از انجام اين کار ،محققین دو متغیر مجازی برای وقوع رونق و رکود
در بازار مسکن تعريف نموده و از الگوی پروبیت برای شناسايي عوامل موثر بر ايجاد اين
چرخهها استفاده کردهاند .نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که نرخ رشد حجم نقدينگي
حقیقي بیشترين اثر نهايي را بر افزايش احتمال وقوع دورههای رونق شديد در بازار مسکن
دارد.
موسوی و دروديان )1731( 1در مطالعهای به بررسي عوامل موثر بر بازار مسکن تهران
پرداختند .برای اين منظور از روش سریهای زماني ساختاری و الگوريتم کالمن فیلتر
استفاده شده است .در اين مطالعه از متغیر نقدينگي و همچنین نرخ بهره حقیقي به عنوان
نماينده سیاست پولي استفاده شده است .نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که نرخ بهره
حقیقي دارای اثر منفي و معنيدار و رشد نقدينگي دارای اثر بيمعني بر بازار مسکن است.
ابوالحسني و همکاران )1737( 7در مطالعهای به بررسي اثر تکانههای پولي و نفتي بر تولید
و تورم بخش مسکن پرداختهاند .در اين مطالعه از يک الگوی تعادل عمومي پويای تصادفي
استفاده شده است که بخش مسکن را در مدل اقتصاد ايران وارد نموده است .نتايج حاصل
از اين مطالعه حاکي از آن است که شوک پولي باعث افزايش موقت تولید و تورم در هر
دو بخش مسکن و غیر مسکن مي شود .البته با توجه به کشش پايین عرضه در بخش
مسکن ،افزايش در تولید در بخش غیر مسکن (در نتیجه شوک پولي) بیشتر از افزايش
تولید در بخش مسکن بوده است.
 -2-2-2مطالعات خارجی
سیموکنگنه و همکاران )7017( 7اثرات نامتقارن سیاست پولي را بر بازار مسکن مورد
بررسي قرار دادند .در اين مطالعه که برای اقتصاد آفريقای جنوبي انجام شده است،
محققین از روش خودتوضیح برداری مارکوف سويچینگ ( )MSVARاستفاده کردند.
ايشان برای ارزيابي اثرات نامتقارن سیاست پولي ،از توابع واکنش آني به تفکیک رژيم
استفاده کرده اند .اين نوع توابع واکنش آني اثر شوک وارد شده به متغیر بر سیستم را در
هر رژيم بهصورت جداگانه مورد ارزيابي قرار ميدهد و از اين طريق به محقق اين امکان
1
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را ميدهد تا اثر يک متغیر بر ساير متغیرها را در رژيمهای مختلف بررسي کرده و با هم
مقايسه کند .نتايج مطالعه ايشان نشان ميدهد که سیاست پولي بر بازار مسکن موثر بوده
و دارای اثرات نامتقارن بر اين بازار است .يافتههای محققین همچنین حاکي از آن است
که سیاست پولي در دوره رکود بازار مسکن ،اثر بیشتری بر اين بازار داشته است.
تيسي )7017( 1اثرات نامتقارن سیاستهای پولي را بر بازار مسکن بريتانیا مورد بررسي
قرار داده است .وی تاکید ميکند که زيانگريزی فروشندگان ممکن است منجر به عدم
فروش آنها در قیمتهای انتظاری خريداران شود و سبب پیدايش چسبندگي قیمتي در
بازار رکودی مسکن شود .محقق در ادامه ،برای اينکه اثر سیاست پولي را بر بازار مسکن
ارزيابي کند ،ابتدا از روش تصحیح خطای معمولي انگل گرنجر )1332( 7و سپس از روش
تصحیح خطای آستانهای هنسن و سئو )7007( 7استفاده نموده است .نتايج آزمون
هم انباشتگي انگل گرنجر (که يک روش خطي است) نشان ميدهد که اين متغیرها در
بلندمدت رابطهای با هم ندارند .اما نتايج آزمون همانباشتگي هنسن و سئو ،کمي متفاوتتر
است .بر اساس اين آزمون بین متغیرهای مدل (سیاست پولي و بازار مسکن) رابطه
همانباشتگي وجود دارد .البته اين رابطه در دوران رونق قویتر است .به عبارت ديگر اثرات
سیاست پولي بر بازار مسکن نامتقارن است.
چاودوری و مکلنان )7011(1در مطالعهای اثرات نامتقارن سیاست پولي را بر بازار مسکن
بريتانیا مورد ارزيابي قرار دادند .محققین برای بررسي اثرات نامتقارن سیاست پولي بر بازار
مسکن از يک مدل مارکوف سويچینگ خودتوضیح برداری ( )MSVARاستفاده نمودهاند.
رويکرد اين محققین ،مشابه روشي است که توسط سیموکنگنه و همکاران ( )7017به
کارگرفته شده است .نتايج مطالعه ايشان ،حاکي از آن است که اثر سیاست پولي در
دورههای رکود و رونق متفاوت است يا به عبارت ديگر ،سیاست پولي دارای اثرات نامتقارن
بر بازار مسکن است .مضاف بر اين ،نتايج اين مطالعه ،نشان ميدهد که سیاست پولي
انبساطي در دوران رکود ،اثر کمتری بر بازار مسکن در مقايسه با دوران رونق دارد.
فیری )7011( 7در مطالعهای مشابه با مطالعه تيسي ( ،)7017اثرات نامتقارن سیاست
پولي را بر بازار مسکن آفريقای جنوبي مورد ارزيابي قرار داده است .وی در اين مطالعه از
1
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روش خودرگرسیون آستانهای گشتاوری 1و تصحیح خطای آستانهای 7مربوط به آن
استفاده نموده است .نتايج اين مطالعه کامال مشابه با نتايج تيسي ( )7017است و نشان
ميدهد که سیاست پولي و بازار مسکن ،در دوران رونق ،در مقايسه با دوران رکود ،رابطه
قوی تری با هم دارند و شوک وارد شده به سیستم (کاهش نرخ بهره در اثر سیاست پولي
انبساطي) در دوران رونق ،با سرعت بیشتری تعديل شده و رابطه بلندمدت بین سیاست
پولي و بازار مسکن مجددا برقرار ميشود .حال آنکه چنین رابطهای در دوران رکود،
ضعیفتر است .دلیل آن نیز چسبندگي رو به پايین قیمتها در دوران رکود است.
آستويت و آنوندسن )7011( 7اثرات نامتقارن سیاستهای پولي را بر بازار مسکن مورد
بررسي قرار دادهاند .برخالف مطالعات سیموکنگنه و همکاران ( )7017و تيسي ()7017
که اثرات سیاست پولي را در دورههای رکود ور رونق بازار مسکن ارزيابي کردهاند ،محققین
اين مطالعه معتقدند که سیاست های پولي انبساطي و انقباضي دارای اثر نامتقارن هستند.
مطابق نظريه استاندارد عرضه و تقاضا محققین استنباط نمودهاند که سیاستهای پولي
انبساطي ميتواند در بازارهايي که کشش تقاضای کمتری دارند ،اثر بیشتری در مقايسه
با سیاست های انقباضي بر بازار داشته باشد .همچنین به علت چسبندگي رو به پايین
عرضه مسکن ،محققین بر اين باورند که سیاستهای انقباضي ،اثر بیشتری بر بازار مسکن
خواهد داشت .نتايج اين مطالعه ،مويد ادعای اولیه محققین است و نشان ميدهد که در
مجموع ،اثر سیاست پولي انبساطي برای اغلب بازهای مسکن منطقهای اياالت متحده
آمريکا (که دارای کشش های متفاوت هستند) بیشتر بوده است .البته برای مناطقي که
دارای کشش خیلي باالتری بودند ،اثر سیاست انقباضي بیشتر از سیاست پولي انبساطي
بوده است.

 -3روش تحقیق
 -1-3روش خودتوضیح برداری مارکوف سویچینگ
روش خودتوضیح برداری ( )VARتوسط سیمز )1330( 1مطرح شد و بعدها مکررا توسط
محققان در مطالعات تجربي به کار گرفته شد .معادله ( )1يک مدل خودتوضیح برداری از
مرتبه  Pرا نشان ميدهد:
1

Momentum Threshold Autoregressive
Threshold Error Correction
3
Aastveit and Anundsen
4
Sims
2
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𝑡𝜀 𝑌𝑡 = 𝑐 + ∑𝑝𝑖=1 𝐴𝑖 𝑌𝑡−𝑖 +

() 1
مشکلي که در مدل  VARوجود دارد اين است که زماني که سریهای زماني حاضر در
مدل خودتوضیح برداری دارای تغییرات رژيمي هستند ،مدل  ،VARمدل مناسبي برای
بررسي رابطه متقابل متغیرها نخواهد بود؛ چرا که در اين مدل امکان لحاظ نمودن تغییرات
رژيمي وجود ندارد .همیلتون )1333( 1برای رفع مشکل تغییرات رژيمي در مدلهای خود
توضیح ( ،)ARمدل مارکوف -سويچینگ را مطرح نمود .اين مدل ،بعدها توسط کرالزيگ7
( )1332برای مدلهای  VARنیز توسعه داده شد .ايدهی کلي در مدل خودتوضیح برداری
مارکوف-سويچینگ ( )MS-VARمربوط به فرآيند تولید دادهها ميباشد؛ در اين مدل
فرض ميشود فرآيند تولید بردار متغیرهای سری زماني 𝑡𝑌 تابعي از متغیر غیر قابل
مشاهده 𝑡𝑠 بوده و }𝑀  𝑠𝑡 ∈ {1, 2, 3, … ,ميباشد .يک مدل مارکوف-سويچینگ که در
آن عرض از مبدا مدل ،تابعي از متغیر پنهان 𝑡𝑠 است را ميتوان به صورت زير نشان داد:
𝑡𝜀 𝑌𝑡 = 𝑐(𝑠𝑡 ) + ∑𝑝𝑖=1 𝐴𝑖 𝑌𝑡−𝑖 +
() 7
البته همانند قبل ،فرآيند تولید دادهها فقط با معادله باال تکمیل نشده و بايد در مورد
ويژگيهای متغیر 𝑡𝑠 نیز مالحظاتي در نظر گرفته شود𝑠𝑡 .يک فرآيند تصادفي مارکوف
مرتبه اول ميباشد که در آن مقدار اخیر متغیر 𝑡𝑠 تنها به مقدار آن در دورهی قبل بستگي
دارد .به عبارت ديگر:
𝑃(𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 = 𝑖, 𝑠𝑡−2 = 𝑘, … ) = 𝑃(𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 = 𝑖) = 𝑃𝑖𝑗 ,
𝑀∑
}𝑀 ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ {1, … ,
𝑗=1 𝑃𝑖𝑗 = 1

() 7
که در آن 𝑗𝑖𝑃 ماتريس احتماالت انتقال ميباشد .به عبارت ديگر 𝑠𝑡 ،يک فرآيند مارکوف
مرتبه اول است که دارای  Mحالت بوده و تحويلناپذير7و ارگوديک1ميباشد .دو شرط
تحويلناپذير و ارگوديک بودن متغیر 𝑡𝑠 شروط ضروری برای مدل  MS-VARميباشند.
 -2-3توابع واکنش آنی وابسته به رژیم

5

معادله  1يک مدل  MS-VARبا  Kمتغیر درونزا و  pوقفه را نشان ميدهد 𝐴𝑖 𝑢𝑡 .نیز
نشاندهنده جمالت خطااست .اگر فرض کنیم که  mرژيم وجود داشته باشد و پارامترهای
مدل در اين  mرژيم تغییر پیدا ميکنند .ميتوان نوشت:
1

Hamilton
Krolzig
3
Irreducible
4
Ergodic
5
Regime Dependent Impulse Response Functions
2
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𝑡𝑢 𝑣1 + 𝐵11 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐵𝑝1 𝑋𝑡−𝑝 + 𝐴1
𝑖𝑓 𝑠𝑡 = 1
⋮
{ = 𝑡𝑦
()1
𝑚 = 𝑡𝑠 𝑓𝑖 𝑡𝑢 𝑚𝐴 𝑣𝑚 + 𝐵1𝑚 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐵𝑝𝑚 𝑋𝑡−𝑝 +
که در آن بردار 𝑡𝑦 حاوی  Kمتغیر درونزا بوده 𝐴𝑖 ،ماتريس حاوی ضرايب ساختاری است

که وابسته به رژيم بوده و ) 𝐾𝐼 ; 𝑢𝑡 ~𝑁(0است .بردار 𝑡𝑢 ،بردار جمالت خطای ساختاری
مربوط به  Kمعادله (معادالت مربوط به هر متغیر درونزا) سیستم است .اين جمالت خطا
دارای توزيع نرمال بوده و با هیچ کدام از مقادير آتي و گذشته خود همبستگي ندارد .در
معادله  1واريانس تمامي جمالت خطای ساختاری به  1نرمال سازی شدهاند .گرچه در
معادله  ،1جمالت خطای ساختاری در يک ماتريس  Aضرب شده است که وابسته به
رژيم است و اين موضوع باعث ميشود که ماتريس واريانس کواريانس جمالت خطای
مدل ،خود تابعي از رژيم باشند:
′
′
′
𝑖Σ𝑖 = 𝐸(𝐴𝑖 𝑢𝑡 𝑢𝑡′ 𝐴𝑖 ) = 𝐴𝑖 𝐸(𝑢𝑡 𝑢𝑡′ )𝐴𝑖 = 𝐴𝑖 𝐼𝐾 𝐴𝑖 = 𝐴𝑖 𝐴′
() 7
درحالت کلي ،توايع واکنش آني تغییرات انتظاری متغیرهای درونزا را پس از وارد شدن
يک شوک به سیستم اندازهگیری ميکنند .توابع واکنش آني وابسته به رژيم نیز دقیقا
همین مفهوم را در چارچوب مدل مارکوف سويچینگ خودتوضیح برداری انجام ميدهند.
تنها تفاوتي که وجود دارد اين است که در توابع واکنش آني وابسته به رژيم ،توابع واکنش
آني به صورت مجزا برای هر رژيم استخراج ميشود .برای مدل عمومي که در معادله 1
معرفي شد ،ميبايست  𝑚𝐾 2تابع واکنش آني مجزا محاسبه کنیم .اين  𝑚𝐾 2تابع واکنش
آني ،پاسخ  Kمتغیر درونزا به  Kشوک در  mرژيم است .توابع واکنش آني وابسته به
رژِيم ،در رژيم  iاز طريق معادله  1قابل محاسبه هستند .معادله  1پاسخ متغیرهای درونزای
مدل را به شوک وارد شده (به اندازه يک انحراف معیار) به جزء خطای kام در دوره  tو
در رژيم  iنشان ميدهد .سری بردارهای  Kبعدی واکنش  𝜃𝑘𝑖,1 , … , 𝜃𝑘𝑖,ℎنیز مقدار
واکنش متغیرهای توضیحي را اندازهگیری ميکنند.
( )1

𝑛
|𝑠𝑡 = ⋯ = 𝑠𝑡+ℎ = 𝜃𝑘𝑖,ℎ
𝑓𝑜𝑟 ℎ ≥ 0

𝜕𝑦𝑛,𝑡+ℎ
𝑡𝑘𝑣𝜕

تخمین سری بردارهای واکنش  𝜃𝑘𝑖,1 , … , 𝜃𝑘𝑖,ℎنیز از طريق ترکیب تخمین پارامترهای
مدل خودتوضیح برداری مارکوف سويچینگ نامقید با تخمین ماتريس پارامترهای
ساختاری 𝑚̂𝐴  𝐴̂1 , … ,که از طريق محدوديتهای شناسايي (در اين مطالعه از روش تجزيه
چولسکي استفاده شده است) بدست آمدهاند ،امکانپذير است .اولین بردار واکنش ،𝜃𝑘𝑖,0
اثر شوک وارد شده به جزء خطای kام را روی متغیرهای درونزای مدل نشان ميدهد .يک
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انحراف معیار شوک وارد شده به جزء خطای kام در زمان صفر معادل اين است که بردار
جمالت خطا در اين دوره به شکل ) 𝑢0 = (0, … ,0,1,0, … ,0باشد .يا به عبارت ديگر،
تنها جزء kام اين بردار برابر  1باشد .با ضرب کردن اين بردار در ماتريس ضرايب بردار
ساختاری ( 𝑖̂𝐴 ) که وابسته به رژيم است ،اولین بردار واکنش به دست خواهد آمد .ساير
بردارهای ضرايب پاسخ با حل رو به جلو معادله  1برای متغیرهای توضیحي قابل محاسبه
است .معادالت  2و  ،3نحوه محاسبه بردارهای پاسخ را بر اساس ماتريس ضرايب مدل
نامقید و ماتريس ضرايب ساختاری نشان ميدهد (اهرمن و همکاران.)7007 ،1
𝜃̂𝑘𝑖,0 = 𝐴̂𝑖 𝑢0
() 2
() 3

ℎ>0

𝑟𝑜𝑓

̂ min(ℎ,𝑝) ̂ ℎ−𝑗+1
𝜃̂𝑘𝑖,ℎ = ∑𝑗=1
𝑖𝑗𝐵
𝐴𝑖 𝑢0

 -3-3مدل تحقیق
در اين تحقیق ،برای بررسي اثرات نامتقارن سیاستهای پولي بر بازار مسکن از روش
خودتوضیح برداری مارکوف سويچینگ حالت  MSIAHاستفاده خواهد شد .در واقع اين
حالت از مدل مارکوف سويچینگ به ما اين امکان را ميدهد که تمامي اجزای معادله را
تابعي از رژيم در نظرگرفته و فرضیه نامتقارن بودن را بتوانیم آزمون کنیم.به بیان ديگر،
تنها در اين حالت 7از مدل مارکوف سويچینگ است که امکان بررسي اثرات نامتقارن و
همچنین رسم توابع واکنش آني وابسته به رژيم فراهم ميشود .مدل مورد استفاده در اين
تحقیق يک مدل  7MSIAH-VARدو متغیره خواهد بود که متغیر اول ،متغیر قیمت
حقیقي مسکن ( )phو متغیر دوم متغیر حجم پول( )mاست .1البته در صورتي که اين دو
متغیر دارای ريشه واحد باشند از تفاضل مرتبه اول متغیرها استفاده خواهد شد .در غیر
اين صورت از سطح متغیرها در اين مدل بهره گرفته خواهد شد .مدل MSIAH-VAR
مذکور را در حالت کلي ميتوان به شکل زير نوشت:
1

Ehrmann, Ellison & Valla
 2برای آشنایی با سایر حالتهای مدل مارکوف سویچینگ به ) Krolzig(1997مراجعه شود.
3
Markov Switching Intercept Autoregressive Heteroskedasticity-Vector
Autoregression
 4قیمت حقیقی مسکن از تقسیم قیمت اسمی مسکن بر شاخص قیمت مصرف کننده بدست آمده است .برای
متغیر قیمت اسمی مسکن از داده های قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران استفاده شده که از
مرکز آمار ایران استخراج شده است .دادههای شاخص قیمت مصرفکننده نیز از بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران استخراج شده است .همچنین دادههای حجم پول نیز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
استخراج شده است .داده های مورد استفاده در این تحقیق ،به صورت فصلی بوده و شامل بازه  1734-1تا
 1731-1است.

اثرات نامتقارن سیاستهای پولي بر بازار مسکن ايران...

30

𝑝

𝑝

𝑡𝑝ℎ𝑡 = 𝑐1 (𝑠𝑡 ) + ∑ 𝛼1𝑖 (𝑠𝑡 )𝑝ℎ𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽1𝑖 (𝑠𝑡 )𝑚𝑡−𝑖 + 𝜀1
𝑖=1
𝑝

𝑖=1
𝑝

𝑡𝑚𝑡 = 𝑐2 (𝑠𝑡 ) + ∑ 𝛼2𝑖 (𝑠𝑡 )𝑝ℎ𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽2𝑖 (𝑠𝑡 )𝑚𝑡−𝑖 + 𝜀2
𝑖=1

𝑖=1

{

در صورتي که اثر سیاست پولي بر بازار مسکن در هر دو رژيم يکسان باشد ،بايد مجموع
ضرايب متغیر حجم پول در معادله قیمت حقیقي مسکن که نشاندهنده اثر تجمیعي اين
متغیر بر بازار مسکن است ،به لحاظ آماری در هر دو رژيم با هم برابر باشند يا به عبارت
ديگر قید ) ∑𝑝𝑖=1 𝛽1𝑖 (1) = ∑𝑝𝑖=1 𝛽1𝑖 (2برقرار باشد .ميتوان برقراری اين قید را با
استفاده از آزمون والد يا آزمون نسبت راستنمايي بررسي نمود .در صورتي که اين قید
برقرار باشد به اين معني است که اثرات سیاست پولي بر بازار مسکن متقارن است ،در غیر
اين صورت ،ميتوان نتیجه گرفت که اثر سیاست پولي در دورههای رونق و رکود بر بازار
مسکن ،متفاوت است .عالوه بر آزمون والد ،برای بررسي دقیقتر متقارن يا نامتقارن بودن
اثر سیاست پولي بر سطح قیمتها در بازار مسکن از توابع واکنش آني استفاده شده است.
توابع واکنش آني مذکور برای هر رژيم متفاوت است و اثر سیاست پولي را در هر رژيم به
صورت جداگانه روی بازار مسکن مورد بررسي قرار ميدهد .رسم توابع واکنش آني به
تفکیک هر رژيم اين امکان را ميدهد که اثر سیاست پولي را در رژيمهای مختلف بتوانیم
مقايسه نموده و در صورت متفاوت بودن اين اثر در رژيمها ،در مورد متقارن يا نامتقارن
بودن آن اظهار نظر بکنیم.

 -4یافتههای تحقیق
اولین مرحله در انجام تخمین سریهای زماني بررسي وضعیت ايستايي متغیرها ميباشد.
در اين قسمت با استفاده از آزمون ريشه واحد ديکي -فولر تعمیمیافته ( ،)ADFفیلیپس-
پرون ( )Phillips-Perronو  KPSSايستايي متغیرها بررسي شده و نتايج در جدول ارائه
ميشوند .در اين تحقیق از روش باال به پايینبرای بررسي درجه انباشتگي متغیرها استفاده
ميشود .نتايج آزمون ريشه واحد برای دو متغیر اصلي تحقیق در جدول  1گزارش شده
است.
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جدول ( :)1آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق
سطح
Phillips-Perron
***-1/77
-1/21
تفاضل مرتبه اول
***-12/13
***-1/73

KPSS
***1/71
***0/32
0/17
0/17

متغیر

ADF
-7/13
-1/31

mt
pht

***-7/23
***-1/11

mt
pht

*معنيدار در سطح  10درصد **معنيدار در سطح  7درصد***معنيدار در سطح  1درصد
منبع :يافتههای تحقیق

نتايج بدستآمده در جدول  1نشان ميدهد که متغیر  mtبر اساس هر دو آزمون ديکي-
فولر تعمیميافته و  KPSSدر سطح ناايستا است؛ اما بر اساس آزمون فیلیپس-پرون در
سطح ايستا است .با توجه به اينکه آزمونهای ريشه واحد در شرايط خاصي ممکن است
نتايج نادرستي را به دست دهند و همجنین با مدنظر قراردادن اين مسئله که از میان سه
آزمون انجام شده ،دو مورد داللت بر ناايستايي متغیر حجم پول دارند ،ميتوان نتیجه
گرفت که اين متغیر در سطح ناايستا است .آزمون ريشه واحد برای تفاضل اين متغیر
حاکي از ايستا شدن اين متغیر با يکبار تفاضلگیری است.نتايج گزارش شده در جدول ،1
همچنین نشان ميدهد که متغیر  phtبر اساس هر سه آزمون ،در سطح ناايستا بوده و
با يکبار تفاضلگیری ايستا ميشود .بنابراين با توجه به ناايستا بودن هر دو متغیر در سطح،
در مراحل بعدی تحقیق ،از تفاضل مرتبه اول متغیرها استفاده خواهد شد.
برای اينکه بتوان از غیرخطي بودن الگوی دادهها اطمینان حاصل نمود از آزمون LR
استفاده ميشود .مقدار آماره اين آزمون ،از مقادير حداکثر راستنمايي دومدل رقیب ،يک
مدل با يک رژيم(مدل خطي) و مدل ديگر با دو رژيم(مدل غیر خطي) ،محاسبه ميگردد
و دارای توزيع کایدو ميباشد.
جدول ( :)2نتایج آزمون (LRآزمون خطی بودن رابطه)
ارزش احتمال

درجه آزادی

مقدار آماره

0/000

77

171/71

منبع :يافتههای تحقیق
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همانطور که نتايج جدول  7نشان ميدهد مقدار آماره آزمون  LRاز مقدار بحراني آن در
سطح معنيداری  1درصد بزرگتر بوده و بنابراين ميتوان نتیجه گرفت که به جای مدل-
های خطي ،بهتر است که از روش غیرخطي مارکوف-سويچینگ برای تخمین مدل
استفاده شود.1
يکي از مهمترين آزمونهايي که بايد در خصوص تخمین مدل  VARانجام شود ،تعیین
تعداد وقفه بهینه مدل است .به طور رايج در مطالعات ،برای تعیین تعداد وقفههای بهینه
اين مدل ،از آمارههای اطالعاتي نظیر شوارتز 7و آکايیک 7استفاده ميشود .نتايج تعیین
وقفه بهینه مدل  MSIAH-VARحاکي از آن است که مدل با  1وقفه دارای کمترين
مقدار آماره اطالعاتي آکايیک است و از اين رو مدل ) MSIAH-VAR(4به عنوان مدل
بهینه انتخاب ميشود .جدول  ،7نتايج تخمین اين مدل را نشان ميدهد.
همانطور که در جدول  7مشاهده ميشود ،متغیر حجم پول در رژيم يک در معادله قیمت
حقیقي مسکن ،دارای وقفههای معنيدار است .وقفه اول اين متغیر در سطح  10درصد و
وقفه چهارم اين متغیر در سطح  7درصد معنيدار هستند .در رژيم  7نیز فقط وقفه اول
اين متغیر در سطح  10درصد معني دار است .البته بايد توجه داشت که انحراف معیار
ضرايب مدل  VARهمواره بزرگتر از مقدار واقعي برآورد ميشود و از اين رو نميتوان در
خصوص معنيداری ضرايب به درستي اظهار نظر نمود .اما با اين وجود ،هم در رژيم يک
و هم در رژيم دو ،متغیر حجم پول دارای تاثیر معنيدار بر متغیر قیمت حقیقي مسکن
است.

1مشکلي که در آزمون غیرخطي بودن به کمک آزمون  LRوجود دارد اين است که در فرضیه صفر اين آزمون به
علت وجود پارامترهای مزاحم ،توزيع مجانبي آماره آن (آماره آزمون نسبت راستنمايي) غیر استاندارد ميباشد.
متاسفانه ،در فرضیه صفر اين آزمون پارامترهای ( p ijاحتماالت انتقال) قابل تعريف نبوده و ماتريس اطالعات،
ماتريس منفرد ميباشد .آنگ و بکارت )1333( 1نشان دادند که ميتوان توزيع مجانبي آمارهی  LRبین دو رژيم
يک و دو را با استفاده از توزيع کای دو تقريب زد ،به طوری که درجهی آزادی اين توزيع برابر تعداد پارامترهای
مزاحم به عالوه تعداد محدوديتهای خطي اعمال شده ميباشد (اين رويکرد در جدول فوق ،اعمال شده است).
2
Schwarz Information Criterion
3
Akaike Information Criterion
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جدول ( :)3نتایج تخمین مدل )MSIAH-VAR(4

معادله

معادله

mt

pht
c1

pht 1

0/077

7/710

0/113

0/000

7/770

0/212

0/101

0/772

0/072

0/137

-0/203

-0/177

pht 2

0/213

0/771

0/077

0/011

-7/030

-0/771

pht 3

0/011

-7/130

-0/177

0/171

-0/137

-0/013

pht 4

0/000

7/120

0/132

0/037

1/220

0/737

m t 1

0/311

-0/101

-0/013

0/170

1/770

0/111

mt  2

0/203

-0/722

-0/013

0/301

-0/177

-0/077

mt 3

0/071

-7/700

-0/721

0/013

7/110

0/213

mt  4

0/011

7/130

3/313

0/000

-1/770

-11/777

c2

0/210

0/727

0/073

0/001

7/110

0/707

pht 1

0/133

0/131

0/027

0/777

1/710

0/117

pht 2

0/132

-1/710

-0/111

0/077

-7/730

-0/771

pht 3

0/737

1/020

0/030

0/101

-1/120

-0/103

pht 4

0/000

7/710

0/303

0/032

1/200

0/777

m t 1

0/723

0/331

0/123

0/321

-0/172

-0/072

mt  2

0/700

-1/710

-0/733

0/717

0/313

0/137

mt 3

0/703

-0/113

-0/103

0/111

-1/130

-0/717

mt  4

رژيم 1

7/710

-1/120

آماره t

رژيم 7

ارزش
احتمال
0/000

مقدار
ضريب
13
/773

ارزش
احتمال
0/000

آماره t

مقدار
ضريب
-10
/011

ماتريس احتماالت انتقال
p12 =0/03

p11 =0/31

p 22 =0/37

p 21 =0/03
*

آزمونهای مربوط به جمالت خطا
(7/01 )0/73

آزمون نرمال بودن

(13/37 )0/10

آزمون عدم وجود خودهمبستگي

(0/71 )0/21

آزمون همساني واريانس

منبع :يافتههای تحقیق
*آزمون خودهمبستگي برای  17وقفه انجام شده است .آزمون ناهمساني واريانس نیز با يک وقفه انجام شده است.
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نمودار  ،7تقسیمبندی رژيمهای استخراج شده را نشان ميدهد .اين نمودار شامل يک
نمودار خطي است که نشان دهنده روند متغیر رشد قیمت حقیقي مسکن است و همچنین
شامل نقاطي است که به رنگ خاکستری مشخص شده است .نقاط خاکستری رنگ
نشاندهنده دورههايي است که در رژيم  7قرار گرفتهاند .مناطق سفید نیز نشان دهنده
دورههای مربوط به رژيم يک هستند .همانطور که مشاهده ميشود ،رژيم يک مربوط به
دوره هايي است که نرخ رشد قیمت حقیقي مسکن منفي بوده يا به عبارت ديگر ،بازار
مسکن در رکود بوده است و رژيم دو نیز منطبق بر دورههای رونق اين بازار است.

نمودار ( :)2تقسیمبندی رژیمها
منبع :يافتههای تحقیق

مطابق جدول  ،7متغیر قیمت حقیقي مسکن نیز در رژيم يک بر متغیر حجم پول اثرگذار
است .به عبارت ديگر ،سیاست پولي به وقايع رخداده در بازار مسکن در دوره رکود مسکن
واکنش نشان مي دهد .ضريب وقفه اول و وقفه چهارم متغیر قیمت حقیقي مسکن در
معادله حجم پول معنيدار هستند .در رژيم  ،7هیچ يک از ضرايب متغیر قیمت حقیقي
مسکن در معادله حجم پول معنيدار نیستند .البته همانطور که پیشتر نیز ذکر شد ،سطح
معنيداری محاسبه شده برای ضرايب در الگوی  VARقابل اتکا نیستند و بنابراين
نميتوان از آنها برای تفسیر آماری در خصوص ضرايب استفاده نمود .عالوه بر اين ،ضرايب
مدل  ،VARبه دلیل اينکه بیانگر هیچ رابطه همزماني بین متغیرها نیستند ،به لحاظ
اقتصادی فاقد تفسیر هستند و برای اينکه بتوانیم در چارچوب مدل  VARبه بررسي
رابطه همزمان بین متغیرها بپردازيم از توابع واکنش آني استفاده ميشود که در ادامه به
آن پرداخته خواهد شد .البته پیش از آن به بررسي تقارن اثر سیاست پولي بر بازار مسکن
پرداخته مي شود.برای بررسي تقارن اثر سیاست پولي بر بازار مسکن ،همانطور که پیشتر
نیز عنوان شد ،فرضیه برابری مجموع ضرايب متغیر حجم پول در معادله قیمت حقیقي
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مسکن در دو رژيم مورد بررسي قرار ميگیرد .برای اين منظور از آزمون والد استفاده
ميشود .نتايج آزمون والد ،در جدول  1گزارش شده است.
p

p

i 1

i 1

جدول ( :)4نتایج آزمون والد(آزمون ))  1i (1)   1i (2
ارزش احتمال

درجه آزادی

مقدار آماره

0/000

1

72/01

منبع :يافتههای تحقیق

همانطور که نتايج جدول  ،1نشان ميدهد ،فرضیه برابری ضرايب متغیر حجم پول در
معادله قیمت حقیقي مسکن (تقارن اثر سیاست پولي بر بازار مسکن) در سطح معنيداری
يک درصد رد مي شود .به عبارت ديگر ،نتايج حاکي از آن است که اثر سیاست پولي بر
بازار مسکن ،نامتقارن است.
حال برای اينکه بتوانیم اثر همزمان سیاست پولي بر بازار مسکن را مورد ارزيابي قرار
دهیم ،در اين قسمت از توابع واکنش آني وابسته به رژيم بهره گرفته ميشود .اين توابع
به ما کمک مي کند تا اثر سیاست پولي بر بازار مسکن را در هر رژيم به صورت جداگانه
مورد ارزيابي قرار دهیم .نمودار  ،7پاسخ متغیرهای قیمت حقیقي مسکن و حجم پول را
به شوک وارد شده (به اندازه يک انحراف معیار) به متغیر حجم پول را در رژيم يک نشان
ميدهد .عالوه بر پاسخ متغیرها به شوکهای وارد شده در نمودارهای رسم شده ،فواصل
اطمینان مربوط به توابع واکنش آني (نمودار خطچین) نیز نمايش داده شده است.
همانطور که پیشتر نیز ذکر شد ،انحراف معیار ضرايب مدل  ،VARبزرگتر از معمول
تخمین زده ميشود و بنابراين در صورتي که فواصل اطمینان توابع واکنش آني نیز بر اين
اساس محاسبه شود ،دارای ايراد خواهند بود .از اين رو در اين مطالعه از روش بوت استرپ
برای محاسبه فواصل اطمینان توابع واکنش آني استفاده شده است .فواصل اطمینان
محاسبه شده 1در نمودارهای زير با  10،000بار تکرار بدست آمدهاند .7همانطور که نتايج
نمودار  7نشان ميدهد ،در هر دو رژيم ،قیمت حقیقي مسکن به شوک وارد شده به متغیر
حجم پول به لحاظ آماری پاسخ معنيدار دادهاند .در رژيم يک ،پس از شوک مثبت وارد
 1برای اطالع از نحوه محاسبه فواصل اطمینان با استفاده از روش بوت استرپ ،به مطالعه Ehrmann, Ellison
 )and Valla (2001مراجعه شود.
 7کد اين روش توسط محققین در نرمافزار  Oxmetrics 7.2نوشته شده است  .در صورت نیاز امکان ارائه اين کدها
وجود دارد.
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شده به متغیر حجم پول ،قیمت حقیقي مسکن ،پاسخ مثبت به آن داده و اين پاسخ تا
دوره پنجم معنيدار بوده است .پس از دوره پنجم ،اثر شوک از بین رفته و به سمت صفر
میل کرده است .گرچه پس از دوره هشتم ،متغیر قیمت حقیقي مسکن ،پاسخ منفي به
شوک نشان داده است ،اما به لحاظ آماری معنيدار نبوده است؛ به عبارت ديگر ،نميتوان
گفت که پاسخ اين متغیر مخالف صفر بوده است .بنابراين ميتوان عنوان نمود که در رژيم
يک متغیر حجم پول صرفا تا دوره پنجم بر متغیر قیمت حقیقي مسکن اثرگذار بوده است
و بعد از آن هیچ اثری بر اين متغیر نداشته است .جهت اثرگذاری شوک پولي نیز در جهت
مثبت بوده است .به عبارت ديگر ،يک شوک انبساطي پولي در دوران رکود مسکن باعث
افزايش سطح قیمت حقیقي مسکن ميشود.در رژيم دوم نیز ،پاسخ قیمت حقیقي مسکن
به شوک انبساطي پولي در دورههای ابتدايي (تا دوره پنجم) مثبت بوده است .البته صرفا
در دوره سوم و چهارم اين اثر معنيدار بوده است .به عبارت ديگر ،يک شوک پولي
انبساطي ،زماني که بازار مسکن در رونق است ،پس از سه دوره بر سطح قیمتها در بازار
مسکن اثر معنيدار خواهد داشت .اين اثر به سرعت پس از گذشت يک دوره (پس از دوره
چهارم) به صفر میل خواهد کرد .نکته جالب توجه در خصوص رژيم دوم اين است که طي
دورههای هفتم تا نهم ،شوک پولي انبساطي دارای اثر معنيدار منفي بر سطح قیمتهای
حقیقي در بازار مسکن است.
در خصوص تقارن اثر شوکها نیز ،همانطور که مشاهده ميشود ،به لحاظ شکلي ،نحوه
اثرگذاری شوک پولي ب ر بازار مسکن ،در دو رژيم کامال متفاوت است .همچنین به لحاظ
اندازه نیز ،در رژيم يک پاسخ قیمت حقیقي مسکن به شوک پولي ،بزرگتر از رژيم دو
است .اين نتیجه منطبق بر مباني نظری تصريح شده بر اساس کانال اعتباری پولي است.
همانطور که پیشتر نیز در بخش مباني نظری عنوان شد ،در دوران رکود ،اثر ترازنامهای و
وامدهي بانکي نمود بیشتری دارند و از اين رو سیاست انبساطي در اين دورهها با تسهیل
شرايط اعطای وام و  ...دارای تاثیر بیشتری بر بخش مسکن خواهد بود.
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پاسخ متغیر قیمت حقیقي مسکن به شوک وارد شده به متغیر حجم پول در رژيم 1
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نمودار  ،1نیز پاسخ متغیر حجم پول به شوک وارد شده به متغیر قیمت حقیقي مسکن را
نشان ميدهد .همانطور که در نمودار مشاهده ميشود ،قیمت حقیقي مسکن ،صرفا در
رژيم يک دارای اثر معني دار بر متغیر حجم پول است .به عبارت ديگر ،فقط در رژيم
رکودی است که سیاستگذار پولي به تغییرات قیمت در بازار مسکن واکنش نشان ميدهد.
زماني که در دوره رکودی بازار مسکن ،يک شوک مثبت به قیمت حقیقي مسکن وارد
ميشود ،حجم پول پس از سه دوره ،به اين تغییرات واکنش مثبت معنيدار نشان ميدهد
و پس از دوره سوم اثر معنيدار بر حجم پول ندارد .البته در دورههای ششم و هفتم پاسخ
حجم پول به شوک مثبت وارد شده به سطح حقیقي قیمتها در بازار مسکن منفي است.
به عبارت ديگر افزايش قیمتها در بازار مسکن ،باعث کاهش در حجم پول ميشود .نتیج
بدستآمده در نوع خود شايان توجه است .زيرا انتظار ميرود که بانک مرکزی در واکنش
به افزايش قیمتها در دوران رونق بازار مسکن ،که معموال در بازار ايران با افزايش شديد
قیمت ها همرا است ،واکنش منفي نشان دهد ،اما آنچه در عمل مشاهده شده است ،اين
است که در رژيم  ،7بانک مرکزی هیچ واکنش معنيداری از خود نشان نداده است.
همچنین برخالف انتظار در دوره رکودی بازار مسکن ،پاسخ بانک مرکزی به افزايش
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قیمتها در بازار مسکن در برخي دورهها منفي بوده است که در نوع خود جالب توجه
است.
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 -5نتیجهگیری
در اين مطالعه به بررسي اثرات نامتقارن سیاست پولي بر بازار مسکن تهران پرداخته شد.
برای اين منظور از روش مارکوف سويچینگ خودتوضیح برداری که يک روش غیرخطي
بوده و امکان ايجاد تغییرات رژيمي را در مدل خودتوضیح برداری خطي فراهم ميآورد
استفاده شده است .از آنجايي که هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثرات نامتقارن سیاست
پولي در دورههای رکود و رونق است ،اين روش (برخالف مدلهای خطي) ميتواند امکان
دستیابي به اين هدف را میسر سازد .دوره مورد بررسي اين تحقیق فصل اول سال 1721
تا فصل اول سال  1731است .نتايج اين تحقیق نشان داد که سیاستهای پولي در به
شکلي نامتقارن بازار مسکن را تحت تاثیر قرار ميدهد .آزمون تقارن اثر سیاست پولي
حاکي از آن است که در سطح اطمینان بسیار بااليي ،ميتوان اين فرضیه تقارن را رد
نمود .همچنین نتايج توابع واکنش آني وابسته به رژيم نشان ميدهد که اثر سیاست پولي
انبساطي بر بازار مسکن در هر دو رژيم مثبت است و در دورههای ابتدايي پس از وقوع
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شوک پولي ،بازار مسکن پاسخ مثبت معنيدار به اين شوک ميدهد که البته با گذشت
زمان به صفر میل ميکند و اثر شوک از بین ميرود .البته میزان اثرگذاری اين شوک در
دو رژيم برابر نبوده و در رژيم يک يا همان دوره رکود مسکن ،اثر آن به مراتب بیشتر
است.
بر اساس آنچه از نتايج اين تحقیق برميآيد ميتوان به سیاستگذار پولي پیشنهاد نمود که
اگر قصد داشته باشد بازار مسکن را وضعیت رکودی خارج کند ،ميتواند از سیاست پولي
انبساطي استفاده نمايد .البته بايد توجه داشته باشد که انجام سیاست پولي انبساطي در
دوران رونق بازار مسکن ،کمک چنداني به اين بازار نميکند و حتي بعد از گذشت چند
دوره مي تواند اثرگذاری منفي بر اين بازار نیز داشته باشد .همچنین با توجه به اهمیت
بازار مسکن و سهم قابل توجه آن در اقتصاد ايران ،به سیاستگذار پولي پیشنهاد ميشود
که در سیاستگذاریهای خود به تغییرات اين بازار توجه الزم را داشته باشد؛ چرا که نتايج
بدستآمده از اين تحقیق حاکي از عدم پاسخ سیاست پولي به شوکهای قیمتي در بازار
مسکن است .با توجه به روابط پسین و پیشین باالی بازار مسکن و البته سهم باالی اين
بخش از اقتصاد کل کشور ،بي توجهي به وقايع اين بازار ،هنگام اعمال سیاستهای پولي
ميتواند بانک مرکزی را در دستیابي به يکي از اصليترين اهداف خود ،يعني دستیابي به
رشد اقتصادی پايدار با مشکل مواجه نمايد.
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