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Abstract: The objective of this research is to study the instability trend of urban housing prices in Iran over the
period of the first quarter of 1996 to the fourth quarter of 2015. We have used EGARCH model to quantify the
instability of urban housing prices. The results indicate that the volatility of urban housing prices has declined
during the first quarter of 1996 to the second quarter of 1998, has been stabled since the third quarter of 1998 to
the fourth quarter of 1999, but from the first quarter of 2000 it has experienced an increasing trend. The
instability of urban housing prices has been reached to its maximum level, in the second quarters of 2008 and
2013. But comparing the two, the instability in the second quarter of 2013 was higher.
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مقدمه
اهمی ت روزاف زون ب ازار دارای یه ا در اقتص اد ه ر

نااطمین انی در تص می گی ری خانواره ای ش هری ش ود؛

کشور ،بررس ی م داوم ای ن ب ازار را ض روری م ی کن د.

ازاینرو باتوجه به اهمیت بیثباتی قیمت مسکن ش هری،

ب ازار مس کن از اج زای مه بازاره ای دارای ی اس ت

پژوهش حاضر درﺻ دد بررس ی رون د ب یثب اتی قیم ت

(دیندار رس تمی و ش یرینبخ ش .)35 :1395 ،ازطرف ی،

مس کن ش هری در ای ران و در ف اﺻلﮥ زم انی فص ل اول

نوسان قیمت مسکن و اثرهای آن بر بازار مسکن و سایر

سال  1375تا فصل چهارم سال  1394است.

بخشهای اقتصادی ،برای سیاستگ ذاران اقتص ادی ب ه

پرسش مطرحشده در راستای هدف پژوهش نی ز ب ه

مسئلهای کلیدی تبدیل ش ده اس ت (قل یزاده و عقیق ی،

این ﺻورت اس ت ک ه قیم ت مس کن ش هری در ک دام

.)50 :1394

سالها بیشترین میزان بیثب اتی را داش ته و عل ت آن چ ه

تغییراتی که در قیمت مسکن ایجاد میش ود از ی ک
سو باعث تغییر ثروت فرد در طول زمان و ب ه دنب ال آن،

بوده است.
براساس سازماندهی مباحث مقال ه ،در ادام ه پ

از

مطلوبی ت ناش ی از مص رف م یش ود؛ از س وی دیگ ر،

م رور مب انی نظ ری و پیشینﮥ پ ژوهش ،در قس مت دوم

باتوج ه ب ه متف اوتب ودن ترکی ب دارای ی ب رای اف راد

روش پ ژوهش معرف ی م یش ود .قس مت س وم ب ه اراﺋﮥ

مختلف ،تغییر در قیمت مس کن باع ث م یش ود ث روت

یافت هه ای پ ژوهش اختص ا

دارد و بخ ش پای انی

افراد مختلف در مقایسه ب ا یک دیگر تغیی ر کن د .اگ ر از

پژوهش نیز دربرگیرندﮤ نتیجهگیری است.

جنبﮥ سرپناه به مس کن نگ اه کن ی  ،اهمی ت نوس انه ای
قیمت آن برای دولت حتی م یتوان د بیش تر باش د؛ زی را

مبانی نظری.

نوسانهای قیمت مسکن و ب هوی ژه اف زایشه ای س ریع

بیثباتی بازاره ای م الی یک ی از مس اﺋلی اس ت ک ه

مین

دربردارن دﮤ اطالع ات ارزش مندی اس ت (بالرس لو  1و

دسترسی یکیک مردم ب ه مس کن را ب ا چ الش مواج ه

همکاران )1992 ،و در بازاره ای م الی اهمی ت بس یاری

میکند (خلیلی عراقی و همکاران.)34 :1391 ،

دارد .وج ود ب یثب اتی در قیم ت دارای ی ،اف زایش

آن ،ازجمل ه تهدی دهایی اس ت ک ه ه دف ت

در کش ور م ا س ه ه زینﮥ مس کن در س بد ه زینﮥ

اطالع ات نامتق ارن و همچن ین بح ران م الی را باع ث

خانوارهای شهری حدود 32درﺻد اس ت ک ه ای ن رق

میشود (میشکین)2001 2 ،؛ ازاینرو الزم اس ت ع امالن

برای دهکهای پایین درآمدی در کالنشهرها ،به ب یش

ب ازار از ریش هه ای ب یثب اتی قیم ت آگ اهی یابن د و

از 70درﺻد نیز میرس د؛ در ح الی ک ه در کش ورهایی

خطره ای حاﺻ ل از آن را م دیریت کنن د (گالی ن  3و

که در حل مشکالت مسکن موفق بودهاند ،س ه ه زینﮥ

همکاران.)21 :2013 ،

4

مسکن در سبد ه زینﮥ خ انوار کمت ر از 15درﺻ د اس ت
(اکبری.)239 :1396 ،
بر این اساس ،باتوجه ب ه چش مگیربودن س ه ه زینﮥ

1. Bollerslev
2. Mishkin
3. Gelain

مسکن در سبد هزینﮥ خانوارهای شهری ،وجود بیثب اتی
در قیمت مس کن ش هری م یتوان د باع ث ایج اد ن وعی

 .4پیشبینی بیثباتی بیشتر برای مدیریت خطرپذیری سیستماتیک در انواع
سرمایهگذاریهای موجود در جهان انجام میگیرد (حسین و لطیف: 2009 ،
 3521و .)3522
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بیثباتی قیمت مسکن ازجمله بیثب اتیه ای رخداده

دورﮤ پیشین نیز ،به بیثباتی شدید در قیمت مسکن منجر

در بازاره ای م الی اس ت ک ه ب هت ازگی توج ه

خواه د ش د (ری ن و رزال ی .)14 :2016 ،ه یچ نظ ریﮥ

سیاستگذاران و سرمایهگذاران را به خود جل ب ک رده

واحدی هن وز نتوانس ته اس ت ب ه عل ت ب یثب اتی قیم ت

است .از آنجا که بخش اعظمی از کل ث روت اقتص ادی

مسکن و اثرهای کمی عوامل م وثر ب ر ب یثب اتی قیم ت

در قالب مسکن نگهداری م یش ود (حس ین و لطی ف،

1

مسکن پاسخ دهد (اسالند 2 :2008 6 ،و .)3

 ،)3521 :2009ب یثب اتی قیم ت مس کن از مس اﺋل

باتوج ه ب ه اهمی ت ب یثب اتی قیم ت مس کن ،ای ن

پیچیدهای است که افراد با آن مواجهاند؛ همچن ین ب ازار

موضوع جای تعجب دارد که چ را درب ارﮤ ای ن موض وع

مس کن ب هعل ت داراب ودن برخ ی ویژگ یه ای

پیشینﮥ کمتری وجود دارد (م ایلر و پن ق .)6 :2006 7 ،ب ه

منحصربهف رد ،بیش تر از س ایر بازاره ا در براب ر ب یثب اتی

طوری که اوک ران و آنیک وا  )2013( 8تﺄکی د ک ردهان د

حساس است (فراری و راﺋه .)15 :2011 2 ،به طوری ک ه

مطالعه های اندکی واقعیتهای بیثباتی در بازار مس کن

و هتکت  )2005( 3نشان دادهان د در

را مستند کردهاند (اوکران و آنیکوا)58 :2013 ،؛ ی ا ل ی

4

و رید  )2014( 9نیز بیان کردهاند مساﺋل متع ددی درب ارﮤ

س رمایهگ ذاریه ای مس کونی ب یش از دو براب ر

بیثباتی قیمت مس کن وج ود دارد ک ه هن وز در ک انون

و هتک ت 45 :2005 ،و )46؛ ی ا

توجه و بررسی قرار نگرفتهاند .بیثباتی عام ل طبیع ی در

در این زمینه داوی

مقایس ه ب ا س رمایهگ ذاریه ای تج اری،
بیثب اتترن د (داوی

5

براساس نتایجی که در مطالعﮥ رین و رزال ی ( )2016از

هر بازار اس ت و مرحل های از ب یثب اتی وج ود دارد ک ه

تقاضای مردم به داراییها به دست آمده ،قیم ت مس کن

اگر بیثباتی به آن مرحله برسد باع ث ایج اد مش کل در

در مقایسه با دیگر کااله ا و خ دمات تغیی رات بیش تری

بازار مسکن خواهد شد (فراری و راﺋه.)7 :2011 ،

داشته است .به طورکلی ،قیم ت مس کن بیش تر از قیم ت

همیلت ون و سوس مل  )1994( 10در زمینﮥ اهمی ت

دیگر کاالها دچ ار ب یثب اتی م یش ود (ری ن و رزال ی،

بیثباتی قیمت مسکن توضیح میدهن د ک ه م دلس ازی

 14 :2016و .)15

بیثباتی قیمت مس کن ب ه دو عل ت اهمی ت دارد :ال ف.

بیثباتی قیمت مس کن ب ه ش کل درخ ور ت وجهی ب ا

درجﮥ خطر هر دارایی مه ترین عامل مؤثر بر قیم ت آن

اخب ار و اطالع ات دورهه ای پیش ین در ارتب اا اس ت.

است؛ ب .برداشت ق وی اقتصادس نجی درب ارﮤ می انگین

درواق ع ،زم انی ک ه س رمایهگ ذاران از وض عیت ب ازار

شرطی هر متغیر ،مستلزم آشکارش دن درس ت واری ان

مس کن ب یاط الع باش ند ،تص می گی ری آنه ا از روی

ش رطی آن اس ت (همیلت ون و سوس مل 307 :1994 ،و

حدس و گم ان انج ام م یگی رد و پیام د آن نی ز ایج اد

.)308

بیثباتی در قیمت مس کن خواه د ب ود .ه ر زم ان اخب ار

ب هط ور کل ی ،در تجزی هوتحلی ل مرب وا ب ه ب ازار

جدید در بازار مسکن وجود داشته باشد ،قیم ت مس کن

مسکن ،بیثباتی قیمت مسکن ابع اد خُ رد و ک الن دارد.

ش روع ب ه نوس ان خواه د ک رد و رخدادن اخب ار ب د در

در سطح خُرد ،بیثباتی قیمت مسکن ب ه تجزی هوتحلی ل

1. Hossain & Latif
2. Ferrari & Rae
3. Davis & Heathcote
4. Business Investment
5. Reen & Razali

6. Osland
7. Miller & Peng
8. Ocran & Anyikwa
9. Lee & Reed
10. Hamilton & Susmel
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خط ر س رمایهگ ذاری در س طح ناحی ه ،منطق ه ی ا

مصرف در انگلستان شد .کی  8و همکاران ( )2005نیز

تجزیهوتحلیل مدیریت پرتفو در سطح کش ور ی ا ایال ت

به این نتیجه رسیدهاند تغییرات قیمت مس کن در مقایس ه

مرب وا م یش ود 1 .تحلی ل ب یثب اتی خوش های  2ب هط ور

با تغییرات قیمت سهام ،بر مصرف خانواره ا در آمریک ا

معمول به تحلیل بیثباتی در سطح خُرد مربوا میش ود.

و دیگر کشورهای توس عهیافت ه تﺄثی ر بیش تر و مه ت ری

اگ ر ب یثب اتی خوش های ک ه اثره ای آرچ نی ز نامی ده

دارد (کی

و همکاران .)26 :2005 ،میش کین )2007( 9

میشود ،در بازار مسکن وجود داشته باشد ،آنگ اه خط ر

نیز نشان داده است سیاست پولی انبساطی اعمالش ده ب ا

چشمگیر زیانهای بزرگ در طول دورﮤ بیثباتی وج ود

کاهش نرخ بهره ،تقاضای مسکن را تحریک میکن د و

خواهد داش ت؛ ط وریک ه اث ر خ ود را در تحلی له ای

به دنبال آن ،باعث اف زایش قیم ت مس کن م یش ود .ب ا

میانگین و واریان

افزایش قیمت مسکن نیز ،به عل ت اف زایش ث روت ک ل،

استاندارد نشان خواهد داد.

لین و فورست  )2014( 3به این نتیج ه رس یدهان د ب ه

مص رف و تقاض ای ک ل خانواره ا اف زایش م ییاب د.

همان ان دازه ک ه مداخل هه ای بخ ش عم ومی در ب ازار

درنهایت ،به این نتیجه رسیده اس ت اث ر ث روت ناش ی از

مسکن حیاتی است ،بررسی بیثباتی خوشهای نی ز ب رای

قیمت مسکن مه ترین عام ل در مکانیس انتق ال پ ولی

مدیریت دارایی و پرتفو حی اتی اس ت (ل ین و فورس ت،

است (میشکین.)9 :2007 ،

 .)38 :2014جاک ارد  )2007( 4بی ان م یکن د ب یثب اتی

در سطح کالن ،بسته به ارتباا ب ین قیم ت مس کن و

قیمت مس کن نش انﮥ عملک رد ض عیف ب ازار مس کن در

تﺄمین مالی ،بیثباتی قیمت مسکن با ش بکهه ای انتق الی

برابر پدیدههای طبیعی است و بر سرمایهگذاران مس کن

به متغیرهای کالن انتقال م ییاب د؛ ب ه ط وری ک ه ل ی

10

تاثیر نامطلوب دارد (جاکارد.)2 :2007 ،

( )2009نش ان داده اس ت ت ورم عام ل اﺻ لی ب یثب اتی

درب ارﮤ قیم ت مس کن در س طح ک الن نی ز ب هط ور

قیمت مسکن است.

گسترده مطالعه شده است (دریا)26 :2009 5 ،؛ به طوری

براس اس مطالع هه ای س ازمان همک اری و ت وسعﮥ

که براساس دی دگاهه ای نظ ری ،ب ین قیم ت مس کن و

اقتصادی  ،)2011( 11بیثباتی شدید قیمت مسکن باع ث

متغیره ای پ ولی و دیگ ر متغیره ای ک الن اقتص ادی

ب یثب اتی اقتص اد ک الن و نااطمین انی خانواره ا ب ه

6

درآمدش ان م یش ود؛ همچن ین باع ث اف زایش ریس ک

)6 :2008؛ برای مثال مولب اﺋور و م ورفی  )1990( 7نش ان

سیس تماتیک در بخ شه ای ب انکی و رهن ی م یش ود

دادهاند اف زایش قیم ت مس کن و وض ع اعتب اری آس ان

(سازمان همکاری و توسعه اقتصادی .)7 :2011 ،چاندلر

ب رای مص رفکنن دگان ،در دهﮥ  1980باع ث رش د

و دیس نی  )2014( 12ب ه ای ن نتیج ه رس یدهان د ب یثب اتی

ارتباطی چندجانب ه وج ود دارد (گوده ارت و ه افمن،

قیمت مسکن نوعی نگرانی ب رای ثب ات م الی محس وب
 .1خطرپذیری سیستماتیک و بیثباتی دو مفهوم نزدیک به همدیگرند؛ زیرا
ریسک شقوق دارایی های جایگزین ،با مقایسﮥ بیثباتیهای آنها ارزیابی میشود

م یش ود و ب ا تغیی ر در رفت ار خانواره ا ،ب ر اقتص اد اث ر
میگذارد (چاندلر و دیسنی 380 :2014 ،تا .)385

(حاجیحسناقلو.)2003 ،

2. Volatility Clustering
3. Lin & Fuerst
4. Jaccard
5. Dheeriya
6. Goodhart & Hofmann
7. Muellbauer & Murphy

8. Case
9. Mishkin
10. Lee
11. OECD
12. Chandler & Disney
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براساس مطالعه ه ای بان ک مرک زی اروپ ا )2003( 1
نیز ،دارای ی مس کن بخ ش درخ ور ت وجهی از پرتف وی

59

پ یشبین ی قیم ت مس کن در ش هر ته ران توان ایی
چشمگیری (با ضریب تعیین 99/7درﺻد) دارد.

خانوارها را تش کیل م یده د و ب یثب اتی مالی قیم ت

س هیلی و همک اران ( )1393در پ ژوهش «بررس ی

مسکن باعث افزایش معن یدار در س ود و زی ان س رمایه

عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت مسکن در شهر کرمانشاه»

میشود .تﺄثیر واقعی این سود و زیانه ا ب ر تص می ه ای

با اس تفاده از روش خودتوض یح ب ا وقف هه ای ت وزیعی،

مص رفی و پ

ان داز و گ رفتن وام خانواره ا ،ب ه وض ع

اثرهای متغیرهای قیمت زمین ،هزینﮥ س اخت بن ا ،حج

بازار مس کن و س اختار بازاره ای اعتب اری بس تگی دارد

تس هیالت اعط ایی بخ ش مس کن ،ن رخ ارز ،ش اخ

(مطالعات بانک مرکزی اروپا.)14 :2003 ،

قیمت س هام ،تع داد س اختمانه ای مس کونی و درآم د
خانوار بر قیمت مس کن را در ش هر کرمانش اه در ف اﺻلﮥ

پیﺸینﮥ پژوهش.

زم انی فص لی 1370ت ا 1387بررس ی ک ردهان د .نت ایج

الف .پیﺸینﮥ پژوهش داخلی.

حاﺻ ل از پ ژوهش حکای ت از آن دارد ک ه متغیره ای

دیندار رستمی و ش یرین بخ ش ( )1395در پ ژوهش
«اثر نامتقارن تکانه قیمت مسکن بر مص رف خانواره ای

ک الن اقتص ادی در توض یح رفت ار قیم ت مس کن و
نوسانهای آن قدرت بسیاری دارند.

ش هری در اس تانه ای ای ران :رهیاف ت »Panel VAR

اکبری و یارمحمدیان ( )1391در «تحلیل دورهه ای

اثرهای نامتقارن قیمت مسکن را بر مص رف خانواره ای

رونق و رکود سرمایهگ ذاری خصوﺻ ی مس کن (روش

ش هری در اس تانه ای ای ران ط ی دورﮤ زم انی

الگ وی خودتوض یح ب رداری تن اوبی م ارکوف)» ب ا

1385تا 1393بررسی کردهاند .نتایج حاﺻل از پ ژوهش

ب هک ارگیری الگ وی خودتوض یح ب رداری تن اوبی

نشان داده است اثر تغیی رات قیم ت مس کن ب ر مص رف

مارکوف به این نتیجه رسیدهان د احتم ال ب اقیمان دن در

خانواره ای ش هری در اس تانه ای ای ران ،ط ی دورﮤ

دورﮤ رونق بیش از احتم ال انتق ال ب ه وض عیت رک ودی

بررس یش ده ،منف ی و معن یدار ب وده اس ت؛ همچن ین

است (95درﺻد در مقابل 5درﺻد) و احتم ال خ رو از

بررسی اثرهای نامتقارن تک انﮥ قیم ت مس کن ،در تک انﮥ

دوران رکود بیش از باقیماندن در آن اس ت (73درﺻ د

مثبت اثر منفی و معنیدار و در تکانﮥ منفی قیمت مس کن

در مقابل 27درﺻد) .بر این اساس م دت زم ان انتظ اری

اثر مثبت و معنیدار نشان داده است.

دورﮤ رونق بیش از  5برابر مدت زمان رکود است.

ممبینی و همکاران ( )1394در « پیشنهاد مدلی ب رای

متوس لی و همک اران ( )1389در پ ژوهش «تحلی ل

پیشبینی قیم ت مس کن براس اس روش آریم ا؛ مطالع ه

تسری نوسانات قیمت مسکن ب ین من اطق مختل ف ش هر

م وردی ش هر ته ران» ب ا اس تفاده از روش آریم ا ،ب رای

تهران با استفاده از الگوی خودرگرسیون ف ایی تلفیق ی

قیم ت مس کن الگ وس ازی ک رده و آن را پ یشبین ی

( )SAR Panelو الگ وی تص حیح خط ای ب رداری

ک ردهان د .نت ایج مطالع ه نش ان از آن دارد ک ه الگ وی

) »(VECMبا استفاده از الگ وی خودرگرس یون ف ایی

پیشنهادش ده در پ ژوهش آنه ا ،ب رای الگوس ازی و

تلفیقی و الگوی تصحیح خطای برداری به تحلیل تسری
نوسانهای قیمت مسکن بین مناطق مختلف ش هر ته ران
و در فاﺻ له زم انی فص لی  1371ت ا  1385پرداخت هان د.

)1. European Central Bank (ECB
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نتایج تخمین الگوی خودرگرسیون ف ایی مؤی د وج ود

استفاده از الگوهای آرچ و گارچ و گارچنمایی ،بیثباتی

ارتباطات ف ایی (منطق های) ب ین قیم ته ای مس کن و

قیمت مسکن را در استانبول و آنکارا و ازمیر و در فاﺻلﮥ

تﺄثیرپذیری مناطق از یکدیگر به هنگام بروز نوسان ه ای

زمانی جوالی  2007ت ا ژوﺋ ن  2014بررس ی ک ردهان د.

قیمت است.

نتایج مطالعه نشان م یده د :ال ف .در ط ول دورﮤ م ورد

ناجی میدانی و همک اران ( )1389در «بررس ی تﺄثی ر

بررسی ،ه بیثب اتیِ ب یش از ح د قیم ت مس کن و ه

پویای عوامل کالن اقتصادی بر نوسانات قیم ت مس کن

بیثباتی مالی قیمت مسکن وجود داشته اس ت؛ ب .ه ر

در ای ران ( 1369ت ا  »)1386ب ا اس تفاده از روش

رویداد اقتصادی درخ ور توج ه ممک ن اس ت ب یثب اتی

یوهانسنجوسیلیوس و الگوی تصحیح خطا ،تﺄثیر پویای

قیمت مسکن را در شهر یا کشور تغییر دهد؛  .بیثباتی

برخی متغیرهای کالن اقتصادی یعنی حج پ ول ،تولی د

قیمت مسکن در نواحی جغرافیایی ،متفاوت اس ت؛ د .از

داخلی ،ش اخ

قیم ت مص رفکنن ده و ن رخ

نظر شدت بیثباتی قیمت مس کن ،ش دیدترین ب یثب اتی

ارز را ب ر رفت ار ش اخ

قیم ت مس کن در ای ران و در

از آن در آنک ارا ب وده و

ناخال

قیمت مس کن در ازمی ر و پ

فاﺻلﮥ زم انی فص لی  1369ت ا  1386بررس ی ک ردهان د.

استانبول نیز کمترین و ناچیزترین بیثباتی قیمت مس کن

نتایج مطالعه نشان داده اس ت تم امی متغیره ای م ذکور

را نشان داده است.

با شاخ

قیمت مسکن رابطﮥ مثبت و معنیدار دارند.

ب .پیﺸینﮥ پژوهش خارجی.

3

تسای و همکاران ( )2010در پژوهش «م دلس ازی
بیثباتی قیمت مس کن در انگلس تان ب ا اس تفاده از م دل

ساووا و میکاﺋی ل  )2017( 1درپ ژوهش «م دلس ازی

سوﺋیچینگ آرچ» با استفاده از الگوه ای آرچ و گ ارچ،

ب یثب اتی قیم ت مس کن در قب رس ب ا اس تفاده از م دل

واری ان

ناهمس ان ش رطی قیم ت مس کن را ب رآورد

س وﺋیچینگ آرچ» ب ا اس تفاده از الگ وی س وﺋیچینگ

ک ردهان د .یافت هه ای پ ژوهش از وابس تهب ودن دارای ی

آرچ ،ب یثب اتی قیم ت مس کن را در قب رس و در ف اﺻلﮥ

(مسکن) به زمان در سریه ای ب یثب اتی قیم ت مس کن

زمانی فصل نخس ت  2001ت ا فص ل دوم  2016ب رآورد

نش ان داش ته اس ت؛ همچن ین نت ایج براس اس الگ وی

کردهان د .نت ایج پ ژوهش از وج ود دو حال ت ب یثب اتی

س وﺋیچینگ آرچ نی ز از وج ود س ه حال ت ب یثب اتی در

بسیار و بیثباتی ک در قیمت مسکن حکایت م یکن د؛

روند قیمت مسکن حکایت داشته است.

به طوری ک ه دو حال ت ب یثب اتی نی ز درجﮥ مان دگاری

ب نک  4و همک اران ( )2010در «ب یثب اتی قیم ت

چشمگیری داشتند؛ همچن ین یافت هه ای دیگ ر پ ژوهش

مسکن و نردبان مسکن» با استفاده از دادههای ت ابلویی و

نشان داده است احتمال وجود بیثباتی بس یار در ابت دای

روش شبیهسازی عددی ،به این نتیجه رسیدهاند در بع ی

دورﮤ مورد بررسی نزدیک به یک بوده و در زمان رون ق

مناطق جغرافیایی ،مسکن در حک دارایی پرخطر است و

بازار مسکن ،یعنی  2008تا  ،2010بیثباتی کاهش یافته

قیم ت مس کن نی ز س طوح چش مگیر ب یثب اتی

است.

پیشبینیناپذیر دارد؛ در حالی که در برخی مناطق دیگر،

کسکون و ارتوگرول  )2016( 2در «الگوهای بیثباتی

سود و زیان سرمایه در مسکن موضوع مهمی نیست.

قیم ت مس کن در ترکی ه :اس تانبول ،آنک ارا و ازمی ر» ب ا
1. Savva & Michail
2. Coskun & Ertugrul

3. Tsai
4. Banks

61

بررسی روند بیثباتی قیمت مسکن شهری در ایران

لی ( )2009در پ ژوهش «ب یثب اتی قیم ت مس کن و

استفاده از دادههای تابلویی برای  62منطقﮥ شهری ایاالت

عوامل مؤثر بر آن» ،با اس تفاده از الگ وی گ ارچنم ایی،

متحده آمریکا و در فاﺻلﮥ زمانی  1979تا  ،1995پویایی

بیثباتی قیمت مسکن را در هشت ش هر ب زرگ اس ترالیا

قیمت را در بازار مسکن مناطق مذکور بررسی کردهاند.

در فاﺻلﮥ زم انی  1987ت ا  2007واک اوی ک رده اس ت.

نتایج مطالعه حکایت میکند تغییر در رفتار قیمت مسکن

نت ایج پ ژوهش از وج ود اثره ای ب یثب اتی خوش های

شهری ب ه عل ت واک نش قیم ت مس کن ب ه ش و ه ای

(اثره ای آرچ) در بیش ترِ ش هرهای بررس یش ده نش ان

مختلف اقتصادی است؛ همچنین یافتههای دیگر مطالع ه

دارد؛ همچنین برآورد الگوی گارچنمایی ب رای هری ک

نش ان م یده د واک نش متف اوت قیم ت مس کن ب ه

از ش هرهای بررس یش ده نی ز ،از آن حکای ت دارد ک ه

شو های اقتصادی ،به عواملی همچون هزینﮥ اطالعات

4

عوامل مؤثر بر بیثباتی قیمت مسکن از ش هری ب ه ش هر

و هزینﮥ عرضه  5و انتظارها  6بستگی دارد.
7

دل ده و تیرتیراوقل و ( )2002در پ ژوهش «تغیی رات

دیگر متفاوتاند.
حسین و لطیف ( )2009در «عوامل مؤثر بر بیثب اتی

بیثباتی قیمت مسکن و اثرات آن» ،ب ا اس تفاده از روش

قیم ت مس کن در کان ادا :تحلی ل پوی ا» ب ا اس تفاده از

هاگن ،تالمور و توروس  ،)1991( 8وجود بیثب اتی را در

الگوهای گارچ و خودتوضیح برداری ،عوام ل م ؤثر ب ر

تغییرات قیم ت مس کن در چه ار منطقﮥ ای االت متح دﮤ

بیثب اتی قیم ت مس کن را در کان ادا بررس ی ک ردهان د.

آمریکا بررس ی ک ردهان د .براس اس نت ایج پ ژوهش36 ،
9

نتایج مطالع ه نش ان داده اس ت ب یثب اتی قیم ت مس کن

رویداد بیثبات کننده شناسایی شده که بیشتر آنه ا تنه ا

داخل ی ،ن رخ اف زایش

منطق های ب وده اس ت؛ ول ی س ه روی داد مل ی ب ودهان د.

بهشدت از رش د تولی د ناخ ال

قیمت مسکن  1و تورم تﺄثیر میپذیرد.
م ایلز  )2008( 2در پ ژوهش «ب یثب اتی خوش های در

همچن ین یافت هه ا از وج ود ارتب اا ب ین روی دادهای
بیثباتی و وضع اقتصاد نشان دارند.

قیمت مسکن آمریک ا» ،ب ا اس تفاده از الگ وی آرچ و در
فاﺻلﮥ زمانی  1979تا  2006برای آمریکا ،به ای ن نتیج ه

روش پژوهش.

رسیده است ک ه اثره ای ب یثب اتی خوش های در قیم ت

هدف پژوهش حاضر بررسی روند ب یثب اتی قیم ت

مسکن وجود دارد؛ ب ه ط وری ک ه می زان ای ن اثره ا در

مس کن ش هری در ای ران اس ت .ازای نرو ب رای ب رآورد

ایالتهای مختلف متفاوت بوده است .یافت هه ای دیگ ر

شاخ

بیثباتی قیمت مسکن شهری ،نخست با استفاده

پژوهش نیز نشان داده است باتوج ه ب ه مش اهدﮤ اثره ای

از آزمون دیکیفولر تعمی یافته 10و آزم ون ریشﮥ واح د

نامتق ارن اخب ار و در جه ت منف ی در ب ازار مس کن

فص لی هگ ی 11 ،پای ایی متغی ر ش اخ

ایال ته ا ،ب هک ارگیری الگ وی گ ارچ آس تانهای ب رای

شهری آزموده شد که مبنای آن سال پایﮥ  1390ب ود  12و

کشور آمریکا مناسب است.
کاپوزا  3و همکاران ( )2004در «بررسی پویایی قیمت
در بازاره ای غیرنقدین ه :ش واهدی از ب ازار مس کن» ب ا

1. Housing Price Appreciation
2. Miles
3. Capozza

قیم ت مس کن

4. Information Cost
5. Supply Cost
6. Expectations
7. Dolde & Tirtiroglu
8. Haugen, Talmor & Torous
9. Volatility Events
10. Augmented Dickey-Fuller Test
11. HEGY Seasonal Unit Root Test
 .12آمار و اطالعات متغیر شاخ قیمت مسکن شهری از بخش دادهها و
اطالعات آماری مرکز آمار ایران استخرا شده است.
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در پژوهش ب ا عالم ت ( )UHPنش ان داده ش ده اس ت؛

خوشهبندی نوسان ،حالتی را بیان م یکن د ک ه تغیی رات

جنکین ز 1 ،الگ وی

ب زرگ در قیم ت ب هدنب ال تغیی رات ب زرگ و تغیی رات

قیم ت

کوچک در قیمت ب هدنب ال تغیی رات کوچ ک پیگی ری

ب ا اس تفاده از روش ب اک

س

 ARIMAپیشبین یکنن دﮤ رفت ار متغی ر ش اخ

مسکن شهری از فصل اول  1375تا فصل چه ارم 1394

میشود .این مسئله به شکلگیری الگویگ ارچ  5توس

تخمین زده شده است .در مرحلﮥ بعدی ،وجودداشتن ی ا

بالرسلو در سال  ،1986در حک تعمیمی ب ر روش آرچ،

با

منتهی شده است .در الگوی آرچ تعمی یافت ه ی ا الگ وی

استفاده از آزمونه ای مرب وا بررس ی ش ده اس ت و ب ا

گارچ ،واریان

شرطی عالوهبر ارزش گ ذشتﮥ مج ذور

ش را اینک ه الگ وی  ARIMAب هدس تآم ده

جملﮥ اختالل ،به وقفههای خود نیز وابسته اس ت .مع ادلﮥ

داشته باش د،

ب رای ه ر الگ وی) GARCH (p,qخط ی

وجودنداش تن خودهمبس تگی و ناهمس انی واری ان

خودهمبستگی نداشته و ناهمسانی واریان

درنهای ت ب یثب اتی متغی ر م دنظر ب ا اس تفاده از روش
گارچنمایی  2استخرا شده است.
بهطور مشخ

وضعیتی ،فرض واریان

بی ان م یش ود .در چن ین

ثابت برق رار نیس ت .واری ان

ثاب ت یک ی از ف رضه ای کالس یکه ا و الگوه ای
غیرش رطی اس ت .الگ وی واری ان

ناهمس ان ش رطی

(آرچ)  3که انگل  4در سال  1982معرف ی ک رد ن وعی از
خانوادﮤ الگوهای مع روف غیرخط ی اس ت ک ه ب ه ای ن
مس ئله توج ه ک رده اس ت .در ای ن الگوه ای ش رطی،
برخالف الگوهای غیرشرطی ،واریان

شرطی در ط ول

زمان تغییر میکند .در ای ن دس ته الگوه ا ،ج ز خط ای
واری ان

ش رطی ( 𝑡 )ℎب ه ارزش گ ذشتﮥ مج ذور جملﮥ

2
𝑖 )𝜀𝑡−وابسته است:
اختالل (
𝑝
2
𝑗ℎ𝑡 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖 𝜀𝑡−

()1

𝑖=1

از آنج ا ک ه 𝑡 ℎواری ان

بهﺻورت رابطﮥ  2تصریح میشود:
𝑝

 ،بیثباتی قیمت هر دارایی بهﺻ ورت

انح راف از معی ار ی ا واری ان

واری ان

𝑞

2
𝑗ℎ𝑡 = 𝜔 + ∑ 𝛿𝑗 ℎ𝑡−𝑗 + ∑ 𝛼𝑖 𝜀𝑡−

()2

𝑖=1

𝑗=1

که در آن 𝑗𝛿 و 𝑖𝛼 پارامترهای ثابتاند که ب هترتی ب
ض رایب  GARCHو  ARCHهس تند؛ ام ا ای ن الگوه ا
نی ز تﺄثی ر اخب ار خ وب و ب د را در نظ ر نم یگیرن د .ب ه
عبارت دیگر ،تﺄثی ر اخب ار ب د ب ر نوس ان بیش تر از تﺄثی ر
اخبار مثبت به همان حج است .برای حل ای ن مش کل،
الگوه ای انعط افپ ذیری از نوس ان معرف ی ش دهان د.
ازجملﮥ ای ن الگوه ا م یت وان ب ه الگ وی گ ارچنم ایی
اشاره کرد (ﺻمدی و همک اران 86 :1392 ،و  .)87ای ن
روش را ک ه ب رای نخس تینب ار نلس ون  )1991( 6مط رح
ک رد ب هﺻ ورت رابطﮥ  3ب ود و در مقایس ه ب ا الگ وی
 GARCHمعمولی چن د مزی ت داش ت :نخس ت اینک ه
در الگ و 𝜎𝑡2 ،ب هﺻ ورت لگ اریتمی وارد ش ده اس ت؛
بنابراین حتی اگر پارامتره ا منف ی ه باش ند،

𝜎𝑡2

مثب ت

ش رطی اس ت ارزش آن

خواهد بود .ازاین رو ،دیگر هیچ ض رورتی ب رای اعم ال

همواره مثبت است؛ اما مشکل ای ن روش آن اس ت ک ه

مح دودیت غیرمنف یب ودن ض رایب وج ود ن دارد .دوم

مسئلﮥ خوش هبن دی نوس ان را در نظ ر نم یگی رد.

اینک ه در ای ن الگ و امک ان لح ان تق ارننداش تن

1. Box-Jenkins Methodology
)2. Exponential GARCH (EGARCH
3. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
)(ARCH
4. Engle

5.
Generalized
Autoregressive
)Heteroskedasticity (GARCH
6. Nelson

Conditional
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است .جدول  1براساس آزمون دیکیف ولر تعم ی یافت ه،

ش و ه ای مثب ت و منف ی ب ر ب یثب اتی وج ود دارد
(آلعمران و آلعمران.)151 :1393 ،
𝑢𝑡−1

2
√𝜎𝑡−1

() 3

نت ایج آزم ون پای ایی را ب رای متغی ر ش اخ

2
ln(𝜎𝑡2 ) = 𝜔 + 𝛽 ln(𝜎𝑡−1
𝛾 )+

مسکن شهری مش خ

قیم ت

م یکن د و ج دول  2نی ز نت ایج

آزم ون هگ ی را نش ان م یده د .هم ان ط ور ک ه در

| |𝑢𝑡−1

2
[𝛼 +
] √−
2
𝜋
√𝜎𝑡−1

جدولهای ذکرشده مشاهده میش ود ،براس اس آزم ون
دیک یف ولر تعم ی یافت ه ،متغی ر ش اخ

قیم ت مس کن

یافتههای پژوهش.

ش هری پای ا در تفاض ل م رتبﮥ اول ی ا ب ه عب ارتی دیگ ر

بررسی پایایی متغیر.

) I(1ب وده اس ت .نت ایج حاﺻ ل از آزم ون هگ ی نی ز از

ب رای بررس ی پای ایی متغی ر ش اخ

وج ود ریشﮥ واح د در فرک ان

قیم ت مس کن

ﺻ فر ی ا وج ود ی ک

ریشه واحد غیرفصلی در متغی ر ش اخ

شهری ،از آزمون ریشﮥ واحد دیک یف ولر تعم ی یافت ه و

قیم ت مس کن

شهری حکایت میکند.

همچنین آزمون ریشﮥ واحد فص لی هگ ی اس تفاده ش ده

جدول  -1نتایج آزمون ریﺸه واحد دیکیفولر تعمیمیافته
تفاضل مرتب ه اول

نام متغیر

سطح

- 4/57

آماره دیکیفولر تعمی یافته

- 1/45

آماره دیکیفولر تعمی یافته

- 3/47

مقدار بحرانی مک کینون در سطح خطای %5

- 3/46

مقدار بحرانی مک کینون در سطح خطای %5

UHP

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  -2نتایج آزمون ریﺸه واحد فصلی هگ ی
سطح احتمال

آمارهی محاسبات ی

فرضیه صفر

0/934

- 1/162

وجود ر یشه واحد غیرفصلی

0/005

- 4/765

وجود ر یشه واحد با تناوب نی ساالنه

0/000

42/322

وجود ر یشه واحد با تناوب فصلی

نام متغی ر
UHP

منبع :یافتههای پژوهش

تخمین الگوی  ARIMAپیشبینیکنندﮤ رفتاار

همبستگینگ ار ب رای متغی ر تفاض ل م رتبﮥ اول ش اخ

قیمت مسکن شهری.

قیمت مسکن شهری ARIMA(1,1,0) ،بهت رین الگ وی

برای تخمین شاخ

بیثباتی ب ا اس تفاده از رویک رد

 ARIMAب رای متغی ر م ذکور اس ت ک ه فاق د

 ،EGARCHنخس ت الزم اس ت ب ا اس تفاده از روش

خودهمبستگیهای سریالی اس ت و ناهمس انی واری ان

باک جنکین ز ،الگ وی  ARIMAرفت ار متغی ر ش اخ

دارد.

قیمت مسکن شهری پیشبینی ش ود 1 .باتوج ه ب ه نم ودار

 .1باتوجه به اینکه نتایج آزمون پایایی از انباشته بودن متغیر شاخ

قیمت مسکن

شهری از مرتبه یک حکایت دارد ،از تفاضل مرتبه اول آن برای الگوسازی
 ARIMAاستفاده شده است.

در الگ وی  ARIMAبرآوردش ده ،ب رای آزم ون

خودهمبستگیهای سریالی از آزمون بری وش گ ادفری

2

از آزم ون آرچ

3

و ب رای آزم ون ناهمس انی واری ان

2. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
3. ARCH
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اس تفاده ش ده اس ت .ج دول  3نت ایج آزم ون بری وش

آزم ون بری وش گ ادفری ب ر وجودنداش تن

وج ود خ ودهمبس تگیه ای

خودهمبستگیهای مرتبﮥ اول و دوم سریالی داللت دارد

گادفری را ب رای تش خی

سریالی و جدول  4نتایج آزمون آرچ را ب رای تش خی
وجود ناهمسانی واریان

و نتایج آزمون آرچ نیز از وجود ناهمس انی واری ان

نشان میدهد .همان ط ور ک ه

در

الگوی ) ARIMA(1,1,0حکایت میکند.

در جدول های  3و  4مشاهده میشود ،نت ایج مرب وا ب ه
جدول  -3بررسی وجود خودهمبستگیهای سریالی با استفاده از آزمون بریوش گادفری
وضعیت

prob

مقدار آماره

نام آماره

وجودنداشتن خودهمبستگی مرتبه اول

0/1425

2/196806

F- statistic

وجودنداشتن خودهمبستگی مرتبه اول

0/1363

2/219662

nr2

وجودنداشتن خودهمبستگی مرتبه دوم

0/2906

1/256514

F- statistic

وجودنداشتن خودهمبستگی مرتبه دوم

0/2778

2/561866

nr2

نام آزمون
آزمون خودهمبستگی مرتبه اول

آزمون خودهمبستگی مرتبه دوم

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  -4بررسی وجود ناهمسانی واریانس با استفاده از آزمون آرچ
وضعیت

نام آزمون

prob

مقدار آماره

نام آماره

وجود ناهمسانی واریان

0/0001

18/05782

F- statistic

آزمون ناهمسانی واریان

وجود ناهمسانی واریان

0/0001

14/97494

nr2

آزمون ناهمسانی واریان

منبع :یافتههای پژوهش

همچنین نتایج مرب وا ب ه آزم ون پای ایی مرب وا ب ه

سطح خطای 5درﺻد ب زرگت ر اس ت؛ بن ابراین فرض یه

س طح جملﮥ پس ماند الگ وی ) ،ARIMA(1,1,0ب ا

 H0مبن یب ر وج ود ریشﮥ واح د رد م یش ود و جملﮥ

استفاده از آزم ون دیک یف ولر تعم ی یافت ه در ج دول 5

پس ماند الگ وی ) ،ARIMA(1,1,0در س طح اطمین ان

نش ان داده م یش ود .ق در مطل ق آم ارﮤ دیک یف ولر

95درﺻ د ،پای ا در س طح اس ت و درس تی الگ وی

تعمی یافته از قدرمطل ق مق دار بحران ی م ککین ون ،در

 ARIMAمذکور را نشان میدهد.

جدول  - 5نتایج آزمون پایایی جمله پسماند الگوی )ARIMA(1,1,0

نام متغی ر

سطح
- 10/39

آماره دیکیفولر تعمی یافته

- 1/94

مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای % 5
منبع :یافتههای پژوهش

جمله پسماند
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استخراج شاخص بیثباتی قیمت مسکن شهری.

رابطﮥ  5نش ان م یده د .هم ان ط ور ک ه در ج دول

ب یثب اتی قیم ت

مشاهده میش ود ،نت ایج آزم ون آرچ در س طح اطمین ان

ش رطی جملﮥ

و نب ودن اث ر

مرحلﮥ پایانی برای برآورد ش اخ
مس کن ش هری ،تخم ین مع ادلﮥ واری ان
اخالل با وضع ناهمسانی واریان

95درﺻ د نش اندهن دﮤ همس انی واری ان

است .رابطﮥ  4مع ادلﮥ

آرچ در پس ماندهای الگوس ت؛ ازای نرو الگ وی

واری ان

ش رطی جملﮥ اخ الل را در وض ع ناهمس انی

 EGARCHبرآوردش ده در رابطﮥ  5کفای ت الزم را

واریان

نشان میدهد.

دارد .همچن ین الگ وی  EGARCHم ذکور از نظ ر

𝜀𝑡−1
( ln(𝜎 2 ) = −0.04 + 0.4
) ) + 0.9 ln(σ2t−1
2
√𝜎𝑡−1
)(z = 6.45
)(z = 60.02

معیاره ای ارزی ابی ریشﮥ دوم می انگین مج ذور خط ا
( 3 ،)RMSEمی انگین ق در مطل ق خط ا (،)MAE

4

میانگین ق در مطل ق درﺻ د خط ا ( 5 )MAPEو ض ریب

()4
رابطﮥ  4الگ وی ) EGARCH(0,1اس ت و هم ان
ط ور ک ه آم ارﮤ  zمرب وا ب ه ض رایب نش ان م یده د،
ضرایب برآوردش ده از نظ ر آم اری معن یدارن د .ب رای
اطمین ان از درس تی الگ وی ب رآوردی ،بای د اج زای
پسماند الگو توزیع نرمال داش ته باش ند و ازطرف ی ،بای د
آثار آرچ در میان اجزای پس ماند از ب ین رفت ه باش د .در
ادام ه ،ب ا اس تفاده از آزم ون آرچ ،وج ود اثره ای آرچ
ب ین پس ماندهای الگ وی  EGARCHبرآوردش ده
آزم وده م یش ود .نت ایج حاﺻ ل از آزم ون آرچ ب رای

ن ابرابری تای ل ( 6 )TICک ارایی و ق درت بیش تری در
پیشبینی دارد.
𝜀𝑡−1
( ln(𝜎 2 ) = −0.009 + 0.3
) ) + 0.9 ln(σ2t−1
2
√𝜎𝑡−1
)(z = 4.13
)(z = 52.70

()5
درنهایت ،شاخ

بیثباتی قیم ت مس کن ش هری از

رابطﮥ  5استخرا شده و رون د آن در نم ودار  1نم ایش
داده شده است.

پس ماندهای الگ وی  EGARCHبرآوردش ده ک ه در
ج دول  6آورده ش ده اس ت ،نش اندهن دﮤ همس انی
واری ان

و نب ودن اث ر آرچ در پس ماندهای الگ و ب وده

اس ت؛ ام ا براس اس آزم ون ج ار ب را 1 ،ب رای آزم ون
نرمالبودن توزی ع پس ماندهای ای ن الگ و ،ف رضیﮥ ﺻ فر
مبنیبر نرمالبودن توزیع جمله های پسماند رد م یش ود؛
ازای نرو ب رای الگ وس ازی بهت ر ،الگ وی
) EGARCH(0,1ب ا اس تفاده از توزی ع خط ای
تعمی یافته ( 2 )GEDمطابق با رابطﮥ  5ب رآورد م یش ود.

نمودار  -1شاخص بیثباتی قیمت مسکن شهری
منبع :یافتههای پژوهش

ج دول  7نت ایج حاﺻ ل از آزم ون آرچ را ب رای
پس ماندهای الگ وی  EGARCHبرآوردش ده در
1. Jarque-Bera
2. Generalized Error Distribution

3. Root Mean Squared Error
4. Mean Absolute Error
5. Mean Absolute Percentage Error
6. Theil Inequality Coefficient
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جدول  - 6نتایج آزمون آرچ برا ی پسماندهای الگوی )EGARCH(0, 1

وضعیت

نام آزمون

prob

مقدار آماره

نام آماره

وجودنداشتن ناهمسانی واریان

0/2970

1/102644

F- statistic

آزمون ناهمسانی واریان

وجودنداشتن ناهمسانی واریان

0/2909

1/115477

nr2

آزمون ناهمسانی واریان

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  - 7نتایج آزمون آرچ برا ی پسماندهای الگوی EGARCH(0, 1)-GED

وضعیت

نام آزمون

prob

مقدار آماره

نام آماره

وجودنداشتن ناهمسانی واریان

0/0771

2/653651

F- statistic

آزمون ناهمسانی واریان

وجودنداشتن ناهمسانی واریان

0/0760

5/152896

nr2

آزمون ناهمسانی واریان

منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری.

رسید و پ

از آن مسیر کاهشی به خود گرفت .ب ر ای ن

اف زایش قیم ت مس کن ش هری از دغدغ هه ای

اساس ،باتوجه به نت ایج ب هدس تآم ده مط ابق نم ودار 1

دولتمردان و مردم بوده است؛ بن ابراین کنت رل ب یثب اتی

مالحظه میشود بیشترین میزان بیثباتیه ا در س اله ای

ه دفی اساس ی ،ب رای

 87و  92بوده است و این بیثباتیها به طور قطع با برنامه

سیاستگذاران در اقتصاد مطرح اس ت .ازطرف ی ،چ ون

و نگاه دولتها در بُعد سیاس ته ای ک الن اقتص ادی و

بیشترین نوسانهای قیمت مس کن از نوس انه ای قیم ت

سیاستهای بخش مسکن بیارتباا نیست.

قیم ت مس کن در حک

در مناطق شهری ناشی میشود ،در پژوهش حاضر رون د

در توجی ه ب یثب اتی س ال  87عل ته ای مختلف ی

ب یثب اتی قیم ت مس کن ش هری در ای ران و در فاﺻ له

میتوان برشمرد؛ ازجمله افزایش شدید حج نق دینگی

زمانی فصل اول  1375تا فصل چهارم  1394ب ا اس تفاده

در س اله ای  85و  86و ادامﮥ آن در س ال  87ک ه ب ه

از روش گارچنمایی بررس ی ش ده اس ت .ای ن پ ژوهش

افزایش تورم ،شکلگیری انتظاره ای ت ورمی و اف زایش

میتواند راهنمایی برای برنامهریزان اقتصادی ،ب ا ه دف

تورم انتظاری منجر شده اس ت .باتوج ه ب ه ویژگ یه ای

سازماندهی به بخش مسکن در وضعیت بیثب اتی باش د.

خا

بخ ش مس کن و ارتب اا تنگاتن گ آن ب ا س ایر

براساس نتایج پژوهش ،بیثباتی قیمت مسکن ش هری از

بخشها ،بهلحان اثرهای پسین و پیش ین و پیش یگ رفتن
قیمت مس کن ،ش اخ

فصل اول  1375تا فصل دوم  1377رو به کاهش ب ود و

سطح عمومی قیمت از شاخ

در فاﺻلﮥ فص ل س وم  1377ت ا فص ل چه ارم  1378نی ز

قیمت مسکن شروع به افزایش کرد و برخالف اف زایش

ثبات داشت؛ ولی از فصل اول  1379ب ه بع د ،ب یثب اتی

تورم که بهﺻورت خطی و فزاینده بود ،قیمت مسکن ب ه

قیمت مس کن ش هری رفت هرفت ه س یر ﺻ عودی ب ه خ ود

شکل غیرخطی (پلکانی) افزایش پیدا کرد.

گرفت و در فص ل دوم  ،1387ب ه بیش ترین می زان خ ود

در کنار افزایش ت ورم ،ب ا ک اهش اش تیاق م ردم ب ه

از فصل سوم  1387تا فص ل دوم  ،1388ب ا

پ ان داز و پدیدارش دن انتظاره ای ت ورمی ،پ وله ای

از آن دوب اره اف زایش

سرگردان هنگفتی در جامع ه وج ود داش ت ک ه باتوج ه

یاف ت و در فص ل دوم  1392ب ه بیش ترین مق دار خ ود

به ویژگی و حفظ ارزش دارایی مسکن هم راه ب ا ت ورم،

رسید .س

کاهش شدید روبهرو شد و پ
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تقاضای سرمایهای مسکن در ای ن س ال اف زایش یاف ت.

س طح عم ومی قیم ت ،ای ن اف زایش ب هش دت س ال 87

ازطرفی به علت وض ع وی ژﮤ آن س ال نظی ر نب ود ج ذب

نبود.

نقدینگی توس بازار سرمایه و سکه ،سیاس ت مب ارزه ب ا

برای تﺄمین ثبات در بازار مس کن و دسترس ی اقش ار

قاچ اق ک اال و فعالی ته ای زیرزمین ی ،اف زایش قیم ت

جامعه ب ه وی ژه اقش ار ک درآم د ب ه مس کن ض روری،

نهادههای تولیدی همچون فوالد و س یمان ،دس تمزدها و

پیشنهادهای زیر توﺻیه میشود:

مجوزهای قانونی و پاسخگونبودن سَمت ع رضﮥ مس کن

الف .کنترل قیم ت مس کن .1 :ب ا تع دیل متغیره ای

در کوت اهم دت ،قیم ت مس کن در ای ن س ال ب هش دت

سمت تقاضا و تقویت متغیرهای سمت عرضه؛  .2ایج اد

افزایش پیدا کرد.

فرﺻتها و فعالیتهای اقتصادی ک هزین ه و اش تغالزا

سرانجام رفتهرفته با اقدام دول ت ب رای ک اهش ن رخ

در من اطق روس تایی و بخ شه ای کوچ ک ب رای

تورم و استفادﮤ مناسب از سیاستهای اقتصادی و تواف ق

جل وگیری از مه اجرت ب ه س مت ش هرها؛  .3اعط ای

برج ام ،از درجﮥ نااطمین انی ع امالن اقتص ادی ب ازار

اعتبارها در بخشهای کوچک نظی ر تس هیل ش رای در

تاحدی کاسته شد و این نوسانها کاهش یافت؛ ول ی ب ا

اعطای مجوز برای ساختوساز در بخشه ای کوچ ک

تمرکز دولت و بانک مرکزی ب ر ک اهش ن رخ ت ورم از

و اعطای اعتبارها به انبوهس ازان و ال زام آنه ا ب ه س اخت

یک طرف و وجود رکود در سایر بخشهای اقتص ادی،

واحد مسکونی برای اقشار ک درآمد؛  .4اعم ال مالی ات

منابع مالی آزادشده با انگیزﮤ سوداگرانه به سَ مت بخ ش

بر تقاضای سوداگرانﮥ مسکن و خانههای خالی از سکنه.

مسکن هدایت شد.

ب .راهکاره ای تﺄم ین م الی ب رای پوش ش ه زینﮥ

باتوج ه ب ه چش مگیربودن س ه مس کن در س بد

س اخت مس کن .1 :پرداخ ت تس هیالت م الی ازس وی

خانوار و همچنین فرهنگ استقبال از گران ی ک ه در ب ین

دولتها ط وریک ه 80درﺻ د ه زینﮥ خری د ی ا س اخت

اقشار مردم رایج است ،م ردم از ت رس اینک ه نتوانن د در

مس کن را ش امل ش ود؛  .2ک اهش ن رخ س ود وامه ای

آینده مسکن ضروری خود را بخرن د ب ه خری د مس کن

ساخت یا خری د مس کن؛  .3اف زایش زم ان بازپرداخ ت

رو آوردند و دوباره تقاضا برای مس کن اف زایش یاف ت.

اقساا وام؛  .4افزایش نقش دول ت در سَ مت عرض ه ب ا

ض من اینک ه در ای ن فاﺻ له ب هعل ت رک ود ح اک ب ر

واگذاری زمین یا مقرراتگذاری.

بخ شه ای مختل ف اقتص ادی ،م ردم بیش ترِ من اطق

 .باتوجه به نقش بازارهای مالی شامل ب ازار پ ول و

روس تایی و بخ شه ای کوچ ک نی ز ب هعل ت وج ود

س رمایه در ج ذب نق دینگی س وداگران و ایف ای نق ش

فرﺻتهای شغلی ف راوان و تمرک ز بیش تر فعالی ته ای

ضربهگیر برای بازار کاال ،ب هوی ژه دارای یه ای واقع ی،

اقتص ادی در من اطق ش هری ،ب ه س مت من اطق ش هری

پیشنهاد میشود نهادهای م الی تقوی ت ش وند و اﺻ الح

مهاجرت کردند؛ بنابراین تقاضای مس کن ه از کان ال

فرهنگ عمومی برای توجه بیشتر ب ه س رمایهگ ذاری در

تقاضای مصرفی و ه س رمایهای اف زایش پی دا ک رد و

داراییهای مالی انجام گیرد؛

چون عرض ه ت وان پاس خگ ویی ب ه ای ن م ازاد تقاض ا را

د .اﺻالح نظام مدیریت ساختوساز؛

نداش ت ،دوب اره س طح قیم ته ای مس کن در من اطق

ه .ایجاد بازار سرمایه ب رای بخ ش مس کن ب ا انتش ار

شهری افزایش پیدا ک رد؛ ول ی ب ه عل ت کنت رل ت ورم و

اوراق مشارکت و انتشار گواهی س رده.
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