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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
   79 - 84 صفحات، 1390شهریور و مرداد ، 6 و 5های  شماره

 

  گزارش
 

  ی مسکن و رشد اقتصادیها یگذار هین سرمای به رابطه بینگاه
  های تولیدی دفتر تحقیقات و سیاست

  
  1اهللا امیری نعمت

  
توسعه  ات اقتصادیادب در بحث مورد  از موضوعاتی اقتصادرشد مسکن و یگذار هیسرما نیرابطه ب
ا یآ نکهی مانند اهایی پرسش.  مواجه استهای متعددی پرسش اقتصاد توسعه با ،خصوص نیا در. است

 در بخش یگذار هی توسعه به سرمای از استراتژیعنوان بخش  بهستیبا یافته می  کمتر توسعهیکشورها
ل به هدف یا در جهت نی است؟ آی در مسکن الزمه رشد اقتصادیارگذ هیا سرمایمسکن بپردازند؟ آ

 ی بوده و بازدهها مؤثرتر یگذار هیگر سرمایسه با دی در مسکن در مقایگذار هی، سرمایرشد اقتصاد
 خصوصن ی در ایها بحث و بررس  و پس از دههباشند می مطرح ها همچنان پرسشن ی دارد؟ ایشتریب

  .شده است به آنها داده نی مشخصپاسخ
  

  ی در مسکن و رشد و توسعه اقتصادیگذار هینسبت سرما
 در گذاری سرمایهن بود که ی از محققان بر ایاریده بسی عقی از جنگ جهانپس های اول در دهه
؛ 1955 ،2سمنیو(شود  ی می است و باعث کندشدن روند رشد اقتصادینه اجتماعیک هزیمسکن 

 ی و تعدادیجنوب ن، کرهیتوسعه مانند چ حال  دریرها از کشورخیب). 1963 ،3سیالیس و جیهر

                                                 
 اقتصادی، گذاری در مسکن و رشد رابطه بین سرمایه"، )2008(چو  چی و یانگ جی :باشد این مقاله برگرفته از این منبع می* 

  . گروه اقتصاد دانشگاه آپساالی،"های مقطعی در اقتصاد چین  دادهدکاربر
  nematamiri@yahoo.com                                                                                                      .کارشناس ارشد اقتصاد. 1

2. Weissman 
3. Harris and Gillies 
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80 6 و 5های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی 

سه با کارخانجات ی در مسکن در مقاگذاری سرمایهنکه ی توسعه با اعتقاد به اییگر در مراحل ابتداید
 به موضوع یت چندانیباشد اهم ی برخوردار می کمتری از بازدهی صنعتیها رساختیو ز
 از یاری بسی برا،ن اساسیبر ا). 2004، 1میک  و2004 ،ویشن و ل( در مسکن ندادند یگذار هیسرما
تصور  یرشد اقتصاد از یک محصول جانبی به عنوان مسکن بهبوداران و اقتصاددانان ذگستایس
 .ق انداختیتعو به یاجتماع توسعه مراحل اواخر تا را آن توان یم ن بود کهیو لذا تصور ا شد یم

ت رشد یتواند موجب تقو ی که میعامل در مسکن به عنوان یگذار هی سرما1970از دهه 
 ساخت مسکن به یها تیاز آن زمان تاکنون نه تنها فعال.  گردد مورد توجه قرار گرفته استیاقتصاد
رد، بلکه عنوان یگ ی بزرگ مدنظر قرار میا ندهیب فزای با ضری اقتصادیت اصلیک فعالیعنوان 

  . به همراه خواهد داشتیادیز ی و اقتصادیشرفت بخش مسکن منافع اجتماعیشود که پ یم
 
 در مسکن و رشد و یگذار هی به مطالعات انجام شده در خصوص رابطه سرماینگاه

  یتوسعه اقتصاد
 نی، گر)1980( وری، ر)1978( نی عبارتند از تورینه نقش مسکن در توسعه اقتصادیمطالعات در زم

در ). 2007( ام سونیلیگنر و ویوا، )2004( می، ک)2004( هی،چنچ و ن)2000( می، کالسون و ک)1997(
ج یدهند ممکن است در نتا ی مپاسخ فوق یها  از پرسشین مطالعات به بخشیک از ایکه هر  یحال
  .گر متفاوت باشندیکدی با یتجرب

وی . ک رابطه فرض نمودی ی ساخت و ساز و توسعه اقتصادیها تین فعالیب) 1973( 2نیتور
های  طی سال که دست یافتجه ین نتی معتبر به ایتمام کشورها یها برا ل دادهیه و تحلی از تجزپس

 یسه با کشورهای در مقایتر یافته نوعاً از صنعت ساخت و ساز قوی  توسعهی کشورها)1955-1965(
 یکشورها در GDP از ساز و ساخت صنعت سهم هک یاند، بطور بوده برخوردار افتهی توسعه کمتر
 درصد 5-3ن نسبت حدود یافته ای کمتر توسعه یکشورها در ماا ، بودهGDPدرصد  8-5افته ی توسعه

صنعت ساخت و  متوجه شد که )1978( نیتور ،کشور 87 یبرا یمقطع یها داده بر اساس. بوده است
 قیشده از طر یصنعت کمتر یکشورها از یاریبس توسعه یاستراتژ در ی محورینقش تواند یم ساز
  . ه داشته باشدیسرما شدت از نیی پانسبتاً در سطح با دوام و مولد اشتغال جادیا

                                                 
1. Shen, Liu & Kim 
2. Turin 
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...  های مسکن  گذاری نگاهی به رابطه بین سرمایه  81

ها،  نان دادهیها از جمله سطح اطم نهیزمبرخی ن را در ی توریها لیه و تحلیتجز) 1980 (1وریدر  
ور یدر. ل مورد انتقاد قرار دادیه و تحلی تجزیت در پوشش و روش بکار گرفته شده برایمحدود

 باشد، یتواند محرک رشد اقتصاد یو ساز م از جوانب صنعت ساخت یرخکه ب ینشان داد در حال
  . باشد ی میگر خود ماحصل رشد اقتصادی دیها  از جنبهیرخاما ب

ابد، سهم ی یش میک کشور افزای ید ناخالص داخلیکه تولی زمانعنوان نمود ) 1985 (2ولز
نظر از   که کشور موردین سهم در زمانیرات اییابد و تغی یش می افزانیز GDPوساز از  صنعت ساخت

  . عتر خواهد بودید سرینما ی عبور م3 متوسطیمرحله سطح درآمد
 مسکن به گذاری سرمایهفرض نمودند که نسبت ) 1977( 5 و گرابلر4که برنزاست جالب توجه 

GDP صورت به U6یریگ در ابتدا با شروع اوج.  داردی بستگی وارونه به مراحل توسعه اقتصاد 
 که اقتصاد به مرحله یابد تا زمانی یش میز افزاین نسبت نیسرانه ا GDPش یاقتصاد و همراه با افزا

 که اقتصاد به مرحله بلوغ یرسد و سپس زمان یرسد، به نقطه اوج خود م ی متوسط میسطح درآمد
  .ابدی ی می کاهشیرسد روند یخود م

در  ی دوره بعد از جنگ جهانی براین کشوری بیها با استفاده از داده) 1993( یبانک جهان
 دالر 1000 سرانه کمتر از GDPکه  ی ارائه نموده و نشان داده است زمانیه مستنداتین فرضید اییأت

باشد، اما  ی درصد م4 تا 2ن و در حد ییار پای بسGDP مسکن به گذاری سرمایهباشد نسبت  یکا میآمر
افته و به یش یان نسبت به سرعت افزیرسد ا ی دالر م5000 تا 1000 سرانه به محدوه GDP که یزمان

 ین نسبت به آرامیرسد ا ین سطح خود می سرانه به باالترGDP که یرسد و زمان ی درصد م8حدود 
  .ردیگ یدار قرار میک سطح پای شود و در یکند م

معتقد است وی ، "ی تجاریها  مسکن و دوره"تحت عنوان ) 2007(7مریل  توجهمقاله جالبدر 
ن شاخص هشداردهنده عالئم ی بهتری مسکونیها  خانهگذاری سرمایه ، GDP ی اصلین اجزایکه ب
تواند  ی است که مین شاخصی شروع شده بهتریها رات در خانهییباشد و تغ ی میه رکود اقتصادیاول

 .دی نماینیب شی را پیدوره تجار

                                                 
1. Drewer 
2. Wells 
3. Middle-Income Range 
4. Burns 
5. Grebler  
6. Taking off 
7. Leamer 
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82 6 و 5های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی 

 بطور باًی تقری مسکن و رشد اقتصادگذاری سرمایهر در خصوص رابطه ی اخیمطالعات تجرب
در اصل تنها  یت گرنجری، علبه طور قطع. اند افتهینجر سازمان یت گریل در چارچوب آزمون علکام

را  رهایمتغ نیب یواقع تیعل رابطه و  استی زمانیسر یرهایمتغ نیب  رابطه ینیب شیپ تیقابل مربوط به
 مسکن و رشد گذاری سرمایهن یت گرنجر بی از علین حال درک روشنیبا ا. کند ین نمیتضم

  . د خواهد بودی مفیاستگذاری سین برای بازار کسب و کار و همچنینیب شی پی برایقتصادا
متحده  االتیا در 1992 و 1959 یها سال نیب ماهه سه یها داده بر اساس )1997( 1نیگر چاردیر

 ید ناخالص داخلیتول یگرنجر تواند علت یم ی مسکونیها یگذار هیسرما تنها استدالل کرد که
د ین موضوع برعکس بوده و تولی ایمسکونریغ یها گذاری سرمایه که در خصوص یحال در باشد،

 ها یگذار هیسرما گریو د متقدم مسکن گذاری سرمایه لذا .باشد یم آنان یگرنجر تیعل یداخل ناخالص

  . باشند ی میخر بر دوره تجارأمت
ت ی مسکن علیها ریگذا سرمایهافتند که ین دریج گرید نتاییأدر ت) 2000 (2میکالسون و ک

ار ی بسGDP بر ی مسکونی در ساخت واحدهایگذار هیر سرمایثأ است و تی مخارج مصرفیگرنجر
 یها یگذار هیسرما متحده، االتیا در که افتندیدر نیهمچن آنها .است گرید یها گذاری سرمایه از فراتر

ن ی بی رابطه همبستگ،ن روی داشته و از ای مسکونیها گذاری سرمایه بر ی اثر تزاحمیرمسکونیغ
  .دیآ ی بوجود نمGDP و ی مسکونیگذار هیسرما

 بهار ی دوره زمانیوان طی تای براECM 3رهی مدل چندمتغیریبا بکارگ) 2004(ه ینچ و نیچ
 ساخت و ساز به رشد یها تیه از فعالیسو  کیت یافتند که رابطه علیدر 1999 تا زمستان 1979
  .مدت وجود دارد  بلند درمدت و هم  هم در کوتاهیاقتصاد

افت یدر)2002-1970 (ی دوره زمانی طی فصلیها با استفاده از داده) 2004(م ین حال، کیبا ا
 متفاوت 1997ن در سال ی گریها افتهی با یجنوب  در کرهGDP مسکن و یگذار هیکه رابطه سرما

 های وده، اما از نوسان نبGDPکننده   دارد که مسکن کنترل موضوع اشارهنی به امی کیها افتهی. است
رو ی هم عامل کنترل و هم پیمسکون ری غیها یگذار هیکه سرما یکند در حال ی میروی پیاقتصاد
  .باشند ی اقتصاد کالن مهای نوسان

  

                                                 
1. Richard Green 
2. Coulson & Kim 
3. Multivariate  
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ن ی به ای غربی کشور اروپا14 از ییها  دادهیریز با بکارگین) 2007 (1لهمسونیگرن و ویو
باشد، اما عکس آن صادق  ی ساخت و ساز میرنجرمدت علت گ  درکوتاهGDPدندکه یجه رسینت
 مؤثر بوده، GDPمدت بر   در کوتاهی عمومیها رساختی زگذاری  سرمایهاستیست ضمن آنکه سین

مدت   بلندآثارن حال در مجموع ساخت و ساز مسکن یبا ا. شود یف مین اثر ضعیمدت ا اما در بلند
  . داردGDPبر رشد 
  
  یریگ جهی و نتیبند جمع
 را یشد که رشد اقتصاد ی می تلقینه اجتماعیک هزی در مسکن یگذار هی سرما1970  سال ازشتا پی

 که یت اقتصادیک فعالی در مسکن به عنوان یگذار هیدهد، اما از آن زمان تاکنون سرما یکاهش م
ن حال در خصوص یبا ا. ردیگ ی برخوردار است مدنظر قرار می با رشد اقتصادیی باالیاز همراه
  . وجود نداردیقیابطه هنوز اجماع دقجهت ر

، کالسون و )1997(ن ی، گر)1973( نی تورهمچون یاغلب مطالعات انجام شده توسط کسان
ت ی تقوی برای در مسکن را عاملگذاری سرمایه) 2007(مر یو ل) 2004(ه ی، چنچ و ن)2000(م یک

 ی مسکن بر رشد اقتصادی رویگذار هیکنند و جهت رابطه را از سرما ی میابی ارزیرشد اقتصاد
 گردد و از یتواند موجب رشد اقتصاد ی در بخش مسکن مگذاری سرمایه که ان معنیدانند به ا یم

  . داردیا ژهیت وی اهمیارذاستگیجهت س
و ) 2007(لهمسون یگرن و وی، و)1977(، برنز و گرابلر )1985( چون ولزهم ی کسان،در مقابل

 در مسکن یگذار هی به سمت سرماید ناخالص داخلی تولجهت رابطه را از) 1993( یجهان بانک
 یها گذاری سرمایه است و ی رشد بخش مسکن در گرو رشد اقتصاد،ن منظریاز ا. ندینما یمم یترس
  .ت داردی اولوی مسکونیها یگذار هیشود بر سرما ی می که موجب رشد اقتصادیمسکون ریغ

 جوانب ساخت و یدند که برخمعتق) 2004(م یو ک) 1980( ور یچون درهم ی کسان،تینهادر 
 هستند و لذا رابطه یند رشد اقتصادی جوانب آن ماحصل فرای و برخیساز محرک رشد اقتصاد

  .ن دو وجود داردین ای بیا ت دو طرفهیعل

                                                 
1. Wigren & Wilhelmsson 
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