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اهرم زمین و نوسان قیمت مسکن در ایران

 .1مقدمه
نوسان قیمت مسکن و اثرات آن بر بازار مسکن و سایر بخشهای اقتصادی به یکی از مسائل کلیدی
برای سیاستگذاران اقتصادی تبدیلشده است .ادبیاات اقتصااد مساکن در قارن  02و  02بار نشاش
قابلمالحظهی بخش مسکن بر عملکرد اقتصاد ملی تأکید مینماید .مسکن ،بخش عمدهای از ثاروت
خالص بخش خصوصی را تشکیل می دهد .همچنین مخارج تأمین مسکن مثل اجاره و یاا اقسااو وا
مسکن ،مهمترین بخش هزینههای خانوار را تشکیل میدهد ،از این نظر به دالیل مختلا ،،نوساانات
قیمت و سرمایهگذاری مسکن موردتوجه اقتصاددانان ،سیاستگذاران و بخش خصوصی است .افزایش
شدید قیمت مسکن و بروز شوکهای ادواری قیمت مسکن در کشورهای مختل ،و بهویاهه در ایاران،
پدیدهای بسیار گسترده و پیچیده و فراتر از موضاوعی صارفا محادود و درون بخشای اسات .اثارات
اقتصادی و تبعات اجتماعی افزایش شادید قیمات مساکن و یاا نوساان شادید آن دارای ابعااد بسایار
گستردهای است (قلیزاده .)2836 ،طی دو دهاه اخیار ،بخاش مساکن در ایاران از نوساانات زیاادی
برخوردار بوده که به تبع آن زیانهای گستردهای بر بنگاههاای تولیدکنناده مساکن و عملکارد ساایر
بخشهای اقتصادی بجا گذاشته است (قلیزاده ،بختیاری پور)2842،؛ بناابراین باهدسات آوردن درک
صحیحی از پویایی قیمت مسکن و عوامل تعیینکنندهی نوسان قیمت مسکن ضروری است.
در نظر گرفتن مسکن بهعنوان یک کاالی مرکب از دو جزء زمین و بنا ،میتواند کمک زیاادی باه
درک نوسانات قیمت مسکن نماید و درک پویایی قیمت مسکن را بسیار سادهتر میساازد (بوساتیک و
همکاران 0226 ،و دیویس و هیتکوت ،)0226 ،به این دلیل که حتی اگر بنا و قطعه زمین همراه آن را
بهعنوان یک مجموعهی واحد در بازار مسکن در نظر بگیریم ،اما درواقع بنا و زماین کاالهاای کاامال
متفاوتی هستند که قیم آنها باید پاسخهای متفاوتی به شوکها نشان دهند و ایان اجازا از سااختار و
بازارهای متفاوتی تبعیت نموده و از مدلهای قیمتگذاری مختلفی تبعیت میکنناد .در طار تشاضاا،
بنای فیزیکی بهعنوان یک داده سرمایهای در تولید مسکن ارزشگذاری مایشاود درحاالیکاه زماین
بهوسیلهی ارزش بازاری مؤلفههایی مانند؛ کمیت و کیفیت مادارس ،فاصاله ،ایاا و ههاا از مراکاز
اشتغال ،میزان آلودگی آ وهوا ،آلودگی صوتی ،امنیت و عوامل فرهنگی ،تبدیل به سرمایه میشود .در
طر عرضه ،تمایز بنا -زمین مهمتر به نظر میرسد :بنا بهراحتی بازسازی میشوند درحالیکاه زماین
اینطور نیست .این عد تشارن سمت عرضه بین بنا و زمین به این معنی است که افزایش تشاضا برای
مسکن ،تأثیر بسیار متفاوتی بر قیمت این دو جزء خواهد داشات ،حتای اگار هایغ تغییاری در سالیشه
انتخا ساختمان در مشایسه با زمین وجود نداشته باشد .بهویهه هزینه سااخت بناای جدیاد باهوسایله
بهرهوری صنعت ساختوساز نسبت به بخشهای دیگر اقتصاد و هزینه برخی از مواد اولیه تعیین می-
شود؛ بنابراین نباید انتظار داشت تغییرات عوامل طر تشاضا مانند جمعیت یا نرخ بهره ،تأثیر زیادی بر
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قیمت نسبی بنا داشته باشد .در مشابل به دلیل اینکه زمین مرغو تا حد زیادی غیرقابلتجدید اسات،
تغییر تشاضای مسکن ،احتماال تأثیر زیادی بر قیمت زمین خواهد داشت (دیویس و هیتکوت.)0226،
بنابراین ارزش زمین با تغییرات شرایط بازار سرمایه و داراییهاا و قاوانین و مشاررات ارتبااو پیادا
میکند درحالیکه میتوان فرض کرد ،ارزش بنا قبل از هر چیزی باا شااخص هزیناه سااخت مارتبط
است .به دلیل اینکه هزینه ساخت معموال در بازار مسکن ،یکسان و یکنواخت است (با فرض نیاروی
کار و مصالح متحرک) ،بنابراین در بازار مسکن که قیمت مسکن سریعتر از هزینههاای سااختوسااز
افزایشیافته است ،باید ارزش زمین سریعتر افزایش یاباد .باهعباارتدیگار ،افازایش تکاناهای ارزش
مسکن در بازار ،عمدتا ناشی از تکانههای ارزش زمین خواهد بود .این مسأله ،موردتوجاه اقتصااددانان
شهری بوده اما اصطالح اهر زمین ،2اخیرا در مطالعات تجربی مانناد؛ بوساتیک و همکااران (،)0226
دیویس و هیتکوت ( ،)0226بوراسا و همکاران ( )0222استفادهشده است که به بررسای ایان موضاو
پرداختهاند .بر اساس فرضیهی اهر زمین ،افزایش قیمت مسکن و نوسان آن ،ارتباو مستشیم با اهار
زمین دارد و تغییر قیمت کل مسکن ،متوسط وزنی تغییار ارزش زماین و بناا تعریا ،مایشاود .درک
درست از تأثیر اهر زمین دارای پیامدهای مهمی در درک عملکرد باازار مساکن اسات .اهار زماین
میتواند تأثیر مشابهی همانند اهر مالی داشته باشد که در آن ،نسبتهاای اهار بااالتر در هاردوی
افزایش و کاهش قیمت مسکن نشش دارند .با توجه به اهمیت موضو  ،این تحشیا باه تخماین ایان
مدل از طری دادههای نشاو شهری ایران میپردازد.
 .2مبانی نظری
همانطور که بیان شد ارزش مسکن ،بهطور ساده برابر با مجمو ارزش زمین و ارزش بنا است ،بناای
فیزیکی مسکن میتواند بهعنوان نهادهی سرمایهای در تولید کاالها و خدمات مسکن تعری ،شاود .در
ادبیات «تولید مسکن» معموال ساختمانهای مسکونی دارای عرضه با کشش هستند؛ بناابراین مشادار
بناها بهراحتی میتواند به تغییر در تشاضا برای کاالها و خدمات تولید مسکن پاساخ دهاد ،درحاالیکاه
قیمت بناها با هزینههای ساختوساز پیوند خورده است .در مشابل ،جزء مکان مسکن و یا «زمین» باه
امکانات همراه با یک قطعهی خاص ،ازجمله توپولوژی ،آ وهوا ،فاصله از مرکز شهر ،کیفیت مادارس
محلی و مانند آن اشاره دارد .زمین دارای عرضه نسبتا بی کشش است ،بهطوریکه در تعادل ،عوامال
سمت تشاضا نشش مهمی در تعیین قیمت ایفا میکنند؛ بناابراین ،زماانی کاه زماین و بناا بااهم یاک
مجموعه با عنوان مسکن را تشکیل میدهند ،کشش عرضهی مسکن و پاسخ قیمت مسکن به تغییار
1. land leverage
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در تشاضا ارتباو بسیار نزدیکی با سهم بنا و سهم زمین (و مکان) از ارزش مساکن خواهاد داشات .در
کوتاهمدت که ارزش زمین ،سهم بیشتری از ارزش مسکن را تشکیل میدهاد ،مسالما مساکن جدیاد
بهطور نسبی ،دارای عرضه بدون کشش است و بهاحتمالزیاد ،قیمت مسکن (اما نه مشدار) به تغییارات
تشاضا واکنش نشان میدهد؛ و در مناط و دورههایی که بیشترین ارزش مسکن ،از هزینه جاایگزینی
بنا تشکیلشده است ،بهاحتمالزیاد ،تغییرات تشاضا بر مشدار بناها تأثیر میگذارد ،اما بر قیمات مساکن
تأثیری ندارد (بوستیک و همکاران.)0226 ،
بر اساس مطالعهی بوستیک و همکاران ( )0226چارچو فرضیهی اهر زمین میتواناد از طریا
یک مدل ساده بهصورت زیر به استخراج شود:
ارزش کل مسکن V ،را میتوان به ارزش زمین L ،و ارزش ساختمان ،B ،تشسیم کرد:
()2

V= L+B

 gB ،gLو  gVبه ترتیب نشاندهنده درصد تغییر قیمات زماین ،بناا و کال مساکن اسات .باا ایان
نرخهای افزایش قیمت ،ارزش مسکن در زمان t+1به دو صورت هیل بیان میشود:
()0

) Vt+1 = Vt (1 + g V

()8

) Vt+1 = Lt (1 + g L ) + Bt (1 + g B

با ترکیب این دو عبارت و مرتب کردن آنها ،نرخ کل افزایش قیمت مسکن ،میتواناد باهصاورت
هیل نوشته شود:
()9

g V = g B + (g L − g B )λt

که در آن  λt = Lt ⁄Vtاست و برابر است با؛ نسبت ارزش زمین بهکل ارزش مسکن یا اهار زماین
در زمان  .tمعادلهی  9اتحاد است و بهطور مستشیم بیان میکناد در باازار ،واحادهای مساکونی دارای
سهم بیشتری از ارزش زمین (اهر زمین بیشتر) باید افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند .همچناین
دیدگاه مشابهی در مورد نوسان به وجود میآید؛ اگر نوسانات قیمت زمین متفاوت از نوسانات قیمت بنا
باشد ،میزان اهر زمین رابطهی مستشیم با نوسانات قیمت مسکن خواهد داشت .اگر نوساانات قیمات
زمین ،بیش از (کمتر از) نوسانات قیمت بنا باشد ،اهر زمین ارتباو مثبت (منفی) باا نوساانات قیمات
مسکن خواهد داشت (بوستیک و همکاران.)0226 ،
میتوان معادلهی  9را بهصورت زیر بازنویسی کرد:
()5

g V = g B (1 − λ) + g L λ
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این معادله نشان میدهد که نرخ رشد قیمت کل مسکن میتواند بهعنوان متوسط وزنی نارخ رشاد
بنا و زمین تجزیه شود که وزنها اهر زمین هستند؛ بنابراین تغییرات قیمت مساکن ،متوساط وزنای
تغییرات قیمت زمین و بنا است ،وزن تغییرات قیمت زمین ،اهر زمین است و وزن تغییرات قیمت بناا،
یک منهای اهر زمین خواهد بود .بر این اساس با توجه به اینکه بهطورمعمول قیمت زمین و بناا باا
نرخهای مشابه رشد نمیکنند ،نوسان قیمت مسکن به اهر زماین هامبساتگی دارد .در مادلساازی
سری زمانی قیمت مسکن ،متغیرهای مؤثر بر قیمت زمین هم توسط اهر زمین ،لحاظ میشوند.
 .3مروری بر مطالعات انجامشده
مطالعات راجع به اهر زمین و مربوو به ارتباو بازار زماین و نوساانات قیمات مساکن در دو بخاش
مطالعات خارجی و داخلی موردبررسی قرار میگیرد.
 .3-1مطالعات خارجی
بوستیک و همکاران )0226( 2در مشالهای تحت عناوان «اهار زماین :پویااییهاای قیمات مساکن
تجزیهشده» اصطالح اهر زمین را بر اساس نسبت ارزش زمین به ارزش کل مسکن ،معرفی کردند و
چارچو تجربی برای تجزیهوتحلیل تأثیر اهر زماین باا اساتفاده از دادههاای خارد بارای ویچیتاا و
کانزاس  ،0229-2442معرفی کردند .آنها این فرضیه را مطرح میکنند که اهر زماین ،همبساتگی
مثبت با تغییر (ونوسان) قیمت مسکن دارد و شواهد قانعکننده تجربی را برای حمایت از ایان فرضایه
ارائه میکنند.
دیویس و هیتکوت (0226) 0در مشالهی «قیمت و مشدار زمین مسکونی در ایاالتمتحده» ،اگرچاه
از اصطالح اهر زمین استفاده نکردند ،اما نسبت قیمات زماین باه قیمات مساکن (اهار زماین) را
موردتوجه قراردادند .در این مطالعه رابطهی بین پویاییهای قیمت مسکن و هزینههاای بناا و قیمات
زمین بسط داده میشود .بر طب نتایج بهدستآمده ،در طی این دوره ،قیمت واقعای زماین مساکونی
نزدیک به چهار برابر شده درحالیکه قیمت بنا ،تنها یکساو رشاد داشاته اسات همچناین در ساال
 ،0227اهاار زم این 97،درصااد و در سااال  ،2465ایاان نساابت  85درصااد اساات و در طااول دورهی
موردبررسی ،سهم ارزش زمین ،روند روبه افزایش داشته است.
دیویس و پاالمبو )0223( 8در مطالعهای با عناوان «قیمات زماین مساکونی در شاهرهای بازر
ایاالتمتحده» ،بر  97منطشهی بزر شهری در ایاالتمتحده از سال  2439تا  0229تمرکز میکنناد
1. Bostic et al
2. Davis and Heathcote
3. Davis and Palumbo
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و نشان میدهند که؛ در این مناط  ،اهر زمین در مسکن ملکی ویالیی ،باهطاور متوساط از  %80در
سال  2439به  %52در سال  0229افزایشیافته است.
بوراسا و همکاران )0222( 2با استفاده از دادههای قیمت مسکن در سوئیس در طول دوره  2463تا
 0223و با استفاده از مدل هدانیک ،سری زمانی قیمت زمین ،قیمت مساکن و اهار زماین را ایجااد
می کنند و سپس مدل تصحیح خطا برای هردوی قیمت مسکن و اهر زمین را برآورد مایکنناد و باا
استفاده از این سریها ،پویایی قیمت مسکن را با مدل تصحیح خطا تجزیهوتحلیل میکنند.
 .3-2مطالعات داخلی
بنفشه نجفی ( )2835با استفاده از روش  ،ARDLعوامل مؤثر بر عرضهی مسکن در مناط شاهری
کشور طی دوره  2862-32را ارزیابی کرده و نتایج حاکی از آن است که نشش قیمات زماین بار باازار
مسکن و تولید آن بسیار حائز اهمیت است.
حشمتاهلل عسگری و اسحاق الماسی ( )2842عوامل مؤثر بر ساطح قیمات مساکن (بلندمادت) و
نوسانهای آن (کوتاهمدت) در بین استانهای کشور را طی سالهای  2862تا  2835بررسی کردهاناد.
برای این منظور از روش دادههای ترکیبی 0استفادهشده است .بر اساس نتاایج تخماین ،قیمات زماین
عامل مؤثری در قیمت مسکن و نوسانات آن است .واکنش قیمت مسکن نسبت باه قیمات زماین در
کوتاهمدت  2/60و در بلندمدت  2/78است .نکتهی اصلی این اسات کاه در تعیاین قیمات مساکن و
نوسانات آن در بین عوامل موردبررسی ،به ترتیب قیمت زمین ،سطح عمومی قیماتهاای دوره قبال،
نرخ سود وا های بانکی و قیمت نفت بیشترین اثر را داشتهاند.
 .4تصریح مدل و دادههای آماری مورداستفاده
همانطور که گفته شد بر اساس فرضیه اهر زمین ،هنگا مدلسازی ساری زماانی قیمات مساکن،
متغیرهای مؤثر بر قیمت زمین باید توسط اهر زمین ،وزن داده شوند درحالیکه متغیر مؤثر بر قیمات
بنا باید توسط یک منهای اهر زمین ،وزن داده شود .بر این اساس باا باهکاارگیری الگاوی بوراساا و
همکاران ( )0222مدل مورداستفاده برای نوسان قیمت مسکن بهصورت زیر مشخص میشود:
()7

StdHPt = α0 + α1 CCt (1 − LLt ) + α2 GDPt LLt + α3 R t LLt + α4 POPt LLt + εHP

 HPtشاخص قیمت واقعی مساکن (هازار ریاال) StdHPt ،نوساان قیمات واقعای مساکنCCt ،
شاخص هزینه واقعی ساختوساز (هزار ریال) GDPt ،تولید ناخالص داخلی واقعی (میلیارد ریال) و Rt
1. Bourassa et al
2. panel data
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نرخ بهره واقعی (درصد) POPt ،جمعیت شهری (هزار نفر) است و  LLtاهر زمین است که از تشسیم
ارزش زمین ( )LPtبه ارزش کل مسکن در هر دوره بهدستآمده است .نوسان قیمات واقعای مساکن
انحرا معیار میانگین متحرک شاخص قیمت واقعی مسکن تعری،شده است و برای محاسابه نارخ -
بهرهی واقعی از رابطه  R = i − infاستفادهشده است که  iنرخ بهره اسمی و  infنرخ تاور اسات.
متغیرهای شاخص قیمت واقعی مسکن ،شاخص هزینه واقعی ساختوساز و قیمات واقعای زماین بار
اساس شاخص قیمت مصر کننده 2بر اساس سال پایه  2838تعدیلشدهاند.
از آنجاکه بهاحتمالزیاد ،اهر زمین در مدل قیمت مسکن درون زا است ،چراکه عوامال ماؤثر بار
قیمت مسکن ،ارزش زمین و بنا میباشد و درنتیجه اهر زمین را نیز متأثر میسازد ،بنابراین باهجاای
اهر زمین در این مطالعه از  IVپیشنهادشده توسط دوربین )2459( 0استفاده میشود کاه باهساادگی
بهعنوان ترتیب رتبهای متغیر اصلی تعری،شده است بهاینترتیب که به کوچکترین مشدار اهر زمین،
ارزش  ،2تخصیص دادهشده ،به مشدار بعدی ،ارزش  0و به همین ترتیب الایآخار .ایان روش توساط
کندی )0228( 8موردبحا قرارگرفتاه و نموناههاایی از کااربرد ایان روش را مایتاوان در مطالعاات
فینگلتون )0222( 9و هیکلمن )0222( 5یافت .با جایگذاری  LLIVtباهجاای  LLtو )(n+1-LLIVt
برای  1-LLtدر معادلهی  7که در آن n ،تعداد مشاهدات است ،معادله هیل حاصل میشود:
()6

StdHPt = α0 + α1 CCt (n + 1 − LLIVt ) + α2 GDPt LLIVt + α3 R t LLIVt
+ α4 POPt LLIVt + εHP

همچنین بهمنظور تخمین عوامل مؤثر بر اهر زمین ،مدل بلندمادت زیار کاه در آن اهار زماین
بهعنوان متغیر وابسته مشخص میشود ،تدوین میشود:
()3

LLt = γ0 + γ1 CCt + γ2 GDPt + γ3 R t + γ4 POPt + εLL

الز به هکر است که روش تجزیهوتحلیل دادههاا در ایان مطالعاه ،مادل اقتصادسانجی ARDL

است .انتخا این روش به این دلیل صورت گرفته که روش مذکور بدون در نظر گرفتن این بح که
متغیرهای مدل ) I(1یا ) I(0است ،قابل کاربرد است .همچنین با انجا این روش میتوان تحلیلهای
اقتصادی را در دوره کوتاهمدت و بلندمدت ارائه نمود و استفاده از آن در حجم نمونههای کوچاک نیاز
به دلیل لحاظ پویاییهای کوتاهمدت بین متغیرها از کارایی باالتری برخوردار اسات .همچناین دورهی
1. CPI
2. Durbin
3. Kennedy
4. Fingleton
5. Heckelman
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موردبررسی در این مطالعه  2862تا  2840و بهصورت فصلی است .منابع دادههای مرباوو باه قیمات
یک مترمربع واحد مسکونی و جمعیت شهری ،مرکز آمار ایران است .آمار مربوو به بشیهی متغیرهاا از
بانک مرکزی ایران جمعآوریشده است.
 .5بررسی روند تحوالت متغیرها
متوسط نرخ رشد قیمت مسکن در سال های ابتدایی دوره موردبررسی منفی بوده و رکود قیمات هاا در
بازار مسکن وجود دارد .این روند تنزل قیمت مسکن در طای ساال هاای  2867تاا  2864و  2834تاا
 2840نیز مشاهده می شود .در سالهای  2869و  2865نرخ رشاد قیمات مساکن باهشادت افازایش
پیداکرده که دلیل این افزایش را می توان رون بازار مسکن و افزایش تعداد معامالت مسکن دانسات.
همچنین در سال  2832نرخ رشد قیمت مسکن دوباره شرو به افزایش می کند و در ساال  2832باه
اوج خود می رسد .به طور متوسط بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن مربوو به سال هاای  2832و 2837
است ،درصورتیکه بیشترین قیمت مسکن در سال  2836بوده است.
در دورهی موردبررسی ( )2840-2862قیمت زمین در شهرهای کشور همراه با نوساانات شادید و
دورههای رون و رکود بوده است .زمین بهعنوان مهمترین نهاده تولید مساکن ،در شاهرهای بازر ،
بهویهه شهر تهران سهم باالیی از قیمت تما شده مسکن را به خود اختصااص مایدهاد .رشاد ایان
شاخص ناشی از عواملی مانند سیاستگذاری نامناسب بخش زمین شهری ،افزایش سااختوساازهای
جدید ،کمبود زماین شاهری و عاد تخصایص بهیناهی آن و باهویاهه افازایش ارزش سارمایهای و
سفتهبازی گسترده آن در مناط شهری است .بررسی روند تغییرات اهر زمین نیز نشان میدهاد کاه
سهم زمین از ارزش مسکن در نشاو شهری کشور طی سالهاای  2864تاا  2830و  2837تاا 2833
افزایش قابلمالحظهای داشته است.
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نمودار  :1روند نوسان قیمت واقعی مسکن در نقاط شهری ایران

نمودار  :2قیمت واقعی یک مترمربع زمین در نقاط شهری ایران
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نمودار  :3اهرم زمین در نقاط شهری ایران

 .6برآورد مدل و تحلیل نتایج
 .6-1آزمون مانایی
با توجه به اینکه دادههای مورداستفاده در این بررسی ،اطالعات سری زمانی فصلی است و مطاب باا
نظریهی هم انباشتگی ،بایستی ابتدا وضعیت مانایی و مرتبهی انباشتگی سریهاای زماانی مشاخص
گردد؛ لاذا در اداماه از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته بارای باررسی مانایی متغیرها استفادهشده اسات.
نتاایج حااصل از آزمااون دیکی فولر تعمیمیافته کاه توسط نر افازار ایویاوز انجااا شاده اسات ،در
جدول  2خالصهشده است .نتایج آزمون دیکی فولر تعمیمیافته با توجه به مشادار بحرانای مکیناون در
سطح  )0/42( %5نشان میدهد که؛ بهغیراز متغیر  ،LLIVRسایر متغیرهاا در ساطح ماناا نیساتند؛
بنابراین بهمنظور مانا کردن متغیرها از تفاضل مرتبه اول آنها استفادهشده اسات .باا تفاضال گیاری،
کلیه متغیرها در تفاضل مرتبه اول مانا شدهاند بهعبارتدیگر  LLIVRاز نو ( I)2و بشیاه متغیرهاا از
نو ) I(1میباشند.
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جدول  :1آزمون ریشه واحد متغیرها
آمارهیADF

عرض از مبدأ

روند

متغیر

-0/62

c

ندارد

StdRHP

-2/28

c

ندارد

GDP

-0/35

c

ندارد

R

-2/53

c

ندارد

CC

-2/24

c

ندارد

POP

-2/43

c

ندارد

LL

-0/02

c

ندارد

LLIVGDP

-8/04

c

ندارد

LLIVR

-2/39

c

ندارد

(N+1-LLIV)CC

-2/34

c

ندارد

LLIVPOP

منبع :محاسبات تحشی

 .6-2برآورد معادالت
پس از مشخص شدن مرتبهی انباشتگی متغیرها ،نوبت باه تخماین مادل مایرساد .ازآنجاکاه مادل
مورداستفاده در این تحشی  ARDL ،است ،نیازی به هممرتبه بودن متغیرها نیست و میتوان مدل را
درصورتیکه متغیرها دارای مرتبههای انباشتگی مختلفای هساتند ،تخماین زد .در ابتادا مادل قیمات
مسکن بدون تأثیر اهر زمین برآورد میشود ،سپس مدل با تأثیر اهر زمین ،برآورد و نتاایج مشایساه
میگردد و درنهایت نتایج برآورد مدل اهر زمین ارائه میگردد.
 .6-2-1برآورد الگوی نوسان قیمت مسکن بدون تأثیر اهرم زمین
نتایج تخمین مدل بر اساس مدل پویای کوتاهمدت در جدول  0ارائهشده است .مرتبه وقفاههاای هار
متغیر در الگو برحسب معیار شوارتز بهصورت ) ARDL(1,0,0,0,0شناساییشده است.
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جدول  :2نتایج برآورد الگوی کوتاهمدت نوسان قیمت مسکن بدون تأثیر اهرم زمین
متغیر

)StdHP (-1
GDP
CC
POP
R
C
R2
منبع :محاسبات تحشی

ضریب

آماره t

احتمال

2/42
-2/04
2/23
2/32
-2/72
2279/5
2/73

26/29
-2/35
0/30
5/20
-0/88
0/30
-

2/222
2/845
2/227
2/222
2/200
2/227
-

نتایج نشان میدهد که متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی در سطح ،اثر منفی بر میزان نوسان قیمت
واقعی مسکن خواهد داشت .مشدار ضریب این متغیر  -2/04است ولی معنیداری نیست؛ اما با عنایات
به صحت انتخا فر تبعی مناسب مدل (با توجه به آماارههاای تشخیصای باهدساتآماده از نتاایج
تخمین) وجود این متغیر در مدل قابل دفا است .متغیر هزینه ساخت در سطح تأثیری مثبت بر نوسان
قیمت مسکن دارد .ضریب این متغیر نشان می دهد یک هزار ریال افزایش در هزینه ساخت بنا موجب
میگردد نوسان قیمت مسکن به میزان  2/23واحد افزایش پیدا کند .هزینه ساخت مساکن باهعناوان
متغیری بنیادی تلشی میشود ،ازاینرو اثر مستشیم آن بر نوسان قیمت مسکن امری قابلانتظاار اسات.
ضریب متغیر جمعیت ( )POPنیز مطاب انتظار مثبت بوده و معنیداری است و کمیت مربوطه برابر باا
 2/32است .تغییر جمعیت ،تشاضای بالشوه و بالفعل مسکن را افازایش مایدهاد و باهتباع آن موجاب
افزایش نوسان قیمت مسکن میشود .همچنین متغیر جمعیت با یک وقفه نیز تأثیر مثبات بار نوساان
قیمت مسکن دارد .متغیر نرخ بهره تأثیری منفی و معنی دار بر قیمت مسکن دارد .ضاریب نارخ بهاره
 -2/72است ،تفسیر اقتصادی این ضریب آن است که؛ یک درصد افزایش نرخ بهاره موجاب کااهش
نوسان قیمت مسکن به میزان  2/72واحد میگردد .ضریب منفی مربوو به اثر نرخ بهره واقعی نشاان
می دهد که سپرده بلندمدت یکی از داراییهای جانشین مسکن در سبد داراییهای خانوار اسات .ایان
نتیجه منطب بسیاری از مطالب بیانشده در متون نظری و یافتههای تجربی اسات؛ بناابراین کااهش
نرخ بهره موجب افزایش نوسان قیمت مسکن میگردد.
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با توجه به آماره  tکه توسط بنرجی ،2دوالدو 0و مستر 8مطرح شد وجود رابطه بلندمادت بارای معادلاه
قیمت مسکن آزمون می شود( .تشکینی .)253 :2839 ،فروض آزمون هم جمعی بین متغیرهاای الگاو
بهصورت زیر است:
p

H0 = ∑ αi − 1 ≥ 0
i=1
p

()4

H1 = ∑ αi − 1 < 0
i=1

{

فرضیه صفر بیانگر عد وجود هم انباشتگی یا رابطهی بلندمدت است ،چاون شارو آنکاه رابطاه
پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد ،آن است که مجماو ضارایب کمتار از یاک
باشد .برای انجا آزمون موردنظر باید عدد یک از مجمو ضرایب با وقفاه متغیار وابساته کسار و بار
مجمو انحرا معیار ضرایب مذکور تشسیم شود .اگر قدر مطل  tبهدستآمده از قادر مطلا مشاادیر
بحرانی ارائهشده توسط بنرجی ،دوالدو و مستر بزر تر باشد ،فرضایه صافر رد شاده و وجاود رابطاه
بلندمدت پذیرفته میشود .کمیت آماره  tموردنیاز برای انجا آزماون فاوق باهصاورت زیار محاسابه
میشود:
()22

= −1.53

𝑝

∑𝑖=1 𝛼𝑖 −1
𝑝

𝑖

𝛼𝑆 ∑𝑖=1

=𝑡

با انجا این آزمون t ،محاسباتی برابر با مشدار  -2/58بهدستآمده است که چون ازنظر قدر مطلا
از  tمتناظر با جدول بنرجی ،دوالدو و مستر کمتر است ،فرضیهی صفر مبنای بار عاد وجاود رابطاه
بلندمدت پذیرفته میشود؛ بنابراین رابطهی هم انباشتگی در معادله برآورد شده تأیید نمیشود و رابطاه
بلندمدت و الگوی تصحیح خطا برای نوسان قیمت مسکن قابل تفسیر نخواهد بود.
 .6-2-2برآورد الگوی نوسان قیمت مسکن با تأثیر اهرم زمین

با استفاده از الگوی  ARDLپارامترهای معادله نوسان قیمت مسکن با در نظر گرفتن اثر اهر زماین
باارآورد ماایشااود .مرتبااه وقفااههااای هاار متغیاار در الگااو برحسااب معیااار شااوارتز بااهصااورت
) ARDL(1,0,0,0,0شناساییشده است.

1. Banerjee
2. Dolado
3. Mastre
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جدول  :3نتایج برآورد الگوی کوتاهمدت نوسانات قیمت مسکن با در نظر گرفتن اهرم زمین
متغیر

)StdHP (-1
LLIVGDP
)CCt(n+1-LLIVt
LLIVPOP
LLIVR
C
R2
منبع :محاسبات تحشی

ضریب

آماره t

احتمال

2/76
-2/05
2/22
2/222
-2/27
-472/29
2/37

22/05
-8/94
9/62
8/63
-0/05
-9/92
-

2/222
2/222
2/222
2/222
2/206
2/222
-

ضریب تعیین  R2برابر با  2/37است که نسبت به مدل بدون در نظار گارفتن تاأثیر اهار زماین
افزایشیافته است و اهمیت و لزو در نظر گرفتن اهر زمین در معادله قیمت مسکن را نشان میدهد.
بر اساس نتایج برآورد ،متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی در سطح ،اثر منفی بر میازان نوساان قیمات
واقعی مسکن خواهد داشت .بر اساس نتایج بهدستآمده ضریب مربوو به  GDPواقعی نشااندهناده
آن است که یک میلیارد ریال افزایش در  GDPمنجر به کاهش  /205واحد در نوسان قیمت مساکن
در بلندمدت خواهد شد .افزایش  GDPبه معنای رون تولید و انتشال سرمایهها به سمت تولید کااال و
خدمات است و در این شرایط امکان پیدایش شوک بازار مسکن فراهم نیست .اثر منفی تولید ناخالص
داخلی بر نوسان قیمت مسکن می تواند داللت بر این نکته داشته باشد که رشد مثبت  GDPبه معنای
بهبود محیط کسب وکار و رون فعالیت های صنعتی ،خدماتی و سایر بخش هاای اقتصاادی اسات کاه
انتظار بر آن است بازار سها نیز از وضعیت مناسبی برخوردار باشد؛ لذا گزینه های بدیل بازار مسکن از
شرایط مناسبی برخوردار هستند و زمینه رشد قیمت مسکن محدود خواهد شد .متغیر هزینه سااخت در
سطح تأثیری مثبت بر نوسان قیمت مسکن دارد .ضریب متغیر هزینه ساخت نشان میدهد یک هازار
ریال افزایش در هزینه ساخت بنا موجب میگردد نوسان قیمت مسکن به میزان  2/22واحاد افازایش
پیدا کند .ضریب متغیر جمعیت ( )POPنیز مثبت و از معنیداری الز برخوردار است و کمیت مربوطه
برابر با  2/222است .متغیر نرخ بهره تأثیری منفی و معنی دار بر قیمت مسکن دارد .ضریب نرخ بهاره
بیانگر آن است که یک درصد افزایش در نرخ بهره موجب کاهش نوسان قیمات مساکن باه میازان
 2/27واحد میگردد.
با توجه به آمارهی  tبنرجی ،دوالدو و مستر ،وجود رابطه بلندمدت آزمون میشاود .کمیات آمااره t
موردنیاز برای انجا آزمون فوق برابر  -5/20به دست آمد؛ بنابراین ازآنجاکه آماره محاسبهشده مبتنای
بر ضرایب برآورد شده مدل از  tمتناظر با جدول بنرجی ،دوالدو و مستر بیشتر اسات ،فرضایهی صافر
مبنی بر عد وجود رابطه بلندمدت رد و وجود آن پذیرفته میشود .تخمین ضرایب بلندمدت برای مدل
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مذکور با استفاده از روش  ARDLدر جدول  9خالصهشده است .باا توجاه باه نتاایج بارآورد رابطاه
بلندمدت در جدول  ،9مطاب انتظار کمیت تمامی متغیرها در بلندمدت افزایش مییابد .ضریب مرباوو
به تولید ناخالص داخلی واقعی نشان دهنده آن است که یک میلیارد ریاال افازایش در تولیاد ناخاالص
داخلی واقعی منجر به کاهش  2/635واحد در نوسان قیمت مسکن در بلندمدت خواهاد شاد .ضاریب
مربوو به هزینه ساخت  2/280بهدستآمده است و نشاندهنده آن است که یک هزار ریال افزایش در
هزینه ساخت ،منجر به افزایش نوسان قیمت مسکن به میزان  2/280واحد در بلندمادت خواهاد شاد.
ضریب مربوو به جمعیت  2/228بوده و نشان میدهد افزایش جمعیت به میزان یک هزار نفر ،افزایش
 2/228واحدی نوسان قیمت مسکن را در بلندمدت نتیجه خواهد داد.
جدول  :4نتایج برآورد الگوی بلندمدت نوسان قیمت مسکن با در نظر گرفتن اهرم زمین
متغیر
LLIVGDP
)CCt(n+1-LLIVt
LLIVPOP
LLIVR
C
منبع :محاسبات تحشی

ضریب

آماره t

احتمال

-2/635
2/280
2/228
-2/24
-0424/4

-8/39
5/43
9/02
-2/32
-5/204

2/222
2/222
2/222
2/68
2/222

نتایج تخمین ضرایب تصحیح خطا برای مدل نوسان قیمت مسکن با تأثیر اهر زمین در جدول 5
خالصهشده است .با توجه به جدول مالحظه میشود که ضریب جمله خطا ( )ecmمنفی ،ازنظر آماری
معنیدار و معادل  -2/80است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بر اساس جمله تصحیح خطا در هار
دوره  80درصااد از عااد تعااادل کوتاااهماادت باارای رساایدن بااه تعااادل بلندماادت تعاادیل ماایشااود.
بهعبارتدیگر ،این ضریب نشان میدهد که هر عد تعادل ایجادشده در رابطه بلندمدت با سرعت 80
درصد توسط تغییر در نوسان قیمت یک مترمربع مسکن تعدیل میشود.
جدول  :5نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا برای نوسان قیمت مسکن با در نظر گرفتن اهرم زمین
متغیر
dLLIVGDP
)dCCt(n+1-LLIVt
dLLIVPOP
dLLIVR
dC
)ecm(-1
R2
منبع :محاسبات تحشی

ضریب

آماره t

احتمال

-2/05
2/222
2/222
-2/27
-62/07
-2/80
2/97

-8/94
9/62
8/63
-2/66
-0/85
-5/20

2/22
2/222
2/222
2/23
2/20
2/222

-

-

51

اهرم زمین و نوسان قیمت مسکن در ایران

51

 .6-2-3برآورد معادلهی اهرم زمین

در این بخش با استفاده از الگوی  ARDLپارامترهای معادله اهر زمین ،برآورد مایگاردد .مرتباهی
وقفههای هر متغیر در الگو برحسب معیار شوارتز بهصورت ) ARDL(1,0,1,1,1شناساییشده است.
جدول  :6الگوی کوتاهمدت اهرم زمین
متغیر
)LL (-1
GDP
CC
)CC(-1
POP
)POP(-1
R
)R(-1
C
R2
منبع :محاسبات تحشی

ضریب

آماره t

احتمال

2/34
2/75
-2/00
-2/67
2/92
-2/98
-2/20
-2/228
2/24
2/46

04/64
-0/06
-0/32
-0/62
0/23
-0/23
-9/64
-7/26
9/50

2/222
2/207
2/227
2/223
2/292
2/280
2/222
2/222
2/222

-

-

همانطور که نتایج تخمین نشان میدهد ،مطاب انتظار ،اهر زمین ارتباو منفی باا متغیار هزیناه
واقعی ساخت دارد .بر طب نتایج ارائهشده ،متغیرهای نرخ بهاره و هزیناه واقعای سااخت از بااالترین
معنیداری در معادله اهر زمین برخوردارند .همانطور که بیان شد به دلیل غیرقابلتجدید بودن زمین
مسکونی مرغو  ،عوامل طر تشاضای مسکن مانند نرخ بهره ،تأثیر زیادی بر ارزش زمین و نیز اهر
زمین خواهند داشت .متغیرهای جمعیت و تولید ناخالص داخلی واقعی نیز اثار مثبات و معنایداری بار
اهر زمین دارند .همانطور که نظریه استاندارد اقتصاد شهری بیان میکناد؛ ارزش زماین در منااط
شهری باید با رشد جمعیت و رشد اقتصادی ،به خاطر افزایش رقابت بارای هار قطعاه زماین شاهری
افزایش یابد.
تخمین ضرایب بلندمدت بهدستآمده برای معادله اهر زمین در جدول شماره  6خالصهشده است.
بر اساس معادله بلندمدت تعیین قیمت مسکن ،ضرایب تمامی متغیرهاا در ساطح  45درصاد ازلحااظ
آماری معنیدار بوده و هر یک از متغیرهای توضیحی معادله از توان نسبی قابلتوجهی در تعیین رفتاار
اهر زمین برخوردار میباشند .عالمت تمامی متغیرها مطاب انتظار است.
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جدول  .7نتایج بهدستآمده از برآورد الگوی بلندمدت اهرم زمین
متغیر

ضریب

آماره t

احتمال

GDP
CC
POP
R
C
منبع :محاسبات تحشی

-2/70
-2/49
2/03
-2/227
2/42

-2/42
-8/02
0/29
-0/97
9/34

2/272
2/220
2/295
2/227
2/222

با توجه به جدول شماره  3مالحظه میشود که ضریب جملاه خطاا ( )ecmمنفای ،ازنظار آمااری
معنیدار و معادل  -2/22است که میتوان نتیجه گرفت بر اساس جمله تصحیح خطا در هار دوره 22
درصد از عد تعادل کوتاهمدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میشود.
جدول  :8تخمین الگوی تصحیح خطا ( )ECMبرای اهرم زمین
متغیر
dGDP
dCC
dPOP
dR
)ecm(-1
R2
منبع :محاسبات تحشی

ضریب

آماره t

احتمال

2/75
-2/00
2/92
-2/220
-2/22
2/99

0/06
-2/64
0/23
-9/64
-8/94

2/207
2/906
2/292
2/222
2/222

-

-

نتیجهگیری
در این مطالعه ،مدل نوسان قیمت مسکن بدون تأثیر اهر زمین و سپس مدل باا تاأثیر اهار زماین
برآورد گردید .نتایج تخمینها با توجه به افزایش قابلتوجه آمارهی  R2در مدل با تاأثیر اهار زماین،
اهمیت و لزو در نظر گرفتن اهر زمین در معادلهی قیمت مسکن را نشان میدهد .بر اسااس نتاایج
برآورد و با لحاظ نشش و تأثیر اهر زمین در مدل ،متغیر هزینه سااخت در ساطح تاأثیری مثبات بار
نوسان قیمت مسکن دارد .ضریب متغیر جمعیت ( )POPنیز مثبت و از معنیداری الز برخوردار است.
متغیر نرخ بهره تأثیری منفی و معنیدار بر قیمت مسکن دارد .نتایج برآوردها بیانگر این است که اهر
زمین ارتباو منفی با متغیر هزینه واقعی ساخت دارد و تغییرات اهر زمین ،متاأثر از متغیرهاای تولیاد
ناخالص داخلی واقعی ،جمعیت ،هزینه واقعی ساخت و نرخ بهره است.
با توجه به این نتایج ،میتوان پیشنهادهای زیر را برای سیاستگذاری در بخش مسکن ارائه داد:
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 .2با توجه به تأثیر مثبت قیمت و اهر زمین بر نوسان قیمت مسکن و نیز با توجه به روناد افزایشای
قیمت و اهر زمین در مناط شهری کشور ،میتوان نتیجه گرفت که عوامال سامت تشاضاا کاه بار
سطح قیمت زمین مؤثرند نشش مهمی در روند تحوالت باازار مساکن در آیناده باازی خواهناد کارد،
ازاینرو لزو توجه به عوامل طر تشاضا در کنترل بازار مسکن مشخص میشود.
 .0با توجه به نشش اهر زمین در نوسانات قیمت مسکن میتوان باه ایان مسائله اشااره داشات کاه
پویایی قیمت زمین ،نشش کلیدی در دارایی بودن مسکن و سهم آن از پورتفولیو بازی میکناد .بارای
مثال همچنان که اهر زمین در طول زمان افزایش مییابد ،به نظر میرسد مسکن بهعنوان یک ناو
دارایی با توجه به تأثیر افزایش اهر زمین با پیامدهای حاصل برای بازار سرمایه و پورتفولیو خانوارهاا
به یک دارایی مالی ناپایدارتر و دارایی با ریسک باالتر تبدیل میشود؛ بنابراین با توجه به نشاش اهار
زمین در این مورد ،میتوان به کنترل بازار مسکن کمک کرد.
 .8سازگار با سایر تحشیشات (بوراسا و همکاران  ،0222بوستیک و همکاران  ،0226دیویس و هیتکاوت
 ،0226دیویس و پاالمبو  ،)0223نتایج بهدستآمده ،اهمیت توجه به اهار زماین را در باازار مساکن
نشان میدهد .همچنین توجه به اهر زمین میتواند برای دستیاابی باه درک بهتاری از بسایاری از
پدیدههای بازار امالک و مستغالت و انجا ارزیابیهای مفیدتر از سیاستهاای بخاش مساکن مهام
باشد.
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