تحوالت تابستانی بازار مسکن:
با به اتمام رسیدن تیرماه سال جاری ،ركود بازار مسكن ايران وارد پنجمین سال پیاپی خود شد كه از نظر
تاريخى به عنوان يكى از عمیقترين و طوالنىترين دورههاى ركود بازار مسكن طى دهههاى گذشته شناخته
میشود .بررسیها نشان میدهد تقريباً از تیرماه سال  ٩٢تاكنون غیر از چند ماه ،در اكثر ماهها تورم نقطه به
نقطه سالیانه قیمت مسكن از تورم نقطه به نقطه عمومى كشور كمتر بوده و عمق ركود طى چهار سال اخیر به
حدى ژرفتر گرديده كه بازار مسكن تورم منفى را تجربه كرده و در طی اين سالها نه تنها قیمتها به اندازه
نرخ تورم عمومى افزايش نیافته كه حتى با كاهش نیز مواجه شده است.
به طور خالصه ،عمده داليل ركود بازار مسكن طی چند سال گذشته را مىتوان در چند عامل به شرح ذيل
خالصه نمود:
 قيمت نفت :قیمت نفت به عنوان موتور توزيع ثروت در اقتصاد ايران شناخته میشود .لذا زمانی كه قیمت
نفت افت میكند ،نقدينگی كافى در سطح جامعه توزيع نمىشود و عدم بسط نقدينگى از منظر افزايش
درآمدهاى نفتى ،امكان افزايش قیمت مسكن از طريق افزايش قیمت نفت را سلب مینمايد.
 مازاد عرضه :در سالهای گذشته افزايش قیمت در بازار مسكن همراه با يك موج افزايش شديد ساخت و
ساز و ورود سرمايهگذاران جديد به اين بازار با هدف سودآورى بوده كه اين موج ساخت و سازها در
سالهاى  ٨٦تا  ٩١به اوج خود رسیده است .اما نكتهای كه وجود دارد اين است كه در سالهای بعد ،تقاضا
همچنان توان همراهی با عرضه را نداشته و مازاد عرضه و انباشت محصول ،ماحصل آن بوده است.
 نرخ سپرده بانکی :نرخ سپردههای بانكی طى چهار سال گذشته متناسب با كاهش نرخ تورم كاهش پیدا
نكرده و باال بودن نرخ سپردههای بانكى تقريباً امكان رقابت را از همه بازارهاى سرمايهگذارى از جمله
بازار مسكن سلب نموده و سرمايهگذاران در اين سالها ترجیح دادهاند تا به جاى سرمايهگذارى و خريد
ساختمان با هدف سودآورى ،نقدينگی خود را در سپردههاى بانكی با خیالی آسوده سرمايهگذاری نمايند.
 تسهيالت بانکى :در طى سالهاى اخیر بحران شبكه بانكى سبب شده تا سیستم بانكی امكان ارائه تسهیالت
متناسب با قیمت مسكن را نداشته باشد و بازار مسكن به يك بازار بزرگ خريد نقدى تبديل گردد كه اين
موضوع با توجه به قیمت باالى مسكن از عوامل ركود اين بازار محسوب میشود.
بر اين اساس ،از آنجا كه قیمت نفت احتمال پايینى براى افزايش دارد و ركود تقاضا و كاهش قدرت خريد
عمومى و پديده مازاد عرضه در بازار مسكن همچنان ادامه دارد و با توجه به ادامه بحران شبكه بانكى در
بخش عدم توان تسهیالتدهى و باال بودن نرخ سپرده ،در افق كوتاه مدت نمىتوان امكان خروج بازار مسكن
از ركودى را كه در آن گرفتار است ،متصور بود.

جديدترين آمار منتشر شده از بازار مسكن شهر تهران به عنوان پیشران بازار مسكن ايران حاكی از آن است
كه در چهار ماهه نخست سال  ،٩٦تعداد معامالت آپارتمانهای مسكونی شهر تهران به  5١هزار و 700واحد
مسكونی بالغ گرديد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ،كاهش اندكی را نشان میدهد.
در اين مدت متوسط قیمت يك مترمربع بنای واحد مسكونی معامله شده از طريق بنگاههای معامالت ملكی
در شهر تهران  45میلیون و ٢00هزار ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/٢ ،درصد افزايش نشان
میدهد.
همچنین بررسیهای اين حوزه در تیرماه سال  ٩٦حاكی از آن است كه ،تعداد معامالت آپارتمانهای
مسكونی شهر تهران به  ١4هزار و  533واحد مسكونی رسیده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل  ٢/5درصد
كاهش نشان میدهد؛ اين در حالی است كه در ماه مورد گزارش ،متوسط قیمت خريد و فروش يك مترمربع
زير بنای واحد مسكونی معامله شده از طريق بنگاههای معامالت ملكی شهر تهران حدود  4٦میلیون ريال بوده
كه نسبت به ماه مشابه سال قبل  ٦/٢درصد افزايش نشان میدهد.
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افت تدريجی قیمت مسكن طی مدت  4٨ماه اخیر از يكسو با كاهش شديد عرضه به دلیل بازده پايین
سرمايه همراه شده و از سوی ديگر با توجه به نزديك شدن قیمت مسكن به كف ،قدرت خريد دهكهای
متوسط افزايش يافته است.
از اين رو به دلیل تقويت بازار از طريق تسهیالت ٨0میلیون تومانی خانه اولیها و تسهیالت  ٦0میلیون
تومانی اوراق حق تقدم ،در بازه زمانی زمستان  ٩5تاكنون فرصت مناسبی برای ورود متقاضیان مصرفی به
بازار مسكن ايجاد گرديده كه افزايش تعداد معامالت در مناطق فرسوده طی تیرماه سال جاری نسبت به مدت
مشابه سال قبل حاكی از وجود اين تحرک نسبی در بازار میان متراژ ،كوچك ،قديمی ساز و ارزان قیمت
میباشد.

به اعتقاد كارشناسان اين حوزه ،در سال جاری آنچه میتواند رونق معامالت مسكن را رقم بزند ،نوعی از
تقاضا است كه به دنبال واحدهای مسكونی متراژ كوچك و ارزان قیمت شكل میگیرد .به بیان ديگر در حال
حاضر ،بازار مسكن از ناحیه تقاضای خانه اولیها ،ساكنان بافتهای فرسوده و ساير خانوارهای بدمسكن
قابلیت رسیدن به رشد و رونق را دارد.
در نهايت میتوان بیان نمود ،الزم است نگاه كلی به بازار مسكن از ساخت آپارتمانهای «لوكس» به ساخت
آپارتمانهای «كوچك متراژ مصرفی» تغییر كند تا امكان تحلیل دقیق از شرايط بازار و همچنین نوع رونق قابل
تحقق در بازار مسكن فراهم شود .زيرا شیفت آرام تقاضا از سمت واحدهای لوكس و كلید نخورده و نوساز
به سمت واحدهای مسكونی متراژ كوچك و ارزان قیمت با  ٦تا  ١0سال عمر ساخت عالوه بر آنكه نشان
دهنده كاهش قدرت خريد بخش مصرفی مسكن است ،حاكی از آن است كه بازار عرضه میتواند با يك
فاصله زمانی ،به منابع مالی راكد خود دسترسی پیدا كند و شايد به همین علت است كه در زمستان سال قبل
تعداد پروانههای ساختمانی شهر تهران  37درصد افزايش را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه كرد .اين
افزايش در حالی رقم خورد كه بخش مسكن كل اقتصاد از رشد منفی  ١7درصدی برخوردار بوده است .لذا
اين رشد پروانههای ساختمانی میتواند از سوی سرمايهگذاران آيندهنگر انجام پذيرفته باشد.
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