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 چکیده 

باتوجه به اینکه تامین مسکن بخش انکارناپذیری از زندگی انسان راشامل می شود و همچنین بخش 

مسکن از بخش های پیشرو در هر اقتصادی است،که عالوه بر تاثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ 

ژوهش به تاثیر تسهیالت  اعطائی مرتبط با بخش مسکن اعم اقتصادی نیز حایز اهمیت می باشد، در این پ

از خرید و ساخت مسکن توسط  بانک مسکن در ایران بر روی قیمت مسکن با استفاده از آمار موجود در 

پرداخته شده است. با توجه به نتایج آزمون ناهمسانی  1387تا  1357بانک مرکزی ایران طی سالهای

به ترتیب الگو فاقد ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی   LMبستگیو آزمون خودهم ARCHواریانس 

درصد قابل  01درصد و  5جزء اخالل بوده است. با توجه به آزمون والد فرض صفر در سطح معنی 

پذیرش نیست. بر این اساس رابطه علی از تسهیالت پرداختی بانک مسکن بر قیمت مسکن قابل رد نمی 

 باشد.

 

 

  مسکن،تسهیالت مسکن،بانک مسکن ایران قیمتواژگان كلیدی: 
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 مقدمه .1

مسکن به عنوان سرپناه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. اهمیت این کاال بدان حد است که در مجموعه سهه گانهه 

یا مکانی گفته  خوراک، پوشاک و مسکن همواره به عنوان یکی از نیازهای اصلی انسان معرفی شده است. مسکن مناسب به فضا

به نحوی که آنها بتوانند بهر حسهب  ،می شود که بتواند زمینه الزم برای رشد فردی و جمعی هریک از افراد خانوار را فراهم کند

بیش از نیمی از تشهکیل  ،حریم الزم را بیابند. در غالب کشورها، ساختمان ،نیازهای روحی و روانی خود و نوع فعالیت مورد نظر

درصد است. سههم مسهکن از  51تا  01ناخالص داخلی را شامل می شود که در آن، سهم مسکن به تنهایی حدود  سرمایه ثابت

 برگرفتهه از آمارههای ارائهه شهده در)درصهد در کشهورهای مختلهه جههان متفهاوت مهی باشهد 01تها  0تولید ناخالص داخلی از 

(WDI در نتیجهه نهه تنهها کیفیهت،  با بخش ساختمان اسهت. رشته در ارتباط 001بررسی ها نشان می دهد که فعالیت حدود

بلکه فعالیتهای ساختمانی نیز اثر متقابلی بر رشد سایر  ،عرضه منظم و استاندارد فنی سایر صنایع بر روی مسکن اثر قطعی دارد

غالبا از ایهن صهنایع بخش های اقتصاد دارد. با توجه به موارد مذکور و اهمیت صنایع ساختمانی در نوسانات اقتصادی، دولت ها 

بهرای  ،صنایع ساختمانی ذخیره نگه داشهته شهده ی برای تعدیل نوسانات استفاده می کنند. در مواقع رکود، از طرح های آماده

توقه رکود استفاده می شود و در مواقعی که اقتصاد با ظرفیت کامل کار می کند و بهیم تهورم مهی رود، بها کاسهتن از سهرعت 

ایهن تاثیرگهذاری از یهک طهرف، از طریهش کهاهش تقاضهای مصهالح  .ر می گذارندیمانی بر قیمت ها تاثاجرای طرح های ساخت

نسهبت  ،ساختمانی و از طرف دیگر به واسطه کاهش درآمد کارکنان آن صورت می گیرد که معموال تمایل نهایی آنها به مصهرف

ی از پرنوسان ترین بخش های اقتصاد ایران بهوده اسهت. سال گذشته، یک 05به سایر گروه ها بیشتر است. بازار مسکن ایران در 

 .به نظر می رسد در طول این سالها، قیمت مسکن در ایران تحت تاثیر عوامل کالن اقتصادی بوده است

 بیان مساله -1-1

 نرخ تسهیالت، سقه جمله از متعدد دارای محدودیتهای لذا ،باشد بانک ها می بر مبتنی ایران مسکن مالی تامین سیستم

 تعمیش و گسترش عدم دلیل به ایران مالی باشد. بازار می ارزش وثیقه با تسهیالت تناسب عدم و محدود بازپرداخت مدت ثابت،

 توسط تسهیالت اعطای مسکن مالی تامین بخش در باشد. می است، مدت بازاری کوتاه که پول بازار شامل عمدتًا سرمایه بازار

 به مدنی مشارکت تسهیالت تبدیل مرحله در البته و است، ساخت در مشارکت و زمینه ساخت در دولتی تجاری بانکهای

 اعطا اقساطی فروش عقد قالب در تسهیالت که مسکن معامالتی بخش در شوند. می مسکن بازار معامالتی وارد اقساطی فروش

 تسهیالت بخش در مسکن کبان دارد. فعالیتهای اساسی نقش بخش این تخصصی بانک تنها عنوان به بانک مسکن شود، می
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 دسترس مشتریان در همه برای که مسکن انداز پس صندوق عمومی حساب شامل؛ تسهیالت متفاوت نوع سه قالب خرید در

 انبوه به ساخت عمدتًا بخش در مسکن بانک تسهیالت شود. می متبلور جوانان حساب و دولت کارکنان حساب باشد، می

 های در بودجه شده تعیین شرایط به توجه با خاص اقشار یابد، و همچنین یم تخصیص مسکن های تعاونی و سازان

 چنین (0831کیومرثی،  )مسعودشوند می برخوردار مسکن تسهیالت از بارههاعت و پول شورای مصوبات و دولت واتیههههسن

 بر ،توسط بانک مسکنمالی و پرداخت تسهیالت  تامین بویژه مسکن اقتصادی بخش متغیرهای رفتار که شود می استنباط

دارند. از این رو تسهیالت  اقتصاد رونش و رکودی روندهای بر قابل توجهی اثرات گذارند و می تاثیر کالن اقتصاد شرایط

پرداختی مورد نظر نیز می تواند بر قیمت مسکن تاثیر گذار بوده و قیمت مسکن یکی از فاکتورهای اساسی محاسبه نرخ تورم 

 دری پرداخت التیتسهی گرید و مسکن متیقی یک است؛ بوده توجه موردی اساس ریمتغ دو پژوهش نیا در رو نیا از.می باشد

 مسکن بانکی اعطائ التیتسه مقداراز  گرنجر یتعل رابطهی ابیارز موضوع، ارائه از هدف نیبنابرا. مسکن بانک توسط بخش نیا

 کشور در مسکن متیق شاخص از مسکن ههمتیق بخش در منظور، نیای برا. است رانیا مسکن بخش در مسکن متیقبر 

ی پرداخت التیتسهههههی  فصلی زمانی سر اطالعاتی مورد طور به ،یپرداخت التیتسه قسههههمت در و شد خواهد استفاده

 .گرفت خواهد قراری بررس مورد 0831 – 0851 دوره در مسکن بانک بهه مربوط مسههههکن ساخت و دیخر

 حقیقاهمیت و ضرورت ت -1-2

 لحاظ به و فرهنگی،  ژرف اجتماعی تأثیرات عالوه بر ،آن به توجه که ،است اقتصادی هر در پیشرو های بخش از مسکن بخش

 اشتغال ایجاد و اقتصادی رشد ایجاد با بخش این. نماید می عمل توسعه و رشد همچون موتور و بوده اهمیت نیزحایز اقتصادی

 ناخالص تولید در یراتههتغی ،گذاری سرمایه و مصرفی مخارج بر تاثیر طریش از به آن،وابسته  های و بخش ساختمان در بخش

 شدن جدی و اقتصادی بحران شرایط در کشورها رو این از .دهد قرارمی تاثیر تحت شدت به را اقتصادی نوسانات و داخلی

 هرگونه حال درعین (et al Gans ،2003) می گیرند کمک اشتغال و مولد رشد موتور عنوان بخش به این از بیکاری معضل

 تعیین اهداف و ساخته غیر کارآمد را دیگری اقتصادی بخش و هر مسکن یاکار سیستم تواند می کالن ثباتی دراقتصاد بی

 .است اقتصادی باثبات محیط ایجاد کارآمد، مسکن بخش تمهید اولیه در شرط پس .سازد دسترس از دور را بخش در شده

 قاطبه که است ای معامله بزرگترین مسکن آنکه خرید اول گیرد؛ می نشأت عامل دو از مسکن تأمین به طمربو های دغدغه

 فقیر یا اقشار و درآمد از چهارم یک حدود تقریبًا متوسط های خانواده که ای گونه به می دهند. انجام خود عمر طول در مردم

 و مسکن قیمت در کوچک تغییر و هر اختصاص داده مسکن امر به را خود درآمد از بیشتر حتی و درصد پنجاه فقر آستانه در

معمول  غیر رشد که است داده نشان تجربه آنکه باشد. دوم داشته فرد زندگی بر وجبران ناپذیری مخرب آثار تواند می بها اجاره

 فرهنگی، ابعاد در را ای دهعدی های مشکل، گره این به توجه عدم و ،بزرگ شهرهای در ویژه به ،مسکن بهای اجاره و قیمت

 (0835احمدی،  )وحیدداشت  دنبال خواهد به سیاسی حتی و اقتصادی اجتماعی،

 حدود پژوهش -1-3

 .بوده است 0831تا  0851قلمرو مکانی این پژوهش، کشور ایران می باشد. قلمرو زمانی تحقیش، محدود به دوره 
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 هدف این پژوهش-1-4

 ت اعطایی بانک مسکن بر قیمت مسکن در ایرانارزیابی و تحلیل تاثیر تسهیال

 تحقیق هفرضی-5 -1

 ایران تاثیر دارد.در مسکن بر قیمت تسهیالت پرداختی در بخش مسکن بانک  

 روش تحقیق-2

پردازی، یعنی، بسط یا بهبود تئوری ههای موجهود، مقایسهه دیهدگاه با توجه به روش های چهارگانه ی دیدگاه تئوری

ای مسهتند و ای خاص با استفاده از دیدگاه های تئوریکی مختله و باالخره بررسهی پدیهدههای تئوریکی مختله، بررسی پدیده

اضهر در گهروه ، روش تحقیهش ح (,0111Feldman) تکراری)تحقیقی که قبالً انجام شده است( در محهیط و شهرایطی جدیهد

استفاده از  -0گیرد. در تحقیقات اقتصادی به دو روش فرضیات)سؤاالت( تأیید و یا رد خواهند شد که عبارتند از: چهارم قرار می

گیهرد. و ابزارههای بندی درگهروه اول قهرار مهیاستفاده از فنون غیرآماری. تحقیش حاضر با توجه به این تقسیم  -0فنون آماری 

ها و اطالعات عبارتند از: مراجعه به آمارها، اسناد و مدارک، مشاهده و مصاحبه و پرسشنامه. قابل ذکر است کهه، آوری دادهجمع

تواند نیازههای اطالعهاتی پژوهشهگران را درتحقیقات اقتصادی درایران، احتماال روش مراجعه به آمارها، اسناد و مدارک، بهترمی

های حاصل از ابزار های جمع آوری اطالعات پس از بررسی به وسیله ی نرم افزارههایی تأمین نماید. و همچنین اطالعات و داده 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج و گزارشات بصورت توصهیفی و تحلیلهی بیهان خواهنهد   Excel و  Eviewsهمانند:  

االت)فرضیات( از طریش اجرای آزمون های ها و اطالعات جمع آوری شده جهت  تجزیه و تحلیل  و تبیین سؤشد. همچنین داده

 آماری و نیز اقتصاد سنجی و بر حسب ضرورت  ارزیابی می گردند

 

 

 

 

 

 

. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 :جامعه آماری-1 -2

 

 . تعداد )هزار فقره( وام های اعطایی بانک مسکن1نمودار

 

 

 بلغ وام های اعطایی بانک مسکن )میلیارد ریال(. مError! No text of specified style in document.2نمودار
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 شاخص كل بهای مسکن ..Error! No text of specified style in documentنمودار

 برآورد علیت از تسهیالت پرداختی بانک مسکن بر قیمت مسکن-2-2

ده است.  در انتها با استفاده از آزمون برای آزمون علیت ابتدا الگوی برآوردی ارائه، سپس آزمون های مربوط به الگو آورده ش

و آزمون خود همبستگی  ARCHوالد، برابری ضرائب با صفر آزمون گشته است.  با توجه به نتایج آزمون ناهمسانی واریانس 

LM .به ترتیب الگو فاقد ناهمسانی واریانس و خود همبستگی جزء اخالل بوده است 

 

 

 

 یافته ها-3

 تسهیالت پرداختی بانک مسکن بر قیمت مسکن . برآورد رابطه بین1جدول

Dependent Variable: R 

Method: Least Squares 

Sample (adjusted): 1357 1387 

Included observations: 31 after adjustments 

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 88/208 104/683 0/843 0/410 

R(-1) 2/192 0/076 28/993 0/000 

R(-2) -4/182 0/171 -24/469 0/000 

R(-3) 5/694 0/341 16/698 0/000 

R(-4) -5/030 0/699 -7/192 0/000 

R(-5) 4/236 0/351 12/066 0/000 

P(-1) 65/504 115/699 0/566 0/578 

P(-2) 326/842 139/503 2/343 0/030 

P(-3) -227/980 151/995 -1/500 0/150 

P(-4) -127/301 295/694 -0/431 0/672 

P(-5) 616/405 468/058 1/317 0/204 

P(-6) -1,057/394 383/465 -2/757 0/013 

R-squared 1/000 Mean dependent var 11,377/090 

Adjusted R-squared 1/000 S.D. dependent var 21,277/680 

S.E. of regression 445/363 Akaike info criterion 15/320 

Sum squared resid 3,768,620/000 Schwarz criterion 15/875 

Log likelihood -225/465 Hannan-Quinn criter. 15/501 

F-statistic 6,223/402 Durbin-Watson stat 2/146 

Prob(F-statistic) 0/000  
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 ARCH. آزمون ناهمسانی واریانس 2جدول

Heteroskedasticity Test: ARCH 

F-statistic 0/229817     Prob. F(3,24) 0/8747 

Obs*R-squared 0/781899     Prob. Chi-Square(3) 0/8538 

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Sample (adjusted): 1360 1387 

Included observations: 28 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 113821/4 59303/46 1/919304 0/066 

RESID^2(-1) 0/062 0/204196 0/304516 0/763 

RESID^2(-2) 0/144 0/20258 0/714082 0/482 

RESID^2(-3) -0/068 0/203847 -0/33539 0/740 

R-squared 0/027     Mean dependent var 132382/7 

Adjusted R-squared -0/093     S.D. dependent var 206380 

S.E. of regression 215821     Akaike info criterion 27/53 

Sum squared resid 1/12E+12     Schwarz criterion 27/72 

Log likelihood -381/474     Hannan-Quinn criter. 27/59 

F-statistic 0/229     Durbin-Watson stat 2/012 

Prob(F-statistic) 0/874  

 

 

 LM. آزمون خود همبستگی 3جدول 

F-statistic 0/500926     Prob. F(1,18) 0/4882 

Obs*R-squared 0/839348     Prob. Chi-Square(1) 0/3596 

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Sample: 1357 1387 

Included observations: 31 

No d.f. adjustment for standard errors & covariance 
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Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -76/000 139/195 -0/546 0/592 

R(-1) 0/090 0/115 0/782 0/444 

R(-2) -0/221 0/278 -0/795 0/437 

R(-3) 0/353 0/441 0/800 0/434 

R(-4) -0/810 0/989 -0/819 0/424 

R(-5) 0/418 0/537 0/778 0/447 

P(-1) -37/654 86/109 -0/437 0/667 

P(-2) 26/311 159/594 0/165 0/871 

P(-3) -160/416 265/137 -0/605 0/553 

P(-4) 377/926 496/762 0/761 0/457 

P(-5) -386/202 517/325 -0/747 0/465 

P(-6) 276/963 363/611 0/762 0/456 

RESID(-1) -0/361 0/389 -0/929 0/365 

R-squared 0/027     Mean dependent var 0/000 

Adjusted R-squared -0/622     S.D. dependent var 354/430 

S.E. of regression 451/330     Akaike info criterion 15/357 

Sum squared resid 3666581/000     Schwarz criterion 15/959 

Log likelihood -225/039     Hannan-Quinn criter. 15/553 

F-statistic 0/042     Durbin-Watson stat 1/984 

Prob(F-statistic) 1/000  

 

 

 . آزمون والد4جدول

Wald Test:   

Test Statistic Value df Probability 

t-statistic -6/42 19 0/00 
F-statistic 41/27 (1, 19) 0/00 

Chi-square 41/27 1 0/00 

Null Hypothesis Summary:  

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

C(7)+C(8)+C(9)+C(10)+C(11)+C(12) -403/92 62/88 

 

 برای تعیین اینکه آیا تسهیالت پرداختی بانک مسکن بر قیمت مسکن اثر گذار بوده است یا نه؛ فرض زیر آزمون شده است:

           

           

0

1

: C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 0
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درصد قابل پذیرش نیست.  بنابر این رابطه علی از تسهیالت  01د و درص 5با توجه به آموزن والد فرض صفر در سطح معنی 

 پرداختی بانک مسکن بر قیمت مسکن قابل رد نیست.

 گیرینتیجه4-

به ترتیب الگو فاقد ناهمسانی واریانس و  LMو آزمون خود همبستگی  ARCHبا توجه به نتایج آزمون ناهمسانی واریانس 

درصد قابل پذیرش  01درصد و  5با توجه به آموزن والد فرض صفر در سطح معنی  خود همبستگی جزء اخالل بوده است.

 .نیست.  بنابر این رابطه علی از تسهیالت پرداختی بانک مسکن بر قیمت مسکن قابل رد نیست
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