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 -1مقدمه
مسأله تأمين مسكن همواره يكي از دغدغههاي اصلي سياسدگذاران اقتصادي ايران در کنار
مسايلي مانند کاهش نرخ تورم و بيكاري و افزايش رشد اقتصادي بوده اسد .در موضوع مسكن
نيز بهطور معمول مهمترين چالش موجود کنترل قيمد مسكن بوده اسد .رشد شتابان قيمد
مسكن ،بهخصوص در برخي دورههاي زماني ،چشمانداز تأمين مسكن را براي طبقات متوس
درآمدي و پايين تر مبهم کرده اسد .اگرچه با وجود رشد جمعيد در چند دهه گذشته و ورود
بخش قابل توجهي از جمعيد به سن ازدواج ،رشد مثبد شاخص قيمد مسكن در اقتصاد ايران
طبيعي به نظر ميرسد ،شتاب رشد اين شاخص ،بهخصوص در برخي دورههاي زماني ،به نحوي
بوده اسد که به نظر نميرسد تنها ناشي از افزايش تقاضاي مصرفي براي مسكن باشد .کمتر
تحليلگر بازار مسكني را در ايران ميتوان يافد که به وجود تقاضاي سفتهبازي در اين بازار اذعان
نداشته باشد .نمودار شماره  ،1شاخص قيمد مسكن و نمودار شماره  ،2درصد تغييرات آن را در
ايران (به صورت فصلي) نشان ميدهد.
نمودار  -1روند شاخص قيمت مسكن در ايران

مأخذ :بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
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نمودار  -5تغييرات شاخص قيمت مسكن در ايران

(درصد)

مأخذ :همان.

در دوره مورد بررسي ( ) 1375:1-1391:3رشد مثبد قيمد مسكن همواره وجود داشته ،اما در
برخي دورهها اين رشد داراي شتاب بيشتري بوده اسد .به نظر ميرسد تقاضاي سفتهبازي مسكن
در اين دوره ها بيشترين سهم را در افزايش قيمد آن داشته و در نتيجه ،احتمال وجود حباب قيمد
در اين دورهها بيش از دورههاي ديگر اسد .همانطور که نمودار شماره  ،2نشان ميدهد ،آخرين
مورد رشد پرشتاب قيمد مسكن از اواس سال  1390آغاز شده و تا پايان فصل سوم ( 1391که
داده هاي شاخص قيمد مسكن در دسترس بوده اسد) ادامه داشته اسد که احتمال وجود حباب را
در بازار مسكن تداعي ميکند.
اين مقاله ميکوشد ،ضمن بررسي عوامل تعيينکننده قيمد مسكن در ايران ،سهم تقاضاي
سفته بازي از کل تقاضاي اين بازار را مشخص کند .عالوه بر اين ،بررسي وجود حباب قيمد در
دورههاي مختلف ،هدف ديگري اسد که در اين مقاله پيگيري ميشود ،بهخصوص وجود حباب
قيمد مسكن و ميزان آن از سال  1390هدفي اسد که در اين مقاله به صورت ويژه مورد بررسي
قرار مي گيرد .براساس اين ،در ادامه مقاله ،ابتدا عوامل مؤثر بر قيمد مسكن و سهم تقاضاي
سفتهبازي در تعيين قيمد مورد بررسي قرار ميگيرد و سپس ،با ارايه مدلي ،وجود حباب در بازار
مسكن ايران ،بررسي ميشود .در نهايد ،جمعبندي و نتيجهگيري ارايه ميشود.
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 -5قيمت مسكن و سهم تقاضاي سفتهبازي
 -1-5بررسي ادبيات موضوع
1

سه روش کلي براي برآورد قيمد مسكن وجود دارد :رويكرد قيمد هدانيك  ،رويكرد
مدلسازي پيشبيني قيمد حقيقي مسكن 2و رويكرد متعارف تحليل رگرسيوني .3مدلهاي قيمد
هدانيك بيشتر متوجه اندازهگيري ارزش هر يك از ويژگيهاي خاص واحدهاي مسكوني از منظر
بازار اسد .اين رويكرد ،مسكن را بهعنوان بستهاي از ويژگيهاي متفاوت در نظر ميگيرد که در
مجموع يك واحد مسكوني را شكل ميدهند.
تابع قيمد هدانيك از طريس رگرس کردن اجاره يا قيمد مسكن روي ويژگيهاي مختلف
مسكن بهعنوان متغيرهاي مستقل برآورد ميشود .مشتسهاي جزيي اين توابع نسبد به هر يك از
ويژگيهاي مسكن همان قيمدهاي هدانيك هستند .در ايران مطالعاتي مانند وارثي و موسوي
( ،)1389اکبري و همكاران ( )1383و عسگري و قادري ( )1381با استفاده از اين رويكرد ،عوامل
مؤثر بر قيمد مسكن را مورد بررسي قرار دادهاند.
رويكرد دوم از مدلهاي پيشبيني سري زماني مانند خودرگرسيون برداري (،)VAR
خودرگرسيون انباشته ميانگين متحرک ( )ARIMAيا خودرگرسيون با وقفه توزيعي ()ARDL
استفاده ميکند .فرض اصلي در اين مدلها آن اسد که تغييرات آتي قيمد مسكن به رفتار گذشته
قيمد بستگي دارد.
متغير وابسته در مدلهاي  ARIMAقيمد کنوني مسكن و متغيرهاي توضيحي قيمد
دورههاي قبلي هستند .مزيد استفاده از مدلهاي اخير آن اسد که برآوردهاي کوتاهمدت
دقيستري از قيمدهاي آتي ارايه ميدهند و ايراد مهم آنها در اين اسد که نميتوان در اين مدلها
هيچ متغير توضيحي ديگري بهجز وقفههاي قيمد مسكن به مدل اضافه کرد .بنابراين ،اين مدلها
تنها براي تحليل رفتاري قيمد مسكن و سياسدگذاري مفيد هستند .با توجه به اين محدوديد و
وابستگي قيمد مسكن به عوامل متعدد ،در کمتر مطالعهاي در ايران از اين روش براي برآورد
قيمد مسكن استفاده شده اسد.

1- The Hedonic Price Approach
2- The Real Estate Forecasting Modeling Approach
3- The Traditional Regression Analysis Approach
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مدل خودرگرسيون برداري ( )VARروش مناسبي براي رفع نقيصه يادشده از طريس ترکيب
مدلهاي  ARIMAبا مدلهاي معادالت ساختاري متداول اسد .ازاينرو ،در مدلهاي VAR
فرض بر آن اسد که همه متغيرها درونزا هستند و تغييرات هر يك از متغيرها نهتنها تابعي از
وقفههاي آن متغير ،بلكه تابعي از تغييرات ساير متغيرها نيز هسد .بنابراين ،با توجه به تعداد بيشتر
وقفههاي زماني متغيرها ،در اين مدلها درجههاي آزادي بيشتري از دسد ميرود و نيازمند
دادههاي آماري در يك دوره بلندتر اسد .در صورت محدوديد دادهها ،اعتبار اين نوع مدلها با
ترديد مواجه ميشود.
نكته مهم ديگر آن اسد که در اين مدلها فرض بر آن بوده که همه متغيرها ايستا هستند .در
صورتي که بعضي از متغيرها اين شراي را نداشته باشند ،بايد از طريس فرآيند تفاضلگيري ايستا
شوند .اين فرآيند خود ،سبب از دسد رفتن اطالعات ارزشمندي ميشود .عيب ديگر مدلهاي
 VARآن اسد که نمي توان در هر بار برآورد ،متغيرهاي زيادي را در آن وارد کرد .ازاينرو،
ممكن اسد مدلهاي  VARبهترين ابزار براي مطالعه رفتار بازار مسكن و در نتيجه ،آثار
سياسدگذاري ها بر اين بازار نباشند .با اين حال ،مطالعات مختلفي در ايران از اين مدلها براي
تحليل بازار مسكن استفاده کردهاند (شهبازي و کالنتري ( ،)1391قليزاده و کمياب (،)1390
حيدري و سوري ( .))1389اين مطالعات رابطه ساختاري بين قيمد حقيقي مسكن و متغيرهاي
کالن اقتصادي مانند نقدينگي ،تسهيالت بانكي ،نرخ سود بانكي ،درآمد نفتي و هزينههاي
ساخدوساز را در قالب يك مدل  VARمورد بررسي قرار دادهاند.
مدلهاي سري زماني  ARDLاز جمله مدلهايي هستند که بارها در مطالعات مربوط به قيمد
مسكن در اقتصاد ايران مورد استفاده قرار گرفتهاند .از جمله اين مطالعات ميتوان به :اصالني و
خسروي ( ،)1391آرام و همكاران ( ،)1390صباغ کرماني و همكاران ( ،)1389قليزاده و کمياب
( )1388و جعفري صميمي و همكاران ( )1386اشاره کرد .دليل استفاده بيشتر از اين مدلها در
اقتصاد ايران به مزيد ويژه آن که با برخي ويژگيهاي اقتصاد ايران سازگاري دارد ،برميگردد.
مدلهاي  ARDLاين ويژگي را دارند که در شراي خاصي اگر متغيرهاي مدل همگي همانباشته
از يك درجه نباشند (مسألهاي که بارها در دادههاي اقتصاد ايران مشاهده ميشود) ،ميتوان رابطه
بلندمدت بين متغيرها را با استفاده از اين مدل بدون توجه به ناهمساني درجه همانباشتگي متغيرها
بررسي کرد .با اين حال ،مطالعه محمدي ( ،)1390نشان ميدهد که برداشد صحيحي از کاربرد
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مدلهاي  ARDLدر ايران وجود ندارد و در بيشتر موارد به اشتباه از اين مدل در اقتصاد ايران
استفاده شده اسد.
در نهايد ،تعداد زيادي از مطالعات وجود دارند که به بررسي عوامل تعيينکننده قيمد مسكن
در قالب مدلهاي رگرسيوني متعارف پرداختهاند .اين مطالعات بهطور عموم دو هدف را دنبال
کردهاند؛ هدف اول بهطور معمول آزمون برخي فرضيات مرتب

با رفتار بازار مسكن يا رفتار

تصميمگيري عوامل اقتصادي بوده اسد؛ براي مثال ،تابع تقاضايي براي آزمون اين فرضيه که
کشش قيمتي تقاضاي مسكن يك اسد يا خير ،برآورد ميشود .در اين مثال ساده ،يك مدل
رگرسيوني با يك معادله يا تعداد محدودي از معادالت همزمان برآورد ميشوند .هدف ديگر آن
اسد که عوامل تعيينکننده قيمد مسكن از طريس برآورد پارامترهاي مرتب مشخص و از آنها
بهمنظور تحليل آثار سياستي و پيشبيني قيمد و تقاضاي مسكن استفاده شود .اندازه مدل در
مطالعات مختلف ،متفاوت اسد .بسته به هدف تحقيس ،مدل ميتواند تكمعادلهاي يا مشتمل بر
تعداد زيادي از معادالت همزمان باشد .در ايران مطالعاتي مانند مطالعه خليلي عراقي و همكاران
( ،)1391عباسي نژاد و ياري ( ،)1388اکبري و توسلي ( )1387و درکوش و رحيميان ( )1389با
استفاده از رويكرد اقتصادسنجي متعارف نشان دادهاند که در اقتصاد ايران عواملي مانند مخارج
مصرفي بخش خصوصي ،موجودي مسكن ،قيمد زمين ،هزينه ساخد ،اعتبارات بانكي ،نقدينگي،
درآمدهاي نفتي و درآمد خانوارها بر قيمد مسكن تأثير دارند.
 -5-5مدلي براي سفتهبازي مسكن

در اين مطالعه بنابه چند دليل از يك مدل رگرسيوني متعارف استفاده ميشود؛ نخسد اينكه از
ناديده گرفتن برخي اطالعات ارزشمند که بهطور معمول در مدلهاي  ARIMA ،VARو
 ARDLصورت ميگيرد ،جلوگيري شود .دوم آنكه ،نميتوان در مدلهاي ARIMA ،VAR
و  ARDLتعداد زيادي از متغيرهاي سياستي و بازاري را که توضيح دهنده قيمدهاي مسكن
هستند ،مورد استفاده قرار داد.
مدل اين تحقيس مبتني بر نظريات فشار هزينه و مازاد تقاضا در بازار مسكن اسد و به تبعيد از
چونگ و وون )2009( 1مورد استفاده قرار ميگيرد .نمودار شماره  ،3اين نكته را نشان ميدهد.
فرض کنيد  P1قيمد مسكن در زمان  tاسد و در اين سطح قيمد ،مقدار تقاضاي مسكن  OH2و
1- Chung and Kwon
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مقدار عرضه  OH1باشد .بنابراين ،مازاد تقاضا به صورت  OH’1-OH1=H1H’1خواهد بود.
اگر بازار به صورت نرمال (طبيعي) رفتار کند ،قيمد به صورت پيوسته افزايش خواهد يافد تا به
قيمد تعادلي  P2در زمان  t+1برسد .همچنين فرض کنيد هزينه مسكن در نتيجه افزايش هزينه
مصالح ساختماني (بهعنوان يك نهاده ساخد مسكن) افزايش يابد .اين مسأله منحني عرضه مسكن
را از  Sبه ’ Sبه سمد باال جابهجا خواهد کرد ،به نحوي که تعادل در قيمد  P3برقرار شود .در
نتيجه ،قيمد مسكن از  P1به  P3افزايش مييابد و اختالف بين  P2و  P1منبعث از مازاد تقاضا و
اختالف  P3و  P2ناشي از فشار هزينه خواهد بود .ازاينرو ،فرض بر آن اسد که صعود قيمد
مسكن ناشي از فشار همزمان دو دسته عوامل طرف تقاضا و طرف هزينه باشد.
نمودار  -3سازوکار افزایش قیمت مسکن
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مأخذ :چونگ و وون.2009 ،

اين مدل را ميتوان به صورت زير بيان کرد:
()1

)

(
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که در آن،

قيمد مسكن بوده که تابعي از تقاضاي مصرفي (

) ،تقاضاي سفتهبازي(

)،

هزينه ساخد مسكن ( ) و ميزان عرضه مسكن ( ) اسد .در مدل استفاده شده ،فرض بر اين اسد
که متقاضيان مسكن شامل دو گروه مصرفکنندگان و سفتهبازها هستند .همچنين فرض شده اسد
تقاضاي مصرفي به درآمد جاري خانوارها (تغييرات توليد ناخالص داخلي به قيمد
جاري ،)GDP،تغييرات جمعيد ( )POPو بازده ساير بازارها (رشد شاخص قيمد مصرفکننده
تعديل شده 1))INF( ،بستگي دارد .مادامي که درآمد خانوارها و جمعيد افزايش و بازده ساير
بازارها کاهش مييابد ،مصرفکنندگان مسكن ،درآمد افزايش يافته و منابع حاصل از فروش
داراييهاي خود در ساير بازارها را صرف خريد مسكن براي زندگي در آن خواهند کرد .از سوي
ديگر ،متقاضيان سفتهبازي مسكن زماني اقدام به خريد مسكن ميکند که انتظار افزايش قيمد
مسكن را داشته باشند، .بنابراين از قيمد دوره قبل () )p(-1بهعنوان شاخصي براي تخمين تقاضاي
سفتهبازي استفاده مي شود.2
براي وارد کردن عوامل طرف عرضه از تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده در هر دوره
( )PSHو هزينه ساخد هر مترمربع ساخد ساختمان ( )CCاستفاده شده اسد .پس از بررسي
پايايي متغيرها و استخراج وقفه بهينه با استفاده از شاخصهاي آکايكه و شوارتز ،در نهايد ،در اين
مقاله مدل زير براي ارزيابي عوامل ساختاري مؤثر بر قيمد مسكن استفاده شد.
()2

)

(

)

(

 -1با توجه به شراي رفتاري عوامل اقتصادي در ايران که طي آن سوق نقدينگي به بازارهايي مانند طال يا کاالهاي
سرمايهاي به منظور کسب سود مرسوم بوده و اندازه بازارهاي مالي رسمي مانند بورس و اوراق مشارکد بسيار محدود
اسد ،استفاده از تورم بهعنوان شاخصي براي بازده بازار توجيه پذير اسد .با اين حال ،با توجه به احتمال وجود
همخطي بين تورم و قيمد مسكن دوره قبل (به سبب آنكه شاخص بهاي مسكن ،آب ،برق ،گاز و ساير سوخدها
جزيي از شاخص قيمد مصرف کننده اسد) ،در اينجا از رشد شاخص قيمد مصرفکننده منهاي شاخص بهاي
مسكن ،آب ،برق ،گاز و ساير سوخدها که آن را رشد شاخص قيمد مصرفکننده تعديل شده ميناميم (بهجاي
تورم) استفاده شده اسد.
 -2مسأله حباب مسكن بهطور ويژه يكي از موضـوع هـاي مـورد توجـه کشـورهاي شـرق آسـيا از جملـه کـره جنـوبي،
هنگ کنگ ،چين و ژاپـن اسـد .از جملـه مطالعـات خـارجي کـه بـراي محاسـبه حبـاب قيمتـي از ايـن روش اسـتفاده
کردهاند ،ميتوان به مطالعات بالنچارد و ويستون ( ،)1983شن ،هوي و ليو ( ،)2006هوي و يـويي ( )2006و چونـگ و
وون ( )2009اشاره کرد.
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مدل تحقيس از طريس روش گشتاورهاي تعميميافته ( 1)GMMبراي مناطس شهري ايران برآورد
ميشود.
 -3-5دادهها ،روش برآورد و نتايج برآورد

مدل مورد استفاده در اين مقاله با استفاده از دادههاي فصلي براي دوره زماني  1375:1تا  1391:3به
برآورد شاخص قيمد مسكن ميپردازد .براي استخراج دادههاي فصلي شاخص قيمد مسكن و
رشد شاخص قيمد مصرفکننده از آمار و اطالعات شاخصهاي قيمد بانك مرکزي جمهوري
اسالمي ايران و براي داده هاي فصلي توليد ناخالص داخلي به قيمد جاري از آمار و اطالعات
نماگرهاي بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران و براي فصول انتهايي آن (فصل  4سال  1390و
سه فصل اول سال  )1391از آمار ساليانه صندوق بينالمللي پول و تبديل آن به دادههاي فصلي
استفاده شده اسد .براي استخراج دادههاي فصلي جمعيد از دادههاي مرکز آمار ايران و تبديل آن
به آمارهاي فصلي و براي تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده از بانك اطالعات سري زماني و
نماگرهاي اقتصادي بانك مرکزي جمهوري اسالمي استفاده شده اسد.
به سبب درونزايي 2احتمالي (براي مثال ،وابستگي تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده با
قيمد مسكن) از يك سو و وجود متغير وابسته با وقفه (قيمد دوره قبل مسكن) از سوي ديگر،
ناگزير از استفاده از متغيرهاي ابزاري هستيم .روش گشتاورهاي تعميميافته ( )GMMاز جمله
روشهايي اسد که با استفاده از متغيرهاي ابزاري دورنزايي بين متغيرهاي توضيحي و وابسته را
برطرف (سامرويل )1999 ،و مشكل اريب تخمينزن  OLSرا در شراي وجود متغير وابسته با
وقفه 3در مدل ندارد .در اين روش ،استفاده از متغيرهاي ابزاري اهميد دارد .متغيرهاي ابزاري براي
تغيير قيمد هاي مسكن آنهايي هستند که عرضه و تقاضا را براي مسكن تحد تأثير قرار ميدهند
(سامرويل .)1999،در اينجا از متغيرهاي درآمد سرانه ،جمعيد ،شاخص اجاره مسكن و شاخص
قيمد خدمات ساختماني بهعنوان متغير ابزاري استفاده شده اسد.4

1- General Method of Moments
2- Endogeneity
 -3براي مطالعه بيشتر ،ر.ک به.Grubb and Symons, 1986 :
 -4همه آمارها از بانك اطالعات سري زماني و نماگرهاي اقتصادي بانك مرکزي اخذ شده اسد.
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در روش  GMMآماره  Jدرستي انتخاب متغيرهاي ابزاري را ميآزمايد .آماره  Jضربدر
تعداد مشاهدات ،داراي يك توزيع کاي دو با درجه آزادي برابر اختالف تعداد متغيرهاي ابزاري و
تعداد ضرايب تخميني اسد (نيووي و وسد .)1987 ،در مدل تخميني تعداد ضرايب برآورد شده
 7و تعداد متغيرهاي ابزاري  4اسد ،ازاينرو ،درجه آزادي توزيع کاي دو مدل برابر  4اسد.1
جدول شماره  ،1فرضيه صفر مبنيبر مناسب نبودن متغيرهاي ابزاري را در سطح معناداري 5
درصد رد ميکند .بنابراين ميتوان چنين نتيجه گرفد که متغيرهاي ابزاري درسد انتخاب شدهاند.
جدول  -1آزمون مناسب بودن متغيرهاي ابزاري انتخابي (آزمون ) J-Statestic
p-value

J-Statestic

0/020

11/1

مأخذ :يافتههاي تحقيس.

بعد از انجام آزمون  2LMکه براي بررسي خودهمبستگي بين اجزاي اخالل استفاده ميشود،
وجود خودهمبستگي بين اجزاي اخالل تأييد و با استفاده از خودرگرسيون مرتبه اول AR(1) 3اين
مشكل برطرف شد .همچنين يادآوري ميشود که ضريب تعيين ارايه شده در نرمافزار ،براي
2
روشهايي مانند  TSLSو  GMMقابل اتكا نيسد .در حقيقد R ،ارايه شده در اين روشها
2
همان  Rحداقل مربعات معمولي ( )OLSبدون لحاظ متغيرهاي ابزاري اسد و نميتوان آن را

در روش تخمين  GMMتفسير و بهعنوان معيار خوبي برازش به آن اتكا کرد .آماره دوربين
واتسون  1/96اسد که خوبي برازش مدل را رد نميکند .تخمين مدل بعد از انجام آزمونهاي
يادشده نتايج درخور تأملي را در پي داشته اسد که در ادامه به تفسير آنها ميپردازيم.

 -1براي محاسبه آماره کاي دو از آماره  Jدر نرمافزار  Eviewsاز عبارت زير استفاده مي کنيم:
scalar overid=eq_gmm.@regobs*eq_gmm.@jstat
)scalar overid_p=1-@cchisq(overid,1
عبارت اول ،آماره کاي دو را محاسبه ميکند که با عنوان  overidنامگذاري شده اسد و عبارت دوم ،مقدار p-
 valueرا محاسبه ميکند که همان  overid_pاسد eq_gmm .در عبارتهاي باال نام معادله تخميني در نرمافزار
 Eviewsاسد.
2- Serial Correlation LM Test
3- First - Order Autoregressive
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جدول  -5نتايج برآورد مدل
ضريب برآوردي

انحراف معيار

متغير توضيحي
شاخص قيمد مسكن دوره قبل

0/66

0/021

هزينه ساخد يك مترمربع واحد مسكوني دوره قبل-

0/01

0/003

رشد شاخص قيمد مصرفکننده تعديل شده دوره قبل

0/56

0/246

2/2E-04

5/36E-05

0/106

0/021

-2/38E-05

8/1E-06

تغييرات توليد ناخالص داخلي
تغييرات جمعيد
تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده دوره قبل
* معناداري همه در سطح  5درصد تأييد شده اسد.
مأخذ:يافتههاي تحقيس.

مالحظه ميشود که تمام ضرايب برآوردي مدل معنادار هستند .همانطور که برحسب تئوري
(نظريه) و مطالعات تجربي انتظار ميرفد ،ضريب شاخص قيمد مسكن دوره قبل بهعنوان شاخص
تقاضاي سفته بازي در بازار مسكن مثبد و تغييرات جمعيد ،تغييرات توليد ناخالص داخلي بهعنوان
شاخصي از تقاضاي مصرفي به ترتيب مثبد و ضريب متغير رشد شاخص قيمد مصرفکننده
تعديل شده منفي هستند.
ضريب هزينه ساخد يك مترمربع واحد مسكوني و تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده نيز
که شاخصي براي بررسي عوامل مؤثر در طرف عرضه مسكن هستند ،بنابر انتظار به ترتيب مثبد و
منفي و هر دو معنادار هستند.
 -4-5تجزيه سهم اثرگذاري متغيرهاي توضيحي بر قيمت مسكن

مي توان سهم هريك از متغيرهاي توضيحي در اثرگذاري بر متغير وابسته در يك دوره زماني را با
استفاده از رابطه زير برآورد کرد:

() 3
که در آن،

∑⁄

∑

سهم هر يك از متغيرهاي توضيحي در اثرگذاري بر متغير وابسته،

∑ مجموع ضرب هر يك از ضرايب تخمينزده شده در هر متغير توضيحي طي زمان
اسد که در واقع ،تغييرات اثر يك متغير مستقل مشخص بر متغير وابسته را در طول زمان نشان مي-
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دهد و

∑ مجموع شاخص قيمد مسكن تخمينزده شده توس مدل طي زمان اسد .نتايج

حاصل از اين برآورد در جدول شماره  3آورده شده اسد.
جدول  -3سهم متغيرهاي توضيحي در برآورد شاخص قيمت مسكن
تعداد پروانههاي
متغير

ساختماني صادر
شده دوره قبل

تغييرات
تغييرات

توليد

جمعيد

ناخالص
داخلي

رشد شاخص قيمد
مصرفکننده تعديل
شده دوره قبل

هزينه ساخد

شاخص

يك مترمربع

قيمد

واحد مسكوني

مسكن

دوره قبل

دوره قبل

سهم از تغييرات
شاخص قيمد

-2/36

23/76

7/04

-1/84

11/36

61/2

مسكن (درصد)

مأخذ :محاسبات محقس.

همانطور که نتايج نشان ميدهد ،تقاضاي سفتهبازي مسكن باالترين سهم ( 61/2درصد) را در
توضيح رفتار شاخص قيمد مسكن دارد .بعد از آن ،تغييرات جمعيد ،هزينههاي ساخد و تغييرات
توليد ناخالص داخلي بيشترين اثر را بر شاخص قيمد مسكن دارند .تعداد پروانههاي صادر شده و
رشد شاخص قيمد مصرفکننده تعديل شده به ترتيب بيشترين اثر منفي را در شاخص قيمد
مسكن دارند .سهم تقاضاي سفتهبازي (قيمد دوره قبل) در تغييرات قيمد مسكن به تنهايي حدود
 6/8برابر مجموع سهم سه متغير معرف تقاضاي مصرفي مسكن (تغييرات توليد ناخالص داخلي،
تغييرات جمعيد و رشد شاخص قيمد مصرفکننده تعديل شده) اسد.
بيان اين نكته در اينجا ضروري اسد که  6/8برابر بودن تقاضاي سفتهبازي نسبد به تقاضاي
مصرفي مسكن به آن معنا نيسد که بيشتر متقاضيان مسكن تنها به خريد و فروش آن مشغول هستند
و از آن بهعنوان محل اقامد استفاده مصرفي نميکنند .واقعيد اين اسد که بخش مهمي از
تقاضايي هم که در ايران به استفاده مصرفي از مسكن خريداري شده منجر ميشود ،با انگيزههاي
سفتهبازي صورت ميگيرد .به عبارت ديگر ،اگر انتظار افزايش قيمد مسكن نبود ،بخش مهمي از
متقاضيان مسكن در ايران همواره بيتاب خريد آن نبودند.
 -3بررسي حباب قيمت در بازار مسكن مناطق شهري ايران
همانطور که در مقدمه (نمودار شماره  )2آورده شد ،به نظر ميرسد روند رشد شاخص قيمد
مسكن در اواس سال  1390دچار شكسد ساختاري شده اسد و از آن پس تا فصل سوم سال
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( 1391آخرين آمار موجود در دسترس) ،روند صعودي مداوم اين متغير را شاهديم .در برآورد
مدل آورده شده در اين مقاله ،به علد مشاهده اين شكسد از دادههاي مربوط به سال  1390و
 ،1391استفاده نشد ،زيرا مدلهاي مرسوم اقتصادسنجي در صورت وجود شكسد ساختاري
قدرت توضيحدهندگي اندکي دارند.1
يكي از اهداف اصلي مقاله حاضر بررسي وجود يا نبود حباب قيمد در بازار مسكن مناطس
شهري در دوران اخير اسد .در اينجا منظور از حباب انحراف قيمد مسكن از مقدار تعادل
بلندمدت آن اسد (گاربر ،1990 ،2کيم ،هانگ و يونگ جون .)2003 ،3براي تعيين مقادير تعادل
بلندمدت شاخص قيمد مسكن که در آن عوامل مقطعي و رواني بازار نقشي ندارند ،کافي اسد
تا جزء روند زماني متغيرهاي توضيحي را تفكيك و مقادير ايستاي آنها را در مدل برآورد شده،
جايگزين کنيم .در مرحله بعد ،براي بهدسد آوردن ميزان انحراف شاخص قيمد مسكن از مقدار
تعادل بلندمدت آن ،کافي اسد انحراف مقادير دادههاي واقعي شاخص قيمد مسكن را از ميزان
شاخص قيمد تعادلي بهدسد آمده از مدل ،محاسبه کنيم .براي بهدسد آوردن روند ايستاي
متغيرها از فيلتر هودريك ـ پرسكات 4استفاده شده اسد.5
نتايج بررسيهاي يادشده در قالب نمودار شماره  ،4آورده شده اسد .همانطور که مالحظه
ميشود ،در سال  ،1391شاهد حباب قيمد در بازار مسكن هستيم ،به نحوي که شكاف قابل

 -1براي برآورد مدلهايي که دچار شكسد ساختاري شدهاند ميتوان از روش تخيمن درونزا يا برونزاي نقطه
شكسد ساختاري بهره برد و سپس ،به برآورد مدل پرداخد (براي مطالعه بيشتر ن.ک به :مشيري و باقري پرمهر،
 ،) 1391اما از آنجا که در اين مقاله هدف برآورد ميزان حباب و نه اثبات شكسد ساختاري اسد ،از اين مدلها
استفاده نشد.
2- Garber
3- Kim, Hang and Young Joon
4- Hodrik-Prescott Filter
و مقادير تعادلي شاخص قيمد مسكن را ̅ در نظر بگيريم،

 -5اگر دادههاي واقعي شاخص قيمد مسكن را
̅
مقادير از آمارهاي بانك مرکزي استخراج و از رابطه زير محاسبه شده اسد:
̅̅̅̅
̅
̅
̅̅̅̅̅
)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅(
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
(
)
که در واقع ،همان رابطه ( ) 3اسد با اين تفاوت که جزء سيكلي متغيرها با استفاده از فيلتر هودريك -پرسكات از
مقادير روند زماني آنها حذف شده و تنها جزء ايستا (عالمد بار به معناي جزء ايستاي متغير اسد) در معادله جايگزين
شده اسد .ضرايب معادله نيز با توجه به نتايج برآورد مدل از جدول شماره  ،2جايگزين شده اسد.
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توجهي بين رشد شاخص قيمد مسكن و ميزان رشد شاخص قيمد مسكن ساختاري وجود دارد.
در جدول شماره  ،4ميزان حباب رشد شاخص قيمد مسكن آمده اسد .در اين جدول ،ميزان
حباب رشد قيمد مسكن از اختالف رشد واقعي شاخص قيمد مسكن و رشد مقادير تعادل
بلندمدت آن محاسبه شده اسد .بهرغم اينكه حباب قيمد مسكن در دورههاي ديگري مانند
 1386:1تا  1387:4نيز وجود داشته اسد ،با توجه به تمرکز مقاله بر حباب قيمد مسكن در مناطس
شهري در سال  ،1391ميزان حباب رشد قيمد مسكن در اين سال در جدول شماره  4محاسبه و
ارايه شده اسد .بيان اين نكته نيز ضرورت دارد ،همانطور که قبالً اشاره شد ،با توجه به احتمال
وجود شكسد ساختاري در سالهاي  1390و  ،1391برآورد مدل و تخمين ضرايب متغيرها با
استفاده از دادههاي  1375:1تا  1389:4صورت گرفته اسد .بهمنظور محاسبه سهم حباب قيمتي در
رشد قيمد مسكن سال  ،1391ضرايب برآوردي مدل به اين سال تعميم يافته و مقادير تعادلي
شاخص قيمد مسكن در سه فصل اول سال  1391محاسبه شده اسد .اختالف رشد مقادير واقعي
شاخص قيمد مسكن با رشد مقادير تعادلي شاخص قيمد محاسبه شده در فصلهاي سال 1391
بهعنوان رشد حبابي قيمد مسكن در اين دوره در نظر گرفته شده اسد.1

 -1رشد شاخص قيمد تعادلي مسكن  -رشد شاخص قيمد واقعي مسكن = رشد حبابي قيمد مسكن.
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نمودار  -4اختالف مقادير واقعي شاخص قيمت مسكن از مقادير تعادل بلندمدت آن (حباب قيمت مسكن)
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تغییرات مقادير واقعي شاخص قیمت مسكن
تغییرات مقادير تعادل بلندمدت شاخص قیمت مسكن
مأخذ :بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران و محاسبات تحقيس.

جدول  -4محاسبه ميزان حباب رشد قيمت مسكن
سهم حباب از رشد

رشد حبابي
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مأخذ :محاسبات تحقيس.

همانطور که مشاهده ميشود در سه فصل ابتدايي سال  1391به ترتيب حدود  26/3 ،17/8و
 56/6درصد از رشد فصلي شاخص قيمد را ميتوان به عوامل مقطعي و رواني بازار منسوب کرد.
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بروز حباب مسكن در دوره مورد اشاره ميتواند داليل مختلفي داشته باشد ،اما دليل اصلي آن را
ميتوان به بيثباتي فضاي کلي اقتصاد کالن در ايران در اين دوره (بهطور عمده به دليل تشديد
تحريمهاي اقتصادي عليه ايران از فصل سوم سال  )1390نسبد داد .همانطور که رشد حبابي
قيمد مسكن در دوره  1386:1تا  1387:1به کاهش قابل توجه رشد شاخص قيمد مسكن طي
دوره  1388:1تا  1390:3منجر شد (به نمودار شماره  3توجه کنيد) ،انتظار ميرود رشد حبابي
قيمد مسكن در دورههاي اخير نيز کاهش رشد آن را در دورههاي بعدي به دنبال داشته باشد .با
اين حال ،پيشبيني آنكه روند رشد قيمد مسكن تجربه شده تا فصل سوم  1392تا چه زماني ادامه
خواهد داشد ،به وضعيد کلي ثبات اقتصاد کالن و عوامل ديگري که موضوع اين مقاله نيسد،
بستگي خواهد داشد.
بيان اين نكته قبل از پايان تحليل نتايج نيز ضروري اسد که مسأله مسكن و قيمد آن در ايران
بسيار پيچيده بوده و تحليل دقيس و بدون ابهام آن در عمل بسيار دشوار اسد .از جمله مشكالت
موجود در تحليل اين بازار نيز تعريف حباب در آن بوده که خود بحثهاي زياد و بعضاً متناقضي
را موجب شده اسد .به هر حال ،ادعاي اين مقاله در حد تعريف ارايه شده براي محاسبه کمي
حباب قيمد مسكن با ذکر منبع 1و در يك دوره زماني مشخص بوده که در همان راستا نيز
برآوردها صورت گرفته و تحليل انجام شده اسد.
 -4جمعبندي و نتيجهگيري
مسأله قيمد مسكن و تغييرات آن همواره يكي از مسايل اصلي اقتصاد ايران و از موضوعهاي
کليدي سطوح سياسدگذاري اسد .اين مقاله با هدف بررسي سفتهبازي و حباب قيمد در بازار
مسكن مناطس شهري ايران و سهم آن از تغييرات شاخص قيمد مسكن تهيه شده اسد .در ارتباط با
حباب قيمد مسكن ،بيشتر تمرکز بر فصلهاي اول تا سوم سال  1391بوده که در آن رشد قابل
توجه شاخص قيمد مسكن تجربه شده اسد .براي اين منظور ابتدا مدلي براي بررسي عوامل
تعيينکننده قيمد مسكن تبيين و برآورد شد .نتايج نشان ميدهد که عواملي مانند قيمد دوره قبل
مسكن ،بازدهي ساير بازارها (رشد شاخص قيمد مصرفکننده تعديل شده) ،تغييرات جمعيد،

 -1در اين مقاله منظور از حباب انحراف قيمد مسكن از مقدار تعادل بلندمدت آن اسد
(Garber, 1990 and Kim, Hang and Young Joon, 2003).
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هزينه ساخد مسكن و ميزان عرضه مسكن (پروانههاي ساختماني صادر شده) اثر معناداري بر
شاخص قيمد مسكن دارند .در اين بين ،اثر تغيير درآمد بر شاخص قيمد مسكن معنادار نيسد.
بيمعنا بودن ضريب تغييرات توليد ناخالص داخلي ميتواند گواهي بر آن باشد که در بازار مسكن
ايران ،درآمد خانوارها و قدرت درآمدي اثر چنداني بر شاخص قيمد ندارد که با توجه به
همبستگي  19درصدي آنها در طول دوره مورد بررسي قابل تأييد اسد .براي برآورد مدل از روش
گشتاورهاي تعميميافته ( )GMMاستفاده شده و متغيرهاي ابزاري مورد استفاده شامل درآمد
سرانه ،جمعيد ،شاخص اجاره مسكن و شاخص خدمات ساختماني بوده اسد.
اگر قيمد دوره قبل را شاخص تقاضاي سفتهبازي و تغييرات جمعيد ،تغييرات توليد ناخالص
داخلي و بازدهي ساير بازارها را شاخص تقاضاي مصرفي مسكن در نظر بگيريم سهم تقاضاي
سفتهبازي در توضيح تغييرات شاخص قيمد مسكن  6/8برابر سهم تقاضاي مصرفي در اقتصاد
ايران طي دوره  1375:1تا  1389:4اسد .بهمنظور بررسي وجود حباب در قيمد مسكن ،اختالف
قيمد واقعي مسكن از مقادير تعادل بلندمدت آن بهعنوان حباب در نظر گرفته شد .براي تعيين
مقادير تعادل بلندمدت شاخص قيمد مسكن نيز که در آن عوامل مقطعي و رواني بازار نقشي
ندارند ،جزء روند زماني متغيرهاي توضيحي تفكيك شده و ميزان مقادير ايستاي آنها در مدل
برآورد شده ،جايگزين شده اسد .براي بهدسد آوردن روند ايستاي متغيرها از فيلتر هودريك-
پرسكات استفاده شده اسد .بهمنظور محاسبه سهم حباب قيمتي در رشد قيمد مسكن سال ،1391
ضرايب برآوردي مدل به اين سال تعميم يافته و مقادير تعادلي شاخص قيمد مسكن در سه فصل
اول سال  1391محاسبه شده اسد .اختالف رشد مقادير واقعي شاخص قيمد مسكن با رشد مقادير
تعادلي شاخص قيمد محاسبه شده در فصلهاي سال  1391بهعنوان رشد حبابي قيمد مسكن در
اين دوره در نظر گرفته شده اسد.
نتايج نشان ميدهد که در سه فصل ابتدايي سال  1391به ترتيب حدود  26/3 ،17/8و 56/6
درصد از رشد فصلي شاخص قيمد را ميتوان به عوامل مقطعي و رواني بازار منسوب کرد .بروز
حباب مسكن در دوره مورد اشاره مي تواند داليل مختلفي داشته باشد ،اما دليل اصلي آن را
ميتوان به بيثباتي فضاي کلي اقتصاد کالن در ايران در اين دوره (بهطور عمده به دليل تشديد
تحريمهاي اقتصادي عليه ايران از فصل سوم سال  )1390نسبد داد.
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