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چکيده
مسکن بهعنوان سرپناه و محل سکونت ،همانند خوراک و پوشاک ،کااليی فاقد جانشين است و يکی از احتياجات اساسی
و اوليهی انسان است .بخش مسکن بهعنوان يکی از بخشهای عمدهی اقتصادی ،رابطهی تنگاتنگ و وسيعی با ساير بخشهای
اقتصادی هر کشور دارد و بر آن اثرگذار است و لذا واکاوی بخش مسکن از اهميت بسزايی برخوردار است .در کشور ايران و
بخصوص در کالنشهرها بخش مسکن در طی دههی اخير با دورههای رکود و رونق تورمی و افزايش بیرويهی قيمتها
مواجه بوده است .به همين دليل در اين پژوهش به تأثيرگذاری متغيرهای شاخص قيمت سهام ،شاخص قيمت خدمات
ساختمانی ،درآمد سرانهی خانوار ،قيمت زمين ،تعداد ساختمانهای تکميلشده و نرخ سود تسهيالت در بخش مسکن بر
قيمت مسکن در کالنشهر اصفهان پرداخته شده است .نتايج حاصل از اين مطالعه بيانگر تأثيرپذيری زياد قيمت مسکن از
قيمت زمين و شاخص خدمات ساختمانی است .همچنين عالمت ضريب برآورد شده برای شاخص قيمت سهام مطابق با
تئوری اقتصادی است .عالوه بر اين بهمنظور سرعت تعديل الگو به سمت الگوی بلندمدت ،الگوی تصحيح خطا نيز برآورد
شده است که مقدار اين ضريب بيانگر سرعت کند تعديل به سمت تعادل بلندمدت است.
واژههاي کليدي :الگوی تصحيح خطا ،الگوی کوتاهمدت و بلندمدت ،رهيافت خود توضيح برداری با وقفههای گسترده،
قيمت مسکن.

*نويسنده مسؤول
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 -0مقدمه
مسکن کااليی ضروری است و يکی از نيازهای
اساسی بشر؛ يعنی سرپناه را تأمين میکند و نبود آن
حيات انسان را به مخاطره میاندازد .برای اغلب
خانوارها مسکن مهمترين کاالی مصرفی است .به
همين سبب ،مسکن بهعنوان سرپناه و محل سکونت،
همانند خوراک و پوشاک ،کااليی فاقد جانشين است
و يکی از احتياجات اساسی و اوليهی انسان است.
اين کاال در تمام دوران حيات بشر -بهويژه در قرن
اخير که شهرنشينی با سرعت زيادی افزايشيافته
است  -از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع
مختلف بوده است و دولتها تالش کردهاند که با
مديريت و برنامهريزی و سياستگذاری راهحلهايی
برای پاسخ به مشکالت آن بيابند .مسکن بهمثابه يک
کاالی اقتصادی ،ويژگیهايی دارد که آن را از
کاالهای ديگر متمايز و تحليل عرضه و تقاضا و بازار
آن را پيچيده میکند؛ بدون در نظر گرفتن آنها
نمیتوان تصميم درستی در رابطه با بخش مسکن
اتخاذ کرد.
يکی از مهمترين ويژگیهای مسکن بادوام بودن آن
است .کاالهای بادوام دارايیهايی هستند که در

بهحساب میآيد که در بلندمدت پربازدهتر از ساير
اشکال سرمايهگذاری است .همچنين عدم اطمينان به
آينده و نبود سيستم تأمين اجتماعی ،مسکن را به
محل درآمد خانوار در دوران پيری و ازکارافتادگی
تبديل میکند (ناجیميدانی و همکاران.)1313 ،
بخش مسکن بهعنوان يکی از بخشهای عمده
اقتصادی ،رابطهی تنگاتنگ و وسيعی با ساير بخشهای
اقتصادی هر کشور دارد و بر آن اثرگذار است .در بين
تمامی بخش های اقتصادی و در تمام جوامع ،اعم از
توسعهيافته يا در حال توسعه ،مسکن سهم بزرگی از
سرمايهگذاری را به خود اختصاص داده است.
سرمايهگذاری در بخش مسکن معموالً  2تا  1درصد
از توليد ناخالص ملی و  11تا  31درصد از کل
تشکيل سرمايهی ثابت جهانی است (قادری و
همکاران.)1331 ،
طبق بررسیهای صورت گرفته ،بنا بر داليل خودکفا
1

بودن بخش مسکن ،دارا بودن خاصيت پيشرانگی ،
3

2

توان جذب نقدينگی باال  ،توان باالی اشتغالزايی ،
سهم باالی مردان از اشتغال در اين بخش ،1وجود
1

تقاضای تضمينشده در بازار و فرصتهای شغلی
برای جوانان ،6اين بخش بهعنوان يک عامل محرک

شرايط تورمی میتوانند ارزش خود را حفظ کنند که
مسکن ازجملهی آنها است .در حقيقت مسکن
بهعنوان کاالی بادوام ،کاالی سرمايهای است که

 -1باال بودن ضريب ارتباط پسين و پيشين اين بخش با ساير بخش
های صنعتی و خدماتی و ارتباط مستقيم با حدود صدها شغل.
 -2به طور متوسط  21درصد از نقدينگی موجود در کشور به اين

سرمايهگذاری در آن ،بزرگترين بخش دارايی خانوار

بخش اختصاص دارد.

به شمار میرود و عالوه بر خانوار ،برای بنگاههای

 -3به ازای ساخت هر  12متر مربع  ،يک شغل در يک سال به

اقتصادی نيز جذابيت بااليی دارد .بهويژه در شرايط

صورت مستقيم ايجاد میشود.
1146 -1درصد از کل شاغالن مرد در کشور در اين بخش فعال

تورمی که اطمينان به بازده سرمايهگذاری در

هستند.

بخشهای اقتصادی ديگر پايين است ،خريد و

 -1طی  11سال آينده ،ساالنه به طور متوسط  141ميليون واحد

احداث مسکن ،سرمايهگذاری امن و مطمئنی

مسکونی مورد نياز است
 -6حدود  11درصد از شاغلين آن  11تا  23سال هستند.
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در چرخه اقتصادی کشور و تحقق اهداف اشتغالزايی

موردنظر پرداخته میشود و بخش آخر به نتيجهگيری

ايفای نقش میکند (عباسی نژاد و ياری.)1311 ،

اختصاص دارد.

بنابراين نوعی رابطهی متقابل ميان بخش مسکن و
ساير بخشهای اقتصادی وجود دارد.
همانطور که توضيح داده شد ،اهميت و تأثيرگذاری
بخش مسکن بر ساير بخشهای اقتصادی ،ضرورت
پژوهش و مطالعهی اين موضوع را نمايان میکند .در
کشور ايران و بخصوص در کالنشهرها در چند
دههی اخير ،قيمت مسکن بهدفعات متناوب افزايش
جهشی داشته و اين افزايش در قيمت در حدی بوده
است که بخش وسيعی از اقشار جامعه ،خصوصاً
طبقات درآمدی پايين و حتی متوسط جامعه ،جهت
تهيهی مسکن مناسب با مشکالت و دشواریهای
جدی روبرو شدهاند .افزايش شديد قيمت مسکن در
سالهای اخير ،دغدغهی اصلی مردم و دولتمردان
بوده و لذا کنترل افزايش قيمت مسکن تبديل به يک
هدف اساسی سياست گذاران کشور شده است .کنترل
قيمت مسکن ،مستلزم شناسايی عوامل مؤثر بر آن
است .با توجه به آنچه گفته شد ،هدف از اين
پژوهش ،تحليل تأثير عوامل مؤثر بر شاخص قيمت
مسکن در کالنشهر اصفهان است .بدين منظور از
عوامل تأثيرگذار بر قيمت مسکن همانند شاخص
قيمت خدمات ساختمانی ،قيمت زمين ،درآمد سرانه،
نرخ سود تسهيالت مسکن ،شاخص قيمت سهام و
تعداد ساختمانهای تکميلشده استفادهشده است که
در ادامه به چگونگی تأثيرگذاری هريک از آنها بر
قيمت مسکن پرداخته خواهد شد .اين پژوهش شامل
 1بخش است .پس از بيان مسئله ،ادبيات پژوهش
آمده است .در بخش بعدی به معرفی و برآورد الگوی

 -0-0پيشينه پژوهش
مطالعات داخلی

سهيلی ،فتاحی و اويسی ( )1333در پژوهشی با
عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات قيمت مسکن
در شهر کرمانشاه» عوامل مؤثر بر قيمت مسکن در
شهر کرمانشاه را مورد واکاوی قرار دادهاند .آنها در
اين مقاله اثر متغيرهايی ازجمله قيمت زمين ،هزينه
ساخت بنا ،حجم تسهيالت اعطايی بخش مسکن،
نرخ ارز ،شاخص قيمت سهام ،تعداد ساختمانهای
مسکونی و درآمد خانوار بر قيمت مسکن در شهر
کرمانشاه را مورد بررسی قرار دادهاند .برای تجزيه و
تحليل تأثير اين متغيرها بر قيمت مسکن در شهر
کرمانشاه از روش خودتوضيح برداری با وقفههای
توزيعی 1و از دادههای فصلی سالهای 1311-1311
استفادهشده است .نتايج تحقيق حاکی از آن است که
متغير قيمت زمين در توضيح رفتار قيمت مسکن
بسيار تأثيرگذار است .بهطوریکه يک واحد افزايش
در قيمت زمين ،باعث افزايش  1/63واحدی در
قيمت مسکن در شهر کرمانشاه میشود .در اين مقاله
نقش و تأثير متغيرهای کالن اقتصادی همچون حجم
تسهيالت اعطايی بخش مسکن ،درآمد ساالنه خانوار،
شاخص قيمت سهام و نرخ ارز بر رفتار قيمت مسکن
در شهر کرمانشاه تأييد شده است .همچنين بهمنظور
بررسی سرعت تعديل مدل پويا به مدل بلندمدت،
الگوی تصحيح خطا نيز برآورد گرديده است .مقدار
ضريب جمله تصحيح خطا حدود  11درصد میباشد
. Auto Regressive Distributed Lag
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که به معنی اين است که در هر دوره (فصل) حدود

کالنشهری در ايران با استفاده از يک الگوی دادههای

 11درصد از عدم تعادل در قيمت مسکن تعديل

ترکيبی 1مبتنی بر دادههای سه شهر تهران ،اصفهان و

میشود.

شيراز در دوره زمانی  1311 -1311پرداختهاند .بر

قلیزاده و بختياریپور ( )1331در مقالهای اثر

اساس نتايج اين مطالعه و همچنين با کاربرد روش
2

در تخمين مدل ،نشان

اعتبارات بر قيمت مسکن در ايران را مورد بررسی

گشتاورهای تعميميافته

قرار دادهاند .آنها در اين مقاله از دادههای فصلی

دادهشده است که تغييرات درآمد سرانه شهری و

 1311 -1316استفاده کردهاند و توجه خاصی به

حجم نقدينگی بهصورت مستقيم و معنیداری بر

شوک اتفاق افتاده در سال  1311 -1316داشتهاند.

قيمت مسکن کالنشهری در ايران مؤثر است.

الگوی انتخابی اين مقاله ،روش خود توضيح برداری

همچنين محدوديت عرضهی زمين کالنشهری با

با وقفههای گسترده بوده است .نتايج حاصل از اين

توجه به تغييرات جمعيتی ،منجر به روند کاهنده

تحقيق وجود رابطه مثبت و معنیدار بين تسهيالت

سرانه زمين در کالنشهرهای منتخبشده است .سرانه

اعطايی بانکها به بخش مسکن و قيمت مسکن هم

زمين شهری نيز رابطه معکوسی با قيمت مسکن

در کوتاهمدت و هم در بلندمدت را نشان داده است.

داشته و بر روند افزايشی قيمت مسکن کالنشهری

بهگونهای که بر اساس نتايج بهدستآمده ضريب

در ايران ،بهصورت معنیداری اثرگذار بوده است.

تسهيالت در دوره افزايش قيمت برای مدل پويا

عباسینژاد و ياری ( ،)1311در مطالعهای با عنوان

 1/111حاصلشده است .اين ضريب بدين مفهوم

«تأثير شوکهای نفتی بر قيمت مسکن در ايران» با

است که با افزايش يکدرصدی تسهيالت اعتباری،

استفاده از الگوی خودرگرسيونی با وقفههای

قيمت مسکن در دوره افزايش قيمت بهاندازه هشت

توضيحی به بررسی تأثير شوکهای نفتی بر قيمت

درصد افزايشيافته و در دوره کاهش قيمت ضريب

مسکن در ايران پرداختهاند .نتايج تحقيق حاکی از آن

تسهيالت برابر  1/13شده است .از نتايج ديگر اين

است که طی سالهای  ،1312-1311متغيرهای نرخ

مقاله رد فرضيه اثرگذاری شديد رشد اعتبارات بر

رشد جمعيت ،نرخ رشد نقدينگی ،نرخ رشد

افزايش قيمت مسکن است که نشان میدهد

تسهيالت پرداختی بانک مسکن و شوکهای مثبت و

سياستگذاران نبايد نگرانی زيادی نسبت به رشد

منفی نفتی بر رشد قيمت مسکن ،معنیدار و موافق

اعتبارات مسکن داشته باشند.

نظريه و تأثير نرخ تورم بر رشد قيمت مسکن در

صمدی و معينی ( )1331در پژوهشی با عنوان

دوره مورد بررسی معنادار نبوده است.

«تحليل قيمت مسکن کالنشهری و محدوده رشد

نصراللهی ،طيبی ،شجری و فروتن ( )1311در

شهری در ايران؛ کاربرد الگوی پانلديتا در شهرهای

پژوهشی به بررسی چگونگی عملکرد بيماری هلندی

منتخب تهران ،اصفهان و شيراز» به بررسی نحوه

و تأثير نرخ تسهيالت بانکی بر قيمت مسکن در ايران

اثرگذاری متغيرهايی چون درآمد سرانه شهری،

پرداختهاند .مدل بهکارگرفته شده در اين تحقيق

نقدينگی و سرانه زمين شهری بر قيمت مسکن

1

. Panel data Model
. Generalized Method of Moments

2
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الگوی خودتوضيحی با وقفه گسترده و بر اساس آمار

با بهکارگيری الگوی خودبازگشت برداری 1نوسانات

قابل دسترس برای دوره زمانی  1311-1313است.

قيمت مسکن در تهران را مورد تحليل قرار داده

متغيرهايی که بهعنوان عوامل مؤثر بر قيمت حقيقی

است .نتايج اين مطالعه نشان داده است که با وجود

مسکن در نظر گرفته شدهاند ،درآمدهای نفتی ،توليد

اثر مثبت وقفه اول قيمت مسکن بر قيمت جاری

ناخالص داخلی ،متوسط نرخ بهره وامهای مسکن و

مسکن ،تأثيری منفی از ناحيه قيمتهای دو دوره

نرخ سود سپردههای بلندمدت بانکی است .نتايج اين

گذشته بر قيمتهای جاری مشاهده میشود .سه

تحقيق نشان داده است که ضريب درآمدهای نفتی

عامل ،يعنی قيمت زمين ،هزينه ساخت و نرخ بهره در

مطابق انتظار مثبت است و ضريب مثبت هزينه

کوتاهمدت تأثير مثبت و معنیداری بر قيمتهای

ساختوساز نيز مطابق نظريه بوده ،ولی ضريب

مسکن گذاشتهاند .حجم نقدينگی دارای اثر مثبت و

بهدستآمده برای توليد ناخالص داخلی منفی بوده و

نرخ ارز دارای اثر منفی بر قيمت مسکن است .حجم

از معنیداری بااليی برخوردار است.

واحدهای مسکونی نوساز نيز با يک وقفه ،تأثيری

اکبری و توسلی ( )1311در پژوهشی با عنوان «تحليل

منفی و البته نهچندان قابلتوجه بر قيمت مسکن

تأثير عوارض شهرداریها بر قيمت مسکن :مطالعه

میگذارد .البته در بين نتايج ،ضريب منفی دو عامل

موردی شهر اصفهان» به واکاوی اثرات وضع عوارض

درآمد خانوار و تعداد خانوارهای تشکيلشده و اثر

بر بخش مسکن در شهر اصفهان پرداختهاند .در اين

مثبت قيمت طال و شاخص بورس برخالف مبانی

پژوهش با استفاده از فن اقتصادسنجی فضايی

نظری بوده است.

بهمنظور نشان دادن تأثيرات قيمت زمينهای مسکونی
يک منطقه بر قيمت زمينهای مسکونی مناطق ديگر،
از متغيری تحت عنوان متغير فضايی استفاده شده
است .برای تخمين مدل از ترکيب دادههای سری
زمانی و مقطعی اطالعات آماری دورهی 1311-1311
برای  11منطقهی شهر اصفهان استفاده شده است .بر
اساس نتايج اين مطالعه ،قيمت زمينهای تجاری و
عوارض بر پروانه های ساختمانی و عوارض بر مازاد
تراکم ازنظر آماری تأثير معنیداری بر قيمت
زمينهای مسکونی داشته است .همچنين ،قيمت
زمينهای تجاری بيشترين تأثيرات را بر قيمت
زمينهای مسکونی داشته است.
دروديان ( )1311در مطالعهای با عنوان «تحليل
نوسانات قيمت مسکن در تهران و عوامل مؤثر بر آن»

مطالعات خارجی

آت )2111( 2تعادل بلندمدت قيمت مسکن در
منطقه يورو و پويايیهای کوتاهمدت را با استفاده از
يک مدل تصحيح خطای پانل 3برآورد کرده است .اين
مطالعه با هدف بررسی رابطهی تجربی بين قيمت
مسکن در منطقهی يورو و مجموعهای از متغيرها
است و شامل نمونهای متشکل از هشت کشور عضو
منطقه يورو برای سالهای  1311-2112برآورد شده
است .نتايج اين تحقيق ارتباط بلندمدت بين قيمت
خانه با سهام و درآمد قابلتصرف و همچنين ارتباط
ضعيف و بلندمدت بين قيمت مسکن با نرخ بهره و
هزينه زمين را نشان داده است.
1

. Vector Autoregressive Regression
. Ott
3
. Panel Error Correction Model
2
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وانگ و ژانگ )2111( 1اهميت تغيير در عوامل

استفاده شده است .نتيجه اين پژوهش حاکی از آن

اساسی عرضه و تقاضا ،مانند جمعيت شهری ،درآمد

است که اين دو متغير در بلندمدت به هم وابستهاند و

هزينهی

تا انتهای دورهی مورد مطالعه هر دو متغير از سطح

دستمزد،

عرضهی

زمين

شهری

و

ساختوساز ،در توضيح افزايش قيمت مسکن در

تعادلی خودشان باالتر هستند.

شهرهای چين بين سالهای  2111 -2112را مورد

هو ،سو ،جين و جيانگ )2116( 1بهمنظور تحليل

بررسی قرار دادهاند .نتايج تحقيق حاکی از آن است

نوسان قيمت مسکن در چين طی دوره ،1331-2111

که برای بيشتر شهرهای نمونه ،تغيير عوامل بنيادی

به بررسی تأثير عوامل بنيادی اقتصاد و رفتارهای

مثل درآمد ،تأمين زمين و هزينههای ساخت توانسته

سفتهبازی بر قيمت مسکن پرداختهاند .آنها نشان

است بخش عمدهای از تغييرات واقعی قيمت مسکن

دادهاند که اين عوامل بنيادیِ درآمد و نرخ بهره نقش

را توضيح دهد .با اين حال در چندين شهر ساحلی،

اصلی در توضيح نوسانات قيمت مسکن دارند،

افزايش واقعی قيمت مسکن انحراف زيادی از آنچه

درحالیکه بازده انتظاری سرمايه و درنتيجه رفتارهای

میتوان از تغييرات بنيادی پيشبينی کرد ،دارد.

سفتهبازی ،نقش چندانی در توضيح افزايش قيمت

بلتراتی و مورانا )2111( 2ارتباط بين عوامل کالن

مسکن در چين نداشته است.

اقتصادی و بازار مسکن را برای کشورهای عضو

ديويدف )2111( 6مدلی برای برآورد قيمت زمين و

گروه  31مورد واکاوی قرار دادهاند .نتيجه مقاله نشان

مسکن شهری ارائه داده است .وی قيمت مسکن را

داده است که شوکهای جهانی طرف عرضه اقتصاد،

تابعی از متغيرهايی چون شاخص قيمت سهام،

عامل مهمی در نوسانات قيمت مسکن در اين

شاخص قيمت زمين و سرمايهگذاری جديد در بخش

کشورها است .همچنين ارتباط بين قيمت واقعی

مسکن میداند و اقدام به واکاوی تأثير اين متغيرها بر

مسکن و عوامل کالن اقتصادی دوطرفه است ،اما در

قيمت مسکن کرده است .نتايج تخمين مدل وی،

کل ،سرمايهگذاری در مقايسه با مصرف و توليد،

نشاندهندهی حساسيت قيمت مسکن نسبت به

واکنش قویتری را به شوکهای قيمت مسکن نشان

شوکهای متغيرهای اقتصاد کالن است .عدد نسبتاً

میدهد.

بزرگ و معنیدار کشش قيمت مسکن نسبت به

گيمنو و کاراسکال )2111( 1متغيرهای قيمت مسکن

دستمزدها ،کشش کوچک و منفی قيمت مسکن

و وام خريد مسکن و رابطهی بين آنها را در کشور

نسبت به نرخهای بهره واقعی و کشش قيمتی منفی

اسپانيا مورد بررسی قرار دادهاند .در اين مطالعه

معنیدار مسکن نسبت به ارزش سهام سرمايه در اين

هدف ،تعيين انحراف اين متغيرها از سطح تعادلی

مدل ،قابلتوجه است.

آنها است که برای اين منظور از مدل تصحيح خطا

 -5-0مبانی نظري پژوهش

1

. Wang and Zhang
. Beltratti and Morana
3
. Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United
Kingdom and the United States
4
. Gimeno and Carrscal
2

. Hu, Su, Jin and Jiang
. Davidoff

5
6
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در اين بخش از مطالعه از ديدگاه نظری به

( )3

⁄

]

[

⁄

چگونگی تأثيرگذاری متغيرهای اقتصادی بر قيمت
مسکن پرداخته میشود.

مطابق با معادلهی تقاضای مسکن ،قيمت مسکن يک

يکی از متغيرهای تأثيرگذار بر قيمت مسکن

ارتباط مثبت با درآمد واقعی و موجودی سرانهی

درآمد خانوار است .بر اساس الگوی استاندارد بکار

مسکن و با هزينهی استفاده از مسکن ارتباط منفی

گرفته شده در مطالعهی جانستون و واتووا)2111( 1

دارد (جانستون و واتوا.)2111 ،

تقاضا برای مسکن که به شکل نسبتی از موجودی

از ديدگاه نظری و در صورت برقراری ثبات در ساير

مسکن است ،به شکل زير است:

شرايط ،با افزايش درآمد خانوار به دليل آنکه کاالی

( )1

مسکن کااليی معمولی است ،تقاضا برای آن افزايش
قيمت

خواهد يافت .اين موضوع از دو منظر قابل واکاوی

ديگر عوامل

است .اول آنکه با افزايش درآمد گرايش خانوارها به

انتقالدهندهی تقاضای مسکن نظير اشتغال و عوامل

سمت تملک مسکن و ترک اجارهنشينی بهخصوص

 ،کششهای درآمدی و

در کالنشهرها سوق پيدا خواهد کرد .اين موضوع

قيمتیِ تقاضای مسکن را نشان میدهد .در بيشتر

منجر به افزايش تقاضا برای مسکن میشود .اين

مطالعات انجام گرفته بهجای استفاده از قيمت اجاره

بخش از تقاضا برای مسکن مربوط به تقاضای

از هزينهی استفاده از مسکن استفاده میشود .برای

مصرفی مسکن است .از سويی ديگر ،با افزايش

محاسبهی هزينهی استفاده از مسکن روش زير

درآمد ،تقاضا برای مسکن بهعنوان يک کاالی

بهکاربرده میشود:

سرمايهای افزايش خواهد يافت .همانطور که در

که

موجودی مسکن،

اجاره واقعی،

درآمد واقعی و

جمعيتی است .توان

( )2

جمعيت،

]

̇

و

ادبيات اقتصادی نيز آمده است ،با افزايش درآمد ،ميل

[

نهايی به پسانداز افزايش میيابد و لذا میتوان انتظار
داشت که با افزايش پسانداز ،خانوارها تمايل بيشتری

که در آن  uchهزينهی استفاده از مسکن،
واقعی مسکن،

̇

قيمت

به سرمايهگذاری خواهند داشت .با توجه به آنچه

نرخ انتظاری از افزايش قيمت

گفته شد ،دور از انتظار نيست که اين افزايش درآمد

نرخ خالص ماليات بر مسکن،

خانوارها به شکل سرمايهگذاری در بخش مسکن

ماليات تعديلشده بر اساس نرخ بهرهی واقعی،

نمايان شود .اين سرمايهگذاری هم بخش تقاضای

نرخ هزينههای تعميرات و نگهداری مسکن و

مسکن را (بهعنوان خريد کاالی مسکن) تحت تأثير

هزينهی استفاده از مسکن بهعنوان نسبتی از قيمت

قرار میدهد و هم بخش عرضهی مسکن را (ساخت

واقعی مسکن است .با جايگذاری معادله ( )2در ()1

و عرضهی کاالی مسکن توسط بخش خصوصی)

معادله تقاضای مسکن به شکل زير به دست میآيد:

دستخوش تغيير میکند .در نهايت میتوان گفت که

واقعی مسکن،

افزايش درآمد خانوارها منجر به افزايش تقاضا برای
1

. Johnstone and Watuwa
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مسکن گشته و بهتبع آن منجر به افزايش قيمت اين

 -5روش پژوهش

کاال خواهد شد.
يکی ديگر از متغيرهای تأثيرگذار بر قيمت مسکن،

 -0-5معرفی و برآورد الگو

شاخص قيمت خدمات ساختمانی است .قيمت

چارچوب نظری الگوی به کار گرفتهشده در اين

خدمات ساختمانی بهعنوان يکی از اجزای هزينهای

پژوهش از مطالعهی تئوريکی چن و پاتل)1331( 1

مسکن به شمار میآيد و لذا هرگونه افزايش در

اقتباسشده است که يک الگوی نظری با چارچوب

قيمت اين خدمات منجر به افزايش هزينهی تمامشده

خرد به کالن در بازار مسکن است .مدل موردنظر از

مسکن میشود و قيمت اين کاال را در بازار افزايش

سمت تقاضا ،بر پايه رويکرد بازار دارايی بنانهاده شده

خواهد داد .پس انتظار بر اين است که ارتباط بين اين

است .در ابتدا فرض بر اين است که يک خانوار

شاخص و قيمت مسکن ارتباطی مثبت باشد.

نمونه سعی در حداکثر کردن مطلوبيت خود دارد .در

از متغيرهای مهم ديگر که قيمت مسکن را تحت تأثير

تابع مطلوبيت خانوار دو کاالی خدمات مسکن 2و

قرار میدهد ،تعداد ساختمانهای تکميلشده است.

کاالی مصرفی مرکب 3وجود دارد .برای سادگی

در حقيقت تعداد ساختمانهای تکميلشده را میتوان

فرض میشود که جريان خدمات مسکن متناسب با

بهعنوان عرضهی مسکن در هر دوره دانست .از منظر

موجودی مسکن است .خانوار نمونه ،مطلوبيت خود

اقتصادی ،افزايش عرضه با حفظ ثبات ساير شرايط

را با توجه به قيود فنی و بودجهای خود در طول زمان

منجر به کاهش قيمت خواهد شد .پس میتوان انتظار

حداکثر میکند .با اين فرض که بازار مسکن ،بازاری

داشت که رابطهای منفی بين اين شاخص عرضه و

رقابتی و قيمت کاالی مصرفی مرکب برابر واحد

قيمت مسکن وجود دارد.

است ،شرط مرتبه اول مسئله حداکثر سازی ،برای

از شاخص بازار سهام میتوان بهعنوان يکی ديگر

نرخ نهايی جانشينی بين خدمات مسکن و کاالی

متغيرهای تأثيرگذار بر قيمت مسکن نام برد .بازار

مصرفی مرکب به شکل زير خواهد شد:

سهام بهعنوان يک بازار جانشين برای بازار مسکن،
برای سرمايه گذاران بخش خصوصی مطرح است.
هرگونه کاهشی در بازده بازار سهام سبب انتقال
سرمايهها از اين بازار به بازار مسکن میشود و اين
امر اگر با بازار سفتهبازی همسو شود ،افزايش قيمت
را در پی خواهد داشت .پس بازار سهام و مسکن
بهعنوان بازارهای جانشين برای يکديگر مطرح
هستند .پس انتظار بر اين است که يک ارتباط منفی
بين قيمت مسکن و شاخص بازار سهام وجود داشته
باشد (جعفریصميمی ،علمی و هادیزاده.)1316 ،

)

( )1

که در آن،

(

مطلوبيت نهايی خدمات مسکن،

مطلوبيت نهايی کاالی مصرفی،

قيمت واقعی

مسکن ،نرخ بهرهی واقعی و

نرخ انتظاری

بازده سرمايه در بخش مسکن است .در تعادل بازار
سرمايه،

قيمت

اجارهی

واقعی

مسکن) (که

درحقيقت قيمت اجارهی واقعی پرداختشده توسط
مصرف کننده برای جريان خدمات ناشی از موجودی
1.

Chen and Patel
. Housing Services
3
. Composite Consumption Good
2
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مسکن است ،غيرقابل مشاهده است و بايد با هزينهی

)

واقعی مصرفکننده در معادله ( )1برابر باشد ،لذا

بهعنوان يک عامل توضيحدهنده نوسانات قيمت

نتيجه میشود:

مسکن به کار گرفته شود .عالوه بر موارد فوق از ديد

( )1

(

)

هزينهای ،عرضهی مسکن میتواند تابعی از هزينه

ازآنجايیکه) (غيرقابل مشاهده است ،به شکل
مرسوم از اجزای جايگزين آن استفاده میشود؛
بنابراين میتوان معادلهی قيمت واقعی مسکن را
تابعی از درآمد دائمی ،( ) 1عوامل جمعيتی همانند
بعد خانوار ( ) 2نوشت .همچنين موجودی مسکن
3

که تحت عنوان ساختمانهای تکميلشده )

( میتواند گويای شرايط بازار سهام باشد و

6

خدمات ساختمانی )

1

( و قيمت زمين )

(

باشد .پس مدل نهايی را میتوان بهصورت زير بيان
کرد:
()6
]

]

[

[

( از

آن نام برده میشود ،از عوامل تأثيرگذار بر قيمت

از ديدگاه نظری درآمد سرانه خانوار ،بر تقاضای

مسکن به شمار میآيد .از سوی ديگر ،بازار مسکن

مسکن تأثيرگذار است و بعد خانوار به شکل

تحت تأثير تقاضای سرمايهگذاری بخش خصوصی

منحصربهفرد بهعنوان يک عامل مؤثر بر تقاضای

در ساختمانهای جديد است .میتوان اينگونه

مسکن مطرح نيست .انتظار بر اين است که با افزايش

استدالل نمود که تقاضای سرمايهگذاری از جهاتی

جمعيت يک خانوار ،نياز به مسکن بزرگتر نيز

( قرار میگيرد.

بهعنوان يک تقاضا در سبد مصرفی خانوار مطرح

زيرا در شرايطی که رشد عرضهی پول به شکل

شود ،اما تا زمانی که خانوار به درآمد بيشتری

ناگهانی رخ میدهد ،خانوارها به علت کاهش ارزش

دسترسی نداشته باشد ،اين تقاضا به تقاضای مؤثر

پول تمايل چندانی به نگهداری پول به شکل نقد

تبديل نمیشود و بهنوبهی خود بر قيمت مسکن نيز

نخواهند داشت و دارايیهای نقدی خود را به

تأثيرگذار نيست .به همين دليل بهجای دو متغير

دارايیهای فيزيکی ازجمله مسکن تبديل میکنند .با

درآمد و بعد خانوار از متغير درآمد سرانه که

اين وجود خانوارها ممکن است به بازارهای ديگری

دربرگيرنده دو متغير مذکور است ،استفاده میشود.

همچون بازار طال ،بازار سهام و ارز روی بياورند.

همچنين در معادله ( )6به دليل آنکه نرخ بازده

چراکه خانوارها در تصميم برای سرمايهگذاری به

انتظاری سرمايه در بخش مسکن

در دنيای

نرخ بازده نسبی سرمايه در بازارهای مختلف توجه

واقعی قابلمشاهده نيست ،اين متغير حذف شده و

میکنند .همانطور که بيان شد يکی از بازارهای

تنها از نرخ سود تسهيالت در بخش مسکن که

1

تحت تأثير رشد عرضهی پول )

جانشين ،بازار سهام است .شاخص قيمت سهام

1

بهعنوان شاخصِ جايگزينِ نرخ بهره مطرح است،
استفاده میشود .درنهايت میتوان مدل به کار

1

. Permanent Income
Household Formation
3.
House completions
4.
Money supply
5.
Stock Price Index
2.

construction costs
land cost

6.
7.
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گرفتهشده در اين پژوهش را به شکل زير تصريح

مربعات توزيع نرمال دارد ،در نمونههای کوچک نيز از

نمود:

اريب کمتر و کارايی بيشتری برخوردار خواهد بود.

()1

همچنين آنها نشان میدهند که يکی از مزايای

∑
∑

که در آن

∑

∑

∑

∑

از ضرايب بلندمدت به دست آورد.

∑

در اين روش پس از تصريح الگو ،بايد تعداد
وقفههای بهينه يکايک متغيرها را اعم از درونزا و
برونزا تعيين کرد .نرمافزار ايويوز 1اين امکان را

لگاريتم درآمد سرانه،

لگاريتم شاخص قيمت سهام،
يک مترمربع زمين،

استفاده از روش

) ( يا ) ( بودن متغيرها ،میتوان برآورد سازگاری

لگاريتم شاخص قيمت مسکن،

عرض از مبدأ،

اين است که بدون توجه به

لگاريتم قيمت

لگاريتم تعداد ساختمانهای

تکميل شده،

لگاريتم شاخص قيمت خدمات

ساختمانی و

نرخ سود تسهيالت در بخش مسکن

است.

میدهد که از بين
(در اينجا

)

( الگوی برآورد شده،

حداکثر تعداد وقفههای تعيينشده و

تعداد متغيرهای توضيحی است) با کمک يکی از
چهار معيار ضريب تعيين تعديلشده ،1آکائيک،6
شوارتز -بيزين 1و يا حنان -کويين ،1الگويی را
انتخاب کند که تعداد وقفههای آن در مقايسه با ساير

 -3يافتههاي پژوهش

الگوها بهينه باشد .معموالً از معيار شوارتز -بيزين

برای برآورد الگوی اين مطالعه ،از رهيافت خود

برای تعيين تعداد وقفههای بهينه الگو استفاده میشود،

توضيح با وقفههای گسترده بهره گرفتهشده است.
دليل استفاده از اين روش آن است که اين فن ،ضمن
تخمين پويايیهایِ کوتاهمدت الگو ،ارتباط بلندمدت
بين متغيرهای مدل را نيز فراهم میآورد .همچنين اين
رهيافت ،مدتزمان الزم برای تعديل يک شوک وارده
بر الگو را نيز محاسبه میکند.

بهنوبهی خود درجه آزادی زيادی از دست نمیرود.
پس از تصريح الگوی بهينهی اقتصادسنجی ،برآوردی
از ضرايب متغيرهای الگو ارائه میشود که نمايانگر
پويايیهای مدل در کوتاهمدت هستند .در گام بعدی،
ارتباط بين متغيرهای الگو مورد بررسی قرار میگيرد.
در حقيقت هدف از اين واکاوی ،آزمون اين نکته

پسران و شين )1336( 1ثابت میکنند که اگر بردار

است که آيا رابطهی پويایِ کوتاهمدت برآورد شده به

همانباشتگی 2حاصل از بهکارگيری روش حداقل
مربعات 3بر يک الگوی خودتوضيح با وقفههای
گسترده

چراکه اين معيار از وقفههای کمتری استفاده میکند و

که وقفههای آن بهخوبی تصريحشده

سمت رابطهی تعادلی بلندمدت گرايش دارد يا خير.
برای آزمون اين موضوع از آزمون باندهای مرزی

است ،به دست آيد ،عالوه بر اينکه برآوردگر حداقل
4.

Eviews
Adjusted R-Square
6.
Akaike Information Criterion
7.
Schwarz- Bayesian Criterion
8.
Hannan-Quinn Criterion
5.

1

. Pesaran and shin
Cointegrated
3.
Ordinary Least Squares
2.
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پسران 1بهره گرفتهشده است .در روش خود توضيح

دادههای مورداستفاده در اين پژوهش به شکل فصلی

2

هستند .بدين منظور از دادههایِ سايت بانک مرکزی

( ،)2111فرضيهی صفر مبنی بر عدم وجود رابطه

ايران و همچنين برای قيمت زمين کالنشهر اصفهان

بلندمدت بين متغيرها را در برابر فرضيهی مقابل

از دادههای ارائهشده در تارنمایِ مرکز آمار ايران

برداری با وقفههای گسترده ،پسران ،شين و اسميت

آزمون میکنند .آنها برای اين کار يک توزيع

که

استفاده شده است.

مقادير بحرانی در آن واردشده است ،به دست

برای برآورد الگوی پژوهش ،ابتدا بايد با استفاده از

بهدستآمده از مقدار باند

روش حداقل مربعات معمولی تمام ترکيبهای

بااليی ارائه شده توسط پسران و همکاران در سطح

موجود بر اساس وقفههای متفاوت متغيرها را برآورد

احتمال موردنظر بزرگتر باشد ،فرضيهی صفر مبنی

کرد .در صورت استفاده از دادههای فصلی حداکثر

بر وجود عدم رابطه بلندمدت بين متغيرها رد و

تعداد وقفهها برابر سه تعيين میشود .در گام بعدی با

فرضيهی مقابل پذيرفته میشود .اگر آماره

بهرهگيری از يکی از چهار معيار ضريب تعيين

بهدستآمده ک متر از حد پايين اين محدوده باشد،

تعديلشده ،آکائيک ،شوارتز -بيزين و يا حنان-

فرضيهی صفر که همان عدم وجود رابطهی بلندمدت

کويين يکی از

( الگوی برآورد شده

بين متغيرها در مدل است ،مورد تأييد قرار میگيرد و

انتخاب میگردد .نرمافزار ايويز  3از ميان

آوردهاند .حال اگر مقدار

درنهايت ،اگر آماره

محاسبهشده بين اين دو مقدار

بحرانی (باال و پايين) قرار گيرد ،نتيجهی آزمون
بیاعتبار خواهد بود (تشکينی.)1333 ،

تعداد

)

)

( معادله )

(

پويایِ کوتاهمدت را با توجه به معيار شوارتز -بيزين
پيشنهاد میدهد .نتايج حاصل از برآورد اين الگو در

3

همچنين میتوان مدل تصحيح خطایِ مربوط به

جدول ( )1ارائهشده است .همانطور که مالحظه

را برآورد کرد.

میشود بهجز ضريب لگاريتم شاخص قيمت سهام و

روش کار به اين صورت است که پس از آزمون

وقفهی آنکه در سطح پنج درصد معنیدار است،

همانباشتگی بين متغيرها ،جمله خطای مربوط به

مابقی ضرايب از معناداری در سطح يک درصد

رگرسيون همانباشتگی را با يک وقفهی زمانی بهعنوان

برخوردار هستند.

يک متغير توضيحی در کنار تفاضل مرتبه اول ساير

به دليل آنکه مدل پژوهش به فرم لگاريتمی ارائه شده

متغيرها قرار داده و پس از آن به کمک روش حداقل

است ،تمامی ضرايب بهجز ضريب نرخ سود

مربعات معمولی برآورد میگردد .ضريب جملهی

تسهيالت در بخش مسکن ،نشاندهندهی کشش

تصحيح خطا ،1سرعت تعديل به سمت تعادل

قيمت مسکن نسبت به متغيرهای تعريف شده در

بلندمدت را نشان میدهد.

مدل هستند.

الگوی انتخابشده در رهيافت

1.

Bound Testing Approach
Pesaran, Shin and Smith
3.
Error Correction Model
4.
Error Correction Term
2.

 /121اقتصاد شهری ،سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1331

جدول ( .)1برآورد ضريب الگوی کوتاهمدت
Prob.
0.0000
0.0377
0.0366
0.0006
0.0027
0.0000
0.0000
0.0014
0.0031
0.0000
0.0000
0.0001

Std.
tError
Statistic
0.07074 12.95669
0.04577 -2.17056
0.03599 2.18495
0.00763 3.84632
0.06299 3.26163
0.00401 44.19017
0.00220 6.05172
0.28722 -3.50610
0.00313 3.84799
0.00209 5.65357
0.00856 -5.04499
0.33615 -4.58281
R2=0.999847

برای برآورد الگوی بلندمدت ،از الگوی کوتاهمدت

Variable

استفاده میشود؛ اما همانطور که بيان شد پيش از

)LPH(-1
0.91662
LSPI
-0.09936
)LSPI(-1
0.07865
LY
0.02935
)LY(-1
0.20547
LLP
0.17729
LCC
0.13362
)LCC(-1
-1.00705
LHC
-0.01207
IR
0.01181
)IR(-1
-0.04319
C
-1.54055
2
R =0.999887

برآورد الگوی بلندمدت بايد از وجود رابطهی

Coefficient

عالمت ضريب محاسبه شده برای متغير لگاريتم
شاخص قيمت سهام موافق با عالمت پيشنهادی مبانی
نظری بوده و مقدار نسبتاً کوچک آن بيانگر تأثير
اندک و متقابل بازار مسکن و بازار سهام است.
همچنين ضريب محاسبهشده برای لگاريتم شاخص

بلندمدت يا وجود همانباشتگی بين متغيرها اطمينان
حاصل نمود .به همين دليل ابتدا بايد با استفاده از
آزمون باندهای مرزی پسران وجود رابطه بلندمدت را
اثبات نمود .جدول ( )2بيانگر مقدار آماره

به اين آزمون را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود در هر سه سطح معناداری مقدار آمارهی
محاسبهشده از مقادير باند بااليی بزرگتر است و لذا
میتوان فرضيهی صفر مبنی بر عدم وجود رابطهی
بلندمدت بين متغيرهای الگو را رد کرد و فرضيهی
وجود رابطهی تعادلی بلندمدت پذيرفته میشود.
جدول ( .)2نتايج حاصل از آزمون باندهای مرزی پسران
Test Statistic
Value
F-statistic
16.95627
Critical Value Bounds
Significance I0 Bound I1 Bound
10%
2.12
3.23
5%
2.45
3.61
2.5%
2.75
3.99
1%
3.15
4.43

قيمت خدمات ساختمانی حاکی از تأثيرپذيری زياد
قيمت مسکن از اين متغير است .ضريب برآوردی
برای تعداد ساختمانهای تکميلشده نيز نشانگر آن
است که با افزايش تعداد واحدهای ساختمانی
تکميلشده ،شاخص قيمت مسکن گرايش به کاهش
در همان دوره خواهد داشت.
عالوه بر اين ضريب محاسبهشده برای نرخ سود

مربوط

الگوی بلندمدت برآورد شده در جدول ( )3آمده
است:
جدول ( .)3برآورد ضرايب الگوی بلندمدت

تسهيالت مسکن حاکی از اثرگذاری مثبت اين متغير

Prob.

بر قيمت مسکن در دورهی موردنظر است .درنهايت

0.0000

tStatistic
-8.13463

ضريب برآوردی برای قيمت زمين گويایِ تأثيرپذيری

Std.
Error
0.01674

Coefficient

Variable

-0.13624

LSPI

0.0000

8.83555

0.01262

0.11154

LY

0.0000

16.08608

0.01583

0.25469

LLP

0.0000

7.10211

0.02680

0.19035

LCC

برای رفع مشکل ناشی از همبستگی سريالی جمالت

0.0000

-9.21473

0.00484

-0.04461

LHC

0.0000

-8.82646

0.00868

0.08544

IR

پسماند و واريانس ناهمسانی از ماتريس استاندارد

0.0000

-4.91519

0.44379

-2.18136

C

زياد قيمت مسکن از قيمت زمين است .همچنين

واريانس و کوواريانس

که در نرمافزار ايويز 3

تعبيهشده است ،کمک گرفتهشده است.

همانطور که مشاهده میشود ،تمام ضرايب برآورد
شده در سطح يک درصد معنیدار هستند .آنچه

تحليل تأثير عوامل مؤثر بر قيمت مسکن123/

قابلتوجه است ،تفاوت در حساسيت کشش

سياستگذاران کشور تبديل شده است .کنترل قيمت

کوتاهمدت و بلندمدت قيمت مسکن نسبت به

مسکن ،مستلزم شناسايی عوامل مؤثر بر آن است .با

متغيرهايی همچون شاخص قيمت سهام ،درآمد

توجه به آنچه گفته شد ،هدف از اين پژوهش ،تحليل

سرانه ،قيمت زمين و شاخص قيمت خدمات

تأثير متغيرهای اثرگذار بر شاخص قيمت مسکن در

ساختمانی است .با نگاهی به ضرايب برآورده شدهی

کالنشهر اصفهان است.

بلندمدت برای متغيرهای نرخ سود تسهيالت در

برای تحليل عوامل مؤثر از رهيافت خودتوضيح

بخش مسکن و تعداد ساختمانهای تکميلشده

برداری با وقفههای گسترده بهره گرفته شده است .در

میتوان بيان کرد که اثر اين متغيرها در کوتاهمدت و

کوتاه مدت شاخص قيمت سهام تأثير اندکی بر قيمت

بلندمدت تفاوت آنچنانی با يکديگر ندارند .همچنين

سهام دارد اما در بلندمدت به دليل وجود زمان بيشتر

تفاوت در واکنش کوتاهمدت و بلندمدت قيمت

برای جابجايی سرمايهها بين دو بازار اين ضريب

مسکن نسبت به شاخص قيمت سهام مطابق با ديدگاه

مقدار بيشتری را به خود اختصاص میدهد .همچنين

اقتصادی است .چراکه مدت زمان زيادی الزم است

مقادير ضرايب بلندمدت قيمت زمين و شاخص

تا انتقال سرمايه بين دو بازار سهام و مسکن انجام

قيمت خدمات ساختمانی بيانگر تأثيرگذاری زياد اين

گيرد و تأثير آن بر قيمت مسکن نمايان گردد.

عوامل بر قيمت مسکن در بلندمدت است .بديهی

پس از الگوی بلندمدت به برآورد الگوی تصحيح

است که با کنترل نرخ تورم و اعمال سياستهای

خطا پرداخته میشود .در اين الگو ضريب جملهی

پولی مناسب میتوان تا حد زيادی از افزايش قيمت

تصحيح خطا ،سرعت تعديل به سمت تعادل

خدمات ساختمانی جلوگيری کرد.

بلندمدت را نشان میدهد .با برآورد الگوی تصحيح

عالمت ضريب برآورد شده برای تعداد ساختمانهای

خطا ضريب جملهی تصحيح خطا برابر -1/116

تکميلشده نيز مطابق با ديدگاه نظری بوده و نشانگر

بهدستآمده که از معناداری در سطح يک درصد

آن است که با افزايش تعداد ساختمانهای تکميلشده

برخوردار است .اين مقدار حاکی از آن است که در

میتوان از افزايش بیرويهی قيمت مسکن در

هر دوره حدود  1درصد از عدم تعادل در قيمت

کالنشهر اصفهان جلوگيری کرد .همچنين مقدار

مسکن تعديل میشود .بهبيانديگر با توجه به اينکه

برآورد شده برای ضرايب درآمد و نرخ سود

دادههای مورداستفاده در اين پژوهش فصلی هستند

تسهيالت مسکن گويایِ آن است که با افزايش درآمد

در حدود  12دوره طول میکشد تا کل عدم تعادل

و نرخ سود ،قيمت مسکن افزايش خواهد يافت.

جبران شود.

درنهايت ضريب جملهی تصحيح خطای برآورد شده

 -4نتيجهگيري
افزايش شديد قيمت مسکن در سالهای اخير،
دغدغهی اصلی مردم و دولتمردان بوده و لذا کنترل
افزايش قيمت مسکن به يک هدف اساسی

نشان میدهد که در هر دوره در حدود  1درصد از
عدم تعادل در قيمت مسکن تعديل میشود.
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