هبانمخدا

«آسیبشناسیوضعیتمسکن»

حسين عبده تبريزي

چشمانداز :کشوری که در آن هر فردی دسترسی به مسکن کافی ،ایمن و در استطاعت در
سکونتگاههای برنامهریزی شده داشته باشد.
هدف :تحقق حق دسترسی به مسکن کافی برای همه؛ مسکن به مثابة حق اولیة انسانی؛ کاالیی

اجتماعی؛ سرمایهگذاریی اقتصادی؛ و راهبردی برای کاهش فقر و آفرینش شغل

داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانوادة ایرانی است .دولت موظف است با
رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند ،به خصوص روستانشینان و کارگران ،زمینة

اجرایی این اصل را فراهم کند.

2

ریشههاینابسامانیدرحوزۀمسکن
اصطکاکها
غیرقابلتجارت
گران
ناهمگن
کندیواکنشعرضهبهتحوالتتقاضا
....

•
•
•
•
•
•

ویژگیهایبخشمسکن
(مشکالتناشیازاینویژگیها
کموبیشدرهمۀاقتصادهایافت
میشود)

امابرخیمشکالتازساختارهاو
روابطداخلیاقتصادایران
موضوعاینارائه •
سرچشمهمیگیرد...
3

معیارهایی برای ارزیابی
کارنامة بخش مسکن را میوکناب بکا مسایسکة "سکونت اانااردک ب"
دورون اب کشنرها ارزیابی کرا .معیارهای اسکطاات مکاتی ااننارهکا
ابزارهای مناسبی برای مسایسة "سکونت اانااردک ب" اسک رراکک
ای ک معیارهککا بککزنر هقزمککاب نیق ک مسککن و "ارآم ک ار اسککطر
ااننارها" را تحاظ میکنن  .ای معیارها تبارون از:
• دااص «اسطاات اری اان» ( Housing Affordability Indexیا )HAI

• نسب «نیق اان ب ارآم » ()house price to income ratio

4

مقایسه با  95کشور جهان در نیمهی اول سال 2017

نیق اان ب ارآم  :نسب نیق یک اانة
میابنیق ب ارآم اراسطر یک ااننااة
میابارآم

روبة ایراب67 :
5

اسطاات اری اان :میزاب اسطاات ماتی
یک ااننااة وانع ار اهکهای میانی ارآم
برای بازپرااا وام رهنی یک اانة
میابنیق

روبة ایراب90 :

http://www.numbeo.com/property-investment/rankings_by_country.jsp
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سهممسکنازهزینهخانوارطیسالهای 71تا( 96درصد)
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نحوهءتصرفخانوارها(درصد)
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قیمتمسکنطیسال 71تا 98چندبرابرشدهاست؟
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@bazarmaskan

0

تحوالتجمعیتوواحدهایمسکونیدرکشور

9

شرح

1375

1385

1390

1395

تعدادجمعیت(هزارنفر)

60,055

70,495

75,149

79,926

نرخرشدساالنهجمعیت

-

1.62

1.3

1.2

تعدادخانوار(هزار)

12,280

17,585

21,110

24,196

نرخرشدساالنهخانوار

-

3.5

3.9

2.7

بعدخانوار

4.84

4.03

3.55

3.3

تعدادواحدمسکونیبدوناحتسابخانههای
خالی(هزارواحد)

10,770

15,859

19,954

22,825

تعدادخانههایخالی(هزارواحد)

-

633

1,663

2,587

تعدادخانههایدوم(هزارواحد)

-

-

-

2,098

تعدادواحدمسکونیبااحتسابخانههایخالی
(هزارواحد)

-

16,492

21,617

25,412

تعدادواحدمسکونیبااحتسابخانههایخالیو
دوم(هزارواحد)

-

16,492

21,617

27,510

ماخذ :مركز ْآمار ايران

تحوالتبعدخانوار
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 5نفرهیابیشتر
10

 3یا 4نفره
@bazarmaskan

1یا 2نفره

تحوالتشاخصتراکمخانواردرواحدمسکونیدرکلکشور
شرح

1375

تراکمخانواردرواحدمسکونیبدون
احتسابخانههایخالیوخانههایدوم
(کل)

1،14

1 ،09

1،06

1،06

تراکمخانواردرواحدمسکونی(شهری)

-

1،08

1،04

1،04

1،14

1،11

1،13

1،07

0،98

0،95

تراکمخانواردرواحدمسکونی(روستایی)
تراکمخانواردرواحدمسکونیصرفابا
احتسابخانههایخالی

11

1385

1390

1395

-

 .1ارتقای موضوع مسکن به اولویتی ملی
 .2افزایش مستقیم و غیرمستقیم عرضة مسکن
 .3ارتقای برنامهریزی و مدیریت کاربرد زمین

 .4ارتقای زیرساختها در سکونتگاههای غیررسمی
 .5به رسمیت شناختن بخش مسکن غیررسمی
 .6تشویق و حصول اطمینان از تولید مصالح ساختمانی مناسب
 .7گسترش دسترسی به تأمین مالی مالکیت مسکن در استطاعت
 .8بهبود چارچوبهای نهادی و مقرراتی بخش مسکن
 .9ارتقای مشارکت بخش خصوصی در ارائة مسکن در استطاعت
 .10حذف ناعدالتیهای موجود در رعایت حقوق مالکیت و سایر حقوق مرتبط با زمین و مسکن
12

تطابقالگویتقاضاوالگویعرضهدرشهرتهران(برایسال)1396

«توزیعواحدهایتکمیلشدهوتوزیعمعامالتبرحسبمتراژ»

عدمتطابقدرالگویعرضهوتقاضا

13
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مساحت زیربنای واحدهای مسکونی1395-
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151مترمربعوبیشتر
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 101تا 150مترمربع

 76تا 100مترمربع
@bazarmaskan

 75مترمربعوکمتر

ضرورتدرکمناسبازروابطاقتصادیحاکم
بربخشبرایسیاستگذاریکارآمد
• اقتصادنفتیایرانوعوارضبیماریهلندی
• مسکنجزییازاقتصادکالنکشورودنبالهرویآناست

• اهمیتتورمباالوپرنوسان(دربههمریختنقیمتهایاسمیوبازار
مسکن،درجلوگیریازمعرفیوگسترشنهادهایمالیجدید)
• اهمیت درآمد
• اهمیت بهبود فضای کسبوکار (برای تقویت هر دو سمت عرضه و تقاضا)
16

همبستگینوساناتاقتصادایرانوسایربخشهایاقتصادایران
همبستگیهاینوساناتبخشهایاقتصادایران

منبع :زاوه ،فخرالدین .)1396( .بررسی رکود صنعت ساختمان در ایران و ارایهی راهکار سیاستی برای ایجاد رونق .مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی.

خروجبخشساختمانازدورههایرکودفصلی

تغییرات لگاریتم ارزش افزودهی بخشهای اقتصاد ایران در دورههای رکود بخش ساختمان (حداقل دو دورهی منفی رشد پیاپی ارزش
افزوده) .توضیحات :دادههای بانک مرکزی با  X-13تعدیل فصلی شدهاند.
منبع :زاوه ،فخرالدین .)1396( .بررسی رکود صنعت ساختمان در ایران و ارایهی راهکار سیاستی برای ایجاد رونق .مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی .تهران.

 دخالت برای ارتقای کارایی به دلیل فرضیات بازار رقابت کامل
 نقش دولت متکی به نظریة کالسیک شکست بازار
 سه منشاء اصلی شکست بازار:
انحصار طبیعی ،برونریزها  externalitiesو کاالهای عمومی
 در مورد مسکن برونریزها بیشتر مطرح است (مثالً در منطقهبندی)

 تدارك زیرساختهای شهری و از جمله زیرساختهای اقامتی (کاالی
عمومی با ویژگیهای از انحصار طبیعی)

 دخالتهای کمتر از طریق توزیع درآمد به دلیل هزینة اجتماعی باالی
کسب یک ریال درآمد اضافی (هزینة نهایی وجوه عمومی) در مقایسه با
19

فایدة آن Laffer curve

 .1قیمت زمین و سوداگری در این بخش
 .2ضعف قوانین
 .3ضعف بازار رهن

 .4حجم باالی مسکن نامناسب

20

نهادههای تولید :قیمت زمین ()I
باالبودنسهمزمین
ار کشنرماب مطنسط "سوم زمی از نیق مسن " ار مسایس با ایگر کشنرها بسیار
باالس  .سوم زمی از نیق مسن ار نساط مطراکم دوری ریزی ار ح وا  60ارص
اس

و ار منرا مسن تنکس ای سوم حطی ب  80ارص هم میرس  .ار انیا ونوا ار
برای دورها و مراکز ماتی و وجاری بسیار ویژه مانن هنگکنگ و نیز ار کشنهای

کنرک و پرجقعیطی مانن ژاپ ک بتل کقبنا زمی سعی اارن بسطر اریا را ب زمی
نابلسننن وب یلکنن "سوم زمی از نیق واح مسنننی" وا ای ح باالس .
21

22

قیمتزمین
 .1گرانی زمین به لحاظ عدمسرمایهگذاری در زیرساختها و عدم حضور توسعهگران زمین
 .2نبود طرح آمایش سرزمین (پخشایش مناسب فعالیت اقتصادی در جغرافیای ایران) و شهرسازی
غلط
 .3عدماجرای طرح تفصیلی شهرها و تصمیمات شهرداریها (منطقة  22تهران و تراکم  750درصد)
 .4نبود نظام مالیاتی مناسب برای مبارزه با سوداگری در شهرها (در کنار سیاستهای پولی و مالی
نامناسب که باعث میشود مستغالت به عنوان سپر تورمی کارایی الزم را نداشته باشد)
 .5موجودی بزرگ اراضی دولتی و اراضی خصولتیها

23

23

نهادههای تولید :قیمت زمین ()II
چراسهمزمینتااینحدباالست؟
• ت محضنر ونسعگراب ار کشنرماب باتث د ه ترضة زمی دوری بهیچ تنناب پاسخگنی وساضای
فزاین ه آب نباد  .دورون اب برای برانرااری از ح انل ساح ا مات دوری نارارن ب کالبدورها
مواجرت کنن  .وساضای مازاا نیق های زمی دوری را ب سنی نساط وعااتی باال و باالور ه ای کراه
اس
اس .

و ب هقی اتیل ار کالبدورها "سوم زمی از نیق

واح مسنننی" بزرز غیرتاای باال رفط

• کقبنا ترضة زمی دوری بانبی ار وراکم بسیار باالی کالبدورهای کشنر و تلیاتخصنص ووراب
نقایاب اس  .ار حال حاضر ار میاب  100دور اول پرجقعی انیا ووراب اوازاهقی دور مطراکم اس
ک تق واً پس از دورهای کشنرهای پرجقعیطی نظیر هن بنگالاش پاکسطاب و فیلیپی نرار اارا (منبع:
http://www.demographia.com/db-worldua.pdfک اتبط دور کرج ج ا از ووراب
تحاظ د ه اس ).

24

نقشتوسعهگرانزمین ()I
پیامدهایعدمحضورشرکتهایتوسعهگری

• ب اتیل فس اب ای درک هاس ک داه یم ونوا ار کالب دورها ا مات دکوری ار اسکطر دکورون اب
اس و هرر از کالب دورها و حطی از مراکز دورها اورور میدنیم اسطرسی ب ح انل امنانات دوری
کم و کمور میدنا.
• باتیل نبنا رنی درک هایی اسک کک ار بسکیاری از دکورها و دکور های وکازه واسکیس ماننک پرنک
پرایس ص را و بوارسطاب و نیز ار بسیاری از واح های مسکن موکر بکاتیل ت ماحک ار زیرسکاا های
الزم بورهبرااری از واح های مسنننی سااطد ه وا زماب اسطسرار واسیسات زیربنایی و روبنایی ب وعنیک
افطااه اس .
• و ار نوای باز هم ب هقی اتیل اس ک ار برای از محلهای کالب دورهایی مانن ووراب مشو و  ...با
وجکنا سکاح بکاالی آتکناگی هکنا و انکناگ آتناگیهکای صکنوی و همرنکی بکا وجکنا ورافیکک سککنگی
دبانروزی نیق زمی و نیز "سوم زمی از نیق مسن " سر ب فلک میکش .
25

سوداگریزمین
 بیثباتکننده و مانع توسعه
 انتقال سود به صاحبان زمین
 از نظر بودجه

عدم دریافت رانت زمین توسط دولت

 تخصیص اعتبار مازاد به بخش
 تزریق سرمایهگذاری مازاد در مستغالت
 سفتهبازی ابزار چرخههای رونق و رکود مستغالت

26

مشکالت بازار زمین
عدمسیاستگذاری صحیح در بازار زمین ،به افزایش قیمت آن منجر میشود .کاهش تقاضای سوداگرانه
در بازار زمین شهری هدف اصلی سیاستگذار است .افزایش قیمت زمین به تناسب در گروههای
سهگانهی مسکن ،کاال و خدمات اثر گذاشته و به افزایش شاخص قیمت در آن گروهها منجر میشود.
افزایش قیمت زمین به افزایش قیمت امالک با کاربری تجاری و خدماتی نیز منجر میشود .این افزایش

به نوبهی خود به افزایش هزینههای خدمات ،بهداشت و مانند آن در سبد هزینهی خانوار منجر میشود.
برای مثال ،سهم هزینهی ساختمان (و طبعاً زمین آن) در هزینههای بهداشت و درمان در بخش
خصوصی باالست.

27

مشکالت بازار زمین
• هجوم سرمایه به سمت بازار زمین ،توازن بازارها را به نفع زمین تغییر داده و سرمایه را در زمین
انباشت و بلوکه میکنند .این پدیده باعث از دسترفتن فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای
مولد و اشتغالزای اقتصاد کشور میشود و سرعت گردش پول در اقتصاد کشور را کاهش میدهد.
رانت موجود در زمین شهری نیز یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد شهری است.

• بنگاههای اقتصادی به جای اینکه با افزایش بهرهوری و بهبود فرایند تولید به دنبال تولید بیشتر
و سود باالتر بروند ،به سوداگرانی تبدیل میشوند که میخواهند با تملک زمین و بهرهمندی از
افزایش قیمت آن ،هزینههای عدم افزایش بهرهوری را جبران کنند.

28

توسعهی پایدار با سیاست زمین مناسب شروع میشود
شهرها و مناطق را میتوان به شیوههایی توسعه داد که به اقتصاد و کیفیت زندگی بهتر
بینجامد ،و یا تسلیم گستردگی نامنظم ،بنبست ترافیکی و آلودگی شوند.

وقتی توسعهی شهری و سرمایهگذاری عمومی (دولتی) ارزش زمین را ارتقاء میدهد ،شهرها
ممکن است این منابع را برای زیرساختهای عمومی یا مسکن اقشار ضعیف به کار بگیرند ،یا
اجازه دهند این ارزشها ثروت بادآوردهای برای مالکان خصوصی شود ،و اوضاع نابرابری
را وخیمتر کند.

29

شهرهای بزرگ و کوچک موتور رشد و توسعهی
اقتصادی و اجتماعی تعریف شدهاند.

متأسفانه ،آنها در عین حال موتور گسترش محالت
پست و کثیف و بافتهای حاشیهای و افزایش فقراند.

30

سیاستگذاری در زمین شهری
سیاستگذاری «زمین شهری» مجموعهی سیاستهایی است که دولتهای مرکزی و محلی
در سه بُعد «مالکیت»« ،ارزش» و «کاربری» زمین اتخاذ میکنند تا بهرهبرداری بهینه از

این منبع کمیاب اجتماعی محقق شود .تعیین انواع مالکیت زمین اعم از ملکی و استیجاری،
جلوگیری از افزایش ارزش زمین ،جلوگیری از بروز سوداگری در زمین و حفظ تعادل بین
عرضه و تقاضا از طریق ابزارهای مختلفِ مداخلهی دولت مانند وضع انواع مالیاتها بر
زمین ،تعیین نوع و میزان کاربریها و مانند آنها ،همگی مسائلی است که در حیطهی
سیاست زمین قرار میگیرد.

31

اهداف سیاستهای زمین شهری
 عرضهی کافی زمین برای مسکن ،برای فعالیتهای اجتماعی و تفریحی ،و برای فعالیتهای
تولیدی از جمله تأمین خدمات شهری پایه.
 الگوهای فضایی شهری منسجم برای به حداقلرساندن استفاده از منابع متناسب با منافع
اقتصادی و اجتماعی.
 توزیع بهتر ثروت و درآمد ،از جمله دسترسی خانوارهای کمبضاعت به سرپناه.

 توزیع فضایی جمعیت و فعالیتها در سطح منطقهای و ملی متناسب با اولویتهای عمومی ملی
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منشاء «ارزش اضافی» زمین:
 پروژههای زیرساختی بخش عمومی.
 رشد عمومی نواحی شهری و نیز ایجاد زمینه برای درآمدهای شهری جدید.
 کمبودهای مصنوعی زمین حاصل اعمال شیوههای انحصاری و عدمپاسخگویی به تقاضا.
 سرمایهگذاری خصوصی روی اراضی مجاور.
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جذب ارزش اضافی

Value Capture

 برای تعیین «ارزش اضافی» زمین ناشی از دخالت عمومی در اراضی شهری از قبیل سرمایهگذاری و تغییر
در مقررات ،مدیر زمین نیاز به ابزار دارد .این «ارزش اضافی» در زیرساختها ،مسکن در استطاعت

( )affordableو موارد دیگر با هدف ارتقا و بهبود توزیع منافع توسعهی شهری سرمایهگذاری میشود.
 برای تسهیل جذب «ارزش اضافی» ،نقش زمین در توسعهی شهری ،تأمین مالی زیرساختها ،و کیفیت
خدمات شهرها به شهروندان به طور دقیق میباید برای شهروندان تعریف شود.
 جذب «ارزش اضافی» زمین چالشهای مداوم فنی و سیاسی دارد .برای برخورد با این چالشها مدلها و
ابزارهای تحلیلی باید طراحی شود.

 برای قانعکردن مردم ،الگوهای توسعهی پایدار شهری باید طراحی و به طور عمومی منتشر شود.
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روشهای کسب «ارزش اضافی»

 دریافت وجه در قبال خدمات عمومی ارائهشده از مالک زمین
 اخذ عوارض و مالیات از زمین

 مشارکت عمومی در توسعهی زمین بخش خصوصی
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 انطصااااناب با ماتیات بر زمی بسیار مناف ان رنب باتث ت مکارایی انطصکاای نقیدکنا بک ونتیک صک م
نقیزا و بازار را بر هم نقیزن .
 رنب ترضی زمی مح وا اس

اس

ران

و ارزش مننعی

آب با هزینکهای تقکنمی و اجطقکاگ اورااور آب مکروبط

انطصاای حاصل نبای ب ماتک وعل گیرا.

 ار ااذ ماتیات از زمی اوالً نرخ ماتیات مطناسب با ارزش زمی بای پلای باال روا؛ ثانیکاً ار ااکذ ماتیکات بک
جریاب نس ی منضنگ ونج دنا .بسیاری از زمی ها نس دنن گی باال ن ارن .

 ماتیات میبای ب گننای زراحی دنا ک ماتک ب ساا

زمی یا واگذاری آب وشنی د ه (بیشطر مربکنط

ب  )LVTو نگاه اری سنااگرانی زمی منصرف دنا.
 ماتیات کاهش اراضی رهاد هی اروبدوری منطوی دنا.
 برای حفظ محیطزیس

و هرز نرفط مناز برور دوری ک غیرنابل جکایگزینی هسکطن بایک نکنتی ماتیکات

ااذ دنا ک بطناب از آب ولسی «ماتیات سبز» ااد .
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انواعمالیاتبرزمین
مالیات بر عایدات سرمایهای

CGT

مالیاتبرارزشزمین
(زمینساختهنشده)

LVT

Land Value Tax
یا
Location Value Tax

مالیاتبرمستغالت

-

Property Tax

مالیاتبرزمیندارایارزشباال
SDLT
(باالترازسقفمشخص)
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Capital Gain Tax

Stamp Duty Land
Tax

منطق دخالت دولت در بازار زمینشهری
* نظام بازار نمیتواند به طور کارآمدی کاربریهای زمین را تخصیص دهد (دالیل شکست بازار).
* توزیع زمین بین افراد بسیار غیرهمگن و نامناسب است.
* مالکیت عمومی بخش قابلمالحظهای از اراضی در همهی کشورها به چشم میخورد (حتی در امریکا،
دولت فدرال  ٪29/6و دولتهای محلی و ایالتی  ٪9مالکیت دارند).
*تولید کاالهای عمومی توسط دولت در موارد زیادی به زمین نیاز دارد.
* دخالت اگر عدم کاراییها را کاهش دهد و منافع حاصله را عادالنه توزیع کند ،قابلتوجیه میشود.

* برونریزهای قابلمالحظهی (خوب یا بد) در موقعیت محلی وجود دارد.
* اطالعات نامتقارن وجود دارد.
* قدرت بازار بین بازیگران اقتصادی مختلف ناعادالنه توزیع شده و امکان عرضهی انحصاری وجود دارد.

* افراد و اجتماع محلی در ارزیابی منافع جاری و آتی دیدگاههای متفاوتی با هم دارند.
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اشکال

دخالت:

 وضع مقررات،
 اخذ مالیات،
 اعطای یارانه به بعضی فعالیتها،
 مالکیت مستقیم،

مشارکت در سرمایهگذاری شهری و ارائهی خدمات.
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ضعفبازاررهن
.1ضعفقدرتخرید؛دشواریتعریفاقساطدراستطاعت
.2نرخهایباالیتورم(سیاستهایپولیومالینامناسب
کهباعثمیشودمستغالتبهعنوانسپرتورمی کارایی
الزمرانداشتهباشد)

.3محدودیتهایقانونیومقرراتی
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متوسطدرآمدخانوارشهری
متوسطدرآمدكلساالنهيكخانوارشهري(هزارريال-بهقیمتثابت)1395
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@bazarmaskan

نسبتتسهیالترهنیبهتولیدناخالصداخلی
کشور
هلند

سال 2007میالدی
(درصد)
96.2

سال 2014میالدی
(درصد)
104.2

دانمارک

85.8

93.8

ایاالتمتحده

76.8

62.1

اسپانیا

61.4

59.9

انگلستان

77.6

80.6

آلمان

47.6

44.2

فرانسه

34.6

43.8

اسلواکی

12.4

21.2

لهستان

11.8

20.7

ایران

*9.5

**15.4

توضیحات * :سال  1386ه.ش.؛ ** سال  1391ه.ش.
منبع :زاوه و همکاران .)1396( .امکانسنجی و ارايه نقشه راه برای تأسیس نهادهای ضمانتی در دو حوزه مسکن و تسهیالت رهنی .مركز تحقیقات راه،
مسکن وشهرسازی (بهسفارش وزارت راه و شهرسازی).

 .1قوانین انعکاس خواستهای آرمانگرایه است :عدمتوجه به امکانات و منابع

 .2دولت در نقش اجرایی و نه نقش سیاستگذار
نمونة تاریخی :احداث  400واحد مسکونی در تهران -قانون 1326؛ قوانین
مصوب شورای انقالب و این اواخر بحث مسکن امید در مقابل مسکن مهر
 .3دخالت دولت در نظام قیمتها در هر چهار بازار و مخدوشکردن تخصیص منابع
قیمت مسکن و زمین
قیمت مصالح
نرخ اجاره
نرخ بهره
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 .4تضییع حقوق مالکیت و ایجاد تزلزل در قراردادها؛ از جمله مسئلة وقف

 .5تأکید بر نوع خاص سازماندهی (تعاونیها)
 .6یارانههای غیرمؤثر
 .7مصوبات واگذاری زمین که ضوابط شهرسازی و آمادهسازی کارآمد زمین را
مختل کرده است
 .8ناروشنبودن متن قوانین و امکان تفسیر چندگانه؛ بروز فساد گسترده؛ قوانین نیم
جان (مثال «کلیة قوانین مغایر ملغی میشود») و افزایش هزینة مبادله (افزایش
بیاطمینانی ،بازگذاشتن دست بوروکراسی بر زندگی مردم و مخدوشکردن
حقوق مالکیت و افزایش دعاوی و اختالفها)
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مادة  .2به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف ،تقسیط یا
واگذاری حق بهرهبرداری بهصورت اجارههای ارزانقیمت در قالب برنامههای زیر
اقدام نماید:
 .1حمایت از تولید و عرضة مسکن اجارهای توسط بخش غیردولتی متناسب با ...
 .2حمایت از تولید و عرضة مسکن برای گروههای کم درآمد ،اعضای تعاونیهای مسکن ،یا تحت

پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیرین مسکنساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.
 .3حمایت از تولید و عرضة مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی،
دستگاههای متولی گروههای کم درآمد و خیرین و واقفین مسکنساز.
 .4حمایت از تولید و عرضة مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فنآوریهای نوین و رعایت

الگوی مصرف مسکن
 .5حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در اجرای طرحهای تولید مسکن.
 .6حمایت از احداث مجموعههای مسکونی خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقالب
اسالمی و خیرین مسکنساز.

 .7حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضة مسکن در بافتهای فرسودة شهری و سکونتگاههای
غیررسمی توسط بخش غیردولتی.
 .8حمایت از کیفیت ساختوساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینههای بیمة
کیفیت.
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قوانین مسکن در کشورهای در حال توسعه
گرایشجدیبهوضعمقرراتاضافی()overregulation

وجهمثبت

•
•

کنترل بخش غیررسمی مسکن (اعمال استانداردهای حداقل کیفیت ساخت برای مثال)
دریافت مالیات و عوارض بیشتر (که مشکل  Laffer curveرا دارد)

وجه بدبینانه

•

•
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هزینة وجوه عمومی باالست (مالیاتها دشوار اخذ میشود)؛ حرکت به سمت سایر منابع
درآمدی (منشاء فساد)
اطالعات کارکنان دولت که باعث تبعیض مالیات و عوارض میشود (فساد گسترده)

نتایج :بخش بزرگتر اقتصاد غیررسمی
کاهش قدرت اعمال سیاستهای مسکن توسط دولت
سرمایهگذاری خارجی کمتر
سرکوب کارآفرینی
مقررات اضافی در بخش مسکن باعث میشود مسکن رسمی در استطاعت نباشد ،بهویژه برای
فقرا و حتی بیشتر افراد طبقات متوسط جامعه

 وجود بخش بزرگ اقتصاد غیررسمی نسبت به کل اقتصاد در ایران
سکونتگاههای غیررسمی را به همراه دارد.

 پدیدة شهریشدن فقر
 سکونتگاههایی که با مقررات مالکیت زمین ،کاربرد زمین ،منطقهبندی و
مقررات ساخت نامنطبق است.
 به دلیل سکونتگاهها و اقتصاد غیررسمی ،سیاستگذاری در مقایسه با کشورهای
در حال توسعه متفاوت است.
 توسعة مسکن غیررسمی بدون دسترسی به بازار اعتبارات ،استفاده از خدمات
عمومی و افزایش عدماطمینانها
 ویژگی مسکن غیررسمی :مغایرت با قوانین مالکیت زمین
مغایرت با مقررات منطقهبندی zoning
مغایرت با استاندارهای ساخت
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ناقض مالیاتهای مرتبط با زمین

 نبود اطالعات برای هدفگذاری و اشتغال غیررسمی
 عمدهی یارانهها به سمت بخش رسمی مسکن میرود
 تالش دولت به باالبردن نسبت مسکن رسمی به کل مسکن متمرکز است
 ضرورت قانونیکردن سکونتگاههای غیررسمی در کوتاهمدت برای گردآوری مالیات بهتر،
کنترل بهتر روی ساخت ،دادن خدمات بهتر به طبقات ضعیف خود باعث افزایش
سکونتگاه غیررسمی میشود (با هدف افزایش بخش رسمی اقتصاد در تضاد است)
 در کشورهای توسعهیافته :اعمال سیاست بازتوزیع درآمد
در کشورهای در حال توسعه :پرداخت یارانهها؛ مساعدههای مسکن
 سیاستهای بازتوزیع درآمد در مقابل بازتوزیع غیرپولی و نظام یارانهها

 دخالت در بخش مسکن برای مقابل با شکست بازار و افزایش کارایی از طریق بازتوزیع
درآمد در کشورهای در حال توسعه دشوار است
 نظریهپردازان انتخاب عمومی ( :)public choiceاحتمال باالی شکست دولت دیگر دخالت
دولت برای شکست بازار را توجیه نمیکند.
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منفعت اجتماعی
 سیستم مالیات بر درآمد بهینه در مرتبة دوم قرار میگیرد
یک دالر گردآوریشده در مقابل هزینة hildjاجتماعی نهایی (زیان کارایی حاصل از
انتقال درآمد) Laffer curve

 رعایت آثار فضایی سیاستهای مسکن در کشورهای در حال توسعه (رابطة محل اقامت با
محل کار و محل آموزش و  .)...آثار بلندمدت سیاستهای مسکن ناکارآمد بر ساختار فضایی
شهرها و بر ترکیب اجتماعی همسایگی در شهرها.
 مشکالت تعمیم زیرساختها به مناطق سکونت غیررسمی که آن سکونتگاهها را قانونی
میکند (موقعیت شبهقانونی) با تقویت حق مالکیت [دوگانة سیاست] .مزیت :قانونیشدن
باعث سرمایهگذاری در آن مناطق میشود.
 سیاست مسکن در کشورهای توسعهیافته ،تقویت طرف تقاضا است .برنامههای پرداخت یارانه
مرتبط با درآمد ،طرف تقاضا در تولید و ارائة مسکن در استطاعت و قابلقبول برای
نیازمندان را تقویت میکند .در کشورهای در حال توسعه ،به دلیل غیررسمیبودن بخش

بزرگ اقتصاد ،امکان اعمال برنامههای طرف تقاضا دشوار است ،و برنامههای طرف عرضه
چون ارائة مسکن اجتماعی رایجتر است .پرداخت تفاوت سود بانکی برای گسترش بازار
رهن از معدود برنامههای موفق طرف تقاضا در کشورهای در حال توسعه است.
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با تشکر

