
 تالشی برای توسعه بازار رهن

های طرف تقاضا عرضه و سیاست های طرفطور سنتی به دو گروه سیاستها در بخش مسکن بههای دولتسیاستگذاری

 آوردن امکانات الزم، تولید مسکن خصوصاً ازها و فراهمکه با ایجاد مشوق سعی بر این استشود، که در اولی بندی میگروه

مسکن، ساز و کارها و ابزارهای الزم جهت  شود ضمن تحریک تقاضایسازی افزایش یابد، و در دومی تالش میمسیر انبوه

 .ردمسکونی در اختیار متقاضیان قرار گی تقویت توان خرید یا اجاره واحدهای

 است. شاید بیشتر به این دلیل که های بخش مسکن جانب طرف عرضه را گرفتهوضوح عمده سیاستگذاریدر کشورمان به

 هایآیند، و احتماالً سیاستتر به نظر میکنترلپروانه ساخت است که قابل هایی از قبیل زمین وطرف عرضه شامل نهاده

رسند. شاید هم به این دلیل که در کشور می تریمدت به نتیجه ملموسوتاهها در کمبتنی بر دستکاری قیمت این نهاده

 های طرف تقاضا موجود نبوده است. این در حالی است که در کشورهایاجرای سیاست های الزم جهت تدوین وزیرساخت

رسد نظام ا به نظر میاوالً در آن کشوره های بخش مسکن، متوجه طرف تقاضاست، چرا کهیافته بیشتر سیاستگذاریتوسعه

 کارآمد سازان و...( را به سمت تخصیصگران، انبوهاقتصادی بازیگران طرف عرضه )توسعه هایبازار آزاد بر اساس صرفه

شود، و در مقایسه با که آحاد مردم را شامل می کند. ثانیاً این طرف تقاضاستسازی تولید راهنمایی میمنابع و بهینه

 .های دولتی دارندها و حمایتاند که نیاز بیشتری به راهنماییآحاد مردم رف عرضه،ای طسازندگان حرفه

طور متوسط مصرفی خانوارها، و به ترین قلم سبدترین متقاضیان مسکن خانوارها هستند، و مسکن عموماً عمدهبزرگ

اندازهای گذشته، حال و از محل پسگذاری بزرگ حیاتشان است. این سرمایه گذاری خانوارها در طولترین سرمایهبزرگ

اندازهای کوچک و مستمر افراد را در طول پس شود، و بنابراین ایجاد نهادهایی که امکان تجمیعافراد تامین مالی می آینده

 .دار شدن آنهاستترین گام در راستای تحقق رویای خانهبزرگ کنند،شان تسهیل میدوران حیات

های رهنی، کنندگان واماعتبارسنجی، بیمه های رهنی، موسساتشود. بانکپذیر میامکاناین مهم در بازارهای رهن 

بازارهای  اند که در بازار پول به توسعههای رهنی و... از جمله نهادهاییخریداران وام دهندگان خدمات حساب امانی،ارائه

ی خرید مسکن از طریق تسهیالت مسکن و تنها با مال کنند. در بازارهای رهن فرصت تامیناولیه و ثانویه رهن کمک می

تنها به پشتوانه  توانندشود. بنابراین، با وجود این بازارها افراد میوام رهنی فراهم می ترهین واحد مسکونی موضوع

 .دندرآمدزایی حال و آینده خود، واحد مسکونی خریداری کن اندازهای هر چند ناچیز گذشته خود، و با اتکا بر ظرفیتپس

 

 تالش برای توسعه بازارهای رهن

ترین اقدام دولت در این زمینه است. مهم توجه به توسعه بازارهای رهن در چند سال اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته

 ویعنوان بازتسهیالت رهنی و نیز کاهش نرخ این تسهیالت است. بانک مسکن به هایافزایش سقف، مدت و تعداد فقره

توجه در حال حاضر در مقیاس قابل های دولت در توسعه بازار رهن است. این بانکلت، مسوول اجرای سیاستاجرایی دو

ست. ا های رهنی نیز نسبت به گذشته بسیار افزایش یافتهکند. اندازه این واممی به متقاضیان خرید مسکن، وام رهنی اعطا



ذاری گانداز مسکن یکم، پس از سپردهصندوق پس استفاده از منابعتوانند با اولی در تهران میدر حال حاضر زوجین خانه

 .ساله دریافت کنند12درصد تسهیالت  11میلیون تومان و با نرخ  160در بانک مسکن تا سقف 

« تسه»است که با نماد « اوراق تسهیالت مسکن» اندازی بازارهای رهنی، راههای بانک مسکن در حوزه وامیکی از نوآوری

دهد، در سررسید می شود. هر ورق در واقع نوعی اختیار معامله است که به دارنده آن اختیارمی در فرابورس ایران معامله

 .درصد( از بانک مسکن وام بگیرد 5/17) هزار تومان( را به نرخ معینی 500معلومی، مبلغ مشخصی )

« ازگذاری ممتسپرده سرمایه»توانند با افتتاح می شود. افرادتاً از محل سپرده ممتاز بانک مسکن ایجاد میاین اوراق مقدم

« مسکن تقدم استفاده از تسهیالتاوراق گواهی حق»زمان معینی و پس از گذشت مدت به ازای واریز مبالغ مشخصی

گیرد. ها تعلق مییادشده تنها به درصدی از سپرده هاییدریافت کنند. البته به دلیل محدودیت منابع بانک مسکن، گواه

اوراق »واقع  شود. درقابل معامله می« اوراق تسهیالت مسکن»در فرابورس ثبت و با عنوان  ها پس از یک ماهاین گواهی

ند، و کاهم میرا در بازاری ثانویه فر« تسهیالت مسکن تقدم استفاده ازاوراق گواهی حق»امکان معامله « تسهیالت مسکن

 .شودگذاری میبازار و بر اساس ساز و کار مبتنی بر عرضه و تقاضا قیمت بدین ترتیب وام مسکن در

یادشده اعطا کند، این بازار را ایجاد کرده تا  تواند به تمامی متقاضیان وام رهنی با مشخصاتاز آنجا که بانک مسکن نمی

قرار بگیرد.  بتاً آزاد و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در اختیار متقاضیاندر بازاری نس (این منابع محدود )وام رهنی

که نماینده اختیار دریافت این وام است با « تسهیالت مسکن اوراق»بدیهی است از آنجا که این وام ذاتاً ارزشمند است، 

 .وام باشد تیار دریافتاخ« ارزش زمانی»و البته « ارزش ذاتی»شود که نماینده معامله می قیمتی در بازار

 دارشدنبازارهای رهن و تحقق رویای خانه

تر از بازار آزاد برای تخصیص منابع منصفانه وکاری بهتر از عرضه و تقاضا و نظامیواقعیت این است که در اقتصاد، ساز

کالتی وبیش با مشکم یعی جایگزینهای توزکار بازار آزاد، تمامی نظاموشناسیم. در غیاب سازنمی محدود به نیازهای نامحدود

ناسایی ش»یا « بندیجیره»هایی مانند تسهیالت خود را با نظام گرفتعنوان مثال اگر بانک مسکن تصمیم میهمراهند. به

های رانت از محل توزیع وام توان تصور کرد که تا چه اندازه فساد ودر میان متقاضیان توزیع کند، می «هاترینمستحق

ه ای ککند که البته با پرداخت هزینهامکان را برای هر کسی فراهم می شد. ولی طراحی بانک مسکن اینجاد میرهنی ای

 .های رهنی بانک مسکن دسترسی یابدکند به وامآن را مشخص می بازار

عنوان مثال د. بهشودرصد( محاسبه می 5/17) کردن هزینه اوراق تسهیالت مسکن به نرخ وامنرخ موثر وام مسکن از اضافه

است، نرخ  هزار تومان 100چیزی در حدود  95بازاری اوراق تسهیالت با سررسید تیرماه  از آنجا که در حال حاضر قیمت

ها در مقایسه با نرخ تورم باالست، ولی که این نرخ شود. برخی بر این باورنددرصد می 24موثر وام مسکن چیزی در حدود 

ل از دالی کننده نیروهای عرضه و تقاضاست. یکیهایی است که منعکسها، نرخحال این نرخ باید توجه داشت که به هر

های رختوان با نباالیی معامله کند، این است که نمی های نسبتاًاینکه بازار حاضر است اوراق تسهیالت مسکن را با قیمت

دا کرده است، کاهش پی شود نرخ تسهیالت بانکیفته میرغم اینکه گدیگر تسهیالت دریافت کرد. به هایتری از بانکپایین



 اوراق»وام پرداخت کنند. ضمناً باید توجه داشت سهولتی که  آمده به اشخاصهای پایینها رغبتی ندارند در نرخبانک

ر رهن است، ب کند، و اینکه وثیقه دریافت وام همان واحد مسکونی موضوعدریافت وام ایجاد می در« تسهیالت مسکن

بانک مسکن افزوده است. در حال حاضر اخذ وام از سایر  های رهنیهای رهنی و درنتیجه باال رفتن نرخ وامجذابیت وام

بضاعت از متقاضیان کم فرآیندهای طوالنی و توثیق وثایق ارزشمند است، که این مورد از توان بسیاری ها مستلزم طیبانک

 .خارج است

بازان باعث باال رفتن قیمت های سفتهفعالیت شود کهعموماً گفته می« ق تسهیالت مسکناورا»همچنین در مورد بازار 

افزایش سقف  ها، کاهش نرخ وام واوالً باید توجه داشت که یکی از عوامل عمده افزایش قیمت اوراق شده است. در این مورد

ن شود، و بدینه برای اشخاص بیشتری فراهم میخرید خا وام اعطایی به هر شخص است، چرا که با افزایش سقف وام، امکان

بد ولی اوراق کاهش یا بازان ممکن است قیمتیابد. ثانیاً در غیاب حضور همین سفتهوام افزایش می ترتیب تعداد متقاضیان

ادی نههای پیشنقدشوندگی از طریق افزایش اختالف میان قیمت بازار نیز کاهش یابد. کاهش« نقدشوندگی»طور همزمان به

 .انجامدمجدداً به افزایش هزینه معامالت و در نتیجه افزایش نرخ موثر وام می خرید و فروش

نظیر جمعیت، هرم سنی، آمار ازدواج، طالق،  بازارهای رهن در کشور در ابتدای مسیر توسعه قرار دارند. بر اساس متغیرهایی

مسکونی نیازمند  میلیون واحد 10شهرسازی برآورد کرده که کشور طی ده سال آینده به تعداد  بعد خانوارها و... وزارت راه و

کند. امید است در آینده دولت بالقوه بازار را برآورده می های رهنی بانک مسکن بخش بسیار کوچکی از تقاضایاست. وام

 دارشدنرویای خانه رهای رهن و نیز تحققبیشتر در سمت تقاضای بخش مسکن، در مسیر توسعه بازا هایبا نهادسازی

 .تری برداردهای جدیشهروندانمان گام


