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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ) (RPPIﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘـﯽ و ﻏﯿـﺮ
دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻓـﺮدی ﯾـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی ﮐـﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری در ﺳـﺒﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری
آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در اﻏﻠـﺐ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ ﺛـﺮوت را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ .در ﺗﺮازﻧﺎﻣـﻪ اﮐﺜـﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮای اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ،ﺗﻐﯿﯿـﺮ در
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و دﻓﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫـﺎی ﺑـﻪروز ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣـﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﻫـﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﺟـﺎﻣﻊ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ اﻣـﻼ ک ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ آﺧـﺮﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣـﺎری ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﺑـﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ،ﺑﺨﺸـﯽ از ﻧﯿﺎزﻫــﺎی ﮐـﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠـﻒ-ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ﺣــﻮزه ﻣﺴـﮑﻦ ،ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺰاران و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪر ﯾﺰان -را
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﮐﯿﻔـﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ
آورد .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﺪاﻧﯿﮏ و داده ﻫﺎی ﺧﺎم
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼ ک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﮐﺸﻮر )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت  -اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾـﺮان(
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ آﻗﺎی ﺣﺠﺖ اﮐﺒﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی و ﻫﻤﮑﺎری آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻓﺮﺧﻔﺎل و ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﯾـﺮا
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از زﺣﻤﺎت اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از زﺣﻤﺎت و راﻫﻨﻤﺎﺋﯿﻬـﺎ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران دﻓﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺼﻮره ﯾﺰداﻧﺨﻮاه ،دﮐﺘﺮ اﺳﻌﺪ اﻟﻪرﺿـﺎﯾﯽ و دﮐﺘـﺮ اﯾـﻮب
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ﻓﺮاﻣﺮزی ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻈﺎرت و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻼﻃﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺛﺮوت ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺰ ﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ و اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﮐﻢدرآﻣﺪ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻮده و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨﻪ
ﻻزم ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای آن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺻﺮاﺣﺘﺎً در اﺻﻞ  ۳۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ذ ﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺻﻞ
 ۳۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ »داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ،ﺣﻖ ﻫﺮ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺖ
ﻣﺆﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ
اﺻﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﭘﺴﯿﻦ و ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی دارد و رﮐﻮد و روﻧﻖ اﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ز ﯾﺎدی ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ز ﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ دارﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درک درﺳﺖ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ و ﻋﺪم ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﺟﺬب داراﯾﯽﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎزار داراﯾﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﮐﻪ رواﺑﻂ ﭘﺴﯿﻦ و ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد دارد .ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﺑﺮآورد ،اﻣﻼ ک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ  ۸۰درﺻﺪ ﺧﺎﻟﺺ
ﺛﺮوت در اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﻬﻢ ﻣﺴﮑﻦ در ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻬﻢ در ﺳﺒﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دﻫﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دﻫﮏ ﺑﺎﻻ و در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺳﺖ .از
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

۱

در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺟﺪای از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و اﺑﻬﺎم ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﺪ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺮو راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از روش ﻫﺪاﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۱ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺮان ،ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴

۲

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

 -۲اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ
 -۱-۲ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﭘﺴﯿﻦ و ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی و ﭘﯿﺸﺮو را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ای از زﻧﺠﯿﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ را ﻗﺒﻞ و
ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﯾﮑﺴﺮی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی را ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮی آﺛﺎر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺴﯿﻦ و
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد) .ﺣﮑﯿﻤﯽ ﭘﻮر ،ﻧﺎدر و اﮐﺒﺮ ﯾﺎن ،ﺣﺠﺖ؛  .(۱۳۹۵ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﭘﺴﯿﻦ و ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺴﯿﻦ و
ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول داده -ﺳﺘﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ ازای ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺣﺪود ًا  ۲٫۵ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،رﺗﺒﻪ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم و در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺗﺒﻪ دوم اﺳﺖ) .ﻣﻠﮑﯽ ،ﺑﻬﺮوز؛ .(۱۳۹۵
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۹۵ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﻌﺎدل  ۱۵درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺷﺮوع ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮای
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و رﮐﻮد
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺛﺮوت ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد و ﻟﺬا ﺗﺤﻮﻻت
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.

 -۲-۲ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای دﻫﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در اﯾﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ در
ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﻌﯿﺸﺖ و رﻓﺎه
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را ﺷﺪﯾﺪاً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺒﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای دﻫﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎل
 ۱۳۹۷ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در دﻫﮏﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﺰء
اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﻫﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ
را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ در دﻫﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.

ﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴ

۳

ﺳﺒﺎت ﻣﺤﻘﻖ )ﻣﺮﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان((
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺳﺎل ) ۹۷۷ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳ
ی
ﺷﮑﻞ  -۱ﺳﻬﻢ ﻫﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ از ﮐﮐﻞ -
ﺷ

ل )ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺒﺎت ﻣﺤﻘﻖ )ﻣﺮﮐﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان((
از ﮐﻞ  -ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎل
ﺷﮑﻞ  -۲ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ز

ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﺰﯾﻨﻪ ای ﺧﺎﻧﻮاررﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻮﻮارﻫﺎی
ﻦ
ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻢ
ﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﻫﻫﮏ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺳﻬﻢ آن از
ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ددﻫﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺰ
ﺳﻬﻢ آن در ﺪ
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳ
ﯽ
ﻫﮏ دﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ) .ﺧﺎﻧﻮﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی( .ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻی ﻫﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺒﺪ
 ۴۲٫۱ددر دﻫﮏ اول ﺑﺑﻪ  ۳۲٫۲در دﻫ
ﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﺆﻇﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺎﺳﯿﺖ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﻫﺎی دﻫﮏ ﭘﺎﯾﯿﯾﯿﻦ ،دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ن
ﺴﮑﻦ ،اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﺎﯾﻨﺪ.
ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻼﻋﺎت درﺳﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دررﺳﺘﯽ را از ﯾﻖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺳﯿ
ی

ﺶ ﻣﺴﮑﻦ از ارزش اﻓﺰودده ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎﺎد
 -۳-۲ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد و رﻓﺎه
ﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺖ
ﺴﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﻼ ﺑﯿﺎنن ﺷﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺴ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﻮر ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اررزش اﻓﺰوده ﻞ
ﺴﮑﻦ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴ
ﻣﺮدم دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳ
ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪﻪ ﺧﻮد
ﺻﺪ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﻓﺰوده ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ  ۱۲٫۸درﺻ
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ص
ﺻﻌﻮدی ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻣﺴﮑﻦ
ﻦ ،در اﻏﻠﺐ دووره ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ روﻧﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺻ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮدهه اﺳﺖ.
در ل

ﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴ
ﺺ

۴

ﺷﮑﻞ  -۳ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﮑﻦ
 -۳ﻋﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺎﺿﺎی ﻣﺴﮑ
ﺴﮑﻦ
 -۱-۳ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴ
ﺤﻞ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻬﻬﻼ ک،
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻨﺤ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،ﺧ
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽﯽ ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻧﻮارﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺸ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺗﻘﺎﺎﺿﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﻣﺴﮑﻦ
ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺳﺎزی و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻣﻮﺟﻮدی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﯽ
ﺨﺶ از ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪررت ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﻮﻮاره ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺑﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ وورود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﺪرت
)ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ( آن ﺑﺨ
آﯾﻨﺪه ﺧﺎﻧﻮار دارد.
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ و ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮔﺬﺷﺘﺘﻪ ،ﺣﺎل و ه
ﯽ
ﺧﺮﯾﺪ ﺎﯾﺎ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﺎﻧﻮار ﻧﯿﺰ
ﻣﺴﮑﻦ در آﯾﻨﺪه ،ﻧﻘﺪﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺗﻮرم ،ﺑﺎزده
ﻦ
ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ن
ﻞ
ﻋﻼوه ﺑﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺧﺎﻧﻮار،
ﺷﺖ ﮐﻪ
ﺿﺎی ﻣﺴﮑﻦ ،اﺛﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷ
ﯿﺘﯽ و ...ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿ
ﺠﻮﻻت ﺟﻤﻌ ﯽ
داراﺋﯽ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ ،ﺗﺠ
ﺴﮑﻦ را ﺑﻪ دوو دﺳﺘﻪ
ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴ
ﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺖ
ﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻘﺴ
ﻣﺴﮑﻦ ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدد.
ﻪ
ﺗﻘﻀﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ )ﻣﺼﺮﺮﻓﯽ( و
ﯽ ﯾﺎﺑﺪ؛
ﮑﻦ در ﻧﻤﻮدار ﻓﻓﻮق ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎﺎدی ﺧﺮد و ﮐﻼن ،ﺷﺪت ﺣﻀﻮﻮر ﭼﻬﺎر ﺟﺮﯾﺎنن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﮑ
ﺑﺴﺘﻪ ﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ( از ﺑﺎززار ﻣﯽ
ﻊ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ در ددو ﻣﻮرد اول ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ وورود ﯾﺎ ﺧﺮوج اﻓﺮاد )ﯾﺎ
ﺟﺎﯾﯽ اﻓﺮاد )ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ( از ﯾﮏ
ﺘﺼﺎدی ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟ
ﺧﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼ
ط ﺑﺎ دو ﻣﻮرد آﺧ
اﻧﺠﺎﻣﺪ؛ اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط
؛
ﮔﺮوه ﺗﻘﺎﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ درآﻣﺪ و ﺗﻮان
ﯽ( ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﯿﺎن درآﻣﺪی ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ )ﺗﻘ
در ﮏ
ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ )ﺗﻘﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻪ ای(،
ﺣﺴﺎس اﺳﺖ؛ ووﻟﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴ
ﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮار و ﻗﯿﻤﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺣ
وام ی
ﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎری ﺑﺎززارﻫﺎی ﻣﻮازی ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸ

۵

ﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴ

ی ﻣﺴﮑﻦ
ﺷﮑﻞ  -۴اﻧﻮاع ﺗﻘﺎﺿﺎی

ﺴﮑﻦ
 -۲-۳ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑ
ﺟـﻮد و
واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟ
ی
ﺿـﻪ
ﺴـﺖ اﯾﻨﮑـﻪ از ددو ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﺮﺿ
ﺻﯽ اﺳـﺖ :ﻧﺨﺴ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻣﺴﮑﻦ دارای ووﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎﺻ
ﺸﺶ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋﻠـﺖ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﯽ ﮐﺸ
ﻪ
ﺖ .دوم ،در ﮐﻮﺗﺎﺎه ﻣﺪت،
ﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﺮﺿﻪ وواﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﮑﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑ
ﯽﻫـﺎی
ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻫــﺮ ﯾﮑـﺎز وﯾﮋﮔـﯽ
ﯽ ﻣﺴـﮑﻦ ﺚ
اﺻﻠﯽ آآن زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدنن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ .ﺳﻮم ،ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ
ﺤﮑﺎم ﺑﻨﺎ ،ﻣﻌﻤﺎری ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ و ...ﻧﯿﺰ دارای ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﺺ ﺧـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﻮﻮﺿـﻮع
ﻣﺴﮑﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺤ
،
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪﺪاﻧﯿﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮدد.
ﺴﮑﻦ ﺳﺒﺐ ﺪ
در ادﺑﯿﺎﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴ
ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻬـﺎده ﻫـﺎی ﺗﻮﻮﻟﯿـﺪ )زﻣـﯿﻦ ،ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﺖ
ﯽ ﭼـﻮن
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻣﺴﮑﻦ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻗﯿﻤـﺖ آن ،ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ
ﺖﻫﺎی
ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
س
ﺳﺎﺧﺖ،
ﺖ ،ﻃﻮل دوره ﺳ
ﺳﺎﺧﺖ ،دﺳﺘﻤﺰد و ،((...اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ
ﺴﮑﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ،(. ..زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎری ﻓﺮوش و...اﺳﺖ؛ ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑـﻪ
دوﻟﺘﯽ ))ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﯾﺎراﻧﻪﻪ ،ﻣﻘﺮرات ،ﻣﺴ
ﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ،اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﻧﺪ .اﺳﺘﺘﺨﺮاج
ی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿ
ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮنن ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮددی ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪﺪ.
ن
ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺣﺪاﮐﺜﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن د
ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ س
ﺨﺼﯽ،
ﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﮔﺮووه ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺪ .ﮔﺮوه اول :ﺳﺎﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ
ﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺪ ام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮔﺮﺮوه دوم :ﺳﺎزﻧﺪﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش ،اﻗﺪام ﺳﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز
ﺑﻪ ﺳﺎﺧ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

۶

 -۱-۲-۳ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ،از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﺴـﮑﻦ اﺳـﺖ و در ﻗﯿـﺎس ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان رﺷـﺪ ﺗﻘﺎﺿـﺎی
ﻣﺴﮑﻦ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﺮواﻧـﻪ
ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ رﻓﺘـﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاران درﺑـﺎره ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﺣﻀـﻮر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاران ﺑـﺮون
ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ .اﺛﺮ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد:
 اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻮددﻫﯽ ﺧﻮب ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮرم ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ در زﻣﺎن رﮐﻮد ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳـﻮد ﻣـﻮرد
اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن از ﺑﺎزار ،ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 در ﻧﮕﺎه دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ،ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ دوره رﮐﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه در
دوره رﮐﻮد ،ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  ۱و ﻧﻤﻮدار  ،۴روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫـﺎی
ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺗﺎ  ۱۳۹۷را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳــﺖآﻣﺪه ،ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﭘﺮواﻧــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺳــﺎل  ۱۳۹۰ﺑــﺎ ﺗﻌــﺪاد  ۲۱۲۰۹۳ﺗﻮﺳــﻂ
ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۰اﻧﺪﮐﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﮐﻮد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ از ﺳﺎل  ۱۳۹۲و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻟـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن،
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۳اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق
ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺷـﯿﺐ ﻣﻼﯾـﻢﺗـﺮ در ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۵اداﻣـﻪ ﯾﺎﻓـﺖ و در
ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤــﺖ ﻣﺴ ـﮑﻦ و روی آوردن ﺳــﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑــﻪ ﺳــﺎﺧﺖ و ﺳــﺎز ،ﺗﻌــﺪاد
ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار  ۵ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗﺎ  ۱۳۹۷ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧـﻪﻫـﺎی اﺣـﺪاث ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬـﺮان ،اﺻـﻔﻬﺎن و ﻓـﺎرس و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﭘﺮواﻧـﻪﻫﺎی اﺣـﺪاث ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی اﯾـﻼم،
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺻﺎدرﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۱ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﺷﺮح
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۲۱۲۰۹۳

۲۰۶۳۷۲

۲۰۶۳۹۵

۱۲۰۴۰۸

۱۱۹۸۹۵

۱۱۸۳۹۰

۱۲۲۰۸۱

۱۴۲۰۳۹

ﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴ

۷

ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷـﻬﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸـﻮر از ﺳـﺎل  ۱۳۹۰ﺗـﺎﺎ ﺳـﺎل
ﻫﺎی ﺻﺎدرﺷـﺪه ﺑـﺮای اﺣـﺪاث ﺳ
ت ﺗﻌـﺪاد ﭘﺮواﻧـﻪﻫ
ﺷﮑﻞ  -۵روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
۱۳۹۷

روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ،ﺑـﯿﯿﺶ از
ﺴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺪ
ﻧﻪﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﺣﺴ
ﺟﺪول  ،۲ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد درر ﺳـﺎل
ﯽ اﺳﺖ .ن
ﺻﺪ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎﺎدرﺷﺪه دارای ﮐﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
 ۸۰درﺻ
ﺳـﺖ .در ﺳـﺎلﻫﻫﺎی  ۱۳۹۱و ۲
ﺴـﮑﻮﻧﯽ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪﺪاد  ۱۹۰۲۵۹وواﺣـﺪ ﺑـﻮده اﺳـ
واﻧﻪ اﺣـﺪاث ﻣﺴ
 ۱۳۹۰ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوا
۱۳۹۲
ﺷﺪﯾﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۳۳اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻨﺎ ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ ذﮐﮐﺮﺷـﺪه
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﯿﻢ .وﻟﯽ اﻓﺖ ﺷ
۱۳۹۶
ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺳﺎل ۶
 ۱۳دﯾﺪه ﻣﯽ د
 ۱۳۹۵ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۳۹۳
ﺳﺎل  ۱۳۹۴و ۵
در ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺳ
 ۱۳ﺑـﺎ
ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ در ﺳـﺎل ۳۹۵
ﯽ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﯿﻦ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺗﻌــﺪاد ﭘﺮواﻧـﻪ اﺣــﺪاث
ه
و  ۱۳۹۷اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺒﯽ اﺗﻔﺎق
 ۹۹۴۹۶ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺖ..
۹

۱۳۹۷
ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺗﺎ ۷
ﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن از ﺳ
ﺷﮑﻞ  -۶ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪﻪﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﻬﺮﻫﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﮑ

ﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴ
ﺺ

۸

ﺸـﻮر از
ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﻔﺎدهی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸ
اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﺣ
ث
ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮای
ر
ﺟﺪﺪول  -۲ﺗﻌﺪاد ﭘﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی
ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺗﺎ ۱۳۹۹۷
۱۱۳۹۰

۱۳۹۱
۱

۱۳۹۲

۱ ۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

ﺷﺮح
ﮐﻞ

۲۱۱۲۰۹۳

۲۰
۰۶۳۷۲

۲۰۶۳۹۵

۱۲ ۰۴۰۸

۱۱۹۸۹۵

۱۱۸۳۹۰

۱۲۲۰۸۱

۱۴۲۰۳۹

ﻣﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

۱۹۹۰۲۵۹

۱۸
۸۰۹۰۷

۱۷۵۹۱۴

۹۹۹۷۶۸

۹۹۶۳۱
۹

۹۹۴۹۶

۱۰۳۳۲۸

۱۲۰۴۸۵

ﻣﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻮام

۱ ۲۲۴۰

۱۴۰۲۲

۵۸۵۲
۱۵

۱۰۰۰۶۷

۹۵۳۱

۹۲۰۷

۸۹۷۴

۱۰۵۹۵

ﻏﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

۹۹۵۹۴

۱۱۴۴۳

۴۶۲۹
۱۴

۱۰۰۵۷۳

۱۰۷۳۳
۱

۹۶۸۷

۹۷۷۹

۱۰۹۵۹

ﺴﮑﻮﻧﯽ در ﭘﺮواﻧﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدرﺷﺪهه ﺑـﺮای اﺣـﺪاث ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸـﻮر ازز ﺳـﺎل
ت ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﺴ
ﺷﮑﻞ  -۷روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
 ۱۳۹۰ﺗﺗﺎ ۱۳۹۷
زﻣـﯿﻦ در ﭘﺮواﻧـﻪﻫﺎی اﺣـﺪاث ﺳـﺎﺧﺘﻤﻤﺎن در
ﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎ و ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻦ
ﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻣﺴ
ﺟﺪﺪول  -۳ﺗﻌﺪاد ﭘﭘﺮواﻧﻪ ،ﺗﻌﺪاد واﺣ
ﺴﺘﺎن ۱۳۹۸
ﺷﻬﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺎ ر  ۱۳۹۰ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ

ﺗﻌﺪاد وواﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ززﯾﺮﺑﻨﺎ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﺼﻞ
ﻓﺼ
ﺑﻬﺎر ............................ ۹۰

۵۳۷۸۰

۱۸۴۴۴
۴۴

۲۶۷۹۲۹
۹۷۹

-

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ....................... ۹۰

۵۳۰۹۸

۲۰۵۵۸۴

۲۹۷۷۷۸
۸۹۵

-

ﭘﺎﯾﯿﺰ ........................... ۹۰

۴۳۷۶۴

۱۵۹۷۸۱

۲۳۸۰۷۹
۹۱۹

۱۴۲۹۲۳۸
۸۵

زﻣﺴﺘﺎن ....................... ۹۰

۶۲۵۰۶

۲۱۵۲۱۵

۶۱۱
۳۳۳۲۱۶

۱۰
۲۲۴۰۵۳۱

ﺑﻬﺎر ............................ ۹۱

۵۴۸۷۷

۷۷
۲۰۳۶۷

۹۰۱
۳۲۶۹۱۹

۳۴
۱۴۶۱۷۳۳

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ....................... ۹۱

۴۸۹۲۹

۱۷۰۳۷
۷۸

۲۷۶۸۴۴
۴۴۵

۱۶۲۲۴۸۳
۳۶

ﭘﺎﯾﯿﺰ ........................... ۹۱

۴۲۶۹۲

۱۶۰۵۶۵

۲۴۰۱۴۰۰۸

۳۱
۱۴۲۸۹۷۳

زﻣﺴﺘﺎن ....................... ۹۱

۵۹۸۷۴

۱۹۵۲۹۹

۵۶۱
۳۳۱۲۲۵

۵۸
۲۱۰۶۱۲۵

ﺑﻬﺎر ............................ ۹۲

۵۱۸۴۲

۱۹۳۳۵۰

۳۲۷۹۷۶
۶۵۸

۱۶۹۷۰۴۵
۵۵

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ....................... ۹۲

۵۸۱۶۷

۲۴۷۴۸۹

۷۸۰
۳۹۶۸۰۷

۳۱
۲۲۵۰۱۷۳

ﭘﺎﯾﯿﺰ ........................... ۹۲

۳۸۱۳۷

۱۴۴۲۸۱

۳۱۵
۲۷۲۰۸۳

۰۶
۱۵۶۲۷۲۰

زﻣﺴﺘﺎن ....................... ۹۲

۵۸۲۴۹

۱۸۵۲۹۰

۳۵۰۶۳۱۶۰

۲۰۷۶۹۶۹
۹۲

ﺑﻬﺎر ............................ ۹۳

۳۰۹۳۵

۱۰۰۲۱۹

۸۵۷
۱۹۳۷۹۸

۰۸
۱۱۰۳۸۵۰

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ....................... ۹۳

۲۶۴۲۹

۳
۸۵۵۴۳

۱۵۷۲۹۲۴۳

۷۰
۹۷۵۹۶۷

ﭘﺎﯾﯿﺰ ........................... ۹۳

۱۹۶۱۵

۶۵۱۰۴
۴

۱۱۴۸۱۸
۸۳۲

۷۸۷۱۸۵
۵۸

زﻣﺴﺘﺎن ....................... ۹۳

۴۳۴۲۹

۳۴
۱۱۵۴۳

۲۱۵۴۲۱۵۷

۲۰
۱۴۷۰۵۰۲

ﺑﻬﺎر ............................ ۹۴

۳۲۷۹۳

۸
۹۳۳۰۸

۹۱۶
۱۶۹۴۲۹

۰۶
۱۱۹۴۶۰۰

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ....................... ۹۴

۲۹۲۱۸

۸۵۷۸۱
۱

۱۵۹۷۰۰۷۴

۱۰۴۷۵۹۰
۰۰

ﭘﺎﯾﯿﺰ ........................... ۹۴

۲۲۸۲۹

۲
۶۸۹۹۲

۱۲۹۰۱۸
۸۲۷

۵۰
۸۹۸۵۶۵

زﻣﺴﺘﺎن ....................... ۹۵

۳۵۰۵۵

۳
۹۲۸۴۳

۵۷۹
۱۶۵۴۱۵

۲۹
۱۲۰۵۹۷۲

ﺑﻬﺎر ............................ ۹۵

۲۹۲۴۲

۸۱۹۶۹
۹

۱۵۶۳۱۱۶۵

۹۸۰۷۸۷
۷۱

ﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴ
ﺼﻞ
ﻓﺼ

۹

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ

ﺗﻌﺪاد وواﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ززﯾﺮﺑﻨﺎ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ....................... ۹۵

۲۸۱۵۲

۷۸۸۹۹
۹

۱۴۳۱۲۶
۶۲۶

۹۳۱۳۰۱۸

ﭘﺎﯾﯿﺰ ........................... ۹۵

۲۳۸۲۵

۶۶۹۷۷
۷

۱۲۴۷۸۹
۹۱۳

۹۳۵۱۵۳
۳۰

زﻣﺴﺘﺎن ....................... ۹۵

۳۷۱۷۱

۱۰۲۰۲۲

۵۹۴
۱۹۸۴۸۵

۴۴
۱۶۲۱۷۵۴

ﺑﻬﺎر ............................ ۹۶

۳۰۳۱۷

۷
۸۰۶۴۷

۱۴۵۳۴۲۶۶

۹۵۳۴۳۹۲

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ....................... ۹۶

۲۹۷۲۶

۸۲۲۶۲
۲

۱۵۴۴۰۲۶۸

۲۳
۱۳۳۴۹۸۲

ﭘﺎﯾﯿﺰ ........................... ۹۶

۲۳۷۹۲

۱
۶۷۵۱۱

۱۲۱۷۸۰۶۸

۶۸
۸۳۶۲۹۶

زﻣﺴﺘﺎن ....................... ۹۶

۳۸۲۴۶

۲
۹۲۵۴۲

۱۷۵۹۳۰۳۰

۵۰
۱۲۹۸۱۱۵

ﺑﻬﺎر ............................ ۹۷

۳۴۲۷۸

۹۰۶۶۷
۷

۵۸۹
۱۷۴۳۷۵

۱۰۵۷۳۵۱
۱۸

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ....................... ۹۷

۳۳۴۵۷

۲
۹۴۹۳۲

۹۲۱
۱۷۶۵۹۹

۵۴
۱۱۳۷۰۵۵

ﭘﺎﯾﯿﺰ ........................... ۹۷

۲۷۶۳۱

۲
۷۶۳۶۲

۶۰۹
۱۵۱۷۰۶

۱۷
۱۴۰۶۴۰۱

زﻣﺴﺘﺎن ....................... ۹۷

۴۶۶۷۳

۱۱۴۶۱۴

۲۱۷۴۳۲۴۹

۱۴۴۴۷۲۵
۵۱

ﺑﻬﺎر ............................ ۹۸

۳۶۵۳۷

۷
۹۵۶۹۷

۵۸۶
۱۷۵۳۹۵

۹۴
۱۱۰۶۵۱۹

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ....................... ۹۸

۳۸۳۹۳

۹
۹۸۶۵۹

۱۷۷۷۳۲۱۹

۱۲
۱۱۴۵۶۰۱

 -۴ﻋﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺮ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ درر اﯾﺮان
ﻗﺮار داد .ﻋﻮاﻣﻞ ددرون
ﻣﯽ ﺗﻮان در دو دﺳﺘﻪ ی درونن ﺑﺨﺸﯽ و ﺑﺮوون ﺑﺨﺸﯽ ر
ﺖ ﻣﺴﮑﻦ را ﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﻗﯿﻤﺖ ززﻣﯿﻦ،
ی
ﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺛﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺪه ی ﺳﺎﺧﺖ واﺣ
ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻨﻪ ی ﺗﻤﺎم ه
ﺸﯽ ﮐﻪ
ﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﺑﺨﺸ
دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﯿﺎت ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎر ﺑﺨﺶ
د
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽ ﺳﺎززﻧﺪ ،اﺑﻌﺎد وﺳﯿﯿﻊ ﺗﺮی دارﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﺮﻫﺎی
ﺪ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎزار و ﻗﺪرت
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺟ
ﯿﯿﺮات
ﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿ
ﯽ ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﭙﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن از ﺟﻤﻠﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻣﯽ دﻫﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار
ﺸﯽ را ﻧﯿﺰ ﺖ
اﯾﻦ ﻋﻮﻮاﻣﻞ ﻫﻤﻮاره ﻋﻮﻮاﻣﻞ درون ﺑﺨﺸ
ﺴﮑﻦ
ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴ
ﯽ
ﯽ و ﺑﺮون
ﻋﻮاﻣﻞ درون ﺑﺨﺸﯽ
ﻞ
ﻣﺴﮑﻦ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .در ﻧﻤﻮدار  2ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﺸﺎن دداده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ز ﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧ ﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﺑﻬﺎر  ۱۳۹۰ﺗﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۸
ﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ش
ﺷﮑﻞ  -۸ﻣﺘﻮﺳ

ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﻗﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ددر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﻣﺴﺘﺎن
ﻃﯽ ﺳﺎﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗﺎ  ۱۳۹۵ﺶ
 ۱۳۹۱ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺮﺗﯿﺐ  ۱۷/۲و  ۲۰/۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪه و
ﻠﯽ ،دوﺑﺎره زﻣﺎن روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻓﺮا رﺳ
ﺷﺮوع ﺳﺎل  ۱۱۳۹۶و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ۴ﺳﺎل از دوورهی روﻧﻖ ﻗﺒﻠﯽ
ع
ﺑﺎ
 ۱۳ﺑﺎ
ﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ۳۹۷
ﺷﺘﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷ
ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴ ﮑﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪﺪﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﻪ
ت
ﺸﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدهه و در
 ۲۳/۶درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رﺳﯿﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن اﻓﺰاﯾﺸ
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۱۰

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۹۶رﺳﯿﺪه و درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ۴/۵درﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﯿﮑﻦ در
ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۹۸روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ،درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ  -۰/۶را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻓﺼﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۹۲ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺗﻬﺮان  ۴/۱درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﯿﻤﺖ در زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۹۳و ﺳﻪ ﻓﺼﻞ آﻏﺎزﯾﻦ
ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 -۵ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
 -۱-۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دوره ﻫﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و در دوره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻮدارت و ﻫﺎﻓﻤﻦ ) ،(۲۰۰۶ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای  ۱۶ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺷﺶ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﺑﺎﻧﮑﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از اواﺳﻂ دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺣﺒﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮد) .رﯾﻨﻬﺎرت و روﮔﻮف،
 .۲(۲۰۰۹در اﺻﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﺮو رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶرو ﯾﺎ
ﭘﺲرو و ﺣﺘﯽ ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ آن ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارد .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
 در ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺳﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﮐﺎرﮔﺮان درﮔﯿﺮ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎرﮔﺰاران اﻣﻼ ک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎزده در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎای ﺑﺎزار در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻣﻼ ک از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﻠﮏ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎزل
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻤﺪ
ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻓﺮوش و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻪ از
ﺣﺠﻢ و ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺮک اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻮار )اﺛﺮ ﺛﺮوت( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﺼﺮف و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ از
دﻓﺘﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ) ،(۲۰۰۷ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در دﻫﻪ  ۱۹۹۰و  ۲۰۰۰اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از درآﻣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺛﺮوت ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ

Reinhart and Rogoff

۲

۱۱
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ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺴﮑﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻻ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ رو ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﺪﻫﺎی
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن را در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻗﯿﻤﺖ داراﺋﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ،ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای درک ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻼﺳﺮ ) ،(۲۰۰۷ﻗﯿﻤﺖ داراﺋﯽ ،ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ
و آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد از ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -۲-۵اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و اﻫﺪاف ﺗﻮرﻣﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮرﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻮﻟﯽ ) ۳(MCIﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ روزاﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖMCI ،
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در روﻧﺪ ﺗﻮرم و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی دارد ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺗﻮرم را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه )(CPI
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﻬﻢ رﻓﺘﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪ در  CPIﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ،ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و اﻫﺪاف
ﺗﻮرﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 -۳-۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی ﺑﺮای ﺑﺮآورد ارزش ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از ﺛﺮوت
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ورودی ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺨﺸﯽ از
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻠﯽ ) (SNAﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻃﺒﻘﻪ داراﺋﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮآورد ﺛﺮوت ﺧﺎﻧﻮار را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺼﺮف و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﺮاص ﺧﺎوارﻫﺎ ﺷﻮد .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻣﻼ ک ﻣﺴﺘﻐﻼت ،ﺳﻬﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻗﯿﻤﺖ داراﺋﯽ ﻫﺎی اﻣﻼ ک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﻣﻼ ک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دارﻧﺪ.
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۳
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ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

 -۴-۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی رﯾﺴﮏ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺎﻟﯽ) ،٤(FSIsﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻫﻢ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه دادهﻫﺎی
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ در آن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴﺘﻐﻼت .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺎرت ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف رﺻﺪ ﮐﺮدن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺒﺎت در اﯾﻦ
ﺑﺎزارﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۱۹۹۰و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ .راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻣﻼ ک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﭼﻨﺪان در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻓﻘﺪان وﺟﻮد ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﺧﯿﺮاً ،در اﮐﺘﺒﺮ  ،۲۰۰۹ﮔﺰارش وزرای داراﯾﯽ و و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ  G-20در ﻣﻮرد
ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﮑﺎف اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ) ،(۱۳اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -۵-۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه در ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎر ﻣﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ دو ﻫﺪف از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اول ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻮﺳﺎز ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد (Bover and Izquierdo (2003)) .دوم ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼ ک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ و
ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -۶-۵ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺒﻨـﺎی ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی ﺷـﻬﺮوﻧﺪان در ﻣـﻮرد ﺧﺮﯾـﺪ )ﯾـﺎ ﻓـﺮوش( ﯾـﮏ ﻣﻠـﮏ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد وارد آن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار
ﯾﮏ ﻣﻠﮏ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﺲ اﻧﺪاز
و ﺑﻮدﺟﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽﮔﺬارد .ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺴﮑﻦ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،دوﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻄﺢ و روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات

Financial Soundness Indicators
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