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چکیده
رشد سريع شهرنشینی به پديده غالب در دنیا مبدل شده است و غفلت از وضعییت شعاص

های توانپعذيری

قیمت مسکن شهری ،میتواند زمینهساز گسترش حاشیهنشینی و پیامدهای منفی اجتماعی ،امنیتی و فرهنگعی
مترتب بر آن باشد .بررسیها نشان میدهد شاص

توانپذيری قیمت مسکن شهری در ايران ،که تعا قبع از

سال  1381تحت تعاییر چرصعههای تجعاری بعازار مسعکن ،بیضعاً در محعدوده شعديداً دور از دسعتر
میگرفت ،از اين سال به بید ،مستمراً در محدوده شديداً دور از دستر
که میتواند بر تحوالت شاص

قعرار

قرار داشته است .از جملعه ععواملی

های توانپذيری تاییرگذار باشد ،آیعار ناشعی از بیمعاری هلنعدی در اقتصعاد

ايران است .در اين مطالیه ،عالوه بر تحلی رفتار شاص

توانپذيری قیمت مسکن شهری ،با استفاده از مدل

 ،SVARتاییر شوک درآمد نفتی بر توانپذيری قیمت مسعکن نیع بررسعی شعده اسعت .مطعاب نتعاي ايعن
پژوهش ،نوسانات شاص

توانپذيری قیمت مسکن شهری از يک عدم تیادل کوتاهمدت فراتر رفته اسعت،

به طوری که به واسعطه فاصعله گعرفتن بعیش از پعیش درآمعد صعانوار و قیمعت مسعکن شعهری از يکعديگر،
همگرايی اين دو متغیرتائید نشد .به عالوه ،بررسی نشان داد هرچند تاییر شوک درآمد نفتی بعر توانپعذيری
قیمععت مسععکن در کوتاهمععدت انععدک اسععت امععا ظععر

 9فصع  ،شععوک مععذکور  6/6درصععد از نوسععانات

توانپذيری را توضیح داده و ایر آن نهايتاً پس از  10فص از بین میرود.
واژههای کلیدی :توانپذيری ،مسکن در استطاعت ،نفت ،بیماری هلندی ،ايران.
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 -1مقدمه
بخش مسکن از بخشهای مهم اقتصاد است .اهمیعت آن در بععازار دارائیهععا ،نقععش آن در فرآينععد
انتقال سیاست پولی ،جايگاه آن در تشکی سرمايه یابت بخش ساصتمان ،ماهیت اشتغال زايی باالی
آن و ارتباطات پیشین گسترده آن با ديگر بخشهای واقیی اقتصاد ،که سبب شده از آن بععه عنععوان
موتور محرک رشد اقتصادی ياد شود ،تنها بخشی از کارکردهععای متفععاوت و مهععم بخععش مسععکن
اسععت (احمععدی( )39 :1389 ،عباسععی نععژاد و يععاری .)60 :1388 ،قیمععت از مهمتععرين مولفععههای
اقتصادی هر کااليی است .در ارتباط بععا بررسعی عوامع تععاییر گععذار بععر قیمععت مسععکن ،مطالیععات
گستردهای انجام شده است .در اين میان ،با توجه به نقش ويژه مسکن در اقتصاد کععالن و همچنعین
جايگاه آن به عنوان کاالی ضروری ،که صانوارها ناگ ير از تامین آن هستند ،دقععت نظععر در رفتععار
قیمتی مسکن و می ان انطباق اين رفتار قیمتی با سععاصتار «درآمععد صععانوار و عملکععرد بععازار «اجععاره
مسکن ،که دو رکن مهم بازارمسکن محسوب میشععوند ،موضععو مهمعی اسععت کععه غفلععت از آن
میتواند به شک گیری و حتی ترکیدن حباب قیمتی مسکن و ضیف توانپذيری مسععکن بیانجامععد.
مطالیات مختلف ،از جمله مطالیه بیکر ،)2018( 1نشان میدهد ،تجربه ترکیدن حباب قیمتی مسکن
و آیار مخرب آن بر بازارهای مالی و سرانجام بر ک اقتصاد،که يکی از موارد اصیرآن بحران مالی
( )2007-2009است ،به اندازه کافی درکشورهای مختلف ،بععه ويعژه در کشععورهايی کععه در آنهععا
«نسبت تسهیالت صريد به قیمت مسکن  2باال و وامهای بد 3شايع است ،و ترکیدن حباب میتوانععد
از طري نکول تسهیالت دريافتی از سوی دريافتکنندگان ،به ايجاد مشععک بععرای سیسععتم بععانکی،
سرايت بحران از شبکه بانکی به ديگر بازارهای مالی و نهايتا ک اقتصاد منجر شود ،حساسعیتهای
الزم را برانگیخته است ،بنععابراين ،مطالیععات گسععتردهای در صصععوح حبابهععای قیمتعی مسععکن و
عوام تاییرگذار بر آن انجام شده است .اما ادبیات توانپذيری مسکن ،کامال نوپععا ،و مطالیععات در
صصوح آن ،محدود است .توجه به توانپذيری مسکن ،که به تدري در حال شک گیری و تبدي

1.

)Baker (2018
Loan to Value
3. Non-Performing Loans
2.

ایر شوک درآمدهای نفتی بر توان پذيری قیمت مسکن شهری در ايران 135

به يک پويش جهانی است ،1صاستگاهی ورای نگرش صرفا اقتصادی دارد و بععا مسععائ اجتمععاعی-
زيستمحیطی و امنیتعی نیع آمیختععه اسععت .بععه بیعان روشععنتر ،بررسععیها نشععان میدهععد بععا وجععود
تفاوتهای مععاهوی بسععیاری کععه در شععیو گسععترش شهرنشععینی در نقععاط مختلععف جهععان مشععاهده
میشود ،امروزه ،جهان به سرعت در حال شهری شدن است (عظیمععی .)13 :1381 ،بععه طععوری کععه
پیشبینی میشود سهم جمییت شهری از ک جمییت جهععان کععه در سععال  30 ،1950درصععد بععوده
است ،تا سال  2050به  66درصد بالغ گردد (سازمان مل متحد .)2 :2014 ،در ايعن فرآينععد تحععول،
عملکرد صحیح اقتصاد کالن ،به طور قطع نقش تییینکنندهای در هدايت بخععش مسععکن در مسعیر
توسیه پايدار ايفا میکند و غفلت از حفععت تناسععب قیمععت مسععکن و درآمععد صععانوار ،میتوانععد بععه
گسترش بدمسکنی و حاشیهنشینی منجر شود .بر اين مبنععا ،در راسععتای تحقع رشععد متععوازن منععاط
شهری و پیشگیری از پیامدهای اجتماعی-اقتصادی مخرب ناشی از بیتوجهی به توانپذيری قیمت
مسکن ،از دهه  1960در آمريکا ،دهه  1980در اروپا (گابري  2و همکاران )4 :2005 ،و دهه 1990
در ادبیات مسکن ديگر کشععورهای دنیععا (مععولینر و ملععین ،)249 :2015 ،3ال امععی بععه نععام مسععکن در
استطاعت (توانپذير) شک گرفته است و به اين ترتیب ،سیاستگذاران کععالن بععا رصععد تحععوالت
قیمتی مسکن ،حفت تناسب قیمت با درآمد آحاد جامیه را در کانون توجه قرار دادهاند .اگرچه ،به
جهت ويژگیهای کاالی مسکن و همچنین پیچیدگیهای اقتصععادی-اجتمععاعی کشععورها ،تععاکنون
مییار و استاندارد جهانی مشخصی ،که بتواند در حوزه مسکن توانپذير مورد توجه سیاستگذاران
عرصه مسکن قرار گیرد ،ارائه نشده اسععت ،امععا بررسععی دقیع شععاص
مسکن نشان میدهد ،هماکنون ،اين شععاص
صانوار و «شاص

های کععاربردی توانپععذيری

در دو قالععب «سععهم ه ينععه اجععاره مسععکن در بودجععه

دسترسی به مسکن - ،که دو روی يک سکهاند -در بسیاری از کشورها ،مبنای

ارزيابی توانپذيری قرار گرفتععه اسععت .بععر اسععا

رهیافععت «سععهم ه ينععه اجععاره مسععکن در بودجععه

صانوار  ،مسکنی توانپذير محسوب میشود که ه ينه اجاره آن از درصدی از درآمد صانوار بیشتر
نباشد (اين نسبت در کشورهای مختلف غالبا در دامنه  25تا  30درصد تییین شده اسععت) .رهیافععت

 .1پیام جهانی کمیته اسکان بشر سازمان مل متحد ،برای سال « ،2017سیاست مسکن :صانههای متناسب با درآمد« است
(برنامه اسکان بشر مل متحد.)2017 ،
)Gabriel (2005
)Mulliner and Maliene (2015

2.
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ديگر؛ «شاص

دسترسی به مسکن است که از نسبت میانگین قیمععت مسععکن بععه میععانگین درآمععد

ساالنه صانوار به دست میآيد و نشان میدهد ،يک صانوار با فرض پسانداز ک درآمد سال صود،
طی چند سال ،میتواند صاحب صانه شود .آستانههای شععاص

دسترسععی بععه مسععکن بععه قععرار ذيع

است:
-

بازار مسکن در دامنه قیمتی با نسبت  3سال و کمتر« ،در دستر

-

 3/1تا  4/0سال« ،نسبتا دور از دستر

-

4/1تا  5/0سال« ،به طور جدی دور از دستر

-

 5/1سال و بیشععتر« ،شععديدا دور از دسععتر

و
(.

International Housing Affordability Survey,

)2018
بررسیها نشان میدهد ،در ايران شاص
شديدا دور از دستر

دسترسی بععه مسععکن شععهری ،از سععال  1381در محععدوده

قرار گرفته و در سال 1395به عدد  11رسیده است (دفتر برنامهري ی ،تجهی

منابع و اقتصاد مسکن .)1397 ،به عالوه در سال  ،1395ه ينه اجاره مسکن ،بععه طععور متوسع 34/1
درصد از سبد ه ينه صانوارهای شهری را به صود اصتصاح داده است (پايگاه اينترنتی مرکع آمععار
ايران ،زمان دسترسی شهريور ماه  .)1397اين می ان در گروههای کمدرآمد بععه بععیش از  50درصععد
میرسععد .سیاسععتگذاریهای نامناسععب در حوزههععای مسععکن و اقتصععاد ،در کنععار رشععد سععريع
شهرنشینی ،باعث شععده اسععت تععا  19میلیععون نفععر از جمییععت  59میلیععون نفععری جامیععه شععهری ،در
بافتهای فرسوده شهری و حاشیه شهرها اسکان يابند (توکلینیععا و ضععرغامی .)50 :1397 ،آمععاری
که به عنوان آينه تمام نمای مشک توانپذيری قیمت مسکن در مناط شهری ،بر ل وم توجه کام
به روند تحوالت توانپذيری مسکن صحه میگذارد .ايران ،کشوری نفتی اسععت و صععادرکنندگان
نفتی بیضاً با عارضه بیماری هلندی نی مواجهاند ،بنابراين اف ايش درآمععد نفتععی ،عععالوه بععر اينکععه
درآمد سرانه اين کشورها را بهبود میبخشد ،مطاب با ادبیات بیماری هلندی میتواند قیمت مسکن
و در مجمو توانپذيری قیمت مسکن را تحت تاییر قرار دهد .به رغم اهمیت بخش نفت و مسکن
در اقتصاد ايران و همچنین حاد بودن وضییت توانپذيری قیمت مسکن شهری در کشور و احتمال
تاییر نوسانات درآمد نفتی بر توانپذيری مسکن ،با وجود بررسی گسترده ،مطالیهای که به بررسععی
وضییت عمومی توانپذيری قیمت مسکن شهری و تحلیع رفتععار قیمععت مسععکن و درآمععد صععانوار
شهری در ايران پرداصته باشد و يا در آن عوام تاییرگذار بر توانپذيری قیمععت مسععکن در کشععور
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بررسی شده باشد ،مشاهده نمیشود .اين در شرايطی است که شاص

توانپععذيری قیمععت مسععکن

شهری در ايران ،که تا قب از سال  1381تحععت تععاییر چرصععههای تجععاری بععازار مسععکن ،بیضعاً در
محدوده شديداً دور از دستر
از دستر

قرار میگرفت ،از اين سال به بید ،مستمراً در محدوده شععديداً دور

قرار داشته است و حاشیهنشینی و بدمسکنی به عنوان نمادهای عینی ضععیف توانپععذيری

در کشور به سرعت در حال گسترش است .با اين توضیح ،بررسی رفتععار دو متغیععر درآمععد صععانوار
شهری و قیمت مسکن و همچنین تبیین عوام تاییرگذار بر توانپذيری مسکن در ايران ،از اهمیععت
ويژهای برصوردار است .در اين مقاله که در سرفص های ذي تنظیم و ارائه میشود و توجه دادن به
موضععو توانپععذيری مسععکن شععهری نععوآوری آن محسععوب مععیشععود ،در نظععر اسععت ،بععه کمععک
تکنیکهای اقتصادسنجی فرضیههای ذي آزمون شود.
-

رفتار شاص

توانپذيری قیمت مسکن از يک عدم تیادل کوتاهمدت ناشعی از رفتارهععای سعیکلی

فراتر رفته و در حال تبدي به چالشی بلندمدت است.
-

شوک درآمد نفتی بر تحوالت توانپذيری قیمت مسکن تاییرگذار بوده است.
پس از ذکر اين مقدمه ،در ادامه ،مبانی نظری چالش توانپذيری قیمت مسکن تبیین میشود .بخش
بید به ادبیات تجربی و مطالیات داصلی و صارجی انجام شده در اين صصوح اصتصععاح دارد .در
ادامه ،ضمن ارائه تحلی آماری توانپععذيری مسععکن در منععاط شععهری ايععران و بررسععی همگرايععی
درآمد صانوار و قیمت مسکن شهری ،تاییر شوک درآمععد نفتععی بععر توانپععذيری قیمععت مسععکن در
قالب مدل  SVARتبیین میشود .در نهايت ،بر اسا

نتاي مدل توصیههای سیاستی ارائه میشود.

 -2مبانی نظری
مبانی نظری اين پژوهش در دو بخش ارائه میشععود .بخععش نخسععت بععه بیععان مبععانی نظععری چععالش
توانپععذيری قیمععت مسععکن اصتصععاح دارد .در بخععش دوم ،مبععانی نظععری تععاییر درآمععد نفت عی بععر
توانپذيری قیمت مسکن تبیین میشود.
 -1-2چالش توانپذیری قیمت مسکن
در شرايطی که بازارها ،از جمله بازار «مسععکن و «نیععروی کععار از کععارايی الزم برصععوردار باشععند،
میتوان انتظار داشت که درآمد صانوار و قیمت مسکن رفتاری همسو و همگرا داشته باشند ،همععین
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منط  ،مبنای نظری مطالیاتی بوده که در آنها همگرايی قیمت مسکن و درآمد صععانوار ،بععه عنععوان
پیش فرض ،اصلی پذيرفته شده قلمداد شده است .برای نمونه مالپ ی ،)1999( 1کاپوزا 2و همکاران
( ،)2002و مین )2002( 3در بررسی مشک توانپذيری و رفتار حبععابی قیمععت مسععکن ،بععا تکیععه بععر
تئوری تقاضای مسکن-که میطو

به درآمد صانوار است -اينگونه استدالل میکنند که ،اگرچععه

در کوتاهمدت ممکن است قیمت مسکن و درآمد صانوار موقتاً از يکععديگر فاصععله بگیرنععد ،امععا در
بلندمدت ،اين دو متغیر رفتاری همگرا داشته و تماي به بازگشت به روند بلندمدت دارند .در پاسخ
به اين مطالیات بايد به اين نکته اشاره کرد کععه بازارهععا ال امعاً از کععارايی الزم برصععوردار نیسععتند و
نتاي تجربی نی نشان میدهد که درآمد صانوار و قیمت مسکن ال اماً رفتاری همگرا ندارنععد .بععرای
مثال ،جوشا گالین ،)2006( 4چی چن 5و همکاران ( )2007و تسای و پنع

 )2012( 6بععا اسععتناد بععه

اينکه ،قیمت مسکن ال اماً از درآمد صانوار تاییر نمیپذيرد و عوام متیددی هستند کععه قیمععت را
تییین میکنند ،همگرايی اين دو متغیر را امری قطیی نمیدانند و میتقدند موارد متیددی را میتوان
مشاهده کرد که به اقتضای شراي بازار ،رفتععار ايععن دو متغیععر از يععک رفتععار همحرکععت و همگععرا
صارج شده است .لذا ،فرض همگرايی درآمد صانوار و قیمت مسکن بديهی نیست و نیازمند آزمون
است .در واقع مخدوش شدن توانپذيری مسکن و صارج شععدن آن از حععدود اسععتاندارد ،ناشعی از
تداوم همین رفتار غیر همگراست و وجود چنین رفتاری ،زمینه ساز طرح ادبیات توانپذيری قیمععت
مسکن بوده است.
 -2-2تاثیر تحوالت درآمد نفتی بر توانپذیری مسکن
از آنجا که مطاب مبانی اقتصاد صرد ،در تابع تقاضا درآمد صانوار از عوامع اصععلی تاییرگععذار بععر
قیمت هر کااليی ،از جمله کاالی مسکن است .بنععابراين ،چنانچععه مطععاب ادبیعات نظععری موجععود،
عوام تاییرگذار بر قیمت مسععکن ،بععه شععرح میادلععه ( ،)1تععابیی از درآمععد صععانوار ،درآمععد نفتعی،
سیاست پولی و ديگر عوام در نظر گرفته شود.
1.

)Malpezzi (1999
)Capozza (2002
)3. Meen (2002
)4. Joshua Gallin (2006
)5. Chi Chen (2007
)6. Tsai and Peng (2012
2.
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PH =  +  * Oil Re venues +  * Monetary Policy +  * Household Income + ...

()1

با لگاريتمگیری از دو طر

میادله و انتقال لگاريتم درآمد صانوار به سمت چپ میادله ،همانگونه

که مشاهده میشود ،سمت چپ میادله ،همان نسبت (شاص

) توانپذيری قیمت مسکن است و به

تیبیری عوام تاییرگذار بر توانپذيری قیمت مسکن به شرح میادله ( )2صواهد بود:
(Log ( PH / HouseholdI ncome) = f ( Log (Oil Re venues), Log (MonetaryPolicy),...))2

بنابراين ،در تبیین مبانی نظری تاییر درآمد نفتی و ديگععر عوامع تاییرگععذار بععر توانپععذيری قیمععت
مسکن ،تبیین مبانی نظری عوام تاییرگذار بر قیمت مسکن کفايت میکند .با اين توضیح ،در ادامه
با توجه به رهیافت اين مقاله در طراحی مدل  ،svarبه اصتصععار مبععانی نظععری تععاییر درآمععد نفتععی و
سیاست پولی بر قیمت مسکن ارائه میشود.
کوردن و نیععری )1982( 1در مطالیععهای کععه بععه تبیععین ادبیعات بیمععاری هلنععدی و سععاز و کععار تععاییر
درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت میپردازد ،رون بخععش نفععت را حععاوی دو
ایر «مخارج و «حرکت عوام تولید بر اقتصاد میرفی میکنند .طب «ایر مخارج  ،افع ايش قیمععت
نفت ،منجر بععه افع ايش درآمععدهای ارزی کشععورهای صععادرکننده نفععت و افع ايش درآمععد سععرانه
میشود؛ که حاص آن اف ايش تقاضا برای هر دو کاالی قاب مبادله و غیر قاب مبادله است .تحععت
اين شراي  ،دولتها در جهت کنترل اف ايش قیمتهععا ،اجععازه افع ايش واردات را صواهنععد داد .از
آنجا که بخشی از مازاد تقاضای کاالهععای قابع مبادلععه از طريع واردات تعأمین میشععود ،قیمععت
کاالهای غیر قاب مبادله نسبت به قیمت کاالهای قاب مبادلععه افع ايش میيابععد .طبع ایععر «حرکععت
عوام تولید  ،نی با اف ايش قیمت نفت ،حرکت عوام تولید از بخش قاب مبادله و بخش غیر قاب
مبادله اقتصاد ،به سمت بخش نفت انجام میشود .البته از آنجا که تحت تاییر ایععر مخععارج ،قیمععت
کاالهای غیر قاب مبادله نسبت به کاالهای قاب مبادله ،با اف ايش بیشتری همراه بععوده اسععت ،میع ان
صروج منابع از بخش قاب مبادله در مقايسه با بخش غیر قاب مبادله ،بیشتراست .موضوعی که از آن
تحت عنوان حرکت ضد صنیتیشدن تیبیر میشود.
)Corden and Neary (1982

1.
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عالوه بر نقش تاییرگذار درآمد نفتی بر تحوالت قیمت مسکن کشورهای صادرکننده نفت ،مطاب
مبانی نظری که در ادامه به اصتصار ارائه میشود ،سیاست پولی نیع  ،از کانالهععای ذيع  ،بععر قیمععت
دارائی مسکن (و ساير دارائیها) تاییرگذار است .البورن )2008( 1در مطالیععه صععود ،تغییععر در نععر
بهره را کانالی مویر بر بازار مسکن میرفی میکند .در اين کانال ،اف ايش نر بهره از طري اف ايش
ه ينه اصذ تسهیالت ،واجد دو کارکرد مستقیم بر بخش مسکن است ،به گونهای که نر های بهره
باالتر ،به واسطه اف ايش ه ينههای استقراض (و درآمد قاب تصر

کمتر) واجد ایععرات درآمععدی

نر بهره به صععورت کععاهش سععرمايهگذاری (و مصععر ) صواهععد بععود .بععه عععالوه ،مطععاب مطالیععه
هدلوند 2و همکاران ( )2016قیمت مسکن ،به مانند ديگر دارايیها ،نسبت بععه بععازدهی دارايیهععای
مالی نظیر اوراق قرضه حسا

است و چنانچه بازدهی اوراق قرضه اف ايش يابد ،دارندگان دارايی

مسکن ترجیح میدهند بخشی از سبد دارايیهای صود را به اوراق قرضععه تبععدي کننععد .همععین امععر
باعث میشود مادامیکه بازدهی ناشی از نگهداری ساير دارايیهععا بععا در نظععر گععرفتن ريسععکهای
متفاوت بیشتر باشد ،قیمت مسکن کاهش يابد .مطععاب مطالیععه بععوردو و ويععالک )2004( 3ديععدگاه
ديگر در تبیین کانال ایرپذيری قیمت مسکن از سیاست پولی ،کععه از ادبیععات اقتصععاد کععالن تیععادل
عمومی پويا نشات میگیرد ،بر اين اص استوار است که شکست سیاست پولی در تثبیت قیمتهععا،
میتواند به حباب قیمت دارايیها بیانجامد .در اين ارتباط ،با توجه به ساز و کار مدلهای انتظارات
عقاليی تیادلی ،تصمیم ناصحیح در اعمال سیاست پولی ،بععرای مثععال اسععتفاده از قواعععد نععر بهععره
بیتوجه به نر تورم بلندمدت پايدار ،میتواند منجر به پیشبینی آيندهنگر و ايجععاد حبععاب قیمععت
دارايیها شود .در نقطه مقاب  ،چنانچه سیاستگذار از يک قاعده روشععن کععه در آن نععر بهععرهی
هد

متناسب با تورم تثبیتشده تیدي شوداسععتفاده کنععد ،میتععوان شععاهد حععاکم شععدن شععرايطی

مناسب در بازار دارائیها بود .بر اسا

مطالیه محنتفر و دهقانی ( ،)1388مسیر ديگر تاییر سیاست

پولی بر قیمت مسکن از مجرای نقدينگی است ،در اين کانال ایرگذاری ،واکنش قیمععت دارايیهععا
به تغییر در عرضه پول مورد توجه است .ایر نقدينگی بر تولیععد ،هماهنع

بععا نظريععه مقععداری پععول

است .مطاب اين نظريه ،سطح عمومی قیمتها ،با موجودی پععول مععرتب اسععت .اگرچععه ،در نظريععه
کالسیکها پول صنثی است و تغییرات در موجودی پول فق به تغییععر در سععطح عمععومی قیمتهععا
1.

)Elbourne (2008
)Hedlund (2016
)3. Bordo and Wheelock (2004
2.
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میانجامد .اما ،مکتب پولیون در تفسیر صود از نظريه مقداری پول ،پول را در کوتاهمدت منشاء ایر
بر متغیرهای حقیقی و غیر صنثی میدانند ،لکن در بلندمدت نظريه کالسیکها ،مبنی بر صنثی بودن
پول را میپذيرند .بنابراين ،در کوتاهمدت سیاست پولی انبساطی که نقععدينگی موجععود در بععازار را
اف ايش میدهد ،در بخشهايی با کشش عرضه باال (بازار کاالهای مصرفی قاب تجععارت) واکععنش
ماليم قیمتی و در بخشهايی با کشش قیمتی عرضه پايین (بازار مسکن) واکنش سريع قیمتی ايجاد
میکند.
 -3پیشینه مطالعات
 -1-3پژوهشهای داخلی
همانگونه که در مقدمه نی اشاره شد ،با وجود اهمیععت بخععش نفععت و مسععکن در اقتصععاد ايععران و
همچنین حاد بودن وضییت توانپذيری قیمت مسکن شهری در کشور ،با وجود بررسععی گسععترده،
مطالیهای که در آن ،به تحوالت توانپذيری قیمت مسکن شهری در کشور يا تحلی رفتععار قیمععت
مسکن در مقايسه با درآمد صانوار پرداصته شده باشد و يا در آن عوام تاییرگذار بر تععوان پععذيری
قیمت مسکن تحلی شده باشد ،مشاهده نشد .بنابراين در بخععش مطالیععات داصلععی ،مطالیععه مععذکور
فاقد پیشینه و از اين حیث اين مقاله حاي نوآوری است .البته ،بر اسا
چاراالمبو  )2014( 2و چن

مطالیات رينولدز،)2014( 1

و چن ،4)2001( 3ادبیات «توانپذيری قیمت مسکن قرابت زيادی با

ادبیات «حباب قیمتی مسععکن دارد ،بععه طععوری کععه مطععاب ادبیععات توانپععذيری ،از نسععبت «قیمععت
1.

)Reynolds (2014
)Charalambos (2014
)3. Chang and Chen (2001
2.

 .4ادبیات حباب قیمتی مسکن و توان پذيری مسکن ،کامال منطب نیستند و موارد ذي از وجوه افتراق اين دو ادبیات
محسوب میشود :اوال در مقوله توانپذيری ،قیمت و اجاره مسکن هر دو دور از دستر

میشوند ،اما در حباب قیمتی

نسبت «اجاره به قیمت مسکن از نسبتهای مبتنی بر مبانی بازار فاصله میگیرد کلکو ( .)2017یانیا در حباب قیمتی،
بازار ماهیت صوداصالحی داشته و با ترکیدن حباب و يا فاصلهگرفتن قیمت از مبانی بازار ،مجددا قیمت به روند
بلندمدت صود باز میگردد؛ اما در مقوله توانپذيری ،از آنجا که مطاب اصول بازار ،با عدم اقبال طر

تقاضا به

قیمتهای جديد ،قیمتها به نقطهای باز میگردد که غالب بازار را تشکی میدهد ،در اين بازگشت به روند ،در
صورتی که تناسب قبلی قیمت مسکن و درآمد صانوارهای کم درآمد برقرار نشود ،توانپذيری کاهش يافته و در اين
میادله ،گروهی از افراد کم درآمد از مجموعه تقاضای مویر و بازار حذ

میشوند.
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مسکن به «درآمد صانوار تحت عنوان شاص

توانپذيری ياد میشود و دقیقاً از همین نسبت و يا

نسبت «قیمت مسکن به «اجاره مسکن  ،برای بررسی وجععود حبععاب قیمتععی اسععتفاده میشععود و بععه
تیبیری عواملی که به شک گیری حباب قیمتی منجر میشود ،میتواند توانپذيری قیمت مسکن را
نی دستخوش تغییر کند ،بنابراين ،نظر به اينکه ،با دقت نظر در آن دسته از مطالیات داصلی که بععه
تبیین عوام تاییرگذار بر حباب قیمتی مسکن پرداصتهاند و الهام گرفتن از مطالیععاتی کععه در ديگععر
کشورها در صصوح تبیین عوام تاییرگذار بر توانپذيری مسکن انجععام شععده اسععت ،میتععوان بععه
ساصتار عوام تاییرگذار بر توانپذيری قیمت مسکن درايران دسععت يافععت .در ادامععه بععه برصععی از
مطالیات داصلی که به تبیین عوام تاییرگذار بر قیمت و يا حباب قیمتی مسکن پرداصتهانععد ،اشععاره
میشود.
کمیجانی و همکاران ( )1392در مطالیهای با عنوان«تحلیع پععولی حبععاب بععازار مسععکن در اقتصععاد
ايران  ،با استفاده از متغیرهای «نر ارز « ،قیمت سکه طععال « ،شععاص

کع بععور

اوراق بهععادار ،

«نقدينگی « ،نر سود بانکی « ،نر تورم و «درآمدهای نفتی به کمک مدل الگوی صودتوضععیح
برداری با وقفههای گسترده ( ،)ARDLبه بررسی حبععاب قیمتععی مسععکن در ايععران در بععازه زمععانی
 1369-1390میپردازند .در اين بررسی آیار کوتاهمدت و بلندمدت متغیرهععای مععذکور بععر حبععاب
قیمت مسکن تخمین زده شده است .از آنجا که ضريب تیدي در رابطه پويا ،برابر مقععدار عععددی
-0/58بوده ،اينگونه استنتاج شده است که آیععار تکانععههای کوتاهمععدتی کععه موجععب عععدم تیععادل
میشوند ،پس از دو دوره از بین صواهد رفت و تیععادل بلندمععدت مجععددا پععس از دو سععال حاصع
میگردد.
قلیزاده و کمیاب ( )1390در مطالیهای با عنوان «بررسی عوام مؤیر بر تییین سععهم حبععاب قیمععت
در بازار مسکن  ،با استفاده از دادههای فصلی بازه زمانی 1371-86و روش صودرگرسیون برداری،
به بررسی تأییر تکانههای متغیرهای سیاست پولی و ساير متغیرها بر حباب قیمت مسکن میپردازند.
نتاي تج يه واريانس حاکی از آن است که در تمامی دورههای مورد بررسععی ،در نتیجععه نوسععانات
حبابی قیمت مسکن ،شوک قیمت مسکن از اجرای سیاستهای پولی انبساطی (اف ايش نقدنیگی و
کاهش نر بهره واقیی) ،نق و انتقاالت بازار سرمايه و دارايیها ،و تغییرات طر
تاییر پذيرفته است.

عرضععه مسععکن
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زروکی و موتمنی ( )1396در مقالهای با عنوان «ایر نامتقارن قیمت نفت بر بععازار مسععکن در ايععران:
کاربردی از رهیافت  ARDLغیر صطی  ،با بررسی روند حرکتی قیمععت نفععت در اقتصععاد ايععران و
تطاب آن با دورههای رون و رکود بخش مسکن ،با استفاده از رهیافت صودتوضیحی با وقفععههای
توزيیی غیر صطی ( )NARDLبه واکاوی تاییر قیمت نفت بر قیمت مسکن ،در قالبی نامتقارن طی
سالهای  1351-94پرداصته است .نتاي بررسی نشان میدهد دورههای رون نفتی با اف ايش قیمت
مسکن همراه است اما در دورههای رکود نفتی عکس اين رابطه برقرار نیست .نتععاي وجععود رابطععه
نامتقارن بین قیمت نفت و شاص
مثبت و مینادار شاص

قیمت مسکن را تايید کرده اسعت .يافتععه ديگععر ايععن مطالیععه ایععر

قیمت مصر کننده بر قیمت مسکن ،در کوتاهمدت و بلندمدت است.

 -2-3پژوهشهای خارجی
بررسیها نشان میدهد در ديگر کشورها به ويژه در کشورهايی که شاص

های توانپذيری مسکن

تا اندازهای از حدود استاندارد فاصله گرفتععه اسععت (بععرای مثععال :کانععادا ،اسععترالیا و سععنگاپور) و يعا
شاص

مذکور نگران کننده و در محدوده شديدا دور از دستر

قرار گرفته اسععت (بععرای نمونععه:

تايوان) ،مطالیاتی در صصوح توانپذيری مسکن انجام شده و اقداماتی نیع بععه منظععور سععاماندهی
بازار مسکن توانپذير در حال انجام است .برای نمونه؛ گالین )2006( 1با استفاده از سری زمانی 27
ساله دادههای کشور آمريکا ،به بررسی همگرايی قیمت مسکن و درآمد صانوار پرداصته اسععت ،در
اين بررسی همگرايی اين دو متغیر تايید نشععده اسععت .بععه جهععت بررسععی دقیع تر موضععو  ،مجععدداً
همگرايی مذکور برای  95منطقه شهری و در يک دوره  23ساله در قالب مدل پان بررسععی شععده،
طب اين بررسی نی  ،همگرايی متغیرها تايید نشده است .چی چن 2و همکاران ( )2007با اسععتفاده از
دادههای کشور تايوان و آزمون مرسوم همگرايی ،به بررسعی رابطععه میععان قیمععت مسععکن و درآمععد
صانوار و عل تضییف اين رابطه پرداصتهاند .نتاي اين مطالیه نشان میدهععد رابطععه بلندمععدتی میععان
قیمت مسکن و درآمد صانوار حاکم نیست ،اما با توجه به آزمععون شکسععت استوکاسععتیک 3کععه بععر
اسا

آن ،در دوره مورد بررسی ،به شوکهای موقت اجازه عم داده میشود ،وجود ارتباط میان
1.

)Gallin (2006
)Chi Chen (2007
3. Stochastic Break (Stop Break) Test
2.
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اين دو تايید شده است .ژان

 )2015( 1با اشاره به وجود تفاوت عمی قیمت مسکن میان شهرهای

چین که بیضا تا  12برابر هم میرسد ،با استفاده از ريشه واحد پان  ،همگرايی پان و آزمون علیت
گرنجری پان  ،به بررسی رابطه بین قیمت مسکن و درآمد قاب تصر

صانوار و عل تفاوت قیمت

مسکن در  35شهر چین پرداصته و با اسععتفاده از مععدل  ،FMOLSپايعداری توانپععذيری مسععکن را
مورد بررسی قرار داده است .نتاي اين مطالیه نشان میدهد رابطهای بلندمدت میان قیمت مسکن و
درآمد صانوار در  35شهر مورد بررسی وجععود دارد و توانپععذيری مسععکن از پايعداری 2برصععوردار
است؛ اما اين پايداری بسیار شکننده و ضییف است .در صصععوح مطالیععات تجربعی در ارتبععاط بععا
تبیین عوام تاییرگذار بر توانپذيری قیمععت مسععکن نیع میتععوان بععه مطالیععه ووریینگععتن و هیگع

3

( )2013با عنوان «بررسی عوام کالن تاییرگذار بر توانپذيری قیمععت مسععکن در کشععور اسععترالیا
اشاره کرد که در بازه زمانی  1985-2010و با اسععتفاده از رهیافععت  ،ARDLایععرات کوتاهمععدت و
بلندمدت برصی از شاص

های کالن بر توانپذيری تحلیع شععده اسععت .متغیرهععای مسععتق شععام

مالیات بر عايدی سرمايه ،عملکرد بازار سرمايه ،عملکرد بخش صصوصی در عرضه مسععکن ،رشععد
تولید ناصال

ملی ،رشد جمییت و دسترسی به تسهیالت ارزان قیمت صريد و تولید مسکن در نظر

گرفته شدهاند .متغیر وابسته يک بار «شاص
بار ديگر «شاص

توانپذيری مسکن منتشر شده در آمارهای رسععمی و

نسبت درآمد به قیمت در نظر گرفته شده است .نتاي مدل مويععد آن اسععت کععه

مشک توانپذيری مسکن در اين کشور ،صرفا ناشی از يک عدم تیادل کوتاهمدت است.
در ارتباط با بررسی تاییر اف ايش قیمت نفت بر توانپذيری مسععکن نیع میتععوان بععه مطالیععه سععکا و
المطیری )2016( 4اشاره کرد که در آن به بررسی عوام تاییرگذار بر توانپذيری مسکن در کشور
کويت پرداصتهاند .در اين مطالیه که به صورت پان برای  6اسععتان کويعت صععورت گرفتععه اسععت،
توانپذيری مسکن تابیی از مخارج دولت ،قیمت نفت ،نر بهره و تورم در نظر گرفته شده اسععت.
اين بررسی نشان میدهد متغیرها همگرا هستند و از مدل  VECMبرای بررسی رواب بلندمععدت و
سرعت همگرايی استفاده شده است .تج يه واريانس نشان میدهد در طی ده فص  94/3 ،درصد از
پیشبینی واريانس صطا در قیمت مسکن توس صود قیمت مسکن توضیح داده میشود و تنها ،2/3
1.

)Zhang (2015
Stability
)3. Worthington and Higgs (2013
)4. Sakka and Almutairi (2016
2.
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 1/5 ،5/6و  0/8درصد از واريانس مذکور به ترتیب توس نر بهره ،نر تورم ،مخععارج دولععت و
قیمت نفت توضیح داده میشود .در نهايت ،با توجه به نتاي مععدل و سععاصتار بععازار مسععکن در ايععن
کشور ،سیاستگذاری مناسب در حوزه عرضه زمین و همچنین توجه ويژه به جانب عرضه مسکن،
به عنوان عوام کلیدی بهبود شاص

های توانپذيری مسکن در اين کشور میرفی میشود.

کیلین  1و همکاران ( )2017در مقالهای با عنوان «ایر شوکهای نفتی بر بععازار مسععکن :شععواهدی از
کانادا و آمريکا  ،با اشاره به نوسانات اصیر در بازارهای انرژی نفت و با توجه بععه ال امععات ارزيععابی
تاییر تغییرات قیمت نفت بر محی اقتصاد کالن ،رکود ب رگ سالهای  2007-2009را دلیلی متقن
بر ضرورت نظارت دقی تر بازار مسکن جهانی اعالم میکننععد .در ايععن مطالیععه بععا اسععتفاده از مععدل
 ،SVARمی ان ایرپذيری بازار مسکن از شوک قیمت نفت مورد ارزيابی قرار میگیرد .نتععاي ايععن
مطالیه نشان میدهد واکنش بازار مسکن به می ان قاب مالحظهای بععه دو عامع بسععتگی دارد .اول،
اينکه بررسی شود تغییر قیمت نفت ناشی از شوکهای طععر

تقاضاسععت يععا طععر

عرضععه .دوم،

تراز تجاری نفت ،به نفع واردات است يا صادرات .در اين مقاله کانالهای مختلععف اقتصععاد کععالن
که از طري آن شوکهای نفتی بر قیمت مسکن تاییر میگذارند نی تبیین شده است.
 -4روش تحقیق
روش تحقی حاضر ،از لحاظ هد  ،کاربردی و از نظر ماهیعت ،از نععو تحلیلعی اسععت کععه ایبععات
فرضیههای آن با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی صورت میگیرد .بععا ايععن توضععیح ،در ادامععه،
پس از ارائه تحلی آماری از روند تحوالت قیمت مسکن و درآمد صانوار شهری و تبیین وضععییت
توان پذيری قیمععت مسععکن طععی دوره زمععانی  ،1370-95فرضععیه هععای تحقیع مععورد آزمععون قععرار
میگیرد .بنابراين ،ابتدا در قالب بررسی وضییت همگرايی قیمت مسکن و درآمد صانوار شهری ،به
کمک روش جوهانسن ،فرضیه اول مورد آزمون قرار میگیرد .سپس ،به منظورآزمون فرضیه دوم،
به کمک مدل  ،SVARایر شوک درآمد نفتی بر توانپذيری قیمت مسععکن در بععازه زمععانی (-95
 )1370مورد ارزيابی قرار میگیرد.

)Killins (2017

1.
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 -5تجزیه و تحلیل دادهها و معرفی نتایج
 -1-5تحلیل آماری تحوالت شاخص توانپذیری مسکن شهههری در کشههور و بررسههی
همگرایی قیمت مسکن و درآمد
بررسیهای آماری نشان میدهد از سال  1383تا  ،1395قیمت مسکن به طور متوس ساالنه 23/6
درصد و درآمد صانوار شهری و شاص

بهای کاالها و صدمات مصرفی ،به ترتیب ساالنه  17/4و

 17/2درصد رشد داشتهاند و به تیبیری تحوالت قیمت مسکن ،به ضرر صانوارهای فاقد مسکن ر
داده است .به اين ترتیب ،در حالی که شاص

دسترسی به مسکن در مناط شهری ايران ،در

سالهای  1377-80میادل  4سال بوده است ،در سال  ،1395اين شاص
است ،نمودار ( )1به وضوح اف ايش شکا

به رقم  10/4سال رسیده

بین درآمد صانوار و قیمت مسکن را به نمايش

میگذارد.
1300
1100

متوس درآمد ساالنه

افزایش شکاف

900

درآمد خانوار و

متوس قیمت يک متر مربع آپارتمان ک کشور

قیمت مسکن

شاص

700

بهای کاالها و صدمات مصرفی

500
300
100

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
مأخذ :پايگاههای اينترنتی بانک مرک ی ج.ا.ايران ،مرک آمار ايران و وزارت راه و شهرسازی

نمودار  :1روند تحوالت شاخص  ،CPIقیمت یک متر مربع آپارتمان و متوسط درآمد خانوار ()1383=100
جدول  :1نسبت توانپذیری مسکن در مناطق شهری
سال

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

نسبت توانپذیری

7/9

6/1

5/1

4/7

4/9

5/3

4/9

4/5

4/2

سال

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

نسبت توانپذیری

3/9

4/3

5/0

5/8

5/5

5/7

5/5

7/3

6/9

سال

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

نسبت توانپذیری

7/8

11/7

11/0

12/1

12/2

11/8

10/3

10/4

ماخذ :پايگاه اينترنتی وزارت راه و شهرسازی ،زمان دسترسی صرداد ماه 1397
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مطاب جدول  ،1هر چند نسبت توانپذيری مسکن از سال  ،1381در محدوده شديدا دور از
دستر

قرار گرفته است اما با توجه به ماهیت چرصهای بخش مسکن و اينکه چرصههای تجاری

ج و ماهیت هر بازاری است ،هرگونه اف ايش نسبت توانپذيری قیمت مسکن و يا احیانا صروج
شاص

از استانداردهای تییین شده ،ال اما به مفهوم بحرانی تشديدشونده نیست و چه بسا اين

نسبت بواسطه رفتارهای سیکلی از حد استاندارد صارج شده و ممکن است تحت همین رفتار نی به
محدوده استاندارد باز گردد .برای نمونه ،بواسطه همین رفتار چرصهای مسکن ،نسبت مذکور از
 7/9در سال  1370به  3/9در سال  1379رسیده است .بنابراين ،آنچه نگرانکننده است آنکه؛ با
در نظر گرفتن رفتارهای سیکلی بخش مسکن و به واسطه رشد سريعتر قیمت مسکن از درآمد
صانوار ،نسبت توانپذيری به گونهای با اف ايش همراه شود ،که روند همگرايی «قیمت مسکن و
«درآمد صانوار دچار اصتالل شده و همگرايی دو متغیر تائید نشود .در ادامه ،به کمک مدلهای
اقتصاد سنجی ،وضییت همگرايی قیمت مسکن و درآمد صانوار شهری بررسی میشود.
 -1-1-5بررسی همگرایی درآمد خانوار شهری و قیمت مسکن
به منظور بررسی همگرايی دو متغیر درآمد صانوار شهری و قیمت مسکن شهری ،بازه زمانی سال
 1371لغايت  1395و با تواتر فصلی مبنا قرار گرفته است .از آنجا که سری زمانی متوس قیمت
يک متر مربع آپارتمان در ک مناط شهری کشور وجود ندارد ،با توجه به وجود آمار مذکور در
صصوح قیمت زمین و با عنايت به هم حرکتی قیمت زمین و مسکن و سهم باالی قیمت زمین در
بهای تمام شده مسکن ،بهترين متغیر جايگ ين ،آمار قیمت يک متر مربع زمین ساصتمانهای
تکمی شده در مناط شهری کشور است که توس اداره آمار بانک مرک ی به صورت فصلی
منتشر میشود .ابتدا الزم است متغیرها از نظر وجود ريشه واحد بررسی شوند .با توجه به فصلی
بودن سریهای زمانی ،وجود و يا عدم وجود ويژگی فصلی تصادفی از طري آزمون هگی بررسی
میشود.
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جدول  :2نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته
آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

نتیجه آزمون

متغیر

عرض از مبدا

عرض از مبدا و روند

نامانا

ADF(0)=-0/256
-2/89

ADF(0)=-2/59
-3/45

)Log(Rhpr
سطح اطمینان %95

مانا

ADF(0)=-11/8
-2/89

ADF(0)=-11/9
-3/45

)Dlog(hpr
سطح اطمینان %95

نامانا

ADF(0)=-0/4
-2/89

ADF(0)=-3/24
-3/45

)Log(Rinc
سطح اطمینان %95

مانا

ADF(0)=-5/09
-2/89

ADF(0)=-5/04
-3/45

)Dlog(Rinc
سطح اطمینان %95

ماخذ :يافتههای تحقی

جدول  :3نتایج آزمون ریشه واحد فصلی هگی )(HEGY
سطح احتمال

آماره آزمون

فرضیه صفر

0/13

-2/98

وجود ريشه واحد غیر فصلی

0/005

-4/59

وجود ريشه واحد با تناوب نیم ساالنه

0/000

69/7

وجود ريشه واحد با تناوب فصلی

0/192

-2/78

وجود ريشه واحد غیر فصلی

0/0056

-5/29

وجود ريشه واحد با تناوب نیم ساالنه

56/2

وجود ريشه واحد با تناوب فصلی

0/000

نام متغیر
)Log(RINC

)Log(RHPR

ماخذ :يافتههای تحقی

جدول  2بر اسا

آزمون ديکی فولر تیمیميافته ،نتاي آزمون پايايی را برای قیمت واقیی مسکن

شهری و درآمد واقیی صانوار و جدول  3نی نتاي آزمون هگی را نشان میدهد .همانگونه که از
جداول مذکور مشاهده میشود بر اسا

آزمون ديکی فولر تیمیميافته هر دو متغیر پايا در تفاض

مرتبه اول يا به عبارتی ) I(1هستند .نتاي آزمون هگی نی از وجود ريشه واحد در فرکانس صفر يا
وجود ريشه واحد غیر فصلی برای هر دو متغیر حکايت دارد.
آزمون همگرايی جوهانسن اين امکان را میدهد تا انوا قیدها را بر بردارهای همگرايی بلندمدت
اعمال و پارامترهای سرعت تیدي را آزمون کرد .تحلی های همانباشتگی به روش جوهانسن
مستل م تییین طول وقفه بهینه ( )pدر الگوی  VARمیباشد .به اين منظور از مییار اطالعات
آکائیک ( ،)AICمییار بی ين شوارز ( ،)SCهنان کوئین ( ،)HRصطای پیشبینی نهايی ( )FPEو
آزمون نسبت درستنمايی تیدي شده  LRاستفاده میشود .آمارههای مذکور برای طول وقفههای
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 P=1,…,8در جدول ذي ارائه شده است .همانگونه که مالحظه میشود مییارهای هنان کوئین،
شوارت  ،صطای پیشبینی نهايی ،و اطالعات آکائیک طول وقفه را  P=2تییین میکنند.
جدول :4آماره های آزمون و معیارهای انتخاب در درجه دستگاه VECM
معیار

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

---

0/078

3/12

3/18

3/14

وقفهp
1

455/12

0/0004

-2/138

-1/96

-2/06

2

18/79

*0/00035

*-2/273

*-1/992

*-2/16

0/837

0/00039

-2/19

-1/79

-2/03

3
ماخذ :يافتههای تحقی

نتاي آزمون همگرايی جوهانسن در جدول  5گ ارش شده است .همانگونه که از جدول نتاي
آزمون همگرايی جوهانسن مشاهده میشود ،فرضیه مخالف ،مبنی بر وجود همگرايی میان قیمت
مسکن و درآمد صانوار تائید نمیشوند .ضمناً با اشاره به مطالیه گالین ( )2006و مین ( )2002با
توجه به عدم تأيید همگرايی میان دو متغیر ،هر چند امکان استخراج مدل تصحیح صطا ( )ECMدر
صصوح اين دو متغیر وجود دارد ،لکن با توجه به فاقد اعتبار بودن اين مدل ارائه و گ ارش
نمیشود .با توجه به نتاي بررسی ،همانگونه که مالحظه میشود ،دو متغیر از فرآيندی همگرا
برصوردار نیستند .بنابراين ،در شرايطی که از سال  ،1381شاص
محدوده شديدا دور از دستر

قرار دارد و شکا

توانپذيری قیمت مسکن در

میان درآمد صانوار و قیمت مسکن در حال

اف ايش است ،انتظار میرود متغیرهای کالنی که طب تئوری میتوانند بر تشديد اين شکا

و

کاهش توانپذيری تاییرگذار باشند (از جمله درآمد نفتی) ،در کانون توجه و رصد سیاستگذاران
کالن اقتصادی قرار گیرند .با اين رويکرد ،در ادامه ،تاییر شوک درآمد نفتی بر توانپذيری قیمت
مسکن مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  :5نتایج آزمون همگرایی جوهانسن
آزمون تریس
مقدار بحرانی 95%

آماره

فرضیه

آزمون ماکزیمم مقدار ویژه

مخالف

مقدار بحرانی 95%

15/49

12/992

𝑟≥1

3/84

0/572

𝑟≥2

ماخذ :يافتههای تحقی

آزمون

آماره
آزمون

فرضیه
مخالف

14/26

12/42

𝑟=1

3/84

0/572

𝑟=2

فرضیه صفر
𝑟=0
𝑟≤1
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 -5-2بررسی تاثیر شوک درآمد نفتی بر توانپذیری قیمت مسکن در ایران
همانگونه که از نمودار  2مشخ

است ،در يک بررسی کلی ،ارتباط مثبت اما با وقفه میان

تحوالت درآمد نفتی و قیمت مسکن در ايران مشهود است ،اما اينکه در مسیر اف ايش قیمت نفت
که پیامد آن اف ايش قیمت مسکن و درآمد صانوار است ،تا چه می ان توانپذيری قیمت مسکن
تحت تاییر قرار میگیرد؛ موضوعی است که در اين بخش به کمک روش  SVARبه آن پرداصته
میشود.
60

20
15
10

قیمت واقعی نفت(محور سمت

50

چپ)(دالر)
قیمت واقعی مسکن(محورسمت

40

راست(میلیون ریال)

5

30

20
10

0

0
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
ماخذ :محاسبات پژوهش با استفاده از آمار پايگاههای اينترنتی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرک ی
نمودار  :2روند تحوالت قیمت واقعی نفت و مسکن در ایران

به منظور انتخاب متغیرها در طراحی مدل اقتصادسععنجی ،بععا الهععام از نتععاي مطالیععات چععاراالمبو
( )2014و چن

و چن ( )2001در تبیین شباهتهای ادبیات توانپذيری قیمت مسکن و حبابهای

قیمتی مسکن و همچنعین مطالیععات کمیجععانی و همکععاران ( )1392و ووریینگععتن و هیگع ()2013
متغیرهای درآمد نفتی واقیی ،نر سود تسهیالت واقیی ،حجععم نقععدينگی واقیععی و عملکععرد بععازار
دارائیها به عنوان عوام مویر بر توانپذيری قیمت مسکن در ايران مبنای بررسی قرار میگیرد .بععر
اين اسا  ،در ادامه با اسععتفاده از تکنیععک مععدل صودرگرسععیون بععرداری سععاصتاری ( )SVARایععر
شوک متغیرهای مذکور بر توانپذيری قیمت مسکن در ايران ،مورد تحلی قرار میگیرد.
 -5-2-1تصریح مدل
میرفی متغیرهای مستق مدل و سازوکار ایرگذاری آنها بر توانپذيری قیمت مسکن:
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نقدینگی :نقدينگی با انگی ههای متفاوتی وارد بازار مسکن میشود .بخشی با هد
سرمايه در بلندمدت ،بخشی به منظور انتفا از منافع کوتاهمدت و با هد

کسب عايدی

سفتهبازی و بخش ديگر

به منظور تامین نیاز مصرفی است (عباسینژاد و ياری.)68 :1388 ،
نرخ بهره واقعی :کاهش نر بهره به عنوان اب ار سیاست پولی انبساطی میتواند نیروی مهمی در
رون افراطی قیمت دارائی مسکن باشد .بر عکس ،سیاست پولی انقباضی در واکنش به فیالیت
سفتهبازی افراطی میتواند قیمت مسکن را کاهش دهد و منجر به فروپاشی حباب قیمتی مسکن
شود (قلیزاده .)166 :1390 ،اف ايش نر بهره ضمن اف ايش ه ينه اصذ تسهیالت مسکن منجر به
کاهش تقاضا شده و به اين ترتیب قیمت مسکن کاهش میيابد .البته اف ايش ه ينه وام متوجه
سازندگان مسکن نی میباشد .اما از آنجا که فرآيند ساصت مسکن فرآيندی زمانبر است اف ايش
ه ينه تامین مالی ساصت مسکن به سرعت در طر

عرضه و کاهش عرضه مسکن نوساز ظاهر

نمیشود .لذا ایر آنی نر بهره بر بازار مسکن ،ایر بر طر

تقاضای مسکن است (قلی اده:1396 ،

.)67
ایر شوک مثبت نفتی بر قیمت مسکن مطاب تئوری بیماری هلندی مثبت است (عباسینژاد و ياری،
.)71 :1388
عملکرد بازار دارائیهای رقیب :اف ايش بازدهی و يا کاهش ريسک هر دارايی موجب
اف ايش سهم آن دارايی در سبد دارايیها صواهد شد .بنابراين انتظار میرود بازدهی کمتر بازار
دارئیهای رقیب به تمرک بر بازار مسکن و اف ايش قیمت مسکن بیانجامد (قلیزاده.)49 :1396 ،
اثر شاخص توانپذیری قیمت مسکن بر خود متغیر :فیالیتهای سوداگرانه تابع قانون
بازده ن ولی سود نیستند ،از آنجا که در ايران اب ارهای مالیاتی به منظور مهار سفتهبازی در بخش
مسکن وجود ندارد ،تا زمانی که اضافه عرضه در بخش و يا رفتار بازار ديگر دارائیها ،انتظارات را
نسبت به سودآوری در اين بخش تغییر ندهد ،انتظارات سود در بخش مسکن باقی میماند .بنابراين
به محض بروز شوک قیمتی مسکن ،به واسطه امکان ورود بدون مانع تقاضای سفتهبازی به بازار
میامالت ،قیمت مسکن در مقطع قب  ،قادر است به عنوان عام کلیدی و تییینکننده قیمت مسکن
در مقاطع بیدی ايفای نقش نمايد (قلیزاده )157 :1390 ،و (قلیزاده.)49 :1396 ،
پس از تبیین متغیرهای مستق مدل و مبانی ایرگذاری آنها بر توانپذيری قیمت مسکن ،قب از
ورود به تصريح مدل و برآورد الگو ،الزم است متغیرها از حیث وجود يا عدم وجود ريشه واحد

 152نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

مورد بررسی قرار گیرد .همانگونه که از جداول  6و  7مشاهده میشود ،بر اسا

آزمون

ديکیفولر تیمیميافته به ج دو متغیر نر بهره واقیی ( )RIRو لگاريتم درآمد واقیی نفت
() )Log(Oilکه در سطح مانا هستند ،ديگر متغیرها پايا در تفاض مرتبه اول يا به عبارتی )I(1

هستند .نتاي آزمون هگی نی از وجود ريشه واحد در فرکانس صفر يا وجود ريشه واحد غیر
فصلی برای متغیرهای مورد بررسی حکايت دارد.
جدول  :6نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته
نتیجه آزمون

آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

متغیر

عرض از مبدا

عرض از مبدا و روند

نامانا

ADF(0)= -1/12
-2/89

ADF(0)= -3/29
-3/45

)Log(PIR
سطح اطمینان %95

مانا

ADF(0)=-9/21
-2/89

ADF(1)= -9/16
-3/45

)Dlog(PIR
سطح اطمینان %95

نامانا

ADF(0)=0/38
-2/89

ADF(0)= -2/5
-3/45

)Log(RM2
سطح اطمینان %95

مانا

ADF(0)=-4/1
-2/89

ADF(0)=-4/2
-3/45

)Dlog(RM2
سطح اطمینان %95

نامانا

ADF(0)= -2/9
-2/89

ADF(0)= -2/14
-3/45

)Log(RAssetMkt
سطح اطمینان %95

مانا

ADF(0)=-5/5
-2/89

ADF(0)=-5/7
-3/45

)Dlog(RAssetMkt
سطح اطمینان %95

مانا

ADF(0)=-9/09
-2/89

ADF(0)= -9/15
-3/45

)Log(Roil
سطح اطمینان %95

مانا

ADF(0)=-2/78
-2/89

ADF(0)=-3/93
-3/45

RIR
سطح اطمینان %95
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جدول  :7نتایج آزمون ریشه واحد فصلی هگی ()HEGY
آماره آزمون

فرضیه صفر

0/06

-3/3

وجود ريشه واحد غیر فصلی

سطح احتمال
0/005

-5/9

وجود ريشه واحد با تناوب نیمساالنه

0/000

43/0

وجود ريشه واحد با تناوب فصلی

0/87

-0/75

وجود ريشه واحد غیر فصلی

0/005

4/3

وجود ريشه واحد با تناوب نیمساالنه

0/000

58/5

وجود ريشه واحد با تناوب فصلی

0/63

-1/9

وجود ريشه واحد غیر فصلی

0/005

-8/1

وجود ريشه واحد با تناوب نیمساالنه

0/000

57/3

وجود ريشه واحد با تناوب فصلی

0/0019

-4/01

وجود ريشه واحد غیر فصلی

0/005

-4/95

وجود ريشه واحد با تناوب نیمساالنه

0/000

17/91

وجود ريشه واحد با تناوب فصلی

0/0195

-4/17

وجود ريشه واحد غیر فصلی

0/0056

-4/958

وجود ريشه واحد با تناوب نیمساالنه

0/000

17/92

وجود ريشه واحد با تناوب فصلی

نام متغیر
)Log(PIR

)Log(RM2

)Log(RAssetMkt

)Log(ROil

RIR
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در واقع فرم تیدي يافته  VARبه صورت رابطه  3نوشته میشود:
()3

𝑡𝑈 𝑋𝑡 = 𝐶 + 𝐷(𝐿) +

𝑅𝑋𝐸𝑅𝐿  𝑋𝑡 = (𝐿𝑅𝑂𝑖𝑙. 𝐿𝑃𝐼𝑅. 𝐿𝑅𝑀2 , 𝑅𝐼𝑅, 𝐿𝑅𝑇𝐸, 𝑅𝐺𝑂𝑃.کعه در آن  LRoilلگععاريتم
درآمد واقیی نفتی LPIR ،لگاريتم توانپذيری قیمت مسکن LRM2 ،لگاريتم نقدينگی واقیععی،
RIRنر بهره واقیی LRTE ،لگععاريتم عملکععرد واقیعی بععازار سععرمايه LRGOP،لگععاريتم قیمععت
واقیی سکه و  LREXRنر واقیی دالر اسععت C .بععردار مقععادير یابععت D(L) ،مععاتريس ضععرايب
چندجملهای وقفه صودتوضیح و بردار  utکه به صورت رابطه  4است اج اء اصالل فرم تیدي يافتععه
میباشد:
()4

) 𝑈t = (UtLRM2 . UtRIR . UtLRGOP . UtLPIR . UtLROI𝑙 . UtLREXR . UtLRTE
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اما به منظور رعايت اص قلت ،با استفاده از روش «تحلی مولفههای اصلی  ،1بععه جععای تععک تععک
دارائیها ،از متغیر اج ای اصلی به عنوان نماد عملکرد بععازار دارائیهععا اسععتفاده میشععود .لععذا مععدل
نهايی صودرگرسیون برداری ساصتاری به صورت رابطه  5صواهد بود.
) 𝑈t = (UtLROI𝑙 . UtRIR . UtLRM2 . UtLRASSETMKT . UtLPIR

()5

بنابراين در ادامه ،تاییر شوکهای "نقدينگی" و "نععر بهععره واقیععی" بععه عنععوان نمادهععای سیاسععت
پولی ،شوک توانپذيری قیمععت مسععکن ،درآمععد واقیععی نفععت و قیمععت بععازار دارائیهععا بععر میع ان
توانپذيری قیمت مسکن برآورد میشود.
 -5-2-2اعمال قیود و شناسایی مدل
چنانچه ماتريس ضرائب در مدل مورد نظر به صورت رابطه  6در نظر گرفته شود:
a15
 tLROil
a25
 tRIR
(a35 *  tLRM 2 )6
a45  tLRAssetMKT
a55
 tLPIR

a14
a24
a34
a44
a54

a12 a13
a22 a23
a32 a33
a42 a43
a52 a53

b15 U tLROil
a11
b25 U tRIR
a21
LRM 2
= a31
b35 * U t
LRAssetMKT
b45 U t
a41
LPIR
b55 U t
a51

b14
b24
b34
b44
b54

b13
b23
b33
b43
b53

b12
b22
b32
b42
b52

b11
b21
b31
b41
b51

برای شناسايی شوکهای ساصتاری غیر قاب مشاهده الزم اسععت برصععی قیععود شناسععايی بععر الگععوی
 VARتقلی يافته غیر مقید تحمی شود .در الگوی  VARپن متغیره ايععن مقالععه ،مععاتريس مربوطععه
n2 − n
دارای  25عنصر میباشد که برای دقیقا مشخ شدن آن میبايست به تیداد  10قید )
2
الگو تحمی شود .بنابراين ،با توجه به نتععاي حاصع از بررسععی علیععت گرنجععری متغیرهععای مععورد

( بععه

استفاده در مدل و همچنین تئوریهای اقتصادی ناظر بر رفتار سیاست پولی ،عملکععرد بععازار نفععت و
بازار دارائیها در اقتصاد باز کوچک ،قیود اعمال شده در ماتريس ضرائب بععه شععرح ذيع صواهععد
بود.

Principal Component Analysis
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قیود حاکم بر سطر اول ماتريس ضرائب ،ناشی از فرض اقتصاد کوچک باز و به اين مینی است که
عملکرد اقتصاد ايران تاییر آنی بر متغیر صارجی (درآمد واقیی نفت ايران) نععدارد ،بنععابراين صطععای
فرم تیدي يافته صرفا تابیی از شوکهای مربوط به درآمد نفتی است.
𝑙𝑖𝑂𝑅𝑙𝑡𝑈 𝜀𝑡𝑙𝑅𝑂𝑖𝑙 = 𝑏21

()7

فروض سععطر دوم :نععر بهععره بععه شععوکهای سععاصتاری صععود متغیععر و همچنععین درآمععدهای نفتععی
عکسالیم نشان میدهد .در ارتباط با تاییرگععذاری درآمععد نفتععی بععر رويکععرد بانععک مرکع ی بععر
تحوالت نر بهره حقیقی به مطالیات مال بهرامععی ( )1392و افشععاری و همکععاران ( )1393مراجیععه
شود:
𝑙𝐼𝑂𝑅𝑙∪∗ 𝜀𝑡𝑅𝐼𝑅 = 𝑏21
𝑅𝐼𝑅∪∗ + 𝑏22
𝑡
𝑡

()8

سطر سوم :بر اسا

نظريه کین  ،حجم نقدينگی در کوتاهمدت به شوکهای نر بهععره و تغییععرات

حجم نقدينگی عکسالیم نشان میدهد ،به عالوه با توجه به نتاي مطالیات مال بهرامی ( )1392و
افشاری و همکاران ( )1393سیاست پولی از تحوالت درآمد نفتی تاییر میپذيرد.
𝑙𝑅𝑀2
𝑙𝐼𝑂𝑅𝑙∪∗ 𝜀𝑡𝑙𝑅𝑀2 = 𝑏31
𝑅𝐼𝑅∪∗ + 𝑏32
𝑡
𝑡∪∗ 𝑡 + 𝑏33

()9

سطر چهارم :بازار دارائیها از نر بهره ،حجم پول ،تحوالت قیمععت نفععت و رفتععار بععازار دارائیهععا
تاییر میپذيرد.
()10

𝑙𝑅𝑀2
𝑙𝐼𝑂𝑅𝑙∪∗ 𝜀𝑡𝑙𝑅𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑀𝐾𝑇 = 𝑏41
𝑅𝐼𝑅∪∗ + 𝑏42
𝑇𝐾𝑀𝑇𝐸𝑆𝑆𝐴𝑅𝑙∪∗ + 𝑏44
𝑡
𝑡∪∗ 𝑡 + 𝑏43
𝑡

سطر پنجم :توانپذيری مسکن از شوکهای مربوط به قیمت دارائیهای رقیب ،شععوک نقععدينگی،
نر بهره واقیی و قیمت نفت تاییر میپذيرد.
𝑙𝑅𝑀2
𝑙𝐼𝑂𝑅𝑙∪∗ 𝜀𝑡𝑙𝑃𝐼𝑅 = 𝑏51
𝑅𝐼𝑅∪∗ + 𝑏52
𝑇𝐾𝑀𝑇𝐸𝑆𝑆𝐴𝑅𝑙∪∗ + 𝑏54
𝑅𝐼𝑃𝑙∪∗ + 𝑏55
()11
𝑡∪∗ 𝑡 + 𝑏53
𝑡
𝑡
𝑡
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با اعمال قیود مذکور بر سطرهای ماتريس ضرايب و لحاظ اين نکته که عناصر قطععری مععاتريس ،A
يک است و کوواريانس شوکهای ساصتاری نی صفر میباشد .میادله نهايی به صععورت رابطععه 12
است:

()12

0 U tLROil
 tLROil
0 U tRIR
 tRIR
=  tLRM 2
0 * U tLM 2
0 U tLRAssetMKT  tLRAssetMKT
b55 U tLPIR
 tLPIR

0
0
0
b44
b54

0
0
b22 0
b32 b33
b42 b43
b52 b53

b11
b21
b31
b41
b51

 -5-2-3برآورد مدل  SVARو تحلیل نتایج
در تخمین الگوهای صودتوضیح بععرداری ،بیععان روابع بععین متغیرهععا و نحععوه ایرگععذاری آنهععا بععر
يکديگر حاي اهمیت است ،لکن آزمون مینیداری پارامترهععا از اهمیععت کمتععری برصععودار اسععت.
آنچه که بايد مورد توجه ويژه قرار گیرد ،تحق شرط پايايی الگو است؛ لععذا شععرط الزم و کععافی
برای آنکه يک الگوی صودتوضیح برداری بایبات باشد ،آن است که ريشههای مشخصه ضععرايب
متغیرها صارج از دايره واحد باشد؛ به عالوه شرط الزم برای آنکه بتوان از روش تخمین میععادالت
مععدل  VARبهععره جسععت ،عععدم همبسععتگی جمععالت اصععالل اسععت .از آنجععا کععه در رويکععرد
کاه–بالنچارد ،1بايد تمامی متغیرها به صورت مانا استفاده شوند و برصی متغیرها نامانا از مرتبععه اول
هستند ،متغیرهای مذکور به صورت تفاض مرتبه اول در الگو لحاظ میشوند .بررسی نشان میدهد
ريشههای مشخصه ضرايب متغیرها صارج از دايره واحد هسععتند .بععا توجععه بععه فصععلی بععودن دادههععا
حداکثر وقفه  8در نظر گرفته شده که وقفه بهینه بر اسا

مییار اطالعاتی شوارت برابر  1اسععت؛ بعه

واسطه وجود صودهمبستگی اج ای اصالل در اين وقفه و وقفه  ،2نهايتا وقفه بهینه بیدی ،که وقفععه
 4میباشد ،انتخاب شد .در اين وقفه ،اج ای اصالل مدل فاقد صودهمبستگی است.2

Quah and Blanchard

 .2به جهت رعايت اصتصار ،جدول تییین وقفه بهینه گ ارش نشده است.
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در اين بخش به برآورد دستگاه صودتوضیح برداری ساصتاری مبتنی بر روشهای تج يععه واريععانس
صطای پیشبینی ( )FEVDsو توابع عکسالیم آنی ( )IRFsپرداصتععه میشععود .تج يععه و تحلیع
ایرات متقاب پويا از تکانههای ايجععاد شععده در الگععو بععا اسععتفاده از روش تج يععه واريععانس و توابععع
عکسالیم آنی انجام میشود .توابع عکسالیم آنی رفتععار متغیرهععای الگععو را بععه هنگععام ضععربه
(تکانه) به اندازه يک انحرا

مییار بر هر يک از متغیرها در طول زمان نشان میدهد.

 -5-2-4تجزیه واریانس خطای پیشبینی ( )FEVDsدر آزمون توانپههذیری قیمههت
مسکن
در تج يه واريانس صطای پیشبینی میتوان بررسی کرد که چند درصد واريانس صطای پیشبینععی
به وسیله صود متغیر و چند درصد توس متغیرهای ديگععر توضععیح داده میشععود .سععتون اول بیععانگر
صطای پیشبینی (انحرا
اسا

مییار) در دورههای مختلف است .از آنجا که اين صطععا در هععر سععال بععر

صطای سال قب محاسبه میشود ،لذا به مرور زمععان افع ايش میيابععد .سععتونهای بیععد میع ان

درصد واريانس ناشی از تکانه را مشخ

میکند که از شوک اول تا پععنجم بععه ترتیععب عبارتنععد از

شوک :تغییر درآمد نفتی واقیی ،نر بهره واقیی ،تغییرات نقدينگی واقیی ،تغییرات قیمععت واقیععی
دارايیهای رقیب و تغییرات توانپذيری قیمت مسکن .مطاب جدول  8عمده نوسانات توانپععذيری
قیمت مسکن توس تکانه مربوط به صود متغیر توضیح داده میشود و بقیه تکانههای سععاصتاری بععه
ترتیب توس شوک قیمتی دارائیهای رقیب ،تغییععرات نقععدينگی و تغییععرات درآمععد نفتععی واقیععی
توضیح داده میشود .در دوره اول تغییر توانپذيری قیمت مسکن  94درصد تغییرات را صود متغیر
توضیح میدهد ،لکن ایر مذکور با گذر زمان و از وقفه  9به بید به  85/0درصد کاهش میيابد .بععا
توجه به فقدان اب ارهای مالیاتی محدودکننده سفتهبازی در بازار مسکن ايران ،از جملععه مالیععات بععر
نق و انتقال مکرر زمین و مسکن ،مالیات بر عايدی سرمايه و همچنین مالیات بععر صانععههای صععالی،
سهم قاب مالحظه توضیح رفتار شاص

توانپذيری مسکن توس صود متغیر دور از انتظار نیسععت.

کما اينکه بید از اين متغیر ،سهم رفتار بازار دارائیهای رقیب در شوک توانپذيری قیمت مسکن،
در رتبه دوم تاییرگذاری بر توانپذيری قیمت مسکن قرار دارد .به بیان ديگر شععراي سععفتهبازی در
بازارهای رقیب تا حدودی از بار شوک توانپذيری میکاهد .نر بهره واقیی نی در کوتاهمدت و
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بلندمدت به ترتیب  0/05و  2/4درصد و حجم واقیی نقدينگی (عرضه پول) نیع سععهمهای  0/38و
 1/4درصععدی از نوسععانات در توانپععذيری قیمععت مسععکن را در کوتاهمععدت و بلندمععدت توضععیح
میدهد .تغییر درآمد واقیی نفت نی  0/9درصد از تغییر در توانپععذيری قیمععت مسععکن را در وقفععه
دوم و حدود  6/7درصد از نوسانات در توانپذيری قیمت مسکن را در بلندمدت توضیح میدهد.
جدول  :8نتایج تجزیه واریانس خطای پیشبینی
شوک5

شوک 4

شوک 3

شوک 2

شوک 1

انحراف معیار

فصل

94/0

5/5

0/38

0/05

0/0002

0/55

1

93/9

4/0

0/8

0/19

0/99

0/71

2

93/5

3/9

0/9

0/2

1/37

0/72

3

92/9

3/8

1/12

0/22

1/68

0/77

4

90/1

4/3

1/16

1/49

2/36

0/77

5

87/7

4/2

1/13

1/78

5/14

0/82

6

86/4

4/1

1/16

1/78

6/39

0/82

7

86/3

4/2

1/17

1/78

6/43

0/83

8

85/6

4/3

1/23

2/23

6/61

0/84

9

85/3

4/3

1/37

2/26

6/65

0/84

10

85/1

4/4

1/39

2/38

6/66

0/85

23

85/1

4/4

1/39

2/38

6/66

0/85

24

ماخذ :يافتههای تحقی

 -5-2-5تابع عکسالعمل آنی در توانپذیری قیمت مسکن
به منظور رعايت اصتصار و با توجه به رويکرد مقاله ،در اين بخش صرفا ایر تکانه درآمععد نفتععی بععر
توانپذيری مسکن تشريح میشود .نظر به اينکه مطاب مبانی نظری ،اف ايش قیمت نفععت از جهتععی
از طري ساز و کار بیماری هلندی میتواند به اف ايش قیمت مسکن منجر شود و از سععويی بواسععطه
بهبود درآمد ملی واجععد تععاییر بععر درآمععد سععرانه اسععت .بنععابراين صععورت و مخععرج کسععر شععاص
توانپذيری قیمت مسکن میتواند از تکانه درآمد نفتی تاییر پذيرد .بنابراين همانگونه که مالحظععه
میشود ایر شوک نفتی بر توانپذيری ایری نوسانی است .آنگونه که نتاي نشان مععیدهععد در پععی
شوک درآمد نفتی طی دو فص اول (به واسطه اف ايش درآمد متوسع ) ،ايععن شععوک بععه افع ايش
توانپذيری قیمت مسکن منجر شده و سپس با تاییر اف ايشععی قیمععت ناشععی از بیمععاری هلنععدی ايععن
شوک به کاهش توانپذيری منجر میشود .در فص های بیدی مجددا بععا تععرمیم درآمععد تععا حععدی
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توانپذيری بهبود میيابد و نهايتا پس از حدودا  10فص آیار شععوک نفتععی بععر توانپععذيری قیمععت
مسکن از بین میرود و تیادل مجددا به سیستم باز میگردد.
Accumulated Response of D(LPIR) to Cholesky
One S.D. D(LROI) Innovation
.08
.06
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2

منبع :يافتههای تحقی

نمودار  :3تابع عکسالعمل آنی انباشته ناشی از تکانه وارد بر درآمد نفتی بر متغیر توانپذیری مسکن

 -6جمعبندی و نتیجهگیری
در شرايطی که در ادبیات اقتصاد مسکن ،شاص

توانپذيری قیمت مسکن در سطح کمتر از 3

سال ،به عنوان وضع مطلوب تلقی میگردد ،بررسی تحوالت اين شاص
طی بازه زمانی  1370-95نشان میدهد اين شاص
سال  1381تاکنون در محدوده «شديداً دور از دستر

در مناط شهری کشور

همواره صارج از دامنه مطلوب بوده است و از
قرار گرفته و بر اسا

آصرين آمار در سال

 1395به عدد  10/4سال رسیده است .ضمن آنکه سهم ه ينه مسکن در بودجه صانوار شهری نی
به عنوان يکی ديگر از شاص

های توانپذيری ،در سال  1395به 34/1درصد رسیده است که از

سقف تییین شده  25درصد ،که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان حداکثر سهم قاب قبول
ه ينه اجاره مسکن در بودجه صانوار میرفی شده 9/1 ،واحد درصد بیشتر است.از سوی ديگر ،در
شرايطی که مطاب نتاي سرشماری عمومی نفو

و مسکن مرک آمار ايران ،در سال 2 ،1395

میلیون واحد مسکونی ساصته شده در بطن شهرها ،صالی از سکنهاند ،جمییتی بالغ بر  19میلیون نفر
(با نیاز تقريبی حدود  5/9میلیون واحد مسکونی با بید صانوار  3/2نفر) در بافتهای فرسوده شهری
و حاشیه شهرها ،ساکن بوده و مطاب گ ارش موسسه مکین ی ،)2014( 1ايران با  4میلیون مسکن
)McKinsey (2014

1.
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زير استاندارد ،ج و ده کشوری است که  62درصد صانههای غیر استاندارد جهان در آنها قرار
دارد .شکی نیست عمده اين ناهنجاریها ،ريشه در بیتوجهی به ضیف شاص

های توانپذيری

قیمت مسکن شهری دارد .اين وضییت در شرايطی بر بخش مسکن شهری کشور حاکم است که
نر سود تامین مالی صريد مسکن در ايران ،از کشورهای توسیهيافته و بسیاری از کشورهای ديگر،
به مراتب باالتر و نسبت «تسهیالت به قیمت مسکن به می ان قاب مالحظهای کمتر است .بنابراين
در حالی که در بسیاری از کشورها ،بخشی از ضیف قدرت صريد مسکن صانوار ،از طري
تسهیالت با نر سود نسبتاً پايین و پوشش باال جبران میشود ،در ايران ،به جهت محدوديتهايی
که بانکها در تامین مالی دارند ،بار کاهش مشارکت بانکها در تامین مالی مسکن ،به دوش
صانوارهاست .بررسیهای اين پژوهش نشان داد توانپذيری قیمت مسکن شهری از يک عدم
تیادل کوتاهمدت فراتر رفته است ،به طوری که همگرايی دو متغیر درآمد صانوار شهری و قیمت
مسکن شهری تائید نشد .بیترديد تحت اين شراي و به واسطه تشديد چالش توانپذيری قیمت
مسکن شهری ،عدهای از بازار صريد حذ

شده و باالجبار به بازار اجاره و يا حاشیه شهرها سوق

داده شدهاند .البته با توجه به سهم باالتر از  25درصدی اجاره مسکن در سبد بودجه صانوار شهری،
مستاجرين ساکن در شهرها تحت فشار ه ينه اجاره مسکن با پذيرش کاهش ديگر اقالم مصرفی
موجود در سبد صانوار (قبول رفاه کمتر) ترجیح دادهاند همچنان در شهر اقامت گ ينند .با توجه به
تأيید فرضیههای اين پژوهش انتظار میرود سیاستگذار به طور مستمر و به ويژه در شرايطی که
شاص

های توانپذيری قیمت مسکن شهری کشور در محدودهی «شديداً دور از دستر

قرار

دارد ،ایرات شوک درآمد نفتی بر توان پذيری قیمت مسکن را رصد کند .در شرايطی که شاص
توانپذيری مسکن درسطح کشور در محدوده «شديداً دور از دستر

قرار دارد ،بررسی عملکرد

سیاستگذار کالن در حوزه سیاستهای مالی نشان میدهد در بخش مسکن ايران متوس سهم
مالیات بر پايه دارايی و امالک از ک بودجه عمومی دولت طی سالهای  1394-96کمتر از 0/5
درصد و سهم مالیات مذکور از ک درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی طی سالهای مذکور به
طور متوس  1/3درصد بوده است .اين در حالی است که مطاب مطالیه قلیزاده و امیری ()1392
سهم مالیات مسکن از ک درآمد مالیاتی دولت ،در فرانسه  16درصد ،آمريکا  14درصد و در
کانادا و سوئیس  12درصد است و در اين کشورها و بسیاری ديگر از کشورهای جهان مالیات
مسکن اب اری مهم جهت اجرای سیاستهای بازتوزيیی و هدايت اين بخش در مسیر بهینه
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محسوب میشود .بر اين اسا  ،در شرايطی که «مالیات بر عايدی سرمايه « ،مالیات بر نق و انتقال
مکرر مسکن « ،مالیات بر قیمت زمین « ،مالیات بر صانههای صالی و «مالیات مضاعف بر اراضی
باير  ،به عنوان اب ارهای مالیاتی محدودکننده سوداگری در حوزه مسکن ،در بسیاری از کشورهای
جهان کاربرد دارد ،در ايران هیچ يک از اب ارهای مذکور مورد استفاده قرار نمیگیرد ،بنابراين در
فقدان اب ارهای مالیاتی مذکور و همانگونه که از نتاي جدول  8اين مقاله نی قاب مشاهده است به
واسطه امکان ورود بدون مانع تقاضای سفتهبازی به بازار میامالت مسکن ،به محض بروز شوک
قیمتی مسکن ،قیمت مسکن در مقطع قب قادر است به عنوان عام کلیدی و تییینکننده قیمت
مسکن در مقاطع بیدی ايفای نقش نمايد ،لذا سهم بااليی از تحوالت توانپذيری مسکن ناشی از
تحوالت صود متغیر است .بنابراين انتظار میرود سیاستگذار کالن با استفاده مطلوب از اب ارهای
سیاستی که در برصی موارد قوانین مربوطه نی تصويب شده است ،ایرات شوک مذکور بر رفتار
بازار مسکن را مديريت کند و اقدامات حمايتی مناسب در جهت حفت توانپذيری قیمت مسکن به
اجرا درآورد .مطاب نتاي جدول  ،8عملکرد بازار دارايیهای رقیب مسکن نقش مویری در
کاهش شوک وارده به توانپذيری قیمت ايفا میکند .به بیان ديگر فراهم بودن شراي

برای

بهرهمند شدن از عوايد سرمايهگذاری در بازارهای رقیب مسکن ،از می ان شوک وارده بر بازار
مسکن میکاهد .ساماندهی و گسترش بازار سرمايه و ايجاد رون در اين بازار ،در بلندمدت به
کاهش نوسانات بازار مسکن کمک میکند .عالوه بر ساز و کارهای مذکور ،ضروری است تا
چالش توانپذيری مسکن ،از طري تقويت طر

عرضه مسکن و اصالح نظام عرضه زمین و

همچنین ضواب فروش تراکم ساصتمانی مديريت شود تا از سرعت زياد گسترش حاشیهنشینی در
کشور کاسته شود .در شراي فیلی حاکم بر اقتصاد مسکن ،بی ترديد ،يکی از چالشهای موجود
در سیاستهای مسکن ،عدم وجود نظام تیريف شده در تامین مسکن اجتماعی است .بنابراين،
ضروری است دولت مسئولیت صود را بپذيرد و سیاستهای توزيع مسکن را متناسب با
تفاوتهايی که در سطح استانها وجود دارد برنامهري ی کند.
در صاتمه ،از آنجا که تبیین ابیععاد اقتصععادی ،اجتمععاعی و فرهنگععی ضععیف توانپععذيری مسععکن و
گسترش بدمسکنی ،زوايای مختلف چالش توانپذيری مسکن را آشکار میسععازد و بععر دقععت نظععر
متولیان امر در اقدام عاج به منظور رفع مشععک صواهععد افع ود ،بععه ويععژه آنکععه عرصععه مطالیععات
داصلی در اين صصوح نی بسیار محدود است ،بنابراين ،ذيالً و به جهت رعايت اصتصار بععه برصععی
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از موضوعات پژوهشی که توس ديگر پژوهشگران و در قالب پژوهشهای آتی قاب انجععام اسععت
اشاره میشود:
«بررسی نقش عوام تاییرگذار بر توانپذيری قیمت مسکن ،بععه تفکیععک دورههعععای رون و رکود
مسکن « ،بررسی تاییر متقاب نابرابری درآمععد و توانپععذيری قیمععت مسععکن « ،تبیععین شععاص

های

مسععکن در اسععتطاعت مبتنععی بععر اصععول توسععیه پايععدار «،بررسععی ه ينععههای اجتمععاعی گسععترش
حاشیهنشینی در کالنشهرهای منتخب و «بررسی نقش سفتهبازی در تحوالت توانپععذيری مسععکن
شهری .
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Abstract
Rapid urbanization has become a dominant phenomenon in the world,
and neglecting the status of the housing price affordability may result
in marginalization and its negative social and cultural aftermath.
Studies show that the urban housing affordability index in Iran which
has sometimes been unaffordable is only under the influence of
housing sector cycles and has been unaffordable since 2002. However,
no action has yet been taken to improve this index. One of the factors
that can affect housing affordability index is the Dutch disease effects
of Iran’s economy. Therefore, in this study, the behavior of the urban
housing price affordability is analyzed, and the effect of the oil
revenue shock on the affordability of housing prices is investigated
using the SVAR model. According to the results of the econometrics
model, the fluctuation of the urban housing price affordability index
exceeds the short-term imbalance. So, due to the widening gap
between household income and urban housing prices, the convergence
of these two variables is not proved. In addition, the analysis shows
that, although the impact of oil revenue shocks on the affordability of
housing prices is negligible in the short term, it explains 6.6 percent of
the volatility fluctuation in nine seasons of the shock, and its effect
eventually fades away after 10 seasons.
Keywords: Affordability, Affordable housing, Oil, Dutch disease,
Iran.
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