
 

 

گذار بر حباب قیمت مسکن در مدت و بلندمدت عوامل تاثیربررسی اثرات کوتاه

 ECMو  ARDLهاي ، با روشایران

 
  3، علی قنبري2، صدیقه آرام1عبدالرحمن آرام

 آموخته کارشناسی ارشد اقتصاددانش -1
 r.aram62@yahoo.com  

 دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد -2
 s_aram2009@yahoo.com   

 استادیار اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران -3
ghanbari.ali@modares.ac.ir  

  

  چکیده

هاي اساسی بازار مسکن و ي اخیر یکی از چالشنوسانات قیمت مسکن در برخی از کشورها، از جمله ایران، طی دو دهه

ي دیگر سکن به وجود آمده و در دورهاقتصاد کشور بوده است، به طوري که در یک دوره افزایش قابل مالحظه در قیمت م

اي در بخش مسکن کاهش و یا ثبات نسبتاً زیاد و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم خواهد بود که به تبع آن تحوالت قابل مالحظه

 کالن قابل عوامل و خرد عوامل دسته ي دو به مسکن قیمت بر گذار تأثیر عوامل. شودو در نهایت در کل اقتصاد پدیدار می

هاي در این مطالعه با استفاده از داده. قرار داد کافی توجه مورد قیمت مسکن تغییرات در را نقش آنها باید است، که تقسیم

به برآورد  ECMو ) ARDL(خود توضیح برداريهاي در ایران و با بهره گیري از روش 1389تا  1370هاي فصلی طی سال

بدین منظور از متغیرهاي نرخ بهره واقعی، نرخ  .شودقیمت مسکن پرداخته میمدت و بلندمدت موثر بر حباب عوامل کوتاه

و تولید ناخالص داخلی بعنوان عوامل تاثیرگذار  ، قیمت عمده فروشی مصالحرشد نقدینگی، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز واقعی

گیري حباب قیمت مسکن اندازه همچنین نسبت قیمت به اجاره بعنوان شاخصی براي. شودبر حباب قیمت مسکن استفاده می

یمت سهام و نرخ ارز واقعی شاخص ق قیمت عمده فروشی مصالح، متغیر بلند مدت سه در دهند کهمینتایج نشان . رودبکار می

، نرخ بهره واقعی ،نرخ رشد نقدینگی ،ی که در کوتاه مدتدر حال .مهمترین عوامل در شکل گیري حباب قیمت مسکن هستند

تعیین  از عوامل عمده ،کنو عدم تعادل ایجاد شده در رابطه بلند مدت قیمت واقعی مس نرخ ارز واقعی، سهامشاخص قیمت 

  .است در کشور حباب قیمت مسکنکننده ي رفتار 

  

مدتبلند ،مدتکوتاه ،ECM ،خود توضیح برداري، حباب قیمت :واژگان کلیدي



 

 

 مقدمه

مسکن از یک سو، . کندهایی است که آن را از سایر کاالها متمایز میمسکن به عنوان یک کاالي اقتصادي داراي ویژگی

تواند کاالي مصرفی باشد که بعد از غذا و پوشاك مهمترین نیاز اساسی انسان است و از سوي دیگر، به عنوان کاالي غیر می

رود و شود، که سرمایه گذاري در آن، قسمت وسیعی از دارایی خانوار به شمار میمنقول بادوام، کاالي سرمایه اي محسوب می

  .   عالوه بر خانوارها، براي بنگاه هاي اقتصادي نیز جذابیت خاصی دارد

طی دو دهه اخیر، اقتصاد ایران شاهد پرنوسان ترین تغییرات در قیمت مسکن بوده است و رکود و رونق شدید در بخش  

   افزایش شدید قیمت مسکن و بروز . هاي اقتصادي به جاي گذاشته استباري بر این بخش و دیگر بخشزیان، آثار مسکن

هاي ادواري قیمت مسکن در کشورهاي مختلف، و به ویژه در ایران، پدیده اي بسیار گسترده و پیچیده و فراتر از شوك

تبعات اجتماعی افزایش شدید قیمت مسکن و یا نوسان شدید اثرات اقتصادي و . موضوعی صرفاً محدود و درون بخشی است

   . اي استآن داراي ابعاد بسیار گسترده

هاي تولید کننده مسکن و ها، بنگاهاي بر خانوارهاي گستردهر ایران، زیانهاي اخیر دبخش مسکن در سالبنابراین، 

ت بخش مسکن در اقتصاد کشور، نیاز به سیاست گذاري و با توجه به اهمی. هاي دیگر اقتصادي بجا گذاشته استعملکرد بخش

تحلیل صحیح از  .باشدواکنش مناسب سیاست پولی و مالی نسبت به حباب قیمت مسکن از اهمیت بسیار زیادي برخوردار می

تواند برنامه میها، وضعیت بازار مسکن و شناخت درست از عوامل کالن تأثیر گذار بر آن و نیز میزان تأثیر گذاري هر یک از آن

 مناسب را ارائه کنند؛ هايریزان و مسئوالن امر را در تحلیل و پیش بینی درست وضعیت آینده کمک و متناسب با آن راه حل

بررسی اثر متغیرهاي سیاستی تأثیرگذار بر میزان حباب بنابراین هدف این مقاله، تحلیل روند نوسانات قیمت مسکن در ایران و 

هاي گیري از روش، و بهره1389تا  1370هاي صلی سالفهاي لذا در این مطالعه، با استفاده از داده. باشدقیمت مسکن می

، تالش شده تا رابطه بلندمدت و (ECM)2و ساز و کار تصحیح خطا  (ARDL)1هاي گسترده خودتوضیح برداري با وقفه

در این راستا با جمع . برآورد شود) حباب قیمت مسکن(مسکناي تأثیرگذار بر میزان نوسانات قیمت کوتاه مدت بین متغیره

       و ، ابتدا متغیرها از نظر ماناییmicrofit 4مختلف و با استفاده از نرم افزار  و داده هاي مورد نیاز در فصول آوري آمار

      ها بررسی یان آنمدت م و سپس روابط بلند مدت و کوتاه )گرنجر-انباشتگی انگلآزمون هم(شوندآزمون می انباشتگیهم

شود، در بخش دوم و بخش تنظیم شده است که به صورت خالصه؛ در بخش اول مقدمه بیان می این مقاله در هفت. شودمی

مدل مورد  و پنجم شود و در بخش چهارماي از مطالعات قبلی عنوان میو تاریخچه ، روش تحقیقسوم مبانی نظري تحقیق

این مطالعه به بحث و بررسی در مورد نتایج و  و هفتم شود، در پایان، بخش ششمبیان می هاي آنمیننظر معرفی و نتایج تخ

  .پردازدمی کاربردي، پیشنهادات

  مبانی نظري - 1

تشخیص وجود حباب قیمتی در بازارهاي مختلف، یکی از مباحث جدید در حیطه اقتصاد شهري و مدیریت شهري به 

روند که در مورد عملکرد و اي در بازار مسکن به شمار میهاي شناخته شدهها پدیدهاخیر، حبابدر دهه هاي . رودشمار می

اند که رایج ترین تعریف اقتصاددانان تعاریف مختلفی از حباب قیمت ارائه داده. متغیرهاي متأثر بر آن اتفاق نظر وجود ندارد

زایش قیمت مسکن توسط مفاهیم بنیادین اقتصاد کالن و عوامل افتد که افاین است که، حباب قیمت مسکن زمانی اتفاق می

توان افزایش شدید و یکباره قیمت مسکن تعریف کرد، که در کل حباب قیمت مسکن را می. مهم بازار مسکن توجیه نمی شود

در بررسی  معموالً. شودهاي اقتصادي و مالی میتر سبب ایجاد زیانرود و  بیشر آینده نیز انتظار میدر اثر آن افزایش قیمت د

 ها، انتظارات غیرافزایش سریع قیمت: تر دانشمندان بر چند مفهوم مهم و کلیدي از جملهمبانی نظري و تعریف حباب بیش

ار مسکن یا تحریکات شدید ها در آینده، انحراف قیمت از ارزش بنیادي بازار مسکن، عوامل بنیادي بازواقعی از افزایش قیمت

  .)1389قلی زاده، (کنند پس از فروپاشی حباب، تمرکز می هادر قیمت

                                                   
1
  Autoregressive Distributed Lag Model(ARDL). 

2
 Error Correction Model(ECM). 



 

کنند مسکنی که در شرایط عادي بسیار گران  ساز و کار حباب در بازار مسکن به این صورت است که خریداران تصور می

قصد خرید خانه دار قیمت آتی آن، هم اینک از قیمت معقولی برخوردار است از این رو افرادي که  است به دلیل افزایش معنی

دارند ممکن است نگران شوند که اگر در شرایط حاضر مسکن مورد نظر را تهیه کنند در آینده قادر به خرید همان مسکن 

دهد و از سوي دیگر اگر مردم احتمال ندهند که قیمت مسکن  ها را به سمت بازار مسکن سوق می این مساله آن. نخواهند شد

ثیر شدیدي بر تقاضاي تواند تاٌ ش خواهد یافت، افزایش مورد انتظار صعود قیمت مسکن میبه ویژه براي مدت طوالنی کاه

اگر  .گردد گذاري در مسکن کاهش یافته و این روند باعث پیدایش حباب می مسکن داشته باشد، از این رو ریسک سرمایه

گاه قیمت مسکن به اران مسکن باشد آنانتظارات از افزایش سریع و یکنواخت قیمت آتی، عامل انگیزشی مهمی براي خرید

تواند براي همیشه باال رونده باشد و وقتی مردم درك کنند که قیمت  بنابراین قیمت مسکن نمی. شود طور ذاتی ناپایدار می

شود که این کاهش قیمت منجر به کاهش تقاضا شده و به عبارت دیگر  تواند افزایش یابد باعث برگشت ناگهانی قیمت می نمی

ت و منفی و هاي مثبحباب. انداب خنثی و حباب منفی، شناخته شدهها به سه شکل حباب مثبت، حبحباب. ترکد باب میح

  .هاي پولی بانک مرکزي داراي اهمیت فراوانی استارتباط آنها با سیاست

  در دوره مورد بررسی قیمت مسکن بررسی نوسانات - 1- 2

. گذارددر ایران را به نمایش می 1389تا  1370، روند تغییرات قیمت واقعی مسکن را طی سال هاي )1(شماره نمودار 

این . نبوده است هاي مورد بررسی یکنواختنتظار، تغییرات قیمت مسکن در سالهمانگونه که از نمودار پیداست و طبق ا

هاي رونق با اند، در صورتی که در دورهنسبی و حتی گاهی کاهش قیمت بوده هاي رکود کمتر و همراه با ثباتتغییرات در دوره

  هاي رکود شاخص قیمت مسکن از شاخص سایر کاالها و تورم کلی عقب بنابراین، در سال .ها مواجه استرشد شدید قیمت

ها در سبد رزش برابري داراییب متعادل شدن اکند، که موجق با افزایش قیمت آن را جبران میهاي رونماند و در سالمی

  .شوددارایی خانوار می

ررسی منفی هاي ابتدایی دوره مورد بمتوسط نرخ رشد قیمت مسکن در سال باشد،طور که در نمودار مشخص میهمان

 1386و  1379تا  1376هاي وند تنزل قیمت مسکن را در طی سالاین ر. باشیمها در بازار مسکن میبوده و شاهد رکود قیمت

ا کرده که دلیل این نرخ رشد قیمت مسکن به شدت افزایش پید 1375و  1374هاي در سال. کنیمنیز مشاهده می 1389تا 

هاي بران ثابت بودن قیمت مسکن در سالبه دلیل ج توان رونق بازار مسکن و افزایش تعداد معامالت مسکنافزایش را می

  .دانست ،پیش

 روند تغییرات قیمت واقعی مسکن در ایران ) 1(نمودار 

 
  مرکز آمار ایران:  منبع                                                 

به . رسدبه اوج خود می 1381کند و در سال دوباره شروع به افزایش مینرخ رشد قیمت مسکن  1380همچنین در سال 

است، درصورتی که بیشترین قیمت مسکن  1384و  1381هاي مسکن مربوط به سال طور متوسط بیشترین نرخ رشد قیمت

  .بوده است 1385در سال 
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. قابل مشاهده است 1389تا  1370هاي ت قیمت به اجاره در ایران طی سالهاي نسب، نوسان)2(در نمودار شماره 

به حداکثر مقدار خود رسیده  1385در سال این شاخص . است 43/19متوسط نسبت قیمت به اجاره در دوره مورد بررسی، 

     توان به کند میمانی که این شاخص افزایش پیدا میز. کندتغییر می 25تا  15هاي دیگر در دامنه و در سال) 65/25(

  . توان گفت که حباب ترکیده استشین خود میپ گیري حباب پی برد و در صورت کاهش و رسیدن به میزانشکل

 نسبت قیمت به اجاره مسکن) 2(نمودار 

 
  داده هاي قیمت و اجاره مسکن، مرکز آمار ایران: منبع                                         

  

 مروري بر مطالعات انجام شده

پس از آن دامنه و . گردددر مورد بورس اوراق بهادار برمی 1981در سال  1سابقه موضوع حباب، به مطالعه شیلر 

لعه، سوابق مطالعاتی که در در این مطا. ها گسترش پیدا کردگیري حباب قیمت در سایر داراییي شکلنظریه مطالعات به

در مورد . دهیمو خارجی مورد بررسی قرار می ي موضوع مورد نظر یا مرتبط با آن انجام شده است را در دو بخش داخلیزمینه

  :موارد زیر را عنوان کرد توانرجی انجام گرفته در این زمینه میمطالعات خا

، تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي ازجمله نرخ بهره بلند مدت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، )2002( 2النگ و نیوکرشن 

طبق نتایج این تحقیق؛ تغییرات جمعیت بیشترین اثر را در نوسانات . اندن بررسی کردهنرخ ارز و درآمد خانوار را بر قیمت مسک

  .داشته است و متغیر نرخ بهره تأثیر چندانی بر رکود و رونق بخش مسکن نداشته است قیمت مسکن

هاي جدید خانه ، آثار متغیرهاي کالن اقتصادي شامل تورم، اشتغال و نرخ بهره وام مسکن را بر قیمت)2003( 3اپرجیس

شان دهنده این است که تورم و اشتغال اثري نتایج ن. اندو تصحیح خطا تحلیل کرده VARدر یونان را با استفاده از الگوهاي 

دهد که نرخ ین مطالعه تجزیه واریانس نشان میدر ا. هاي واقعی مسکن دارندبهره اثري منفی و معکوس بر قیمت مثبت و نرخ

  .بهره بیشترین قدرت توضیح دهندگی را در بین متغیرها داشته است

در ترکیه را براي کل کشور، نواحی شهري و نواحی روستایی،  ، متغیرهاي تأثیرگذار بر قیمت مسکن)2008( 4سلیم

که نتایج . وي در این تحقیق از دو روش الگوسازي هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرده است. بررسی کرده است

هاي محلی ، ویژگیداد اتاق ها، اندازه خانهبیان کننده این مطلب است که در الگوي هدانیک، سیستم آب، استخر، نوع خانه، تع

هد که الگوي شبکه عصبی داین مقاله نشان می. اندبودهو نوع ساختمان مهمترین متغیرهاي تأثیرگذار بر قیمت مسکن 

  .تواند جانشین بهتري براي پیش بینی قیمت مسکن در ترکیه باشدمصنوعی می

کن و رابطه بین آنها را در کشور اسپانیا را ، متغیرهاي قیمت مسکن و وام خرید مس)2010( 5کاراسکال- گمینو و مارتینز

ها است که براي این منطور از در این مطالعه هدف، تعیین انحراف این متغیرها از سطح تعادلی آن. مورد بررسی قرار دادند

                                                   
1
 Shiller 

2
 Lang and Neukirchen 

3 Apergis 
4 Selim 
5 Gimeno and Martinez-Carrascal 
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د و تا انمتغیر در بلند مدت به هم وابسته دهد که این دونتیجه این تحقیق نشان می. ده استمدل تصحیح خطا استفاده ش

  . انتهاي دوره مورد مطالعه هر دو متغیر از سطح تعادلی خودشان باالتر هستند

 1971-1993ي قیمت مسکن در تایوان در طی دوره به بررسی برخی عوامل تعیین کننده، )1998( 1چن و پاتل

در این تحقیق قیمت مسکن تابعی از نرخ بهره واقعی، شاخص قیمت سهام واقعی، هزینه ساخت مسکن و درآمد . پرداخته است

سکن نوسانات قیمت مطبق نتایج این مطالعه، تمامی متغیرها از توان خوبی براي توضیح . سرانه خانوار قرار داده شده است

  .اندبرخوردار بوده

در داخل کشور در ارتباط با واکنش سیاست پولی به حباب قیمت مسکن مطالعات اندکی صورت گرفته که در ادامه، 

  .شودات سیاست هاي پولی بر آن مرور میمطالعات انجام شده در خصوص حباب و یا اثر

اثر برخی متغیرهاي کالن اقتصادي بر تعیین رفتار  اي به بررسی، در مقاله)1386(می و هادي زاده جعفري صمیمی، عل

، شاخص قیمت سهام، تعداد در این مطالعه از متغیرهاي درآمد سرانه خانوار. شاخص قیمت مسکن در ایران پرداختند

هاي تکمیل شده، حجم پول و نرخ تورم به عنوان متغیرهاي توضیحی براي متغیر وابسته شاخص قیمت مسکن ساختمان

د ایران اقتصا 1384تا  1373هاي فصلی سال هاي ستفاده از داده، و با اARDLتخمین مدل با روش . شده است استفاده

دهد که متغیرهاي کالن اقتصادي از قدرت توضیح دهندگی خوبی براي تعیین رفتار شاخص قیمت نتایج نشان می. انجام شد

  .مسکن در ایران برخوردارند

کود بازار اي به بررسی اثرات سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره رونق و رمقاله ، در)1388(ی زاده و کمیاب قل

هاي و داده ARDLگیري حباب قیمت مسکن با استفاده از روش در این مطالعه الگوي شکل. اندمسکن در ایران پرداخته

این مدل نشان داده است که متغیر نرخ  نتایج برآورد. مورد بررسی قرار گرفته است 1371-1385هاي فصلی ایران طی سال

پولی از مهمترین  هايارد و به طور کلی متغیرهاي سیاستگیري حباب دتري بر شکله واقعی در دوره رونق اثر قويبهر

گیري اخالص داخلی واقعی از احتمال شکلاند و رشد تولید ندوره رونق و رکود در ایران بوده گیري حباب درمتغیرها در شکل

  .کاهدحباب می

، به بررسی 1371- 1385هاي فصلی ایران در دوره و با استفاده از داده ARDLاي با روش ، در مقاله)1388(کمیاب 

گیري حباب به یج این مطالعه ضمن تأیید فرض شکلنتا. واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت مسکن پرداخته است

، نشان ARDLانباشتگی و پیش بینی نسبت قیمت به اجاره از طریق روش  هاي مختلف نظیر ریشه واحد و همکمک آزمون

دهد که واکنش مناسب مقامات پولی مستلزم در نظر گرفتن قیمت مسکن در قواعد سیاست پولی است که ورود این متغیر می

  .رساندابع زیان اجتماعی را به حداقل میت

کالن اقتصادي روي نوسانات قیمت مسکن با استفاده از روش  ، به بررسی و تحلیل اثرات متغیرهاي)1382(خیابانی 

ARDL و عوامل کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر گذار بر قیمت مسکن . پرداخته است 1371-1380هاي هاي فصلی سالو داده

نرخ واقعی ارز و  دهند که در بلند مدت، حجم واقعی پول، تولید واقعی،نتایج نشان می. ا بررسی کرده استدر شهرهاي ایران ر

باشند، در حالی که در کوتاه مدت، حجم واقعی پول، ي رفتار قیمت واقعی مسکن میتعیین کنندهقیمت سهام از عوامل مهم 

ي رفتار تعیین کننده ،تولید واقعی، شاخص واقعی سهام و عدم تعادل ایجاد شده در رابطه بلند مدت قیمت واقعی مسکن

  .قیمت مسکن است

  :توان در موارد زیر خالصه کردالعات انجام شده در داخل را میهاي این مطالعه، نسبت به سایر مطو نوآوريها تفاوت

ن استفاده شده است که اوالً، در اغلب مطالعات انجام شده براي بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن از تابع هدانیک مسک

ها را ه متقابل بین بخشتابع هدانیک ساختار خرد و  بدون رابط؛ از مواجه است که به طور خالصه عبارتند هایی با محدودیت

مت همچنین، تابع هدانیک یک قی. هاي اقتصادي بررسی کندد رابطه بخش مسکن را با سایر بخشتوانکند و نمیبررسی می

                                                   
1 Chen and Patel 



 

 

روش اً، ثانی .1کندیین میژگی آن یک قیمت جداگانه تعکند و براي هر ویهاي آن تعیین نمیواحد براي مسکن با تمام ویژگی

هاي باشد که در مقایسه با روشگرنجر می-ین متغیرها، آزمون انگلاستفاده شده در این مطالعه براي آزمون همگرایی ب

، تحقیق ثالثاً. تر استتر و دقیقکامل 2استفاده شده در سایر مطالعات مانند آزمون ارائه شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر

رابعاً، در این مطالعه  .باشدا نسبت به مطالعات مشابه دارا میتري رهاي فصلی، دوره زمانی طوالنیبکارگیري دادهحاضر ضمن 

هزینه ساخت مسکن در قالب متغیر قیمت عمده فروشی مصالح، نیز عالوه بر سایر متغیرها به مدل افزوده شده است زیرا 

شود، در اثر افزایش میزان هزینه به وجود آمدن حباب قیمتی مسکن میجر امکان دارد مقداري از افزایش قیمت مسکن که من

 .  ساخت مسکن باشد

 و توضیح داده هاي آماري مورد استفاده مدل روش تحقیق، معرفی

در مدل بکار برده شده توسط چن و . است) 1998(الگوي استفاده شده در این مطالعه، بر اساس تحقیق چن و پاتل 

ها هاي تکمیل شده نیز وجود دارند که در مطالعه حاضر  از آنهزینه ساخت مسکن و تعداد ساختمانی نظیر پاتل، متغیر های

هاي خانوار ن متغیر در بازار داراییای. مدل چن و پاتل اضافه شده است در عوض متغیر نرخ ارز واقعی به. استفاده نشده است

نظري، بین نرخ ارز واقعی و قیمت واقعی مسکن در بلند مدت رابطه منفی طبق مبانی . متغیر مهمی بوده است 1370در دهه 

و در نهایت باعث  ها از بخش تجاري به غیر تجاريدر مقابل دالر باعث حرکت سرمایه افزایش ارزش واقعی ریال. وجود دارد

نرخ ارز اثر منفی، رشد نقدینگی و رود که نرخ بهره و ار میبر اساس مبانی نظري، انتظ. شودمیکاهش قیمت مسکن در اقتصاد 

  :شودب قیمت مسکن به صورت زیر بیان میبنابراین، رابطه حبا. تولید اثر مثبت یا منفی بر حباب قیمت مسکن داشته باشند

)1          (                        �ℎ� = �� + ���� + ���� + ���� + ����� + ����� + ��� + �  

شاخص قیمت ps  نرخ رشد نقدینگی،  rmنرخ بهره واقعی،  rrنشان دهنده حباب قیمت مسکن،  phbدر رابطه باال، 

  .باشدمی شاخص قیمت عمده فروشی مصالح Aو  تولید ناخالص داخلی واقعی gdp نرخ ارز واقعی،  exrسهام، 

هاي سري زمانی بر روي حباب قیمت مسکن، به داده در این مطالعه براي بررسی اثرات متغیرهاي مورد استفاده در مدل

تولید ناخالص داخلی بصورت فصلی  قیمت مسکن، اجاره مسکن، نرخ بهره، نرخ رشد نقدینگی، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و

rrي محاسبه نرخ بهره واقعی از رابطه براي. یاز استن = r − inf   استفاده شده است که در این رابطهr نرخ  ينشان دهنده

س شاخص قیمت مصرف ها را بر اسابراي بدست آوردن میزان واقعی سایر متغیرها، آن. باشدنرخ تورم می  infبهره اسمی و 

هاي مربوط به حباب قیمت مسکن با استفاده از روش نسبت قیمت به همچنین در این مطالعه داده. کنیمکننده تعدیل می

آمارهاي مورد نیاز براي . باشدمی 1370-1389هاي فصلی سال هاي سی نیز، دادهدوره مورد برر. است اجاره به دست آمده

هاي مربوط به اجاره و قیمت یک متر مربع واحد همچنین، منبع داده. نک مرکزي استانجام تخمین مدل، آمارهاي فصلی با

ها، از رابطه براي فصلی کردن آن، مرکز آمار ایران و به صورت ساالنه است که و شاخص قیمت عمده فروشی مصالح مسکونی

  . 3کنیمفاده میساده زیر است

         )2                                                                                            (X�,� =
��,�

∑ ��,��
. A�  

از   qمتغیر جانشین در فصل �,�� ،  βاز سال  qنشان دهنده متغیر برآورد شده فصلی در فصل  �,�Xدر رابطه باال 

اي و ي مسکن اجارهه مسکن، شاخص کرایهدر اینجا متغیر جانشین براي اجار. باشدي متغیر میهاي ساالنهداده �Aو  βسال 

  . باشدربع واحد مسکونی در شهر تهران میبراي قیمت مسکن، قیمت یک متر م

                                                   
1
براي استفاده از مثالً یکی از ویژیگی هاي مسکن تنها آن ویژگی را خریداري کند و از خرید سایر ویژگی هاي آن در صورتی که یک خانوار نمی تواند   

  .صرف نطر کند
2
 Banerjee, Dolado, Master 

3
  .رجوع شود) 1389و  1388قلی زاده، (براي مطالعه بیشتر به   



 

 

هاي از الگوي پویاي خودتوضیح با وقفهگیري با بهره به این صورت است که؛ در این مطالعهروش تحقیق 

 حباب قیمت مسکنمدت و بلندمدت موثر بر به برآورد عوامل کوتاه )EMC(و سازوکار تصحیح خطا) ARDL(گسترده

  .شودختصر درباره این روش ها ارائه میقسمت بعدي توضیحی م بنابراین، در. پردازیم می

 )ARDL( تخمین روش

حاصل از به کارگیري روش حداقل مربعات در یک الگوي  2کنند که اگر بردار همجمعی ثابت می 1)1996(پسران و شین 

نرمال برخودار  زیعست آید، عالوه بر این که از توهاي آن به خوبی تصریح شده باشند، به دخودتوضیح با وقفه توزیعی که وقفه

   تخمین زن ها شامل  ARDLدر مدل . خواهد بود، در نمونه هاي کوچک از اریب کمتر و کارایی بیشتري برخودار است

توان آن را به صورت کلی زیر نشان  هاي متغیرهاي توضیحی هستند، که می هاي متغیر وابسته، متغیرهاي توضیحی و وقفهوقفه
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. است utو جزء اخالل  L، عملگر وقفه xt، متغیر توضیحی ytبا متغیر وابسته   ARDL(p,q1,…,qk)معادله باال مدل

Xit ،i امین متغیر توضیحی است که در آنi=1,2,…,k از آن جایی که در بلندمدت ارزش جاري و وقفه هاي هر یک . است

 :تعادلی بلندمدت را به شکل زیر بیان نمود ءتوان معادله از متغیرهاي وابسته و توضیحی برابرند، می
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این نرم افزار معادله را براي تمام حاالت و براي . انجام گرفته است Microfitبا استفاده از نرم افزار ) 1(برآورد رابطه 

حداکثر تعداد وقفه است که توسط محقق تعیین   m.کند بار برآورد می) k+1)m+1کلیه ترتیبات ممکن مقادیر، یعنی به تعداد 

  .نیز تعداد متغیرهاي توضیحی است kشود و  می

یکی از  6و ضریب تعیین تعدیل شده 5، حنان کویین4بیزین -، شوارز3در مراحل بعد با استفاده از یکی از معیارهی آکائیک

شود تا درجه آزادي زیادي از  بیزین استفاده می -، از معیار شوارز100معموال در نمونه هاي کمتر از . شود معادالت انتخاب می

  .دست نرود

البته قبل از برآورد رابطه بلندمدت ابتدا الزم است، متغیرها به لحاظ مانایی و نامانایی و وجود یا عدم وجود رابطه 

هاي سري زمانی وجود دارد، هاي شامل دادهترین مشکلی که در رگرسیونعمده. مورد بررسی قرار گیرند) عیهمجم(بلندمدت 

                                                   
1
  Pesaran&Shin(1996) 

2  Cointegrated  
1  Akaike Information Criterion 
4   Schwarz –Quinn Criterion 
 3 Hannan- Quinn Criterion 
6 Adjusted R-Square 



 

 

متغیر وابسته و متغیرهاي (این مشکل، ناشی از آن است که هر دو متغیر سري زمانی . پدیده رگرسیون ساختگی است

    باالیی که مشاهده  R2بنابراین، . دهندنشان می) نزولیحرکت هاي صعودي و (، تمایل شدیدي نسبت به زمان )توضیحی

اجتناب از رگرسیون ساختگی، یک راه براي  .حقیقی بین متغیرها شود، ناشی از وجود متغیر زمان است، نه ناشی از ارتباطمی

بلندمدت گیري و استفاده از تفاضل متغیرها در مدل است، ولی چنین مدلی هیچ گونه اطالعاتی در خصوص رابطه تفاضل

انباشتگی متوسل شد و مدل مورد نظر را بدون ترس از تحت چنین شرایطی، می توان به روش هاي هم. متغیرها ارائه نمی کند

ت انجام بنابراین در این مطالعه، قبل از تخمین مدل جه) 1384تشکینی، .(ساختگی بودن بر اساس سطح متغیرها برآورد کرد

استفاده شد و با توجه به این که برخی ) ADF( 1رد بررسی، از آزمون دیکی فولر تعمیم یافتههاي موآزمون مانایی براي متغیر

گرنجر براي جمله -انباشتگی انگلاند، از آزمون همگیري مانا شدها نبوده و با یک یا دو بار تفاضلاز متغیرها در سطح مان

   .پردازیماست که در ادامه به بررسی آن می پسماند استفاده شده

  )ECM(تخمین کوتاه مدت  روش

. دهد مدت متغیرها را به مقادیرتعادلی بلندمدت ارتباط میالگوها آن است که نوسانات کوتاه ترین دلیل شهرت این عمده

ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهاي اند که در آنهاي تعدیل جزییها در واقع نوعی از مدلاین مدل

،  ECMt-1 جمله تصحیح خطا. کنند در کوتاه مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلند مدت را محاسبه می موثر

  .شود که با یک وقفه زمانی در الگو در نظر گرفته می ARDLهمان جمله خطاي حاصل از برآورد رابطه بلندمدت به روش 

که با یک وقفه  ARDLد رابطه بلندمدت به روش ، همان جمله خطاي حاصل از برآور ECMt-1 جمله تصحیح خطا

 :توان مطابق زیر نشان داد را می ARDLتصحیح خطا مدل  ءشود معادله زمانی در الگو در نظر گرفته می
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),(اول است و ءعملگر مرتبه ،  که در آن p1   .دهد سرعت تعدیل را نشان می 

 ECMt-1ضریب متغیر . شود تخمین زده می) OLS(رابطه فوق مانند رابطه بلندمدت به روش حداقل مربعات معمولی

دهد چه سهمی از عدم تعادل در متغیر وابسته  این ضریب نشان می. نشان دهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت است

رود که عالمت این ضریب منفی و مقدار آن از منفی تا صفر تغییر  انتظار می. جاري تصحیح شده است طی دوره قبل، در دوره

  .نماید

  2گرنجر- آزمون دو مرحله اي انگل

در مرحله اول این . انباشته ارائه کردنداي براي مدل سازي فرآیندهاي هم، یک روش دو مرحله)1978(و گرنجر انگل 

از ریشه واحد داشتن متغیرهاي مورد ) فولر تعمیم یافته-فولر و دیکی-مثل دیکی(هاي ریشه واحداز آزمونروش، با استفاده 

 در. شودی، معادله مورد نظر تخمین زده میبررسی، اطمینان حاصل کرده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمول

به عنوان ( ه آیا پسماندهاي حاصل از این مدل رگرسیون هاي ریشه واحد، باید آزمون کرد کمرحله دوم، با استفاده از آزمون

  .آورده شده است) 1(، ماناست یا خیر؟ نتایج این آزمون در جدول شماره )Yو  Xترکیب خطی از دو سري ناماناي 

  

  

 

                                                   
5  Adjusted Dickey-Fuller Test.  
1  Engel-Granger Two-Steps Test.  



 

 

  آزمون ریشه واحد روي جمله پسماند): 1(جدول شماره

HQC SBC  AIC  آماره

  آزمون

  وقفه ها

5612/220  8651/219  0239/221  7415/4-  DF 

2909/219  8988/217  2163/220  1617/4-  ADF(1)  

8875/217  7993/215  2755/219  6075/3-  ADF(2)  

7815/218  9972/215  6322/220  6583/2-  ADF(3)  

3483/217  8679/213  6617/219  6108/2-  ADF(4) 

  %5آماره بحرانی در سطح =  -5654/4                                      ات محقق                   محاسب: منبع                           

را مبناي تعیین وقفه بهینه قرار دهیم، وقفه ) SBC( 1بیزین-بر اساس نتایج حاصله در جدول باال اگر معیار شوارز   

به لحاض (  -5654/4است، که چون از آماره بحرانی  -7415/4برابر  صفرآماره محاسباتی در وقفه . خواهد بود صفربهینه 

بنابراین چون جمله پسماند حاصل از . شودر مانایی جمله پسماند پذیرفته میبیشتر است، فرضیه صفر مبنی ب) قدرمطلق

متغیرهاي موجود، در نتیجه وجود رابطه بلند مدت بین . انباشتگی بین متغیرهاي مدل وجود داردمعادله مورد نظر ماناست، هم

  .شودمی تأیید

طابق با مدل انتخابی را م) ECM(، ضمن برآورد ضرایب الگوي بلندمدت، مدل تصحیح خطايARDLدر ادامه الگوي  

  .کندارائه می

  برآورد مدل و تحلیل نتایج

 برآورد کشش هاي بلندمدت 

پردازیم که در می بر حباب قیمت مسکن متغیرهاي تأثیرگذارها، حال به برآورد رابطه بلندمدت با تعیین تعداد وقفه      

  :بیان شده استبطور خالصه در زیر  جدول

    نتایج تخمین بلندمدت - )2(جدول

A Gdp exr ps rm Rr C برآوردکننده ها 

  ضرایب  3065/8  -77/4  829/3 977/0  - 085/0  - 489/0  536/2

6743/2  2134/0-  4265/3 -  1991/2 1534/0  0987/0-  0236/2  T-Ratio 

  محاسبات تحقیق: منبع               

توان دریافت که، کشش بلندمدت محاسبه شده به روش  ، می)2(هاي بلند مدت محاسبه شده در جدولبا توجه به کشش

ARDL  حباب قیمت مسکنبر  داراز لحاظ آماري معنا و، نفیداراي تأثیر م -085/0با ضریب  نرخ ارز واقعیبراي متغیر   

در مقابل دالر  افزایش ارزش واقعی ریال ضریب این متغیر نیز طبق مبانی نظري قابل پذیرش است، زیرا نفیعالمت م. باشدمی

متغیر شاخص  .شوداعث کاهش قیمت مسکن در اقتصاد میها از بخش تجاري به غیر تجاري و در نهایت بباعث حرکت سرمایه

       معناداري بر حباب قیمت مسکن  داراي تأثیر 536/2و  977/0یب انیز با ضر و قیمت عمده فروشی مصالح قیمت سهام

  .باشندتغیرها از نظر آماري معنادار نمیضرایب سایر م انطور که از نتایج جدول مشخص استهم ؛دنباشمی

 ARDLبرآورد تابع به روش 

همانطور که قبال نیز اشاره شد به . ایمنمودهاستفاده ) 1997(پسران و شین، ADRLبه منظور برآورد ضرایب از روش 

نتایج حاصل . ایموقفه را درنظر گرفته دوبیزین استفاده شده که در این مطالعه  -منظور تعیین تعداد وقفه بهینه از معیار شوارز

 :استارائه شده ) 3(کند که در جدولدت میان متغیرهاي مدل را بیان می، رابطه بلندمARDLاز برآورد به روش 

  ARDL(0,2,2,0,2,2,2)نتایج تخمین به روش  -)3(جدول

                                                   
1

  .بیشترین مقدار هر یک از معیارها، تعیین کننده وقفه بهینه است - 



 

 

T-Ratio(Pro)  برآوردکننده ها  ضرایب  

)04/0(117/2 -  93/0-  Rr 

)09/0(65/1 -  03/0-  rr )1-(  

)14/0(53/0-  10/0-  rr )2-(  

)02/0(77/2  098/0  rm 

)08/0(69/1 -  123/0 -  rm )1 -(  

)35/0(00/1-  034/0 -  rm )2 -(  

)014/0(21/3  918/0  Ps 

)00/0( 87/4-  034/0 -  Exr  

)00/0(51/5  012/0  exr )1-(  

)04/0(06/2 -  130/0 -  exr )2-(  

)41/0(71/0  008/0  gdp 

)03/0(04/2  006/0  gdp )1 -(  

)02/0(24/2-  012/0 -  gdp )2 -(  

)01/0(54/2  201/0  A 

)06/0(98/1  582/0  A  )1 -(  

)12/0(06/1  260/0  A )2-(  

)02/0(54/2-  501/1 -  c 

99/0  R-Bar-Squared  

1/2  DW- statistic  

  محاسبات تحقیق: منبع                                    

در سطح تأثیر منفی و معنادار از لحاظ آماري بر حباب قیمت متغیر نرخ بهره  شود،مالحظه می) 3(جدول بر اساس نتایج

اثر معناداري بر در مورد نرخ رشد نقدینگی در سطح . معنی بر حباب داردیک و دو وقفه تأثیر منفی ولی بی اما با. مسکن دارد

حباب دارد به این صورت که افزایش عرضه پول باعث مازاد عرضه پول شده، که افزایش تقاضاي کل را به دنبال خواهد داشت 

  .و به دنبال آن، تقاضاي مسکن افزایش یافته و به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد

متغیر نرخ واقعی ارز در سطح و با یک و دو وقفه اثري معنادار بر حباب قیمت مسکن دارد که عالمت ضریب آن در 

و در مورد اثر . تولید واقعی با یک و دو وقفه اثر معنادار بر حباب دارد .باشدوقفه منفی و با یک وقفه مثبت می سطح و با دو

در بلند مدت ) 201/0با ضریب (گفت که این متغیر در سطح اثر معناداري توانیمت عمده فروشی مصالح بر حباب میمتغیر ق

توسط مدل توضیح داده شده  حباب قیمت مسکندرصد از تغییرات  99باالي مدل نشان دهنده آن است که  R2 .داشته است

  . است

کند انحراف از فروض کالسیک ارائه می براي چک کردن 1هاي تشخیصیسري آزمون همچنین یک Microfitنرم افزار 

  .اندآورده شده) 4(جدول ها در که نتایج این آزمون

  نتایج آزمون هاي تشخیص -)4(جدول

Test Statistion LM Version F Version 
Serial Corrolation CHSQ(   1 ) )44/0 (37/4=  F( 1و25  ) )39/0 (02/12 =  

Normality  CHSQ(   2 ) )61/0 (56/0=  Not  applicable 

Heteroscedasticity CHSQ(   1 ) )10/0 (12/4=  F( 1و30  ) )011/0 (80/6  =  

  ):4(با توجه به آزمون هاي انجام شده در جدول

                                                   
1

 -  Diagnostic Tests  



 

 

 44/0و حداقل سطح معنادار این آماره  37/4براي تشخیص وجود یا عدم وجود خودهمبستگی برابر با  LMآماره  - الف

و مقایسه آن با حداقل سطح معناداري، فرضیه صفر  %5با در نظر گرفتن سطح خطاي  ).براکتعدد داخل (بدست آمده است

  .شودرد می) وجود خودهمبستگی(ه مقابل مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی پذیرفته شده و فرضی

به دست  61/0و حداقل سطح معنادار این آماره  56/0براي تشخیص توزیع نرمال جمالت پسماند برابر  LMآماره  -ب

و مقایسه آن با حداقل سطح معناداري، فرضیه صفر مبنی بر % 5با در نظر گرفتن سطح خطاي ). عدد داخل برکت(آمده است

  .شودع نرمال جمالت پسماند پذیرفته میتوزی

و حداقل سطح معناداري این آماره  12/4 براي تشخیص واریانس همسانی یا واریانس ناهمسانی برابر با  LMآماره  -ج

و مقایسه آن با حداقل سطح معناداري، فرضیه % 5با در نظر گرفتن سطح خطاي ). عدد داخل براکت(به دست آمده است 10/0

 .رد می شود) واریانس ناهمسانی(صفر مبنی بر واریانس همسانی پذیرفته شده و فرضیه مقابل

 )ECM(نتایج تخمین کوتاه مدت 

آمده ) 5(نتایج  این برآورد در جدول .پردازیممی) ECM(به روش  حباب قیمت مسکنبرآورد کوتاه مدت تابع  اینک به

  :است

  ECMنتایج برآورد کوتاه مدت به روش  - )5(جدول

ECM(-
1)  

DA Dgdp Dexr Dps Drm Drr Dc  برآوردکننده

  ها

  ضرایب  051/0  - 017/2  072/1  723/0  - 174/0  456/0  023/0  - 254/0

001/3 -  132/0  025/1  801/2 -  553/5  181/2  533/4 -  539/3  T-Ratio  

95/0  R-Squared 

  محاسبات تحقیق: منبع    

باید گفت که  نرخ بهره واقعیدر تفسیر ضریب  مثال ،شوندهاي بلندمدت تفسیر میضرایب کوتاه مدت نیز همانند کشش

شود که حاکی از آن است که در کوتاه می حباب قیمت مسکندرصدي در  01/2ش کاهباعث  نرخ بهرهدرصد افزایش در 1

 Drmضریب متغیر . باشددرمطلق این ضریب بزرگتر از یک میبا کشش است، چرا که ق نرخ بهرهنسبت به  حباب قیمتمدت، 

 ؛که استنرخ رشد نقدینگی به این صورت ضریب تفسیر . در کوتاه مدت استرشد نقدینگی ، نشان دهنده میزان کشش متغیر 

، این ضریب از لحاظ شودمی حباب قیمت مسکندرصدي در  07/1 افزایشموجب  نرخ رشد نقدینگیدرصدي در  1افزایش 

ین متغیرها داراي ضرایبی ا، توان گفت کهشاخص سهام و تولید واقعی می هايضریب متغیر در مورد .بوده است آماري بامعنی

متغیر نرخ ارز واقعی نیز داراي ضریبی منفی و ). معنادار نیست از لحاظ آماري قعیالبته ضریب متغیر تولید وا(باشدمثبت می

درصدي در حباب  17/0درصد افزایش در نرخ ارز واقعی، کاهش  1 است که در تفسیر آن باید گفت که، معنادار از نظر آماري

در مورد اثر متغیر قیمت مصالح بر قیمت مسکن در کوتاه مدت باید بیان کرد که این متغیر اثر  .قیمت را در پی خواهد داشت

در نتایج حاصل از  .ثیر قیمت مصالح بر قیمت مسکن فرآیندي زمان بر استمعناداري بر قیمت مسکن ندارد؛ بنابراین فرآیند تاً

دهد این ضریب نشان می. ل بلندمدت استبه سمت تعاد ،  نشان دهنده سرعت تعدیلECM(-1)برآورد باال، ضریب متغیر 

ریب نیز مطابق با درصد از عدم تعادل در متغیر وابسته طی دوره قبل، در دوره جاري تصحیح شده عالمت این ض 25/0که 

کن، قیمت واقعی مس عدم تعادل ایجاد شده در رابطه بلند مدت یعنی .و از لحاظ آماري نیز معنادار است باشدانتظار منفی می

  .شودباعث کاهش حباب قیمت مسکن می

 جمع بندي و نتیجه گیري

هاي دولت و خانوارها دارد بنابراین عدم توجه به روندهاي  گیري ها و تصمیم سازي سزایی در تصمیمقیمت مسکن تاثیر ب

سعی شده تا اثرات کوتاه مدت و طالعه، در این م .هاي اشتباه را در پی دارد ها و سیاست حبابی در قیمت مسکن اتخاذ تصمیم

هاي دهبه این منظور با جمع آوري دا. بلند مدت متغیرهاي تأثیر گذار بر حباب قیمت مسکن در ایران مورد بررسی قرار گیرد



 

 

به تخمین  microfit4، به کمک نرم افزار ECMو  ARDLهاي و با استفاده از روش 1389تا  1370فصلی بین سال هاي 

  .مدل و تفسیر نتایج پرداخته شد

، نرخ بهره واقعی بوده در کوتاه مدت بر اساس نتایج تخمین این تحقیق، مهمترین عامل تأثیرگذار بر حباب قیمت مسکن

. باشدلند مدت از نظر آماري بی معنی میکه این متغیر در ب عالمت ضریب این متغیر طبق مبانی نظري آن منفی بوده .است

هاي پولی بنابراین، مقام. کنده فروپاشی حباب قیمت مسکن کمک میافزایش نرخ بهره واقعی ب کوتاه مدت دورهنابراین در ب

هاي کوتاه مدت براي تفسیر کشش .توانند از ابزار نرخ بهره استفاده کنندمیدر کوتاه مدت براي کنترل حباب قیمت مسکن 

مت توان گفت که؛ با افزایش یک درصدي در نرخ بهره میزان حباب قیی میمسکن نسبت به نرخ بهره واقع حباب قیمت

  .کنددرصد کاهش پیدا می 01/2مسکن، 

 .بر حباب قیمت مسکن در دوره کوتاه مدت، قوي تر از دوره ي بلند مدت بوده است رشد نقدینگینرخ متغیر اثر گذاري 

دهد که حباب قیمت مسکن نسبت به نرخ رشد می باشد که نشان می 072/1 مثبت و برابر با، ضریب این متغیر در کوتاه مدت

درصد افزایش  107نقدینگی با کشش است، یعنی در صورت افزایش یک درصدي در نرخ رشد نقدینگی حباب قیمت مسکن 

دیگر، سیاست پولی  به عبارتی. است دارمعنا مثبت بوده و از لحاظ آماري عالمت ضریب این متغیر در هر دو دوره، .یابدمی

از . ست، منجر به شکل گیري حباب قیمت مسکن شده او به نسبت کمتري در بلند مدت انبساطی وضع شده در کوتاه مدت

بروز  ، در صورت عدم جذب در بازار سرمایه و افزایش احتمال انتقال آن به بازار مسکن، باعثاین رو، رشد شدید نقدینگی

  .ودششوك قیمت در بازار مسکن می

کوتاه مدت اثري مثبت بر حباب  در بلند مدت و دهد که این متغیریب متغیر شاخص قیمت سهام نشان میبررسی ضرا 

تواند شود و میبه عنوان دارایی مکمل شناخته می ، زیرا این متغیرقیمت مسکن دارد، که از لحاظ آماري نیز معنادار هستند

باشد ج تخمین نشان دهنده این موضوع مین ضرایب به دست آمده در نتایمیزا .موجب شکل گیري حباب قیمت مسکن شود

  .که اثرگذاري این متغیر در بلند مدت بیشتر است

هاي کوتاه مدت و بلند فی و معنادار بوده است، کششاثر نرخ ارز بر حباب قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت  من

   دهد میزان حساسیت حباب قیمت مسکن نسبت به نرخ ارز در هستند که نشان می -08/0و  -17/0 مدت آن به ترتیب

  . شودب فروپاشی حباب در بازار مسکن میبه عبارت دیگر افزایش در نرخ ارز موج. کوتاه مدت بیشتر بوده است

ساخت مسکن از جمله افزایش  هاي، سازندگان مسکن با افزایش هزینههمانطور که می دانیم در طرف عرضه مسکن

طبق نتایج این مطالعه نیز متغیر قیمت مصالح اثري مثبت بر حباب . دهندقیمت مسکن را به سرعت افزایش می قیمت مصالح،

بر  ادارمعنو در بلند مدت اثري  ضریب بدست آمده براي این متغیر در کوتاه مدت بی معنی بوده. قیمت مسکن داشته است

در تفسیر . باشدبر میکن، فرآیندي طوالنی و زمانبنابراین فرآیند تأثیر قیمت مصالح بر قیمت مس. دارد حباب قیمت مسکن

که با افزایش یک درصدي  هاي بلند مدت حباب قیمت مسکن نسبت به شاخص قیمت مصالح در بلند مدت، باید گفتکشش

  .کندقیمت مسکن  درصد افزایش پیدا می در قیمت مصالح، حباب

 نهادات سیاستی و کاربرديپیش

باب قیمت مسکن دارند، بتاً قوي با حها از جمله شاخص قیمت سهام ارتباط نساز آنجایی که قیمت دارایی )1

براي کنترل بازار مسکن در بلند مدت از این در مواقع ضروري  گیرانشود، سیاستگذاران و تصمیمپیشنهاد می

 .شاخص استفاده کنند

طبق نتایج این مطالعه و تعداد زیادي از مطالعات دیگر، متغیرهاي سیاست پولی مثل نرخ رشد نقدینگی و  )2

. انداه مدت و بلند مدت در ایران بودهگیري حباب قیمت مسکن در کوتبهره واقعی از مهمترین عوامل شکلنرخ 

. باشدهاي پولی میموقع از سیاست استفاده صحیح و بهمهمترین نکته در زمینه حل مسئله مسکن، بنابراین 

ن روش براي که استفاده از ابزارهاي سیاست پولی جهت کنترل نرخ بهره واقعی و رشد نقدینگی مهم تریبطوري

و باید توجه داشت که کنترل  .هاي شدید قیمت مسکن یا حداقل کاهش شدت آن استپیشگیري از وقوع حباب



 

 

هاي مکمل ها استفاده از سیاستهاي پولی امکان پذیر نخواهد بود و در کنار آنزار مسکن تنها با بکارگیري سیاستبا

 . مالی امري اجتناب ناپذیر خواهد بود

این نکته مهم دیگر باشد، وام مهم ایجاد حباب قیمت مسکن میبا توجه به اینکه رشد نقدینگی یکی از ع )3

توانند با جذب ، ثبات و رونق در این بازارها مینیتاست که سیاستگذاران با تجهیز بازارهاي سرمایه و ایجاد ام

 .ها به بازار مسکن و در نهایت ایجاد حباب قیمت مسکن، جلوگیري کنندها، از ورود آننقدینگی

 پولی و مالی، در کنار اهداف کالن اقتصادي از جمله رشد اقتصادي، هايسیاست و میزان در انتخاب نوع )4

  .بر قیمت مسکن نیز باید مورد توجه قرار گیرد هااستتورم و بیکاري، اثر اجراي سی

هاي گسترده و ریزيزهاي اساسی انسان نیازمند برنامهکه از نظر گذشت، مسکن به عنوان یکی از نیا با توجه به مطالبی

هاي دقیق بررسیگذاران با این رو ضروري است سیاستاز . ها به معنی عام کلمه استترل و نظارت دایمی و فراگیر دولتکن

زاي بخش اي دقیق اثرات اختاللعلمی و کارشناسی تحوالت بخش مسکن را تجزیه و تحلیل کرده و با تدوین و اجراي برنامه ه

هاي بخش مهم مسکن به عنوان یکی از منابع تأمین کننده رشد اقتصادي، در جهت ن را به حداقل برسانند و از مزیتکمس

   .و اهداف اقتصادي و اجتماعی استفاده کنندتحقق اهداف سند چشم انداز 
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Abstract 
Fluctuations in housing prices in some countries, including India, over two decades one 

of the major challenges of the housing market and economy. So that in a significant increase 
in housing prices there. And in other periods, reduce or stabilize the housing prices will be 
relatively high and pervasive. Consequently the significant developments in housing and the 
economy finally emerges. Factors affecting home prices of the two categories of micro and 
macro factors are indivisible. Their role in housing price changes should be considered 
sufficient. In this study, using quarterly data over the years (1370 to 1389) in Iran. And using 
the Auto Regressive Distributed Method (ARDL) and ECM to estimate short-term and long-
term factors affecting the housing price bubble. The order of variables, real interest rate, 
growth rate of liquidity, stock price index, real exchange rate and GDP as a factor affecting 
the housing price bubble is used. Also price to rent ratio(P/E) is used as an index to measure 
housing price bubble. The results show the influence of independent variables on housing 
price bubble in the short and long term requirements. 
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