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 چکیده
 یلدلبه ینو همچن یکدیگراقتصادها به  یو وابستگ المللینبروزافزون تجارت  یتبا توجه به اهم

تأثیر  یمطالعه به بررس ینا ی،اقتصاد شاخص رشد و توسعه در بهبودبخش مسکن  یتاهم
 یراناقتصاد باز و بسته در اقتصاد ا یالگو دو قالب در یمسکون گذارییهسرمار د یخارج تجارت

 یزمان ) در دورۀVECM( یبردار یخطا یحتصح یآثار از الگو ینا یبررس ی. براپردازدیم
بخش  دردولت  گذارییهمخارج سرمامطالعه  ینا در است.استفاده شده  ١٣٩٧:١-١٣۶٨:١

 یتجارت خارجمتغیر  واردکردنبا  وی درنظر گرفته شده است مال یاستس یرعنوان متغمسکن به
 ددهمی نشان نتایج .باشدمی کم اما مثبتبخش مسکن  درسرمایه گذاری دولت  تأثیربه مدل، 

 ،دارد یمسکون گذاریسرمایهر دمختلف  یرهایمتغ یاثرگذار یزانسزا در مب یکه تجارت نقش
 یمال یاستس یتاهم شده و از درجۀ یرمتغ ینر اد یپول یاستآثار س یشباعث افزا کهطوریبه

با  رزنوسانات نرخ ا ینمعنادار باز ارتباط معکوس و  یحاک یجنتا ینکاسته است. همچن
 گذاریسرمایهر د ینفت یدرآمدها تأثیراست. در مورد  یراندر ا یمسکون گذاریسرمایه
 گذاریمایهسرر د معنادار ینفت اثر قیمتکه در بلندمدت  دهدمینشان  یجنتا ،یمسکون
 دارد. در ایران یمسکون

 .یو مال یپول یاستس ی،، تجارت خارجینفت یدرآمدها ی،مسکون گذاریسرمایه: های کلیدیواژه
 JEL: E62 ،F30  ،G21بندی طبقه
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 مقدمه ١
 است. زمانی بوده اخیر چند دهه در ایران اقتصاد بخش پویاترین و ینترپرتحرک مسکن بخش

 نهایت به کل و در مرتبط یهابخش به هاتکانه آثار ،دهدمی رخ مسکن بازار در یاتکانه که
که مسکن کاالیی  جهتازاین است. مشاهدهقابل وضوحبه المللیبینملی و حتی  اقتصاد

 هایبخشدر سایر  گذاریسرمایهمسکونی متفاوت از  گذاریسرمایهناهمگن و بادوام است، 
ادوار  ،هابخشدر سایر  گذاریسرمایهبه مسکونی نسبت گذارییهو سرما استاقتصادی 

تا  ٣٠بین  ،اخیر ). در دو دهۀ١٣٩۶پریور و حسنی، ( دهدمیاز خود نشان  تجاری متفاوت
 ٢٠کشور در بخش مسکن انجام شده است و همواره بیش از  گذاریسرمایهدرصد از کل  ۴٠

 ،به همین جهت ،درصد از تولید ناخالص ملی به این بخش اختصاص داشته است
اقتصادی کشور دارد و  در رشد و توسعۀ بسزا یتأثیرصحیح در این بخش  گذاریسیاست

و کنترل تورم را به ارمغان  ،هاتراز پرداخت، تعادل گذاریسرمایهخاص تحریک اشتغال،  طوربه
 ).١٣٩۵قادری و بهنام، ( آوردمی

 دولت و ،مردم کشور، اقتصاد برای باالتری اهمیت از مسکن بخش ،ایران در اقتصاد
 کارآمدی عدم و نیافتگیتوسعهدلیل به ایران در است. برخوردار کشورها از بسیاری بهنسبت

لذا  و داشته عهده بر افراد هایدارایی جذب در را اصلی نقش مسکن بازار مالی، بازارهای
 توجهیقابل پیشین و پسین روابط که کرد قلمداد دارایی بازار ۀنمایند عنوانبه را آن توانمی

 دارد اقتصادی هایبخش سایر با
 رابطۀ و تجارت تغییر در حین ،است غیرمنقول کاالیی مسکن که جهت به این ،از طرفی

 ١هلندی بیماری براثرِ. دهدمی نشان خود از کاالها سایر بهنسبت متفاوتی العملعکس مبادله
 جبران واردات طریق از مبادلهقابلکاالهای  برای وجودآمدهبه تقاضای مازاد مدتکوتاه در
 منجر بهساختمان  و زمین مانند مبادلهغیرقابلکاالهای  برای مازاد این کهدرحالی ،شودمی

 و کار نیروی و ،یافته افزایش این بخش در سودآوری شده، کاالها این قیمت شدید افزایش
 .شودمی منتقل بخش این به سرمایه

 و همچنین المللبین تجارت روزافزون اهمیت و یکدیگر به اقتصادها وابستگی توجه به با
باید این نکته را در نظر داشت که با  ،نفت به ایران اقتصاد وابستگی باالی درنظرگرفتن با

از  مبادلهقابلنفتی، کاالهای  یاز دالرهادنبال آن استفاده بیشتر و بهافزایش قیمت نفت 
 مبادلهغیرقابلولی افزایش قیمت در کاالهای  ،شودمیمهار  مانند واردات هاییاهرمطریق 
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به سایر در افزایش قیمت مسکن نسبت شدهحاصلنیست و شکاف  کنترلقابلن نظیر مسک
به سایر بازارها افزایش بازدهی بازار مسکن نسبتباعث ) و سهامنظیر ارز ( رقیب هایدارایی

و سرگردان با افزایش سودآوری  هایسرمایهبخش مسکن با ورود  ،شده و در نتیجه
 ).٢٠٠٩ ،١بتارای( شودمیمواجه  گریواسطه

 ،است یتحائز اهمنوسانات قیمت مسکن در مقابل نوسانات قیمت نفت  ،بر این اساس
 و مطالعۀ) ١٣٩۴( ایزدی و تبعه خداپرست یرنظنتایج حاصل در مطالعات داخلی  کهطوریبه

، افزایش بلندمدت) نشان داده است که در اقتصاد مبتنی بر نفت ایران در ١٣٨۶( ختایی
دنبال واردات کاالهای منقول را به ونجر به کاهش نرخ ارز حقیقی شده است درآمدهای نفتی م

 تأثیرمستقیم تحت  طوربهتجارت  غیرقابلکاالی  عنوانبهمسکن  اگرچه ،دارد. از طرفی
این امکان وجود دارد که با افزایش قیمت نفت و  ،گیردنمیکاهش نرخ ارز حقیقی قرار 

در پرداخت  هابانکل درآمدهای ارزی تقویت شود و پتانسیل پول از مح پایۀ ،درآمدهای نفتی
ادوار تجاری مسکن با نوسانات قیمت نفت  ،لذا ؛هیالت به بخش مسکن را افزایش دهدتس

و تقاضا برای  یافتهیشخانوار افزاچرا که پس از افزایش درآمدهای نفتی، درآمد  ،استمرتبط 
مسکن کاالی  ازآنجاکهو  یابدیمنظیر مسکن افزایش  مبادلهغیرقابلو  مبادلهقابلکاالهای 
و افزایش قیمت مسکن  یستن کنترلقابلمازاد تقاضای آن با واردات  ،است مبادله غیرقابل

مسکونی  گذاریسرمایهدنبال دارد که این عامل منجر به جذب دالرهای نفتی و افزایش را به
مسکن نیز با رونق همراه  ،فزایش قیمت نفتذعان داشت که با اا توانمی ،در نهایت .دشویم

 ).١٣٩٧ و همکاران، یتنپاک( بوده است
 نوسانات نرخ ارز تأثیر ،)١٣٩٧( همکاران و یانمانند کاغذمنطبق با مطالعاتی  ،یاز طرف

ارز قرار داد. اول اینکه ناپایداری در بازار  موردتوجه توانمیر بخش مسکن را از دو جنبه د
نظیر مسکن و در نهایت منجر به افزایش  هابخشبه سایر  گذاریسرمایهمنابع  به انتقال منجر

 طورارز به. دوم، تغییرات نرخ دشویمدر این بخش  گذاریسرمایهقیمت مسکن و افزایش 
که موجب افزایش قیمت مسکن  دهدمیتولید مسکن را افزایش  یهانهادهبالقوه قیمت 

 .دشومی
 ،مبادله رابطۀ و تجارت تغییر در حین ،است غیرمنقول کاالیی مسکن که جهت این از
 در ٢هلندی بیماری براثرِ. دهدمی نشان خود از کاالها سایر بهنسبت متفاوتی العملعکس
 جبران واردات طریق از مبادلهقابلکاالهای  برای وجودآمدهبه تقاضای مازاد مدتکوتاه
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 منجر بهساختمان  و زمین مانند مبادلهغیرقابلکاالهای  برای مازاد این کهدرحالی ،شودمی
 و کار نیروی و ،یافته افزایش این بخش در سودآوری شده، کاالها این قیمت شدید افزایش
 ).۴٢٠١، ١همکاران و .آی( شودمی منتقل بخش این به سرمایه

به وابستگی زیاد اقتصاد ایران به صادرات نفت، نوسانات قیمت نفت و میزان  با توجه
که قیمت نفت زمانی که طوریبه ،دهدمیقرار  تأثیربودن اقتصاد را تحت باز صادرات آن درجۀ

 ی، میزان مبادالت تجاری که نفت بخشگیردمییا تحریم تجاری صورت  است یینپا یاربس
 کندمیسمت اقتصاد بسته میل ن بهپایین بوده و اقتصاد ایرا ،ردگیبرمیمهم از آن را در

 ).١٣٩٢زاده و براتی، قلی(
 نوع در دو مسکن بخش در گذاریسرمایه دتوانمی که متفاوتی تأثیرگذاری به توجه با ،لذا
 هاسیاست عملکرد ر اقتصاد داشته باشد نحوۀد رکود و رونق هایدوره در بسته و باز اقتصاد

 بود. خواهد متفاوت نیز
 با استفاده از مطالعۀ دو الگوبا تخمین  کشور اقتصاد در مسکن بخش دلیل اهمیتبه ،لذا
 بررسی به مطالعه این، ٣بهینه از رویکرد تصحیح خطای برداری در تعیین وقفۀ )٨٢٠١( ٢الرسن

 بخش گذاریسرمایه بر مالی و پولی سیاست متغیرهای ازجمله اقتصادی کالن متغیرهای آثار
 .پردازدمی بسته اقتصاد و باز اقتصاد دو مسکن در

 رد مالی و پولی یهاسیاست آثار بررسی ،شودمیعمده که در این تحقیق دنبال  هدف دو
 .است اثرگذاری این خارجی در تجارت نقش بررسی همچنین و مسکونی گذاریسرمایه

به سایر مطالعات داخلی و خارجی حاضر نسبتتمایز پژوهش  عواملی که منجر به ترینمهم
اقتصاد بسته و باز تالش در تفکیک  دو مدل این است که در این پژوهش با تخمین ،شده است

سه متغیر اقتصاد باز شامل  زمانهم آنکه و دیگرده است کرافزایش و کاهش قیمت نفت  آثار
لی در اقتصاد ایران بررسی و سعی در و واردات را در کنار سیاست ما ،نفتی هایتکانهنرخ ارز، 
بخش تدوین شده است. پس از  ۶در و بلندمدت آن دارد. این پژوهش  مدتکوتاه آثارتفکیک 

 شامل پیشینۀ ٣. بخش شودمیبه بررسی ادبیات نظری پژوهش پرداخته ، ٢مقدمه، در بخش 
برآورد الگو و تحلیل  ،۵. در بخش پردازدمی آماری منابع و هاداده به ۴تحقیق است و بخش 

 .دشومیارائه  گذاریسیاست پیشنهادهایو  گیرینتیجه ،۶و در بخش  شودمیانجام  هایافته

                                                                                                                                  
1 Aye et al. 
2 Larsen 
3 Vector Error Correction Model, VEC 
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 ادبیات نظری پژوهش ٢
 تأثیر متعددی عوامل از ،آن خاص هایویژگیدلیل به مسکن یا به عبارتی قیمت مسکن بازار
 تقاضای و عرضه رداقتصادی مؤثر  کالن متغیرهای یا به عبارتی بیرونیبرخی عوامل  .پذیردمی

 د:کرتشریح  گونهاین توانمی را مسکن
ر د آثار چشمگیری عمرانی همواره و جاری از اعم دولت مالی: مخارج سیاست

 رد مالى خارجم یرتأث است. داشته مختلف اقتصادی هایبخش در گذاریسرمایه
 یراناثر برون عنوان با اقتصاد،در  خاص یاتیادب شیدایپ موجب خصوصى، گذاریسرمایه

 بر .است بخش خصوصی و دولتی شده ان دویم ،٢مکملی)( رانىدرون و اثر ١جانشینی)(
 گذاریسرمایهر دو مثبت  قىیتشو اثر دولت، مالى مخارج شیافزا رانىدرون اثر اساس

 گذاریسرمایه موجب سودآورشدن دیجد هاییلپتانس جادیا با کهیطوربه خصوصى دارد،
 مالى مخارج شیافزا ،باشد جانشینی صورتبه هاآن رابطۀ و اگر خصوصى خواهد شد بخش

محمودزاده و ( باشد بخش خصوصی داشته گذاریر سرمایهدمنفی  اثر دتوانمیدولت 
 ).١٣٩٠همکاران، 

 یرتأث یقاز طر( مستقیم طوربه بهره نرخ کاهش یا افزایش با پولی سیاست پولی: سیاست
 طریق از( غیرمستقیم آینده) یا در مسکن قیمت تغییر سرمایه و انتظارات از استفاده هزینۀ رد

 بازار ردتقاضای مسکن)  در مسکن یهاوام تأثیر و مسکن قیمت تغییر از ثروت ناشی آثار
 از افزایش ناشی . آثاردهدمی قرار تأثیر تحت را اقتصاد کل ،به عبارتی است و مؤثرمسکن 

 مسکن تقاضای یکسو از مسکن، برای بازار زابرون معضل عنوانبه نقدینگی در جامعه حجم
 و شودیوساز مساخت هایهزینه یشو افزا تورم موجب دیگر، از سوی و دهدمیافزایش  را

 مسکن برای بازار بیشتر موجب جذابیت و دهدمی قرار تأثیرتحت  را مسکن قیمت لذا
 .شودمیبازار  این به یهسرما یشترب ورود و گذارانسرمایه

. بر کنندمیدر بازار مسکن ایفا  مهم ینقش هابانک میزان تسهیالت و اعتبارات بانکی:
) آثار ٨١٣٩( نعمتی و همکاران و )۶٢٠١( ٣مونت و همکاران شده نظیراساس مطالعات انجام

است. یکی دیدگاه مثبت که بر نقش  بحثقابلدیدگاه  دو اعتبارات اعطایی در بخش مسکن از
مرتبط  هاییتفعالدر بخش مسکن و  افزودهارزشر رشد دآن  گستردۀ آثاراعتبارات اعطایی و 

و دیگری  دشومیمالی در بخش مسکن  ینتأمدارد که منجر به رشد و توسعه در نظام  یدتأک

                                                                                                                                  
1 Crowding out Effect 
2 Crowding In Effect 
3 Monnet 
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د افزایش قیمت مسکن نظام مالی در بخش مسکن منجر به تشدی که توسعۀ استمنفی  یدگاهد
 .دشومیادواری  هایتکانهو پیدایش 

درآمـدهای حاصل از فروش و صادرات نفت از یکسـو منابع مالی الزم  :درآمدهای نفتی
و از سوی دیگر، منجر بـه افـزایش تقاضـا در کـل اقتصـاد  کنندمیرا فـراهم  گذاریسرمایهبرای 

در  گذارییهسرما معتقدند )۴١٣٩( و همکاران کاغذیان ) و۶١٣٩( یمؤتمنزروکی و  .دشونمی
با افزایش درآمدهای نفتی  کهطوریبه ،همسو دارد بخش مسکن با افزایش قیمت نفت رابطۀ

در بخش مسکن  گذاریسرمایهقیمت مسکن و  ،پولی انبساطی در ایران هاییاستسو اتخاذ 
 یافته است. افزایش معنادار

باز یا به عبارتی  اقتصاد برای درنظرگرفتن تجربی مطالعات در بودن اقتصاد:باز درجۀ
مطالعات  برخی شده است. کار گرفتهمختلف به ارتباط اقتصادی با سایر کشورها، متغیرهای

 اندکرده جداگانه استفاده صورتبه واردات و صادرات متغیر ) از۶٢٠١( ١مانند رونگ و وانگ
را در تحقیق  بازبودن اقتصاد درجۀ ) متغیر۶٢٠٠( ٢گیولودری و فورالنتو مانند یگرد برخی و

 در هلندی بیماری و نفت قیمت نوسانات اهمیت درجۀ به توجه با . امااندبرده کاربهخود 
 برای در این مطالعه ،مسکن مانند مبادلهقابلغیر کاالهای رد آن یرتأثو نقش و  ایران اقتصاد

 تغییرات قیمت تأثیرتحت  مستقیماً که خدمات و کاال واردات متغیر از باز اقتصاد درنظرگرفتن
 .شودمی استفاده ،گیردمی قرار نفت

 به دو دستۀمسکن ایران در بخش  گذاریسرمایهر دنرخ ارز نوسانات  تأثیرنرخ ارز: 
با  اثر نوسانات نرخ ارز مدتکوتاهدر  که طوریبهاست.  یلتحلقابل بلندمدتو  مدتکوتاه

مستقیم  با افزایش قیمت مسکن رابطۀ بلندمدتمعکوس و در  قیمت مسکن رابطۀ افزایش
با افزایش نرخ ارز، رونق بازار  مدتکوتاهاین راستا در در  ).١٣٩۶ پریور و حسنی،( خواهد داشت

بخش را به  یندر اشده گذاریسرمایهمنابع  گذارانسرمایهو  یابدمیمسکن کاهش 
که این  برندیمآن بهره  مدتکوتاهو از سودهای  دهندمیدر بازار ارز اختصاص  گذاریسرمایه

با تغییرات نرخ ارز ممکن است  بلندمدتاما در  ؛دشومیامر سبب کاهش قیمت در این بخش 
با افزایش نرخ ارز  کهطوریبه ،تولید مسکن تغییر یابد یهانهادهبالقوه قیمت  طوربه

افزایش قیمت خواهند داشت و منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد تولید مسکن  یهانهاده
 ).١٣٩٨ نعمتی و فطرس،( شد

                                                                                                                                  
1 Rong & Wang 
2 Furlanetto & Giuliodori 
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 تحقیق تجربی مطالعات ٣
مسکن در  گذاریسرمایهر دنفتی  یهاتکانه تأثیر) به بررسی ٧٢٠١( ١کیلینس و همکاران

مثبت و  کانادا با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری پرداختند. نتایج حاکی از رابطۀ
ر عرضه و تقاضای دنفتی  یهاتکانهو نشان داده است که  استمعنادار بین متغیرهای مذکور 

 مسکن اثرگذار بوده است.
بازار پویا بین  هاییحرکتهم« عنوان با تحقیقی در )۶٢٠١( ٢آنتوناکاکیس و همکاران

 مدلاز گرفتن و بهره )٢٠٠٠‑٢٠١۵( فصلی یهاداده از استفاده با »مریکااو نفت در  مسکن
حرکتی بازده بازار مسکن و بازار هم گیرندیمنتیجه  ٤ساختاری ٣رویکرد خودرگرسیون برداری

 .استنفت مثبت 
ر دارزی  هایتکانهی مالی دولت و هاسیاست یرتأث) در پژوهشی به ٢٠١۵( ٥لی
در مالزی  ٦توزیعی یهاوقفهمسکونی با استفاده از روش خودرگرسیونی با  گذاریسرمایه

 گذاریسرمایهر دمعکوس نرخ ارز  تأثیرپرداختند. نتایج حاکی از کاهش اثر مخارج دولت و 
 سیاست انتقال سازوکار در قیمت مسکن نقش که نتیجه گرفتند . همچنیناستمسکونی 

 .یابدیم افزایش یامالحظهقابل طوربه باز اقتصاد در پولی
 بیزین برداری خودرگرسیونی روش از استفاده با یامطالعهدر  )٩١٣٩( یو افشارگروسی 

 بازۀ طی ایران مسکن بخش در گذاریسرمایه رد کالن اقتصاد هایتکانه تأثیرات بررسی به
 نرخ و ،نفتی درآمد مالی، پولی، هایتکانه ،تحقیق این در .اندپرداخته ١٣٩۶ تا ١٣۵٧ زمانی

 و پولی یهاتکانه آنی العملعکس توابع از حاصل نتایج به توجه با است. شده مدل وارد ارز
 بخش در حقیقی گذاریسرمایه رد را ماندگار اثر کمترین و شترینبی ترتیببه ی،نفت درآمد تکانۀ

 مالی، هایتکانه به مربوط ترتیببه گذاریسرمایه نوسان بیشترین .اندداشته ایران مسکن
 است. بوده نفتی درآمد و ،ارز نرخ پولی،

 گذاریسرمایهر دشناسایی عوامل مؤثر « عنوان با یقیتحق در )٨١٣٩( نعمتی و فطرس
ر دبه بررسـی عوامل مؤثر  ی مالی و پولیهاسیاستبا تأکید بر  »بخش خصوصی در مسکن

با استفاده از رویکرد  ١٣٩۶ تا ١٣٧۵ یهاسالبخش خصوصی در مسکن طی  گذاریسرمایه

                                                                                                                                  
1 Killins et al. 
2 Antonakakis et al. 

• 3 Vector Auto regression, VAR 
4 Structural Vector Autoregression Model, SVAR 
5 Le 
6 Autoregressive Distributed Lag, ARDL 
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ی این مطالعه حاکی از آن است که هایافتهدر ایران پرداختند.  گیری مدل بیزینیمتوسط
 .استی مالی هاسیاستاز  تریقومسکونی  گذاریسرمایهر دی پولی هاسیاستاثرگذاری 

مسکونی در ایران را  گذاریسرمایهر د نرخ ارز نوسانات یرتأث )١٣٩٧( همکاران کاغذیان و
رگرسیون چندگانه تخمین  یاقتصادسنجبا استفاده از مدل  ١٣٩٢ تا ١٣٧١ زمانی طی دورۀ

ی تحقیق حاکی از ارتباط معکوس و معنادار بین نوسانات نرخ ارز با هایافته زدند.
 .استدر بخش مسکن  گذاریسرمایه
 یاجزا یدر اثرگذار ینقش تجارت خارج«) در تحقیقی با عنوان ١٣٩٢( زاده و براتیقلی
GDP گذاریسرمایهبه بررسی نقش اجزای تولید ناخالص ملی در  »یونکمس گذاریسرمایهر د 

‑۴تا  ١٣٧٠‑١( فصلی یهادادهاز روش تصحیح خطای برداری و  یرمسکونیغمسکونی و 
با ورود خالص صادرات در  دهدمی. نتایج نشان اندپرداخته) در دو اقتصاد باز و بسته ١٣٨۶
کاسته شده است  گذاریسرمایهر هردو نوع دمخارج دولت و مصرف  یاثرگذار یزاناز ممدل 
ولی عکس آن برقرار  ،زیاد است یرمسکونیغ گذاریسرمایهر دمسکونی  گذاریسرمایهو اثر 

 نیست.
و واردات  ،نفتی هایتکانهنرخ ارز،  سه متغیر اقتصاد باز شامل زمانهمتحقیق حاضر  ،لذا

و بلندمدت  مدتکوتاه آثاررا در کنار سیاست مالی در اقتصاد ایران بررسی و سعی در تفکیک 
 آن دارد.

 آماری منابع و هاداده معرفی ۴
 ١:٩٧١٣‑١:۶٨١٣ یهاسال طی فصلی صورتبه تحقیق این در مورداستفاده آماری یهاداده

 مخارج شامل توضیحی در این تحقیق متغیرهایگیرد. قرار می یموردبررسمربوط به ایران 
ساختمان، تسهیالت اعطایی در بخش مسکن، درآمدهای  بخش در دولت گذاریسرمایه

مرکزی  بانک توسط شدهیهته ایران ملی یهاحساب آماری منبع از واردات و ،نفتی، نرخ ارز
 مترمربع ١ قیمت و خصوصی بخش مسکونی گذاریسرمایهاست. همچنین  شده گردآوری

 متغیرها از کردنفصلی است. برای شده اقتباس مسکن قیمت وزارت اطالعات از نیز زمین
 :است ذیل به شرح متغیرها این یریکارگبه است. توضیح شده استفاده ١دنتون روش

 براتی وزاده قلی ،)٩٢٠٠( ٢الکش و آنتیپا شده توسطانجام مطالعات :)G( دولت مخارج
 متغیر عنوانبه دولت مخارج و مالیات متغیر از زمینه این و سایر مطالعات در ،)١٣٩٢(

                                                                                                                                  
 منظوربه دنتون توسط ١٩٧١ سال در که است مربعات مجموع کردنحداقل یهاروش بر مبتنی مذکور تکنیک ١

 .شد معرفی هاداده از زمانی سری یک یزنمحک
2 Antipa & Schalck 
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 ،ثروت بر مالیات یژهوبه ایران، در مالیات ینکها به توجه . بااندکرده استفاده مالی سیاست
 اثر بررسی برای بخش ساختمان در مخارج دولت از ،دارد گذاریسرمایهمخارج  بر نقش کمی

 .شودمی استفاده مالی سیاست
 متغیر از مسکونی گذاریسرمایه بر پولی سیاست نقش بررسی برای ):(M حجم پول

 و بهره نرخ تغییر در طریق از پول عرضۀ تغییر اگرچهاست.  شده استفاده مدل نقدینگی در
 بهره نرخ ،شده در این زمینهانجام اغلب مطالعات در و گذاردیم اثر متغیرها دیگر رد تورم

با ظهور  ،بهره نرخ تغییر شرایط به توجه با اما ،است شده مدل وارد که است متغیرهایی وجز
 بهره نرخ سرمایه، و پول بازار وضعیت به آن واکنش نداشتن و بانکداری بدون ربا در ایران

 .شودمین یسازمدل گذاریسیاست ابزار عنوانبه
 از ثابت یسهم دائمی، خانوارها درآمد تئوری اساس خصوصی: بر مصرفی بخش مخارج

 است، دائمی از درآمد نسبتی خانوار مصرف و کنندمی مصرف دوره هر در را خود دائمی درآمد
 جانشین عنوانبه (C) دوامیب خدمات و کاال روی خانوار مصرف متغیر از ،مطالعه این در لذا

 مطالعه مانند یزن مختلف در مطالعاتکه  متغیر . اینشودمی استفاده دائمی درآمد متغیر برای
 .است شده استفاده )١٣٩۶( یو مؤتمن یزروک

 و مسکن بخش در میزان تسهیالت (Cr): مسکن بخش در بانکی اعتبارات و تسهیالت
دلیل در ایران به .)١٣٩١ خلیلی و موسوی،( دارد مسکونی گذاریسرمایه رد مثبت تأثیر آن دسترسی به

تغییرات  تأثیرتابع تقاضای اعتبارات چندان تحت  ینکهابودن نرخ سود بانکی و با توجه به پایین
 کنیم.این نرخ نیست، خود میزان اعتبارات را در مدل وارد می

بیماری هلندی بر اساس افزایش  مطابق ادبیات اقتصادی و نظریۀ (M): درآمدهای نفتی
قیمت  ،دلیل افزایش ارزش پول داخلیبه تیآن افزایش درآمدهای نف تبعو بهقیمت نفت 

 کهدرحالی ،جبران استمنفی با واردات قابل آثارو این  یافته افزایشکاالهای قابل تجارت 
تجارت ممکن نیست و منجر به افزایش قیمت و در  غیرقابلاین اثر در کاالهای  سازییخنث

 ).٢٠١۵ ،١و همکاران آرین( شودمیدر بخش مسکن  گذاریسرمایهنهایت گرایش به 
اقتصادی کشور را در بازارهای  یریپذرقابت: معیاری است که سطح )S( نرخ ارز واقعی

 غیرقابلنسبت قیمت کاالهای قابل تجارت به قیمت کاالهای  صورتبهو  دهدمیجهانی نشان 
یسه با شرایط کشور در مقا یک وضعیت اقتصادی دهندۀبازتابو  شودمیتجارت تعریف 

 و یتنپاک یرنظشده مطالعات انجام بر اساس). ٧٢٠١، ٢ییکی( استهراقتصادی سایر کشو

                                                                                                                                  
1 Arin et al. 
2 Yiqi 
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دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای داخلی و اقتصاد باز به) نرخ ارز در ١٣٩٧( همکاران
ی اقتصادی داخلی و خارجی و تحوالت هاسیاستکه  آیدمیشمار متغیر کلیدی به ،خارجی

 ر آن دارند.دزیادی  تأثیراقتصادی 

 تحقیق یشناسروش ۵
 های اقتصادی ی پولی و مالی بر فعالیتهاسیاست آثار وتحلیلتجزیهموضوعات در  ترینمهماز 

آن سیاست را بین متغیرهای تحت بررسی با مشکل  آثاراست که تشخیص  ١زمانیهم مسئلۀ
همراه  به ٢بینیواریانس خطای پیش و تجزیۀ کند. رویکرد خودرگرسیون برداریمیمواجه 

را برای محققان فراهم  زمانیهمتا حدود زیادی امکان پرداختن به بحث  ٣ل واکنش ضربهیتحل
همچون کینگ و  رویکرد خودرگرسیون برداریده است. کارشناسان و منتقدان الگوهای کر

های تکانهتصریح دقیق انتقاداتی را بر مشکالت  )٢٠٠۶( ٥ندریو بل هک) و برنان١٩٨۴( ٤پلوسر
در عمل  چون ،اندهای اقتصادی ارائه کردهپولی و مالی دال بر عدم تفسیر تئوری یهاسیاست

و یک از متغیرها واحد هر های زمانی رفتار وابسته به زمان دارند، با بررسی ریشۀاکثر سری
همگرایی مشابه، بر اساس  بین متغیرها با درجۀ ٦جمعیهمو همچنین وجود  هاآنشدن مانا

عمومی  تصحیح خطای برداری الگوی توانمی، رویکرد خودرگرسیون برداریالگوی عمومی 
ای از متغیرهای جمعی بین مجموعهتبیین وجود هممعرفی کرد.  یجمعهمرابطه r را با

، در هاآنمدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلندمدت اقتصادی و ارتباط نوسانات کوتاه
 :است یرپذامکان یرزارچوب الگوی عمومی تصحیح خطای برداری هچ

Γ0Δ𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛽𝛽′𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + Γ1Δ𝑦𝑦𝑡𝑡 + ⋯+ Γ𝑝𝑝−1Δ𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑝𝑝+1 + B0x𝑡𝑡 +⋯+ B𝑞𝑞x𝑡𝑡−𝑞𝑞 +
𝐶𝐶D𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡  )١(  

ســمت تعـــادل به ٧ضـــریب ســرعت تعــدیل k×rمــاتریس  صــورتبه αدر ایــن رابطــه، 
ـــان می ـــدت را نش ـــد. بلندم ـــاتریس  βده ـــت و هم k×rم ـــی اس ـــانجمع ـــش  دهندۀنش بخ

                                                                                                                                  
1 Simultaneily Issue 
2 Forecast Error Variance Decomposition, FEVD 
3 Impulse Response, IR 
4 King & Plosser 
5 Bernanke & Blinder 
6 Cointegration 
7 Loading Coefficients 
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ــــردار اجــــزا 𝑢𝑢tو  مــــدتکوتاهضــــرایب  k×kمــــاتریس  Γ𝑗𝑗.ســــتبلندمــــدت الگو  ینیــــز ب
ـــا 𝐸𝐸(𝑢𝑢t𝑢𝑢𝑡𝑡′)خطـــای اخـــتالل خـــالص ب = Σ𝑢𝑢 ـــۀرا نشـــان می ـــرای تخمـــین رابط  دهـــد. ب

نیـــز وجــود نداشـــته باشـــد،  یــیزابرونباشــد و هـــیچ متغیـــر  یکـــه Γ0فــوق اگـــر مــاتریس 
ــوان می ــه یوهانســون بــر اســاست ــه) یــا روش ۵١٩٩( ١مطالع ینــد ااز فر ٢ســاده یادومرحل

ــۀ ــین رتب ــدۀخالصه تخم ــون ش ــرد ٣یوهانس ــتفاده ک ــوی  ،اس ــدا الگ ــه ابت ــق ک ــن طری ــه ای ب
ـــق فر تصـــحیح خطـــای بـــرداری ـــرار داده ) مـــورد١٩٩۵( ینـــد یوهانســـونااز طری تخمین ق

ـــین متغیرهـــا و  شـــودمی ـــط ســـاختاری ب ـــهو در گـــام بعـــدی رواب ـــا تکان های اقتصـــادی، ب
ولـــی اگـــر  ،دشـــومیها بررســـی تکانـــهایـــن  آثـــاربـــر و بلندمـــدت  زمـــانیهمود یـــاعمـــال ق
 Γ𝑗𝑗بـــر مـــاتریس  هایییتمحـــدودیـــا  ،باشـــد زابـــرونیکـــه نباشـــد، یـــا متغیـــر  Γ0مـــاتریس 

توان مي ،در اين روش. شــــــودمیاستفاده  ٤یادومرحلـــــهين ــــــاز تخم ،برقـــــرار باشـــــد
ــــــاتمحدودي Γ𝑗𝑗عالوه بر ماتريس  ــــــض يي نيز بره ــــــرايب سـ ــــــرعت تعـ مدت و ديل کوتاهـ

انتقـــــــادی  ٦.)٨٢٠٠، ٥لوتکپل و كراتزيگ( کـــــــردبرقرار  شـــــــدهتعیینمتغيرهاي از پيش 
ــر الگــوی  ــرداری کــه اغلــب ب ــهگیــرد، تمرکــز خــاص بــر قــرار میتصــحیح خطــای ب های تکان

ـــهسیاســـتی  ـــه جایب ـــرداریسیاســـتی اســـت. الگـــوی های غیرتکان در  تصـــحیح خطـــای ب
ــردار هم ــورت وجــود ب ــالی مناســب ص ــل سیاســت پــولی و م . در اســتجمعــی بــرای تحلی

های ســـاختاری بـــه دو جـــزء تکانـــه، العمـــلعکسایـــن رویکـــرد در بررســـی تحلیـــل توابـــع 
ـــه ـــال محـــدودیت( ٧های دائمـــیتکان ـــا اعم ـــدت) و ب ـــههای بلندم ـــذرتکان ـــا ( ٨های زودگ ب

 .)١٩٩٩، ٩کالوممک( شودمیتفکیک  مدت)های کوتاهاعمال محدودیت

 تصحیح خطای برداری مدل تصریح ١ .۵
از ین مسکونی گذاریسرمایه رد پولی و مالی سیاست آثار قیدق بررسی منظوربهن پژوهش یا در
 ازآنجاکه یول ،است یادیز یرهایمتغ تعداد با تصحیح خطای برداری از مدل استفاده به

                                                                                                                                  
1 Johansen 
2 Simple Two-Step, S2S 
3 Johansen Reduced Rank, RR 
4 Two-stage Estimation 
5 Lütkepohl & Reimers 
6 Lutkepohl & Kratzig 
7 Permanent Shocks 
8 Transitory Shocks 
9 McCallum 



 ١۴٠١بهار  /۵١سال پانزدهم/ شماره  ١٠۶

سهولت در  جهتِبه ،دشویم یآزاد درجۀ مدل منجر به کاهش در رهایافزودن تعداد متغ
به  توجه با ،لذا ؛شودمی بسنده رهایمتغ حداقل به بردن قابلیت اعتماد آنو باال تخمین
 :دشومی یمعرف ریز شکلبه رهایمتغ موجود بردار یهاتیمحدود

Yt=(Ihو Gh و Crو M و C و S و Crو Ioil و IMP) (٢) 

)، hIدر بخش مسکن ( گذاریسرمایهشامل  زادرونمتغیرهای  ،در این رابطه
 ها در بخش مسکن)، تسهیالت اعطایی بانکhG( ساختمان در بخش دولت گذاریسرمایه

)Cr،( حجم پول )Mمخارج مصرفی بخش خصوصی ،( )Cو نرخ ارز ( (S)، نفتی یدرآمدها 
)oilI(، و واردات کاال و خدمات )IMP( است. 

سازی روابط بین مسکونی از طریق مدل گذاریسرمایهر دی پولی و مالی هاسیاست آثار
 تحلیلقابل 𝜀𝜀𝑡𝑡های ساختاری تکانهو  𝑢𝑢𝑡𝑡هاین اخاللی، یعنی ارتباط بزادرونمتغیرهای 

 مناسب یتوان تحلیلمی ،زادرونخواهند بود. حال با اعمال این قیود بر روابط بین متغیرهای 
) را از 𝑢𝑢𝑡𝑡( شدهخالصهیک از پسماندهای شکل شناسایی مدل، هر منظوربهد. کررائه را ا

  .سازیممیمرتبط  )𝜀𝜀𝑡𝑡( ساختاری هایتکانهاقتصاد کالن به  هایمدلطریق روابط تعادلی 
 مطالعه جمله هی همانند مسکونی گذاریسرمایه رد مختلف متغیرهای تأثیربررسی  برای

در . شودمی الگو استفادهو با تخمین دو  تصحیح خطای برداریمدل  ) از٧٢٠١( ١همکاران و
و نرخ  ،واردکردن متغیر واردات، درآمد نفتی بدون و بسته اقتصاد برای را مدل ،اول یالگو
 آمدهدستبه نتایج مدل در الگوی دوم در واردات متغیر درنظرگرفتن با سپس و زده تخمین ارز

 .دشومی تحلیل و مقایسه بسته اقتصاد نتایج با باز اقتصاد برای
 توسط است که ٢یافتهیمتعم العملعکس توابع از استفاده در تحقیق این ویژگی کلیدی

 متغیرها ترتیب در تغییر با متعارف العملعکس است. توابع شده ارائه )٨١٩٩( ٣شین و پسران
 توابع مزیت کهدرحالی ،دشو تعیین دقت با متغیرها قرارگیری ترتیب و باید کندمی تغییر
 نیست. حساس قرارگیری متغیرها ترتیبِ به که است آن در یافتهیمتعم العملعکس

 صورتبهمدل  اخالل در جمالت زم استال ،یافتهتعمیم العملعکس توابع از استفاده برای
 تجزیۀ از مطالعه یندر ا بینیپیش خطای واریانس تجزیۀ بررسی برای د.باش چندمتغیره نرمال

نتایج  میان ایمقایسه ،نهایت در و شودمی استفاده متعارف بینیپیش خطای واریانس
 شد. خواهد انجام متعامد واریانس تجزیۀ و یافتهتعمیم العملعکستوابع  از آمدهدستبه

                                                                                                                                  
1 He et al. 
2 Generalized Impulse Response Functions, GIRF 
3 Pesaran & Shin 



 ١٠٧ یراندر اقتصاد ا یمسکون یگذار یهبر سرما یخارج یرتجارتتأث 

 

 هایافتهبرآورد الگو و تحلیل  ٢ .۵
با استفاده از  مربوطن روابط بین متغیرهای ینتایج تجربی حاصل از تخم ،در این بخش

 های آماریمبتنی بر داده تصحیح خطای برداریدر قالب رویکرد  JMulTi4 افزارنرم
 گیرد.و بررسی قرار می موردبحث ١مربوط به اقتصاد ایران ١٣۶٨:١-١٣٩٧:١

 واردکردنبا  سپس و شودمیزده  الگوی اول یعنی مدل اقتصاد بسته تخمین ،ابتدا در
الگوی دوم  ،آن برآورد و مدل در نفتی) یو درآمدها ،نرخ ارز واردات،( تجارت متغیرهای
 یسهمقا یکدیگر با مدل دو هر از آمدهدستبه و نتایج شودمیتخمین زده  باز اقتصاد یعنی مدل

 .دشومی
و مانایی  یافتهتعمیمدیکی فولر  آزمون وسیلۀبهدر سطح  متغیرهابعد از اثبات نامانایی  ،لذا

 )١٩٩۵( وهانسونی آزمونبین متغیرها از عی مجبررسی هم برایدر تفاضل مرتبه اول  هاآن
تعادلی و  رابطۀکند که آیا مشخص میبین متغیرها  ٢جمعیهمآزمون . شودمیاستفاده 
 آزمون و محاسبۀ آزموناین  دادنبرقرار است. با انجام موردنظربین متغیرهای  بلندمدت

و  درصد، ۵، درصد ١آن با مقادیر بحرانی جدول در سطوح  مقایسۀ یزون ٣نمایینسبت راست
بر  ،آزمونن ی. در ادشومی تأییدتعادلی بین متغیرهای الگو  جمعی و رابطۀهم درصد، ١٠

 ٩٩در سطح معناداری  ١که در الگوی  شودمیمشاهده  ٢ و ١ اساس نتایج مندرج در جداول
وجود  بلندمدت نیز یک رابطۀ درصد ٩۵در سطح معناداری  ٢یک رابطه و در الگوی درصد، 

 .است موردنیاز آزموننتایج این  تصحیح خطای برداریدارد. در تخمین الگوی 

 ١ جدول
 اقتصاد بسته) –الگوی اول ( جمعی یوهانسونهم آزموننتایج 

 ٪٩٩ ٪٩۵ ٪٩٠ سطح معناداری LR فرض صفر
R=0 ١٧٩٫۴٧١٫٧ ٠٫٠٠٠ ٣۴ ٧۶٨ ٫٨١۴٫٨١ 

R<=1 ٠٫٠٠٠ ١٢١٫٢١ ۵٠٫۴۵ ۵٣٫٨١ ۵٩٫٨١ 
R<=2 ٨۶٫١۶ ٣٢٫٢ ٠٫٠٠٠٣۵ ٣۵٣٩٫٧٨ ٫١١ 
R<=3 ۵٩٫٩۵ ٠٫٠٠۴۶ ١۶٢١٫١ ٫٩٨۶ ٢۴٫۶٣ 
R<=4 ۴۵٨٫٩ ٧٫٩ ٠٫٠١١ ٫١٢۴ ١٢٫۵١ 

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

                                                                                                                                  
 های مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا. اخذ شده است.ها از ترازنامۀ سالکلیۀ داده 1

2 Cointegration Test 
3 Likelihood Ratio Testing, LR 
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عمل  ،لذا ،مسکونی است گذاریسرمایهر دسایر متغیرها  تأثیربررسی  هدف ازآنجاکه
نتایج  .شودمیمسکونی انجام  گذاریسرمایه بر اساس آمدهدستبهکردن بر روی بردار نرمال

 .است مشاهدهقابل ٢برای هر دو الگو در جداول  هاآزموناین 

 ٢ جدول
 یصیتشخ یهاآزمون

  )١الگوی ( در اقتصاد بسته
)٢ (LM MARCH ٢LJB ١LM ٢LM ١۶Q آزمون 

 هاوقفه ٠ ۴ ٠ ۴ ٠ ۴ ٠ ۴ ٠ ۴
 آمارۀ ۵٨٨.٨ ١٨۴٫۵ ٧۵٫٢ ٢٠.٢ ٢٣٫١ ٨٫٩ ٣٨٩٩٧٫۴ ١٣٣٩٢٫۶ ٣٧٢٫۶ ٢۶٢.٣

 ینیتخم
 p آمارۀ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٠٫٩۵ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١

 
 )٢(الگوی  اقتصاد بازدر 

 

)٢ (LM MARCH ٢LJB ١LM ٢LM ١۶Q آزمون 
 هاوقفه ٠ ۴ ٠ ۴ ٠ ۴ ٠ ۴ ٠ ۴

 آمارۀ ٩٨۴٫٧ ۴۵٩.٧ ١١١.٢ ٢۵٫٢ ۵١٫٣ ٢٢٫٩ ١٠۴۴٣٧.٧ ۴۶٩١.٢ ۴.١٠٠٩ ٨٩٨٫٣
 ینیتخم

 p آمارۀ ٠٠/٠ ٣٢/٠ ٠٢/٠ ٩٩/٠ ٠/٠۴ ٩٩/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠
 .)۴٧ ،٢٠٠٨پل، کلوت( باشد ٠٫٠۵ا ی ٠٫١از  ترکوچک p آمارۀه ک شودمی رد یصفر تنها وقت ۀیفرض

hQ: یخودهمبستگ صیتشخ یبراپورتمن  آزمون 
hLM: یخودهمبستگ صیتشخ یبرا یگادفر‑بریش آزمون 
kLJB: بودنرنرمالیص غیتشخ یبرا برا‑وکژار آزمون 
)q (LM MARCH :ن آزموLM -ARCH خطا ماندۀیباق یاجزا یانس ناهمسانیص واریتشخ یبرا رهیچندمتغ 

 ی پژوهشهایافته منبع:

 عنوانبهرا  ۴ در دو الگو، وقفۀ یصیتشخ یهاآزمونه کحاکی از آن است  ٢ج جدول ینتا
 خودهمبستگی نبوده داللت بر ک دکنمیمشخص  موردنظرتخمین الگوهای  برایبهینه  وقفۀ
 بودن اجزای باقیماندۀولی الگو با غیرنرمال ،دخطا دار ماندۀیاجزاء باق یانس ناهمسانیو وار

 .استخطا مواجه 
ل مرتبه اول، وجود در تفاض هاآنها در سطح و مانایی بعد از اثبات نامانایی متغیر

تخمین ضرایب با استفاده  به بهینه و تعیین وقفۀ ،های تشخیصیآزمون دادنجمعی، انجامهم
، الگو با آمدهدستبهج یشود. با توجه به نتاپرداخته می تصحیح خطای برداریاز الگوی 



 ١٠٩ یراندر اقتصاد ا یمسکون یگذار یهبر سرما یخارج یرتجارتتأث 

 

 افزارنرمتوسط  درصد ٩٩ یدر سطح معناداریوهانسون  شدۀخالصه رتبۀند یااستفاده از فر
 :١عبارت است از ١مدت ضمنی در اقتصاد بسته الگوی روابط بلند ،لذا ؛ن زده شدیتخم

𝐼𝐼ℎ𝑡𝑡 = 4.02𝐺𝐺ℎ𝑡𝑡 +  0.3𝑀𝑀𝑡𝑡 + 2.06𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 + 1.632𝐶𝐶𝑡𝑡 )٣(  
          (2.38)          (4.10)     (2.57)           (1.267)       

که از ضرایب  گونههمانر است. یتفسبخش مسکن قابل گذاریسرمایهبه تابع  ٣ رابطۀ
متغیرهای مخارج دولت در بخش ساختمان، تسهیالت اعطایی  ،فوق مشخص است رابطۀ

د. نمسکونی دار گذاریسرمایهو نقدینگی ارتباطی مثبت با  ،بخش مسکن، مصرف خصوصی
رد مسکن)، نقدینگی وا جزبه( هاداراییبودن سایر بازدهبا افزایش حجم پول، در صورت کم

در بخش مسکن شده و  گذاریسرمایهکه این امر منجر به افزایش  شودمیبخش مسکن 
که  دهدمیتقاضا برای تسهیالت اعطایی را افزایش  ش مسکنبخ گذاریسرمایهافزایش در 

 .است) ۴٢٠١( ٢و لربس )٩٢٠٠( الکشمنطبق با نتایج آنتیپا و 
اقتصاد بسته نشان  در مدلمسکونی  گذاریسرمایه را برای معادلۀ GIRFsتوابع  ١ شکل

و مخارج دولت نیز در بلندمدت  ،هابانکپول، تسهیالت اعطایی  . مصرف، عرضۀدهدمی
با این تفاوت که حجم پول و تسهیالت  ،اندداشتهمسکونی  گذاریر سرمایهداثری مثبت 

بخش ساختمان  دولت در گذاریسرمایهبه مخارج بیشتر نسبت مراتببهاثری  هابانکاعطایی 
ج ی) نتا١٩٩٢( های لوتکپل و ریمرزبر اساس تحلیلمسکونی داشته است.  گذاریسرمایهر د

و اثر مثبت  مدتکوتاهحجم پول در  العملعکسه ک دهدمیاقتصاد بسته نشان  یدر الگو ١ شکل
بخش مسکن دارد. با  گذاریسرمایهر دمدت اثر مثبت و معنادار و بلند ،مدتمعنادار، میانیرغ

های سودآور گذاری در فعالیتسرمایه یسوبهافزایش نقدینگی در اقتصاد، درآمدهای انباشته 
ها سرمایه ،بازده و پردردسرندغیر مسکن) کم( های اقتصادیفعالیت که یزمانشوند. جذب می

این  د شد.در بخش مسکن خواه گذاریسرمایهد که منجر به افزایش شوجذب بازار مسکن می
 ‑، وارگاس)٩٢٠٠( الکش)، آنتیپا و ۴٢٠١( ٣)، تکاالکیس۶٢٠١( نتیجه مشابه با نتایج راهال

 .اندکردهاز متغیرهای مالی بیان  ترمهم) است که نقش متغیرهای پولی را ٢٠٠٨( سیلوا

                                                                                                                                  
 .دهدیرا نشان م t اعداد داخل پرانتز آمارۀ ١

2 Lerbs 
3 Tagkalakis 



 ١۴٠١بهار  /۵١سال پانزدهم/ شماره  ١١٠

hI → Cr hI→ m 

 

 
hI → Gh hI→ C 

  
 اول اقتصاد بسته یدر الگو گذاریسرمایه معادلۀ یافتهتعمیم العملعکسحلیل توابع . ت١ شکل

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

ترتیب قرارگیری  متعامد ضروری است تا بینیپیشواریانس خطای  برای بررسی تجزیۀ
 یخطا واریانس واریانس به این صورت است که تجزیۀ سازوکارد. شومتغیرها مشخص 

 مختلف سهم تغییرات و دهدمی اختصاص فردیمنحصربه هایتکانه به را متغیر هر بینیپیش
واریانس  تجزیۀ .کندمی تعیین بینیپیش یخطا واریانس تجزیۀ طریق از را هاواریانس در

. است رویکرد خودرگرسیون برداری هایمدلتفسیر  برایابزار  ترینمتداول بینیپیش یخطا
پولی وارد بر  یهاتکانه یت نسبیاهم یابیارز منظوربهدر اقتصاد بسته  ١ در الگوی

مسکونی در فصول  گذاریسرمایه ینیبشیپ یانس خطایوار ۀیمسکونی، تجز گذاریسرمایه
غیرها بین مت زمانهمبا بررسی همبستگی گیرد. قرار می موردبررسی ٣ مختلف طبق جدول

 که ابتدا مصرف و در انتها حجم پول قرار دارد. جدول آیدمیدست ترتیب قرارگیری متغیرها به
در اقتصاد بسته را نشان  گذاریسرمایهبرای معادله  بینیپیشواریانس خطای  نتایج تجزیۀ ٣

 .دهدمی



 ١١١ یراندر اقتصاد ا یمسکون یگذار یهبر سرما یخارج یرتجارتتأث 

 

 ٣ جدول
 )١الگوی ( در اقتصاد بسته گذاریسرمایه معادلۀ بینیپیشواریانس خطای  تجزیۀ

 hLG LCr LM hLI LC دوره
١٫٧ ١۶ ٠٫٠٠ ٩٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ 
۴ ٩ ٠٫١٩ ٠٫١١ ٠٫٩١۶٫٠١ ۵٫٠١ 
٠٫١ ٢٫٠١ ٨۶ ٠٫۴۵ ٨٫٢١ ٠٫٠١ 
١٠٫٠٧ ١٠٫١٩ ٣٫٢٢ ١٢ ۶١٢٫٠٢ ٨٫٠٢ 
٢۴ ١٢٫٠٣ ٧١٫٠٣ ١٣٫٠٨ ١٣٫٧٨ ٢٫٩٩ 
۴١ ٣٫٠٧ ٠۴١ ٫٢٧۴٧١٫ ٫٧٨۴۵ ١٢٫٠٣ 

 C→GRI → Cr→RI→M2 ترتیب قرارگیری متغیرها*
 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

درصد از  ٧٢مسکونی حدود  گذاریسرمایهکه  کنندمیبیان  ٣ جدولارقام مندرج در 
و تسهیالت اعطایی  ،پول . مصرف، عرضۀدهدمیخود را توضیح  بینیپیشواریانس خطای 

 معادلۀ بینیپیشدرصد از واریانس خطای  ١۴ و، ١۴ ،١٢ ترتیب بیش ازمسکن به
دولت در بخش ساختمان  گذاریسرمایه. مخارج دهندمیمسکونی را توضیح  گذاریسرمایه

کمی در  تأثیرآن  تبع�بهمسکونی را توضیح داده و  گذاریسرمایهبخش کمی از واریانس 
 و )٢٠١۶( راهال مسکونی دارد. این نتیجه با نتیجۀ گذاریسرمایهدر  ایجادشده هاینوسان
بیشتر از سیاست مالی  مراتببهکه سیاست پولی اثری  یاگونهبه ،است) مشابه ٢٠١۴( لربس

 مسکونی دارد. گذاریسرمایهر د
 ،)٢٠٠۶( ماسیمو الگوی دوم مشابه مطالعۀ در برآورد و بررسی مدل اقتصاد باز برای

. زنیممیرا برای اقتصاد باز تخمین  موردنظرو مدل  کنیممیرا وارد مدل  متغیرهای مربوط
نتایج  ۴ . جدولشودهانسون بررسی جمعی یوهم آزمونالزم است تا  ،قبل از تخمین مدل

و  ،متغیرهای واردات، نرخ ارز واردکردنجمعی یوهانسون برای اقتصاد باز را با هم آزمون
 .دهدمینفتی به مدل اقتصاد بسته نشان  یدرآمدها



 ١۴٠١بهار  /۵١سال پانزدهم/ شماره  ١١٢

 ۴ جدول
 اقتصاد باز) ‑الگوی دوم( جمعی یوهانسونهم آزمون

 ٪٩٩ ٪٩۵ ٪٩٠ سطح معناداری LR فرض صفر
R=0 ٢۶٧٫۵٠٫٠٠٠ ٨ ۶٧٫٧۴ ٨ ٧٧٫٨٧۵٫٨۴ 

R<=1 ٠٫٠٠٠ ١٨١٫٢٣ ۵١٫٩٠ ۵۶٫٩٧ ۶۴٫۴۵ 
R<=2 ٣٣٫٢ ٠٫٠٠٠ ٩٧٫١٧۵ ٣۵٫٠۶ ۴٠٫٧١ 
R<=3 ٣٨٫۶۵ ٢١٫١ ١٨٫٩٨ ٠٫٠٠٠۶ ٢۴٫۶٣ 
R<=4 ٢٣٫٩۶ ٧٫ ٠٫٠٠٠۴ ١٢٫ ٨٫٩٩۵١ 

 ی پژوهشهایافته یادداشت.

 ،مسکونی است گذاریسرمایهر دمتغیرها  یرسا یرتأثهدف این مطالعه بررسی  ازآنجاکه
مسکونی انجام شده  گذاریسرمایه بر اساس آمدهدستبهکردن بر روی بردار عمل نرمال ،لذا

برای ایجاد اختالالت  جدید یکه متغیر جهت این ازاست. ورود متغیر واردات در مدل 
 .سازدمی تریغننتایج این تحقیق را  ،کندمیاقتصادی وارد تحلیل 

در اقتصاد باز  ٢ضمنی در الگوی  بلندمدتروابط  ،وهانسونین یاساس تخم همچنین بر
 عبارت است از:

𝐼𝐼ℎ𝑡𝑡 = 2.029𝐺𝐺ℎ𝑡𝑡+ 1.268𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑡𝑡 + 1.01𝑀𝑀𝑡𝑡+ 2.98𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 +  1.98𝐶𝐶𝑡𝑡 − 1.21𝑆𝑆𝑡𝑡+ 2.98Ioil𝑡𝑡 )۴(  
           (3.72)         (+3.36)              (3.81)       (4.10)          (1.33)        (−1.73)     (1.33) 

بخش مسکن در اقتصاد باز  گذاریسرمایهنیز به تابع  ٢ در الگوی ینیتخم رابطۀ
 گذاریسرمایهو منطبق با مبانی نظری، کشش  رفتمیکه انتظار  طورهمانر است. یتفسقابل

درصد افزایش واردات  ١ کهطوریبه ،است به واردات در بلندمدت مثبتمسکونی نسبت
همراه دارد. همچنین، با ورود مسکونی را به گذارییهدر سرمادرصد  ١٫٢۶٨ افزایشی معادل
به حالت اقتصاد بسته بیشتر شده و از کشش مربوط کشش حجم پول نسبت ،واردات در مدل

د با افزایش حجم که بیان ش گونههمان .به مخارج دولت در بخش ساختمان کاسته شده است
مسکن) نقدینگی وارد بخش مسکن  جزبه( هاداراییبودن سایر بازدهپول، در صورت کم

 گذاریسرمایهمسکونی شده و افزایش در  گذاریسرمایهکه این امر منجر به افزایش  شودمی
 .دهدمیبخش مسکن، تقاضا برای تسهیالت اعطایی را افزایش 

تصاد مسکونی در اق گذاریسرمایه را برای معادلۀ یافتهتعمیم العملعکستوابع  ٢ شکل
 پول ، اثر مخارج مصرفی و عرضۀدشومیکه از توابع آشکار  طورهمان .دهدمیباز نشان 

ر خودش تقریباً مسکونی د گذاریسرمایهو در مقابل اثر  یافته افزایشبه اقتصاد بسته نسبت
مسکونی  گذاریسرمایهر دولت در بخش ساختمان د گذاریسرمایهثابت مانده و اثر مخارج 



 ١١٣ یراندر اقتصاد ا یمسکون یگذار یهبر سرما یخارج یرتجارتتأث 

 

نوسانات نرخ ارز با  ینمعنادار بکاهش یافته است. همچنین نتایج حاکی از ارتباط معکوس و 
 ،پژوهش با افزایش نرخ ارز در طول دورۀ یگردعبارتبه ،مسکونی در ایران است گذاریسرمایه

ده است که در بخش مسکن اقدام کر گذاریسرمایهبخش خصوصی به میزان کمتری به 
. در ضمن در مورد است) ٧١٣٩( کاغذیان و همکاران و )١٢٠١( ١یشکینمنطبق با نتایج م

 برخالفِکه در بلندمدت  دهدمینتایج نشان  ،مسکونی گذاریسرمایهر درآمدهای نفتی د تأثیر
 کهینحوبه ،دارد در ایرانمسکونی  گذاریسرمایهر نفت اثری معنادار د قیمت ،مدتکوتاه

 یابدیمافزایش درصد  ٠٫١۶۵ در بخش مسکن گذاریسرمایهدرصد در قیمت نفت  ١افزایش 
. نتایج است) ١٣٩٧( و همکاران یتنپاک) و ١٣٩۶( یمؤتمنی زروکی و هایافتهکه منطبق با 

مسکونی در اقتصاد باز بیشتر از  گذاریسرمایهر سیاست پولی د یرتأثحاکی از آن است که 
سیاست  تأثیرو واردات افزایش یابد،  ترردهگستهرچه تجارت  کهطوریبه ،اقتصاد بسته است

مسکونی بیشتر خواهد شد. در اقتصاد باز و با وجود تحرک سرمایه،  گذاریسرمایهر پولی د
مسکونی خواهند داشت. در مقابل،  گذاریسرمایهر بیشتر د تأثیر مراتببهمتغیرهای پولی 

ر اثرگذاری مخارج دولت د از میزان جهتینبدبخشی از مخارج دولت صرف واردات شده و 
 .شودمیمسکونی کاسته  گذاریسرمایه

 که یزمان ،)٢٠١۴( ) و لریس٢٠١١( میشکین از دیدگاه نظری و منطبق با مطالعات
های تجاری با موانعی و فعالیت بازده و پردردسرغیر از مسکن) کم( های اقتصادیفعالیت

ها جذب سرمایه است،های ارزی یا مقررات محدودکننده واردات مواجه همچون محدودیت
 ٢د که منجر به افزایش قیمت و تولید در بخش مسکن خواهد شد.شوبازار مسکن می

                                                                                                                                  
1 Mishkin 

نیز فواصل  مطالعهگیرند. در این های خود دامنۀ معناداری را در نظر نمییلتحل) در ١٩٩٢لوتکپل و ریمرز ( 2
 .درگیمیقرار  مدنظرخود توابع  فقطنیست و  مدنظراطمینان 



 ١۴٠١بهار  /۵١سال پانزدهم/ شماره  ١١۴

hI → Cr hI→ m 

 

 
hI →Ioil  hI→ S 

 

 
hI → Gh hI→ C 

  
hI → Cr hI→ m 

  
hI → Gh hI→ IMP 

 

 
 اقتصاد باز ٢در الگوی  گذاریسرمایه معادلۀ یافتۀتعمیم العملعکستوابع  .٢ شکل

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 



 ١١۵ یراندر اقتصاد ا یمسکون یگذار یهبر سرما یخارج یرتجارتتأث 

 

مسکونی دارد که  گذاریسرمایهر دواردات اثر مثبت و نسبتاً زیاد  دهدمینشان  ٢ شکل
بیماری  ساختمان باشد. بر مبنای نظریۀدلیل بیماری هلندی در بخش مسکن و د بهتوانمی

که  مبادلهقابلبا افزایش ارزش پول داخلی با افزایش درآمدهای نفتی قیمت کاالهای  ،هلندی
کاهش یافته و قیمت کاالهای  ،استشامل صادرات غیرنفتی و تولیدات جایگزین واردات 

ش درآمدهای نفتی منجر به افزای ،، لذایابدمیشامل خدمات و مسکن افزایش  مبادلهغیرقابل
و در بلندمدت کارایی و  دشومیبازده کم هایگذاریسرمایهورود کاالهای مصرفی و تشویق 

 ٢ و ١ از الگوی آمدهدستبهنتایج  از مقایسۀ .)٢٠١۶ راهال،( کندمیرشد اقتصادی را تهدید 
ی پولی در اقتصاد باز هاسیاستکه اثر  دشومیچنین استنباط  ،اقتصاد بستهدر اقتصاد باز و 

. در ضمن نتایج حاکی از آن است که از میزان اثرگذاری استشدیدتر  اقتصاد بستهبه نسبت
به اقتصاد بسته کاسته شده مسکونی در اقتصاد باز نسبت گذاریسرمایهر ی مالی دهاسیاست

اد باز در ایران تأکید ی پولی در اقتصهاسیاستاست. این مورد بر اهمیت و تأثیرگذاری بیشتر 
ی هاسیاست تأثیر ،باشد تریعوستجارت خارجی  دارد و این بدان مفهوم است که هرچه دامنۀ

 که با نتایج لی است اثرتری مالی کمهاسیاستمسکونی بیشتر و  گذاریسرمایهر پولی د
 .استراستهم) ١٣٩۶( یمؤتمن) و زروکی و ٢٠١۵(

 ۵ل جدو
 )٢ الگوی( اقتصاد بازدر  گذاریسرمایه معادلۀ بینیشپیواریانس خطای  تجزیۀ
 hLG LCr LM hLI LIMP LC LS L Ioil دوره

١٫٨ ١۶ ٠٫١۴ ٩ ٠٫٧٩۶٠٫٣ ٫١٨۴ ٠٫٩٨ ٠٫٣٢ ٠٫٩٨ 
۴ ٠٫٣۶ ٠٫۶١٫٧ ٨۶ ٠٫٧ ٩٧٫١١۵ ٠٫۴١٫ ٠٫٩٣ ٨۴٨ 
٠٫٨ ٨۶ ١٫١۶ ٩ ١٫٧١۴٫۶٠٫ ٨۶١٫ ٩۶٢٫ ٨۶۵ ۴٫۶٨ 
٢٫٩ ٠٫٩٨ ١٢۶ ٧٫٠٢ ١٢٫٠٢ ٧٫٠٢ ١٫٣٢ ٩١٫٠٢ ٢٫٢٩ 
٢۴ ٠٫۶١ ٩۴٫٢۴ ٣٢٫٣۶ ٢٣٫٩۶ ١۴٩٫٩ ٫٩٠۶ ٢٧٫٩۶ ١١٫٩۶ 
۴٠٫ ٠۶١ ٣۵٣٢٫٩ ٫٢٧۶ ٢٢٫۶١ ١۴١٠٫ ٫٩٨۶٢٨٫ ١۶١ ١۶٫۶١ 

 (C→IMP →Gh→S→Cr →Ih→M) ترتیب قرارگیری متغیرها
 ی پژوهشهایافته یادداشت.

مسکونی در  گذاریسرمایه برای معادلۀ بینیپیشواریانس خطای  نتایج تجزیۀ مقایسۀ
و  ،پول عرضۀ ،که نقش مصرف حاکی از آن است )۵(جدول  هاقتصاد باز و اقتصاد بست

 ،مسکونی بیشتر شده گذاریسرمایهتسهیالت اعطایی بخش مسکن در توضیح واریانس 



 ١۴٠١بهار  /۵١سال پانزدهم/ شماره  ١١۶

 hIمعادله  بینیپیشمسکونی در توضیح واریانس خطای  گذاریسرمایهاز نقش  کهیدرحال
 .است یافتهتعمیم العملعکسنتایج توابع  یدمؤکاسته شده است. این نتایج 

ر دمیزان اثرگذاری متغیرهای مختلف  تجارت در ،دهدمینتایج تحقیق نشان 
باعث افزایش آثار سیاست پولی  کهطوریبه است، داشته بسزا یمسکونی نقش گذاریسرمایه

 ١سیلوا ‑مالی کاسته است که با نتایج وارگاساهمیت سیاست  ر این متغیر شده و از درجۀد
و  یانو کاغذ ،)١٣٩۶( یمؤتمنو  زروکی ،)١٣٩٢( زاده و براتیقلی)، ٢٠١۵( )، لی٢٠٠٨(

 ) مطابقت دارد.١٣٩٧( همکاران

 گیرینتیجه ۶
کاالهای  یرپذیریتأثبا توجه به گسترش اهمیت روزافزون تجارت در میان کشورها و نیز 

، این گذارندیمر این نوع کاالها درجی و آثاری که صادرات و واردات غیرمنقول از تجارت خا
ر دتصادی و همچنین متغیرهای سیاستی متغیرهای کالن اق پژوهش به بررسی آثار

و مسکونی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری برای دو مدل اقتصاد باز  گذاریسرمایه
ر دپولی  هاییاستاثر س. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پردازدمیبسته  اقتصاد
 ،کلیطوربه. استر این بخش دی مالی هاسیاست یرتأث از تریقومسکونی  گذاریسرمایه

ر دبه سیاست مالی سیاست پولی نسبت اهمیت بیشتر دهندۀنشانی این تحقیق هایافته
تجارت خارجی در مدل بر میزان  واردکردنبا  کهطوریبه ،استمسکونی  گذاریسرمایه

ی مالی هاسیاستاهمیت  از درجۀ ،و به همین تناسب دشومیاهمیت سیاست پولی افزوده 
 .شودکاسته می

مسکونی نقشی مهم در شناسایی و ایجاد ادوار تجاری  گذاریسرمایه ینکهابا توجه به 
نقش به  گذارانیاستسو حاکی از آن است که توجه توصیه سیاستی برآمده از این الگ ،دارد

دلیل اتکای از طرفی به .رسدیمنظر مسکونی ضروری به گذاریسرمایهسزای سیاست پولی بر ب
 یگذارهیسرماباالی اقتصاد ایران به نفت و ابتالی آن به بیماری هلندی، تغییرات قیمت نفت 

درک صحیح  ،. بر این اساسدهدمی قرار توجهقابل و اختالالتمسکونی را دستخوش تغییرات 
مسکونی واکاوی بیشتری  گذاریسرمایهر قیمت مسکن و دز اثرگذاری تغییرات قیمت نفت ا

 .طلبدیمرا 
 ،مسکونی گذاریسرمایه هاینوسانبرای جلوگیری از  دشومیدر نهایت، پیشنهاد 

و همچنین مصرف  ،مسکن تسهیالت اعطایی بخش ،پول در عرضۀ ایجادشدهتغییرات 

                                                                                                                                  
1 Vargas-Silva 
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 دو هر در اعتباری کانال دهدیمی این مطالعه نشان هایافته ازآنجاکهد. شوخصوصی کنترل 
 پول انتقال در بزرگ یسهم بلندمدتو حتی  مدتکوتاه الگوی اقتصاد باز و اقتصاد بسته در

 بخش به هابانک توسط اعطایی تسهیالت عبارتی است و به داشته مسکونی گذاریسرمایهبه 
 موجبات اقتصادی، یهابنگاه گردش در سرمایه و افزایش نقدینگی با توانسته خصوصی

 شودمیاقتصادی توصیه  گذارانیاستسبه  ،لذا کند، فراهم را مسکونی گذاریسرمایه افزایش
راستای اقتصادی در  رشد و توسعۀ هایینهزمتسهیالت در بخش مسکن را افزایش دهند تا 

ست و واردات باالقیمت نفت  ای کهد. همچنین در دورهشوپویایی بخش مسکن فراهم 
مسکن  در بخش گذاریسرمایهر رشد دعامل مؤثر  ترینمهم، سیاست پولی یابدمیافزایش 

در بازار مسکن بر  گذاریسیاست در حوزۀ گذارانیاستستا  شودمیتوصیه  ،در ضمن .است
و  قیمت نفت هایتکانهند تا بتوانند به هنگام بروز ماییمت نفت توجه نق تأثیرگذاری نحوۀ

 یپیشگیری نمایند و مدیریت بازار مسکنر دآمدهای نفتی از آثار نامطلوب آن در ،آن تبع�به
 بخش مسکن داشته باشند. یژهوبهکردن دالرهای نفتی در اقتصاد و در هزینه ترمطلوب

لی را که توسط بانک مرکزی و دولت ی پولی و ماهاسیاست تأثیراین پژوهش شواهدی از 
 ارائه کرده است. ،اقتصادی اجرا شده است هاییتفعالحمایت از  جهتِدر
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