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  چکیده

ي ایـران،  هـا  استاني شهري در خانوارهااثرات نا متقارن قیمت مسکن بر مصرف  هدف مقاله حاضر بررسی
قیمت مسکن بـر مصـرف    با برسی دو الگو، ابتدا اثر تکانهبراي این منظور، . باشد یم 1385-1393طی دوره 

با استفاده از رویکرد  ها آني مثبت و منفی، اثرات نا متقارن ها تکانهي شهري و سپس با وارد کردن خانوارها
نتـایج حاصـل از ایـن پـژوهش،      .مورد بررسی قرار گرفته است) Panel VAR(پنل خود بازگشت برداري 

ي ایـران، طـی دوره   هـا  استانکه اثر تغییرات قیمت مسکن بر مصرف خانوارهاي شهري در  است آنبیانگر 
همچنین بررسی اثرات نا متقـارن تکانـه قیمـت مسـکن، اثـر منفـی و       . باشد یممورد بررسی، منفی و معنادار 

بررسـی تـابع   . کانـه منفـی قیمـت مسـکن نشـان داده اسـت      معنادار در تکانه مثبت و اثر مثبت و معنادار در ت
تکانه قیمتی مثبت اثر گذارتر از تکانه قیمتی منفی بر  ، حاکی از آن است که)OIRF(ناهمبسته واکنش آنی 

باشد؛ بنابراین بر اساس پژوهش حاضر، اثر نامتقارن تکانه مسکن بر مصرف خانوار شهري تأییـد   یممصرف 
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ي ایـران در دوره مزبـور در مواجهـه بـا سـود و      هـا  استانی، خانوارهاي شهري در به طور کل .گردیده است
نتایج حاصل نشـان دهنـده افـزایش    . هاي احتمالی سرمایه، رفتار پس انداز خویش را تغییر خواهند داد یانز

  .گرایش به پس انداز خانوارهاي شهري و افزایش عدم اطمینان به تغییرات ثروت طی دوره مزبور است
  
  ي ایرانها استان، مصرف، Panel VAR تکانه قیمت مسکن، اثر نا متقارن، :ها واژهلیدک
  

  مقدمه
ها در اقتصاد یک کشور، بررسـی مـداوم ایـن بـازار را ضـروري       ییدارااهمیت روز افزون بازار 

با توجه به ایـن کـه مسـکن جـزء     . یکی از اجزاي مهم بازارهاي دارایی، بازار مسکن است. سازد یم
قیمت مسکن در طول بحران اقتصادي گذشـته، بررسـی اثـر     باشد، نوسانات یمغالب ثروت ایرانیان 

جـزء مهمـی از تولیـد ناخـالص     نیـز  مصـرف  از طـرف دیگـر   . سازد یمگذاري و ماهیت آن را مهم 
هـاي مصـرفی    مسـکن و هزینـه   قیمـت رونـد  در مطالعات صورت پذیرفته،  .باشد یم) GDP(داخلی 

دهــی  ایــن موضــوع بیــانگر نقــش دارایــی مســکن در شــکل .داده اســتهمبسـتگی بــاالیی را نشــان  
تقاضاي کـل و همچنـین انعکـاس نقـش بخـش       ءترین جز عنوان مهم هاي مصرفی خانوارها به هزینه

بـه  . باشـد  یبـا ثبـات تقاضـاي کـل مـ      ءاتی اقتصاد کالن در کنار جزثب عنوان یک عامل بی مسکن به
اثر قیمت مسکن بر مصرف، پیوند کلیدي میان بازار مسکن و فعالیت اقتصادي ایجاد عبارت دیگر، 

درك کاربردها و مفاهیم پویایی قیمت مسکن بر مصرف از مسـائل مـورد توجـه در حیطـه     . کند یم
  .استبازار مسکن 

 مخــارج مصــرفی یلــه، تحلیــل تجربــی نقــش قیمــت مســکن در تعیــین پویــای هــدف از ایــن مقا
، همچنین براي بررسی بیشتر. باشد یم 1393-1385دوره  طی ایران يها در استان خانوارهاي شهري

در این مقاله بـا   .نیز مورد آزمون قرار گرفته استهاي مثبت و منفی قیمت مسکن تکانهمتقارن اثر نا
 ی نظیرمتغیرهایو با بکارگیري ) Panel VAR( 1استفاده از رویکرد نوین خود بازگشت برداري پنل

، پویایی قیمـت مسـکن   قیمت حقیقی مسکن حقیقی خانوار و، درآمد حقیقی خانوارتورم، مصرف 
تـوان   یمـ حال پرسـش ایـن اسـت کـه آیـا       .خانوار شهري مورد آزمون قرار گرفته استبر مصرف 
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1- Panel Vector Auto Regression 



  12منطقه اي شماره  مجله توسعه   36

-1385ي ایـران طـی دوره   هـا  اسـتان ارتباطی میان تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوار شـهري در  
. آیا تکانه قیمت مسکن اثرات نامتقارن بر مصـرف خـانوار شـهري دارد    .مشاهده نمود یا خیر 1393
 ي مطرح شده، فرضیه پژوهش حاضر آن است که تکانه قیمت مسکن اثرات نامتقارنها پرسشبنابر 

 برتغییرات توزیع جغرافیایی ثروت مسکن  این پژوهش براي بررسی. بر مصرف خانوار شهري دارد
  .گیرد یممورد توجه قرار ایران  يها استان خانوارهاي شهري تفاوت رفتار مصرفی

هاي صورت پذیرفته، در اکثر مطالعات تجربی داخلی، عوامل  یبررسشایان ذکر است بر اساس 
مایه همچون سهام بر مصرف خصوصـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت، امـا        مختلف در بازار سر

به . مورد بررسی قرار نگرفته است) اثرات ثروتی، وثیقه و عوامل مشترك(اثرات مسکن بر مصرف 
عبارت دیگر مطالعه حاضر بـه دالیـل مختلـف از جملـه موضـوع، بررسـی اسـتانی، تکنیـک مـورد          

ي هـا  آزمـون اکنش آنی و تجزیه واریـانس ناهمبسـته و انجـام    ، توابع وPanel VARالگوي(استفاده 
، بررسی اثرات نامتقارن قیمت مسکن و دوره زمانی، متمایز از مطالعات صورت پذیرفتـه در  )جدید
  .باشد یمایران 

بخش تشـکیل شـده اسـت، پـس از مقدمـه در بخـش اول، در بخـش دوم،         5پژوهش حاضر از 
در بخـش سـوم بـه    . جربـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت      ادبیات موضوع شامل مبانی نظـري و ت 

در بخـش چهـارم   . شـود  یمـ پرداختـه   PanelVARتصریح الگو و معرفی متغیرها و بررسی الگـوي  
گردد و در نهایـت بخـش پـنجم بـه نتیجـه گیـري و ارائـه پیشـنهادها          یمبرآورد و تحلیل نتایج ارائه 

  .یابد یماختصاص 
  

  ادبیات موضوع 
  مبانی نظري 

طبق این نظریه . باشد یمهاي اصلی در زمینه مصرف بخش خصوصی، نظریه کینز  یهنظریکی از 
به این . از یک است تر کوچکاما میل نهایی مصرف . یابد یمبا افزایش درآمد، مصرف نیز افزایش 

مد یابد اما میزان افزایش آن کمتر از تغییرات درآ یممعنی که با افزایش درآمد، مصرف نیز افزایش 
در نظریـه  . پس از وي دوزنبري به ارائه نظریه در مورد مصرف خصوصـی پرداختـه اسـت   . باشد یم

مصرف دوزنبري مصرف یک فرد عـالوه بـر سـطح درآمـد خـود، بـه توزیـع درآمـد در جامعـه و          
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شود که بـه موجـب    یممطرح "يا دندهاثر چرخ "در این نظریه . مصارف سایر افراد نیز بستگی دارد
کنـد   یمـ یابد و مصرف کننده سعی  ینمش سطح درآمد، مصرف به همان نسبت کاهش آن، با کاه

ي کوتاه مدت و بلند مدت و اسـتفاده از تـابع   ها دورهتفکیک . استاندارد زندگی خود را حفظ کند
  .شود یمهاي وي نسبت به کینز محسوب  ينوآورمطلوبیت براي استخراج تابع مصرف، از 

نیـز یکـی دیگـر از     PIH(1(یا به عبارتی فرضیه درآمد دائمـی   )Fridman )1957نظریه مصرف 
. شـود  یمي سطوح مطلوبیت افراد حاصل ا دورههاي اصلی مصرف است که از بهینه یابی بین  یهنظر

وي معتقد است که مصرف به جاي درآمد جاري به درآمد دائمی بستگی دارد و درآمد دائمی نیـز  
. آیـد  یمبدست  ) مانند درآمد دائمی و موقتی(درآمد لی از حاصل ضرب نرخ بازدهی در ارزش فع

Fridman  را بطور ضمنی در تابع مصرف لحاظ کرده است) دارایی(ثروت عامل .  
معـروف اسـت؛    LCH( 2(؛که به نام فرضیه چرخـه زنـدگی   )Modigiani )1986مطابق با نظریه 

مصرف نه تنها به درآمد ناشی از کار، بلکه به خالص ثروت حقیقی خانوارها در دوره مورد بررسی 
پیشـنهاد   ،درآمد -چارچوب و فرمول بندي ساده از فرضیه ثروت ).Branson ،1378(دارد بستگی 

ان توزیـع  از چرخه زندگیش خارج  خود راکه مصرف کنندگان  افزایش در ثروت انتظاري  کند یم
در  در جـوانی  که مصـرف کننـدگان   کند ی، تئوري چرخه زندگی فرض مبه عبارت دیگر کنند یم

را پـیش از سـن    هایشان یو بده سازند یسپس ثروتشان را م گیرند، یقرض م شان یندهبرابر درآمد آ
ي هـا  و دولـت پرداخـت   کننـد  ینهایت ثروتشان را مصرف مـ یو تا ب کنند یبازنشستگی بازپرداخت م

  را بـر مخـارج  مصـرفی    اثرات متفاوتاین تئوري . دهد یرا در طول سن بازنشستگی انتقال م بدهی 
هـاي نقـدینگی در توضـیح مصـرف      یتمحـدود پـس از آن نظریـه مصـرفی هـال و      .دهـد  ینشان نم

  .خصوصی مطرح گردید
ک نئوکالسـی  هـاي تئوريهاي مطرح شده در مورد مصرف خصوصی، بر اساس تئوري بنابراین

از آنجاییکه مسکن جزء مهـم و عمـده از ثـروت    . اهمیت داده استبه نقش ثروت در تابع مصرف 
کند، فهمیدن این کـه   یمهاي مسکن طی زمان نوسان  یمتقشود و از آنجاییکه  یمخانوار محسوب 

). Campbell & Cocco ،2007(باشـد   یمـ گـذارد، مهـم    یمـ چطور نوسانات بر مصرف خانوار اثر 
________________________________________________________________ 

1- The Permanent Income Hypothesis 
2- Life Cycle 
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چندین فرضیه در ایـن مـورد   . ي در رابطه میان قیمت مسکن و مصرف وجود دارد ا گستردهادبیات 
دهـد شـامل    یمـ سه مکانیزمی که ارتباط قوي میان مصرف و قیمت مسـکن را نشـان   . مطرح گردید
نشـان  ) اثـر ثـروت و وثیقـه   (اول دو اثـر  .  باشـد  یمـ  3و عوامل مشترك 2، اثرات وثیقه1اثرات ثروت

گردند، اما اثر عوامل مشـترك،   یمهاي مسکن موجب تحریک تغییرات مصرفی  متیقدهند که  یم
، De Bonis &  Silvestrini(دهـد  ممکن است مصرف و قیمت مسکن را بـه طـور همزمـان تغییـر     

2012.(  
دارند، رابطه میان قیمت مسـکن و مصـرف بـه وسـیله اثـر ثـروت        یمتعدادي از نویسندگان بیان 

هاي خانوار و مصرف خصوصی در  ییداراعبارت دیگر، پیوند میان ارزش  به. شود یمتوضیح داده 
و فرضـیه درآمـد    Modigianiاز ) LCH(زنـدگی  اصطالح به اثر ثروت مشهور است که بر چرخـه  

این دو تئوري، اهمیت نوسانات قیمتی ثروت بر مصرف را  . داللت دارد Fridmanاز ) PIH(دائمی 
بـر اسـاس دیـدگاه  چرخـه     ). Iacoviello,2011(کنـد   یمـ بررسـی  از دو دیدگاه متفـاوت امـا مهـم    

اگر اثرات ثروت مهم باشند، اثر موثرتري بر مصرف افراد مسن خواهد داشت، کسانی کـه    زندگی
از طرف دیگر تغییـرات  . ي براي لذت بردن از سودهاي سرمایه دارندتر کوتاهبطور نسبی افق زمانی 
ي بر روي تر بزرگده و بهره وري به طور قابل مالحظه اثرات ي آیندرآمدهادر نرخ رشد انتظاري 

تـري بـراي لـذت بـردن از      یطـوالن بطوري که ایـن خانوارهـا افـق    . خانوارهاي جوان خواهد داشت
افزایش ، )PIH(فرضیه درآمد دائمی اما بر اساس دیدگاه . یشان  در پیش رو دارنددرآمدهاافزایش 

. شود یمافزایش مخارج خانوارها موجب  و از این رووت، مسکن، موجب افزایش ثر هاي یمتدر ق
قیمـت  ها وجود دارد که مصرفشان را با افزایش  به عبارت دیگر، احتمال بیشتري براي صاحب خانه

   )Das et al., 2011(مسکن، افزایش دهند 
مطابق با فرضیه اثر ثروت، زمانی که مصرف کننـدگان انفـرادي، از امـالك و مسـتغالت سـود      

آنـان ایـن پـول را وصـول     . دهند یمآورند، تابع مهم پس انداز خویش را تشکیل  یمسرمایه بدست 
گـردد  دهند به ویژه اگر افزایش در قیمت مسـکن  دائمـی تلقـی     یمکنند و مصرفشان را افزایش  یم

________________________________________________________________ 

1- Wealth Effects 
2- Collateral Effects 
3- Common Causes 
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)Belsky, E. & Prakken, J, 2004 .(  ي صـورت پذیرفتـه اسـت   ا گسـترده در این زمینه مطالعـات .
Muellbauer  &  Murphy )1990 مـورد   1980تغییرات مصرف در انگلستان را در دهـه  ) 1997و

ي اعتبـاري ارائـه   بازارهـا و در راسـتاي آن پیشـنهادهایی در مـورد تغییـرات در      اند دادهبررسی قرار 
 هـا  آني این که مصرف کنندگان فردي بتوانند سود سرمایه امالك خود را نقد کننـد،  برا. اند کرده

اهمیـت   مـؤثر که  بـه طـور    اند دادهآنان نشان . ي مالی خوب دسترسی داشته باشندبازارهابایستی به 
هـاي مسـکن و اثـر آن بـر      یمـت قي مالی در دهه مزبور، در رابطه میـان  افـزایش   بازارهاآزاد سازي 

آنان عالوه برآنکه، اهمیت اثرات ثروتی را در ارتباط بـا  . ت و رونق مصرف تاکید شده استتغییرا
هاي مسکن و مصرف بصورت تئوریکی و تجربی مورد بحث قرار دادند، همچنین  یمتقپیوند میان 

و دیگر خـدمات را نیـز مـورد     ها بنگاهاثر افزایش قیمت مسکن بر خدمات مسکن همچون خدمات 
)  1997و Muellbauer  &  Murphy )1990بنــابراین بــر اســاس پــژوهش . انــد دادهبررســی قــرار 

توانـد هـم    یمـ افزایش در قیمت خدمات مسـکن  . اي دارد یوستهپافزایش قیمت مسکن اثرات به هم 
در مطالعـات اخیـر نیـز اهمیـت نقـش      . اثرات جانشینی و احتماالً اثرات درآمدي مهمی داشته باشـد 

 1.ستقیم بازارهاي مالی در توضیح رشد مصرف مورد تأیید قـرار گرفتـه اسـت   ثروت و به طور غیر م
Campbell  & Cocco )2007 ( اي میان صاحبان خانه در گـروه سـنی مختلـف دریافتنـد      یسهمقادر
هاي جوان بـا افـزایش قیمـت مسـکن، سـود بیشـتري       ي مسن نسبت به صاحبخانهها خانهکه صاحب 

بدلیل این کـه بـراي صـاحبان مسـن احتمـال بیشـتري وجـود دارد کـه داراي         . بدست خواهند آورد
بنـابراین نتـایج مقالـه آنـان فرضـیه  اثـر       . یی با ارزش باالتر و یا داراي مسکن متعـدد باشـند  ها مسکن

  .ثروت را مورد تأکید قرار داده است
توان از آن طریق رابطه میان تغییرات قیمـت مسـکن و مصـرف را توضـیح      یمي که کانال دیگر

در حضـور  . تـر از کانـال ثـروت باشـد     یـف ظرتـر و   یچیدهپتواند  یمباشد که  یمداد، کانال اعتباري 
بازارهاي ناقص، براي بیمه شدن در برابر ریسک، با استفاده از افزایش قیمت مسکن به عنوان وثیقه، 

در کنـار نقـش   عبارت دیگـر   به) ,.Attanasioy et al 2010(گرفت ر مقابل آینده قرض توان د یم
بـه دلیـل ایـن    . به عنوان وثیقـه مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد      تواند یمهم فراهم کننده سرپناه، مسکن م

________________________________________________________________ 

  Slacalek (2009) و Aron et al. (2007,2010) : رجوع شود به مطالعات -1
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خصوصیت ویژه مسکن، قیمت مسکن نقش مهمی در تدوین و فرموله کردن تصمیمات مصـرف و  
 Lustigاین کانال توسط مطالعاتی هماننـد  ). Simo-Kengne, (2012)(کند  یم سرمایه گزاري ایفا

& Nieuwerburgh )2005(     ًبـراي کشـور آمریکـا  و اخیـرا ،Piazzesi  & Schneider )2010 (
  .اند گرفتهمورد بررسی قرار 

دیدگاه جایگزین دیگر در مورد ارتباط میان قیمت مسـکن و مصـرف، کانـال عوامـل مشـترك      
در این دیدگاه، همبستگی مشاهده شده ساده عواملی نظیر تغییرات در رشد درآمـد مـورد   . شدبا یم

ها یا تغییـرات در شـرایط بـازار اعتبـاري، موجـب افـزایش همزمـان مخـارج          یاتمالانتظار، تغییرات 
تواند از طریـق درآمـد انتظـاري بـه      یماین رابطه علیت . شود یمهاي مسکن  یمتقمصرفی خانوار و 

به عبارت دیگر بر اساس دیدگاه اثر ثـروت، افـزایش قیمـت    . ف و به قیمت مسکن منتقل شودمصر
گـردد امـا درمقابـل     یمـ مسکن به وسیله افزایش ثروت در دسترس خانوار، موجب افزایش مصرف 

کند که افزایش قیمت مسکن و مصرف بـه وسـیله    یمفرضیه عامل مشترك، از این واقعیت حمایت 
از جملـه کسـانی کـه از ایـن فرضـیه حمایـت       ). Ciarlone,2011( شـوند  یم عوامل مشترك حاصل

ي خرد سطح خانوار را براي آزمـودن  ها دادهآنان . اندبوده) Attanasio &  Weber )1994 کردند،
بکار گرفتند که در آن زمان قیمت مسـکن بـیش    1980افزایش مصرف  در انگلستان در اواخر دهه 

آنان دریافتند که افـزایش مصـرف، همزمـان بـا     . فزایش نشان داده بوددرصد طی چهار سال ا 40از 
پـس  . افزایش قیمت مسکن بوده است و این رابطه ممکن است به دلیل اثرات عوامل مشترك باشد

  & Attanasioصورت پذیرفت که نتایج) Attanasio et al. )2005 ،2009,از آن پژوهشی توسط
Weber )1994  (از سوي دیگر. دادند را مورد تأیید قرار,Attanasio et al. )2005 ،2009 ( پس از

بررسی تغییرات مسکن و مصرف، عالوه  بر تأیید فرضیه عامل مشترك در برابر فرضیه اثـر ثـروت،   
سود بیشتري از تغییرات قیمت مسـکن  بدسـت خواهنـد آورد     ها جوانبه این نتیجه دست یافتند که 

هـاي مسـکن و    یمـت قآنان نتیجه گرفتند که تغییـرات همزمـان    . باشد یمکه عکس قضیه اثر ثروت 
اگرچه هـر دو مطالعـه، تئـوري مشـابهی را آزمـون      . تواند به علت رشد بهره وري باشد یممصرف، 

شـامل دوره زمـانی، نـوع     هـا  تفـاوت ایـن  . کردند اما روش بکارگرفته شده آنان متفاوت بوده است
  .د بررسی بوده استي سنی مورها گروهمخارج مصرفی و تفاوت 

متفاوت، ممکن است اثرات متفـاوت داشـته   بنابراین با توجه به فرضیات بیان شده، مکانیزم هاي
به عبـارت  . ي مورد استفاده و اقشار مورد بررسی بستگی خواهد داشتها دادهباشد که نتایج آن، به 
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با تغییرات توضیح هاي مسکن ممکن است  یمتقي سري زمانی کالن مصرف کل و ها دادهدیگر،  
ي خرد در سطح خانوار بینش متفـاوتی  ها دادهاز سوي دیگر . داده شده اثرات ثروت سازگار باشند

دهد و نتایج آن عمومأ فرضیه عامل مشـترك را مـورد تأییـد    هاي مختلف، ارائه میاز مفاهیم فرضیه
همـان طـور کـه پیشـتر     همچنین، )). Attanasio & Weber )1994 مطابق با پژوهش،(دهند قرار می

  .ي سنی مختلف خواهند داشتها گروهها اثرات متفاوتی در ذکر شد، این مکانیزم
هاي مطرح شده باشد  یهفرضشایان ذکر است که رفتار مصرف ممکن است متفاوت و برخالف 

هـاي   يتئـور دلیـل نخسـت ایـن کـه، اکثـر      . که این امر به چند دلیل ممکن است امکان پـذیر باشـد  
در حالی که در بسیاري از مواقع تغییرات در ثروت . دانند یمطعیت و اطمینان را مفروض مصرف، ق

مصرف کنندگان معموالً در تفکیـک و تشـخیص تغییـرات    . قطعیت ندارد و داراي نااطمینانی است
دلیل دوم این که، تحقیقـات مـرتبط بـا رفتـار     . اند مواجهها، با چالش  یمتقموقتی از تغییرات دائمی 

ف کنندگان بر تمایل بـه پـس انـداز احتیـاطی بـراي مواقـع اضـطراري و نیـز پـس انـداز زمـان            مصر
دلیل سوم؛ اگر مسکن به عنوان وثیقه براي استقراض مـورد اسـتفاده قـرار    . بازنشستگی، داللت دارد

هاي نقدینگی را افزایش دهـد و  گیرد، حتی کاهش موقتی در ارزش وثیقه، ممکن است محدودیت
؛   and et al., 1998 Boone(ي هماهنـگ شـدن بـا آن شـرایط تحـت فشـار قـرار گیرنـد         افراد بـرا 

Simo-Kengne, 2012) .(    از طرف دیگر، اجاره کنندگان، زمانی که قیمـت مسـکن افـزایش مـی-
بـه   که ممکن است موجب کاهش در تقاضا براي مسـکن  احساس فقیرتر شدن خواهند داشتیابد، 

مسکن بر مخارج کـل   افزایش قیمتبه طور کلی اثر تئوریکی . رددگمسکن  از عالوه کاالهاي غیر
بنابراین رابطـه پویـاي میـان قیمـت مسـکن و      ). Simo-Kengne, 2012(شود  یمصرفی مبهم ظاهر م

به رغم وجـود دالیـل قـوي نظـري بـراي اثـر ثـروت،        . گرددمصرف بایستی به طور تجربی بررسی 
  .رفتار افراد داردبدیهی است زمان و میزان اثر، بستگی به 

  
  :مطالعات تجربی

با وجود مطالعات خارجی بسیار گسترده در این زمینه، مطالعات داخلـی محـدود بـوده اسـت و     
و عاقلی و ) 1387(عزیزي از جمله مطالعات (مصرف بر ) بازار سهام( یمالاثرات ثروت  ها آنبیشتر 

 نین تفاوت عمده پژوهش حاضر با مطالعههمچ. اند دادهرا مورد بررسی قرار )) 1391(پور امام قلی 

et al., (2013)  Simo-Kengne   وShen et al., (2014) ( نیــز در متغیرهــاي مــورد اســتفاده و
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و تـابع واکـنش آنـی و      Panel VARي جدیـد و تغییـرات در الگـوي    ها آزمونهمچنین استفاده از 
  .باشد یمتجزیه واریانس 

(2007) Jafari Samimi & Khaki ي عــدم اطمینــان بــر رفتــار مصــرفی  هــا شــاخصیر تــأث
نتـایج تحلیـل هـم    . انـد  دادهمورد مطالعـه قـرار    1384-1338ي ها سالخانوار در اقتصاد ایران را طی 

دهـد کـه عـدم اطمینـان تـأثیر منفـی بـر رفتـار مصـرفی           یمانباشتگی بین متغیرها در بلند مدت نشان 
هـاي مـالی و    یاستسشده دولت از طریق بهبود عملکرد  خانوارها در اقتصاد ایران دارد، لذا پیشنهاد

  .در نتیجه متغیرهاي اقتصاد کالن اثرات ناشی از عدم اطمینان را کاهش دهد
(2008) Azizi    ــر در ارزش بــازار ســهام بــر مصــرف بخــش در مطالعــه خــود اثرگــذاري تغیی

رد آزمـون قــرار  مـو  1370-1386ي فصـلی طـی دوره   هــا دادهخصوصـی در ایـران را بـا اسـتفاده از     
، براي ارتباط میان نوسانات کوتاه مـدت متغیرهـا بـا    )ECM(وي از الگوهاي تصحیح خطا . اند داده

نتایج حاکی از آن بود که رابطه آماري مثبت و معنـی  . مقادیر تعادلی بلند مدت استفاده کرده است
ناخـالص داخلـی بـا     ، نقـدینگی و تولیـد  )ارزش جاري بـازار سـهام  (داري میان گسترش بازار سهام 

  . مخارج مصرفی بخش خصوصی در ایران وجود دارد
(2012)Agheli & Emam gholipor  با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در قالب

، اثـر ثـروت مـالی    1375-1389ي فصـلی طـی   ها دادهیک تابع مصرف کوتاه مدت و با بکارگیري 
هـاي مشـابه، ذخــایر فنـی بیمـه و ســایر      یــیداراو  شـامل، پـول نقـد و ســپرده، اوراق بهـادار، سـهام     (

نتـایج  . انـد  دادهبر الگوهاي مصرف خصوصی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار      را) ي دریافتیها حساب
وجـود  ) درصد16حدود (خانوار مطالعات انان نشان داد که رابطه مثبت میان ثروت مالی و مصرف 

  .دارد
Edelstein(2004)  &  Lum مصرفی و ثروت مسکن خصوصی و دولتی را  رابطه میان مخارج
ــا اســتفاده از رویکــرد  ــا اســتفاده از   VARXب در کشــور  2002الــی 1990ي فصــلی دوره هــا دادهب

هـاي   یمتقنتایج پژوهش آنان حاکی از این بود که تغییرات در . سنگاپور مورد بررسی قرارداده اند
و  تـر  بـزرگ در مقابل اثرات مسکن دولتـی،  . مسکن خصوصی اثر معنی داري بر مصرف کل ندارد

  .باشد یمماندگارتر 
Campbell(2007) &  Cocco  خـرد و مقطعـی مخـارج خـانوار و اطالعـات قیمـت        يهـا  داده

وره طـی د  ي در انگلستان را براي بررسـی اثـرات قیمـت مسـکن بـر مصـرف خـانوار       ا مسکن منطقه
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اثر بیشتري بر خانوارهـاي   آنان دریافتند که قیمت مسکن. مورد استفاده قرار داده است2000-1988
مسن و اثر کمتري بر خانوارهاي جوان دارد که این نتایج همراستا با نـاهمگنی اثـرات ثـروت میـان     

شـدن   تـر  نمسـ به عبارت دیگر آنان دریافتند که با گذشت زمـان و  . باشد یمي سنی خانوار ها گروه
  .جمعیت یک کشور، مصرف کل، پاسخ بیشتري به رشد قیمت مسکن خواهد داد

Gan(2010) میان  پنل يها رابطه میان ثروت مسکن و مصرف خانوار با استفاده از مجموعه داده
نتـایج مطالعـه او بیـانگر آن    . مطالعه کرده است 2004الی  1988منطقه از هنگ کنگ، طی دوره  9

نتیجـه   همچنـین وي . خواهند داشـت تري هاي متعدد پاسخ مصرفی قويا با مسکنخانوارهاست که 
اعتبـار، ثـروت    هـاي  یتو در نظر نگرفتن محدودافزودن سرمایه اضافی  فقدانکه حتی در  گیرد یم

  .اثر مهمی روي رشد مصرف داشته باشد تواند یمسکن م
et al.,(2013)  Simo-Kengne    نقش قیمت مسکن در پویایی مصـرف را در منـاطق آفریقـاي ،

آنان در . مورد بررسی قراردادند Panel VARبا استفاده از رویکرد  1996-2010جنوبی، طی دوره 
. پژوهش خود، پاسخ مثبت اما کوتاه مـدتی میـان مصـرف و تکانـه قیمـت مسـکن مشـاهده کردنـد        

را نیز مورد بررسی قراردادنـد و دریافتنـد کـه تکانـه      ي مسکنها تکانههمچنین آنان اثرات نامتقارن 
مثبت قیمت مسکن اثر مثبت و معنادار بر مصرف، درحـالی کـه تکانـه منفـی اثـر کاهشـی امـا غیـر         

هاي مسکن اثرات نامتقارن بـر مصـرف    یمتقکه  اند دادهبنابراین آنان نشان . معنادار بر مصرف دارد
  .اند داشته

Shen et al., (2014)کشـور  14ثروت بازار سهام و اثر ثروت مسکن را بـر مصـرف بـراي     ، اثر
OECD با بکارگیري روش ،Panel VAR  هـا  آن. مورد بررسی قـرار دادنـد  1975-2011طی دوره 

از اثرات ثـروت بـازار مسـکن در کشـورهاي مزبـور       تر بزرگدریافتند که اثرات ثروت بازار سهام 
ها را در بازار سهام و در بازار مسـکن   ییداراي قیمتی ها تکانههمچنین آنان اثرات نامتقارن . باشد یم

تـر و پایـدارتري نشـان     يقـو ها اثرات  ییداراي مثبت ها تکانهمورد بررسی قرار دادند و دریافتند که 
  . اند داده

Windsor et al., (2015)  هاي اقتصادي خانوار طـی   یريگتغییرات ارزش مسکن را در تصمیم
آنـان بـا اسـتفاده از ریـز     . انـد  دادهمحله اسـترالیا مـورد بررسـی قـرار      153در  2002-2012ي ها سال
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هـاي خـانوار ماننـد سـن، سـابقه،       یژگـی و، کلیه 1ي خانوار و همچنین رگرسیون پنل چندکیها داده
ي مانند نرخ بیکاري را بر تفاوت ا منطقهتحصیالت، مصرف، اجاره، درآمد و همچنین خصوصیات 

همچنین در بخشـی از مطالعـه   . قعی و مورد انتظار مسکن، مورد بررسی قرار دادندهاي وا یمتقمیان 
نتـایج  . انـد  کـرده ارزیـابی    Panel VARهاي قیمت مسـکن را بـا اسـتفاد از الگـوي      یاییپوخویش، 

  .باشد یم مؤثربررسی آنان نشان داده است که انتظارات و ارزش واقعی مسکن بر تصمیمات خانوار 
  

  یرهامتغمعرفی  تصریح الگو و
میـان  حاضر به بررسی اثـرات نامتقـارن تکانـه قیمـت مسـکن برمصـرف خـانوار شـهري           مطالعه

بکارگیري از رهیافت خود بازگشت بـرداري پنـل    با  1385-1393طی دوره زمانی 2ایران يها استان
)Panel VAR  (عزیزي پژوهش حاضر در ادامه مقاالت . پردازدیم)عاقلی و امامقلی پور و ) 1387
و  )Panel VAR(جدیـد  قرار دارد با این تفاوت که بصورت اسـتانی و بـا بکـارگیري متـد     ) 1391(

، Simo-Kengne, B.D; (2012) بر اساس مقاالت خـارجی ) بررسی اثرات نامتقارن(جدید تحلیلی 
Shen et al., (2014) عالوه بر درآمد کـه یکـی    بر اساس مطالعات ذکر شده،. انجام پذیرفته است

کننـدگان  هاي مصـرف   ییداراباشد، عوامل مستقل دیگري چون،  یماز عوامل تعیین کننده مصرف 
هـاي فیزیکـی ماننـد ذخیـره      یـی داراي بـانکی، اوراق بهـادار و   هـا  سپردهدارایی نقدي شامل پول و (

تغییـرات قیمـت و    اسـتاندارد سـطح زنـدگی، اعتبـارات مصـرفی، توزیـع درآمـد،       ) کاالهاي بادوام
  .دهند یمهاي مصرفی را تحت تأثیر قرار  ینههزانتظارات مصرف کننده، 

به دلیل محدودیت در استفاده از متغیرها از جهت در دسترس نبودن اطالعات استانی و همچنین 
یرهـاي  متغ، از Panel VARدر الگـوي   3به منظور اجتناب از بـه وجـود آمـدن پرشـماري پـارامتري     

________________________________________________________________ 

1- Quantile Panel Regressions 
شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاري، خراسان  ها استاناین  -2

جنوبی، خراسان رضوي، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، 
الزم بـه ذکـر   . باشـند  لرستان، مازندران، مرکزي، هرمزگان، همدان و یزد می کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیالن،

  .قابل استخراج بوده، از این استان صرف نظر شده است 1390است که به دلیل این که اطالعات استان البرز از سال 
3- Over Parameterization 
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قیقی خانوار و تورم شهري؛ عالوه بر قیمت مسکن؛  به دلیل اهمیت در تابع مصـرف،  ي حدرآمدها
  .اند گشتهانتخاب 

هاي خـوراکی سـاالنه  یـک خـانوار  شـهري اسـتخراج و بـا         ینههزاطالعات مصرف از متوسط 
اطالعـات درآمـد   . استفاده از شاخص بهاي کاالها و خدمات مصـرفی شـهري، واقعـی شـده اسـت     

متغیرتـورم  . وسط درآمد ساالنه یک خانوار شهري بدسـت آمـده و واقعـی شـده اسـت     خانوار از مت
بدسـت آمـده    1390شهري از شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی شهري بـه قیمـت سـال پایـه     

ارزش موجـودي  (فیزیکـی  هـاي ملمـوس و    یـی دارادر ادبیات نظري، کل ثـروت متشـکل از   . است
بدهی بخش خصوصی (مرکزي زش سپرده مردم نزد بانک ، ار)ساختمان، زمین و کاالهاي مصرفی

ي در دسـترس در سـطح   هـا  دادهبه دلیـل نـوع   . باشد یمو ارزش پولی اوراق قرضه دولتی ) از دولت
اطالعـات قیمـت   . بسـنده شـده اسـت   ) اطالعـات قیمتـی مسـکن   (ملموس استان به ثروت فیزیکی و 

 يهـا  بنگـاه  در شـده  معاملـه  سـکونی م واحـدهاي  بنـاي  زیـر  مربـع  متـر  یـک  قیمت مسکن از متوسط
  .کشور استخراج شده است منتخب شهرهاي در ملکی معامالت

اطالعات مصرف و درآمد خانوار شهري از طرح آمارگیري هزینه و درآمد خانوارهاي شهري  
همچنین اطالعات قیمت مسکن نیـز از طـرح جمـع آوري    . مرکز آمار ایران استخراج گردیده است

در انتخـاب دوره   .اطالعات قیمت و اجاره مسکن شهري مرکز آمار ایران جمـع آوري شـده اسـت   
   .باشد یآخرین آمار و اطالعات مورد توجه م زمانی، دسترسی به

  
  روش برآورد

Panel VAR   ترکیبی از روش قدیمیVAR  یرهـا را در الگـو بصـورت درون زا    متغ؛ که تمـام
کنـد؛   یمـ ي پنـل؛ کـه عوامـل غیـر قابـل مشـاهده را در الگـو وارد        هـا  دادهکند؛ و روش  یمتعریف 

یی که پـیش  ها روشنسبت به   Panel VARاز روش  در استفاده  در اینجا چند مزیت مهم. باشد یم
زمانی کـه اطالعـات    VARنخست این که، الگو  . گرفت، وجود دارد یماز این مورد استفاده قرار 

یرهـا بـه منظـور تصـریح الگـو وجـود دارد، بسـیار مفیـد و         متغتئوریکی اندکی در مورد روابط میان 
بـراي نشـان دادن مسـأله درون زایـی      VARگـو  دومین مزیت الگو این است که ال.  کاربردي است

بـدون وارد کـردن و در نظـر گـرفتن      VARي الگوهـا بـدین صـورت کـه    . طراحی گردیـده اسـت  
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سوم این که توابع واکـنش آنـی   . دهند یمهاي غیرضروري، مسأله درون زایی را کاهش  یتمحدود
را در نظـر بگیرنـد کـه ایـن      ها هتکانیرها  و اثر متغتوانند اثرات تأخیري بر روي  یم VARبر مبناي  

   Panel VARي الگوهـا چهـارم،  . شـدند  ینمـ نشـان داده    Panel dataي الگوهـا اثرات پویا توسـط  
   Panel VARسـرانجام   .دهند که اثرات ثابت بین استانی و بین زمانی مد نظر قـرار گیرنـد   یماجازه 

 یـرد گکوتاه بـا بکـارگیري بعـد مقطـع  نیـز مـورد اسـتفاده قـرار          نسبتاًهاي  یزمانتواند در سري   یم
)Grossmann et al., 2014(  

 GMM(1(گشـتاورهاي تعمـیم یافتـه     روشبا استفاده از  Panel VAR از الگويدراین پژوهش 
با اثرات ثابت ویـژه  و  Pمتغییره با رتبه  Kهمگن  VAR Panel کلی الگوي 2.استفاده گردیده است

  :ورت زیر نمایش داده شده استپنل خطی بص
풀풊풕 = 풀풊풕 ퟏ푨ퟏ + 풀풊풕 ퟐ푨ퟐ + ⋯+ 풀풊풕 풑 ퟏ푨풑 ퟏ + 풀풊풕 풑푨풑 + 푿풊풕푩 + 풖풊 + 풆풊풕 	 
푖 ∈ {1,2, … ,푁}, 푡 ∈ {1,2, … ,푇 } 

풀풊풕  بردار(1푥푘)،متغیرهاي وابسته 푿풊풕  بردار(1푥푙)  متغیرهـایون زا؛  ) از متغیرهـاي풖풊 و풆풊풕   بـه
در . مـی باشـد   3بردارهـاي جملـه  از اثرات ثابت پنل ویـژه متغیـر وابسـته و      (1푥푘)ترتیب بردارهاي

، لگـاریتم  )ce(شـامل لگـاریتم مصـرف واقعـی     풀풊풕الگوي مورد بررسی در پـژوهش حاضـر، بـردار   
واقعـی  و لگـاریتم درآمـد   ) p(نـده (واقعی ، لگاریتم شاخص قیمـت مـ  )hp(هاي مسکن واقعی یمتق

ي مثبـت و منفـی قیمـت مسـکن بـه      هـا  تکانـه اثرات نامتقارن  (کننده عالوه بر آن براي نشا. باشد می
دامی مطالعات و  Shen et al.,(2014)و  Demary  ،Das et al.,(2011) (2009)تبعیت از مطالعات

در تغییرات مثبت قیمت مسکن برابر یک و در تغییرات منفـی   متغیر. استفاده گردیده است 
تغییرات منفی قیمت مسکن برابر یک و در تغییـرات   درمتغیر . باشد یممسکن برابر صفر  قیمت

(هـا  اسـتان بـا ضـرب ایـن دو متغیـر دامـی در قیمـت مسـکن        . مثبت قیمت مسکن برابـر صـفر اسـت   
مقادیر تکانه مثبت و منفی تغییرات قیمت مسکن بدست خواهد آمد کـه بـه   ) و 

________________________________________________________________ 

1- Generalized Method Of Moments 
    Love, I. ( 2006), & Zicchino, L.، (2013) Canova.F  & . Ciccarelli. M براي مطالعه بیشتر  به مقاالت -3
 .مراجعه گردد Abrigo,M.R.M(2015) &  Love.L و

3- Idiosyncratic Errors 

p
itdp

itd
n
itd

p
itd hpn

itd hp
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در الگوي نخست؛ بررسـی اثـرات    풀풊풕بنابراین . شود یمنمایش داده  وترتیب به صورت
و در ) ec ،hp ،y ،p(متغیـره   4تکانه قیمت مسـکن بـر مصـرف خـانوار شـهري؛ شـامل یـک بـردار         

 5الگوي دوم؛ بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمت مسکن بر مصـرف خـانوار شـهري؛ شـامل بـردار      
  .می باشد)ec ،hpp ،hpn ،y ،p(متغیره

,푨ퟏ,푨ퟐ، (푘푥푘)ماتریس   … ,푨풑 ퟏ,푨풑   و مـاتریس(푙푥푘) ،푩  باشـند  یمـ هـا  مـاتریس پارامتر .
푬[풆풊풕]که خصوصیات  شود یفرض م = ퟎ,푬[풆풊풕풆풊풕] = 횺 و푬[풆풊풕풆풊풔] = ퟎ  جمله اخالل براي

ز بصورت اثرات ثابـت یـا بـه جـاي آن، مسـتقل ا      توانند یپارامترهاي معرفی شده باال م. وجود دارد
 بـراي هـر معادلـه   )OLS(اثرات ثابت بعد از تبدیالتی با اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات معمـولی    

  .برآورد گردند
  

  :GMMبرآورد روش 
پنـل پویـا اغلـب     يهـاي داراي اثـرات ثابـت، الگوهـا    در برآوردگر براي اجتناب از ناسازگاري

با فرض این که جمله خطا بصورت سریالی  .گیرند یبصورت تفاضل مرتبه اول مورد استفاده قرار م
ابـزار قـرار دارن    ممکن است براي هـر معادلـه بـه وسـیله      1مرتبه اول تفاضلناهمبسته هستند، تبدیل 

تبـدیل   .آورنـد  یاین برآوردها مشکالتی را به وجود مـ  اگرچه. آید یمبدست  2ي تأخیريها تفاوت
풀풊풕براي مثـال، اگـر  . کند ییاد مشکاف در پنل هاي نامتوازن را ز مرتبه اول، تفاضل ퟏ   در دسـترس
푇و   Tاول در زمان  تفاضل  نباشد، − اگرچه دوره زمانی الزم با اعمال . نیز وجود نخواهد داشت 1

انحـراف معیـار    Bover (1995) &Arellano .تر خواهد شـد  بزرگ Panel VARمرتبه تأخیري در 
ل تفاضـل  هاد دادنـد کـه شـامل نقـاط ضـعف تبـدی      بصورت تبدیل جایگزین پیشنرا  3پسین ههمبستنا

میـانگین تمــامی   از تفاضـل  بــه جـاي اسـتفاده از انحرافـات مقــادیر گذشـته،    . گـردد  یمرتبـه اول نمـ  
از . رساند یها را به حداقل م از دست دادن داده ،در نتیجه استفاده شود،متغیرهاي آینده در دسترس 

همچنـین بـا    .ماند یها همچنان معتبر باقی م ، آنشوند یآنجا که مقادیر گذشته در این تبدیل وارد نم

________________________________________________________________ 

1- First-Difference Transformation 
2- Instrumenting Lagged Differences 
3- Forward Orthogonal Deviation 

hpphpn
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ي هـا  دادههرچند در صورتی کـه  . یابد یمابزار قرار دادن مجموعه از متغیرهاي تأخیري، الگو بهبود 
  .، این عمل چندان جذاب نخواهد بود)پنل نامتوازن(وجود داشته باشند 1مفقود

، آورد یبه وجود م panel VARسازگاري از  برآورد GMMدر حالی که برآورد معادله به معادله 
 Holtz-Eakin et((دائه دهرنتیجه بهتري را ا ،برآورد الگو بصورت یک سیستم معادالت ممکن است

al.,(1988.( از ابزارهاي يا فرض کنید که مجموعه	퐿 ≥ 푘푝 + 푙 به وسیله سطر بردار풁풊풕) که
푿풊풕 ∈ 풁풊풕 (الگو. اند باالنویس مشخص شدهاعداد  ه لو معادالت به وسی داده شود Panel 

VAR زیر ارائه گردیده استبصورت تر  اما بصورت فشرده 1تبدیل شده بر اساس معادله:   
풀풊풕∗ = 풀 풕

∗ 푨 + 풆풊풕∗  
풀풊풕∗ = 풚풊풕ퟏ∗ 풚풊풕ퟐ∗ …	 풚풊풕풌 ퟏ∗ 풚풊풕풌∗	  
풀 풕
∗ = [풀풊풕 ퟏ

∗ 풀풊풕 ퟐ
∗ …	 풀풊풕 풑 ퟏ

∗ 풀풊풕 풑
∗ 	 푿풊풕∗ ] 

풆풊풕∗ = 풆풊풕ퟏ∗ 풆풊풕ퟐ∗ …	 풆풊풕풌 ퟏ∗ 풆풊풕풌∗	  
푨′ = 푨ퟏ′ 푨ퟐ′ … 푨풑 ퟏ 푨풑′ 푩′  

اگر متغیـر اصـلی را بـه    . باشد یدر متغیر اصلی م ت انجام شدهنشان دهنده تبدیال ،ستاره عالمت
∗푚در نظر بگیریم، تبـدیالت تفاضـل مرتبـه اول     푚صورت  = 푚 −푚    نشـان داده شـده

∗푚(پسیناست در حالی که انحراف معیار  = (푚 −푚 ) 푇 /(푇 +  نکـه در آ اسـت   	(1
푇    تعداد مشاهدات آینده در دسترس براي پنـلi   در زمـانt   و푚  باشـد  یمـ  آن متوسـط مقدار .

  .باشد یبصورت زیر م GMMبرآورد 

푨 = 풀∗′풁	푾	풁′풀∗
ퟏ

(풀∗′풁	푾	풁′풀∗) 
  푾	  ماتریس وزنی(퐿	푥	퐿)      بـا فـرض ایـن کـه     . اسـت غیر منفرد، متقـارن و شـبه معـین مثبـت

푬[풁 풆] = ퟎ  و رتبه푬 풀∗ 풁 = 푘푝 + 푙 تخمین زن ،GMM  ماتریس وزنـی   است وسازگار푾	 
  .حدکثر کارایی را دارد

  . خواهد داشت، نتایج بهتري سیستم معادالت همزمانبرآورد با فرضیه  يها آزمون
هاي واقعی مسکن ومسـتغالت   یمتقهایی که پیشتر توضیح داده شده، افزایش  يتئوربا توجه به 

شود و به موجب آن تقاضا براي کاالهاي مصرفی افزایش  یممنجربه افزایش ثروت و درامد خانوار 
ان افزایش در مخارج مصرفی موجـب فشـار تـورمی خواهـد شـدکه رابطـه مثبـت میـ        . خواهد یافت

توانـد   یمـ هـا   یمـت قتغییرات در سطح عمـومی  همچنین . کند یمهاي مسکن و تورم را توجیه  یمتق
________________________________________________________________ 

1- Missing Observations 
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هـا افـزایش یابـد و     یمـت قهرگاه سطح عمـومی  . هاي مصرفی و سطح پس انداز را متأثر سازد ینههز
سطح درآمد پولی ثابت بماند، درآمد حقیقی کاهش یافته و نسـبت مصـرف بـه درآمـد یعنـی میـل       

اما همیشه مصـرف یـا افـزایش     ).ostady & shajari ,(2002)(یابد یمبه مصرف افزایش متوسط 
نخسـت ایـن کـه اگـر     . دالیل مختلفی براي این موضوع وجـود دارد . یابد ینمقیمت مسکن افزایش 

مسکن به عنوان وثیقه براي استقراض مورد استفاده قرار گیرد، حتی کاهش موقتی در ارزش وثیقه، 
هاي نقدینگی را افزایش دهد و افـراد بـراي هماهنـگ شـدن بـا آن شـرایط        یتودمحدممکن است 

همچنین به دلیل افزایش پس انداز هاي احتیاطی، ممکن است مصرف با . گیرند یمتحت فشار قرار 
یازهـاي  نعـالوه بـر آن ترجیحـات خانوارهـاي مسـن بـه علـت        . افزایش قیمت مسکن افزایش نیابـد 

باشد به همین دلیـل ممکـن اسـت     یمداز  احتیاطی بازنشستگی متفاوت بهداشتی و سالمتی و پس ان
هاي مسکن، افـزایش مـورد انتظـار در مصـرف      یمتقدر این نوع خانوارها به دنبال یک افزایش در 

همچنین بدلیل عدم قطعیت و نا اطمینانی در تغییرات قیمـت مسـکن، نتـایج بـر خـالف       .اتفاق نیافتد
   .باشد یمهاي مسکن بر مصرف مبهم بنا بر دالیل مطرح شده، اثر قیمتبنابراین . تئوري خواهد شد

  
  برآورد و تحلیل

یرهـا و الگـوي مـورد نظـر انجـام      متغي متعدد بـر روي  ها آزمونپیش از برآورد الگوها، بایستی 
یرهاي الگو و تعیین لگ بهینه، ثبات در الگوي مورد نظـر بررسـی   متغپس از بررسی ایستایی . پذیرد

بـه دلیـل ایـن کـه     . گـردد  یمهمجمعی استفاده  آزموندد و با توجه به نوع ایستایی متغیرها از گر یم
گردد، ایستایی متغیرهاي مورد مطالعه،  یمعدم ایستایی متغیرها باعت بروز مشکل رگرسیون کاذب 

 ي ایسـتایی؛لوین لـین  هـا  آزمـون تـرین  بدین منظور از سه روش از مهـم . گیرند یممورد بررسی قرار 
یرهــا در متغ؛ بـراي بررســی مانـایی جمعــی   ADFو فیشــر ) IPS(2، ایــم، پسـران و شــین )LLC(1چـو 
ي ریشه واحـد، مانـایی   ها آزمونبا توجه به خصوصیات هر یک از . ي پنل استفاده شده استها داده

در رابطـه بـا آزمـون ریشـه     . گیـرد  یمـ مورد بررسی قرار  ها روشمتغیرها توسط حداقل یکی از این 

________________________________________________________________ 

1- Levin, Lin & Chu 
2- Im, Pesaran & Shin 
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 ها آزمونگیرد و مابقی  یمفرایند ریشه واحد مشترك را در نظر  LLCمتغیر مورد نظر آزمون واحد 
نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهاي مورد بررسی  1.دهند یمفرایند ریشه واحد مقطعی را مد نظر قرار 

  .نشان داده شده است) 1(الگو در سطح در جدول 
  

  بررسی الگو در سطحآزمون ریشه واحد متغیرهاي مورد ): 1(جدول
  LLC IPS ADF - Fisher 

  احتمال  آماره  احتمال  آماره  احتمال  آماره 
  0,018  85,76  0,063  -1,52  0,000  -5,72 مصرف خانوار شهري
  0,000  130,87  0,007  -2,43  0,000  - 20,80 قیمت مسکن شهري

تغییرات مثبت قیمت 
 مسکن

18,61-  0,000  6,20 -  0,000  156,51  0,000  

تغییرات منفی قیمت 
 مسکن

8,06 -  0,000  3,37-  0,000  22,62  0,000  

  0,000  122,21  0,006  -2,47  0,000  -19,96 درآمد خانوار شهري
  0,711  0,55  0,000  -3,51  0,000  - 10,28 تورم شهري

  هاي محقق یافته: منبع
  

ي مطـرح شـده،   هـا  آزمـون شود، فرضیه صفر هر یک از  یممشاهده ) 1(جدول همانطور که در 
دهد که فرضـیه   یمنشان  ها آمارهنتایج جدول و بررسی مقادیر . باشد یمبیانگر عدم ایستایی متغیرها 

صفر مبنی بر عدم ایستایی متغیرهاي مصرف، قیمت مسکن و تغییرات مثبت و منفـی قیمـت مسـکن     
غیرهـاي مزبـور مـدل    گردد، به این معنا که کلیه مت یمو درآمد خانوار شهري، در هر سه آزمون رد 

گردد اما در آزمون  یمدر سطح تأیید  LLC ،IPS ایستایی متغیر تورم نیز در دو آزمون. ایستا هستند
ADF – Fisher  با توجه به این که دو آزمون، ایستایی تورم را در سطح مورد تأیید . شود ینمیید تأ

با حصـول اطمینـان   . در سطح ایستا هستندتوان نتیجه گرفت که کلیه متغیرها  یمقرار دادند، بنابراین 
  .از پایایی متغیرها دیگر نیازي به انجام آزمون همجمعی وجود ندارد

. باشـد  یمـ ي خود بازگشت برداري، تعیـین طـول وقفـه بهینـه     الگوهاترین مسأله در یکی از مهم

________________________________________________________________ 

 .مراجعه گردد) 1395(براي کسب اطالعات بیشتر به کتاب شرین بخش و صلوي تبار -1
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 1و شـرط گشــتاوري  Panel VARدرجـه تـأخیر بهینـه را در هـردو تصـریح       Panel VARتحلیـل  
) MMSC(2گشـتاور سـازگار و معیـار انتخـاب الگـو      2001  &  Andrews)Lu ( .کنـد  یانتخاب مـ 

از قیــدهاي فـرا تشخیصـی پیشــنهاد    Hansen’s  퐽 (1982)بـر اسـاس آمــاره     GMM روشبـراي  
و  BIC(4)(، معیـار شـوارتز  3)AIC(بـر اسـاس معیارهـاي آکائیـک     پیشنهاد شـده   MMSC. اند کرده

ي هـا  فرمـول از طریق روش حداکثر درستنمایی محاسبه شده است و  HQIC)(5(کوئین-معیار حنان
  . باشد یبهترین ممالك  ،کمترین مقدار ،پیشنهاد شده يارهایمعدر  .باشد یمآن به قرار زیر 

푀푀푆퐶 , (푘,푝, 푞) = 퐽 (푘 푝,푘 푞) − (|푞| − |푝|)푘 ln푛 

푀푀푆퐶 , (푘,푝, 푞) = 퐽 (푘 푝,푘 푞) − 2푘 (|푞|− |푝|) 

푀푀푆퐶 , (푝, 푞) = 퐽 (푘 푝,푘 푞) − 푅푘 (|푞| − |푝|) ln ln 푛 , 푅 > 2 

  퐽 (푘,푝, 푞) آماره퐽 براي  قید فراشناساPanel VAR 푘  ره بارتبهمتغی p     و شـرط گشـتاوري بـر
 یـک معیـار جـایگزین    همچنـین  .باشـد  یم nمتغیرهاي وابسته با اندازه نمونه  qاساس درجه تأخیري 

محاسـبه   باشـد، دقیقـاً شناسـا    GMM روشحتـی زمـانی کـه    است کـه   (CD) 6تعیین، ضریب دیگر
بـراي   (푘	푥	푘)) بـدون محـدودیت  (فرض کنیـد کـه یـک مـاترس کواریـانس غیـر مقیـد       . گردد یم

 کـه   باشـد  یم نسبت تغییرات توضیح داده شده CDنمایش داده شود،   횿متغیرهاي وابسته به وسیله 
بـرآورد شـده و بـه عنـوان معیـاري بـراي تعیـین مرتبـه تـأخیري بهینـه             panel VARالگو  به وسیله

   .باشد یبهترین م ،مقدار بیشترین مزبور، يارهایمعدر  .بصورت زیر محاسبه گردیده است
퐶퐷 = 1 −

det(횺)
det(횿) 

و  MBIC ،MAICیارهـاي  معگـردد کمتـرین مقـدار در     یمـ مشـاهده  2همانطور که در جـدول  
MQIC  اگرچه بر اساس معیار. باشد یمدر مرتبه تأخیري اولCD  امـا بـا   . اسـت  2مرتبه تآخیر بهینه

________________________________________________________________ 

1- Moment Condition 
2- Consistent Moment And Model Selection Criteria (MMSC) 
3- Akaike, 1969 
4- Schwarz, 1978; Rissanen, 1978; Akaike, 1977 
5- Hannan and Quinn, 1979 
6- Coefficient Of Determination 
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  .گردد یممعیار ذکر شده، مرتبه تأخیري بهینه یک انتخاب  3توجه به 
 

  نتایج آزمون تعیین طول وقفه بهینه الگو): 2(جدول
Lag CD J J  Pvalue MBIC MAIC MQIC 

1  0,9994391  104,46 0,013 254,59- 45,53 - 130,43- 
2 0,9997449 68,87 0,03 170,50- 31,12 - 87,72 - 
3 09986684 34,67 0,09 85,012- 15,32 - 43,62- 

  هاي محقق یافته: منبع
  

مرحله دیگري که در انتخاب الگـو بایـد بررسـی گـردد تعیـین ثبـات در الگـو  اسـت، زیـرا در          
) VD(و تجزیـه واریـانس  ) IRF(نتایج تابع واکنش آنـی  توان به ینمالگویی که داراي  ثبات نباشد، 

شـود، در هـر دو    یمـ مالحظـه  ) STATAخروجی نرم افزار (1همانطور که در پیوست . اعتماد نمود
کـه نشـان دهنـده ثبـات و      انـد  گرفتـه الگوي مورد بررسی، مقادیر ویژه در داخل دایـره واحـد قـرار    

رد شدن هر گونه تکانه به الگوي مورد نظـر، ثبـات الگـو    باشد، به این معنا که با وا یمپایداري الگو 
  .باشد یمبرقرار 

بـه  GMMدر این بخش، با استفاده از الگوي خودبازگشـت بـرداري پنـل، و بـا تکیـه بـر روش       
 & Love(2015) جهـت بـرآورد از برنامـه جدیـد نـرم افـزاري      . برآورد ضرایب پرداخته شده است

Abrigo    و از نرم افزارSTATA12 عـالوه بـر آن از شـبیه سـازي مونـت      . ستفاده گردیـده اسـت  ا
بـراي بررسـی اثـرات توابـع واکـنش آنـی ناهمبسـته و تجزیـه واریـانس           500کارلو با سطح تکـرار  

نتایج برآورد  GMMبا روش   Panel VARپس از برآورد الگوي . ناهمبسته استفاده گردیده است
مـت ضـرایب تغییـرات قیمـت مسـکن بـر مصـرف        باشد که، عال یمنشان دهنده این موضوع  الگوها

محاسـبه    Panel VARامـا هـدف از بـرآورد الگـوي     . باشـد  یمـ منفی و برخالف تئوري اما معنادار 
  .توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس است

  
  :توابع واکنش آنی ناهمبسته

دیگر، در صورت ثبـات سـایر    یرهايآنی، عکس العمل تکانه یک متغیر را بر متغتوابع واکنش 
به عبارتی دیگر پویایی متغیرها در این قسمت مورد بررسی قـرار  . دهد یمورد بررسی قرار م یرهامتغ

ممکـن   풆풊풕از آنجـا کـه    . دهـد  یتوابع واکنش آنی معمولی هیچ تفسیر علیتی را ارائـه نمـ  . گیرد یم
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یک تکانـه در یـک متغیـر بـه احتمـال      شند، است به دلیل رابطه علی به طور همزمان به هم وابسته با
푃′푃کـه   pفـرض کـه یـک مـاتریس     ایـن  بـا  . خواهد بودزیاد با تکانه متغیرهاي دیگر همراه  = 	Σ 

e 1ناهمبستهبصورت  p،  ماتریس وجود داشته باشد P     و پـارامتر   ردیـ گ یمـورد اسـتفاده قـرار مـ
VMA )Φ( 2همبستهنابه تابع واکنش 푃Φ مـاتریس  . گـردد  یتبدیل مP    يدهایـ بصـورت مـؤثر، ق 

بنابراین به جاي تابع واکـنش آنـی معمـولی از     .کند یشناسایی را درون سیستم معادالت پویا وارد م
را  Σ	تجزیـه چولسـکی   sims(1980)عالوه بر آن . تابع واکنش آنی ناهمبسته استفاده گردیده است

تجزیـه مزبـور   . اسـت داده پیشـنهاد   VAR درون یـک الگـوي    3براي وارد کردن ساختار بازگشـتی 
یرهـایی کـه در یـک    متغاین تجزیه به این صورت است کـه   .باشد یم Σوابسته به ترتیب متغیرها در 

یرهاي پس از خود در یک دنباله، متغترتیب در ابتدا قرار خواهند گرفت، به طور همزمان بر تمامی 
یرهاي قبلی خـود بـا   متغگیرند، بر  یمن قرار یرهایی که پس از آمتغاثر خواهند داشت، در حالی که 

  . یک مرتبه تأخیر اثر خواهند داشت
، اثر تکانه قیمت مسکن بر مصرف خـانوار شـهري، قیمـت مسـکن، تـورم شـهري و       1در نمودار

شود، تکانه مثبت قیمت مسـکن   یمهمانطور که مشاهده . درآمد خانوارشهري نشان داده شده است
ار، موجب پاسخ منفی مصرف خواهد شد و این واکنش منفی مصرف در به اندازه یک انحراف معی

بـر  . رسد و پس از آن به تدریج به سـطح اولیـه خـود همگـرا خواهـد شـد       یمسال دوم به اوج خود 
هاي مسکن منجـر بـه افـزایش     یمتقاساس تئوري که پیش از این مطرح شده، یک تکانه تقاضا در 

هـاي   یمـت قبنـابراین افـزایش   . باشـد  یمـ هاي مسکن، از طریق افزایش اولیه درنرخ وام مسکن  یمتق
واقعی مستغالت موجب افزایش ثروت خانوار و از آن طریق موجـب افـزایش تقاضـا بـراي کاالهـا      

بـا توجـه بـه    . باشد که این افزایش مخارج مصرفی خانوار منجر به فشـار تـورمی خواهـد گردیـد     یم
تواند به  یمدست آمده در تحلیل پژوهش حاضر، تئوري مطرح شده نقض گردیده است که نتایج ب

علت عوامل مختلفی صورت پذیرد کـه شـامل عـدم قطعیـت در تغییـرات قیمـت مسـکن و مـوقتی         
پنداشتن آن توسط خانوار، افزایش پس اندازهاي احتیاطی و پـس انـدازهاي زمـان بازنشسـتگی بـه      
________________________________________________________________ 

1- Orthogonalize 
2- The Orthogonalized Impulse-Responses(OIRF) 
3- Recursive Structure 



  12منطقه اي شماره  مجله توسعه   54

هـاي نقـدینگی در حالـت نقـش وثیقـه افـزایش        یتمحـدود ماري و افـزایش  دلیل مقابله با عجز و بی
  .باشد یمقیمت مسکن 

 6باشد کـه واکنشـی   یمبیشترین واکنش متغیرها به تکانه قیمت مسکن، مربوط به خود این متغیر 
. درصدي به تکانه قیمت مسکن خواهد داشـت و پـس از آن بـه تـدریج ایـن اثـر میـرا خواهـد شـد         

درصـد افـزایش آغـاز     3یمت مسکن بر تـورم بالفاصـله در همـان زمـان بـا بـیش از       اثرمثبت تکانه ق
سرانجام اثر تکانه مسکن بر درآمد . گردد یمگردد و سپس مقدار آن کاهش و به تدریج همگرا  یم

یابد و به مقـدار اولیـه    یمخانوار در ابتدا به اندازه یک درصد کاهش اما بالفاصله به تدریج افزایش 
  .گردد یمهمگرا 

  

  
  بررسی اثرات تکانه مسکن بر متغیرها الگو توابع واکنش آنی نا همبسته ؛):1(نمودار

  هاي محقق یافته: منبع
  
  اثرات نا متقارن تکانه قیمت مسکن بر مصرف

قیمـت مسـکن   ) به اندازه یک انحراف معیار(در این بخش، پاسخ مصرف به تکانه مثبت و منفی
شود که آیا تغییرات قیمت مسکن اثر نامتقـارن بـر مصـرف     یمرسی گیرد و بر یممورد بررسی قرار 

همانطور که روشن اسـت، تکانـه کلـی قیمـت مسـکن شـامل تکانـه مثبـت و منفـی          . خواهد داشت
بـه همـین دلیـل    . است ها تکانهبنابراین اثر متوسط بر مصرف، مجموع اثرات مثبت و منفی . باشد یم
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مـورد بررسـی قـرار     هـا  تکانـه بایست تفکیـک   یمبنابراین . ممکن است مقداري انحراف ایجاد شود
قابل مشاهده )توابع واکنش آنی ناهمبسته و توابع واکنش آنی تجمعی(همانطور که از نمودار . گیرد
بر مصـرف، کمـی بیشـتر از تکانـه قیمتـی      ) hpp(، اثرات توابع واکنش آنی تکانه قیمتی مثبت1است
 هـا  اسـتان پس از تکانه مثبت قیمـت مسـکن، مصـرف خانوارهـاي شـهري، میـان       . است) hpn(منفی

و سپس رفتار نوسانی خواهد داشـت  . رسد یمیابد و در دوره اول به کمترین میزان خود  یمکاهش 
بـه عبـارت دیگـر بـا افـزایش      . دوره، به مسیر نخست خود همگرا خواهـد شـد  10و سرانجام پس از 

الکان احساس ثروتمند شدن به دلیل افزایش سـود احتمـالی ثـروت خـود، خواهنـد      قیمت مسکن، م
داشت و مصرف خود را افزایش خواهند داد و مسـتاجران و دیگـر افـراد کـه قصـد خریـد مسـکن        

با توجـه  . دارند، احساس فقیرتر شدن و بنابراین کاهش مصرف و افزایش پس انداز، خواهند داشت
رف بیشتر از اثر افزایشی مصرف  خواهد بود و بنابراین با تکانـه قیمتـی   ، اثر کاهشی مص2به نمودار 

  .مثبت مسکن، مصرف کاهش خواهد یافت
همچنین، کاهش قیمت مسکن، موجب افزایش رفـاه مسـتاجران و یـا کسـانی کـه قصـد خریـد        

متـري  در واقع این افراد به دلیل این که اجاره کمتري و یا نرخ وام مسکن ک. شود یممسکن دارند، 
  .پردازند، مصرف خود را افزایش و پس انداز کمتري خواهند داشت یم

اما مالکان مسکن و یا صاحبخانه ها، با کاهش قیمت مسـکن و یـا کـاهش ارزش ثـروت خـود،      
اما با توجه به اثر معنادار . دهند یماحساس فقیرتر شدن دارند، و در نتیجه پس انداز خود را افزایش 

شود و  یمزایش مصرف مستأجران، به وسیله افزایش پس انداز مالکان جبران تکانه قیمت مسکن، اف
در کل اثر تکانه قیمتی منفی بر مصرف در ابتـدا افزایشـی خواهـد شـد وپـس از آن بطـور نوسـانی        

ي ایـران در مواجهـه بـا سـود و     هـا  اسـتان به طور کلی، خانوارهاي شـهري در  . کاهش خواهد یافت
که این اسـتنباط همراسـتا بـا     رفتار پس انداز خویش را تغییر خواهند داد هاي احتمالی سرمایه، یانز

  . باشد یم Engelhardt (1996)مطالعه 
 
  

________________________________________________________________ 

 .ارائه گردیده است 3و 2سایر توابع واکنش آنی در پیوست  -1
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  ي قیمت مسکنها تکانهبررسی اثر نامتقارن   توابع واکنش آنی نا همبسته،): 2(نمودار

  هاي محقق یافته: منبع
  

  :تحلیل تجزیه واریانس ناهمبسته
بـراي تحلیـل   . باشد یمتجزیه واریانس، نشان دهنده سهم نسبی هر متغیر در تغییرات متغیر دیگر 

بـراي مجـزا   ) ناهمبسـته (تغییـر شـکل یافتـه    pتجزیه واریانس  مشابه با توابع واکنش آنی از ماتریس 
1풆풊풕푷ي نا همبسـته شـده  ها تکانه. گردد یمکردن سهم متغیر در واریانس خطاي پیشبینی استفاده  ퟏ 

________________________________________________________________ 

1- Orthogonalized Shocks 
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  .دارد که تجزیه مستقیم واریانس خطاي پیشبینی را انجام می دهد 푰풌یک ماتریس کوواریانس 
بـا توجـه   . باشد یمنشان دهنده تجزیه واریانس تکانه قیمت مسکن در مخارج مصرفی  3جدول  

باشـد   یمـ درصـد   2به جدول ذیل، سهم نسبی تکانه مسکن درتغییرات متغیر مصرف در دوره یک، 
به  10یابد به طوري که در دوره  یمبه تدریج افزایش  ها دورهکه این سهم به مرور زمان، با افزایش 

بـر  ) درصـد 100(یرهـا، تکانـه مصـرف بیشـترین سـهم را     متغي هـا  تکانـه در میان . رسد یمدرصد  36
رف، پـس از مصـ  .  یابد یمدوره کاهش  10مصرف در دوره نخست دارد که این سهم به مرور طی 

. یابـد  یمـ به مرور زمان این سهم به نسبت افـزایش    باشد که یمبیشترین سهم مربوط به تکانه تورم  
است که به مرور زمان ایـن سـهم   ) درصد 0,3(در دوره نخست کمترین سهم، مربوط به تکانه تولید

  .رسد یمدرصد  45به  10یابد  به طوري که در دوره  یمافزایش 
  

 واریانس ناهمبسته الگوي نخستنتایج تجزیه ):3(جدول

از  مؤثرمتغیرهاي 
  ها تکانهاثر 

  دوره
  

تکانه قیمت 
  تکانه تولید  تکانه تورم  تکانه مصرف  مسکن

  0,003  0,41  1  0,02 1 مصرف
  0,43  0,65  0,72 0,01 2 مصرف
  0,47  0,57  0,69 0,06  3 مصرف
  0,42  0,50  0,72 0,26 4 مصرف
  0,45  0,47  0,67 0,36 5 مصرف
  0,44  0,46  0,66 0,37 6 مصرف
  0,45  0,47  0,66 0,35  7 مصرف
  0,46  0,47  0,66 0,35 8 مصرف
  0,45  0,46  0,66 0,35 9 مصرف
  0,45  0,45  0,66 0,36 10 مصرف

  هاي محقق یافته: منبع
  

ي مثبـت قیمـت   هـا  تکانـه ، سـهم تغییـرات   4همچنین با توجه به نتایج تجزیه واریانس در جدول 
و . باشد یم) درصد 0,1و 11به ترتیب(مسکن در تغییرات مصرف بیشتر  از تکانه منفی در دوره یک

همچنین در میان . یابد یمافزایش ) درصد 10و  11به ترتیب10در دوره (این سهم  ها دورهبا افزایش 



  12منطقه اي شماره  مجله توسعه   58

باشـد کـه    یمـ ) صـد در100(بیشترین سهم در متغیر مصرف مربوط به تکانه ناشی از خودش ها تکانه
پـس از آن  . رسـد  یمـ درصـد   50دوره بـه   10یابـد و طـی    یمـ این سهم به تدریج طی زمان کاهش 

باشد که این سهم به مرور زمان به  یمدرصد   27بیشترین سهم ناشی از تکانه تورم،در دوره نخست 
کانه مزبـور  ت. کمترین سهم در الگوي دوم بر مصرف ناشی از تکانه تولید است. رسد یمدرصد  34

رسد و پس  یم 5درصد در دوره  6در دوره نخست اثري بر مصرف ندارد اما به تدریج این سهم به 
  .ماند یماز آن ثابت 

به طور کلی نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده آن است که، در بلند مدت اثرات تکانـه مسـکن   
یابد و همچنین اثرات تکانه مثبـت   یمدر تغییرات مصرف افزایش ) ي مثبت و منفیها تکانهبه ویژه (

  .باشد یمهاي الگو بیش از تکانه منفی  یاییپوقیمت مسکن در 
  

  نتایج تجزیه واریانس ناهمبسته الگوي دوم): 4(جدول
از اثر  مؤثرمتغیرهاي 

  ها تکانه
  دوره
  

تکانه 
  مصرف

تکانه مثبت قیمت 
  مسکن

تکانه منفی قیمت 
  مسکن

تکانه 
  تورم

تکانه 
  تولید

  0,000  0,27  0,001  0,110  1 1 مصرف
  0,03  0,22  0,077  0,112 0,64 2 مصرف
  0,05  0,31  0,08  0,114 0,61  3 مصرف
  0,05  0,30  0,09  0,113 0,60 4 مصرف
  0,06  0,33 0,101 0,115 0,59 5 مصرف
  0,06  0,33 0,100 0,115 0,59 6 مصرف
  0,06  0,34 0,104 0,116 0,59  7 مصرف
  0,06 0,34 0,103 0,116 0,59 8 مصرف
  0,06 0,34 0,105 0,116 0,58 9 مصرف
  0,06 0,34 0,105 0,117 0,58 10 مصرف

 هاي محقق یافته: منبع

  
  نتیجه گیري 

ي شــهري خانوارهــااثــرات نامتقــارن قیمــت مســکن بــر مصــرف  بررســی ،هــدف مقالــه حاضــر
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با بکـارگیري دو الگـو، ابتـدا اثـرات      منظور بدین. باشد یم 1385-1393ي ایران، طی دوره ها استان
ي شـهري و پـس از آن اثـرات نامتقـارن آن بـا اسـتفاده از       خانوارهـا تکانه قیمت مسکن بر مصرف 

بـا توجـه بـه    . مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت     ) Panel VAR(رویکرد خود بازگشت برداري پنـل 
رج کـل مصـرفی مـبهم    مسکن بر مخا افزایش قیمتتئوریکی  ادبیات موضوع مطرح شده، از لحاظ

نتـایج ایـن    . انـد  کـرده در اکثر مطالعـات در کشـورها، ایـن رابطـه را مثبـت ارزیـابی       . شود یظاهر م
کـه، اثـر    اسـت  آنبیـانگر   حاصل از برآورد الگو و بررسی توابـع واکـنش آنـی ناهمبسـته     پژوهش

ان منفـی و  ي ایـر هـا  اسـتان تغییرات مسکن بر مصرف خانوارهاي شهري طی دوره مورد بررسـی در  
همچنین بررسی اثرات نامتقارن تکانه مسکن، اثر منفی و معنادار در تکانـه مثبـت و   . باشد یممعنادار 

تابع واکنش آنی ناهمبسته حاکی از . اثر مثبت و معنادار بر تکانه منفی قیمت مسکن نشان داده است
بنابراین . باشد یمقیمتی منفی  و باالتر از تکانه مؤثرترآن است که اثر تکانه قیمتی مثبت بر مصرف  

ایـن   .نتایج، اثر نامتقارن تکانه مسکن بر مصرف خانوارهاي شـهري مـورد تأییـد قـرار گرفتـه اسـت      
 هـا  اسـتان نخست این که ممکن است مصرف کنندگان در . تواند به علل متعددي فائق آید یمنتایج 

در طی دوره مزبور، داراي عدم قطعیت ازتغییرات ثروت خویش طی دوره مورد بررسـی و مـوقتی   
دوم آن که، تحقیقات مرتبط با رفتار مصـرف کننـدگان بـر تمایـل بـه پـس       . لحاظ کردن آن باشند

دلیـل سـوم ایـن    . انداز احتیاطی براي مواقع اضطراري و نیز پس انداز زمان بازنشسـتگی،داللت دارد 
گر مسکن به عنوان وثیقه براي استقراض مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، حتـی کـاهش مـوقتی در        که ا

هاي نقدینگی را افزایش دهد و افراد براي هماهنـگ شـدن بـا     یتمحدودارزش وثیقه، ممکن است 
از طرف دیگـر، اجـاره کننـدگان، زمـانی کـه قیمـت مسـکن        گیرند   یمآن شرایط تحت فشار قرار 

که ممکن است موجـب کـاهش در تقاضـاي     احساس فقیرتر شدن خواهند داشت ، یابد یافزایش م
به طور کلی نتایج حاصل،  .دیگر از جمله کاالهاي مصرفی گرددکاالهاي   و همچنین براي مسکن

نشان دهنده افزایش گرایش به پس انداز خانوارهاي شهري و افزایش عدم اطمینان تغییرات مسـکن  
مصـرف جـزء مهمـی از    بنابراین به دلیل ایـن کـه   . باشد یمدوره مزبور و موقتی پنداشتن آن در طی 

اثر قیمت مسکن بر روي مصرف،  پیوند کلیدي میـان بـازار   . باشد یم) GDP(تولید ناخالص داخلی
پویایی قیمت مسکن بر مصرف    درك کاربردها و مفاهیم. کند یمسکن و فعالیت اقتصادي ایجاد م

  .مورد توجه قرار گیردحیطه بازار مسکن بایستی در 
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  63 ...ي ایرانها استاندر  قیمت مسکن بر مصرف خانوارهاي شهري نامتقارن تکانه اثر

 بررسی آزمون ثبات در دو الگو مورد بررسی): 1(پیوست 
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  توابع واکنش آنی ناهمبسته الگوي دوم): 3(پیوست
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