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هیأت تحریریهه :حمیدد ابریشدمی (اسدتاد دانشدگاه تهدران) ،محسدن بهمندی اسدکویی (اسدتاد دانشدگاه
ویسکانسین  -میلواکی آمریکا) ،حسن سبحانی (استاد دانشگاه تهران) ،غالمعلدی شدرزهای (دانشدیار دانشدگاه
تهران) ،جعفر عبادی (دانشیار دانشگاه تهران) ،حسین عباسیندژاد (اسدتاد دانشدگاه تهدران) ،اکبدر کمیجدانی
(استاد دانشگاه تهران) ،سعید مهدوی (استاد دانشگاه تگزاس آمریکا) ،عباس میرآخور (استاد ،مددیر اجرایدی-
صندوق بینالمللی پول) ،محمد نقیزاده (استاد دانشگاه میجی گاکوین ،ژاپن).

داوراناینشماره :
حجت ایزدخواستی ،حسین توکلیان ،تیمور رحمانی ،علی سایه میری ،سعید عابدین درکوش،
قهرمان عبدلی ،علیرضا عرفانی ،عبدالرسول قاسمی ،علی اکبر قلیزاده ،حمید کردبچه ،غالمرضا
کشاورز ،شهرام معینی ،محسن مهرآرا
به استناد بند ج تبصرهی  36قانون بودجهی سال  1363و نیز بند ج تبصرهی  34قانون بودجهی سدال
 1364و در اجرای آیین نامه ی تأیید اعتبدار و تشدصیض ضدرورت انتشدار مجدالت و نشدریات علمدی و
براساس رأی یکصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ  80/12/11کمیسیون بررسی نشریات علمدیکشدور
مجلهی تحقیقات اقتصادی (دانشگاه تهران) حائز شرایط دریافت درجهی علمی -پژوهشی شناخته شد.
چاپ مقالههای این نشریه بهمعنی تأیید مواضع و اندیشه نویسندگان آنها نیست .نقل مطالب با ذکر نام
ناشر و نشریه آزاد است.



هادرفصلنامهوچگونگیارسالآنها


شرایطپذیرشمقاله




شرایطقبولمقالهها 


الف:ازلحاظمحتوا 
-1مرتبط با رشته اقتصاد باشد.
 -2جنبه علمی و پژوهشی داشته باشد.
 -3حاصل مطالعات ،تجربهها و پژوهشهای نویسنده باشد.
 -4قبالً برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا در هیچ یک از آنها چاپ نشده باشد.
(در ضمن تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این مجله از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمایید.
در غیراین صورت از پذیرش مقاالت بعدی معذوریم)

ب:ازلحاظشكلظاهری 

 -1مقاله باید حاوی نام و نام خانوادگی ،وابستگی شغلی ) ،)Affiliationآدرس و ایمیل
(نویسندگان) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باشد .همچنین باید نویسنده مسئول بهصورت
پانویس مشصض گردد.
 -2پس از عنوان و مشصصات نویسندگان ،چکیده به هر دو زبان فارس و انگلیسی و با حداقل
 80و حداکثر  250کلمه آورده شود.
 -3پس از چکیده ،واژههای کلیدی و طبقهبندی ( JELفارسی و انگلیسی) آورده شود .تعداد
واژههای کلید حداقل  3و حداکثر  7کلمه باشد.
 -4متن فارسی مقاله با قلم بینازنین  13و التین  Time New Roman11و فاصله سطرها
 0/95و فاصله مجازی نیز باید رعایت گردد و مقاله در صفحه  A4و حاشیه راست  ،4/5cmچپ
 ،4/5cmباال  5/5cmو پایین  6cmتنظیم گردد .عنوان جداول در باالی جداول و عنوان نمودارها در
پایین نمودار قرار گیرد .نمودارها از وضوح مناسبی برخوردار باشند .جداول ،فرمولها بهصورت
تصویر نباشند ،اعداد داخل فرمول ،جداول و شکلها بهصورت فارسی باشد و از نقطه و یا ویرگول
بهجای ممیز استفاده نشود.
 -5فهرست منابعی که مورد استفاده قرار گرفته با رعایت الگوی ارجاع دهی  APAو ذکر
شماره و ترتیب حروف الفبا بهصورت زیر درج شود.
برای نمونه از سایتhttp://www.usq.edu.au/library/referencing/apa-referencing- :
 guideاستفاده شود
الف) کتاب تالیف شده با یک نویسنده :نام خانوادگی ،نام نویسنده( ،تاریخ نشر) .نام کتاب .محل
انتشار :ناشر.
ب) کتاب تالیف شده با چند نویسنده :اولین نام خانوادگی ،اولین نام نویسنده ،... ،و (در ارجاعات
انگلیسی از &) آخرین نام خانوادگی ،آخرین نام نویسنده (تاریخ نشر) .نام کتاب .محل انتشار :ناشر.

ج) کتاب ترجمه شده :نام خانوادگی و نام مولف (تاریخ ترجمه) ،نام کتاب بهفارسی (مترجم :نام ونام
خانوادگی مترجم) .محل انتشار :ناشر (تاریخ تألیف).
د) مقاله با یک نویسنده :نام خانوادگی ،نام (تاریخ نشر) .عنوان مقاله .نام مجله ،شماره انتشار ،شماره
صفحات
هد) مقاله با چند نویسنده :اولین نام خانوادگی ،اولین نام نویسنده ،... ،و (در ارجاعات انگلیسی از &)
آخرین نام خانوادگی ،آخرین نام نویسنده (تاریخ نشر) .عنوان مقاله .نام مجله ،شماره انتشار ،شماره
صفحات.
 -6فایل نهایی مقاله ارسالی باید از لحاظ صفحهآرایی کامالً با فرمت مجله مطابقت داشته باشد.
 -7برای دریافت اصالحات بیشتر به سایت  http://jte.ut.ac.ir/مراجعه فرمایید.


ضوابطنهاییپذیرشمقالهبرایچاپدرفصلنامه 

مقالههای تالیفی و تحقیقی حداقل توسط دو تن از داورآنکه بهوسیله هیأت تحریریه مشصض
میشوند ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .در صورت تعارض نظرات داوران ،مقاله توسط داور سوم ارزیابی
می شود .پذیرش نهایی مقاله منوط به موافقت قطعی هیأت تحریریه است.


نحوهیارسالمقاله 

خواهشمند است مقالههای خود را تنها در سایت مجله با آدرس  http://jte.ut.ac.irبارگذاری
نمایید .برای این امر الزم است تا پس از مراجعه به سایت مجله و کلیک بر روی بصش (ارسال
مقاله) ،ابتدا ثبت نام نموده و سپس مطابق با راهنمای موجود در سایت ،مقاله خود را بارگذاری
نمایید .بدیهی است به هیچ یک از مقاالتی که از روشهای دیگر برای مجله فرستاده میشوند.
ترتیب اثر داده نصواهد شد.
این نشریه در پایگاه داخلی اطالعات علمی دانشگاه تهران ) ،(Journals.ut.ac.irپایگاه اطالعات
علمی جهاد دانشگاهی ( ،(www.sid.irبانک اطالعات نشریات کشور ) ،(magiran.comکتابصانه
منطقهای علوم و تکنولوژی شیراز ) (srlst.comو در پایگاههای بینالمللی  (aeaweb.org) AEAو
) Econlit (Econlit.orgنمایه میشود.
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استانزاد ،پدرامداودی

حسینب

*2
1

.1پژوهشگرارشد،پژوهشكدۀپولیوبانكیبانکمرکزیhbastanzad@yahoo.com،

.2استادیار،پژوهشگاهقوهقضاییه pedram.davody@gmail.com،
نوعمقاله:علمی-پژوهشیتاریخدریافت  1400/07/19:تاریخپذیرش 1400/12/18:

چكیده 
بروز ناپایداری مالی و تکانههای خارجی در اقتصاد ایران و اثرات انتقالی آنها بر بازارهای
پول و اسعار بهترتیب موجب جهشهای مقطعی در تورم ،شکلگیری نرخهای بهرۀ سیاستی
منفی ،انتقال منابع مالی از بصشهای حقیقی به سمت بصشهای مالی ،کاهش سهم
سرمایهگذاری از تولید ناخالض داخلی ،افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار
داراییها بهطور عام و بازار ارز بهطور خاص و همچنین رشدهای پلکانی نرخهای برابری اسعار
شد که در شرایط مذکور ،گرایش به رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در دامنههای قابل
تعدیل اجتنابناپذیر است .در این تحقیق ،فرضیۀ تأثیرپذیری کریدور رشد نرخ ارز از تکانههای
بصشهای حقیقی ،مالی ،پولی و موازنۀ پرداختها با استفاده از یک الگوی خودبازگشت برداری
تحت سیاست آزمون میشود تا از یک سو مکانیسم واکنشی بهینۀ کریدور به ازای تکانههای
مذکور پایش شود و از سوی دیگر رابطۀ میان رشد نرخ ارز و متغیرهای وضعیت بصشهای فوق
برآورد شود .براساس نتایج مندرج در توابع کنش -واکنش مبتنی بر کرانۀ باالی کریدور،
میۀوان گفت با افزایش تورم ،تغییرات ذخایر خارجی و سهم دیون دولت از پایۀ پولی بهتر است
تا کرانه باال وسیعتر شود و درخصوص تکانه های بهبود نرخ بهره واقعی ،سهم دیون بانکی از
پایه پولی و نسبت سرمایه گذاری به تولید کاهش دامنه نوسانات پیشنهاد شده است.
طبقهبندی .E52, C32:JEL

واژههای کلیدی :الگوی خودرگرسیون برداری تحت سیاست ،رژیم ارزی ،رژیم پولی،

سیاست پولی ،کریدور ارز.

* نویسندۀ مسئول ،تلفن09119486761 :
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 تحقیقات اقتصادی  /دورهی  ،56شمارهی  ،3پاییز 1400

.1مقدمه 
اهداف اصلی سیاستگذاری پولی در اقتصادهای مصتلف عموماً حول ثبات قیمتی ،
رشد پایدار غیرتورمی ،2پایداری موازنۀ ارزی 3و ثبات مالی 4طراحی شده 5که با استفاده
از ابزارهای محدود سیاستی (نرخهای بهرۀ سیاستی ،کلهای پولی و سپرده قانونی) و از
طریق تأثیر بر تقاضای کل (حقیقی و مالی) عمالً انحرافات کوتاهمدت و میانمدت از
اهداف کمی سیاستگذار پولی را حداقل میسازند .شکافهای مربوط به تورم ،6رشد
اقتصادی ،7ثبات مالی و بعضاً نرخ اسمی ارز از اهداف کمی سیاستگذار (با اوزان
مصتلف) ،مستقیماً بر تابع واکنش سیاستگذار 8و جهتگیری ابزارهای سیاستی در
کوتاهمدت و میانمدت اثرگذارند؛ بهطوریکه در شرایط تورمی (رکودی) از طریق
افزایش یا کاهش فروش اوراق قرضه و عملیات ریپو ،زمینۀ افزایش یا کاهش نرخهای
بهرۀ سیاستی و کاهش انحرافات از اهداف سیاستگذار پولی را فراهم میسازند .اهداف
چهارگانۀ سیاستگذار پولی با وجود عدم تقارن واکنشی (زمانی و جهتگیری اهداف) به
ابزارهای سیاستی ،عمالً با اولویت دو هدف اصلی ثبات قیمتی و رشد پایدار مورد توجه
سیاستگذار قرار دارد .البته سازوکار انتقال ابزارهای مذکور در مرحلۀ مقدماتی از طریق
تأثیر بر انحرافات ناظر بر اهداف میانی (نرخ ارز و ثبات مالی) و با اتکا به اثرات
متغیرهای انتقالی (انتظارات تورمی و هزینه-فرصت منابع مالی) فعال میشود .در مرحلۀ
دوم نیز اثرات همزمان ابزارهای سیاستی و متغیرهای مربوط به اهداف میانی ،زمینۀ
تحقق اهداف اصلی را از طریق تعدیل مقادیر شکافهای تورمی و تولید فراهم میسازند.
به عبارت دیگر ،در شرایط تورمی از طریق گسترش عملیات انقباضی یا انبساطی بازار
باز ،ضوابط ناظر بر اضافه برداشت شبانه و عملیات ریپو بهترتیب نرخهای بهرۀ سیاستی
1

1. Price stability
2. Sustainable non-inflationary growth
3. BOP sustainability
4. Financial stability
 .5پایداری تراز پرداختها (بهعنوان جریان عرضه و تقاضای ارز) در مطالعات تجربی بیشتر مورد توجه است .البته
در اقتصاد ایران ،بهدلیل تحریمهای بینالمللی شبکۀ بانکی ،عمالً دسترسی به منابع ارزی نیز حائز اهمیت است .به
همین دلیل ،پایداری موازنۀ ارزی (جریان نقدی) اولویت باالتری نسبت به پایداری تراز پرداختها در اقتصاد ایران
دارد.
6. Inflation gap
7. Output gap
8. Policymakers response function
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افزایش یا کاهش مییابد .بر این اساس ،انتظارات تورمی و نرخ اسمی ارز کاهش یا
افزایش پیدا میکند ،هزینه-فرصت سرمایهگذاری مالی تنزل مییابد یا تقویت میشود.
تقاضای سرمایهگذاری ناخالض و مصرف کاالهای بادوام منقبض میشود یا رشد مییابد.
همچنین شکاف پسانداز ناخالض داخلی افت میکند یا افزایش مییابد و تراز

پرداختهای 1ارزی بهبود پیدا میکند یا تضعیف میشود.

در فضای سیاستگذاری پولی مذکور (فارغ از نوع هدفگذاری بر کلهای پولی یا
هدفگذاری تورمی) تغییرات نرخ ارز بهصورت درونزا و در قالب رژیمهای ارزی
انعطافپذیر 2شکل میگیرد و نرخهای بهرۀ سیاستی نیز بهعنوان لنگر انتظارات تورمی
بر شکافهای تورمی ،تولید و همچنین نرخ ارز اثرگذار است .در اقتصادهایی که
بصشهای حقیقی و پولی دچار عدم تعادل پیوستهاند و نرخهای حقیقی بهرۀ سیاستی
بهصورت ادواری منفی میشوند ،عمالً لنگر اسمی 3انتظارات تورمی از نرخهای بهره به
نرخ ارز و بعضاً ترکیبی موزون از دو متغیر مذکور انتقال مییابد .در همین راستا،
سیاست پولی در جهت کاهش شکاف نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی
تنظیم میشوند و بهترتیب تغییرات نرخهای بهرۀ سیاستی ،کلهای پولی ،جذب داخلی
(شکاف پسانداز ناخالض داخلی) و بهخصوص خالض دارایی خارجی در راستای حفظ
نرخ ارز در دامنههای هدف ،مدیریت میشوند .رژیم ارزی مورد هدف در چارچوب
سیاستگذاری پولی مذکور از نوع رژیمهای ارزی تثبیتی 4است که با اعمال
محدودیتهای تجاری-مالی ،اعمال ضوابط احتیاطی سالمت مالی و نظارت احتیاطی بر
سرفصلهای ارزی نهادهای اعتباری و نیز مداخالت مستقیم در بازار ارز ،در کنار تعدیل
متناسب کلهای پولی و اصالح بردار نرخهای بهرۀ سیاستی اجرا میشود.
استفاده از نرخ ارز (مؤثر یا متقابل اسمی )5یا نرخ بهره بهعنوان مهمترین ابزارهای
سیاستی با توجه به مقتضیات محیطی اقتصاد کالن ،از یک طرف هیچگونه منافاتی با
اهداف سنتی ثبات قیمتی ،رشد پایدار غیرتورمی و همچنین ثبات مالی ندارد و از طرف
دیگر هردو ابزار مذکور قابلیت استفادۀ ترکیبی 6یا موردی را بهعنوان لنگر اسمی
 .1تغییر در ذخایر ارزی کل کشور

2. Flexible exchange rate regimes
3. Nominal anchor
4. Fixed exchange rate regimes
5. Bilateral or effective nominal exchange rate
6. De facto
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انتظارات تورمی در قالب رژیمهای پولی هدفگذاری تورمی ،هدفگذاری بر نرخ ارز یا
هدفگذاری روی کلهای پولی را (برای کاهش عدم تعادلهای بصشهای حقیقی ،پولی
و مالی) دارند .سیاست هدفگذاری تورمی یا هدفگذاری بر نرخ ارز بهعنوان اهداف
مکمل ،در بسیاری از اقتصادهای درحالتوسعه و نوظهور 1در تبادل پیوسته با هدف رشد
پایدار غیرتورمی در فرایند سیاستگذاری پولی بهکار میروند؛ بهطوریکه با کاهش یا
افزایش) کارایی نرخ بهرۀ سیاستی و رشد یا تقلیل عدم تعادلهای مالی-پولی ،عمالً
گرایش به سمت هدفگذاری بر نرخ ارز یا شکاف تورم افزایش مییابد .مطابق سیاست
مذکور ،مقامات پولی بهمنظور حفظ نرخ برابری اسعار در دامنههای هدف و تقویت
پایداری موازنۀ پرداختهای ارزی ،دو سیاست را اعمال میکنند .از یک طرف کلهای
پولی و بعضاً نرخهای بهره را در حمایت از شکاف نرخ ارز هدف تعدیل میکنند و از
طرف دیگر با استفاده از سیاستهای تجاری ،نسبتهای احتیاطی سرفصلهای ارزی و
همچنین قراردادهای تأمین مالی احتیاطی ،عمالً در بازارهای اسعار (نقدی و مشتقات)
مداخله میورزند .مداخالت مذکور بهترتیب موجب نوسانات مقطعی سهم خالض
داراییهای خارجی در پایۀ پولی ،تغییرات کلهای پولی هدف در طی زمان ،تعدیل بردار
نرخهای بهرۀ سیاستی و تجاری ،تغییر تقاضای ناخالض حقیقی ،نوسانات شکاف تولید و
نیز تعدیل شکاف تورمی میشود .در همین راستا ،رژیمهای تثبیتی خزنده 2که مبتنی بر
هدفگذاری روی دامنۀ نرخ ارز (مبتنی بر عدم تعادلهای ادواری پولی-مالی یا
تکانههای بینالمللی) است ،به نسبتهای باالی ذخایر بینالمللی و نیز قراردادهای
احتیاطی برای تأمین مالی مقطعی کسری موازنۀ پرداختها و همچنین همراهسازی
تغییرات کلهای پولی اتکا میکنند و بدینترتیب ،از یک طرف زمینۀ کاهش شکاف
تورمی را فراهم میسازند و از طرف دیگر با ایجاد بستر تعدیل تدریجی نرخ اسمی ارز
(شکاف تورم داخلی از خارجی) موجب حفظ قدرت رقابت تولیدات داخلی در بازارهای
بینالمللی میشوند .اگرچه چنین تعدیلی سبب شکلگیری سازوکار انتقالی 3افزایش
نرخ ارز بر ساختار هزینۀ بصشهای تولیدی میشود ،ماهیت تدریجی و مدیریت
 .1براساس گزارش ساالنۀ ترتیبات و محدودیتهای ارزی ،صندوق بینالمللی پول معادل  42درصد اقتصادهای
مصتلف در سال  2018از نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی استفاده کرده است؛ درحالیکه تنها 24
درصد اقتصادهای جهانی از سیاست هدفگذاری تورمی استفاده کردند.

2. Crawling pegged regimes
3. Pass through
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مداخلهای نوسانات نرخ اسمی ارز ،مانع رشد تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار
اسعار و گسترش عدم تعادلهای موازنه پرداختها در قالب رژیم ارزی هدفگذاری روی
1
نرخ ارز میشود.
در این تحقیق ،فرضیۀ سازگاری رژیم ارزی تثبیتشدۀ خزنده با مقتضیات اقتصاد
ایران در قالب دامنههای مصتلف بررسی و تحلیل میشود .همچنین کارکرد ابزارهای
سیاستگذاری پولی و متغیرهای هدف میانی در تبادل با رژیم مذکور ،با استفاده از
رویکرد خودبازگشت برداری تحت سیاست ،آزمون میشوند .این تحقیق از پنج بصش
تشکیل شده است .در قسمت دوم ادبیات تجربی جایگاه رژیم ارزی در فرایند
سیاستگذاری پولی در اقتصادهای صنعتی و درحالتوسعه تبیین میشود و در بصش
سوم ،الزامات محیطی انتصاب درونزا ،از میان دو رژیم پولی مبتنی بر هدفگذاری روی
نرخ ارز یا هدفگذاری تورمی در اقتصاد ایران برای دورۀ  1352-1399ارزیابی میشوند.
در بصش چهارم ،از یک سو رفتار تاریصی نوسانات نرخ اسمی ارز در دامنههای مصتلف،
برای اقتصاد ایران تحلیل میشود و از سوی دیگر الگوی تصمین اثرات متغیرهای
سیاستی و کالن بصشهای حقیقی و پولی بر کریدور نرخ ارز در قالب توابع واکنش
سیاستگذار پولی و با استفاده از یک رویکرد خودبازگشت برداری تحت سیاست آزمون
میشود .در بصش پنجم نیز نتایج تحقیق ارائه خواهد شد.
سیاستگذاریپولی

.2مرورادبیاتتجربیرژیمهایارزیو
رژیمهای ارزی تابع جهتگیری ،کارایی و ترکیب اهداف پولی در اقتصادهای صنعتی
و درحالتوسعه طی پنج دهۀ گذشته بوده است .در شرایطی که رژیمهای پولی در
بسیاری از اقتصادهای صنعتی ،حول هدفگذاری صرف تورمی تنظیم شده ،عمالً رژیم
ارزی متناظر آنها از نوع شناور و برعکس رژیمهای پولی ،حول هدفگذاری نرم تورمی
همراه با رژیمهای ارزی تثبیتی بوده است .به عبارت دیگر ،حرکت از رژیم پولی
هدفگذاری تورمی صرف به سمت رژیمهای پولی هدفگذاری تورمی منعطف،
 .1غیایی و همکاران (در دست چاپ) در مطالعهای تجربی ،شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازاری را بهعنوان یک
ابزار واکنش سیاستی شناسایی کردند؛ بهطوریکه در شرایط بروز تکانههای مداوم خارجی استفاده از سیاست
نرخهای چندگانۀ ارز در کوتاه مدت سبب کاهش تورم و بهبود رفاه عمومی شده است که البته تداوم سیاست
مذکور در بلندمدت مطابق انتظار موجب کاهش رفاه عمومی میشود.
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هدفگذاری تورمی ترکیبی ،هدفگذاری تورمی نرم و همچنین هدفگذاری تورمی
مورد پیشبینی ،موجب افزایش وزن نسبی نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی
در کنار نرخهای بهرۀ سیاستی شده است .افزایش نسبی وزن نرخ اسمی ارز بهعنوان
لنگر انتظارات تورمی (در کنار نرخ بهرۀ سیاستی) ،عمالً مدیریت نوسانات نرخ اسمی ارز
و گرایش به سمت رژیمهای ارزی تثبیتی در دامنههای مجاز را در تابع واکنش
سیاستگذار پولی اجتنابناپذیر ساخته است؛ بهطوریکه تغییرات نقدینگی بهطور عام و
نیز تغییرات نرخ بهرۀ سیاستی ،پایۀ پولی و خالض دارایی خارجی بهطور خاص در جهت
محدودسازی نوسانات نرخ ارز مدیریت میشوند (میسون و همکاران1997 ،؛ فریدمن و
آتکرراب .)2010 ،در همین راستا ،سیاست هدفگذاری روی نرخ اسمی ارز در قالب
رژیم ارزی تثبیتی ،بهعنوان یکی از مؤلفههای اساسی مؤثر بر لنگر اسمی انتظارات
تورمی در سه مرحله اجرا میشود .در مرحلۀ نصست ،سیاست پولی بهعلت ضعف کارایی
ابزارهای سیاستی (نرخهای بهرۀ سیاستی و سپردۀ قانونی) در راستای حمایت از رژیم
ارزی تثبیتی تعدیل میشود و در مرحلۀ دوم ،رژیم ارزی تثبیتی با توجه به عدم
تعادلهای گسترده و مستمر مالی ،پولی و موازنۀ پرداختهای یک اقتصاد ،هدفگذاری
میشود .در مرحلۀ سوم نیز الزامات سیاستی در فرایند گذار از رژیم ارزی ثابت به سمت
رژیم ارزی تثبیتی خزنده تدوین میشود (خطاط و ویرون )2019 ،که زمینۀ انتقال آتی
به سمت رژیمهای شناور را نیز فراهم میسازد.
هدفگذاری روی نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی (جدول  ،)1یک هدف
میانی برای برخی از سیاستگذاران پولی است که با استفاده از ابزارهای مصتلف سیاست
پولی ،زمینۀ تحقق مجموعه اهداف میانی (نرخ ارز) و غایی (تورم و بعضاً رشد اقتصادی)
را فراهم میسازند (پارادو .)2004 ،سیاستگذاری پولی ترکیبی ،هم با استفاده از اهرم
نرخهای بهرۀ سیاستی و هم نرخ ارز ،به دنبال تحقق همزمان اهداف سنتی ثبات قیمتی،
تورم و نیز رشد پایدار است .در سیاستگذاری پولی متکی بر نرخ ارز ،از یک طرف
نرخهای بهرۀ سیاستی کارایی ضعیفی برای تأثیرگذاری بر تقاضای کل ،شکاف تولید و
انتظارات تورمی دارند و از طرف دیگر کلهای پولی و تقاضای کل در راستای حفظ روند
و دامنۀ هدف نرخ ارز (بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی) مدیریت میشوند .به عبارت
دیگر ،سیاستگذار پولی اهداف تورمی را از طریق جایگزینی لنگر نرخ ارز به جای نرخ
بهره (مطابق رژیم هدفگذاری تورم) محقق میسازد؛ بهطوریکه نهتنها کلهای پولی،
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بلکه نرخهای بهرۀ سیاستی نیز در خدمت تحقق نرخ ارز هدف (بهعنوان لنگر اسمی
انتظارات تورمی) بهصورت درونزا تعدیل میشوند .در این راستا ،سطوح احتیاطی ذخایر
خارجی ،ظرفیتهای تأمین مالی بینالمللی و بعضاً ضوابط مالی-تجاری خارجی یک
اقتصاد در راستای حفظ نرخهای برابری هدف توسط مقامات پولی-تجاری تنظیم
میشوند .برخالف فرایند سیاستگذاری پولی متکی بر نرخهای بهرۀ سیاستی که
مداخالت ارزی نقش فرعی در تحقق اهداف سیاستگذار دارند ،عمالً در فرآیند
سیاستگذاری متکی بر نرخهای ارز هدف ،مداخالت ارزی در کنار مدیریت کلهای
پولی و نرخهای بهرۀ سیاستی ،نقش مهمی درجهت تحقق اهداف سیاستگذار حول
ثبات قیمتها و کاهش شکاف تولید و تورم دارند (فرانتا و همکاران.)2015 ،

سیاستگذاریپولی 

مؤلفههایاصلیچارچوب

جدول.1
چارچوبسیاستپولی 

لنگر نرخ ارز
هدفگذاری تورمی

هدفپایه 

هدفمیانی 

ابزارها

تورم ،ثبات قیمتی

نرخ ارز

مداخلۀ ارزی ،عملیات بازار باز

تورم

هدفگذاری بر کلهای پولی تورم ،ثبات قیمتی

1

تورم پیشبینی عملیات بازار باز ،سپردۀ قانونی
نقدینگی

عملیات بازار باز ،سپردۀ قانونی

منبع :یافتههای پژوهش

مراکش و لهستان دو اقتصاد موفق نوظهورند که رژیمهای نرخ ارز ثابت خزندۀ
متصل به یک سبد ارزی را در قالب ابزارهای سیاستی کریدور نرخ بهره و انضباط مالی،
بهترتیب در سالهای  2004و  2007اجرا کردند؛ بهطوریکه نوسانات نرخ ارز در
کریدور هدف ،از طریق مدیریت عدم تعادلهای مالی و نیز نرخهای بهرۀ کوتاهمدت
سیاستی و همچنین کلهای پولی محدود شد .در همین راستا ،سیاستگذاران پولی از
طریق هدفگذاری صرف روی نرخ ارز و با استفاده از ابزار مدیریت کریدور نرخهای بهرۀ
کوتاهمدت (سیاستی و تجاری) ،زمینۀ کاهش اختالالت در نرخهای اسعار هدف را برای
هر دو کشور فراهم ساختند .مطابق تجربۀ اقتصادهای فوق ،کریدور نرخ بهره با محوریت
 .1ابزارهای مکملی مانند نرخ سپردۀ قانونی ،نرخ ریپو ،نرخ ریپوی معکوس و همچنین نرخهای اضافه برداشت
شبانه ،در تحقق اهداف هر سه رژیم پولی بهطور عام و همچنین رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز بهطور خاص
اثرگذارند.
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نرخهای بهرۀ سیاستی کوتاهمدت (نرخ میانی شامل نرخهای عملیات بازار باز و ریپو)،
نرخ بهرۀ پایۀ تسهیالت اعتباری (نرخ سقف) و نیز نرخهای بهرۀ سپردههای کوتاهمدت
اشصاص (نرخ کف) طراحی شد .همچنین نرخهای بهرۀ بازار بینبانکی و نیز نرخهای
بهرۀ برداشت شبانه (توثیقی و غیرتوثیقی) ،حول نرخ بهرۀ سیاستی توسط مقامات پولی
مدیریت شد؛ بهطوریکه مجموعۀ کریدور مذکور با افزایش /کاهش نرخهای مورد انتظار
اسعار ،روند صعودی /نزولی یافته است.
بهمنظور اجرای کارآمد سیاست کریدور منعطف نرخهای بهره در تبادل با رژیمهای
پولی متکی بر لنگر اسمی نرخ ارز (در قالب کریدور) ،الزامات مصتلفی در فضای سیاست
پولی-نظارتی باید اجرا شود که بهترتیب عبارتاند از :پایش و پیشبینی دقیق از روند
کوتاهمدت کلهای پولی ،تشکیل بازار فعال و کارآمد بینبانکی ،تفکیک میان چارچوب
عملیاتی سیاستگذاری پولی و چارچوب تأمین نقدینگی اضطراری (آنی) برای مؤسسات
اعتباری ،توسعه بازارهای اوراق با درآمد ثابت برای سرمایهگذاری ،توثیق اوراق مذکور
توسط بانکها با هدف کاهش وابستگی به تأمین مالی کوتاهمدت از طریق بانکهای
مرکزی و همچنین تقویت ثبات مالی و پایداری موازنۀ پرداختها بهمنظور کاهش
تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار اسعار (دالریزاسیون) .اجرای سیاست مدیریت
نرخهای بهره در خدمت ثبات نرخ ارز (در کریدور) ،همچنین مستلزم توازن مالی،
مدیریت کسری پسانداز ناخالض داخلی ،پایداری تراز پرداختها و تعادل پولی است که
در صورت انحرافات معنادار از تعادلهای مذکور ،از یک طرف دامنۀ نوسانات کریدور نرخ
ارز وسیعتر میشود و از طرف دیگر زمان اجرای سیاستهای اصالحی افزایش مییابد.
در شرایطی که سطح احتیاطی ذخایر بینالمللی به سمت مقادیر مطلوب /ناکافی و
جریان نقدینگی در فرایند انقباضی /انبساطی قرار دارد و همچنین عدم تعادلهای مالی-
پولی روند نزولی /صعودی مییابد ،عمالً شرایط اجرای سیاست مذکور در دامنههای
کوچکتر /بزرگتر کریدور مهیا خواهد بود.
انتخابدرونزایرژیمارزیتثبیتیدرقالبکریدوربرای

.3الزاماتمحیطی
اقتصادایران 
رژیمهای ارزی سازگار برای یک اقتصاد ،براساس مقتضیات بلندمدت محیط اقتصاد
کالن و بهصورت درونزا تعیین میشوند و ابداً بهصورت برونزا و مبتنی بر اهداف
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سیاستگذار پولی انتصاب نمیشوند .رژیمهای ارزی تثبیتی یا شناور در شرایطی توسط
مقامات پولی انتصاب میشوند که برخی از مؤلفههای کالن در شرایط خاصی قرار دارند.
سطوح ذخایر احتیاطی بینالمللی در دامنۀ ایمن یا احتیاطی ،تراز پرداختهای اقتصاد
در کوتاهمدت با کسری جریانات نقدی و وضعیت ناپایدار یا پایدار ،ترکیب نقدینگی با
سهم زیاد یا کم پول در شبکۀ بانکی و ضعف یا استحکام نظام مالی در حوزههای نهادی،
مقررات و ابزارها بر انتصاب رژیم ارزی اثر میگذارند .همچنین کارایی سازوکارهای
انتقال پولی در فرایند انتقال تحوالت سیاست پولی بر بصشهای حقیقی و مالی محدود
یا مطلوب و با تمرکز بیشتر بر بصشهای مالی ،عملکرد نظام مالی در تطهیر کسری
بودجۀ دولت ضعیف یا موفق و نیز اعتبار اندک یا فراوان سیاستگذار پولی در کنار
ظرفیت سیاستگذاری اقتصاد کالن ،مستقیم بر انتصاب نوع رژیم ارزی مؤثر است.
مقامات پولی ،فارغ از نوع لنگر اسمی انتظارات (نرخ بهره یا نرخ ارز) باید پایشی مستمر
از ریسکهای بالقوۀ نهادی و بازارها را با استفاده از آزمونهای حساسیت 1انجام دهند تا
زمینۀ شناسایی آسیبهای مؤلفههای سالمت مالی (کفایت سرمایه ،وضعیت باز ارزی،
نسبتهای نقدی ،متوسط ریسک داراییها ،نسبتهای مطالبات غیرجاری ،خالض جریان
نقدی ،خالض مبادالت سرمایهای بینالمللی و )...فراهم شود .شناسایی آسیبهای بالقوۀ
مؤلفههای سالمت مالی مذکور ،شرایط تدوین برنامههای احتیاطی برای بهبود استحکام
و پایداری جریان وجوه میان بازارهای مالی را بهطور عام و بازار ارز را بهطور خاص
(خصوصاً در شرایط استفاده از رژیمهای ارزی تثبیتی) در میانمدت مهیا میسازد .در
همین راستا ،شفافیت مجموعه اطالعات ،فروض ،سناریوها ،نتایج پایش مستمر وضعیت
سالمت بازارهای مالی (نهادی و کالن) ،جهتگیری ابزارهای سیاستی بهویژه در
اقتصادهای دارای عدم تعادلهای متوالی (تحت رژیمهای تثبیتی هدفگذاری روی نرخ
ارز) در قالب یک راهبرد ارتباطی فعال با عامالن اقتصادی ضروری است.
الزامات محیطی اقتصاد ایران ،استفاده از رژیم نرخ ارز تثبیتشدۀ خزنده را
اجتنابناپذیر ساخته است .روندهای مصتلف تاریصی از نرخهای بهرۀ حقیقی منفی در
کنار سهم باالی صادرات غیرنفتی کاالها و خدمات از منابع حسابجاری (نمودارهای 1
و  )2بهترتیب موجب اتکا به دو مؤلفه شده است .1 :نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی
انتظارات تورمی و  .2شکلگیری روند تعدیلی خزنده برای انتقال شکاف تورمی داخلی و
1. Stress test
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خارجی بر نرخ ارز (با هدف حفظ قدرت رقابت صادرات کاالها و خدمات غیرنفتی)
درجهت مقابله با تضعیف رابطۀ مبادله (ناشی از تورم باالی داخلی) .مطابق نمودار ،1
طی دورۀ  42سال گذشته معادل  31سال ،نرخهای سود حقیقی سپردههای بانکی
منفی بوده که از یک طرف بیانگر تضعیف جایگاه نرخ سود بهعنوان لنگر اسمی انتظارات
تورمی و از طرف دیگر تقویت سرکوب مالی و رشد تقاضای سوداگرانۀ مالی توسط
عامالن اقتصادی بوده است.
۲۰
۱۰
درصد

۰

۱۰-



۲۰۳۰-



۴۰۴۳

۴۰

۳۷

۳۴

۳۱

۲۸

۲۵

۲۲

۱۹

۱۶

۱۳

۱۰

۷

۴

۱

یکسالۀبانكی
نرخسودواقعیسپردههای 

نمودار.1
منبع :دادههای سری زمانی بانک مرکزی
۸۰

۴۰
۲۰
۰
۱۳۵۱ ۱۳۵۴ ۱۳۵۷ ۱۳۶۰ ۱۳۶۳ ۱۳۶۶ ۱۳۶۹ ۱۳۷۲ ۱۳۷۵ ۱۳۷۸ ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ ۱۳۸۷ ۱۳۹۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۹

پرداختها 

حسابجاریموازنۀ

نمودار.2سهمصادراتغیرنفتیدرمنابع
منبع :دادههای سری زمانی بانک مرکزی

درصد

۶۰
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مؤلفههایمؤثربرعرضهوتقاضایارزدراقتصادایران 

.1-3
عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران که بازارهای مالی آن از عمق محدودی برخوردار
است و اشصاص غیرمقیم ،امکان سرمایهگذاری نهادی در بازارهای مالی (مستغالت،
سهام ،اوراق قرضه ،ارز) را ندارند ،عمدتاً متأثر از مؤلفههای تجارت خارجی کاالها و
خدمات ،مبادالت بینالمللی عوامل اولیۀ تولید ،خالض خروج سرمایه ،انتقاالت جاری
اشصاص مقیم و دالریشدن گسترده است که در کنار تکانههای ساختاری ناشی از
هزینههای سربار تحریم و محدودیتهای ناظر بر روابط کارگزاری بانکی بینالمللی (در
فرایند وصول و انتقاالت درآمدهای صادراتی و تصصیض منابع ارزی برای واردات) ،موازنۀ
ارزی کشور را شکل میدهند .در همین راستا ،تکانههای ساختاری مذکور موجب
تضعیف جریان نقدی مبادالت مالی-تجاری بینالمللی و افزایش نااطمینانی در بازار
اسعار میشوند؛ بهطوریکه علیرغم افزایش مقطعی درآمدهای صادراتی نفت و رشد
مازاد حسابجاری ،عمالً تقاضای احتیاطی و سوداگرانۀ اسعار افزایش و کسری جریان
نقدی گسترش مییابد که مستقیم موجب کاهش پیوستۀ ارزش پول ملی در انحرافات
باالتر از متوسط روند تاریصی (تا سه انحراف معیار باالتر از میانگین) طی دورۀ -1365
 1399شده است (نمودار .)3
growth

M+3S

M+2S

M+S

۳۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰

1365
3
5
7
9
11
1372
3
5
7
9
11
1379
3
5
7
9
11
1386
3
5
7
9
11
1393
3
5
7
9
11

۰
۵۰-

نمودار.3رشدنرخارزتاسهانحرافمعیارباالترازمیانگین
منبع :دادههای سری زمانی بانک مرکزی

توزیع ماهانۀ مقادیر رشد نرخ اسمی ارز (نسبت به ماه مشابه سال) بهترتیب داللت
بر تمرکز  72و  88درصدی مقادیر رشد بهترتیب در دامنههای حداکثر معادل میانگین
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( 23درصد) و نیز حداکثر یک انحراف معیار باالتر از میانگین ( 62درصد) دارد (جدول
 .)2در همین راستا ،تنها  5درصد از دادهها داللت بر تکانههای ارزی حداقل دو انحراف
معیار باالتر از متوسط روند تاریصی (باالتر از  100درصد) دارند.



کرانههایمختلفطیدورۀ 1399-1365
نمودار.4توزیعفراوانیرشدنرخارز1در 
منبع :دادههای سری زمانی بانک مرکزی

کرانههایمختلفطیدورۀ1399-1365
جدول.2توزیعفراوانیرشدنرخارزدر 


رشدپایه  دفعاتوقوع  فراوانینسبی 
(درصد) 
(واحد) 
(درصد) 

باالتر از میانگین
حداقل یک انحراف معیار باالتر از میانگین
حداقل دو انحراف معیار باالتر از میانگین
حداقل سه انحراف معیار باالتر از میانگین
حداقل چهار انحراف معیار باالتر از میانگین
کل

23
62
100
139
162

117
50
20
11
8
420

28
12
5
3
2
100

Mode

Median

Kurtosis

Skewness

-34/5804

7/4159

12/6242

2/7541

منبع :یافتههای تحقیق
 .1برای محاسبۀ رشد نرخ ارز ،از تغییرات لگاریتم ارز استفاده شده است.
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افزایش مقطعی نرخهای متقابل و مؤثر اسمی اسعار همچنین موجب رشد اثرات
انتقالی کاهش ارزش پول ملی از مسیر افزایش انتظارات تورمی ،رشد قیمت کاالهای
قابلمبادله و همچنین افزایش تورم در بازار کاالها-خدمات و داراییها (مالی و غیرمالی)
میشود که از یک طرف داللت بر درجۀ بازبودن باالی اقتصادی ایران نسبت به مبادالت
مالی-تجاری بینالمللی و از طرف دیگر نقش مهم تغییرات نرخ اسمی اسعار بر
تصمیمات مصرفی و سرمایهای اشصاص و نهادها در اقتصاد ایران دارد .نرخ ارز بهعنوان
لنگر اسمی انتظارات تورمی ،تأثیر زیادی بر تغییرات تقاضای کل و سهم داراییهای
خارجی در پورتفوی اشصاص در اقتصاد ایران دارد؛ بهطوریکه شکلگیری انتظارات
تقویت یا کاهش ارزش پول ملی عمالً موجب کاهش یا افزایش سهم داراییهای خارجی
و وضعیت باز ارزی اشصاص و نهادهای اعتباری میشود .تعدیل مذکور نهتنها بیانگر
اثرات تورم انتظاری بر بازار داراییهای مالی و غیرمالی است ،بلکه بر بازار کاالها و
خدمات نیز اثرگذار است .در چنین شرایطی زنجیرهای از اثرات انتقالی عدم تعادلهای
مالی ،پولی ،نرخ ارز و تورم در اقتصاد کالن شکل گرفته که موجب انتقال منابع مالی از
بصشهای حقیقی به سمت بازارهای مالی (تقاضاهای سوداگرانه) شده است .براساس
زنجیرۀ مذکور ،در مرحلۀ نصست ،اثرات عدم تعادلهای مالی و پولی بر بازار ارز و در
مرحلۀ دوم اثرات تکانههای تورمی ارزی بر بازارهای مصتلف (کاالها ،داراییها و عوامل
تولید) انتقال یافته است .تکانههای مذکور در مرحلۀ سوم زمینۀ تشدید عدم تعادلهای
مالی و پولی را در قالب یک زنجیرۀ باطل فراهم ساخته است .بهمنظور خروج از چرخۀ
باطل مذکور و اجتناب از توصیههای تکراری سیاستی ،عمالً تقویت سازوکارهای رژیم
ارزی هدفگذاری روی نرخ ارز در قالب دامنههای غیربحرانی برای مدیریت انتظارات
تورمی و کنترل حملههای سوداگرانه به بازار داراییها در اقتصاد ایران اجتنابناپذیر
است تا الزامات تجربی نظریۀ برابری نرخ بهره نیز در بلندمدت برقرار شود.
مهمترین مؤلفۀ واکنشی به عدم برقراری نظریۀ برابری نرخهای بهره و نیز رشد تورم
انتظاری در بازارهای مالی اقتصاد ایران ،پدیدۀ دالریشدن اشصاص و نهادهای اعتباری
است که همزمان موجب رشد تقاضای نقدی ،افزایش مازاد تقاضا و افزایش پلکانی نرخ
ارز شده است .در همین راستا ،افزایش نرخ ارز بهترتیب موجب رشد قیمت عوامل تولید،
افزایش قیمت تمامشدۀ تولیدات ،انتقال صعودی منحنیهای عرضه کاالها و خدمات،
کاهش رشد اقتصادی و همچنین افزایش هزینۀ خانوارها و بنگاهها شده است .پدیدۀ
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مذکور بهعلت عدم رشد سازگار اعتبارات بصش عمومی (دولت مرکزی ،شهرداریها و
نهادهای عمومی) موجب تشدید کسری پسانداز ناخالض بصش دولتی (کسری بودجه)
شد که در کنار محدودیتهای تأمین مالی کسری بصش عمومی از منابع بینالمللی و
بازار اوراق قرضۀ داخلی ،عمالً زمینۀ تشدید فرایند پولیشدن کسری بودجۀ دولت و
سلطۀ آنها بر ترازنامۀ بانکهای تجاری و بانک مرکزی را فراهم ساخت؛ بهطوریکه
سهم دیون بانکها و دولت در پایۀ پولی ،بهطور پیوسته افزایش یافته است (در سطوح
ثابت نرخهای تسعیر خالض داراییهای خارجی) و این چالش در کنار رشد تسهیالت
تکلیفی و تبصرهای قوانین بودجۀ سنواتی و همچنین ناترازی ادواری جریان نقدی شبکۀ
بانکی ،موجب تشدید رشد (مقادیر ناخالض) سهم مذکور شده است .انتقال پیوستۀ
ناترازی مالی به بصش پولی (سلطۀ مالی) و افزایش انتظارات تورمی ،موجب تشدید
شکنندگی رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در اقتصاد ایران شده که در کنار
بهبودنیافتن وضعیت سرکوب مالی ،عمالً جایگزینی نیز برای رژیم شکنندۀ مذکور شکل
نگرفته است.

مهایارزیتثبیتیدراقتصاد
سیاستهایاقتصادیناسازگارتحترژی 

.2-3
ایران 
ناسازگاری میان استفاده از نرخ ارز بهعنوان لنگر انتظارات تورمی با سیاستهای
مالی و پولی انبساطی و کسری پیوستۀ موازنۀ ارزی موجب ناپایداری رژیم ارزی تثبیتی
و همچنین افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی اقتصاد ایران بهطور عام و بازار ارز
بهطور خاص شده است .پولیشدن عدم تعادلهای مالی بصش عمومی( 1سلطۀ مالی) که
زمینۀ انبساط گستردۀ پولی و رشد نقدینگی را فراهم ساخته ،در کنار سرکوب مالی
(نرخهای بهرۀ حقیقی منفی) ،اثرات سازوکارهای انتقال پولی را بر متغیرهای بصشهای
 .1در اقتصاد ایران ،کلهای پولی بهطور عام و پایۀ پولی بهطور خاص از یک طرف تحت تأثیر تسعیر ادواری خالض
داراییهای خارجی ترازنامۀ بانک مرکزی و از طرف دیگر متأثر از اثرات مستقیم و غیرمستقیم تراز عملیات مالی
و تبصرههای بودجۀ عمومی دولت است .در همین راستا ،پایۀ پولی از سه روش خرید مازاد عرضۀ ارز بودجۀ
عمومی دولت توسط بانک مرکزی (در سقف تعهدی فروش ارز بودجه) ،استقراض مستقیم دولت و شرکتهای
دولتی از بانک مرکزی و نیز تبصرههای تکلیفی و تحمیلی بودجۀ عمومی کشور به شبکۀ بانکی (موجب کسری
جریان نقدی و اضافه برداشت شبکۀ بانکی) عمالً تحت تأثیر جهتگیریهای بودجۀ عمومی دولت و سیاست
مالی بوده است.
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حقیقی (انباشت سرمایۀ ناخالض ،مصرف کاالهای بادوام ،خالض صادرات و رشد
اقتصادی) و خصوصاً سهم سرمایهگذاری از تولید تضعیف کرده است (نمودار  .)5از طرف
دیگر نقش سازوکار مذکور را بر تقاضای مالی و مبادالت سوداگرانۀ داراییهای مالی
(خصوصاً ارز و طال) افزایش داده است .به عبارت دیگر ،جریانات اعتباری و نقدی ناشی
از سیاستهای انبساطی پولی با سهم غالب بازار داراییهای مالی (نسبت به بصشهای
حقیقی) که با انتقال منابع از بصشهای حقیقی به سمت بصشهای مالی نیز تقویت
شده ،عمالً موجب رشد باالتر شاخض قیمت داراییهای مالی نسبت به شاخض بهای
تولیدکننده و شاخض قیمت مصرفکننده شده است (نمودار  .)6مطابق نمودار  ،6تنها
طی دهۀ گذشته متوسط رشد قیمت داراییهای مالی معادل  43درصد بوده ،درحالیکه
شاخض بهای تولیدکننده فقط  25درصد رشد نشان داده که بیانگر کاهش مستمر
مزیتهای رقابتی سرمایهگذاری حقیقی نسبت به سرمایهگذاری مالی و همچنین رشد
فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد ایران بوده است .در همین راستا ،طی دهۀ گذشته نیز
سهم سرمایهگذاری ناخالض حقیقی از تولید ناخالض داخلی بهطور پیوسته کاهش
داشته و از  27درصد در سال  1390به  15درصد در سال  1399تقلیل یافته که
مستقیم تحت تأثیر روند نزولی نسبت شاخض قیمت تولیدکننده به شاخض قیمت
داراییهای مالی (در کنار سایر چالشهای تجاری ،ساختاری و محیط کسبوکار) شکل
گرفته است.
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شاخصقیمت
نمودار.6
منبع :یافتههای تحقیق بر اساس دادههای سری زمانی بانک مرکزی

بازارهای ارز و طال بهعلت نقدپذیری بیشتر ،شفافیت کمتر ،تجزیهپذیری اندازۀ
مبادالت و همچنین سهولت مبادالتی عمالً در معرض تقاضاهای سوداگرانۀ مستمر و
فزاینده قرار دارند که همزمان موجب تضعیف لنگر اسمی انتظارات تورمی و نیز
ناپایداری رژیمهای هدفگذاری بر نرخ ارز (در دامنههای مورد انتظار) در اقتصاد ایران
شده است .چالش مذکور که با عدم اعمال سیاستهای انضباط مالی همراه است ،زمینۀ
کاهش مقطعی ارزش پول ملی و درنتیجه گرایش به سیاستهای تکراری و تحدیدی
مالی-تجاری بینالمللی (اعمال موانع تعرفهای ،پیمان ارزی تجاری ،محدودیت خرید و
انتقاالت ارزی بینالمللی) را فراهم میسازد تا اختالالت بازار ارز بهطور نسبی محدودتر
شود .کارآمدی محدود سیاستهای تحدیدی مذکور در کنار ناسازگاری سیاستهای
انبساطی مالی و پولی در برخی مقاطع بهاندازهای شدید است که قدرت خرید پول ملی
براساس نرخهای حقیقی بلندمدت نیز دچار کاهش شده است .پدیدۀ مذکور در کنار
شکلگیری نرخهای حقیقی بهرۀ منفی (سرکوب مالی) ،موجب تشدید تقاضاهای
احتیاطی مالی-تجاری و سوداگرانه در بازار اسعار شد و عمالً زمینۀ جهشهای پلکانی و
بزرگ را در بازار اسعار (خارج از دامنههای مورد انتظار و در سطوح حداقل یک انحراف
معیار باالتر از متوسط رشدهای تاریصی نرخ حقیقی) فراهم ساخت (نمودار .)7
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نمودار.7توزیعفراوانیرشدنرخحقیقیارز
منبع :یافتههای تحقیق بر اساس دادههای سری زمانی بانک مرکزی

نمودار .8توزیعفراوانیرشدنرخحقیقیارز 
منبع :یافتههای تحقیق بر اساس دادههای سری زمانی بانک مرکزی

جهشهای ادواری در بازار اسعار و کاهش مقطعی قدرت خرید پول ملی سبب
اختالالت گسترده در رژیم نرخهای ارز تثبیتی (بهعنوان یک رژیم غیرقابلجایگزین) و
افزایش نااطمینانی در بازار شد .در همین راستا ،افزایش پیوستۀ کلهای پولی باالتر از
مجموع دو متغیر رشد اقتصادی و تعمیق مالی نیز طی سالهای گذشته در کنار
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دسترسینداشتن به منابع احتیاطی تأمین مالی خارجی و ذخایر بینالمللی موجب
افزایش تقاضاهای سوداگرانه در بازار اسعار ،کاهش ذخایر بینالمللی و نیز تضعیف لنگر
اسمی نرخ ارز در اقتصاد ایران شد که میبایست از طریق انضباط مالی و سیاستهای
انقباضی پولی ،عمالً مازاد عرضۀ پول مذکور تطهیر میشد.
.3-3سبدارزمرجعدراقتصادایران 
تعیین قدرت برابری پول ملی به ازای یک ارز واحد در شرایطی که اقتصاد کشور
مبدأ ،مبادالت مالی-تجاری گستردهای با کشور منتشرکنندۀ ارز مرجع دارد (هند و
بنگالدش ،آمریکا و کشورهای آمریکای التین ،کشورهای شمال آفریقا با یورو)
اجتنابناپذیر است و سیاستهای پولی نیز در راستای حفظ برابری نرخهای ارز
هدفگذاریشده (اعم از نرخ متقابل یا مؤثر اسمی) تدوین و اجرا میشود .در شرایطی
که اقتصاد ملی ،مبادالت مالی-تجاری متکثری با اقتصادهای مصتلف جهانی دارد و سبد
تجارت خارجی آن در کنار تنوع ،نسبت به اسعار مهم بینالملل نیز کششپذیر است،
عمالً تعیین برابری پول ملی به ازای سبدی از اسعار مصتلف منطقیتر به نظر میرسد.
تعیین برابری قدرت خرید پول ملی (فارغ از نوع رژیم ارزی منعطف یا تثبیتشده) به
ازای سبدی از اسعار مرجع (مورد استفاده در مبادالت مالی-تجاری خارجی یک اقتصاد)
از یک طرف زمینۀ تعدیل متناسب رابطۀ مبادله و خالض مبادالت سرمایهای خارجی را
به ازای تغییرات قدرت خرید مؤثر پول ملی فراهم میکند و از طرف دیگر دامنۀ
نوسانات قدرت برابری پول ملی را به ازای تکانههای داخلی و خارجی محدود میسازد.
تغییرات برابری ادواری قدرت خرید پول ملی به ازای سبد اسعار مرجع ،بهطور طبیعی
براساس سه مؤلفۀ سهم هریک از اسعار مرجع در مبادالت مالی -تجاری بینالمللی یک
اقتصاد ،مقادیر تغییرات قدرت خرید پول ملی و نیز شدت تغییرات در برابری هریک از
اسعار مذکور نسبت به یکدیگر (در بازارهای پولی بینالمللی) تعیین میشود .در همین
راستا ،سه مؤلفۀ مکمل دیگر که شامل سهم اسعار مصتلف در ترکیب داراییها و ذخایر
خارجی کشورها ،سهم اقتصادهای مصتلف در تجارت بینالمللی یک کشور و نیز سهم
اسعار مصتلف در مبادالت مالی و سرمایهای یک اقتصاد است ،مستقیم بر سهم نسبی
اسعار مصتلف در سبد ارزی مرجع تأثیرگذار است.
افزایش پیوستۀ نرخ ارز در اقتصاد ایران در مقادیر بسیار باالتر از تغییرات برابری
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میان اسعار در بازارهای جهانی ،موجب تقویت سهم نرخ متقابل اسمی ارز (نسبت به
سایر متغیرهای مذکور) در تغییرات نرخ مؤثر اسمی و درنتیجه همسویی نرخهای
متقابل اسمی و مؤثر اسعار میشود؛ بهطوریکه حتی تغییرات بزرگ اوزان اسعار (یورو،
دالر ،پوند و فرانک سوئیس) در سبد مرجع ،عمالً تغییر معناداری در روند و استحکام
نتایج ایجاد نکرده است (نمودار .)9
200
NOEXRG
NOEEXRG

160
120
80
40

1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

0

-40

نمودار.9رشدشاخصنرخمتقابلومؤثراسمیارزدراقتصادایران(درصد) 
منبع :یافتههای تحقیق بر اساس دادههای سری زمانی بانک مرکزی

در همین راستا ،تصریح رابطۀ برابری پول ملی نسبت به یک ارز مرجع یا سبد
اسعار در شرایطی که اقتصاد کشور در معرض تکانههای حقیقی و ساختاری داخلی یا
تکانههای مالی-تجاری خارجی قرار دارد ،در هردو صورت موجب کاهش ذخایر احتیاطی
بینالمللی و تضعیف قدرت مداخله در بازار اسعار میشود و زمینۀ رشد اختالالت
کوتاهمدت در بازار اسعار و افزایش تورم انتقالی 1را فراهم میسازد .در تحلیل نهایی،
رژیمهای ارزی تثبیتی متصل به یک ارز مرجع یا سبد اسعار ،در شرایطی که اقتصاد
داخلی در معرض تکانههای متوالی اسمی و عدم تعادلهای ادواری مالی قرار دارد یا
اسعار مرجع با نوسانات برابری (بهخصوص افزایش ارزش) در بازارهای پولی بینالملل
مواجه است ،عمالً تعدیل نرخهای برابری میان پول ملی با اسعار مرجع در دامنههای
هدف اجتنابناپذیر است؛ بهطوریکه علیرغم کاهش تواتر تعدیالت ادواری (در مقایسه
با رژیمهای شناور) ،شدت تعدیالت در قالب رژیمهای تثبیتی مذکور ،بعضاً بزرگتر از
رژیمهای شناور خواهد بود.
1. Pass through
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.4الگویتصریحکریدورنرخارزدراقتصادایران 
انتصاب نرخ ارز بهعنوان لنگر انتظارات تورمی در قالب رژیم پولی تثبیتی
هدفگذاری بر نرخ ارز بهترتیب بهعلت کسری مستمر خالض پسانداز ناخالض بصش
عمومی ،سلطۀ مالی ،سرکوب مالی و همچنین کسری مقطعی جریان نقدی تراز
پرداختهای ارزی در اقتصاد ایران اجتنابناپذیر است .پیوستگی عدم تعادلهای مذکور
اگرچه موجب تضعیف پایداری و کارایی رژیم ارزی و همچنین جهشهای پلکانی نرخ،
خارج از دامنههای مورد انتظار طی سه دهۀ گذشته شده ،همچنان رژیم هدفگذاری
روی نرخ ارز ،فاقد جایگزین در فضای سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران است .توزیع
فراوانی مقادیر رشد استاندارد نرخ اسمی ارز طی دورۀ مطالعاتی بیانگر نوسانات باال و
همچنین چولگی مثبت 1نرخ رشد ارز است (نمودار  )9که عمالً مقادیر محاسباتی
شاخض چولگی نیز روند نمودار را تأیید میکند .پدیدۀ مذکور همچنین نشانگر تأثیرات
غالب مؤلفههای کسری پسانداز ناخالض داخلی بصش عمومی ،شکاف تورمی ،تکانههای
بصشهای حقیقی و تراز پرداختها بر فرایند کاهش مستمر ارزش پول ملی (نسبت به
مؤلفههای تقویتی) طی دورۀ  1365-1399است.
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نمودار.10توزیعفراوانیمقادیراستانداردرشدنرخاسمیارز(درصد) 
منبع :یافتههای تحقیق بر اساس دادههای سری زمانی بانک مرکزی

هدفگذاریروینرخارز 
.1-4دامنۀمجازنوساناتنرخدررژیمپولی 
تعیین دامنۀ نوسانات سیاستی مجاز در قالب رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز،
 .1فرضیۀ توزیع نرمال متغیر استاندارد شدۀ رشد نرخ ارز نیز با استفاده از آمارۀ آزمون جارکیو برا ( jarque-bera

 )testرد شد.
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یک الزام سیاستی است .محاسبۀ دامنۀ نوسانات و کریدور نرخ ارز در قالب رژیم پولی
تثبیتی خزنده به دو روش میسر است .در روش نصست ،روند رشد لگاریتم نرخ ارز
ماهانه (نسبت به دورۀ مشابه سال قبل) محاسبه و سپس مقادیر محاسباتی استاندارد
میشوند .براساس نتایج محاسبات مذکور ،افزایش نرخ ارز باالتر از میانگین رشد 23
درصدی دورۀ ( 1399-1365در امتداد متوسط تورم  21درصدی دورۀ مذکور) بهعنوان
«شروع بحران» تلقی میشود (جدول  )2که باید با استفاده از ابزارهای سیاست انقباضی
پولی و مالی خنثیسازی شود .تداوم افزایش نرخ اسمی ارز با ورود به مقادیر حداکثر
رشد  62درصدی در سقف یک انحراف معیار باالتر از میانگین (فراوانی نسبی 12
درصدی برای مقادیر رشد باالتر) ،مرحلۀ «تشدید بحران» تلقی میشود که باید با
استفاده از سیاستهای ترکیبی انقباضی مذکور (تشدید عملیات بازار باز ،عملیات ریپوی
معکوس و اعمال نرخهای تنبیهی برای عملیات برداشت شبانۀ توثیقی) و همچنین
اعمال محدودیتهای مالی -تجاری (پیمان ارزی و محدودیت ثبت سفارش و تصصیض
ارز به گروههای کاالیی غیرضروری) مدیریت شود .در همین راستا ،افزایش نرخ اسمی
ارز در سقف  100درصدی که عمالً دو انحراف معیار باالتر از متوسط رشد روند تاریصی
بازار ارز کشور است« ،اوجگیری بحران» ارزی تلقی میشود که مهار آن باید از طریق
اعمال مجموعهای از سیاستهای مرحلۀ قبل و همچنین مداخالت مستقیم در بازار ارز
انجام گیرد (نمودار .)11
دو انحراف معیار

متوسط

یک انحراف معیار

100
62
23
8

7

6

5

4

3

2

1

125
100
75
50
25
0

سهگانۀمفروضرشدنرخارز(درصد) 
کرانههای 
نمودار .11
منبع :یافتههای تحقیق بر اساس دادههای سری زمانی بانک مرکزی

مهمترین مرحله در فرایند مقابله با شکلگیری بحران ارزی ،مرحلۀ میانی (تشدید
بحران) است که در این مرحله ،نهتنها سطوح تقاضای احتیاطی باالتر از تقاضای

456

 تحقیقات اقتصادی  /دورهی  ،56شمارهی  ،3پاییز 1400

سوداگرانه است ،بلکه اعتبار سیاستگذار و درجۀ آزادی استفاده از ابزارهای سیاستی
حداقل آسیب را داشته است .دومین روش برای طراحی کریدور نرخ ارز در رژیمهای
پولی مبتنی بر هدفگذاری روی نرخ ارز ،استفاده از الگوهای پایش عدم تعادلهای
حقیقی ،مالی ،پولی و موازنۀ پرداختهای ارزی است که از یک طرف مقادیر شدت عدم
تعادلهای کالن را محاسبه میکند و از طرف دیگر سازوکار واکنش سیاستگذار را در
قالب پاسخهای مصتلف سیاستی انعکاس میدهد که در قسمت بعدی با استفاده از یک
رویکردسنجی ،تصریح ،برآورد و تحلیل میشود.

.2-4آزمونالگویخودبازگشتیبرداریتحتسیاستبرایکریدورنرخارز
رویکرد خودبازگشت برداری تحت سیاست ،بهعنوان دومین روش ارزیابی رژیم پولی
هدفگذاری بر کریدور نرخ ارز ،در این تحقیق بهکار رفته است .مطابق رویکرد مذکور،
روند نرخ ارز درون کریدور مورد هدف (یک انحراف معیار باالتر از متوسط روند تاریصی)
به ازای تغییرات متغیرهای بصشهای حقیقی ،مالی و پولی بهتدریج تعدیل میشود و
ابعاد کریدور نیز مبتنی بر دو روش سقف و کف کریدور یا میانه و سقف کریدور
قابلمحاسبه است .با توجه به ماهیت تورمی اقتصاد ایران ،کف کریدور اهمیت کمتری از
سقف یا میانۀ کریدور دارد؛ بنابراین در این قسمت ،از تحقیق دامنۀ کریدور مورد هدف
و همچنین سازوکار واکنش سیاستگذار به عوامل مؤثر انحرافات نرخ ارز درون دامنۀ
مذکور برآورد و ارزیابی میشود .برای استصراج مؤلفههای میانه و سقف کریدور ،از دو
روش متداول تصمین تابع واکنش تعادلی و همچنین تابع واکنش بهینه میتوان استفاده
کرد .در رویکرد نصست ،یک الگو شامل ابزار رشد نرخ ارز یا سقف کریدور محاسبه
میشود و سپس واکنش آنها به ازای تغییرات وضعیت متغیرهای کالن تصمین زده
میشود .در روش سیاستگذاری بهینه نیز ابتدا یک تابع هدف برای سیاستگذار تعریف
میشود و با قید ساختار اقتصاد تالش شده تا انتصاب پارامترهای سیاستی مبتنی بر
بهینهسازی تابع هدف سیاستگذار باشد .در شرایط کنونی ،علیرغم اجماع نسبی روی
تابع هدف سیاستگذار ،عمالً نظرات متفاوتی درخصوص انتصاب الگوی ساختاری میان
اقتصاددانان وجود دارد .در همین راستا ،بهعلت عدم اتصاذ سیاست پولی فعال
درخصوص هدفگذاری نرم روی دامنۀ نرخ ارز ،عمالً استفاده از رویکرد تصمین مستقیم
تابع واکنش کارایی محدودی دارد و نتایج سیاستی مورد انتظار را به دنبال نصواهد
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داشت .بدینترتیب در این مطالعه از رویکرد تابع واکنش بهینه استفاده میشود.
استصراج تابع واکنشی سیاستی بهینه نیازمند استفاده از یک الگوی ساختاری پایهای
است که غالباً اجماع تجربی بر سر چنین الگویی وجود ندارد (چاری و همکاران.)2009 ،
برای تعدیل این مشکل و تصریح الگوی پایۀ دارای مقبولیت ،مطالعات مصتلفی از روش
خودبازگشت برداری ( )VARبهمنظور استصراج تابع واکنش بهینه استفاده کردهاند که
نیاز کمتری به فروض نظری دارد و احتمال توافق بر سر آنها بیشتر است (مارتین و
سالمون1999 ،؛ سک2000 ،؛ استاک و واتسون2001 ،؛ پولیتو و ویکنز .)2012 ،روش
مذکور بهعنوان الگوی خودبازگشتی برداری تحت سیاست )PVAR( 1نامگذاری شده و
برخالف رویکرد متعارف  ،VARتعدادی از ضرایب الگو تابعی از دیگر ضرایب هستند.
مطالعۀ باستانزاد و داودی ( )1397به پیروی از پولیتو و ویکنز ( )2012از این رویکرد
برای اقتصاد ایران استفاده کرد و جزئیات این روش را ارائه داد .در ادامه بهاجمال ،روش
تصمین مذکور تبیین میشود .برای استصراج الگوی  ،PVARدر ابتدا یک الگوی VAR
مرتبۀ  pدر نظر گرفته میشود.
 z1,t   a10   A11(L) A12 (L)   z1,t 1   e1,t 
()1
z      
 

 2,t  a20   A21(L) A22 (L)   z2,t 1  e2,t 
در رابطۀ  z1 , t ،1بردار  s 1از متغیرهای غیرسیاستی یا وضعیت و  z2,tبردار
 c 1از متغیرهای سیاستی یا کنترل است a i0 .عرض از مبدأ و ) Aij (Lماتریس

ضرایب مربوط به وقفۀ  Lاست ei,t .بردار اجزای اخالل است و )
، E ( te 0
 E(et et )  و  E(et eti )  0 i  0هستند .در الگوی ( )1فرض میشود متغیرهای
غیرسیاستی دارای یک تکانۀ ساختاری (  )εtمستقل از تکانۀ متغیرهای سیاستی هستند؛
بنابراین تکانۀ  e1.tرا میتوان برحسب تکانۀ ساختاری و تکانۀ متغیرهای ابزار نوشت:

() 2

e1,t  t  Ge2,t

با جایگذاری و حل روابط ،دو دسته معادالت به دست خواهد آمد کده اجدزای اخدالل
آن از هم مستقل هستند:
z1.t = [a10 − Ga20 ] + Gz2.t + [A11 (L) − GA21 (L)]z1.t−1
() 3
+[A12 (L) − GA22 (L)]z2.t−1 + εt

1. Policy Vector Auto Regression
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z2.t = a20 + A21 (L)z1.t−1 + A22 (L)z2.t−1 + e2.t

() 4
نکتۀ قابلتوجه آن است که این تبدیل براساس دادهها و نه تصریح نظری است .در
روش  PVARمسیر بهینۀ 𝑡 𝑧1.براساس رابطۀ  3بهدست میآید .درواقع قید مسئله
بهینهسازی محسوب میشود .با توجه به وابستگی ضرایب دو رابطه به یکدیگر ،تصمین
دستگاه  3و  4نیازمند رویکرد بازگشتی در تصمین است که به پیروی از پولیتو و ویکنز
( )2012انجام شده است .درنهایت میتوان گفت تفاوت دو الگوی  VARو PVAR
زمانی است که ضرایب 𝑡 𝑧2.در حالت بهینه با حالت عادی تفاوت داشته باشد .درنتیجه،
اگر رفتار سیاستگذار ضرایب الگو را تغییر دهد ،تصمین  VARبه نتایج نادرستی منجر
خواهد شد که مؤیدی بر نقد لوکاس ( )1976است.

دادهها 
.1-2-4تصریحالگویتحقیقو 
در این تحقیق ،رابطۀ رشد نرخ ارز با رشد نرخ ارز در سقف کریدور هدف (مجموع
متوسط رشد دوره در دامنۀ یک انحراف معیار) در تعادل با متغیرهای منتصب بصشهای
حقیقی (نسبت سرمایهگذاری به تولید و تورم) ،تراز پرداختها (تغییرات در ذخایر
خارجی) و همچنین متغیرهای پولی (نرخ بهرۀ حقیقی ،سهم خالض دیون دولت و
بانکها از پایه پولی) با استفاده از روش  PVARآزمون میشود که ساختار نظری آن
مانند آزمون یک الگوی  VARهفتمتغیره است .در همین راستا ،یک متغیر سیاستی
که رشد نرخ ارز یا رشد نرخ ارز آن در سقف کریدور (متوسط رشد بهعالوۀ یک انحراف
معیار) است ،1در کنار متغیرهای وضعیتی مصتلفی مانند تورم ،سهم دیون بانکها و
دولت از پایۀ پولی ،نرخ بهرۀ حقیقی ،نسبت سرمایهگذاری به تولید ،2تغییرات ذخایر
احتیاطی بینالمللی بهکار گرفته شد .از دادههای ساالنه از سال  1352-99استفاده شد
و منبع تمامی اطالعات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است .همچنین برای اینکه

 .1الگوی تحقیق بهترتیب دو بار براساس متوسط رشد نرخ ارز و همچنین کران باالی کریدور نرخ ارز تصمین شده
است.
 .2عدم تعادلهای مالی موجب رشد تورمزای کلهای پولی ،هم زمینۀ انتقال وجوه را از بصش تقاضای حقیقی
(سرمایهگذاری ناخالض واقعی و مصرف کاالهای بادوام) به سمت تقاضای مالی مهیا میسازد و هم تقاضای
احتیاطی و سوداگرانه در بازار داراییهای مالی را افزایش میدهد که نصستین اثرات آنها بهترتیب ،کاهش
سهم سرمایهگذاری ناخالض داخلی از تولید و همچنین رشد قیمتهای نسبی داراییهای مالی نسبت به
شاخض قیمتهای تولیدات و مصرفکننده است.
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مانایی متغیرها تأمین شود ،تغییرات ذخایر بینالمللی بر مصارف ارزی کشور تقسیم شد
تا سری زمانی مورد نظر ،ویژگیهای بهتری برای تصمین پیدا کند.1
2

6
∗
t
∞∑
] ) t ∑i=1 β [αx (xi,t − xi

() 5

در این مطالعه ،از تابع هدف درجه دو (رابطۀ  )5استفاده شده است x .شامل
متغیرهای تحقیق (تورم ،رشد نرخ ارز و )...و ∗  xمبین مقدار هدف متغیر 𝑥 در تابع
هدف سیاستگذار پولی است .مقادیر هدف در مطالعۀ حاضر براساس متوسط تاریصی
لحاظ شده است .پارامتر  βنیز که عامل تنزیل ذهنی مصرفکنندگان در تصمیمگیری
بیندورهای است ،براساس مطالعۀ افشاری ،توکلیان و بیات ( )1397برابر با  0/962قرار
داده شده است .رسیدن به قاعدۀ بهینه نیازمند تعیین ماتریس اوزان ( 𝑥𝛼) برای تابع
هدف سیاستگذار است.
تابعهدفسیاستگذارپولی 

جدول.3اوزانمتغیرهای
متغیر تورم  رشدنرخارزیا 

دیون دیون تغییردر نسبتسرمایهگذاری نرخبهرۀ

بانکها  ذخایر 

کرانباالیکریدور  دولت 

وزن

1

0/5

0/1

0/1

0/1

بهتولید 

حقیقی 

0/1

0/1
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اوزان مذکور درجۀ اهمیت نسبی متغیر را برای سیاستگذار پولی نشان مدیدهدد و مقدادیر
مطلق آنها فاقد ارزش تفسیری است .با توجه به اینکه اساس الگوهای هدفگذاری بدر ندرخ ارز
درجهت کنترل تورم است ،ضریب تورم بیشترین مقدار و برابر با یک درنظر گرفته شده و پدس
از آن ضریب رشد نرخ ارز ،دارای اولویت بعدی است .سایر متغیرها نیز با اولویدت پدایین درنظدر
گرفته شده است.

.2-2-4نتایجآزمونالگو 
معادلۀ  5تابع هدف سیاستگذاری پولی است که تغییرات ادواری آن را نسبت به
 .1بهدلیل مشکل مقیاس در دادههای اسمی ،تغییرات ذخایر در طی زمان دارای اندازه بزرگتری شده که بهتر بود
با لگاریتمگیری برطرف شود ،اما با توجه به منفیبودن برخی از مقادیر آن ،از مقادیر استاندارد ذخایر استفاده
شد.
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مقادیر هدف نشان میدهد .پویاییهای اقتصاد که انعکاسدهندۀ روابط تاریصی
متغیرهای الگو است ،با استفاده از روش  VARمحاسبه شده و تصمین روابط مذکور با
فرض بهینهسازی فرایند سیاستگذاری پولی نیز در قالب جدول  3با استفاده از روش
 PVARانجام پذیرفته است .همانطور که در بصش قبل توضیح داده شد ،متغیرهای
الگو شامل نرخ بهرۀ حقیقی ( ،)RIتغییرات ذخایر بینالملل ( ،)RCسهم دیون دولت به
بانک مرکزی در پایۀ پولی ( ،)GMBسهم دیون بانکها به بانک مرکزی در پایۀ پولی
( ،)BMBنسبت سرمایهگذاری به تولید ( )IGو رشد نرخ ارز ( )EXRاست .در الگوی
دوم بهجای رشد نرخ ارز ،کران باالی کریدور تصریح شده است .نتایج تصمین الگوی
نصست با یک وقفه با استفاده از روش  PVARدر جدول  4و توابع کنش-واکنش در
شکل  1آمده است .تصمین و نمودارها با این فرض بهدست آمده که تابع واکنش
سیاستگذار (نرخ ارز) بهصورت بهینه انتصاب شده باشد .بر این اساس ،در تفسیر توابع
کنش -واکنش باید به این نکته توجه داشت که ضربه از طرف متغیرهای الگو است ،اما
نمودارها واکنش بهینۀ متغیر سیاستی (رشد نرخ ارز) را انعکاس میدهند؛ بهطور مثال،
نمودار  Infبیانگر چگونگی مدیریت رشد نرخ ارز توسط سیاستگذار در شرایط بروز
تکانۀ تورمی (افزایش پیشبینینشدۀ تورم بهاندازۀ یک انحراف معیار) است.

جدول.4نتایجتخمینالگوینرخبهینۀرشدارز
inf
C
inf
)RI (-1
)RC (-1
)GMB (-1
)BMB (-1
)IG (-1
)EXR (-1

19/62
-0/06
-0/36
0/07
-0/01
-0/10
-0/21
0/10

RI

RC

GMB

BMB

25/73 -29/74 8/81 -1/36
-0/24 -0/41 0/00 0/22
-0/23 -0/38 0/04 0/52
-0/07 -0/01 0/28 -0/08
-0/10 1/05 -0/05 -0/03
0/76 0/23 -0/13 0/20
-0/37 1/03 -0/04 -0/11
-0/05 -0/06 0/01 -0/09

IG

EXR

13/34
-0/25
-0/23
0/05
-0/02
0/00
0/62
-0/01

-34/29
-0/33
-0/15
-0/01
0/19
0/20
0/82
-0/08

منبع :یافتههای پژوهش

براساس توابع کنش-واکنش (نمودار  ،)12در صورت وقوع تکانۀ تورمی (اولین
نمودار سمت چپ) ،پاسخ نرخ ارز در مرحلۀ نصست در قالب افزایش  20درصدی است و
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سپس بهتدریج رشد بهینۀ نرخ ارز بهصورت نزولی خواهد بود .اگر تکانه از منشأ خود
نرخ ارز باشد ،مطابق انتظار رفتار مشابهی توسط الگو پیشنهاد میشود؛ چرا که
سیاستگذار همواره پس از بروز یک تکانۀ ارزی با استفاده از موانع تعرفهای و
غیرتعرفهای ،پیمان ارزی و همچنین مداخالت ارزی بهتدریج روند کاهش ارزش پول
ملی را محدودتر میسازد (چهارمین نمودار سمت چپ) .درخصوص وقوع تکانۀ نرخ بهرۀ
حقیقی (اولین نمودار سمت راست) ،سیاستگذار میتواند رشد نرخ ارز را کاهش دهد؛
چرا که افزایش نرخ بهرۀ حقیقی (سیاست انقباضی پولی) از یک طرف تقاضای وارداتی
بصشهای مربوط به سرمایهگذاری ناخالض حقیقی و کاالهای بادوام مصرفی را کاهش
میدهد و از طرف دیگر تقاضای سوداگری اسعار را محدود میسازد (افزایش هزینه
فرصت منابع سوداگری در بازار اسعار) که نتیجۀ آن ،کاهش رشد نرخ ارز نسبت به روند
بلندمدت و همچنین کنترل اثرات تورم انتقالی خواهد بود .وقوع تکانۀ رشد ذخایر
بینالمللی نیز موجب کاهش تدریجی روند بهینۀ نرخ ارز میشود؛ زیرا با افزایش منابع
قابلتصرف خارجی ،زمینۀ بهبود پایداری تراز تجاری و موازنۀ پرداختها نیز فراهم
میشود .تکانۀ افزایش سهم دیون دولت از پایۀ پولی نیز موجب رشد روند نرخ ارز شده
است .در همین راستا ،رشد کسری تراز عملیات مالی دولت بهترتیب موجب افزایش
استقراض دولت از بانک مرکزی ،رشد کلهای پولی ،افزایش تقاضای کل ،گسترش
انتظارات تورمی و درنهایت ،افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار اسعار
میشود که مقابله با چالش مذکور ،تنها از طریق خنثیسازی اثرات پولی کوتاهمدت
کسری مالی دولت (فروش اوراق قرضه) و همچنین اعمال سیاستهای انقباضی پولی و
تقویت مؤلفههای ثبات مالی میسر است.
شبکۀ اعتباری کشور در مقاطع مصتلف تاریصی غالباً متأثر از سلطۀ مالی و
همچنین کسری جریان نقدی (ناشی از تکانههای ساختاری) است که زمینۀ رشد عرضۀ
پول و تسهیالت اعتباری سوداگرانه (ریالی و ارزی) را فراهم ساخته است .در چنین
شرایطی ،تکانههای پولی ناشی از افزایش خالض دیون بانکها به بانک مرکزی موجب
کاهش تدریجی نرخ ارز و تقویت تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازارهای اسعار و
طال شده است .رشد تقاضاهای مذکور همچنین زمینۀ افزایش نسبت مطالبات
غیرجاری ،تشدید کسری جریان نقدی مؤسسات اعتباری ،رشد اضافه برداشت شبانه و
درنتیجه افزایش بیشتر خالض دیون بانکها در بازههای زمانی بیشتر از یک سال شده
است .در همین راستا ،ضعف تاریصی مؤسسات اعتباری در انطباق با مقررات سالمت

462

 تحقیقات اقتصادی  /دورهی  ،56شمارهی  ،3پاییز 1400

مالی و نظارت احتیاطی (وضعیت باز ارزی و نسبتهای احتیاطی سرفصلهای ارزی) از
یک طرف موجب تشدید آسیبپذیری آنها از تکانههای مقطعی ارزی میشود و از
طرف دیگر ضرورت ارتقای مؤلفههای سالمت مالی و نظارت احتیاطی را درجهت مقابله
با تکانههای مشابه و مدیریت حساسیت عامالن بازار 1در میانمدت اجتنابناپذیر ساخته
است .نظر به اینکه تکانۀ دیون بانکی همواره مستقل نیست و خود نیز معلول سایر
تکانههای اقتصادی (بصشهای عمومی و خصوصی) است ،اعمال همزمان سیاستهای
انضباط و پایداری مالی در کنار ثبات مالی درجهت مدیریت عدم تعادلهای بازارهای
پول و ارز در اقتصاد ایران ضروری است .درنهایت الگوی نصست نشان میدهد با افزایش
سهم سرمایهگذاری از تولید ،در ابتدا سیاستگذار ارزی واکنشی محسوس نشان
نمیدهد و در صورت استمرار تکانۀ مذکور ،نرخ بهینۀ ارز بهتدریج برای مقابله با رشد
واردات افزایش مییابد.












تكانههایمنتخب 

نمودار.12واکنشبهینۀرشدنرخارزبه

1. Market sentiment
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در الگوی دوم سعی شده تا تابع واکنش بهینۀ کرانه باالی کریدور به وضعیت
اقتصادی استصراج شود .بر این اساس ،نتایج تصمین الگوی  PVARبا یک وقفه در
جدول  5و همچنین نمودارهای توابع کنش -واکنش در نمودار  13درج شده است.
جدول.5نتایجتخمینالگوینرخبهینۀرشدارز
C
inf
)RI (-1
)RC (-1
)GMB (-1
)BMB (-1
)IG (-1
)Upper (-1

inf

RI

5/65
0/13
-0/12
0/08
0/01
-0/09
0/24
0/06

13/72
-0/01
0/23
-0/09
-0/06
0/18
-0/59
-0/06

GMB

RC

BMB

20/77 -28/53 -16/03
-0/25 -0/06 -0/21
-0/22 -0/11 0/08
-0/13 -0/06 0/54
-0/09 1/02
0/05
0/76 0/17 -0/04
-0/14 0/89
0/83
-0/02 -0/06 0/02

IG

Upper

13/22
-0/11
-0/12
0/02
-0/03
-0/02
0/57
-0/01

-5/03
-0/06
0/02
-0/07
0/02
0/10
-0/10
-0/03

منبع :یافتههای تحقیق










تكانههایمنتخب 

نمودار.13واکنشبهینهکرانباالیرشدنرخارزبه
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براساس توابع کنش -واکنش (نمودار  ،)13با افزایش نرخ تورم (نمودار اول سمت
چپ) ابتدا کرانۀ باال (یک انحراف معیار باالتر از میانگین روند رشد نرخ ارز) وسیعتر
میشود و پس از کاهش تورم مورد انتظار و تقاضای سوداگری ،کرانۀ رشد نرخ ارز
بهتدریج تنگتر میشود .درخصوص تکانۀ بهبود نرخ بهرۀ حقیقی نیز در ابتدا دامنۀ
نوسانات تنگتری برای تغییرات نرخ ارز شکل میگیرد که بهتدریج با کاهش نرخهای
بهرۀ حقیقی ،انتظار رشد دامنۀ نوسانات وجود دارد .با وقوع تکانههای مربوط به تغییرات
ذخایر خارجی (با عالمت معکوس) و سهم دیون دولت از پایۀ پولی( ،بهعلت اثرات
انتقالی) در مرحلۀ نصست ،دامنۀ نوسان بزرگتری مطابق انتظار شکل گرفته که با
کاهش عدم تعادلهای موازنۀ پرداختها و پولی ،دامنۀ نوسانات رشد نرخ ارز کوچکتر
خواهد شد .بروز تکانۀ سهم دیون بانکی از پایۀ پولی نیز برخالف انتظار موجب کاهش
دامنۀ نوسانات رشد نرخ ارز میشود که احتماالً ناشی از راهبرد آنی سیاستگذار
درجهت کنترل وضعیت باز ارزی و محدودسازی اندازۀ ناترازی مؤسسات اعتباری در
شرایط بروز تکانههای ارزی باشد .درخصوص تکانۀ نسبت سرمایهگذاری به تولید نیز
پیشنهاد شده تا دامنۀ نوسانات رشد نرخ ارز (در کرانۀ باال) محدودتر شود که مهمترین
دلیل آن ،رابطۀ معکوس میان سهم سرمایهگذاری از تولید با دو متغیر تقاضای
سوداگرانۀ ارزی و همچنین جریان منابع مالی از سرمایهگذاریهای مالی به سمت
سرمایهگذاری حقیقی است .پدیدۀ مذکور همچنین موجب تقویت پایداری
سرمایهگذاری حقیقی در فضای اقتصاد کالن میشود .در تحلیل نهایی ،این الگو
پیشنهاد گسترش (محدودسازی) دامنۀ نوسانات نرخ ارز را در واکنش به رشد (کاهش)
عدم تعادلهای کوتاهمدت بصشهای مالی ،پولی و تراز پرداختها و همچنین جذب
نقدینگی ورودی دارد.
جهگیری 
.5نتی 
رژیم ارزی در عرصۀ اقتصاد کالن ،برخالف تصور متعارف براساس خواست
سیاستگذار انتصاب نمیشود ،بلکه صرفاً مبتنی بر مقتضیات و عدم تعادلهای
بصشهای حقیقی ،پولی و موازنۀ پرداختها است .در اقتصادهای با عدم تعادلهای
بصشی محدود و مقطعی که ابزارهای سیاست مالی و پولی کارآمد است و رژیم پولی نیز
براساس اهداف سنتی ثبات قیمتی و رشد پایدار غیرتورمی طراحی میشود ،از یک سو
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جهتگیری نرخهای بهرۀ سیاستی بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی بهترتیب مقادیر
خالض تقاضای حقیقی و مالی و همچنین شکافهای تورمی و تولید هدف سیاستگذار
را حداقل میسازد و از سوی دیگر ،رژیم ارزی اقتصاد را به سمت طیفهای شناور
هدایت میکند .در شرایطی که عدم تعادلهای مذکور به لحاظ شدت و تواتر افزایش
مییابد و تکانههای ادواری بینالمللی نیز بر اقتصاد تحمیل میشود (مانند اقتصاد ایران)
و همچنین کارایی ابزارهای سیاست مالی و پولی بهطور عام و نرخهای بهرۀ سیاستی
بهطور خاص تضعیف میشود ،عمالً زنجیرۀ روابط میان نرخهای بهرۀ سیاستی ،انتظارات
تورمی ،تغییرات تقاضاهای حقیقی و مالی و بهخصوص شکافهای تورمی و تولید دچار
اخالل و گسست میشود .در چنین شرایطی اقتصاد نیازمند جایگزینی و بعضاً تقویت
لنگر انتظارات تورمی (در کنار نرخهای بهرۀ سیاستی) است که نرخ ارز در اقتصادهای
مصتلف درحالتوسعه و نوظهور طی پنج دهۀ گذشته چنین نقشی را ایفا کرده است.
استفاده از نرخ متقابل یا مؤثر اسمی ارز بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی موجب
هیچگونه تغییری در ترکیب اهداف سنتی سیاستگذار پولی نمیشود ،بلکه صرفاً
سازوکار تبادل میان ابزارهای سیاست پولی با اهداف میانی و همچنین رژیم ارزی
سازگار با شرایط اقتصاد کالن را متأثر میسازد .رژیم پولی سازگار با شرایط مذکور از
نوع هدفگذاری بر نرخ ارز (تثبیتشده) است که کریدور نوسانات آن نیز متأثر از شدت
تکانهها و عدم تعادلهای اقتصاد کالن است.
بروز ادواری عدم تعادلهای مالی و تکانههای خارجی در اقتصاد ایران و اثرات انتقالی
آنها بر بازارهای پول و اسعار بهترتیب موجب جهشهای مقطعی در سطوح قیمتها،
انتقال منابع مالی از بصشهای حقیقی به سمت بصشهای مالی ،کاهش سهم
سرمایهگذاری حقیقی از تولید ناخالض داخلی ،افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه
در بازار داراییها و همچنین رشدهای پلکانی نرخهای برابری اسعار شد؛ بهطوریکه
براساس نتایج تحلیل دادههای ماهانۀ رشد نرخ ارز (طی  35سال گذشته) بهترتیب در
 28و  12درصد ادوار مطالعاتی ،اقتصاد کشور با رشدهای باالتر از متوسط روند تاریصی
( 23درصد) و همچنین یک انحراف معیار باالتر از متوسط مذکور ( 62درصد) مواجه
بوده است .در این راستا ،جهشهای پیوستۀ مذکور در بازار اسعار در شرایط مفروض
استفادۀ رسمی از رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز ،تعدیل پیوسته در دامنههای
اسمی نرخهای برابری هدف را در اقتصاد کشور اجتنابناپذیر ساخت .عدم اعالم رسمی
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رژیم پولی مذکور تغییر معناداری در اثرات انتقالی و زنجیرۀ روابط علی میان عدم
تعادلهای اقتصاد کالن ایجاد نکرده و صرفاً نااطمینانی و حساسیت عامالن اقتصادی و
همچنین خالض جریانات مالی سوداگرانه را افزایش داده است.
بهمنظور محاسبۀ توابع کنش-واکنش نرخ رشد بهینۀ ارز به تکانههای مصتلف
بصشهای حقیقی ،مالی ،پولی و موازنۀ پرداختها ،از یک الگوی خودبازگشت برداری
تحت سیاست در این تحقیق استفاده شده که هم رابطۀ میان رشد نرخ ارز با متغیرهای
وضعیت بصشهای مذکور را محاسبه میکند و هم سازوکار واکنشی رشد بهینۀ نرخ ارز
را انعکاس میدهد .متغیرهایی که حامل اثرات تکانههای مذکورند ،بهترتیب شامل تورم،
نرخ بهرۀ حقیقی ،تغییرات ذخایر بینالمللی ،سهم دیون دولت و بانکها در پایۀ پولی،
نسبت سرمایهگذاری به تولید و نیز رشد نرخ ارز هستند که براساس دو ضابطۀ متوسط
روند تاریصی و همچنین کرانۀ باالی کریدور (یک انحراف معیار باالتر از متوسط روند) با
استفاده از اطالعات دورۀ  1399-1352برآورد شدند .براساس نتایج تصمین الگوی
نصست در صورت وقوع تکانۀ تورمی ،پاسخ نرخ ارز در مرحلۀ نصست در قالب افزایش
 20درصدی است و سپس بهتدریج رشد بهینۀ نرخ ارز بهصورت نزولی خواهد بود .اگر
تکانه از منشأ خود نرخ ارز باشد ،مطابق انتظار رفتار مشابهی توسط الگو پیشنهاد شده
است؛ چرا که سیاستگذار همواره پس از بروز یک تکانۀ ارزی ،با استفاده از موانع
تعرفهای و غیرتعرفهای ،پیمان ارزی و همچنین مداخالت ارزی بهتدریج روند کاهش
ارزش پول ملی را محدودتر میسازد .درخصوص وقوع تکانۀ نرخ بهرۀ حقیقی،
سیاستگذار میتواند رشد نرخ ارز را کاهش دهد؛ زیرا افزایش نرخ بهرۀ حقیقی ،هم
تقاضای وارداتی بصشهای مربوط به سرمایهگذاری ناخالض حقیقی و کاالهای بادوام
مصرفی را کاهش میدهد و هم تقاضای سوداگری اسعار را محدود میسازد که نتیجۀ
آنها کاهش رشد نرخ ارز نسبت به روند بلندمدت و همچنین کنترل اثرات تورم انتقالی
خواهد بود .وقوع تکانۀ رشد ذخایر بینالمللی نیز موجب کاهش تدریجی روند بهینۀ نرخ
ارز میشود؛ زیرا با افزایش منابع قابلتصرف خارجی ،زمینۀ بهبود پایداری تراز تجاری و
موازنۀ پرداختها را نیز فراهم میسازد .تکانۀ افزایش سهم دیون دولت از پایۀ پولی نیز
موجب رشد روند نرخ ارز شده است .در همین راستا ،رشد کسری تراز عملیات مالی
دولت بهترتیب موجب افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی ،رشد کلهای پولی،
افزایش تقاضای کل ،گسترش انتظارات تورمی و درنهایت ،افزایش تقاضاهای احتیاطی و
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سوداگرانه در بازار اسعار شده که مقابله با چالش مذکور فقط از طریق خنثیسازی اثرات
پولی کوتاهمدت کسری مالی دولت و همچنین اعمال سیاستهای انقباضی پولی و
تقویت مؤلفههای ثبات مالی میسر است.
واکنش کریدور رشد نرخ ارز در مقابل تکانههای بصشهای حقیقی ،مالی ،پولی و
موازنۀ پرداختها نیز با استفاده از الگوی دوم برآورد شد .نتایج تصمین مبتنی بر فرایند
بهینهسازی تابع واکنش سیاستگذار است؛ بهطوریکه تکانههای واردشده از سوی
متغیرهای الگو ،مستقیم تابع واکنش بهینۀ سیاستی را در قالب تغییرات کریدور رشد
نرخ ارز متأثر ساخت .براساس نتایج مندرج در توابع کنش-واکنش تصمینی مبتنی بر
کرانۀ باالی کریدور ،با افزایش نرخ تورم ،ابتدا کرانۀ باال وسیعتر میشود و پس از کاهش
تورم مورد انتظار و تقاضای سوداگری ،کرانۀ رشد نرخ ارز بهتدریج تنگتر میشود.
درخصوص تکانۀ بهبود نرخ بهرۀ حقیقی نیز در ابتدا دامنۀ نوسانات تنگتری برای
تغییرات نرخ ارز شکل میگیرد که بهتدریج با کاهش نرخهای بهرۀ حقیقی ،انتظار رشد
دامنۀ نوسانات وجود دارد .با وقوع تکانههای مربوط به تغییرات ذخایر خارجی و سهم
دیون دولت از پایۀ پولی ،در مرحلۀ نصست ،دامنۀ نوسان بزرگتری مطابق انتظار شکل
گرفته که با کاهش عدم تعادلهای موازنۀ پرداختها و پولی ،دامنۀ نوسانات رشد نرخ
ارز کوچکتر خواهد شد .بروز تکانۀ سهم دیون بانکی از پایۀ پولی نیز برخالف انتظار
موجب کاهش دامنۀ نوسانات رشد نرخ ارز میشود که احتماالً ناشی از راهبرد آنی
سیاستگذار درجهت کنترل وضعیت باز ارزی و محدودسازی اندازۀ ناترازی مؤسسات
اعتباری در شرایط بروز تکانههای ارزی باشد .درخصوص تکانۀ نسبت سرمایهگذاری به
تولید نیز پیشنهاد شده تا دامنۀ نوسانات رشد نرخ ارز محدودتر شود که مهمترین دلیل
آن ،رابطۀ معکوس میان سهم سرمایهگذاری از تولید با دو متغیر تقاضای سوداگرانۀ
ارزی و همچنین جریان منابع مالی از سرمایهگذاریهای مالی به سمت سرمایهگذاری
حقیقی است .پدیدۀ مذکور همچنین موجب تقویت پایداری سرمایهگذاری حقیقی در
فضای اقتصاد کالن میشود .در تحلیل نهایی ،این الگو پیشنهاد گسترش /محدودسازی
دامنۀ نوسانات نرخ ارز را در واکنش به رشد /کاهش عدم تعادلهای کوتاهمدت
بصشهای مالی ،پولی و تراز پرداختها و همچنین جذب نقدینگی ورودی دارد.
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چكیده 
فرایند تحلیل دادههای قیمت مسکن و رشد آن که بهنوعی دادههای فضایی هستند ،تحت
تأثیر وابستگی فضایی قرار دارد .این بدان معنا است که قیمت مسکن و تغییرات آن در یک
ناحیه سبب تغییرات قیمت مسکن در نواحی همجوار میشود .اما نکتۀ دیگر در ارتباط با قیمت
مسکن در نواحی مصتلف شهری ،ناهمسانی در وابستگی فضایی است .این موضوع نشان میدهد
انحراف در مشاهدات وابستگی فضایی در تغییرات قیمت مسکن بین نواحی مصتلف در طول
زمان وجود دارد؛ بهطوریکه اثر وابستگی فضایی بین مناطق شهری در زمان افزایش قیمت ،با
زمان کاهش قیمت مسکن متفاوت است .تحلیل نظری این پدیده از طریق نظریههای اقتصاد
رفتاری صورت میگیرد .در این پژوهش به بررسی این پدیده در بازار مسکن نواحی 22گانۀ
شهر تهران میپردازیم .بدینمنظور ،با استفاده از تصمین مدل فضایی پانل اثر ثابت پویا ،اثر
متغیرهایی مؤثر بر نرخ رشد قیمت مسکن نواحی 22گانۀ شهر تهران برآورد شده است .نتایج
آزمونها حاکی از وجود روابط غیرخطی در مدل است .با کمک مدل رگرسیون فضایی انتقال
مالیم پانلی ( ،)PSTRبا یک تابع انتقال و تعیین سرریز نرخ رشد قیمت مسکن نواحی همجوار
به عنوان متغیر انتقال ،مشصض شد وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی 22گانۀ
شهر تهران در شرایط رونق بیشتر از شرایط رکود است و نوعی ناهمسانی در وابستگی فضایی
نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی شهر تهران در طول زمان وجود دارد.
طبقهبندی.R31 ،C31 ،C33 :JEL

واژههای کلیدی :اثر ثابت شیب مالیم ،اقتصاد رفتاری ،قیمت مسکن ،مدل پویای

فضایی ،ناهمسانی در وابستگی فضایی.
 .نویسندۀ مسئول ،تلفن09131059997 :
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.1مقدمه 
نوسان قیمت مسکن و اثرات آن بر بازار مسکن و سایر بصشهای اقتصادی به یکی
از مسائل کلیدی برای سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است (قلیزاده .)1387 ،طی
دو دهۀ اخیر ،بصش مسکن در ایران از نوسانات زیادی برخوردار بوده که بهتبع آن
زیانهای گستردهای بر بنگاههای تولیدکنندۀ مسکن و سایر بصشهای اقتصادی به جا
گذاشته است (قلیزاده و بصتیاریپور .)1391 ،بهدلیل ناهمگنبودن مسکن در سطح
استانها باید نگاه منطقهای به مسکن داشت و نگاه ملی به مسکن با خطاهای بزرگ
مواجه خواهد شد (خلیلی عراقی و همکاران .)1392 ،در مطالعات مسکن در کالنشهرها
عوامل درونزا و برونزای فراوانی در تعیین قیمت مسکن تأثیرگذارند .اما نکتۀ قابلتوجه
در تحلیل تغییرات قیمت مسکن در یک کالنشهر این است که مشاهده میشود رشد
قیمت در نواحی مصتلف یکسان نیست و در نواحی مصتلف با وقفۀ زمانی و مکانی رخ
میدهد .تجربه نشان میدهد تغییرات قیمت مسکن از یک ناحیه شروع میشود و در
مراحل بعدی به سایر نواحی انتشار مییابد .به همین دلیل ،بحث مجاورت و وابستگی
فضایی 1و همچنین ناهمسانی فضایی 2مطرح میشود .وابستگی فضایی در قیمت مسکن
که بهعنوان اثر موجی 3نیز از آن یاد میشود ،به این معنا است که تغییر قیمت مسکن
در یک ناحیه سبب تغییرات قیمت مسکن در نواحی همجوار میشود .هرچقدر
تأثیرپذیری و ارتباط نواحی بیشتر باشد ،وابستگی فضایی بین نواحی بیشتر است و
پدیدۀ اثر موجی شدت بیشتری خواهد داشت .ناهمسانی در وابستگی فضایی قیمت
مسکن گویای این موضوع است که وابستگی فضایی بین نواحی شهری در قیمت مسکن
ممکن است در طول زمان متناسب با وضعیت سیکل تجاری که در آن ،معامالت مسکن
صورت میگیرد  ،متفاوت باشد .به عبارت دیگر ،میزان وابستگی فضایی و الگوی وابستگی
فضایی بین مناطق شهری در زمان رونق ،با زمان رکود متفاوت است .مشاهدات تجربی
نشان میدهد در شرایط رونق اقتصادی ،میزان وابستگی فضایی بین مناطق شهری
بسیار قویتر از شرایط رکود اقتصادی است (پیجننبرگ .)2017 ،4درواقع ،الگوی نوسان
و حرکت قیمتها ی مسکن بین مناطق شهری در دوران رونق با دوران رکود متفاوت
است.
1. Spatial dependence
2. Spatial heterogeneity
3. The Ripple Effect
4. Pijnenburg

بهرام حکمت و دیگران /مطالعه ناهمسانی در وابستگی فضایی تغییرات قیمت ...
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ناهمسانی در وابستگی فضایی ،ریشه در اقتصاد رفتاری دارد؛ چرا که رفتار متناقض و
تصمیمگیری مالکان مسکن دربارۀ دادوستد در دوران رکود نسدبت بده دوران روندق ،بدر
ایجاد این موضوع مؤثر است .رفتار متفاوت مالکان مسکن برای فدروش مسدکن در دوران
رونق در مقایسه با دوران رکود ،بدر قیمدت مسدکن تأثیرگدذار اسدت و سدبب مدیشدود
همبستگی فضایی قیمتهای مسکن در دوران رونق با دوران رکدود متفداوت عمدل کندد
(جنسوو و مایر .)2001 ،هدف این پژوهش ،بررسی پدیدۀ ناهمسانی در وابستگی فضایی
در بازار مسکن در نواحی 22گانۀ شهر تهران است.
بدین منظور ،در قسمت نصست مقاله ،مروری بر مطالعات داخلدی و خدارجی صدورت
میگیرد .در مطالعدات خدارجی ،پدژوهش هدای انددکی در زمیندۀ ناهمسدانی فضدایی در
وابستگی فضایی قیمت مسکن انجام شده است .همچنین مطدابق بررسدیهدا ،در داخدل
تاکنون پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته اسدت؛ بندابراین ،ایدن پدژوهش مطالعدهای
جدید محسوب میشود .در قسمت دوم مقاله به مباحث نظدری موضدوع پرداختده شدده
است .تلفیق مباحث اقتصاد رفتاری 1در بیان این پدیده در بازار مسکن ،از نکدات جدذاب
مبحث نظری است .در قسمت سدوم مقالده بده روش پدژوهش و مباحدث اقتصادسدنجی
فضایی و همچنین مدلهای پانل انتقال مالیم ( 2)PSTRاثر ثابت فضایی پرداختده شدده
است که کمتر در بازار مسکن بهکار گرفته شده و بدینجهت ،روش پژوهش نیز یکدی از
نقاط مهم است .قسمت چهارم تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش را ارائه میکندد .در پایدان،
جمعبندی و پیشنهادهای پژوهش بیان میشود.
.2پیشینۀپژوهش 

.1-2مطالعاتخارجی 
سلمر )2020( 3مطالعهای با عنوان «تجزیه و تحلیل فضایی قیمدت بدازار مسدکن بدا
استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی ،»4به دنبال افزایش قیمت مسکن در سدال ،2018
برای کشور لهستان انجام داد .وی فرض وابستگی فضدایی و ناهمسدانی فضدایی در رشدد
قیمتهای مسکن را با کمک رگرسیون وزنی جغرافیایی بررسی کرد .در این پژوهش ،اثر
1. Behavioral economics
2. Panel Smooth Transition Regression
3. Cellmer
)4. Geographic Weighted Regression (GWR
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سه دسته از متغیرهای محیطی ،اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در مناطق شدهری
لهسددتان بررسددی شددد .نتددایج نشددان داد متغیرهددای اثرگددذار بددر رشددد قیمددت مسددکن،
شاخض های مهاجرتی و آلدودگی هدوا هسدتند .همچندین آمدارۀ مدوران محلدی 1وجدود
همبستگی فضایی و ناهمسانی فضایی را بین مناطق شهری لهستان تأیید کرد.
مورالی ( )2020در مطالعهای با عنوان «تحلیل وابستگی فضایی در قیمدت امدالک و
مستغالت» به بررسی بازار مسکن اسدتانبول پرداخدت .ایدن مطالعده براسداس دادههدای
مقطعی ،بااستفاده از مشاهدات  25،219ملک فروشرفتۀ سال  ،2017بهدنبال مدلسازی
برای شناسایی وابستگی فضایی در قیمت امالک و مستغالت انجام گرفت .در این مطالعه
با کمک مدل رگرسیون هدانیک ،فاکتورهای وابستگی فضدایی عدواملی همچدون فرایندد
ساختوساز ،خدمات اجتماعی مشترک و ایجاد مجتمعهای مسکونی بزرگ درنظر گرفته
شد .نتایج نشان داد کنترل عوامل فاکتورهای وابستگی فضایی موجب کداهش وابسدتگی
فضایی در بین امالک و مستغالت میشود.
وو و همکاران ( )2020در مطالعۀ «تجزیه و تحلیل ناهمسانی فضایی قیمت مسکن با
استفاده از مجموعه دادههای بزرگ» با اطالعات  24،000مسکن در ایالت یوتای آمریکدا
در سال  ،2011در قالب مدل هدانیک فضایی با سده ویژگدی سداختار مسدکن ،موقعیدت
مکانی و همسایگان بده تعیدین ارزشگدذاری مسدکن پرداختندد .نتدایج نشدان داد یدک
ناهمسانی فضایی در متغیرهای مربوطه در سطح ایالدت یوندا بدوده اسدت .در مطالعدهای
دیگر ،ژنگ و همکاران ( )2019براسداس دادههدای سدال  2005از  25شدهر در منطقدۀ
شهری یانگ تسه به ارزیابی قیمت مسکن در بین این مناطق شهری پرداختندد .در ایدن
مطالعه ،وابستگی فضایی قیمت مسکن با استفاده از مدل پانل فضایی براسداس مداتریس
وزنی فضایی فاصله جغرافیایی و فاصلۀ اقتصادی ارزیدابی شدد .نتدایج نشدانگر وابسدتگی
فضایی بین مناطق شهری است .همچندین ویکدارنن و همکداران ( )2018بدا اسدتفاده از
دادههای  70منطقۀ شهری در طول دورۀ  1980-2015در آمریکا ،ناهمسانی فضدایی در
تغییرات قیمت مسکن را بررسی کردند .مشاهده شد بین مناطق شدهری تفداوت زیدادی
در کشش درآمدی وجود دارد که بر پویایی قیمدت مسدکن تأثیرگدذار اسدت و نشدان از
ناهمسانی فضایی در قیمت مسکن در بین مناطق شدهری دارد .ون و همکداران ()2018
1. Local Moran’s I statistic
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با استفاده از دادههای  603واحد مسکونی شهر هانکونگ چین در سال  2014به ارزیابی
ناهمگونی فضایی براساس مدل قیمتگذاری سنتی هددانیک فضدایی و مددل رگرسدیون
وزنی جغرافیایی ( )GWRپرداختند و استدالل کردند که افزایش نسبی قیمت مسکن در
طول فضا ممکن است متفاوت باشد .نتایج نشان داد مددل رگرسدیون وزندی جغرافیدایی
بسیار خوب عمل کرده و بهتر از مدل قیمتگذاری سنتی هدانیک بوده است.
کوهن و همکاران ( )2016در مطالعهای با عندوان «اثدرات فضدایی و پویدایی قیمدت
مسکن در ایاالتمتحدۀ آمریکا» با استفاده از دادههای  363منطقۀ شهری بدرای -2013
 1996دریافتند که الگوهای سرریز فضایی اثر معنیداری بدر ندرخ رشدد قیمدت مسدکن
مناطق شهری دارد .قیمت مسکن در یک منطقۀ خاص بستگی به وقفدۀ قیمدت منداطق
همجوار دارد و این میزان اثرپذیری در مناطق مصتلف متفاوت و در زمان روندق و رکدود
نیز با مکانیسم تأثیرپدذیری متفداوت خواهدد بدود .پیجننبدرگ ( ،)2017بدا اسدتفاده از
داده های تابلویی  319منطقدۀ شدهری طدی دورۀ  2004 -2005توانسدت سده ویژگدی
فضایی در تغییرات قیمت مسکن ،یعنی وابستگی فضایی ،ناهمسانی فضایی و ناهمسدانی
در وابستگی فضایی هم زمان را ارزیابی کند .وی با یک رگرسیون پانل فضدایی پویدا ،اثدر
نرخ رشد جمعیت ،نرخ بیکاری ،نرخ رشد درآمد سرانه ،تعداد پرواندۀ سداختمانی و وقفدۀ
قیمت مسکن با یک دوره تأخیر را بر نرخ رشد قیمت مسدکن تصمدین زد .نتدایج بیدانگر
وجود ناهمسانی فضایی در وابستگی فضایی بین مناطق شهری در زمان تغییرات قیمدت
مسکن بوده است.

.2-2مطالعاتداخلی 
همانگونه که در مقدمه بیان شد ،مطالعهای بدا ایدن روش در داخدل کشدور صدورت
نگرفته است .از اینرو ،در این قسمت به ارائۀ تعدادی از مطالعات کده روابدط فضدایی در
بازار مسکن کشور را بررسی کرده اند ،پرداخته میشود .پورمحمدی و همکداران ()1397
در مطالعهای با عنوان «بررسی تطبیقی رهیافتهای رگرسیون وزنی جغرافیایی و حداقل
مربعات معمولی در برآورد مدلهای مکانی» با استفاده از دادههدای اسدتانهدای کشدور،
تأثیر درآمد خانوارها بر قیمت مسکن را از طریق دو رهیافت رگرسیون حدداقل مربعدات
معمولی و رگرسیون وزنی جغرافیایی بررسی کردند .نتایج مقایسۀ این دو روش نشان داد
روش رگرسیون وزندی جغرافیدایی در مقایسده بدا روشهدای معمدول و متعدارف بدرآورد
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مدلهای مکانی ،بهدلیل درنظرگرفتن تفاوتهای مکانی ،وابستگی و ناهمسانی فضایی در
بین مشاهدات ،نتایج مطلوبتری ارائه میدهد .عالوهبراین معیارهای خوبی برازش مددل،
داللت بر مناسب بودن روش رگرسیون وزنی جغرافیایی دارد .صارمی و همکاران ()1397
با استفاده از اطالعات سامانۀ خریدوفروش مسکن منطقۀ  2شهرداری تهدران بده تحلیدل
عوامل مؤثر بر قیمت مسکن پرداختند .نتایج عالوه بر شناسایی عوامدل مدؤثر ،حداکی از
مطلوب تربودن تکنیک رگرسیون وزنی جغرافیایی در مقایسه با تکنیک رگرسیون حداقل
مربعات معمولی در توضیحدهندگی قیمت مسکن است.
طالبلو و همکاران ( )1396بااستفاده از دادههدای مربدوط بده  28اسدتان ایدران طدی
 1379-1392به برآورد و مقایسۀ الگوهای پانل پویای دوربین فضایی بدا الگوهدای پاندل
دوربین فضایی و همچنین بدرآورد اثدرات مسدتقیم و غیرمسدتقیم (سدرریزهای فضدایی)
مربوط به متغیرهای توضیحی در دو بعد کوتاهمدت و بلندمدت ،به کمک ماتریس وزندی
فضایی جمعیتی در چارچوب نرمافدزار متلدب پرداختندد .نتدایج در الگدوی پاندل پویدای
فضایی نشان داد متغیر تأخیری قیمت مسکن سهم باالیی در تعیین قیمت مسدکن دارد.
قلیزاده و کمیاب ( )1394به بررسدی غرامدتهدای بیکداری منطقدهای در بدازار مسدکن
استان های ایران پرداختند .در این پژوهش ،بدا اسدتفاده از داده هدای ترکیبدی بدرای 30
استان بدرای دورۀ زمدانی  1380-1390بااسدتفاده از روش خودرگرسدیون گسدترده بده
تحلیل متغیرهای مربوطه پرداخته شد .نتایج نشان داد در استانهایی که میانگین قیمت
مسکن باالیی دارند ،میانگین و نوسانات ندرخ بیکداری پدایین اسدت .قلدیزاده و عقیقدی
( )1394اهرم و زمین و نوسانات قیمت مسکن در ایران را با استفاده از دادههدای فصدلی
نقاط شدهری در دورۀ زمدانی  1371-1391بررسدی کردندد .آنهدا بدا اسدتفاده از مددل
خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی به این نتیجه رسیدند که اهرم زمین در تعیین معادلۀ
قیمت مسکن دارای نقش بنیادی است و ارتباط منفدی بدا هزیندۀ واقعدی سداخت دارد و
تغییرات اهرم زمین ،متأثر از متغیرهای تولید ناخالض داخلدی واقعدی ،جمعیدت ،هزیندۀ
واقعی ساخت و نرخ بهره است .خلیلدی عراقدی و همکداران ()1392اثدر انتشدار فضدایی
تغییرات قیمت مسکن در ایران را با استفاده از مدل وقفدۀ فضدایی و دادههدای ترکیبدی
مطالعه کردند .در این مطالعه ،با استفاده از مدل وقفۀ فضایی برای دادههدای  15اسدتان
کشور طی دورۀ زمانی  1370-1389تغییرات قیمت مسکن در ایران بررسی شدد .نتدایج
نشان داد اثر انتشار فضایی قیمت مسکن بین استانهای مصتلف کشور عاملی بسیار مهم
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در توضیح رفتار قیمت مسکن است؛ بهطوریکده متوسدط افدزایش  10درصددی قیمدت
مسکن در سایر استانها ،قیمت مسکن هر استان را  6درصد افزایش مدیدهدد .عظیمدی
( )1391در بررسی نقش عوامل پایهای و حباب بر نوسانات قیمدت مسدکن در ایدران بدا
استفاده از رویکرد ترکیبی فضایی و با استفاده از دادههدای  30اسدتان کشدور طدی دورۀ
 1370-1389ضددمن بررسددی عوامددل تأثیرگددذار بددر نوسددانات قیمددت مسددکن در بددین
استانهای کشور ،وجود اثرات فضایی قیمت مسکن بین استانهای کشور را تأیید کرد.
در جمعبندی پیشینۀ پژوهش باید گفت در اغلب مطالعات داخلی بحث عوامل مدؤثر
بر قیمت مسکن و همبستگی فضایی قیمت مسکن در مقیاس استانی انجام گرفته اسدت؛
درحالیکه این مطالعه برای نصستین بار در مقیاس نواحی شهری در شهر تهدران انجدام
گرفته است .همچنین در این مطالعه به بررسی ناهمسانی در وابستگی فضدایی پرداختده
شده است .مفاهیم نظری اقتصاد رفتاری برای رفتار مالکان مسکن در تشریح ناهمسدانی
در وابستگ ی فضایی به اهمیدت ایدن مطالعده افدزوده و در مطالعدات دیگدر کمتدر بده آن
پرداخته شده است .همانگونه که بیان شد ،انجام این پژوهش در نوع خود کاری جدیدد
است .بهخصوص روش پژوهش با کمک مدل رگرسیون پانل فضایی پویا بدا تدابع انتقدال
شیب مالیم تاکنون در بازار مسکن بهکار گرفته نشدده اسدت و ایدن نیدز بدر ارزش ایدن
پژوهش میافزاید.
.3مبانینظری 
در مباحث نظری ،دالیلی برای تعامل واحدهای مقطعی با یکدیگر مطرح میشود کده
توجه زیادی به خود جلب کرده است و شواهدی در توسعۀ نظری پدیدههدای اجتمداعی
مانند ارزش اجتماعی ،اثرات هم نشینی ،اثرات شبکۀ ارتباطی ،آلودگی ،تعامالت اجتماعی
و وابستگی متقابل و ...بوده است .مدلسازی و تحلیل این موضدوعات بدا توجده بده شدکل
درنظرگرفتن این تعامالت ،متفداوت اسدت .درنظرگدرفتن ندوع تعدامالت فضدایی ،نقشدی
اساسی در شکلگیری مدلهای فضایی برای تحلیل پدیددههدا دارد (الهورسدت.)2014 ،
تأثیر فضا در مدلهای دادههای تابلویی را میتوان بهصورت متغیر فضایی درونزا ،برونزا
یا بهوسیلۀ خودهمبستگی خطای فضایی درنظر گرفدت .در یدک مددل عمدومی فضدایی،
تأثیر فضا به سه حالت مطرحشده اینگونه اعمال میشود:
()1

yt =μ + ρwyt + x β + wxt θ +ut ut =λwut +εt
t
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در اینجا فرض میشود  ،i = 1,2,….,Nیعندی  Nواحدد فضدایی داریدم و  tشاخصدی
برای بعد زمان است؛ بهطوریکه  t = 1,2,….,Tاست .پس  ytنشاندهندۀ یک مداتریس
 NT×1از متغیر وابسته خواهد بود .در صورت داشتن  Kمتغیر توضیحی xt ،یک ماتریس
 NT×Kاست .در این مدل ρwyt ،نشاندهندۀ تعدامالت متقابدل درونزا بدین واحددهای
فضایی است .همچندین  wxt θنشدانگر تعدامالت بدرونزا بدین واحددهای فضدایی اسدت.
تعامالت جزء خطا نیز با عبارت  λwutدر مدل درنظر گرفته شده است.
اثرات )  μ = (μ1 ,μ2 ,…..μNخاص واحدهای فضایی است که بهصورت جزء ثابت یدا
تصادفی در مدل درنظر گرفته میشود .اگر بهصورت ثابت رفتار کند ،مدل اثرات ثابدت و
اگددر بددهصددورت تصددادفی رفتددار کنددد ،مدددل اثددر تصددادفی خواهددد بددود .همچنددین،
)  ε = (ε1 ,ε 2 ,….,εNجزء خطای مدل بهصورت یک مداتریس  NT×1از اجدزای اخدالل
مدل و دارای فروض کالسیک ها است .در این مدل ،فرض مدیشدود ضدرایب متغیرهدای
توضیحی یعنی βها برای تمامی واحدهای فضایی یکسان است .ولی مقدار ثابت عدرض از
مبدأ برای هر واحد فضایی متفاوت است .درواقدع ،نداهمگنی در بدین واحددهای فضدایی
بهدلیل شرایط خاص هر واحد سبب ایجاد اثراتی بر متغیر وابسته میشود که متغیرهدای
توضیحی در بیان آن ناتوان هستند و ایدن اثدرات در مددل ناشدناخته اسدت .ایدن جدزء
ناشناختۀ مؤثر بر متغیر وابسته را معموالً میتوان در جزء خطا درنظر گرفت .البته اینجدا
صرفاً اثرات خاص فضایی را درنظر میگیریم و از پرداختن به اثرات خاص زمدانی پرهیدز
میکنیم .از اینرو میتوان جزء خطا را در مدل بهصورت زیر تجزیه کرد:
ut = λwut +μi +εt
()2
در اینجا  utاز سه جزء تشکیل شده است .جزء  λwutاثدر تعدامالت فضدایی در بدین
اجزای خطا را نشان میدهد .جزء  μiاثرات ناهمگنی بین واحدهای فضایی یا همدان اثدر
خاص هر واحد فضایی درنظر گرفته شده است و  εtجز خطا مدل را تشدکیل مدیدهدد.
جزء μiها اثرات ناهمگنی بین واحدهای فضایی یا همان اثر خاص هر واحد فضایی است.
درواقع ،وجود پارامتر  μiدر تصریح الگو موجب متفاوتشدن ساختار مدل از یدک واحدد
فضایی به واحد فضایی دیگر می شود .اگر فرض شود این اثرات خاص فضدایی بدهصدورت
ثابت رفتار میکنند ،میتوان آن را بهعنوان یک پارامتر ثابت تصمین زد و برای هر واحدد
فضایی یک متغیر دامی درنظر گرفته می شود؛ بنابراین به این مدل ،اثرات ثابدت فضدایی
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میگویند .در این حالت μi ،ممکن است با متغیرهای  xitهمبستگی داشدته باشدد ،ولدی
مستقل از  εtاست .ولی اگر فرض شود اثرات خاص فضایی μiها بهصورت تصادفی رفتدار
کنند و قابلشناسایی نباشند ،میتوان آن را بهعنوان بصشی از جزء خطای مددل درنظدر
گرفت .در این صورت ،اثرات خاص فضایی هیچگونده همبسدتگیای بدا متغیدر توضدیحی
نصواهند داشت .این مدل را پانل اثرات تصادفی مینامند (الهورست.)2014 ،
درنظرگرفتن تعامالت فضایی موجب شکلگیری پدیدههایی همچون وابستگی
فضایی و ناهمسانی فضایی میشود .در بازار مسکن ،یکی از ویژگیهای اصلی مسکن،
جنبۀ فضایی یا مکانی آن است .برای دادههای قیمت مسکن در نواحی شهری ،بهدلیل
اینکه ماهیت این دادهها دارای مشصصۀ جزء مکان است ،شاهد وجود وابستگی فضایی و
ناهمسانی فضایی بین دادهها خواهیم بود (انسلین .)1988 ،برای شناخت اثرات سرریز
قیمت مسکن بین نواحی شهری نیاز است به شناخت این دو پدیده پرداخته شود.

.1-3وابستگیفضاییدرقیمتمسكن 
در بازار مسکن در مکانهای مصتلف باید شاهد قیمتهای مصتلفی برای مسکن بدود.
نکتۀ قابلذکر این است که میزان ارتباطات بین مکانها سبب تأثیرپذیری قیمت مسدکن
از یکدیگر میشود .بیشتر مشاهده میشود مناطق شدهری کده از لحداظ جغرافیدایی بده
یکدیگر نزدیکتر هستند ،ویژگیهای اقتصادی و اجتمداعی (جمعیدت ،اقتصداد ،فرهندگ
و )...مشابهی دارند؛ بنابراین دارای الگوهای نوسانات قیمت مسکن مشابه هستند .درواقع،
ویژگیهای مشترک این مناطق شهری موجب افزایش ارتباطات بدین آنهدا مدیشدود و
هرچه ارتباطات بیشتر باشد ،تأثیرپذیری از یکدیگر بیشتر اسدت و سدبب یکسدانسدازی
الگوهای تغییر قیمت مسکن در این مناطق میشود (هالی و همکداران .)2011 ،گدیلن و
همکاران ( )2001ویژگی بینظیری از وابسدتگی قیمدت مسدکن را نشدان دادندد .آنهدا
استدالل کردند وابستگی فضایی بین دو مشاهده نهتنها به فاصدلۀ بدین آن دو ،بلکده بده
جهت وابستگی هم بستگی دارد .از اینرو ،وابستگی فضایی بین مناطق شدهری متفداوت
است و اثر تغییر قیمت مسکن از یک ناحیه به نواحی مجاورش متفاوت میشود.
شواهد تجربی زیادی وجود دارد که بازار مسدکن در هدر ناحیده دارای ویژگدیهدایی
همچون هزینۀ جستوجو ،هزینۀ دادوستد و اطالعات ناقض است .اگر این موارد نبودندد،
قیمت مسکن بهسرعت با شوکها تعدیل میشد ،اثر موجی غیرممکن مدیشدد و قیمدت
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مسکن در بین نواحی بهسرعت بده سدمت یکسدانشددن پدیش مدیرفدت (وود.)2003 ،
اقتصاد رفتاری به تحلیل نظری پدیدۀ وابستگی فضدایی در بدین منداطق شدهری کمدک
میکند .مطابق بدا آن ،منداطق شدهری مجداور دارای فرهندگ ،تداریخ ،محدیطزیسدت و
همچنین دارای سیاستگذاریهای یکسان هسدتند .از ایدنرو خانوارهدا ممکدن اسدت از
رفتار مصرفی یکسانی پیروی کنند .همچنین عرضهکننددگان مسدکن بده احتمدال زیداد
تمایل به رفتار ساختار مشابه در ساخت مسکن همچون اندازۀ مسدکن ،طراحدی و شدیوۀ
معماری و ...دارند؛ بنابراین ،این مناطق در هنگام تعیین انتقال قیمت با یکددیگر مدرتبط
هستند .دلیل دیگر ،سهم یکسان مناطق از ارائۀ خدمات عمومی و دسترسی بده امکاندات
است .بدینترتیب وابستگی فضایی بیشتری دارند (هالی و همکاران.)2011 ،

.2-3ناهمسانیدروابستگیفضاییقیمتمسكن 
وابستگی فضایی در قیمت مسکن به معنای میزان تأثیرپذیری مناطق از قیمدتهدای
مسکن مناطق همجدوار و همسدایگان خدود اسدت .شدایان ذکدر اسدت کده ایدن میدزان
تأثیرپذیری و ارتباطات بین مناطق شدهری در طدول زمدان ناهمسدان اسدت .ناهمسدانی
فضایی هنگامی رخ میدهد که فعالیتها یا پدیدههدا در یدک مکدان خداص متفداوت بدا
مناطق دیگر باشد .بهطور خاص ،این بدان مفهوم است کده منداطق جغرافیدایی در فضدا
فاقد همگنی هستند (انسلین .)1988 ،ناهمسانی فضایی نشان میدهدد ناپایدداری رفتدار
اقتصادی در بین مشاهدات فضایی در عمل اقتصادی است .در حالدت ناهمسدانی فضدایی
داده های مقطعی ،تأثیر متغیرهای توضیحی در منداطق مصتلدف ممکدن اسدت متفداوت
باشد .پس اینکه رفتار اقتصادی در طول فضا متفاوت است ،یک فرض واقدعبینانده اسدت
(ون .)2017 ،اما ناهمسانی در وابستگی فضایی نشان میدهد یک منطقۀ خاص در طول
زمان رفتار متفاوتی از اثرپذیری مناطق مجاور خود خواهد داشت .یعنی مناطق در طدول
زمان ،رفتار اقتصادی متفاوتی از خود نشان میدهند .این سبب ناهمسدانی در وابسدتگی
فضایی در قیمتهای مسکن میشود (جنسوو و مایر .)2001 ،مطالعات فراوانی از جملده
بنت و همکاران ( ،)2010آننبرگ و همکاران ( ،)2011هالی و همکاران ( ،)2011هندگ
و همکاران ( )2014و پیجننبرگ ( )2017این موضوع را تأیید کردهاندد .ایدن مطالعدات،
دلیل ناهمسانی در وابستگی فضایی را رفتار متنداقض تصدمیمگیدری مالکدان مسدکن در
زمان رکود و رونق میدانند و ریشۀ این موضوع را در اقتصاد رفتاری معرفی میکنند.
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رفتار متفاوت مالکان برای فروش مسکن در دوران رونق در مقایسه با دوران رکود ،بر
قیمت مسکن تأثیرگذار است .این موضوع سبب میشدود وابسدتگی فضدایی قیمدتهدای
مسکن در دوران رونق با دوران رکود متفاوت باشد (پیجننبرگ .)2017 ،در زمان روندق،
انتظار بر آن است که با افزایش قیمتهدای اسدمی ،شداهد افدزایش سدود بدرای مالکدان
مسکن باشیم ،پس مالکدان مسدکن انگیدزۀ کدافی بدرای فدروش مسدکن خدود را دارندد.
خریداران نیز بدهدلیدل شدکلگیدری انتظدارت افدزایش مدداوم قیمدت مسدکن در بدازار،
قیمتهای ارائهشده توسط فروشندگان را میپذیرند؛ بندابراین بدازار توسدط فروشدندگان
هدایت میشود و خریداران بهراحتی مایل به پذیرفتن قیمدت مسدکن در حددود قیمدت
مشابه معاملهشده در همان زمان هستند .این رفتدار قیمدتپدذیری خریدداران مدیتواندد
ناشی از خوشبینی بیشازحد آنهدا بده افدزایش قیمدتهدای آیندده و رفتدار ازدحدامی
خریداران در خرید باشد .بدینترتیب همبستگی فضایی قدویای را در معدامالت مسدکن
شاهد خواهیم بود و معامالت مسکن از قیمت مسکنهای معاملهشده در مناطق همجدوار
تأثیر میپذیرد (هالی و همکاران.)2011 ،
از طرف دیگر ،در شرایط رکود ،بهدلیل کاهش قیمدتهدای مسدکن ،مالکدان مسدکن
دچار زیان میشوند .البته درک از اندازۀ زیان برای مالکان به این صورت است که مالکان
مسکن ،قیمت جدید دارایی خود را که در بازار شکل گرفته است با قیمتهای قبلدی یدا
قیمتهای مدنظر خود مقایسه میکنند که گویای ارزشی است که از مسکن خدود درک
کردهاند و بهعنوان منبع ارزیابی ،قیمت پایه برای مسدکن خدود مدیدانندد .ایدن کداهش
قیمتهای جدید در مقایسه با قیمت پایۀ مدنظر مالکان حاکی از میزان زیدان حاصدل از
فروش است .این زیان سبب میشود مالکان از فروش مسدکن دسدت نگده دارندد .رفتدار
ریسکگریزی مالکان سدبب مدیشدود مالکدان از پدذیرش اطالعدات جدیدد بدازار کده از
معامالت مسکن مناطق همجوار شکل گرفته است خودداری کنند و تا رسیدن قیمتهدا
به قیمت مدنظر خود از فروش خودداری کنند .این نشاندهندۀ ضعیفشدن همبسدتگی
فضایی در قیمتهای مسکن بین مناطق شهری در رکود نسبت به رونق اسدت (هیدان و
همکاران .)2017 ،معموالً برای سرمایهگذارانی که سود بهدست آوردهاند ،در مقایسده بدا
سرمایهگذارانی که زیان کردهاند ،تمایل بده فدروش دارایدی بیشدتر اسدت .ایدن یافتده از
مشدداهدات تجربددی دادوسددتد دارایددیهددا حاصددل ش دده اسددت (اودیددن .)1988 ،معمددوالً
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اقتصاددانان رفتداری ،نظریدۀ چشدماندداز ،1اثدر تمایدل ،2حسدابداری ذهندی 3و اخدتالل
شناختی 4را بهعنوان مفاهیمی مطدرح مدیسدازند کده مدیتوانندد پدیددۀ ناهمسدانی در
وابستگی فضایی قیمت مسکن را تفسیر کنند.
الف) نظریۀ چشمانداز:تئوری چشمانداز بهدنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و
ترجیحات روانشناختی افراد بر شیوۀ تصمیمگیری آنان است .به بیدان دیگدر ،ایدن الگدو
نشان میدهد چگونه انسانها گاهی به طدور سیسدتماتیک ،اصدل عقالنیدت اقتصدادی را
نادیده میگیرند و برخالف اصول عقالیی رفتار میکنند .براسداس ایدن نظریده ،احسداس
نارضایتی از ضرر ،بیش از احساس رضایت از کسب سدود اسدت .کدانمن و توریسدکی در
سال  1979نظریۀ چشم انداز را ارائه کردند .کانمن و توریسکی بیدان کردندد زمدانی کده
سرمایهگذاران در قسمت منفی ثروت (ضرر) هستند ،از ریسکگریزی به ریسدکپدذیری
تغییر جهت میدهند .نظریۀ چشمانداز ،اساساً نحوۀ ارزیابی سود و زیدان توسدط افدراد را
توصیف میکند .برمبنای این نظریه ،در بازار مسکن افراد براسداس مقایسدۀ قیمدتهدای
جدید بازار با قیمت مبنا ،5خود را در دامنۀ سود یا زیان در صورت فدروش دارایدی خدود
میبینند  .در این شرایط ،رفتدار مالدک در دامندۀ سدود بدا دامندۀ زیدان متفداوت اسدت؛
بهطوریکه در دامنهای که فرد از فدروش دارایدی خدود سدود بدهدسدت مدیآورد ،رفتدار
ریسکپذیری در تصمیمگیری برای فروش دارایی خود خواهد داشت؛ بنابراین تمایل بده
فروش دارایی خواهد داشت .در دامنهای که زیان بدهدسدت مدیآورد ،فدرد ریسدکگریدز
میشود و برای اجتناب از زیان ،از فروش دارایی خود صرفنظر میکند (کانمن.)2011 ،
ب)حسابداریذهنی :حسابداری ذهنی ،مطالعۀ چگونگی تفسیر افراد از اطالعدات
برای اتصاذ تصمیم براساس تجزیه و تحلیل آنهدا از تدأثیر حدوادخ رخداده در ذهنشدان
است که ممکن است در آن ،از اصل عمومی منطقیبودن تصطی شود .حسابداری ذهنی،
شناخت بیشتر روانشناسی انتصاب است .در حسابداری ذهنی بهدنبال درک توضیح اثدر
احساسات انسانی در فرایند تصمیمگیری هستیم .انسانها تمایدل بده نگهدداری حدوادخ
خاص در ذهن خود بهصورت تصورات دارند .این تصورات ،گاهی بیشتر از خود حوادخ بر
1. Prospect theory
2. Disposition effect
3. Mental Accounting
4. Cognitive dissonance

 .5قیمت مبنا ،قیمتی است که مالک از ارزش دارائی خود در ذهن دارد.
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تصمیمگیری افراد اثر میگذارد (کدانمن .)2011 ،حسدابداری ذهندی موجدب مدیشدود
سرمایهگذاران در فروش سرمایهگذاریهایی که قبالً منفعت زیادی ایجاد کرده ،ولی بعداً
با کاهش قیمدت مواجده شدده و منفعدت آن کداهش یافتده اسدت ،تردیدد کنندد .رفتدار
تصمیمگیر ی مالکان مسکن برای فدروش مسدکن خدود در شدرایط روندق و رکدود بدازار
براساس حسابداری ذهنی صورت گیرد .افراد بهصورت سطحی وضعیت سود و زیان خود
را با حساب سرانگشتی بررسی میکنند و تصمیم به فروش یدا عددم فدروش مدیگیرندد،
هرچند ممکن است تصمیم آنها از منطق به دور باشد؛ بنابراین نظریۀ محاسبات ذهندی
بیان میکند افراد برای جلوگیری از زیان با قوانین شصصی و مددیریتکدردن محاسدبات
خود واکنش نشان میدهند و سعی میکنند در زمان کداهش قیمدت ،از فدروش دارایدی
خود جلوگیری کنند .این عدم فروش سبب میشود صداحبان مسدکن از کداهش قیمدت
مسکن مناطق مجاور خود تأثیر نپذیرند و رفتار متفداوتی از خدود در زمدانی کده قیمدت
مسکن در شرایط رونق قرار دارد ،نسبت به تغییرات قیمت مسکن مناطق همجدوار خدود
نشان دهند .درنتیجه ناهمسانی در وابستگی فضایی سبب تفاوت قیمت مسدکن در بدین
مناطق میشود (پیجننبرگ.)2017 ،
ج)اثرتمایل:یکی از موضوعات خطای ادراکی افراد در بازارهای مالی ناشدی از ایدن
رفتار است که افراد هنگام پیشبینی پدیدههای آتی یا ارزش چیزی ،از اطالعات موجدود
استفاده و بعد آن را تعدیل میکنند .پژوهشها نشدان مدیدهدد فرایندد تعددیل در ایدن
حالت به مقدار کافی انجام نمیشود .مطالعات روانشناختی نشان داده است افراد هنگدام
پیشبینیهای عددی ،بسیار تحت تأثیر آخرین ارزش مورد پدیشبیندی قدرار مدیگیرندد
(کانمن .)2011 ،مثالً اگر در بازار سرمایه اطالعات دقیقدی دربدارۀ قیمدت سدهام وجدود
نداشته باشد ،قیمت موجود بهعنوان قیمت درست ارزش تلقی میشود .پدس از افدزایش
هر بار قیمت ،ذهن افراد به آخرین قیمت قبلی تمایل دارد و اطالعات بعددی را ندامربوط
تلقی میکند .پس افراد معموالً به آخرین اطالعات منتشرشده توجه کمتری دارندد و آن
را کمتر از اطالعات قبلی در تصمیمگیری خود دخیل میکنند؛ بنابراین روند افزایشی یدا
کاهشی قیمتۀ با کمی تعدیل بر تصمیمگیری اثر زیادی خواهد داشت .دیدگاه اثر تمایل،
نوعی رفتار مقاومتی مالکان مسکن برای فروش مسکن در قیمتهدای پدایین و در زمدان
رکود بازار را مطرح میکند؛ بهطوریکه در زمان رکود و کاهش قیمت ،مالکان تمایلی بده
پذیرش قیمتهای پایین را ندارند ،ذهن افراد معطوف به قیمتهای قبلی است و تمایلی
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برای فروش مسکن وجود ندارد .بدینترتیب براساس ایدن نظریده ،ایدن تفداوت رفتداری،
عاملی برای ناهمسانی در وابستگی قیمت مسکن میشود (آننبرگ و همکاران.)2011 ،
د)نظریۀاختاللشناختی :اختالل شناختی نوع درگیری ذهنی 1است کده در آن،
افراد سعی میکنند با ارائۀ توجیهاتی از پذیرش اطالعات جدید خودداری کنندد .دالیدل
زیادی سبب میشود افراد شناخت درستی از قیمتها نداشته باشند .خطاهایی همچدون
خطاهای دسترسی به اطالعدات ،فقددان دیدد درسدت از بدازده کوتداهمددت و بلندمددت
سرمایهگذاری و خطای فرافکندی و شدایعات و همچندین موقعیدت احساسدی و تدأثیرات
درونی اثر مهمی بر تفسیر و ادراک وضعیت ریسک و تصمیمگیری دارد و اصدوالً موجدب
تشدید یا ضعف سایر تورشهای شناختی میشدود (کدانمن .)2011 ،بددینترتیدب ایدن
موارد ممکن است تصمیمگیری افراد در خریددوفروش را بدا اخدتالل مواجده کندد .ایدن
خطاها مانع پذیرش اطالعات جدید میشود .افدراد در مقابدل پدذیرش اطالعدات جدیدد،
مقاومت و توجیهی برای نادرستبودن اطالعات جدید مطرح مدیسدازند .ایدن پدیدده در
بازار مسکن به این شکل رخ میدهد که مالکان مسکن از اطالعات کاهش قیمت مسدکن
اجتناب یا سعی میکنند استدالل کنند که چگونه این کاهش قیمت بدر قیمدت مسدکن
آنها تأثیر نمیگذارد؛ بنابراین مالکان از پذیرش اطالعات جدید از مناطق همجوار پرهیز
میکنند یا برای بیتدأثیر بودن ایدن کداهش قیمدت بدر مسدکن خدود دلیدل مدیآورندد.
بدینترتیب اثرات قیمت مسکن ،به تصمیم صاحبان مسکن در مکان و زمانهای مصتلف
بستگی دارد و زمان کاهش قیمت مسکن ،اثرات تعامالت فضایی نسبت به زمان افدزایش
قیمت کمتر است .از اینرو ،مکانیسمهایی که سبب پدیددۀ مدوجی مدیشدوند ،بده روش
یکسانی در زمان کاهش قیمت عمل نمیکنند .اثدرات انتشدار فضدایی در زمدان کداهش
قیمت در مقایسه با زمان افزایش قیمت ،کاهش مییابد (جنسوو و مایر .)2001 ،
.4روشپژوهش 
با توجه به اینکه دادههای قیمت مسکن در نواحی شهری دارای مشصصۀ جزء مکدان
هستند ،وابستگی فضایی و ناهمسانی فضایی بین دادهها میتواند بهوجدود آیدد؛ بندابراین
استفاده از اقتصادسنجی متعارف ما را دچار خطا و نقض فروض گاس-مارکوف 2مدیکندد
1. Mental conflict
2. Gauss & markov
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و پدیدۀ انتشار فضایی را درنظر نمیگیرد .از ایدنرو ،در جهدت کشدف میدزان وابسدتگی
فضایی و ناهمسانی فضایی باید از اقتصادسنجی فضایی کمدک گرفدت (انسدلین.)2003 ،
تأثیر فضا در مدلهای دادههای تابلویی را میتوان بهصورت متغیر فضایی درونزا ،برونزا
یا بهوسیلۀ خودهمبستگی خطای فضایی درنظرگرفت .بدینترتیب در یک مدل عمدومی،
تأثیر فضا بهصورت زیر در مدل اعمال میشود:
Yt =ρWN Yt +Xt β+WN Xt θ+μt
()3

μt =λWN μt +εt
در اینجا  Ytبرداری با ابعاد  N×1از متغیر وابسته است X𝑡 .ماتریسی  N×Kاز متغیدر

توضیحی است .ماتریس وزنی فضایی  WNبه ابعاد  N×Nاست کده ارتباطدات همسدایگی
بین واحدهای مقاطع را نشان میدهد .ساخت ماتریس وزنی فضایی برحسدب مجداورت،
فاصلۀ مکانی ،فاصلۀ اقتصادی یا روابط اجتماعی بین مقاطع شکل پیددا مدیکندد .طبدق
قرارداد ،عناصر قطر اصلی مداتریس  WNهمگدی صدفر هسدتند .مداتریس وزندی عمومداً
براساس سطرها نرمالیزه میشود .در اغلب مطالعات ،مداتریس وزندی فضدایی را در طدول
زمان ثابت درنظر میگیرندد WN Yt .بدهعندوان متغیدر درونزای فضدایی درنظدر گرفتده
میشود .اثر تعامالت ،متغیر وابستۀ همسایگان را در مدل اعمدال مدیکندد .معنداداربودن
ضریب  ρنشاندهندۀ وجود تعامالت فضایی درونزا اسدت WN Xt .اثدر تعدامالت فضدایی
برون زا ،متغیرهای توضیحی همسایگان را در مدل اعمال میکند .معناداربودن ضدریب θ
نشان دهندۀ وجود تعامالت فضایی برونزا است .تعامالت فضدایی را همچندین مدیتدوان
بهصورت شوکهدای مشداهدهنشدده از همسدایگان ،در جدزء خطدا منظدور کدردWN μt .
تعامالت خطا ،فضایی را در مدل اعمال مدیکندد .معنداداربودن  λدر مددل ،تأییدکننددۀ
تعامالت فضایی بهصورت خطای فضایی است .برحسب اینکه در یدک مددل فضدایی چده
تعامالتی درنظر داشته باشیم ،با انواع مدلهای فضایی مواجهیم (الهورست .)2017 ،یکی
از موضوعات مهم در پژوهشهای مرتبط بدا اقتصادسدنجی فضدایی ،انتصداب ندوع مددل
فضایی است .متناسب با درنظرگرفتن نوع تعامالت فضایی ،با انواع مددلهدای فضدایی از
جمله مدل خودرگرسیونی فضایی ،)SAR( 1مدل خطای فضایی ،)SEM( 2مدل دوربدین
فضایی ،)SDM( 3مدل ترکیبی خودرگرسیونی فضدایی ،)SAC( 1مددل خطدای دوربدین
1. Spatial Autoregressive regression
2. Spatial Error Model
3. Spatial Durbin Model
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فضددایی )SDEM( 2و مدددل عمددومی فضددایی )GNS( 3مواجدده خددواهیم بددود .همچنددین
مدلهای فضایی می توانند ایستا و پویا نیز باشند .برای انتصاب مددلهدای فضدایی ابتددا
میتوان مدل عمومی فضایی را درنظر گرفت و با آزمدون ،از وجدود ندوع عامدل تعدامالت
فضایی اطمینان حاصل کرد .سپس بعد از معناداری عامل تعامل فضایی مدیتدوان مددل
مناسب را برگزید (الهورست .)2017 ،در ارتباط با درنظرگرفتن اثرات واحددهای فضدایی
بهصورت اثر تصادفی یا اثر ثابت در مدلهای ایستا با آزمون هاسمن ،نوع مدل اثر ثابت و
اثر تصادفی مشصض میشود ،اما در مدل های پویا نیازی به ایدن آزمدون نیسدت و مددل
بهصورت اثر ثابت باید درنظر گرفته شود (الهورست .)2011 ،به پیروی از مدل الهورسدت
( )2014مدل تأخیر فضایی اثر ثابت پویا 4بهطورکلی بهصورت زیر است:
Yt =ρwyt-1 +βxt +μ+∂t lN +εt
()4
در اینجا  Ytیک بردار  N×1است که شامل یک مشاهدۀ متغیر وابسته برای هر واحدد
فضایی ) (i=1,2,….,Nدر زمان  tاست ρ .پدارامتر وابسدتگی فضدایی و  xtیدک مداتریس
 N×Kاز  Kمتغیر توضیحی است μ .اثر ثابت فضدایی مقداطع اسدت ∂t .دورۀ زمدانی اثدر
فضایی یا همان متغیر دامی زمان است و  lNیک برداری که  N×1اسدت .معنداداربودن ρ
وابستگی فضایی را به ما نشان می دهد .آمارۀ موران برای بررسی جهت وابستگی فضدایی
از آزمونهای الزم است .اما نکتۀ مهم این است که در صورت وجدود ناهمسدانی فضدایی،
یک مدل رگرسیون پانل اثر ثابت انتقال مالیم ( )PSTRنیاز است مطرح شود.

.1-4مدلرگرسیوناثرثابتانتقالمالیمتابلویی( )PSTR
مدل رگرسیون انتقال مالیم تابلویی ،مدل اثرات ثابت با رگرسیون برونزا اسدت .ایدن
مدل را میتوان به دو طریق تفسیر کرد .نصست ،ممکن است آن را بهعندوان یدک مددل
تابلویی خطی ناهمگن با ضرایبی که متفاوت با مقاطع در طول زمان است ،درنظر گرفت.
ناهمگنی در ضرایب رگرسیون را با فرض اینکده ایدن ضدرایب تدوابعی پیوسدته از متغیدر
قابلمشاهدهاند ،میتوان از طریق تابع محدودشده درنظر گرفت که درواقدع تدابع انتقدال
نامیده میشود و بین دو محدوده از نظامهای افراطی معموالً در نوسان است .ضرایب این
1. Spatial Autocorrelation Regression
2. Spatial Durbin Error Model
3. General Nesting spatial
4. Dynamic spatial lag ﬁxed effect Model
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رگرسیون برای هریک از مقاطع در طول زمان تغییر میکنند .تفسدیر دوم ،مددل PSTR

به طور ساده میتواند بهعنوان یک مدل همگن غیرخطی درنظر گرفتده شدود .درنهایدت،
میتوان گفت که تکمعادلۀ مدل انتقدال مالیدم )STAR( 1بدا  STRمفهدومی مشدترک
دارند (گونزالز .)2005 ،2مدل اساسی  PSTRبا دو رژیم را میتوان بدهصدورت زیدر بیدان
کرد:
Yit =μi +β0 Xit +β1 Xit g(qit ,γ,c)+μit i=1,2,…,N, t=1,2,…,T
()5
در فرمول باال i ،نشاندهندۀ مقطع و  tزمان است .متغیر وابسته  Yitاست و  Xitیدک
بردار  Kبعدی از متغیرهای توضیحی است μi .بیانکنندۀ اثرات ثابت مقاطع و  μitجملدۀ
خطا است g(qit ,γ,c) .نیز یک تابع پیوسته و کراندار از متغیرهای قابلمشاهده  qitاست
و برای اینکه به صفر و یک محدود شود ،نرمالیزه شده است .این مقادیر حدی با ضدرایب
رگرسیون  β0و  β0 +β1همراه شده است؛ بهطدوریکده مقدادیر  ،qitمقدادیر  gرا تعیدین
میکنند و بنابراین تأثیر ایدن رگرسدیون  β0 +β1را بدرای مقطدع  iدر زمدان  tرا تعیدین
میکنند .تابع انتقال را میتوان بهصورت الجیستیکی زیر نوشت:
()6

-1

g(qit ,γ,c) = [1+exp(−𝛾 ∏m
])) j=1 (qit -cj

γ >0,c1 ≤ c2 ≤ ⋯ . ≤ cm
1 ifq ≥c

it
g(qit ,γ,c) = { 0 otherwise
or

در معادلۀ باال )  c=(c1 ,…,cmیک بردار  mبعدی از پارامترها است و در ایدن تدابعγ ،

پارامتر شیب و بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است qit .متغیر انتقدال یدا
آستانهای اسدت و براسداس مطالعدۀ کولیتداز و هداورلین 3مدیتواندد از بدین متغیرهدای
توضیحی ،وقفۀ متغیر وابسته ،یا هر متغیر دیگر خارج از مدل که از حیث مبدانی نظدری
در ارتباط با مدل مورد مطالعده و عامدل ایجداد رابطدۀ غیرخطدی اسدت ،انتصداب شدود.
همچنین )  c=(c1 ,…,cmیک بردار از پارامترهای حد آستانهای یا مکانهای وقدوع تغییدر
رژیم است (کولیتاز و هارولین .)2006 ،

1. Smooth Transition autoregressive
2. Gonzalez
3. Colletaz & Hurlin
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.2-4مدلرگرسیونفضاییاثرثابتباانتقالمالیمدربازارمسكن 
در اینگونه مدلها ضرایب متغیرهای توضیحی بین نواحی با زمان تغییر میکنند.
ضرایب بهطور یکنواخت بهوسیلۀ یک تابع انتقال ،تغییر میکنند و این تابع انتقال اجازه
میدهد تا ضرایب وابستگی فضایی و ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان و فضا
متفاوت باشد .به این ترتیب ،ناهمسانی فضایی در قیمت مسکن بهوسیلۀ تغییر ضرایب
اساسی مدل تعیین میشود .این مدل برگرفته از مدل گونزالز و همکاران ()2005
بهصورت زیر تصریح میشود:
yit =μi +θ0 xit +θ1 xit g(qit ,γ,C)+εit
()7
در اینجا ) g(qit ,γ,Cتابع انتقال است که بین صفر و یک نرمالیزه شده است .وقتی
تابع انتقال معادل صفر است ،ضرایب متغیر توضیحی  θ0است .زمانی که تابع انتقال
معادل  1است ،ضرایب متغیر توضیحی  θ1 +θ0است qit .گویای پارامتر انتقال و  γگویای
سرعت انتقال است .هرچقدر  γبزرگتر باشد ،انتقال متغیر انتقال آنیتر است C .پارامتر
وضعیت 1است؛ مثالً در شرایط بازار مسکن ،پارامتر  Cمیتواند وضعیت رونق یا رکود
بازار را نشان دهد .تابع انتقال را میتوان بهصورت تابع الجیستیک زیر بیان کرد:
()8

1

)it -C

-γ(q

1+e

=)g(qit ,γ,C

اگر متغیر انتقال  qitکوچکتر از پارامتر وضعیت  Cباشد ،تابع انتقال )g (qit ,γ,C

به سمت صفر میرود و ضرایب به سمت  θ0تمایل دارند .اگر متغیر انتقال  qitبزرگتر از
پارامتر وضعیت  Cباشد ،تابع انتقال ) g (qit ,γ,Cبه سمت  1تمایل دارد و ضرایب به
 θ1 +θ0گرایش پیدا میکنند؛ بنابراین ایدۀ اصلی ناهمسانی در وابستگی فضایی این است
که ضرایب مدل در زمان کاهش قیمتهای مسکن به  θ0متمایل میشوند که نشان از
کاهش اثر انتشار فضایی مسکن بین نواحی شهری است .برعکس ،در زمان افزایش
قیمتهای مسکن ،اثر انتشار فضایی افزایش مییابد و این زمانی است که تابع انتقال
معادل یک ،و ضرایب متغیر توضیحی معادل  θ1 +θ0باشد .بدینترتیب متفاوتشدن
ضرایب مدل در شرایط رکود و رونق ،گویای ناهمسانی در وابستگی فضایی است .در این
پژوهش به اقتباس از مدل پیجننبرگ ( )2017مدل اثر ثابت فضایی پانل پویا با تابع
انتقال شیب مالیم بهصورت زیر درنظر گرفته شده است:
1. Location parameter
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()9

rhuspit =μi +α0 rpoppit +β0 unemployit +τ0 rincompit +δ0 buldperit
wij rhuspjt-1 +

] wij rhuspjt-1

N
J=1

N

J=1

∑ +ρ0

∑ [α1 rpoppit +β1 unemployit +τ1 rincompit +δ1 buldperit +ρ1
g (wij rhuspjt ,γ,C) +εit

متغیرهای انتصابی براساس ادبیات موضوع ،عوامل طرف تقاضا و طرف عرضۀ مؤثر
بر نرخ رشد قیمت مسکن هستند .همچنین در پیشینه ،بسیاری از پژوهشگران از این
متغیرها برای بررسی تأثیرپذیری آنها بر نرخ رشد قیمت مسکن استفاده کردهاند .در
معادلۀ  rhusp ،9متغیر وابسته ،نرخ رشد واقعی قیمت مسکن را نشان میدهد.
متغیرهای نرخ رشد جمعیت ) ،(rpoppنرخ بیکاری ،1نرخ رشد درآمد واقعی سرانه 2و
3
تعداد پروانۀ ساختمانی  ،متغیرهای توضیحی مدل محسوب میشوند .همچنین rhuspt-1
وقفۀ فضایی متغیر وابسته با یک دوره تأخیر زمانی درنظرگرفته شده است .تابع انتقال
نیز بهصورت ) g (wij rhuspjt ,γ,Cاست .متغیر انتقال اثر سرریز فضایی نرخ رشد قیمت
مسکن نواحی همسایه برای هر ناحیه درنظر گرفته شده است که از حاصلضرب
ماتریس مجاورت در نرخ رشد قیمت مسکن حاصل میشود wij .ماتریس وزنی فضایی
است که براساس همجوار ی مناطق یک ماتریس صفر و یک نرمالیزهشده براساس سطر
است .برمبنا ی این الگو ،در این پژوهش به بررسی ناهمسانی در وابستگی فضایی نرخ
رشد قیمت مسکن در نواحی 22گانۀ شهر تهران پرداخته شده است.
افتههایپژوهش 
.5تحلیلی 
پژوهش پیشرو دربارۀ تحلیل ناهمسانی در وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت
مسکن در نواحی 22گانۀ شهر تهران است .شایان ذکر است منظور از نواحی 22گانه،
همان اصطالح متعارف مناطق 22گان ۀ شهر تهران براساس تعریف سازمان شهرداری
تهران است  .اما در این پژوهش ،اصطالح علمی در مفاهیم اقتصاد شهری ،یعنی نواحی
بهکار گرفته میشود .از اینرو ،جمعآوری اطالعات متغیرهای مدل براساس دادههای
موجود در آمارنامهها ی شهرداری تهران ،سامانۀ اطالعات و فناوری شهرداری تهران و
1. Unemploy
2. Rincomp
3. Bulderp
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مرکز آمار ،صورت گرفته و دادهها برای یک دورۀ  11ساله از سال  1388تا سال 1398
برای نواحی 22گانۀ شهر تهران جمعآوری شده است .محدودیتهای آماری و کمبود
اطالعات در این زمینه مانع بیشترشدن دورۀ زمانی پژوهش شد .برای محاسبۀ ماتریس
وزنی فضایی  ،wNاز روش مجاورت استفاده شد .از اینرو ،براساس نقشۀ نواحی 22گانۀ
شهرداری تهران ،نواحی همجوار شناسایی شدند و براساس آن ،ماتریس صفر و یک برای
مجاورت تشکیل شد .تحلیل دادههای مدل با استفاده از نرمافزار استاتا 1و متلب 2و
پکیجهای الزم برای این نرمافزارها انجام گرفت .همچنین در تحلیل نمودار و تهیۀ
نقشهها از نرمافزار جیودا 3و آرکمپ 4استفاده شد .در جدول  1به تحلیل توصیفی
دادههای متغیرهای وابسته و مستقل پرداخته شده است.
جدول.1تجزیهوتحلیلتوصیفیمتغیرهایمدل 
متغیر 
Rhusp
rpopp
unemploy
rincomp
buldper

تعدادمشاهدات  میانگین  انحرافمعیار  کمینه  بیشینه 

242
242
242
242
242

25/61
1/36
10/07
19/66
668/90

20/57
3/73
2/28
11/34
445/72

74/17 -3/33
16/15 -9/35
17/4 5/1
61/32 0/33
2295 155

منبع :یافتههای پژوهش

داده های پژوهش مربوط به یک دورۀ یازدهساله و مقاطع (ندواحی) 22گانده اسدت .از
این رو 242 ،مشاهده برای هرکدام از متغیرهای پژوهش خواهیم داشدت .میدانگین ندرخ
رشد قیمت مسکن در این دوره 25/29 ،درصد ،کمینۀ نرخ رشد قیمت مسدکن  -3/33و
بیشینۀ آن  74/17درصد است .این درصد تغییرات ،نشان از نوسانات ندرخ رشدد قیمدت
مسکن دارد .بررسی دادهها نشان میدهد بیشترین میانگین نرخ رشد قیمدت مسدکن در
این دورۀ یازدهساله مربوط به نواحی  2 ،1و  3و کمترین نرخ رشد مربوط به ندواحی ،18
 12و  20است .در این دوره ،میانگین نرخ رشد جمعیدت ندواحی 22گانده  1/36درصدد
1. Stata
2. Matlab
3. Geo Da
4. Arc Map
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بوده و این میزان نرخ رشد جمعیت ،بین نواحی متفاوت بوده اسدت .شدایان ذکدر اسدت
نوسانات نرخ رشد جمعیت به دالیل مهاجرت بین نواحی یدا گسدترش ندواحی بدهوجدود
آمده است .متوسط نرخ رشد درآمدد واقعدی سدرانۀ ندواحی  19/66درصدد بدوده اسدت.
متوسط نرخ بیکاری  10/07درصد بوده که در سال های مصتلف دارای نوسان بوده است.
تعداد پروانه های ساختمانی صادره با متوسط  668/90دارای نوسان بده میدزان 445/72
در طی این یازده سال ،نشان از رکود و رونقهای شدید بازار ساختوساز در شهر تهدران
دارد.
براساس اطالعات و دادههای نرخ رشد میانگین سالیانۀ قیمدت مسدکن شدهر تهدران
طی سالهای مصتلف ،مشاهده میشود روند نرخ رشد قیمت مسدکن دارای سدیکلهدای
رکودی و تورمی بوده است .در نمودار  ،1این موضوع بهخوبی قابلمشاهده است.
70
60.1
60
49.7
43.7
50
33.8
40
30
16.8
20 14.2 12.8
6.1
5.0 2.4 7.2
10
0
1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 13951396 1397 1398
.نرخرشدمیانگینساالنۀقیمتمسكنشهرتهراندرسالهای1388-1398

نمودار1
منبع :سامانۀ اطالعات و فناوری شهرداری تهران

همانگونه که در نمودار  1مشاهده میشود ،روند نرخ رشدد میدانگین سداالنۀ قیمدت
مسکن در شهر تهران دارای دورههای رونق و رکود بوده اسدت .طدی ایدن دوره ،دو دوره
رکود و دو دوره رونق در بازار مسکن شهر تهران رخ داده است .اوج سدالهدای رکدود در
بازار مسکن شهر تهران در سالهای  1390با نرخ رشد  6/1درصد و  1394با ندرخ رشدد
 2/4درصد بوده است .سالهای  1391با نرخ رشد  49/7درصد و در سال  1397با ندرخ
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رشد  60/1درصد ،سالهای رونق بازار مسکن شهر تهران بدوده اسدت ،امدا رشدد قیمدت
مسکن بهصورت یکسان در مناطق 22گانه رخ نداده است .ندرخ رشدد قیمدت مسدکن در
نواحی 22گانه دارای ناهمسانی فضایی است .در نقشۀ  ،1نرخ رشد قیمت سالیانۀ مسکن
در نواحی 22گانۀ شهر تهدران بدرای سدال  1396کده پایدان دورۀ رکدود و شدروع رشدد
قیمتها بوده ،نشان داده شده است.



نقشۀ.1میانگینساالنۀنرخرشدقیمتمسكندرنواحی22گانۀشهرتهراندرسال 1396
منبع :یافتههای پژوهش

مطابق نقشۀ  ،1نرخ رشد میانگین سداالنۀ قیمدت مسدکن در ندواحی 22گانده دارای
ناهمسانی فضایی است .نکتۀ شایان توجه دیگر این است که با شدروع رشدد قیمدتهدا و
پایان دورۀ رکود ،رشد قیمت مسکن از نواحی شمال و شمال شرقی و غربی تهدران آغداز
شده است .مطابق نقشۀ  ،1ندواحی شدمال تهدران بدهخصدوص ندواحی  1و  ،2از ندواحی
22گانۀ شهر هستند که باالترین نرخ رشد قیمت را دارند و آغازکنندۀ افزایش نرخ رشدد
قیمت مسکن هستند .برعکس ،مناطق جندوب تهدران از کمتدرین ندرخ رشدد برخدوردار
بوده اند .نقشۀ  ،2نرخ رشد میانگین ساالنۀ قیمت مسکن نواحی 22گانۀ تهران برای سال
 1398را نشان میدهد .همانگونه که دیده میشود ،اثر افزایش نرخ رشد قیمت مسدکن
در یک دورۀ دوساله از نواحی شمال شهر تهران به نواحی جنوب شهر سرریز شده است.
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نقشۀ.2میانگینساالنۀنرخرشدقیمتمسكندرنواحی22گانۀشهرتهراندرسال1398
منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نمودار  ،1سال  1398شروع نزول نرخ رشد قیمتها بعد از اوج نرخ رشدد
قیمت مسکن سال  1397بوده است .نقشۀ  2نشان میدهدد در سدال  ،1398بیشدترین
نرخ رشد قیمت مسکن مربوط به نواحی جنوب شهر تهران همچون ندواحی  18 ،9و 20
بوده است .با مقایسۀ نقشههای  1و  2به چند نکته پی میبریم .نصست آنکده ندرخ رشدد
قیمت مسدکن در ندواحی 22گانده دارای ناهمسدانی فضدایی اسدت .دوم اینکده افدزایش
قیمت ها از نواحی شمالی شهر تهران شروع میشود و طی یدک دورۀ زمدانی بده ندواحی
جنوبی انتقال مییابد .این موضوع وابستگی فضایی و اثر سدرریزهای فضدایی ،ندرخ رشدد
قیمت مسکن را نشان میدهد .سوم آنکده متفداوتبدودن ندرخ رشدد قیمدت مسدکن در
سال های رکود ،در مقایسه با سال های رونق در نواحی 22گانده ،بدهندوعی ناهمسدانی در
وابستگی فضایی را نشان میدهد .برای اثبات این موضوع ،از اقتصادسنجی فضایی کمدک
گرفته شده و به تصمین مدل رگرسیون پانل فضایی پویای اثر ثابت پرداخته شده است.
پیش از برآورد مدل ،مانایی دادهها بررسی میشود .براساس آزمونهای لوین ،لدین و
شو 1ایستایی داده ها تأیید شد .آمارۀ موران ،وجود همبستگی فضایی را تأییدد مدیکندد.
1. Levin,Lin,Chu
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بدینترتیب باید از تصریح مدلهای فضایی استفاده کرد .پس از تصمین انواع مددلهدای
فضایی ،آزمون هایی مانند والد و والد چندگانده و همچندین معیارهدای اطالعدات نکدویی
برازش آکائیک )AIC( 1و معیدار اطالعداتی بیدزی-شدوارتز )BIC( 2بدرای انتصداب مددل
مناسب فضایی بهکار گرفته شده اسدت .نتدایج حداکی از انتصداب بهتدرین مددل نهدایی
برگزیده ،مدل پویای خودرگرسیونی اثرات ثابت فضایی ( )SARاست؛ بنابراین مددل اثدر
ثابت فضایی پانل پویا با تابع انتقال شیب مالیم بهصدورت مددل  9درنظدر گرفتده شدده
است .پس از تصمین مدل  9در نرمافزار متلب ،ابتدا باید آزمونهای غیرخطیبودن مددل
بررسی میشد که آیا با یک مدل رگرسیون فضایی پانل شیب مالیدم ( )PSTRمدواجهیم
یا خیر .نتایج این آزمونها در جدول  2مشاهده میشود.

یبودنمدلرگرسیونفضایی 
.نتایجآزمونهایغیرخط 

جدول2
نوعآزمون 
)Wald Tests (LM

آزمون والد
آزمون فیشر )Fisher Tests (LMF
آزمون الگرانژ )LRT Tests (LRT

مقدارآمارۀآزمون  احتمال( )P-value
W= 220/89
F= 448/52
LR= 589/58

0/000
0/000
0/000

منبع :یافتههای پژوهش

در آزمونهای مربوط به غیرخطیبودن مدل ،فرض صفر بیانکنندۀ خطیبودن مددل
است .فرض مصالف بیانکنندۀ غیرخطیبودن مددل و درواقدع تأییدکننددۀ مددل از ندوع
 PSTRاست .همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،هر سه آزمون و رد فرض صفر
هستند و مدل بهصورت غیرخطی و از نوع  PSTRتأیید میشود .این امر نشان مدیدهدد
ضرایب مدل دارای ناهمسانی هستند .به عبارت دیگر ،در هدر آسدتانهای ،ضدرایب مددل
تغییر پیدا میکنند .پس از تأیید مدل بهصورت  ،PSTRیکی از موضوعات ،انتصاب بهینۀ
تعداد توابع انتقال است .نتایج آزمون های مربوطه بدرای انتصداب تعدداد تدابع انتقدال در
جدول  3ارائه شده است.

1. Akaike information criterion
2. Bayesian information criterion
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جدول.3نتایجآزمونمیزانبهینۀتعدادتابعانتقالبرایمدل PSTR
نوعآزمون 

مقدارآمارۀآزمون 

احتمال( )P-value

آزمون والد )Wald Tests (LM
آزمون فیشر )Fisher Tests (LMF
آزمون الگرانژ )LRT Tests (LRT

W= 3/20

0/668
0/738
0/665

F= 0/551
LR= 3/23

H0: PSTR with r = 1 against H1: PSTR with at least r = 2

منبع :یافتههای پژوهش

همانگونه که از نتایج جدول  3مشاهده میشود ،فرض صفر پذیرفتده مدیشدود .بده
عبارت دیگر ،تعداد انتقال بهینه برای مددل  PSTRیدک تدابع انتقدال  r =1بایدد درنظدر
گرفته شود .یعنی با دو رژیم مواجه هستیم؛ بنابراین مددل رگرسدیون پاندل فضدایی اثدر
ثابت با شیب مالیم را بدا تعریدف یدک تدابع انتقدال مدیتدوان تصمدین زد .تدابع انتقدال
) ،g(qit ,γ,Cهمانگونه که قبالً مطرح شد ،از یک متغیر انتقال  qitتشدکیل مدیشدود .در
مدل متغیر انتقال ،اثر سرریز نرخ رشد قیمت مسکن ندواحی همسدایه بدرای هدر ناحیده
درنظر گرفته شده است .این متغیر از حاصلضرب ماتریس وزنی فضدایی در متغیدر ندرخ
رشددد قیمددت مسددکن نددواحی 22گاندده حاصددل م دیشددود .بدددینترتیددب متغیددر انتقددال
بهصورت  qit =wij rhuspjtدرنظر گرفته شده است .اثرات سرریز فضایی قیمت مسدکن بده
مفهوم تأثیرپذیری نرخ رشد قیمت مسکن یک ناحیه ،از نرخ رشد قیمت مسدکن ندواحی
همجوار است .در تابع انتقال ،پارامترهای  γو  Cنیز وجود دارند .پارامتر  γگویدای شدیب
تابع انتقال یا همان سرعت انتقال است کده براسداس نتدایج تصمدین  γ= 0/023بدرآورد
شده است .پارامتر  Cکه گویای پارامتر وضعیت است ،براساس نتدایج تصمدین C= 7/87
برآورد شده است؛ بنابراین ،با درنظرگرفتن تابع انتقال برای مدل پژوهش ،نتایج تصمدین
ضرایب مدل  PSTRبهصورت جدول  4بهدست آمده است.
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جدول.4نتایجبرآوردضرایبمدلپانلفضاییاثرثابتباشیبمالیم 
متغیر 
α0 rpoppit
β0 unemployit
τ0 rincompit
δ0 buldperit
ρ0 wij rhuspjt-1
(α0 +α1 )rpoppit

(β0 +β1 )unemployit
(τ0 +τ1 )rincompit
(δ0 +δ1 )buldperit
(ρ0 +ρ1 )wij rhuspjt-1

ضریب 

خطایمعیار 

آمارۀt

احتمال 

0/71138
11/61
0/1285
0/024
0/3810
1/2016
16/75
0/2075
0/033
0/6210

0/3816
0/7540
0/2879
0/006
0/1499
0/6370
0/9721
0/4676
0/010
0/236

1/87
15/41
0/4464
3/51
2/5
1/88
17/23
0/4438
3/31
2/ 6

0/000
0/6553
0/005
0/0004
0/011
0/000
0/6572
0/006
0/000
0/008

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  4نتایج تصمین ضرایب مدل  9را نشان میدهد .با توجه به داشتن یدک تدابع
انتقال و دو رژیم ،شاهد دو وضعیت متفاوت در بازار مسدکن هسدتیم .یدک رژیدم ،حالدت
رکود بازار مسکن و رژیم دیگر شرایط رونق بازار را نشان میدهد .در شرایط رکدود بدازار،
مقدار متغیر انتقال کمتر از متغیر وضعیت است .پس با توجه به تعریف تابع الجیسدتیک
که قدبالً توضدیح داده شدد ،تدابع انتقدال برابدر صدفر مدیشدود .پدس اگدر تدابع انتقدال
 g (qit ,γ,C) =0باشد ،در این شدرایط مددل بدهصدورت خطدی اسدت و تمدامی ضدرایب
)  (δ1 ,τ1 ,β1 ,α1 ,ρ1برابر با صفر میشود .این شرایط برای وضعیت رکدود در بدازار مسدکن
است .در این شرایط ،متوسط ساالنۀ نرخ رشد جمعیت دارای ضریب  0/7113شده است
و مثبتبودن این ضریب نشدان مدیدهدد افدزایش یدا کداهش ندرخ رشدد جمعیدت ،اثدر
مستقیمی بر نرخ رشد قیمتهای مسکن دارد .این امر ،اثدر طدرف تقاضدا بدر ندرخ رشدد
قیمتهای مسکن را نشان میدهد .مطالعۀ قلیزاده و عقیقدی ( )1394تأییدکننددۀ ایدن
نتیجه است؛ چرا که در آن مطالعه ،اثر متغیر جمعیت با تأثیر مثبدت روی اهدرم زمدین،
تأثیر معنیداری بر قیمت مسکن داشته است .نرخ رشد درآمد سدرانۀ واقعدی بدا ضدریب
 ،0/1285اثر مثبت معنیداری بر نرخ رشد قیمت مسکن را نشان مدیدهدد .بده عبدارت
دیگر ،با کاهش نرخ رشد درآمد سرانه ،تقاضا بدرای مسدکن کداهش یافتده و ایدن سدبب
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کاهش نرخ رشد قیمت مسکن شده است .ایدن نتدایج بدا مباحدث نظدری بدازار مسدکن
همصوانی دارد؛ چرا که متغیرهای نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ رشد جمعیدت بدهعندوان
متغیرهای طرف تقاضا ،سبب تغییر تقاضا برای مسکن میشود و بنابراین اثدر مثبتدی بدر
نرخ رشد قیمت مسکن خواهد داشت .در مطالعات خلیلدی عراقدی ( )1392و قلدیزاده و
بصتیاریپور ( )1391مصارج مصرفی و اعتبارات بانکی اثر مثبتی بر قیمت مسکن داشدته
است .اگر اعتبارات بانکی و مصارج مصرفی را بهعندوان عامدل مثبدت در تأثیرگدذاری بدر
درآمد سرانۀ خانوارها درنظر بگیریم ،نتیجه با مطالعات ذکرشدده همصدوانی دارد .تعدداد
پروانههای ساختمانی با ضریب  ،0/024نشان از تأثیر مستقیم اثر سداختوسداز بدر ندرخ
رشد قیمت مسکن دارد .این تأثیر مثبت نشان مدیدهدد بدا کداهش تعدداد پرواندههدای
ساختمانی و رکود ساختوساز ،نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یافته است ،یعنی با وجود
کاهش عرضۀ مسکن ،نرخ رشد قیمت مسکن کداهش یافتده اسدت .امدا بدرخالف نتدایج
مطالعۀ قلیزاده و کمیاب ( )1394برای استانهای کشور ،در مناطق 22گانۀ شهر تهران،
اثر متغیر نرخ بیکاری معنادار نبوده است .همچنین اثر وقفدۀ فضدایی ندرخ رشدد قیمدت
مسکن با ضریب  ،0/3810به لحاظ آماری معندادار بدوده اسدت .ایدن نتیجده ،وابسدتگی
فضایی قیمت مسکن بین نواحی 22گانۀ شهر تهران را نشان میدهد .بده عبدارت دیگدر،
نرخ رشد قیمت مسکن در یک ناحیه ،از نرخ رشد قیمت مسکن ندواحی هدمجدوار خدود
تأثیرپذیر است .یعنی زمانی که افزایش یا کاهشی در نرخ رشد قیمت مسکن در یکدی از
نواحی 22گانه رخ میدهد ،این تغییرات قیمت طی یک دوره بر ندواحی هدمجدوار تدأثیر
میگذارد .وجود اثرات فضایی مثبت در بازار مسکن ،در مطالعات داخلی دیگری از جملده
پیردایه و همکاران ( )1396و مهرگان و همکاران ( )1395برای استانهای کشدور و نیدز
پورمحمدی و همکاران ( )1397برای منطقۀ  2تهران تأیید شده است .وجدود وابسدتگی
فضایی قیمت مسکن با بسیاری از مطالعات خدارجی مانندد سدلمر و همکداران (،)2020
مورالی و همکاران ( ،)2020ویکارنین و همکاران ( ،)2018پیجننبرگ ( ،)2017کوهن و
همکاران ( )2016و ...همصوانی دارد .همچندین وجدود ناهمسدانی در وابسدتگی فضدایی،
سازگار با نتایج مطالعۀ پیجننبرگ ( )2017است.
برخالف وضعیت قبلی ،زمانی که بازار مسکن در شرایط رونق قرار دارد ،متغیر انتقال
 qitمقدار باالتری از پارامتر وضعیت  Cدارد .در این حالدت ،تدابع انتقدال g (qit ,γ,C) =1
می شدود؛ بندابراین ضدرایب متغیرهدا بده صدورت ) (δ0 +δ1 ,τ0 +τ1 ,β0 + β1 ,α0 +α1 ,ρ0 +ρ1
درنظر گرفته میشوند .همانگونه که در جدول  4مشداهده مدیشدود ،در ایدن وضدعیت،
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جهت اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر نرخ رشدد قیمدت مسدکن مانندد وضدعیت رکدود
است .هرچند مقدار عددی ضرایب با شرایط رکود متفداوت اسدت ،همچندان ندرخ رشدد
جمعیت ،نرخ رشد درآمد سرانه و تعداد پروانههای ساختمانی بر نرخ رشد قیمت مسدکن
اثر مثبتی دارند .همچنان اثر متغیر نرخ بیکاری روی نرخ رشدد قیمدت مسدکن معندادار
نیست .اما نکتۀ مهم بحث ما ضریب متغیر وقفۀ فضایی نرخ رشد قیمت مسکن است کده
در این وضعیت برابر  ρ0 +ρ1 =0/6210شده است .این موضوع بیدان مدیکندد کده مانندد
وضعیت رکود بازار مسکن ،در حالت رونق نیز ضریب متغیر وقفۀ فضایی نرخ رشد قیمت
مسکن مثبت و معنادار شده و تأییدکنندۀ وابستگی فضایی نرخ رشدد قیمدت مسدکن در
نواحی 22گانه است .به عبارتی هر ناحیه ،از نرخ رشد قیمت مسکن نواحی همجوار خود
تأثیر مستقیم میپذیرد .اما بیشترشدن این ضریب نسبت به شدرایط رکدود ،نکتدۀ مهدم
بحث ما است .نصست اینکه تغییر ضریب وقفۀ فضایی ندرخ رشدد قیمدت مسدکن نشدان
میدهد وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن در ندواحی 22گانده در زمدان رکدود ،بدا
شرایط زمان رونق بازار متفاوت است .بهنوعی ناهمسانی در وابستگی فضدایی ندرخ رشدد
قیمت مسکن در این نواحی وجود دارد .یعندی وابسدتگی فضدایی بده ندرخ رشدد قیمدت
مسکن در طول زمان با ناهمسانی مواجه بوده و وابستگی فضایی ندواحی در طدول زمدان
متفاوت بوده است .نکتۀ دوم اینکه در شرایط رکود بازار مسکن ،ضریب وابستگی فضدایی
 0/3810بوده است؛ درحالیکه در شرایط رونق بازار مسکن ،این ضریب افزایش یافتده و
برابر با  0/6210شده است .درواقع ،افزایش ضریب متغیر وقفۀ فضایی ندرخ رشدد قیمدت
مسکن نشان از افزایش وابستگی فضایی بین نواحی 22گانه دارد .این امر نشان مدیدهدد
نواحی در شرایط رونق ،از نرخ رشد قیمت مسکن همسایگان خود تأثیرپدذیری بیشدتری
دارند و در شرایط رکود ،این تأثیرپذیری کاهش یافته است .به عبارت دیگدر ،اثدر سدرریز
نرخ رشد قیمتهای مسکن نسبت به شرایط رونق بازار مسکن کاهش مییابد .این نتدایج
کامالً با ادبیات موضوع تغییر رفتار مالکان مسکن در شرایط رونق در مقایسده بدا شدرایط
رکود و از جمله با نتایج مطالعۀ پیجننبرگ ( )2017همصوانی دارد.
در ادبیات اقتصاد رفتاری ،در نظریههای چشمانداز ،نظریۀ حسابداری ذهندی ،نظریدۀ
تمایل و نظریۀ اختالل شناختی ،به متفاوتبودن رفتار مالکان مسدکن در تصدمیمگیدری
فروش داراییشان در شرایط رکود و رونق اشاره شد .به بیانی دیگدر ،مالکدان مسدکن در
زمان رکود ،از دریافت اطالعات کداهش قیمدت مسدکن خدودداری یدا سدعی مدیکنندد
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استداللهایی ارائه دهند که چگونه این کداهش قیمدت بدر قیمدت مسدکن آنهدا تدأثیر
نمیگذارد یا همواره قیمتهای قبلی را بهعندوان قیمدت مبندا در ذهدن دارندد؛ بندابراین
مالکان از پذیرش اطالعات جدید از مناطق همجوار پرهیز مدیکنندد یدا تدوجیهی بدرای
بیتأثیربودن این کاهش قیمت بر قیمت مسکن خود دارند .بددینترتیدب ،اثدرات قیمدت
مسکن به تصمیم صاحبان مسکن در مکان و زمانهای مصتلف بسدتگی دارد و در زمدان
کاهش قیمت مسکن ،اثرات تعامالت فضایی نسبت به زمان افزایش قیمت کمتر است .از
اینرو ،مکانیسمهایی که موجب پدیدۀ موجی میشوند ،به روش یکسانی در زمان کاهش
قیمت عمل نمیکنند .نتایج این پژوهش ،با متفاوتشددن اثدر وقفدۀ فضدایی ندرخ رشدد
قیمت مسکن ،با ضریب  ،0/6210در حالت رونق با ضریب متغیر وقفۀ فضایی در شدرایط
رکود ،0/3810 ،داللت بر متفاوتبودن رفتار مالکان مسکن دارد .کاهش ضریب مربوطده
در زمان رکود ،نشانگر کاهش اثرپذیری نواحی از نرخ رشدد قیمدتهدای مسدکن ندواحی
هم جوار است که با نظریه های اقتصاد رفتاری کامالً مطابقت دارد .این نتدایج بدا مطالعدۀ
پیجننبرگ ( )2017همصوانی دارد و تأیید میشود.
جمعبندیوپیشنهادها 
 .6
فرایند ایجاد دادههای مسکن کده بدهندوعی دادههدای فضدایی هسدتند ،تحدت تدأثیر
وابستگی فضایی قرار دارد .به این معنا که نرخ رشد قیمت مسکن در یدک ناحیده سدبب
تغییرات نرخ رشد قیمت مسکن در نواحی همجوار میشود .اما نکتۀ دیگدر در ارتبداط بدا
قیمت مسکن در نواحی مصتلف شدهری ،بحدث ناهمسدانی در وابسدتگی فضدایی اسدت.
ناهمسانی در وابستگی فضایی قیمت مسکن گویای آن است کده وابسدتگی فضدایی بدین
نواحی شهری در نرخ رشد قیمت مسکن ممکن است در طول زمان ،متناسب با وضدعیت
سیکل تجاری که در آن معامالت مسکن صورت میگیرد ،متفاوت باشد .به عبارت دیگر،
میزان وابستگی فضایی و الگوی وابستگی فضایی بین ندواحی شدهری در زمدان روندق بدا
زمان رکود متفاوت است .مشاهدات تجربی نشان مدیدهدد در شدرایط روندق اقتصدادی،
میزان وابستگی فضایی بین نواحی شهری بسیار قویتر از شرایط رکود اقتصادی است.
درواقع ،الگوی نوسان و حرکت نرخ رشد قیمتهای مسکن بدین منداطق شدهری در
دوران رونق با دوران رکود متفاوت است .دلیل ناهمسانی در وابسدتگی فضدایی ریشده در
اقتصاد رفتاری دارد؛ چرا که رفتار متناقض تصمیمگیری مالکان مسکن بده دادوسدتد در
شرایط رونق یا رکود بازار بر ایجاد این موضوع مؤثر است .رفتار متفداوت مالکدان مسدکن
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برای فروش مسکن خود در دوران رونق در مقایسده بدا دوران رکدود ،بدر قیمدت مسدکن
تأثیرگذار است و سبب میشود وابستگی فضایی نرخ رشد قیمدتهدای مسدکن در دوران
رونق با دوران رکود متفاوت عمل کند .در ایدن پدژوهش ،بحدث ناهمسدانی در وابسدتگی
فضایی نرخ رشد قیمت مسکن برای نواحی 22گانۀ شهر تهران بررسی شد .بدینمنظدور،
با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی ،پس از انتصاب بهترین مدل فضایی براساس
آزمون های مربوطه ،مدل خودرگرسدیون فضدایی پویدا انتصداب شدد .در ایدن مددل ،اثدر
متغیرهایی نظیر نرخ رشد جمعیت ،نرخ رشد درآمد واقعی ،ندرخ بیکداری ،تعدداد پرواندۀ
ساختمانی و وقفۀ فضایی متغیر وابسته با یک دوره تأخیر بدر ندرخ رشدد قیمدت مسدکن
برای نواحی 22گانۀ شهر تهران در طول دورۀ زمانی  1388-1398بررسی شد .همچنین
در این مدل فضایی ،برای محاسبۀ ماتریس وزنی فضایی  ،wNاز روش مجداورت اسدتفاده
شد .داده ها براساس دادههای موجود در آمارنامههای شهرداری تهران ،سامانۀ اطالعات و
فناوری شهرداری تهران و مرکز آمار جمعآوری شد.
آزمونهای مربوطه ،وجود یک مدل خودرگرسیون فضایی پویدای غیرخطدی را تأییدد
میکنند .درواقع ،با یک مدل رگرسیون پانل فضایی اثر ثابدت بدا شدیب مالیدم ()PSTR
مواجهیم .آزمون ها یک تابع انتقال را برای این مدل تأیید میکنند .پس با یک وضدعیتی
که دو رژیم متفاوت وجدود دارد مدواجهیم .یدک وضدعیت گویدای شدرایط رکدود و یدک
وضعیت گویای شرایط رونق است .در شرایط رکود بازار مسکن ،تابع انتقال برابر بدا صدفر
است .در این شرایط ،مدل بهصدورت خطدی اسدت و نتدایج نشدان مدیدهدد متغیرهدای
توضیحی مانند نرخ رشد جمعیت ،تعداد پروانههای ساختمانی و نرخ رشد درآمدد سدرانۀ
واقعی ،اثر مثبتی روی نرخ رشد قیمت مسکن دارند .اما اثر متغیر ندرخ بیکداری معندادار
نبوده است .همچنین اثر متغیر وقفۀ فضایی نرخ رشد قیمدت مسدکن ،وابسدتگی فضدایی
قیمت مسکن بین نواحی 22گانۀ شهر تهران را نشان میدهد .به عبارت دیگر ،هرکدام از
نواحی 22گانه از نرخ رشد قیمت مسکن همسایگان خدود تدأثیر مثبتدی مدیپذیرندد .در
شرایطی که بازار مسکن در وضعیت رونق قرار دارد ،اثر متغیرهای توضیحی بر نرخ رشدد
قیمت مسکن افزایش مییابد .به همین ترتیب ،ضریب متغیدر وقفدۀ فضدایی ندرخ رشدد
قیمت مسکن در این وضعیت بزرگتر شده اسدت .ایدن تفداوت ،ناهمسدانی در وابسدتگی
فضایی در تغییر قیمت مسکن را نشان میدهد؛ بدهگوندهای کده در شدرایط رکدود بدازار
مسکن ،ضریب متغیر وقفۀ فضایی کمتر بوده است .این امدر نشدان مدیدهدد ندواحی در
شرایط رونق ،از نرخ رشد قیمت مسکن همسایگان خود تأثیرپذیری بیشتری دارند .زمان
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رکود این تأثیرپذیری کاهش یافته است .همچندین مطدابق نتدایج ،نظریدههدای اقتصداد
رفتاری بهتر میتوانند رفتار مصرفکننده را در بازار مسکن تحلیل کنند.
نادیدهگرفتن وابستگی فضایی قیمت مسدکن در ندواحی 22گاندۀ شدهر تهدران مدانع
شناخت و سیاستگذاری نامناسب در ایجاد ثبات بازار مسکن شهر تهدران مدیشدود .بده
سیاستگذاران حوزۀ مسکن توصیه میشود به ندواحیای کده پیشدرو در انتشدار فضدایی
قیمت مسکن هستند توجه داشته باشند .توجه به اینکه رشد قیمتهدا در ابتددا از کددام
نواحی شروع میشود و با یک تأخیر زمانی بر تغییر نرخ رشد مناطق دیگر اثرگذار اسدت،
می تواند شناخت خوبی برای سیاست گذاری در ثبات و جلوگیری از نوسانات بازار مسکن
ایجاد کند .متفاوتبودن رفتار مالکان مسکن در زمان رکدود بدا زمدان روندق بدازار نشدان
میدهد سیاستگذار متناسب با شرایط بازار در هر زمان باید سیاستهای متفاوتی بدرای
نواحی 22گانه درجهت ثبات بازار اعمال کند.
منابع
 .1براتی ،جواد ،کریمی موغاری ،زهرا و مهرگان ،نادر ( .)1396تعیین و تحلیل فضایی
سرریز سرمایهگذاری صنعتی اسدتانهدای ایدران .فصدلنامۀ تحقیقدات مددلسدازی
اقتصادی.99-133 ،29 ،
 .2پورمحمدی ،محمدرضدا ،قربدانی ،رسدول و تقدیپدور ،علدیاکبدر ( .)1397بررسدی
تطبیقی رهیافت های رگرسدیون وزندی جغرافیدایی و حدداقل مربعدات معمدولی در
برآورد مدلهای مکان .نشریۀ پژوهشهای جغرافیا و برنامهریزی.53-76 ،)63(23 ،
 .3خلیلی عراقی ،سید منصور ،کمیجانی ،اکبر ،مهرآرا ،محسن و عظیمدی ،سدید رضدا
( .)1392اثر انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در ایران با استفاده از مدل وقفدۀ
فضایی و دادههای ترکیبی .فصلنامۀ پژوهش و سیاستهای اقتصادی.25-48 ،67 ،
 .4دهقددانی ،سددحر ،موسددوی جهرمددی ،یگاندده و عبدددلی ،قهرمددان ( .)1397تئددوری
چشم انداز؛ رهیافتی ندوین در توضدیح پدیددۀ فدرار مالیداتی .تحقیقدات اقتصدادی،
.1-23 ،)1(53
 .5رضایی ،هادی ،علیزاده ،محمد و نادمی ،یدونس ( .)1396عوامدل مدؤثر بدر مصدارج
بهداشتی سرانه :مقایسۀ مدل های فضایی در منتصبی از کشورهای درحدال توسدعه.
فصلنامۀ نظریههای کاربردی اقتصاد.1-26 ،)4(4 ،
 .6صارمی ،حمیدرضا ،حیدری ،محمد و آقایی ،فاطمه ( .)1397تحلیل فضایی قیمدت
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مسکن با استفاده از تکنیک رگرسیون موزون جغرافیایی؛ مورد مطالعده :منطقدۀ دو
شهرداری تهران .فصلنامۀ اقتصاد شهری دانشگاه اصفهان.19- 38 ،)2(3 ،
طالبلو ،رضا ،محمددی ،تیمدور و پیردایده ،هدادی ( .)1396تحلیدل انتشدار فضدایی
تغییرات قیمدت مسدکن در اسدتان هدای ایدران (رهیافدت اقتصادسدنجی فضدایی).
فصلنامۀ پژوهشنامه اقتصادی.55-95 ،)66(7 ،
عسکری ،حشمتاهلل و همکاران ( .)1398اقتصادسنجی فضایی در دادههای مقطعی
و ترکیبی (به کمک نرمافزار استتا) .چاپ اول .ایالم :دانشگاه ایالم.
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چكیده
بررسی رابطۀ بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد در دهههای اخیر مورد توجه اقتصاددانان
قرار گرفته است ،اما نتایج تحقیقات انجامشده ناهماهنگ و حتی متناقض است .برای بررسی و
نتیجهگیری از این نتایج متفاوت ،این مطالعه از روش متاآنالیز چندسطحی استفاده میکند .به
این منظور ،پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزۀ آزادسازی مالی و توزیع درآمد و
فیلتر آنها براساس پروتکل متاآنالیز 28 ،مطالعۀ بینکشوری شامل  591رگرسیون و 753
ضریب برای ورود به تحلیل انتصاب شدند و مطالعاتی که متناسب با پروتکل نبودند ،یا اطالعات
آنها برای استصراج داده کافی نبود ،حذف شدند .نتیجۀ ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد
نشان داد با درنظرگرفتن تورش انتشار ،رابطهای منفی و کوچک بین آزادسازی مالی و نابرابری
درآمد وجود دارد .همچنین نتایج مطالعه نشان میدهد شاخضهای مورد استفاده برای
اندازهگیری آزادسازی مالی و توزیع درآمد ،دورۀ زمانی ،نمونۀ کشورها ،وجود یا نبود متغیرهای
توسعۀ مالی ،رشد اقتصادی ،دموکراسی ،بحران مالی ،آموزش ،کیفیت نهادی ،تعداد نیروی کار،
اتحادیههای کارگری ،تورم ،آزادی تجاری ،فناوری و هزینههای دولت در مدل مورد بررسی
مطالعات منفرد ،برای توضیح تفاوت در یافتههای مطالعات منفرد مؤثر است.
طبقهبندی.G15 ،F36 ،D63 :JEL

واژهایکلیدی :آزادسازی مالی ،توزیع درآمد ،رویکرد متاآنالیز ،متاآنالیز چندسطحی.

* نویسندۀ مسئول ،تلفن :
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.1مقدمه 
پیشرفت فناوری و جهانیشدن عموماً بهعنوان دو عامل اصلی رشد اقتصدادی درنظدر
گرفته میشوند .بهطورکلی میتوان پیشرفت فناوری را ابداع روشها و گسترش ایدههای
جدید دانست که بهرهوری و کارایی را افدزایش مدیدهدد .از سدوی دیگدر ،جهدانیشددن
بهعنوان یک کاتالیزور تغییرات فناورانه عمل میکند که انتشدار ایددههدا و روشهدا را در
سراسر جهان از طریق بدازبودن تجدارت و آزادسدازی مدالی تسدهیل مدیکندد (بوندگ و
پرمارتن .)2019 ،اگرچه این عوامل محرک رشد اقتصاد جهدانی در دهدۀ اخیدر هسدتند،
پیامدهای توزیعی آنها کمتر بررسی شده است .از آنجا که افدزایش ندابرابری درآمدد در
اکثر کشورها طی دو دهۀ گذشته یکی از مهمترین چالشها برای سیاستگدذاران بدوده،
موضوع نابرابری درآمدی اخیدراً اهمیدت خدود را در ادبیدات بازیافتده اسدت .درک علدت
نابرابری درآمد برای تدوین سیاست مناسب برای کاهش شدکاف طبقداتی دارای اهمیدت
بسیار است .افزایش نابرابری ممکن است منعکسکنندۀ دسترسی نابرابر به فرصدتهدای
اقتصادی برای همه باشد .این عدم تقارن ممکن است بدا جلدوگیری از عوامدل اقتصدادی
برای استفادۀ کامل از فرصتهای جدید ایجادشده توسط آزادسازی مالی و همچندین بدا
محدودکردن ظرفیت تولیدی یک اقتصاد و عدم تصصیض مجدد (یا بهکارگیری) سدرمایه
و نیروی کار ،پتانسیل رشد اقتصاد را محدود کند (مالیدک و همکداران2020 ،؛ کومدار و
پارامانیک .)2020 ،بنا بر آنچه بیان شد ،اهمیت دو متغیر آزادسازی مالی ،توزیع درآمدد
و رابطۀ بین آنها روشن شد .با توجه به توسعۀ اقتصداد صدنعتی و افدزایش جریدانهدای
بین المللی سرمایۀ بینمرزی ،آزادسازی مالی یا جهانیسازی اقتصادی به ویژگدی مهمدی
در اقتصاد جهان تبدیل شده است .با وجود این ،ممکن است توسعۀ فناوری ،رشد درآمدد
و رشد تولید به نفع همۀ طبقات در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه نباشد .در این
راستا ،بررسی تأثیر آزادسازی مالی بر نابرابری درآمد در مطالعات اخیر جلبتوجه کدرده
است ،اما درمورد تأثیر آن اتفاقنظر وجود ندارد .بررسی ایدن مطالعدات نشدان مدیدهدد
نتایج این مطالعات با توجه به شاخضهای مورد اسدتفاده بدرای انددازهگیدری آزادسدازی
مالی و توزیع درآمد ،دورۀ زمانی ،نمونده کشدورها ،درنظرگدرفتن یدا نگدرفتن متغیرهدای
توسعۀ مالی ،رشد اقتصادی ،دموکراسی ،بحران مدالی ،آمدوزش ،کیفیدت نهدادی ،تعدداد
نیروی کار ،اتحادیههای کارگری ،تورم ،آزادی تجداری ،فنداوری و هزیندههدای دولدت در
مدل مورد بررسی و استفاده از روشهای مصتلدف اقتصادسدنجی بسدیار متفداوت اسدت؛

محمدباقر شیرمهنجی و دیگران /متاآنالیز چندسطحی رابطۀ بین آزادسازی ...

509

به نحویکه تعدادی از مطالعات (کورنیا و کیسکی2001 ،1؛ بردلدی 2و همکداران2003 ،؛
مالر2004 ،3؛ آنگ2010 ،4؛ عالمدان2011 ،5؛ ژائومدوت 6و همکداران2013 ،؛ آسدتریو و
همکاران2014 ،؛ فورچری و لونگانی2015 ،؛ دِهان و استورم )2017 ،7گزارش میدهندد
که آزادسازی مالی ،نابرابری درآمد را افزایش میدهد .برخی دیگر این نتیجهگیری را زیر
سؤال میبرند و نتایج معکوسی بهدست میآورند (گریندوود و یواندوویچ1990 ،8؛ بدک 9و
همکداران 2007؛ ابیدداد 10و همکدداران2008 ،؛ آنیلددو 11و همکدداران2012 ،؛ لددی و یددو،12
2014؛ دلیس و همکاران .)2014 ،برخی مطالعات نشان میدهند رابطۀ بدین آزادسدازی
مددالی و نددابرابری درآمددد ،غیرخطددی اسددت (جلیلیددان و کریددک پاتریددک2002 ،13؛
صالحالدین 14و همکاران2014 ،؛ سالم و یارمحمددی .)1398 ،بدا توجده بده ایدن نتدایج
مصتلف ،این سؤاالت پیش میآید :اثر واقعی آزادسدازی مدالی بدر توزیدع درآمدد چگونده
است؟ برآیند نتایج مطالعات تجربی حوزۀ آزادسازی مالی ،چه رابطدهای بدین آزادسدازی
مالی و توزیع درآمد را نتیجه میدهد؟ برای پاسدخ بده ایدن پرسدشهدا و تبیدین نتدایج
متناقض ،این مطالعه از روش متاآنالیز چندسطحی 15استفاده میکند.
سازماندهی بصشهای بعدی مقاله بدینصورت است که ابتدا مبانی نظری مربوط به
رابطۀ آزادسازی مالی و توزیع درآمد مطرح میشود .در ادامه به مطالعدات و تدالشهدای
تجربی پیشین درخصوص رابطۀ مورد بررسی ،پرداخته میشود .بصدش بعدد بده معرفدی
روش متاآنالیز و فرایند اجرای آن اختصاص دارد .بعدد از انجدام آزمدونهدای مربدوط بده
متاآنالیز ،نتایج ترکیدب مطالعدات منفدرد 16در قالدب متارگرسدیون 17تصمدین و تفسدیر
1. Cornia & Kiiski
2. Bradley
3. Mahler
4. Ang
5. Alemán
6. Jaumotte
7. De Haan & Sturm
8. Greenwood & Jovanovic
9. Beck
10. Abiad
11. Agnello
12. Li & Yu
13. Jalilian and Krik Patrick
14. Salah Uddin
15. Multilevel of Meta-Analysis

 .16منظور از مطالعات منفرد ،مطالعات منتصبی است که نتایج آنها برای ورود به متاآنالیز استصراج شده است.
17. Meta-regression
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میشود .در بصش پایانی نتیجهگیری ارائه میشود.
.2مبانینظری 
فرایند آزادسازی مالی به سدطوح توسدعۀ اقتصدادی ،عمدق بازارهدای مدالی ،سداختار
نهادها ،سیستم حقوقی ،مدیریت و عوامل دیگر در کشورها بستگی دارد .ایدن فرایندد در
بسیاری از کشورها بدا هددف تصصدیض بهیندۀ پدسانددازها ،افدزایش مددیریت ریسدک
سرمایهگذاری ،رشد سریعتر و افزایش بازدهی سهام انجام مدیشدود ،امدا شددت و طدول
دورۀ آن در این کشورها متفاوت است .بااینحال ،آثدار مطلدوب آزادسدازی مدالی ممکدن
است به نفع همۀ اقشار مصتلف جامعه در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسدعه نباشدد.
از طرفی کاهش شکاف درآمدی یکدی از بدزرگتدرین چدالشهدا بدرای سیاسدتگدذاران
اقتصادی و دانشگاهیان است .اگرچه مطالعات زیدادی اثدر آزادسدازی مدالی بدر ندابرابری
درآمد را بررسی کردهاند ،درمورد تأثیر آن اتفاقنظر وجود ندارد (کراتو و گوایدد.)2016 ،
مدلهای اقتصادی نئوکالسیک معموالً پیشبیندی مدیکنندد کده آزادسدازی مدالی بایدد
نابرابری درآمد را کاهش دهد؛ زیرا افزایش فعالیتهای اقتصادی ناشی از آزادسازی مدالی
به گسترش اشتغال و افزایش درآمد کمک میکند .این امدر بده ویدژه در صدورتی صدادق
است که آزادسازی مالی به عنوان کاتالیزوری برای افزایش شفافیت و انتشدار اطالعدات و
کاهش رانتهای اقتصادی به سیاستگذاریها و عملکرد نهادها کمدک کندد (میشدکین،
 .)2009بااینحال دیدگاه مقابل استدالل میکند که آزادسازی مالی درواقع ممکن اسدت
نابرابری درآمد را افزایش دهد .این دیدگاه بیان میکند که بدهدلیدل وجدود هزیندههدای
ثابت ،دسترسی افراد کم درآمد به خدمات مالی محدود میشود و مزایدای وسدیع تدری از
فرصت های سرمایهگذاری به ثروتمندان تعلدق مدیگیدرد ،بدهویدژه کسدانی کده از راندت
اطالعاتی برخوردار هستند (داس و موهاپاترا )2003 ،و نداتوانی بصدش مدالی در ارتقدای
شفافیت و تصصیض بهینۀ منابع مالی نیز به این امر کمک مدیکندد؛ بندابراین مدیتدوان
انتظار داشت که آزادسازی مالی سبب بهبود وضدعیت ثروتمنددان و بدترشددن وضدعیت
افراد کدم درآمدد جامعده شدود (کدیم و همکداران .)2021 ،همچندین دربدارۀ اثرگدذاری
آزادسازی مالی بر توزیع درآمد ،آرستیس و کانر ( )2004بیان میکنند که سه مکانیسدم
وجود دارد که از طریق آنها آزادسازی مالی میتواندد بدر فقدر و ندابرابری درآمدد تدأثیر
بگذارد .مکانیسم اول شامل افزایش نرخ رشد اقتصادی براساس فرضدیۀ آزادسدازی مدالی
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مککینون )1973( 1و شاو )1973( 2است که به ارتبداط بدین رشدد اقتصدادی و توزیدع
درآمد بستگی دارد که میتواند منحنی  Uمعکوس کوزنتس یا منحنی  Uباشدد (نیلسدن
و آلدرسون .)1995 ،دوم آنکه نوسانات کالن اقتصادی میتواند درنتیجۀ بحرانهای مالی
پس از آزادسازی مالی تغییر کند .مکانیسم سوم از طریدق دسترسدی بهتدر بده اعتبدار و
خدمات مالی بهدلیل آزادسازی مالی ایجاد میشود.
3
مهمترین شاخض های اندازهگیری آزادسازی مالی ،سرمایهگذاری مسدتقیم خدارجی
( )FDIو آزادسازی حساب سرمایه )Cap Acount( 4است .یکی از کاندالهدای اثرگدذاری
آزادسازی مالی بر توزیع درآمد ،جریانات ورودی سرمایهگذاری مسدتقیم خدارجی اسدت.
اگرچه تحقیقات موجود برای بررسی اثر آزادسازی مالی بر توزیع درآمد ،عمدتاً از طریدق
تجارت است ،اثر جریانات ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بدر توزیدع درآمدد نیدز
حائز اهمیت فراوان است (پایتصتی اسکویی و طبقچی اکبدری .)1393 ،درخصدوص آثدار
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد نیز نظرات متفاوتی وجود دارد .نصسدتین
مطالعۀ تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خدارجی بدر توزیدع درآمدد توسدط مانددل ()1957
صددورت پددذیرفت کدده در آن ،مطالعدده ای دن فرض دیه مطددرح شددد کدده افددزایش جری دان
سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کشورهای توسعهیافتده بده کشدورهای درحدال توسدعه
سبب افزایش بهرهوری و دستمزد واقعی شده و بنابراین توزیع درآمد را بهبود میبصشدد.
در مقابل ،فینسترا و هانسون ( )1997نشان دادند جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
فقط تقاضا برای نیروی کار ماهر کشورهای درحالتوسعه را باال میبرد و موجب افدزایش
دستمزد واقعی نیروی کار ماهر نسبت به نیدروی کدار غیرمداهر مدیشدود و متعاقدب آن
نابرابری درآمد افزایش مییابد (اصغرپور و همکاران .)1393 ،آزادسازی حسداب سدرمایه
ممکن است دسترسی افراد کمدرآمدد بده مندابع مدالی را بیشدتر کندد و درآمدد آندان را
سریع تر از متوسط رشد تولید ناخالض داخلی سرانه افزایش دهدد کده ایدن امدر موجدب
کاهش ندابرابری مدیشدود .از سدوی دیگدر ،بدا قرارگدرفتن افدراد کدمدرآمدد در معدرض
بحران های مالی یا در صورت کیفیت نامناسب مؤسسات مالی ،ممکن است آسیب زیادی
به افراد کمدرآمد جامعه وارد شود (آستریو و همکاران)2014 ،؛ بندابراین بدهطدورکلی دو
1. McKinnon
2. Shaw
3. Foreign direct investment
4. Capital account liberalization
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پیامد متضاد ممکن است از کانال اثرگذاری آزادسازی مالی بر توزیع درآمد ناشدی شدود.
در اولین پیامد ،جریان های خارجی با افزایش رشدد اقتصدادی ،دسترسدی بده سدرمایه و
فناوری جدید (از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی) ،بهبود سرمایۀ انسدانی و تدأمین
اعتبار داخلی بیشتر ،فقر را کاهش میدهد و در پیامد دوم ،جریان های خارجی میتواندد
سبب ناپایداری مصرف شود و نوسان زیاد ایدن جریدانهدا در کوتداهمددت ممکدن اسدت
اقتصاد پذیرندۀ سرمایه را در معدرض شدوک هدای خدارجی قدرار دهدد (کراتدو و گوایدد،
 .)2016نوسانات مالی زیاد ممکن است بیثباتی بیش ازحد اقتصاد کالن در یک کشور را
ایجاد کند و وجود بیثباتی مانع از سرمایهگذاری و رشد اقتصدادی مدیشدود و ندابرابری
درآمد را افزایش میدهد؛ زیرا اقشار کمدرآمد در برابر نوسانات آسدیبپدذیرتر هسدتند و
ممکن است مهارت یا آمدوزش الزم بدرای فعالیدت در بصدش هدای مصتلدف ،در شدرایط
نامساعد اقتصادی را نداشته باشند .بااینحال ،نابرابری درآمدی با وجود بیثباتی میتواند
کاهش یابد اگر بیثباتی بیشتر ،انگیزهای برای دولتها ایجاد کند تا طیف گسدتردهای از
طرحهای بیمهای مانند توزیع مجدد هزینههدای عمدومی در خددمات اجتمداعی ،تدأمین
اجتماعی و صندوق های درآمد ثابت را ایجاد کنند (کیم و همکاران .)2021 ،با عنایت به
نظریههای مصتلف در ارتباط با تأثیر آزادسازی مالی بر توزیع درآمدد مدیتدوان بده ایدن
جمعبندی رسید که آزادسازی مالی از طریق بازار رقابتی ،تصصیض بهیندۀ مندابع مدالی،
دسترسی به دانش و فناوریهای جدید و بهبود سرمایۀ انسانی و تأمین اعتبار داخلی بدر
وضعیت توزیع درآمد در کشورهای توسعهیافتده و درحدالتوسدعه اثرگدذار اسدت و ایدن
اثرگذاری بسته به عوامل درنظر گرفتهشده در تحلیلها متفاوت بوده است .بدا توجده بده
وجود نتایج متفاوت درمورد رابطۀ بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد ،نمیتدوان درمدورد
این موضوع نتیجۀ واحدی گرفت؛ بنابراین ،این پژوهش با استفاده از روش متاآنالیز سعی
در ترکیب نتایج متفاوت مطالعات منفرد و محاسبۀ اندازۀ اثر متوسط دارد.
.3پیشینۀپژوهش 
جهانیشدن اقتصاد به حرکت گستردۀ بینالمللی کاال و خددمات ،سدرمایه و فنداوری
اشاره دارد .دو شاخض مهم برای جهانیشدن اقتصداد ،آزادسدازی مدالی و آزادی تجداری
است .در این مطالعه بر آزادسازی مالی تأکید شدده کده بدا دو شداخض سدرمایهگدذاری
مستقیم خارجی و آزادی حساب سرمایه بررسی میشدود؛ در ادامده ،پیشدینۀ مطالعداتی
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مطرح میشود که بهطور خاص به بررسی تأثیر این شاخضها بر توزیع درآمدد پرداختده
باشند.

الف)مطالعاتخارجی 
فینسددترا و هانسددون ( ،)1996بدده بررسددی رابط دۀ بددین آزادسددازی مددالی و نددابرابری
درآمدهای خانوارها در کشور مکزیدک در بدازۀ زمدانی  1975-1988پرداختندد .در ایدن
پژوهش برای اندازهگیری آزادسازی مالی از شداخض سدرمایهگدذاری مسدتقیم خدارجی
استفاده شد .این پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعدات تعمدیمیافتده و متغیرهدای
ابزاری انجام گرفت .نتدایج نشدان داد سدرمایهگدذاری مسدتقیم خدارجی تدأثیر مثبدت و
معناداری بر نابرابری درآمد دارد و افزایش آن سبب افزایش نابرابری درآمد میشود.
بومن و لنزینک ( )2016در پژوهشی با عنوان آزادسازی حسداب سدرمایه و ندابرابری
درآمد در  106کشور به بررسدی تدأثیر آزادسدازی حسداب سدرمایه بدر ندابرابری درآمدد
پرداختند .دورۀ زمانی این پژوهش  35ساله از سال  1973تدا سدال  2008اسدت .مددل
بددهکاررفتدده در پددژوهش پانددل پویددا اسددت کدده بددرای بددرآورد آن از روش گشددتاورهای
تعمیمیافته )GMM( 1استفاده شده است و نتایج آن نشان مدیدهدد آزادسدازی حسداب
سرمایه فقط در صورت زیادبودن عمق مالی موجب کاهش نابرابری در درآمد میشود.
فورچری و لونگانی )2018( 2تدأثیر آزادسدازی مدالی بدر ندابرابری درآمدد را در 149
کشور طی دورۀ زمانی  1970-2010بررسی کردند .روش مورد استفاده در این پدژوهش
گشتاورهای تعمیمیافته است .آنها سه کاندال را شناسدایی کردندد کده از طریدق آنهدا
آزادسازی حساب سرمایه میتواند بر نابرابری تأثیر بگذارد :تقسیم ریسدک بدینالمللدی و
هموارسازی مصرف داخلی ،اثرات بحرانهای مالی و تغییرات قدرت چانهزنی نیروی کدار.
همچنین آنها دریافتند آزادسازی حساب سرمایه سبب افزایش نابرابری درآمد میشود.
لی 3و همکاران ( )2019نحوۀ تعامل آزادسازی مالی و نابرابری درآمد را با استفاده از
روش گشتاورهای تعمیمیافته تحلیل کردندد .جامعدۀ آمداری ایدن پدژوهش شدامل 121
کشور طی دورۀ زمانی  1984-2014است .نتدایج نشدان داد آزادسدازی مدالی ،وضدعیت
1. Generalized Method of Moments
2. Furceri and Loungani
3. Lee
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توزیع درآمد کشورها (خصوصاً در کشورهایی با درآمد کمتر) را بدتر میکند.
کیم 1و همکاران ( )2021در مطالعۀ «آزادسازی مالی ،نهادهدای سیاسدی و ندابرابری
درآمدی» آزادسازی مالی و نابرابری درآمد را در  77کشور توسعهیافته و درحدالتوسدعه
طی دورۀ زمانی  1989-2011بررسی کردندد .در ایدن مطالعده ،از روش اثدرات ثابدت و
همچنین روش گشتاورهای تعمیمیافته استفاده شدد .نتدایج نشدان داد آزادسدازی مدالی
نابرابری درآمد را کاهش میدهد .همچنین نتایج حاکی از آن بود که آزادسدازی حسداب
سرمایه و بازارهای سهام باثباتتر و سودآورتر برای توزیع درآمد مفید است؛ زیدرا چندین
اصالحاتی به خانوارها و بنگاههایی که قبالً محروم بودند اجازه میدهد تا به منابع مالی و
خدمات دسترسی پیدا کنند و درنتیجه سرمایۀ خود را افزایش دهند.

ب)مطالعاتداخلی 
عبادی و شهیکی تاش ( )1385در بررسی نابرابری جریانهای تجاری ،سرمایهگذاری
و درآمد در جهان به روش ناپارامتریک و دالیل آن ( ،)1960-2000اثر آزادسدازی مدالی
بر ضریب جینی را با بهکارگیری روش  OLSمطالعه کردند .جامعۀ آمداری ایدن پدژوهش
شامل  144کشور در جهان است .نتایج تجربی تحقیق نشان داد سرمایهگذاری مسدتقیم
خارجی جهانی با نرخ کاهنده موجب افزایش نابرابری درآمد جهانی شده است.
سامتی و همکاران ( ،)1390رابطۀ میان جهانیشدن و توزیع درآمدد را در  22کشدور
درحالتوسعه از جمله ایران با بهکارگیری روش اثرات تصادفی طدی دورۀ زمدانی -2004
 1985مطالعه کردند .نتایج تجربی پژوهش نشان داد رابطۀ  Uمعکوس میان متغیرهدای
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ضریب جینی وجود دارد.
اصغرپور و همکاران ( )1393در مطالعۀ تأثیر جهانیشدن بدر توزیدع درآمدد در بدین
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی به بررسی اثرگذاری آزادسازی مالی بر نابرابری
درآمد پرداختند .در این پژوهش ،از روش اثدرات ثابدت طدی دورۀ زمدانی 1984-2010
استفاده شد .نتایج حاکی از آن بود کده رابطدۀ غیرخطدی  Uمعکدوس میدان متغیرهدای
جهانیشدن (شامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و درجدۀ بدازبودن تجدارت) و ضدریب
جینی وجود ندارد .همچنین یافتهها نشان داد توزیدع درآمدد بدا افدزایش درآمدد سدرانۀ
واقعی بهبود مییابد و با گسترش جهانیشدن نامتعادلتر میشود.
1. Kim
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مروری بر پیشینۀ داخلی و خارجی درمدورد ارتبداط بدین آزادسدازی مدالی و توزیدع
درآمد ،نشان از وجود نتایج متناقضی در این مطالعات دارد .همچنین در اکثدر مطالعدات
داخلی برای بررسی جهانیشدن ،شاخض های آزادسازی تجاری مورد استفاده قرار گرفته
و به آزادسازی مالی بهعنوان مؤلفۀ مهم جهانیشدن ،آنطور که باید توجه نشدده اسدت.
همانطور که مطرح شد ،این مطالعه برای بررسی نتدایج متنداقض مطالعدات پیشدین بدا
استفاده از روش متاآنالیز به ترکیب نتایج کمی این مطالعات میپردازد .اسدتفاده از روش
متاآنالیز در بررسی تأثیر آزادسازی مالی بر توزیع درآمد ،فقط در یک مدورد (ندی و لیدو،
 )2019انجام شده است و مورد دیگری یا وجود ندارد یا منتشر نشده است .البته مطالعۀ
هیمبرگر )2020( 1نیز به بررسی متاآنالیز رابطۀ بین جهانیشدن اقتصاد و توزیع درآمدد
پرداخته است ،اما تأکید او روی شاخض آزادی تجاری اسدت .تفداوت مطالعدۀ حاضدر بدا
مطالعۀ نی و لیو ( )2019در این است که بدا درنظرگدرفتن مطالعدات منفدرد جدیددتر و
حجم گستردهتری از مطالعات ،نتایج متاآنالیز قبلی را بدهروزرسدانی مدیکندد .همچندین
بهجای استفاده از متاآنالیز در یک سطح ،از متاآندالیز چندسدطحی بدرای بررسدی دقیدق
رابطۀ آزادسازی مالی و توزیع درآمد استفاده میشود.


جدول.1پیشینۀمطالعات 
دادههاو
نوع 
نویسندگان 
شیوۀتخمین 

نمونهودورۀ
زمانی 

نتایج 

عمراناهلل 2و دادههای ترکیبی  28کشور براساس یافتههای این مطالعه ،نابرابری
GMM
درآمد و بازبودن حساب سرمایه بهطور
آسیایی
همکاران
( )1970-2018مثبت و معنیداری مرتبط هستند .در آسیا،
()2022
بازبودن حساب سرمایه به داخل نابرابری
درآمد را زیاد میکند و بازبودن حساب
سرمایۀ خارجی آن را تشدید میکند.
اقتصاد هند جهانیشدن تجارت با کاهش نابرابری درآمد
کومار گیری دادههای سری
( )1982-2018همراه است ،درحالیکه جهانیشدن مالی با
زمانی
و همکاران
افزایش نابرابری مرتبط است .نتایج رویکرد
ARDL-VECM
()2021
علیت گرنجر مبتنی بر  VECMبیشتر تأیید
1. Heimberger
2. Imran Ullah et al.
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دادههاو
نوع 
نویسندگان 
شیوۀتخمین 

فورچری و
همکاران
()2020
زهری
()2019
نی و لیو
()2019

آدامز
()2008

نمونهودورۀ
زمانی 

نتایج 

میکند که پیشرفت فناورانه ،تجارت و
جهانیسازی مالی موجب نابرابری درآمد هم
بهطور مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق
رشد اقتصادی و تورم میشود.
دادههای ترکیبی  149کشور دورههای آزادسازی حساب سرمایه با
توسعهیافته و یکپارچگی مالی بیشتر و کاهش توزیع
نامتوازن
درحالتوسعه مجدد مالی همراه است که هر دو به افزایش
OLS
( )1970-2015نابرابری منجر میشوند.
دادههای ترکیبی  162کشور نتایج نشان میدهد که آزادسازی حساب
PVAR
( -2015سرمایه و توسعۀ مالی سبب افزایش نابرابری
 )1980میشود.
ضرایب اندازۀ اثر  23مطالعه نتایج این مطالعه نشان میدهد آزادسازی
مالی نابرابری درآمد را کاهش میدهد؛ زیرا
منفرد
متاآنالیز
اندازۀ اثر متوسط ،منفی است .عالوه بر این،
نتیجهگیری میشود که این نتایج از تورش
انتشار ،مصون هستند.
 62کشور نتایج نشان میدهد ( )1آزادی تجاری رابطۀ
دادههای ترکیبی
SUR
( )1985-2001مثبت با نابرابری درآمد دارد؛ ()2
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهطور
قابلتوجهی با نابرابری درآمد همبستگی
منفی دارد؛ ( )3زیرساخت نهادی با نابرابری
درآمد همبستگی منفی دارد.

منبع :یافتههای پژوهش

.3روشپژوهش 
در این مطالعه بدرای بررسدی رابطدۀ بدین آزادسدازی مدالی و توزیدع درآمدد از روش
متاآنالیز چندسطحی استفاده شده است .متاآنالیز یک تجزیه و تحلیل آمداری اسدت کده
نتایج چندین مطالعۀ علمی را با هم ترکیب میکند .متاآنالیز زمانی میتواند انجدام شدود
کدده مطالعددات علم دی متعددددی بدده ی دک سددؤال مشددصض بپردازنددد و در هددر مطالعدده
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اندازهگیریهایی گزارش شود که انتظار میرود تا حدی خطا داشته باشند .سپس هددف
این است که از رویکردهای آماری برای بهدستآوردن یدک برآیندد نزدیدک بده حقیقدت
براساس نحوۀ درک این خطا استفاده شود .متاآنالیز نهتنها میتواند بدرآوردی از حقیقدت
مشترک ارائه دهد ،بلکه این ظرفیت را دارد که نتایج مطالعات مصتلف را با هدم مقایسده
کند و منابع اختالفنظر بین ایدن نتدایج را تشدصیض دهدد (گرینلندد و رورک.)2008 ،
متاآنالیز چندسطحی نیز فرایند متاآنالیز را در دو سطح درونمطالعهای و بدینمطالعدهای
انجام میدهد.
فراینداجرایروشمتاآنالیزچندسطحیدراینمطالعه 
برای انجام متاآنالیز ،پس از تعریف و تعیدین موضدوع ،بدرای دسدتیابی بده مطالعدات
مربوط به موضوع ،جستوجو در پایگاههای اطالعاتی انجدام مدیشدود .سدپس مطالعدات
براساس معیارهای مشصض غربال میشوند و مطالعدات منفدرد مناسدب ،بدرای ورود بده
متاآنالیز انتصاب میشوند .در مرحلۀ بعد ،نتدایج کمدی مطالعدات اسدتصراج و کدگدذاری
میشود .پس از آن در سطح اول متاآنالیز ،ضرایب مربوط به رابطۀ بین آزادسازی مدالی و
توزیع درآمد در درون هر مطالعه با هم ترکیب میشود و اندازۀ اثر 1مربوط به هر مطالعۀ
منفرد محاسبه میشود .در سطح دوم متاآنالیز ،اندازۀ اثرهای مطالعات در مرحلۀ قبل بدا
یکدیگر ترکیب و اندازۀ اثر متوسط 2حاصل میشود .درنهایت ،اندازۀ اثر متوسط تفسیر و
در قالب متارگرسیون ،عوامل مؤثر بر ناهمگنی مطالعات منفرد بررسی میشود .سدرانجام
در پاسخ به مسئلۀ پژوهش نتیجهگیری میشود .بهطورکلی فرایند اجرای روش متاآندالیز
در این مطالعه شامل پنج مرحلده اسدت .تعریدف موضدوع و سدؤال پدژوهش ،اسدتراتژی
جستوجو ،غربالگری مطالعات ،استصراج اطالعات و تحلیل آمداری و ارائده و تفسدیر آن،
این پنج مرحله را تشکیل میدهند .در ادامه ،فرایند هر مرحله تبیین خواهد شد.

الف)تعریفموضوعوسؤالپژوهش 
همانطور که قبل از این مطرح شد ،رابطۀ بین آزادسدازی مدالی و توزیدع درآمدد در
تحقیقات تجربی قبلی مورد توجه واقع شده است .بااینحال ،نتایج مطالعدات مصتلدف در
1. Effect size
2. Average Effect Size
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این حوزه بهدلیل ناهمگنی نمونههای مدورد اسدتفاده ،مشصصدات مددل و برآوردگرهدای
مورد استفاده متفاوت است .با توجه به تعارض موجود میان نتایج مطالعات ،سؤال اصدلی
در این پژوهش این است که برآیند نتایج مطالعات تجربی حدوزۀ آزادسدازی مدالی ،چده
رابطهای بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد را نتیجه میدهد.

جستوجو 

ب)استراتژی
به دنبال رهنمودهای انجام متاآنالیز در اقتصاد (اسدتنلی و همکداران ،)2013 ،بدرای
پرداختن به مسئلۀ پژوهش و انجام متاآندالیز ،ایدن مطالعده بدهطدور سیسدتماتیک تمدام
شواهد تجربی قابلدستیابی از تعدادی از منابع پایگاه داده شامل گوگل اسکالر ،1ریسدر
گیت ،2آکادمیا 3و اسکوپوس 4را مرور میکند .به این منظور ابتددا مطالعدات مربدوط بده
موضوع پژوهش با کلیدواژههای آزادسازی مالی ،5ادغام مالی ،6جهانیسازی مالی ،7آزادی
مالی ،8نابرابری درآمد 9و توزیع درآمد 10و معادل انگلیسی آنها جستوجو شد.

ج)معیارهایانتخابوارزیابیکیفیتمطالعات 
یکی از مهمترین مراحل متاآنالیز ،انتصاب مطالعات مناسب برای ورود بده متاآندالیز و
استصراج اطالعات آن ها است که باید قاعدهمند و براساس چارچوب معدین انجدام شدود.
برای اجرای این مهم ،ابتدا عناوین تمام مقاالت جستوجوشده در پایگداههدای اینترنتدی
فهرست شدند .سپس مقاالت با عناوین تکراری از انتصابها خارج شدند .در مرحلۀ بعدد،
عناوین مقاالت با توجه به کلیدواژههای مدنظر بررسی شدند و عنوانهای ندامرتبط کندار
گذاشته شدند .در ادامه پس از بررسی چکیدۀ مقداالت بدرای انتصداب مطالعدات مددنظر
متاآنالیز ،این مطالعات براساس پروتکل متاآنالیز مورد غربالگری قرار گرفتند.
با درنظرگرفتن اینکه تمرکز این مطالعه روی رابطدۀ بدین آزادسدازی مدالی و توزیدع
1. Google Scholar
2. ResearchGate
3. Academia
4. Scopus
5. Financial liberalization
6. Financial integration
7. Financial globalization
8. Financial openness
9. Income inequality
10. Distribution of income
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درآمد است ،پروتکل متاآنالیز برای انتصاب مطالعات منفرد براساس معیارهای زیر تعریف
شد:
 .1مقاله یک مطالعۀ تجربی باشد که شامل حداقل یک رگرسیون یا یدک تجزیده و
تحلیل همبستگی است؛
 .2برای افزایش دقت و اعتبار متاآنالیز فقط از مطالعداتی کده بدهصدورت مقالده در
مجالت منتشر شدهاند ،استفاده شد و گزارشها ،یادداشتها ،روزنامهها و سدایر
قالبهای منتشرشده ،کنار گذاشته شدند؛
 .3مطالعدات سدری زمدانی از فهرسدت مطالعدات خدارج شددند و صدرفاً مطالعدات
بینکشوری و براساس دادههای تابلویی مدنظر قرار گرفتند .انجام متاآنالیز روی
مطالعات سری زمانی ،مطالعۀ دیگری را میطلبد؛
 .4متغیر مربوط به توزیع درآمد بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفتده شدده باشدد.
بهطورکلی ،محققان عالقهمند بده بررسدی تدأثیر آزادسدازی مدالی بدر ندابرابری
درآمد ،مشابه مدل زیر را تصمین میزنند:
Iit = α + βFLit + ηFDit + λFLit ∗ FDit + γk Zitk + εit
()1
که در آن  Iمعیار معتبری برای نابرابری درآمد FL ،معیاری بدرای آزادسدازی مدالی،
 FDمعیاری از توسعۀ مالی FL*FD ،رابطۀ تعاملی بین آزادسازی مالی و توسدعۀ مدالی و
 Zیک بردار از سایر متغیرهای توضیحی مانند شرایط اقتصاد کالن است ε .جملدۀ خطدا
است و زیرنویسهای  iو  tبهترتیب کشور و زمان را نشدان مدیدهندد؛ بندابراین در ایدن
بررسی فقط مطالعاتی وارد فهرست نهایی شدند که متغیدر مربدوط بده توزیدع درآمدد را
بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفتهاند.
 .1حذف مطالعاتی که صرفاً بحث آزادسدازی تجداری را مددنظر قدرار داده باشدند
(بهدلیل تمرکز این پژوهش بر آزادسازی مالی)؛
 .2متن کامل مقاله در دسترس باشد؛
 .3دادههای مورد نظر برای استصراج و ورود به متاآنالیز در هر مطالعه کامل باشد.

د)استخراجاطالعات 
با جستوجوی کلیدواژههای مربوط بده موضدوع در پایگداههدای اطالعداتی50،300 ،
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مطالعه یافت شد .1سپس با بررسی و فیلتر عنوان این مقاالت و کنارگذاشتن عنوانهدای
نامرتبط (تعداد مطالعات کنار گذاشتهشده در این مرحله 49919 :مطالعده) ،تعدداد 381
مقاله حاصل شد (تا این مرحله ،مقاالت با اسدتفاده از ابزارهدای جسدتوجدوی پیشدرفتۀ
پایگاههای اطالعاتی فیلتر شدند) .در ادامه با بررسی چکیدۀ مقاالت (با محوریت بررسدی
رابطۀ آزادسازی مالی و توزیع درآمد) 92 ،مطالعه که در راستای پاسصگویی بده سدؤاالت
پژوهش بودند استصراج و کدگذاری شدند (تعداد مطالعدات کندار گذاشدتهشدده در ایدن
مرحله 289 :مطالعه) .پس از قراردادن این مطالعات در پروتکل متاآنالیز و بررسدی مدتن
کامل مطالعات ،مطالعات نامناسب برای ورود به متاآنالیز و مطالعات بدا اطالعدات ناکدافی
برای محاسبۀ اندازۀ اثر کنار گذاشته شدند (تعداد مطالعدات کندار گذاشدتهشدده در ایدن
مرحله 64 :مطالعه) .درنهایت  28مطالعدۀ نهدایی 2بدرای ورود بده متاآندالیز و اسدتصراج
اطالعات انتصاب شدند .اطالعات استصراجشده از مطالعات ،براسداس متغیرهدای مطالعده
در صفحه گستردۀ اکسل مرتب شدند .متغیرهای مدنظر این متاآنالیز برای اسدتصراج در
جدول  2آمده است.
جدول.2توضیحمتغیر 
ردیف

1
2

متغیر

توضیحات 
متغیرهایاندازهگیریآزادسازیمالی 


اگر آزادسازی مالی با شاخض سرمایهگذاری مستقیم خارجی
اندازهگیری شده باشد ،این متغیر مجازی برابر با  1و در غیر این صورت
FDI
صفر است.
اگر آزادسازی مالی با شاخض آزادسازی حساب سرمایه اندازهگیری
Cap Account
شده باشد ،این متغیر مجازی برابر با  1و در غیر این صورت صفر است.
متغیرهایمربوطبهاندازهگیریتوزیعدرآمد 


3

Gini

اگر توزیع درآمد با ضریب جینی اندازهگیری شده باشد ،این متغیر
مجازی برابر با  1و در غیر این صورت صفر است.

 .1این تعداد بر اساس شمارشگر پایگاههای اطالعاتی ثبت شده است .جستوجوی مطالعات منفرد در تاریخ 17
مرداد  1400متوقف شد.
 .2دسترسی به اطالعات  28مطالعۀ منتصب (از قبیل عنوان ،نویسندگان ،مدل و روش ،نمونه کشورها ،دوره زمانی،
متغیرهای مورد بررسی و نتیجهگیری) و فهرست منابع این مطالعات ،از طریق ارسال ایمیل به نویسندگان
امکانپذیر است.
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 Bottomاگر توزیع درآمد با سهم درآمد دهکهای پایین اندازهگیری شده باشد،
 income shareاین متغیر مجازی برابر با  1و در غیر این صورت صفر است.
 Top incomeاگر توزیع درآمد با سهم درآمد دهکهای باال اندازهگیری شده باشد،
share
این متغیر مجازی برابر با  1و در غیر این صورت صفر است.
سایرمتغیرهایتعدیلگر 

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

 Laggedاگر متغیر وابسته با وقفه در مدل حضور داشته باشد ،این متغیر مجازی
 depend variبرابر با  1و در غیر این صورت صفر است.
اگر متغیر مربوط به آزادسازی مالی با وقفه در مدل حضور داشته باشد،
Lagged FiLib
این متغیر مجازی برابر با  1و در غیر این صورت صفر است.
 Log dependاگر متغیر وابسته لگاریتمی باشد ،این متغیر مجازی برابر با  1و در غیر
vari
این صورت صفر است.
اگر متغیر مربوط به آزادسازی مالی لگاریتمی باشد ،این متغیر مجازی
Log FilIB
برابر  1و در غیر این صورت صفر است.
 Financialاگر توسعۀ مالی در مدل وجود داشته باشد ،این متغیر مجازی برابر با 1
 developmentو در غیر این صورت صفر است.
 Economicاگر رشد اقتصادی در مدل وجود داشته باشد ،این متغیر مجازی برابر با
 1 growthو در غیر این صورت صفر است.
اگر دموکراسی در مدل وجود داشته باشد ،این متغیر مجازی برابر با 1
Democracy
و در غیر این صورت صفر است.
 Financialاگر بحرانهای مالی در مدل وجود داشته باشد ،این متغیر مجازی برابر
crisis
با  1و در غیر این صورت صفر است.
اگر مسائل مربوط به اتحادیه در مدل وجود داشته باشد ،این متغیر
Unionization
مجازی برابر با  1و در غیر این صورت صفر است.
اگر آموزش در مدل وجود داشته باشد ،این متغیر مجازی برابر با  1و
Education
در غیر این صورت صفر است.
 Institutionalاگر کیفیت نهادی در مدل وجود داشته باشد ،این متغیر مجازی برابر
 Qualityبا  1و در غیر این صورت صفر است.
اگر اطالعات جمعیتی در مدل وجود داشته باشد ،این متغیر مجازی
Demo
برابر با  1و در غیر این صورت صفر است.
اگر تجارت در مدل وجود داشته باشد ،این متغیر مجازی برابر با  1و در
Trade
غیر این صورت صفر است.
اگر تورم در مدل وجود داشته باشد ،این متغیر مجازی برابر با  1و در
Inflation
غیر این صورت صفر است.
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اگر توسعۀ فناوری در مدل وجود داشته باشد ،این متغیر مجازی برابر با
 1و در غیر این صورت صفر است.
اگر مصارج دولت در مدل وجود داشته باشد ،این متغیر مجازی برابر با
 1و در غیر این صورت صفر است.
اگر نمونه شامل کشورهای توسعهیافته باشد ،این متغیر مجازی برابر با
 1و در غیر این صورت صفر است.
اگر نمونه شامل کشورهای درحالتوسعه باشد ،این متغیر مجازی برابر
با  1و در غیر این صورت صفر است.
اگر نمونه شامل ترکیبی از کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته باشد،
این متغیر مجازی برابر با  1و در غیر این صورت صفر است.
اگر دادهها مربوط به دهۀ  1960باشد ،این متغیر مجازی برابر با  1و در
غیر این صورت صفر است.
اگر دادهها مربوط به دهۀ  1970باشد ،این متغیر مجازی برابر با  1و در
غیر این صورت صفر است.
اگر دادهها مربوط به دهۀ  1980باشد ،این متغیر مجازی برابر با  1و در
غیر این صورت صفر است.
اگر دادهها مربوط به دهۀ  1990باشد ،این متغیر مجازی برابر با  1و در
غیر این صورت صفر است.
اگر دادهها مربوط به دهۀ  2000باشد ،این متغیر مجازی برابر با  1و در
غیر این صورت صفر است.
اگر دادهها مربوط به دهۀ  2010باشد ،این متغیر مجازی برابر با  1و در
غیر این صورت صفر است.

منبع :یافتههای پژوهش

متغیرهای جدول  1براساس استفاده و تکرار در الگوهای رگرسیونی مطالعات منفدرد
و مبانی نظری مربوط به رابطۀ آزادسازی مالی و توزیع درآمدد ،بدرای ورود بده متاآندالیز
درنظر گرفته شدهاند .اطالعات مستصرج از  28مطالعۀ منتصب شدامل  591رگرسدیون و
 753ضریب برای رابطۀ بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد بود که کدگدذاری شددند .در
این مرحله پس از استصراج دادههای هریک از مطالعات و کدگذاری آنها ،این دادهها بده
نرمافزار  1 CMAوارد شدند.
1. Comprehensive Meta-Analysis Software
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ه)تجزیهوتحلیلآماری
بهمنظور ترکیب نتایج مطالعات منفرد ،یکی از مسائل مهمی که باید در هر متاآندالیز
مدنظر قرار گیرد ،بررسی ناهمگنی 1مطالعات بهمنظور انتصاب مدل اثرات ثابت یا اثدرات
تصادفی 2است.
مدلاثرات
ثابت

اندازه اثرها یکسان

مطالعات
همگن

تفاوت بیشتر در
وزن مطالعات

مدلاثرات
تصادفی 

اندازه اثرها متفاوت

مطالعات
ناهمگن

تفاوت کمتر در
وزن مطالعات

مدلهایاثراتثابتوتصادفی 
یهای 
شكل.1ویژگ 

منبع :بورنشتاین و همکاران ()2011

همانطور که در شکل  1مشصض است ،در مدل اثرات ثابت ،فرض بر این اسدت کده
همۀ مطالعات منفرد دارای یک اندازۀ اثر یکسان هستند .در این مدل ،اندازۀ اثرات یکدی
هستند و تنوع اندازۀ اثر مشاهدهشدده از مطالعدهای بده مطالعده دیگدر بدهدلیدل خطدای
تصادفی هر مطالعه است .برخالف مدل اثرات ثابت ،در مددل اثدرات تصدادفی فدرض بدر
متفاوتبودن اندازۀ اثر جوامدع آمداری مدورد مطالعده در متاآندالیز اسدت .همچندین وزن
مطالعات 3در مدل اثرات ثابت نسبت بده مددل اثدرات تصدادفی تفداوت بیشدتری دارندد؛
بنابراین اگر براساس تحلیل ناهمگنی رویکرد اثرات ثابت یا اثرات تصادفی انتصاب شدود،
وزن مطالعات بسیار متفاوت خواهد شد و این تغییر وزن بر کلیۀ نتدایج بعددی متاآندالیز
تأثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین اهمیت تحلیل نداهمگنی روشدن مدیشدود (بورنشدتاین و
همکاران .)2011 ،جدول  3نتایج آزمدون  Qکدوکران 4را بدرای بررسدی نداهمگنی بدین
مطالعات گزارش میدهد.
1. Heterogeneity

 .2شایان ذکر است که مدلها ی اثرات ثابت و تصادفی در متاآنالیز با همین مدلها در دادههای پانلی متفاوت
است.
 .3وزن هر مطالعه نشاندهندۀ درجۀ اهمیت یک مطالعه در محاسبۀ اندازۀ اثر متوسط است .درصد اندازۀ نمونۀ
( )Sample Sizeهر مطالعه نسبت به مجموع اندازههای نمونۀ کل مطالعات منفرد ،وزن آن مطالعه را نشان
میدهد.
4. Cochran's Q test
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جدول.3نتایجآزمونناهمگنی 
آزمون  Qکوکران

Q-value
درجۀ آزادی Q

248/046
27

P-value

0/000

منبع :محاسبات پژوهش با استفاده از نرمافزار CMA

آزمون  Qمبتنی بر توزیع کای دو ( )χ2و درجۀ آزادی  k-1است که  kدر اینجا به
تعداد مطالعات منفرد اشاره میکند .فرضیۀ  H0در این آزمون ،همگنی مطالعات ،و
فرضیۀ  H1ناهمگنی مطالعات را نشان میدهد .تأییدشدن فرض همگنی مطالعات موجب
انتصاب مدل اثرات ثابت میشود .به این معنی که اندازۀ اثرات یکسان است و رد فرض
همگنی موجب انتصاب مدل اثرات تصادفی میشود (هارول .)1997 ،با توجه به مقدار
( )P-valueگزارششدۀ آزمون  Qکوکران در جدول  ،3فرضیۀ  H0این آزمون در سطح
معناداری  5درصد رد میشود و فرضیۀ ناهمگنی مطالعات تأیید میشود؛ بنابراین نتایج
این آزمون نشان میدهد مطالعات منفرد واردشده در متاآنالیز ناهمگن هستند و در
برآورد اندازۀ اثر متوسط باید مدل اثرات تصادفی را مدنظر قرار داد.
.4نتایجترکیبمطالعات
در این بصش که مهمترین بصش از فرایند متاآنالیز است ،نتایج ترکیب و برآیند
اندازۀ اثر مطالعات مطرح میشود .روش مورد استفاده در این مطالعه متاآنالیز
چندسطحی است .این نوع تحلیل به حالتی اشاره دارد که در آن نیاز به انجام چندبارۀ
متاآنالیز است؛ برای مثال ،زمانی که در هر مطالعۀ منفرد چندین رگرسیون و به دنبال
آن چندین اندازۀ اثر وجود دارد ،نیاز هست در سطح اول ،ابتدا با انجام متاآنالیز ،ضرایب
درون هر مطالعه با هم ترکیب شود و برای آن مطالعه ،یک اندازۀ اثر بهدست آید
(مکشان و باکنهولت .)2018 ،پس از انجام این عمل ،در سطح دوم اندازۀ اثرهای
حاصل از مطالعات منفرد با یکدیگر ترکیب میشوند و درنهایت ،اندازۀ اثر متوسط حاصل
میشود .جدول  4نتایج مربوط به ترکیب اندازۀ اثرات مطالعات منفرد و محاسبۀ اندازۀ
اثر متوسط را نشان میدهد.
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جدول.4نتایجترکیبمطالعات
مجموعتعداد مجموعتعداد
اندازۀاثر
تعداد
ونهای ضرایبآزادسازی
رگرسی 
متوسط 
مطالعات 
مطالعات  مالیدرمطالعات 
28

591

753

فاصلۀ

اطمینانZ-value 95

P-value

درصد

**0/03629 -2/09364 _ -0/00407 -0/06361
-0/12271

منبع :محاسبات پژوهش با استفاده از نرمافزار CMA

*** p<0/1 */p<0/05 **/p<0/01

ترکیب اندازۀ اثرهای مطالعات منفرد ،اندازۀ اثر متوسط را گزارش میکند .با
استفاده از اندازۀ اثر متوسط میتوان شدت و جهت رابطۀ بین متغیرهای مورد بررسی
متاآنالیز را مشصض کرد .عالمت منفی اندازۀ اثر متوسط اینگونه معنی میشود که
آزادسازی مالی با نابرابری درآمد رابطۀ منفی (معکوس) دارد ،همچنین براساس
آمارههای  Zو  Pگزارششده ،این رابطه معنادار است؛ بنابراین افزایش آزادسازی مالی،
نابرابری درآمد را کاهش میدهد و توزیع درآمد بهبود مییابد و فرضیۀ مطالعه تأیید
میشود (رد نمیشود) .برای بررسی شدت رابطه ،از معیار تفسیر کوهن 1که در جدول 5
مطرح شده است ،میتوان استفاده کرد.
جدول.5معیارکوهنبرایتفسیرکاربردیاندازۀاثر 
اندازۀاثرمتوسط 

تفسیر 

0/10
0/30
0/50
0/70

کوچک
متوسط
بزرگ
خیلی بزرگ

منبع :کوهن ()1988

با توجه به اطالعات جدول  5و اندازۀ اثر متوسط گزارششده در جدول  ،4مشصض
میشود که شدت رابطۀ بین آزادسازی مالی و نابرابری درآمد کوچک است.

1. Cohen
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نمودارقیفی1وبررسیتورشانتشار 2
تورش انتشار نوعی سوگیری است که در تحقیقات دانشگاهی منتشرشده رخ
میدهد و زمانی اتفاق میافتد که نتیجۀ یک آزمایش یا تحقیق ،بر تصمیمگیری دربارۀ
انتشار و چاپ آن تأثیر بگذارد (سونگ و همکاران .)2010 ،مطالعاتی که اندازۀ اثرهای
بزرگتر و معناداری را گزارش میکنند ،احتمال چاپ بیشتری در مجالت دارند و این
امر ممکن است موجب انتشارنیافتن مطالعات با اندازۀ اثرهای کوچک و بیمعنی شود؛
بنابراین ،این مشکل میتواند نتایج مطالعات منفرد را دچار تورش و خطا کند .اگر تورش
در نتایج مطالعات منفرد شدید باشد ،نتایج متاآنالیز بهدلیل استفاده از این مطالعات
خدشهدار میشود و اعتبار متاآنالیز زیر سؤال میرود .برای بررسی این موضوع در
مطالعات ،متاآنالیز نمودار قیفی و آزمون تورش انتشار انجام میشود.
نمودار قیفی شبیه قیفی است که در بصش بزرگ آن اندازۀ اثر مطالعاتی با اندازۀ
نمونۀ کم و خطای معیار باال قرار دارند و در بصش کوچک قیف ،اندازۀ اثر مطالعاتی با
اندازۀ نمونۀ بزرگ و خطای معیار کوچکتر قرار میگیرد .در وسط قیف هم مطالعاتی با
اندازۀ اثر متوسط قرار دارد (نوغانی دخت بهمنی و میرمحمدتبار .)112 :1396 ،تقارن
اندازۀ اثر مطالعات در سمت چپ و راست نمودار قیفی نشاندهندۀ نبود تورش انتشار
است .عدم تقارن نمودار قیفی به این معنا است که متاآنالیز دچار تورش ناشی از انتشار
شده است.







نمودار.1نمودارقیفیمربوطبهمتاآنالیز 
منبع :محاسبات پژوهش با استفاده از نرمافزار CMA
1. Funnel Plot
2. Publication bias

محمدباقر شیرمهنجی و دیگران /متاآنالیز چندسطحی رابطۀ بین آزادسازی ...

527

نمودار  1محور افقی اندازۀ اثر استانداردشده ( Zفیشر) و محور عمودی خطای
معیار مربوط به اندازۀ اثر را نشان میدهد .هرکدام از دایرههای کوچک نیز نشاندهندۀ
اندازۀ اثر مربوط به هر مطالعه است .خط وسط قیف ،مربوط به اندازۀ اثر متوسط
متاآنالیز است .بررسی این نمودار بیانگر این موضوع است که پراکندگی اندازۀ اثرها،
نسبتاً متقارن است ،اما برای بررسی کمی و دقیق تقارن و تورش انتشار ،نمودار قیفی
کافی نیست و باید آزمون مربوط به بررسی تقارن و تورش انتشار انجام پذیرد.
آزموناِگِر 1
برای بررسی کمی تورش انتشار در این متاآنالیز از آزمون اگر استفاده میشود.
نتایج این آزمون در جدول  6قابلمشاهده است.

جدول.6نتایجآزمونتورشانتشار 
رگرسیوناگر 

عرض از مبدأ
خطای معیار
حد پایین فاصلۀ اطمینان
حد باالی فاصلۀ اطمینان
t-value

درجۀ آزادی
p-value

-2/07067
1/34807
-4/84167
0/70034
1/53602
26/00000
0/03661

منبع :محاسبات پژوهش با استفاده از نرمافزار CMA

جدول  6نتایج تصمین رگرسیون اگر را نشان میدهد .فرضیۀ  H0آزمون این است
که پراکندگی اندازۀ اثرهای مطالعات منفرد متقارن است و فرضیۀ  H1عدم تقارن
پراکندگی اندازۀ اثرهای مطالعات منفرد را بیان میکند (اگر و همکاران .)1997 ،با توجه
به نتایج جدول فوق ،فرضیۀ ( H0تقارن دادهها و عدم تورش انتشار) این آزمون تأیید
میشود (رد نمیشود)؛ بنابراین نتیجه گرفته میشود که متاآنالیز این پژوهش دچار
تورش ناشی از انتشار نشده است و نتایج آن از اعتبار باالیی برخوردار است.
1. Egger Test
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.5نتایجترکیبمطالعاتبادرنظرگرفتنمتغیرهایتعدیلگر(1تحلیل
متارگرسیون)
در این بصش ،نتایج محاسبۀ اندازۀ اثر متوسط با لحاظکردن اثر متغیرهای تعدیلگر
که در جدول  2مطرح شدند ،گزارش و تفسیر میشود.

جدول.7نتایجترکیبمطالعاتبادرنظرگرفتنتعدیلگرها 
متغیرهایتعدیلگر

اندازۀاثر 

**

z-value p-value

FDI
0/04666 -0/08400
Cap Account
**0/01309 0/03444
Gini
0/45619 0/00858
***
0/00992
-0/07983 Bottom income share
Top income share
0/15719 0/02211
Lagged Gini
0/0000 ***-0/09261
***
Lagged FiLib
0/0000
0/09893
log depend vari
0/0000 ***0/12373
log FilIB
0/55707 -0/01309
***
0/00019
-0/02338 Financial development
Economic growth
0/00028 ***-0/05436
Democracy
0/14734 -0/03988
***
Financial crisis
0/0000
0/14528
Unionization
0/00229 ***0/05312
***
Education
0/0000
0/05188
Institutional Quality
0/62218 0/01631
Demo
0/04392 **0/02940
*
Trade
0/07201
0/02007
Inflation
0/63699 0/00667
Technology
0/0001 ***0/10034
development

-1/98940
2/48131
0/74513
-2/57845
1/41458
-5/45168
5/63829
7/22485
-0/58719
-3/73207
-3/63258
-1/44898
5/36757
3/04990
4/73968
0/49277
2/01486
1/79908
0/47191
8/74122

کرانباال کرانپایین

-0/00125
0/06159
0/03115
-0/01919
0/05279
-0/05942
0/13296
0/15680
0/03058
-0/01110
-0/02505
0/01407
0/19712
0/08712
0/07327
0/08104
0/05795
0/04192
0/03437
0/12264

-0/16562
0/00724
-0/01399
-0/13989
-0/00852
-0/12560
0/06466
0/09038
-0/05670
-0/03565
-0/08357
-0/09359
0/09262
0/01900
0/03045
-0/04854
0/00080
-0/00180
-0/02104
0/07795

1. Moderator
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متغیرهایتعدیلگر

Government spending
Developed
Developing
Mixed
1960
1970
1980
1990
2000
2010

اندازۀاثر 

-0/00706
0/07414
***
-0/11751
***
0/02742
*
-0/07573
***
0/05327
***
0/02772
-0/00257
-0/00086
*
0/01657
***

z-value p-value

0/75392
0/00720
0/00001
0/00480
0/07253
0/00002
0/00453
0/79180
0/92925
0/06984

منبع :محاسبات پژوهش با استفاده از نرمافزار CMA

-0/31348
2/68730
-4/42788
2/81988
-1/79757
4/30137
2/83857
-0/26397
-0/08879
1/81292

کرانباال کرانپایین

0/03705
0/12774
-0/06571
0/04645
0/00694
0/07746
0/04684
0/01650
0/01807
0/03447

-0/05114
0/02010
-0/16869
0/00836
-0/15738
0/02901
0/00858
-0/02163
-0/01979
-0/00134

*** */p< 0/05 **/p<0/01

این متغیرها عوامل مؤثر بر ناهمگنی اثر آزادسازی مالی بر توزیع درآمد است.
همانطور که در جدول  7مشصض است ،استفاده از شاخضهای مصتلف برای
اندازهگیری آزادسازی مالی ( FDIو  )Cap Accountمیتواند اندازۀ اثر رابطۀ آزادسازی
مالی و نابرابری درآمد را تحت تأثیر قرار دهد؛ بهنحویکه ترکیب اندازۀ اثر مطالعاتی که
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIرا بهعنوان متغیر مستقل درنظر گرفته بودند،
رابطۀ منفی و معنادار ( )-0/084بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد را گزارش میدهند
(به این معنی که افزایش آزادسازی مالی ،نابرابری درآمد را کاهش میدهد و توزیع
درآمد بهبود مییابد) .در سمت دیگر ،برآیند نتایج مطالعاتی که شاخض آزادسازی
حساب سرمایه 1را مدنظر قرار داده بودند ،رابطۀ مثبت و معنادار ( )0/03444بین دو
متغیر مورد بررسی را نتیجه میدهد .همچنین بررسی نتایج متغیرهای مربوط به
اندازهگیری توزیع درآمد نیز نشان میدهد استفاده از شاخضهای مصتلف برای توزیع
درآمد میتواند موجب اختالف در نتایج مطالعات منفرد شود .اگر توزیع درآمد با شاخض
سهم درآمدی دهکهای پایین 2اندازهگیری شده باشد ،رابطۀ بین آزادسازی مالی و
نابرابری درآمد منفی و معنادار ( )-0/07983است و در صورت استفاده از شاخضهای
1. Cap Account
2. Delis
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ضریب جینی 1و توزیع درآمد با سهم درآمدی دهکهای باال ،2رابطۀ مذکور بین دو
متغیر مثبت و بیمعنی است .دستۀ دیگر متغیرها مربوط به درنظرگرفتن یا نگرفتن
وقفه در متغیرهای اصلی و استفاده یا عدم استفاده از حالت لگاریتمی برای متغیرها
است که همانطور که مشصض است ،میتواند سبب تفاوت در نتایج مطالعات شود.
در قسمت بعدی متغیرها ،ضریب مربوط به توسعۀ مالی ( )-0/02338رابطهای
منفی و معنادار نشان میدهد و این با نتیجۀ دلیس و همکاران ( )2014که بیان
میکنند درجۀ توسعۀ مالی بر رابطۀ آزادسازی مالی و توزیع درآمد اثرگذار است،
مطابقت دارد .همچنین متغیر رشد اقتصادی نیز رابطۀ منفی و معناداری ()-0/05436
را گزارش میدهد .برای کانال اثرگذاری بحران مالی بر رابطۀ آزادسازی مالی و توزیع
درآمد ،ضریب بحران مالی مثبت و از نظر آماری معنادار است که نشان میدهد یک
بحران مالی به فقرا و دیگران با درآمد پایین آسیب خواهد رساند (بالداچی و همکاران،
2002؛ تاونسند .)2002 ،برآیند مطالعاتی که متغیرهای مربوط به اتحادیههای کارگری،
اطالعات جمعیتی نیروی کار ،آموزش ،توسعۀ فناوری و تجارت را در مدل رگرسیونی
خود لحاظ کرده بودند ،رابطۀ مثبت و معناداری را نتیجه میدهد .درمورد ورود
متغیرهای دموکراسی ،کیفیت نهادی ،تورم و مصارج دولت ،معنادارنبودن اندازۀ اثر نشان
از این امر دارد که ترکیب نتایج مطالعاتی که این متغیرها را در الگوی رگرسیونی خود
وارد کردهاند ،تأثیر معناداری از تعامل هریک از این متغیرها با رابطۀ آزادسازی مالی و
تورم نشان نمیدهد.
در سطح معناداری  5درصد در کشورهای توسعهیافته ،رابطه مثبت و قابلتوجه
است .عالوه بر این ،ضریب مرتبط با کشورهای درحالتوسعه نیز در این سطح معناداری
بهطور قابلتوجهی منفی است .این نتایج نشان میدهد تأثیر منفی آزادسازی مالی بر
نابرابری درآمد در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد .از اینرو ،مطالعاتی که فقط
کشورهای درحالتوسعه را در نمونۀ خود درنظر میگیرند ،بهاحتمال زیاد کاهش نابرابری
درامد را تجربه میکنند و تمایل به حمایت از این ایده دارند که کشورهای درحالتوسعه
بیش از کشورهای پیشرفته از آزادسازی مالی بهرهمند میشوند (کلمایر .)2015 ،عالوه
بر این ،مطالعاتی که ترکیبی از کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته را برای نمونه
انتصاب کرده بودند ،ترکیب نتایج آنها رابطۀ مثبت و معناداری بین آزادسازی مالی و
نابرابری درآمد گزارش میدهد .در بصش انتهایی متغیرهای تعدیلگر ،دورۀ زمانی مدنظر
1. Bottom income share
2. Gini
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مطالعات (دهههای  2000 ،1990 ،1980 ،1970 ،1960و  )2010مورد توجه قرار
گرفته است که نتایج این متغیرها نشان میدهد دورۀ زمانی متفاوت ،یکی دیگر از دالیل
ناهمگنی در مطالعات منفرد است.
نتیجهگیری 

.6
با توجه به توسعۀ اقتصاد صنعتی و افزایش جریانهای بینالمللی سرمایۀ بینمرزی،
آزادسازی مالی یا جهانیسازی اقتصادی به یک ویژگی مهم در اقتصاد جهان تبدیل شده
است .با وجود این ممکن است توسعۀ فناوری ،رشد درآمد و رشد تولید به نفع همۀ
طبقات در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه نباشد .در این راستا ،بررسی تأثیر
آزادسازی مالی بر نابرابری درآمد اهمیت مییابد .همچنین بررسی مطالعات پیشین در
حوزۀ آزادسازی مالی ،نتایج متناقضی را درمورد تأثیر این متغیر بر توزیع درآمد نشان
میدهد .در این راستا ،این مطالعه با استفاده از روش متاآنالیز چندسطحی ،ناهمگنی و
تفاوت موجود در نتایج مطالعات قبلی را بررسی کرد .اندازۀ اثر متوسط حاصل از برآیند
نتایج مطالعات منفرد ،فرضیۀ تعریفشده براساس مبانی نظری مبنی بر وجود رابطۀ
منفی و معنادار بین آزادسازی مالی و نابرابری را تأیید کرد .بدینمعنا که افزایش
آزادسازی مالی ،نابرابری درآمد را کاهش میدهد و توزیع درآمد بهبود مییابد .عالوه بر
این نشان داده شد که عوامل مصتلفی از جمله دورۀ زمانی مطالعات ،نمونه کشورها،
شاخض مورد استفاده برای اندازهگیری آزادسازی مالی و توزیع درآمد و متغیرهای مورد
استفاده در مدل رگرسیونی ،بر رابطۀ مذکور اثرگذار هستند و میتوانند سبب نتایج
متفاوت در مطالعات مصتلف شوند .متغیرهایی مانند توسعۀ مالی و رشد اقتصادی
میتواند اثرگذاری مطلوب آزادسازی مالی بر توزیع درآمد را تقویت کند .بحرانهای
مالی میتواند حصول نتایج مثبت آزادسازی مالی را با مشکل روبهرو سازد و موجب
بدترشدن توزیع درآمد شود .همچنین در کشورهای توسعهیافته ،رابطۀ بین دو متغیر
مورد بررسی مثبت و معنادار است ،اما ضریب مرتبط با کشورهای درحالتوسعه بهطور
قابلتوجهی منفی و معنادار است .این نتایج نشان میدهد تأثیر منفی آزادسازی مالی بر
نابرابری درآمد در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد .از اینرو ،مطالعاتی که فقط
کشورهای درحالتوسعه را در نمونۀ خود درنظر میگیرند ،بهاحتمال زیاد کاهش نابرابری
درامد را تجربه میکنند و تمایل به حمایت از این ایده دارند که کشورهای درحالتوسعه
بیش از کشورهای پیشرفته از آزادسازی مالی بهرهمند میشوند .درمورد اعتبار این
موارد ،با استفاده از آزمون اگر به همراه گزارش نمودار قیفی ،نبود تورش انتشار و اعتبار
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نتایج متاآنالیز اثبات شد .از نظر پیامدهای سیاستی ،تأیید شد که بهبود بازارهای مالی و
به دنبال آن توسعۀ مالی ،افزایش تولید و بهتبع آن افزایش رشد اقتصادی در هر دو
دسته کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته برای اصالح آزادسازی مالی مهم است.
منابع 
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چكیده 
با توجه به جایگاه بیمههای درمان تکمیلی در صنعت بیمه ،پرداختن به مشکل کژگزینی
بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش ضریب خسارت این صنعت ،حائز اهمیت است .در
این مقاله ،از مدل همبستگی میان سطح ریسک افراد در قالب میزان خسارت پرداختی و میزان
سقف پوشش ،مشصصات بیمهنامه و ویژگیهای جمعیتشناختی بیمهگذاران بهمنظور شناسایی
کژگزینی بالقوه و مؤلفههای ریسکی مؤثر بر این پدیده بهره گرفته شده است .دادههای مورد
استفاده نیز از اطالعات بیمهگذاران درمان گروهی یک شرکت بیمۀ منتصب در سال 1398
استصراج شد .با توجه به ماهیت دادهها ،بهمنظور برآورد مدل از روش رگرسیون توبیت استفاده
شد .براساس نتایج ،عالئم ضرایب متغیرهای لحاظشده در مدل ،منطبق با انتظارات و از لحاظ
آماری معنیدار است .به عبارت دیگر ،متغیرهای مؤثر که بهنوعی تعیینکنندۀ سطح ریسک
بیمهگذار هستند ،با میزان هزینهها رابطۀ مستقیم دارند؛ بنابراین ضروری است مؤلفههای مؤثر
بر وقوع یا افزایش هزینههای درمانی را شناسایی کرد و در تعیین نرخ حق بیمه مورد توجه قرار
داد.
طبقهبندی.I13 ،D82 ،C34:JEL

واژههایکلیدی :اطالعات نامتقارن ،بیمۀ درمان تکمیلی ،رگرسیون توبیت ،کژگزینی.

* نویسندۀ مسئول ،تلفن02188058491-09123176316 :
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.1مقدمه
بیمۀ درمان تکمیلی در بازار بیمۀ ایران ،یکی از انواع بیمههای اشصاص است که
بهصورت اختیاری و عمدتاً بهصورت گروهی ارائه میشود .براساس آییننامۀ  99بیمۀ
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،موضوع بیمه عبارت است از جبران هزینههای
پوششهای اصلی و اضافی ناشی از بیماری یا حادثه که در بیمهنامه تعیین و در تعهد
بیمه گر قرار گرفته است .با توجه به مزایایی که این بیمهنامه در جبران هزینههای
درمانی افراد دارد ،اکثر افراد ترجیح میدهند تحت پوشش این نوع بیمهنامه قرار گیرند.
اگر افراد زمانی اقدام به خرید بیمه کنند که ریسک سالمتی باالیی متوجه آنها باشد (با
فرض وجود اطالعات نامتقارن) ،در این شرایط ،هزینهای اضافی و بهدلیل انتقال ریسک
از بیمهگذاران به شرکتهای بیمهگر ،خسارات باالیی را به بیمهگر تحمیل میکنند.
بنابراین زیاندهبودن و ضریب خسارت باالی رشتۀ درمان تکمیلی ،یکی از دغدغههای
اصلی بیمهگران در صنعت بیمۀ درمان ایران است .این هزینه و خسارت هنگفت ناشی از
ریسک کژگزینی شرکت بیمه است .اطالعات نامتقارن بهصورت اطالعات بیشتر
بیمهگذار نسبت به بیمهگر ،به این معنی است که افراد از سطح ریسک فردی خود مطلع
هستند و میدانند که نسبت به سطح ریسک متوسط گروه ریسکی که به آن تعلق
دارند ،دارای انحراف است (وینسن و همکاران )2018 ،و این پدیده بهعنوان مهمترین
عامل نابرابری در طبقهبندی ریسک و درنتیجۀ شکست بازارهای بیمه شناخته شده
است .اطالعات نامتقارن در درجۀ اول خود را بهعنوان کژگزینی یا کژمنشی نشان
میدهد که هریک از این پدیدهها تأثیرات متفاوتی در بازار بیمه دارد .برخالف کژگزینی
که مربوط به «اطالعات پنهان» است ،کژمنشی مربوط به «عمل پنهان» است (کوهن و
سیگلمن.)2010 ،
خاستگاه اصلی مفهوم کژگزینی ،بازار بیمه بوده است .طبق نظریۀ کژگزینی ،افراد
را میتوان به دو گروه از سطح ریسک شامل افراد کمریسک و با ریسک باال تقسیم کرد.
کژگزینی به این تمایل اشاره دارد که در هر گروه ،افراد با ریسک باال انگیزۀ بیشتری در
جهت تقاضای بیمۀ تکمیلی و توسعۀ پوشش خود نسبت به افراد با ریسک پایین دارند.
درواقع مسئلۀ کژگزینی با ارزش اطالعات عجین شده است (دیون و همکاران )2001 ،و
آنچه حائز اهمیت است ،نوع ریسک واقعی بیمهگذاران است (الینگ و همکاران.)2017 ،
مهمترین مسئله برای هر برنامۀ بیمه مؤثر ،توانایی ارزیابی ریسک بهطور مناسب و
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تعیین نرخ حق بیمۀ متناسب با آن ریسک است .اگر نرخهای حق بیمه بهگونهای تنظیم
شود که منعکسکنندۀ ریسکهای متوسط باشد ،بیمهگر با مجموعهای مواجه است که
بهطور نامساعد انتصاب شده است؛ بهطوریکه نرخ حق بیمه برای افراد با ریسک باالتر
زیر قیمت است و برای تعداد کمی از افراد با ریسک پایین ،این نرخ باالتر از قیمت
متناسب با ریسک آنها است (مکی و ساموارو.)2007 ،
پدیدۀ کژگزینی در بیمۀ درمان موجب ناکارآمدیهایی میشود .درواقع ،کژگزینی
ممکن است سبب کاهش تقاضای بیمۀ توسط افراد با ریسک پایین شود؛ زیرا به انتقال
ثروت از خریداران با ریسک پایین به خریداران با ریسک باال منجر میشود .به عبارتی
بهمنظور جلوگیری از ارائۀ یارانه به هزینههای افراد با ریسک باال ،افراد با ریسک پایین
ترجیح میدهند در برنامههای کمتر سصاوتمندانه قرار گیرند؛ بنابراین این مسئله
تجمیع ریسک را پیچیده میسازد .بهنوعی بیمهگران با چالش نحوۀ عملکرد در بازارهای
بیمه روبهرو هستند (برن و سیرمان .)2020 ،در حالت ایدئال ،اگر بیمهگران بهدرستی
بین انواع ریسک بیمهگذاران تمایز قائل شوند ،حق بیمه متناسب با سطوح ریسک را
دریافت میکنند .ناتوانی بیمهگر در ارزیابی دقیق انواع ریسک بیمهگذاران میتواند
شرایطی برای بیمهگر ایجاد کند که افراد با ریسک باالتر (کسانی که احتمال بیشتری
برای واردآمدن خسارت دارند) با نرخ پایینتر از آنچه باید طبق نظریه از آنها دریافت
شود ،اقدام به خرید بیمه کنند .در این شرایط بهاصطالح گفته میشود که بیمهگر
گرفتار کژگزینی شده است (دام 1و همکاران .)2013
وجه مشترک اغلب مطالعات صورتگرفته در زمینۀ کژگزینی ،ارزیابی ارتباط بین
سطح ریسک و پوشش است .با استفاده از دادههای تجربی بیمۀ درمان نشان داده شده
است که افرادی که برنامههای بیمۀ درمانی با پوشش کاملتری را انتصاب میکنند،
احتماالً افرادی با ریسک باال هستند و هزینههای درمانی زیادی دارند .این پیشبینی
تجربی با یک همبستگی مثبت بین نوع ریسک و پوشش بیمه تحت کژگزینی مطابقت
دارد (کوهن و سیگلمن .)2010 ،پوشش خسارت ،مطالبات انتظاری بیمه است ،یعنی
خسارتهای مورد انتظار جبرانشده توسط شرکت بیمه ،یا تقاضای بیمه براساس وزن
ریسک است (هاو 2و همکاران.)2015 ،
1. Randy E. Dumm
2. MingJie Hao
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براساس آنچه گذشت ،میتوان ادعا کرد که بیمههای درمان تکمیلی یکی از
مهمترین رشتههای بیمهای است که در آن کژگزینی رخ میدهد .درنتیجه شرکتهای
بیمه باید راهکاری برای کاهش ضریب خسارت این رشتهها بیابند .از دالیل ضرر و زیان
باالی شرکتهای بیمه در رشتۀ درمان ،عدم شناسایی و کنترل ریسکهای درمانی،
تعیین نرخهای غیرفنی حق بیمه و رعایتنشدن اصول علمی در فرایند ارزیابی
ریسکهای درمان و درنهایت ضعف سازماندهی و نظارت بر آنها است (پژوهشکدۀ
بیمه.)1394 ،
بیمۀ درمان تکمیلی در بازار بیمۀ ایران ،برخالف انواع دیگر بیمه ،عمدتاً بهصورت
گروهی ارائه میشود؛ بنابراین کژگزینی عالوه بر بعد فردی ،بعد گروهی نیز دارد .انتظار
میرود ارائۀ قرارداد گروهی سبب کاهش کژگزینی شود .بیمۀ گروهی بصش قابلتوجه و
مهمی از بازارهای بیمۀ جهانی را شامل میشود و اهمیت آن برای بیمههای زندگی و
سالمت در حال افزایش است .کارایی اجرایی و نوسانات کم در عملکرد ،انگیزههای
مهمی برای صنعت بیمه بهمنظور توسعۀ محصوالت بیمۀ گروهی است (بیکلهاپت،
 .)1983بسیاری از بیمهگران نیز طرفدار بیمۀ گروهی هستند؛ زیرا از عملکرد دشوار و
مضطرب بهمنظور خرید برای بیمه توسط بیمهگذاران اجتناب میکنند (پاولی و پرسی،
 .)2000بهطورکلی ،کژگزینی عبارت است از خرید بیمه توسط افرادی که از نظر بیمهگر
دارای حداقل مطلوبیت هستند .در برخی شرایط ،بیمۀ گروهی پاسصی مؤثر بر کژگزینی
است .بارزترین محدودیت این است که این گروه برای مقاصدی غیر از دریافت بیمه
(مثالً یک گروه استصدامی) تشکیل شود ،اما براساس نتایج مطالعات دیگر ،حتی در
گروهی که برای اهداف دیگر تشکیل شده است ،اگر بیمه اجباری باشد یا در بیمهنامه
اجازۀ انتصاب فردی مزایا و پوشش وجود نداشته باشد ،کژگزینی همچنان میتواند رخ
دهد (الینگ و همکاران .)2017 ،درواقع بیمۀ گروهی و راهکار گروهبندی بهخودیخود
برای حل مشکل کژگزینی گروهی کافی نیست (مایرز و همکاران.)1981 ،
با توجه به عدم ارزیابی مناسب ریسک در بیمۀ درمان تکمیلی و بهتبع آن عدم اخذ
حق بیمۀ متناسب با ریسک ،پاسخ به این پرسش حائز اهمیت است که آیا با طبقهبندی
بیمهگذاران میتوان حق بیمۀ متناسب با ریسک را از آنها دریافت کرد و درنتیجه با
کاهش کژگزینی ،ضریب خسارت این رشتۀ درمان را کاهش داد.
در راستای پاسخ به این پرسش ،ادامۀ مقالۀ حاضر بهصورت زیر سازماندهی شده
است :در بصش دوم ،مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ارائه شده است .بصش سوم به
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روششناسی پژوهش پرداخته است .در بصش چهارم یافتههای پژوهش گزارش شده و
درنهایت ،بصش پنجم به نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهادها اختصاص یافته است.

.2مبانینظریوپیشینۀپژوهش 
کژگزینی در بازار بیمه ،زمانی به وجود میآید که متقاضیان بیمه در زمینۀ ریسک خود
از اطالعاتی برخوردارند و از این اطالعات در خریدهای خود استفاده میکنند که
بیمهگران یا فاقد آن اطالعات هستند یا در رتبهبندی ریسکی یا تعهد انتصابی مجاز به
استفاده از آن نیستند (کوهن و سیگلمن.)2010 ،
در رابطه با انواع کژگزینی میتوان به سه نوع آن اشاره کرد (الینگ و همکاران،
:)2017
.1کژگزینیفردی:در این حالت ،تصمیم بیمه درمورد مشارکت و پوشش بهصورت
انتصاب فردی و شصصاً صورت میگیرد؛
درونگروهی:در این حالت ،مشارکت اعضای گروه داوطلبانه است یا

 .2کژگزینی
انتصاب نوع پوشش در یک گروه مجاز است .در این نوع کژگزینی ،هم انتصاب فردی و
هم گروهی مشاهده میشود؛
کژگزینیبینگروهی :در این نوع از کژگزینی ،هیچ نوع انتصاب فردی مشاهده

 .3
نمیشود .مشارکت اعضای گروه الزامی است و پوشش در یک گروه تماماً یکسان است.
براساس مطالعات موجود ،عوامل مصتلفی عامل ایجاد پدیدۀ کژگزینی هستند که از
جمله مهمترین آنها ،مازاد اطالعات بیمهگذار در مقابل بیمهگر است .با توجه به مسئلۀ
کژگزینی مازاد اطالعات بیمهگذار در مقابل برنامههای درمانی ممکن است ناشی از
تنظیم مقررات یا محدودیت آگاهی برنامههای درمانی باشد .در رابطه با محدودیتهای
نظارتی در تواناییهای برنامههای درمانی بهمنظور تمایز حق بیمه ،ممکن است
بیمهگران از سطح ریسک متقاضی مطلع باشند ،اما بهدلیل محدودیتها از امکان
استفاده از این اطالعات در طبقهبندی ریسکی یا تعهد انتصابی بهمنظور تعیین حق بیمه
برخوردار نیستند (وندیون و الیس .)2000 ،بیمهگران درمان میتوانند از طریق
تعهدات دقیق و طراحی منافع ،کژگزینی را کنترل کنند (برن و سیرمان.)2020 ،
ضمانتنامه یا تعهدهای ضعیف در بازار بیمه یکی از منابع کژگزینی است؛ زیرا مسئولیت
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اصلی شصصی که متعهد میشود ،نگهبانی علیه مشکل کژگزینی است (مهدوی و ایزدی،
.)2012
بیمهگران غالباً از ویژگیهای قابلمشاهده برای طبقهبندی افراد بهمنظور محاسبۀ
حق بیمۀ مربوطه در گروههای ریسکی مصتلف استفاده میکنند .طبقهبندی ریسک ،از
طریق تولید حق بیمههای مصتلفی که منعکسکنندۀ سطح ریسک است ،ضریب
خسارت و همچنین یارانۀ متقابل بین انواع ریسک را کاهش میدهد .این امر بدان معنی
است که هرگونه اطالعات نامتقارن باقیمانده بین بیمهشده و بیمهگر از بین میرود
(مکی و ساموارو)2007 ،؛ بنابراین هرگونه محدودیت در طبقهبندی ریسک میتواند به
کژگزینی جدی و دردسرساز منجر شود (مینگجی و همکاران.)2015 ،
با توجه به مدلهای ارائهشده بهمنظور طبقهبندی و ارزیابی ریسک سالمتی
بیمهگذاران درمان گروهی ،استفاده از ویژگیهای قابلمشاهدۀ جمعیتشناختی و
دادههای ثبتی مانند میزان خسارت سالهای گذشتۀ بیمهگذاران ،برای تعیین طبقه و
سطح ریسک بیمهگذار و پیشبینی هزینههای درمانی در سال بعد مورد استفاده قرار
میگیرد که روشی آیندهنگر است و در برنامههای تمدیدی کاربرد دارد .استفاده از
دادههای جمعیتشناختی ،مبنا محسوب میشود و عوامل فردی نظیر سن ،جنسیت،
عوامل جغرافیایی مانند محل سکونت و نوع شغل نیز بر ریسک هزینههای درمانی مؤثر
است .بدینترتیب الزم است ارزیابی ریسک بیمههای درمان در شرکتهای بیمه با لحاظ
چنین مؤلفههای ریسکی انجام شود .همچنین روش برآورد خسارت آتی براساس
خسارتهای قبلی نسبت به بسیاری از ابزارهای در دسترس ،از قدرت پیشبینی باالتری
برخوردار است؛ زیرا بهدلیل همبستگی شدید در تشصیض میان هزینههای جاری و آتی،
روش مبتنی بر دادههای تشصیصی ،اساساً از منطق قوی برخوردار است (پژوهشکدۀ
بیمه .)1394 ،به عبارتی استفاده از مؤلفههای ریسکی ذکرشده به همراه هزینههای
قبلی مراقبتهای درمانی در حدود  80درصد مازاد اطالعات مصرفکننده را کاهش
میدهد .با تمایز حق بیمه ،حق بیمه برای هر بیمهنامه با توجه به ریسک فرد تنظیم
میشود .زمانی که تمایز اعمال شود ،میزان ناهمگنی در تجمیع ریسک کمتر است و این
امر به معنی اطالعات نامتقارن کمتری است (وینسن و همکاران.)2018 ،
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در زمینۀ پدیدۀ کژگزینی و راههای مقابله با آن ،مطالعات متعددی در داخل و
خارج کشور انجام یافته است که به اهم آنها پرداخته میشود .در داخل کشور ،وصال و
همکاران ( )1398اطالعات نامتقارن بین گروهی در بازار بیمۀ درمان تکمیلی گروهی را
به روش رگرسیون توبیت مورد بررسی قرار دادند .آنها دادههایی را مطالعه کردند شامل
مشصصات افراد بیمهشده ،ویژگیهای قرارداد و تمامی خسارتهای پرداختی که براساس
تفکیک دو گروه خدمات بیماری پاراکلینیکی و بیمارستانی صورت گرفته است .نتایج،
لزوم توجه بیمهگر به ویژگیهای جمعیتشناختی و سوابق خسارتی بیمهگذار را در
پوششهای پاراکلینیکی ،برجسته کرد .نورایی مطلق و همکاران ( )2018عدالت در
تأمین بودجۀ درمان ،قبل و بعد از معرفی برنامۀ تحولبصش سالمت ایران را به روش
الجیت مطالعه کردند .در این مطالعه ،مهمترین عوامل تعیینکنندۀ مقابله با هزینههای
درمانی فاجعهبار وضعیت اقتصادی خانوارها ،موقعیت آنها (شهری یا روستاییبودن) و
تعداد افراد باالی  65سال و زیر  5سال در خانوار ،سن و جنس سرپرست درنظر گرفته
شده است .براساس نتایج مطالعۀ آنها ،استفاده از مراقبتهای درمانی با بروز مصارج
درمانی فاجعهآمیز رابطۀ معنیدار دارد .مهدوی و ایزدی ( )2012شواهدی از کژگزینی
در بازار سالمت تکمیلی ایران را به روش رگرسیون لجستیک مطالعه کردند .مطابق
نتایج ،بیشتر افرادی که بیمۀ درمان تکمیلی را خریداری کردهاند در بین افراد با سطح
ریسک باال قرار دارند و بهدلیل همبستگی مثبت بین وقوع مطالبات و تصمیم برای
خرید بیمۀ درمانی ،شواهدی از وجود کژگزینی در بازار بیمۀ درمان تکمیلی ایران وجود
دارد .محمدی ( )1392انتصاب نامساعد در بیمۀ عمر را به روش حداقل مربعات معمولی
مطالعه کرد .او در این مطالعه ،متغیرهای تأثیرگذار در سطح ریسک بیمهگذاران را
شناسایی و با محاسبۀ شاخض ریسک با استفاده از متغیرهای معنیدار و بررسی
معنیداری حق بیمه ساالنه بهعنوان شاخصی از تقاضای بیمۀ عمر و شاخض ریسک
برآوردشده ،فرضیۀ وجود انتصاب نامساعد را تأیید کرد .مهدوی و همکاران ( )1391اثر
وجود انتصاب نامساعد در بیمۀ درمان تکمیلی بر بازار بیمۀ عمر ایران را به روش
رگرسیون لجستیک بررسی کردند .در این مطالعه ،بهمنظور بررسی اثرات فردی که به
دو دستۀ اجتماعی-اقتصادی و انسانی تفکیک شده بودند ،بر میزان تقاضا برای بیمۀ
درمان تکمیلی پرداختند که بهدلیل ارتباط مستقیم بین تقاضا با سطح ریسک و میزان
وقوع خسارت افراد ،شواهدی از کژگزینی در بازار بیمۀ ایران مستند شده است .مهدوی
و همکاران ( )1389وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران را به روش حداقل مربعات
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معمولی مطالعه کردند .در این مطالعه ،با استفاده از متغیرهای بیانکننۀه سطح ریسک
افراد و تحلیل تأثیر این متغیرها روی حق بیمۀ عمر پرداختی که بهعنوان شاخض وجود
کژگزینی است ،نشان داده شد که در این بازار کژگزینی وجود دارد.
در خارج کشور هم ونوینسن و همکاران ( )2018به این سؤال پرداختند که آیا
تمایز حق بیمه با کژگزینی در بیمۀ درمان تکمیلی هلند میتواند مقابله کند .برای این
منظور ،یک مطالعۀ شبیهسازی را به روش حداقل مربعات معمولی و  GLMدنبال
کردند .مطابق نتایج آنها در تمایز حق بیمه ،عالوه بر طبقات سن و جنسیت ،چنانچه با
درنظرگرفتن هزینههای قبلی مراقبتهای بهداشتی بهعنوان یک مؤلفۀ ریسکی اضافی،
یک حق بیمۀ کامالً ارزیابیشدۀ متناسب با ریسک ارائه شود ،تا حد بسیار زیادی از
پدیدۀ کژگزینی جلوگیری میشود .باردی و بویتراگو ( )2017درصدد پاسخ به سؤال
بیمۀ درمان تکمیلی در سیستم مراقبت مدیریتشده در کلمبیا :انتصاب نامساعد یا
سودمند ،به روش حداقل مربعات معمولی برآمدند .در این مطالعه ،رابطۀ آماری
معنیداری بین پوشش و سطح ریسک مستند شده است که بهنوعی استقالل مشروط
در انتصاب قراردادهای بیمه و ریسک ناشی از خسارت را رد میکند و حاکی از وجود
اطالعات نامتقارن بین بیمهگران و بیمهگذاران است .الینگ و همکاران ()2017
کژگزینی بینگروهی ،شواهدی از بیمۀ گروهی بیماریهای بحرانی را به روش مدل
لجستیک و مدل توبیت مطالعه کردند .آنها در رابطه با مسئلۀ یادگیری توسط بیمهگر
در طول زمان درمورد مشتریان تکراری دریافتند با افزایش تجربۀ بیمهگر با گروهی از
بیمهشدگان با افزایش دفعات تمدید ،همبستگی مثبت ریسک-پوشش قیدشده توسط
چیاپوری و سالنیه ،)2000( 1کاهش مییابد و درنهایت ناپدید میشود .هائو و همکاران
( )2015پوشش ازدسترفته در بازارهای بیمه را با رویکرد تحلیلی-توصیفی مطالعه
کردند .براساس نتایج این مطالعه تحت طبقهبندی کامل ریسک ،حق بیمۀ منصفانهای
متناسب با سطح ریسک اعضای هر گروه تعیین میشود که در این شرایط کژگزینی
وجود نصواهد داشت .هرچه میزان محدودیت در طبقهبندی ریسک شدیدتر باشد،
کژگزینی سصت و پوشش کمتری از خسارت را به همراه دارد .بهطورکلی هرچه درجۀ
کژگزینی باالتر باشد ،میزان پوشش خسارات توسط بیمهگر کاهش مییابد و تعداد
بیمهشدهها کاهش مییابد .باجاری و همکاران ( )2006کژمنشی ،کژگزینی و مصارج
1. Chiappori, P. A., & Salanie, B
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درمان را با روش رویکرد نیمهپارامتریک دومرحلهای مطالعه کردند .نتایج آنها نشان داد
افراد تحت پوشش بیمۀ مدیکر نسبت به سایر بیمهشدگان ،وضعیت جسمی بدتری دارند
و پایینترین سطح ریسک مربوط به افراد دارای بیمۀ خوداشتغالی است .افرادی که بیمۀ
درمانی را خریداری کردهاند ،در مقایسه با افرادی که بیمۀ درمانی خصوصی را بهعنوان
مزیت شغلی دریافت کردهاند ،به احتمال بیشتری در بیمارستانها بستری میشوند .این
شواهد نشان از وجود پدیدۀ کژگزینی در بازار بیمۀ درمان خصوصی دارد.
روششناسیپژوهش 
 .3
این پژوهش برمبنای هدف کاربردی و برمبنای ماهیت و روش تجربی است .قلمرو
مکانی این پژوهش ،یک شرکت بیمۀ غیردولتی و قلمرو زمانی آن سال  1398است .با
توجه به ماهیت دادهها و ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر ،از روش اقتصادسنجی
چندمتغیرۀ توبیت استفاده شده است .بهمنظور شناسایی کژگزینی بالقوه به تبعیت از
مدل همبستگی ریسک-پوشش معرفیشده توسط الینگ و همکاران ( )2018برای
آزمون همبستگی بین ریسک و پوشش ،مدل رگرسیونی زیر تصریح شده است:
() 1

LRisk i    .LCoveragei  1.Agei  2.Dedctbli  3 .Gen i
 4 .Jobi  5 .Pr ovincei  6 .Statusi  i

در رابطۀ فوق Risk ،متغیری است که نشاندهندۀ هزینۀ تحمیلشده از طرف
بیمهگذار  iبه بیمهگر است .برای این منظور ،از لگاریتم خسارت پرداختشده که
نشاندهندۀ سطح ریسکپذیری افراد است ،استفاده شده است Coverage .بیانگر
پوشش انتصابشده توسط بیمهگر است که بهصورت لگاریتم سقف پرداختی برای هر
نوع پوشش به بیمهگذاران محاسبه میشود .سایر متغیرهای لحاظشده در آن رابطه هم
برداری از کلیۀ متغیرهای کنترلی شامل ویژگیهای جمعیتشناختی بیمهگذار و
مشصصات بیمهنامه است که برای بیمهگر شناخته شده است و بهطور بالقوه بهدلیل
همبستهبودن با سطح ریسک فرد ،در جهت طبقهبندی ریسک آن فرد مورد استفاده
قرار میگیرد .درواقع در این پژوهش بر این موضوع تمرکز شده است که افرادی که
ریسک بیشتر و سطح خسارت باالتری دارند ،از چه ویژگیهای جمعیتشناختی
برخوردار هستند .این مسئله ما را به شناخت عوامل مؤثر بر کژگزینی در بیمۀ درمان
تکمیلی هدایت میکند؛ بنابراین یکی از راهها برای کنترل سطح بالقوۀ ریسک بیمهگذار،
ویژگیهای جمعیتشناختی قابلمشاهده است .همانطور که ذکر شد ،در برآورد تجربی
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مدل  ،1میزان خسارتهای پرداختی ناشی از تقاضای خدمات درمانی ،تنها متغیر
وابستۀ این پژوهش است .متغیرهای مستقل نیز شامل میزان سقف پوشش ،متغیرهای
جمعیتشناختی و ویژگی بیمهنامه (سطح فرانشیز) هستند که عوامل مؤثر بر سطح
ریسک بیمهگذار شمرده میشوند .در این مطالعه ،از دادههای خرد ثبتشدۀ 501،811
بیمهگذار درمان گروهی شرکت بیمۀ منتصب ،در محدودۀ زمانی سال  1398استفاده
شد .متغیرهای لحاظشده در رابطۀ  1در جدول  1معرفی شده است.

جدول.1فهرستمتغیرهایوابستهومستقلدررابطۀ 1
نماد 
LRisk
LCoverage
Age
Dedctbl
Gen
Job
Province
Status

ناممتغیر 

واحد

لگاریتم خسارت پرداختی
لگاریتم سقف پوشش
سن
فرانشیز
جنسیت
نوع شغل
محل سکونت
نوع وابستگی

برحسب ریال
برحسب ریال
متغیر کمی پیوسته (سال)
برحسب درصد
متغیر کمی گسسته (مرد ،0 :زن)1 :
تفکیک برحسب  5گروه شغلی
تفکیک برحسب  31استان کشور
متغیر کمی گسسته (اصلی ،0 :تبعی)1 :

توضیحات :متغیر محل سکونت :شامل  31استان کشور است که از میان آنها 48 ،درصد بیمدهنامدههدا مربدوط بده
استان تهران است .متغیر گروه مشاغل براساس پنج گروه شغلی تفکیک شده است :گروه  :1اتحادیه ،اصدناف ،خاندۀ
کارگر ،تعاونی؛ گروه  :2علوم پزشکی و مراکز درمانی؛ گروه  :3وزارت کشور ،استانداریها ،شهرداریها ،بصشداریهدا
و نظایر آنها؛ گروه  :4محیطهای اداری (به غیر از بند  2و  )3و گروه  :5محیطهای تولیدی و صنعتی.

یافتههایپژوهش 
 .4

توصیفدادهها 

.1-4
در این پژوهش ،دادههای اولیه براساس اطالعات ثبتی بیمهگذاران درمان گروهی،
از یک شرکت بیمۀ منتصب جمعآوری شده است .بر این اساس ،آمارهای توصیفی
مربوط به متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش بهصورت جدولهای  2و  3است.
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جدول.2خالصۀآماریمتغیرهایموردبررسی 

مشاهده  میانگین  انحرافاستاندارد  حداقل  حداکثر 

متغیر 

خسارت پرداختی (میلیون ریال) 501،811
501،811
سن
501،811
جنسیت
501،811
سرپرست (وابستگی)
501،811
محل سکونت
501،811
گروه مشاغل
سقف پوشش (میلیون ریال) 501،811
501،811
فرانشیز (درصد)

1/3
38/3
0/61
0/62
16/57
3/60
12
14/71

1000 0/02
121/2 0/0
1
0
1
0
31
1
5
1
2500 -1
35
0

6/7
19/24
0/485
0/483
9/34
1/13
30
9/91

منبع :یافتههای پژوهش
جدول.3توزیعفراوانیومتوسطخسارتپرداختیبراساستفكیکمیانمتغیرهای
تأثیرگذاردرمیزانخسارتتحتریسکافراد 
نوعمتغیر 

جنسیت
نوع وابستگی

سن

محل سکونت

تفكیکمتغیرها 

فراوانی(درصد)  متوسطخسارتپرداختی(ریال) 

مرد
زن
اصلی
تبعی

38
62
37
63

1،348،833
1،322،269
1،397،912
1،293،510

کمتر از  6ماه
بیش از  6ماه

0/3
99/97

1،750،317
1،332،250

کمتر از  60سال
بیش از  60سال

12
88

1،192،331
233،979

بیش از  70سال

5

2،829،546

استان تهران
 6استان بزرگ
سایر استانها

47
11
42

1،534،273
1،107،809
1،158،154
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تفكیکمتغیرها 

گروه 1
گروه 2
گروه 3
گروه 4
گروه 5
کمتر از  20درصد
 20درصد به باال

فراوانی(درصد)  متوسطخسارتپرداختی(ریال) 

0/3
28
6/3
41/4
24
58
42

1،515،078
1،700،067
1،305،380
1،362،062
856،934
1،013،728
1،769،348

منبع :یافتههای پژوهش
توضیحات :شش استان بزرگ عبارتاند از :خراسان رضوی ،اصفهان ،آذربایجان شرقی ،فارس ،گیالن،
خوزستان.

براساس اطالعات جدول  ، 3فراوانی نوع وابستگی افراد با فراوانی جنسیت همصوانی
دارد .با مقایسۀ خسارت پرداختی مالحظه میشود متوسط هزینۀ هر بیمار مرد بیشتر از
متوسط هزینۀ هر بیمار زن است .همین نتیجه درمورد سرپرست هم صادق است .به
عبارتی متوسط هزینۀ هر بیمهگذار از لحاظ جنسیت و نوع وابستگی تفاوت زیادی را
نشان میدهد .همچنین متوسط هزینههای بیماران به تفکیک گروههای سنی دارای
تفاوت است؛ بهطوریکه ریسک نوزادان تا شش ماه و بیمهگذاران باالی  60سال بیش از
سایر گروههای سنی است و افراد باالی  70سال بیشترین میزان متوسط خسارت
پرداختی را نشان میدهند .همچنین براساس جدول  ،3متوسط هزینۀ هر بیمهگذار در
استان تهران و استانهای بزرگ بیشتر از سایر استانها است؛ زیرا افرادی که در
استانهای بزرگ و مصصوصاً در تهران سکونت دارند ،بهدلیل دسترسی بیشتر و آسانتر
به خدمات درمانی و بهداشتی (بهویژه در بصش خصوصی) بیشتر از استانهای دیگر که
امکانات کمتر دارند و اکثر قریب بهاتفاق دارای مراکز درمانی دولتی هستند ،متوسط
هزینۀ باالتری دارند .از طرف دیگر ،در برخی استانها شیوع بیماریهای خاص یا نرخ
مرگومیر بیشتر است که این موارد از موارد تأثیرگذار بر حق بیمۀ درمان است .براساس
تفکیک صورتگرفته میان گروه مشاغل ،از لحاظ سطح ریسکگریزی افراد و همچنین
تفاوتهای موجود میان شغلهای با ریسک باال و با ریسک پایین ،تفاوت چشمگیری
میان متوسط هزینههای بیماران در این پنج گروه شغلی مشاهده میشود.
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.1-4نتایجبرآوردمدل 
نتایج برآورد مدل تصریحشده در رابطۀ  1در جدول  4گزارش شده است.

متغیر 
لگاریتم سقف پوشش
سن
فرانشیز
جنسیت
شغل
محل سکونت
نوع وابستگی
عرض از مبدأ

جدول.4نتایجرگرسیونتوبیت 
آمارۀZ
ضریب 
نماد 
67/61703
0/029229
LCoverage
68/51938
0/006210
Age
97/91716
0/023809
Dedctbl
8/969394
0/033389
Gen
2/897113
0/006089
Job
-14/23176
-0/002840
Province
3/964244
0/015355
Status
423/8387
5/286397
C
prob.chi2=0.0000

احتمال 
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0038
0/0000
0/0001
0/0000

Log likelihood= -797338.2
LR chi2(7)= 39455.14

منبع :یافتههای پژوهش (سطح معنیداری  5درصد)
نرمالبودنجملۀپسماند 

ثردرستنماییوآزمونفرضیۀ

جدول.5مقادیرآمارۀوالدوحداک
درجۀآزادی 
سطحمعنیداری 

مقدارآماره 
آزمون 
7
0/0000
39455/14
والد
7
0/0000
–797338/2
حداکثر درستنمایی
0/0000
92976/21
فرضیۀ نرمالبودن
منبع :یافتههای پژوهش (سطح معنیداری  5درصد)

در این پژوهش با توجه به ماهیت مدل رگرسیون توبیت ،برای آزمون معنیداری
کلی مدل رگرسیون برآوردشده ،از دو آزمون والد و حداکثر درستنمایی استفاده شد که
نتایج آن در جدول  5ارائه شده است .همانطور که مالحظه میشود ،هر دو آزمون
داللت بر معنیداری کلی رگرسیون دارند .در مدل رگرسیون توبیت ،ضریب تعیین
پایایی و اعتبار الزم را ندارد و بنابراین بهجای آن از آمارۀ لگاریتم درستنمایی بهعنوان
معیار نکویی برازش مدل استفاده میشود که مقدار این آماره منفی است و هرچقدر
قدرمطلق آن بزرگتر باشد ،حاکی از مناسببودن مدل است .با توجه به مقدار این آماره
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(جدول  )4مدل معنیدار و قابلاعتماد است و مقدار گزارششده نشاندهندۀ نکویی
برازش مدل است .براساس جدول  ،4آمارۀ  2به بررسی استقالل متغیرهای مستقل و
وابسته میپردازد .بر این اساس ،فرضیۀ صفر مبنی بر استقالل متغیرهای مستقل و
وابسته رد میشود .به عبارت دیگر ،متغیرهای وابسته و مستقل به یکدیگر وابسته
هستند و این رابطۀ مستقیم بر وجود پدیدۀ کژگزینی در بازار بیمههای تکمیلی درمان
داللت دارد (مهدوی و ایزدی.)2012 ،
با توجه به مدل همبستگی ریسک-پوشش ارائه شده در معادلۀ  ،1فرضیۀ وجود
کژگزینی براساس وجود رابطۀ مثبت بین سطح ریسکپذیری بیمهگذاران و میزان
پوشش آنها سنجیده میشود .در این راستا ،بهمنظور بررسی سؤاالت پژوهش که آیا
بین مؤلفههای ریسکی و خسارت پرداختی ارتباطی وجود دارد ،جمعبندی حاصل از
آزمون هریک از فرضیات و نتیجۀ آن در جدول  6گزارش شده است.
جدول.6فرضیاتپژوهشونتیجۀآزمون 
فرضیۀپژوهش 

تفسیرضرایب 

بین سطح ریسکپذیری افراد
(تحت میزان خسارت پرداختی) و
سقف پوشش ،رابطهای مثبت و
معنیدار وجود دارد.

ضریب این متغیر  0/02است.
عالمت مثبت ضریب بیانگر تأثیر
مثبت این متغیر بر میزان خسارت
پرداختی است.
عالمت مثبت ضریب 0/006
نشاندهندۀ تأثیر مثبت این متغیر
بر میزان خسارت پرداختی است.
با توجه به ضریب  0/03متغیر
جنسیت و عالمت مثبت آن
نشاندهندۀ تأثیر مثبت آن بر
پدیدۀ کژگزینی است.
ضریب  0/006نشاندهندۀ وجود
رابطۀ مثبت و مستقیم بین نوع
شغل افراد و کژگزینی در بیمۀ
درمان تکمیلی است.
ضریب  -0/002برای متغیر محل

متغیر سن بیمهگذار اثر مثبت و
معنیداری بر کژگزینی دارد.
متغیر جنسیت اثر مثبت و
معنیداری بر کژگزینی دارد.
متغیر نوع شغل بیمهگذار اثر
مثبت و معنیداری در میزان
خسارت پرداختی دارد.
متغیر محل سکونت بیمهگذار اثر

نتیجه 
تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

رد فرضیه

اسماعیل صفرزاده و دیگران /عوامل مؤثر بر پدیده کژگزینی ....
فرضیۀپژوهش 

تفسیرضرایب 

مثبت و معنیداری بر کژگزینی سکونت نشاندهندۀ رابطۀ معکوس
بین محل سکونت افراد و کژگزینی
دارد.
در بیمۀ درمان تکمیلی است.
ضریب این متغیر  0/015است که
متغیر نوع وابستگی اثر مثبت و بیانگر وجود رابطۀ مستقیم بین آن
و کژگزینی در بیمۀ درمان تکمیلی
معنیداری بر کژگزینی دارد.
است.
عالمت مثبت ضریب  0/02متغیر
متغیر فرانشیز اثر مثبت و
فرانشیز بیانگر کژگزینی در بیمۀ
معنیداری بر کژگزینی دارد.
درمان تکمیلی است.
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نتیجه 

تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5
براساس نتایج برآورد مدل تصریحشده ،عالئم ضرایب منطبق بر انتظارت نظری و از
نظر آماری معنیدار هستند .با توجه به اثرات مثبت و معنیدار مؤلفههای ریسکی بر
میزان خسارت پرداختی که تحت فرض وجود پدیدۀ کژگزینی است ،این عوامل بر
رخداد پدیدۀ کژگزینی تأثیرگذار هستند .با توجه به وجود همبستگی مثبت بین سطح
ریسک (خسارت پرداختی) و سقف پوشش ،یافتههای پژوهش ،شواهدی از وجود
کژگزینی را در بازار بیمۀ درمان تکمیلی نشان میدهد .در حقیقت بیشتر افرادی که
بیمۀ درمان تکمیلی را خریداری کردهاند ،در گروه افراد با ریسک باال قرار دارند .در این
پژوهش ،متغیر سقف پوشش تأثیر مثبت و معنیداری بر خسارت دارد و این همبستگی
مثبت بهعنوان عالمت وجود کژگزینی و ناکارایی سیستم قراردادهای صنعت بیمۀ درمان
تفسیر شده است.
دادههای این پژوهش از افراد با سطوح ریسک مصتلف جمعآوری شد .با استفاده از
متغیرهای بیانکنندۀ سطح ریسک افراد و تحلیل تأثیر این متغیرها روی تقاضای بیمه،
یک تأیید تجربی از پژوهشهایی نظیر مارکیس ( ،)1992کوهن ( ،)2005مهدوی و
ایزدی ( ،)2012الینگ ( )2014و برن و سیرمان ( )2020را ارائه میدهد .این امر به
تأثیر متغیرهای بیانگر سطح ریسک افراد در تقاضای بیمه اشاره دارد و مؤید کژگزینی
است.
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بهکارگیری روش قدیمی در ارزیابی ریسک شرکتهای بیمه درمان و گرایش به
سمت یکسانسازی حق بیمهها ،موجب یارانهدهی از جیب افراد کمریسک به افراد با
ریسک باالتر می شود .به عبارت دیگر عوامل ریسکی و متغیرهای تأثیرگذار در سطح
ریسک فرد در فرایند قیمتگذاری درنظر گرفته نمیشوند .درمجموع میتوان ادعا کرد
که هیچ فرایند استانداردی در ارزیابی ریسک و نرخگذاری بیمههای درمان در
شرکتهای بیمۀ کشور وجود ندارد و این امر سبب تعیین حق بیمۀ نامتناسب با سطح
ریسک بیمهگذاران و درنتیجه افزایش ضریب خسارت شرکتهای بیمه میشود .به این
اعتبار ،اهرم کار از دست بیمهگران خارج شده و در اختیار بیمهگذاران قرار گرفته است؛
بنابراین در این پژوهش براساس نتایج ،عوامل فردی نظیر سن ،جنسیت ،نوع شغل و
عوامل جغرافیایی نظیر محل سکونت بر ریسک هزینههای درمانی مؤثر هستند .از اینرو
میتوان از آنها بهمنظور متغیرهای تأثیرگذار در سطح ریسک فرد بیمهگذار استفاده
کرد .با توجه به آزادسازی نرخها ،تعیین حق بیمه براساس ارزیابی صحیح ریسک
میتواند به افزایش توان رقابتی شرکتها منجر شود.
با توجه به چارچوب تحلیل و نتایج بهدستآمده ،راهکارهایی برای بهحداقلرساندن
اثرات زیانبار پدیدۀ کژگزینی پیشنهاد میشود تا شرکتهای بیمه بتوانند با رفع عوامل
مؤثر بر کژگزینی از وقوع این پدیده جلوگیری و بهصورت کارا عمل کنند .از آنجا که
افراد با ریسک های باال تمایل به تقاضای خدمات درمانی بیشتری دارند ،یکی از
معیارهای طبقهبندی متقاضیان و مشتریان بیمه باید سطح ریسک آنها باشد .با وضع
حق بیمههای متفاوت و سطوح فرانشیز مصتلف (بهطوریکه هر طبقه حق بیمۀ عادالنۀ
خود را بپردازد و بهاندازۀ بهینه خدمات بیمه درمانی را تقاضا کند) میتوان پوشش این
خدمات را باال برد و با پدیدۀ کژگزینی مقابله کرد .همچنین باید با توجه به نوع شغل و
میانگین سنی بیمهگذار ،فرانشیز اعمال شود.
یکی دیگر از عوامل اصلی تعیین میزان ریسک فرد بیمهشده ،نوع شغل است که
میتوان با ارائۀ استانداردهای معین نوع شغل را دستهبندی و براساس نوع شغل ،قیمت
بیمه را اعالم کرد .افرادی که ریسک باالتری دارند قیمت بیشتر و افرادی که ریسک
شغل پایینی دارند ،قیمت پایین را پرداخت کنند.
همچنین تفاوت متوسط خسارت پرداختی در میان گروههای مصتلف سنی،
نشاندهندۀ آن است که نوزادان زیر شش ماه و افراد باالی  70سال میزان خسارت
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پرداختی و ریسک بیشتری دارند؛ بنابراین نباید منوی قیمتی پیشنهادی برای این
گروهها یکسان باشد.
ایجاد سیستم خودانتصابی برای بیمهگذاران در قراردادهای تکدورهای توسط
تنظیم قراردادهای متنوع با سقف پوششهای متفاوت از  50درصد تا  90درصد و
متفاوت از لحاظ حق بیمه ،راهکار دیگری برای ترغیب بیمهگذاران برای آشکارسازی
اطالعات پنهان خود از طریق انتصاب نوع قرارداد بیمه است تا افراد براساس میزان
احتمال ریسک مصصوص خود طبقهبندی شوند .بهطور معمول درنتیجۀ طراحی
قراردادهای مصتلف بهمنظور ایجاد تعادلهای جداشونده ،افراد با ریسک کمتر مبادرت
به انتصاب قراردادهای بیمه با پوشش جزئی و حق بیمۀ ارزانتر میکنند .در عوض ،افراد
با سطح ریسک باال قراردادهای بیمه با پوشش بیشتر و البته حق بیمۀ بیشتر را انتصاب
میکنند .بیمهگران میتوانند در قراردادهای چنددورهای با استفاده از اطالعات مرتبط با
تجارب قبلی از بیمهگذار اقدام به رتبهبندی ریسکها کنند.
همچنین بیمهگران میتوانند با استفاده از اطالعات ناقض به طبقهبندی ریسکها
بپردازند و با تعیین حق بیمۀ رقابتی برای هر طبقۀ ریسکی براساس ویژگیهای
قابلمشاهدۀ آن ها ،قراردادهای سازگار اطالعاتی (کارا) در بازار بیمه را ایجاد کنند و از
این طریق کارایی و سطح پوششدهی بیمه و سود شرکتهای بیمه را افزایش دهند.
بهدلیل همبستگی باالی میان درجۀ ریسکپذیری افراد با ویژگیهای
جمعیتشناختی  ،معیارهایی مانند طبقات سن ،جنسیت ،نوع شغل ،محل سکونت و
سطح فرانشیز میتوانند از معیارهای اصلی در طبقهبندی افراد لحاظ شوند .چنانچه حق
بیمه برای هر بیمهنامه با توجه به ریسک فرد تنظیم شود ،در یک تجمیع ریسکی میزان
ناهمگنی کمتر است .بهنوعی استفاده از مؤلفههای ریسکی ذکرشده و میزان هزینههای
قبلی خدمات درمانی در صورت اعمال فرانشیز میتواند حدود  80درصد مازاد اطالعات
بیمهگذار را کاهش دهد .با این نحوۀ تمایز حق بیمه ،با حق بیمهای روبهرو هستیم که
کموبیش مشابه هزینههای پیشبینیشدۀ خدمات درمانی آنها است و انتظار میرود که
خرید بیمه درمان تکمیلی برای سهم بیشتری از بیمهشدگان دارای مزیت باشد؛ بنابراین
به نظر میرسد در این حالت ،کژگزینی بهسصتی در مقایسه با وضعیت رتبهبندی
عمومی افراد رخ دهد.
شرکتهای بیمه باید پوششهای بیمهای خود را با نیاز مشتریان و میزان درآمد
آن ها هماهنگ سازند ،از آن جهت که منبع اصلی تأمین مالی در بیمۀ درمان تکمیلی
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حق بیمه است .بدینترتیب پیشنهاد میشود نحوۀ دریافت حق بیمهها براساس تعریف
بستههای خدمتی متفاوت و مجازبودن هر شرکت بیمهای به تعیین حق بیمۀ متناسب
با خدمات ارائهشده و با لحاظکردن مؤلفههای ریسکی و ریسکهای جمعیتشناختی و
فردی درنظر گرفته شود.
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چكیده 
بهدلیل نوسانات نرخ ارز و تعدد شوکهای اقتصادی و سیاسی خارجی و داخلی وارده،
ابزارهای مصتلف پولی و مالی در طی سالهای اخیر مورد استفادۀ دولت و بانک مرکزی قرار
گرفته است .از اینرو در تحلیل برآیند نهایی اثرگذاری سیاستها و ابزارها بر نرخ ارز ،پیچیدگی
قابلمالحظهای پدیدار شده است .مطالعۀ حاضر تأثیر رفتارهای سیاستی خانوار را در کنار
سیاستگذار مالی و پولی بر متغیر نرخ ارز بررسی میکند .در همین راستا مقالۀ حاضر به
بررسی تأثیر شاخض تعاملی سیاستگذار پولی ،مالی و متغیرهای اقتصادی واجد عکسالعمل
خانوارها بر نرخ ارز کشور طی دوره  1368تا  ،1397با استفاده از مدل TVP-FAVAR
میپردازد .بررسی تابع واکنش آنی نرخ ارز نسبت به تغییر در شاخض تعاملی برآوردشده حاکی
از تأثیر مثبت شاخض تعاملی بر روند نرخ ارز است .بررسی اثر شاخض تعاملی ناشی از تجمیع
تمامی متغیرهای یادشده بر نرخ ارز نشان میدهد در تمامی بازۀ زمانی مورد مطالعه ،به غیر از
دورۀ رونق درآمدهای نفتی ،نرخ ارز همواره به نوسانات سیاست پولی و مالی و تصمیمات
خانوار ،واکنش مثبت و باثبات داشته است .هماهنگی سیاست پولی و مالی ،بیشتر متأثر از
رعایت انضباط مالی دولت است و با توجه به اینکه نرخ ارز در ایران لنگر اسمی است و طبق
برآوردهای انجامشده ،واکنش مثبت نرخ ارز به شوکهای تعاملی سیاستهای پولی و ملی
مشهود است ،بر نقش انضباط مالی دولت بیشتر از هر متغیر دیگری در کنترل تورم از طریق
کانال نرخ ارز تأکید میشود.
طبقهبندی.F43 ،E44 ،C53 :JEL

واژههایکلیدی :نرخ ارز ،سیاست پولی ،سیاست مالی ،خانوار.TVP-FAVAR ،
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.1مقدمه 
تجزیه و تحلیل اقتصاد کالن در سالهای اخیر تغییرات گستردهای داشته است.
رویکرد سیاستگذاری مبتنی بر قاعده ،در دو سیاست مالی و پولی همچنان مورد توجه
نظریهپردازان اقتصادی بوده است؛ برای مثال ،وودفورد ( )2003توجه محققان را به
نقش نرخ بهره با هدف تثبیت تورم برای سیاستهای پولی جلب میکند .در همین
راستا ،اتصاذ سیاستهای تعهدی با تصویب رژیمهای هدفمند تورم توسط بسیاری از
بانکهای مرکزی در سراسر جهان تقویت میشود .بااینحال ،حرکتهای مستقل توسط
مقام پولی ممکن است به تضاد منافع با سیاستگذار مالی منجر شود.
اهمیت هماهنگی سیاستهای پولی و مالی ،با توجه به بحرانهای مالی دهههای
اخیر ،بیشازپیش افزایش یافته و کشورها را بر آن داشته تا ترکیبات سیاستی منسجم و
هماهنگی بهمنظور مقابله با آثار نامطلوب بحرانها بر اقتصاد اتصاذ کنند .هماهنگی
سیاستهای پولی و مالی بدان معنا است که این سیاستها با وجود داشتن اولویتهای
هدفگذاری متفاوت ،در یک سو حرکت کنند و آثار مثبت یکدیگر را تقویت یا دستکم
اثربصشی یکدیگر را خنثی کنند .درواقع ،حتی اگر سیاستهای پولی و مالی با
بهکارگیری ابزارهای کارآمد و هدفمند طراحی و اجرا شوند ،چنانچه با یکدیگر هماهنگ
عمل نکنند ،در برخی شرایط این امکان وجود دارد که نهتنها به اهداف مطلوب خود
دست نیابند ،بلکه نتیجۀ نهایی آن ،قرارگرفتن اقتصاد در سطحی پایینتر از سطح بهینه
و عملکرد ضعیف کل اقتصاد است؛ برای مثال ،تحت شرایطی ممکن است هدف ثبات
قیمتهای مدنظر مقامهای پولی سبب افزایش کسری بودجه دولت شود.
موضوع یادشده در کشورهایی نظیر کشورهای صادرکنندۀ نفت که سبد صادراتی
محدودی دارند ،بهدلیل نقش متغیر نرخ ارز در تراز پرداختها از اهمیت باالیی برخوردار
است .همچنین در این کشورها تعامل سیاستها ی پولی و مالی عالوه بر اثرات مستقیم
میتواند بر کانال نرخ ارز نیز اثرگذار باشد .انتظار بر آن است که در اینگونه کشورها،
نرخ ارز تابعی از کسری بودجه باشد و سیاست پولی و مالی نیز در راستای کنترل فضای
داخلی اقتصاد بتواند نرخ ارز را در مسیری هدایت کند که توازن بیشتری در اقتصاد
ایجاد کند (لورنس.)1998 ،1

1. Laurens
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رویکردهای متفاوتی در قالبهای مصتلف تحلیلی به بررسی تعامل سیاستهای
پولی و مالی پرداختهاند .در اکثر مطالعات ،هدف سیاستگذاران مالی و پولی بهصورت
متداول ،شکاف تولیدی و تورم درنظر گرفته شده است .در هیچ یک از این مطالعات،
همزمان به اثر سیاستها با هدف نرخ ارز توجه نشده است .در شرایط اقتصاد ایران که
سیاستهای مالی با تمرکز بر تأمین مالی کسری بودجه در دورههای کاهش درآمدهای
نفتی مورد تأکید بوده و بانک مرکزی با رویکرد همکارانه با دولت با هدف مشارکت در
تحقق افزایش رشد تولید سیاستهای انبساطی پولی را دنبال کرده است ،خانوارها نیز از
جمله بازیگرانی هستند که میتوانند در تعامالت میان سیاستگذاران پولی و مالی مؤثر
باشند .خانوارها بهدلیل شکلگیری انتظارات تورمی و تجربۀ تاریصی دورههای جهش
ارزی ،همواره برآیند اثرات سیاستهای اجراشده در متغیرهای کالن را رصد کنند و به
آن در قالب رفتارهای سوداگرانه در بازارهای مصتلف پاسخ دهند .بدینترتیب این مقاله
در قالب مدلهای تجربی و بر پایۀ دادههای دردسترس ،به بررسی تعامل میان
سیاستگذاران پولی ،مالی و خانوارها با توجه به ابزارهای در دسترس آنها و اثرات
برآیند این تعامالت بر نرخ ارز میپردازد .به عبارت دیگر ،هدف مقالۀ حاضر آن است که
ابتدا مشصض کند آیا میتوان برآوردی با انعطافپذیری و توضیحدهندگی باال از متغیر
تعاملی را که نشانگر برآیند همزمان میان بازیگران (سیاستگذاران پولی ،مالی و
خانوارها) باشد در اقتصاد ایران بهدست آورد یا خیر .درنهایت به این سؤال پاسخ داده
شود که آیا متغیر تعاملی برآوردشده بر نرخ ارز در سالها و افقهای مصتلف اثر دارد یا
خیر.
درخصوص تأثیر سیاستهای طرف تقاضا بر نرخ ارز ،مطالعات زیادی انجام شده
است؛ درحالیکه تعامل سیاست مالی و پولی طبق شواهد تجربی و همچنین نسل جدید
مطالعات ،آثار معنیداری بر متغیرهای اسمی از جمله نرخ ارز داشتهاند .از طرفی
تصمیمات اقتصادی خانوار و بهتبع آن ،تعاملی که با سیاستهای طرف تقاضا ایجاد
میکند ،میتواند بر نوسانات نرخ ارز مؤثر باشد .تصمیمات نظام بانکی و نقش آن بر نرخ
ارز نیز میتواند تأثیرات زیادی داشته باشد و از اینرو متغیر تعاملی نظام بانکی برآورد
میشود.
مطالعۀ حاضر با استفاده از دادههای اقتصاد ایران درخصوص ابزارهای سیاست مالی
و پولی و تأثیر تعاملی حاصل از اجزای مدیریت نظام بانکی و متغیرهای نمایندۀ
تصمیمات خانوار ،متغیر تعامل نهایی را برای دورۀ  1368تا  ،1397با بهرهگیری از مدل
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 TVP-FAVARبرآورد میکند و به بررسی تأثیرپذیری نرخ ارز میپردازد .استصراج
متغیر تعاملی و بررسی رابطۀ این متغیر تعاملی با نرخ ارز و به عبارتی اثر تعامل حاصل
از سیاست و تصمیمات سه بازیگر کالن اقتصاد شامل دولت ،بانک مرکزی و خانوار بر
نرخ ارز سنجیده می شود .همچنین به تحلیل یادشده ،نقش مدیریت نظام بانکی نیز
افزوده میشود .در حقیقت ،مطالعۀ تصمیمات سطح خرد خانوار با ابزارهای متناظر
سیاستهای پولی و مالی و ارتباط آن با نوسانات نرخ ارز از ویژگیهای این مقاله است.
مقالۀ حاضر در پنج بصش تنظیم شده است .در بصش دوم ،ادبیات مسئله و پیشینۀ
مطالعات در دو بصش مطالعات داخلی و خارجی بیان شده است .بصش سوم مقاله به
طراحی مدل و دادههای پژوهش پرداخته است .در بصش چهارم تجزیه و تحلیل نتایج
ارائه شده است .درنهایت ،بصش پنجم مقاله به بیان نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهادها
اختصاص یافته است.
.2ادبیاتوپیشینۀپژوهش 

.1-2مبانینظری 
مهمترین هدف سیاستهای اقتصاد کالن در هر کشوری ،دستیابی به محیط باثبات
اقتصاد کالن بهمنظور رشد پایدار اقتصادی است (ستودهنیا و عابدی .)1392 ،در این
راستا ،با توجه به اینکه سیاستهای پولی و مالی از کانالهای مصتلف بر یکدیگر اثر
میگذارند و عدم هماهنگی آنها محیط اقتصاد کالن را بیثبات میکند ،اتصاذ
سیاستهای پولی و مالی کارا و هماهنگ ،نقشی انکارناپذیر در دستیابی اقتصاد به
اهداف کالن خود دارد (کلیم و همکاران .)2016 ،درواقع با توجه به اینکه سیاستهای
پولی و مالی بر بسیاری از پارامترهای اقتصادی از جمله سطح و ساختار پسانداز،
سرمایهگذاری ،تولید ،اشتغال ،تراز پرداختها ،اندازه و ساختار سیاستهای هزینۀ
عمومی ،مازاد یا کسری بودجه بهعالوه نحوۀ تأمین مالی آن ،تغییر در مقدار پول در
چرخه ،نرخ ارز (بهعنوان متغیر مورد بررسی این مقاله) و ...اثرگذار هستند ،هماهنگی
این دو سیاست با توجه به سیستم پویا و پیچیدۀ اقتصاد در دنیای کنونی نه یک نیاز،
بلکه یک ضرورت بهشمار میرود .شایان ذکر است درجۀ باالی هماهنگی سیاستهای
پولی و مالی ،با توجه به بحرانهای مالی طی سالیان اخیر اهمیت بیشتری یافته و تالش
بسیاری از اقتصادها آن است تا هماهنگی سیاستهای مالی و پولی خود را در واکنش به
بحرانهای بینالمللی افزایش دهند .ناهماهنگی میان دو حوزۀ سیاستی فوق ،منتج به
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پیامدهای نامطلوب اقتصادی همچون بیثباتی مالی ،نرخ بهرۀ باال ،فشار نرخ ارز ،تورم
فزاینده ،اثر معکوس بر روند رشد اقتصادی و ...خواهد شد .درواقع ،چنانچه سیاستهای
پولی و مالی بهصورت هماهنگ با یکدیگر عمل نکنند ،عملکرد ضعیف در یک حوزۀ
سیاستی میتواند ضعف را به دیگر حوزهها منتقل سازد و در بلندمدت موجب بیثباتی
اقتصاد کالن شود .برای مثال ،اتصاذ سیاست مالی سهلانگارانه از سوی مقامهای دولتی
سبب میشود تا مقامهای پولی بهمنظور مقابله با آثار چنین سیاستی ،ناچار سیاست
پولی سصتگیرانهتری اتصاذ کنند .چنین سیاست پولی نصواهد توانست بهطور کامل عدم
تعادل ناشی از سیاست مالی را جبران کند و اثربصشی آن نیز با توجه به بیثباتی
ایجادشده در بلندمدت (ناشی از سیاست مالی سهلانگارانه) ،کاهش خواهد یافت.
هریک از سیاستهای پولی و مالی ،ابزارهای سیاستی خاص خود را دارد .از اینرو،
هرچند هریک از ابزارهای سیاستی به سیاستگذاران بهمنظور دسترسی به مقادیر
مطلوب هدف کمک میکند  ،ابزارهای یک سیاست مجزا ،نوعاً ممکن است بر بیشتر از
یک هدف سیاستی اثر داشته باشد که این مسئله ممکن است موجب شود تا سیاست،
دیگر در دستیابی به اهداف مطلوب خود موفق نباشد (کیرسوانا و همکاران.)2004 ،
بیشتر مدلهای سیاست پولی ،از نظر تئوری پولی ،اثر تعریفشدۀ یکسانی بر نرخ
ارز ندارند .بیشتر مدلهای نظری پیشبینی میکردند که در بلندمدت ،افزایش رشد پول
در سطح قیمت منعکس میشود که این امر میتواند سبب کاهش نرخ ارز شود .اما
تئوری پولی بیان میکند که افزایش رشد پول سبب جهش نرخ ارز خواهد شد ،اگرچه
شواهد تجربی گزارۀ فوق قوی نیستد .در بلندمدت ،رشد پول سبب افزایش نرخ بهرۀ
اسمی و حقیقی خواهد شد .در کوتاهمدت ،تغییرات نرخ بهره بر نرخ ارز مؤثر است؛
بهطوریکه افزایش نرخ بهرۀ اسمی یا حقیقی موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد.
همچنین درصورتیکه در اقتصاد باز کشورها به دنبال هدفگذاری پولی باشند ،افزایش
نرخ بهرۀ خارجی سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد که این امر افزایش قیمتها و
تقاضای کل را در سطح کالن اقتصادی در پی خواهد داشت (اخباری .)2006 ،البته
موارد بیانشده به شرایط اقتصادی کشورها نیز وابسته است .سیستم بانکی و قوانین
موجود بانکی و نوع هدفگذاری پولی از جمله عواملی هستند که میتواند بر اثر نرخ
بهره بر نرخ ارز مؤثر باشد .در نظریههای پولی بهطور مستقیم به اثر سیاستهای مالی
بر نرخ ارز اشارهای نشده است ،اما از منظر تجربی میتوان آن را تابع چندین عامل
دانست .درصورتیکه مصارج دولت افزایش یابد ،میتوان انتظار داشت که تقاضای کاال و
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بهتبع آن تقاضای پول افزایش یابد و این امر سبب افزایش نرخ بهرۀ کوتاهمدت خواهد
شد .اثرپذیری نرخ بهره به اندازۀ ضریب فزاینده و کشش نرخ بهره در تابع تقاضا و عرضۀ
نرخ بهره بستگی دارد .انتظار میرود با افزایش نرخ بهره ،نرخ ارز نیز افزایش یابد.
هماهنگی میان سیاست پولی و مالی بر اثرگذاری این سیاستها بر نرخ ارز مؤثر است.
در حالتی که سیاستها ی پولی و مالی با یکدیگر هماهنگ نباشند عوامل مصتلفی
میتواند بر تغییرات نرخ ارز مؤثر باشد و مشاهدات با توجه به شرایط کشورها متفاوت
است .انتظار میرود روند اثرگذاری سیاستهای مالی صرفنظر از اینکه سیاست پولی
چگونه اعمال شود ،در کشورهای با اقتصاد بزرگتر نسبت به کشورهای با اقتصاد
کوچکتر سریعتر نشان داده شود .سیاستهای مالی نیز میتوانند هماهنگ با
سیاستهای پولی در جهت هدفگذاری نرخ ارز بهکار برده شوند .بهطور معمول انتظار
میرود درصورتیکه سیاست مالی انبساطی همراه سیاست پولی انبساطی اعمال شود،
نرخ ارز افزایش یابد (لوتیکه .)2021 ،اثر سیاستهای پولی و مالی بر نرخ ارز اصوالً به
این امر بستگی دارد که تا چه حد نرخ ارز برای سیاستگذاران مهم است .اهمیت نرخ
ارز برای سیاستگذاران میتواند با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها متفاوت
باشد؛ برای مثال هرچه کشور مبادالت بیشتری با کشورهای دیگر داشته باشد ،انتظار
میرود هدفگذاری نرخ ارز از اهمیت بیشتری برخوردار باشد .کوچکبودن سهم
مبادالت خارجی نسبت به تولیدات داخلی نیز از جمله عواملی است که سبب میشود
مقام پولی و مالی بهجای تمرکز بر نر خ ارز بر شرایط کالن اقتصاد داخلی متمرکز باشند.
در اینگونه موارد ،نرخ تورم بهعنوان هدف سیاستی انتصاب میشود و نرخ ارز میتواند
بهعنوان متغیری که وضعیت کالن اقتصادی را پیشبینی یا توضیح میدهد ،قلمداد
شود .1در مواردی نیز نرخ ارز بهعنوان هدف سیاستگذار تعریف میشود و مقام پولی و
مالی سیاستهای تثبیتی خود را بهمنظور کنترل نرخ ارز بهکار میبرند (موسوی،
 .)2016در این حالت سیاستگذاران پولی و مالی سعی در حفظ و ارتقای جایگاه رقابتی
کشور دارند .موضوع هنگامی پیچیده خواهد شد که سیاستهای مالی و پولی به دنبال
یکدیگر اجرا شود؛ برای مثال درصورتیکه سیاست انبساطی مالی از طریق سیاست پولی
تأمین اعتبار شود .در میان کشورهایی که نرخ ارز بهعنوان هدف سیاستی انتصاب شده
است ،سیاستهای مالی و پولی میتوانند نتایج مورد انتظار را بر متغیرهای کالن
1. Information variable
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اقتصادی (بیکاری ،تولید و تورم) نداشته باشد .در این شرایط عموماً در کوتاهمدت،
سیاستهای تثبیتی در جهت کاهش ناسازگاری میان سیاستها مالی و پولی و نرخ ارز
مورد استفاده قرار میگیرد؛ درحالیکه در بلندمدت ،ناسازگاری با رهاکردن هریک از
متغیرها برای قرارگرفتن در روند بلندمدت از بین خواهد رفت .در کشورهایی مانند ژاپن
و آلمان ،نرخ ارز بهعنوان شاخصی از چگونگی اثربصشی سیاست پولی استفاده میشود.
هرچند در این کشورها سیاست پولی در راستای اهداف داخلی استفاده میشود ،اما
بهطور ناخواسته سبب تغییر در نرخ ارز خواهد شد.
موضوع اثرپذیری تصمیمات اقتصادی خانوار از سیاستهای پولی و مالی و از طرفی
واکنشهای خانوارها به تغییرات ناشی از سیاستهای اعمالشده و تغییرات در نرخ ارز،
پیچیدگیهای نظری و تجربی زیادی دارد؛ برای مثال کانالهای متفاوتی برای اثرگذاری
سیاست مالی بر خانوار نظیر اثر سیاست مالی بر مؤلفههای ترازنامهای خانوار نظیر
مصرف و پسانداز وجود دارد .چنین پیچیدگی نظری برای سیاست پولی هم مصداق
دارد .کانالهای نرخ بهره و تغییر در دستمزدها و قیمتهای نسبی را محققان برای
اثرگذاری اجرای سیاستهای پولی عنوان میکنند .به پیچیدگیهای یادشده باید اثر
غیرمستقیم تغییر نرخ ارز در تصمیمات اقتصادی خانوار نظیر تغییر در ترکیب
پورتفولیوی خانوار بهدلیل تغییر در بازده نسبی داراییها بهدلیل سیاستهای اجراشده از
کانالهای مورد اشاره را اضافه کرد .از اینرو مهمترین موضوع قابلبررسی که تمرکز
اصلی این مطالعه است ،بررسی اثر برآیندی نتایج تصمیمات سیاستی سیاستگذاران
پولی و مالی و کنش های خانوار بر متغیرهای کالن اقتصادی نظیر نرخ ارز است (لوتیکه،
.)2021
.2-2پیشینۀتحقیق

.1-2-2مطالعاتخارجی 
سارجنت و واالس ( )1981در مطالعۀ خود ،دو فرضیۀ هماهنگی را مطرح کردند.
در فرضیۀ اول ،سیاست پولی بر سیاست مالی غالب است و مقامهای پولی بهصورت
مستقل سیاست پولی را تنظیم میکنند؛ بهعنوان مثال ،نرخ رشد پایۀ پولی برای دورۀ
جاری و دورههای آتی را تعیین میکند .در این صورت ،مقامهای مالی با محدودیت
ایجادشده بهوسیلۀ تقاضا برای اوراق مواجه میشوند؛ زیرا دولت باید بودجهاش را طوری
تنظیم کند که کسری بودجه بتواند از طریق حقالضرب اتصاذشده از سوی مقامهای
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پولی و فروش اوراق به عموم ،تأمین مالی شود .تحت این فرضیۀ هماهنگی ،مقامهای
پولی میتوانند پیوسته تورم را در اقتصاد پولگرایان کنترل کنند؛ زیرا کامالً آزاد هستند
که کدام شیوه را برای پایۀ پولی انتصاب کنند .در فرضیۀ دوم هماهنگی ،سیاست مالی
بر سیاست پولی غالب است ،مقامهای مالی بهصورت مستقل بودجه را تنظیم میکنند و
کسری و مازاد جاری و آتی را اعالم میکنند؛ بنابراین مقدار درآمدی را که میبایست از
طریق فروش اوراق و حقالضرب ایجاد شود تعیین میکنند .تحت این فرضیۀ هماهنگی،
مقامهای پولی با محدودیتهای ایجادشده بهوسیلۀ تقاضا برای اوراق دولتی مواجهاند و
باید تالش کنند که اختالف میان درآمد تقاضاشده از سوی مقامهای مالی و مقادیر
اوراقی را که میتوانند به عموم بفروشند تأمین مالی کنند.
اندرسون و اشنایدر ( )1985با بهکارگیری رویکرد نظریۀ انتصاب عمومی و با
استفاده از نظریۀ بازیها به بررسی هماهنگی سیاستهای پولی و مالی تحت کنترل
مقامهای پولی و مالی که هریک به دنبال اهداف خاص خود هستند ،پرداختند .براساس
استدالل آنان ،در تحلیلهای سیاست اقتصادی کالسیک ،معموالً فرض میشود که
سیاست پولی و مالی با استفاده از فرایند سیاسی همکاری استصراج میشود .همچنین
فرض میشود نتیجۀ همکاری یا هماهنگی سیاستهای پولی و مالی عمدتاً در
کشورهایی مشاهده میشود که سیاست مالی بر سیاست پولی غالب است .در چنین
شرایطی رئیس بانک مرکزی ممکن است بتواند در برخی عملیات پولی ،استقالل داشته
باشد ،اما تصمیمات مهم را دولت میگیرد و بانک مرکزی مجبور است که تصمیمات
اتصاذشدۀ دولت را اجرا کند .در مقابل ،زمانی که بانک مرکزی و دولت مستقل از
یکدیگر باشند ،نتیجۀ همکاری سیاست پولی و مالی متناسب با تفاوت اهداف سیاستی و
افق زمانی دولت و بانک مرکزی گرایش به تفاوت دارند .درواقع ،هنگامیکه دو نهاد
مستقل هستند و هر یک براساس صالحدید خود عمل میکنند ،در اتصاذ سیاستهای
صحیح ناسازگاری ایجاد میشود.
کنکر و سبایانگ ( )2013به تحلیل تعامل پویای میان سیاستهای پولی و مالی در
اندونزی برای دورۀ  1999-2010پرداختند .آنها دادههایی همچون نرخ تورم ،شکاف
تولید ،تغییر نسبی در عرضۀ پول حقیقی ،قیمت نفت ،نسبت تعادل اولیه به تولید
ناخالض داخلی و نسبت بدهی به تولید ناخالض داخلی را برای بررسی تعامل
سیاستهای پولی و مالی در اندونزی به کار بردند .بدینمنظور ،تابع واکنش مقامهای
پولی و مالی را از تابع مطلوبیت هر دوی مقامها که شامل ترجیحات آنها برای
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متغیرهای کالن بود استصراج کردند .نتایج تصمین دادههای فصلی نشان داد در
کوتاهمدت ،سیاست پولی همانطور که انتظار میرفت به سیاست مالی واکنش نشان
داد .در مقابل ،سیاست مالی بهطور حاشیهای به سیاست پولی واکنش نشان میدهد.
بهعالوه  ،ماتریس تعامل نشان داد سیاست پولی در اندونزی غالب است .تحت این
شرایط ،باید سیاست مالی فعال ،بهمنظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت
اتصاذ شود.
گربا و هازنبرگر ( )2013در مطالعهای به بررسی تعامل میان سیاستهای پولی و
مالی با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با روش پارامترهای متغیر در طول زمان
( )TVP-VARپرداختند .بهمنظور تصمین سیاستهای پولی و مالی آمریکا دادههای
فصلی بین سالهای  ،1979-2012متغیرهای آنها شامل تولید ،مصارج دولت ،خالض
مالیاتها ،و نرخ بهره و نرخ تورم کوتاهمدت بود .آنها نتیجه گرفتند که در آمریکا تعامل
زیادی میان سیاستهای پولی و مالی طی کل دورۀ مذکور وجود داشته است.
کلیم و همکاران ( )2016به بررسی تورم مالی و تعامل میان سیاستهای پولی و
مالی با استفاده از دادههای بینکشوری و برای سالهای  1965-1999میپردازند .نتایج
نشان داد رابطۀ تعاملی میان تورم و کسری بودجه در میان کشورها و در طی زمان
متفاوت است .در مواردی که بانک مرکزی مستقل باشد ،سیاست مالی غالب سبب
میشود رابطۀ میان تورم و کسری بودجه اندک باشد.
پاتریک و لونگا ( )2016اثرات مستقیم و غیرمستقیم سیاست مالی بر مکانیسم
رفتار و اثربصشی سیاست پولی در زامبیا را بررسی کردند .آنها رویکرد  1 CCDرا برای
دادههای ژانویه  2003تا دسامبر  2012به کار بردند و نشان دادند در زامبیا شواهدی از
غلبۀ سیاست مالی وجود دارد و موضع سیاست مالی بر کانالهای انتقال سیاست پولی و
اثربصشی آن در زامبیا اثر دارد .همچنین هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی در این
کشور مشاهده نمیشود.
استوسکا و همکاران ( )2019در مطالعهای به بررسی تعامل میان سیاست پولی و
مالی پرداختند .هدف این مقالۀ ارائه تعادل نش در بازی غیر همکارانه بین دولت و بانک
مرکزی بوده است .این مطالعه نشان داد در تعادل نش در مدل ،کسری بودجه و نرخ
بهرۀ یک کشور عضو اتحادیۀ اروپا به دادههای برونزا (بیرونی مدل) مانند هدف تورم،
تورم پایه و محدودیت کسری بستگی دارد .در مطالعۀ صورتگرفته نشان داده شد
1. Canzoneri, Cumby, and Diba approach
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حساسیت دولت و بانک مرکزی نسبت به پارامترهای عمیق متغیرهای اقتصادی بهبود
یافته است.
مولتنی و پاپا ( )2017اثرات شوکهای سیاستهای .پولی و مالی را در اقتصاد
آمریکا با استفاده از روش  TVP-FAVARمطالعه کردند .این مطالعه اذعان میدارد
سیاستهای مالی قویاً به شوکهای پولی از طریق کانال تقاضای کل واکنش نشان
میدهد .همچنین نحوۀ پاسخ سیاست پولی به شوکهای مالی تشریح شده است .در
مقالۀ ارائهشده ،بازار کار بهعنوان بازیگر کلیدی در پاسخ اقتصاد آمریکا به شوکهای
پولی همراه با شوکهای مالی معرفی شده است .افزایش در میزان بیکاری متعاقب

اجرای سیاست پولی انقباضی همراه با اجرای سیاست مالی انبساطی نظیر کاهش
مالیات ،کاهش می یابد.
لووان و همکاران ( )2021اثرگذاری تعامل سیاست پولی و مالی را بر پویاییهای
متغیرهای اقتصاد کالن مطالعه کردند .در بررسی انجامشده با استفاده از آمارهای کشور
چین در بازۀ زمانی  1996-2020رابطۀ سیاستهای پولی و مالی در کشور یادشده در
قالب مدل  TVP-VARمطالعه شد .نتایج نشان داد رابطۀ تعاملی دو سیاستگذار به سه
دورۀ متفاوت تقسیم میشود .در دورۀ اول بین سالهای  1996تا  2008سلطۀ پولی
روند غالب بوده است .در دورۀ بعد در بین سالهای  2009تا  ،2017دورۀ تعامل
همکارانۀ بانک مرکزی و دولت تشصیض داده شده است .حدفاصل سال  2018تا ،2020
دورۀ تسلط مالی بوده است.

.2-2-2مطالعاتداخلی 
مطالعات داخلی نیز در قالب سه دسته قابلیت ارائه دارد .گروه اول به بررسی رابطۀ
سیاست پولی و اثر آن بر نرخ ارز پرداختهاند .گروه دوم مبادرت به بررسی حوزۀ تعامالت
سیاست مالی نظیر سلطۀ مالی و تأمین کسری بودجه بر نرخ ارز کردهاند .گروه سوم به
بررسی هماهنگی سیاستگذاری مالی و پولی در اقتصاد ایران پرداختهاند.
اخباری ( )1385در مقالهای با عنوان «آزمون پولیبودن روند حرکت نرخ ارز در
دورۀ درآمد  1357تا  »1383چگونگی روند نرخ ارز را در مدل پولی کشور مطالعه
کردند .در این مقاله ،با پیروی از روش پولی ،مدلی برای تعیین نرخ ارز ارائه شد.
حسینزاده و حقیقت ( )1392در مطالعهای با عنوان «اثر سیاست پولی بر نرخ ارز
در ایران با استفاده از الگوی خودهمبسته با وقفۀ توزیعشده» اثرات سیاستهای پولی را
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بر نرخ ارز مطالعه کردند .برای این منظور ،با استفاده از روش خودهمبسته با وقفۀ
توزیعشده ،مدل مورد نظر تصمین زده شد .نتایج نشاندهندۀ اثر مثبت و معنیدار
متغیرهای عرضۀ پول داخلی و قیمت داخلی و اثر منفی و معنیدار درآمد ملی بر نرخ
ارز ،هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت است .جزء ناپایدار نرخ حقیقی ارز نیز بهعنوان
دیگر متغیر مورد بررسی نشان داد این متغیر در کوتاهمدت دارای اثر منفی و معنیدار
بر نرخ حقیقی ارز دارد ،اما تأثیر این متغیر در بلندمدت معنیدار نیست.
محمودینیا و همکاران ( )1395به بررسی نظریۀ بازیها و نقش آن در تعیین
سیاستهای بهینه در تقابل استراتژیک بین سیاستگذار پولی و مالی پرداختند .نتایج
نشان داد در بازی اشتاکلبرگ بین دولت و بانک مرکزی ،میتوان سطح بدهی را به
سطح هدف و مطلوب آن نزدیک کرد و حتی دولت میتواند با استفادۀ بهینه از
درآمدهای نفتی ،مانع انتشار پول بیش از اندازه توسط بانک مرکزی شود .همچنین
مشصض شد حتی اگر درآمدهای نفتی وجود نداشته باشد ،میتوان با افزایش نرخ رشد
اقتصادی یا کاهش نرخ ترجیح زمانی یا کاهش نرخ بهره واقعی ،سطح بدهی را به سطح
مطلوب نزدیک کرد.
مصتاری و انویه ( )1396در مقالهای با عنوان «اثر سیاستهای مالی بر رفتار
قیمتی نرخ ارز در ایران» میزان و نوع دخالت سیاستهای مالی و چگونگی اثرگذاری آن
بر نوسانات نرخ ارز را با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ( )VARمطالعه کردند.
مطابق نتایج ،تغییر ناگهانی مصارج دولت در دورۀ اول هیچ تأثیری بر نرخ ارز نداشته و
در دوره بعدی موجب کاهش نرخ ارز شده است .اثر منفی مصارج دولت بر نرخ ارز تا
دورۀ چهارم بوده و از دورۀ پنجم ،این اثر مثبت بوده است .نویسندگان مقاله در تفسیر
این روند عنوان کردهاند که افزایش مصارج دولت به بیثباتی در ارزش پول داخلی منجر
شده و درنتیجه میتواند تأثیر منفی بر نوسانات نرخ ارز داشته باشد .اما در بلندمدت ،با
افزایش مداوم و مستمر مصارج دولت ،به افزایش نرخ ارز حقیقی تعادلی منجر شده
است.
موسوی و همکاران ( )1396در مقالهای با عنوان «تحلیل رابطۀ بین دولت ،بانک
مرکزی و سفتهبازان در ایران» به بررسی آثار انتشار اوراق مشارکت بهعنوان ابزار تأمین
مالی کسری بودجۀ دولت در قالب یک بازی ایستا با سه بازیگر کردند .با توجه به اینکه
دولتها برای ایجاد جذابیت برای خریداران اوراق مشارکت نرخ بازدهی باالتری نسبت به
نرخ بازدهی معمول اعمال میکنند ،مقامات پولی و مالی با درنظرگرفتن رفتار
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سفتهبازان ،با استفاده از چارچوب نظریۀ بازیها و با هدف حداقلکردن زیان هرکدام از
بازیکنان و در صورت استقالل ابزاری بانک مرکزی این نهاد پولی میتوانند با ابزار
سیاستی خریدوفروش اوراق مشارکت موجب تغییر نرخ بهره و مقابله با نوسانات
اقتصادی شوند.
توکلیان و همکاران ( )1397در مطالعۀ جامعی ،رابطۀ هماهنگی و اثر متقابل
سیاستهای مالی و پولی اقتصاد ایران را بررسی کردند .این مطالعه با استفاده از
الگوهای رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ( )DSGEو الگوی خودتوضیحی برداری
با ضرایب متغیر ( )TVP-VARانجام گرفت .در بررسی انجامشده ،پارامتر متغیری در
طول زمان بهعنوان شاخصی از تقابل و هماهنگی سیاست پولی و مالی معرفی و برآورد
شده است .در صورت هماهنگی سیاست پولی و مالی ،این پارامتر متغیر دارای مقدار کم
و به معنی رابطۀ اندک بین تورم و وضعیت مالی دولت ،و مقادیر باالی این پارامتر متغیر
به مفهوم تقابل سیاست پولی و مالی خواهد بود .سالهای ابتدایی دورۀ اول ریاست
جمهوری در نمونۀ مورد بررسی ،دارای باالترین سطح از هماهنگی بین سیاست پولی و
مالی و باالترین مقدار ناهماهنگی در سالهای میانی دولت سوم ریاست جمهوری رخ
داده است .در بصش دوم مطالعه با استفاده از نظریۀ بازیها و در چارچوب الگوی تعادل
عمومی پویای تصادفی ،چهار بازی تعادل نش ،تعادل اشتاکلبرگ رهبری مالی،
اشتاکلبرگ رهبری پولی و بازی همکارانه برای اقتصاد ایران بررسی شد .براساس نتایج،
الگوی همکاری بین سیاستگذار پولی و مالی از موفقیت بهتری در تعدیل اقتصاد در
مواجهه با تکانهها اعالم میشود و در صورت عدم امکان این همکاری ،رهبری
سیاستگذار پولی قابلیت بیشتری در تعدیل اقتصادی خواهد داشت .همچنین رهبری
سیاستگذار مالی به واکنشهای بسیار شدیدتری به تکانههای اقتصادی منجر میشود و
همین امر میتواند سبب ایجاد نوسانات شدیدی در اقتصاد شود .به این دلیل که
سیاستگذار پولی در این حالت توانایی اعمال سیاست مؤثر نصواهد داشت.
اصغری و همکاران ( )1398در مقالهای با عنوان «پویاییهای نرخ ارز در ایران با
استفاده از مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی ( »)DSGEتغییر نرخ ارز و نقش
سیاستهای پولی و مالی را در مقابله با شوکهای ارزی در یک نظام ارز شناور
مدیریتشده برای اقتصاد باز کوچک نفتی ایران مطالعه کردند .محققان نشان دادند در
سناریوهای مصتلف ،عالئمی از وقوع بیماری هلندی بهصورت تضعیف بصش قابلتجارت،
تقویت بصش غیرقابلتجارت ،افزایش قیمتها در بصش قابلتجارت ،کاهش قیمتها در
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بصش قابلتجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی وجود دارد .براساس نتایج ،پژوهشگران
استفاده از سیاستهای مالی فعال را بهمنظور کنترل نوسانات نرخ ارز پیشنهاد کردند .
حسینی و همکاران ( )1399اثرات متقابل بیثباتی سیاستهای پولی ،مالی و نرخ
ارز حقیقی در اقتصاد ایران را با استفاده از مدلهای  VARو  GARCHبررسی کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد بیثباتی سیاست مالی (مصارج دولت) به افزایش بیثباتی
نرخ ارز حقیقی منجر میشود و بیثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) نیز تأثیر منفی
بر بیثباتی نرخ ارز حقیقی دارد؛ بنابراین سیاستهای مالی ناشی از مصارج دولت و
سیاستهای پولی ناشی از حجم نقدینگی روی هم اثرگذار است و در بلندمدت نیز بر
بیثباتی نرخ ارز حقیقی اثرات معناداری دارد.
حسنزاده و همکاران ( )1400در مطالعهای با عنوان «تحلیل چندبعدی از نرخ ارز
و نااطمینانی آن در پویایی رشد اقتصادی ایران» به بررسی اثرات نرخ ارز و نااطمینانی
آن در کنار متغیرهای کنترلی رشد قیمت نفت ،تورم و نااطمینانی آنها به همراه رشد
نقدینگی بر روند رشد اقتصادی ایران پرداختند و از دادههای فصلی  1370-1397و
مدلهای خطی  VARو غیرخطی چندرژیمی  MRSو  MRS-GARCHاستفاده کردند.
نتایج اصلی مقاله حاکی از آن است که رشد نرخ ارز و نااطمینانی آن هم در مدلهای
خطی و هم غیرخطی ،اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد .با توجه به
آشوبیبودن روند نرخ ارز ،مدلهای غیرخطی نتایج واقعبینانهتری را با توجه به وضعیت
اقتصادی کشور ارائه میکنند .محققان مقالۀ یادشده به سیاستگذاران اقتصادی توصیه
کردند با اجتناب از اعمال سیاستهای مقطعی ،پایدارسازی اقتصاد کالن و یکسانسازی
نرخ ارز ،در جهت کاهش تبعات منفی ارز و نااطمینانی آن گام بردارند.
.3روشتحقیق 
در سالهای اخیر ،توجه زیادی به مدلهایی معطوف شده است که در آنها از
مجموعۀ گستردهتری از اطالعات اقتصادی استفاده میشود .ابداع مدلهای 1 FAVAR
از طریق تلفیق مدلهای سنتی  VARبا یک یا چند عامل 2غیرقابلمشاهده ،یکی از این
پیشرفتها بوده است .برخالف این سیر گسترده از مطالعات در زمینۀ بهکارگیری
مدلهای تکاملیافتۀ  ،FAVARمطالعات داخلی در این زمینه محدود است و هنوز این
1. Factor -Augmented Vector Autoregressive
2. Factors
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روشها بهصورت گستردهای دربارۀ اقتصاد ایران بهکار گرفته نشدهاند .از اینرو در این
مقاله تالش شده است تا یک مدل  FAVARبرای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با
تأکید بر سیاستهای مالی و پولی و خانوار بتوان واکنش نرخ ارز را به متغیرهای مرتبط
با دو نوع سیاست عنوانشده برآورد کرد.
بهطور ساده ،مدل  FAVARشامل دو الیه است .الیۀ اول شامل تعدادی از
متغیرهایی است که درمجموع ،هریک اطالعاتی جزئی از بصشهایی از یک اقتصاد را
نمایان میکنند؛ مثالً انواع شاخضهای قیمت در سطوح زیربصش و انواع متغیرهای
حقیقی مرتبط با تولید و سرمایهگذاری و زیربصشهای یک اقتصاد در جریان است .این
الیه ،سطح اثرگذاری شوکهای مصتلف بر اقتصاد را نشان میدهد که برخالف مدلهای
سنتی  VARدر سطح اجزای اقتصاد به ما اطالعاتی دربارۀ نحوۀ واکنش این متغیرها به
شوکها ارائه میکند .منتها برای اینکه مشکل درجه آزادی حل شود ،در این الیه
مفاهیم نظری مانند سطح عمومی قیمتها و سطح فعالیتهای اقتصادی در قالب عوامل
پنهان تعریف میشوند که از مجموعۀ گستردهای از متغیرها در سطح زیربصشهای
اقتصاد تأثیر میپذیرند .تعداد این عوامل یا توسط محقق و براساس نظریۀ مورد بحث
تعیین میشود یا براساس آزمونهایی خاص توضیح داده میشوند .بهدلیل روش برآورد
این عوامل پنهان که معموالً با روش تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی 1برآورد میشوند،
هرچه تعداد متغیرهای تشکیلدهندۀ یک عامل پنهان بیشتر باشد ،تصمین دقیقتری
نیز از آن بهدست خواهد آمد .در این مرحله تعداد زیاد متغیرهای الگو با هم ،یک یا
چند عامل پنهان را میسازند که در الیۀ دوم مدل  FAVARبه کار میآیند.
در الیۀ دوم ،عوامل پنهان در کنار متغیرهای قابلمشاهدۀ نمایندۀ شوکهایی که
به اقتصاد وارد میشوند ،در قالب یک مدل  VARمعمول در کنار هم قرار میگیرند .در
این صورت ،مدل بهصورت معمول برآورد و توابع واکنش عوامل پنهان به شوکها تبیین
میشود .سپس با استفاده از ارتباط بین متغیرهایی که در سطح زیربصشها الیۀ اول را
تشکیل دادهاند ،توابع واکنش طیف گسترده متغیرهای اقتصادی به شوک اقتصادی
تصریح میشود.
2
در این مطالعه ،اثرات متغیر تعاملی بر نرخ ارز با استفاده از مدل TVP-FAVAR
تحلیل شده است .در مواردی این امکان وجود دارد که تعداد زیادی مؤلفه در راستای
1. Principal Component Analysis
2. Time varying parameters- factor augmented vector autoregressive
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توضیح متغیر پنهان و تعاملی وجود داشته باشد که مدلهای مرسوم از جمله تحلیل
مؤلفههای اصلی و مدلهای عاملی توانایی حل آنها را بهعلت پیچیدگی محاسباتی
ندارند .همچنین همانطور که قبالً نیز توضیح داده شد ،با توجه به شرایط متغیر
اقتصادی و قرارداشتن در معرض شوکهای ساختاری ،این امکان وجود دارد که ضرایب
در معادالت عاملی (بارهای عاملی) و معادالت کالن اقتصادی (ضرایب ساختاری) در
طول زمان متغیر باشد .مدل  TVP-FAVARاین امکان را بسته به نوع مدل فراهم
میآورد که هم امکان استفاده از مؤلفههای زیاد ،فراهم آورده شود و هم بتوان برآورد
نهایی را با توجه به تغییر ضریب بهدست آورد (باگلیانو و مورانا.)2012 ،
همانطور که ذکر شد ،مؤلفههای زیادی میتواند در توضیح متغیر تعاملی که ناشی
از تعامل میان سیاستهای پولی ،مالی و خانوارها است ،مورد استفاده قرار گیرد و اثرات
آنها نیز میتواند در طول زمان تغییر یابد که این امر لزوم استفاده از مدلهای
غیرخطی وابسته به وضعیت های متفاوت زمانی را در بررسی روابط بین متغیرها مطرح
میکند؛ بنابراین مدلهایی که اخیراً در بررسیهای اقتصادی بهکار گرفته میشوند ،غالباً
در قالب روشهای پارامترهای متغیر در طول زمان ( 1)TVPو مدلهای مونتکارلو و
زنجیرۀ مارکوف ( 2)MCMCهستند (ناکاجیما .)2011 ،3در مطالعۀ حاضر ،روش
پیشنهادی توسط دوز و همکاران )2011( 4به پیروی از مطالعۀ کوپ و کروبلیس 5مورد
استفاده قرار گرفته و با بهبود الگوریتم آن در این مطالعه از مدل TVP-FAVAR
استفاده شده است.
ضرایب تصمین مدل مورد استفاده در این مقاله میتوانند در طول زمان تغییر کنند
و از این جنبه ،مدل با مدلهای استفادهشده در مطالعات تجربی ذکرشده در بصش قبل
متفاوت است .مدل  TVP-FAVARمورد استفاده در این تحقیق ،ضعف مدلهای خطی
در شرایط شکستهای ساختاری و تغییرات سیکلی در سریهای زمانی را برطرف و
امکان بررسی دقیقتر روابط بین متغیرهای مدل را فراهم میکند (استوکواتسون،
.)2008
)1. Time Varying Parameters (TVP
2. Monte Carlo Markov
3. Nakajima
4. Doz et al
5. Korobilis
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تعدادی از محققان به این نتیجه رسیدند که در مدلهای عامل ،ضرایب متغیر
زمانی ( 1)TVPبه نتایج دقیقتری منجر میشوند (دل نگرو و اترک2008 ،2؛ ایکمیر،
لمک و مارسلینو2011 ،؛ کروبلیس.)2013 ،
فرض کنید  xtبرای  t=1,…,Tیک بردار  n × 1از متغیرها برای تصمین متغیرهای
غیرقابلمشاهدۀ موجود در مدل باشد .بهعالوه  ytیک بردار  s × 1از متغیرهای اقتصاد
کالن اصلی موجود در مدل باشد که در این مطالعه شامل متغیر نرخ ارز است .مدل
 TVP-FAVARبهصورت رابطۀ  1است:
y
f
() 1
xt = λt yt + λt ft + ut
yt−p
yt
yt−1
[ f ] = ct + Bt,1 [ f ] + ⋯ + Bt,p [ f ] + εt
t−p
t
t−1

در رابطۀ فوق λyt ،ضرایب رگرسیون λft ،فاکتور در حال بارگذاری و  ftفاکتور است.
)  (Βt,1 , … , Βt,Pضرایب  VARاست ut .و  εtاجزای خطا با توزیع نرمال میانگین صفر و
کوواریانس  Qtو  Vtهستند .با توجه به فرضیات ادبیات مدلهای فاکتور ،فرض شده
است که 𝑡𝑉 قطری است .ضرایب مدل براساس رابطۀ  2شکل میگیرند.
λt = λt−1 + vt
() 2
βt = βt−1 + ηt

بهمنظور استفاده از الگوریتم دوز و همکاران ( )2011در این مطالعه برای مدل
 TVP-FAVARنیاز به یک مرحلۀ اضافه وجود دارد که در آن ضرایب متغیر زمانی با
3
استفاده از فیلتر کالمن تصمین زده شدهاند .فیلتر کالمن یک چگالی پیشبینیکنندۀ
یک مرحله جلوتر 4را فراهم میکند.
با بازنویسی فشردهتر رابطۀ  1و  2داریم:
) xt = zt λt + ut ut ~N(0, Vt
() 3
) zt = zt−1 βt + εt εt ~N(0, Q t
() 4
) βt = βt−1 + ηt ηt ~N(0, R t
() 5
) λt = λt−1 + υt υt ~N(0, Wt
() 6

1. Time-variation Coefficient
2. Del Negro and Otrok
3. Predictive density
4. a one-step ahead
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در اینجا  λt = (λyt , λft )′است .توجه شود که  f̃tتصمین اجزای بنیادی استاندارد
y

1

yt

از  ftبراساس ( xtدادههای تا زمان  )tاست؛ بهطوریکه ]  zt = [ f tو ] ̃ z̃t = [ fهستند.
t
t
الگوریتم حل معادالت ،شامل دو مرحلۀ اصلی است که برای زمانهای t = 1, … , T
تکرار میشود:
 مرحلۀ  :1مشروط به مقادیر  ،f̃tمقادیر پارامترها را در مدل TVP-FAVARتصمین میزند.
 مرحلۀ  :2مشروط به مقادیر ضرایب تصمینی  TVP-FAVARمرحلۀ  ،1از فیلترکالمن بهمنظور تصمین  ftتحقیق استفاده میکند.
مرحلۀ دوم بدون نیاز به توضیحات اضافی ،براساس کاربرد استاندارد فیلتر کالمن
در یک مدل فضا-حالت اجرا میشود .این دو مرحله تا زمانی که توزیعهای نمونهگیری
تجربی پارامترها همگرا شوند ،ادامه مییابد .در برآورد مدل ،ابتدا متغیر تعاملی برآورد
میشود .سپس اثر این متغیر بر نرخ ارز بهدست میآید .برآورد متغیر تعاملی با استفاده
از ابزارهای بازی مقام پولی ،مالی و خانوارها برآورد میشود .در این مقاله ،متغیر تعاملی
با درنظرگرفتن همزمانی ،تأخیر زمانی و تغییر نوع بازی بازیگران بهدست آمده است .این
متغیر با توجه ادبیات مدل ،حداکثر برآیند رفتارها میان بازیگران را با توجه ابزارهای
مورد استفاده نشان میدهد .به عبارت دیگر ،این متغیر میتواند واکنشهای بازیگران را
به یکدیگر با توجه نوع بازی آنها و همچنین با لحاظ متغیر هدف نرخ ارز با حداکثر
توان توضیح دهد .این قابلیت با توجه به حداکثرکردن توضیحدهندگی بازی آنها با
توجه به روند نرخ ارز با استفاده از تابع راستنمایی ایجاد میشود .نوع تصریح در مدل
بهنوعی نشان می دهد بازیگران بازی چگونه به بازی یکدیگر با توجه به اطالعات
بهدستآمده از نرخ ارز واکنش نشان میدهند و برآیند بازی آنها با توجه به مشاهدۀ
نرخ ارز چگونه است و درنهایت با استفاده از این مدل میتوان بررسی کرد که برآیند
رفتار بازیگران چگونه میتواند رفتار نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهد .بهصورت کلی در
راستای هدف مطالعه و پاسخ به سؤاالت پژوهش ،با پیروی از مقالۀ کوپ و کروبلیس
( )2013با استفاده از مدلهای خودرگرسیون برداری عامل ارتقایافته )FAVAR( 2با
پارامترهای متغیر در طول زمان ،)TVP( 3ابتدا برآوردی از متغیر تعاملی بهدست میآید.
1. Standard Principal Components
2. Factor-augmented Vector Auto Regressive Models
3. Time Varying Parameters
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متغیر بهدستآمده بهنوعی حاصل تعامل سیاستهای پولی ،مالی و خانوارها است و
هماهنگی میان آنها را نشان میدهد .شایان ذکر است در این مقاله بهنوعی مدل
تصریح شده است که برآیند تعامالت میان سه بازیگر با توجه به تغییرات نرخ ارز در
کنار سایر متغیرهای کالن اقتصادی برآورد شود .با استفاده از این مدل ،ابتدا متغیری
برآورد خواهد شد که میتواند نمایندۀ برآیند بازی سه بازیگر پولی ،مالی و خانوارها
باشد .در مرحلۀ بعدی ،توابع واکنش آنی متغیر تعاملی بر نرخ ارز در طول زمان بررسی
میشود .با توجه به اینکه امکان متغیرهای کالن اقتصادی مواجهه با شوک و بحرانهای
مصتلف در طول زمان وجود دارد و این شوکها میتواند در طول زمان از نظر ماهیت و
اثر متغیر باشد ،شاخض برآوردشده با استفاده از این مدل بهدلیل جامعیت ترکیبی از
ابزارهای سیاست پولی و مالی و همچنین از متغیرهایی نظیر انتظارات تورمی (ابزار
قاعدۀ بازی خانوارها) با توجه به شرایط اقتصادی ایران نزدیکتر است .همچنین
بهرهبردن از چنین مدلی ،تحلیل اثرات متغیر زمانی متغیر تعاملی و سایر متغیرهای
اصلی مدل بر نرخ ارز را در اقتصاد ایران فراهم میکند؛ بهطوریکه با توجه به تغییر
ضرایب متغیرها در مدل ساختاری (در مدل ساختاری  )FAVARدر طول زمان ،امکان
تحلیل اثرات شوک براساس شرایط اقتصادی آن لحظه از زمان فراهم میشود.
.4برآوردمدل 
بازۀ زمانی مورد بررسی در این مطالعه سالهای  1368تا  1397است و بهتناوب و
برحسب نوع سیاست اعمالی و به شرح ارائۀ جزئیات آماری در پیوست بهمنظور برآورد
متغیر پنهان اجزای سیاست مالی ،متغیر پنهان ابزار سیاست پولی ,متغیر پنهان
تصمیمات خانوارها و درنهایت متغیر پنهان حاصل از تعامل سیاست مالی ،پولی و
خانوارها در اقتصاد ایران استفاده شده است .متغیرهای مورد استفاده برای نظام بانکی
تسهیالت اعطایی بانکی به خانوار ،سپردههای خانوار نزد بانکها و بدهی بانکها به بانک
مرکزی برای سیاستهای مالی و پولی نقدینگی ،بدهی دولت به نظام بانکی ،مجموع
درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت و سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی هستند و برای
تصمیمات خانوار عبارتاند از :پسانداز خانوار ،تورم انتظاری ،مشارکت خانوار در اوراق
قرضه و مشارکت و همچنین نرخ ارز بهعنوان متغیر وابسته.
درخصوص تأثیر سیاستهای طرف تقاضا بر نرخ ارز ،مطالعات زیادی انجام شده
است؛ درحالیکه تعامل سیاست مالی و پولی طبق شواهد تجربی و همچنین نسل جدی
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مطالعات آثار معنیداری بر متغیرهای اسمی از جمله نرخ ارز داشتهاند .از طرفی
تصمیمات اقتصادی خانوار و بهتبع آن تعاملی که با سیاستهای طرف تقاضا ایجاد
میکند ،میتواند بر نوسانات نرخ ارز مؤثر باشد .مدیریت درونبانکی و نقش آن بر نرخ
ارز نیز میتواند تأثیرات زیادی داشته باشد که از اینرو متغیر تعاملی نظام بانکی برآورد
میشود .مطالعۀ حاضر ،ابتدا با تأکید بر اجرای سیاست مالی و پولی به بررسی تأثیر
تعامل آنها بر نرخ ارز میپردازد .سپس با لحاظکردن تأثیر تعاملی حاصل از اجزای
مدیریت نظام بانکی ،نرخ ارز توضیح داده میشود .درنهایت متغیرهای نمایندۀ تصمیمات
خانوار و متغیر تعامل نهایی برآورد و تأثیرپذیری نرخ ارز بررسی میشود .درنهایت تعامل
حاصل از سیاست و تصمیمات چهار بازیگر کالن اقتصاد شامل نظام بانکی ,دولت ،بانک
مرکزی و خانوار بر نرخ ارز سنجیده میشود .
در این مطالعه ،متغیر پنهان و با لحاظ دو وقفۀ متغیرهای درونزای مدل TVP-
 FAVARبا استفاده از نرمافزار  MATLABبرآورد و نتایج آنالیز واکنش آنی متغیرهای
مدل روی نرخ ارز تا ده دوره محاسبه شده است .در ادامۀ این بصش ،به جزئیات نتایج
بهدستآمده در هر مرحله از مدلسازی اشاره میشود.
سیاستهایپولی،مالیوخانوارها 

.1-4برآوردمتغیرپنهانتعاملمیان
حالتهای مصتلفی از بازی مدنظر فیمابین مقامات پولی و مالی و خانوارها را
میتوان متصور بود ،اما براساس ویژگیهای اقتصاد ایران و براساس مطالعات مصتلفی
نظیر جاللی نائینی ( )1394می توان این انتظار را داشت که با توجه به عدم استقالل
کافی بانک مرکزی ،سیاستگذار پولی محافظهکار و با توجه به عدم انضباط مالی دولت
بهعنوان یک سیاستگذار مالی هدفگرا که دارای سلطۀ مالی زیادی است ،در این بازی
حضور داشته باشد .از اینرو آنچه بهعنوان توالی رویدادها در یک بازی ایستا در این
مطالعه مورد استفاده قرار گرفته ،به شکلی است که در مرحلۀ اول ،نهاد دولت با بررسی
شرایط و متغیرهای اصلی کالن ،به استفادۀ گسترده از ابزارهای مالی برای تأمین کسری
بودجه بهمنظور ایجاد رشد اقتصادی و کاهش بیکاری مبادرت میکند .بانک مرکزی نیز
با ارزیابی آثار تورمی ابزارهای مالی در مرحلۀ بعدی با درنظرگرفتن برخی از اهداف
دولت بهعنوان اهداف مشترک ،تمهیدات الزم برای کاهش آثار اقدامات مقام مالی دولت
نظیر تورم و افزایش نرخ ارز را بهکار میگیرد .خانوارها بهعنوان بازیگر سوم این بازی با
توجه به حافظۀ تاریصی درخصوص آثار سیاستی از جمله تورم و افزایش نرخ ارز
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تصمیمات هردو مقام پولی و مالی ،مبادرت به اتصاذ تصمیمات در پاسخ به این آثار از
جمله تغییر در ساختار انتظارات تورمی و تغییر در ترکیب داراییها میکنند .در این
مطالعه ،اثر و برآیند اقدامات این سه بازیگر بهعنوان اصلیترین سؤال تحقیق بررسی
شده است .در این راستا میتوان مراحل زیر را بهعنوان کانالهای اثرگذاری سیاستی
خالصه کرد:
 اثرات مستقیم و غیرمستقیم سیاست مالی بر متغیر نرخ ارز؛ اثرات مستقیم و غیرمستقیم سیاست پولی بر متغیر نرخ ارز؛ برآیند اثرات سیاست پولی و مالی بر متغیر نرخ ارز؛ تصمیمات خانوار برمبنای بررسی و مشاهده و تأثیر آن بر متغیر نرخ ارز؛ برآیند نهایی سیاست پولی ،مالی و تصمیمات خانوار بر متغیر نرخ ارز.خانوار
•تشكیل
ساختار
انتظارات
تورمیو
انجام
اقداماتی
نظیرتغییر
سبددارایی

برآیندسیاست
پولیومالی
•ارزیابی
برآیند
سیاستپولی
ومالیبر
متغیرهای
اقتصادکالن
•ارزیابی
برآیند
سیاستپولی
ومالیبرنرخ
ارز

سیاستگذارپولی
•ارزیابیآثار
تورمی
ابزارهایمالی
•تمهیدات
الزمبرای
کاهشآثار
تورمی

سیاستگذارمالی
•استفادهاز
ابزارهایمالی
دردسترس
برایتأمین
مالیکسری
بودجه

نمودار.1توالیرویدادها 
منبع :یافتههای پژوهش

در این مطالعه ،با توجه به شرایط بازار پولی و مالی ایران و همچنین رویکرد
خانوارها در تصمیمگیری ،از مؤلفههای متغیرهای نقدینگی ،بدهی دولت به نظام بانکی،
مجموع درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت و سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی،
متغیرهای تسهیالت اعطایی بانکی ،سپردههای نظام بانکی ،بدهی بانکها به بانک
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مرکزی بهعنوان ابزارهای بازیگر پولی و مالی ،متغیرهای پسانداز خانوار ،تورم انتظاری،
مشارکت خانوار در اوراق قرضه و مشارکت و وامهای اعطایی به خانوارها بهعنوان
متغیرهای عکسالعمل خانوار در جهت برآورد متغیر تعاملی استفاده شده است .در
مرحلۀ بعدی ،متغیر تعاملی برآوردشده در مدلسازی استفاده شده است و درنهایت ،توابع
و اثرات عکسالعمل آنی متغیر تعاملی بر نرخ ارز محاسبه شده است که در ادامه به
نتایج اشاره خواهد شد (نتایج به گزارش تغییرات متغیر تعاملی و واکنشهای آنی متغیر
نرخ ارز به متغیر تعاملی در سناریوهای ارائهشده محدود شده است) .در ادامه تحلیل
هریک از سناریوهای تدوینی پرداخته میشود.

متغیرتعاملیحاصلازاجرایسیاستهایمالیوپولی

.1-1-4بررسیاثرتكانۀ
با استفاده از متغیرهای نقدینگی ،بدهی دولت به نظام بانکی ،مجموع درآمدهای
نفتی و مالیاتی دولت و سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی ،متغیر تعاملی برآوردشده و
تابع واکنش آنی نرخ ارز نسبت به متغیر اخیر مدل شد .طبق برآورد ،جز در دورۀ
سرکوب ارزی بین بازۀ زمانی  ،1384-1389شوک حاصل از متغیر تعاملی سیاست مالی
و پولی تأثیر مثبتی بر نرخ ارز دارد و موجب جهش این متغیر میشود .درنتیجۀ سلطۀ
مالی در اقتصاد ایران ،مکانیسم تصلیۀ تأثیر بیانضباطی مالی از طریق سیاست پولی
صورت میپذیرد و متعاقب عدم رعایت قید بودجۀ دولت و درنتیجه افزایش رشد
نقدینگی به افزایش نرخ ارز منجر میشود .این مسئله هنگامی که درآمدهای سرشار
نفتی موجود است ،با سرکوب ارز مانع از افزایش نرخ ارز میشود و در بازۀ شوک نفتی،
اثر رشد نقدینگی از کانال نرخ ارز تورم را تحریک میکند .همچنین نوسانات متغیر
تعاملی در شرایط سرکوب ارزی و دورههای جهش ارزی نیز این مطلب را تا حدودی
منتقل میکند.

576

 تحقیقات اقتصادی  /دورهی  ،56شمارهی  ،3پاییز 1400

نمودار.2آنالیزواکنشآنیمتغیرتعاملیاجرایسیاستمالیوپولیبرنرخارز 
منبع :یافتههای پژوهش

نمودار.3متغیرتعاملیبرآوردشدۀاجرایسیاستمالیوپولیبرنرخارز 
منبع :یافتههای پژوهش

.2-1-4تكانۀمتغیرتعاملیحاصلازتصمیماتخانوار
با استفاده از متغیرهای پسانداز خانوار ،تورم انتظاری ،مشارکت خانوار در اوراق
قرضه و مشارکت متغیر تعاملی برآورد شده است .شرایط حاصل از تصمیمات خانوار
حاکی از آن است که در دورۀ سرکوب ارزی ،این متغیر که عمدتاً سفتهبازی یا تقاضای
ارزی خانوارها را نمایندگی میکند ،تأثیر مثبت بر متغیر نرخ ارز داشته است .درحالیکه
بهخصوص در بحران ارزی که جهش ارزی قابلتوجهی در اقتصاد ایران رخ میدهد،
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تصمیم اقتصادی خانوار نقش چندانی در نوسانات ارزی ایفا نمیکند .با توجه به نتایج اثر
تکانۀمتغیر تعاملی حاصل از سیاستهای مالی و پولی بر نرخ ارز ،متغیرهای اقتصاد
کالن ،نقش مسلطی در شکلگیری انتظارات ،جهش ارزی و همچنین نوسانات آن دارند.
در مواقع بحران ارزی ،نقش خانوارها در شکلگیری جهش ارزی محسوس نیست ،اما در
مواقع سرکوب ارزی ،تصمیمات آنها نقش معناداری در نوسانات ارزی دارد .همچنین
این متغیر ،کموبیش ثبات رفتار خانوار را در اکثر دورهها بهجز سال  1391و شروع
تحریمهای آن دوران به تصویر میکشد.







نمودار.4آنالیزواکنشآنیمتغیرتعاملیخانواربرنرخارز 
منبع :یافتههای پژوهش

نمودار.5متغیرتعاملیبرآوردشدۀخانواربرنرخارز 
منبع :یافتههای پژوهش
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.3-1-4تكانۀمتغیرتعاملیحاصلازنظامبانكی
با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران در کنار سایر بصشهای مالی و
غیرمالی ،اثر متغیر تعاملی ایجادشدۀ ناشی از متغیرهای نظام بانکی بهعنوان پرسشهای
فرعی تحقیق بررسی ش د .با استفاده از متغیرهای تسهیالت اعطایی بانکی به خانوار،
سپردههای خانوار نزد بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی متغیر تعاملی برآورد و
وارد مدل شد .طبق تابع واکنش آنی تا حدود سال  1389شوک حاصل از عملیات بانکی
تأثیر مثبت بر نرخ ارز داشته است .به عبارتی محدودیت ورود بانکها به بازار ارز در
اواخر دهۀ  1390نیز تا حدودی توسط تابع واکنش آنی به تصویر کشیده شده است.
هرچند بعد از بحران ارزی سال  ،1391بانکها بیشتر تابع شرایط کالن اقتصادی بودهاند
و نقشی در ایجاد جهشهای ارزی نداشتهاند .البته این بدان معنا نیست که نظام بانکی
تأثیری در نرخ ارز نداشته است ،بلکه مکانیسم آن از سیاست پولی گذر میکند .ناترازی
سیستم بانکی از طریق افزایش رشد درونزای نقدینگی موجب تشدید نوسانات ارزی
شده است .همچنین نبود مؤسسات بانکی و بانکهای با سرمایۀ مناسب ،نبود جنگ
قیمتی بانکها در دورۀ سرکوب ارزی درنتیجۀ رونق نفتی دهۀ  1380بهخوبی ثبات اثر
بانکی را به تصویر میکشد.

نمودار.6آنالیزواکنشآنیمتغیرتعاملینظامبانكیبرنرخارز 
منبع :یافتههای پژوهش
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نمودار.7متغیرتعاملیبرآوردشدۀنظامبانكیبرنرخارز 
منبع :یافتههای پژوهش

سیاستهایمالیوپولی،بانكیو

.4-1-4تكانۀمتغیرتعاملیحاصلاز
تصمیماتخانوار
تجمیع تمامی متغیرهای فوق برای بررسی اثرات تجمیعی بر روی نرخ ارز حاکی از
آن است که جز دورۀ رونق نفتی ،بهصورت معنادار نرخ ارز همواره به نوسانات سیاست
پولی و مالی ،بانکی و تصمیمات خانوار واکنش مثبت داشته که این تغییرات عمدتاً
باثبات بوده است.






نمودار.8آنالیزواکنشآنیمتغیرتعاملیتجمیعیبرنرخارز 
منبع :یافتههای پژوهش
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نمودار.9متغیرتعاملیبرآوردشدۀتجمیعیبرنرخارز 
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری 

.5
مدلسازی رفتار متغیر نرخ ارز و تعیین عوامل اصلی تغییرات نرخ یادشده با
چالشهای متفاوتی در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد روبهرو است .سیاستهای مالی و
پولی اتصاذی توسط مقامات مالی و پولی یکی از مهمترین عوامل تغییر در نرخ ارز تلقی
میشود .در این راستا ،تعقیب کارای اهداف سیاستهای اقتصاد کالن هر کشور نیازمند
هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی است .در این میان ،واکنش خانوار به
سیاستها و تصمیمات آنها مؤثر بر متغیرهای کالن نظیر نرخ ارز است .منظور از
هماهنگی سیاستهای پولی و مالی آن است که این سیاستها علیرغم داشتن
اولویتهای هدفگذاری متفاوت در یک سو حرکت کنند و آثار مثبت یکدیگر را تقویت
یا دستکم اثربصشی یکدیگر را خنثی کنند .مطالعۀ حاضر با استفاده از دادههای اقتصاد
ایران درخصوص ابزارهای سیاست مالی و پولی و تأثیر تعاملی حاصل از اجزای مدیریت
نظام بانکی و متغیرهای نمایندۀ تصمیمات خانوار ،متغیر تعامل نهایی را برای دورۀ
 1368تا  ،1397با بهرهگیری از مدل متغیر زمانی  TVP-FAVARبه بررسی اثر متغیر
پنهان تعامل سیاستهای پولی و مالی ،بانکی و تصمیمات خانوار بر نرخ ارز پرداخته
است .برای محاسبۀ متغیر پنهان از چند زیرشاخض بانکی و ابزارهای سیاست پولی و
مالی همراه با درنظرگرفتن متغیرهای کنشی خانوار استفاده شده است.
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با تأکید بر متغیرهای نمایندۀ سیاست پولی و مالی ،متغیر تعاملی برآوردشده و تابع
واکنش آنی حاکی از تأثیر مثبت متغیر تعاملی بر نرخ ارز است و به جهش این متغیر
منجر میشود .درنتیجۀ سلطۀ مالی در اقتصاد ایران ،مکانیسم تصلیۀ تأثیر بیانضباطی
مالی از طریق سیاست پولی صورت میپذیرد و متعاقب عدم رعایت قید بودجۀ دولت و
درنتیجه افزایش رشد نقدینگی موجب افزایش نرخ ارز میشود .این مسئله هنگامی که
درآمدهای سرشار نفتی موجود است ،با سرکوب ارز مانع از افزایش نرخ ارز میشود.
همچنین تصمیمات خانوار در دورۀ سرکوب ارزی که عمدتاً سفتهبازی یا تقاضای ارزی
خانوارها را نمایندگی میکند ،تأثیر مثبت بر متغیر نرخ ارز داشته است؛ درحالیکه در
دوران بحران ارزی که جهش ارزی قابلتوجهی در اقتصاد ایران رخ میدهد ،تصمیم
اقتصادی خانوار نقش چندانی در نوسانات ارزی ایفا نمیکند .همچنین این متغیر تا
حدودی ثبات رفتار خانوار را در اکثر دورهها جز سال  1391و شروع تحریمهای آن
دوران به تصویر میکشد  .تجمیع تمامی متغیرهای فوق برای بررسی اثرات تجمیعی بر
نرخ ارز حاکی از این است که جز دورۀ رونق نفتی ،بهصورت معنادار نرخ ارز همواره
نسبت به نوسانات سیاست پولی و مالی ،بانکی و تصمیمات خانوار واکنش مثبت داشته
که این تغییرات عمدتاً باثبات بوده است.
طبق تابع واکنش آنی تا حدود سال  ،1389شوک حاصل از عملیات بانکی تأثیر
مثبت بر نرخ ارز داشته است .به عبارتی محدودیت ورود بانکها به بازار ارز در اواخر
دهۀ  1380تا حدودی توسط تابع واکنش آنی به تصویر کشیده شده است .هرچند بعد
از بحران ارزی سال  ،1391بانکها بیشتر تابع شرایط کالن اقتصادی بودهاند و نقشی در
ایجاد جهشهای ارزی نداشتهاند .البته این بدان معنا نیست که نظام بانکی تأثیری در
نرخ ارز نداشته است ،بلکه مکانیسم آن از سیاست پولی گذر میکند .ناترازی سیستم
بانکی از طریق پایۀ پولی و افزایش رشد درونزای نقدینگی سبب تشدید نوسانات ارزی
شده است .همچنین نبود مؤسسات بانکی و بانکهای با سرمایۀ مناسب ،نبود جنگ
قیمتی بانکها در دورۀ سرکوب ارزی درنتیجۀ رونق نفتی دهۀ  1380بهخوبی ثبات اثر
بانکی را به تصویر میکشد.
با توجه به نتایج حاصل از اثر تکانۀ متغیر تعاملی حاصل از سیاستهای مالی و
پولی بر نرخ ارز ،نقش متغیرهای اقتصاد کالن نقش مسلطی در شکلگیری انتظارات،
جهش ارزی و همچنین نوسانات آن دارند .در مواقع بحران ارزی ،نقش خانوارها در
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شکلگیری جهش ارزی محسوس نیست ،اما در مواقع سرکوب ارزی ،تصمیمات آنها
نقش معناداری در نوسانات ارزی دارد.
از اینرو ،هماهنگی سیاستهای پولی و مالی یک ضرورت است و مقامهای پولی و
مالی بهمنظور دستیابی به اهداف اقتصاد کالن از جمله نرخ ارز باثبات باید در ارتباط
مستمر با یکدیگر باشند تا بتوانند تصمیمات هماهنگ درخصوص استراتژیها ،آثار و
مقیاسهای ابزارهای سیاستی اتصاذ کنند .با توجه به اینکه تصمیمات خانوار در مواقع
بحران ارزی تأثیر معناداری بر نرخ ارز ندارد و شوک نظام بانکی تأثیر خود را از کانال
سیاست پولی بر نرخ ارز منتقل میکنند ،نقش متغیرهای کالن که توسط سیاستهای
پولی و مالی نمایندگی میشوند ،بیشازپیش به تصویر کشیده میشود .هماهنگی
سیاست پولی و مالی ،بیشتر به انضباط مالی دولت برمیگردد و با توجه به اینکه نرخ ارز
در ایران لنگر اسمی است و طبق برآورد واکنش مثبت نرخ ارز به شوکهای تعاملی
سیاستها ی پولی و ملی مشهود است ،نقش انضباط مالی دولت بیشتر از هر دوران
دیگری در کنترل تورم از کانال نرخ ارز ترسیم میشود.
پیوست 

دادهها 
.1آمارهایتوصیفی 1
آمارهای توصیفی دادههای مورد استفاده در مقاله به شرح جدول  1است (در مدل
تحقیق ،رشد متغیرها وارد شده است و جدول  1توصیف آماری سطح متغیرها را ارائه
میکند).
دادههاوآزمونریشۀواحد 
جدول.1توصیفآماری 
متغیر

رشد حجم نقدینگی
رشد مجموع درآمدهای نفتی و مالیاتی
رشد بدهی دولت به نظام بانکی
خالض واگذاری داراییهای مالی 

انحراف ارزشاحتمال
میانگین
درسطح 
استاندارد

0/28
0/32
0/15
0/27

0/31
0/42
1/45
0/54

0/00
0/00
0/00
0/0033
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مانا
مانا
مانا
مانا

1. Descriptive Statistics
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متغیر

میانگین

1/37
پسانداز ناخالض خانوار
0/21
تورم انتظاری
مشارکت خانوار در اوراق قرضه و اوراق مشارکت  -0/10
0/22
سپردههای نظام بانکی 
0/25
بدهی بانکها به بانک مرکزی 
0/32
تسهیالت اعطایی به خانوار 

انحراف

ارزشاحتمال

استاندارد

درسطح 

12/09
0/13
1/82
0/24
0/74
0/57

0/0001
0/00
0/00
0/00
0/00
0/0009
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مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا

(توضیح جدول * :مانا در سطح  1درصد ** ،مانا در سطح  5درصد و *** مانا در سطح  10درصد)

منابع 
 .1اخباری ،محمد ( .)1385آزمون پولیبودن روند حرکت نرخ ارز در دورۀ درآمد
 .1357-1383فصلنامۀ تحقیقات اقتصادی.43-74 ،75 ،
 .2اصغری ،مجتبی ،حقیقت ،علی ،نونژاد ،مسعود و زارع ،هاشم ( .)1398پویاییهای
نرخ ارز در ایران با استفاده از مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (.)DSGE
فصلنامۀ علمی مدلسازی اقتصادی.171-192 ،)46(13 ،
 .3توکلیان ،حسین ،طاهرپور ،جواد و محسنپور ،فرزاد ( .)1397هماهنگی و اثر
متقابل سیاستهای مالی و پولی اقتصاد ایران و پیشبینی متغیرهای کالن
اقتصادی در قالب دو الگوی رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ( )DSGEالگوی
خودتوضیحی برداری با ضرایب متغیر ( ،)TVP-VARمعاونت امور اقتصادی-
وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 .4حسینزاده ،سید مجتبی و حقیقت ،علی ( .)1392اثر سیاست پولی بر نرخ ارز در
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چكیده 
مصرف زیاد انرژی و آلودگی هوا در ایران موجب شده است که از دهۀ گذشته ،مدیریت
تقاضای انرژی و عوامل تأثیرگذار بر آن مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه ،چگونگی اثرگذاری
قیمت بر مصرف انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است .از طرفی بهدلیل نوسانات قیمت انرژی،
تحول بازا ر انرژی و شرایط اقتصادی ،کشش قیمتی تقاضای انرژی در طی زمان تغییر میکند.
از این رو هدف اصلی این مقاله ،برآورد کشش قیمتی متغیر با زمان تقاضای انرژی در ایران برای
دورۀ  1370-1397است .برای این منظور ،با استفاده از دادههای تولید ناخالض داخلی حقیقی
بدون نفت ،شاخض قیمت واقعی کل انرژی و مصرف انرژی نهایی و بهکارگیری روش کالمن
فیلتر کششهای تقاضای انرژی برآورد شدند .نتایج نشان میدهد کشش قیمتی تقاضای انرژی
بین  -0/010و  -0/043نوسان دارد و مقدار متوسط آن  -0/027است .کشش درآمدی
تقاضای انرژی نیز بین  0/902و  0/13تغییر کرده و مقدار متوسط آن  0/46است .براساس این
نتایج ،چند نکته قابلتوجه است .اول ،تقاضای انرژی نسبت به درآمد و قیمت کمکشش است.
دوم ،کششهای مذکور در طی زمان ثابت نیستند و بیتوجهی به این بیثباتی به برآوردهای
تورشدار منجر میشود .سوم ،قیمت انرژی نسبت به رشد اقتصادی نقش ناچیزی در روند
مصرف انرژی در ایران دارد .بر این اساس ،برای بهبود شدت مصرف انرژی در کشور در کنار
اصالح قیمتهای انرژی ،باید به الزاماتی که حساسیت قیمتی مصرفکنندگان را افزایش
میدهد توجه ویژهای شود.
طبقهبندی.Q41, Q48, C22 :JEL

واژههایکلیدی :ایران ،قیمت انرژی ،کالمن فیلتر ،کششهای درآمدی و قیمتی تقاضای

انرژی.
*  .تلفن :
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.1مقدمه
کاهش مصرف انرژی ،اولویت سیاستی بسیار مهمی برای بسیاری از کشورها است.
برای تحقق این امر در ادبیات مربوطه 1بر اقدامات قیمتی و غیرقیمتی تأکید شده است.
دلیل اصلی رویآوردن به اقدامات قیمتی این است که اصالح قیمتها ،سیگنالهای
صحیح به مصرفکنندگان مصتلف انرژی ارسال خواهد کرد و انگیزۀ الزم برای تغییر
رفتار مصرفی یا تشویق آنها به تحصیل تجهیزات و فناوریهای انرژی کارا را ایجاد
میکند ،اما در صورت شکست بازار ،سیگنالهای قیمتی بهتنهایی برای استفادۀ کارا از
انرژی کافی نیستند و اعمال سیاستهای غیرقیمتی و دخالت دولت ضرورت مییابد (تن
و پرتز.)2007 ،
دخالت گستردۀ دولتها در بازارهای انرژی از دهۀ  1930شروع شد و همزمان
قواعد بسیاری برای کنترل قیمتها اعمال شد ،اما نقض این محیط کنترلشده طی
بحرانهای انرژی دهۀ  1970آشکار شد که سیاستمداران را وادار به مقرراتزدایی از
بازارهای نفت ،گاز طبیعی و زغالسنگ کرد .علیرغم این تغییر جهت سیاستی ،امروزه
بازارهای انرژی همچنان در حال تنظیم و پرداخت یارانهاند و دولتها همچنان به دنبال
دالیل جدیدی برای دخالت در بازارهای انرژی هستند .استداللهای معمول برای
دخالت دولت در بازار انرژی شامل نیاز به صرفهجویی انرژی ،2پیک نفت ،3نیاز به
سرمایهگذاری در انرژیهای نو و شکست بازارهای انرژی 4است .در یک دستهبندی دیگر
میتوان موانع رشد بازار کارایی انرژی را به موانع طرف تقاضا و موانع طرف عرضه
دستهبندی کرد .5برخی از موانع طرف تقاضا عبارتاند از :ناآگاهی ،بیاعتمادی به
کیفیت تجهیزات و نصب ،6نبود مشاورۀ قابلاعتماد و مناسب ،7ایجاد اخالل برای
مصرفکننده هنگام نصب تجهیزات جدید ،دورۀ طوالنی بازگشت سرمایهگذاری در
تجهیزات کارایی انرژی ،8هزینههای پیشپرداخت باال و عرضۀ محدود منابع مالی ،درک

)1. World Energy Perspective (2016
)2. Metcalf (2006
)3. Hamilton (2008
)4. Spulber (1989
)5. Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2017
)6. Department of Energy and Climate Change (2014, 2015
)7. Supply Chain Insight Group (2015
)8. Kahneman and Tversky (1979
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پایین درمورد ارزش و منافع گستردۀ کارایی انرژی .1از میان موانع طرف عرضه یا بی
انگیزگی برای سرمایهگذاری نیز میتوان به عدم اطمینان درمورد صرفهجویی حاصل در
انرژی ،اعتماد اندک به کیفیت اقدامات کارایی انرژی ،نداشتن مهارت در زنجیرۀ عرضه
3
برای اجرای برخی اقدامات در برخی نقاط 2و نبود سیگنالهای بلندمدت از جانب دولت
اشاره کرد.
مباحث مذکور موجب شد طی دهۀ گذشته ،بررسی تقاضای انرژی و عوامل
تأثیرگذار بر آن مورد توجه محققان قرار گیرد .در این زمینه ،درک چگونگی اثرگذاری
قیمت بر مصرف انرژی که در اندازۀ کشش قیمتی انرژی منعکس میشود از اهمیت
زیادی برخوردار است .اما از یک سو بهدلیل نوسانات قیمت انرژی ،تحوالت بازار انرژی و
شرایط اقتصادی کشورها کشش قیمتی انرژی میتواند در طی زمان تغییر کند و از
طرف دیگر کششهای قیمتی و درآمدی انرژی از جمله عوامل مؤثر بر سیاستگذاری
انرژی هستند؛ بنابراین بررسی اندازۀ کشش قیمتی انرژی چیزی فراتر از صرف اندازۀ
کشش است؛ زیرا اندازۀ این متغیر تعیینکنندۀ آثار ناشی از سیاستهای تعدیل قیمت
انرژی بهمنظور کاهش مصرف و صرفهجویی در انرژی است.
هدف اصلی این مقاله بررسی کشش قیمتی متغیر با زمان انرژی در ایران است.
برای این منظور در بصش بعدی مبانی نظری ،در بصش سوم پیشینۀ پژوهش ،در بصش
چهارم داده ها و روش تحقیق ،در بصش پنجم تحلیل نتایج و در پایان نتیجهگیری و
پیشنهادهای سیاستی ارائه میشود.
.2مبانینظری 
تصمین تقاضای انرژی از نظر مفهومی دشوار است؛ زیرا تقاضا برای انرژی بهجای
تقاضای نهایی ،تقاضای مشتقشده است .به این معنی که تقاضا برای انرژی به خاطر
خود انرژی نیست ،بلکه به خاطر خدماتی است که انرژی در ترکیب با سایر نهادهها
تولید میکند؛ بنابراین فاکتورهای مؤثر بر تقاضای انرژی دو دستهاند :یکی عوامل
تعیینکنندۀ تقاضا برای محصوالت نهایی و دیگری رقابت بین نهادهها در فرایند تولید.
در ادامه براساس کار نوردهاوس ( )1975شیوۀ استصراج تقاضای مشتقشدۀ انرژی ارائه
)1. Department of Energy and Climate Change (2011, 2013
)2. BEIS/DCLG (2016
)3. European Mortgage Federation (2017
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میشود .پایههای استصراج تقاضا در روش نوردهاوس ( )1975دو رابطۀ اساسی فناوری
و ترجیحات است که از تقابل آنها قیمت و تقاضا برای محصوالت انرژی مشصض
میشود .برای این کار ،ابتدا فروض اساسی ارائه میشود که عبارتاند از .1 :برای هر کاال
یک تابع تولید خوشرفتار وجود دارد که در آن نهادههای تولید ،نیروی کار ،سرمایه و
انرژی هستند .2 .انرژی در هر بصش در یک واحد جدا تجمیع میشود ،اگرچه نوع
سوخت بهکاررفته در بصشهای مصتلف ممکن است متفاوت باشد و کارایی سوختهای
مصتلف نیز متفاوت است .3 .فرض میشود که بصشها ،هزینۀ تولید برای سطح
مشصصی از محصول را حداقل میکنند .4 .قیمتها مبتنی بر هزینۀ متوسط بلندمدت
بهعالوۀ مارکآپ ثابت (که میتواند برای صنایع رقابتی صفر باشد) تعیین میشوند.5 .
نیروهای مؤثر بر تابع تقاضا را میتوان بهوسیلۀ یک تابع ترجیحات سازگار نشان داد.6 .
بصش مسکونی به یک بصش تولیدی و یک بصش مصرفی تقسیم میشود؛ بنابراین به
تقاضای انرژی بصش مسکونی از طریق بصش تولیدی رسیدگی میکنیم .در ادامه با
بهکارگیری فروض فوق نشان داده میشود چگونه تقاضا برای نهادۀ انرژی با پارامترهای
تابع تولید و تابع ترجیحات ،قیمتها و درآمد مرتبط میشود.
ابتدا نقش انرژی در تولید بررسی میشود .اقتصادی با نهادههای نیروی کار (،)L
سرمایه ( ،)Kانرژی ( )Eو کاالهای تولیدی  Q1,Q2,…,Qnرا درنظر میگیریم .تابع تولید
برای کاالی  iبهصورت زیر است:
)Q i = F i (Q1i , … , Q ni , Li , K i , Ei , T
() 1
1
با بهکارگیری بسط تیلور میتوان رابطۀ  1را بهصورت زیر تقریب زد :
lnQ i = h0i + ∑nj=1 αij lnQ j + β0i lnLi + γ0i lnEi + δ0i lnK i
() 2
+λ0i T + higer order term

در رابطۀ  2جمالت  h0iاجزای ثابت T ،بیانگر زمان و پروکسی تغییر در فناوری،
ضرایب  K ،Eو  Lکششهای تولیدی نهادهها هستند .در توابع تولید با کشش جانشینی
ثابت یا توابع تولید ترانسلوگ ،جمالت با مرتبۀ باالتر باید لحاظ شوند .اما در اینجا فقط
جمالت مرتبۀ اول آورده شده که شبیه تابع تولید کاب-داگالس است.
با حذف اندیسها و نمایش رابطۀ  2به شکل ماتریسی رابطۀ  3حاصل میشود:
̅̅̅0 + α
̅̅̅̅̅
̅̅̅ ̅̅̅̅ +
̅̅̅ + γ̅̅̅0 lnE
̅̅̅ ̅̅̅̅ +
̅̅̅ ̅̅̅̅ +
lnQ = h
̅lnQ
β0 lnL
δ0 lnK
̅λ0 T
() 3
 .1به نوردهاوس ( ،)1975صفحۀ  4رجوع شود.
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̅̅̅
̅̅̅0 ،lnQ
که در آن ̅̅̅̅̅
 lnEو ̅̅̅̅
̅̅̅̅ ،lnL
̅̅̅ ،λ̅ ،h
̅̅̅ γ̅̅̅0 ،و δ0
β0 ،α
 lnKماتریسهایی  n × 1و ̅
̅̅̅ قطری هستند.
̅̅̅ γ̅̅̅0 ،و δ0
ماتریسهایی  nدر  nهستند .شایان ذکر است ماتریسهای β0
با حل رابطۀ  3برای ̅̅̅̅̅
 lnQرابطۀ  4بهدست میآید که در آن ،تابع تولید هرکدام از کاالها

به شکل کاب داگالس بیان شده است:
() 4

̅̅̅̅̅ = h̅ + β
̅ lnL
̅̅̅ + γ̅lnE
̅̅̅̅ + δ̅lnK
̅̅̅̅ + λ̅T
̅
lnQ
̅̅̅0
ℎ
̅ℎ
̅
̅𝛽̅̅0
̅𝛽
̅̅̅ 𝛾̅ = [𝐼 − 𝛼̅]−1
𝛾0
̅̅̅
̅𝛿
𝛿0
] ̅𝜆 [
] ̅̅̅0
𝜆[

با توجه به اینکه توابع هزینه بهعنوان دوگان /همزاد توابع تولید وجود دارند،1
میتوان توابع هزینه را بهصورت زیر بیان کرد:
lnCi = βi lnPl + γi lnPe + δi lnPk − hi − λi T
() 5
اگر تابع هزینۀ ترانسلوگ باشد ،باید جمالت مرتبۀ دوم  lnpl lnplو  … , lnp2kاضافه
می شدند که دوباره شبیه حالت تابع تولید در اینجا نادیده گرفته شدهاند .2شکل
ماتریسی رابطۀ  5بهصورت زیر است:
̅̅̅̅ = β
̅ lnPl + γ̅lnPe + δ̅lnPk − h̅ − λ̅T
lnC
() 6
تاکنون بحثها صرفاً بر ویژگیهای توابع تولید (فناوری) و هزینه تمرکز داشدت ،امدا
عوامل اقتصادی که محصوالت را خریداری میکنند ،از این توابع آگاهی ندارند .در عوض
آنها با ترکیبی از سیگنالهای قیمتی و مقداری روبهرو هستند که بیانگر کمیابی نسدبی
کاالهای مصتلف است .در ادامه فرض میشود بازارها با بهکارگیری قیمتگذاری صریح یا
ضمنی به تعادل میرسند و اینکه قیمت گذاری مبتنی بر هزینه اسدت .همچندین فدرض
می شود که تولیدکنندگان براساس هزینۀ متوسدط ،کاالهدا را قیمدتگدذاری مدیکنندد؛
بهطوریکه قیمتها هزینۀ متوسط و یک مارکآپ ثابت را پوشش دهند .3عالوه بدر ایدن

 .1به شفارد ( )1960رجوع شود.
 .2برای مثال یورگنسون و همکاران ( )1973با بهکارگیری تابعی مشابه رابطۀ  ،5توابع تولید را تصمین زدند.
 .3در تابع تولید کاب-داگالس ،هزینۀ نهای ی نسبتی ثابت از هزینۀ متوسط است و در شرایط بازدهی ثابت
بهمقیاس ،هزینۀ نهایی و ثابت برابر هستند.
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فرض میشود دولت بر کاالها مالیات غیرمستقیم وضع خواهد کرد .بر این اساس قیمدت
بهصورت رابطۀ  7مشصض میشود:
PI = ci + σi
()7
که در آن ci ،هزینۀ متوسط و  σiحاصل جمع مارکآپ و مالیات غیرمستقیم است.
رابطۀ اساسی بعدی تابع ترجیحات است .فرض میشود ترجیحات جامعه بهوسیلۀ یک
تابع خوشرفتار روی کاالهای نهایی قابلنمایش است .به بیانی دقیقتر فرض میشود
تابع ترجیحات به شکل )  U = U(Q1, … , Qnوجود دارد .این تابع میتواند از توابع
تقاضای بازار برای اقتصادها /بصشهای غیرمتمرکز یا از ترجیحات برنامهریزان در
اقتصادها /بصشهای متمرکز بهدست آید (تسوتانف و نوردهاوس .)1975 ،فرض اصلی
این است که چنین تابع خوشرفتاری وجود دارد و اینکه عوامل اقتصادی حداقل در
بلندمدت بهگونهای عمل میکنند که مرجحترین مجموعه از کاالها را بهدست آورند.
حال فرض کنید مجموعه فروض مذکور برآورده شوند .در این صورت توابع تقاضای
اقتصاد میتواند بهصورت ) Qi = Di (P1 , … , Pn , Yو  i=1,…,nنمایش داده شود که در
آن  Piقیمت و  Yدرآمد است .سایر متغیرها (شرایط آبوهوایی ،توزیع درآمد و شکل
دولت) در این توابع ملحوظ است .مشابه توابع تولید میتوان روابط تقاضا را بهصورت
رابطۀ  8نمایش داد:
n
lnQ j = θj + ∑i=1 ψij lnPi + μj lnY + higher order term.
() 8
در اینجا نیز محدودیتهای خاص از جمله محدودیت بودجه وجود دارد ،اما در
معادلۀ فوق فعالً نادیده گرفته شده است .دوباره مشابه قبل ،جمالت مرتبۀ باالتر را
نادیده میگیریم .شکل ماتریسی رابطۀ  8بهصورت زیر است:
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅ ̅
lnQ = θ̅ + ψ
lnp + μ̅lnY
() 9
که در آن ̅ θو ̅ μبردارهای ستونی  n × 1و ̅
 ψماتریس  nدر  nاز کششهای قیمتی
است .همچنین یادآوری میشود ̅ θتابعی از متغیرهای غیرقیمتی و جمالت تصادفی
است .با حل رابطۀ  9از طریق بهکارگیری روابط  6و  7داریم:
̅̅̅̅̅
̅ lnPl + γ̅lnPe + δ̅lnPk − h̅ − λ̅T + σ
̅ (β
lnQ = θ̅ + ψ
̅) + μ̅lnY
()10
∗
∗
∗
∗
∗
∗
̅̅̅̅̅
̅
lnQ = θ + β lnPl + γ lnPe + δ lnPk − h − λ T + σ + μ̅lnY
()11
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که در رابطۀ  11عالمت * نشاندهندۀ ضرب پارامترهای مدل  10در ̅
( ψبرای مثدال
̅
̅β
 )β∗ = ψ.است .سرانجام نیازمند مشصضکردن تقاضا برای نهاده ها هستیم .بدا فدرض
حداقلسازی هزینه ،شرایط مرتبۀ اول بهصورت زیر است:
lnEi + lnPe − lnγi = lnLi + lnPl − lnβi = lnK i + lnPk − lnδi
()12
معادالت  12 ،10و  4چهار معادله برای چهار متغیدر  lnEi ،lnLi lnQiو  lnK iارائده
میکنند .ما به دنبال حدل معدادالت بدرای بدهدسدتآوردن تقاضدای اندرژی یعندی lnEi
هستیم .با بهکارگیری رابطۀ  12و حذف  lnLiو  lnK iداریم:
lnLi = lnEi + lnPe − lnγi + lnβi − lnPl
()13a
lnK i = lnEi + lnPe − lnγi + lnδi − lnPk
()13b
با قراردادن روابط  13aو  13bدر رابطۀ  4داریم:
̅̅̅̅̅
̅ [lnE
̅̅̅̅ ̅̅̅̅ + lnPe −
̅̅̅̅ +
lnQ = β
̅̅̅̅ lnγ +
lnβ − lnPl ] + γ̅lnE
()14

̅̅̅̅ ̅̅̅̅ + lnPe −
δ̅[lnE
̅̅̅̅ lnγ +
lnδ − lnPk ] + h̅ + λ̅T
̅̅̅̅̅
̅ + γ̅ + δ̅]lnE
̅̅̅̅ + [β
̅ + δ̅]lnPe − β
̅ lnPl − δ̅lnPk + γ̅T + A0
lnQ = [β
0
̅ lnβ
̅̅̅̅ − β
̅ lnγ
̅̅̅ − δ̅lnγ
A = [h̅ + β
̅̅̅ + δ̅lnδ
]̅̅̅

با حل روابط  14و  11داریم:
̅ + γ̅ + δ̅)lnE
̅̅̅̅ + (β
̅ + δ̅)lnPe − β
= ̅ lnPl − δ̅lnPk + γ̅T + A0
()15
(β

θ̅ + β∗ lnPl + γ∗ lnPe + δ∗ lnPk − h∗ − λ∗ T + σ∗ + μ̅lnY

و درنهایت:
()16

+

+ )lnP
̅̅̅+ ̅β
l

+−
̅̅̅̅β

∗+
̅̅̅̅
[γ

∗+
̅̅̅
̅̅̅̅̅
−
δ+ ]lnPe + (β
̅̅̅ +∗ +
̅̅̅̅+ ̅μ̅̅+̅lnY − (λ
λ+ )T

̅̅̅̅
A+

= ̅̅̅̅
lnE
+
+∗ + δ
̅̅̅̅̅
̅ )lnPk
(δ

معادلۀ  16معادلۀ تقاضای انرژی است که در آن عالمت  +نشاندهندۀ پیشضرب در
̅ + γ̅ + δ̅)−1
̅̅̅ = ̅
A
̅̅̅ σ∗ − h̅∗ −
 ،(βعالمت * نشاندهندۀ پیشضرب در  ψو ̅A0 + θ
است.
تصریح بهکار رفته در معادلۀ  16اگرچه بسیار ساده است ،تصمین آن همچنان
دشوار است .توضیح برخی نکات درمورد ویژگیهای این رابطه به درک بهتر نتایج
اقتصادسنجی آن کمک خواهد کرد .در ادامه این نکات بررسی میشوند.
الف) در سادهترین حالت ،فرض میشود هر صنعت دارای بازده ثابت به مقیاس
(یعنی  )βi + γi + δi = 1است .این بدان معنی است که ماتریس کششهای تقاضا
قطری است و وابستگی درونی وجود ندارد؛ بهطوریکه ضرایب داده-ستادۀ لگاریتمی در
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رابطۀ  2جز برای فاکتورهای اولیه برابر صفر است .در این صورت ،تابع تقاضا بهصورت
زیر تبدیل میشود:
lnEi = Ai + [ψii γi − βi − δi ]lnPe + [ψii βi + βi ]lnPl
()17a

+[ψii δi + δi ]lnPk + μi lnY

رابطۀ  17aبرای هر  iبرقرار است که برای سادگی میتوان آن را بهصورت زیر بیان
کرد:
lnEi = c0i + c1i lnPe + c2i lnPl + c4i lnPk + c3i lnY

()17b
ب)در ادامه برای تفسیر سادهتر معادلۀ تقاضا آن را سادهتر میکنیم .باید توجه
داشت که قیمت کاالهای سرمایهای بهصورت  PK = (r + v)Pcاست که در آن r ،نرخ
تنزیل مناسب v ،نرخ استهالک و  Pcقیمت کاالهای سرمایهای است .در ادامه فرض
میشود قیمت کاالهای سرمایهای بهطور خطی با شاخض تعدیل  GNPمرتبط است،
یعنی  ،Pc ~Pکه در آن  Pشاخض تعدیل  GNPاست .1عالوه بر این فرض میشود که
) (r + vدر طی زمان ثابت است .سرانجام به این حقیقت اشاره میشود که سهم نیروی
کار در درآمد ملی در طی زمان نسبتاً باثبات است .این حقیقت تمایزقائلشدن بین  Plو
 Yدر معادلۀ اصلی را دشوار میسازد .برای حل این مشکل معادلهای را به کار میگیریم
که قیمت نیروی کار را بهصورت نسبتی از حاصلضرب شاخض تعدیل  GNPو تولید
سرانه بیان میکند .دنیسون ( )1967شواهدی مبنی بر ثبات سهم نیروی کار ارائه کرد.
اگر سهم نیروی کار نسبتی ثابت از  GNPباشد ،آنگاه  Pl . L = c1 P. Xکه  xهمان GNP
L
 POPکه  popجمعیت است؛
است و اگر نرخ مشارکت نیروی کار ثابت باشد= c2 ،
بنابراین میتوان درآمد سرانه ( )Y=PX/POPو دستمزد نیروی کار (  )Plرا بهصورت زیر
مرتبط ساخت:
PX
PX
L
PC2 Pl
c 2 pl
Y = POP = ( L ) (POP) = c P = c
()18
1

1

c2
lnY = ln ( ) + lnPl = constant + lnPl
c1
با جایگذاری رابطۀ  18در رابطۀ  17bو بهکارگیری این فرض βi + γi + δi = 1

داریم:
 .1این فرض از لحاظ نظری تأیید میشود اگر شدت انرژیبری و کاربری کاالهای سرمایهای با میزان انرژیبری و
کاربری کاالهای غیرسرمایهای برابر باشند .این فرض بهشدت محدودکننده است ،اما دادههای بهکاررفته
توسط نوردهاوس ( )1977نشان داد قیمت کاالهای سرمایهای بهشدت وابسته به قیمت سایر کاالها است.
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′
lnEi = c0i
+ c1i lnPe + (c2i + c3i )lnY + c4i ln P

()19
با توجه به همگن از درجۀ صفربودن معادلۀ  ،17bداریم .c1 + c2 + c3 + c4 = 0
بر این اساس میتوان معادلۀ  19را بهصورت زیر بازنویسی کرد:
′
lnEi = c0i
+ c1i lnPe + (c2i + c3i )lnY + (c1 + c2 + c3 )ln P
()20
یا به شکل نهایی:
′
lnEi = c0i
)+ c1i (lnPe − ln P ) + (c2i + c3i )(lnY − ln P
()21

c1i = ψii γi − βi − δi
c2i + c3i = μi + (ψii + 1)βi

معادلۀ  21نشان میدهد در تابع تقاضای انرژی ،کشش قیمتی انرژی نهتنها
بهوسیلۀ کشش تقاضا برای کاالهای نهایی ،بلکه توسط کششهای تولیدی برای نهادهها
تعیین میشود .بهویژه کشش خودقیمتی انرژی شامل سه جمله و ترکیبی از چهار
پارامتر ،شامل کشش قیمتی برای کاالهای نهایی (  ،)ψiiکشش تولید نهادۀ انرژی (  )γiو
کشش تولید سایر نهادههای تولید (  δiو  )βiاست .همچنین متغیر زمان از تابع حذف
شده است .مهم است اشاره شود که تصریح بهکاررفته در اینجا (مشابه سایر مطالعات
تقاضا) قادر به تفکیک تقاضا از پارامترهای تابع تولید نیست .این مسئله داللت دارد بر
مشکل اساسیای که هنگام بهکارگیری تئوری تقاضا برای تقاضای انرژی بروز پیدا
میکند و اینکه ضرایب ممکن است بهطور کامل متفاوت با پارامترهای درست تابع
تقاضا باشند .از طرف دیگر ممکن است از نظر کاربردی ،دانستن کششهای دقیق برای
سیاستگذاری و پیشبینی که در آن تنها تابع عکسالعمل مهم است ضروری نباشد.
عالوه بر این ،تحت محدودیت های معمول بر عالمت پارامترها ،جملۀ کشش خودقیمتی
تقاضای انرژی (  )ψii γi − βi − δiدارای عالمت منفی است؛ زیرا هر سه عبارت
شکلدهندۀ آن منفی هستند .از طرفی عالمت ضریب درآمد مشصض نیست؛ زیرا
عالمت  ψii + 1بهطور دقیق مشصض نیست.
درنهایت الزم به یادآوری است که اگرچه معادلۀ نهایی تقاضای انرژی در رابطۀ 21
اولین بار بهوسیله نوردهاوس ( )1975ارائه شد ،این تصریح از تقاضای انرژی در ادبیات
مربوطه پذیرفته شد و بهطور گستردهای در مطالعات تجربی 1مورد استفادۀ محققان قرار
گرفت.

)1. Inglesi (2010); Nakajima & Hamori (2010); Hunt & Dilaver (2010), Nordhaus (1977
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.3پیشینۀپژوهش 
مطالعات داخلی مرتبط با برآورد کشش قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی در ایران
را میتوان از نظر قلمرو شمول و نوع انرژی دستهبندی کرد .در حوزۀ مطالعات بصشی
برای انواع خاصی از حاملهای انرژی ،اسماعیلنیا و همکاران ( )1392با استفاده از روش
کالمن فیلتر برای تقاضای برق در بصش خانگی نشان دادند کشش قیمتی تقاضای برق
در طی زمان متغیر است و از رقمی نزدیک به  1در دهۀ  1340به رقمی پایینتر از 1
در ابتدای دهۀ  1390تقلیل یافته است .مطالعۀ صدرزادهمقدم و همکاران ( )1392در
بصش صنعت با بهکارگیری روش معادالت بهظاهر نامرتبط در دورۀ زمانی 1367-1389
نیز نشاندهندۀ کمکشش بودن تقاضای انرژی در این بصش است .دژپسند و خزائی
( )1397به برآورد کششهای قیمتی و درآمدی مؤثر بر تقاضای بنزین و نفتگاز در
بصش حملونقل پرداختند .نتایج نشان داد کشش درآمدی و قیمتی این دو حامل انرژی
در بصش حمل ونقل کمتر از واحد است .در حوزۀ مطالعات استانی نیز زارعیان مزرعه
خسرو و شکوری گنجوی ( )1395برای مصرف بنزین شامل حملونقل شصصی،
حملونقل عمومی و بصشهای صنعت و کشاورزی در استان تهران در بازۀ زمانی
 ،1387-1394قدرمطلق کشش قیمتی تقاضای بنزین در کوتاهمدت و بلندمدت را
بهترتیب  0/092و  0/0129برآورد کردند .در این زمینه همچنین حمیدی رزی و
همکاران ( )1398نشان دادند متوسط قدرمطلق کشش قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی
در بین استانهای کشور بهترتیب  0/92و  0/197است که بیانگر ضرورت اعمال
سیاستهای غیرقیمتی برای تغییر رفتار مصرفکننده و صرفهجویی در انرژی است.
برخالف مطالعات داخلی که همگی بر انواع خاصی از حامل انرژی متمرکز شدهاند،
در تعداد زیادی مطالعات بینالمللی چه بهصورت کشوری و چه بهصورت بینکشوری بر
کششهای قیمتی و درآمدی برای کل انرژی تمرکز شده است؛ برای مثال براساس نتایج
مطالعۀ پینزون ( )2016برای اکوادور در دورۀ  ،1970-2015کششهای درآمدی و
قیمتی تقاضای کل انرژی بهترتیب  1/22و  -0/027است .همچنین در مطالعۀ العظم و
هاودن ( )1999در دورۀ  1968-1997برای کشور اردن ،کششهای قیمتی و درآمدی
کل انرژی بهترتیب  -0/082و  0/98بوده است.
در زمینۀ مطالعات بینکشوری برای تقاضای کل انرژی نیز لیدلی و هانتینگنون
( )2020در دورۀ  1960-2016با بهکارگیری دادههای  37کشور  41 ،OECDکشور
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غیر  OECDو روش پانل پویا ،کششهای قیمتی (درآمدی) کوتاهمدت برای کشورهای
غیر  OECDو کشورهای  OECDبهترتیب  )0/39( -0/0067و  )0/40( -0/094و
کششهای قیمتی (درآمدی) بلندمدت نیز بهترتیب  )0/63( -0/011و )0/64( -0/22
است .در این زمینه ،همچنین نتایج مطالعۀ عزیز و همکاران ( )2013برای شانزده کشور
توسعهیافته نشان داد کشش قیمتی و درآمدی کل انرژی در کوتاهمدت بهترتیب -0/02
و  0/22و در بلندمدت نیز برابر با  -0/07و  0/93درصد است .درنهایت مطالعۀ لی و لی
( )2010با بهکارگیری روش همانباشتگی پانلی برای  25کشور منتصب عضو  OECDدر
دورۀ  1978-2004تقاضای کل انرژی و تقاضای برق را برآورد کردند .براساس نتایج،
کشش قیمتی انرژی برای کل انرژی و برق بهترتیب  -0/19و  -0/01است.
با توجه به بررسی پیشینۀ موضوع در ایران و جهان ،تاکنون در ایران کششهای
قیمتی و درآمدی برای کل انرژی بررسی نشده و مقالۀ حاضر ،اولین مطالعهای است که
شاخض قیمت انرژی برای کل حاملهای انرژی را محاسبه میکند .همچنین در
مطالعات موجود ،دلیل پایینبودن قیمت انرژی مطرح نشده و اجزای تشکیلدهندۀ آن
بهصورت نظری بهخوبی بیان نشده است.
.روشتحقیقودادهها 

4
مدلسازی اقتصادسنجی در طی دو دهۀ اخیر ،تحول زیادی یافته و همانباشتگی
یکی از تحوالت مهم در این زمینه است (انگل و گرنجر1987 ،؛ یوهانسن1991 ،؛
هندری و یوسلیوس .)2001 ،2000 ،روشهای همانباشتگی ،بهشدت وابسته به ایستایی
سری های زمانی و ثبات پارامترهای مدل در طی زمان هستند .با وجود این الزامات در
برخی موارد ،محققان به وابستگی بیشازحد به تحلیلهای همانباشتگی تردید کردند.
هاروی ( )1997بیان کرد که تمام اقتصادسنجی پویا نباید مبتنی بر مدلهای
خودرگرسیونی باشد .همچنین هانت و همکاران ( )2003اضافه کردند که تکنیکهایی
که اجازه میدهند ضرایب در طی زمان بهطور تصادفی تغییر کنند ،میتوانند مفید
باشند .در این زمینه ،روش کالمن فیلتر 1همۀ مشصصههای مذکور را دارد و چارچوب
ایدئالی برای برآورد رگرسیونهای دارای متغیرهای توضیحی که اثر آنها در طی زمان
متغیر است ارائه میکند (اسلید)1989 ،؛ بنابراین قبل از انتصاب مناسبترین تکنیک
1. Kalman filter
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برای یک مورد خاص ،نیاز است بیثباتی پارامترها بررسی شود .برای آزمون بیثباتی
پارامترها در ادبیات مربوطه تعدادی آزمون پیشنهاد شده است (اندریوز1993 ،؛ چو،
1989؛ هانسن .)1992 ،در این زمینه هانسن ( )1992نسصهای بسطیافته از روشهای
قبلی پیشنهاد کرد که مدل های با روندهای دترمینستیک و تصادفی را پوشش داده که
مبتنی بر آزمون ضریب الگرانژ است .براساس این آزمون ،اگر تأیید شود که پارامترها با
زمان تغییر میکنند ،روش کالمن فیلتر مناسبترین روش برای برآورد پارامترها است.
تکنیک کالمن فیلتر مبتنی بر تصمین مدلهای فضا-حالت 1است .براساس مطالعۀ
کاثبرتسون و همکاران ( )1992دو نوع مدل اصلی وجود دارد که در تطابق با تکنیک
کالمن فیلتر هستند :یکی مدلهای با اجزای غیرقابلمشاهده 2و دومی مدلهای دارای
پارامترهای متغیر با زمان 3که در این مطالعه نوع دوم بهکار گرفته میشود .برای انجام
این کار ،در ابتدا یک سیستم پویا به شکل فضا-حالت به شرح زیر توصیف میشود:
yt = Axt + Hξt + wt
() 1
ξt+1 = Fξt + vt+1
()2
معادلۀ  1معادلۀ مشاهده (سیگنال یا اندازهگیری) و معادلۀ  2معادلۀ حالت (یا
انتقال) است که در آنها  F ،Aو  Hماتریس پارامترها بهترتیب با ابعاد (n ×( ،)n × k
 )rو ( xt ،)r × rبرداری با ابعاد ( )k × 1از متغیرهای برونزا یا از قبل تعیینشده و ξt
برداری با ابعاد ( )r × 1از متغیرهای غیرقابلمشاهده است که به بردار حالت معروف
است .همچنین دو بردار اجزای اخالل  wtو  vtنوقههای سفید مستقل با مشصصههای
زیر هستند:
() 3
()4

Q, for t = τ
}
0, otherwise

{ = ) ́E(vt vt

R, for t = τ
{ = ) E(wt ẃ t
}
0, otherwise

که در آن  Qو  Rبهترتیب ماتریسهای ( )r × rو ( )n × nهستند .همچنین
فرض بر این است که:
E(vt ẃ τ ) = 0 for all t and τ
() 5
1. State - Space Models
2. Unobservable Components Models
3. Time -Varying Parameter Models
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با این فرض که ماتریس پارامترهای  Q ،A ،H ،Rو  Fتابع زمان هستند ،معادالت
فضا -حالت (معادلههای  1و  )2بهصورت زیر تبدیل میشوند:
′
Yt = α(xt ) + [H(xt )] ξt + wt
() 6
ξt+1 = F(xt )ξt + vt+1
() 7
که در آن F(xt ) ،ماتریسی با ابعاد ( )r × rاست که عناصر آن تابعی از  xtهستند.
)  α(xtتابع بردار مقدار 1با ابعاد ( )n × 1و )  H(xtتابع ماتریس مقدار 2با ابعاد ()r × n
است.
معادلههای  6و  7به پارامترها اجازه میدهند بهطور تصادفی با زمان تغییر کنند،
اما همچنان محدودیت فرض توزیع گوسین را دربردارند.
در مدلهای تقاضای انرژی نیز باید اجازه داد که کشش قیمت انرژی در طی زمان
تغییر کند تا تغییر در شرایط اقتصادی و توسعۀ بازارهای انرژی در مدلها لحاظ شود؛
بنابراین به پیروی از معادلۀ  ،21در مبانی نظری معادلۀ تقاضای انرژی بهصورت زیر
تصریح میشود:
ln(E)t = α + β ln(Eprice ) + γ ln(y)t + εt
()8
t
3
رابطۀ  8شامل متغیرهای استانداردی است که در ادبیات تقاضای انرژی مورد
استفاده قرار گرفتهاند که در آن  ln(E)tلگاریتم مصرف انرژی ln(Eprice )t ،لگاریتم
قیمت واقعی انرژی و  ln(y)tلگاریتم  GDPواقعی است .معادلۀ  8کششهای ثابت
قیمتی ( )αو درآمدی انرژی ( )βرا نتیجه میدهد ،اما در این مطالعه با بهکارگیری روش
کالمن فیلتر ،ضرایب مذکور در طی زمان تغییر میکند و درنتیجه معادلۀ  8باید
بهصورت زیر تغییر یابد:
ln(E)t = αt +βt ln(Eprice ) + γt ln(y)t + εt
()9
t
برای تصمین معادلۀ  ،9معادالت سیگنال و حالت به شرح زیر تعریف میشوند:
ln(E)t = sv1 ln(Eprice ) + sv2 ln(y)t + sv3 + εt1
()10
t
sv1 = sv1(−1) + εt2
()11
sv2 = sv2(−1) + εt3
()12
sv3 = sv3(−1) + εt4
()13
1. Vector -Valued Function
2. Matrix -Valued Function
)3. Inglesi (2010), Nakajima & Hamori (2010), Hunt & Dilaver(2010
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که در آن ،رابطۀ  10معادلۀ سیگنال و روابط  12 ،11و  13معادالت حالت هستند.
 Sviها کشش های قیمتی و درآمدی و عرض از مبدأ مدل است .برای برآورد دستگاه
معادالت مذکور (روابط  12 ،11 ،10و  )13دادههای تولید ناخالض داخلی بدون نفت به
قیمت ثابت سال  1383از حسابهای ملی بانک مرکزی و دادههای مصرف انرژی نهایی
از ترازنامۀ انرژی استصراج شد ،اما مهمترین داده در این مقاله ،شاخض قیمت انرژی
است که وجود قیمتهای متفاوت حاملهای انرژی برای ادوار قبل و بعد از هدفمندی
یارانهها ،قیمتهای سهیمهای و آزاد برای دوران بعد از هدفمندی و سهم مصرفی
هرکدام ،قیمتهای متفاوت برای بنزین معمولی و سوپر و سهم هرکدام از مصرف کل،
لحاظ دو دسته قیمت نیروگاهی و سایر بصشها برای نفت کوره و نفتگاز ،محاسبۀ
قیمت کل انرژی را دشوار میکند .با درنظرگرفتن مالحظات فوق ،قیمت واقعی انرژی در
ایران براساس واحد ریال بر لیتر معادل نفت خام بهصورت میانگین موزون قیمت واقعی
برق ،گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی (گاز مایع ،بنزین ،نفت سفید ،نفتگاز و نفت کوره)
محاسبه شد.
نمودار  1روند قیمت واقعی انرژی و مصرف انرژی نهایی را نشان میدهد .در دورۀ
مورد بررسی ،دو روند متفاوت برای قیمت انرژی مالحظه میشود .در دورۀ -1388
 1370قیمت انرژی یک روند  Uمعکوس با نقطۀ شروع ،اوج و پایان بهترتیب 372 ،221
و  191ریال بر لیتر معادل نفت خام دارد .روند دوم مربوط به سالهای بعد از قانون
هدفمندی یارانهها است که در ابتدا از  332ریال بر لیتر در سال  1389به  726ریال بر
لیتر در سال  1390رسیده ،ولی در ادامه بهدلیل ثبات قیمت انرژی و تورم باال ،قیمت
واقعی انرژی شروع به کاهش کرده و به  382ریال بر لیتر در سال 1397رسیده است.
ریال بر لیتر معادل نفت خام
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منبع :یافتههای پژوهش
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برخالف قیمت انرژی ،مصرف انرژی نهایی یک روند صعودی و تقریباً باثبات را طی
کرده و از  206میلیون بشکه در سال  1370به  1446میلیون بشکه معادل نفت خام در
سال 1397رسیده است.
روند مصرف انرژی نهایی و تولید ناخالض داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال
 1383در نمودار  2نشان میدهد در دورۀ  1370-1386مصرف انرژی نهایی بهخوبی
روند تولید ناخالض داخلی بدون نفت را دنبال میکند؛ بهطوریکه در این دوره ،هر دو
نمودار با نرخ فراینده در حال رشد است و جهت تقعر آنها رو به باال است ،اما در دورۀ
 1386به بعد ،روند متفاوتی را شاهد هستیم ،ولی درمجموع میتوان اظهار داشت
مصرف انرژی تا حد زیادی تحت تأثیر رشد اقتصادی است.
میلیون بشکه معادل نفت خام
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نمودار.2روندمصرفانرژینهاییوتولیدناخالصداخلیبدوننفتبهقیمتثابت 1383



منبع :یافتههای پژوهش

.5برآوردوتحلیلنتایج 
قبل از برآورد مدل ،آزمون ایستایی متغیرها انجام میشود .بهدلیل تغییرات
ساختاری (از جمله تحریم و هدفمندی یارانهها) در دورۀ مورد بررسی ،بری انجام آزمون
ریشۀ واحد از آزمون زیوت و اندریوز ( )1992که شکست ساختاری را در سریهای
زمانی لحاظ میکند ،استفاده میشود .نتایج این آزمون در جدول  1بیانگر وجود ریشۀ
واحد در سریهای زمانی مورد بررسی است .با توجه به ایستا نبودن سریهای زمانی
نیاز است که همانباشتگی مدل بررسی شود .از طرفی بهدلیل وجود شکست ساختاری
در سریهای زمانی مورد بررسی ممکن است آزمونهای مرسوم همانباشتگی به ایجاد
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همانباشتگی کاذب منجر شود .برای رفع این مشکل ،در این تحقیق آزمون همانباشتگی
گریگوری -هانسن ( )1996بهکار میرود .نتایج این آزمون در جدول  2بیانگر رد فرض
صفر (نبود رابطۀ همجمعی) است.
جدول.1نتایجحاصلازآزمونریشۀواحدزیوتواندریوز 
شكستدرعرضازمبدأ 
مقداربحرانی5درصد نقطۀشكست  نتیجه 
آماره 

ناممتغیر 
lnE

1383
1390
1390

-4/80
-2/95
-4/80
-3/97
-4/80
-3/25
شکست در روند
مقدار بحرانی  5درصد نقطۀ شکست
آماره
1389
-4/42
-3/47
1387
-4/42
-3/18
1390
-4/42
-3/99
شکست در عرض از مبدأ و روند
مقدار بحرانی  5درصد نقطۀ شکست
آماره
1384
-5/08
-3/90
1390
-5/08
-3/75
1389
-5/08
-3/57

lnP
lnGDP

نام متغیر

lnE
lnP

lnGDP

نام متغیر

lnE
lnP

lnGDP

منبع :یافتههای پژوهش
.نتایجآزمونهمانباشتگیگریگوری-هانسن 

جدول2
نوعشكست

آمارۀ t
سال شکست
مقادیر بحرانی
در سطح  5درصد
نتیجه
منبع :یافتههای پژوهش

constant, the slope & the trend
ADF
Zt
Zα

-6/76
1386

-80/23
1386

-6/89
1386

-5/96

-78/87

-5/96

تأیید همانباشتگی

)I(1
)I(1
)I(1

نتیجه
)I(1
)I(1
)I(1

نتیجه
)I(1
)I(1
)I(1
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همانطور که ذکر شد ،قبل از بهکارگیری کالمن فیلتر باید بررسی شود که آیا
پارامترهای مدل در طی زمان تغییر میکنند یا خیر .برای بررسی این موضوع ،از آزمون
هانسن ( )1992استفاده می شود .فرض صفر ،آزمون ثبات پارامترها و فرض مقابل
بیثباتی پارامترها را نشان میدهد .نتایج آزمون هانسن در جدول  3بیانگر رد فرض
صفر است.
جدول.3نتایجآزمونهانسندرموردثباتپارامترها 
 Lc statistic  Stochastic  Deterministic  Excluded  Prob
)Trends (m) Trends (k) Trends (p2

<0/01

0

0

0/879

0

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج آزمون هانسن ،برای برآورد مدل تحقیق از تکنیک کالمن فیلتر
استفاده میشود که نتایج در جدول  4آمده است.
جدول.4نتایجبرآوردمدلفضا-حالت

Prob

0/000
0/000
0/000
0/000
0/009
0/002
0/000

Sample: 1370-1397
Included observations: 28
Number of iterations to convergence: 8
Coefficient
z-Statistic

5738/316
-28/3042
57/023
13/348
-2/589
3/116
7/340
28/779
-1/913
-1/818
-1/884

1/002
-7/304
9/730
8/348
-0/038
0/459
15/057

Jarque-Bera=2/371 prob=0/223

منبع :یافتههای پژوهش

) C(1
)C(2
)C(3
)C(4
Sv1
Sv2
Sv3
Goodness of fit
Log likelihood
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn riterion
Residuals

606

 تحقیقات اقتصادی  /دورهی  ،56شمارهی  ،3پاییز 1400

در جدول  ،4ضرایب ) C(3) ،C(2) ،C(1و ) C(4بهترتیب لگاریتم واریانس جمالت
اخالل معادلههای سیگنال و حالت ،ضرایب  Sv2 ،Sv1و  Sv3نیز بهترتیب کشش
قیمتی تقاضا ،کشش درآمدی تقاضا و عرض از مبدأ هستند که همگی در سطح 95
درصد معنیدار و عالمت مورد انتظار را دارند .همانگونه که نتایج نشان میدهد ،انرژی
در ایران نسبت به قیمت و درآمد کاالیی کمکشش است .بهمنظور درک بهتر تحوالت
کششها در طی زمان ،در نمودار  3تغییرات کشش قیمتی انرژی در دورۀ 1370-1397
تصویر شده است .براساس این نمودار ،در دورۀ مورد بررسی کشش قیمتی انرژی بین
 -0/010و  -0/043نوسان کرده و مقدار متوسط آن  -0/027است.
0.05

قدرمطلق کشش قیمتی انرژی

0.03
0.02

0.01
0
1400

1395

کشش قیمت انرژی

1390

1385

1380

1375

1370

ریال بر لیتر معادل نفت خام

0.04

800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
1365

قیمت انرژی(ریال بر لیتر معادل نفت خام)

نمودار.3قدرمطلقکششقیمتیانرژیوقیمتانرژی()1370-1397
منبع :یافتههای پژوهش

روند کشش قیمتی انرژی در نمودار  3با تئوریهای اقتصادی همصوانی دارد؛
بهطوری که با افزایش قیمت واقعی انرژی کشش قیمت نیز افزایش یافته است .قبل از
هدفمندی یارانهها ،کشش قیمتی انرژی در دامنۀ  -0/010تا  -0/029در نوسان بوده
است؛ درحالیکه بعد از هدفمندی یارانهها کشش قیمتی بین  -0/038تا  -0/043در
نوسان است ،اما نکتۀ مهمتر پایینبودن کشش قیمتی انرژی در سراسر دورۀ مورد
بررسی است .در مقایسه با نتایج سایر مطالعات در ایران ،مطالعهای برای برآورد کشش
قیمتی کل انرژی انجام نشده است ،اما نتایج مطالعات انجامشده در سایر کشورها نیز
پایینبودن کشش قیمتی انرژی را نشان میدهد .در مطالعۀ پینزون ( )2016برای
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اکوادور در دورۀ  ،1970-2015کشش قیمتی تقاضای کل انرژی  -0/027است.
همچنین در مطالعۀ العظم و هاودن ( )1999در دورۀ  1968-1997برای کشور اردن،
کشش قیمتی کل انرژی  -0/082است .در زمینۀ مطالعات بین کشوری برای تقاضای
کل انرژی در مطالعۀ لیدلی و هانتینگنون ( )2020طی دورۀ  1960-2016برای 37
کشور  OECDو  41کشور غیر  ،OECDکششهای قیمتی کوتاهمدت و بلندمدت برای
کشورهای غیر  OECDبهترتیب  -0/0067و  -0/011و برای کشورهای OECD
بهترتیب  -0/094و  -0/22است .در این زمینه ،نتایج مطالعۀ عزیز و همکاران ()2013
برای  16کشور درحالتوسعه نشان داد کشش قیمتی کل انرژی در کوتاهمدت و
بلندمدت بهترتیب  -0/02و  -0/07است .درنهایت براساس مطالعۀ لی و لی ()2010
برای  25کشور منتصب عضو  OECDدر دورۀ  ،1978-2004کشش قیمتی کل انرژی
 -0/19است.
درخصوص پایینبودن کشش قیمتی انرژی در ایران میتوان دو تبیین کلی ارائه
کرد .دلیل اول مطابق مبانی نظری مقاله به کشش تولیدی انرژی ،کشش تقاضای نهایی
و سایر نهادهها مرتبط است و تبیین دوم به قیمتگذاری انرژی در ایران برمیگردد .در
توضیح دلیل اول ،پایینبودن کشش قیمتی انرژی در ایران میتواند ناشی از پایینبودن
کشش تولیدی انرژی باشد .براساس مبانی نظری ،کشش خودقیمتی انرژی ترکیبی از
چهار پارامتر به شرح زیر است:

c1i = ψii γi − βi − δi
که شامل کشش قیمتی برای کاالهای نهایی (  ،)ψiiکشش تولید نهادۀ انرژی ( ،)γi

کشش تولیدی نیروی کار  δiو کشش تولیدی سرمایه  βiاست .به بیانی دیگر ،از آنجا
که در بصش مبانی نظری ،مدل بازده ثابت به مقیاس (  )1 = γi + βi + δiفرض شد
کاهش کشش تولیدی انرژی (  )γiموجب افزایش کشش دو نهاده دیگر میشود که اگر
در رابطۀ فوق  γiکاهش و همزمان  βi + δiافزایش یابد .این امر با فرض ثبات کشش
تقاضای نهایی  ψiiکشش قیمتی انرژی یعنی  c1iرا کاهش میدهد .در توضیح این
موضوع ،در اقتصاد ایران در طی زمان ،با واردنشدن ماشینآالت و فناوریهای مدرن،
ورود ماشینآالت و فناوریهای پرمصرف از نظر انرژی از کشورهای توسعهنیافته و
استفادۀ ناکارا از انرژی بهدلیل فرسودگی تجهیزات و ماشینآالت موجود مواجه بودهایم.
مجموع این عوامل موجب شده کشش تولیدی انرژی بهمرور زمان کاهش یابد که روند
صعودی شدت انرژی در کشور نیز این ادعا را تأیید میکند .دلیل دیگر برای پایینبودن
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کشش قیمتی انرژی حتی بعد از هدفمندی یارانهها میتواند ناشی از نبود جانشینهای
مناسب برای ماشینآالت و فناوریهای پرمصرف موجود در بصشهای صنعتی ،مسکونی
و حملونقل کشور باش د؛ زیرا هنگام افزایش قیمت انرژی خانوارها و بنگاهها برای
واکنش به افزایش قیمت نیازمند بهکارگیری فناوری و تجهیزات کممصرف برای
صرفهجویی در انرژی هستند ،اما وقتی چنین جانشینهایی در دسترس نباشد ،آنها
قادر نصواهند بود در مقابل افزایش قیمت انرژی واکنش نشان دهند.
در نمودار  4تحول کشش درآمدی انرژی در دورۀ  1370-1397تصویر شده است.
براساس این نمودار ،در دورۀ مورد بررسی کشش درآمدی انرژی بین  0/902و 0/13
نوسان کرده و مقدار متوسط آن  0/46است.
کشش درآمدی انرژی
1
0.8
0.6
0.4
0.2
1400

1395

1390

1385

1380

1375

1370

0
1365

منبع :یافتههای پژوهش
نمودار.4روندتحولکششدرآمدیانرژی()1370-1397

.نتیجهگیریوپیشنهادها

6
در این پژوهش ،با بهکارگیری مدل فضا-حالت و با استفاده از دادههای تولید
ناخالض داخلی حقیقی بدون نفت ،قیمت واقعی انرژی و مصرف انرژی نهایی،
کششهای تقاضای انرژی در اقتصاد ایران در دورۀ  1370-1397برآورد شدهاند.
براساس نتایج ،متوسط کشش قیمتی انرژی در دورۀ مورد بررسی  -0/027است.
همچنین روند کشش قیمتی انرژی با تئوریهای اقتصادی همصوانی دارد؛ بهطوریکه
قبل از هدفمندی یارانهها کشش قیمتی انرژی در دامنۀ  -0/010تا  -0/029و بعد از آن
بین  -0/038تا  -0/043در نوسان بوده است .اما نکتۀ مهمتر ،پایینبودن کشش قیمتی
انرژی در ایران در سراسر دورۀ مورد بررسی است که این یافته توسط مطالعات
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انجامشده در کشورهای درحالتوسعه تأیید میشود؛ برای مثال پینزون ( )2016برای
اکوادور ،عدد  -0/027و العظم و هاودن ( )1999برای کشور اردن عدد  -0/082را برای
کشش قیمتی کل انرژی بهدست آوردند .همچنین در مطالعۀ لیدلی و هانتینگنون
( ،)2020کششهای قیمتی کوتاهمدت و بلندمدت برای کشورهای غیر  OECDبهترتیب
 -0/0067و  -0/011است .عزیز و همکاران ( )2013نیز برای شانزده کشور
درحالتوسعه ،کشش قیمتی کل انرژی در کوتاهمدت و بلندمدت را بهترتیب  -0/02و
 -0/07برآورد کردند.
درخصوص پایینبودن کشش قیمتی انرژی در ایران میتوان دو تبیین کلی ارائه
کرد .دلیل اول مطابق مبانی نظری مقاله ،به کشش تولیدی انرژی ،کشش تقاضای نهایی
و سایر نهادهها مرتبط است و تبیین دوم به قیمتگذاری انرژی در ایران برمیگردد .اولی
ناشی از واردنشدن فناوریهای مدرن و استفادۀ ناکارا از انرژی بهدلیل فرسودگی
تجهیزات و ماشینآالت موجود است .دومی ناشی از نبود جانشینهای مناسب برای
ماشینآالت پرمصرف موجود در بصشهای صنعتی ،مسکونی و حملونقل کشور است.
همچنین واکنش قابلتوجه در مقابل افزایش قیمت انرژی نیازمند برقراری قیمتهای
واقعی انرژی براساس منطق بازار است که در اقتصاد ایران تاکنون چنین چیزی محقق
نشده است .کشش درآمدی انرژی نیز در دورۀ مورد بررسی بین  0/902و  0/13در
نوسان و مقدار متوسط آن  0/46بود؛ بنابراین در دورۀ مورد بررسی ،کشش درآمدی
کمتر از واحد است و از این نظر ،انرژی کاالیی ضروری تلقی میشود.
نتایج فوق دو نکته را آشکار میکند :اول اینکه کششهای قیمتدی و درآمددی اندرژی در
طی زمان ثابت نیستند و بیتوجهی به آن ،نتایج تورشدار و نادرست بدرای تحلیدلهدای
سیاستگذاری انرژی به بار میآورد .نکتۀ دوم اینکه بهدلیل پایینبدودن کشدش قیمتدی،
قیمت انرژی نسبت به رشد اقتصادی نقش ناچیزی در روند رو بده رشدد مصدرف اندرژی
دارد که میتواند ناشی از تعیین دستوری قیمت و پایینبدودن قیمدت اندرژی نسدبت بده
قیمددتهددای واقعددی در بازارهددای جهددانی انددرژی باشددد .براسدداس نتددایج ایددن پددژوهش،
تأثیرگذاری اصالح قیمتهای انرژی بر واکنش مناسب مصرفکنندگان و مصدرف اندرژی
مستلزم دسترسی به جانشین های مناسب برای تجهیدزات ،ماشدینآالت و فنداوریهدای
پرمصرف موجود است.
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Abstract
The high energy intensity and air pollution in Iran have led to the
consideration of energy demand management and the factors affecting it
since the last decade. In this context, how prices affect energy consumption
is of great importance. On the other hand, the price elasticity of energy
demand changes over time due to the fluctuation of energy prices, the
development of the energy market and economic conditions. Therefore, the
main purpose of this paper is to estimate the time-varying price elasticity of
energy demand in Iran during 1991-2018. For this purpose, energy demand
elasticities were estimated using real non-oil GDP, energy price index and
real total energy consumption of Iran and Kalman filter method. The results
show that the price elasticity of energy demand has changed between -0.010
and -0.043 and its average value is -0.027. The income elasticity of energy
demand has changed between 0.902 and 0.13, and its average value is 0.46.
Several important points can be derived from these results: First, energy
demand is less elastic to income and price. Second, these elasticities are not
constant over time, and ignoring this instability leads to biased estimates.
Third, energy prices play an insignificant role in energy consumption in Iran
relative to economic growth. Therefore, to improve energy intensity, in
addition to energy price reform, special attention should be paid to
requirements that increase consumer price sensitivity.
JEL Clasification: Q41, Q48, C22.
Keywords: Energy Price, Income and Price Elasticities of Energy
Demand, Kalman Filter, Iran.
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Astract
This study examines the effects of household behavior along with fiscal
and monetary policy makers on exchange rates. Due to Iran's institutional
economic components and various internal and external economic and
political shocks, various monetary and fiscal policy instruments have been
used by the government and the central bank in recent years. In this context,
this paper examines the impact of the composite index, which is the result of
the interaction of monetary policy makers, fiscal policy makers and
households, on the exchange rate over the time period 1989-2018 using the
TVP-FAVAR model. Examining the response function of the exchange rate
to the change in the interaction variable estimated as a result of monetary
and fiscal policy shows the positive effect of the interaction variable on the
evolution of the exchange rate, leading to a jump in this variable. As a result
of fiscal dominance in the Iranian economy, the mechanism of removing the
effects of fiscal indiscipline occurs through monetary policy, and as a result
of non-compliance with the government's budget constraints and the
consequent increase in liquidity, this leads to an increase in the exchange
rate. Household decisions in the period of currency repression have a
significant positive effect, but in the currency crisis, when there is a
significant currency jump in the Iranian economy, they do not play a major
role in currency fluctuations. Examining the impact of the interactive
variable, which is the aggregation of all the above variables on the exchange
rate, shows that the exchange rate always responds positively and steadily to
monetary and fiscal policy fluctuations and household decisions in all the
periods studied, except for the period of booming oil revenues. Monetary
and fiscal policy coordination is more influenced by government fiscal
discipline. Since the exchange rate is a nominal anchor in Iran, the positive
response of the exchange rate to the interactive shocks of monetary and
fiscal policies is obvious by estimation. Therefore, the role of government
fiscal discipline in controlling inflation through the exchange rate channel is
emphasized more than any other variable.
JEL Classification: C53, E44, F43.
Keywords: Exchange Rate, Monetary Policy, Fiscal Policy, Household,
TVP-FAVAR.
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Abstract
Considering the position of supplementary health insurance in the
insurance industry, it is important to address the problem of adverse
selection as one of the effective factors for increasing the loss ratio in this
industry. In this paper, the correlation model between individuals' risk
appetite under the indemnity amount and coverage amount, insurance
specifications, and insureds' demographic characteristics was used to identify
potential variations and risk components that influence this phenomenon.
The data used were taken from the 2019 group insured information of a
selected insurance company. Due to the nature of the data, the Tobit
regression method was used to estimate the model. The results show that the
signs of the coefficients of the variables included in the model are as
expected and statistically significant. In other words, the effective variables
that determine to some extent the level of risk of the insured are directly
related to the level of costs. Therefore, it is necessary to identify the
components that influence the occurrence or increase of medical costs and
take them into account when setting the premium rate.
JEL Classification: I13, D82, C34.
Keywords: Supplemental Health Insurance, Asymmetric Information,
Adverse Selection, Tobit Regression.
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Abstract
The proposed effect of financial liberalization on income distribution
has gradually attracted the attention of economists, but research findings are
inconsistent and even contradictory. To this end, after reviewing the content
and results of experimental studies in the field of financial liberalization and
income distribution, and filtering based on the meta-analysis protocol, 28
cross-country studies with 591 regressions and 753 coefficients were
selected for analysis. Studies that did not fit the protocol or had insufficient
information to extract data were excluded. The results of combining and
concluding the studies show that there is a small negative relationship
between financial liberalization and income inequality after accounting for
diffusion bias. The results of the study also show that the indicators used to
measure financial liberalization and income distribution, time period,
country sample, presence or absence of financial development variables,
economic growth, democracy, financial crisis, education, institutional
quality, number of labor force, union, inflation, trade openness, technology,
and government spending in the model of each study effectively explain the
differences in the results of each study.
JEL Classification: G15, F36, D63.
Keywords: Financial Liberalization, Income Inequality, Meta-Analysis
Approach, Multilevel Meta-Analysis.
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Abstract
The analysis of data on housing prices and their growth rates, typical of
spatial data, is undoubtedly affected by spatial dependence. This means that
housing prices and their growth in one district are affected by housing prices
in neighboring districts. However, the other issue regarding housing prices in
different districts is the heterogeneity of spatial dependence. This suggests
that there are differences in the spatial dependence of housing prices in
urban districts over time so that the spatial effects in urban districts when
prices rise are different from the effects when prices fall. The theoretical
analysis of this phenomenon is based on the theories of behavioral
economics. In this study, the heterogeneity of spatial dependence of housing
price growth rates was investigated for 22 districts of Tehran. Using a
dynamic fixed effects spatial panel model, the effects of determinants on
growth rates were estimated for 22 districts of Tehran. The test results
indicate the existence of nonlinear relationships in the model. Therefore, the
model was estimated by a smooth transition panel regression model with a
transfer function in which the spillover rate of housing price growth rates
from neighboring counties was determined as a transfer variable. The results
show that the coefficient of spatial dependence for housing price growth
rates is higher in boom times than in recession for Tehran districts. Thus, it
can be concluded that there is heterogeneity in the spatial dependence of
housing price growth rates in the urban districts of Tehran over time.
JEL Classification: C31, C33, R31.
Keywords: Housing Prices, Heterogeneity In Spatial Dependence,
Dynamic Spatial Panel Smooth Transition Regression, Behavioral
Economics.
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Abstract
Sustained fiscal deficits and external shocks have affected the monetary
and foreign exchange markets, leading to periodic increases in inflation, the
formation of negative policy rates, the transfer of financial resources from
the real sector to the financial sector, a reduction in the ratio of investment to
GDP, an acceleration of speculative demand in the asset and foreign
exchange markets, and rapid depreciation in the foreign exchange market.
Therefore, the inflation target is inevitably replaced by the exchange rate
target within a flexible corridor to improve financial stability, while the
interest rate loses its role as a nominal anchor. In this study, the effects of
real, fiscal, monetary and BOP shocks on the exchange rate corridor were
statistically estimated using the policy vector auto-regression (PVAR)
method to calculate the relationship between exchange rate growth and
macroeconomic variables. In addition, the optimal response of the exchange
rate corridor to the shocks of the contingent state variables is also
investigated. The result of the Impulse Response Function (IRF) shows that
higher inflation, international reserves, and the ratio of the net claim on the
government to the monetary base (MB) cause the upper band of the
exchange rate corridor to widen, and conversely, a reduction in the volatility
of real interest rates, the ratio of the net claim on banks to MB, and the ratio
of gross investment to GDP could narrow the EXR corridor.
JEL Clasification: E52, C32.
Keywords: VAR under Policy, Monetary Regime, Exchange Rate
Regime, Exchange Rate Corridor, Monetary Policy.
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