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چکیده
مسکن از مهمترين و گران قیمتترين دارايیهای دوران زيست انسان بوده وکااليی است پرهزينه که
خريد آن مستلزم برنامهريزی بلندمدت میباشد .يکی از موﺿوعات بﺨﺶ مسکن ،استﻄاعت مالی خانوارها
به ويﮋه خانوارهای کمدرآمد شهری ﺟهت تﺄمین مسکن مناسب است .در اين مقاله ،با ترکیب دادههای
مقﻄعی هزينه-درآمد خانوار تولید شده توسط مرکز آمار ايران و با ساخت دادههای شبه پانل ،و نیز با
دادهسازی به روش کوهورت و تکرار مقاطع ،رفتار خانوارها به مدت  25سال مورد بررسی قرار میگیرد.
مﻄالعه حاﺿر برای دوره زمانی  1370تا  1394و شامل هفت کالنشهر تهران ،کرج ،مشهد ،اصفهان ،تبريز،
شیراز و اهواز میباشد که تنها مناطق شهری را در بر میگیرد .افراد هدف مورد مﻄالعه در اين طرح،
شاغلینی هستند که در فاصله سالهای  1310تا  1369متولد شدهاند .از آنﺟا که ثروتمندان بیﺶ از تقاﺿای
مصرفی خود سرمايهگذاری سوداگرانه در مسکن انجام میدهند ،اين رفتار عملکرد بازار مسکن و تقاﺿای
مؤثر مسکن کمدرآمدها و میاندرآمدها را از طريق تشديد نابرابری درآمد تحت تﺄثیر قرار میدهد .نتايج
نشان میدهد افزايﺶ نابرابری درآمد سرانه خانوارها در کالنشهرها اثر منفی و معناداری بر درآمد باقیمانده
يا پسماند (مﺨارج غیر مسکن خانوارها) و بر فضای سرانه دارد .به عبارتی ،با افزايﺶ نابرابری درآمد،
درآمد پسماند و مساحت سرانه تحت تصرف خانوارها کاهﺶ میيابد .نتايج همچنین نشان میدهد درآمد
دائمی اثر مثبت و معنادار بر استﻄاعت خريد مسکن دارد و افزايﺶ آن باعث افزايﺶ درآمد پسماند و
همینطور افزايﺶ مساحت سرانه تحت تصرف خانوار میشود.
واژههای کلیدی :نابرابری درآمد ،استﻄاعت خريد مسکن ،خانوارهای کم درآمد ،مدل شبه پنل.

Keywords: Income Inequality, Housing Affordability, Low-income
Households, Pseudo Panel Model.
JEL Classification: C33, D53, E44, G28.
 .1دانشیار گروه اقتصاد ،دانشگاه بوعلی سینا
 .2دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشگاه بوعلی سینا (نويسنده مسئول)

a.gholizadeh@basu.ac.ir
mehdi.asgari8@gmail.ir

 34نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

 -1مقدمه
توسعه بﺨﺶ مسکن يکی از ارکان توسعه اقتصاد کشور است .مسکن از لحاظ اقتصادی و اﺟتماعی
تﺄثیرات زيادی بر روی کیفیت و رفاه زندگی شهروندان دارد .يکی از موﺿوعات بﺨﺶ مسکن،
استﻄاعت مالی خانوارها به ويﮋه خانوارهای کمدرآمد شهری ﺟهت تﺄمین مسکن مناسب میباشد.
موﺿوع مسکن خانوارهای کمدرآمد و نحوه تﺄمین مالی آنها با توﺟه به عدم استﻄاعت مالی آنها
در تهیه واحدهای مسکونی از مشکالت و ﭼالﺶهای اساسی دولتها در بﺨﺶ مسکن محسوب
میشود .پﺲانداز محدود خانوارهای کمدرآمد با توﺟه به سﻄﺢ پايین حقوق و عدم رشد متناسب
درآمد خانوارها با رشد قیمت واحدهای مسکونی از مشکالت اساسی در استﻄاعت مالی خانوارها
ﺟهت تﺄمین مسکن مناسب است.
بﺨﺶ مسکن يکی از بﺨﺶهای راهبردی در اقتصاد ايران محسوب میشود و به دلیل ارتباط
گسترده پیشین با ساير بﺨﺶها و فعالیتها ،بیشترين نقﺶ را در سیکل (دوره رونق يا رکود)
اقتصادی دارد .از طرفی مسکن به عنوان يک کاالی اقتصادی نیاز اساسی برای خانوارها محسوب
میشود .يکی ديگر از ويﮋگی مهم مسکن اين است که يک کاالی نرمال است که سهم بااليی از
هزينههای خانوار را در بر میگیرد ،بنابراين اثرات درآمدی نقﺶ بسیار کلیدی در آن دارد .از
سوی ديگر ،بﺨﺶ مسکن کانون توﺟه دولتمردان نیز میباشد ،زيرا استمرار ﭼالﺶ مسکن عالوه
بر ناهنجاریهای اقتصادی بر گسترش نارﺿايتیهای اﺟتماعی نیز تﺄثیرگذار است و تعداد قابل
توﺟهی از خانوارهای شهری ﺟهت تﺄمین هزينه اﺟارهبها و حتی خريد واحد مسکونی مجبورند از
بسیاری از هزينههای ﺿروری خود مانند بهداشت ،تغذيه و آموزش ﭼشمپوشی کنند که ثمرهی
آن کاهﺶ توان فکری و ﺟسمی نیروی انسانی و در نتیجه محدوديت رشد اقتصادی است (کرمی،
.)21 :1386
مسکن همانند هر کاالی ديگر دارای ﺟنبه اقتصادی است .از طرفی ،مسکن کااليی است که
ﺟانشین ندارد ،بادوام بوده ،غیر منقول و وابسته به مکان است .لذا در شرايط تورمی که اطمینان
سرمايهگذاری در ديگر بﺨﺶهای اقتصادی پايین است ،خريد و احداث مسکن نوعی
سرمايهگذاری مﻄمئن محسوب شده و مسکن به عنوان يک کاالی سرمايهای به حساب میآيد
(نصراللهی و همکاران .)1389 ،انگیزههای سفتهبازی ثروتمندان ممکن است نقﺶ مهمی در درک
پويايیهای قیمت مسکن ايفاء نمايد .از آنﺟا که سرمايهگذاری سوداگرانه ثروتمندان در مسکن
بیﺶ از تقاﺿای مصرفی آنهاست ،اين رفتار ثروتمندان ،عملکرد بازار مسکن و تقاﺿای مؤثر
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مسکن کمدرآمدها و میاندرآمدها را از طريق تشديد نابرابری درآمد تحت تﺄثیر قرار میدهد.
بنابراين ،روابط متقابل نابرابری و پیامدهای آن در بازار مسکن میتواند بر تقاﺿای مسکن
کمدرآمدها و میاندرآمدها اثر گذاشته و باعث افزايﺶ قیمت مسکن شده و نسبت اﺟاره به درآمد
خانوارها را افزايﺶ میدهد .از طرفی ،نوسانهای بازار مسکن در طول زمان از دغدغههای مهم
دولت و مردم به شمار میآيد .بنابراين ،افزايﺶ نابرابری درآمد نیروی محرکه مهمی در افزايﺶ
قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوارها است و باعث کاهﺶ استﻄاعت مالی خريد مسکن
کمدرآمدها و میاندرآمدها میشود .لذا پرداختن به اين موﺿوع میتواند بسیار حائز اهمیت بوده و
برای سیاستگذاران و صاحبنظران اقتصادی مفید باشد.
يکی از داليل عدم توانايی بسیاری از خانوارها در تقاﺿای مسکن ،افزايﺶ نابرابری درآمد است.
افزايﺶ نابرابری درآمد به صورت افزايﺶ درآمد خانوارهای ثروتمند و يا کاهﺶ درآمد
خانوارهای فقیر تعريف میشود .با توﺟه به اينکه در کشورهای در حال توسعه درآمدها در حال
افزايﺶ است ،بنابراين افزايﺶ سريعتر درآمد خانوارهای ثروتمند از داليل افزايﺶ نابرابری درآمد
است.
در اين تحقیق با استفاده از ﭼارﭼوب دادههای مقﻄعی متوالی و دادههای شبهتابلويی به بررسی تاثیر
نابرابری درآمد بر استﻄاعت خريد مسکن خانوارهای کمدرآمد و میاندرآمد در برخی از
کالنشهرهای کشور پرداخته میشود .در قسمت دوم به ارائه مبانی نظری پرداخته میشود .در
قسمت سوم تعدادی از مﻄالعات تجربی داخلی و خارﺟی آورده شده است و در قسمت ﭼهارم به
روششناسی پﮋوهﺶ و تحلیل دادهها پرداخته میشود .در قسمت پنجم به آزمون مدل و تجزيه و
تحلیل نتايج پرداخته خواهد شد .نهايتاً قسمت ششم نتیجهگیری و ارائه توصیههای سیاستی را
دربرخواهد داشت.
 -2مبانی نظری
تشديد نابرابری درآمد در شهرها میتواند باعث افزايﺶ قیمت و هزينههای باالتر مسکن ،فضای
سرانه کوﭼکتر زندگی و کیفیت پايینتر مسکن برای خانوارهای کمدرآمد شود .اکثر مﻄالعات در
اين زمینه نشان میدهد که اثرات منفی نابرابری درآمد را میتوان با تمايز تولید در بازار مسکن
تعديل کرد ،يعنی درﺟه باالتر تمايز در اندازه واحد مسکونی مربوط به اثر کمتر نابرابری درآمد در
توانايی تامین مالی خريد مسکن است.
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مﻄالعات متعددی وﺟود دارد که ارتباط قیمت مسکن و نابرابری درآمد را مورد مﻄالعه قرار
دادهاند ،ناکاﺟیما )2005( 1افزايﺶ مقﻄعی نابرابری درآمد را به عنوان افزايﺶ نااطمینانی درآمد
فردی تفسیر کرده و اثرات آن را بر تﺨصیص پورتفو و قیمت مسکن مﻄالعه میکند .ماتانن و
ترويو )2014( 2و لندوويت وهمکاران )2015( 3از مدلهای تﺨصیص (واگذاری) برای مﻄالعه
توزيع قیمت مسکن در يک منﻄقه شهری استفاده میکنند .پیازسی و اشنايدر ( 4)2009مدل
ﺟستجو را ارائه کرده و نشان میدهند معاملهگران خوشبین کمتری میتوانند تاثیر قابل مالحظهای
بر قیمت مسکن داشته باشند .مقاله آنها نشان میدهد که سرمايهگذاران ثروتمند مسکن میتوانند
پويايیهای قیمت مسکن را تحريک کنند .ويلکینسون و پیکت ( 5)2009پیشنهاد میکنند رابﻄه بین
نابرابری درآمد ،بدهی ،و تغییرات در بازار مسکن بررسی شود .آنها بر اين باورند که به دلیل
اينکه خانوارها در دهک باالتر ،پول بیشتری برای سرمايهگذاری و قرض دادن دارند ،برای مردم
در دهکهای پايین تحقق بﺨشیدن آرمانهايشان در خريد مسکن بسیار دشوارتر میشود .اگرﭼه
ايده ارتباط بین نابرابری درآمد و پیامدهای استﻄاعت مالی خريد مسکن کنجکاوی بیشتری را
برمیانگیزد ،اما مکانیسمهای زيربنايی پیچیدهای دارد.
افزايﺶ نابرابری درآمد ،قیمت کاالهای مصرف شده توسط فقرا را افزايﺶ میدهد .شواهد غیر
قابل انکار برای به دست آوردن ﭼنین رابﻄهای زياد سﺨت نیست .در طول بیست سال گذشته،
خانوارهای فقیر در آمريکا شاهد کاهﺶ در درآمد نسبی خودشان و تغییرات نامﻄلوب در
پیامدهای مسکن بودهاند (متلک و ويگدور .6)2008 ،رودا ( ،)1994کويگلی و همکاران (،)2001
و کويگلی و رافائل ( 7)2004رابﻄه مثبتی بین نابرابری درآمد و قیمت مسکن را نشان میدهند.
مﻄالعه متلک و ويگدور ( )2008نظريهای درباره ارتباط نابرابری درآمد با توانايی خريد مسکن و
آزمون ارتباط تجربی با استفاده از دادههای اياالت متحده را فراهم کرده است.
استدالل میشود که عملکرد ثروتمندان در بازار مسکن بر روی تقاﺿای مسکن افراد کمدرآمد
تاثیر دارد .با افزايﺶ درآمد ،تقاﺿا برای مسکن به عنوان يک کاالی نرمال ،بايد افزايﺶ يابد .در
اقتصاد به خاطر فرصتهای محدود سرمايهگذاری و مالکیت نامناسب زمینهای خصوصی ،مسکن
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يک دارايی مﻄلوب برای اهداف سرمايهگذاری است .در نتیجه ،کشﺶ درآمدی تقاﺿای
سرمايهای مسکن بیشتر از کشﺶ درآمدی تقاﺿای مصرفی و سرپناه است .در بازار مسکن،
نابرابری بیشتر درآمد و کاهﺶ قدرت خريد کم و میاندرآمدها باعث میشود واحدهای مسکونی
بیشتری توسط افراد پردرآمد خريداری شده و در نتیجه نرخ واحدهای مسکونی خالی افزايﺶ
میيابد .در اين میان ،افزايﺶ درآمد خانوارهای ثروتمند قیمت تعادلی مسکن را باالتر میبرد ﭼرا
که قیمت در بازار امالک و دارايی مسکن تعیین میشود و در نتیجه ،نسبت قیمت مسکن به درآمد
با افزايﺶ نابرابری درآمد ،باال میرود (متلک و ويگدور.)2008 ،
اگرﭼه رابﻄه مثبت بین نابرابری درآمد و نسبت قیمت مسکن به درآمد در طول زمان هیچ اثر علّی
نشان نمیدهد ،اما میتوان نتیجه گرفت که افزايﺶ نسبی درآمد خانوارهای ثروتمند ،قیمت مسکن
مناطق شهری را باال برده و در نتیجه شرايط مسکن فقرا را بدتر میکند .از لحاظ تئوری ،به راحتی
میتوان نشان داد که افزايﺶ درآمد خانوارهای ثروتمند منجر به قیمت باالتر مسکن شده و در
نتیجه خريد مسکن بر ای خانوارهای کم درآمد در تعادل ﺟزئی دشوارتر خواهد بود .مشابه مﻄالعه
متلک و ويگدور ( ،)2008میتوان خانوارها را به دو گروه مجزای پردرآمد و کمدرآمد تقسیم
کرد و تقاﺿای مسکن خانوارهای پردرآمد و خانوارهای کمدرآمد در بازار مسکن را در نمودار 1
به تصوير کشید .با فرض اينکه مسکن کااليی غیر همگن است ،قسمت  aنمودار تقاﺿای مسکن
خانوارهای پردرآمد و قسمت  bبازار مسکن در گروه درآمدی پايین و قسمت  cتغییر متناسب
تقاﺿای مسکن در کل بازار مسکن را نشان میدهد .تغییر تقاﺿا به خاطر رشد درآمد با فرض
اينکه مسکن يک کاالی نرمال است ،صورت گرفته است .دو گروه درآمدی ،میزان مسکن
متفاوتی در بازار تقاﺿا می کنند ،به اين صورت که افراد متناسب با درآمد خود ،تقاﺿا برای مسکن
دارند .هر ﭼه درآمد افزايﺶ يابد کیفیت مسکن مورد استفاده افزايﺶ میيابد .به عنوان يک مثال
ساده ،فرض کنیم دو نوع مسکن وﺟود دارد ،که يکی از آنها کاالی پست و ديگری کاالی با
کشﺶ درآمدی مثبت است .انتظار بر اين است که در تعادل ،مصرفکنندگان دارای درآمد
پايین تر ،مقدار نامناسبی از کاالی پست را مصرف کنند ،و بنابراين افزايﺶ در درآمد گروههای
دارای درآمد باال ،باعث افزايﺶ تقاﺿا در قسمت  aو تقاﺿا برای مسکن انتﺨاب شده توسط گروه
درآمد پايین را در قسمت  bکاهﺶ دهد .بنابراين قیمت برای مسکن مورد استفاده گروه درآمدی
پايین ،باال رفته و تقاﺿا برای مسکن در اين گروه کاهﺶ میيابد (ژانگ.1)2015 ،
)Zhang (2015
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بنابراين ،با توﺟه به اينکه عرﺿه مسکن تقريباً بیکشﺶ است ،افزايﺶ در تقاﺿای مسکن که
عمدتاً به خاطر افزايﺶ تقاﺿای سفتهبازی مسکن توسط پردرآمدهاست ،منجر به قیمت تعادلی
باالتر مسکن برای همه خانوارها خواهد شد .در نتیجه ،خانوارهای کمدرآمد اکنون با قیمتهای
باال تر مواﺟه شده و تقاﺿای مسکن کمتری خواهند داشت ،همانطور که در قسمت  bنشان داده
شده است.

منبع :متلک و ويگدور2008 ،

نمودار  :1بازار مسکن

 -1-2مدل نابرابری درآمد و قیمت مسکن
مدل ارائه شده در اين بﺨﺶ ،مدل ساده مصرفکننده متلک و ويگدور ( )2008را با مدلی که در
آن تولیدکنندگان به طور بالقوه بﺨشی از انباشت سرمايه خود را در ساخت مسکن استفاده
میکنند ،ترکیب کرده و گسترش میدهد .مﻄلوبیت مصرفکنندگان از کاالی شمارنده X 1و
دارايی  Aتشکیل میشود ،که بهترين آن دارائی زمین است ،و يا به صورت کلیتر دارايیای است
که میتواند بدون هزينه به مسکن تبديل شود .بنگاهها از دارايی زمین ( )Aدر ترکیب با نیروی کار
و مقدار ثابت سرمايه فیزيکی ( )Kبرای تولید کاالی مرکب استفاده میکنند .عرﺿه نیروی کار
افراد بیکشﺶ است .نیروی کار خصوصیت يکسانی ندارد :افراد به دو گروه با مهارت باال و
مهارت پايین تقسیم میشوند ،و بنگاهها نیروی کارشان را به عنوان عوامل منحصر به فرد تولید
تلقی میکنند .همه بازارها رقابتی هستند ،و قیمت دارايی زمین ( )Pبه طور درونزا تعیین میشود و
دستمزد کارگران با مهارت باال و پايین WH ،و  WLاست .تابع تولید کل در اقتصاد از نوع کاب
داگالس ،با بازده ثابت نسبت به مقیاس به صورت زير است:

 .1کاالی شمارنده يا کاالی مبنای سنجﺶ؛ در نظريه تعادل عمومی numeraire ،کاالئی است که قیمت آن يک
فرض میشود و قیمت ساير کاالها بر اساس آن تعیین میگردد .بنابراين برای يافتن قیمتهای نسبی قیمت تمام کاالها
را بر قیمت کاالی مبنا تقسیم میکنند.
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X = HαLβAфK1-α-β-ф

()1

که در آن  Hو  Lبه ترتیب به تعداد کل کارگران با مهارت باال و پايین در اقتصاد اشاره دارد.
مﻄلوبیت افراد نیز به شکل تابع کاب-داگالس در نظر گرفته میشود:
()2

U(X, A) = XγAδ

فرض میشود مﻄلوبیت مستقل از گروه کارگر است و بنگاهها بر اساس رفتار حداکثرسازی سود
عمل میکنند .در هر دو تابع مقدار کل دارائی زمین قابل تبديل به مسکن  Aدر اقتصاد در سﻄﺢ ̅
A

ثابت و مقدار کل سرمايه فیزيکی  Kنیز ثابت است .افراد با عرﺿه نیروی کار و به عبارتی کار
کردن درآمد دريافت میکنند ،و صاحب دارايی زمین  Aو همینطور صاحب سرمايه فیزيکی غیر
قابل تبديل  Kمیشوند.
معادالت ( )1و ( ) 2همراه با قید محدوديت مقدار ثابت زمین و قید محدوديت بودﺟه
مصرفکننده ،سیستم  12معادله و  12مجهول را به دست میدهد .متغیرهای درونزا شامل دارائی
زمین قابل تبديل به مسکن  ،Aمصرف ساير کاالهای مرکب  Xبرای هر گروه از خانوارها،
دستمزد هر گروه از خانوارها ،قیمت زمین ،مقدار تولید کل ،میزان زمین مورد استفاده در تولید ،و
دو ﺿريب الگرانﮋ مرتبط با قیدهای محدوديت بودﺟه برای هر نوع خانوار است .با حل اين
معادالت ،قیمت تعادلی زمین بدست میآيد:
()3

𝜙𝛾
𝐴̅)𝜙−1 𝐾1−𝛼−𝛽−𝜙 .
𝛿𝛾𝜙+

( 𝛽𝐿 𝛼 𝐻𝜙 = 𝑃

با مشاهده اين معادله میتوان دريافت که قیمت زمین برابر است با تولید نهايی زمین در تابع تولید.
بنابراين معادله ( )3مشتق معادله ( )2نسبت به  Aاست ،و در عبارت مقدار تعادلی زمین مورد
استفاده در تابع تولید ﺟایگذاری میشود .مقدار زمین مورد استفاده در تولید ،برابر با نسبتی از
مقدار کل زمین موﺟود است (کسر داخل پرانتز در معادله  .)3اين نسبت بستگی به تکنولوژی
تولید و سلیقه نسبی مصرفکننده برای زمین دارد .اين کسر به يک نزديک میشود هرگاه
مصرفکنندگان مقدار کمتری از زمین را استفاده کنند ( ،) → 0δو برابر با يک است اگر
مصرفکنندگان از زمین در تابع تولید استفاده نکنند ( )= 0δو برابر با صفر است هرگاه اهمیت
زمین در تولید کاهﺶ يابد (مستقل از تولید ،)ф=0 ،و کسر به ( фبهرهوری زمین) نزديک میشود
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هرگاه استفاده مصرفکنندگان از زمین در حال افزايﺶ باشد .اگر مصرفکنندگان از کاالی
مرکب استفاده نکنند ،آنگاه 𝛾 = 0خواهد بود .به طور مشابه ،دستمزد تعادلی کارگران غیر ماهر
نیز به صورت معادله  4به دست میآيد:
()4

𝜙𝛾

𝑊𝐿 = 𝛽𝐻 𝛼 𝐿𝛽−1 (𝛾𝜙+𝛿 𝐴̅)𝜙 𝐾 1−𝛼−𝛽−𝜙 .

تاثیر تغییر نابرابری درآمد بر درآمد کارگران غیر ماهر را با اين فرض که اين کارگران نه دارايی
قابل تبديل و نه سرمايه دارند ،میتوان از طريق معادله  4بدست آورد .کاهﺶ Error! β

Bookmark not defined.همراه با افزايﺶ بازدهی هر عامل ديگر کارگران غیر ماهر را در
شرايط بدتری قرار خواهد داد ،مگر اينکه  Kنسبت به  Lبسیار بزرگتر باشد .افزايﺶ !αError

 ،Bookmark not defined.با ثابت در نظر گرفتن

βError! Bookmark not

 ،defined.ممکن است درآمد کارگران غیر ماهر را افزايﺶ يا کاهﺶ دهد که بسته به کمبود
نسبی نهادههايی است که بهرهورتر هستند .برای مثال ،افزايﺶ خالص  ،αبرای کارگران غیر ماهر
مفید است اگر  H > Kباشد.
به طور خالصه ،مدلهای ساده تعادل ﺟزئی بازار مسکن نشان میدهند که افزايﺶ نابرابری درآمد،
اثر منفی بر نتايج مسکن فقرا خواهد داشت ،و تﺄثیر آن به طور معکوس با کشﺶ قیمتی عرﺿه تغییر
می کند (هر ﭼه کشﺶ قیمتی عرﺿه بیشتر باشد ،تاثیر منفی افزايﺶ نابرابری درآمد بر درآمد
خانوارهای کمدرآمد ،کمتر خواهد بود) .مدلهای تعادل ﺟزئی با ترکیب تمايز تولید مسکن
میتوانند نتیجهگیری متضادی تولید کنند .مدلهای تعادل عمومی نشان میدهند که ماهیت افزايﺶ
نابرابری يک عامل تعديل مهم بوده و حتی در صورت عدم وﺟود ناهمگنی مسکن ،میتواند نتايج
مبهمی داشته باشد.
-3پیشینه تحقیق
در مﻄالعات داخلی پﮋوهشی که در مورد موﺿوع اين تحقیق باشد به ندرت پیدا میشود ،اما در
يک مﻄالعه صورت گرفته؛ گلی و حیدری ( )1395با استفاده از دادههای در سﻄﺢ خرد خانوار
مرکز آمار در بازه زمانی 1387تا  ،1393به بررسی رابﻄه بین نابرابری درآمد و دسترسی به مسکن
خانوارهای کمدرآمد در بﺨﺶ شهری استانهای مﺨتلف میپردازند .نتايج حاصل از مﻄالعه آنها
نشان میدهد که افزايﺶ نابرابری درآمد باعث کاهﺶ درآمد پسماند ،افزايﺶ نسبت اﺟاره به
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درآمد و کاهﺶ استفاده از مسکن در خانوارهای فقیر میشود؛ در حالی که رابﻄه مذکور برای
خانوارهای ثروتمند برعکﺲ است .اما افزايﺶ تنوع مسکن باعث کاهﺶ اثرگذاری نابرابری
درآمد بر دسترسی به مسکن میشود.
قادری ( )1395در مقالهای با هدف اندازهگیری وُسع مالی خريد مسکن در شهرهای ايران و با
استفاده از سیستم مﺨارج خﻄی بسط يافته ( )ELESو دادههای درآمد و هزينۀ تعداد  18هزار و
 885خانوار نمونه شهری ايران در سال  ،1393توان مالی اين خانوارها را در قالب ده دهک
درآمدی محاسبه میکند .يافتههای پﮋوهﺶ نشان میدهد در هفت دهک پايین درآمدی ،متوسط
حداقل مﺨارج مصرفی بیشتر از متوسط درآمد است.
قلیزاده و قنبری ( )1396اثر دارايی مسکن بر هر يک از اﺟزای هزينههای مصرفی خانوار در کنار
ساير عوامل مؤثر بر مصرف از ﺟملـه درآمـد ملی و ثروت مالی را برای دوره زمانی 1373-1393
مورد بررسی قرار میدهند .يافتههای پﮋوهﺶ حکايت از آن دارد که در تمام موارد دارايی مسکن
اثر مثبت و معنیداری بر اﺟزای هزينههای مصرفی خانوار دارد و در اکثر موارد دارای اثر
قویتـری از ثروت مالی بر هر يک از اﺟزای هزينههای مصرفی خانوار میباشد.
به ﭼند نمونه از مﻄالعات تجربی انجام گرفته در ديگر کشورها هم اشارهای صورت میگیرد:
متلک و ويگدور ( )2008در مقالهای ارتباط بین نابرابری درآمد و استﻄاعت مالی خريد مسکن را
با استفاده از دادههای اياالت متحده آزمون میکنند .آنها معتقدند که ارتباط بین نابرابری درآمد و
توانايی تامین مالی مسکن خانوارهای کمدرآمد در تعادل ﺟزئی منفی بوده اما در تعادل عمومی
کمی پیچیده است ،و شواهد تجربی در حمايت از استدالل تعادل ﺟزئی را بیان میکنند.
ماتانن و ترويو ( )2014ﭼارﭼوبی برای بررسی رابﻄه بین توزيع درآمد و توزيع قیمت مسکن با
مدل تﺨصیص خانوارهای با درآمدهای ناهمگن و واحدهای مسکونی باکیفیت ناهمگن ارائه
میدهند .برای برآورد تاثیر نابرابری درآمد بر توزيع قیمت مسکن ،مدلی را برای  6منﻄقه شهری
آمريکا بکار گرفته و در میيابند که افزايﺶ نابرابری درآمد بین سالهای  1998تا  2007بر متوسط
قیمت مسکن در  6منﻄقه شهری آمريکا تاثیر منفی داشته است.
ﭼانچان ژانگ )2015( 1در مﻄالعه خود با استفاده از دادههای سالهای  2002تا  ،2009رابﻄه بین
نابرابری درآمد و دسترسی به مسکن برای خانوارهای کمدرآمد در ﭼین را بﻄور تجربی آزمون
میکند .نتايج تجربی نشان میدهد که نابرابری درآمد؛ هزينههای باالتر مسکن ،فضای سرانه
)Chuanchuan Zhang (2015
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کوﭼکتر برای زندگی و ازدحام بیشتر برای مسکن و کیفیت پايینتر مسکن برای خانوارهای
کمدرآمد شهری را به دنبال دارد.
ژانگ و همکاران )2016( 1استدالل میکنند که نابرابری درآمد يکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر
هر دو شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد )HPIR( 2و نرخ واحدهای مسکونی خالی)HVR( 3
در ﭼین است .آنها نشان میدهند که با ثابت نگه داشتن عوامل ديگر ،حدود  %6از افزايﺶ نسبت
قیمت مسکن به درآمد و  %10از افزايﺶ در نرخ واحدهای مسکونی خالی در طول سالهای
مذکور را میتوان به افزايﺶ ﺿريب ﺟینی نسبت داد.
ژانگ ( )2016در مقاله خود رابﻄه متقابل بین نابرابری درآمد و قیمت مسکن در ﭼین از  2002تا
 2012را با استفاده از مدل بازار ناقص با خانوارهای ناهمگن بررسی میکند .وی نشان میدهد که
افزايﺶ انگیزه ثروتمندان برای سرمايهگذاری در مسکن باعث افزايﺶ قیمت مسکن میشود .در
واقع وی بیان میکند که نابرابری درآمد دارای اثر معناداری بر قیمت مسکن است.
اولگا بارانف ( 4)2016در مﻄالعهای برای شهر سانفرانسیسکو نشان میدهد زمانی که نابرابری
درآمد افزايﺶ میيابد ،قیمت مسکن روند افزايشی خواهد داشت و دسترسی به مسکن برای
خانوارهای ﺿعیف با مشکل مواﺟه خواهد شد.
بنشهر و همکاران )2018( 5در مقالهای با عنوان "استﻄاعت مالی خريد مسکن و نابرابری :رويکرد
مصرف تعديل شده" ،با استفاده از دادههای خرد خانوارهای سرزمینهای اشغالی در دوره -1998
 ،2015کاهﺶ ﭼشمگیر کیفیت و مصرف مسکن ناشی از کاهﺶ استﻄاعت مالی خريد در اين
مناطق را بررسی میکنند .نتايج آنها نشان میدهد با افزايﺶ معیار نابرابری ﺿريب ﺟینی،
استﻄاعت مالی خريد مسکن خانوارها کاهﺶ میيابد .آنها همچنین نشان میدهند که روند
افزايشی قیمت مسکن و افزايﺶ اخیر درآمد افراد در سرزمینهای اشغالی باعث ﭼالﺶ بیشتری در
استﻄاعت مالی خريد مسکن برای مصرف ،به ويﮋه در مناطق حاشیهای شده است.

1.

)Zhang et al (2016
Housing Price-to-Income Ratio
3. Housing Vacancy Rate
4. Olga Baranoff
)5. Ben-Shahar et al (2018
2.
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 -4روششناسی و تحلیل دادهها
در اغلب کشورهای در حال توسعه دادههای پانلی برای بررسی وﺿعیت خانوارهای مﺨتلف در
طی زمان وﺟود ندارد؛ اما دادههای مقﻄعی معموالً در بیشتر کشورها موﺟود هستند .به همین ﺟهت
محققین برای بررسی وﺿعیت خانوارهای مﺨتلف از دادههای مقﻄعی کمک میگیرند .با استفاده
از دادههای مقﻄعی میتوان يک نمونهی تصادفی از خانوارها را در طی زمان دنبال کرد؛ اما
نمیتوان با استفاده از اين دادهها مجموعهی مشﺨصی از خانوارها را در طی سالهای متوالی مورد
بررسی قرارداد .به همین دلیل ديتون 1در سال  1985پیشنهاد کرد که در صورت عدم دسترسی به
دادههای پانلی میتوان با استفاده از دادههای مقﻄعی متوالی يا تکرار شده ،2دادههای شبهپانل (شبه
تابلويی) 3را ايجاد کرد .در اين روش نسلهايی بر اساس بررسیهای مقﻄعی متوالی فراهم میشود.
در واقع اين مدل متشکل از يک سری مقاطع در طی دورههای زمانی مﺨتلف است که هر مقﻄع بر
اساس محدودهی سنی تعیین شده مورد رديابی قرارمیگیرد .در هر مقﻄع دادهها به يک سری از
گروههای سنی ،هرکدام با محدودهی سنی برابر بیندورههای زمانی طبقهبندی میشوند .در اين
مدل برای تﺨمین روابط اقتصادی از مقادير میانگین متغیر نسلها استفاده میشود و هر نسل يک
سری زمانی از میانگین متغیر مشاهدات را در طی زمان دنبال میکند .هر نسل میتواند بر اساس
يک يا ترکیبی از ﭼند ويﮋگی از خانوار ساخته شود بهطور مثال ويﮋگی سن ،تحصیل ،شغل و از
اين قبیل (ديتون.)1985 ،
 -1-4اقتصادسنجی دادههای مقطعی متوالی و مدل شبهپانل
برای نشان دادن مدل شبهپانل ،يک مدل خﻄی بر اساس معادله ( )5الزم است که در آن y

نشاندهنده متغیر وابسته در طول مقﻄع و زمان باشد:
()5

𝑡𝑖𝑢 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖𝑡 + 𝜇𝑡 + 𝜃𝑖 +

در رابﻄه ( ) 5مدل رگرسیون با اثرات ثابت تصريﺢ شده است که در آن  iاشاره به خانوار يا فرد و t

نشاندهنده زمان است و منظور از 𝑡𝜇 متغیرهای مجازی برای سال و 𝑖𝜃 نیز اثرات ثابت متعلق به هر
1.

Deaton
Repeated Cross-Sectional Data
3. Pseudo Panel
2.

 44نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

فرد است .در صورت نبود اثرات ثابت در رابﻄه ( )5اين امکان وﺟود دارد که با میانگینگیری از
همه خانوارهای متعلق به هر نسل در هر سال به معادلهای برای میانگین نسلها دست يافت .با وﺟود
اثرات ثابت ،رابﻄه فوق برای میانگین نسلهای ﺟامعه برقرار است .با اين تفاوت که اثرات ثابت
نسلی ﺟايگزين اثرات ثابت فردی میشود .با اين وﺟود ،اگر در رابﻄه ( )5از افراد هر نسل که از
سالی به سال ديگر متفاوت هستند ،میانگین گرفته شود ،اثرات ثابت ديگر ثابت نﺨواهند بود .زيرا
اين اثرات ،میانگین اثرات ثابت خانوارهای مﺨتلف در هر سال هستند .به اين دلیل امکان حذف
اثرات ثابت نسل با تفاﺿلگیری وﺟود ندارد .رويکرد ﺟايگزين ،بررسی میانگینهای (غیر قابل
مشاهده) ﺟامعه برای هر نسل است .در اين صورت رابﻄه ( )5برای هر نسل تعريف میشود که در
آن میانگینهای ﺟامعه در نسلها توسط  cمشﺨص میشود .بنابراين با تبديل  iبه  cرابﻄه ديگری به
صورت معادله ( )6بازنويسی میشود:
()6

𝑡𝑐𝑢 𝑦𝑐𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑐𝑡 + 𝜇𝑡 + 𝜃𝑐 +

در اين حالت برای حذف اثرات ثابت میتوان از تفاﺿل مرتبه اول استفاده کرد:
()7

𝑡𝑐𝑢∆ ∆𝑦𝑐𝑡 = ∆𝜇𝑡 + 𝛽∆𝑥𝑐𝑡 +

که در آن ﺟمله نﺨست در هر سال معینی ثابت است .اگرﭼه اين فرآيند ،اثرات ثابت را حذف
کرده است اما اگر 𝑥∆ و 𝑦∆ در رابﻄه ( )7با تغییرات مشاهده شده در میانگینهای نمونه ﺟايگزين
شوند مسئله خﻄا در متغیر 1ايجاد میشود که باعث تورش در تﺨمینها میگردد .ﭼند روش برای
حل اين مشکل وﺟود دارد .يک روش اين است که ،همانطور که از نمونه برای تﺨمین میانگین
ﺟامعه نسلها استفاده شد ،انحراف معیار را نیز میتوان از نمونه بدست آورد .اين تﺨمین
نشاندهنده واريانﺲ خﻄای اندازهگیری است .برای رابﻄه ( )7با وارد کردن ﺟمالت خﻄا نتیجه زير
برای میانگین نمونهها حاصل میشود:
()8

∆𝑦̅𝑐𝑡 = ∆𝑦𝑐𝑡 + 𝜀1𝑐𝑡 − 𝜀1𝑐𝑡−1
∆𝑥̅𝑐𝑡 = ∆𝑥𝑐𝑡 + 𝜀2𝑐𝑡 − 𝜀2𝑐𝑡−1

Error-in-Variable

1.

تاثیر نابرابری درآمد بر استﻄاعت مالی خريد مسکن خانوارهای کم درآمد مناطق کالنشهری ايران 45

که در آن 𝑡𝑐 𝜀1و 𝑡𝑐 𝜀2خﻄاهای نمونهگیری در میانگین نسلها هستند .از آنﺟا که نمونهگیری در
هر سال به طور مستقل انجام میشود ،اين ﺟمالت در طول زمان مستقل از يکديگر هستند ،لذا
واريانﺲ و کوواريانﺲ آنها  𝜎22 ،𝜎12 -و  - σ12به سادگی قابل محاسبه است .از رابﻄه ()8
مشﺨص است که واريانﺲ و کوواريانﺲ میانگین نسلهای نمونه با واريانﺲ و کوواريانﺲ خﻄای
نمونهگیری بزرگتر خواهد شد ،در نتیجه تﺨمین پارامتر  βبه صورت معادله ( )9خواهد بود:
()9

𝑐𝑜𝑣(∆𝑥̅𝑐𝑡 ,∆𝑦̅𝑐𝑡 )−σ12𝑡 −σ12𝑡−1
= ̃𝛽
2
)−𝜎2
2𝑡 −𝜎2𝑡−1

𝑡𝑐̅𝑥∆(𝑟𝑎𝑣

برای درک بهتر رابﻄه ( )9فرض شده است که تنها دو دوره  tو  t-1وﺟود دارد .انحراف معیار
برای رابﻄه ( )9را میتوان با استفاده از روش بوت استراپ 1يا روش دلتا محاسبه کرد .از آنﺟا که
نمونههای متوالی به طور مستقل تهیه میشوند ،تغییرات در میانگین نسلها از دوره  t-2به t-1

مستقل از تغییرات دوره  tبه  t+1خواهد بود .اگر تعداد نمونهها در هر نسل به اندازه کافی بزرگ
باشند ،میانگینها به درستی تﺨمین زده میشوند .لذا خﻄای نمونهگیری به علت کوﭼک بودن قابل
ﭼشمپوشی است و برای اطمینان از نتايج رگرسیون میتوان انحراف معیار میانگین نسلها را
بررسی کرد و در صورت وﺟود مشکل میتوان اندازهی نسلها را افزايﺶ داد .به عنوان مثال از
نسلهای پنج ساله به ﺟای نسلهای يک ساله استفاده کرد (ديتون.)1997 ،
 -2-4روش گردآوری اطالعات و توصیف دادهها
طرح آمارگیری از هزينه و درآمد خانوارهای شهری و روستايی يکی از قديمیترين طرحهای
آماری مهم و گسترده در کشور است که با قدمتی  50ساله توسط مرکز آمار ايران اﺟرا میشود.
مدل اين تحقیق با  25دوره زمانی و 12نسل سنی ،بررسی تاثیر نابرابری درآمد بر قدرت خريد
مسکن از سال  1370تا  1394و برای  7کالنشهر تهران ،کرج ،مشهد ،اصفهان ،تبريز ،شیراز و
اهواز میباشد که تنها شامل بﺨﺶ شهری است .در اين مدل ،هر گروه سنی در بازه زمانی  5سال
تقسیم بندی شده است .سپﺲ بر اساس محدوده میانگین سنی خانوارها (محدوده میانگین سنی
سرپرست خانوار  21تا  70سال است) کوهورتبندی صورت گرفته است .دامنه سنی برای مشاغل
از سن  15تا  70سالگی در نظر گرفته میشود که از طرف سازمان بینالمللی کار دورهای است که

Boot Strap

1.
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افراد شاغل میشوند .علت اينکه بازه سنی بین  21تا  70سال انتﺨاب شده ،اين است که در بین
بازه سنی  15تا  20سال تعداد مشاهدات کافی نبوده است .مقدار میانگین مﺨارج واقعی (مﺨارج
اسمی با قیمت ثابت سال  95تعديل شدهاند) در طی زمانهای مﺨتلف مورد رديابی قرارگرفته
است .به عنوان مثال در ﺟدول ( )1پیوست ،نسل اول در سال  1370مربوط به خانوارهايی است که
دارای سن 56تا  60سال هستند .در رويکرد شبهپانل همواره در فاصله سنی بیان شده ،سن متوسط
در نظر گرفته میشود .بر اساس رابﻄه ( )10به خانوارهای درون اين نسل سن متوسط  58سال
نسبت داده میشود.
()10

Age=year-cohort-1

در رابﻄه ( :year ،)10سال انجام نمونهگیری :cohort ،سال تولد سرپرست خانوار و  :ageسن
متوسط سرپرست خانوار در سال مورد نظر است .در رويکرد شبهپانل ،پويايی مدل مربوط به
رديابی خانوارها در طی زمان است .به عبارت ديگر ،در نسل سنی ساخته شده باگذشت زمان در
هر سال ،يک واحد به متوسط سنی سرپرست خانوار اﺿافه میشود که نشاندهنده پويايی اين روند
است .به عنوان مثال ،اگر نسل اول در طی زمان مورد رديابی قرار گیرد ،در هر سال يک واحد به
متوسط سنی اﺿافه میشود .آخرين مشاهده در اين نسل مربوط به سال  1380میباشد .اين حالت
به اين معنا است که اگر مشاهدات مربوط به نسل اول در طی سال  1381رديابی شوند ،در اين
صورت ،سن متوسط سرپرست خانوارها  71سال میشود .با توﺟه به متوسط سنی  21تا  70سال،
متوسط سن  71سال ،از اين دامنه خارج میشود و اين خانوارها ﺟزء مشاهدات محسوب نمیشوند.
بنابراين مشاهدات مربوط به سالهای  1381تا  1394از اين دامنه خارج میشوند و خانههای مربوط
به اين سالها خالی میماند .در اين مدل ،پوشﺶ خانوارهای شهری در سالهای مﺨتلف متفاوت
است .بیشترين حجم خانوارهای کالنشهرها مربوط به سال 1374با  8585مشاهده است.کمترين
تعداد خانوارهای کالنشهرها مربوط به سال  1388با  1210مشاهده است .با وﺟود تفاوت در
اندازه نمونهها در سالهای مﺨتلف ،نمونهها در هر دوره نماينده کل ﺟمعیت هستند (ﺟداول  1و 2
پیوست).
در اينﺟا گروههای خانوار به صورت پويا مورد بررسی قرار خواهد گرفت .متغیرهای مورد بحث
در اين مﻄالعه؛ درآمد دائمی سرپرست خانوار ،وﺿعیت فعالیت سرپرست خانوار ،اندازه خانوار،
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وﺿعیت تحصیلی سرپرست خانوار و شاخص نابرابری درآمد و درآمد دهکهای اول تا پنجم
توزيع درآمد خانوار میباشد.
اما برای داشتن نتیجه بهتر در برازش ،میتوان به ﺟای استفاده از متغیر درآمد ،از متغیر درآمد
دائمی سرپرست خانوار به عنوان يک متغیر مستقل مهم استفاده کرد .با اين فرض که درآمد ﺟاری
هر خانوار تابعی از سرمايههای انسانی و فیزيکی آن خانوار است ،تابع درآمد دائمی خانوارها
تﺨمین زده میشود .با تﺨمین تابع درآمد ﺟاری و به دست آوردن ارزش تﺨمینی درآمد ﺟاری،
درآمد دائمی خانوار به دست میآيد .به عبارت ديگر با برازش متغیر درآمد ﺟاری بر متغیرهای
مؤثر در شکلدهی سرمايه انسانی و فیزيکی خانوارها از روش  1 OLSو استفاده از ﺿرايب برآورد
شده میتوان درآمد دائمی برای هر خانوار را به دست آورد .در اين روش متغیرهايی ﭼون سن،
ﺟنسیت ،سﻄﺢ تحصیالت ،اشتغال سرپرست خانوار ،تعداد افراد شاغل ،تعداد افراد باسواد خانوار و
اتومبیل داشتن خانوار به عنوان متغیرهای مؤثر بر شکلدهی سرمايه انسانی و فیزيکی و تﺄثیرگذار بر
درآمد مورد استفاده قرار گرفته است (قلی زاده و خاکسار.)1382 ،
يکی از عوامل کاهﺶ استﻄاعت مالی خريد مسکن خانوارهای کمدرآمد ،افزايﺶ قیمت مسکن
است .با نگاهی به روند قیمت مسکن میتوان دريافت که در ادوار گذشته خريد مسکن راحتتر
بود و با گذشت هر سال خريدآن سﺨتتر شده است ،بهگونهای که میتوان يکی از مهمترين
داليل رکود مسکن در سالهای اخیر را کاهﺶ قدرت خريد مسکن دانست .طبق دادههای بانک
مرکزی ،درآمد هر خانوار در  15سال گذشته (به طور ساالنه) حدوداً  20درصد رشد داشته است،
اما متوسط رشد ساالنه قیمت مسکن در همین بازه زمانی ،رقمی معادل  34درصد بوده است .طبیعی
است که قدرت خريد هر خانوار کاهﺶ يافته است .در نمودار ( )2مالحظه میشود قدرت خريد
هر متر مسکونی در  15سال گذشته توسط هر خانوار صرفاً کاهنده نبوده و حتی در ﭼند سال
گذشته افزاينده نیز بوده است .در سال  1379يک خانوار ايرانی (بهطور متوسط) با تمام درآمد
خود میتوانست  27.5متر خانه مسکونی در شهر تهران بﺨرد که در طی سالهای گذشته اين رقم
کمتر شده است .اين رقم در سال  87به  6متر رسید و بعد از آن رشد نسبتاً خوبی داشت .در حال
حاﺿر اين قدرت خريد نسبت به سال  87حدودا  40درصد رشد پیدا کرده و برای سال  94به
رقمی معادل  8.5متر رسیده است (گزارش اقتصادی بانک مرکزی.)1394 ،

. Ordinary Least Square

1

 48نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

منبع :بانک مرکزی (ر .پ).

نمودار  :2قدرت خرید مسکن به متر مربع

 -3-4تصریح مدل و معرفی متغیّرها
مدل مورد مﻄالعه برای بررسی تاثیر نابرابری درآمد بر استﻄاعت مالی خريد مسکن برای
خانوارهای کمدرآمد ،برگرفته از مدل متلک و ويگدور ( )2008و ژانگ ( )2015میباشد که با
برآورد معادله ( )11بدان پرداخته میشود:
()11

𝐻𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑍𝑗𝑡 + 𝜆𝑋𝑖𝑗𝑡 + 𝑐𝑗 + 𝑦𝑡 + 𝑢𝑖𝑗𝑡 .

که در آن  Hijtمتغیر وابسته میباشد که میتواند لگاريتم درآمد پسماند (باقیمانده) ،نسبت اﺟاره به
درآمد ( 1)RIRو يا لگاريتم فضای مورد استفاده مسکن به متر مربع برای هر نفر باشد Zjt .شاخص
نابرابری درآمد در شهر jام در سال  tاست (اين شاخص ﺿريب ﺟینی  giniاست که در سﻄﺢ
کالنشهرها با استفاده از دادههای بودﺟه خانوار مرکز آمار محاسبه شده است) Xijt ،مجموعهای از
متغیرهای کنترل شامل اندازه (بعد) خانوار ،وﺿعیت تﺄهل ،ﺟنسیت سرپرست خانوار ،و درآمد
دائمی خانوار و  ...است cj .و  ytبه ترتیب داللت بر اثرات ثابت شهر و اثرات ثابت سال داردuijt .

ﺟمله خﻄا است.

Rent-to-Income Ratio
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متغیر وابسته ( )Hijtدر رابﻄه ( ،)11شامل دو متغیر درآمد پسماند و فضای مورد استفاده مسکن به
متر مربع برای هر نفر است .درآمد پسماند تحت عنوان مﺨارج غیر مسکن خانوارها به صورت
کسر هزينه اﺟاره از درآمد در طول سال محاسبه شده است .درآمد پسماند تغییرات نرخ تغییر در
درآمد و اﺟاره را اندازهگیری میکند .شاخص ديگر فضای مورد استفاده برای هر نفر در خانوار را
نشان میدهد .اين شاخص بیشتر بر ناهمگن بودن مسکن تاکید میکند .خانوارهای ثروتمند و فقیر
با توﺟه به سﻄﺢ درآمد خود متراژ متفاوتی از مسکن را استفاده میکنند .مثبت بودن هر کدام از
ﺿرايب در معادله متراژ سرانه نشان دهنده افزايﺶ کیفیت مسکن استفاده شده است .با توﺟه به
مبانی نظری و تحقیقات پیشین ،مدل بکارگرفته شده در اين تحقیق مدل تعمیم يافته معادله ()11
است که فرم کلی آن به صورت روابط ( )12و ( )13میباشد:
()12

̅ 𝑐𝑡 + β5 ne
̅̅̅̅̅̅̅𝑐𝑡 = γ + β1 gini𝑐𝑡 + β2 age
𝑆𝑃𝑛𝐿
̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅𝑐𝑡 + β3
age2𝑐𝑡 + β4 nl
̅̅̅𝑐𝑡 +
̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅𝑐𝑡 + β7
𝑡𝑐 ̅
β6 𝑠𝑖𝑧𝑒2
yd𝑐𝑡 + α𝑐 + U

()13

̅ 𝑐𝑡 + β5 ne
̅̅̅̅̅̅𝑐𝑡 + β4 nl
̅̅̅̅̅̅̅𝑐𝑡 = γ + β1 gini𝑐𝑡 + β2 age
𝐼𝑅𝑛𝐿
̅̅̅̅̅𝑐𝑡 + β3 age2
̅̅̅𝑐𝑡 +
̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
̅
𝑡𝑐β6 𝑠𝑖𝑧𝑒2𝑐𝑡 + β7 yd𝑐𝑡 + α𝑐 + U

معادالت ( )12و ( )13بر اساس میانگین کوهورت برای هر سال است؛ که در آن  cنشانگر گروه
سنی t ،زمان γ ،اثرات ثابت کوهورت است α𝑐 .ناهمگنی مشاهده نشدهی افراد (مانند توانايیها و
انگیزههای فردی) و 𝑡𝑐 ̅
 Uمیانگین اﺟزای خﻄا است که دارای میانگین صفر و واريانﺲ مشﺨص در

هر دوره زمانی است βi .پارامترهايی هستند که بايد برآورد شوند .از اين رو
𝑡𝑐̅̅̅̅̅̅̅
𝑆𝑃𝑛𝐿 :میانگین لگاريتم فضای سرانه فرد به متر مربع در گروه سنی  cدر زمان t
̅̅̅̅̅̅̅ :میانگین لگاريتم درآمد پسماند (باقیمانده) در گروه سنی  cدر زمان t
𝑡𝑐𝐼𝑅𝑛𝐿
 :ginictﺿريب ﺟینی در گروه سنی  cدر زمان t
 :ageمیانگین سن سرپرست خانوار در گروه سنی  cدر زمان t
𝑡𝑐̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅ :مربع میانگین سن سرپرست خانوار در گروه سنی  cدر زمان t
𝑡𝑐age2
𝑡𝑐 ̅
 :nlمیانگین سالهای آموزش در گروه سنی  cدر زمان t
 :neمیانگین تعداد افراد شاغل در هر خانوار در گروه سنی  cدر زمان t
𝑡𝑐̅̅̅
 ::̅̅̅̅̅2میانگین مربع تعداد اعضای خانوار به عنوان اثرات ازدحام در گروه سنی  cدر زمان t
𝑡𝑐 𝑒𝑧𝑖𝑠
̅̅̅ :میانگین درآمد دائمی خانوار به ريال در گروه سنی  cدر زمان t
𝑡𝑐yd
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در ﺟدول ( )1آمار توصیفی متغیرهای بکار رفته در مدل اعم از شاخصهای مرکزی و پراکندگی
ارائه شده است .بررسی نتايج کمی نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته و
مستقل از توزيع مناسبی برخوردار میباشد .مقدار میانگین متغیر لگاريتم فضای سرانه برابر با 3.094
است که نشان میدهد بیشتر دادهها حول اين نقﻄه تمرکز يافتهاند .به دلیل مقیاس متفاوت متغیرهای
تحقیق ،مقايسه شاخصهای مرکزی متغیرهای تحقیق امکانپذير نبوده و تفسیر درستی ارائه
نمیدهد.
جدول  :1ویژگیهای آماری متغیرهای مدل
انحراف

کشیدگی

چولگی

2/64

0/404

0/201

2/61

-0/258

0/288

18/470

2/84

-0/122

0/032

0/266

معیار

حداقل مقدار

حداکثر

تعداد

شاخصهای

میانگین

مشاهدات

2/650

3/581

3/094

220

̅̅̅̅̅̅̅
𝑡𝑐𝑆𝑃𝑛𝐿

19/892

19/269

220

𝑡𝑐̅̅̅̅̅̅̅
𝐼𝑅𝑛𝐿

0/451

0/353

220

𝑡𝑐gini

مقدار

آماری
متغیرها

1/81

0/043

12/843

23/579

68/41

44/928

220

𝑡𝑐̅̅̅̅̅
age

1/96

0/383

1170/63

557/77

4681/8

2184/78

220

𝑡𝑐̅̅̅̅̅̅
age2

1/87

0/043

0/871

1/876

4/973

3/350

220

𝑡𝑐 ̅
nl

3/69

-0/327

0/180

0/547

1/605

1/151

220

𝑡𝑐̅̅̅
ne

2/83

0/718

7/960

39/790

18/081

220

𝑡𝑐̅̅̅̅̅̅̅
𝑠𝑖𝑧𝑒2

2/35

0/144

92,600,000

596,000,000

350,000,000

220

𝑡𝑐̅̅̅
yd

5/601
151,000,000

منبع :يافتههای تحقیق

 -4-4بررسی فروض رگرسیون
قبل از آزمون فرﺿیهها و برآورد مدلهای اين تحقیق ،الزم است مانايی 1متغیرهای مورد استفاده
در مدل بررسی شود .زيرا نامانايی متغیرها ﭼه در مورد سریهای زمانی و ﭼه در مورد دادههای
پانل ،باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود .برای اين منظور از آزمونهای مﺨتص بررسی
مانايی دادههای پانلی استفاده میکنیم .ﺟدول ( )2مقادير هر يک از آزمونهای مربوط برای
متغیرهای مدل را نشان میدهد .مشاهده میشود که تمام متغیرها در سﻄﺢ مانا هستند.

Stationary
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جدول  :2نتایج حاصل از آزمونهای ریشه واحد پانلی (با در نظر گرفتن عرض از مبدأ)
Im-Pesaran-Shin
آماره
محاسبه
شده

سطح
احتمال

Levin, Lin & Chu
آماره
محاسبه
شده

سطح
احتمال

ADF- FISHER
Chi-square
آماره
سطح
محاسبه
احتمال
شده

Harris-Tzavalis
آماره
محاسبه
شده

سطح

متغیّرها

احتمال

-3/3508

0/0000

-7/5715

0/0002

41/2678

0/0005

-1/4562

0/0727

𝒕𝒄̅̅̅̅̅̅̅
𝑰𝑹𝒏𝑳

-2/2947

0/0116

-4/4723

0/0046

33/8693

0/0057

-3/2800

0/0005

̅̅̅̅̅̅̅̅
𝒕𝒄𝑺𝑷𝒏𝑳

-2/5878

0/0006

-7/8680

0/0000

37/5837

0/0017

-4/5029

0/0000

𝒕𝒄̅̅̅̅̅
𝐞𝐠𝐚

-2/5529

0/0008

-7/6669

0/0000

36/3714

0/0026

-4/8914

0/0000

𝒕𝒄̅̅̅̅̅̅̅
𝟐𝐞𝐠𝐚

-2/0736

0/0485

-1/8137

0/0349

20/3350

0/2055

-2/3785

0/0087

𝒕𝒄̅̅̅̅
𝐞𝐧

-2/4427

0/0036

-3/5196

0/0002

20/5512

0/1964

-1/4730

0/0704

𝒕𝒄 ̅
𝐥𝐧

-2/5634

0/0017

-4/2081

0/0009

40/4567

0/0007

-5/2622

0/0000

-1/9860

0/0534

-5/7401

0/0144

-1/5403

0/0617

-2/9304

0/0017

𝒕𝒄̅̅̅̅
𝐝𝐲

-2/3925

0/0055

-4/6985

0/1398

36/5065

0/0025

-7/4778

0/0000

𝒕𝒄𝐢𝐧𝐢𝐠

𝒕𝒄̅̅̅̅̅̅̅̅
𝟐𝒆𝒛𝒊𝒔

منبع :يافتههای تحقیق

برای بررسی وﺟود همانباشتگی ،آزمونهای مﺨتلفی از ﺟمله آزمون کائو ،1آزمون پدرونی 2و
آزمون وسترالند 3و فیشر وﺟود دارد .در اين پﮋوهﺶ برای اثبات کاذب نبودن رگرسیون ،آزمون
همانباشتگی کائو انجام میشود .زيرا انجام آزمون پدرونی و وسترالند به دلیل زياد بودن تعداد
متغیّرهای مدل و آزمون فیشر به علت ناکافی بودن دادهها امکانپذير نیست .نتايج آزمون در
ﺟدول ( )3آورده شده است.
جدول  :3نتایج آزمون همانباشتگی
آزمون همجمعی کائو

آماره t

مقدار احتمال

مقادير برای معادله ()12

-0/3788

0/3524

مقادير برای معادله ()13

-0/9604

0/1684

مأخذ :يافتههای تحقیق

نتايج آزمون کائو ،عدم وﺟود همانباشتگی را تائید میکند و نشان میدهد که متغیّرهای مستقل
مورد بررسی با متغیّر وابسته هم ﺟمع نبوده و روابط بلندمدت تعادلی میان درآمد پسماند و فضای
سرانه با متغیّرهای مستقل مدل برقرار نیست.

1.

Kao
Perdoni
3. Westerlund
2.
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برای بررسی وﺟود خودهمبستگی در ﺟمالت اخالل ،آزمون خودهمبستگی  xtserialانجامگرفته
است .فرﺿیه صفر اين آزمون مبنی بر عدم وﺟـود خودهمبسـتگی بـین ﺟمـالت اخالل ( )Uو
فرﺿیه مقابل به معنای وﺟود خودهمبستگی بـین ﺟمـالت اخـالل اسـت .مقدار  p-valueدر
دادههای مدل اول برآوردی (معادله  )12برابر اسـت با  0.71که معادل است با رد نکردن فرﺿیه
صفر  ،H0بنابراين خودهمبستگی بین ﺟمالت اخالل در الگوی نهايی وﺟود نـدارد (ﺟدول .)4
همچنـین مقـدار  p-valueدر مدل دوم (معادله  )13برابر با صفر بوده است که منجر به رد کردن
فرﺿـیه  H0مـیشـود ،بنـابراين مـدل تﺨمـین زده شـده دارای خودهمبستگی مرتبه اول بوده و
برای رفع آن الزم است مدل با لحاظ ( AR(1برازش شود.
جدول  :4نتایج آزمون خودهمبستگی
آزمون وولدریج

آماره F

مقدار احتمال

معادله ()12

0/142

0/7166

معادله ()13

134/292

0/000

مأخذ :يافتههای تحقیق

برای بررسی مشکل ناهمسانی واريانﺲ ،آزمـون  1 LRTestانجام گرفته است .با انجام اين آزمون
در مدل مقید معادله ( ،)12طبق نتايج ( p-valueمعادل با  )0/000فرﺿیه  H0رد میشود .در نتیجـه
بـرای رفـع مشکل ناهمسانی واريانﺲ از روش  GLSاستفاد شده و مـدل نامقیـد کـه دارای
ناهمسـانی واريانﺲ است ،تﺨمین زده شد .اما برای معادله ( )13بر اساس نتايج بدست آمده مقـدار
 p-valueمعـادل بـا  0/18است .بنابراين فرض ناهمسانی واريانﺲ رد شده و مدل دارای همسانی
واريانﺲ است.
جدول  :5نتایج آزمون واریانس ناهمسانی
آماره F

مقدار احتمال

معادله ()12

285/27

0/000

معادله ()13

2/12

0/18

آزمون نسبت راستنمایی

مأخذ :يافتههای تحقیق

پﺲ از انجام آزمونهای ريشه واحد و همﺟمعی ،الزم است که آزمونهای تشﺨیص برای تعیین
نوع مدل برآورد شده انجام شود .به منظور حصول اطمینان از معنیدار بودن کوهورتها ،از

Likelihood Ratio
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آزمون اثرات ثابت فردی استفاده میشود .بدين منظور از آماره  Fلیمر استفاده میشود .اگر
آماره Fمحاسبه شده بزرگتر از  Fﺟدول باشد فرﺿیه  H0مبنی بر برابری عرض از مبدأ حذف
میشود و بايستی عرض از مبدأهای مﺨتلفی را در برآورد لحاظ نمود .در نتیجه میتوان از روش
پانل ﺟهت برآورد استفاده کرد .سپﺲ ،برای پاسخ به اينکه آيا تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای
مقﻄعی به طور ثابت عمل میکند يا اينکه عملکردهای تصادفی میتوانند اين اختالف بین واحدها
را به طور واﺿﺢتری بیان کنند ،از آزمون هاسمن استفاده میشود .نتايج آزمون دو آماره اشاره
شده در ﺟدول ( )6آورده شده است.
جدول  :6نتایج آزمون Fلیمر ( )F-Leamerو آزمون هاسمن ()Hausman
آزمون
معادله 12
معادله 13

نتیجه

آزمون F-Leamer

Value
10/86

Prob
0/0000

مدل پانل

آزمون Hausman

72/54

0/0000

اثرات ثابت

آزمون F-Leamer

13/40

0/0000

مدل پانل

آزمون Hausman

124/85

0/0000

اثرات ثابت

مأخذ :يافتههای تحقیق

مدل رگرسیونی ارائه شده در روابط ( )12و( )13از طريق روش پانل ديتا با بکارگیری دادههای
شبهپانل برای متغیرهای نشاندهنده ويﮋگی سرپرست خانوار ،برآورد شده است.ﭼون دادهها به
صورت پانلی برآورد شدهاند ﺟهت تعیین برآورد به روش اثرات ثابت و يا اثرات تصادفی از
آزمون هاسمن استفاده شده که در همه موارد روش اثرات ثابت تﺄيید شده است.
 -5برآورد مدل و تحلیل نتایج
از آنﺟا که يکی از فروض کالسیک ،يکسان بودن واريانﺲ ﺟمالت اخـالل در دورههـای
مﺨتلـف اسـت ،و نقﺾ اين فرض ،مشکلی به نام واريانﺲ ناهمسانی ايجاد میکند ،در تﺨمین مدل
اول (معادله  )12به دلیل وﺟود واريانﺲ ناهمسانی ،از روش  1GLSاستفاده شده است .در اين
روش بـا وزن دادن بـه متغیرها و انتﺨاب متغیر مناسب ﺟهت وزندهی به متغیرهای رگرسیون و
ﺟـزء اخـالل ،واريـانﺲ ناهمسانی برطرف میگردد .در مدل دوم (معادله  )13نیز به دلیل وﺟود
خودهمبستگی در مدل ،مدل همراه با ( AR(1برآورد شده است که همان روش تﺨمینی GLS

میباشد.
Generalized Least Squares

1.

 54نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

بر اساس نتايج حاصل از برازش ،کلیه ﺿرايب برآوردی در سﻄﺢ  95درصد معنیدار و آماره F
نشانگر معنیداری کل مدل است .مقادير آمارهی  tدر ﺟدول ( )7نشان میدهد که تمامی مقادير β

در سﻄﺢ  95درصد معنیدار میباشند به ﺟز ﺿريب متغیر ( neتعداد افراد با سواد در خانوار).
آماره ﺿريب تعیین حاکی از آن است که متغیرهای بکار گرفته شده الگوی برآورد شده ،بیﺶ از
 85درصد از واقعیت را نشان میدهند .اين مقدار همچنین نشان میدهد که متغیرهای توﺿیحی
مدل میتوانند بهخوبی متغیر وابسته را توﺿیﺢ دهند که مبین آن است که مدل از قدرت
توﺿیﺢدهندگی بااليی برخوردار است.
علت اينکه از خانوارهای دهکهای اول تا پنجم استفاده میشود ،آن است که اين دهکها
نماينده خانوارهای کمدرآمد و میاندرآمد هستند و معموالً خانوارهای اين دهکها مسکن را به
عنوان کاالی مصرفی استفاده میکنند و در صورت افزايﺶ نابرابری درآمد ،کاهﺶ قدرت خريد
اين گروه از خانوارها محسوستر میباشد.
جدول  :7برآورد مدل برای دهکهای اول تا پنجم (خانوارهای کمدرآمد و میاندرآمد)
𝑡𝑐̅̅̅̅̅̅̅
𝑆𝑃𝑛𝐿

𝑡𝑐̅̅̅̅̅̅̅
𝐼𝑅𝑛𝐿

متغیرها

ضریب برآوردی

آماره t

سطح احتمال

ضریب برآوردی

آماره t

سطح احتمال

-0/621

-2/43

0/012

-0/915

-5/86

0/000

𝒕𝒄𝐢𝐧𝐢𝐠

0/064

2/49

0/000

0/020

2/55

0/011

𝒕𝒄̅̅̅̅̅
𝐞𝐠𝐚

-0/037

-1/83

0/045

0/003

4/01

0/000

𝒕𝒄̅̅̅̅̅̅̅
𝟐𝐞𝐠𝐚

-0/092

-2/38

0/017

0/060

2/18

0/029

𝒕𝒄 ̅
𝐥𝐧

0/011

0/24

0/811

-0/113

-3/63

0/000

𝒕𝒄̅̅̅̅
𝐞𝐧

0/009

3/80

0/000

-0/014

-6/87

0/000

𝒕𝒄̅̅̅̅̅̅̅̅
𝟐𝒆𝒛𝒊𝒔

3/135

23/05

0/000

2/840

3/14

0/002

𝒕𝒄̅̅̅̅
𝐝𝐲

19/102

84/71

0/000

3/699

22/78

0/000

عرض از مبدأ

Prob > Chi2 = 0.000
R sq: Within=0.89
Observation= 220
Number of groups= 9
منبع :يافتههای تحقیق

Prob > Chi2 = 0.000
R sq: Within=0.87
Observation= 220
Number of groups= 9

ﺟدول ( )7نتايج حاصل از برآورد مدلهای ( )12و ( )13برای دهکهای اول تا پنجم درآمدی با
در نظر گرفتن آزمون ريشه واحد و آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن را نشان میدهد .ﺿرايب مدل
در دو حالت مﺨتلف نشان میدهد که افزايﺶ نابرابری درآمد سرانه بین خانوارها در کالنشهرها
اثر منفی و معناداری بر درآمد پسماند و فضای سرانه دارد .ﺿرايب βی متغیر ﺿريب ﺟینی نشان
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میدهد که يک درصد افزايﺶ نابرابری درآمد موﺟب میشود درآمد پسماند و مساحت سرانه
تحت تصرف خانوار به ترتیب به میزان  0.621و  0.915کاهﺶ يابد که بدين معنی است که
استﻄاعت خريد مسکن دهکهای کمدرآمد و میاندرآمد کاهﺶ میيابد .افزايﺶ نابرابری به
صورت افزايﺶ شکاف بین گروههای دارای درآمد باال و درآمدهای پايین منجر به کاهﺶ قدرت
خريد مسکن خانوارهای کمدرآمد و میاندرآمد شده و کیفیت استفاده اين خانوارها به طور
معنادار کاهﺶ میيابد .بنابراين افزايﺶ نابرابری درآمد باعث کاهﺶ درآمد خانوارهای کمدرآمد
شده و توانايی آنها را در کسب درآمد کاهﺶ میدهد .اما انتظار بر اين است هرﭼه میزان نابرابری
درآمدی افزايﺶ يابد ،میزان استفاده از مسکن سرانه و درآمد پسماند در خانوارهای ثروتمند
افزايﺶ يابد ،اما میزان اﺟاره به درآمد کاهﺶ میيابد .در واقع هر ﭼه میزان نابرابری افزايﺶ يابد،
سرعت افزايﺶ درآمد در خانوارهای ثروتمند بیﺶ از افزايﺶ اﺟاره و بنابراين رفاه آنها افزايﺶ
میيابد .در خانوارهای ثروتمند شاغل بودن باعث افزايﺶ درآمدها بیﺶ از افزايﺶ اﺟاره میشود
و افزايﺶ درآمدها در خانوارها منجر به افزايﺶ استفاده از مسکن و افزايﺶ کیفیت مسکن
میشود.
بنابراين به طور کلی هرگونه افزايﺶ در نابرابری درآمدها باعث افزايﺶ قیمت مسکن میشود ،و
اين افزايﺶ قیمت مسکن باعث کاهﺶ قدرت خريد مسکن برای خانوارهای کمدرآمد و
میاندرآمد میگردد ،اما استﻄاعت خريد مسکن برای خانوارهای ثروتمند افزايﺶ میيابد .ﭼرا که
منافع و قدرت خريد خانوارهای ثروتمند به واسﻄه افزايﺶ قیمت مسکن افزايﺶ میيابد.
طبق نتايج ﺟدول ()7؛ يک درصد افزايﺶ در سالهای تحصیل سرپرستان خانوارها در مدل اول
باعث افزايﺶ مساحت سرانه تحت تصرف خانوار به میزان  0.06میشود ،و در مدل دوم باعث
کاهﺶ درآمد پسماند سرپرستان خانوار به میزان  0.092میگردد .در واقع هرﭼه میزان سالهای
تحصیل افزايﺶ يابد ،هرﭼند درآمد خانوارها افزايﺶ يافته اما متعاقب آن نرخ اﺟاره با نرخی بیﺶ
از درآمد افزايﺶ يافته و اين باعث کاهﺶ درآمد پسماند شده است.
شاغل بودن سرپرستان خانوارها و همینطور تعداد شاغلین در خانوارها اگرﭼه منجر به افزايﺶ
درآمد خانوار نسبت به افزايﺶ اﺟاره میشود اما اين افزايﺶ درآمد لزوماً در خانوارهای کمدرآمد
منجر به افزايﺶ استفاده از مسکن به ازای هر عضو خانوار نمیشود .بنابراين شاغل بودن افراد در
خانوارهای کمدرآمد و میاندرآمد به دلیل دارا بودن سﻄﺢ پايین از سرمايه انسانی منجر به افزايﺶ
استفاده از مسکن نمیشود .لذا اين متغیر در سﻄﺢ اطمینان  %95در مدل دوم معنیدار نیست.
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سن سرپرست خانوار هم يک متغیر مهم و اثرگذار بر استﻄاعت خريد مسکن است و انتظار میرود
با ثابت بودن ساير متغیرهای مدل ،هنگامی که سن فرد باال میرود تجربهی کاری او بیشتر شود،
بنابراين درآمد او نسبت به افراد ﺟوانتر مرتباً بیشتر میشود و همچنین انتظار میرود که دارايی او
نیز باالتر رود و از آنﺟا که رابﻄه مثبتی بین دارايی فرد و خريد مسکن او وﺟود دارد با باال رفتن
درآمد ،احتمال مالکیت او افزايﺶ میيابد .بنابراين با افزايﺶ سن سرپرست خانوار به میزان يک
درصد ،درآمد پسماند و فضای سرانه افراد خانوار به ترتیب به میزان  0.064و  0.02افزايﺶ میيابد
و اين رابﻄه در هر دو مدل مثبت و معنیدار است که اين نتیجه مشابه با مﻄالعه ژانگ ()2015
میباشد .اما مربع سن سرپرست خانوار تاثیر منفی بر فضای سرانه به متر مربع دارد که مﻄابق با
نتیجه تحقیق گلی و حیدری ( )1395است .منفی بودن ﺿريب اين متغیر نشان از غیر خﻄی بودن
اين رابﻄه دارد.
درآمد دائمی اثر مثبت بر قدرت خريد مسکن دارد و افزايﺶ آن باعث افزايﺶ درآمد پسماند و
همینطور افزايﺶ فضای سرانه مسکن میشود .با افزايﺶ  1درصد در درآمد دائمی ،مساحت سرانه
تحت تصرف خانوار و درآمد پسماند هر کدام حدوداً  3درصد افزايﺶ میيابند .در کل ،درآمد
دائمی يک اثر مثبت و معنیدار بر استﻄاعت خريد مسکن دارد.
رابﻄهی توان دوم بعد خانوار که نشاندهنده اثرات ازدحام است ،با فضای سرانه مسکن منفی و
معنیدار است و نشان میدهد با افزايﺶ تعداد اعضای خانوار ،مساحت سرانه تحت تصرف خانوار
کاهﺶ میيابد .اما همین متغیر در مدل دوم مثبت و معنیدار است و به اين معنی است که با
افزايﺶ تعداد افراد ،درآمد پسماند يا باقیمانده خانوارها افزايﺶ میيابد.
 -6نتیجهگیری و ارائه توصیههای سیاستی
مسکن از مهمترين و گرانقیمتترين دارايیهای دوران زيست انسان ،کااليی است پرهزينه که
خريد آن مستلزم برنامهريزی بلندمدت میباشد؛ بنابراين استﻄاعت مالی خريد مسکن در سبد هزينه
خانوار از موﺿوعات پر اهمیت به شمار میرود .در اين مﻄالعه برای تجزيه و تحلیل عوامل مؤثر بر
قدرت خريد مسکن ،با استفاده از دادههای مقﻄعی تکرار شونده ،دادههای شبهپانلی ايجاد گرديد.
دادههای شبهپانل با استفاده از ريزدادههای طرح هزينه درآمد خانوار شهری مرکز آمار ايران در
سالهای  1370تا  1394ساخته شد .افراد هدف مورد مﻄالعه در اين طرح ،شاغلینی بودند که در
فاصله سالهای  1310تا  1369متولد شده بودند.

تاثیر نابرابری درآمد بر استﻄاعت مالی خريد مسکن خانوارهای کم درآمد مناطق کالنشهری ايران 57

هدف از برازش مدلها ،بررسی تاثیر افزايﺶ نابرابری درآمد بر قدرت خريد مسکن خانوارهای
کمدرآمد بود .در برازشها برای نشان دادن استﻄاعت خريد مسکن از دو شاخص فضای سرانه فرد
به متر مربع و درآمد پسماند به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شده تا تاثیر افزايﺶ ﺿريب ﺟینی
خانوارها و ديگر متغیرهای مهم بر آنها استﺨراج شود .در هر دو مدل برآورد شده ،تﺄثیر ﺿريب
ﺟینی بر میانگین لگاريتم درآمد پسماند و میانگین لگاريتم فضای سرانه منفی و معنیدار بود.
درآمد پسماند به صورت کسر هزينه اﺟاره از درآمد در طول سال محاسبه شد.
با افزايﺶ در نابرابری درآمد ،درآمد پسماند کاهﺶ و نیز میزان استفاده از مسکن به صورت سرانه
کاهﺶ میيابد که دقیقاً مشابه نتايج حاصل از مﻄالعات ژانگ ( )2015و گلی و حیدری ()1395
است که نشان میدهند افزايﺶ نابرابری درآمد باعث کاهﺶ درآمد پسماند ،افزايﺶ نسبت اﺟاره
به درآمد و کاهﺶ استفاده از مسکن در خانوارهای فقیر میشود.
افزايﺶ نابرابری به صورت افزايﺶ شکاف بین گروههای دارای درآمد باال و درآمدهای پايین
منجر به کاهﺶ قدرت خريد مسکن خانوارهای کمدرآمد شده و کیفیت استفاده اين خانوارها به
طور معنادار کاهﺶ میيابد .همینطور ،افزايﺶ نابرابری درآمد باعث کاهﺶ درآمد خانوارهای
کمدرآمد شده و توانايی آنها را در کسب درآمد کاهﺶ میدهد .از طرفی ،هرگونه افزايﺶ
نابرابری درآمدها باعث افزايﺶ قیمت مسکن میشود ،و اين افزايﺶ قیمت مسکن باعث کاهﺶ
قدرت خريد مسکن برای خانوارهای کمدرآمد میگردد ،اما استﻄاعت خريد مسکن برای
خانوارهای ثروتمند افزايﺶ میيابد .ﭼرا که منافع و قدرت خريد خانوارهای ثروتمند به واسﻄه
افزايﺶ قیمت مسکن افزايﺶ میيابد .نتايج همچنین نشان داد درآمد دائمی اثر مثبت و معنادار بر
استﻄاعت خريد مسکن دارد و افزايﺶ آن باعث افزايﺶ درآمد پسماند و همینطور افزايﺶ
مساحت سرانه تحت تصرف خانوار میشود.
استﻄاعت مالی خريد مسکن و نابرابری درآمد از ﺟمله متغیرهای کالن و مهمی هستند که در هر
اقتصادی مورد توﺟه سیاستگذاران قرار میگیرد و خود تحت تﺄثیر عوامل مﺨتلفی قرار دارند .با
توﺟه به مﻄالعه صورت گرفته و نتايج بدست آمده از بﺨﺶ پنجم پیشنهاداتی در قالب پیشنهادات
سیاستی ارائه میگردد:
•

باتوﺟه به نتايج تحقیق که افزايﺶ ﺿريب ﺟینی باعث کاهﺶ قدرت خريد مسکن
خانوارهای کم و میاندرآمد میشود ،پیشنهاد میشود دولت اقدام به ايجاد پايگاه داده
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مناسب برای شناسايی دقیق خانوارهای ﺿعیف ﺟهت اﺟرای سیاستهای حمايتی خود
از اين گروهها کند.
•

در نتايج تحقیق مشﺨص گرديد با افزايﺶ نابرابری درآمد قیمت مسکن برای
خانوارهای ﺿعیف باالتر خواهد رفت ،لذا ﺟهت افزايﺶ قدرت خريد خانوارهای
کمدرآمد همزمان با کاهﺶ قیمت تمام شده ساخت مسکن ،راهکار موثر ﺟلوگیری از
افزايﺶ قیمت در اين بﺨﺶ است و اتمام درست و کارشناسی شده پروژههای مسکن
مهر و دادن آن به افراد کمدرآمد ﺟامعه نیز میتواند از افزايﺶ قیمت مسکن ﺟلوگیری
نمايد.

•

مسکن برای افرادی که مصرفکننده واقعی هستند يک کاالی سرمايهای بادوام است
ولی مشکل وقتی ايجاد میشود که افرادی غیر از مصرفکننده به مسکن به ﭼشم
کااليی برای پﺲانداز نگاه میکنند .لذا ﭼون فعالیتهای سوداگرانه در بازار مسکن
باعث کاهﺶ قدرت خريد خانوارهای ﺿعیف میشود ،پیشنهاد میشود دولت ﺟلوی
سوداگری افراد ثروتمند و بعضی از نهادها در مسکن را با ساخت خانههای ارزان
قیمت ،بگیرد.

•

وﺿع مالیات بر عايدی سرمايه در بﺨﺶ امالک و مستغالت به منظور کاهﺶ معامالت
سوداگرانه.

•

ايجاد نظام تامین اعتبار مسکن متناسب با وﺿعیت گروههای کمدرآمد و تالش برای
کاهﺶ فعالیتهای رانتﺟويانه در بازار زمین و مسکن از طريق عدم صدور مجوزهای
رانتی ،نظیر تراکم و يا وﺿع مالیاتهای مﺨتلف و شفاف.
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Abstract
Housing is one of the most critical and expensive assets of human life,
and it is a costly commodity that requires long-term planning. A major
issue in the housing sector is affordability, especially for low-income
families. In this paper, we combine the cross-sectional household
income-expenditure microdata (generated by the Iranian Statistics
Center) and create pseudo-panel data. We make cohorts from the
repeated cross-sectional data and examine family behavior for 25
years. This study was conducted from 1991 to 2015 and covered seven
metropolises including Tehran, Karaj, Mashhad, Isfahan, Tabriz,
Shiraz, and Ahwaz. The target population of this study consisted of
those who were born from 1930 to1989. Because rich people make
more speculative investment in housing than their need, this behavior
affects the housing market and low-income households through the
intensification of income inequality. The empirical results demonstrate
that the high per capita income inequality of households in
metropolises has a negative and significant effect on residual income
(i.e. non-housing expenses) and per capita living space. That is, higher
income inequality is related to a lower residual income and a lower
per capita living space. The results also show that permanent income
has a positive and significant effect on housing affordability, and
higher permanent income leads to an increase in residual income as
well as an increase in per capita living space.
Keywords: Income inequality, Housing affordability, Low-income
households, Pseudo panel model.
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