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چکیده
اقتصاد بخش زمین و مسکن ،سهم بسیار عمدهای در کل اقتصاد و نیز در امورر فرهن وی ،اقتصوادی و اجتمواعی
جامعه دارد .بامدیریت صحیح این منابع ،میتران به رشد اقتصاد کشرر کموک کورد .اموروزه بخوش مسوکن در
ایران با مشکالت عدیدهای روبرو است .قدرت خرید پایین متقاضویان ،انبوره واحودهای بودون مشوتری ،وجورد
حباب قیمتی در شهرهای بزرگ ،چرخههای پرنرسان در بخش عرضه و تقاضوا و نیوز در بوازار رهون و اجواره،
عرضهی بیش از نیاز و تعداد زیاد پروژههای نیمهتمام نمرنههایی از مشکالت این بخش است.
در این پژوهش با رویکرد سیستمی به بخش مسکن پرداخته میشرد و با امکانات "سیستم دینامیوک" وضوعیت
مرجرد و آتی بازار مسکن مدلسازی و بررسی میشرد .ابتدا مشکالت فعلی بوازار مسوکن ارایوه و سوس
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علّی و انباشت جریان طراحی میشرد .سرانجام ،مدل اعتبارسنجی مویشورد .سیاسوتهوای پیشونهادی از نرسوان
دورههای مسکن را کاهش میدهد و در مجمرع وضع را بهتور مویکنود و بوه حضورر پیرسوته و خطوی خریودار
کمک میکند.
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مقدمه
بازار مسکن و ساختوساز مسکن ،یکی از مرتررهای محرک رشد اقتصادی است .بخش
مسکن به طرر عمرمی جای اه رهبری را در فرایند بهبرد اقتصادی ایفا میکند .این مخصرصاً
در مررد کشررهای ثروتمندتری مثل آمریکا و ژاپن صادق است (طاهری .)6598 ،مزیت
عمده ی مسکن این است که یک بخش داخلی است و از اینرو از تأثیرات خارجی تا حدود
زیادی در امان است .بنابراین ،از این بخش میتران برای دستیابی به اهداف کرتاهمدت و
بلندمدت اقتصادی استفاده کرد.
بخش مسکن ایران در سالهای گذشته با تکانههای شدید قیمت مسکن روبرو شده است.
تکانههای دورهای قیمت مسکن ،زیانهای فراوانی را به گروههای گرناگرن اجتماعی وارد
میسازد .قدرت خرید مصرفکنندگان بخصرص اقشار کمدرآمد بر اثر نرسانهای ادواری
قیمت مسکن ،در دوره افزایش قیمت کاهش مییابد و آنها را از گروه متقاضیان مؤثر مسکن
خارج میسازد و یا حداقل مرجب عقب افتادن زمان خرید آنها میشرد و همچنین خطر
سرمایهگذاری ترلیدکنندگان حرفهای را افزایش میدهد .نرسان قیمت مسکن و رونق و رکرد
بازار آن ارتباطات متقابلی با نرسانهای ادواری اقتصاد ملی ایجاد میکند و سیاستگذاران در
رسیدن به اهداف اقتصاد کالن به مشکل بر میخررند.

مروری بر پژوهشهای دیگران
نرسانات قیمت مسکن نمردی شناخته شدهاست و بسیاری از مطالعات به دنبال درک نرسوانات
زیاد در قیمت مسکن بردهاند .دوسانسکی و کرک )2002( 6یک مودل نظوری بورای تقاضوای
مسکن ،تحت وضعیت عدم قطعیت ارائه کردند که بر سهم انتظارات مربرط به قیمت مسوکن و
سرد انتظاری بر بروی تقاضای مسکن ،تأکید دارد .میرث )6899(2مدلی را برای توابع تقاضوای
مسکن و جریان "مسوکن توازهسواز" ارایوه مویکنود .پاتربوا )6891(5عرضوهی سورمایهگوذاری
1. Dusansky & Kock
2. Muth
3. Paterba
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ناخالص برای مسکن را بر اساس نظریۀ  qدر بلندمدت تابع مثبت قیمت حقیقی مسکن در نظور
گرفته است .بارترن اسمیت )6812(6مدلی را برای بررسی حساسیت عرضهی مسکن نسوبت بوه
تغییرات قیمت ارائه کرد .سالر )6881( 2معادلهی عرضه مسکن را از فرآیند بیشینهسوازی سورد
ترلیدکننده و با مالحظه اثر نااطمینانی از زمان فروش بر افزایش هزینوههوا و همچنوین بوا لحوا
کردن قید محدودیت زمین به دست .رونالد شرن )2002(5در کتاب اکرنرمیوک داینوامیک

1

به نمردارهای مرحله (فاز) و کاربرد آنها در اقتصاد و همچنین به مدلهوای متفواوت عرضوه و
تقاضا میپردازد .جان استرمن )2000( 3در مدلی را در مررد نرسانات و رونق و رکرد در بوازار
امالک آورد .در واقع با اشاره به دادههای تاریخی از ادوار تجاری بازار امالک ایالوت متحوده
در بازهی  6950تا  6855مدلی را برای آمرزش ساختار علّوی معلورلی رفتوار تجواری بازارهوای
امالک در مرز محدودشده مدل آورد .همچنین فرآیند تنظیم قیمت را با دید سیستم دینوامیکی
تشریح شده است.
شیرینبخش ( )6523به طراحی مدلی برای تخمین تقاضا ،عرضه و سرمایهگذاری مسکن می-
پردازد .وی درآمود خوانرار ،اعتبوارات مسوکن ،دارایوی خوانرار و قیموت مسوکن را از عرامول
تاثیرگذار بر تقاضا مرثر میداند .جالل نائینی و نرغانی اردستانی ( )6592تاثیر متقابل شواخص
قیمت مسکن به عنران مهمترین دارایی در دسترس 1افراد در ایران بر نرسانات ترلید و همچنوین
واکنش آن بر ضربههای پرلی و نحرهی استفاده از ارزش داراییها در اتخاذ سیاستهای پورلی
در ایران را بررسی کردهاند .براساس یافتههای ایشان ،سهم حجم پرل (نقدین ی) در درازمدت
در ترضیح تغییرات قیمت مسکن بیشتر از سایر متغیرها است.

1. Barton Smith
2 .Salo
3. Ronald shone
4. Economic Dynamics
5. John Sterman
6 .Disposable income

662

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی – سال هفدهم ،شماره  ،35تابستان 89

قافلهباشی ( )6599به منظرر تحلیل سیستم نرسانی و پیچیدهای چرن بازار مسکن ،روابط علی و
معلرلی بین پارامترهای مدل و شناسایی حلقههوای مرجورد در سیسوتم و اثور آنهوا را در رفتوار
متغیرهای هدف بررسی کرد.
مدل چرخهی قیمت مسوکن در ایوران ترسوط مشوایخی و همکواران ( )2008ترسوعه داده شود.
هدف این مدل نشان دادن رفتار نرسانی و شبیهسازی چرخهی قیمت مسوکن شخصوی و ملکوی
(نه اجارهای) و ساختوساز بر پایه عرضه و تقاضا برد.
همتا و همکارانش (  )6598به بررسی عرامل موؤثر بور قیموت مسوکن شوهر تهوران بوا رویکورد
پریاییشناسی سیستم در جهت پیشبینی قیمت مسکن پرداختند .ایشان عرامل یادشده را بوه دو
دسته تقسیم کردند :عرامل درون بخشی و عرامول بورون بخشوی موؤثر بور قیموت مسوکن .ایون
عرامل و تأثیرات آنها برهم در نمردار حلقوهی علّوی بوه تصوریر کشویده شود و بور اسواس آن
نمردار جریان و روابط کمکی بین متغیرها استخراج شود .در مودل شوکیب طواهری کول بوازار
مسکن و جمعیت مدلسازی شد .در این مدل تقاضای سرمایهای با استفاده از نظریوهی فوازی و
برنامهریزی ریاضی مدلسازی شد که در این پژوهش نیز از آن اسوتفاده شوده اسوت (طواهری،
.)6598
به نظر میرسد که نبرد ن اه سیستمی و نداشتن درک دینامیکی از بازار مسکن در بوین فعوا،ن،
سیاستگزاران و بازی ران بازار مسکن ،به این بخش آسیب فراوانی رسانده است.
یکی از مشکالت فعلی بازار مسکن این است کوه علویرغوم افوزایش دو توا سوه برابوری متوراژ
ساختمانهای در حال ساخت در تهران و کول کشورر در طوی چنود سوال اخیور ،میوزان واقعوی
سرمایهگذاری تعدیل شده بر اساس توررم و باقیموتهوای ثابوت رشود بسویار کمتوری را نشوان
میدهد (خدادادی .)6582 ،میزان اسمی سرمایهگذاری ریالی رشد زیادی داشوته اسوت کوه در
سایه تررم و رشد قیمتها صررت گرفته است .همچنین رکرد ایجادشده در بخش تقاضا سبب
شده است که فروش و پیشفروش مسکن ،کواهش شودیدی را تجربوه کنود و تزریوق منوابع از
سری خریداران کاهش یابد.این دو عامل سبب شده است که میزان سورمایهگوذاری بوه قیموت
واقعی علیرغم افزایش شدید متراژ رشد اندکی را نشان دهد .مرارد فورق نهایتواً بوه ایون معنوی
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است که مرجی از پروژههای نیمهتمام ساختمانی در کل کشرر در حال ایجاد است که به قفول
شدن سرمایههای مرجرد در ساختوساز منتهی میشرد (کرزهچی. )6582 ،
در شهر تهران در سالهای اخیر نمردی تحت عنوران "موازاد عرضوه مسوکن" بوه وجورد آموده
است .این نمرد بر اثر زیادهروی در صدور پروانههای سواختمانی و سواختوسواز بوه انودازه دو
برابر نیاز طبیعی مسکن در تهران در سه سال گذشته ،شوکل گرفتوه اسوت .در سوالهوای اخیور،
حجم ناچیز تقاضای مصرفی و مؤثر برای خرید مسوکن عموالً نترانسوته اسوت کوه عرضوههوای
مرجرد در بازار که عمدتاً آپارتمانهای نرساز بردهاند را در بر گیرد .واحدهای نرساز خالی از
سکنه در مناطق مختلف تهران بخصرص در مناطق شمالی ،از یوکسور باعوت تشودید کواهش
قیمت شدهاند و از سری دی ر فضا را برای خرید خانرارهای با درآمد بهتر فراهم کردهاند .این
واحدها همچنین به علت به فروش نرفتن ،نترانستند نقدینهگی مررد نیاز سازندهها بورای شوروع
پروژههای جدید را فراهم سازند و در نتیجه باعت سقرط و سکته ساختوسواز شودند (ملکوی،
.)6581
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محرر افقی سالهوا هسوتند .محورر عموردی ،نشواندهنودهی رشود قیموت مسوکن در تهوران در
زمستان سال مررد نظر نسبت به زمستان سال پیشتر است؛ به عبوارت دی ور توررم نقطوهبوهنقطوه
قیمت مترسط زمستان به زمستان سال پیشوتر را نشوان مویدهود .بورای مثوال ،ایون نموردار نشوان
میدهد که در سال  6586قیمت مترسط مسکرنی در شهر تهران نسبت به زمسوتان ٪25، 6580
افزایش یافت .رشد قیمتی مسکن کلن ی و زموین در هموین بوازهی زموانی  ٪ 632 ،بورد .رشود
قیمتی کلن ی و زمین در همین بازه زمانی  ٪632 ،بورد .ایون نموردار ،قیموت اسومی مسوکن را
نشان نمیدهد .با ترجه به اینکه بوازه ی زموانی زمسوتان بوه زمسوتان در نظور گرفتوه شوده اسوت.
ضرایب ،تقریباً معادل تررم سا،نه مسکن بردند(کرزهچی.)6582 ،
سال پر تررم در هر دورهی رونق ،معمر ً،بعد از دورهای از رونق اولیهی اندک صررت گرفتوه
است .درحالیکه خروج سرمایه از مسکن و عرامل منفی رکرد ،پ

از شوروع اولیوهی رکورد،

بسیار سریع گسترش یافته است .به عبارت دی ر ،بعد از رونوق شودید ،بوازار مسوکن مویترانود
سریعاً دچار رکرد شدید شرد ،درحالی کوه تجهیوز منوابع موالی بورای خریود و فوایق آمودن بور
مرجردی کا،ی ساختهشدهی رسرب کرده در بازار ،زمانبر است؛ همچنین ،اثر عرامول مثبوت
رشد قیمت مسکن ،زمانبر است .بنابراین عرضهی مسکن در کرتاهمدت بودون کشوش اسوت؛
در نتیجه ،در کرتاهمدت ،کمکی به کاهش تررم شدید نمویکنود .کشوش تودریجی عرضوه و
ساختوساز مسکن در میانمدت -در حدود دو سال -خرد پدیدار میشرد.

مدل دینامیکی علل و معلولی
مدل جامع دینامیکی مسکن از سه حلقه بسیار مهم تشکیل شدهاست .سیاستها پیشنهادی بورای
مسکن بر اساس این حلقهها ارایه موی شورد .رکورد و رونوق در بخوش مسوکن از بخوش تقاضوا
شروع میشرد و سس

به سمت عرضه منتقل میشرد .رونق بخش عرضهی مسکن باعت فعوال

شدن حلقه دوم و اثرگذاری بر حلقه اول میشرد.
تفصیل مدل چنین است که چنانچه وضعیت بازار شامل عامل قدرت خریود و عامول انتظوارات
در وضعیت مطلربی باشد ،بازار شاهد حضرر تقاضای بالفعل خراهد برد .تقاضای بالفعل منجور
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به افزایش معامالت و به دنبال آن ،رونق بازار میشرد .با ترجه به کشش پایین عرضهی مسوکن
به تقاضا در کرتاهمدت ،این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت میشرد.افزایش قیموت خورد
به بهبرد عامول انتظوارات در بوین موردم و افوزایش تقاضوا منجور مویشورد .ایون حلقوه ،از نورع
همافزاست ،یعنی خرد را تقریت و پشتیبانی میکند.
افزایش تقاضا باعت تشریق عرضهکنندگان به ساخت مسکن میشورد کوه خورد را در افوزایش
تقاضا برای جراز ساخت نشان میدهد .سس

بعد از مودتی در حودود شوش مواه سواختوسواز

شروع میشرد و در مدتی نزدیک به دو سال ساخت یک واحد مسکرنی به اتمام میرسود .در
مدل ،حلقه اول بر حلقه دوم چیره است؛ ولی پ

از مدتی حلقه دوم بر حلقه اول برتوری موی-

یابد و مانع از افزایش قیمت میشرد .حلقه سه مربرط به افزایش قیموت زموین اسوت .در واقوع،
این حلقه تشدیدکننده و باعت رشد زیاد قیمت زموین در دوران رونوق و افوت قیموت زموین در
دوران رکرد میشرد.

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی – سال هفدهم ،شماره  ،35تابستان 89

661

درآمدهای نفتی
+
درآمد دولت
+
سرمایه گذاری در بخش
مسکن

+
سرمایه گذاری در بخش
غیر مسکن

+
+
وضعیت مناسب کسب و کار در
حوزه تخصصی افراد

+
وام مستقیم و یا غیر
مستقیم مسکن
+
 +قدرت خرید

+

نقدینگی سرگردان+

+
نقدینگی

ساختمان تکمیل شده
+

ساختمان نیمه
تمام

+
+
جواز

+

+

+

+
تقاضای مصرفی مهاجرت
بالقوه
+

+
افزایش سود سپرده های
بانکی
+

+
ساختمان شروع
شده

تقاضای مصرفی
مقتصد

++
+
کل تقاضای بالفعل +

عرضه به بازار

-جذابیت مسکن برای
ساخت و ساز
+
-

+
خرید(کل تقاضا/کل
عرضه)

اجاره بهای
مسکن

طرح تشویقی
خاص

++
+

هرینه جواز

+

افزایش شدید
قیمت ارز

هزینه نهایی

+
+

+ +

هزینه مصالح
قیمت زمین +

عامل انتظارات
++

قیمت

+
خانه کلنگی

شکل  .2نمودار علیّ بازار مسکن

تورم

+
 +تقاضای مصرفی رفاه
گرا
سوداگر

 +تقاضای
سرمایه ای
+

هدفمندی یارانه ها

+

ازدواج

تقاضای سرمایه ای
بالقوه
+

+
بازار رهن و اجاره(کل
تقاضا/کل عرضه)

+

سپرده گذاری در بانک
توسط سرمایه گذار
+
تبدیل رهن به اجاره توسط
سرمایه گذار

+

 نمودار جریان انباشت بازار مسکن.3شکل
<Time>

potential demand
thrifty consumer

gdp

price (t-1)
price(t-2)

Caught liquidity

m

potential demand
consumer welfare oriented

ror housing

<Time>

b

marriage2

a

marriage1

lookup1

<price>

destructed2

destructed

<Time>

p

<price>

e

<khane tehran>

permit

Actual demand for
capital

sanction

h

actual consumer
demand

c

n

asd

purchasing power

lookup po

khane tehran

kt

s

j

house started

home capital

busin

o

v

delay expec
psycholo

investor provided

busi

business

<Time>

home consumption

b1

nesbat

khane iran

k

inflation

asdf

d

last price 1

house semi

old house
price

expectation
<Time>

f

rental demand

ki

g

w

price

z

<Time>

y

mc

manufacturing cost

total demand

house completed

land price

last price

house for rent

supply

total supply

mn
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برای شبیهسازی رفتار تقاضای سرمایهای از فرمرل زیر استفاده شده است .در متغیر  xعامل
انتظارات و در متغیر  yعامل نقدین ی قرار داده شده است.
)

()6
)

)

(

(

(

برای مدلسازی قیمت مسکن از فرمرل زیر استفاده شده است:
()2

land price/4+materials

برای مدلسازی رابطه تقاضا مسکن با عرضه از رابطه زیر استفاده شده است:
()5

0.022* Tehran population+ABS( 0.06* price increasing
(*Tehran population)+ABS
0.0025*(sanction+inflation+gdp*5.09)*Tehran population

برای مدلسازی عامل انتظارات نیز از رابطه زیر استفاده شده است:
()1

IF THEN ELSE(inflation<=40, (price/last price
)*(price/manufacturing cost), (price/last price
))*(price/manufacturing cost)*1.5
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اعتبارسنجی مدل
برای سنجش اعتبار مدل، ،زم است رفتار متغیرهای مودل بور حسوب منطوق کوارکردی مطوابق
رفتار دنیای واقعی باشند .با فرمرلگذاریهای صررت گرفته ،در شکلهای چهار تا شش رفتار
منطقی و مررد انتظار آنها در طی سالهای  6522تا  6582قابل مشاهده است.
price
4M

3M
toman

2M

1M

0
1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392
)Time (Year
price : Current1

price : ReferenceMode

شکل  .4شبیهسازی قیمت مسکن

old house price
6M

4.5 M

1.5 M

0
1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392
)Time (Year
old house price : Current1
old house price : ReferenceMode

شکل  .5شبیهسازی قیمت زمین

toman

3M
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permit
300,000

225,000

150,000

75,000

0
1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392
)Time (Year
permit : Current1
permit : ReferenceMode

شکل  .6شبیهسازی دریافت جواز

بر حسب نمردارها ،رفتار مودل بوا رفتوار متغیرهوای اصولی بوازار مسوکن در بیسوت سوال اخیور
نزدیکی دارد .رفتار منطقی و مررد انتظار سایر متغیرهای مدل نیز چنین است که در شوکلهوای
هفت تا ده آورده شده است.
expectation
6

4.5

3

1.5

0
1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392
)Time (Year
expectation : Current1

شکل  .7شبیهسازی عامل انتظارات
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rental demand
200,000

150,000

100,000

50,000

0
1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392
Time (Year)
rental demand : Current1

 شبیهسازی تقاضای اجاره.8 شکل

Actual demand for capital
200,000

150,000

100,000

50,000

0
1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392
Time (Year)
Actual demand for capital : Current1

 شبیهسازی تقاضای سرمایهای.9شکل
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totaldemand
400,000

300,000

200,000

100,000

0
1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392
)Time (Year
total demand : Current1

شکل  .11شبیهسازی تقاضای کل

سیاستهای پیشنهادی
با ترجه به تأیید درستی مدل و بر اساس حلقههای مهم مدل علّوی و متغیرهوای انباشوت جریوان
مدل کمّی سیاستهای زیر پیشنهاد میشرد:
 -6مهمتورین راهبورد سیاسوت گوذاری در بوازار مسوکن ،افوزایش رونوق نسوبی و موداوم
ساخت وساز و خریدوفروش (به صررت ترأمان) و جلورگیری از جهوشهوای قیموت
مسکن و کاهش نرسانات چرخههای عرضه و تقاضا است .به عبوارت دی ور ،بایسوتی
تعادل همیش ی در عرضه و تقاضای بازار مسکن ،هدف اصلی سیاستگذاری باشود.
نرسانات قیمت ،ضرر و زیان عدهای و سردهای عدهای دی ر را به دنبال دارد.
 -2مرضرع اصلی مدیریت چرخههای مسکن و تعودیل و مودیریت نرسوانات ،مودیریت
تقاضا و همرار نمردن حضرر مستمر آن در بازار خرید است .مودیران بایود بوا اتخواذ
سیاستهای همرارسازی تقاضا به حضورر خطوی متقاضویان در بوازار مسوکن کموک
کنند .در اینصررت در بلندمدت میتران به کاهش میزان رشد سوا،نه قیموت مسوکن
امیدوار برد .در دوره رکرد خریودوفروش ( ،)6598-6592بایسوتی تشوریق خبوری و
عملی(از طریق اعطای وام خرید مسوکن و تقریوت خریود) بوه خریود مسوکن ترسوط
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نهادها و سازمانهای مرتبط صوررت مویگرفوت ایون اقودامات از انباشوت متقاضویان
جلرگیری میکرد و ضمن کاهش شدت رکرد ،از میزان تررم و رشد قیموت مسوکن
در دورهی رونق بعدی ناشی از هجرم یکباره خریداران میکاست.
 -5مشکل اصلی فعلی بازار مسکن ،کمبردن قدرت خریود اسوت .بوهایونترتیوب از ن واه
دینامیکی به تحر،ت ،تشریق مردم به عدم خرید مسکن و اعموال سیاسوت نادرسوت
ناامید کردن مردم به خرید مسکن -که در سالهای  6592تا  6580اجورا شود -یکوی
ریشههای رشد قیمت مسکن در سالهای  6586 -6580برد .زیرا در سوالهوای عودم
خرید مسکن ،قیمت کنترل و حباب قیمتی تخلیه میشرد .بایود ن واه دینوامیکی – بوه
تحر،ت بخش مسکن کشرر و حرزههای عرضه و تقاضوای خورد مسوکن و رهون –
اجاره داشت .عدم تشریق مردم به خرید مسکن با این ترجیه کوه قیموتهوای مسوکن
کاهش مییابد ،عالوه بر آن که زمینهساز جهش قیمتی سالهای آینوده اسوت ،سوبب
رشوود شوودید قیمووتهووا در بووازار رهوون و اجوواره در دوره رکوورد مسووکن موویگووردد و
آسیبهای بیشتری به مردم وارد میکند.
 -1برای کاهش هجرم خرید مسوکن در دورهی رونوق مویتوران بخشوی از تقاضوا را بوه
آینده منتقل کرد و آنها را نسوبت بوه چرخوههوا و حبوابهوای شوکل گرفتوه ،آگواه
ساخت .یکی از استراتژی هوای مناسوب بورای ایون منظورر ،طراحوی بسوتههوای ارایوه
تسهیالت خرید مسکن با سسردهگذاری است]. [6
 -3آگاهسازی سازندگانی نسوبت بوه چرخوههوا و عودم ورود بوه سواختوسواز در زموان
شکلگیری حبابها اهمیت دارد .ممکن است در ن اه اول سواختوسواز زیواد مفیود
بنماید ،لیکن از ن اه دینامیکی این امر چرخههای آتی مسکن را تشدید میکنود و بوه
راکد شدن سرمایههای ملی میانجامد.
 -6دولت میتراند با راهاندازی سیستمهای مالی کارا به رونق بخش مسکن کمک کنود.
سیستمهای مالی مسکن را میتران به سیستم موالی مبتنوی بور سوسرده ،نهادهوای رهنوی
مبتنی بر اوراق قرضه ،اوراق بهوادر وامهوا ،بانوکهوا و صوندوقهوای مسوکن دولتوی
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طبقهبندی کرد .از ترصیههای مهم مبتنی بر کشررها این است که برای ایجواد سیسوتم
تأمین مالی کارا ،دولت باید الزامات اساسی از جملوه ترسوعه و اصوالحات بازارهوای
مالی  ،نهادی ،قانرنی ،حقرقی و نظارتی را در یک فرآیند تودریجی مونظم و منطقوی
فراهم نماید .برای این منظرر ،ترجه بوه عوراملی ماننود انودازهی بوازار ،ثبوات اقتصواد
کالن ،درجهی ترسعهی زیرساختهای مالی ،وابست ی به اجرای قانرن و مقوررات و
رعایت مالحظات ساختاری ،و امکان قیمتگذاری ابزارهای بلندمدت بر مبنای خطر
بسیار ،زم است.

نتیجهگیری
با ترجه به رکرد کمسابقه فعلی در بازار مسکن کوه علوتهوای اصولی آن نبورد قودرت خریود
مناسب و کافی خریدار و تأثیر م نفی عامول انتظوارات اسوت ،ورود منوابع موالی جدیود در ایون
بخش بسیار کم صررت میپذیرد .با در نظر گرفتن وضعیت بازار و اقتصاد کالن کشرر ،اداموه
این وضعیت در سال جاری و آتی نیز به نظر میرسد .میتران بوا افوزایش قودرت خریود اقشوار
خاص مثل زوجهای جران رونق را تا حدودی به بازار برگردانند تا با رونق نسبی بوازار و رشود
عامل انتظارات حضرر گروههای متقاضی مسکن -مانند گروههای سرمایهای -برد.
،زم است ترجه سیاست گذار معطرف به کمک به حضرر مستمر خریداران در بوازار باشود توا
دورههای رونق و رکرد تشدید نشرد .در غیر این صررت ،انباشت تقاضا در دوره رکرد هجورم
تقاضا در دوره رونق پدیدار خراهد شد .این عمل چرخههای مسکن را تشدید میکند .هرچنود
که حبابهای بزرگی که در سالهای هشتاد مشاهده شد در دهه آینده پیشبینی نمیشرد.
با ترجه به ساختار دینامیک و حلقههای تشدیدشرنده که در بازار مسکن دیوده مویشورد ،موی-
تران ازا ین ابزار در تحقیقات سایر بخشهای مسکن نیز استفاده نمرد .برای نمرنه ،میتوران بوه
استفاده از ابزار سیستم دینامیک در تحلیل چ رن ی ایجاد و اثرهای تعداد خانههوای خوالی در
شهر تهران و یا اثرهای مهاجرت و تغییر جمعیت تقاضای مصرفی بر بازار مسکن پرداخت.
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استفاده از ترکیوب دو روش سیسوتم دینامیوک و نظریوهی فوازی نیوز در بوازار مسوکن پیشونهاد
میگردد .این ترکیب در بخشهای عدیوده از بوازار مسوکن ماننود سیسوتم سورمایهگوذاری در
ترلید مسکن ،رفتار سازندگان ،رفتار خریداران و رفتار متقاضیان قابلیت مدلسازی بوا نظریوهی
فازی به عنران مکملی برای مدلسازی دینامیکی به کار میآید.

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی – سال هفدهم ،شماره  ،35تابستان 89

621

منابع
خوودادادی ،حدیثووه ،)6582( .تحلیوول دینامیووکهووای بووازار مسووکن اسووتان تهووران .پایوواننامووه دوره
کارشناسی ارشد ،دانشکده صنایع ،مرسسه آمرزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ایرانکی

شووکیب،طاهری " ،)6598( .تحلیوول بووازار مسووکن در ایووران بووا اسووتفاده از یووک موودل سیسووتم
دینامیک .پایاننامه دوره کارشناسی ارشد.دانشکده مهندسی صنایع دانش اه تهران
قافلووه باشووی ،محموود ،)6599( .بررسووی ترابووع تقاضووا و تووررم مسووکن در ایووران  ،پژوهشووکده
سیاست ذاری علم و فناوری و صنعت
کووورزهچوووی،هوووادی ،)6582( .اسوووتراتژی سووورمایهگوووذاری در بوووازار مسوووکن ایوووران  ،دنیوووای
اقتصاد ،چاپ اول
ملکووی ،بهووروز ،)6581( .اسووتراتژی سوورمایهگووذاری و تحلیوول بووازار مسووکن ایووران  ،دنیووای
اقتصاد ،چاپ اول

همتوووا ،نیموووا؛ جعفووورزاده ،احسوووان؛ بهلکوووه ،یووورن ؛ یلموووه ،عبدالمجیووود ،)6598(.بکوووارگیری
متوودلرژی پریوواییهووای سیسووتم در بررسووی عراموول موورثر بوور قیمووت مسووکن شووهر تهووران؛ هفتمووین
کنفران

بین المللی صنایع

Dusansky, R., & Koç, Ç. (2007). The capital gains effect in the
demand for housing. Journal of Urban Economics, 61(2), 287-298
Shone, R. (2002). Economic Dynamics: Phase diagrams and their
economic application. Cambridge University Press.
Mashayekhi, A. N., Ghili, S., & Pourhabib, A. (2009). Real Estate
Cycles: a Theory based on Stock Flow Structure of Durable Goods
Markets in. In Proceedings of the 2009 System Dynamics Conference.
Poterba, J. M. (1984). Tax subsidies to owner-occupied housing: an assetmarket approach. The Quarterly Journal of Economics, 99(4), 729-752.
Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and
modeling for a complex world (Vol. 19). Boston: Irwin/McGraw-Hill.
Salo, S. (1994). Modelling the Finnish housing market. Economic
Modelling, 11(2), 250-265.

