درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا ()22
بررسی ابعاد اثرات ویروس کرونا بر بخش مسکن

 .1کلیات
نوع بشر در طول تاريخ همواره با انواع باليا و بحرانها مواجه بوده و افول و محو بسياري از تمدنها و كشورها و
شهرها بر اين اساس رقم خورده است .با توسعه دانش و پيشرفت انسان ،شناخت انسان از انواع باليا و بحرانها و
بهتبع آن آمادگي در برابر آن به طور روزافزون بيشتر شده و در بسياري از موارد شناخته شده نظير سيل و زلزله
و ...دانش بشري تاحد زيادي زمينه تابآوري در برابر اين سوانح و بحرانها را فراهم ساخته و در سايه اين آمادگي
به توسعههاي عظيم در تمامي حوزهها دست يافته است .در اين فضاي اطمينان رشد جمعيت ،شهرنشيني و تراكم
و ارتباطات دوچندان شده و انسان امروزي بيش از هر روز ديگر در تعامالت متراكم چندبُعدي قرار دارد.
در اين ميان شروع سال  2020تکانهاي بزرگ براي غفلت و عجز انسان مدرن هزاره بود كه با تمام پيشرفتهاي
علمي ،به يکباره در برابر شيوع ويروسي بهشدت مسري در كمتر از  3ماه تمامي قارهها و  200كشور جهان را درنورديده
و آهنگ توسعه و رشد اقتصادي جهاني را معکوس و ابرقدرتهاي اقتصادي چين ،اروپا و آمريکا و قريب به اتفاق
معاونت پژوهشهاي
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كشورها را به چالش كشيده است.
شيوع اين ويروس در كشورمان نيز فراگير و گسترده و در زمره  10كشور اصلي تأثيرپذير از شيوع اين ويروس قرار داده است.
در طول تاريخ اپيدميهاي اين چنيني كليت و ساختارهاي توسعه را به چالش كشيده و حيات اقتصادي و
اجتماعي جوامع را در معرض چالشهاي جدي قرار داده است و در اين ميان شهرها و مناطق مركزي اقتصادي
شهرها بهعنوان نماد توسعه بشري ،مهمترين كانون اشاعه و گسترش اين ويروسها شدهاند.
از اين حيث در كنار ابعاد درماني و بهداشتي و تالشهاي علمي براي فائق آمدن بر اين ويروس ،زمينهسازي
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رهايي ،تابآوري و احياي حيات شهري بهعنوان موتور اقتصادي كشورها و عرصه استقرار عمدهترين گروه اشتغال
و فعاليت در بخش خدمات اهميتي دوچندان دارد.
 .2آثار کرونا بر بخش مسکن

تاريخ انتشار:

گسترش آني شيوع ويروس كرونا در اسفندماه  1398به كاهش شديد فعاليتهاي اقتصادي ،تعطيلي مشاغل و

1399/1/27

كاهش تعامالت اقتصادي منجر شد كه بهطور مستقيم اثر خود را در كاهش  24درصدي تعداد معامالت ماهيانه
شهر تهران نسبت به بهمنماه  1398و همچنين كاهش نسبت به معامالت اسفندماه  1397نمايش ميدهد.
با تعطيلي كسبوكارها و بهخصوص برخوردهاي رودررو ،انتظار ميرود روند كاهشي تعداد معامالت اسفندماه،
در فرودين  1399هم ادامه يابد .پيشبيني در مورد تداوم وضعيت قيمت و تعداد معامالت مسکن تاحد زيادي
1

مبتني بر سناريوهاي زماني مهار شيوع ويروس كرونا متغير خواهد بود ،بهنظر تداوم وضعيت قرمز و تعطيلي و كاهش كسبوكارها
مستقيماً به كاهش يا ثبات تعداد معامالت و ثبات يا كاهش قيمتها در فصل بهار منجر شود.
در حوزه اجارهبها بهنظر ميرسد با توجه به آسيب معيشت خانوار ،تثبيت اجارهبها در دو ماه ابتداي سال  1399محتمل باشد،
هرچند در ادامه سال احتماالً به روند افزايشي بين  20تا  30درصد سالهاي اخير بازخواهد گشت.
موضوع مهم در اين حوزه تشديد شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزينه اجارهبهاست كه بهنظر نيازمند مداخله دولت است .در
همين حوزه تجارب مشابه جهاني در حمايت از مستأجران در حال افزايش است .در انگلستان با توجه به شرايط پيش آمده در اثر شيوع
كرونا ،صاحبخانهها تا سه ماه آينده از جواب كردن مستأجران خود منع شدند.
دولت آلمان در صدد كمکهايي ،ازجمله ممنوعيت اخراج مستأجران واحدهاي مسکوني و تجاري در صورت عدم پرداخت اجاره است .بهنظر
ميرسد انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازي در ايفاي نقش ساماندهي بازار مسکن استيجاري ،تبعات اقتصادي و اجتماعي نامطلوبي
خواهد داشت و تعريف گزينه و بسته هاي حمايتي و تشويقي در اين حوزه الزامي است .هرچند بهلحاظ محدود بودن ابزارهاي اقدام در
حوزه مسکن استيجاري نتوان انتظار سياست مؤثر كوتاهمدت در اين حوزه داشت.
 .2-1تولید و عرضه
توقف الزامي (نظير كالنشهر تهران براساس نامه رئيس سازمان مديريت بحران به شهرداري تهران در تعطيلي كارگاههاي ساختماني)
يا خودخواسته فعاليت كارگاههاي ساختماني شهرها كه از اسفندماه مطرح و به مرور اجرا شد بهنظر ميرسد تا پايان فروردينماه ادامه
يابد و از آن پس به مرور به روال معمول نزديک شود كه بهمثابه دو ماه تأخير در تکميل واحدهاي ساختماني و حداقل 10درصد كاهش
عرضه در نيمه نخست سال  1399قابل پيشبيني است .دشواري و محدوديتهاي تردد برون و درونشهري ،مالحظات سالمت نيروي
انساني و تعطيلي كسبوكارهاي مرتبط نيز در اين كاهش عرضه مؤثر خواهند بود.
 .2-2تقاضا
تداوم رشد قيمت مسکن در واپسين ماه سال  1398با  8 /6درصد رشد قيمت نسبت به بهمنماه؛ متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در
مناطق 22گانه شهر تهران در اسفندماه به بيش از  15/5ميليون تومان رسيد؛ كه يکي از بيشترين نوسانات ماهيانه مسکن در سالهاي اخير
بهشمار ميآيد كه در مجموع در سال  1398با بيش از  60درصد افزايش قيمت در تداوم رشد  70درصدي قيمت مسکن سال ( 1397آمار شهر
تهران) به شکاف يکسره بين استطاعت خريد مسکن خانوار و تقاضاي مصرفي مسکن با قيمتهاي عرضه مسکن دامن زده است .هرچند درصد
كاهش قابل مالحظه تعداد معامالت مسکن نسبت به ماه قبل و نيز ماه مشابه سال قبل نشانگر عدم كشش بازار مصرفي و احتماالً سهم باالي
تقاضاي بازار سرمايه مسکن در امتداد تحوالت ارزي و افزايش قيمت مصالح ساختماني عمده و چشمانداز تحوالت اقتصادي سال  1399قابل
تفسير است .بر اين اساس دور شدن متقاضيان واقعي از بازار مسکن و فاصله بيشتر استطاعت مسکن خانوار به كاهش تقاضاي مصرفي
منجر خواهد شد .تقاضاي سرمايهاي ،اما بيشتر تابع چشم انداز كالن اقتصادي و وضعيت ساير بازارها خواهد ماند ،هرچند اجرايي شدن
قوانين در مورد خانههاي خالي و گرانقيمت ميتواند اندكي از اين تقاضا بکاهد و وضعيت بازار را تعديل كند.
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 .2-3اشتغال
همانند ساير حوزهها ،اثرپذيري منفي و افزايش بيکاري ناشي از شيوع كرونا در بخش مسکن و ساختمان نيز قطعي است ،اما شدت آن
برحسب گروههاي فعاليت عمده متفاوت خواهد بود .بهنظر مي رسد كمترين اثر شغلي منفي در حوزه صنايع و توليدكنندگان مصالح
ساختماني خواهد بود كه قابل اغماض است .در حوزه فروشندگان كاال و مصالح ساختماني آثار منفي اقتصادي و اشتغال ملموس خواهد
بود .در حوزه مشاغل خدماتي مرتبط با مسکن و ساختمان و همچنين فعاليت خريد و فروش و بنگاههاي مسکن و مشاورين امالک،
آسيبپذيري اقتصادي و شغلي قابل توجه و نيازمند تدارک تمهيدات مناسب است.
 .3ارائه راهکار و پیشنهادها
 ارايه گزينه هاي حمايتي به مستاجران شامل:
-

امکان پرداخت وام استيجاري به مستاجران

-

معافيت يک ماهه اجارهبها امالک دولتي و نهادهاي عمومي

-

تمديد  3ماهه مدت قراردادهاي جاري امالک دولتي و نهادهاي عمومي بدون افزايش اجارهبها

 تسريع ورود وزارت راه و شهرسازي به ساماندهي بازار استيجاري
 تمديد عدم افزايش عوارض صدور پروانه ساختماني از دو ماه ابتداي سال به ششماه نخست سال 1399
 كاهش نرخ سود و افزايش مدت بازپرداخت وام هاي بانکي براي هر سوي عرضه و تقاضاي مسکن
 تنفس 3تا 6ماهه اقساط سازندگان و خريدارن مسکن بر حسب ميزان آسيب پذيري
 توسعه خدمات مشاوره آنالين و بسترهاي مجازي انتخاب و خريد و اجاره مسکن
 تکميل اصالح و ارتقاي سامانه اطالع رساني امالک و مستغالت وزارت راه و شهرسازي براي كشف قيمت واقعي براي متقاضيان
مبتني بر معامالت واقعي
 بخشودگي حق بيمه كارگاه هاي ساختماني به ميزان دوماه
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