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  چکیده

قیمت و ي مخارج دولت، پولی، مالی، نفتی و تکنولوژي بر ها شوكتاثیر  با هدف شناسایین مقاله در ای

تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش مسکن یک مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی نیوکینزي طراحی 

یک بنگاه تولیدکننده کاالهاي نهایی در  در این مدل، اقتصاد متشکل از یک خانوار نماینده،. شده است

اي از تولیدکنندگان  مسکن، زنجیره بخش مسکن و یک بنگاه تولیدکننده کاالهاي نهایی در بخش غیر

است که ترکیبی از  مقام پولی - مسکن و کارگزار دولت اي در دو بخش مسکن و غیر کاالهاي واسطه

نتایج نشان . بررسی، ایران، بسته فرض شده استاقتصاد کشور مورد . باشد میدولت و بانک مرکزي 

و کاهش نرخ تورم در  گذاري سرمایه مسکن باعث افزایش تولید و بخش غیر تکانه فناوري در که دهد می

را افزایش  گذاري سرمایهو در بخش مسکن تولید و این بخش و افزایش مخارج مصرفی خانوارها شده 

مسکن را نیز  مسکن، تولید در بخش غیر ش مسکن با بخش غیرو با توجه به ارتباط پیشین بخ دهد می

افزایش نرخ رشد حجم پول به عنوان یک سیاست پولی باعث افزایش نرخ تورم و تولید  .دهد میافزایش 

 همچنین با توجه به کشش باالتر عرضه در بخش تولید کاالها و خدمات غیر. شود میدر هر دو بخش 

بروز یک تکانه در مخارج . مسکن بیشتر از بخش مسکن است د بخش غیرمسکن، اثر شوك پولی بر تولی

؛ با ذکر این نکته که تاثیر این شود میمسکن و مسکن  دولت باعث افزایش تولید و نرخ تورم در بخش غیر

  .تر از اثر آن بر تولید است در هر دو بخش طوالنی ها قیمتشوك بر سطح عمومی 

  . پویاي تصادفی نیوکینزي، اقتصاد ایران، بخش مسکن مدل تعادل عمومی :کلیدي ژگانوا
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 مقدمه - 1

  جهان مورد  ی و اقتصادمل  اقتصاد  هی و تشریح فهم ما از چگونگی کارکرد براي سازماند ها مدل

و   هند د ه ارائه می ي آیند بینی توسعه تحوالت اقتصاد براي پیشرا چارچوبی  ،گیرند ه قرار می استفاد

ي اخیر شاهد تغییرات  طی چهار دهه . بینی کنند زا را پیش و تحوالت برون ها سیاستنتایج   توانند می

ه شروع این تغییرات مورد انتقاد قرارگرفتن نقط ایم، سازي اقتصاد کالن بوده در مدلاساسی 

ري و تئوري مورد بود، که از جنبه نظ 1970ي  کمی سنتی اقتصاد کالن کینزي در دهه هاي مدل

در پی این انتقادات کاربرد این . 1)1980 ،سیمزو  1976 ،براي مثال لوکاس(انتقاد واقع شدند 

 که داد نشان )1976( لوکاس. زیر سوال رفت ها سیاستبینی و تجزیه و تحلیل  براي پیش ها مدل

 روشی صحیح رایج اقتصادسنجیهاي  مدل با ها آن بینی پیش همچنین و دولت يها سیاست ارزیابی

. شکل گرفت 2تعادل عمومی پویاي تصادفی هاي مدلاین انتقادات نسل اول  به پاسخ در. نیست

و النگ  3)1982(کیدلند و پرسکات  حقیقی توسط تجاري هاي سیکلبا تحلیل  ها مدلتوسعه این 

تصادفی در کنار  يها شوك، امکان ورود ها مدلجا که در این  از آن .آغاز شد 4)1983( و پلوسر

مختلف اقتصادي  هاي بخشبررسی یکپارچه اقتصاد به صورت پویا وجود دارد، بررسی آثار متقابل 

 همچنین .واقعی را داشته باشد با دنیايسازي شده و نتایج قابل مقایسه  شبیه تواند میبر یکدیگر 

کنند، قادر هستند منشاء نوسانات  فراهم می ها سیاستیک چارچوب منسجم براي تجزیه و تحلیل 

اقتصادي را شناسایی کنند، به سواالت مربوط به تغییرات ساختاري پاسخ دهند و اثرات تغییر 

  .5)2 :2009تووار، ( نمایندبینی  را پیش ها سیاست

اي در هدایت منابع  نقش ویژه ،به عنوان یک بخش کامالً کلیدي رف دیگر بخش مسکناز ط

جا که  از آن .گر خوبی است که گرفتار انحرافات نشود اقتصادي دارد؛ و در صورتی هدایت

؛ انحرافات قیمتی در این بخش تاثیرات منفی باشد میتخصیص منابع اقتصادي متاثر از قیمت 

، و یکی از مشکالت اساسی حال حاضر بخش گذارد میاقتصادي  هاي شبخاي بر سایر  گسترده

موضوع نوسانات قیمت مسکن و تاثیر بر سایر . مسکن در اقتصاد ایران نوسانات قیمتی است

                                                           
1. Lucas (1976) & Sims (1980)  
2. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 
3. Kydland and Prescott (1982) 
4. Long and Plosser (1983) 
5. Tovar (2009) 
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اتسون واستاك و . باشد میهاي اقتصاد مسکن  نظریهمتغیرهاي کالن اقتصادي از مباحث مهم 

  .ها در بخش واقعی اقتصاد است ي فعالیت کننده تنشان دادند که قیمت مسکن هدای 1)2003(

 ي مختلف بر قیمت و تولید در بخش مسکن و غیرها شوكبا هدف شناسایی تاثیر این پژوهش 

براي اقتصاد ایران  بخش مسکنلحاظ  نیوکینزي با DSGEدر نظر دارد یک الگوي مسکن، 

هاي  منظور بررسی اثر تکانه با وجودي که در ایران، تحقیقات قابل توجهی به. طراحی نماید

مختلف بر متغیرهاي کالن اقتصادي انجام شده است، اما تعداد اندکی از این مطالعات از الگوهاي 

در این مطالعات نیز اقتصاد به صورت کلی در نظر . اند تعادل عمومی پویاي تصادفی استفاده کرده

ادل عمومی پویاي تصادفی به الگوي تعاین است که  حاضر مطالعهنوآوري . گرفته شده است

نحوي طراحی شده است که با توجه به جایگاه کلیدي بخش مسکن، این بخش به صورت یک 

هاي زمانی بانک  بانک اطالعات سريتحقیق نیز از  هاي دادهمار و آ.ودبخش مجزا در نظر گرفته ش

در حاضر مقاله . تهیه شده است 1370:1-94:4در دوره زمانی  ا و مرکز آمار ایران.ا.مرکزي ج

بررسی جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کالن ایران، مبانی  است؛ که شامل بخش تدوین شده شش

 و پیشنهادات سیاستی گیري نتیجه بندي، ه مدل، ارزیابی الگو و جمعموضوع، ارائ نظري و پیشینه

  .باشد می

  

  جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کالن ایران -2

باالي معامالتی، داراي  هاي هزینهمنقول، داراي  ناهمگن، بادوام، غیربه عنوان یک کاالي  سکنم

را به  گذاري سرمایهملی و  هاي هزینهاي و مصرفی، سهم باالیی از بودجه خانوارها،  دو بعد سرمایه

یکی از . دارداقتصاد  بفردي در اشتغال و ارزش افزوده خود اختصاص داده و نقش منحصر

منقول است، از این رو بخش  مسکن کاالیی غیر. خفیف رکود استها براي ت بخش ترین مهم

گاه بخش مسکن بیشتر به  مسکن وابستگی بسیار کمی به کاالها و خدمات وارداتی دارد و تکیه

بنابراین ضریب افزایشی بخش مسکن . باشد میمواد اولیه داخلی و نیروي کار بومی و کم تخصص 

تواند تاثیر به سزایی  مسکن در شرایط رکودي اقتصاد میدر سطح باالیی است؛ لذا تحریک بخش 

 بخشاین رکود در  تداوم). 1392نصراللهی و آزادغالمی، (در خروج اقتصاد از رکود داشته باشد 

ترین سطوح اجتماع به لحاظ  اثراتش بسیار خطرناك است، چرا که شاغلین این بخش از پایین

  . درآمدي و سطح مهارتی و سواد هستند

                                                           
1. Stock and Watson (2003) 
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که در طول دوره مورد بررسی بخش مسکن به طور متوسط  شود میمالحظه  1اساس جدول بر 

درصد از هزینه ناخالص ملی،  5/16مصرف نهایی خانوارهاي شهري،  هاي هزینهدرصد از  7/38

بخش  گذاري سرمایهدرصد از  58هاي اقتصادي، حدود  درصد از ارزش ستانده فعالیت 4/11

 درصد شاغلین کشور، 10هاي اقتصادي، بیش از  فزوده فعالیتدرصد از ارزش ا 5خصوصی، 

درصد از سرمایه ثابت  32حدود و هاي اقتصاد کشور  درصد عوامل و نهاده 30الی  25حدود 

اي از وجود ارتباط بسیار  ها قطعاً نشانه بزرگ بودن این نسبت. را به خود اختصاص داده استکشور 

   .باشد میرفتار متغیرهاي این بخش قوي بین وضعیت کلی اقتصاد کالن و 

 در چهار دوره جهش که در طول دوره زمانی مورد بررسی دهد میاز طرف دیگر آمارها نشان 

اتفاق افتاد، جهش دوم  70جهش اول قیمت مسکن در ابتداي دهه. قیمت مسکن اتفاق افتاده است

 90آخر نیز از اواخر سالش رخ داد، جه 87تا  85و جهش سوم از  82تا  78هاي  در فاصله سال

تا  82، 78تا  76، 73تا  71 هاي سالدر به همین صورت . ادامه یافت 92و تا نیمه دوم سال شروع 

تا  1378 هاي سال. رکود بر معامالت بازار مسکن حاکم بوده است 94تا  93و از  90تا  87و  85

  .ستدهه اخیر بوده ا دوترین دوره رونق تولید مسکن در  طوالنی 1382

جایگاه مهم و تاثیرگذار بخش مسکن بر عملکرد اقتصاد کالن در کنار نوسانات شدید قیمت، 

ایجاد . شود میاقتصادي  هاي کارگزاران اقتصادي در سایر بخشتصمیمات  باعث انحراف در

و تولیدکنندگان،  کنندگان مصرفمسکن و اقتصاد ملی، تغییر رفتار  گذاري سرمایهنوسان در ادوار 

ها، تغییر الگوي  اف در تخصیص منابع اقتصادي، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار داراییانحر

پیامدهاي مهم نوسان قیمت مسکن  از توزیع درآمد و عدم توازن منابع و مصارف نظام بانکی،

   . است
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  جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کالن ایران :1 جدول

ی
دوره زمان

  

سهم بخش مسکن 

شکیل سرمایه از ت

  ثابت ناخالص

مسکن  هاي هزینهسهم 

از هزینه مصرف نهایی 

  خانوارهاي شهري

 هاي هزینهسهم 

ساختمان از 

هزینه ناخالص 

  ملی

سهم ساختمان از 

ارزش ستانده 

هاي  فعالیت

 اقتصادي

سهم بخش 

ساختمان از 

  شاغلین

1370  91/33 22/39 30/14 38/12 48/10 

1371  66/33 34/37 42/14 24/12  8/10 

1372  59/33 56/41 49/15 99/11 2/10 

1373  91/36 31/41 12/15 02/11 42/9 

1374  72/36 17/43 64/13 08/10 7/10 

1375  99/34 50/44 02/15 14/12 32/11 

1376  44/31 32/41 23/14 45/10 97/10 

1377  18/28 82/40 05/13 34/9 3/10 

1378  72/28 42/40 11/14 32/9 76/9 

1379  54/28 17/38 16/14 98/8  33/10  

1380  33/27 64/36 73/15 10/10 3/11  

1381  08/29 84/35 16/17 12/11 11 

1382  14/28 67/34 29/16 86/10 4/12 

1383  35/26 50/31 81/15 12/10 8/12 

1384  94/25 82/29 21/16 33/9 4/10 

1385  74/23 23/31 16/15 29/9  4/11  

1386  60/30 03/32 69/16 25/11 3/12  

1387  09/31 39/33 83/18 15/13 6/13  

1388  28/30 27/31 99/18 50/12 1/13  

1389  29/30 88/33 95/17 98/10 7/13  

1390  72/28 71/35 48/17 82/10  3/15  

1391  60/30 5/37 8/19  8/9 4/15  

1392  5/26 4/42 19 8/9 5/15 

1393  68/26 7/42 8/17 2/9 15 

1394  4/25 6/41  17  9  3/14  

  مرکز آمار ایران و بانک مرکزي :ماخذ

  

  و پیشینه تحقیق مبانی نظري - 3

  مبانی نظري - 1- 3

 کالني تعادل عمومی پویاي تصادفی در شکل اولیه به عنوان ابزاري براي تحلیل اقتصاد ها مدل

ادوار  DSGE هاي مدلکه به  ها مدلدر این . به کار گرفته شدند 1توسط مکتب تجاري حقیقی

قی مرسوم هستند، با توجه به فرض خنثی بودن پول در اقتصاد، رفتار مقام پولی تبیین تجاري حقی

                                                           
1. Real Busness Cycles (RBC) 
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هاي اساسی  تاکید بر شوك تکنولوژي، نقش محدود عوامل پولی و خنثایی پول از ویژگی. شد نمی

  .کرد نمیهاي مشاهده شده از بیرون، این چارچوب تئوریک را تایید  اما واقعیت. بود ها مدلاین 

سازي  ها اثري از مسایل بهینه ي ایستا بود و در آنها مدلي سنتی کینزي مبتنی بر ها مدلبل در مقا

این موضوع نقطه آغازي . رفتند هاي کیفی به کار می پویاي خانوار و بنگاه نبود و بیشتر براي تحلیل

گوود ( 1سنتز نئوکالسیک جدید 1990براي تلفیق این دو نظریه شد؛ از این اختالط در اواخر دهه 

  . پدیدار شد 3)1999کالریدا، گالی و گرتلر، (ي نیوکینزي ها مدلیا  2)1997فرند و کینگ، 

حقیقی و اسمی را در شرایط رقابت انحصاري بررسی  يها شوكنیوکینزي تاثیر  هاي مدل

جا که  از آن. امکان تعیین قیمت با هدف حداکثرسازي سود را دارند ها بنگاه، که در آن کنند می

تغییر  هاي هزینهتعدیل از جمله  هاي هزینهي بهینه، همراه با تحمل ها قیمتبه سمت  ها قیمتعدیل ت

به . اي محتمل است یابی قیمت در فرایند زمانی چند دوره است؛ لذا بهینه ها بنگاهفهرست بها براي 

عدم وجود  اسمی داراي آثار حقیقی هستند؛ به این معنا که به دلیل يها شوكعلت همین ویژگی، 

مدت اسمی، توسط بانک مرکزي یا از طریق  بهره کوتاه هاي نرخهاي اسمی، تغییر  پذیري انعطاف

یابند، بنابراین منجر به  نمی تطبیقتغییر در عرضه پول، با تغییرات یک به یک در تورم مورد انتظار 

و در نتیجه  گذاري یهسرمااین امر موجب تغییر مصرف، . شود میبهره حقیقی  هاي نرخنوساناتی در 

یابند و اقتصاد به  و دستمزدها تعدیل می ها قیمتدر بلندمدت تمامی . شود میمحصول و اشتغال 

  .4)2008جردي گالی، (گردد  تعادل طبیعی خود باز می

  

  پیشینه تحقیق - 2- 3

تواند کاربرد موثري در بررسی آثار  استفاده از الگوهاي تعادل عمومی پویاي تصادفی می

از این رو در  .ي اقتصادي بر روند آتی متغیرهاي کالن اقتصادي داشته باشدها شوكو  ها ستسیا

اي از مطالعات داخلی  خالصه 2در جدول . گسترش یافته است ها مدلاخیر استفاده از این  هاي سال

   .، ذکر شده استبوده براي اقتصاد ایران که مبتنی بر طراحی مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی

  

  

  

  

                                                           
1. New Neoclassical Synthesis Models 
2. Goodfriend and King (1997) 
3. Clarida, Gali and Gertler (1999) 
4. JordiGail (2008) 
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  DSGEاي از مطالعات داخلی مبتنی بر طراحی مدل  خالصه :2جدول 

  نویسنده

  )سال(
  چارچوب تئوریکی مدل

دوره 

  زمانی
  نتایج

ی
باب

ار
و 

ی 
تان

رس
شه

  

)
13

88
(

  

اقتصاد به صورت  –ادوار تجاري پولی 

ي ها بنگاهکوچک باز و خانوارها، 

تولیدکننده کاالهاي داخلی، صادرات 

ر نظر گرفته نفتی و بخش نقت د غیر

   .شده است

83
-

1338
 

 .دهد میافزایش  را و تولید گذاري سرمایه مصرف، ،یشوك نفت

شوك نرخ بهره حقیقی جهانی اثر اندك و ناچیزي بر روي 

مصرف،  همبستگی. دارد گذاري سرمایهتولید، مصرف و 

هاي تجاري در الگو همانند  و واردات با سیکل گذاري سرمایه

  .شود میمشاهدات واقعی دیده 

ان
ار

ک
هم

و 
ی 

سل
تو

م
  

)
13

91
(

  

کارگزاران شامل  –کینزي جدید 

مقام پولی،  –و دولت  ها بنگاهخانوارها، 

رشد حجم پول  -صادرات فقط نفت

  قاعده سیاست پولی

86
-

1345
 

ي نفتی، مخارج دولت، پولی و ها شوكنفتی در برابر  تولید غیر

به جز شوك  وري افزایش یافته و تورم در برابر تمام شوك بهره

  .یابد وري افزایش می بهره

ی
سین

ح
خر

ف
  

)
13

90
(

  

کارگزاران  -ادوار تجاري حقیقی

و  ها بنگاهاقتصادي شامل خانوارها، 

  دولت، بخش نفت

87
-

1345
 

اگر افزایش درآمد نفتی از کانال رشد پول عبور کند اثر تورمی 

آن بیشتر از حالتی است که این درآمدها از طریق فروش ارز به 

  .ک مرکزي تامین نگرددبان

ی
یش

قر
و  

ی 
رام

به
  

)
13

90
(

  

مقام  ،ها بنگاهرهـا، خانوا -کینزي جدید

و بخش خارجی اقتصاد در نظر  پولی

ابزارهاي بانک . گرفته شده است

مرکزي کنترل اعتبارات اعطایی 

  .پرداختی و دخالت در بازار ارز است

87
-

1367
 

اري تورم گذ در صورت بروز شوك درآمد نفتی، سناریوي هدف

نفتی، اشتغال، نرخ  نوسان کمتري در متغیرهاي مصرف، تولید غیر

در صورت بروز شوك . کند میتورم و حجم پول ایجاد 

تکنولوژي، نوسانات متغیرهاي مصرف، اشتغال و حجم پول میان 

گذاري تورم  تفاوت چندانی ندارد، اما سناریوي هدف دو سناریو

   .نماید تورم ایجاد می نفتی و نوسان کمتري در تولید غیر

ی
رام

به
و 

ی 
سین

ح
اه 

ش
  

)
13

91
(

  

مدل از پنج بخش  -کینزي جدید

ها، دولت و  ، بانکها بنگاهخانوارها، 

بخشی از تامین . نفت تشکیل شده است

از طریق بانک صورت  ها بنگاهمالی 

نرخ بهره توسط مقام پولی . گیرد می

  .شود میتعیین 

89
-

1350
 

وري و پولی بر متغیرهاي حقیقی،  هي نفتی، بهرها شوكاثرات 

با انتظارات تئوریک  که الگو دهد میاسمی و بانکی اقتصاد نشان 

 مطالبات معوق، باعث کاهش اثرگذاري شوك. سازگاري دارد

که داللت بر کاهش اثربخشی سیاست پولی در  شود میپولی 

   .دجهت مقابله با نوسانات اقتصادي دار
ي

یر
 ام

 و
ی

بان
خیا

  

)
13

91
(

  
مدل  شامل شش بخش  -نزي جدید کی

ي اقتصادي به تفکیک ها بنگاهخانوار، 

داخلی، وارداتی و صادراتی، دولت، 

بانک مرکزي، بخش نفت و بخش 

  .خارجی است

89
-

1344
 

و موجودي سرمایه اثر  گذاري سرمایهي نفتی بر تولید، ها شوك

 و دهد میمنفی دارد ولی تورم، مصرف و هزینه نهایی را افزایش 

نقش  ها شوكاین . مخارج دولت و حجم پول اثر مثبت دارد بر

ي پولی و مالی و تورم بازي ها سیاستگیري  کلیدي در شکل

  .دکن می

ی
تق

و 
ر 

ظو
من

 
ور

پ
  

)
13

94
(

  

خانوارها، در مدل  -کینزي جدید 

 گذار ي داخلی، دولت، سیاستها بنگاه

نفتی  پولی، نفت، نرخ ارز، صادرات غیر

. ه شده استدر نظر گرفت و واردات

زا تعیین  قیمت نفت به صورت برون

  .شود می

91
-

1369
 

. شود میدرصد از افزایش رشد پایه پولی به تورم تبدیل  40دود ح

. شود میتولید  ي مالی دولت، منجر به افزایش تورم وها سیاست

تحت تأثیر قرار  ي نفتی تمام متغیرهاي کالن اقتصادي راها شوك

متغیرهاي اقتصادي را  ،آثار انتظاري به دلیل شوك ارزي. دهد می

  .کند بسیار متأثر می
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. در مطالعات محدودي نیز بخش مسکن به عنوان یک بخش مجزا در اقتصاد دیده شده است

مبتنی بر ادوار تجاري حقیقی به بررسی  DSGEدر قالب یک الگوي ) 1390( بهرامی و اصالنی

نتایج . پرداختند ی در مسکن در اقتصاد ایرانش خصوصبخ گذاري سرمایهنفتی بر  يها شوكآثار 

 ها در بخش مسکن و غیر گذاري سرمایهکه اثر شوك درآمدهاي نفتی بر انواع  دهد مینشان 

ي شوك مثبت  مسکونی به واسطه گذاري سرمایه. مسکن موید بروز بیماري هلندي در کشور است

گذشت زمان کمابیش بعد از دو  یابد و با درآمدهاي نفتی، افزایش آنی یافته سپس کاهش می

با هدف تعیین قاعده بهینه پولی با تاکید بر قیمت ) 1390(باقرپور . رسد ترین حد می فصل به پایین

سازي این مطالعه  مقایسه نتایج شبیه. براي اقتصاد ایران طراحی کرد DSGEمسکن، یک الگوي 

تحوالت در قیمت مسکن منجر مختلف مانند شوك نفتی و شوك پولی که به  يها شوكبه ازاي 

  .دهد میت استفاده بانک مرکزي از قاعده بهینه پولی را نشان می، اهشود می

و پیامدهاي نوسانات  أبا هدف بررسی منش 1)2010(در مطالعات خارجی نیز آیکوویلو و نري 

نتایج . با حضور بخش مسکن طراحی کردند DSGEقیمت مسکن در اقتصاد امریکا یک مدل 

آن با استفاده از  گذاري سرمایهکه یک چهارم از نوسانات سیکلی قیمت مسکن و  دهد یمنشان 

 DSGE، یک مدل 2)2013(فانک و پاتز . شود میي تقاضا و تکنولوژي توضیح داده ها شوك

که  دهد مینتایج نشان . کنگ طراحی کردند نیوکینزي با حضور بخش مسکن براي اقتصاد هنگ

درصد  84اصلی نوسانات مخارج مصرفی است به طوري که شوك ترجیحات مسکن عامل 

  . شود میمخارج مصرفی با استفاده از این شوك توضیح داده  3نوسانات

به بررسی نوسانات قیمت مسکن در اقتصاد ایرلند در چارچوب مدل  4)2013(گرکیس و مایر 

DSGE در بخش  شوك تقاضا و شوك تکنولوژي دهد مینتایج نشان . نیوکینزي پرداختند

 لیو  ، لیمبائو. ین بخش بوده استدر ا گذاري سرمایهمسکن، عامل اصلی نوسانات قیمت و 

در این مدل . با حضور بخش مسکن براي استرالیا طراحی کردند DSGEیک مدل  5)2009(

مسکونی و در نتیجه افزایش  گذاري سرمایهوري ابتدا باعث افزایش تولید، افزایش  شوك بهره

شوك سیاست پولی باعث افزایش . شود میو افزایش مخارج مصرفی  کنندگان مصرفدرآمد 

به تحلیل  6)2008(دراك و نوتارپیترو . شود می ها قیمتافزایش سطح و انداز، کاهش مصرف،  پس

                                                           
1. Iacoviello & Neri (2010) 
2. Funke and Paetz (2013) 
3. Volatility 
4. Gareis and Mayer (2013) 
5. Bao, Lim and Li (2009) 
6. Darracq and Notarpietro (2008) 
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براي آمریکا و  DSGEي پولی در یک مدل ها سیاستتحلیل حساسیت بازار مسکن نسبت به 

ي ساختاري مربوط به مسکن، داراي آثار ها شوكکه  هدد مینتایج نشان . پرداختند منطقه یورو

   .مسکونی است خارجی معناداري در مصرف غیر
  

  ارائه مدل - 4

باشد، که متناسب با شرایط اقتصاد  می )2010(این مقاله بر اساس مطالعه آیکوویلو و نري مدل 

 ، یک بنگاهاز یک خانوار نماینده اقتصاد متشکل. ایران در آن تعدیالتی لحاظ شده است

 غیرتولیدکننده کاالهاي نهایی در بخش مسکن و یک بنگاه تولیدکننده کاالهاي نهایی در بخش 

مقام  -دو بخش و کارگزار دولتهر اي در  اي از تولیدکنندگان کاالهاي واسطه ، زنجیرهمسکن

  . استرسی، ایران، بسته فرض شده بر اقتصاد کشور مورد. باشد پولی می
 

  خانوارها - 1- 4

فرض بر این است که اقتصاد مورد بررسی از خانوارهاي یکسانی تشکیل شده که داراي عمري 

مطابق ادبیات . شود مینامحدود هستند؛ یک خانوار به عنوان نماینده جهت بررسی در نظر گرفته 

) 1)2013( ، مونکلی و استراکا، کالزا)2010(آیکوویلو و نري، ( DSGE هاي مدلاستاندارد 

و  )ht( ، خدمات مسکن)Ct(مسکن  کاالها و خدمات مصرفی غیر انتظاري خانوار بهمطلوبیت 

t( مانده حقیقی پول

t

M

P
و کمیجانی و ) 1389( از متوسلی و همکاران تبعیتبه . بستگی دارد )

   :در نظر گرفته شده است 1رابطه ، شکل تبعی تابع مطلوبیت به صورت )1391(توکلیان 
  

1
1 1

,0

1
( ) ln

1 1 1
t t t

t t t
nh tt

c M
E l h

P


 

  
  


 



 
   

    


  )1(

 

  

کس کشش ع  اي مصرف، کس کشش جانشینی بین دورهع σ ،امل تنزیل ذهنی خانوارع  که

 χ  هاي حقیقی پول و ندهکس کشش تقاضاي ماع  ،ضریب فراغت  عرضه نیروي کار،

   .باشد میریب مسکن ض

سازي، خانوار نماینده به دنبال حداکثرسازي تابع مطلوبیت انتظاري با توجه به  با اصول بهینه مطابق

   :قید بودجه است

                                                           
1. Calza, Monacelli and Stracca (2013) 
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مسکن،  ر؛ که شامل مخارج مصرفی غیدهد میمخارج حقیقی را نشان  2سمت چپ نامساوي 

سمت راست . باشد میهاي حقیقی پول  و تقاضا براي مانده گذاري سرمایه مخارج در بخش مسکن،

، که شامل دستمزد حقیقی بابت عرضه نیروي دهد میاین نامساوي منابع حقیقی خانوار را نشان 

ي ها مانده، مسکن و بخش مسکن ي بخش غیرها بنگاهکار، اجاره حقیقی بابت اجاره سرمایه از 

از  ها بنگاههاي انتقالی دولت و سود حقیقی است که  حقیقی پول از دوره قبل، خالص پرداخت

را تشکیل  معادله الگرانژ ،یابی به منظور بهینه. کنند میمسکن و بخش مسکن دریافت  بخش غیر

   :آوریم بدست می 7تا  3روابط به صورت داده و شرایط مرتبه اول را 
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  تولیدکنندگان - 2- 4

باشند، و در  مسکن می شامل تولیدکنندگان مسکن و تولیدکنندگان کاالها و خدمات غیر ها بنگاه

اي  کاالهاي واسطه کنندهي تولیدها بنگاهکاالهاي نهایی و  کنندهي تولیدها نگاهبهر بخش شامل 

اي در هر دو بخش در بازار رقابت  مفروض است که تولیدکنندگان کاالهاي واسطه. ندهست

،که داراي قدرت بازاري هستند، به طوري که هر یک کاالي متمایز کنند میانحصاري فعالیت 

فروشند و تولیدکننده  ، میکند میایی که در بازار رقابت کامل فعالیت خود را به تولیدکننده نه
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اي متمایز را با یکدیگر ترکیب کرده و کاالي نهایی را تولید  گر، کاالهاي واسطه نهایی جمع

  . کند می

  

  مسکن بنگاه تولیدکننده کاالها و خدمات نهایی مصرفی غیر - 1- 2- 4

t...,0,1,2د که در هر دورهاي وجود دار بنگاه نماینده شود میفرض  اي  ، هر کاالي واسطه

, ( )nh ty i
 

, را به قیمت ( )nh tp i ها طبق یک تابع تولید با  خریداري کرده و از ترکیب آن

nh, مسکن، تکنولوژي بازده ثابت به مقیاس کاالهاي نهایی مصرفی غیر ty کند می، را تولید .

اي خریداري شده، متمایز و جانشین ناقص یکدیگر بوده که تولیدکننده کاالي  کاالهاي واسطه

، شود میتعریف  8صورت رابطه استیگلیتز که به -گر دیکسیت ها را بر اساس یک جمع نهایی آن

   :کند میترکیب 
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1 که  را  بنگاه تولیدکننده کاالي نهایی. اي است شش جانشینی ثابت بین کاالهاي واسطهک

   :یعنی. که سود خود را حداکثر کند کند میطوري انتخاب 
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   :دهد یمام را نتیجه iاي  سازي تابع تقاضا براي کاالي واسطه شرط مرتبه اول این مساله بیشینه
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، کند میاز آنجا که بنگاه تولیدکننده کاالها و خدمات نهایی در فضاي رقابت کامل فعالیت 

شاخص قیمت کاالها و  لذا. بنابراین سود ناشی از فعالیت این بنگاه در تعادل صفر خواهد بود

  :شود میمسکن به صورت زیر حاصل  خدمات غیر
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  مسکن اي غیر ي تولیدکننده کاالها و خدمات واسطهها بنگاه -2- 2- 4

اي را با استفاده از دو نهاده سرمایه و  این تولیدکنندگان در بازار رقابت انحصاري، کاالهاي واسطه

   :کنند مینیروي کار بر اساس تکنولوژي بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید 

  

)12(  1 11
, , , ,( ) ( ) . ( )nh t nh t nh t nh ty i A l i k i   

  

nh, هک tk  و,nh tl و بوده مسکن موجودي سرمایه و نیروي کار در بخش غیري  شان دهندهن ,nh tA

   :کند میتبعیت  AR(1)از یک فرایند  که باشد می کنولوژيضریب ت

  

)13(  
, , , 1 , ,(1 )

nhnh t nh A nh t nh A c A tA A A       
  

اساس سطح تکنولوژي  مقید به تولید بر ،سازي هزینه کل از حداقل ها انتخاب ترکیب بهینه نهاده

توابع  ، با استفاده از شرایط مرتبه اول،ه الگرانژپس از تشکیل معادل. گیرد موجود، صورت می

   :شود میمسکن حاصل  یردر بخش غ ها تقاضا براي هر یک از نهاده
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   :است )16( رابطه به صورت در این بخش نیزمعادله انباشت سرمایه 

  

)16(  

  
, 1 , ,

(1 )
nh t nh t nh t

k k i


   

  

  تنظیم قیمت - 3- 2- 4

. باشد ی، قیمت کاالها چسبنده مکنند میدر بازار رقابت انحصاري فعالیت  ها بنگاهجا که  از آن

هر نوع تغییر در ، در این شرایط چسبندگی حالتی است که در آن یک متغیر تمایل به تغییر ندارد

امکان آن هست نگشته، بلکه در مقابل،  ها قیمتتقاضا منتج به تغییرات خود به خود و یا سریع در 

 ها قیمتچسبندگی در نتیجه بازارها شفاف نشده و . گردد هیبه تغییر در محصول یا اشتغال منت که



 
 

 83   مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی نیوکینزي براي اقتصاد ایران با لحاظ بخش مسکن

هاي  ي اسمی با استفاده از روشها قیمتناپذیري در  انعطاف .عنوان یک مانع مشاهده خواهد شد به

هزینه تعدیل قیمت  روشدر این مطالعه چسبندگی قیمت از  .شود میمختلفی نشان داده 

ت محصول ام به منظور تعدیل قیمiبا این فرض که بنگاه . شود میمدل وارد ) 19821، روتمبرگ(

   :مواجه است 17رابطه خود با هزینه تعدیل به فرم 
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0p که  و ها قیمتي تعدیل  ارامتر هزینهپ  هزینه تعدیل . رخ تورم در وضعیت باثبات استن

یابی پیش روي بنگاه تولیدکننده کاالهاي  ي بهینه لهکه بنگاه با آن مواجه است، مسا 2قیمت

 ام iیابی پیش روي بنگاه  ي بهینه در این فرایند مساله. کند میاي را تبدیل به یک مساله پویا  واسطه

این است که مقادیر 
, ( )nh tp i ،

, ( )nh ty i ،
, ( )nh tk i  و

, ( )nh tl i ا طوري تعیین کند که ر

  :ارزش حال جریان سود انتظاري خود را حداکثر کند
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nh tt

D i
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t که
t  و  امل تنزیل سود،عt و است مطلوبیت نهایی ثروت حقیقی 

, ( )nh tD i به صورت  یزن

   :شود میتعریف  19رابطه 

  

)19(  nh,t , , , , , ,

, ,

D ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( )

( ))

nh t nh t nh t t nh t nh t t nh t

nh t nh t
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, مقدار ( )nh tAC i  و, ( )nh ty i  بنگاه جریان نقدي  .شود میجایگذاري ) 12(و ) 17(از رابطه

قید تکنولوژي تنزیل شده فوق را مشروط به میزان تقاضا براي محصول تولیدي متمایز بنگاه و 

رابطه یابی قیمت به صورت  به منظور بهینه ي الگرانژ با لحاظ این تغییرات معادله. کند میحداکثر 

  :شود میحاصل  )20(

                                                           
1. Rotemberg (1982) 

هزینه تعدیل قیمت در بخش مسـکن  ، )2010(و آیکوویلو و نري ) 2012(در این مطالعه به تبعیت از کانن و همکاران . 2

  .و غیر مسکن یکسان در نظر گرفته شده است
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nh,شرط مرتبه اول انتخاب قیمت بهنیه، tp ، شود میحاصل ) 21(رابطه به صروت:  
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  تولیدکننده کاالي نهایی مسکن بنگاه - 4- 2- 4

اي را از تولیدکنندگانی که در بازار رقابت انحصاري  هر تولیدکننده نهایی مسکن، کاالهاي واسطه

   :نماید خریداري کرده و در بازار رقابت کامل اقدام به تولید مسکن می کنند میفعالیت 
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با حداکثرسازي سود، تقاضا براي کاالهاي . اي است شش جانشینی بین کاالهاي واسطهک  که

   :آید بدست می 23رابطه اي به صورت  واسطه
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 24شکل رابطه به  23رابطه  با توجه به سود صفر در بازار رقابت کامل، شاخص قیمت مسکن از

   :شود میحاصل 
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  اي مسکن بنگاه تولیدکننده واسطه -5- 2- 4

در این . تولید مسکن به صورت تابعی از دو عامل نیروي کار و سرمایه در نظر گرفته شده است

   :شود میتصریح  25رابطه صورت تابع تولید در بخش مسکن به صورت 
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مقید  ،سازي هزینه کل هاي تولید در بخش مسکن از طریق حداقل فرایند انتخاب ترکیب بهینه نهاده

پس از تشکیل معادله الگرانژ، توابع تقاضا براي هر یک از . گیرد به تکنولوژي موجود صورت می

   :شود میبخش مسکن حاصل  ها در نهاده
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   :است 29رابطه معادله انباشت سرمایه در این بخش نیز به صورت 

  

)29(  , 1 , ,(1 )h t h t h tk k i    

  

  تنظیم قیمت - 6- 2- 4

؛ لذا در )1393زاده،  حاجی( اند چسبنده ها قیمتاي است که  ساختار بازار مسکن در ایران به گونه

یابی پیش روي  ي بهینه مساله. مت در نظر گرفته شده استچسبندگی قیهزینه تعدیل این بخش نیز 

, تولید مقادیر هاي هزینهبا توجه به هزینه تعدیل قیمت و سایر  که این است ها بنگاه ( )h tp i ،

, ( )h ty i ،, ( )h tk i و , ( )h tl i ا طوري تعیین کند که ارزش حال جریان سود انتظاري خود را ر

   :شود به صورت زیر تشکیل می لذا معادله الگرانژ. نمایدحداکثر 
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h, شرط مرتبه اول انتخاب قیمت بهنیه، tp ،شود میحاصل ) 31(رابطه  به صورت:  
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  مقام پولی  –دولت  - 3- 4

ي پولی اهداف تسریع رشد اقتصادي، ها سیاستبانک مرکزي به عنوان مقام پولی با استفاده از 

این . کند میدنبال هاي خارجی را  و تعادل تراز پرداخت ها قیمتاشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی 

از طریق ابزارهاي کمی مانند عملیات بازار باز، نرخ تنزیل مجدد، نرخ ذخیره قانونی و  ها سیاست

مختلف اقتصادي و ترغیب  هاي بخشبندي و تخصیص اعتبارات بین  ابزارهاي کیفی مانند سهمیه

 هاي بخشپول و نرخ بهره  این ابزارها با تغییر در حجم. کنند میاخالقی، اهداف اقتصادي را دنبال 

 دولت بودجه عظیمی از بخش در اقتصاد ایران چون. دهند مختلف اقتصادي را تحت تاثیر قرار می

 نفوذ دولت نیست و از دولت مستقل مرکزي بانک عملکرد ،شود می تأمین نفت فروش طریق از

ابراهیمی و شاهمرادي به همین علت و به تبعیت از . مرکزي دارد ي پولی بانکها سیاستزیادي در 

 شدهمقام پولی تعریف  -کارگزار واحدي به نام دولت ) 1389(، متوسلی و همکاران )1388(

ي پولی و مالی ها سیاستول اجراي ئباشد و مس متشکل از دولت و بانک مرکزي می ، کهاست

1tو خلق پول، درآمدهاي نفتی مخارج دولت، از محل خالص مالیات،. است tm m ،  تامین

   :شود می

  

)32(  
1( )t t t t tg t or m m    

 
ماهیت . شود پرداخته میابتدا به بررسی درآمد حاصل از فروش نفت  32در تشریح عناصر رابطه 

زا است؛ چرا که تولید نفت بر اساس رفتار  درآمدهاي نفتی در اقتصاد ایران به صورت برون

فته و میزان تولید به میزان ذخایر زیرزمینی و توان تولیدي کشور صورت نگر ها بنگاهسازي  بهینه
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زاي آن، طبق سهمیه  بستگی دارد، همچنین میزان صادرات و فروش آن نیز مستقل از قیمت برون

 ؛ و1390؛ فخرحسینی، 1390اصالنی،  بهرامی و( شود میتعیین شده در سازمان اوپک مشخص 

به شکل یک فرایند  ،tor اي حاصل از فروش نفت،لذا درآمده). 1389ه، ادتقوي و صفرز

   :شود گرفته میدر نظر  AR(1)زاي  برون

  

)33( 
1ln( ) ln( ) (1 )ln( ) ( 1,1)

tt or t or or oror or or e        

  

 هم باید مناسب پولی یک سیاست که است واقعیت این درك ،قاعده سیاست پولی ارائه مبناي

 عنوان به باید بهره و نرخ باشد حساس تورم، هم عی وواق داخلی ناخالص تولید تغییرات به نسبت

در این ). 1383زاده،  اکرمی و مهدي( باشد پذیر انعطاف و تعدیل قابل کلیدي ابزار سیاستی یک

مقام این قاعده بر اساس . شود میاستفاده  )1993( قاعده تیلورراستا در اکثر مطالعات خارجی از 

عنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و  سمی، بهپولی از طریق تغییر در نرخ بهره ا

هاي تجربی در اقتصاد  بررسی. کند میتورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال 

گذاري صریحی در خصوص تورم یا رشد اقتصادي در  گونه هدف که هیچ دهد میایران نشان 

) 2013( ؛ جاللی نایینی و همتی)1391و توکلیان، کمیجانی (ي پولی وجود نداشته است ها سیاست

کند و به نوسانات  گونه قاعده سیاست پولی را دنبال نمی ا هیچ.ا.نیز نشان دادند که بانک مرکزي ج

از طرفی به دلیل سلطه مالی دولت، سیاست پولی . کند اي نرخ تورم و شکاف تولید توجه نمی دوره

مد نفت نیست، لذا منبع شوك پولی به طور لی دولت و درآن مستقل از سیاست مادر اقتصاد ایرا

و با توجه به درجه پایین ) 1391توکلیان، (مدهاي نفتی و سلطه مالی است آعمده تغییرات در

حسینی و  فخر( گذارد میي مالی دولت نیز بر حجم پول تاثیر ها سیاستاستقالل بانک مرکزي 

دالرهاي حاصل از درآمدهاي نفتی به پول داخلی، همچنین با توجه به تبدیل ). 1391همکاران، 

  . ناپذیري بین نوسانات حجم پول و نوسانات درآمدهاي نفتی وجود دارد ارتباط اجنتاب

سازي این قاعده  از طرفی به لحاظ دستوري بودن تعیین نرخ بهره در اقتصاد ایران، به منظور شبیه

نرخ ) 1389(درگاهی و شربت اوغلی . یردگگذاري قرار  باید تغییرات حجم پول مبناي سیاست

متوسلی و همکاران و ) 1392(، مهرگان و دلیري )1393(رشد نقدینگی و اسفندیاري و همکاران 

در این مطالعه نیز . اند نرخ رشد حجم پول را به عنوان ابزار سیاست پولی در نظر گرفته) 1389(

  . گرفته شده استتغییرات حجم پول به عنوان ابزار سیاست پولی در نظر 



 
 

 1397 زمستانو  پاییز ،بیستم شماره ،دهم سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه   88

، )1389(حسینی و همکاران  ، فخر)1389(بر اساس شواهد فوق و به تبعیت از متوسلی و ابراهیمی 

در نظر  34رابطه قاعده سیاست پولی به صورت ) 1390(حسینی  و فخر) 1389(تقوي و صفرزاده 

   :شود گرفته می
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 رخ رشد ناخالص عرضه پول در دورهن t  و

tue ا میانگین صفر و انحراف معیار ب

u باشد یم. ore  وge وك درآمدهاي نفت و مخارج دولت وش or  وg ضریب

در صورت عدم تاثیر . باشد میمخارج دولت با رشد حجم پول  درآمدهاي نفتی و بستگی هم

زا بوده و بر اساس  درآمدهاي نفتی و مخارج دولت بر رشد حجم پول، سیاست پولی کامالً برون

ایند که مخارج دولت نیز از فر شود میفرض . تصمیمات بانک مرکزي اعمال خواهد شد

   :کند میخودرگرسیو تبعیت 

  

)35( 
1 (1 ) ( 1,1)

tt g t g g gg g g e        

  

  قیود تسویه بازار - 4- 4

؛ در شرایط تعادل شود میتعادل عمومی  منجر به DSGE هاي مدلکنش کارگزاران اقتصادي در 

در مدل معرفی شده تولید کل از مجموع تولید در بخش مسکن و . همه بازارها باید تسویه شوند

و  ؛ لذا شرط تعادل در سمت عرضهشود میمسکن و همچنین درآمدهاي نفتی حاصل  غیربخش 

   :باشد می 37و  36روابط به صورت  تقاضاي اقتصاد

  

)36( , ,t h t nh t ty y y or  
 

)37( , , , ,h t nh t t t nh t h t ty y or c i i g     
 

  

هاي  شدن خانه هاي جدید افزایش و با مستهلک ي مسکن طی زمان با افزایش تولید خانه ذخیره

  :یابد اهش میک h هاي قبل با نرخ ساخته شده در دوره
  

)38(  , 1(1 ) ( )t h t h th y h i   
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        و موجودي سرمایه نیز در دو بخش مسکن و  گذاري سرمایهبا توجه به این که نیروي کار، 

   :یک عبارت است از ، لذا مقادیر کل هرشود میمسکن به کار گرفته  غیر

  

)39(  
, ,t nh t h tl l l 
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, ,t nh t h ti i i 
  

)41(  
, ,t nh t h tk k k 

   

  خطی –بت انحصاري به شکل لگاریتم تعادل رقا -5- 4

یابی  بهینه روابط حاصل از شاملروابط حاصل از سیستم معادالت با توجه به مباحث ارائه شده 

در این معادالت سیستمی از . باشند می ها شوكشرایط تسویه بازارها و  ،کارگزاران اقتصاديرفتار 

خطی وجود دارد که به دلیل مشکالت تکنیکی راه حل دقیق و تحلیلی براي تصمیم  توابع غیر

یکی . هاي تقریبی بسنده کرد ریزي پویا براي این روابط در دسترس نیست و باید به راه حل برنامه

  .است 1خطی –ها، روش تقریب لگاریتم  ترین این روش از متداول

که بر حسب انحراف  کند میاي تبدیل  خطی را به معادله سازي، یک معادله غیر خطی –لگاریتم 

 3روش جایگذاري پیشنهادي اوهلیگ .خطی است 2لگاریتمی هر متغیر از مقدار وضعیت باثباتش

سازي هستند که در این  خطی –هاي لگاریتم  ترین روش استفاده از بسط تیلور معمول و) 1995(

از روش پیشنهادي اوهلیگ، سیستم معادالت تصریح شده حول مقدار تعادلی به  با استفاده مطالعه

که با حل آن  باشد میمتغیر  31رابطه و  31شامل  ، که4شده استخطی تبدیل  –شکل لگاریتم 

العمل آنی حاصل از وقوع  ها و همچنین توابع عکس سازي داده این مدل را در شبیه توان قدرت می

   .ي تعریف شده بر اقتصاد بررسی کردها شوك

  

  مقداردهی مدل - 6- 4

یک الگو زمانی . کرد 5پس از به دست آوردن سیستم معادالت خطی باید مدل را مقداردهی

 حتی غیر(تجربی یا مطالعات اقتصادسنجی  مقداردهی شده است که ضرایب آن از سایر مطالعات

                                                           
1 .Log – Linear Approximation Method  
2. Steady - State 
3. Uhlig 

  .معادالت خطی شده نزد نویسنده موجود بوده و قابل دسترسی است. 4
5. Calibration 
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و یا به طور کل توسط محقق به نحوي انتخاب شوند که الگو توانایی بازسازي برخی از ) مرتبط

این روش یک راهبرد به منظور یافتن ). 1995 1،هوور(ي دنیاي واقعی را داشته باشد ها ویژگی

که استفاده از آن در چند دهه اخیر است  3براي ضرایب دنیاي اقتصادي ساختگی 2مقادیر عددي

  ). 2012 5،، کوزي2013 4،برزوزا و دیگران(بسیار گسترش یافته است 

هایی که در اثر لگاریتم  ي اول نسبت دسته: اند دسته دو مدل این مطالعه عادالتپارامترهاي سیستم م

تعادلی ظاهر به صورت تقسیم مقدار باثبات دو متغیر در روابط اند،که  خطی شدن ظاهر شده

دسته دوم پارامترهایی که بر اساس مطالعات پیشین و محاسبات محقق ). 3 جدول(اند؛  شده

  ). 4جدول ( اند مقداردهی شده
  

  اقتصاد ایران هاي دادههاي کالیبره شده بر اساس  نسبت :3 جدول

g
y

 hi
y  nhi

y  
 

c
y  nhy

y
 hy

y
 t

g
 1m

g
 

24/0  08/0  16/0  54/0  85/0  15/0  28/0  ½  

  
nhk

k
 nhk

k
 nhi

i
 nhi

i
 hl

l
 nhl

l
 

hy
h  

  21/0  79/0  3/0  7/0  11/0  89/0  106/0  

   اقتصاد ایران هاي دادهمحاسبات نویسندگان بر اساس  :منبع

  

  پارامترهاي کالیبره شده  :4 جدول

  عمنب  مقدار  پارامتر

  )1391(توکلیان   95/0 نرخ تنزیل زمانی

  )1387( توکلیان و شاهمرادي  17/2  عکس کشش عرضه نیروي کار

  )1392(مهرگان و دلیري   044/0  مسکن نرخ استهالك در بخش غیر

  )1390(بهرامی و اصالنی   025/0 نرخ استهالك در بخش مسکن

  محاسبات محقق  588/0 مسکن کشش جانشینی نیروي کار و سرمایه در بخش غیر

  محاسبات محقق  38/0  کشش تولید مسکن نسبت به نیروي کار

  )1391(کمیجانی و توکلیان   52/1 اي مصرف عکس کشش جانشینی بین دوره

  )1391(کمیجانی و توکلیان   24/2  هاي حقیقی پول عکس کشش تقاضاي مانده

  )1391(حسینی و همکاران  فخر  965/0  هزینه تعدیل قیمت

  محاسبات محقق  68/0  ودهمبستگی درآمد نفتضریب خ

  محاسبات محقق  69/0  ضریب خودهمبستگی مخارج دولت

  )1390(بهرامی و اصالنی   3/0 مسکن وري در بخش غیر ضریب خودهمبستگی بهره

  )1390(بهرامی و اصالنی   9/0 وري در بخش مسکن ضریب خودهمبستگی بهره

  )1391(حسینی و همکاران  فخر  15/0 تیالعمل عرضه پول به رشد درآمدهاي نف عکس

  )1391(حسینی و همکاران  فخر  42/0 العمل عرضه پول به مخارج دولت عکس

                                                           
1. Hoover (1995) 
2. Numerical Value 
3. Artificial Economic Word 
4. Brzoza (2013)  
5. Cozzi (2012) 
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  یابی الگوارز -5

زاي مدل و  اساس گشتاورهاي متغیرهاي درون ي تعادل عمومی پویاي تصادفی برها مدلارزیابی 

ي مختلف و مقایسه آن با شواهد علمی اه شوكالعمل آنی متغیرهاي مدل در برابر  توابع عکس

  .گیرد صورت می

واقعی در  هاي دادهسازي شده با گشتاورهاي  شبیه هاي دادهنتایج حاصل از مقایسه گشتاورهاي 

که از بین متغیرهاي معرفی شده بیشترین میزان نوسان مربوط به  دهد مینشان  5جدول 

واقعی نیز مطابقت دارد  هاي دادهز انحراف معیار است که این نتیجه با نتایج حاصل ا گذاري سرمایه

واقعی  هاي دادهبا توجه به نتایج حاصل از . دهد میو مدل پیشنهاد شده به خوبی آن را نشان 

انحراف معیار جزء . از نوسانات تولید بیشتر است گذاري سرمایهکه نوسانات  شود میمالحظه 

 48/3هاي واقعی  دادهسیکلی تولید کل بر اساس کل به انحراف معیار جزء  گذاري سرمایهسیکلی 

سازي نماید و مقدار متناظر با آن  ه شده نیز به خوبی توانسته است این واقعیت را شبیهئمدل ارا. است

   .به دست آمده است 98/3

  

  واقعی هاي دادهسازي شده با گشتاورهاي شبیه هاي دادهمقایسه گشتاورهاي : 5جدول 

  متغیر
  1نوسانات نسبی  انحراف معیار

  سازي شبیه هاي داده  واقعی هاي داده  سازي شبیه هاي داده  واقعی هاي داده

  05/1  92/0  054/0  061/0  مسکن تولید غیر

  7/0  62/0  036/0  042/0  تولید مسکن

  1  1  051/0  066/0  تولید کل

  68/4  54/4  239/0  3/0  مسکن غیر گذاري سرمایه

  31/2  27/2  118/0  15/0  مسکونی گذاري سرمایه

  98/3  48/3  203/0  23/0  کل گذاري سرمایه

  محاسبات نویسندگان :منبع

  

  بررسی توابع عکس العمل آنی -5-1

اي به  ، رفتار پویاي متغیرهاي الگو در طول زمان، هنگام وارد شدن تکانه2العمل آنی توابع عکس

هاي فناوري، پولی، مخارج  ه اثر تکانهدر ادام .دده اندازه یک انحراف معیار به هر متغیر را نشان می

  .شود مسکن بررسی می دولت و نفتی بر متغیرهاي تولید و قیمت در بخش مسکن و غیر

 

                                                           
  نسبت انحراف معیار متغیر به انحراف معیار تولید کل. 1

2. Impulse Response Function 
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  فناوريتکانه  -5-1-1

 ها قیمت، منحنی عرضه کل به سمت راست جابجا شده، تولید افزایش و سطح پیشرفت فناوريبا 

بخش  گذاري سرمایهیزان مصرف داخلی و با افزایش تولید و درآمد، بر م. یابد کاهش می

و مسکن  مسکن وري را در بخش غیرااثر تکانه فن 2و شکل  1شکل . شود میخصوصی نیز افزوده 

، کاهش نرخ گذاري سرمایهمسکن باعث افزایش تولید و  این تکانه در بخش غیر. دنده نشان می

زیادي منطبق با مطالعاتی از  حد تااین نتایج . تورم و افزایش مخارج مصرفی خانوارها شده است

تکانه فناوري در بخش مسکن . باشد می) 1390(حسینی  و فخر) 1393(قبیل فطرس و همکاران 

 و با توجه به ارتباط پیشین بخش مسکن با بخش غیر دهد میرا افزایش  گذاري سرمایهتولید و 

 ولید در بخش مسکن و غیربا افزایش ت. دهد میمسکن را نیز افزایش  مسکن، تولید در بخش غیر

یابد، لذا شوك فناوري  مسکن و افزایش تقاضا براي عوامل تولید، هزینه عوامل تولید افزایش می

طور  ، اما همانشود میدر این بخش  در بخش مسکن در دوره کوتاهی منجر به افزایش نرخ تورم

   .بوداثر نهایی این شوك، کاهش نرخ تورم خواهد  شود میکه در شکل مالحظه 

  

  

  
  محاسبات نویسندگان :منبع          

  مسکن اثرتکانه فناوري در بخش غیر: 1 شکل

  

  
  

  
  محاسبات نویسندگان :منبع          

  اثرتکانه فناوري در بخش مسکن: 2شکل
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  تکانه پولی -5-1-2

نشان داده  3مسکن در شکل  اثر تکانه سیاست پولی بر نرخ تورم و تولید در بخش مسکن و غیر

و  ها قیمتاز دیدگاه نظري، رشد عرضه پول و حجم نقدینگی موجب افزایش شاخص . شده است

از . تواند از دو مسیر باعث تغییر قیمت مسکن شود ت پولی و اعتباري میسیاس. شود میبروز تورم 

ها همراه است و  دهی بانک به طور معمول با افزایش قدرت وامي انبساطی پولی ها سیاستیک سو، 

ها  بخشی از این کاهش محدودیت. هاي اعتباري است این موضوع به مفهوم کاهش محدودیت

در این شرایط عالوه بر . سازد مینه افزایش قیمت را فراهم میو ز شود میمتوجه بازار مسکن 

یابد؛ این  افزایش شاخص قیمت مسکن، هزینه ساخت واحدهاي مسکونی جدید نیز افزایش می

در  مچنین افزایش دستمزد کارگران،تواند به علت افزایش هزینه مصالح ساختمانی و ه افزایش می

العمل آنی  نتایج حاصل از توابع عکس. گیرد ی صورت و با لحاظ انتظارات تورمشرایط تورمی 

که افزایش نرخ رشد حجم پول به عنوان یک سیاست پولی باعث افزایش موقت  دهد مینشان 

مسکن شدیدتر و  اثر این شوك در بخش غیر .مسکن شده است در بخش مسکن و غیرتولید 

دوره  9ثر شوك بعد از حدود مسکن ا تر از بخش مسکن است؛ به طوري که در بخش غیر طوالنی

 دلیل عمده تأثیر بیشتر این شوك در بخش غیر ؛رود دوره از بین می 5و در بخش مسکن بعد از 

به همین صورت این . 1مسکن، کشش باالتر عرضه تولید کاالها و خدمات در این بخش است

ثیر این شوك مسکن شده که میزان تأ شوك باعث افزایش موقتی نرخ تورم در بخش مسکن و غیر

این نتایج انطباق زیادي با مطالعه . مسکن است مدت در بخش مسکن بیشتر از بخش غیر در کوتاه

   .دارد) 1386(و جعفري صمیمی و همکاران ) 1389(زاده و کمیاب  قلی

  
  محاسبات نویسندگان :منبع         

  اثرتکانه پولی  :3 شکل

                                                           
هاي خاص بخش مسکن است،  کنندگان براي پاسخ سریع به نوسانات تقاضاي مسکن از ویژگی توانایی کم عرضه. 1

  .کشش است مدت نسبت به قیمت بی سکونی در کوتاههاي م لذا در این بازار منحنی انباشت ساختمان
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  تکانه مخارج دولت - 5-1-3

 قرار ریتحت تأث میمستق ریو غ میبه صورت مستق را) GNP( تقاضاي کل ،یمال استیس راتییتغ

درآمد، اشتغال،  عیقابل تصرف، توز درآمد به نوبه خود ممکن است زین GNPتغییرات . دهد می

 از هریک تأثیر تحت نیز بازار مسکن متغیرهاي .قرار دهد ریرا تحت تأث... و  ها قیمت سطح

 بر انبساطی مالی يها سیاستاجراي  از ناشی درآمد افزایش نظري، لحاظ زا. هستند فوق متغیرهاي

 تغییر را مسکن تعادلی قیمت مسکن نیز تقاضاي تغییر که گذارد می اثر مسکن و تقاضاي عرضه

متغیرهاي  تغییر موجب هم ها قیمت عمومی سطح بر با تأثیر توانند می مالی يها سیاست .داد خواهد

 اثر .دارد مختلفی آثار مسکن مؤثر بر تقاضاي ها قیمت عمومی سطح افزایش .گردند مسکن بازار

 که است ترتیب بدین آن اثر مثبت و شود می ظاهر مردم خرید قدرت کاهش به صورت آن منفی

 در خود، هاي دارایی تثبیت ارزش و حفظ منظور به ها قیمت رشد جریان هنگام مشاهده به خانوارها

 مطلوب در حد اقتصادي هاي فعالیت سایر در سرمایه بازگشت نرخ و ریسک میزان که صورتی

 در سطح افزایش این تأثیر اما کنند، می حرکت واحدهاي مسکونی و خرید احداث سمت به نباشد،

که  صورت بدین .دارد مختلف هاي سال در نرخ تورم به بستگی مسکن قیمت بر ها قیمت عمومی

 کاهش باعث ملی تولید در هزینه افزایش باها  قیمت عمومی سطح در باره یک افزایش

 مدت و طوالنی مزمن تورم یک اما. شود می مسکن قیمت افزایش مسکن و در گذاري سرمایه

 هاي پایه پژوهش بر). 1388نژاد و یاري،  عباسی( شوداثرتر  بی و کمتر اثر این گردد می باعث

. نقدینگی است رشد و دولت بودجه کسري زا ناشی ایران، بیشتر اقتصاد در تورم میزان کارشناسان

آورد  می فراهم ساختمان قیمت افزایش براي زمینه مساعدي پول حجم افزایش و نقدینگی رشد این

جا که عموماً تامین مالی دولت در ایران با افزایش پایه  همچنین از آن). 1388، فیروز زارع و برجی(

حیدري و (رسد  لت معقول و منطقی به نظر میزا بودن شوك مخارج دو پولی همراه است، تورم

 ).1393سعیدپور، 

چون در اقتصاد ایران تامین مالی مخارج دولت از . دهد میمخارج دولت را نشان  اثر تکانه 4 شکل

گیرد، شوك مخارج دولت باعث افزایش حجم پول شده  ي پولی صورت میها سیاستکانال 

مسکن و مسکن و کل  و نرخ تورم در بخش غیراین شوك همچنین باعث افزایش تولید . است

و کمیجانی و ) 1394(این نتایج انطباق زیادي با نتایج مطالعه گلمرادي و شعاع . اقتصاد شده است

   .دارد) 1392(حایري 
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  محاسبات نویسندگان :منبع         

  اثرتکانه مخارج دولت :4 شکل

  

  تکانه نفتی -5-1-4

سو مخارج بودجه عمومی دولت و بخش حقیقی اقتصاد رشد  یک با افزایش درآمدهاي نفتی از

افزایش  گذاري سرمایهیافته و به تبع آن درآمد خانوار و بخش خصوصی جهت خرید مسکن و 

گردد و از دیگر سو با افزایش درآمد نفت و استفاده  یافته و بخش مسکن با رونق مواجه می

یابد که این مساله منجر به بیماري هلندي و  یش میمد، نرخ رشد نقدینگی افزاآها از این در دولت

چگنی و قاعدي، ( شود میدر بخش مسکن  گذاري سرمایهدر نتیجه افزایش قیمت و همچنین 

که  شود میموجب افزایش درآمدهاي ارزي و ملی  افزایش درآمدهاي نفتی در این شرایط). 1394

این فشار . قابل مبادله است مبادله و غیر نوع کاالهاي قابلیجه آن افزایش تقاضا براي هر دو نت

یند افزایش قیمت کاالهاي قابل مبادله آدر این فر. دهد میتقاضا قیمت هر دو نوع کاال را افزایش 

قابل مبادله باید توسط  ولی تمام تقاضاي کاالهاي غیر شود میاز طریق افزایش واردات تعدیل 

ش بودن عرضه در کوتاه مدت، پیامد آن افزایش کش عرضه داخلی تامین گردد که با توجه به بی

اقتصادي  هاي بخشدر سایر  گذاري سرمایهدر این حالت که اطمینان . قیمت این نوع کاالهاست

آید و مسکن از یک  مطمئن به حساب می گذاري سرمایهپایین است، خرید و احداث مسکن نوعی 

ها به  اهد شد و انتقال منابع از سایر بخشاي پربازده تبدیل خو کاالي مصرفی به یک کاالي سرمایه

انتقال منابع براي ایجاد ارزش افزوده واقعی در  .شود میاین بخش موجب گسترش این بخش 

تواند  گري و سوداگري می اما صرف این منبع در واسطه ،شود میبخش مسکن امري مثبت تلقی 

العمل آنی نیز مؤید  ز توابع عکسنتایج حاصل ا. متفاوتی بر بخش مسکن داشته باشدتبعات منفی 

  .این مسئله است
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بروز یک . دهد میمسکن را نشان  اثر تکانه نفتی بر تولید و تورم در دو بخش مسکن و غیر 5شکل 

اثر تکانه نفتی بر . شود میتکانه نفتی باعث افزایش تولید و تورم در هر دو بخش به صورت موقت 

 به رود و دوره از بین می 5بر تولید بخش مسکن بعد از دوره و  7مسکن بعد از  تولید بخش غیر

همچنین این تکانه باعث افزایش نرخ تورم در هر دو بخش . گردد سطح باثبات قبلی خود برمی

   .مسکن بیشتر است ، که تأثیر آن در بخش مسکن از بخش غیرشود می

  

  
  محاسبات نویسندگان :منبع         

  تکانه نفتی اثر: 5 شکل

  

 گیري و پیشنهادات سیاستی بندي، نتیجه جمع - 6

با . ها در اقتصاد ایران بوده است ترین بخش ي اخیر بخش مسکن یکی از پرنوسان در طول دو دهه

اقتصادي این نوسانات با تاثیرگذاري بر  هاي بخشتوجه به ارتباط گسترده بخش مسکن با سایر 

هینه منابع اقتصادي، تشدید براف در تخصیص و تولیدکنندگان باعث انح کنندگان مصرفرفتار 

گذاري این  سیاست. شود میها و تغییر در الگوي توزیع درآمد  نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی

و عوامل موثر بر این  أبخش کلیدي اقتصاد زمانی نتایج مطلوب خواهد داشت که بتوان منش

شناخت عوامل موثر بر نوسانات قیمت در بخش این پژوهش در راستاي . نوسانات را شناسایی کرد

. مسکن، یک الگوي تعادل عمومی پویاي تصادفی نیوکینزي براي اقتصاد ایران طراحی کرده است

  :که دهد مینتایج نشان 

واقعی بیانگر موفقیت  هاي دادهسازي شده با  شبیه هاي دادهمقایسه گشتاورهاي حاصل از  -

 .ي ایران استسازي واقعیات اقتصاد مدل در شبیه

است که این  گذاري سرمایهشده بیشترین میزان نوسان مربوط به  از بین متغیرهاي معرفی -

 .واقعی نیز مطابقت دارد هاي دادهنتیجه با نتایج حاصل از انحراف معیار 
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مخارج مصرفی ، گذاري سرمایهمسکن باعث افزایش تولید و  تکانه فناوري در بخش غیر -

این تکانه در بخش مسکن تولید و . شده استورم خانوارها و کاهش نرخ ت

     و با توجه به ارتباط پیشین بخش مسکن با بخش  دهد میرا افزایش  گذاري سرمایه

  . دهد میمسکن را نیز افزایش  مسکن، تولید در بخش غیر غیر

افزایش نرخ رشد حجم پول به عنوان یک سیاست پولی باعث افزایش تولید کل و  -

  .شود میش نرخ تورم و تولید در هر دو بخش همچنین افزای

مسکن، اثر شوك  با توجه به کشش باالتر عرضه در بخش تولید کاالها و خدمات غیر -

  . مسکن بیشتر از بخش مسکن است پولی بر تولید بخش غیر

مسکن و  بروز یک تکانه در مخارج دولت باعث افزایش تولید و نرخ تورم در بخش غیر -

تر از  مسکن طوالنی ین توجه که تاثیر این شوك بر تورم بخش غیر؛ با اشود میمسکن 

  .اثر آن بر تولید است

بروز یک تکانه نفتی باعث افزایش تولید و تورم در هر دو بخش به صورت موقت  -

، که تأثیر شود میهمچنین این تکانه باعث افزایش نرخ تورم در هر دو بخش . شود می

  .ن بیشتر استمسک آن در بخش مسکن از بخش غیر

عوامل ایجاد نوسان در  ترین مهمکه سیاست پولی از  دهد مینتایج این مطالعه نشان در مجموع 

ترین نکته در خصوص کنترل قیمت مسکن استفاده بهینه از  بنابراین مهم .باشد میقیمت مسکن 

هاي پولی بر قیمت مسکن،  براي جلوگیري از تاثیر مخرب شوك. باشد سیاست پولی می

توانند با جذب  گذاران با تجهیز بازار سرمایه و ایجاد امنیت، ثبات و رونق در این بازارها می یاستس

  .ها، از ورود آن به بازار مسکن و در نهایت نوسان قیمت در این بخش جلوگیري کنند نقدینگی

اقتصادي شده و  هاي بخشمنجر به عدم تعادل در  افزایش نقدینگیي نفتی از طریق ها شوك

لذا اتخاذ راهکارهایی براي جلوگیري از تزریق . کند تخصیص بهینه منابع را دچار اختالل می

هاي نفتی و تزریق دالرهاي ذخیره شده در  مدآدالرهاي نفتی به اقتصاد در شرایط باال بودن در

ي مالی عالوه بر این که تقاضاي کل را ها سیاست. شود میمد نفت توصیه آشرایط پایین بودن در

دهند، با توجه به عدم استقالل بانک مرکزي از کانال نقدینگی نیز  ستقیماً تحت تاثیر قرار میم

دهند؛  و همچنین شاخص قیمت مسکن را تغییر می ها قیمتتقاضاي کل و در نتیجه سطح عمومی 

ي پولی ناشی از اجراي سیاست مالی ها شوكلذا اتخاذ راهکارهایی براي جلوگیري از وقوع 

   .اقتصادي از جمله بخش مسکن شود هاي بخشمانع از تاثیر سیاست مالی بر سایر  تواند می
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