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چکيده:
بخش مسکن در اقتصاد از جايگاه ويژهاي برخوردار بوده و همواره يکی از نيازهاي ضروري خانوادهها
محسوب میگردد .در اقتصاد ايران همواره شاهد شکاف مابين عرضه و تقاضا و افزايش قيمت مسکن
طی چند دهه اخير میباشيم .از اينرو جهت تامين مسکن و ساختمان اقشار مختلف جامعه و کاهش
شکاف مابين عرضه و تقاضاي مسکن و ساختمان در ايران در راستاي مهار رشد قيمت مسکن ،میبايست
به بررسی علمی عوامل تعيينکنندهي عرضه و تقاضاي اين بخش پرداخت .لذا هدف تحقيق حاضر
بررسی عوامل تعيينکننده سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان ايران ،طی دوره زمانی -1831
 1833است .نتايج مطالعه حاکی از آنست که علیرغم بهبود ميزان سرمايهگذاري در بخش مسکن و
ساختمان طی برنامههاي توسعه اقتصادي ،به داليل متعددي از قبيل :سهم بسيار کم سرمايهگذاري بخش
دولتی در توليد و عرضه مسکن به همراه گرايش کم بخش خصوصی و تعاونی به سرمايهگذاري در
بخش مسکن ،نامتناسب بودن قيمت مسکن و تسهيالت اعطايی بانكها با توان اقتصادي خانوارها ،سوء
مديريت در تجهيز و هدايت نقدينگی بخش ،عدم کنترل و نظارت صحيح در بازار زمين ،مقطعی بودن
سياستگذاريها توسط متوليان بخش سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان متناسب با نياز جامعه
نبوده و هنوز شکاف زيادي مابين عرضه و تقاضاي مسکن و ساختمان در کشور وجود دارد.

واژههاي کليدي :سرمايهگذاري ،بخش مسکن ،تسهيالت اعطايی ،ايران
طبقهبندي R21, R38, R51 :JEL
 .1دانشيار ،گروه اقتصاد ،دانشگاه بوعلی سينا همدان( ،نويسندهي مسئول)shahabadia@gmail.com ،
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1ـ مقدمه:
بخش مسکن و ساختمان از دو جنبه اساسی حائز اهميت است .از يك سو ،بخش مسکن و ساختمان
داراي ارتباط گسترده و متقابلی با ساير بخشهاي اقتصادي است ،بطوريکه همواره تحت تاثير بخشهاي
ديگر قرار میگيرد و متفابال بر ساير بخشها نيز تاثير قطعی میگذارد .از سوي ديگر مسکن يکی از
نيازهاي مبرم و اساسی خانوادهها است که جايگاه ويژهاي در سبد خانوار دارد .همچنين مسکن براي
اکثر خانوادهها گرانترين کاال است و سرمايهگذاري در اين بخش نيز ،بزرگترين سرمايهگذاري در طول
زندگیشان محسوب میگردد .مسکن يك کاالي ضروري و بدون جانشين است و تقاضاي آن همواره
در حال افزايش است .زيرا از يك طرف بدليل افزايش جمعيت ،نياز به مسکن افزايش میيابد و از طرف
ديگر بدليل پديده مهاجرت به شهرهاي بزرگ ،تقاضا در اين شهرها با افزايش بيشتري مواجه میشود.
بنابراين معموال شاهد ايجاد عدم تعادل و شکاف بين عرضه و تقاضا در بخش مسکن و ساختمان میباشيم
و از آنجا که اين شکاف بصورت مازاد تقاضا در بازار مسکن و ساختمان ايران بروز مینمايد ،بنابراين
میبايست تدابيري در خصوص عرضه متناسب و هماهنگ با تقاضا صورت گيرد.
همواره از جمله متغيرهاي موثر در افزايش عرضه هر کاال ،افزايش سرمايهگذاري در آن بخش است.
البته بدليل وجود هزينه هاي باال در بخش توليد و عرضه مسکن ،و همينطور بدليل اينکه عرضه مسکن
يك فعاليت زمانبر است ،سرمايهگذاري در اين بخش از اهميت بيشتري برخوردار میگردد .يکی از
عوامل موثر در ميزان سرمايهگذاري در بخش مسکن ،چگونگی حضور بخش دولتی و بخش خصوصی
در کنار يکديگر در بازار مسکن است .در حالت کلی سرمايهگذاري توسط بخش دولتی و بخش
خصوصی ،می توانند مکمل يا جانشين يکديگر باشند ،بطوريکه در برخی موارد شاهديم ،دولت و يا
بخش خصوصی به تنهايی اقدام به سرمايهگذاري مینمايند .ولی مواردي نيز وجود دارد که هر دو بخش
حضور دارند و به عبارتی بخش خصوصی ،سرمايهگذاريهاي دولت را بعنوان جانشينی براي هزينههاي
خود محسوب میکند ،يا دولت به نوعی از بخش خصوصی حمايت مینمايد .بنابراين نحوه تعامل
سرمايهگذاريهاي انجام شده توسط اين دو بخش در بازار مسکن ،ميزان سرمايهگذاري در اين بخش را
تحت تاثير قرار میدهد .ترکيب بهينه سرمايهگذاري از ديدگاه اقتصاد ملی و منافع جوامع شهري و
روستايی ،ترکيبی است که باالترين بهرهوري سرمايه را به دست دهد ،بيشترين نياز به مسکن را پاسخگو
باشد و در عين حال به رشد ساير بخشها و فعاليتهاي اقتصادي سرعت بخشد .دستيابی به ترکيب بهينه
سرمايهگذاري در مسکن نيازمند آن است که در ترکيب سرمايههاي دولتی و خصوصی ،سهم سرمايه-
گذاري بخش خصوصی غالب باشد (عسگري و چگنی .)1833 ،عوامل متعددي وجود دارند که بر
سرمايهگذاري موثر هستند ،لذا به منظور تبيين دقيقتر شکاف عرضه و تقاضاي مسکن و ساختمان در
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ايران و همچنين شناسايی عوامل و متغيرهاي موثر بر سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان جهت
ارائه راهکارهاي سياستی مناسب براي سياستگذاران و تصميمسازان اقتصادي به بررسی و تجزيه و تحليل
عوامل موثر برسرمايهگذاري بخش مسکن و ساختمان ايران طی دوره زمانی1833 -1831میپردازيم .اين
مطالعه در چهار بخش تنظيم گرديده است :در قسمت دوم مبانی نظري و مطالعات تجربی بيان میگردد و
سپس در قسمت سوم ،به تجزيه و تحليل آماري دادهها در خصوص عوامل تعيينکننده سرمايهگذاري
بخش مسکن و ساختمان میپردازيم و در نهايت ،به منظور کاهش شکاف مابين عرضه و تقاضاي بخش
مسکن و ساختمان ،اقدام به نتيجهگيري و ارائه توصيههاي سياستی در راستاي بهبود عملکرد سرمايه-
گذاري مینمائيم.
1ـ2ـ مباني نظري و مطالعات تجربي
بطور کلی سرمايهگذاري يکی از متغيرهاي کالن اقتصادي است و میتواند نقش بسزايی در پيشبرد
اهداف اقتصادي کشور و دستيابی به رشد و توسعه اقتصادي باالتر داشته باشد .اصوالً ،از آنجا که
سرمايهگذاران به دنبال کسب سود هستند ،از بين بازار دارايیها از جمله بازار سکه و طال ،ارز ،سهام،
مسکن ،اتومبيل ،سيستم بانکی و ...در بازاري که از يك سو ريسك سرمايهگذاري پايين و از سوي ديگر
سوددهی باالتر باشد ،اقدام به سرمايهگذاري مینمايند .بخش مسکن نيز از جمله بخشهاي کالن
اقتصادي است که ساالنه حجم وسيعی از نقدينگی کشور را به خود جذب میکند ،به همين دليل
سرمايهگذاري در اين بخش از اهميت بيشتري برخوردار میگردد .همواره نرخ بازدهی سرمايه ،از جمله
عوامل تاثيرگذار بر سرمايهگذاري است و معموال در اقتصاد ،شاهد هجوم سرمايه به سمت بخش پربازده
هستيم .ضمنا بخش مسکن به لحاظ اينکه يك کاالي مصرفی بادوام و بدون جانشين است ،همواره داراي
تقاضاي فزاينده است و معموال شاهد زيان سرمايه در اين بخش نمیباشيم ،لذا میتوان بيان داشت عمال
قابليت جذب سرمايههاي کالن را داراست .در اقتصاد مالی معموال رابطهاي مستقيم ميان بازدهی و
ريسك وجود دارد .اين بدان معنا است که بازدهی باال با پذيرش ريسك باال همراه است ،ولی بازار زمين
و مسکن گزاره فوق را نفی کرده است و ريسك عموما پايين سرمايهگذاري در اين بخش ،بازدهی
بااليی را نيز با خود به همراه دارد (بان .)1833 ،در بازار مسکن ،بيشتر سرمايهگذاري توسط بخش
خصوصی صورت میگيرد .لذا براي تحليل علل تغييرات سرمايهگذاري در اين بخش میبايست بيشتر
عوامل تعيينکننده سرمايهگذاري بخش خصوصی را بررسی کرد .اصوال سهم سرمايهگذاري بخش
خصوصی در توليد ناخالص ملی در يك دوره زمانی ،میتواند مبين وضعيت اقتصادي يك کشور
باشد(عسگري و چگنی .)1833 ،میتوان بيان داشت به نوعی ،نقش دولت نيز در سرمايهگذاري بخش
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خصوصی منعکس میگردد و سرمايهگذاري بخش خصوصی و بخش دولتی بصورت يك طيف است
که يك سمت آن ،سرمايهگذاري اين دو بخش جايگزين هم میشوند (بدليل محدوديت منابع) و در
سمت ديگر ،با افزايش سرمايهگذاري بخش دولتی ،سرمايهگذاري بخش خصوصی نيز افزايش میيابد
(بيشتر در مورد هزينههاي جاري و عمرانی دولت) و موجب تشويق سرمايهگذاري در آن بخش میشود.
البته اقتصاددانان ساختارگرا معتقدند اگر در بودجه دولت ترکيب صحيح و انضباط بودجهاي وجود
داشته باشد ،مخارج دولت در قلمرو ضرورتهاي استراتژيك و بنيادي میتواند به اثر حمايتی منجر
شود ،به اين معنیکه افزايش مخارج دولت به عنوان مکمل و زيرساخت ،موجب افزايش سرمايهگذاري
بخش خصوصی میگردد(سامتی و همکاران .)1831از ديگر متغيرهاي اثرگذار بر سرمايهگذاري بخش
خصوصی ،نرخ بهره است .افزايش نرخ بهره از يك سو با افزايش هزينه سرمايهگذاري سبب کاهش
سرمايهگذاري شده و از سويی ديگر با فراهمسازي امکانات بيشتر براي تامين مالی پروژههاي اقتصادي
سرمايهگذاري را افزايش میدهد و در کل سبب مبهم ماندن اثر نرخ بهره بر سرمايهگذاري در کشورهاي
در حال توسعه میگردد(عباسی نژاد و ياري .)1833 ،نرخهاي بهره قابل مشاهده در ايران کميابی سرمايه
را نشان نمیدهند ،لذا هزينه سرمايه به عنوان يکی از محدوديتهاي سرمايهگذاري نمیتواند باشد .زيرا
بازارهاي سرمايه در حالی که بسيار محدود است ،از کارايی الزم هم برخوردار نيستند .بدين روي ،بدليل
محدوديت بازارهاي مالی ،کنترلهاي دولتی و تخصيص اعتبارات دولتی به بخش خصوصی ،نرخ سود
رسمی بانكها و يا نرخ غيررسمی بازار نمیتواند شاخص مناسبی براي هزينه اجاره سرمايه باشد و نرخ-
هاي سود واقعی بدليل تورم باال همواره بسيار پايين وحتی منفیاند(مرادپور اوالدي و همکاران.)1831 ،
از ديگر عواملی که بر سرمايهگذاري بخش خصوصی تاثير میگذارد ،نرخ تورم است که بيانگر وضعيتی
است که اقتصاد در بلندمدت با آن روبرو است .منظور از وضعيت اقتصادي ،وجود ثبات و يا نوسانات
اقتصادي است ،به اين مفهوم که زمانی اقتصاد در وضعيتی به سر میبرد که از تمام ظرفيتهاي توليدي
خود استفاده نمیکند ،افزايش تقاضا عکسالعمل سريعتر سرمايهگذار به تفاوت بين سرمايهگذاري واقعی
و مطلوب را به همراه خواهد داشت .اما زمانی که توليد واقعی باالتر از ظرفيت باشد ،عکسالعمل
سرمايهگذار با کندي بيشتري همراه خواهد بود(سليمی فر و قوي .)1831 ،از آنجايی که انتظارات نقش
بسيار مهمی در تصميم به سرمايهگذاري دارند ،هرگونه عدم ثبات سياسی و اقتصادي میتواند اثر منفی بر
سرمايهگذاري داشته است .تورم به عنوان يکی از شاخصهاي عدم ثبات ،موجب ايجاد نااطمينانی به
سياستهاي اقتصادي دولت شده ،ريسك سرمايهگذاري بلندمدت را افزايش داده ،اطالعات قيمتی را
مخدوش میکند و حتی موجب فرار سرمايه میشود .در چنين شرايطی ترکيب سرمايهگذاري به نفع
فعاليتهاي سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زيان سرمايهگذاري مولدند ،تغيير میيابد .همچنين
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افزايش مداوم قيمتها ،توزيع درآمد را به نفع صاحبان درآمد باال تغيير میدهد و چون با افزايش درآمد،
ميل نهايی به مصرف کاهش میيابد ،لذا با افزايش پسانداز گروههاي با درآمد باال ،امکان سرمايه-
گذاري بيشتر از طريق تامين اعتبار منابع داخلی فراهم میشود(عباسی نژاد و ياري .)1833 ،همچنين از
ديگر عوامل تاثيرگذار بر سرمايهگذاري بخش مسکن وساختمان ،وامها و اعتبارات بانکی است .اصوال
چگونگی توزيع اعتبارات (يا وامدهی) بانکها بر افزايش و يا کاهش فعاليتهاي توليدي تاثير دارند .اينکه
اعتبارات ب ه چه ميزان ،با چه نرخ سودي ،به چه گروه و براي کدام فعاليت اقتصادي پرداخت شوند ،می-
توانند کارکرد اقتصاد را تحت تاثير قرار دهند(سليمی فر و قوي.)1831 ،
بنابراين در ادامه به بررسی مطالعات تجربی صورت گرفته در اين زمينه میپردازيم:
سيز )2212( 1مقالهاي با عنوان "عوامل جغرافيايی تعيينکننده عرضه مسکن" طی دوره زمانی
1112ـ 2222ارائه داده است .محقق به اندازهگيري دقيق زمينهاي غيرقابل دسترس براي توسعه امالک
ومستغالت در شهرهاي اياالت متحده میپردازد ،همچنين مدلی براي بررسی تاثير در دسترس بودن زمين
بر توسعه زمين شهري و قيمت مسکن ارائه میدهد .با توجه به دادهها تاييد میکند که در تعادل ،با وجود
زمينهاي محدود در مناطق شهري ،میبايست مسکنهايی با قيمت و امکانات رفاهی باالتر وجود داشته
باشد .مدل همچنين نشان میدهد محدوديت زمين ،کشش عرضه مسکن را کاهش میدهد .وي در ادامه
مدلی تخمين میزند و در آن علل و عواقب بیکششی عرضه مسکن بررسی میشود .نتايج مطالعه بيانگر
آنست که کشش عرضه مسکن بصورت تابعی از محدوديتهاي فيزيکی زمينها است که به نوبه خود
نسبت به قيمت و رشد قبلی درونزا هستند .همچنين براساس نتايج ،عوامل جغرافيايی از مهمترين عوامل
تعيينکننده بیکششی عرضه مسکن است که مستقيما از طريق کاهش مقدار زمينهاي قابل دسترس و
بصورت غيرمستقيم از طريق افزايش ارزش زمين و تشويق بيشتر مقررات ضد رشد اثرگذار
است).(Saiz,2010
چن و زو )2223( 2در مطالعهاي به بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت بين سرمايهگذاري مسکن و
رشد اقتصادي در چين در سطح کل کشور و در مناطق ميانی ،غربی و شرقی طی دوره زمانی
1111ـ 2221پرداختهاند .نتايج مطالعه حاکی از آنست که اثرات سرمايهگذاري مسکن بر روي توليد
ناخالص داخلی در سه منطقه چين کامال متفاوت رفتار میکند .در تمام استانها ،نرخ رشد سرمايهگذاري
بيشتر از نرخ رشد سرانه توليد ناخالص داخلی در طول دوره مطالعه است و اختالف بين دو نرخ رشد
براي استانهاي مرکزي و غربی بيشتر است .نسبت سرمايهگذاري مسکن از توليد ناخالص داخلی در
1. Saiz
2. Chen & Zhu
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استانهاي شرقی بطور قابل توجهی پايينتر از استانهاي غربی و مرکزي است .نکته حائز اهميت آنکه
براي بيشتر استانها ،انحراف استاندارد نرخ رشد سرمايهگذاري مسکن بسيار کمتر از نرخ رشد سرمايه-
گذاري بر روي غير مسکن است .همچنين نتايج نشان میدهد ،رابطهي بلندمدت پايدار بين توليد
ناخالص داخلی و سرمايهگذاري بخش مسکن و سرمايهگذاري غير مسکن هم براي کل کشور و هم سه
زير منطقه برقرار است .در سطح کل کشور کشش سرمايهگذاري مسکن با توجه به توليد ناخالص داخلی
بيشتر از سرمايهگذاري بر روي غير مسکن است .کشش سرمايهگذاري در مناطق ميانه هنگاميکه سطح
سرمايهگذاري مسکن بعنوان درصدي از توليد ناخالص داخلی بسيار سريعتر از دو منطقه ديگر رشد می-
کند ،باالتر است ).(Chen and Zhu, 2008
پالکوسکی )2228(1مقالهاي تحت عنوان "کنترل اجاره و سرمايهگذاري مسکن" طی دوره زمانی
 1114 -1111در کمبريج ،ماساچوست ارائه میکند .محقق بيان میدارد ،بر اساس تجزيه وتحليل سنتی
اقتصاد ،وقتی مقررات اجاره بر بخش مسکن اعمال میشود در طول زمان کيفيت مسکن کاهش میيابد،
زيرا صاحب خانهها قادر به جبران سرمايهگذاري و هزينههاي تعمير و نگهداري نيستند .در مقابل
مقرراتزدايی (عدم کنترل اجاره مسکن) میتواند به سرمايهگذاري جديد در بخش مسکن منجر شود.
نتايج مطالعه نشان میدهد ،در صورت عدم کنترل اجاره مسکن ،سرمايهگذاري در کمبريج تقريبا %22
بيشتر از زمانی است که کنترل اجاره اعمال میشد .افزايش سرمايهگذاري در طيف گستردهاي هم در
محلههاي ثروتمند و هم کم درآمد ،اتفاق افتاده است .اين نتايج مشاهده شده در کمبريج ،در شهرهايی
همچون نيويورک نيز مشاهده میشود).(Pollakowski, 2003
سامتی و همکاران( )1831در مطالعهاي به بررسی رابطه بين عدم تعادل مالی دولت (کسري بودجه) و
سرمايهگذاري بخش خصوصی در ماشينآالت و ساختمان در اقتصاد ايران طی دوره زمانی -1832
1883پرداختهاند .نتايج مطالعه بيانگر آنکه ،بين توليد ناخالص داخلی و سرمايهگذاري خصوصی در
ماشينآالت و ساختمان ارتباط مثبتی وجود دارد .همچنين با افزايش هزينههاي دولتی ،سرمايهگذاري
خصوصی در ماشينآالت افزايش میيابد .اما با افزايش سرمايهگذاري دولتی ،سرمايهگذاري خصوصی
در ماشينآالت کاهش میيابد .در مورد ساختمان نيز ،ضرايب هزينههاي دولتی و سرمايهگذاري دولتی
بیمعنی هستند .با افزايش سرمايهگذاري دولتی در ماشينآالت ،سرمايهگذاري خصوصی در ساختمان
افزايش میيابد .همچنين بر اساس نتايج ،با افزايش کسري بودجه دولت ،سرمايهگذاري خصوصی در
ساختمان کاهش داشته و نشاندهنده نقش ضعيف دولت در اين بخش است درحاليکه در مورد ماشين-
آالت افزايش داشته و نشاندهنده نقش فعال دولت در اين بخش است
2. Pollakowski
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کيانی و همکاران( )1833در مطالعهاي با هدف شناسايی عوامل تاثيرگذار بر بازار مسکن شهر تهران و
بررسی اثر تغييرات هر يك از اين عوامل بر کل بازار مسکن طی دهه  ،1815-1835به تحليل بازار
مسکن شهر تهران پرداختهاند .نتايج شبيهسازي مدل نشان میدهد يك درصد افزايش بازدهی ساير
بازارهاي سرمايهاي (در يك سال) طی سالهاي آينده يك درصد قيمت مسکن را کاهش خواهد داد .ده
درصد احداث واحدهاي مسکونی در شهرهاي جديد با هدف پاسخگويی به تقاضاي مصرفی بطور
متوسط طی سالهاي آينده يك درصد قيمت مسکن را کاهش خواهد داد .ترغيب سرمايهگذاران براي
سرمايهگذاري در انبوهسازي و بکارگيري روشهاي صنعتی توليد مسکن که ده درصد توليد مسکن را
نسبت به توليد فعلی افزايش دهد ،بطور متوسط  2/2درصد قيمت مسکن را در طی سالهاي بعد کاهش
خواهد داد .از اينرو محققان در ادامه پيشنهاد میکنند افزايش بازدهی در ساير بازارهاي سرمايهگذاري و
کاهش تدريجی سيل نقدينگی در دست مردم ،تقاضاي مسکن را محدود به تقاضاي مصرفی میسازد که
روندي پايدار دارد و قابل برنامهريزي است .گسترش انبوهسازي نيز بويژه در شهرهاي جديد پيرامون
کالن شهرها به همراه توسعه امکانات زيربنايی و عمران شهري در اين شهرها درصدي از تقاضاي
مصرفی را متوجه خارج از شهر تهران کرده و به مرور تقاضاي سفتهبازي نيز از طريق افزايش بازدهی
ساير فعاليتهايی جاذب سرمايهگذاري رو به کاهش خواهد گذاشت .اين روند موجب تعديل رشد
قيمت در بازار مسکن شهر تهران و همراهی آن با افزايش سطح عمومی قيمتها میشود(کيانی و
همکاران.)1833 ،
نظري و سوري( )1833در مطالعهاي به بررسی حباب قيمتی در بازار مسکن ايران پرداختهاند .دادههاي
قيمت مسکن در تهران بيانگر آنست که قيمت واقعی مسکن از نوسانات زيادي برخوردار بوده که
احتمال وجود حباب قيمتی در بازار مسکن را افزايش میدهد .در نتايج ،وجود حباب تصادفی در بازار
مسکن ايران را رد میکنند .هر چند که بيان میدارند امکان توضيح تغييرات قيمت در بازار مسکن ايران
بوسيله حباب زودگذر وجود دارد .نتايج مطالعه نشان میدهد ،با افزايش تقاضا ،قيمت مسکن افزايش
میيابد و در صورت وجود حباب اين افزايش قيمت تشديد میشود(نظري و سوري.)1833 ،
کازرونی و ابقائی( )1831به بررسی چگونگی اثرگذاري مخارج مصرفی و سرمايهاي دولت بر سرمايه-
گذاري بخش خصوصی در ايران طی دوره زمانی  1852-1834پرداختهاند .نتايج بدست آمده نشان می-
دهد مخارج سرمايهاي دولت ،اثر مثبت و مکملی بر سرمايهگذاري بخش خصوصی دارد ،در حاليکه
مخارج مصرفی دولت جنبه رقابتی با مخارج سرمايهگذاري بخش خصوصی دارد .همچنين آنها در
مطالعه بيان میدارند ،بطور کلی در ايران مخارج سرمايهاي دولت در بخش ماشينآالت و ساختمان به
تسهيل فعاليتهاي بخش خصوصی کمك میکند و با توجه به توان مالی دولت ،اين گونه سرمايه-
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گذاريها بدليل وسعت و سنگينی تنها از عهده دولت ساخته است و نمیتواند مشمول بحث جايگزينی
اجباري سرمايه گذاري بخش دولتی به جاي بخش خصوصی شود ،بلکه اثر مکمل داشته و سبب حمايت
و گسترش بخش خصوصی میشود و حتی منجر به افزايش بازدهی سرمايهگذاري بخش خصوصی نيز
میگردد(کازرونی و ابقائی.)1831 ،
2ـ روش تحقيق
تحليل اين مطالعه به صورت توصيفی میباشد.
3ـ نتايج
بخش مسکن و ساختمان ،داراي ارتباط گستردهاي با ساير بخشهاي اقتصادي است ،بطوريکه افزايش
تقاضا و عرضه در اين بخش ،بر تقاضا و عرضه ساير بخشها نيز اثرگذار است .لذا مطالعه و بررسی اين
بخش براي کمك به برنامهريزي و طرحريزي سياستهاي کالن کشور ضروري مینمايد .همچنين با
توجه به اينکه در بخش مسکن ايران با شکافی مابين عرضه و تقاضا بصورت مازاد تقاضا مواجهايم ،لذا
الزم است عرضه متناسب با تقاضا افزايش يابد .بنابراين اگر بخواهيم مقوله مسکن و ساختمان را مطالعه
نماييم ،مهمترين متغيري که میبايستی بررسی شود سرمايهگذاري است که يکی از متغيرهاي کالن
اقتصادي است و ارتباط تنگاتنگی با رشد و توسعه اقتصادي کشور دارد .ازاينرو براي اينکه تصوير
روشنی از وضعيت بخش مسکن و ساختمان کشور ارائه نماييم ،الزم است ابتدا تصويري از کل موجودي
سرمايه و سرمايه گذاري در اقتصاد کشور ارائه شود و به تعيين سهم بخش ساختمان و مسکن از کل
سرمايهگذاري بپردازيم .سپس به منظور تبيين دقيقتر ،متغيرهاي تاثيرگذار بر سرمايهگذاري بخش مسکن
و ساختمان کشور ايران ،در دو دسته جداگانه آورده خواهند شد .در دسته اول ،متغيرهاي ارزش افزوده
بخش ساختمان ،شاخص بخش مسکن ،شاخص بهاي خدمات ساختمانی ،تسهيالت بخش مسکن و
ساختمان آورده میشوند .در دسته دوم نيز آن دسته از متغيرها که بيشتر ناظر برجنبههاي اقتصادي هستند،
گرد هم میآيند و شامل متغيرهاي توليد ناخالص داخلی ،جمعيت ،شاخص بهاي کاالها و خدمات و
نقدينگی میشود.
3ـ1ـ سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان
بخش مسکن و ساختمان ،يکی از مهمترين بخشهاي اقتصاد ايران است که به لحاظ داشتن ارتباط گسترده
پسين و پيشين با ساير بخشها ،از موقعيت ويژهاي برخوردار است .همچنين مسکن گرانترين کااليی
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است که خانوارها در طول زندگی خريداري میکنند .اما اين بخش واجد مشکالت مزمنی است که به
منظور شناخت مسائل و معضالت کنونی بخش مسکن و آسيبشناسی دقيق آن الزم است که درک
صحيحی از مجموعه عوامل و سياستهاي تاثيرگذار در سرمايهگذاري در اين بخش داشته باشيم .لذا به
منظور تبيين دقيقتر ،نتايج حاصل از وضعيت سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان ايران طی
برنامههاي توسعه اقتصادي در جداول  2 ،1و  8تصوير شده است .بر اساس جدول  1که ميزان سرمايه-
گذاري در بخش ساختمان را نشان میدهد ،طی سالهاي ( )1833 -1831موجودي سرمايه کل اقتصاد
داراي نرخ رشد مثبت بوده است و کمترين نرخ رشد موجودي سرمايه کل اقتصاد مربوط به برنامه اول
توسعه و بيشترين نرخ رشد موجودي سرمايه کل اقتصاد مربوط به برنامه چهارم توسعه است .اما ارزش
موجودي سرمايه در بخش ساختمان در سالهاي  1831برابر  14434ميليارد ريال بوده که نسبت به سال
 1833کاهش يافته است .کمترين نرخ رشد موجودي سرمايه در بخش ساختمان مربوط به برنامه دوم
توسعه با رشد منفی  21درصدي است ،در حاليکه بيشترين نرخ رشد(43درصد) در دوره زمانی برنامه
چهارم توسعه اقتصادي رخ داده ا ست .با توجه به اينکه ميانگين نرخ رشد موجودي سرمايه بخش
ساختمان در طی تمامی برنامههاي توسعه ( )%4و ميانگين نرخ رشد موجودي سرمايه کل اقتصاد در بين
تمامی برنامههاي توسعه ( ،)%22است ،میتوان بيان داشت نرخ رشد موجودي سرمايه بخش ساختمان
فاصله زيادي نسبت به نرخ رشد موجودي سرمايه کل اقتصاد دارد و داراي وضعيت مناسبی نمیباشد.
شايان ذکر است متوسط سهم موجودي سرمايه بخش ساختمان از کل موجودي سرمايه در برنامههاي
اول و چهارم توسعه به ترتيب برابر  1.3و  1.28درصد محاسبه شده که از برنامه اول تا برنامه سوم سير
نزولی داشته است و در برنامه چهارم افزايش داشته است .همچنين طی سالهاي ( ،)1833-1831نرخ رشد
تشکيل سرمايه و سرمايهگذاري در بخش ساختمان توسط هر دو بخش دولتی و خصوصی مثبت بوده
است .با اجراي اولين برنامه توسعه اقتصادي ،با توجه به بحث بازسازي مناطق آسيب ديده از جنگ و
توجه به مناطق محروم ،رشد سرمايهگذاري بويژه توسط دولت قابل مالحظه است و به عبارتی در برنامه
اول توسعه شاهد بيشترين نرخ رشد در سرمايهگذاري ساختمان توسط بخش دولتی هستيم ،در حاليکه
بيشترين نرخ رشد در سرمايهگذاري ساختمان توسط بخش خصوصی در برنامه چهارم اتفاق افتاده است.
کمترين نرخ رشد کل سرمايهگذاري بخش ساختمان ( 14درصد) مربوط به برنامه دوم توسعه اقتصادي
بوده که در اين دوره نيز کمترين نرخ رشد در سرمايهگذاري بخش ساختمان توسط بخش خصوصی و
بخش دولتی صورت پذيرفته است .عالوه بر اين در تمامی برنامههاي توسعه ،متوسط نسبت موجودي
سرمايه بخش ساختمان به کل جمعيت نيز کاهش يافته است بطوريکه در برنامه اول توسعه اقتصادي اين
ميزان  23.51درصد بوده درحاليکه شاخص مذکور در برنامه چهارم توسعه اقتصادي به  15.11درصد
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کاهش يافته است .نکته حائز اهميت آنکه ،علیرغم رشد سرمايهگذاري ساختمان توسط بخش
خصوصی و دولتی و وجود عوامل توليد مسکن در کشور ،اما با توجه به جمعيت جوان و رشد آمار
ازدواج در سالهاي اخير که ميزان تقاضا براي مسکن رو به فزونی بوده است بنظر میرسد توليد و عرضه
مسکن متناسب با نياز جامعه نبوده است .ازاينرو میتوان بيان داشت ميزان سرمايهگذاريهاي صورت
گرفته مناسب نمیباشد ،لذا بايد براي پاسخگويی به اين نياز اساسی به دنبال شناخت عوامل موثر بر بازار
مسکن بود که از طريق آن به اين تقاضاي روز افزون هرچه سريعتر پاسخ گفت.
جدول 1ـ ميزان سرمايهگذاري در بخش مسکن وساختمان ايران طی برنامههاي توسعه اقتصادي 31ـ1833
نام متغير

موجودي سرمايه کل کشور
(ميليارد ريال)
موجودي سرمايه بخش
ساختمان(ميليارد ريال)
کل سرمايهگذاري ساختمان
(ميليارد ريال)
سرمايهگذاري ساختمان توسط
بخش دولتی(ميليارد ريال)
سرمايهگذاري ساختمان توسط
بخش خصوصی(ميليارد ريال)

برنامه اول توسعه

برنامه دوم توسعه

برنامه سوم توسعه

برنامه چهارم توسعه

متوسط

1833 -1812

1814 -1813

1811 -1838

1834-1831

کل دوره

ابتداي

انتهاي

ابتداي

انتهاي

ابتداي

انتهاي

ابتداي

انتهاي

-1833

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

1833

321128

123123

151123

1113855

1132181

1453528

1551143

2211331

1232251

13182

15131

12513

3313

3182

3332

1312

14434

11342

25243

41812

84131

81341

41323

53523

34358

12311

41323

1823

22182

11513

22121

28385

21115

85813

41254

23238

11111

13351

15451

13118

13118

23584

21185

45551

28522

متوسط سهم موجودي سرمايه
بخش ساختمان از کل

1.3

1.25

2.32

2.31

1.28

موجودي سرمايه (درصد)
متوسط نسبت موجودي
سرمايه بخش ساختمان به کل

23.51

11.32

12.11

15.11

جمعيت (درصد)
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بر اساس جدول  2که نرخ رشد سرمايهگذاريهاي بخش خصوصی در بخش مسکن در شهرهاي
مختلف کشور را نشان میدهد ،در تهران ،شهرهاي بزرگ ،ساير شهرها و کليه مناطق بيشترين نرخ رشد
مربوط به دوره زمانی برنامه اول توسعه است .کمترين ميزان نرخ رشد در شهر تهران مربوط به برنامه سوم

11.22
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توسعه است به طوريکه ميزان سرمايهگذاري صورت گرفته توسط بخش خصوصی در سالهاي  1811و
 1838به ترتيب معادل  1834و  15323ميليارد ريال بوده و در برنامه چهارم توسعه اين ميزان به 32234
ميليارد ريال افزايش يافته است .درحاليکه با توجه به دادههاي موجود در جدول ،مشاهده میشود ميزان
نرخ رشد سرمايهگذاري در شهرهاي بزرگ ،ساير شهرها و کليه مناطق طی برنامههاي دوم و سوم توسعه
کاهش و در برنامه چهارم تقريبا روند افزايشی داشته است .در يك نگاه کلی در میيابيم بيشترين نرخ
رشد ميانگين سرمايهگذاري در طی تمامی برنامههاي توسعه در شهرهاي بزرگ است .وليکن اخيرا
(آخرين برنامه توسعه ،)1834-1831 ،توجه سرمايهگذاران بيشتر سمت شهرهاي متوسط و کوچك
جلب شده است و در برنامه چهارم توسعه ،نرخ رشد سرمايهگذاري در ساير شهرها  232درصد بوده که
ميزان سرمايهگذاري صورت گرفته توسط بخش خصوصی در ساير شهرها در سالهاي  1834و  1831به
ترتيب معادل  52811و  132843ميليارد ريال بوده است.
جدول 2ـ ميزان سرمايهگذاريهاي صورت گرفته توسط بخش خصوصی در بخش مسکن در شهرهاي
مختلف کشور طی برنامههاي توسعه اقتصادي 1833-31
نام متغير

سرمايه گذاري بخش خصوصی در بخش
مسکن در شهر تهران (ميليارد ريال)
سرمايه گذاري بخش خصوصی در بخش
مسکن در شهر هاي بزرگ (ميليارد ريال)
سرمايه گذاري بخش خصوصی در بخش
مسکن در ساير شهرها (ميليارد ريال)
سرمايه گذاري بخش خصوصی در بخش
مسکن براي کليه مناطق (ميليارد ريال)

برنامه اول توسعه

برنامه دوم توسعه

برنامه سوم توسعه

برنامه چهارم توسعه

1833 -1812

1814 -1813

1811 -1838

1834-1831

متوسط کل
دوره

ابتداي

انتهاي

ابتداي

انتهاي

ابتداي

انتهاي

ابتداي

انتهاي

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

813

1423

2312

3222

1834

15323

21213

32234

14321

211

1235

2411

3235

3511

21131

81382

35253

22184

441

1451

2258

1138

12311

23438

52811

132843

85513

1231

4118

1555

22231

23132

14211

128112

821312

11215

1833 -1831
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اما اگر بخواهيم سرمايهگذاري بخش خصوصی را بر اساس مراحل ساخت بررسی کنيم ،مطابق جدول
( )8در برنامه چهارم توسعه ،سرمايهگذاري بخش خصوصی بر روي مسکنهاي شروع شده ،در
سال 23253 ،1834ميليارد ريال بوده که اين ميزان در سال  1831به  12218ميليارد ريال افزايش يافته
است .اما بيشترين نرخ رشد سرمايهگذاري بخش خصوصی بر روي مسکنهاي شروع شده در برنامه اول
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توسعه اقتصادي است .به طوريکه ميزان سرمايهگذاري بر روي مسکنهاي شروع شده در سال ،1833
 231ميليارد ريال بوده که با رشدي معادل  232درصدي به  1285ميليارد ريال در سال  1812رسيده
است .همچنين بيشترين نرخ رشد سرمايهگذاري بر روي ساختمانهاي نيمه تمام مربوط به برنامه اول
توسعه میشود که میتوان بيان کرد در برنامه اول توسعه مسکنهاي شروع شده در سالهاي جنگ
تحميلی و انقالب اسالمی توسط بخش خصوصی تکميل شده است ،که ميزان سرمايهگذاري بر روي
مسکنهاي نيمه تمام در سالهاي  1833و  1812به ترتيب برابر  413و  2211ميليارد ريال بوده که اين
ميزان در برنامه چهارم توسعه به  131121ميليارد ريال افزايش يافته است .عالوه بر اين ،متوسط ميزان
سرمايهگذاري بخش خصوصی بر روي ساختمانهاي تکميلشده در برنامههاي اول و چهارم توسعه به
ترتيب برابر  312و  85311ميليارد ريال بوده است .نکته حائز اهميت آنکه علیرغم رشد ميزان سرمايه-
گذاريهاي صورت گرفته و افزايش عرضه مسکن و ساختمان طی برنامههاي توسعه اقتصادي ،ليکن
هنوز توازن بين بازار عرضه و تقاضاي مسکن و ساختمان وجود ندارد .به عبارتی عرضه صورت گرفته به
بازار نه تنها از نظر کمی متناسب با نياز بازار نبوده است ،بلکه قيمت مسکن عرضه شده در توان مالی و
نياز مصرفکننده اين کاال نبوده و روز به روز اين توان تحليل يافته است .لذا در ادامه به بررسی وضعيت
عوامل موثر بر سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان کشور طی برنامههاي توسعه اقتصادي می-
پردازيم.
جدول 8ـ ميزان سرمايهگذاري بر حسب مراحل ساخت توسط بخش خصوصی در بخش مسکن ايران
طی برنامههاي توسعه اقتصادي 1833-31
برنامه اول
نام متغير

سرمايهگذاري در مسکنهاي
شروع شده (ميليارد ريال)
سرمايهگذاري در مسکنهاي نيمه
تمام (ميليارد ريال)
سرمايهگذاري در مسکنهاي تمام
شده (ميليارد ريال)
سرمايهگذاري کل
(ميليارد ريال)

توسعه
1833 -1812

برنامه دوم توسعه

برنامه سوم توسعه

برنامه چهارم توسعه

1814 -1813

1811 -1838

1834-1831

متوسط کل
دوره
1833 -1831

ابتداي

انتهاي

ابتداي

انتهاي

ابتداي

انتهاي

ابتداي

انتهاي

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

231

1285

1111

3811

3524

22214

23253

12218

11812

413

2211

8351

12144

14151

81814

55553

131121

81211

238

1253

1113

4141

3122

14512

21554

41331

12435

1231

4118

1555

22231

23132

14211

128112

821331

11215
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3ـ2ـ دسته اول عوامل تاثيرگذار بر سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان
يکی از عوامل موثر بر سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان ،ارزش افزوده بخش ساختمان است.
به عبارتی هر چه ميزان ارزش افزوده بخش ساختمان باالتر باشد ،سرمايهگذاري بيشتري در بخش مسکن
و ساختمان صورت میگيرد .از اينرو با توجه به دادههاي جدول( ،)4بيشترين نرخ رشد ارزش افزوده
بخش ساختمان مربوط به برنامه اول توسعه و کمترين آن نيز با رشدي معادل  14درصد مربوط به برنامه
دوم توسعه است .همچنين ميزان ارزش افزوده ساختمان طی برنامههاي توسعه در سالهاي  1833و 1831
به ترتيب از  1421به  21322ميليارد ريال رسيده است .عالوه بر اين يکی ديگر از متغيرهاي موثر بر
سرمايهگذاري ،تسهيالت اعطايی بانكها به بخشهاي مختلف اقتصادي است .معموال به هر بخش
اقتصادي که تسهيالت بيشتري اعطا شود ،نشانگر پربازده بودن آن بخش است و سرمايهگذاران بيشتري
جذب آن بخش میشوند .بيشترين و کمترين نرخ رشد کل تسهيالت اعطايی ،به ترتيب مربوط به دوره
زمانی برنامه سوم و دوم توسعه است .کل تسهيالت اعطايی طی برنامههاي توسعه اقتصادي همواره با
رشد مثبتی رو به رو بوده به طوريکه از  1311ميليارد ريال در سال  1833به  2411822ميليارد ريال در
سال  1831افزايش يافته است .با توجه به اينکه ميانگين نرخ رشد تسهيالت بخش ساختمان و مسکن در
طی تمامی برنامههاي توسعه  212درصد و ميانگين نرخ رشد کل تسهيالت در طی تمامی برنامههاي
توسعه  222درصد است ،میتوان بيان داشت بخش مسکن و ساختمان در افزايش کل تسهيالت ،سهيم
بوده است و از آنجا که همواره نرخ رشد تسهيالت اعطايی به اين بخش مثبت بوده ،گوياي اين مطلب
است که اين بخش از بخشهاي پربازده اقتصاد است .در جدول( )4نيز متوسط سهم تسهيالت بخش
ساختمان و مسکن از کل تسهيالت محاسبه شده است که بيشترين سهم با  82.3درصد مربوط به برنامه
اول توسعه بوده است اما بعد از آن سهم تسهيالت بخش ساختمان و مسکن از کل تسهيالت در برنامه-
هاي بعدي توسعه سير نزولی داشته است و کمترين سهم با  24.3درصد به برنامه چهارم توسعه مربوط
میشود .همچنين با توجه به دادههاي جدول( ،)4بيشترين تعداد تسهيالت پرداختی توسط بانك مسکن
در برنامه چهارم توسعه در سالهاي 1834و  1831به ترتيب برابر  211و  121هزار فقره بوده است،
درحاليکه اين ميزان در سالهاي  1833و  1812برنامه اول توسعه به ترتيب برابر  113و  33هزار فقره بوده
است .با نگاهی دقيقتر به جدول ،در میيابيم تعداد تسهيالت پرداختی توسط بانك مسکن در برنامههاي
اول و سوم توسعه با رشد منفی مواجه بوده است .از نظر مبلغ پرداختی تسهيالت توسط بانك مسکن هم
از  832ميليارد ريال در سال  1833به  825585ميليارد ريال در سال  1831افزايش يافته است .همچنين بر
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اساس جدول مذکور ،بيشترين ميزان متوسط سهم تسهيالت پرداختی بانك مسکن به کل سرمايهگذاري
بخش مسکن توسط بخش خصوصی ،با  18درصد مربوط به برنامه چهارم توسعه است و طی تمامی
دورهها اين سهم افزايش داشته که اين موضوع بيانگر اين مطلب است که نقش بانك مسکن در سرمايه-
گذاري اين بخش اخيراً پر رنگتر شده است .در ساليان گذشته همواره يکی از سياستهاي اصلی اتخاذ
شده براي خروج از دوران رکود ،تحريك بازار از ناحيه تقاضا و تخصيص و افزايش سقف وامهاي
خريد مسکن بوده است .البته نظام بانکی با توجه به تعهدهاي خود براي تامين منابع مالی مورد نياز
مسکن ،تاکنون منابع الزم را تخصيص نداده است .هر چند محدود کردن اعطاي تسهيالت خريد مسکن
با هدف کنترل بازار و مهار تقاضاي سفتهبازي و جلوگيري از وقوع شوک قيمتی صورت گرفته ولی در
شرايط کنونی مناسب است سياست کنترل تقاضا صرفا با هدف حذف تقاضاي بورس بازانه مسکن ،دنبال
شود و تقاضاي واقعی همچنان امکان بروز و ظهور داشته باشد .همچنين شايان ذکر است اتکاء صرف به
منابع بانكها پاسخگوي نياز بخش مسکن نيست و مناسب است براي پاسخ به نياز انباشته در اين
بخش بستر اجرايی الزم جهت بکارگيري ابزارهاي تامين مالی جديد فراهم شود ،نظير :ايجاد بازار رهن
ثانويه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهيالت رهنی ،راهاندازي شرکتهاي تأمين سرمايه در حوزه
مسکن ،استفاده از صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد
انبوه مسکن که از يك طرف به توسعه قدرت رقابتپذيري در توليد مسکن و ساختمان و افزايش عرضه
در بين توليدکنندگان منجر میگردد و از طرف ديگر با افزايش عرضه نسبت به تقاضا باعث کاهش
قيمت تمام شده مسکن و ساختمان میگردد .عالوه بر اين براي حصول به هدف توازن در بازار مسکن و
ساختمان میتوان در کنار ظرفيت داخلی توليد مسکن ،اقدام به جذب سرمايهگذاري خارجی نموده و از
اين طريق هم از فناوريهاي به روز ،افزايش سرعت و کيفيت ساخت وساز ،همچنين افزايش سهم
شرکتی در اقتصاد مسکن و درنتيجه از بهبود و تسريع در سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان
منتفع شد .استفاده از فناوريهاي به روز ،افزايش سرعت و کيفيت ساخت و ساز بواسطهي کاهش هزينه-
هاي ساخت موجب افزايش سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان و پايينتر رفتن ريسك ساخت
وساز در ميان سازندگان میشود .در نهايت بايد خاطرنشان ساخت ،ازآنجا که در تمامی برنامههاي توسعه
اقتصادي ميزان سرمايهگذاريهاي صورت گرفته در بخش مسکن و ساختمان با رشد مثبت مواجه بوده و
همچنين ارزش افزوده ساختمان و تسهيالت اعطايی به بخش مسکن و ساختمان نيز در تمامی سالهاي
مورد مطالعه مثبت بوده ،از اينرو بنظر میرسد ارتباط مستقيمی بين سرمايهگذاري در بخش مسکن و
ساختمان با ارزش افزوده بخش ساختمان و تسهيالت اعطايی وجود دارد.
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جدول 4ـ دسته اول عوامل تاثيرگذار بر سرمايهگذاري بخش مسکن و ساختمان ايران طی برنامههاي
توسعه اقتصادي 1833-31
نام متغير

ارزش افزوده بخش ساختمان

برنامه اول توسعه
1833 -1812

برنامه دوم توسعه
1814 -1813

برنامه سوم توسعه
1811 -1838

برنامه چهارم توسعه
1834-1831

ابتداي
دوره

انتهاي
دوره

ابتداي
دوره

انتهاي
دوره

ابتداي
دوره

انتهاي
دوره

ابتداي
دوره

انتهاي
دوره

1421

14118

12821

14254

15122

11212

22142

21322

متوسط کل
دوره
1833 -1831
13254

(ميليارد ريال)
شاخص بهاي خدمات ساختمانی

8.1

2

18

3.5

21

14.5

34.5

84.4

28.45

(بدون واحد)
شاخص بخش مسکن (بدون

11

83

51

181

134

882

831

-

124.5

کل تسهيالت اعطايی(ميلياردريال)

1311

82541

83111

123128

142121

515231

122243

2411822

411881

تسهيالت اعطايی به بخش مسکن

8211

3381

11125

82311

42233

121232

133151

314252

182341

واحد)

و ساختمان (ميليارد ريال)
تعداد تسهيالت پرداختی بانك

33

113

253

184

223

211

121

211

213

مسکن (هزار فقره)
مبلغ تسهيالت پرداختی بانك

311

832

1452

1312

11534

12445

825585

48443

51138

مسکن(ميلياردريال)
متوسط سهم تسهيالت بخش

82.3

21.1

23.3

24.3

23

مسکن و ساختمان از کل
تسهيالت کشور (درصد)
متوسط سهم تسهيالت پرداختی

2.8

13.2

11

18

بانك مسکن به کل سرمايه
گذاري بخش مسکن توسط بخش
خصوصی (درصد)
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3ـ3ـ دسته دوم عوامل تاثيرگذار بر سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان
بر اساس جدول  5که دسته دوم عوامل تاثيرگذار بر سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان را طی
برنامههاي توسعه اقتصادي نشان میدهد ،ميزان جمعيت کل و جمعيت شهري دائماً درحال افزايش بوده
به طوريکه جمعيت کل از  58131هزار نفر در سال  1833به  14151هزار نفر در سال  1831افزايش يافته
است .همچنين ميزان جمعيت شهري در سال  21181 ،1833هزار نفر بوده که با رشدي  33درصدي به

23.12
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 52513هزار نفر در سال  1831رسيده است .با توجه به دادهها مشخص است که در طی تمامی برنامهها،
همواره نرخ رشد جمعيت شهري بيشتر از نرخ رشد کل جمعيت است .نکته قابل توجه آنکه با مقايسه
آمار توليد مسکن با نياز کشور برآورد صحيحی از کمبود مسکن در کشور را نمايان میسازد .به عبارتی
میتوان بيان داشت موجودي فعلی مسکن نسبت به تعداد خانوارهاي موجود ،همچنين بافتهاي فرسوده و
مسکن مورد نياز براي خانوارهاي تازه تشکيل شده ،عناصر اصلی نياز مسکن کشور را تشکيل میدهند.
اين در حالی است که پيك هرمیجمعيت کشور در حالگذار از دوران آموزش وپرورش به سنين
ازدواج و اشتغال است و پيشبينیها حکايت از اين دارد که آمار متقاضيان جديد مسکن رو به افزايش
است .از اينرو کمبود دائمی و مستمر عرضه ،عامل بسيار مهمی در قيمتگذاري و گرانی مسکن است،
که اين مسئله مويد کاهش تقاضاي موثر خانوارها و درنتيجه کاهش انگيزه سرمايهگذاري در اين بخش
است .از سوي ديگر در کل دوره مورد مطالعه ميزان نقدينگی و شاخص بهاي کاالها و خدمات با رشد
مثبتی همراه بودهاند به طوريکه ميزان نقدينگی در سال  ،1833از  13158ميليارد ريال به 2143314
ميليارد ريال در سال  1831افزايش يافته است .بيشترين و کمترين رشد نقدينگی طی برنامههاي چهارم و
دوم توسعه اتفاق افتاده است .مازاد نقدينگی موجود در جامعه در غياب بازار سرمايه کارآمد به دليل
ويژگیها و امکانات بالقوه جذب سرمايه در بخشهاي مسکن و اقتصاد سايهاي عمدتا جذب اين دو
بخش میشود .از بعد کالن اقتصادي ورود نقدينگی به بخش مسکن میتواند از آثار مخرب آن در ساير
بخشهاي اقتصادي و حتی شاخص کاالها و خدمات مصرفی (به جز مسکن) بکاهد .اما از نظر بخش
مسکن هم به لحاظ افزايش شديد قيمت و کاهش تقاضاي موثر و هم به لحاظ ايجاد نوسانات شديد در
توليد مسکن آثار تخريبی غيرقابل جبرانی را باقی میگذارد .بنابراين بنظر میرسد از يکسو با افزايش
درآمدهاي ناشی از نفت و افزايش نقدينگی در جامعه ،درآمدهاي انباشته شده به سوي سرمايهگذاري در
فعاليتهاي سودآور جذب میشود .در واقع ،هرگاه فعاليتهاي صنعتی ،کم بازده و پر دردسر هستندند و
فعاليتهاي تجاري با موانعی همچون محدوديتهاي ارزي يا مقررات محدودکننده واردات روبهرو
هستند و قيمت ارز ،طال ،سکه و کاالهاي بادوام ثابت بوده و انتظار تغيير عمدهاي در آنها نمیرود،
سرمايهها جذب بازار مسکن میشود و از سوي ديگر وجود تقاضاي سوداگرانه براي مسکن که با تغيير
نرخ بازگشت سرمايه ساير بخشها ،به سرعت وارد بازار مسکن شده يا از آن خارج میشود ،يکی از
عوامل اصلی نوسانات شديد و ناپايداري بازار مسکن است که باعث کاهش انگيزه سرمايهگذاري می-
گردد .همچنين افزايش شاخص بهاي کاالها و خدمات هم عرضه و هم تقاضا را متاثر میسازد و کاهش
تقاضاي موثر خانوارها به ويژه براي گروه کم درآمد و متوسط جامعه از زيان بارترين آثار افزايش تورم
بر مسکن محسوب میشود ،عالوه بر اين افزايش شاخص بهاي کاالها و خدمات نيز از يکسو بر روي
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افزايش قيمت مصالح ساختمانی و نهادههاي مورد نياز ساخت مسکن و ساختمان موثر بوده که در نهايت
منجر به افزايش هزينههاي توليدکننده و کاهش انگيزه سرمايهگذاري میشود .از سوي ديگر در صورت
افزايش شاخص کاالها و خدمات ،افراد رو به خريد کاالهاي با دوام میآورند ،از اينرو سرمايهگذاري
در بخش مسکن افزايش میيابد .شايان ذکر است ميزان توليد ناخالص داخلی در برنامه اول توسعه با
رشدي  85درصدي روبه رو بوده که در بين برنامههاي توسعه ،بيشترين نرخ رشد را داشته است .به
طوريکه ميزان توليد ناخالص داخلی به ترتيب در سالهاي  1812و  1833معادل  253321و 111528
ميليارد ريال بوده که اين ميزان در برنامه چهارم توسعه و در سالهاي  1831و  1834به ترتيب به 581211
و  483122ميليارد ريال افزايش يافته است .بنظر میرسد افزايش توليد ناخالص داخلی به بهبود تقاضاي
مسکن بيش از عرضه مسکن کمك کند .زيرا از يکسو ازآنجا که بخش مسکن هم يکی از بخشهاي
اقتصادي کشور است ،لذا در صورت رونق و رو به رشد بودن اقتصاد کشور ،بعلت سياستگذاريهاي
دولت ،بخش مسکن را هم دچار تحرک کرده و بالتبع قيمتها را باال میبرد .از سوي ديگر نيز چون قشر
قابل توجه متقاضيان مسکن در ايران از اقشار متوسط و پايين جامعه میباشند ،قطعا در صورت بهبود
توليد ناخالص داخلی و افزايش سهم اين اقشار از توليد ناخالص داخلی ،قدرت و توان خريد آنها افزايش
میيابد و در نهايت با رشد تقاضاي مسکن مواجه خواهيم بود.
جدول 5ـ دسته دوم عوامل تاثيرگذار بر سرمايهگذاري بخش مسکن و ساختمان ايران طی برنامههاي
توسعه اقتصادي 1833-31
برنامه اول توسعه

برنامه دوم توسعه

برنامه سوم توسعه

برنامه چهارم توسعه

1833 -1812
انتهاي
ابتداي

1814 -1813
انتهاي
ابتداي

1811 -1838
انتهاي
ابتداي

1834 -1831
انتهاي
ابتداي

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

جمعيت کل (هزار نفر)

58131

51433

51131

38152

34211

33845

31812

14151

38342

جمعيت شهري (هزار نفر)

21181

88148

85138

42284

41421

45133

41213

52513

42323

نقدينگی (ميليارد ريال)

13158

43185

35212

112331

241112

335331

121211

2143314

348312

11

84

31

141

151

214

821

-

138.5

111528

253321

231584

824141

822231

412421

483122

581211

841811

نام متغير

شاخص بهاي کاالها و
خدمات (بدون واحد)
توليد ناخالص داخلی
(ميليارد ريال)
توليد ناخالص داخلی بدون
نفت (ميليارد ريال)

132255

218344

224325

235423

ماخذ :بانك مرکزي جمهوري اسالمی ايران و محاسبات تحقيق
* شاخص بهاي کاالها و خدمات به قيمت ثابت 1813 =122است.

211214

838228

811853

411841

متوسط کل
دوره
1833 -1831

213413
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در جدول  3نيز شاخص کرايه مسکن و قيمت زمين در شهرهاي مختلف کشور طی برنامههاي توسعه
اقتصادي تصوير شده است .بيشترين شاخص کرايه مسکن در تهران ،شهرهاي بزرگ ،شهرهاي کوچك
و کليه مناطق در برنامه چهارم توسعه و در سال 1831به ترتيب برابر  11.4 ،31.3 ،31.3و  12و بوده
است .کمترين شاخص کرايه مسکن براي به برنامه اول توسعه اختصاص دارد .اما در مورد شاخص قيمت
زمين می توان مشاهده کرد شاخص مذکور در شهر تهران در سالهاي ابتدايی و انتهايی برنامه سوم و
چهارم توسعه به ترتيب برابر  82.3 ،88.4 ،15و  88.4است که درکل شاخص قيمت زمين در برنامه
چهارم نسبت به برنامه سوم توسعه افزايش يافته است .همچنين شاخص قيمت زمين در شهرهاي بزرگ،
شهرهاي کوچك ،در ساير شهرها و در نهايت در کليه شهرها در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه
سوم توسعه افزايش داشته است .اما نکته حائز اهميت آنکه نرخ رشد شاخص قيمت در تهران ،شهرهاي
بزرگ و کوچك و کليه مناطق در برنامه چهارم کمتر از برنامه سوم توسعه است .متوسط شاخص کرايه
قيمت به جز در برنامه چهارم توسعه ،در شهر تهران بيشتر بوده است .بنظر میرسد يکی از راههاي کاهش
قيمت زمين به منظور کاهش قيمت و هزينه مسکن ،استفاده از ابزارهاي مالياتی که جز ابزارهاي حاکميتی
دولتی است ،میباشد .بدينصورت که ماليات بر ارزش زمين ،هزينه نگهداري زمينهاي خالی را براي
سوداگران زمين باال میبرد و مالکان اين زمينها را به سمت استفاده بهينه از زمين هدايت میکند .ماليات
بر ارزش زمين بر خالف ديگر مالياتها که منجر به افزايش محصول میشود ،کاهش قيمت زمين را در پی
دارد .چون ماليات بر ارزش زمين بر همه زمينها وضع میشود ،به نوعی میتوان بيان داشت اين ماليات
بر صاحبان زمينها فشار میآورد که يا خودشان از زمينهايی که دارند به بهترين نحو استفاده کنند و يا
اين زمينها را به کسانی که توانايی انجام اين کار را دارند بسپارند ،در نتيجه بازار زمين به سمت کارايی
سوق داده میشود و معامالتی هم که درآن انجام می شود به منظور استفاده بهينه از زمينها صورت می-
گيرد نه سود .اما در کالن شهرها و شهرهايی که دولت براي کنترل بازار زمين و مسکن از اهرمهاي
مالکيتی همچون زمين بیبهره است ،میتوان از روش «باز توليد زمين» استفاده کرد« .باز توليد زمين» به
معناي تغيير بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري به بافتهاي کارآمد با طراحی شهري جديد و مناسب
است .بنابراين از آنجا که يکی از عوامل تاثيرگذار بر عرضهي مسکن و ساختمان کاهش قيمت توليد
مسکن بوده ،لذا انتظار میرود دولت توجه جدي به کاهش سهم قيمت زمين در قيمت تمام شده مسکن
نمايند .هر چند که در طی سالهاي اخير دولت تالش نموده تا در قالب پروژهي مسکن مهر و حذف
قيمت زمين از واحدهاي مسکونی ،سرمايهگذاري در اين بخش را تشديد نمايد و به نحوي وضعيت
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رکود بازار مسکن را با پاسخ دادن به بخشی از تقاضاهاي دهکهاي پايين درآمدي در کشور ،از بين برده
و رونق نسبی را در اين عرصه ايجاد نمايد.
جدول 3ـ شاخص کرايه مسکن و قيمت زمين در شهرهاي مختلف کشور طی برنامه هاي توسعه اقتصادي
1833-31

نام متغير

شاخص کرايه مسکن تهران(بدون
واحد)
شاخص کرايه مسکن شهرهاي
بزرگ (بدون واحد)
شاخص کرايه مسکن شهرهاي
کوچك (بدون واحد)
شاخص کرايه مسکن کليه مناطق
شهري (بدون واحد)
شاخص قيمت زمين در
تهران(بدون واحد)
شاخص قيمت زمين در شهرهاي
بزرگ (بدون واحد)
شاخص قيمت زمين در
سايرشهرها (بدون واحد)
شاخص قيمت زمين در کليه
شهرها (بدون واحد)

برنامه اول

برنامه دوم

برنامه سوم

برنامه چهارم

توسعه

توسعه

توسعه

توسعه

متوسط کل

1833 -1812

1814 -1813

1811 -1834

1834 -1831

دوره
1833 -1831

ابتداي

انتهاي

ابتداي

انتهاي

ابتداي

انتهاي

ابتداي

انتهاي

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

2.2

4.8

3.3

15.3

11.1

83.1

42

31.3

21.8

2

4.1

3.4

15.5

13.3

83.1

42

31.3

21

1.3

8.3

3

13.5

11.8

81

48.3

11.4

21.4

2

4.1

3.4

15.3

1321

83

42.4

12

21.1

-

-

-

-

15

88.4

82.3

88.4

23.1

-

-

-

-

12.4

42.1

83.3

42.1

82.2

-

-

-

-

12.1

42.2

84.1

42.2

81.5

-

-

-

-

12.2

81.4

88.3

81.4

82
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4ـ نتيجه گيري و پيشنهادات
از منظر اقتصاد کالن ،بخش مسکن با توجه به ارتباط پسين و پيشين بسيار باال با ساير بخشهاي اقتصادي
يکی از موتورهاي محرک اقتصادي محسوب میشود که در صورت رونق ،اشتغالزايی باال به همراه رشد
اقتصادي را به دنبال دارد .از اينرو در اين مطالعه به بررسی نقش عوامل موثر بر سرمايه گذاري بخش
مسکن و ساختمان در ايران پرداخته شده است .نتايج تحليل حاضر نشان داد ،با توجه به اينکه ميزان
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سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان طی برنامههاي توسعه اقتصادي بهبود يافته است ،اما به داليل
متعددي از قبيل :سهم بسيار کم سرمايهگذاري بخش دولتی در توليد و عرضه مسکن و ساختمان به همراه
گرايش کم بخش خصوصی و تعاونی به سرمايهگذاري در اين بخش ،کم و نامتناسب بودن قيمت
مسکن و تسهيالت اعطايی بانكها با توان اقتصادي خانوارها ،عدم مديريت مناسب در تجهيز و هدايت
نقدينگی بخش و نبود بازار سرمايه کارآمد جهت انتقال مازاد نقدينگی جامعه به ساير بخشهاي
اقتصادي ،عدم کنترل و نظارت صحيح در بازار زمين ،تداخل وظايف در حوزه مديريت شهري و بخش
مسکن و شهرسازي ،مقطعی بودن سياستگذاريها توسط متوليان بخش ،درحال حاضر سرمايهگذاري
صورت گرفته در بخش مسکن و ساختمان مطلوب نمیباشد و مازاد تقاضا در بازار مسکن وجود دارد.
وقوع مشکالت فوقالذکر در اين بخش ،ضرورت حضور کارآمد دولت  -در عرصههاي حاکميتی و
مالکيتی -را در بازار مسکن و ساختمان براي تامين نيازهاي اساسی جامعه نمايان میسازد .دولت بايد
سياستهايی اتخاذ کند که بازار مسکن ،رونقی پايدار و غير تورمیداشته باشد که اين مهم عالوه بر حل
معضل بخش مسکن و ساختمان ،منجر به رشد اقتصادي در کشور شده و اشتغالزايی بااليی را به دنبال
خواهد داشت .رونق دائم و غير تورمی در اين بخش ،مشکالت مسکن و اشتغال را به عنوان عوامل اصلی
فقر اقتصادي کاهش خواهد داد و باعث افزايش کارآمدي سياستهاي دولت خواهد شد .ازاينرو انتظار
میرود سياستگذاران و تصميمگيران اقتصادي به اين مولفه جدي و حياتی در سياستگذاريهاي خود
اهميت ويژهاي بدهند .لذا در ادامه پيشنهاداتی به منظور بهبود و تسريع سرمايهگذاري در بخش مسکن و
ساختمان ارائه میگردد:
ـ اتخاذ صحيح سياستهاي کالن اقتصادي(پولی ،مالی ،ارزي و تجاري) در بخش مسکن به منظور دفع
هرگونه التهاب در بازار معامالت مسکن.
ـ ارتقاء نقش بازار پول و سرمايه در تأمين مالی بخش مسکن و ساختمان.
ـ معرفی ابزارهاي نوين تأمين مالی جهت تسهيل و ساماندهی تأمين مالی بخش مسکن.
ـ جهتگيري تسهيالت اعتباري به سمت عرضه در بخش انبوه سازي.
ـ برقراري مديريت صحيح در جذب نقدينگی مازاد جامعه.
ـ حمايت نسبی دولت از اقشار کمدرآمد و گروههاي خاص در دستيابی به مسکن.
ـ استفاده از اهرم ماليات در کنترل قيمت زمين و مسکن.
ـ استفاده از فرآيند باز توليد زمين به منظور کاهش قيمت زمين در کالن شهرها.
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