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هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بخش مسکن در ایران می-
باشد .برای این منظور ،ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر بخش
مسکن طراحی شده و سپس با استفاده از روش بیزین و دادههای سری زمانی فصلی دوره
 1368 –1395اقتصاد ایران برآورد گردیده است .بررسی عدم تقارن سیاست پولی در سه
حالت اثرات :مثبت و منفی ،اندازه متفاوت تکانهها و اثرات سیاست پولی در رکود و رونق
انجام شده است .در حالت اعمال یک واحد تکانه مثبت به مدل ،حجم عرضه بخش مسکن
( )hدر اقتصاد  %45کاهش یافته و قیمت نسبی اجاره ( )qدر حدود  %13افزایش دارد .با
افزایش قیمت نسبی اجاره ،سطح درآمد حقیقی فعاالن بخش مسکن افزایش می یابد.
با اعمال یک واحد تکانه منفی ،حجم عرضه بخش مسکن ( 9% )hافزایش مییابد .با افزایش
تولید در بخش مسکن قیمت نسبی اجاره ( )qدر حدود  %1افزایش مییابد .لکن ارزش
خالص ایجاد شده در بخش مسکن ( )ntدر ابتدای تکانه تقریباً تغییری نمیکند .همچنین
نتایج نشاندهنده این است اعمال یک واحد تکانه مثبت باعث میشود ارزش خالص در
بخش مسکن  %12افزایش یابد .از طرفی با تغییر در اندازه تکانه و همچنین با اعمال یک
سیاست پولی مشابه ،یکبار در رکود و بار دیگر در رونق ،واکنش متغیرهای الگو نیز متفاوت
خواهد بود.
واژههای کلیدی :نوسانهای بخش مسکن ،قاعده تیلور ،عدمتقارن سیاست پولی ،الگوی
تعادل عمومی پویای تصادفی.
طبقهبندی .E31 ،E42 ،E51 :JEL
 1این مقاله مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه تبریز است.
 نویسنده مسئول
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اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن ایران :رویکرد DSGE

 -1مقدمه
همواره چگونگی تاثیر تکانههای پولی بر بخش مسکن در ادبیات اقتصادی مدنظر بوده
است .پاسخ این سوال میتواند قدم مهمی در بررسی نوسانهای بازار مسکن باشد.
همچنین اهمیت این سوال می تواند چرائی الزام استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره برای
بهبود ثبات مالی باشد .بر این اساس توجه به اثر سیاست پولی بر نوسانهای بخش
مسکن از دو جنبه مهم است .اول اینکه ،بادوام بودن مسکن باعث میشود تا عرضه
مسکن در مقابل کاهش نرخ بهره مقاوم باشد (گلیزر و گیورکو)2005 ،1؛ به عبارت
دیگر ،افزایش نرخ بهره دارای اثرات بیشتری بر بازار مسکن است تا کاهش نرخ بهره.
دوم اینکه ،در بازار مسکن شاهد عدم تقارنهای زیادی هستیم که باعث میشود تا
تغییرات در سیاست پولی دارای اثرات متفاوتی باشد (فریرا و گیورکو .)2012 ،2لذا
انتظار می رود سیاست پولی دارای اثرات نامتقارن بر بازار مسکن باشد .بر اساس ساختار
استاندارد عرضه و تقاضا ،شوکهای انقباضی مسکن همواره اثر بیشتری بر قیمت مسکن
دارند تا شوکهای انبساطی ،مگر اینکه عرضه کامال بیکشش باشد .بر اساس شواهد
موجود مبنی بر غیر خطی بودن این اثر بر بازار مسکن و اهمیت آن در اقتصاد هر
کشوری ،مطالعه حاضر به بررسی نامتقارن بودن اثرات سیاست پولی بر بازار مسکن
ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا میپردازد .در این راستا بررسی عدم
تقارن در سه قالب :الف) بررسی اثر تکانه مثبت و تکانه منفی پولی ،ب) بررسی تأثیر
تکانههای پولی با اندازههای متفاوت ،ج) بررسی تکانههای پولی در شرایط رکود و رونق
اقتصادی صورت میگیرد .بر این اساس ابتدا در بخشهای دوم ادبیات موضوع ،سوم
تشریح الگو ،چهارم شبیهسازی الگو و باالخره در بخش پنجم نتیجهگیری و
پیشنهادهای الگو بیان میشود.

 -2ادبیات موضوع
این قسمت به بیان پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با پژوهش می پردازد:
آستوی و آنوندسن )2018( 3در مطالعهای به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر
بخش مسکن آمریکا طی دوره  2007:4-1983:1پرداختهاند .روش مورد استفاده

1

Glaeser & Gyourko
Gyourko& Ferreira
3
Aastvei & Anundsen
2
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محققین پانل دیتا و روش پراجکشن 1میباشد .محققین نتایج را این گونه ارائه دادهاند:
تأثیر شوکهای انقباضی مستقل از کشش عرضه مسکن بوده است .همچنین کاهش
نرخ بهره موجب تحریک اقتصاد و سرمایهگذاری بخش مسکن گردیده و افزایش نرخ
بهره بهطورجدی موجب کاهش فعالیت اقتصادی بهخصوص در بخش مسکن گردیده
است .بر اساس این پژوهش تأثیر شوکهای انبساطی بر بازار مسکن و بهای مسکن
بسیار کمتر از شوکهای انقباضی بوده و اثرات نامتقارن تأیید میگردند .تسای)2013( 2
در پژوهشی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر قیمت مسکن انگلیس را با رویکرد عدم-
انعطاف قیمت مسکن طی دوره 1986 -2011بررسی نموده است .دو متغیر اصلی این
مطالعه قیمت مسکن و عرضه پول میباشد .نویسنده از مدل  GARCHبرای بررسی
وجود یا عدم وجود اثرات نامتقارن سیاست پولی و الگوی تصحیح خطای برداری
آستانه ای نیز برای بررسی میزان اثرپذیری رابطه بین قیمت مسکن و عرضه پول از
تغییرات اعمال شده توسط اطالعات جدید در مقاله بهره جسته است .نتایج حاکی از آن
است که قیمت مسکن در انگلیس یک پدیده مقاوم نسبت به شکست 3میباشد .به این
معنا که قیمت مسکن نسبت به اخبار بد واکنش باثباتتری از خود نشان میدهد .از
دید نویسنده رفتار پرهیز از ضرر 4واسطههای بخش مسکن دلیل این امر است .تسای
معتقد است که انعطاف ناپذیر ی قیمت مسکن به سمت پایین به دلیل رابطه نامتقارن
بین قیمت مسکن و سایر متغیرهای کالن میباشد.
سیمو و همکاران )2013( 5با استفاده از یک مدل  MS – VARدو متغیره اثر سیاست
پولی بر قیمت مسکن آفریقای جنوبی در طول دوره رونق و رکود بررسی کردهاند .نتایج
آنها نشان میدهد شوک انقباضی سیاست پولی دارای اثرات بیشتر بر قیمت مسکن
است .ساقی و همکاران )1397( 6به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن
طی دوره زمانی فصل اول  1374تا فصل اول  1396در اقتصاد ایران پرداختند .روش
مورد استفاده مارکوف سویچینگ خود توضیح بودهاست .نتایج بهدست آمده نشان
1

Local projection method
Tsai
3
Crash-Proof phenomena
4
Loss aversion behavior
5
Simo et al.
6
)Saghe et al. (2019
2
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میدهد که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن نامتقارن است؛ همچنین نتایج توابع واکنش
آنی وابسته به رژیم نشان میدهد که اثرگذاری سیاست پولی در دوران رکود مسکن ،به
مراتب بیشتر از دوران رونق این بازار است .زروکی و مؤتمنی )1396( 1در مطالعه خود
به کمک رهیافت  ARDLغیرخطی به بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت بر قیمت
مسکن در ایران طی سالهای 1351-1394پرداختهاند .آنها نتایج را به این صورت ارائه
دادهاند :اثر رشد مثبت در قیمت نفت متفاوت از اثر رشد منفی در قیمت نفت بوده،
بهگونهای که در کوتاهمدت رشد مثبت قیمت نفت تأثیر مثبت و معنادار بر قیمت
مسکن داشته ولی رشد منفی آن تأثیر معناداری نداشته است .به عالوه شوک مثبت
قیمت نفت در هر سال بر رشد قیمت مسکن همان سال اثر معنیداری داشته و منجر به
افزایش قیمت آن شده است .همچنین رشد شاخص قیمت مصرفکننده تأثیر مثبت و
معنیداری بر قیمت مسکن در همان دوره و بدونوقفه داشته است .دینداررستمی و
شیرینبخش )1395( 2اثر تکانههای نامتقارن قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری
در استانهای ایران را تحت الگوی پانل  VARبررسی نمودهاند .دوره زمانی مورد بررسی
 93-1385میباشد .نتایج این مطالعه حاکی از معنادار بودن اثر تغییرات قیمت مسکن
بر مصرف خانوارهای شهری بوده که این اثر منفی میباشد .اثرات نامتقارن تکانه قیمت
مسکن ،منفی و معنادار در تکانه مثبت و مثبت و معنادار در تکانه منفی قیمت است.
هم چنین اثر تکانه قیمتی مثبت بر مصرف مؤثرتر و بیشتر از تکانه قیمتی منفی
میباشد .در نهایت نتایج حاکی از افزایش گرایش به پسانداز خانوادههای شهری و
افزایش عدماطمینان از تغییرات مسکن و موقتیپنداشتن آن طی دوره مذبور است.
جدول ( :)1مطالعات داخلی و خارجی
محققان

3

آستوی و آنوندسن
()2018

مقاله

نتایج

مطالعه اثر نامتقارن سیاست پولی بر
بخش مسکن آمریکا با روش پانل دیتا

تائید تاثیر بسیار کمتر شوکهای
انبساطی بر بازار مسکن و بهای مسکن
نسبت به شوکهای انقباضی و وجود
اثر نامتقارن سیاست پولی در این
بخش.

1

)Zaroki & Motameni (2017
)Dindar Rostami & Shirinbakhsh (2016
3
Aastveit & Anundsen
2
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بررسی اثرنامتقارن سیاست پولی بر
بازار مسکن انگلیس توسط مدل
تصحیح خطای برداری آستانهای

تسای ()2013

1

سیمو و همکاران
()2013

پژوهش رفتار نامتقارن سیاست پولی،
با استفاده از یک مدل MS – VAR
دو متغیره در آفریقای جنوبی

ساقی و همکاران
()1397

مطالعه اثرات نامتقارن سیاست پولی
بر بازار مسکن در ایران

زروکی و موتمنی
()1396

بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت بر
بازار مسکن در ایران با کمک رهیافت
 ARDLغیرخطی

دینداررستمی و
شیرینبخش
()1395

اثر تکانههای نامتقارن قیمت مسکن
بر مصرف خانوارهای شهری در
استانهای ایران
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انعطافناپذیری قیمت مسکن به سمت
پایین به دلیل وجود رابطه نامتقارن
بین قیمت مسکن و عرضه پول
شوک انقباضی سیاست پولی دارای
اثرات بیشتری نسبت به شوک
انبساطی بر قیمت مسکن است (در
طول دوره رونق و رکود)

تائید نامتقارن بودن اثر سیاست پولی
بر بازار مسکن و بیشتر بودن اثرگذاری
سیاست پولی در دوران رکود مسکن،
نسبت به دوران رونق این بازار
اثر رشد مثبت در قیمت نفت متفاوت
از اثر رشد منفی در قیمت نفت بوده،
بهگونهای که در کوتاه مدت رشد مثبت
قیمت نفت تأثیر مثبت و معنادار بر
قیمت مسکن داشته ولی رشد منفی
آن تأثیر معناداری نداشته است .شوک
مثبت قیمت نفت در هر سال بر رشد
قیمت مسکن همان
سال اثر معنیداری داشته و منجر به
افزایش قیمت آن شده است.
اثرات نامتقارن تکانه قیمت مسکن،
منفی و معنادار در تکانه مثبت و مثبت
و معنادار در تکانه منفی قیمت است.
همچنین اثر تکانه قیمتی مثبت بر
مصرف مؤثرتر و بیشتر از تکانه قیمتی
منفی میباشد.

منبع :یافتههای تحقیق
Simo et al.

1

اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن ایران :رویکرد DSGE

200

 -3روششناسی
 -3-1خانوار
در این مدل فرض میشود یک تعداد خانوار با عمر نامحدود وجود دارد و مصرف خانوار
شامل مصرف کاال و خدمات به استثنای مسکن ( )Ccو خدمات حاصل از بخش مسکن
( )Hمیشود .خانوار بخشی از منابع خود را به صورت مالیات ( )Tبه دولت پرداخت می-
کند .درآمد خانوار از عرضه نیروی کار ( )Nبا دستمزد اسمی ( ،)Wسود حاصل از سپرده
( )Bبا نرخ سود  Rfو سهامداری بنگاهها و بانکها به ترتیب با  Dfو  Dbحاصل میشود.
تابع مطلوبیت ادوار زندگی خانوار به صورت زیر در نظر گرفته میشود:1
𝜏𝑡−
∞∑ 𝜏𝐸
) 𝑡𝑁 𝑈(𝐶𝑡 .
()1
𝛽 𝜏=𝑡
که فرم تبعی تابع مطلوبیت به صورت زیر فرض میشود:
𝜒1+

𝑡𝑁

()2

𝜒1+

−

𝜔𝑚𝑡1−
𝜔1−

+

𝜎(𝐶𝑡 )1−
𝜎1−

= ) 𝑡𝑁 𝑈(𝐶𝑡 .

که در رابطه فوق β ،نرخ ترجیح زمانی σ ،معکوس کشش جانشینی بیندورهایχ ،
معکوس کشش عرضه نیرویکار Ct ،شاخص کاالهای مصرفی m ،تراز حقیقی پول𝜔 ،

معکوس کشش تقاضای پول و  Ntعرضه نیرویکار است .شاخص مصرف  Ctترکیبی از
کاالهای مصرفی ( )Ccو خدمات بخش مسکن ( )Htاست که این شاخص بنا به مدل
دیکزیت-استیگلیتز 2به صورت زیر تعریف میشود:
𝜂
𝜂−1 𝜂−1
𝜂

() 3

]

𝜂−1

1
𝜂

) 𝑡𝐻( )𝛾 + (1 −

𝜂 ) 𝑐𝑡𝐶(

1
𝜂

𝛾[ =

) 𝑡𝐻 𝑔(𝐶𝑡𝑐 .

= 𝑡𝐶

که  ηکشش بیندورهای جانشینی میان مصرف کاال و خدمات بخش مسکن بوده و ∈ 𝛾

] [0.1نشان دهنده سهم کاالهای مصرفی در شاخص مصرف کل بوده و مبین میزان
ترجیح کاالهای غیرمسکن در مصرف کل است .همچنین 𝐶𝑡𝑐 ،شاخص مصرف تمامی
کاالها و خدمات اقتصاد بوده که یک میانگین وزنی از آنها به صورت زیر است:
𝜃

1

( )4

1
𝜃1−
)𝑗𝑑 𝜃(∫0 𝑃𝑐.𝑡 (𝑗)1−

= 𝑡𝑃𝑐.

𝜃−1
𝜃−1
1
)𝑗𝑑 𝜃 )𝑗( 𝑐𝑡𝐶 (∫0

=

𝑐𝑡𝐶

که ] 𝑗 ∈ [0.1شاخص هریک از کاالهای مصرفی و  𝜃 > 1کشش جانشینی بین
کاالهای مصرفی است 𝑃𝑐.𝑡 .شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی و )𝑗( 𝑡 𝑃𝑐.قیمت
مربوط به کاالی مصرفی  -jام است .قید بودجه دوره  tخانوار به صورت زیر است:
 1تابع مورد استفاده در بخش خانوار برگرفته از فصل هشتم کتاب والش ( )2010میباشد.
Dixit – Stiglitz
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𝑊𝑡 𝑁𝑡 + 𝑅𝑓.𝑡−1 𝐵𝑡−1 + 𝑃𝑐.𝑡 𝐷𝑓.𝑡 + 𝑃𝑐.𝑡 𝐷𝑏.𝑡 + 𝑃𝑐.𝑡−1 𝑚𝑡−1 = 𝑃𝑐.𝑡 𝐶𝑡𝐶 +
𝑡𝑇 𝑃ℎ.𝑡 𝐻𝑡 + 𝑃𝑐.𝑡 𝑚𝑡 + 𝐵𝑡 +

 -3-2واسطههای بخش امالک و مستغالت
در این مدل ،تقاضای مسکن از سوی خانوارها و عرضه آن از سوی واسطههای فعال در
این بخش صورت میگیرد .درآمد واسطهها از سه بخش است :اجارهبها ،ارزش مسکن
پس از کسر استهالک و تسهیالت از بخش بانکی ()M؛ در واقع این بخش شامل وامهایی
است که واسطههای بخش مسکن دریافت نموده و یک بخش از قدرت خرید آنها برای
تامین مسکن محسوب میشود.
مصارف واسطهها شامل چهار مورد است :خرید واحدهای جدید مسکونی ،بازپرداخت
اصل و سود تسهیالت مسکن دریافتی ،هزینه نگهداری مسکن و مصرف کاالها و خدمات
غیر مسکن .قید بودجه مقابل واسطهها در دوره  tبه شرح زیر است:
𝑒𝑡𝑇 𝑃ℎ.𝑡 𝐻𝑡 + (1 − 𝛿)𝑃𝑐.𝑡 𝐻𝑡 + 𝑀𝑡 = 𝑃𝑐.𝑡 𝐻𝑡+1 + 𝑅𝑚.𝑡−1 𝑀𝑡−1 + 𝑃𝑐.𝑡 𝐶𝑡𝑒 +
( )6
که  Rm,tنرخ بهره ناخالص تسهیالت بخش مسکن 𝑃ℎ.𝑡 ،ارزش اجاره هر واحد مسکونی،
𝑒𝑡𝐶 مصرف کاالهای غیر مسکن 𝑇𝑡𝑒 ،عوارض و مالیات پرداختی و 𝛿 نرخ استهالک
مسکن موجود است .با تقسیم طرفین رابطه  5بر 𝑡 𝑃𝑐.قید بودجه حقیقی به فرم زیر
حاصل می
شود:
𝑒𝑡𝑇
𝑡𝑃𝑐.

()7

+ 𝐶𝑡𝑒 +

𝑀𝑡−1
𝑡𝑃𝑐.

1

𝑄𝑡 𝐻𝑡 + (1 − 𝛿)𝐻𝑡 + 𝑃 𝑀𝑡 = 𝐻𝑡+1 + 𝑅𝑚.𝑡−1
𝑡𝑐.

که 𝑡 𝑄𝑡 = 𝑃𝑃ℎ.قیمت نسبی اجاره تعریف میشود .حجم مسکن بر اساس رابطه زیر در
𝑡𝑐.

طول زمان تغییر مییابد:
𝑡𝐻)𝛿 𝐻𝑡+1 = 𝐼𝑡 + (1 −
()8
که 𝑡𝐼 سرمایهگذاری انجام شده از سوی واسطهها در بخش مسکن است .هدف واسطه
فعال در بخش مسکن ،حداکثر نمودن درآمد خالص حاصل از خدمات مسکن است؛
هدف واسطه انتخاب آن سطحی از تسهیالت بانکی و حجم مسکن است به نحوی که
ارزش فعلی مصرف انتظاری ،با توجه به قید بودجه ( ،)6حداکثر شود:
𝜏𝑒 𝑡−
∞∑
) 𝑒𝑡𝐶( 𝜏𝐸
()9
) 𝛽(𝜏=𝑡
که در این رابطه 𝑒 𝛽 نرخ ترجیح زمانی واسطه میباشد.
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واسطههای بخش مسکن با دریافت تسهیالت مالی به خرید مسکن جدید اقدام میکنند.
مسکن خریداری شده ،در دوره بعد به حجم مسکن واسطه اضافه میشود که بنابراین در
دوره بعد دارای یک ارزشی معادل  Ht+1خواهد بود؛ لذا تفاوت میان ارزش مسکن ایجاد
شده در دوره بعد از ارزش حقیقی تسهیالت بانکی اخذ شده ،ارزش خالصی برای آن به
𝑀

همراه دارد که با  NTt+1نشان داده و به صورت 𝑡 𝑃  𝑁𝑇𝑡+1 = 𝐻𝑡+1 −تعریف می شود.
𝑡𝑐.

در واقع  NTt+1به نوعی پیشپرداخت واسطهها برای مسکن محسوب میشود .با
نامگذاری  Vtبه عنوان ارزش واسطه در بخش مسکن ،تعریف آن به صورت زیر خواهد
بود:
()10

𝑀𝑡−1
𝑡𝑃𝑐.

𝑉𝑡 = 𝑄𝑡 𝐻𝑡 + (1 − 𝛿)𝐻𝑡 − 𝑅𝑚.𝑡−1

و با استفاده از رابطه ( )6خواهیم داشت:
𝑒𝑡𝐶 𝑉𝑡 = 𝑁𝑇𝑡+1 +
()11
به عبارت دیگر ،ارزش واسطهگر میتواند یا به عنوان پیشپرداخت خرید دوره آتی
مسکن به بانک پرداخت شود و یا اینکه صرف خرید کاالهای مصرفی شود؛ بنابراین می-
توان سهم هریک از آنها را به صورت زیر نوشت:
𝑡𝑉) 𝑣𝜒 𝑁𝑇𝑡+1 = 𝜒𝑣 𝑉𝑡 , 𝐶𝑡𝑒 = (1 −
()12
که 𝑣𝜒 آن بخشی از ارزش واسطهگر است که مجددا در بازار مسکن سرمایهگذاری می
شود.

 -3-3بانک
بانک بابت سپردههای خود ( )Bنرخ سود  Rf -1میپردازد .همچنین بانک میتواند با
نرخ  Rw -1از خارج منابع جذب نماید .از سوی دیگر بانک یک نرخ ضمانت به دولت
پرداخت میکند تا ریسک عدم پرداخت تسهیالت توسط واسطه بخش مسکن را تضمین
نماید .این نرخ یک تابع صعودی برحسب تسهیالت بانکی بوده () 𝑡𝑀( )Φبه نحوی که
 .Φ(0) = 0هدف بانک حداکثر کردن سود انتظاری تنزیل شده نسبت به ترازنامه خود
است که در این مطالعه سود انتظاری تنزیل شده به صورت زیر فرض میشود:
∞∑
()13
} 𝑡𝑡=𝜏 𝐸𝜏 {𝛬𝑏.𝜏.𝑡 𝐷𝑏.
که 𝑡 Λ 𝑏.𝜏.عامل تنزیل بانک بین دوره  τو  tبوده و مبین تنزیل مصرفکنندگان ،که
سهامدار بانک هستند ،میباشد .بانک مقید به ترازنامه خود است که این ترازنامه دارای
دو بخش منابع و مصارف است؛ منابع بانک شامل سپردههای جذب شده ،سود حاصل از
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تسهیالت اعطایی بخش مسکن و قرض از خارج (در صورت وجود) میباشد .همچنین
مصارف بانک شامل تسهیالت اعطایی به بخش مسکن ،سود اعطایی به سپردهها ،سود
پرداختی بابت قرض خارجی دوره قبل و ریسک پرداخت تسهیالت است .بر این اساس
فرم تبعی ترازنامه بانک به صورت زیر در نظر گرفته میشود:

∗
𝐵𝑡 + 𝑅𝑚.𝑡−1 𝑀𝑡−1 + 𝜀𝑡 𝐹𝑡∗ = 𝑀𝑡 + 𝑅𝑓.𝑡−1 𝐵𝑡−1 + 𝑅𝑤.𝑡−1 𝜀𝑡 𝐹𝑡−1
+ Φ(𝑀𝑡 ) +
𝑡𝑃𝑐.𝑡 𝐷𝑏.
()14

که 𝑡𝜀 نرخ ارز اسمی و ∗𝑡𝐹 مبین مقدار بدهی خارجی بانک است.

 -3-4بنگاه
بنگاهها در یک فضای رقابت انحصاری هستند که با استفاده از نهادههای نیرویکار( )Nو
سرمایه ( )Kبه تولید کاال و خدمات ( )Yمشغول میشوند .تابع تولید بنگاه  -iام به فرم
زیر فرض میشود:
𝛼𝑌𝑡 (𝑖) = 𝐴𝑡 𝑁𝑡 (𝑖)𝛼 𝐾𝑡1−
()15
تابع تقاضا برای ) Yt(iبه صورت زیر تعیین میشود:
𝜃𝑃𝑐.𝑡 (𝑖) −
𝑡𝑌 )
𝑡𝑃𝑐.

( = )𝑖( 𝑡𝑌

()16

که )𝑖( 𝑡 𝑃𝑐.قیمت تعیین شده از سوی بنگاه  -iام است .بر اساس روش کریستیانو –
ایچنبایوم – ایونز ( 1)2005فرض میکنیم بنگاهها به دو دسته تقسیم میشوند :در هر
دوره بنگاههای دسته اول به احتمال 𝛾 قیمت خود را به میزان تورم دوره قبل افزایش
داده و به احتمال 𝛾  1 −قیمت بهینه جدید تعیین میکنند؛ لذا مسئله بهینهسازی
مقابل بنگاه واسطهای را میتوان به صورت زیر نوشت:
])𝑗( 𝑠𝑦𝑡+𝑠 (𝑗) − 𝑚𝑐𝑡+𝑠 𝑦𝑡+

()17

)𝑗( 𝑠𝑃𝑐,𝑡+
𝑠𝑃𝑡+

𝑠
∞∑ 𝑡𝐸
[ 𝑠𝑠=0(𝛾𝛽) ∆𝑠,𝑡+

𝑠𝑦𝑡+

)𝑗( 𝑖𝑝 Max

𝜃𝑃𝑐,𝑡+𝑠 (𝑗) −

)

𝑠𝑃𝑡+

( = )𝑗( 𝑠𝑦𝑡+

S.t

از حل مسئله فوق ،منحنی فیلیپس تلفیقی کینزی جدید به صورت زیر حاصل می شود:
()18

𝛽
)𝛾(1−𝛾𝛽)(1−
𝜋( 𝐸
)+
𝑡𝑐𝑚
1+𝛽 𝑡 𝑐,𝑡+1
)𝛽𝛾(1+

+

1
𝜋
1+𝛽 𝑐,𝑡−1

= 𝑡𝜋𝑐,

-3-5دولت
دولت بر اساس قید بودجه خود به صورت زیر عمل میکند (والش:)2010 ،2
Christiano, Eichenbaum and Evans
Walsh

1
2
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) 𝐺𝑡 + (1 + 𝑖𝑡−1 )𝐵𝑡−1 = 𝑇𝑡 + 𝐵𝑡 + (𝑀𝑡 − 𝑀𝑡−1

()19
که در رابطه ( 𝐺𝑡 ،)18مخارج دولت و 𝑡𝑇 مالیات اخذ شده توسط دولت است .با تقسیم
طرفین رابطه فوق بر سطح عمومی قیمتها ،قید بودجه حقیقی به صورت زیر حاصل
میشود:
()20

𝑖1+

1

) 𝑔𝑡 + 1+𝜋𝑡−1 𝑏𝑡−1 = 𝑡𝑡 + 𝑏𝑡 + (𝑚𝑡 − 1+𝜋 𝑚𝑡−1
𝑡𝑐.

𝑡𝑐.

که در رابطه فوق حروف کوچک متغیرها بیانگر مقادیر حقیقی آنها است .با مرتب
کردن رابطه فوق ،رابطه بدهی دولت به صورت زیر حاصل میشود:
()21

1
) 𝑚
1+𝜋𝑐.𝑡 𝑡−1

− 𝑡𝑡 − (𝑚𝑡 −

1+𝑖𝑡−1
𝑏
1+𝜋𝑐.𝑡 𝑡−1

𝑏𝑡 = 𝑔𝑡 +

 -3-6بانک مرکزی
هدف بانک مرکزی اجرای سیاست پولی از طریق تعیین ابزار پولی است .در حالت وجود
تقارن تکانههای سیاست پولی از حالت نرمال قاعده تیلور بشرح ذیل استفاده میگردد:
]∗
𝑤𝑅 𝑟𝑡 = 𝜌𝑟𝑡−1 + (1 − 𝜌)[𝜌𝜋 𝜋𝑐.𝑡 + 𝜌𝜋 (1 − 𝜓)(𝑞𝑡 − 𝑞𝑡−1 ) +
𝑚𝑡𝜀 +
()22
در این مطالعه به منظور نشان دادن عدم تقارن در تکانههای سیاست پولی ،قاعده
سیاست پولی از نوع تیلور به صورت زیر تشریح میشود:
𝑚
∗
𝑤̂𝑅 𝑟̂𝑓.𝑡 = 𝜌𝑟̂𝑓.𝑡 + (1 − 𝜌)[𝜌𝜋 𝜋̂𝑡.𝑐 + 𝜌𝜋 (1 − 𝜓)(𝑞̂𝑡 − 𝑞̂𝑡−1 ) +
𝑡] + (1 − 𝜌)𝜌𝜋 𝜀1
−
𝑚
𝑡(1 − 𝜌)𝜌𝜋 (1 − 𝜓)𝜀2

()23
𝑚
𝑚
𝑡 𝜀2به عنوان شوک منفی
𝑡 𝜀1به عنوان شوک مثبت و تکانه
که در رابطه ( )21تکانه
لحاظ شده است .اما این دو تکانه صرفا با عالمت مثبت و منفی در قاعده پولی نمیتواند
نشان دهنده شوکهای مث بت و منفی و همچنین تصویری از شرایط رکودی و یا رونق
اقتصاد باشد .بر این اساس در این مطالعه به منظور تمایز این دو شوک فرض میکنیم
𝑚
𝑚
𝑡 𝜀2برقرار باشد :بر اساس مطالعه برسچور و همکاران.)2018( 1
𝑡 𝜀1و
روابط زیر برای
()24

𝑝
𝑚
𝑐
𝑚𝑚
𝑡𝜀1
𝑡= (1 − 𝜌)𝜌𝜋 (𝜀1
𝑡+ 𝜀1𝑡 ) + 𝜀1
𝑦
𝑚
𝑚𝑚
𝑡𝜀2
𝑡= (1 − 𝜌)𝜌𝜋 (1 − 𝜓)𝜀𝑡 + 𝜀2

𝑝
𝑐
𝑡 𝜀1و 𝑦𝑡𝜀 به ترتیب تکانههای مثبت مصرف کل ،مثبت تورم و
𝑡،𝜀1
که در روابط فوق
𝑚
𝑡 𝜀1نشان دهنده شوک حاصل از
شوک منفی تولید محسوب میشود .به عبارت دیگر
𝑚
𝑡 𝜀2نشان دهنده شوک شرایط رکودی میباشد.
شرایط رونق و

Bertscher et al.
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متغیرهای پولی دیگری نیز در اقتصاد هستند که نقش مهمی در پویایی متغیرهای کالن
دارند که از جمله آنها میتوان به پایه پولی اشاره کرد .پایه پولی برحسب منابع
بهصورت زیر تعریف میشود:
()25

𝑡𝑏𝑏 𝑚𝑡 = 𝑓𝑡 + 𝑔𝑏𝑡 +

که در رابطه فوق  fذخایر حقیقی خارجی بانک مرکزی gb ،بدهی حقیقی دولت و bb

بدهی حقیقی شبکه بانکی نزد بانک مرکزی است .ذخایر خارجی بانک مرکزی تابعی از
مقدار دوره قبل خود ،میزان خروجی ارز و میزان ورودی ارز میباشد .به طور معمول،
خروج ارز به منظور تأمین واردات ( )mpو ورود ارز ناشی از صادرات نفت ( )xpبوده و لذا
روند پویای ذخایر خارجی را میتوان بهصورت زیر نوشت:
()26

𝑡𝑝𝑚 𝑓𝑡 = 𝜌𝑓 𝑓𝑡−1 + (1 − 𝜌𝑓 )𝑓 ̅ + 𝑥𝑝𝑡 −

که ̅ 𝑓 مقدار وضعیت پایدار 1ذخایر خارجی است .همچنین فرض میشود صادرات نفتی و
واردات از یک فرآیند خود همبسته مرتبه اول تبعیت میکنند:
()27

𝑝𝑥) 𝑝𝑥𝜌 𝑥𝑝𝑡 = 𝜌𝑥𝑝 𝑥𝑝𝑡−1 + (1 −
̅̅̅

()28

𝑝𝑚) 𝑝𝑚𝜌 𝑚𝑝𝑡 = 𝜌𝑚𝑝 𝑚𝑝𝑡−1 + (1 −
̅̅̅̅

𝑝𝑚  𝜌𝑚 ، 𝜌𝑥𝑝 ،به ترتیب وضعیت پایدار صادرات و واردات و ضریب تغییرات
𝑝𝑥 ̅̅̅̅،
که ̅̅̅
صادرات و واردات میباشند .در اقتصاد کالن شرط تسویه بازار مبین برابری عرضه و
تقاضای کل است .الگوی حاضر یک مدل چهار بخشی شامل بخش خصوصی ،دولت،
سرمایهگذاری و دنیای خارج است و بر این اساس شرط فوقالذکر بهصورت زیر بیان
میشود:
()29

) 𝑡𝑝𝑚 𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐺𝑡 + 𝐼𝑡 + (𝑥𝑝𝑡 −

 -4برآورد الگو
معادالت حاصل از شرایط بهینه مرتبه اول واحدهای اقتصادی به همراه اتحادهای مربوط
به دولت و بانک مرکزی ،تشکیل یک سیستم معادالت غیرخطی میدهد که در اکثر
موارد حل و برآورد آنها دشوار و حتی غیرممکن است .لذا بهتر است این سیستم
غیرخطی به یک سیستم خطی تبدیل شود تا حل آن ساده و امکانپذیر باشد .بر این
Steady state

2
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اساس با استفاده از روش بسط تیلور حول نقطه وضعیت پایدار ،الگوی غیرخطی اولیه
خطی شده و سپس نسبت به حل و برآورد پارامترهای الگوی خطی شده اقدام میشود.
بر این اساس ،سیستم معادالت خطی شده الگوی تحقیق حاضر به صورت زیر است که
در آن متغیرهای با عالمت ^ نشان دهنده انحراف لگاریتمی از وضعیت پایدار هستند:
()30

1
𝜎

𝑤
] 𝑡̂ 𝑡 ) + [𝐸(𝜋̂𝑐.𝑡+1 ) − 𝑟̂𝑓.

𝑤
𝑤 ̂ 𝑡 = (1 −
) 𝑡̂̅)(𝑐̂𝑡𝑐 − 𝑞̂𝑡 − ℎ

()31
)𝛾(1−𝛾𝛽)(1−
𝑐𝑚
𝑡̂
)𝛽𝛾(1+

()32
()33

𝜂𝜎−1
𝑤(𝐸(
̂ 𝑡+1 ) −
)𝜎(𝜂−1

) 𝑐
𝑐̂𝑡𝑐 = 𝐸(𝑐̂𝑡+1
−

1

𝛽

𝜋̂𝑐.𝑡 = 1+𝛽 𝜋̂𝑐.𝑡−1 + 1+𝛽 𝐸(𝜋̂𝑐.𝑡+1 ) +

𝛼)𝜎𝜂(1−
𝑐𝑚
̂ 𝑡 = 𝜒𝑦̂𝑡 − (1 + 𝜒)𝑎̂𝑡 − (1 − 𝛼)𝜒𝑘̂𝑡 + (1 − 𝛼)𝑠̂𝑡 + 𝜎𝛼𝑐̂𝑡𝑐 +
𝑤
𝑡̂
𝜂−1

𝑝𝑚̅̅̅̅−
)̅̅̅̅̅
𝑡 𝑐̅𝑐
̅𝑖
̅𝑔
𝑝𝑥(
𝑐̂ + ̅ 𝑖̂𝑡 + ̅ 𝑔̂𝑡 +
𝑝𝑥(
𝑝𝑚 ̂ 𝑡 −
)𝑡 ̂
𝑡 ̅𝑦
𝑦
𝑦
̅𝑦
𝑡̂𝑠𝛼𝜎𝛼𝑐̂𝑡𝑐 +(1+𝜒)(𝑦̂𝑡 −𝑎̂𝑡 )−
𝛼)𝜎𝜂(1−
𝑤 )𝛼𝜒+ (𝜂−1)(1+𝜒−
𝑡̂
𝛼𝜒1+𝜒−

()34
()35

= 𝑡̂𝑦
= 𝑡̂𝑘

∗
𝑡𝑠̂𝑡 = 𝑅̂𝑤.
) + 𝜉2 𝑓̂𝑡 − 𝑟̂𝑓.𝑡 + 𝐸(𝜋̂𝑐.𝑡+1 ) + 𝐸(𝑠̂𝑡+1

()36

𝑅𝑚 +𝛿−1
𝑡̂𝑧 𝐸(𝑞̂𝑡+1 ) + 𝐸(𝜋̂𝑐.𝑡+1 ) −
𝑚𝑅
1
) 𝑐𝑡̂𝑐 − 𝜂 (ℎ̂𝑡 −

()37

= 𝑡𝑟̂𝑚.

()38

= 𝑡̂𝑞

()39

𝑡̂ℎ̂𝑡+1 = 𝛿𝑖̂𝑡 + (1 − 𝛿)ℎ

()40

) 𝑡̂𝑡𝑛 𝑟̂𝑚.𝑡 = 𝑟̂𝑓.𝑡 + 𝜉1 (ℎ̂𝑡 −

()41
()42

𝑅𝑓 𝑓̂𝑡−1

̅
̅
𝑅
𝑅
𝑘
𝑘
∗
𝑓̂𝑡 = ̅ 𝑘̂𝑡 + ( 𝑓 + ̅ − 1) 𝑠̂𝑡 + 𝑓 (𝑅̂𝑤.𝑡−1
)+
𝑓
1+𝜉2
𝑓
1+𝜉2
𝑡𝑛 ̂𝑡+1 = 𝑅𝑚+𝛿−1 𝑞̂𝑡 + (1 − 1 ) 𝑟̂𝑚.𝑡−1 +
𝑡̂
𝑡𝑛
𝑚𝑅𝜙
𝜙

()43

̂𝑡+1
𝑡𝑛 = 𝑒𝑡̂𝑐

()44

∗
𝑤̂𝑅 𝑟̂𝑓.𝑡 = 𝜌𝑟̂𝑓.𝑡 + (1 − 𝜌)[𝜌𝜋 𝜋̂𝑡.𝑐 + 𝜌𝜋 (1 − 𝜓)(𝑞̂𝑡 − 𝑞̂𝑡−1 ) +
𝑚𝑡𝜀 ] +

()45

1

1

𝑚
) 𝑡̂ 𝑡 = 𝜔 (𝑐̂𝑡𝑐 − 𝑟̅ 𝑟̂𝑓.
𝑓

̅𝑓

̅̅̅̅
̅̅̅̅
𝑏𝑔
𝑏𝑏 𝑏𝑏 ̂ 𝑡−1 +
̂ 𝑡−1
𝑏𝑔
̅
̅
𝑚
𝑚
̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝑝𝑥
𝑝𝑚
𝑝𝑥 ̅𝑓 𝑓̂𝑡−1 +
𝑝𝑚 ̅𝑓 ̂ 𝑡 −
𝑡̂

()46

𝑚
𝑚 = 𝑡̂
𝑓̂ +
̅ 𝑡−1

()47

= 𝑡̂𝑓

()48

𝑝𝑥
𝑝𝑥 𝑝𝑥𝜌 = 𝑡 ̂
̂ 𝑡−1

()49

𝑝𝑚
𝑝𝑚 𝑝𝑚𝜌 = 𝑡 ̂
̂ 𝑡−1

()50

̅
̅
̅𝑔
̅𝑖1+
̅𝑡
𝑚
𝑚
𝑚 ̅𝑏 𝑏̂𝑡 = 𝑏̅ 𝑔̂𝑡 + 1+𝜋̅ 𝑏̂𝑡−1 − 𝑏̅ 𝑡̂𝑡 −
𝑚 )̅𝜋̂ 𝑡 + 𝑏̅(1+
̂ 𝑡−1

207

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هفتم /شماره  /4زمستان 1399

به منظور برآورد پارامترهای الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی از روش بیزین استفاده
می شود .در روش بیزین تفاوت اساسی از آن جهت است که پارامترهای جامعه تصادفی
بوده و ثابت نخواهند بود .آنچه از خروجی الگو بدست میآید ،تخمین تابع توزیع پسین
پارامترهای مدل است که شامل سه مورد مشخص میباشد .اول اینکه ،مقدار مُد تابع
توزیع پسین به عنوان تخمین نقطهای الگو خواهد بود که دارای بیشترین فراوانی می
باشد .دوم اینکه برای هر پارامتر بدست آمده بازه اطمینان در سطح  %90ارائه می شود
و مورد سوم خطای استاندارد مربوط به هر پارامتر میباشد.
این مطالعه از رویکرد کینزیجدید برای بررسی اثرات تکانههای پولی بر بازار مسکن
شهری ایران بهره میگیرد .برای شبیهسازی مدل از برنامه  DYNAREدر نرمافزار
 MATLABاستفاده شده است .همچنین برای تخمین پارامترها از روش بیزین استفاده
گردیده است .بر این اساس ،پارامترهای سیستم معادالت ( )27( – )47با استفاده از
دادههای سری زمانی فصلی دوره  1368 –1395اقتصاد ایران برآورد شده و نتیجه آن
در جدول ( )1گزارش شده است:
جدول ( :)1برآورد پارامترهای الگو با استفاده از روش بیزین
پارامتر

مقدار
پیشین

تابع توزیع
پیشین

مقدار
پسین

بازه
اطمینان

خطای
استاندارد

η

0/9

بتا

0/89

0/97-0/83

0/05

σ

2/2

گاما

2/33

2/64-0/02

0/2

γ
β

0/75
0/98

بتا
بتا

0/88
0/98

0/93-0/84
0/99-0/96

0/1
0/01

χ

2

گاما

1/9

2/5-1/29

0/4

α

0/67

بتا

0/56

0/75-0/38

0/1

ξ2

0/6

بتا

0/61

0/76-0/45

0/1

δ

0/03

بتا

0/08

0/1-0/06

0/01

ξ1

0/6

بتا

0/49

0/65-0/34

0/1

ϕ

0/7

بتا

0/9

0/96-0/85

0/1

ρ

0/7

بتا

0/94

0/96-0/91

0/1

ρπ

2

گاما

1/54

1/96-1/1

0/4

ω

1/7

گاما

2/58

3/21-1/95

0/4

منبع :یافتههای تحقیق
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قبول نتایج ارائه شده در جدول ( )1منوط به درستی برآوردهای حاصل از الگو میباشد.
به منظور بررسی صحت برآورد الگو الزم است از آمارههای بیزین استفاده شود که این
آمارهها شامل زنجیره مارکفی مونتکارلو ،آماره گلمن – بروکز می باشد.
در مورد انتخاب توابع توزیع پیشین از این اصل آماری استفاده شده است که برای
پارامترهایی که در بازه صفر تا یک قرار دارند توزیع بتا 1و برای پارامترهایی که مثبت و
بیشتر از یک هستند توزیع گاما در نظر گرفته شده است.
-4-1آماره زنجیره مارکفی مونتکارلو
آماره زنجیره مارکفی مونت کارلو ( )MCMCکه صحت کلی الگو را نشان میدهد ،بر این
اساس است که برازشهای مختلفی از شبیهسازی متروپلیس -هستینگز انجام میگیرد
که اگر نتایج هریک از زنجیرهها صحیح باشد ،آنگاه واریانس بین زنجیره باید به صفر
میل کند .آماره مربوطه به صورت خطوط قرمز و آبی که اولی نشان دهنده واریانس
درون زنجیره و دومی ترکیب وزنی واریانس درون زنجیره و بین زنجیره است؛ لذا الزمه
صحت نتایج این است که خطوط مربوطه همگرا شوند.
معیارهای مربوطه شامل سه مورد است؛ فاصله اطمینان %80حول میانگین پارامترها که
با  intervalنشان داده میشود؛ واریانس پارامترها که با  m2نشان داده میشود و گشتاور
سوم پارامترها که با  m3نشان داده میشود .نتیجه این آماره در نمودار ( )1آمده است:

نمودار( :)1آماره  MCMCبرازش الگو
منبع :یافتههای تحقیق

Weisstein

1
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همانطور که ازنمودار ( )1مشخص است ،خطوط مربوطه به صورت باثبات همگرا شددده و
لذا شاهد ثبات و صحت نتایج برآورد الگو هستیم.
 -4-2آماره گلمن – بروکز
آماره گلمن – بروکز مربوط به بررسی صحت برآورد هریک از پارامترهای برآورد شده
است که تفسیر آن مشابه با آماره زنجیره مارکفی مونت کارلو است؛ این آماره برای
هریک از پارامترهای الگو بیان میشود که نتایج آن به صورت نمودار ( )2است:

نمودار(  :)2آماره بروکز – گلمن پارامترهای الگو
منبع :یافتههای تحقیق

بر این اساس است که برازشهای مختلفی از شبیهسازی متروپلیس  -هستینگز انجام
میگیرد که اگر نتایج هریک از زنجیرهها صحیح باشد ،آنگاه واریانس بین زنجیره باید به
صفر میل کند .آماره مربوطه بهصورت خطوط قرمز و آبی که اولی نشاندهنده واریانس
درون زنجیره و دومی ترکیب وزنی واریانس درون زنجیره و بین زنجیره است؛ لذا الزمه
صحت نتایج این است که خطوط مربوطه همگرا شوند .معیارهای مربوطه شامل سه
مورد است؛ فاصله اطمینان  %80حول میانگین پارامترها که با  intervalنشان داده
میشود؛ واریانس پارامترها که با  m2نشان داده میشود و گشتاور سوم پارامترها که با
 m3نشان داده میشود.
همانطور که نمودار ( )2نشان میدهد ،تمامی پارامترهای برآورد شده دارای ویژگی
مطلوب بوده و تخمین آنها قابل قبول است.
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 -4-3شبیهسازی شوک سیاست پولی
 4-3-1بررسی اثرات شوکهای پولی بر بخش مسکن در رونق و رکود
𝑚
𝑡 𝜀1وارد شود .در این
الف) در ابتدا فرض میکنیم که یک شوک مثبت یک واحدی به
حالت مسیر پویای متغیرهای الگو مطابق با نمودار ( )3تغییر مییابند:

نمودار ( :)3واکنش متغیرهای الگو به تکانه مثبت سیاست پولی
منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس نتایج حاصل از نمودار ،حجم مسکن در اقتصاد کاهش حدودا  %45دارد .در
این مدل ،با کاهش تولید در بخش مسکن قیمت نسبی اجاره ( )qدر حدود  %13افزایش
مییابد .با افزایش قیمت نسبی اجاره ،سطح درآمد حقیقی فعاالن بخش مسکن افزایش
یافته و لذا مصرف آنها ( )ceافزایش مییابد .با افزایش نرخ اجاره نسبی (اجاره نسبی برابر
با نسبت ارزش اجاره هر واحد مسکونی (قیمت خدمات مسکن) به شاخص قیمت کاالها
و خدمات مصرفی درنظرگرفته شده است) ،ارزش خالص ایجاد شده در بخش مسکن
( )ntبه میزان حداکثر  %12افزایش مییابد .این تکانه مثبت باعث کاهش مصرف جاری
( )ccسایر خانوارها ،کاهش تراز حقیقی پول نگهداری شده توسط خانوار ( )mو کاهش
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سطح تولید ( )yمیشود .با کاهش تقاضا و تولید ،نرخ تورم ( )picدر زمان صفر کاهش و
با گذشت زمان افزایش مییابد.
𝑚
𝑡 𝜀2وارد شود .در
ب) در این مرحله فرض میکنیم که یک شوک منفی یک واحدی به
این حالت مسیر پویای متغیرهای الگو مطابق با نمودار ( )4تغییر مییابند:

نمودار( :)4واکنش متغیرهای الگو به تکانه منفی سیاست پولی
منبع :یافتههای تحقیق

با افزایش تولید در بخش مسکن قیمت نسبی اجاره ( )qدر حدود  %1افزایش مییابد.
مصرف فعاالن بخش مسکن ( )ceو ارزش خالص ایجاد شده در بخش مسکن ( )ntدر
زمان صفر بدون تغییر و در دوره  %2 ،10کاهش دارد .این تکانه مثبت باعث افزایش
مصرف جاری ( ،)ccافزایش تراز حقیقی پول نگهداری شده توسط خانوار ( )mو افزایش
سطح تولید ( )yمی شود .با افزایش تقاضا و تولید ،نرخ تورم ( )picدر زمان صفر افزایش
و با گذشت زمان کاهش می یابد.
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 -4-3-2تاثیر تکانههای مثبت و منفی پولی بر بازار مسکن
با توجه به نتایج حاصل شده ،تکانههای مثبت و منفی اثرات متفاوت بر بازار مسکن
دارند .به عبارت دیگر ،در حالت تکانه مثبت ،حجم عرضه بخش مسکن  %45کاهش
یافته ،نرخ اجاره نسبی  %13افزایش یافته و در نهایت ارزش خالص این بخش %12
افزایش مییابد .در حالیکه در حالت تکانه منفی ،حجم عرضه بخش مسکن  %9افزایش
یافته ،نرخ اجاره نسبی  %1افزایش و در نهایت ارزش خالص در زمان صفر بدون تغییر و
در دوره  %2 ،10کاهش دارد .بنابراین تکانههای مثبت و منفی پولی اثرات غیر یکسان و
نامشابهی بر بخش مسکن خواهند داشت.
 -4-4-3بررسی تاثیر اندازه تکانههای پولی بر بخش مسکن
در دو قسمت قبل فرض کردهایم شوک یک واحدی تکانه های منفی و مثبت رخ می-
دهد و بر این اساس واکنش متغیرها را مشاهده کردیم .حال فرض میکنیم اگر اندازه
شوک به میزان نیم واحد باشد ،آیا تغییر ملموسی بر مسیر پویای متغیرها رخ میدهد یا
خیر؟ بدین منظور نمودارهای ( )5و ( )6به ترتیب اثرات تکانههای مثبت و منفی نیم
واحدی را نشان میدهند:
𝑚
الف) در ابتدا فرض میکنیم که یک شوک مثبت نیم واحدی به 𝑡 𝜀1وارد شود .در این
حالت مسیر پویای متغیرهای الگو مطابق با نمودار ( )5تغییر مییابند:

نمودار( :)5واکنش متغیرهای الگو به تکانه مثبت نیم واحدی سیاست پولی
منبع :یافتههای تحقیق
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بر اساس نتایج حاصل از نمودار ،حجم مسکن در اقتصاد کاهش حدودا  %23دارد .قیمت
نسبی اجاره ( )qدر حدود  %20افددزایش مددییابددد .ارزش خددالص ایجدداد شددده در بخددش
مسکن ( )ntدر زمان صفر بدون تغییر و در دوره %6 ،10افزایش مییابد.
𝑚
𝑡 𝜀2وارد شددود .در
ب) در این مرحله فرض میکنیم که یک شوک منفی نیم واحدی بدده
این حالت مسیر پویای متغیرهای الگو مطابق با نمودا ( )6تغییر می یابند.

نمودار ( :) 6واکنش متغیرهای الگو به تکانه منفی نیم واحدی سیاست پولی
منبع :یافتههای تحقیق

در این حالت حجم فعالیت  %4افزایش ،قیمت نسبی اجاره ( )qدر حدود  %2افزایش و
ارزش خالص ایجاد شده در بخش مسکن ( )ntدر زمان صفر بدون تغییر و بین زمان -5
 0%/3 ،0افزایش مییابد .با مقایسه نتایج حاصل از نمودارهای ( )5و ( )6با نمودارهای
( )3و ( )4میتوان گفت با تغییر در اندازه تکانه ،واکنش متغیرهای الگو نیز متفاوت
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خواهد بود .بنابراین مسیر پویای متغیرها در طول زمان بستگی به اندازه تکانه خواهد
داشت.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بخش مسکن در ایران
می باشد .به منظور بررسی این آثار ،ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی
بر بخش مسکن طراحی و سپس با استفاده از روش بیزین برآورد شده است .بر این
اساس ،پارامترهای سیستم معادالت با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی دوره
 1368 –1395اقتصاد ایران برآورد گردیده است .به منظور نشان دادن عدمتقارن در
تکانههای سیاست پولی ،قاعده سیاست پولی اشاره شده به نحوی تعدیل گردید که
تکانههای منفی و مثبت را شامل شود .مقایسه تکانههای مثبت و منفی که نشان دهنده
شرایط رونق و رکود است مبین آن است که:
✓ در شرایط رونق که شاهد تورم خواهیم بود ،سیاستگذار پولی سیاست پولی
انقباضی به صورت افزایش نرخ بهره را در پیش میگیرد که باعث میشود حجم عرضه
در بخش مسکن کاهش یابد .در شرایط رکودی که سیاستگذار به دنبال کاهش نرخ
بهره است ،باعث افزایش حجم عرضه میشود.
✓ سیاست پولی به صورت افزایش نرخ بهره باعث میشود نرخ نسبی اجاره(اجاره نسبی
برابر با نسبت ارزش اجاره هر واحد مسکونی (قیمت خدمات مسکن) به شاخص قیمت
کاالها و خدمات مصرفی درنظرگرفته شده است) ،در بخش مسکن  %13افزایش یابد.
در شرایط رکودی که سیاستگذار به دنبال کاهش نرخ بهره است ،باعث افزایش  %1نرخ
نسبی اجاره میشود.
✓ سیاست پولی به صورت افزایش نرخ بهره باعث میشود ارزش خالص در بخش
مسکن افزایش یابد .در شرایط رکودی که سیاستگذار به دنبال کاهش نرخ بهره است،
این متغیردر زمان صفر بدون تغییر ،در دوره ،10به میزان اندکی کاهش مییابد.
نتایج باال حاصل از اعمال تکانههای یک واحدی مثبت و منفی پولی در بازار مسکن می-
باشد .نتایج ذیل ناشی از اعمال تکانههای نیم واحدی مثبت و منفی بر این بازار است:
با اعمال یک شوک مثبت نیم واحدی این نتایج حاصل میگردد :حجم مسکن در
اقتصاد کاهش ،قیمت نسبی اجاره افزایش مییابد .ارزش خالص ایجاد شده در بخش
مسکن نیز افزایش مییابد.
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در مرحله بعد یک شوک منفی نیم واحدی وارد میگردد .در این حالت حجم فعالیت
افزایش ،قیمت نسبی اجاره افزایش و ارزش خالص ایجاد شده در بخش مسکن در زمان
صفر بدون تغییر و در فاصله زمان  ،0-5افزایش مییابد .با مقایسه نتایج کمی (ارائه شده
در بخش )3-4میتوان گفت با تغییر در اندازه تکانه ،واکنش متغیرهای الگو نیز متفاوت
خواهد بود .بنابراین مسیر پویای متغیرها در طول زمان بستگی به اندازه تکانه خواهد
داشت.
در راستای نتایج حاصله ،سیاستهای ذیل پیشنهاد میگردد:
 نرخ نسبی اجاره مستقل از شرایط رکود و تورمی افزایش مییابد ،بنابراین اگرسیاستگذار به دنبال بهبود شرایط اجاره مسکن است باید از سیاستهای مکمل دیگری
از جمله افزایش سقف تسهیالت خرید و تسهیالت ساخت ،مجوز فروش لیزینگی ،اجاره
به شرط تملیک و راه اندازی بازار رهن ثانویه و مشارکت دولت در تامین زمین استفاده
نماید.
 کاهش در نرخ بهره اسمی میتواند باعث بهبود حجم فعالیت در بخش مسکن وافزایش آن شود؛ بنابراین یک راهکار افزایش فعالیت این بخش اعطای تسهیالت با بهره
کمتر به انبوهسازان است .با توجه به اینکه اندازه تکانه بر مسیر پویای متغیرهای بخش
مسکن اثرگذار است ،لذا باید در هر دوره سیاستهای مسکن با توجه به میزان شوکها
ارزیابی و طراحی شود.
 به دلیل عدم تقارن واکنش بخش مسکن به شوک سیاست پولی به نظر میرسد دردوران سیاستهای انقباضی پولی الزم است یا بستههای حمایتی از بخش مسکن به طور
مکمل سیاست پولی از سوی شبکه بانکی اعمال شود (برای مثال عدم افزایش نرخ بهره
تسهیالت مسکن) و یا اینکه با سیاستهایی از اثر شوکهای پولی بر بخش مسکن
کاسته شود.
 با توجه به وجود آثار عدمتقارن در اثرگذاری تکانههای مثبت و منفی ،الزم استسیاستگذار توجه داشت باشد که سیاستهای پولی در هر دوره میتواند سیکلهای
متفاوتی در بخش مسکن پدید آورد و لذا نباید انتظار داشته باشد که با یک سیاست
معکوس بخش مسکن را به همان اندازهای که مورد انتظار است تغییر دهد.
 -از طرفی نرخهای نسبی اجارهبها از مهمترین فاکتورهای تأثیرپذیر از سیاستهای پولی
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است و لذا به دلیل اینکه اجارهبها سهم مهمی در نرخ تورم دارد ،لذا آثار رفاهی قابل
توجهی به همراه خواهد داشت؛ بنابراین پیشنهاد میگردد قبل از اجرای هر سیاستی
آثار رفاهی و تورمی رشد اجارهبها در بخش مسکن به عنوان عامل اثرگذار بر نرخ تورم
بررسی گردد.
 قابل ذکر است شوکهای سیاست پولی از عوامل پایهای مؤثر بر متغیرهای کالناقتصادی محسوب میشود ،بنابراین اشتباه در طراحی و اجرای آنها باعث آثار ماندگاری
بر بخش مسکن خواهد شد .به همین منظور پیشنهاد میگردد بانک مرکزی به هنگام
اجرای سیاستهای خود ،متغیرهای کلیدی بخش مسکن را نیز در قاعده پولی خود قرار
دهد.
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