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 چکيده
 ایران رد مسکن قیمت بر پولی های سیاست و مسکن تسهیالت اثر بررسی به مطالعه این در

 اننش نتایج. شد پرداخته یوهانسن الگوی از استفاده با و  5911 –5931 دوره طی ایران در

 متقی بر یشهر جمعیت و تصرف قابل درآمد مسکن، تسهیالت تورم، نرخ بلندمدت در داد

 تسهیالت تورم، نرخ در افزایش درصد یک که ای گونه به دارد مثبت اثر ایران در مسکن

 ،450/4 ترتیب به را مسکن قیمت شاخص شهری، جمعیت و تصرف قابل درآمد مسکن،

 های سیاست که داد نشان نتایج همچنین. دهد می افزایش درصد93/5 و 15/4 ،13/4

 اثر ایران در مسکن قیمت بر اقتصادی رشد و ساختمانی های انهپرو تعداد ،( بهره نرخ)پولی

 ،(هرهب نرخ)پولی های سیاست در افزایش درصد یک  که ای گونه دارد. به داری معنی و منفی

 97/4 ،01/4 ترتیب به را مسکن قیمت شاخص اقتصادی، رشد و ساختمانی های پروانه تعداد

  .دهد می کاهش درصد 59/5 و

 مسکن، تسهیالت بهره، نرخ ، تورم نرخ مسکن، قیمت شاخص :يديکل واژگان

 یوهانسن تصرف، قابل درآمد
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 2 پروین نصيحت کن،  1 کاظم گودرزي

 .استادیار  دانشگاه ازاد اسالمی واحد نوراباد 5
 .ارشد حسابداری دانشگاه ازد اسالمی واحد نوراباددانشجو کارشناسی  1
 

 نام نویسنده مسئول:
 کاظم گودرزي

 یرانا در مسکن قيمت بر پولی هاي سياست و مسکن تسهيالت اثر
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 مقدمه
ثروت فرد  رییسو باعث تغ کیاز  شودمی جادیا مسکن متیکه در ق یراتییتغ خانوارها است. یویدر سبد پورتفول ییدارا تریناصلیمسکن 

در  رییافراد مختلف، تغ یبرا ییدارا بیبا توجه به متفاوت بودن ترک گر،ید ی. از سوشودمی مصرف از یناش تیدر طول زمان و به تبع آن مطلوب

 تیاهم م،یبه مسکن نگاه کن سرپناه نانچه از جنبهچ همچنین،کند.  رییتغ گریکدیبا  سهیباعث خواهد شد ثروت افراد مختلف در مقا مسکن متیق

 ییهادیآن از جمله تهد عیسر هایافزایش ژهیمسکن و به و متیق هاینوسان رایباشد، ز شتریب تواندمی یدولت حت یآن برا متیق هاینوسان

 (.5935کند )خلیلی و همکاران،میآحاد مردم به مسکن را با چالش مواجه  یدسترس نیاست که هدف تضم

طی دو دهه اخیر . تمسکن اس متیدر ق دیشد ینسبتاً مستمر و گاه هاینوساناز وجود  یحاک رانیبه عملکرد بازار مسکن در ا ینگاه

های تولید کننده مسکن و عملکرد سایر های گسترده ای بر بنگاهبخش مسکن در ایران از نوسانات زیادی برخوردار بوده که به تبع آن زیان

 متیبه آمار مربوط به ق یگاهن های اساسی اقتصاد کشور بوده است.های اقتصادی بجا گذاشته است. نوسانات قیمت مسکن یکی از چالشبخش

 شاخص قیمت مسکن به 5970 سال در داشته است یشیمسکن روند افزا متقی ،به بعد 5970که از سال  دهدمینشان  ریدهه اخ یمسکن ط

ان افزایش یافته است و به عنو 9/01 رشد قابل توجهی داشته به گونه ای که شاخص قیمت مسکن به 5971قیمت مسکن در سال  .رسید 04

با حاکم شدن شرایط رکودی در معامالت مسکن از سه ماهه  گذاران قرار گرفت. روی سیاست یک چالش جدی در بخش مسکن و کل اقتصاد فرا

تسری  در این بخش با یک وقفه چند ماهه، شرایط رکود از بازار معامالت مسکن به بخش ساخت و ساز نیزها قیمتو تعدیل  5979دوم سال 

قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته  5939تا  5977از سال  دهد کهآمار نشان می رسید؛ 1/94شاخص قیمت مسکن به  79 و در سال یافت

افزایش یافت و این روند هم چنان ادامه داشت تا این  5973 در سال 1/70 به 5977در سال  7/97 است به گونه ای که شاخص قیمت مسکن از

نیز ادامه داشت به گونه ای که شاخص قیمت  39افزایش یافت، همچنین این روند تا سال  5935سال  در 3/551که شاخص قیمت مسکن به 

 (. 5930وزارت راه و شهرسازی،) افزایش یافت 3/557به  39و در سال  9/551، 31مسکن در سال 

 باشد.مل مؤثر بر قیمت مسکن ضروری میدر ایران شناخت عوا مسکن قیمت در دیشد ینسبتاً مستمر و گاه هاینوسانوجود با توجه به 

ارتباط بین تسهیالت مسکن و قیمت مسکن به این معنا نیست که برای کنترل قیمت مسکن باید اعطای تسهیالت مسکن محدود و یا 

ز اثرات سوء و اکنترل شود بلکه باید عملکرد نظام تسهیالت به گونه ای باشد که ضمن کمک به رشد و توسعه و توسعه بلند مدت بخش مسکن 

طالعات از طرفی م. آثار نظام تأمین مالی و اعتبارات اعطایی بر بخش مسکن از دو نظرگاه قابل بررسی است مخرب اقتصادی و اجتماعی پرهیز شود

های عالیتن و فانجام شده و نظریه های اقتصاد مسکن بر نقش انکارناپذیر نظام مالی مسکن و اثرات گسترده آن بر رشد ارزش افزوده بخش مسک

شود. از سوی دیگر این باور که توسعه نظام مالی تأمین مسکن بر تشدید می مرتبط توجه دارند که به تقویت رشد تولید و اشتغال ملی منجر

 نای اخیر شوک و جهش قیمت مسکطی ساله .شود موضوعی مهم و قابل تأمل استهای ادواری منجر میافزایش قیمت مسکن و پیدایش شرکت

کن رشد و توسعه نظام تأمین مالی مس .از دیدگاه برخی از کارشناسان تحت تأثیر رشد قابل مالحظه اعتبارات پرداختی به بخش مسکن بوده است

ه تواند افزایش قیمت مسکن را بانجامد و از سوی دیگر میبه تأمین مسکن خانوارها کمک می کندو به رشد بخش مسکن و رشد اقتصاد ملی می

 (.5935)قلی زاده و بختیاری پور،ل داشته باشد دنبا

ترین ابزارهای پولی در راستای تحقق اهداف اقتصادی، سیاست گذاری، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی است. از سمت نرخ بهره یکی از مهم

 ی تولید کاهش یافته و منجر به کاهشعرضه، به طور طبیعی با کاهش نرخ بهره، نرخ سود تسهیالت بانکی نیز به عنوان یکی از اقالم هزینه ها

بنابراین رغبت بنگاه های تولیدی برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش به دلیل کاهش هزینه تأمین مالی . شودقیمت تمام شده محصول می

ذاری تواند زمینه ساز سرمایه گمی همچنین تقاضا برای اخذ تسهیالت ساخت نیز افزایش یافته و. یابدو نیز کاهش جذابیت بازار پول افزایش می

ای ها به تقاضدر سمت تقاضا، با کاهش نرخ بهره، بخش مسکن برای سرمایه گذاری جذاب شده و حرکت نقدینگی از بانک. در این بخش باشد

 (.1459و همکاران، 5ژو) به عبارتی بین نرخ بهره و قیمت مسکن رابطه معکوس وجود دارد. سوداگری مسکن بسیار محتمل است

در کنار متغیرهای تولید ناخالص داخلی،  نرایمسکن در ا متیبر ق یپول هایسیاستمسکن و  التیاثرات تسهدر این مطالعه به بررسی 

 پردازیم.تورم، جمعیت، درآمد قابل تصرف، نرخ بیکاری و تعداد پروانه های ساخت می

 

 ادبيات پژوهش و نظري مبانی -1

 نمسک قيمت تورم و نرخ -1-1
 وارها،خان بودجه از توجهی بخش قابل جانبی، پیامدهای دارای و مصرفی ای، سرمایه غیرمنقول، بادوام، ناهمگن، کاالی یک عنوان به مسکن

در شرایط تورمی، . دارد کشورها افزوده ارزش و اشتغال در زیادی نقش و داده اختصاص خود به را ملی ناخالص ثابت گذاری سرمایه و هاهزینه
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باشد؛ یکی افزایش هزینه مصالح ساختمانی می. باشداین افزایش به دو علت می .یابدنه ساخت یک واحد مسکن برای سازندگان افزایش میهزی

زیرا یکی از دالیل افزایش تورم، افزایش در شاخص قیمت صالح و خدمات ساختمانی به عنوان اجزای تشکیل دهنده سبد کاالیی است که در 

 و توان مطمئن بود که متوسط شاخص قیمت مصالح و خدمات نیز افزایش یافته است؛پس به هنگام وجود تورم می .شوندارد میمحاسبه تورم و

از سمت دیگر در شرایط تورمی کارگران ساختمانی نیز با در نظر گرفتن  .شوداین منجر به افزایش هزینه تمام شده بنا و قیمت نهایی مسکن می

این مسئله نیز منجر به افزایش هزینه های تولید و . اظ انتظارات تورمی خود، تقاضای دستمزد واقعی باالتری را خواهند نمودتورم واقعی و با لح

 (. 5971صمیمی و همکاران،)افزایش تورم ناشی از افزایش دستمزد در بخش مسکن خواهد شد 

 

 مسکن اعتبارات و قيمت -1-2
ه ای است که یکی از اقتصاددانان اهمیت آن را در قرن حاضر به اهمیت ماشین بخار در فرآیند تأمین مالی مسکن تا انداز اهمیت نظام

دهد یل میگذاران را تشکترین دل مشغولی سیاستکند. ارتباط مابین قیمت مسکن و تسهیالت اعتباری یکی از مهمتوسعه صنعتی ارزیابی می

کن باری را در اقتصاد مستواند نتایج زیانمبانی نظری و اثرات آن بر تورم و رشد بخش میهای تسهیالت اعتباری بدون توجه به و اجرای سیاست

قیمت مسکن به معنای آن نیست که برای کنترل قیمت مسکن باید  وجود ارتباط میان تسهیالت مسکن و .و در اقتصاد کل به دنبال داشته باشد

هم آن است که عملکرد نظام تسهیالت مسکن باید به گونه ای باشد که ضمن کمک اعطای تسهیالت مسکن محدود و کنترل شود بلکه موضوع م

 (.5935به رشد و توسعه بلند مدت بخش مسکن از اثرات سوء و مخرب اجتماعی و اقتصادی آن پرهیز به عمل آید)قلی زاده و بختیاری پور،

از طرفی مطالعات انجام شده و نظریه های اقتصاد . ابل بررسی استآثار نظام تأمین مالی و اعتبارات اعطایی بر بخش مسکن از دو نظرگاه ق

قویت های مرتبط توجه دارند که به تمسکن بر نقش انکارناپذیر نظام مالی مسکن و اثرات گسترده آن بر رشد ارزش افزوده بخش مسکن و فعالیت

م مالی تأمین مسکن بر تشدید افزایش قیمت مسکن و پیدایش شود. از سوی دیگر این باور که توسعه نظامی رشد تولید و اشتغال ملی منجر

های اخیر شوک و جهش قیمت مسکن از دیدگاه برخی از کارشناسان طی سال .شود موضوعی مهم و قابل تأمل استهای ادواری منجر میشرکت

أمین مالی مسکن به تأمین مسکن خانوارها رشد و توسعه نظام ت .تحت تأثیر رشد قابل مالحظه اعتبارات پرداختی به بخش مسکن بوده است

تواند افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد )همان انجامد و از سوی دیگر میکمک می کندو به رشد بخش مسکن و رشد اقتصاد ملی می

 منبع(.

 

 مسکن قيمت تصرف و قابل درآمد -1-3
 صرفت تصرف خانوار قابل درآمد افزایش نظری و ضمن ثبات سایر شرایط، با . از دیدگذاردیمنیز اثر  مسکن متیبر ق درآمد قابل تصرف

چند دلیل داشته باشد؛ یکی اینکه با افزایش درآمد تمایل  تواندیمین ت. ایاف خواهد افزایش آن برای قاضا، تمسکن کاالی بودن نرمال دلیل به

االی . در نتیجه خانوارها از کابدییمافزایش  ،که قیمت نسبی مسکن باالستدر کالن شهرها ه خانوارها به تملک مسکن و ترک اجاره نشینی خاص

 ،درآمد با افزایش ،این بخش افزایش تقاضای مسکن معطوف به تقاضای مصرفی مسکن است. اما از سمت دیگر کنندیممسکن بیشتر تقاضا 

، ابدییمجا که میل نهایی به پس انداز با افزایش درآمد، افزایش تقاضای مسکن نیز به عنوان کاالی سرمایه ای نیز افزایش خواهد یافت. از آن

 از خشیب که محلی انتظار داشت که با افزایش پس انداز تمایل خانوارها به سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. بازار مسکن نیز به عنوان توانیم

 ابلق درآمد افزایش که نیست انتظار از دور تفاسیر این با. دارد قرار خانوارها روی پیش کند،می جذب خود به را اقتصاد کل هایگذاری سرمایه

 وشخدست را مسکن عرضه بخش تواندمی هم هاگذاری سرمایه این. شود مسکن بازار در ایشان بیشتر گذاری سرمایه به منجر خانوارها تصرف

 خرید طریق از) را بازار این تقاضای بخش هم و( انوارهاخ واقع در و خصوصی بخش توسط جدید مسکن عرضه و ساخت طریق از) سازد تغییر

 آن، تبع به و مسکن برای تقاضا افزایش به منتهی سرانه درآمد افزایش اثرات مجموع(.ای سرمایه بادوام کاالی یک عنوان به ایشان توسط مسکن

 (.5971همکاران، و صمیمی) شد خواهد کاال این قیمت افزایش

 

  مسکن متقي و اقتصادي رشد -1-4
 ایجاد ادی،اقتص رشد که گونه همان. پذیرندمی تأثیر یکدیگر از مستقیم غیر و مستقیم صورت به اقتصادی رشد و مسکن بخش توسعه

 به خود هنوب به نیز مسکن تقاضای است، مسکن برای تقاضا افزایش درآمد، افزایش پیامدهای از یکی و دارد دنبال به را درآمد افزایش و اشتغال

 ودهافز ارزش رشد و ثابت سرمایه تشکیل صورت به مسکن ساز و ساخت بخش در رونق. است کار و کسب جدید هایفرصت و شغل آورنده جودو

 بین عواق در است توجه مورد اجاره برای تقاضا و خرید برای تقاضا منظر دو از تقاضا بُعد در مسکن. است گذار تأثیر کالن اقتصاد بر ساختمان

http://www.joas.ir/


 1 -19، ص 1931، پاییز  11پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 

 قلی) گیردنمی شکل مالی مؤسسات حمایت با جز معموالً آن خرید برای تقاضا و است بوده نیاز ترینگران همواره مسکن خانوار، زهاینیا کلیه

 (.5979 زاده،

 عرضه جزء دو از مسکن عرضه اینکه نخست. گیرد قرار ارزیابی مورد تواندمی دیدگاه چند از کاالها سایر با مقایسه در مسکن عرضه

 زیرا است کشش بی کامالً مسکن عرضه مدت کوتاه در دوم،. است شده تشکیل نوساز مسکونی واحدهای عرضه و موجود مسکونی ایواحده

 ای مالحظه قابل تغییر تواندنمی قیمت تغییرات صورت این در و بوده کوچک بسیار مسکن ذخیره با مقایسه در نوساز مسکونی واحدهای نسبت

 مگنیناه سوم،. یابدمی انعکاس مسکن قیمت افزایش در سرعت به تقاضا افزایش که است آن دهنده نشان امر این. دکن ایجاد مسکن ذخیره در

 و ساختمان در موجود مسکونی واحد تعداد ساختمان، عمر شهر، مرکز از فاصله بنا، استحکام جمله از مسکن هایویژگی از متأثر مسکن عرضه

 ول،ا گروه. است بندی تقسیم قابل گروه دو به مسکن عرضه نیز ساز و ساخت بر حاکم انگیزه دیدگاه از رم،چها. است غیره و ساز و ساخت نوع

 نندگانتولیدک دوم، گروه. کنندمی مسکن ساز و ساخت به اقدام شخصی استفاده منظور به که است تولیدکنندگانی شامل که سازندگان خود

 (.5974 درکوش،) نمایدمی ساز و ساخت به اماقد فروش منظور به که هستند مسکن ای حرفه

 

 مسکن قيمت و( بهره نرخ) پولی سياست انتقال مکانيسم -1-5

 تحت را گذاری سرمایه و امصرف تواندمی پولی هایسیاست در تغییر هاآن طریق از که اندکرده ذکر را متعددی هایکانال اقتصاددانان

باری. عبارتند از : دیدگاه پولی و دیدگاه اعتکه  اندشده قائل تمایز نیستند، هم ناسازگار هم یکدیگر با که همم دیدگاه دو بین هاآن. دهد قرار تأثیر

کند که در آن تحرکات عرضه پول و تمرکز می IS-LMاستاندارد  دیدگاه پولی سنتی بر فهم متعارف مکانیسم انتقال سیاست پولی بر پایه مدل

یت حقیقی اقتصاد را از طریق هزینه تأمین سرمایه )اثرات درآمدی و جانشینی( متأثر کرده و به طور غیرمستقیم نرخ بهره به طور مستقیم فعال

 سو، کی از. شود مسکن قیمت تغییر باعث مسیر دو از تواندمی اعتباری و پولی یاستس. ها بر اقتصاد اثرگذار استنیز از کانال قیمت دارایی

 اعتباری هایمحدودیت مفهوم کاهش به موضوع این و است همراه هابانک وام دهی قدرت افزایش با معمول وربه ط پولی های انبساطیسیاست

 ولیپ سیاست چنانچه دیگر، سوی از. سازدمی فراهم را قیمت افزایش و زمینه شودمی مسکن بازار متوجه هامحدودیت کاهش این از بخشی. است

 را کنمالکیت مس هزینه از بخشی بانکی سپرده های نرخ اینکه به دلیل باشد همراه بانکی تسهیالت و هاسود سپرده نرخ کاهش با انبساطی

خلیلی عراقی و ) نماید عمل قیمت مسکن افزایش جهت در مالکیت هزینه کاهش با تواندمی سیاست این بنابراین دهد،می تشکیل

 (.5935همکاران،

ه اثر س (ه وام گیری به دنبال سیاست کنترل و کاهش نرخ بهره )سیاست پولی انبساطی(، معتقد است که، کاهش هزین5330) 1مک لنلن

 های جدید و نوسازیمستقیم مهم بر بخش مسکن خواهد داشت. اوالً سیاست پولی انبساطی، از طریق هزینه سرمایه، افزایش در ساخت مسکن

شود که بر پایه آن وام گیرندگان موجود با ات درآمدی نرخ بهره مرتبط میهای موجود را به همراه خواهد داشت. دومین مکانیسم به اثرمسکن

و درآمد قابل تصرف باالتر( به شکل افزایش مصرف و سرمایه گذاری خود منتفع )تر استقراض های بهره بازار مسکن، از هزینه های پاییننرخ

هایی که در فکر تعویض خانه خود هستند به خرید تشویق ه دارند و آنشوند. در نهایت نیز خریدارانی که برای اولین بار قصد خرید خانمی

های برنامه ریزی شده(، این مسائل در نتیجه محدودیت زمین و سیاست)شوند. با توجه به عدم انعطاف عرضه حقیقی امالک در کوتاه مدت می

 (.5931کمیجانی و حائری،) گذارندنیز روی قیمت مسکن اثر می

را شود. زینوان عامل مالی در بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. کاهش نرخ بهره به افزایش در قیمت مسکن منجر مینرخ بهره به ع

کند. افزایش اعتبارات خرید مسکن، قدرت خرید اقشار با تر میکاهش نرخ بهره بازار مسکن را به عنوان یک فرصت رقیب سرمایه گذاری جذاب

بد که به یابرد و با توجه به تزریق حجم قابل توجهی پول به جامعه، تقاضای مؤثر برای خرید مسکن افزایش میتر میدرآمد متوسط را عمدتاً باال

 (.  5930تبع آن، افزایش اولیه قیمت مسکن را شاهد خواهیم بود )صامتی و همکاران،

   

 پيشينه تحقيق -1-6

 مطالعات از پاره ای به زیر در. است انجام شده کشور از خارج در همچنین، و کشور داخل در گوناگونی مطالعات مطالعه، این راستای در

 .است شده اشاره
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 پيشينه داخلی -1-6-1
به بررسی و تحلیل  ARDLبا استفاده از روش   "عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در ایران "ای با عنوان  مطالعه در(، 5971خیابانی )

 ARDLاز الگوی تعدیل شده  ها،شوکبرای تمیز دادن اثر متقارن و نامتقارن  ،قیمت مسکن و به عبارت دیگر اثر متغیرهای کالن اقتصادی روی

و در کوتاه  71/4ر بلند مدت د ،حساسیت قیمت واقعی مسکن به یک درصد تغییر در تراز واقعی پول ،.نتایج نشان داد کهتاستفاده کرده اس

برآورد گردیده  9/4و در کوتاه مدت  -73/4ش قیمت واقعی مسکن به تولید واقعی در بلند مدت همچنین واکن .تبرآورد شده اس 90/4مدت 

  .تاس

به بررسی  "( 5903-5971) ایران در مسکن قیمت بر اجتماعی و اقتصادی عوامل اثر بررسی "(، در مطالعه ای با عنوان 5971زارع پور )

نتایج نشان داد که نرخ  .تپرداخته اس 5903-5971در فاصله زمانی  OLSاده از روش با استف ناثر متغیرهای کالن اقتصادی بر قیمت مسک

الح ی و شاخص قیمت مصکاریبنرخ  ن،مالیات بر مسک ناعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسک ،درآمد سرانه ،نرخ اجاره بها ،شهرنشینی

اخالص ملی و مخارج دولت در فصل تأمین مسکن و تعداد پروانه های ساختمانی بر قیمت مسکن تأثیر مثبت داشته و اثر تغییرات تولید ن

 ساختمان بر قیمت مسکن اثر معکوس دارد.

با استفاده از  "عوامل مؤثر در تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران "در مطالعه ای با عنوان ،(5971جعفری صمیمی و همکاران )

دل خودرگرسیونی با وقفه های گسترده به بررسی عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت ی مریکارگبهو با  5994-5970داده های فصلی 

. نتایج حاصل از برآورد بیانگر این واقعیت بود که متغیرهای کالن اقتصادی از قدرت توضیح دهندگی خوبی برای اندپرداختهمسکن در ایران 

ی هااستیسنابراین با اعمال ب. دغیرهای سمت عرضه بر قیمت مسکن تأثیر زیادی دارنتعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران برخوردارند و مت

 انتویمتا حد زیادی  ،از جمله شاخص قیمت خدمات ساختمان ،پولی مناسب در جهت کنترل نرخ تورم و شاخص قیمت مرتبط با بخش مسکن

 از افزایش بی رویه قیمت مسکن جلوگیری کرد.

موثر بر بخش مسکن بر قیمت مسکن  عرضه وبررسی رابطه متغیرهای طرف تقاضا "،در مطالعه ای با عنوان ( 5935) نسوری و همکارا

به بررسی عوامل مؤثر بر  5994-5971ی هاسالی داده های فصلی مبنا برو   9VARبا استفاده از الگوی خود رگرسیونی برداری "در ایران 

یجه بانکی کاهش یافته و در نت ستمیس ازی بانکی هزینه استقراض هاوامکه با کاهش نرخ سود  دهدیمقیمت مسکن پرداخته اند. نتایج  نشان 

 ی سود تسهیالت بانکی که یکی از شیوه های سرکوب مالیهانرخو به عبارتی، سیاست کنترل  ابدییمتقاضا برای مسکن توسط خانوارها افزایش 

 .دو فرار منابع از بخش بانکی خواهد ش در یک اقتصاد است موجب انتقال منابع به بخش مسکن

 "بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده های ترکیبی "ای با عنوان  مطالعه( ،در 5935خلیلی عراقی و همکاران )

استان کشور  94ه مناطق شهری ب مربوط 5994-5973پانل( طی دوره ) مسکن با استفاده از داده های ترکیبی قیمت بر موثر به بررسی عوامل

یمت زمین آثار مثبت و هزینه مالکیت اثر منفی بر قیمت ق ،عتبارات بانکیا ،پرداخته اند.نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت مخارج مصرفی

ر و قیمت با وقفه مسکن ب زینه ساخته ،یمت زمینق ،عتبارات بانکیا ،مدت نیز اثر افزایش مخارج مصرفی کوتاه در. اندداشتهحقیقی مسکن 

 قیمت حقیقی مسکن در دوره جاری مثبت و اثر هزینه مالکیت منفی بوده است.

ی و یوقفه فضااثر انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در ایران با استفاده از مدل  "ای با عنوان ( ، در مطالعه5931کمیجانی و همکاران)

پرداخته است. نتایج  5994-5973زمانی  های اصلی کشور طی دورهت مسکن در ایران برای استانبه بررسی تغییرات قیم " 0های ترکیبیداده

های مختلف کشور عاملی مهم در توضیح رفتار قیمت مسکن است و بدست آمده بیانگر این است که اثر انتشار فضایی قیمت مسکن بین استان

دهد، سایر درصد افزایش می 1ها قیمت مسکن در استان مورد نظر را به میزان ندرصدی قیمت مسکن در سایر استا54به طور متوسط افزایش 

کن داری بر قیمت مسمتغیر های مدل شامل هزینه مالکیت اثر منفی و معنادار و تسهیالت بانکی، قیمت زمین و هزینه ساخت آثار مثبت و معنا

 ن متغیرهای درآمد و ثروت مورد استفاده قرار گرفته با ابهام همراه بوده است.گذاری هزینه خانوارها که به عنوان جایگزیاند اما اثرداشته

به " (5914-5935) مسکن در ایران متیبر ق یو اجتماع یعوامل اقتصاد ریتأث یبررس"(، در مطالعه ای با عنوان 5931ی و ایزدی )قادر

 یبررس مورددر ایران  5914-5935ی در فاصله زمان یمعمول عاتبا استفاده از روش برآورد حداقل مرب بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن

، بانک مسکن به بخش مسکن یبها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطای اجاره نرخ ،یکه نرخ شهرنشین دادقرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان 

و مخارج  یداشته و اثر تغییرات تولید ناخالص مل بر قیمت مسکن تأثیر مثبت یساختمان مصالح شاخص قیمت ،یمالیات بر مسکن، نرخ بیکار

 صادرشده بر قیمت مسکن معکوس برآورد گردیده است.  یساختمان یها تعداد پروانه و دولت در فصل تأمین مسکن
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 مطالعات خارجی -1-6-2

اشنگی انبگیری از آزمون هم ا بهرهب "تبیین نوسانات قیمت مسکن در کالن شهر هلسینکی "ای تحت عنوان(، در مطالعه1449) 1اویکارینن

معنا برآورد رابطه بلند مدت ضریب متغیر نرخ بهره را بی پرداخته است. 5391-1441طی دوره زمانی  1(VECM)مدل تصحیح خطای برداری

های این مطالعه یافته مدت هرسه متغیر حاضر در رابطه معنادار و به جزء نرخ بهره دارای تأثیر مثبت هستند، دیگرتشخیص داد، در کوتاه

درصدی  14ی سهم مدت است، تجزیه واریانس نیز نشان دهندهدهنده تعدیل بسیار آرام قیمت مسکن به هنگام انحراف از تعادل بلندنشان

گی دهندو درآمد خانوار بیشترین قدرت توضیح ی گذشته قیمت بر نوسانات فعلی است، پس از آن نیز دو عامل حجم اعتباراتتغییرات دوره

 نوسانات قیمت را دارند.

کانادا طی دوره زمانی گ شهر بزر 57در  "قیمت مسکن در کانادا، یک تحقیق تجربی "ای با عنوان( ، در مطالعه1449و همکاران )9واتووا 

های تابلویی از سوی آنان برای داده 7(GMM)یافتهای تعمیمهای مورد استفاده، روش گشتاورهپرداخته است. با توجه به داده 1441-5374

نتایج برآورد مدل بر نقش باالی سه عامل اساسی درآمد خانوار و جمعیت )به طور مثبت( و برآورد مدل و استخراج نتایج استفاده شده است. 

ه ن تأثیر منفی نرخ بیکاری مورد تأیید قرار گرفت کچنیتغییر در موجودی مسکن )به طور منفی( در تعیین قیمت مسکن تأکید کرده است، هم

مطالعه آن را ناشی از مهاجرت به مناطق دیگر و کاهش تقاضای مسکن در اثر افزایش نرخ بیکاری یک ناحیه تفسیر کرده است، نتیجه دیگر 

 معنا بودن ضریب نرخ بهره است.مطالعه بی

 کیبا استفاده از  "اقتصاد کالن بر آن یرهایمسکن و اثر متغ متیق یهاییایپو "تحت عنوان  ی(، در مطالعه ا1459)3و همکاران جاین 

 االتیدر بازار مسکن ا 5314-1455 یهاسال یمسکن ط متیبر ق یکالن اقتصاد یرهایاثر متغ یبه بررس ،54یروش حداقل مربعات معمول

 یر منفمسکن اث متیمسکن اثر مثبت و نرخ بهره کوتاه مدت بر ق متینشان داد که نرخ تورم و درآمد قابل تصرف بر ق جینتا. پردازدیمتحده م

  دارد.

ی دوره یط اتریشمسکن در  متیعوامل مؤثر بر ق یبه بررس "مسکن  بازار یهاییایپو"تحت عنوان  ی، در مطالعه ا (1459) 55گائو

روت حقیقی و اعتبارات بر قیمت مسکن در ث ،عداد خانوارت ،نتایج نشان داد که درآمد حقیقی. تپرداخ پانلبا استفاده از روش  1443-1449

 ی داری دارند.معن واتریش اثر مثبت 

 یبه بررس " یک مطالعه کاربردی بر روی قیمت بخش مسکن مسکن، متیق یهاییایپو "تحت عنوان یمطالعه ا (، در1450) 51ویند

نتایج نشان داد که اعتبارات و نرخ بهره بر پرداختند.  VARاز روش با استفاده  5394-1443دوره  یط هلندمسکن در  متیعوامل مؤثر بر ق

 قیمت مسکن در هلند اثر مثبت و قیمت سکه بر قیمت مسکن در هلند اثر منفی دارد.

به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن  " ، شواهدی از پکنی قیمت مسکنهاییایپو"(، در مطالعه ای تحت عنوان 1450) 59یان و همکاران

درآمد خانوارها و نرخ تورم بر قیمت  ل،نتایج نشان داد که حجم پو پرداختند. ARDLبا استفاده از روش  5314-1454چین طی دوره  در

 مسکن اثر مثبت و موجودی مسکن بر قیمت مسکن اثر منفی دارد.

 .اندموضوع پرداخته نیا یبه بررس "یپول یهااستیثبات بازار مسکن، ساختار بازار وام و س "(، در مطالعه ای با عنوان1459)50ژو و همکاران 

قرار  ریرا تحت تأث مسکن رمتعارفیغ متیق،یپول استیس شتر،یوام مسکن ب یبا بازارها ییکه در کشورها ندافتیدست  جهینت نیها به اآن

به منظور به حداقل  یاتیمال یهااستیس وام و یو در نظارت بر ارزش پول یبانک یهاوام تیبخواند بر محدود دیگذاران شا استید. سدهینم

 یورهاکش یامر برا نیتمرکز کنند. ا ورویمنطقه  یکشورها یدر ثبات بازار مسکن برا میقابل تنظ یپول یهااستیس یرساندن عوارض جانب

 ثبات باشد. یب یموضع پول استیوجود دارد که س یشتریدرست است، احتمال ب یا هیحاش

 

 فرضيات تحقيق-2
 فرضیه فرعی وجود دارد که در ادامه آورده شده است: 1مطالعه دو فرضیه اصلی و  در این

                                                           
5Oikarinen  
2 Vector Error Correction Model 
7 Watuwa 
4 Generalized Method of Moments 
1 Nneji & etal. 
10 Ordinary Least Squares 
11 Gao 
12 Windt  
13 Yan & et al. 
14 Zhu & et al. 
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 فرضیات اصلی

 اثر مثبت و معنی داری دارد. رانیدر ا به بخش مسکن بر قیمت مسکن هابانک. تسهیالت اعطایی 5فرضیه 

 دارد. یدار یو معننفی اثر م رانیمسکن در ا متیبر ق نرخ بهره() ی پولیهااستیس.  1فرضیه 

 فرضیات فرعی 

 دارد. یدار یو معن نفیاثر م رانیمسکن در ا متیبر ق .  تولید ناخالص داخلی9فرضیه 

 ی دارد.دار یو معن اثر مثبت رانیمسکن در ا متیبر ق .  تورم0فرضیه 

 دارد. یدار یو معن اثر مثبت رانیمسکن در ا متیبر ق .  جمعیت1فرضیه 

 دارد. یدار یو معن اثر مثبت رانیمسکن در ا متیق بر .  درآمد قابل تصرف1فرضیه 

 دارد. و معنی داری اثر مثبت رانیمسکن در ا متیبر ق .  نرخ بیکاری9فرضیه 

 ی دارد.دار یو معن منفیاثر  رانیمسکن در ا متیبر ق ساختمان یتعداد پروانه ها.  7فرضیه 

 

 پژوهش شناسی روش -3
 سری متغیرهای بین یهم جمع تعیین روابط و آزمون برای یوهانسون روش آغاز می شود. نقطه در این پژوهش از مدل یوهانسن استفاده

)جالل آبادی و  کرد: معرفی زیر صورت به را آن توانیم که متغیرهاست آن به مربوط  (VECM)51برداری خطای تصحیح الگوی برآورد زمانی،

 (. 5971همکاران،
 

(5 )                              tp+u – t+ πy 1 -p  -tΔy  1 -p+ … + β  2 -tΔy  2+ β 1 -tΔy  1Yt = βΔ 
 

ساکن اند درآمده tΔ -5به صورت  که جمالت تمامی آنگاه ،هستند  I (1) یک مرتبه از هم جمعی  y tبردار متغیرهای کلیه که فرض این با

 ریسمات این در خطی مستقل ستون چند اینکه یعنی بیابیم، راπ تریسما رتبه که شودیم منجر آنجا به یهم جمع آزمون. بود خواهد I(0) یرپذ

  است: زیر شرح به یوهانسون روش از استفاده در محقق روی پیش مسائل ینتر. عمدهدارد وجود

 1؛VECM الگوی به مربوط اخالل جمالت پذیری ساکن تضمین برای هم جمعی؛ مرتبه تعیین برای ساکن پذیری متغیرها آزمون - 5

 مانند متغیرهایی کردن وارد لزوم نتیجه در و آمار در روند وجود تشخیص -0؛A ماتریس رتبه تعیین - 9؛ الگو  مناسب وقفه های تعداد تعیین -

 بلندمدت تعادلی روابط شناسایی به منظور یهم جمع روابط بر خطی قیدهای اعمال - 1ی؛هم جمع یدر بردارها  زمانی روند و مبدأ از عرض

 اقتصادی؛ نظر از ارمعناد

نوسانات هم  که آوردیمفراهم  را خطا تصحیح الگوی از استفاده آماری مبنای اقتصادی متغیرهای از مجموعه ای بین هم جمعی وجود

 ییهاتعادل معد است ممکن کوتاه مدت در البته. دهدیم ارتباطها آن بلندمدت تعادل مقادیر به را کوتاه مدتtx و ty تعادلی  رابطه ،جمع هستند

 (.5971 همکاران، و آبادی جالل) کرد تلقی تعادل خطاینوان ه عب را زیر رابطه اخالل جمله توانیم صورت این در باشد، داشته وجود
 

Yt = βXt + u t  )1(   
Ut = yt - βXt 

 

به صورت  الگویی توانیم منظور بدین و داد ارقر استفاده مورد آن بلندمدت تعادلی مقدار با ty کوتاه مدت رفتار پیوند برای را خطا ینا 

 کرد:  تنظیم زیر

(9 )                                                                                      t+ε 1 –t u  2+ α t+ α1 ΔX0= αt Δy  

 ty1ن است که در آ خطا معروف تصحیح الگوی به الگویی چنین. است زمانی وقفه یک با رگرسیون برآورد خطای در جمله تغییرات  –t u

 (.5971 همکاران، و آبادی جاللت )اس شده داده ارتباط قبل دوره تعادل خطای به

 شده استفاده جوهانسون انباشتگی هم روش از مورد مطالعه، متغیرهای میان انباشتگی هم رابطه وجود بررسی مورد در مطالعه این در

 هایسیاست و مسکن تسهیالت مدل زیر برای اثر ،(1459) ژو و همکاران  گرفته صورت تجربی مطالعات و موضوع نظری مبانی اساس بر. است

 در نظر گرفته شده است: VARو با استفاده از مدل  ایران در مسکن قیمت بر پولی

 

 

                                                           
15 Vector Error Correction Model 
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(0) 
lnP i,t = αi + β1i lnGDP i,t−p + β2i lnCPI i,t−p + β3i lnPOP i,t−p + β4i lnIncome i,t−p + β5i UE i,t−p + β6i lnPermit 

i,t−p + β7i Mr i,t−p + β8i R+e hp 

 متغیرهای مدل عبارتند از:

 lnP لگاریتم شاخص قیمت مسکن : ،lnGDP)لگاریتم تولید ناخالص داخلی )رشد اقتصادی: ،lnCPI  لگاریتم شاخص قیمت مصرف :

، : نرخ بیکاری UE، : لگاریتم درآمد قابل تصرف )درآمد پس از کسر مالیات( lnIncome، شهری جمعیت لگاریتم:  lnPOP کننده )تورم(،

lnPrmit  جوز ساخت(،ساختمان )م یتعداد پروانه ها: لگاریتم Mr  به بخش مسکن و  هابانک: اعتبارات اعطاییR باشدیم: نرخ بهره 

جمع  5931تا  5911کزی جمهوری اسالمی ایران برای دوره زمانی از بانک مر همچنین در این مطالعه آمار و اطالعات مربوط به متغیرها

 .است شده استفاده Eviews7اقتصادسنجی  افزار نرم از شده، طرح فرضیات آزمون و نظر مورد الگوهای برآورد برای. آوری گردیده است

 

 پژوهش هاي یافته -4
 عیینت و پایایی لحاظ از هاداده بررسی ساختار دارد، ضرورت ابتدا آنچه متغیرها، بین بلندمدت تعادلی رابطه و هم انباشتگی تحلیل در

 این به .شود جلوگیری نادرست هایتحلیل و کاذب رگرسیون برآورد از زمانی، رفتار سری نوع از اطمینان با تا است متغیرها انباشتگی مرتبه

 متغیرها تمامی ،5 جدول هایاساس داده بر. گردید بررسی نظر مورد غیرهایمت پایایی یافته، 51تعمیم فولر– دیکی آزمون از با استفاده ابتدا ترتیب

 .هستند پایا تفاضل گیری باریک با
 

 (. نتایج آزمون ساکن پذیري1) جدول
 

 پذیری در سطح نتایج آزمون ساکن

 مقدار آماره محاسباتی با عرض از مبدأ   متغیر

lnp 94/5- UE 11/4- 

lnGDP 39/4- lnPermit 35/5- 

lnCPI 99/4- Mr 71/5- 

lnPOP 11/4- R 11/4- 

lnIncome 99/4-   

 -19/1 = %1مقدار آماره بحرانی در سطح 

 منبع: یافته هاي تحقيق       

 

 تفاضل گیری بارکپذیری با ی نتایج آزمون ساکن

lnp 30/0- 

lnGDP 99/1- 

lnCPI 03/0- 

lnPOP 95/1- 

lnIncome 11/1- 

UE 93/0- 

lnPermit 71/1- 

Mr 47/1- 

R 91/0- 

 -19/9= %1مقدار آماره بحرانی در سطح 

                                                           
16 Augmented Dickey- Fuller 
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است. برای تعیین طول وقفه بهینه معیارهای گوناگونی  VARمستلزم تعیین وقفه بهینه در الگوی  59های هم انباشتگی جوهانسونتحلیل

استفاده شده است. نتایج مربوط به مقادیر سه معیار مذکور   14و حنان کوئین 53ن، شوارتز بیزی57وجود دارد. در این مطالعه از معیارهای آکائیک

 VARشود هر سه معیار، وقفه یک را برای الگوی طور که در این جدول مشاهده می ( ارائه شده است. همان1برای وقفه های مختلف در جدول )

 کنند.پیشنهاد می
 

 VAR(. نتایج تعيين وقفه بهينه الگوي 2جدول )
 

 (HQ)حنان کوئین  (SC)شوارتز بیزین (AIC)آکائیک وقفه

4 597145/1 750419/1 971913/1 

5* 991175/1 959971/9 711537/1 

1 114315/9 179191/0 939131/9 

9 591191/0 709009/1 511117/0 

 تحقيق هاي یافته: منبع

 

از آماره های اثر و  15روش جوهانسون لعه وجود دارد یا خیر، طبقبرای آزمون این مسئله که آیا رابطه بلند مدتی بین متغیرهای مطا

 مقدار حداکثر و اثر های شود طبق آماره( ارائه شده است. همان طور که مالحظه می9حداکثر مقدار ویژه استفاده شده که نتایج آن در جدول )

شود که الزم است تا این رابطه تحت الگوی تصحیح تأیید میدرصد اطمینان بین متغیرهای الگو  31ویژه وجود یک رابطه بلند مدت در سطح 

 خطای برداری برآورده شود.
 

 (.نتایج آزمون تعيين بردارهاي هم انباشته در الگو3) جدول
 

Traceλ Maxλ 
مقدار بحرانی 

 % 31سطح 
 آماره محاسباتی

فرضیه 

 مقابل
 فرضیه صفر

مقدار بحرانی 

 % 31سطح 
 آماره آزمون

فرضیه 

 مقابل
 ه صفرفرضی

77/07 70/19 r≥1 r = 0 01/17 01/17 r = 1 r = 0 

10/95 09/17 r≥2 r ≤1 11/15 11/15 r = 2 r≤1 

71/59 47/1 r≥3 r ≤2 77/50 77/50 r = 3 r≤2 
49/7 59/4 r≥4 r ≤3 49/7 49/7 r = 4 r≤3 

 تحقيق هاي یافته: منبع

 

 . است شده داده اننش ،0 جدول در بلندمدت رابطه برآورد از آمده بدست نتایج

 واحد یک که ای گونه به اثر مثبت و معنی داری دارد. رانیدر ا به بخش مسکن بر قیمت مسکن هابانک. تسهیالت اعطایی 5فرضیه 

 .دهد می افزایش را مسکن قیمت واحد 13/4، مسکن وام در افزایش

 نرخ در افزایش واحد یک که ای گونه بهدارد  یدار یو معنی نفاثر م رانیمسکن در ا متیبر ق نرخ بهره() ی پولیهااستیس.  1فرضیه 

 .دهد می کاهش را مسکن قیمت واحد 01/4 بهره،

 فرضیات فرعی 

 درصد 59/5 اقتصادی، رشد در افزایش درصد یک دارد. یدار یو معن نفیاثر م رانیمسکن در ا متیبر ق .  تولید ناخالص داخلی9فرضیه 

 .دهد می کاهش را مسکن قیمت

درصد قیمت  450/4به گونه ای که یک درصد افزایش در نرخ تورم ،.ی دارددار یو معن اثر مثبت رانیمسکن در ا متیبر ق .  تورم0رضیه ف

 مسکن را افزایش می دهد.بنابراین این فرضیه تأیید شد.

                                                           
17 Johansen 
18 AIC 
19 SC 
20 HQ 
21 Johansen  
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 93/5د افزایش در جمعیت شهری به گونه ای که یک درص دارد. یدار یو معن اثر مثبت رانیمسکن در ا متیبر ق .  جمعیت1فرضیه 

 درصد قیمت مسکن را افزایش می دهد.

درآمد قابل  در درصد افزایش یک که ای گونه به دارد. یدار یو معن اثر مثبت رانیمسکن در ا متیبر ق .  درآمد قابل تصرف1فرضیه 

 دهد. می افزایش را مسکن قیمت درصد 15/4، تصرف

 ندارد. معنی داریا رانیدر ا مسکن متیبر ق .  نرخ بیکاری9فرضیه 

 ساختمانی، های پروانه در افزایش درصد ی دارد. یکدار یو معن منفیاثر  رانیمسکن در ا متیبر ق ساختمان یتعداد پروانه ها.  7فرضیه 

 .یابد می کاهش را مسکن قیمت درصد 97/4
 

 (.نتایج برآورد رابطه بلند مدت4) جدول
 

 tآماره  ضریب متغیر

lnGDP 59/5- 49/0- 

lnCPI 450/4 7/1 

lnPOP 93/5 95/1 

lnIncome 15/4 99/1 

UE 455/4 51/4 

lnPermit 97/4- 09/1- 

Mr 13/4 19/0 

R 01/4- 50/1- 

 پژوهش یافته هاي: منبع                          

 

 هر در که دهدمی نشان این و باشدمی -13/4 با برابر ECM ضریب است شده گزارش ،1 جدول در خطا تصحیح الگوی برآورد نتایج

 نوسانات که است این از حاکی ECM ضریب منفی عالمت. شودمی تعدیل مسکن قیمت شاخص میزان در دوره یک تعادل عدم از درصد13سال

 . شودمی نزدیک مدت بلند بردار به و یابدمی کاهش زمان، طول در مدل در آمده وجود به
 

 خطا تصحيح يالگو برآورد (.نتایج5) جدول
 

 tآماره  ضریب متغیر

ECM 13/4- 15/9- 

  پژوهش یافته هاي: منبع                       
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 بحث و گيري نتيجه 

و با استفاده  5931تا  5911هدف از این مطالعه بررسی اثر تسهیالت مسکن و سیاست های پولی بر قیمت مسکن در ایران طی سال های 

به گونه ای که یک درصد افزایش در نرخ .دارد مثبت اثر ایران در مسکن قیمت بر تورم نرخ برآوردی، نتایج اساس می باشد. بر VECMاز مدل 

 بر طبقمن و تأیید فرضیه این بنابراین .دارد مثبت اثر ایران در مسکن قیمت بر مسکن وام درصد قیمت مسکن را افزایش می دهد. 450/4تورم ،

 یک که ای گونه به .باشد می(  1459) همکاران و ژو( 1450) همکاران و یان ،( 1459) همکاران و نیجا ،(1440) تساتسارونیس زئو مطالعات

 و نصراللهی ،(5971) پور زارع مطالعات بر منطبق و تأیید فرضیه این دهد. می افزایش را مسکن قیمت واحد 13/4، وام مسکن در افزایش واحد

 همکاران و عراقی خلیلی ،(5935)پور اریبختی و زاده قلی ،( 5977)  همکاران

 می(  1459) همکاران و ژو و( 1450) همکاران و یان ،( 1459) گائو ،(1459) همکاران و ،نیجا(1441) النگ و نئیوکیرچن ،( 5935)

 01/4افزایش در نرخ بهره، به گونه ای که یک واحد  دارد. یدار یو معن نفیاثر م رانیمسکن در ا متیبر ق سیاست های پولی)نرخ بهره( .باشد

 بر تصرف قابل درآمد.باشد می(  1459) همکاران و ژو مطالعات بر منطبق و تأیید فرضیه این بنابراین واحد قیمت مسکن را کاهش می دهد.

 دهد. می زایشاف را مسکن قیمت درصد 15/4، درآمد قابل تصرف در درصد افزایش یک که ای گونه به .دارد مثبت اثر ایران در مسکن قیمت

 اسالک و لودویگ ،(5971) پور زارع مطالعات بر منطبق و تأیید فرضیه این تعداد پروانه های ساختمانی بر قیمت مسکن اثر منفی دارد. بنابراین

 و ژو  و (1450) همکاران و یان ،(  1459) گائو ،(1459) همکاران و نیجا ،(1459) همکاران و ،نیجا(1441) النگ و نئیوکیرچن ،(1440)

 .باشد می(  1459) همکاران

نرخ بیکاری بر قیمت مسکن اثر معنی داری ندارد.جمعیت شهری بر  .دارد داری معنی و مثبت اثر ایران در مسکن قیمت بر بیکاری نرخ

 مسکن قیمت بر شهری جمعیت باشد. می(  1459) همکاران و قیمت مسکن اثر مثبت دارد. بنابراین این فرضیه تأیید و منطبق بر مطالعات ژو

درصد قیمت مسکن را افزایش می دهد.  93/5به گونه ای که یک درصد افزایش در جمعیت شهری  . دارد داری معنی و مثبت اثر ایران در

صد افزایش رشد اقتصادی بر قیمت مسکن اثر منفی دارد. یک در .باشد می(  1459) همکاران و ژو مطالعات بر منطبق و تأیید فرضیه این بنابراین

تسهیالت اعطایی به بخش مسکن ابزار مهم توسعه این بخش بوده و در ایران  درصد قیمت مسکن را کاهش می دهد. 59/5در رشد اقتصادی، 

یکی از منابع مهم رشد اقتصادی تلقی می شود . وجود ارتباط بین تسهیالت و قیمت مسکن به معنای آن نیست که برای کنترل قیمت مسکن 

تسهیالت مسکن باید کنترل شود ، بلکه باید هدف سیاست گذاران آن باشد که ضمن کمک به رشد و توسعه بلند مدت بخش مسکن ،  ، اعطای

 از اثرات سوء و مخرب اقتصادی و اجتماعی آن پرهیز به عمل آید . در این خصوص نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد :

دارایی و بورس بازی مسکن به همراه تقویت رشد اقتصادی  و معرفی جانشین های  تالش سیاست گذاران در جهت کاهش تقاضای -

 قوی برای مسکن و خارج ساختن آن از بورس  بازی می تواند سیاست مناسبی برای کنترل نوسان قیمت مسکن باشد.

ی وع سازی اعتبارات و متنوع سازتقویت بازار تسهیالت اعتباری مسکن مستلزم تقویت نظام بانکی فعال در این بخش به همراه متن -

 منابع تأمین مالی از جمله برقراری پیوند با بازار سرمایه می باشد . 

 با توجه به اثر مثبت نرخ تورم بر شاخص قیمت مسکن سیاستگذاران اقتصادی باید در جهت کنترل و تعدیل نرخ تورم گام برمی دارد.  -

کن، پیشنهاد می شود که از هم اکنون دولت رشد پایداری در زمینه عرضه مسکن با توجه به اثرات رشد جمعیت شهری بر قیمت مس -

 کوچک و انبوه از طرف شهردارها و شرکت های سرمایه گذاری مسکن ایجاد نماید.

با اعمال سیاست های پولی مناسب در جهت کنترل نرخ تورم و شاخص های قیمتی مرتبط با بخش مسکن، از جمله شاخص قیمت 

 تمانی تا حد زیادی می توان از افزایش بی رویه قیمت مسکن جلوگیری کرد.خدمات ساخ
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