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 مقدمه 

نم ق؛ حوزه رسننکو   هایی که همواره کارشننسانننا  از ه  نه نسوا  نیش ان ننما    رواق صر انامنناص  ا  رییکی از حوزه

توا ق چمتش راای ایجاص کسق که  ونی گمصش تو  صر کاابق انامناص تحمک رسنکو ریای که نه گو هنناتاما  انن   

  ان 

نیش انامنناصی نا  56ان ه اسنننو رانامنناص    نیش 78نیش رسننکو صارای ران ه ان نننو نا صهق که هرارها   ننا  ری

اشاغال غنمرساقنم ایجاص شقه ان   همچسنو نهم رسکو    1.2ان   یعسی نه ازای هم یک اشاغال  1.2ضمیب ا ا ار 

ساقنم ک ور حق ص ناتاما   شاغال ر شاغال  ه   نز  %12صر ا سکو حق ص  3.1  تعقاص  ساسق  نیش ر رنلنو   فم ه

ماص ک 33% نی صر توانق  اتااص صاتلی رحسوب ری ور را صرنمریاز حجم انا نا شوص  نه همنو جه  گنمص که  قش ا

های کنفن  رورص توجه نمار گنمص، تعاصل نمای صنانانی نه رعنارهای تونعه اایقار صر ایو نیش ضمو ایسکه نایق شاتص

   1ای نمتورصار ان نی ی صر ه   نز از اهنم   یژه

نیش  ۱۳۴گنمص   نا از حجم انامننناص را صر نمری %۳۳ای که نیش نننناتاما  نه نسوا  حوزهنسانمایو، نا توجه نه ایسکه 

سنو صارص نال توا ق ری ،ران ه ان نو   ا شعار  نا ، از ظمفن  ناالیی نمای تحقق  شسا نمتورصار  ۱۳۹۸نسا نه اذنا  کار
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  شان می شین با آمارها ن سکن دارای رابطه پی سین  78دهد که بخش م صاد و رابطه پ بخش  56بخش اقت

 است. 1.2اقتصادی با ضریب انتشار 

  40تدلید ناخالص داخلی و بیش از  از %20بخش مسکککن در دوران رونا اقتصککادی هر کشککدر  دود% 

 .دهدتشکیل سرمایه ناخالص را به خدد اختصاص می

  رشککته تدلیدی و صککت تی اسککت و آوا برآورد  ۴۰صککت ت سککاختبان به تت ایی مدتدر مبرش بیش از

 عایدی از مبل فروش نفت است.  مولغ از باالتر آن مالی گردش مدسسات مالی،

  ی در اقتصاد ملی ایران مت لا به بخش مسکن استدرصد اشتغال واق  ۱۵نزدیک به. 

 شاخص ها سکن یچشم انداز  سال  بازار م  بتیق :شددبیتی میبا تاثیر عدامل کاهتده چتین پیش 98در 

  .سال، کبتر از نرخ تدرم نقطه به نقطه رشد خداهد کرد ینسوت به ابتدا یسال جار یمسکن در انت ا

  شیکبتر از تدرم نقطه به نقطه افزا یگردد ولیمداجه م شیبازار اجاره، با افزا یاجاره ب ا در فصککل جابئا 

 .افتیخداهد 

  سکن با لباظ عدامل فزایتده شم انداز بازار م سال چ سکن تا  بتیقشدد: بیتی میچتین پیش 98در  م

شد خداهد کرد و چتانچه افزا یدر  دود نرخ تدرم عبدم یسال جار یانت ا شد شیر شد،  دینرخ ارز  با

 .دیخداهد گرد یمسکن باالتر از تدرم عبدم بتیرشد ق

  شد اجاره ب ا ب ستار شتریر صرف لیبه دل یخداهد بدد ول یقول دیاز  الت  بددن اجاره و کاهش تدان  یم

 خداهد بدد. یمستاجر، هبچتان کبتر از تدرم عبدم یخاندارها یاقتصاد
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صر صسع  نمرنی ر کالت تا نا   قش رسکو صر ر  ق توانق امصاتاه شوص  وعتا صر گزارشی نه روضشقه  اذا تالش  ناشق

ا  ان م اشا  نه نم  ایو ر وق نمرایه گذارا  نمای هقای  نمرایه ناوا  ر رنا ه رلی  ر اابه گم حل ه ها صرسکو 

 ناشنم  اناماصی

 

 های کالن اقتصادیتاثیر مسکن بر شاخص

ت ننکنل نننمرایه  %40توانق  اتااص صاتلی   ننش از از  %20نیش رسننکو صر ص را  ر  ق انامنناصی هم ک ننور حق ص 

 5که اناماص رسکو نم  مخ تور   نز روثم نوصه   صر ص ره شوک غنمشقیق، صهق؛ ضمو ایو اتااص را نه توص اتاماص ری

 .1صهقصرصق از نل  تور  را نه توص اتاماص ری 7.5تا 

های کال  اناماصی صارص، نوارل اناماصی از جمله صرهرق رلی، ایو رنا ، نال ه نم تاثنمی که اناماص رسکو نم شاتصصر 

نا توجه نه نهم نانل توجه صسع  ناتاما    رسکو صر اناماص کال   .توانق، رممف       نز نم نازار رسکو روثم هساسق

شق اس ننسی ریکسق؛ اگمچه انشیش  مخ رشق اناماصی کمک شایا ی توا ق نه افزاک ور، رشق ایو نیش   ر  ق ه  ری

سو ال  ص اای نمار نیشک ور،  رجقص تحمیم از ناتاما  رورص توجه ر سکو    ماصی ک ور از جمله ر های ریالف انا

  .ک ور رغفول را قه ان  صرنیش ایو صهق که   ا  ریهای اتنم صر حوزه رسکو ر  ق نالگنم ق، ارا 

 

 زایی حیاتی مسکن در تولید و اشتغالنقش 

 گنما    ظما (   چه تممنمنازا  )صا  گاهنا ، اژ ه گما    صاحبها صر ایما ، چه صر طمف تممنمنسناری از صیقگاه

نمرایه شاغال نقیهی ریرقیما ، اثم  ناتاما  را نم توانق ا اسقار ق  نمتی از ه ها صارای نسناصهای اژ ه ی   گذاری صر 

گذاری صر ننناتاما ؛ که تعقاص زیاصی از ی  نز نم اایه شننهوص رقیمیای اننن   فم  نم ایو اننن  که اگم نننمرایهنمت

های کارگنمی فعاال  نناتاما ی   چه نا رشناهص بال توص صارص، افزایش یانق، چه نا نه های اسننو   ان ننو را نهفعاان 

توا  نه نمرنننی توا  ری نارهایوشننوص  صراز ایو راه نمطمف ری کاریافزایق   ر ننکالت نیرمتبط، نم تعقاص شنناغال  ری

 اشاغال زایی نیش ناتاما  اشاره کمص:

 زایی بخش ساختمان در ایران بررسی توان اشتغال*

 گمصش رشاه توانقی   صسعای ان    طبق نمه رص رونسات راای، ۴۰صسع  ناتاما  نه تسهایی روتور رحمک ننش از 

شوص که  زصیک نه  ربلغ از ناالتم ه  راای ضافه  صنف اهمن  ایو نیش نایق ا ن   صر تو  ۱۵نایقی از رحل فم ش  ف  ا

   صرصق اشاغال  انعی صر اناماص رلی ایما  راعلق نه نیش رسکو ان  

 ۱۳۸٢تا  ۱۳۵۳نسجی   نم اایه هرارهای های اناماصان  که نا ر ششقه هم   ا  صاصه  ینمرنی اژ ه همچسنو صر 

کوص ا جارق   نمنکس، رگذاری صر ناتاما  نه افزایش تقاضا   صر  انجه افزایش اشاغال ریاثبات کسق که افزایش نمرایه

ر انق نا صهق که ی   ننا  ریهرقه صر اژ ه ننصننن تمیو  انجه نها جارق  رهمها ریصر ایو نیش نه رکوص صیگم نیش

هزار ۱۴۵هزار تا  ۱٢۰ننناال ه حق ص  ۱۳۸۳-۸۸نننااه ه، صر ص ره اسجشننقه صر نم اره چهار  تونننعااگوی تقاضننای نمه رص

 فمص  شغلی صر نیش ناتاما  ایجاص تواهق شق  
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کسق که نیش ننناتاما ی از اهمن  اننن ، تیکنق ریهای رجلس ا جا  شننقه نمرنننی صیگمی که از نننوی رمکز اژ هش

هق صناا قه   ا  ری - و اژ هش نا انافاصه از ر ش صاصهزایی نمتورصار ان   ایتوجهی صر نهبوص توانق   اشاغال صرتور

نمرایه ها را نه صورت رساقنم   غنمرساقنم روجب  احق توانق صر صیگم نیش ۱،۳٢گذاری صر ناتاما ، که یک  احق 

گذاری صر ننناتاما ، حق ص اسج شننغل نه صننورت رسنناقنم   تواهق شننق  همچسنو نه ازای صننق رنلنو  تورا  نننمرایه

   1قنم ایجاص تواهق شقغنمرسا
 

 1395تا  137تغننمات اشاغال ناتاما ی  قاط شهمی صر رقایسه نا جمعن  صر نال های 

 1395 1390 1385 1375 سال

 59146847 53646661 48259964 36817789 کل جب یت)نفر(

 49598529 45611138 41095674 28512756 سال و بیشتر 10جب یت 

 16544258 14449813 14046636 8799423 کل اشتغال )نفر(

 2078340 1670231 1764581 1038325 اشتغال ساختبانی)نفر(

 33.4 31.7 34.2 30.9 نرخ مشارکت اقتصادی)درصد(

 12.6 11.6 12.6 11.8 س م اشتغال ساختبانی)درصد(

 13952تا  1375ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشباری 
 

 

 رونق صنعت ساختمانفعال شدن چرخه اقتصادی با 

نا اذا   صارص های رهم صر اناماص ان  که ظمفن  نسنار ناالیی نمای جذب نمرایهنیش رسکو   ناتاما  یکی از نیش

نمای تم ج رکوص از اناماص  توا ق رهمامیو نارلهای ناالی صسع  ناتاما  صر اناماص، نیش رسکو ریتوجه نه ظمفن 

شق نمرایه نا صورت  نب صر که صر  صسع  نایم نیش ،ایو نیشگذاری رسا ماصی  نز های رمتبط نا ایو  صر چمته انا

   ک ور فعال تواهسق شق

نایم نیش شوص  سکو نانث ری  صسع  ر شق   صسع  رمتبط فعال  ساقنم نا ایو  ساقنم   غنمر صورت ر هایی که نه 

های رورص توجه نن ام نمار گنمص   نا حمای صر صورتی که صسع  ناتاما   ق  نز صر چمته اناماصی فعال شو  ،سقهسا

  ص اای ظمفن  ایو نیش افزایش یانق، ن عا توانق   اشاغال را نه ص بال صارص

صسع  را  200های اسنو   ان نو حق ص صر نیشاذا صسع  ناتاما  نا صسایع ریالف صر ارتباط ان ، از ه جایی که 

شقتوا ق تاثنم نمقهریه  ر  ق که  کسقصرگنم ری شاه نا ماص ک ور صا شمایط حاکم نم انا وا  تریصورت  هم صر  ای صر 

های اناماص رقا رای گذاری شقه صر راناای تحقق ننان نه اهقاف هقف قتوا گذاری صر نیش رسکو رینمرایهگف ؛ 

   3جاره نمل نپوشا ق
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 رونق تولید مسکن  موانع

ماص کال  را سق تور ،  ضاً نه انا نمرایهکاهش ارزش اول رلی صر ص رهایو روا ع نع گذاری صر نیش های رنا    نلسقرقت 

سهنالت نا کی    نوصهای ناالی ت ناز،  ن  نوا نو گمصص؛نازری …نات      مهنن نوص  اجباری نا و  را سق ااگنم   ص

های  ظا  نننازرا های رسنناقنم، ا حماف نا و  راانات 77، راصه ننناتاما  فم ش انش نا و  یا ننناتاما ی کارگما 

نعه نی از جایگاه نا و ی ه ها، تعمیف   ق  جایگاه نا و ی تو ناگاهرهسق شهمصاریهای ذیگما صر ص ع ها روا رنط را سق 

نعه نازا    تو صلی  ر ص ا بوه  نوصه،گما  نه ناف ا ساسق توانق ر  ق روا ع صیگم از های فم ار ناز صر هم روا ع نمتی  ه

  .صارص را سق افزایش ننم  رمااح ناتاما ی )تنمههو، رنلگمص   ننما ( ناز نمار انش ر ی فعاال  نات   

از  یکی ا  نمص که  های فمننننوصهاناسایی نه  وننننازی ناف زرنو   صانننناا  نقیمی نی  افزایش ننم  کمبوص همچسنو 

حق رسکو ی صر تهما ، غنم تمیو رسبع تیرنو زرنو نات   ا  صر حال حاضم رهمان رهمامیو روا ع ر  ق توانق رسکو 

 .هان های فمنوصه   تجمنع ریزصا ه،  ونازی ناف ٢٢از اراضی رحق ص صر رس قه 

 م ارهننه جایی  مننقه ان ؛ طبق های صورت گمفاه تالشزی ناف  فمنوصه  نز نلنمغم راینفا ه نم اره ص ا  نمای نازنا

شوصص ا ، نمار نوص ناف  نازی   احنا  سامصه  و صورت گ نعه رلی نه  صسق ق تو منص رسانع از  نوصه نا تی ارا  ؛های فم

نعه سهنالت ارزا  ننم  نه تو های فمنوصه امصات    قه، نلکه گما    فعاال  نیش تموصی صر ناف تاکسو   ه تسها ت

اای های ص گذشاه، اصل اجمای ایو طمح نق   تیمنص یارا هرنق نا افزایش ننم  رسکو صر یک نال حای نه  ظم ری

 .1غنم اناماصی ناشق

تا زرا ی که ایو روا ع از نننم راه توانق رسننکو نمصاشنناه   ننوص، نمالً نازار رسننکو همچسا  صر توا  گف  که نسانمایو ری

ضاً ص رهص ره نم تواهق های ر  ق کوتاه رقت تورری های تسا نی رکوص طوال ی رقت تورری   نع سله  ار نه  نل صورت  نه 

 .توا  یک نازار اایقار   جاری صر نیش رسکو را ا اظار صاش نمص    می

 

 خارجی بر بخش مسکنداخلی و گذاران معضالت سرمایه

ن   سا  ا سکو یکی از  نازهای ا انه ا  سکو   صر حاای که ر ناس طمح جارع ر نال)نما نط  زارت راه    95 صر ا ایل  تو

، ایما  نایق ناال ه حق ص یک رنلنو   احق رسکو ی توانق کسق که توا  راای ص ا  صر نهامیو حاا  (شهمنازی ر  مایی شق

نات  مف ربلغ رورص  ناز نمای  نمرایهکمام از   ن ، نسانمایو  سکو ی ا ناز ایو رنزا   احق ر صی   مو گذاری نیش ت

 .قی توانقات رسکو طمح جارع را تارنو کسقصاتلی   تارجی نایق هزیسه ران

گذاری صر رسکو  نس ، چماکه همگو ه ای اناماص  جوص صارص، کسی حاضم نه نمرایهتا زرا ی که ت م تحمیم   رکوص اله

 . اارسی نانث اف  شقیق ننم  رسکو شقه   صر رق ع زرا ی نسنار کوتاهی تماری تمیقارا  فم شسقه تواهسق شق

شقه رمص   گاه نمنق   طوال یجز تحمیم    صل از افزایش ارزش طال   صالر نانث  ماصی تور  حا رقتی نه نازار رکوص انا

ا ق صر زرا  رکوص اناماصی   افزایش تور  ارزش طال   صالر ثان     ضوح صیقهچماکه شهم  قا  نه رسکو  قاشاه ناشسق 

ممنم ریجس شوص  نسانمایو نا یک ر  ریارزش اول رلی نا اف  ر نه نمرایه جوی ا قک ت های تمص توص را  ارص گنم ق 
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ص  نیش ارز   طال کسسق تا  نع  صیق ه ها نه حوزه نازار نمرایه  نز رع وف   وص زیما ایو نازار نسا نم شمایط صاتل ک ور 

  .1شوصصچار نحما  ری

گمصص که نه چسقیو صهه نبل نمریگذارا  تارجی صر نیش رسننکو   ننناتاما  ایما  تجمنه حضننور نننمرایههمچسنو 

نمرایه ناتاما  نه تماری  ضور طمف تارجی صر حوزه  ن   صر  انع نمقه ح گذاری تارجی صر ایو نیش روفق  بوصه ا

تمیو رهم .ای  بوصه که رااکن  را نه همماه صاشنناه ناشننقشننوص   ایو ر ننارک  نه شنننوهنیش انما کاری رمنوط ری

شمک  ضور  نات های ترحق صیای که ح سکو نا ر کل رواجه کمص، نحث نوا نو رمنوط نه ارجی را صر نحث  ناز ر  

نمرایه شمک رااکن    تملک نوص که تقا   ایو نا و  تا نه ارم ز  نز از ر ارک     های تارجی صر نیش رسکو گذاری 

  جلوگنمی کمصه ان 

 

 1398سال  درچشم انداز بازار مسکن 

سوب ری حال ماصی رح سکو یکی از ان ما  های انا نا  که ر شسا نی زیم تالش شوص، اذا نا توجه نه  ظم کار صر نمر

 :2  نپس نساریوهای ایو روضوع را رورص توجه نمار صهنمنازار رسکو کاهسقه   فزایسقه کمصیم نلل   نوارل 
 

 *عوامل کاهنده قیمت مسکن 

 
 

 

 

 

                                                           
 3/5/98، را ع  ر ص نمرایه نه نیش رسکو 4، رسکوحسنو احمق ا غلی، کارشساس نازار  -2
 98ارصیبه    9همایش ص نای اناماص،  -2

(هرچند به صورت محدود)اجرای برنامه های تولید مسکن با پشتیبانی دولت 

کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش شاخص دسترسی به مسکن

کاهش اثر بخشی تسهیالت خرید مسکن

سیاست دولت مبنی برعدم افزایش تسهیالت خرید مسکن

پیشی گرفتن قیمت مسکن از تورم عمومی

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-57/128094-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
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 *عوامل فزاینده قیمت مسکن

 
شم کاهنده، و فزاینده عوامل لحاظ با سکن بازار های شاخص انداز چ سناریوهای در م  ارائه قابل زیر قالب 

 :1بود خواهد

 )فعلی های محدوده در نوسان( ارز نرخ در نسبی: ثبات  1 سناریو

 از چه هم   کمص تواهق  ق ه رشق نه  ق ه تور   مخ از کمام نال، اناقای نه  سب  جاری نال ا اهای صر رسکو *ننم 

 گمصص  ری تم ثبات نا نازار نگذرص، نال های راه

شاه نال اایا ی های راه از نن ام تهما  شهم صر رعارالت راها ه *تعقاص    1397 نال اناقائی هایراه از کمام   گذ

 .نوص تواهق  1396نال هایراه

 یاف  تواهق افزایش نه  ق ه  ق ه تور  از کمام  ای گمصص ری رواجه افزایش نا اجاره، نازار جانجائی فمل صر نها اجاره *

 .گمصص ری جبما  شاتص تور  نا رقایسه صر نها اجاره افااصگی نقب نعق های لنا صر  

 یاف    یواهق 1397 نال نه  سب  ایرالجظه نانل افزایش ناتاما ی های ام ا ه *تعقاص

 

 فعلی های محدوده از باالتر به ارز افزایش نرخ  2 :سناریو

شق، شقیق ارز  مخ چسا چه افزایش   کمص تواهق رشق نموری تور   مخ حق ص صر جاری نال ا اهای تا رسکو *ننم   نا

 .گمصیق تواهق نموری تور  از ناالتم رسکو ننم  رشق

 تواهق ناز رعارالتی ر  ق نه حاا  راماژ کوچک  احقهای نمای تموص نه ارز  مخ افزایش های راه صر رعارالت تعقاص *

 .یاف  تواهق کاهش رعارالت تعقاص ه  از اس  ای گ  

 انامنناصی توا    کاهش اجاره نوص  رمننمفی صانل نه  ای نوص تواهق نبلی نننساریو حاا  از نن ننام نها اجاره رشننق *

 .نوص تواهق نموری تور  از کمام همچسا  رسااجم، تا وارهای

                                                           
 98ارصیبه    9همایش ص نای اناماص،  -1

کاهش عرضه مسکن در مقایسه با نیاز به مسکن

کاهش خانه های خالی

باال بودن نرخ تورم عمومی و افزایش هزینه های ساخت مسکن

احتمال افزایش نقدینگی به دلیل احتمال استقراض دولت از بانک مرکزی برای

جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی

ع سیاست عدم افزایش نرخ سود بانکی با وجود باال بودن نرخ تورم عمومی و به تب

آن عدم کاهش یا عدم افزایش سهم سپرده های مدت دار از سپرده های بانکی
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 صر تموص نه ناتاما ی هایام ا ه   ناز   نات  نمای تقاضا رسکو ننم  افزایش نا رعمول ر انق نساریو ایو صر *

 .یانق ری افزایش شهمها کال 

 

 کالم آخر

ه ک کارشسانا  اناماصی   فعاال  نات    ناز ارنق ار هساسقنا توجه نه ا ایاب شعار ارسال نه نسوا  نال ر  ق توانق، 

نه تمنننوص که نسنننناری از  ؛های حمایای ص ا  نمار گنمصصر زرمه نم ارهنایق روضنننوع حمای  از توانق ا بوه رسنننکو 

  شوصکارشسانا  رعاقق ق نیش رسکو ان ما  اناماص ک ور رحسوب ری

کسق، ارا نا توجه نه هایی اننن  که نیش تمننوصننی صر ه  ناالتمیو  قش را ایفا ریاگمچه حوزه رسننکو از رعق ص نیش

اً صر کال  ننهمها  جوص صارص،  قش حمایای ص ا  ربسی نم تیمنننص زرنو نا هایی که صر نیش زرنو تمننوصننرحق صی 

ننم  رسانب نمای تارج شق  رسکو از کاالی نمرایه نه کاالی رممفی از یک نو    نز کاهش ننم  تما  شقه نات  

 .تم ان   افزایش حاشنه نوص ناز قگا ، امر گ

ننان نسانمایو، ص  شاه ناشق که ایو رهم نال نازار رسکو، ر  قی اایقار   غنم تورریهایی اتیاذ کسق که ا  نایق   ه نم صا

شاغاازایی ناال شقه   ا ماصی صر ک ور  شق انا ناتاما ، رسجم نه ر سکو    ضل نیش ر یی را نه ص بال تواهق حل رع

ش   ر  ق صائم   غنم تورری صر ایو نیش، ر کال صلی فقم انصا شاغال را نه نسوا  نوارل ا سکو   ا ماصی کاهش ت ر ا

گنما  گذارا    تممنمر ص ننان ر  ا اظار ریهای ص ا  تواهق شق  ازایوتواهق صاص   نانث افزایش کارهرقی ننان 

   ای نقهسقگذاریهای توص اهمن   یژهاناماصی نه ایو روافه جقی   حناتی صر ننان 


