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  :چکیده
پیشین هاي اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهاي کالن اقتصادي، حلقه

هاي اقتصادي و نقش بخش مسکن به  تها و فعالی و پسین گسترده با سایر بخش
 رشد هانگذاري مسکن و اثر آ ي سرمایه عنوان محرك رشد اقتصادي، مطالعه

 در این تحقیق با استفاده از . ساخته استاي برخوردار  یت ویژهاقتصادي را از اهم
هاي فصلی و داده (ARDL) هاي توزیعی مدل خود توضیح برداري با وفقهروش

گذاري مسکونی و غیر مسکونی و   اثر سرمایه1371 -85ي   دورهاقتصاد ایران طی
 مطالعههدف اصلی این  . بررسی شده استعوامل مهم دیگر بر رشد اقتصادي 

عنوان منبع ایجاد رشد ه  سهم متغیرها بي تجزیهها و  ، کششخمین اثرات نهاییت
 مثبت و ي ، رابطهبر اساس برخی از نتایج این تحقیق  .استاقتصادي در ایران 

ران گذاري مسکونی و غیر مسکونی در ایداري بین رشد اقتصادي و سرمایهمعنی
، کشش رشد مدتو بلندمدت    بر اساس نتایج مدل کوتاه.داشته استوجود 

گذاري   سرمایه؛ نیروي کار؛گذاري غیر مسکونی نسبت به سرمایهاقتصادي به ترتیب 
  بر اساسهمچنین  .بوده استخوردار ت برباالترین کمیمسکونی و مخارج دولت از 

ثیر مثبت بر رشد اقتصادي گذاري مسکن تأسرمایه ،نتایج حاصل از روابط بلندمدت
  .داشته است

   JEL:  F43، E2، R21بندي  طبقه
  

مدل خـود  گذاري غیر مسکونی، گذاري مسکونی، سرمایه   رشد اقتصادي، سرمایه   : کلیدي هاي واژه
  ، علیت گرنجر توزیعیهاي توضیح برداري با وفقه
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   مقدمه-1
گـذاري کـشور در هـر سـال بـه       سـرمایه   درصد40گزارش بانک جهانی حدود  بر بنا

 تولیـد    از  درصـد  8گـذاري بخـش مـسکن          سرمایه  .یابد   اختصاص می   مسکن بخش
 شـاغالن کـشور    درصد11 ،بنابراین گزارش  .شود ناخالص داخلی ایران را شامل می

 کشور به بخـش  GDP درصد 20همچنین بیش از   .ت دارنددر بخش مسکن فعالی
 مـسکونی بخـش قابـل       گـذاري  سـرمایه   ).1385 ،اسکندري( مسکن اختصاص دارد  

 ي دهـد و بـر مبنـاي نظریـه         می ملی را به خود اختصاص       ي  تشکیل سرمایه  ي توجه
 مـسکونی از تولیـد      گذاري سرمایه، سهم    اقتصادي ي در مراحل توسعه  ) 1999( 1میو
 توسـعه   ي رسـد و در مرحلـه      مـی ، به اوج خـود      یابد می ابتدا افزایش    لص داخلی ناخا

 مسکونی از کل تـشکیل      گذاري سرمایه همچنین سهم     .یافتگی کاهش خواهد یافت   
رسد و این موضوع نشانگر نقش مهم مسکن         می درصد   40 ملّی به بیش از      ي سرمایه

  .استدر رشد اقتصادي 
توانـد  هاي مسکونی مـی    در ساختمان  اريگذ سرمایهبرخی محققین معتقدند    

  . غیر مسکونی بر رشد اقتصادي داشته باشد       گذاري سرمایهاثر بیشتري در مقایسه با      
گـذاري    به این نتیجه رسید که اثـر سـرمایه      1987 در سال    )1987( 2در عوض میلز  
ــاختمان ــصادي   در س ــد اقت ــر رش ــسکونی ب ــاي م ــرمایه ،ه ــر از س ــذاري در   کمت گ

 در مورد روابط علت و معلولی رشـد اقتـصادي و             .یر مسکونی است  هاي غ  ساختمان
 در حـالی کـه    . در مسکن نیز بین دانشمندان اتفاق نظر وجود نـدارد      گذاري سرمایه
نجـري رشـد    را علـت گر   هاي مـسکونی     در ساختمان  گذاري سرمایه )1997( 3گرین
GDP لـت  غیـر مـسکونی ع  گـذاري  سرمایهکند  میداند در عین حال بیان       میGDP 
العمـل،   و توابع عکـس    VAR با استفاده از مدل      )2002( 4کولسون و کیم   . باشدنمی

 گـذاري  سـرمایه  GDP ي ل دهنـده  یبه این نتیجه رسیدند که در میان اجـزاء تـشک          
 GDPکه بزرگتـرین جـزء      ( مصرف   دار بر مسکونی تنها جزء آن است که تأثیر معنی       

هـاي    شـوك ،العمـل هاي توابـع عکـس   تجزیه و تحلیل  بر اساس     .داشته است ) است
  غیـر مـسکونی بـر      گـذاري  سـرمایه  مسکونی تأثیر بزرگتري نسبت به       گذاري سرمایه
GDP مسکونی و رشد اقتـصادي      گذاري سرمایه بین   ي  لذا در مورد رابطه     .اندداشته 
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داري اثرگـذاري   مطالعات متعددي صورت گرفته است که از جهـت میـزان و معنـی            
  . خورد میه چشم هاي زیادي ب تفاوت

گـذاري مـسکونی و رشـد        بـین سـرمایه    ي هدف ایـن مطالعـه بررسـی رابطـه        
کونی در گـذاري مـس  اقتصادي است و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا سـرمایه           

لـه بـا بکـارگیري    ؟ در ایـن مقا  داردداري بر رشد اقتـصادي   ایران تأثیر مثبت و معنی    
گـذاري مـورد بررسـی قـرار     هـاي اثر  و کانال، منابع رشد، میزان   مدل نظري و تجربی   

 جهـت  5افـزار مایکروفیـت  و نـرم  ARDL  براي پاسخ به این سؤال از مـدل  .دنگیر می
در بخـش اول     .  بین این متغیرها استفاده شده است      ي تخمین روابط و بررسی رابطه    

ـ   مروري بر مطالع  بخـش دوم  در   .شـده اسـت  ه ات انجام شده در داخـل و خـارج ارائ
گـذاري مـسکونی و رشـد      بـین سـرمایه    ي  نظري تحقیق در ارتبـاط بـا رابطـه         مبانی

 روش تحقیق، نتایج بـرآورد مـدل و       به  بخش سوم   .شده است توضیح داده    اقتصادي
   .شده استه ئگیري اراتفسیر نتایج اختصاص دارد و در خاتمه خالصه و نتیجه

  
   مبانی نظري-2

 کانـال مهـم بـر رشـد     5 از طریـق  گـذاري  سـرمایه  )2005 (6اندرسون و تورنراز نظر   
گذاري  موجب افزایش قیمت و تشویق سرمایه    افزایش تقاضا     .گذار است اقتصادي اثر   

 تقاضاي کـل و     مسکن و نهایتاً  بخش   اشتغال    خود رشد تولید و    ي شود که به نوبه    می
 مـسکن   گـذاري  سرمایهآوري  اثر افزایش سود    .دنبال دارد ه  تولید ناخالص داخلی را ب    

 افـزایش  گـذاري  سـرمایه شود و  میگذاران جدید به بازار مسکن   موجب جذب سرمایه  
، قیمـت مـسکن کـاهش    ایش عرضه و ثابـت بـودن سـایر عوامـل     با افز .خواهد یافت 

دنبال خواهد داشت و با ثابت بودن درآمد،     ه  یابد که دو اثر مصرف و اثر ثروت را ب          می
 از  .رود مـی و در نتیجه تقاضاي کل بـاال     یابد   میمخارج غیر مسکن خانوارها افزایش      

توانـد   مـی شـود و     میسوي دیگر کاهش قیمت موجب کاهش ثروت مسکن خانوارها          
وري   مـسکن بـر بهـره   گذاري سرمایه اثر  .اي کل و رشد اقتصادي را کاهش دهد  تقاض

 محـور مهـم دیگـري اسـت کـه در      ،نیروي کار و در نتیجـه تقویـت رشـد اقتـصادي      
) 1995( 7مــیناز نظــر   .ده مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســتمطالعــات انجــام شــ

                                                        
5 Microfit 
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7 Meen  



  1389 بهار، 1، شماره 7، دوره )هاي اقتصادي سابق بررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري                   

 

108

وري را   در صورتی منجر به رشد اقتصادي مـی شـود کـه بتوانـد بهـره                گذاري سرمایه
وري را از طریق مداخالت دولت در بازار مسکن و تـشویق   مین اثر بهره   . افزایش دهد 

ند نقش مؤثري   توا میکند زیرا فضاي مناسب مسکونی       می تعریف   گذاري سرمایهرشد  
کـار و   از سوي دیگر عـدم مطابقـت بـازار     .وري نیروي کار داشته باشد   بر بهبود بهره  

  .  وري نیروي کار و رشد اقتصادي خواهد شد بازار مسکن موجب کاهش بهره
بـه طـور خـاص    مسکونی گذاري  به طور عام و سرمایه  گذاري  که سرمایه از آنجا   

ف اقتـصاد    در نتیجـه تحقـق هـد        اقتصادي و  هاي قدرتمند تشویق رشد   ابزاریکی از   
انـواع   تـأثیر واقعـی   ي لـذا مطالعـه  ، شـود  مـی  نیل به اشتغال کامل تلقی   یعنی کالن
از اهمیـت   منابع رشد اقتصادي در ایـران    ي و تجزیه  رشد اقتصادي     بر گذاري سرمایه
 بـین  ي  تجزیـه و تحلیـل رابطـه   مطالعـه هـدف اصـلی ایـن       . اي برخوردار است  ویژه
، و تخمـین اثـرات نهـایی    و رشـد اقتـصادي    و غیر مـسکونی  گذاري مسکونی یهسرما
عنوان منبعی در ایجاد رشـد اقتـصادي در ایـران    ه ها و برآورد سهم متغیرها ب  کشش
  .باشدمی

  
  گذاري مسکونی و رشد اقتصادي  رابطه بین سرمایه-2-1

مهم مطـرح    و رشد اقتصادي، دو دیدگاهونی مسکگذاري سرمایه ي رابطهخصوص در  
 اسـت کـه دولـت اشـتغال و          8 کینـزي  ي بر نظریه  اول دیدگاه مبتنی     ي نظریه: است

سیاستی براي سوق دادن اقتـصاد بـه سـمت      تقاضاي کل را به عنوان مهمترین ابزار      
گـذاري مـسکن    بر اساس این دیدگاه، چنانچـه سـرمایه        .کند میتلقی   میتعادل عمو 

به عنوان ابزار سیاستی براي بهبود ، ر دهدغییبتواند سطح اشتغال یا تقاضاي کل را ت      
تواننـد از تئـوري رشـد    هـا مـی  ، دولـت دوم  .شـود  مـی کار گرفتـه  ه رشد اقتصادي ب 

انداز در رشد اقتصادي تأکید دارنـد،        و پس  گذاري سرمایهاهمیت   نئوکالسیکی که بر  
 مـسکن اسـتفاده     گـذاري  سـرمایه در   میهاي عمـو  کارگیري پرداخت ه  براي توجیه ب  

وري در اقتـصاد    گذاري مسکونی بتواند بهره   ه سرمایه چ مطابق این بحث، چنان     .کنند
  .گیردرا بهبود بخشد، مورد توجه قرار می

  
  
  

                                                        
8 Keynesian 



  گذاري مسکن و رشد اقتصادي در ایران سرمایه
  

 

109

 

   رویکرد کینزي-2-2
 اشتغال و تقاضاي کل به عنوان مهمتـرین ابـزار سیاسـتی      ،در رویکرد کینزي، دولت   

 براي توضـیح اثـرات      .دنوش میتلقی   میبراي سوق دادن اقتصاد به سمت تعادل عمو       
، در یـک مـدل      روي رشد اقتصادي بر اساس رویکـرد کینـزي        مسکن  گذاري  سرمایه

در مدل ساده فـرض       .شود میساز جدید شروع    ت و   ساخ بحث با    ،ساده بازار مسکن  
ــی ــستند   م ــشش ه ــا ک ــسبتاً ب ــا، ن ــه و تقاض ــود عرض ــطح   .ش ــا س ــزایش تقاض    اف
 و در نتیجـه  گـذاري  سـرمایه  و افـزایش سـود   بـرد ها را در بازار مسکن باال می   قیمت

  با فـرض ثابـت مانـدن         . در این بخش را به دنبال دارد       گذاري سرمایهافزایش میزان   
 موجب باال رفتن سطح اشـتغال       گذاري سرمایهآوري در این بخش، افزایش       سطح فن 

مطـابق   . گـردد هـاي اقتـصادي مـی    و به تبع آن افزایش تقاضاي کل در سایر بخش         
 مـسکن و    گـذاري  سـرمایه منجر به افـزایش      مسکن   ي کینزي، افزایش تقاضا   درویکر
 در   .شـود  مـی اشتغال و تقاضـاي کـل       افزایش   رشد اقتصادي از طریق      تقویت نهایتاً

توانـد   افزایش اشتغال و تقاضاي کل مـی       از طریق گذاري  مواقع رکود افزایش سرمایه   
 مـسکن  گـذاري  سرمایه  .ر گیردقرااستفاده مورد  سیکلیبه عنوان ابزار سیاستی ضد  

توانـد   دیگري نیز می   مجاريیح آن از نظر گذشت از طریق        عالوه بر مواردي که توض    
 در آینـده احتمـال سـودآوري در ایـن           ،چنانچه،  مثالً . رشد اقتصادي را تقویت کند    

مـدت بـه ایـن بخـش جـذب و      گذاران در بلنداشد، اکثر سرمایهبخش وجود داشته ب   
ها و   کاهش قیمت  یابد، که در نتیجه    میکن به سمت باال انتقال       مس ي منحنی عرضه 

هـاي  تر پرداخـت هاي پایینقیمت . ي را در پی خواهد داشت بیشتر  مسکن ي ذخیره
  خانوارهـا   ي،دهـد و در همـان سـطح درآمـد      مـسکن کـاهش مـی      بـراي ها را   خانوار
تـأثیر   لـت بـر   دالموضـوع    ایـن   .توانند به سایر کاالهاي مصرفی بیشتر بپردازنـد       می

  بـه دنبـال آن،   مـصرف دارد، کـه   مـسکن بـر   در بخـش گذاريسرمایهقیمتی مثبت  
براي خانوارها این کاهش قیمت، به      همچنین    .یافتافزایش خواهد   نیز  تقاضاي کل   

بنابراین، بـا توجـه بـه وجـود          . تلقی خواهد شد  معنی کاهش ثروت مسکن آنان نیز       
گـذاري  دهـد، تـأثیر قیمتـی سـرمایه       قرار مـی  کانال ثروت، که مصرف را تحت تأثیر        

 لذا با توجه به مطالب بیان شده مـشخص اسـت کـه       تواند منفی نیز باشد   مسکن می 
 مسکونی از طریق تأثیر قیمتـی روي رشـد اقتـصادي مثبـت، و از                گذاري سرمایهاثر  

  .باشدطریق تأثیر ثروت، منفی می
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 و رشـد اقتـصادي را        مـسکونی  گـذاري  سرمایه بین   ي کانال دیگري که رابطه   
چنانچـه    .باشـد دهد، مکانیسم عدم تطابق بین بازار تولید و بازار کار می           میتوضیح  

 تعادل، با افزایش تقاضا براي محـصوالت تولیـد شـده در یـک               شرایطدر  تولید  بازار  
 منطقـه  در این    اگر حال   . شوداضا براي نیروي کار بیشتر می      مواجه گردد، تق   منطقه

باشد، نیاز به مهاجرت از مناطق دیگـر بـه ایـن    مناسب ننیروي کار  یت  کمیت و کیف  
 چنانچـه   .داشـت  خواهد به دنبالتقاضا براي مسکن را    افزایش   واست   میمنطقه الزا 

ن مورد نیاز خود را  مسک مهاجرت کنندگان نتوانند  کشش باشد و     مسکن بی  ي عرضه
 . آیـد  مـی بوجـود  دو بـازار   عدم تطابق بین  وافتدمهاجرت اتفاق نمی، آورنددست ه  ب

گذاري مـسکونی ایـن   افزایش سرمایه .  رشد نخواهد یافت   منطقه محصوالت   بنابراین
و مقـدار بیـشتر    با کیفیـت   محصوالت   باعث افزایش دهد و   عدم تطابق را کاهش می    

توان چنـین فـرض    همچنین می .دگردبع آن باعث رشد اقتصادي می تو به   شود  می
مسکونی با بهبود شرایط مسکن عوامل تولیـد را تحـت تـأثیر         گذاري  کرد که سرمایه  

 بـه ایـن ترتیـب     سـاخته و    انسانی را متأثر   ي  خود سرمایه  ي دهد، که به نوبه   قرار می 
 بین ي  رابطه ،ه گردید مباحث که ارائ  ر اساس   ب  .یابدوري اقتصادي نیز بهبود می    بهره

  :ل بیان استابقبه صورت زیر گذاري مسکونی و رشد اقتصادي سرمایه
گذاري مسکونی بر روي رشد اقتصادي از طریق اشتغال تأثیر سرمایه - 1

  .مستقیم دارد
  . روي رشد اقتصادي داردسیکلیگذاري مسکونی تأثیر ضد سرمایه - 2
ق نفوذ در قیمت مسکن یگذاري مسکونی رشد اقتصادي را از طرسرمایه - 3

  .هددو بنابراین مصرف خانوارها تحت تأثیر قرار می
گذاري مسکونی رشد اقتصادي را از طریق کاهش عدم تطابق سرمایه - 4

  .سازدبین بازار مسکن و بازار نیروي کار متأثر می
  

  رویکرد نئوکالسیکی-2-3
رشد  انداز درگذاري و پسسرمایهتأثیر اهمیت   بر9تئوري رشد نئوکالسیکی

گذاري مسکونی بتواند هه سرمایچ چنانبر اساس این نظریه . اقتصادي تأکید دارد
از آنجا که  و گیردوري در اقتصاد را بهبود بخشد، مورد توجه قرار میبهره

وري در اقتصاد را تواند تغییر دهد، بهره مسکن شرایط مسکن را میگذاري سرمایه
                                                        

9 Neo-Classic 
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 بر اساس تئوري  .گذاردرو، بر روي رشد اقتصادي تأثیر می  از اینداده ونیز تغییر 
 در زیر با ، که شودتقویتوري تواند با افزایش بهرهرشد اقتصادي مینئوکالسیکی، 

  .)2000 10،بالنچارد( یک تابع تولید ساده نشان داده شده است
  

)1(                                                                         ),( ANKFY = 
 N،   تولید سرانه کـارگر    A ،ي سرمایه  موجود K،   تولید کل  Y ي فوق، در رابطه 
  . استکل نیروي کار

توان بر اثر بهبود سازي تغییرات سرمایه نادیده گرفته شود، می دهاگر براي سا
 اقتصاد با همان  به این مفهوم است کهبهبود تکنولوژي . تکنولوژي متمرکز شد

ي بهبود  اثرگذاري  نحوه .محصول بیشتري تولید کندتواند میمقدار کارگر، 
  .نشان داده شده است) 2 (يرابطهدر  روي تولید تکنولوژي

  
)2(                                                      ANY =  

  
 افزایش یابد، محصول افزایش A تعداد کارگران ثابت نگه داشته شود و اگر

  .یابد می
)3(                                        ↑↑→↑→ YANA  

وري کارگران را  مسکن بتواند بهرهگذاري سرمایهت، اگر این بدان معنی اس
کاهش قابل  و همچنین ؛متأثر سازدتواند رشد اقتصادي را افزایش دهد، می

 انسانی را به شدت تضعیف ي  مسکن، تأثیر سرمایهگذاري سرمایهمالحظه در 
گذاري مسکن  مهم وجود دارد که از طریق آن سرمایهي چندین رابطه  .کند می
 بین ي وري کارگران را تحت تأثیر قرار دهد، از بارزترین آنها رابطهتواند بهرهیم

در شرایط  .  مسکن و سالمت و همچنین موفقیت آموزشی استگذاري سرمایه
با افزایش طوریکه ه  بخطر جدي مواجه است نامناسب مسکن، سالمت انسانی با

جامعه نیز   وخواهند بود،گذاري مسکن، مردم از سالمت باال برخوردار سرمایه
  .وري باالیی خواهد داشتبهره  انسانی وي سرمایه

  
                                                        

10 Blanchard  
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  مروري بر مطالعات انجام شده -3
 ارتبــاط ي در ادامــه مهمتــرین مطالعــاتی کــه در داخــل و خــارج کــشور در زمینــه 

چـه    اگـر  .شـود  مـی  و رشد اقتصادي صورت گرفته است توضیح داده       گذاري سرمایه
 ، در داخل کشور  شور در این زمینه صورت گرفته است      ارج ک مطالعات متعددي در خ   

 مـسکن و رشـد اقتـصادي صـورت نگرفتـه امـا       گذاري سرمایهاي در خصوص    مطالعه
 انجـام شـده   گـذاري در مـسکن  تحلیل عوامل مؤثر بر سـرمایه     ي مطالعاتی در زمینه  

  .گیرد میختصار مورد بررسی قرار است که به ا
  

   کشوردر داخل مطالعات انجام گرفته -3-1
ــهري   ــه ش ــاقلی کهن ــ  ) 1386(ع ــل م ــل عوام ــه و تحلی ــه تجزی ــرؤب ــاي ثر ب  تقاض

پرداختـه  هاي فـصلی     هاي مسکونی شهري با استفاده از داده       در واحد  گذاري سرمایه
ثر از عوامـل  أ در بخـش مـسکن متـ   گذاري سرمایهبر اساس نتایج این تحقیق    .  است

تحوالت سـایر بازارهـا و       ،نشینیگسترش شهر   روند رشد جمعیت،   مختلفی از جمله  
 هـاي  پروانـه ، متغیرهـاي تعـداد      گـذاري  سـرمایه  در تـصریح مـدل       . بوده است ه  غیر

، میانگین قیمت زمین، شاخص بهـاي خـدمات شـاغلین در            هاي مسکونی  ساختمان
کل اعتبارات و تـسهیالت پرداختـی    شاخص بهاي مصالح ساختمانی،    بخش مسکن، 

داده قیمت فروش هر واحد مـسکونی قـرار          ،بانکیواقعی سود   نرخ   به بخش مسکن،  
 هـاي  پروانـه تعـداد   هـاي سـه متغیـر     با توجه به در دسترس بـودن داده  . شده است 
و بازدهی نقدي در بـورس      شاخص بهاي مصالح ساختمانی       مسکونی، هاي ساختمان
 در دیگـر  گـذاري  سـرمایه  جانشینی براي نـرخ بـازدهی      عنوانه  بدار تهران   اوراق بها 

 ARDLبـه روش    بـه بـرآورد مـدل         با استفاده از این متغیرها     ،هاي اقتصادي  یتفعال
 در واحـدهاي مـسکونی      گـذاري  سـرمایه   بر اساس نتایج این تحقیق        .پرداخته است 

ي ثیرگـذار أ قبـل بـا ضـریب ت       ي  دوره گـذاري  سـرمایه مناطق شهري در هر فصل از       
  قبـل،  ي فـصل دوره   وجـاري   مسکونی  ي  ها هاي ساختمان  تعداد پروانه  ،38/0 حدود

نیز بازدهی نقدي سهام در     شاخص قیمت فصل جاري وگذشته مصالح ساختمانی و         
 تحـوالت فنـی بـه صـورت      .متأثر شده است فصل جاري گذاري سرمایه  وفصل قبل 

ثیر مثبـت و  أ در احـداث واحـدهاي مـسکونی تـ       گذاري سرمایه، بر    زمانی روند جمله
هاي ساختمانی براي ساخت مسکن     پروانه ددا با افزایش تع    .داشته است معنی داري   

اثـر  .  شـده اسـت   افـزوده  گذاري سرمایهگذشته بر  در نقاط شهري در فصل جاري و 
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 ،بوده است  هر چند مثبت     گذاري سرمایههاي ساختمانی فصل جاري بر       تعداد پروانه 
خیر بـر  أ در حـالی کـه ایـن متغیـر بـا تـ       .نبـوده اسـت  دار   ماري معنی آاما از لحاظ    

 همچنین شاخص بهاي ساختمانی و بـازدهی نقـدي    .بوده است موثر   گذاري مایهسر
در  ecm -1 ضریببر اساس   همچنین   . داشته است  گذاري سرمایهسهام اثر منفی بر     

هاي  در واحـد   گـذاري  سـرمایه مـدت     درصـد از نوسـانات کوتـاه       62بلندمدت حدود   
  .شده استمسکونی شهري تعدیل 

 بخـش   ي ثر بـر عرضـه    ؤش سـهم عوامـل مـ      به بررسی سـنج   ) 1385(نجفی  
 1370-81هـاي    هاي فـصلی طـی سـال       ناطق شهري با استفاده از داده     مسکن در م  

 مـسکن، میـزان     ي ثر بـر عرضـه    ؤشناخت عوامل مـ    پس از بررسی و    . پرداخته است 
ـ   .داده است رثیر هر یک از این عوامل را مورد سنجش قرا     أت  منظـور  هبدین ترتیب ب

 ي تخمـین تـابع عرضـه   ( مـسکن در منـاطق شـهري کـشور     ي بررسی تجربی عرضه 
  و روشهـاي فـضاي شـهري      بـا اسـتفاده از تئـوري      ) شهري ایران مسکن در مناطق    

ARDL   هاي لگـاریتم تعـداد واحـد   مـدل معرفـی شـده،    بر اسـاس      .شده است ارائه
 ، مـسکن  شـاخص قیمـت     در سـاختمان،   گـذاري  سـرمایه مسکونی تابعی از لگاریتم     

بـر اسـاس    .  اسـت  بـوده ، شاخص بهاي ساختمانی ساختمانی شاخص قیمت مصالح  
 گـذاري  سـرمایه مدت بین تعداد واحـدهاي مـسکونی و          بلند ي نتایج حاصل از رابطه   

اي کـه یـک درصـد افـزایش در            بـه گونـه     .داشـته اسـت   اي مـستقیم وجـود       رابطه
 58واحدهاي مـسکونی بـه میـزان       د   در این بخش منجر به رشد تعدا       گذاري سرمایه
هاي مـسکونی و     معکـوس بـین تعـداد واحـد        ي از سـویی رابطـه      .شده است د  درص

 مـستقیم   ي  همچنـین رابطـه     .داشته اسـت  شاخص قیمت مصالح ساختمانی وجود      
  بـه   .شـته اسـت   وجـود دا    ینهاي مـسکو  بین شاخص قیمت مسکن و تعـداد واحـد        

 منجر به رشد یک درصـدي  مسکنت مشاخص قیدر اي که یک درصد افزایش    گونه
هاي  معکوسی بین شاخص ب    ي همچنین رابطه  . شده است اد واحدهاي مسکونی    تعد

طـوري کـه یـک    بـه    .شـده اسـت  هاي مـسکونی  خدمات ساختمانی و تعداد واحـد   
 يددرصـ  27/2 افزایش در شـاخص بهـاي خـدمات سـاختمانی منجـر بـه کـاهش               

هاي ساخته شده در فـصل    ساختماند تعدان همچنی  .شده است واحدهاي مسکونی   
 فصل تابـستان   .ز بیشتر از فصل تابستان بوده استن نیآز بیشتر از فصل بهار و     پایی

 درصـد از    83 ، ضریب تصحیح خطا   بر اساس   .نیز بیشتر از فصل زمستان بوده است      
 و بـه  شـده  به سمت تعـادل بلندمـدت تعـدیل     در یک دورهعدم تعادل بازار مسکن 
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ــن   .شــده اســتســمت مــسیر بلندمــدت خــویش نزدیــک   ــر در ای مطالعــه متغی
 و قیمـت مـسکن    ) یر وابسته مدل  متغ( در مسکن حاصل ضرب تعداد       گذاري سرمایه
  .  استبوده

 - داده به بررسی بازار بخش مسکن ایران با رویکـرد  ) 2005( 11خلیلی عراقی 
ز  ساخت بخش خـصوصی ا     گذاري سرمایهدر برآورد تابع    وي    .ستانده پرداخته است  

 ،نرخ رشد جمعیت   ،تولید ناخالص داخلی   ،کن بخش مس  ي هاي شاخص هزینه  متغیر
    .هاي اعتبار بخش خصوصی استفاده کرده است تغییرات در تعادل پرداخت

ضـریب   همچنـین   .بـوده اسـت  مدل داراي قدرت توضیحی دهندگی باالیی       
 ضریب باالي این متغیـر      . بوده است مسکن داراي عالمت منفی     ) قیمت(هاي   هزینه

  .بـوده اسـت  ن آ در بخش مسکن بـه قیمـت   گذاري رمایهسنشان از حساسیت باالي    
  .اندبودهسایر متغیرهاي استفاده شده داراي عالمت مثبت و از لحاظ آماري با معنی       

خیر سـه سـاله بـر کـل         أارزش افزوده بخش مسکن با یک ت       ،نتایج مطالعه بر اساس   
ت  اگـر سـهم جمعیـ      . بـوده اسـت   ثر  ؤم 72/2  بخش مسکن با ضریب    گذاري سرمایه
 گـذاري  سـرمایه  ساله سهم    2 با یک تغییر      افزایش یابد  ي از کل جمعیت کشور    شهر

اي بر ارزش افـزوده    ه کاالي واسط  ي همچنین نرخ هزینه   . یابدمیدر مسکن افزایش    
اي در بخـش مـسکن از    کـاالي واسـطه  حاصل شده اسـت کـه مـصرف       861/0 برابر

ــاالتر   ــشوري ب ــوده متوســط ک ــر اســاس   .اســتب ــایج تحلب ــل داده نت ــتاده -ی  س
 کل کشور را به خود اختـصاص  ي درصد ارزش افزوده4 در این بخش   گذاري سرمایه

  .بـوده اسـت    کـشور در ایـن بخـش         گـذاري  سـرمایه  درصـد از کـل       20 . داده است 
  واحد 861ارزش افزوده در این بخش باید       ) ریال(  واحد 1000همچنین براي تولید    

   . استفاده کردايمواد واسطه) ریال(
 12 لوکـاس ي  با استفاده از تابع تولید عرضـه     )1379(خلیلی عراقی و موسوي     

 گـذاري  سـرمایه  در این مقاله از       .اندپرداخته  مسکن در ایران   ي برآورد تابع عرضه   به
بـر  .  شـده اسـت  در بخش مسکن به عنوان متغیر مستقل در تـابع تولیـد اسـتفاده               

 مـسکن رفتـار یکـسانی    ي  و عرضه در مسکنگذاري سرمایه اساس نتایج این تحقیق 
 همچنــین  .انــدداده نــشان تغییــرات قیمــت مــصالح و نــرخ دســتمزد نــسبت بــه 

 سـهم  این امـر،  علت  .   داشته است   می به اعتبارات بانکی حساسیت ک     گذاري سرمایه

                                                        
11 Khalili Araghi 
12 Lucas 
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 و  حـالی کـه کـشش عرضـه        در . بـوده اسـت   پایین اعتبارات بانکی در ایـن بخـش         
،  همچنـین کمبـود دانـش فنـی         .اندبوده یمت باال  مسکن نسبت به ق    گذاري سرمایه
هم پـایین  کارگیري تجهیزات و سه هاي ب  سازي، تجهیزات مورد نیاز و هزینه      عمودي
 در يسـاز   کـه موجـب شـده عمـودي        هـستند له عواملی   ساز از جم   هاي انبوه  شرکت

 سـهم پـایین   ،سقف پایین هر فقره اعتبار مـسکن    . کشور چندان رونق نداشته باشد    
ن از آ ي  تمـام شـده  ي  در ساخت هر واحد مسکونی و هزینهگذاري سرمایهاز کل  ن  آ

  .هاي اعتباري در این بخش کاسته است سیاست
اثر سیاست پـولی بـر حبـاب قیمـت مـسکن در            ) 1387(قلی زاده و کمیاب     

 1371 -85ي هـاي فـصلی طـی دوره   هاي رونق و رکود ایـران بـر اسـاس داده         دوره
  .اندبررسی کرده
را بررسـی کـرده    گـذاري  سرمایهثر بر   ؤعوامل م  اي مطالعه در   )1382(عی  رفی

اي در   هاي منطقـه    در مسکن چیست؟ نابرابري    گذاري سرمایه ي ترکیب بهینه   .است
   ایـن نـابرابري     بچـه عـواملی موجـ      باشـد و   می در مسکن چه میزان      گذاري سرمایه
انـداز    پـس  تحت تأثیر سکن   م گذاري سرمایهثر بر   ؤ م عوامل در این مطالعه     ؟شوندمی

، تکمیـل و خریـد   هـاي اقتـصادي، اعتبـارات پرداختـی بـه سـاخت       خانوارها و بنگاه 
، دسترسی مردم به اعتبـارات بـانکی، نـرخ بازگـشت سـرمایه در           هاي مسکونی واحد

 عوامـل  میـان  در  . اسـت بـوده ن آ، جمعیـت و رشـد       هـا  ، سطح قیمت  بخش مسکن 
 گـذاري  سـرمایه داري بـر    فه، اثر مهم و معنی    ف، نرخ بازگشت سرمایه با یک وق      مختل

غیـر   اشـکال خطـی و  هـاي   نیـز نتـایج برآورد     ، و نتایج این تخمین  در   . داشته است 
.  نرفتـه اسـت  فراتر  در صد  40 ها از سطح    مدل  توضیح دهندگی  قدرت،  خطی رابطه 

هـاي   ثر در تعیـین نـابرابري  ؤ اهمیـت نـسبی عوامـل مـ      بر اساس نتایج این تحقیـق     
 بر اساس نتـایج تحقیـق،     .  داده شده است   مسکن نشان    گذاري سرمایه در   اي منطقه

، بـیش از همـه بـه نـرخ بازگـشت            ، در هر استان   گذاري سرمایه،  در هر مقطع زمانی   
، در  همچنین میزان اعتبارات بانکی نیز .داشته است قبل بستگی  ي سرمایه در دوره  

درآمـد خـانوار در   سـطح  ، اخـتالف   در نهایـت  .ت اسـ  بـوده ثرؤي مـ  گیر این تصمیم 
 گـذاري  سـرمایه اي در  نقش کمتري در تبیـین اخـتالف منطقـه    ،  هاي مختلف  استان

 در گـذاري  سـرمایه  ي  بهینهیابی به ترکیب در پایان براي دست     .داشته است مسکن  
 افـزایش  ،یمشارکت در بـازار سـرمایه، تجهیـز منـابع مـالی خـصوص          ،بخش مسکن 



  1389 بهار، 1، شماره 7، دوره )هاي اقتصادي سابق بررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري                   

 

116

 هـاي  مـشوق بـه عنـوان  ی بـراي منـاطق محـروم     هاي ترجیهـ   اعتبارات بانکی و نرخ   
  . استدهکرمعرفی  گذاري سرمایه

  
  از کشور مطالعات انجام گرفته در خارج-3-2

برخـی  بـراي ایـاالت متحـده و     هـاي تـابلویی     دادهبا اسـتفاده از     ) 2001 (13شیوجی
گـذاري در زیـر     ، به این نتیجه رسید کـه سـرمایه        1963-93 ژاپن براي سال     مناطق
    .داشته استدار با رشد اقتصادي  مثبت معنیي رابطهها ساخت

 دلیـل   ، و اي غیر از ایـن رسـیدند      به نتیجه ) 1995 (14اکین و شوارتز   - هولتز
این نتایج آن بود که پایایی متغیرهاي مورد استفاده در مـدل را مـورد آزمـون قـرار                 

    .نداده بودند
 مـستقیم بخـش   سهم مـستقیم و غیـر    ) 2001 (15، لئان ي دیگر ي در مطالعه 

  بـا تجزیـه و تحلیـل       ) 1997 (16گـرین   .کـرد ساخت و ساز در سـنگاپور را بررسـی          
 گــذاري ســرمایه نــشان داد کــه 1959-99 ي هــاي ایــاالت متحــده بــراي دورهداده

گـذاري غیـر مـسکونی       در حالیکه سرمایه   . استبوده   GDPنجري  مسکونی علت گر  
    .استبوده  GDPنجري معلول گر

نتایج گرین را تأییـد کردنـد و بیـان داشـتند کـه           ) 2002( 17کولسون و کیم  
 شـده اسـت   مسکونی گذاري سرمایهموجب بیرون راندن    غیر مسکونی    گذاري سرمایه

    ).اثر ازدحام(
 کـشور اروپـایی بـه       14با بررسی اطالعات    ) 2007( 18ویگرن و ویل هلمسون   

ر  هــم دGDPنجــري ســاز مــسکونی علــت گرو  کــه ســاخت ندایــن نتیجــه رســید
 است  بوده زمانیکه بیکاري در سطح باالیی   . بوده است مدت و هم در بلندمدت       کوتاه
 همچنـین  . داشته استدارتري روي رشد اقتصادي     نی مسکونی اثر مع   گذاري سرمایه
  بـوده   مسکن انباشته شـده در سـطح پـایینی         ي که ذخیره  نشان داد، زمانی   هایافته

 سـرعت  . داشـته اسـت   رشـد اقتـصادي   براست ساخت و ساز مسکونی اثر بزرگتري   
ـ  تعدیل به سمت تعادل بلند     اي بـین کـشورهاي داراي   طـور قابـل مالحظـه     ه  مدت ب

                                                        
13 Shioji 
14 Holtz-Eakin and Schwartz  
15 Lean 
16 Green 
17 Coulson and Kim  
18 Wigren and Wilhelmsson  
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موجودي سرمایه مسکن کمتر و کشورهاي داراي موجـودي مـسکن بیـشتر، تفـاوت         
   .داشته است

اسـتفاده   20هاي مقطعـی در تحقیقات خود از داده  ) 1991( 19دلونگ و سامرز  
 رشد ساالنه هر کارگر به عنوان متغیر وابسته و میانگین سـهم           کردند که در آن نرخ    

 و نرخ رشد ساالنه نیروي کار بـه  GDPاز  ) تجهیزات و غیر تجهیزات   (گذاري  سرمایه
 بین  ي  رابطه دست آمده ه  ببر اساس نتایج      .وان متغیر مستقل در نظر گرفته شد      عن

 بین رشـد  ي تر از رابطهگذاري در تجهیزات و ماشین آالت خیلی قويرشد و سرمایه 
 در تجهیزات و رشد     گذاري سرمایه ي رابطه . بوده است ها  گذاري سرمایهو سایر انواع    

نیز مـورد انتقـاد   ) 1999 (21وودو کاکلی ارائه شد، توسط  سامرز  و  دلونگ  که توسط   
 در  گـذاري  سرمایه بین رشد و     ي این دو محقق در مطالعاتشان به رابطه       . قرار گرفت 
 در تجهیزات دست    گذاري سرمایه  بین رشد و   ي هاي غیر مسکونی و رابطه    ساختمان
     .یافتند

بـر   ، در مـسکن   گـذاري  سـرمایه  بـین رشـد و       ارتباط )1997 (22فیشراز نظر   
مکمـل  را  هـا   د کاال اي که انواع مختلـف سـرمایه در تولیـ          اثبات شده  ي  قضیه اساس

  اثــر مــستقیم ) 2001 (23دیگــرانو  مــین  .قابــل توجیــه اســت، دانــد مــییکــدیگر
بـر اسـاس   .  کردنـد  بررسـی  GDPگذاري در ساختمان را بر روي مـصرف و          سرمایه

 مـصرف و   برگذاري در ساختمان    کاهش اولیه، تأثیر سرمایه     بعد از  نتایج این تحقیق  
GDP   در بلندمـدت اشـتغال در      ،  نتایج این تحقیـق   اساس    بر  .افزایش خواهد یافت

ها افـزایش   ولی اشتغال در سایر بخش     ،هش یابد بخش ساخت و ساز ممکن است کا      
افـزیش  کل اشتغال   وبودو به نیروي کار بیشتري نیاز خواهد      ر از این  . خواهد یافت 
مـدت نیـز، بـر اثـر افـزایش تقاضـا بـراي                کوتـاه  ي  در طول یک دوره     .خواهد یافت 

قتصاد اند، اشتغال در بخش مسکن و در کل ا       کارگرانی که مصرفشان را افزایش داده     
  .نیز افزایش خواهد یافت

ئـه  اهـاي زیـادي ار    گذاري نظریه سرمایه در مورد چگونگی ارتباط بین رشد و      
 و نیـز بـین انـواع    گـذاري  سـرمایه ی دو سویه بـین رشـد و   هاي علّ  یافته  .شده است 

                                                        
19 Delong and Summers 
20 Cross-Section Regressions 
21 Coakley and Wood   
22 Fisher 
23 Meen 



  1389 بهار، 1، شماره 7، دوره )هاي اقتصادي سابق بررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري                   

 

118

تواند به عنوان تـابعی     گذاري مسکن می   نشان داده که سرمایه    گذاري سرمایهمختلف  
گذاري مسکن به دلیل مکمـل بـودن بـا سـایر      یابد، یا اینکه سرمایه    از رشد، افزایش  

ها به عنوان هدف براي تحریک رشد اقتصادي مـورد توجـه قـرار      گذاري سرمایهانواع  
هـا احتیـاج بـه ایـن        گذاري سرمایهتأثیر مکملی به این صورت است که تمام          . گیرد

  . شوندگذاري در ساخت و ساز تکمیلدارند که به وسیله سرمایه
  
  هاي مورد استفاده  تصریح مدل و داده-4

تشکیل سرمایه  هاي مسکونی از اطالعات در ساختمانگذاري هاي سرمایه داده
همچنین  . ل شده استفاده شده استهاي تکمیتوسط بخش خصوصی در ساختمان

 هايدادهاز  ها  باز بودن اقتصاد و سایر دادهي هاي تولید ناخالص داخلی، درجهداده
استفاده به صورت فصلی  1371-85ي طی دورههاي ملی بانک مرکزي در  حساب

 24یهاي توزیع خود رگرسیون با وقفهروش اقتصاد سنجیهمچنین از   .شده است
)ARDL( ها   عالوه بر آن براي تخمین مدل . شده استاستفاده براي تخمین روابط

 مدل  ازدر این تحقیق  .شده استاستفاده  Microfit افزاري هاي نرم از بسته
رشد اقتصادي  گذاري مسکن و جهت بررسی روابط بین سرمایه) 4(اقتصادي 

  .استفاده شده است
  

)4 (      tINFLOPLLLGLNILHILGDP εββββββ +++++++= 543210  

این است که  هاي توزیع شونده خود رگرسیون با وقفهعلت استفاده از روش
 بنابراین باید مدلی . ندکن با تأخیر عمل میرهاي مؤثر بر رشد اقتصادي معموالًمتغی

در  . مدت را به بلندمدت مرتبط سازد هاي کوتاهاستفاده شود که پویاییبراي برآورد 
یی متغیرها یابدون توجه به ناپا) ARDL (یهاي توزیع تکنیک خود رگرسیون با وقفه

 در مقایسه با روش خود ARDL روش  .کردتوان الگوي مناسب را برآورد می
 تمام VARدر مدل براي مثال  . زیادي استي داراي مزایا 25رگرسیون برداري

دلیل باال بودن تعداد ه رو ب از این . شوندصورت درونزا در نظر گرفته میه متغیرها ب

                                                        
24 Auto Regressive Distributed Lag 
25 Vector autoregressive (VAR) 
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 ي متغیرهاي مورد استفاده در مدل و کوچک بودن حجم نمونه موجب کاهش درجه
  . گرددآزادي مدل می

  
  روش برآورد مدل -5

هـاي اقتـصاد    به منظور بررسی اثر سیاست پولی بـر حبـاب قیمـت مـسکن از مـدل             
 بـا اسـتفاده از روش خـود      .اسـتفاده شـده اسـت      ARDL سنجی مربوطـه از جملـه     
 . شـود  مـی مـدل مـورد نظـر بـرآورد       )ARDL(هاي توزیعی    رگرسیون برداري با وقفه   

در نظر گـرفتن  انتخاب این روش بدان جهت صورت گرفته است که این روش بدون        
 همچنـین    .باشند، قابل کاربرد اسـت     می I)0(یا   I)1 (این بحث که متغیرهاي مدل،    

مدت و بلندمـدت   ي کوتاه  هاي اقتصادي را در دوره     توان تحلیل  میبا انجام این روش     
نیـز بـه دلیـل در نظـر     هاي کوچـک   استفاده از این روش در حجم نمونه       .انجام داد 

  بـر  .مدت بین متغیرها از کـارایی بـاالتري برخـوردار اسـت       هاي کوتاه  گرفتن پویایی 
مدت ارائه شده، سـپس، از آزمـون     ابتدا برآورد مدل پویاي کوتاهARDLاساس روش  

) t ي بـر مبنـاي آمـاره   ) (1992 (26 مستر ویی ارائه شده توسط بنرجی، دوالدو همگرا
مـدت  ي بلند  رابطـه و یا به بیان دیگر، وجـود ) همگرایی(انباشتگی  ي هم وجود رابطه 

هاي بهینه براي هر یک از متغیرهـاي توضـیح دهنـده بـه              تعداد وقفه   .شود میارائه  
مشخص  30 و یا ضریب تعیین  29 حنان کوئین  28، شوارتز بیزین  27،کمک معیار آکائیک  

  . شود می
  
  برآورد مدل  -6

ه یافتـ فـولر تعمـیم    - واحـد دیکـی    ي آزمون ریشه  در این قسمت ابتدا با استفاده از      
پـس  .  گرفته است مورد بررسی قرار     متغیرهاها، پایایی و ناپایایی       سري زمانی متغیر  

 افـزار  هاي بهینه با استفاده از نرم   قفه، با تعیین و    انباشتگی متغیرها  ي  مرتبه از تعیین 
Microfit   براي تخمین مدل  ARDL      مـدلی  بـر ایـن اسـاس        . اسـتفاده شـده اسـت
دار بوده و نیز از لحاظ اقتـصادي  تخمینی معنی که در آن ضرایب شده است انتخاب  

                                                        
26 Banerjee, Dolado and Master 
27 Akaike Info Criterion 
28 Schwartz Bayesian Criterion 
29 Hannan-Quenn 
30 Coefficient of Determiation (R2) 
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ـ  مـدت،    پس از برآورد مدل پویاي کوتـاه .توجیه تئوریک داشته باشند  ا اسـتفاده از  ب
 ي بر مبناي آمـاره   ) (1992(ه شده توسط بنرجی، دوالدو مستر       آزمون همگرایی، ارائ  

t ( انباشتگیوجود هم )لندمدت میان   ب ي و یا به عبارت دیگر، وجود رابطه      ) همگرایی
ـ  سپس.  شده استمتغیرها آزمون    در  .شـده اسـت  ه ، تخمین ضرایب بلندمـدت ارائ

 تعادلی بلندمدت برآورد و سـپس       ي قدم بعدي مدل تصحیح خطاي مرتبط با رابطه       
 ي آزمون علیت گرنجر با استفاده از مکانیزم تصحیح خطا براي بررسی وجـود رابطـه        

 ،عـد از تخمـین و بـرآورد ضـرایب متغیرهـا           ب . شده اسـت  علیت بین متغیرها انجام     
  .بررسی شده است ،پایداري ضرایب مدل برآورد شده

  
  بررسی پایایی متغیرها -6-1

یتم متغیرهـا و   متغیرهـا لگـار  ي  فولر تعمیم یافته  -ي واحد دیکی   نتایج آزمون ریشه  
  . انددرج شده) 4(الی ) 1(ند در جداول و با روند و بدون رویرها تفاضل لگاریتم متغ

  

  )لگاریتم متغیرها و بدون روند ( یافته  فولر تعمیم-ي واحد دیکی  نتایج آزمون ریشه :1 جدول
  نتیجه  داريسطح معنی  کینون بحرانی مک مقادیر   آزموني هآمار  تعریف متغیر

LGDP-ناپایا  %5  -91/2  -71/2   لگاریتم تولید ناخالص داخلی  
LHI-ناپایا  %5  -91/2  -83/0  گذاري مسکونی  لگاریتم سرمایه  
LNI-ناپایا  %5  -91/2  -71/2  گذاري غیر مسکونی  لگاریتم سرمایه  
LL-ناپایا  %5  -91/2  -04/0   لگاریتم نیروي کار  
LG-ناپایا  %5  -91/2  -78/0   لگاریتم مخارج مصرفی دولت  

LOP-ناپایا  %5  -91/2  -23/2  بودن اقتصاد  بازي  لگاریتم درجه  
LIN-ناپایا  %5  -91/2  -42/1   نرخ تورم  
  محاسبات تحقیق : مأخذ

  
واحد ي   فولر تعمیم یافته براي وجود ریشه- با توجه به نتایج آزمون دیکی

کینون این نتیجه حاصل  ي آزمون با مقادیر مک  آمارهي و از مقایسه) 1(از جدول 
  . اندبودهمتغیرها ناپایا می گردد که بدون در نظر گرفتن روند، تمامی
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  )لگاریتم متغیرها و با روند (  فولر تعمیم یافته- واحد دیکیي   نتایج آزمون ریشه:2 دولج
  نتیجه  داري سطح معنی  کینون مقادیر بحراي مک   آزموني آماره  تعریف متغیر

LGDP-ناپایا  %5  -49/3  -69/1   لگاریتم تولید ناخالص داخلی  
LHI-ناپایا  %5  -49/3  -99/2  گذاري مسکونی  لگاریتم سرمایه 
LNI-ناپایا  %5  -49/3  -304/3  گذاري غیر مسکونی  لگاریتم سرمایه 
LL-پایا  %5  -49/3  -89/3   لگاریتم نیروي کار 
LG-ناپایا  %5  -49/3  -87/1   لگاریتم مخارج مصرفی دولت 

LOP-ناپایا  %5  -49/3  -93/1  بودن اقتصاد  بازي  لگاریتم درجه 
LIN-ایاناپ  %5  -49/3  -97/1   نرخ تورم 

  ) هاي مرکز آمار ایران با استفاده از داده(محاسبات تحقیق : مأخذ 
  

واحد و بر ي   فولر تعمیم یافته براي وجود ریشه- با استفاده از آزمون دیکی
بوده می متغیرها ناپایا  در این حالت نیز تماشود کهمشاهده می) 2(اساس جدول 

 فولر تعمیم یافته -  ا آزمون دیکی انباشتگی متغیرهي  لذا براي تعیین درجه .است
شده  بدون روند انجام  و متغیرها، در دو حالت داراي روند اولي در تفاضل مرتبه

  .ده استنشان داده ش) 3(تایج آزمون در جدول  ن .است
  

 اول ي تفاضل مرتبه( متغیرها ي  فولر تعمیم یافته-  واحد دیکیي  نتایج آزمون ریشه:3 جدول
  ) و بدون روندلگاریتم متغیرها

  نتیجه  داري سطح معنی  کینون مقادیر بحراي مک   آزموني آماره  تعریف متغیر
DLGDP- پایا  %5  -9157/2  -5779/40  تفاضل لگاریتم تولید ناخالص داخلی  

DLHI- پایا  %5  -9147/2  -7594/3  گذاري مسکونی تفاضل لگاریتم سرمایه 
DLNI-   ــرمایه ــاریتم س ــل لگ ــر   تفاض ــذاري غی گ
  یمسکون

 پایا  5%  -9147/2  -5887/3

DLL- پایا  %5  -914/2  -211/19  تفاضل لگاریتم نیروي کار 
DLG- پایا  %5  -914/2  -5693/14  تفاضل لگاریتم مخارج مصرفی دولت 

DLOP- پایا  %5  -914/2  -2884/12  بودن اقتصاد  بازي تفاضل لگاریتم درجه 
DLIN- پایا  %5  -915/2  -194/10  تفاضل نرخ تورم 

  ) هاي مرکز آمار ایران با استفاده از داده(محاسبات تحقیق : خذمأ
  

 اول لگاریتم متغیرها، ي که در آن از تفاضل مرتبه) 3(بر اساس جدول 
 ي  فولر تعمیم یافته صورت پذیرفته است، همه-ي واحد دیکی  آزمون ریشه

  د انجام در ادامه همین مراحل را در حالت وجود رون . اندمتغیرها پایا گردیده
این نتیجه ) 4(بر اساس جدول   . استنشان داده شده) 4(دهیم که در جدول می

با توجه به   .باشندمتغیرها پایا میمی شود که در این حالت نیز تماحاصل می
متغیرها می به این نتیجه رسید که تماتوان میمطالبی که بیان شد، در مجموع 
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 ذکر شده حداقل انباشته از يیرهاي ناپایاباشند؛ به عبارت دیگر متغناپایا می
  . خواهند بود1I)( اولي مرتبه

 انباشته از ، متغیرهاي مورد استفادهبر اساس نتایج این بخش از تحقیق،
 VAR هاي متفاوتی هستند و اگر بخواهیم که از روش خود رگرسیون برداريمرتبه

باشد، چرا که براي پذیر نمی، این امر امکانبراي تخمین ضرایب مدل استفاده کنیم
 انباشتگی یکسانی ي متغیرها داراي مرتبهمی برآورد مدل از این روش، باید تما

  . باشند
  
 اول ي تفاضل مرتبه( فولر تعمیم یافته متغیرها - ي واحد دیکی   نتایج آزمون ریشه:4 جدول

  )لگاریتم متغیرها و با روند
  نتیجه  داري سطح معنی  کینون مقادیر بحراي مک  مون آزي آماره  تعریف متغیر

DLGDP- پایا  %5  -49/3  -47/43  تفاضل لگاریتم تولید ناخالص داخلی  
DLHI- پایا  %5  -49/3  -72/3  گذاري مسکونی تفاضل لگاریتم سرمایه 
DLNI-   گــذاري غیــر   تفاضــل لگــاریتم ســرمایه
  مسکونی

 پایا  5%  -49/3  -71/3

DLL- پایا  %5  -49/3  -04/19  روي کارتفاضل لگاریتم نی 
DLG- پایا  %5  -49/3  -54/14  تفاضل لگاریتم مخارج مصرفی دولت 

DLOP- پایا  %5  -49/3  -55/12  بودن اقتصاد  بازي تفاضل لگاریتم درجه 
DLIN- پایا  %5  -49/3  -09/10  تفاضل نرخ تورم 

  )ار ایرانهاي مرکز آم با استفاده از داده(محاسبات تحقیق : مأخذ
  

شدند، نیازي به استفاده از  متغیرهاي موجود در مدل پایا میي حال اگر همه
 براي برآورد )OLS (توان از روش حداقل مربعات معمولی و مینبود ARDL روش

 -  دیکی واحدي  بنابراین نتایج حاصل از آزمون ریشه . ضرایب مدل استفاده کنیم
هاي  با وقفهتوضیح تفاده از روش خودما را در اس یافته  فولر تعمیم-  فولر و دیکی

  .ساخته استتر  مطمئن)ARDL (توزیعی
  
  نتایج تخمین مدل -6-2

  .برآورد شده است) 4(مدل  ، انباشتگی متغیرهاي ه مرتبتعیینبعد از 
  

tINFLOPLLLGLNILHILGDP εββββββ +++++++= 54321
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 لگاریتم تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص رشد با در نظر گرفتن
 نتایج ،وان متغیر وابسته و سایر متغیرها به عنوان متغیر توضیحی به عنواقتصادي 

  :مدت به صورت زیر استتخمین الگوي کوتاه
 

LHILGDPLGDPLGDPLGDP 1803302240124026822 /)(/)(/)(// +−+−+−+−=

)2897/2-    (           )7266/2(            )3253/3(                   )3172/5(   )6259/3(  
 
+ )(/)(//// 21201690120320340 −+−−++ LGLGLGLLLNI  

)3708/4(      )1128/3(    )2890/3(   )6799/1-(           )8666/2(  
 
+ )(/)(/// 25901220670120 −−−−− INFINFINFLOP  

)7737/2(          )6661/2-(       )91067/0-(               )2748/2-(  
 

162 /. =WD              9802
/=R              8164 /=F  

  
  . هستندt ضرایب، مقادیر بحرانیزیر اد داخل پرانتز اعد ،ي فوقدر رابطه

ثیر رفتار متغیرهاي مدت رشد اقتصادي تحت تأ هاي کوتاه  پویایی بیانگراین مدل
 لگاریتم LHI لگاریتم رشد اقتصادي،  بیانگرLGDPهمچنین  . توضیحی است

 LLگذاري غیر مسکونی،  لگاریتم سرمایه LNIمتغیر سرمایه گذاري مسکونی، 
 لگاریتم LOP لگاریتم مخارج مصرفی دولت، LGلگاریتم متغیر تعداد نیروي کار، 

  بر اساس نتایج  .  نشانگر نرخ تورم استINFي باز بودن اقتصاد، متغیر درجه
همبستگی  واریانس الگو و ناهمسانی تصریح سریالی، آزمون همبستگی هايآماره

در  Fي  ه آمار بر اساس . استنداشتهوجود انس در مدل ی واریسریالی و ناهمسان
بر اساس .  شده استطور همزمان رد ي ضرایب ب مدل برازش شده، صفر بودن همه

 اثر ده کهبو 3/0 و 25/0، 24/0دار متغیر رشد اقتصادي به ترتیب برابر ضرایب وقفه
  .اندرشد داشتهزیادي بر خود 

  
  ها ار تخمین مدل نمود-6-3

خوبی ) 1نمودار (در نمودار خروجی مقادیر واقعی رگرسیون و مقادیر برازش شده 
  .برازش رگرسیون ارائه شده است
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   )ARDL ( رگرسیون بر اساس مدلي نمودار مقادیر برازش شده و باقیمانده:1 نمودار
  

  
  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
براي ) ARDL ( شده از روش مدل برآوردبلندمدتقبل از تخمین ضرایب 

ها نشان داده باقیمانده درك بهتر مدل تخمینی، الزم است تا نمودار هیستوگرام
  .شود

  
  اه نمودار هیستوگرام باقیمانده:2نمودار 

  
  

، منحنی و هیستوگرام مربوط به مدل رسم شده است که اولی 2در نمودار 
صورت منحنی رسم شده است و نمودار توزیع نرمال براي اجزاي اخالل است که به 

دیگري هیستوگرام مربوط به اجزاي اخالل مدل برازش شده تحقیق است که تا 
 گواه عدم وجود ودهد تري از تطبیق هر دو نمودار نشان میحدي تصویر واضح

  .همبستگی بین اجزاي اخالل است خود
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   همگراییي  آزمون وجود رابطه-6-4
 ي لهأبراي جلوگیري از مس،  ARDLپایا در الگوهاي با توجه به وجود متغیرهاي نا

  .اندشده  انجامهاي همگرایی الگوهارگرسیون کاذب آزمون
مورد نیاز براي آزمون همگرایی ارائه شده توسط بنرجی،  tي  کمیت آماره

  .شده استبه صورت زیر محاسبه ) 1992( دوالدو و مستر
  

)5(                                           25531
/−=

−
=

j
S

t j

λ

λ




  

  
 درصد 95در سطح اطمینان ) 1992(  بنرجی، دوالدو و مسترآماريکمیت 

تر از مقدار  محاسبه شده بزرگtي   قدر مطلق مقدار آماره.  است76/2برابر 
 است، فرض عدم وجود همگرایی بین متغیرهاي مدل یعنی فرضیهبوده بحرانی 

H  مدت بین متغیرهاي مستقل و ي تعادلی بلند  بنابراین یک رابطه .شده استرد
  . داشته استمتغیرهاي وابسته در مدل وجود 

  
  ARDL   تخمین ضرایب بلندمدت مدل برآورد شده از روش-6-5

  :مدت به صورت زیر استنتایج تخمین مدل بلند
  

)6( INFLOPLGLLLNILHILGDP 072170260460500260263 /////// −+++++−=  
     )0782/2-(   )5098/3(  )9926/4(  )9592/2(  )0553/2(  )7248/2(  )5958/4-(  

  
ضرایب بلندمدت متغیرهاي توضیحی بیانگر حساسیت رشد نتایج برآورد 

مدت  بر اساس نتایج تخمین بلند. بوده استاقتصادي نسبت به هر یک از متغیرها 
 مسکونی گذاري سرمایه تولید ناخالص داخلی نسبت به بلندمدتضرایب، کشش 

 گذاري سرمایه با افزایش یک درصد دیگر، ی به عبارت. استبوده  26/0برابر 
با  .  درصد افزایش خواهد یافت26/0 بلندمدتمسکونی، تولید ناخالص داخلی در 

بوده  5/0گذاري غیر مسکونی در مدل برابر توجه به اینکه ضریب بلندمدت سرمایه
 یکی از منابع مهم رشد اقتصادي بلندمدتدر گذاري غیر مسکونی است، سرمایه

 به بلندمدترشد اقتصادي در ورد ضریب نیروي کار آ  بر اساس بر.بوده استکشور 
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 یک درصد افزایش در به عبارتی دیگر،.  داشته استنیروي کار حساسیت متوسطی 
 لذا  .شده است درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی 46/0نیروي کار موجب 

بر   .داشته استنیروي کار در رشد اقتصادي کشور در ردیف دوم قرار اهمیت 
 یک درصد افزایش در مخارج مصرفی دولت، اساس ضریب مخارج مصرفی دولت

 باز ي ضریب درجه  .شده است تولید ناخالص داخلی درصدي 26/0افزایش موجب 
این ضریب که مقدار  . بوده استدار بودن اقتصاد نیز مثبت و از لحاظ آماري معنی

 است، بیانگر حساسیت پایین رشد اقتصادي نسبت به این متغیر در بلند 17/0برابر 
 این ي  بیانگر اثر مخرب و بازدارندهو - 07/2ضریب نرخ تورم برابر   .مدت بوده است

  .  است بودهمتغیر بر رشد اقتصادي
  
  ها و منابع رشد  اثرات نهایی، کشش-6-6

صد نشانگر اثر یک در)  نسبت به متغیرهاگذاري سرمایهمشتق جزیی (اثرات نهایی 
 در  .است) واحد(ي یک میلیارد افزایش در متغیرها افزایش در رشد اقتصادي به ازا

  . ها و منابع رشد درج شده است ، کششاثرات نهایی) 5(جدول 
  

  و نقش هر عامل در ایجاد رشد اقتصادي، اثرات نهایی ها  کشش:5جدول 
وري  رهبه(باقیمانده 

  )نیروي کار و سایر
گذاري  سرمایه  نیروي کار  مخارج دولت

  غیر مسکونی
گذاري  سرمایه

  مسکونی
  شرح درصد

  واحد ـ اثرات نهایی بلندمدت  -/00006  000042/0  00000025/0  000056/0  -
  کشش بلندمدت  26/0  5/0  46/0  26/0  -

  درصد ـ  رشد ـمنابع  19  33  13  14  21
   درصد2/4رشد   798/0  386/1  564/0  588/0  882/0

  هاي آماري ها و داده  استخراج بر مبناي خروجی تخمین:مأخذ
  

، اثـرات نهـایی    مـدت   و کوتاه  بلندمدتها در معادالت     ت کشش بر اساس کمی  
هـاي    بـا اسـتفاده از کـشش       ،بلندمـدت نظر به اهمیـت اثـرات        . قابل محاسبه است  

.  اندارش شدهگز) 5(  اول جدول   محاسبه و در سطر    بلندمدت، اثرات نهایی    بلندمدت
 مـسکونی بیـشتر از اثـر نهـایی          گـذاري  سرمایه، اثر نهایی    ها بر خالف کمیت کشش   

با توجـه بـه اینکـه ادوار تجـاري در بخـش            .  است  بوده  غیر مسکونی  گذاري سرمایه
گـذاري   اثر سـرمایه ، رونقي توان انتظار داشت در دوره    مسکن نسبتاً شدید است می    

 رکود  ي  رشد اقتصادي از اهمیت بیشتري برخوردار باشد و در دوره          بخش مسکن بر  
هـزار  کـه    بیانگر آن است     گذاري سرمایه کمیت اثر نهایی      .تر باشد اثر مذکور ضعیف  
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 بـا ثابـت بـودن       ،شـود  مـی  مسکونی موجب    گذاري سرمایهمیلیارد تومان افزایش در     
 اثــر نهــایی  .بــد درصــد افــزایش یا6/0، رشــد اقتــصادي بــه میــزان ســایر عوامــل

 هـزار میلیـارد تومـان افـزایش در      کـه  غیر مسکونی بیـانگر آن اسـت     گذاري سرمایه
، رشد اقتصادي به    سایر عوامل  با ثابت بودن     ،شود می مسکونی موجب    گذاري سرمایه
اسـت   000056/0  اثر نهایی بـراي مخـارج دولـت         . درصد افزایش یابد   42/0میزان  

 ایش مخارج دولت موجب افزایش رشد اقتـصادي بـه         یعنی ده هزار میلیارد ریال افز     
حـداکثر رسـاندن نـرخ    رو در بحث تخصیص منابع جهـت بـه        از این  . شود می 56/0

گـذاري غیـر مـسکونی و     سـرمایه ، گذاري مـسکونی   به ترتیب، سرمایه رشد اقتصادي 
  .ز اولویت هستندمخارج دولت حائ

 و مقـدار    ثـرات نهـایی   با اسـتفاده از ا     . استسطر سوم منابع رشد اقتصادي      
 فرمـول  بـر اسـاس   مـورد بررسـی و       ي رهـا در طـی دوره     تغییر در هـر یـک از متغی       

 درصد منبـع    19 مسکونی به طور متوسط      گذاري سرمایه،   اقتصادي دیفرانسیل رشد 
 مـورد  ي  براي مثـال اگـر رشـد اقتـصادي در دوره         .تأمین رشد اقتصادي بوده است    

ــی  ــاً 2/4بررس ــد تقریب ــد باش ــه م درص ــزان  ب ــق  8/0ی ــصادي از طری ــد اقت  از رش
میــزان رشـد اقتـصادي از طریــق    .  در مـسکن تحقــق یافتـه اسـت   گـذاري  سـرمایه 
سطر آخر حاصـل ضـرب       (  درصد بوده است   4/1  غیر مسکونی تقریباً   گذاري سرمایه

ـ  . ) درصـد اسـت    2/4 رشـد مـورد نظـر یعنـی          سطر دوم در نـرخ     عبـارت دیگـر    ه   ب
بع ایجاد رشد اقتصادي ایـران     ا درصد از من   33یزان   غیر مسکونی به م    گذاري سرمایه

درصـد از  14درصـد و   13 نیروي کار و مخارج دولت به میـزان        .شده است شناخته  
نظـر بـه عـدم حـضور      . داده اسـت ص بع ایجاد رشد اقتصادي را به خود اختـصا       امن

 درصـدي را  2/4 از رشـد  88/0 درصد و معـادل  21، حدود  دیگر در مدل   يرهامتغی
  .         کرده است تأمین

  
   ARDL  آزمون تصحیح خطا براي مدل انتخابی با استفاده از روش-6-7

 برآورد ARDL  که از روشبلندمدت تعادلی ي مدل تصحیح خطاي مرتبط با رابطه
می  تمابر اساس نتایج این مدل.  نشان داده شده است) 7 (ي شده، در معادله

 .اندبودهدار   درصد معنی95در سطح اطمینان باالي ) dLGDP(1-) جزه ب(ضرایب 
 بر این اساس،  .برآورد شده است -69/0 یا ضریب تصحیح خطا برابر ضریب تعدیل
 مزبور در ي هاي موجود در یک دوره در رابطه درصد از عدم تعادل69در هر سال 
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 دمدتبلن لذا، تعدیل با سرعت به سمت تعادل  .شده است بعد تعدیل ي دوره
  واتسون براي مدل مذکور برابر-  آزمون دوربیني مقدار آماره . کندگرایش پیدا می

 نشانگر عدم وجود خود همبستگی در مدل مقدار این ضریب . استبوده  16/2
بنابراین الگوي تصحیح خطا براي مدل تخمین زده شده به  . استمورد مطالعه 

  .استصورت زیر 
  
)7( dLLdLNIdLHIdLGDPdLGDPLGDP 3203401802301050262 ///)(/)(// +++−−−−−= 

   )26/2 -(   )07/1-(         )31/5-(    )62/3(    )37/4(       )11/3(  
 

1)(0/590/670/121)(0/120/12 −−−−−−+ dINFdINFdLOPdLGdLG  
  )28/3(    )86/2-(         )77/2-(        )66/2-(         )27/2-(   

1)(0/69 −− ecm  
  )57/9-(  

162 /. =WD         9602
/=R         1281=F  

  
  آزمون علیت گرنجر با استفاده از مکانیزم تصحیح خطا -6-8

 گذاري سرمایه مسکونی، گذاري سرمایهعلیت از متغیرهاي بخش از مقاله، در این 
 نرخ تورم  باز بودن اقتصاد،ي غیر مسکونی، نیروي کار، مخارج مصرفی دولت، درجه

 گذاري سرمایه تولید ناخالص داخلی به  همچنین ازبه تولید ناخالص داخلی و
 نتایج اینو استفاده  )WALD ( از آزمونبر این اساس.  بررسی شده استمسکونی 

  . استنشان داده شده) 6(آزمون به صورت خالصه در جدول 
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  رها متغیت آزمون علینتایج آزمون والد براي :6جدول 
  گیرينتیجه  ) 2χ( دوالي  آماره  متغیر تأثیرگذار  متغیر وابسته

LGDP  LHI  )000/0(31/12  LHI→LGDP  

LGDP LNI  )000/0(92/24  LNI→LGDP  

LGDP LL  )003/0(75/8  LL→LGDP  

LGDP LG  )000/0(41/12  LG→LGDP  

LGDP LOP  )006/0(42/7  
LOP→LGDP  

LGDP INF  )006/0(21/6  INF→LGDP  

LHI  LGDP  )000/0(13/16  LGDP→LHI  

  هاي آماري ها و داده استخراج بر مبناي خروجی تخمین: مأخذ           
   

  ، داشته استمتغیرها به رشد اقتصادي وجود می از آنجا که علیت از تما
 گذاري سرمایهثیرگذار بر رشد اقتصادي، أ؛ عوامل تان کرد کهتوان چنین بیمی

 ي  غیر مسکونی، نیروي کار، مخارج مصرفی دولت، درجهگذاري سرمایهمسکونی، 
 حال بعد از انجام آزمون والد براي تشخیص  .اندبودهباز بودن اقتصاد و نرخ تورم 

گذاري مسکونی بر رشد ت از سرمایهشود که علی می این نتیجه حاصل ،وجود رابطه
  .داشته استاقتصادي وجود 

  
   بررسی استحکام مدل برآورد شده-6-9

اي بررسی استحکام ضرایب  بر)ARDL (هاي توزیعیدر روش خودرگرسیون با وقفه
شده مدت استفاده  هاي الگوي کوتاهتخمین زده شده در الگوي بلندمدت، از پویایی

 براي CUSUMSQو  CUSUM هاي گرافیکیاز آزمونن قسمت  در ای .است
  در مورد آزمون حال. شده استمدت استفاده ها الگوي کوتاهجمالت باقیمانده

CUSUMهاي بازگشتی داخل ناحیه بین دو باقیماندهی م اگر نمودار مجموع تراک
پایداري  بلندمدت پایدار خواهد بود و ي قرار گیرد، رابطه% 5حرانی در سطح خط ب

  می ولی اگر مجموع تراک . گیردیید قرار میضرایب برآورد شده مورد تأ
قرار گیرد، % 5حرانی در سطح هاي بازگشتی خارج از ناحیه بین دو خط بباقیمانده

 بلندمدت ي  پایداري رابطه، بلندمدت ناپایدار خواهد بود و به عبارت دیگري ابطهر
  در رابطه با آزمون .هاي زمانی مختلف با مخاطره مواجه خواهد شددر دوره

CUSUMSQ مطالب همان است که در باال به آن اشاره شد و فقط اختالف آنها در 
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می بع مجموع تراک مرCUSUMSQاین است که در آزمون بر اساس روش 
  .گیردهاي بازگشتی مورد استفاده قرار میباقیمانده

 در CUSUMSQ  وCUSUMشود نمودارهاي طور که مالحظه میهمان
 این نتیجه بیانگر این  .قرار گرفته است% 5 بین دو خط بحرانی در سطح ي ناحیه

  .ست ا بودهیید قابل تأ،الگوي بلندمدت در بلندمدتمطلب است که پایداري 
  

  مدت براي الگوي کوتاهCUSUM  آزمون:3نمودار 
 

  
  

  مدتبراي الگوي کوتاه CUSUMSQ  آزمون:4نمودار 
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  گیري  نتیجه-7
 ي هن بخش اقتصادي بوده و تشویق کننداز دیدگاه اقتصاد ملی، مسکن پویاتری

 و گیر اقتصاد ملیربهضاین بخش به عنوان .  استرشد تولید و اشتغال در کشور 
وجه به این عامل و ارتباطی که لذا ت  . نوسانات اقتصادي استي ههموارکنند

اي نزد تواند با سایر متغیرهاي کالن اقتصادي داشته باشد، از جایگاه ویژه می
گذاري در  بین سرمایهي این تحقیق رابطهدر   .گذاران کشور برخوردار استسیاست

  .بررسی شدبخش مسکن و رشد اقتصادي 
 لگاریتم تولید ناخالص ي ده با متغیر وابستهدل اصلی تخمین زده شدر م

گذاري مسکونی در داخلی به عنوان شاخص رشد اقتصادي، ضریب متغیر سرمایه
دار بوده است که این به تأثیرپذیري رشد اقتصادي از  معنیبلندمدتمدت و  کوتاه

اري مسکونی باعث گذ افزایش سرمایه،به عبارت دیگر . این متغیر اشاره دارد
، بلندمدتمدت و   نتایج مدل کوتاهبر اساس . شده استافزایش رشد اقتصادي 
 نیروي کار  غیر مسکونی،گذاري سرمایه ترتیب نسبت به بهکشش رشد اقتصادي 

 اما توالی ذکر شده براي . بوده است مسکونی و مخارج دولت باالترین گذاري سرمایه
 مسکونی داراي باالترین اثر نهایی بر گذاري سرمایه  .نبوده استاثرات نهایی برقرار 

 مسکونی و نیروي  غیرگذاري سرمایه، صادي بوده و پس از آن مخارج دولترشد اقت
ت علی ، علّیهمچنین بر اساس آزمون والد براي تشخیص وجود رابطه . اندبودهکار 

  .داشته استگذاري مسکونی بر رشد اقتصادي وجود از سرمایه
 ي ی و مقدار تغییر در هر یک از متغیرها در طی دورهتفاده از اثرات نهایبا اس
 درصد منبع تأمین رشد 19 مسکونی به طور متوسط گذاري سرمایه ،مورد بررسی

 درصد از منبع ایجاد 33 غیر مسکونی به میزان گذاري سرمایه  .اقتصادي بوده است
 13مخارج دولت به میزان نیروي کار و .  شود میرشد اقتصادي ایران شناخته 

  نظر .دهند میدرصد از منبع ایجاد رشد اقتصادي را به خود اختصاص 14درصد و 
 درصد از 88/0 درصد و معادل 21، حدود  دیگر در مدليبه عدم حضور متغیرها

وري نیروي   درصدي اقتصادي توسط عوامل خارج از مدل به ویژه بهره2/4رشد 
   .        شود می، تأمین کار
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