مسکن درسال 96و چشمانداز97
دکتر محمود جهانی
کارشناس بازار مسکن

صدای پای رونق در بازار مسکن
نشــانههای رونق در بازار مســکن از ابتدای ســال 1396
نمایان شــده است؛ نشــانههایی که برخی از کارشناسان به
پررنگ شــدن آن امید دارند و برخی دیگــر اعتقاد دارند که
هنوزبارونقواقعیبازارمسکنفاصلهداریم.
بازار مسکن شهر تهران سال  96را با  5هزار و  384مورد
معاملــه آغاز کــرد .البتــه آمار نشــان میدهد کــه ماههای
اول هر ســال بهدلیــل تعطیل بودن نیمــی از روزهای آن با
همین تعداد معامله در بازار مســکن آغاز میشود .تعداد
معامالت مســکن در اردیبهشت ســال  96با رشدی تقریباً
 9هــزار واحدی نســبت به ماه قبــل به 16هــزار و 374مورد
رســید .در دو ماه بعدی سال 96یعنی خرداد و تیر ،بهدلیل
مصادف شــدن ایــن ماهها بــا ماه مبــارک رمضــان تعداد
معامــات رونــد نزولی به خــود گرفــت و دوبــاره در مرداد
ماه به اوج خود در  5ماهه نخســت سال  96یعنی  17هزار و
 984معامله رسید .در شهریور و مهر  96معامالت مسکن
روند نزولی داشــتند و مجدداًاز آبــان ماه 96روند صعودی
معامــات مســکن در شــهر تهــران آغــاز شــد و در دی ماه
رکورد معامالت ســال  96در بخش مسکن شکسته شد .در
ایــن ماه تعداد معامالت بــه  19هزار و  4معامله رســید .به
لحاظ قیمت مسکن نیز آمارها نشان میدهند که متوسط
قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران از فروردین  96تا
دی ماه  96روند صعودی داشــته و از  4.3میلیون تومان به
 5.2میلیــون تومان افزایش یافته اســت .در کل در  10ماهه
نخســت ســال  96حــدود  150هــزار و  541واحد مســکونی
معامله شــده که نسبت به سال  95رشــدی  12.2درصدی
داشــته اســت .همچنین به لحاظ قیمت مســکن ،متوسط
قیمــت هر متر مربع مســکن در 10ماهه نخســت ســال96
حدود 4.7میلیونتومانبودهکهدرمقایسهبامدتمشابه
ســال قبل  400هزار تومان رشد داشــته است .همچنین در
دی مــاه  96از مجمــوع  19هزار و 4واحد مســکونی معامله
شــده ،واحدهای تا  5ســال ســاخت بــا ســهم  49.5درصد
بیشترین ســهم را به خود اختصاص دادهاند .سهم مذکور
در مقایسه با دی ماه سال قبل 3.4درصد کاهش یافته و در
مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از  15سال افزوده
شده است.
بر اســاس این گزارش ،بانک مرکزی در آخرین گزارش
خود از وضعیت بازار مســکن اعالم کرد :بخش مســکن در
فصل اول ســالجاری رشــد منفی ۳/۵درصد را ثبت کرده
که این رقم در فصل دوم ســالجاری به  ۳/۱درصد رسیده
است .همچنین رشــد ارزش افزوده بخش مسکن در نیمه
نخســت ســالجاری معــادل  ۰/۶درصــد بــوده اســت .در
شــش ماه نخست ســال قبل رشد بخش ســاختمان منفی
 ۱۴/۶درصــد بــوده اســت .همچنیــن در بخش ســاختمان
ارزش ســرمایهگذاری بخش خصوصی مناطق شــهری به
قیمتهــای جاری نســبت به دوره مشــابه ســال قبل۱۲/۶

کارنامه زمستانی معامالت مسکن در تهران براساس
اطالعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی،
نشان میدهد دی ماه نزدیک به  18هزار واحد مسکونی
در تهران فروخته شد که به لحاظ تعداد معامالت
خرید ،این بازار بعد از آنکه در آذر ماه وارد فاز رونق شد،
اکنون کامالً در وضعیت رونق بهسر میبرد
درصــد افزایش یافته اســت .معــدل خرید و فــروش واحد
مســکونی در تهران از ابتدای ســالجاری تا پایان دی ماه ،از
رشد  12درصدی حجم معامالت نسبت به  10ماه اول سال
گذشــته حکایت دارد .ســال گذشــته ،حجم معامالت یک
ســاله حدود 6درصد نســبت بــه یک ســال 94افزایش پیدا
کــرده بود که از این منظر ،تفاوت فاز بازار بین ســالهای 95
و 96بخصوص در ماههای اخیر محرز است.
بررســی اطالعــات بــازار مســکن حاکــی از آن اســت که
در پایــان دیمــاه ســالجاری قیمــت و معامالت مســکن
همچــون ماه قبــل دارای رشــد نســبتاًقابل توجهی اســت.
طی 10ماه ابتدای ســال 1396تعــداد معامالت1/7درصد
نســبت بــه مــاه قبــل و  12/8درصد نســبت بــه ماه مشــابه
ســال قبل افزایش داشــته اســت .با توجه به افزایش حجم
تقاضای مســکن در بازار ،قیمتهای معامالتی هم از رشد
نسبیبرخورداربودهاست.
بازار معامالت ملک در نخستین ماه زمستان« ،دومین
مــاه رونــق» را تجربــه کــرد و بهعنــوان نقطــه امیــد بــرای
خریــداران مصرفــی ،بــا کاهش در «شــدت رشــد» قیمت
مسکنهمراهشد.
کارنامه زمستانی معامالت مســکن در تهران براساس
اطالعــات دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و شهرســازی،
نشان میدهد دی ماه نزدیک به  18هزار واحد مسکونی در
تهران فروخته شد که به لحاظ تعداد معامالت خرید ،این
بازار بعد از آنکه در آذر ماه وارد فاز رونق شد ،اکنون کامالً در
وضعیت رونق بهســر میبرد .دی ماه امسال حجم فروش
آپارتمان در پایتخت  13درصد نســبت بــه دی  95افزایش
پیدا کرد و در مقایســه با آذر امســال (تغییرات ماهیانه) نیز
با رشــد تکرقمــی معــادل  7.7درصد مواجه شــد .اگرچه
قیمت مســکن در دی ماه بــا افزایش همراه بــود اما میزان
افزایــش ،تقریباًهمانند رشــد قیمت در آذر بــوده که به این
ترتیــب ،دور موتــور تورم مســکن در این فاصلــه ثابت بوده
است.

بخشمســکندرســال 96باردیگــرارتباطووابســتگی
شــدیدخودبــااقتصادکشــوررابهنمایشگذاشــت.شــاید
بســیاریازکارشناساناقتصادیبراســاسروندسنتیبازار
مســکنونمــوداررکــودورونــقاینبخــش،ازابتدایســال
،96انتظارپایان 3.5ســالهرکودمتداولکهازبیشاز 4دهه
روندشــناختهشدهراپیداکردهبود،داشتند.اماایناتفاقبه
وقوعنپیوســتوبراینخســتینباردورهرکود،تاپایانسال
 96بلندتریــنوعمیقترینرکودیعنی 4.5ســالراســپری
کرد که این موضوع البته برای کســانی که شــناخت درستی
از فضای اقتصاد کالن کشور داشتند کامالً قابل پیشبینی و
قابلدرکبود.چراکهتداومرکوداقتصادیکشــور،مخالف
شــکلگیریهرگونــهزمینهایبــرایایجادرونــقدربخش
مســکنبــودونمیتوانســتمؤیدانتظــاراترونــقدربازار
باشــد.بهبیاندیگرمســکندرکشــورماتبدیلبهدماسنج
اقتصــادشــدهاســتوقتیکــهشــرایطاقتصادیمناســب
نباشدوفضایکسبوکارنویدبخشرونقوسرمایهگذاری
نیســت،مســکننیزنمیتواندازبسترمناســببرایرشدو
فعالیتبرخوردارشــود.اماازطرفدیگررشدنقدینگیدر
اینســال،درادامهسالهایاخیرمتأثرازاستقراضدولت
(نــهناشــیازافزایــشدرآمدهــاینفت)بهســیرصعودی
خود ادامه داده اســت ،لکن فعــاً این نقدینگی با تصمیم
وعــزمدولــتدرچالهسیســتمبانکیمحبوسگشــتهواثر
تورمــی آن در بخشهای مختلف اقتصــاد از جمله بخش
مسکن تحت کنترل درآمده اســت .اعالم کاهش نرخ سود
درماههایپایانیســال،شــرایطرابهطورنســبیبرایرشد
قیمتمســکنبعدازرشدشــاخصبورسوتحولدربازار
ارزوســکهفراهــمکــردودرمجمــوعوبــراســاساطالعات
مرکــزآمارایرانتا 18درصدمحققشــدکهاینموضوعنیز
بــاواکنشســریعدولتوعقبنشــینیازسیاســتکاهش
نرخســودواعالمســودهایویژهبانکیمواجهشــدوبهنظر
میرسداینرشدقیمتدرهمیناندازهکنترلشود.معهذا
درمــاهپایانیســالپیشبینینمیشــوداتفــاقخاصیدر
بخشمسکنرخدهدوبدونآنکهتغییرمحسوسیدرروند
سرمایهگذاریوتولیدایجادشودرشدمعامالتوقیمتدر
همینحدیکهدر10ماههسالاتفاقافتادهیعنی15درصد
رشــدمعامــاتو 18درصدرشــدقیمــتکنترلشــود.اما
در ســال ،97از آنجــا کــه اســتراتژی دولت ،تداوم سیاســت
انقباضــیحداقلدرالیحهبودجهاســتامــاازطرفدیگر
فشــار هزینههای جاری از جمله پرداخت یارانهها و حقوق
ودستمزددستگاههایاجراییفشارقابلتوجهیبربودجه
تحمیــلمیکندودولتســعیدارداینکمبــودراازطریق
استقراضیاروشهایجایگزینمشابهتأمینکندوازطرف
دیگرباهراسوترســیکهازتــورموفوراننقدینگیموجود
درجامعــهداردوســعیمیکنــدایــننقدینگــیراازطریق
سیاستهایدستورینرخسود،مدیریتنمایدبایداذعان
داشــتتازمانیکهاوضاعازدستدولتخارجنشدهاست
همینشــرایطادامــهخواهدیافت .کهالبتــهاینهمحدی
دارد و مطمئنــاًاقتصــاد قانونمندیهــای خــاص خودش
راداردوکنترلهــاتــاحــدیمیتوانداثرگذارباشــد.باالخره
سیســتمبانکیتاحدیمیتواندضرروزیانسیاســتهای
نادرســتنرخهایدستوریراتحملکند،قیمتارزوسکه
و طال تا حدی میتواند با اعمال سیاست دولت کنترل شود
ومســکننیزهمینگونهاســت.ازنظــراینجانب،مکانیزم
تعدیــلقیمتهاوقیمتهاینســبی،درنهایتبربازارها
اعمالخواهدشــدواصالحقیمتدربازارمسکننیزاتفاق
خواهدافتاد،امابهدودلیلاینافزایشقیمتورونقتولید
وســرمایهگذاریدربخشمسکندرسال،97جهشگونه،
همچونشرایطیکهدردورههایقبلداشتیمنخواهدبود.
اولکاهــشنســبینرختــورمدرســالهایاخیــرودوم
چشــماندازنرخرشــداقتصادیمتأثرازکاهشدرآمدهای
نفتییاپایاندورهنقشآفرینیدرآمدهاینفتیبراقتصاد
ایرانوالگوهایسنتیچرخههایرکوداقتصادکشور.تحت
شرایطفوق،بهنظرمیرسدگزینهتعدیلتدریجیقیمتو
رشدسرمایهگذاریدربخشمسکنمتناسببانرختورمو
رشدسایربخشهایاقتصادیمحتملترخواهدبود.البته
نرختورمدرســالآیندهیکرقمینخواهدشــدواحتماالًتا
 15درصد تحقق خواهد یافت و رشــد قیمت مســکن نیز تا
حدود20درصددورازانتظارنخواهدبود.
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