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 ای: راهربدی در راستای حتقق اهداف اقتصاد مقاومتی کشت گلخانه
 

 بیان مسأله

کمبود آب در خشک جهان قرار گرفته و همواره با معضل کمبود آب مواجه است. تشدید ایران از جمله کشورهایی است که در مناطق خشک و نیمه

ترین هدف بخش کشاورزی های اخیر، کشور را بیش از پیش با این معضل درگیر کرده است. تداوم تشدید کمبود منابع آبی، امنیت غذایی را که مهمسال

دلیل افزایش تقاضا، کند. با توجه به شرایط اقلیمی و لزوم افزایش تولید محصوالت کشاورزی از منابع محدود آب به است با چالش جدی مواجه می

های اخیر در حوزه کشاورزی به ها که در دههیابد. یکی از این روشوری آب ضرورت میهای علمی و فنی مناسب برای افزایش بهرهاستفاده از روش

التحصیالن غال فارغای در کنار افزایش تولید محصوالت کشاورزی به افزایش اشتای است. گسترش محصوالت گلخانهآن توجه شده، کشت گلخانه

ای را با ریزی برای افزایش صادرات محصوالت گلخانهتوان برنامهای، میکند. همچنین در صورت توسعه کشت گلخانهبخش کشاورزی کمک می

 در اولویت قرار داد. CISخصوص کشورهای توجه به وجود بازار گسترده در کشورهای منطقه و به

 تحلیل مسأله

شت      سی وضعیت ک ساحت گلخانه  گلخانهبرر شور، از افزایش م شور به ای در ک سال   های ک ستمر از  سال   1390طور م و در   حکایت دارد 1394تا 

هکتار   7253، 1394ها در سال  گلخانه یهکتار 9998از مساحت   برخوردار بوده است.  یدرصد  5از رشد   یانگینطور مطول چهار سال گذشته به  

سبز   72) صد( به  ص  یدر صد( به گل و گ  23هکتار ) 2264 یفی،و  صد( به توت  5هکتار ) 481و  ینتیز یاهاندر سا  ییدارو یاهانگ ،فرنگیدر   یرو 

و   یفیو ص  یکشور در دو بخش سبز   یهاگلخانه یدتول یزانم ای،به لحاظ تولید محصوالت گلخانه  ای اختصاص داشته است.   محصوالت گلخانه 

در   یدهدر گل شاخه بر یدتول یزاندو بخش، م یناست. برخالف ا یافته یشافزا یبا روند صعود 1394سال تا  1390گل آپارتمانی از سال  ینهمچن

  1454با  یارخ یفی،و ص  یمحصوالت گروه سبز   یندر بدر مجموع،  برخوردار بوده است.  یدرصد  27از کاهش  1390نسبت به سال    1394سال  

 بخش را به خود اختصاص داده است. ینا یددرصد تول 85، هزار تن

  یبهبود فضا  ید،عملکرد تول یشافزا یمی،اقل یطاز شرا  ینهآب، استفاده به  یوربهره یشمانند افزا یبه موارد توانیم یاکشت گلخانه  هاییتاز مز

  و یکشت محصوالت اساس     یبرا یکشاورز  یاراض  یمحصول در بازار، آزادساز   یکنواختبر عرضه   یدتول ینوسانات فصل   تأثیر کاهش وکار،بکس 

اشتغال، صادرات و کاهش تورم     یشبه افزا ییغذا یتعالوه بر بهبود امن یاتوسعه کشت گلخانه   اشاره کرد.  یرنفتیتوسعه صادرات محصوالت غ   

از به خطر افتادن   تواندیخاص م یبحران شرایط  در ه خصوص ب یطی،در هر شرا  یا. توسعه کشت گلخانه  شود یعرضه( منجر م  یشافزا یق)از طر

شور جلوگ  ییغذا یتامن شتغال از ب  یشبا افزا تواندیم یگرد یزمان یهاو در برهه یریک با   ینآن ممانعت کند. همچن یاجتماع یامدهایو پ یکاریا

 کمک کند.و ارزآوری پایدار  یرنفتیبه گسترش صادرات غ تواندیصادرات م یشافزا

 راهکارهای پیشنهادی 

 ای در راستای تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی، توجه به موارد زیر ضروری است: رش و توسعه کشت گلخانهبرای گست

 هاتوسعه گلخانه یاز کشاورزان برا یتحما -

 هادر گلخانه یکشت محصوالت اساس یشافزا -

 یرشته کشاورز یالنالتحصفارغ یاشتغال برا یجادا -

 التحصیالن دانشگاهیگذاران و فارغو تبلیغ و تبیین مزایای اقتصادی آن برای سرمایههای نوین ارتقای دانش فنی و بکارگیری فناوری -
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 راهربدهای هببود جتارت خارجی در خبش کشاورزی 
 

 بیان مسأله

رو، ناپذیر ساخته است. ازاینو خدمات کشاورزی را اجتنابای بوده که مبادله کاالها اندازهتنوع نیازهای انسان و منابع غذایی در جهان به

بر نیازهای جامعه و در راستای توسعه بخش کشاورزی باشد. با وجود قرار گرفتن بیشتر مناطق باید مبتنیواردات و صادرات کاالها 

اهمیت این موضوع، صادرات یابد. براساس ای میخشک، توجه به تجارت آب مجازی اهمیت ویژهکشور در نواحی خشک و نیمه

واردات محصوالت با  دهد و در مقابل،بر با ارزآوری پایین و ارزش غذایی کم توجیه اقتصادی خود را از دست میمحصوالت آب

کند. همچنین توجه به صادرات محصوالت کشاورزی با مزیت باال و وابسته کردن غذایی کشورهای های یادشده، توجیه پیدا میویژگی

های عبور از مشکالت اقتصادی بوده و براساس این، توسعه صادرات عامل مهمی برای توسعه اقتصادی ترین راهر، یکی از مناسبدیگ

کند و در نتیجه، کاهش است، زیرا دستیابی به بازارهای خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید در مقیاس اقتصادی را فراهم می

 ین منافع تولیدکننده داخلی را به همراه دارد.های تولید و تأمهزینه

 

 تحلیل مسأله

 یندارد. همچن 1394صادرات آن از سال  یشو افزا 1393واردات از سال  ینشان از روند نزول یبخش کشاورز یتجارت خارج یتوضع

و  یازپ زمینی،یببرخوردار بوده است. هندوانه، س یتاکنون از روند صعود 1391از سال  ینسبت صادرات به واردات محصوالت کشاورز

هستند که  یمحصوالت کشاورز یجزء پنج قلم عمده صادرات یبه لحاظ وزن 1395تا سال  1393 سالاز  یبو س یفرنگگوجه یر،موس

(، یفرنگو گوجه زمینییبنند س)ما یادشده یصادرات یاز کاالها ی( است. البته برخیباز س یرکم )غ یبر بودن با ارزآورهمه آنها آب یژگیو

 یپنج قلم عمده محصوالت واردات یژگیو ینترمهم یگر،د یهستند. از سو برخوردار ییباال یافزوده، از ارزآورارزش یجاددر صورت ا

در صادرات و واردات محصوالت  برنامگییکشت مناسب موجب ب .هستند. نبود یدر بخش دام یهاست که نهاده اول ینا ی،بخش کشاورز

داشته که برخالف  یذرت، روغن و... در پ مانندمحصوالت  یرا در برخ ییبودن شاخص خودکفا یینموضوع، پا ینشده که ا یکشاورز

 است. یاقتصاد مقاومت هاییاستس
 
 

 راهکارهای پیشنهادی
 توجه به موارد زیر ضروری است:  ی،تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یبهبود روند صادرات و واردات در راستا یبرا

 یهبه مواد اول یکاهش وابستگ -

 در صادرات یزیربرنامه -

 مناسب کشت یالگو ینتدو -

 یبراساس اهداف اقتصاد مقاومت یزیربرنامه -

 محصوالت  یبندبه بستهویژه توجه  -

 ، قطر و...(CISورهای واردکننده )روسیه، حوزه براساس استانداردهای کشمحصوالت  ینهبه یفرآور -
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 گانه انرژی وضعیت امنیت انرژی کشور: رویکرد شاخص سه
 

 بیان مسأله

گذاری در این حوزه را برای اغلب گیری و سیاستای برخوردار است که تصمیمامروزه امنیت انرژی و مباحث پیرامون آن از چنان ابعاد گسترده

 مسائل نقش افزایش و به ویژه به دنبال اخیر سالهای در انرژی شک سیاستگذاریها و ابعاد جدید مواجه کرده است. بیچالشکشورها با مسائل، 

 برخوردار ایویژه اهمیت از مختلف جوامع اجتماعی و نیز مباحت مربوط به دسترسی برابر به انرژی و سیاسی اقتصادی، هایفعالیت در زیست محیط

گانه انرژی را به صورت ترکیبی از سه مؤلفه امنیت انرژی، برابری دسترسی به انرژی و شورای جهانی انرژی شاخص سه در این راستا، .است شده

توان گفت شاخصی برای نشان دادن نوع، نحوه و کیفیت تولید، توزیع و مصرف انرژی کند که به طور خالصه میزیست تعریف میپایداری محیط

 ت که در این گزارش به طور دقیق به آن پرداخته شده است.در جوامع اس
 

 تحلیل مسأله

ای همراه بوده است که با بهبود دو پله 2015میالدی در مقایسه با سال  2016گانه امنیت انرژی، رتبه کلی ایران در سال های سهبر اساس شاخص

ام از جمله دالیل عمده بهبود وضعیت شاخص امنیت انرژی ایران طی این به دنبال اجرایی شدن برج 2016افزایش صادرات نفت ایران در سال 

 دهد،نسبت به میانگین منطقه منا و جهان رقم به مراتب باالتری است که نشان می 15/0شدت انرژی ایران با رقم  سال بوده است. با وجود این،

اکسید کربن نیز شود. وضعیت ایران در شاخص شدت انتشار گاز دیف میدر ایران انرژی بیشتری مصر GDPبه طور نسبی، برای تولید هر واحد 

یت اقتصادی( در مقایسه با میانگین منطقه منا و جهان به میزان قابل توجهی باال است. یکی دیگر از موارد تهدیدکننده امنیت انرژی )و به تبع آن امن

درصد از تولید و مصرف انرژی در ایران به  97، بیش از BPساس آخرین گزارش کشور، عدم تنوع سبد تولید و مصرف انرژی در ایران است. بر ا

ای در ایران است. کند، انتشار فزاینده گازهای گلخانهشود. مسأله مهم دیگری که امنیت انرژی کشور را تهدید میدو سوخت نفت و گاز مربوط می

وری بسیار پایین مصرف انرژی کشور در مقایسه با ز بهرهکننده دیگر است که نشان اهمچنین شدت فزاینده مصرف انرژی در کشور مسأله نگران

 میانگین جهانی دارد. 

 

 راهکارهای پیشنهادی

 کربن زیست از طریق افزایش سهم منابع انرژی کمافزایش تنوع در سبد انرژی و کاهش آلودگی محیط -

 های انرژی در کشوروری انرژی از طریق واقعی کردن قیمت حاملبهبود بهره -

 کشور انرژی هایسیستم بازسازی و نوسازی برای گذاریرمایهس لزوم -

 آوری گازهای همراههای صنعت نفت با جمعمحیطی ناشی از فعالیتسازی اثرات مخرب زیستحداقل -

 های سازمان محیط زیست و استاندارد ایران در خصوص تولید خودروهای داخلی از سوی خودروسازاناجرایی نمودن دستورالعمل -

های های تشویقی و حمایت از بروزرسانی روشکارگیری سیستمرفتار مصرفی تولیدکنندگان داخلی )صنعت و کشاورزی( با به تغییر -

 تولید
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 بانکی نظام به دولت بدهی اوراق انتقال و نقل و انتشار سازوکار  انتقال هایآسیب
  

 بیان مسأله

 دولتی خزانه اسناد باالی نرخ آنکه از پس اما کند، استفاده هایشبدهی غیرتورمی تسویه منظوربهبدهی،  بازار از تا کرد تالش های اخیر دولتدر سال

 سال زمستان که، طوریبه. شد سرمایه بازار مسؤوالن نگرانی موجب موضوع این شد، بدهی بازار سمت به سهام بازار از هاسرمایه خروج موجب

 بود؛ آمده یادشده خبر در. شد منتشر سرمایه بازار مقامات سوی از ،1395 سال پایان تا دولت بدهی اوراق نویسیپذیره توقف بر مبنی خبری گذشته،

 اساس بر و محدود طوربه 1396 سال از نویسیپذیره هرگونه و متوقف 1395 سال پایان تا ایران فرابورس در دولتی بدهی اوراق جدید انتشار"

 طریق از 7 الی 1 «سخاب» نماد با خزانه اسناد انتقال و نقل جاری، سال تیر در موضوع این دنبال به. "گرفت خواهد صورت قبلی هایریزیبرنامه

 بانک که نیست بعید احتمال این گذشته، سال اواخر در سرمایه بازار مسؤوالن اظهارات به توجه با همچنین. گرفت انجام ملی بانک منتخب شعب

 نماید. دولتی بهادار اوراق انواع بازارگردانی به اقدام بانکی بین بازار طریق از مرکزی

 تحلیل مسأله

 کاهش به توانمی جمله آن از که است همراه هاییهزینه با پول، بازار به بدهی بازار از دولت بدهی اوراق انتقال و نقل و انتشار سازوکار انتقال

 موضوع، این در دهندمی نشان هابررسی همچنین. کرد اشاره...  و هابانک در دولتی بدهی اوراق رسوب معامالتی، هایهزینه افزایش شفافیت،

 بانکی هایسپرده سود نرخ و سهام بازار روند بر تأثیری یادشده معامالت زیرا نیست، نیازی پول، بازار به بدهی اوراق ثانویه معامالت انتقال به

 طریق از مرکزی بانک همچنین، چنانچه .کرد منع دولت بدهی اوراق ثانویه معامالت از حاصل منافع کسب از را بدهی بازار نباید رو،ازاین. ندارند

 آن رفتن باال از کمک و یادشده اوراق سود نرخ تنظیم به هم موضوع این ورزد، مبادرت دولت بدهی اوراق بازارگردانی به بانکی بین بازار

 موجب و است کشور اقتصاد به تورم تحمیل موضوع، این بهای اما دهد،می کاهش هابانک در را اوراق رسوب احتمال هم و کندمی جلوگیری

  .شودمی پولی پایه افزایش

 مالی اوراق دادوستد و انتشار برای مناسبی محل پول بازار نه و رودمی شمار به مرکزی بانک وظایف از بازارگردانی نه گفت، باید نهایت، در

 توجه. است بدهی بازار برعهده مالی، اوراق عرضه و انتشار مسؤولیت و دارد برعهده را پولی سیاست صحیح اجرای مسؤولیت مرکزی بانک. است

 .است همراه منفی تبعات با آن از تخطی و بوده مهم بسیار نهادی هر برای شده تعریف وظایف به

 راهکارهای پیشنهادی

 نظام به یادشده سازوکار نیافتن انتقال و بازار سرمایه در دولت بدهی اوراق انتقال و نقل و انتشار سازوکار حفظ منظوردر وهله نخست، به -

 واگذار گذاریسرمایه هایصندوق به آن انحصار و شود گرفته عموم از دولت بدهی اوراق فروش و خرید مجوز شود،می توصیه بانکی،

برای خرید اوراق با درآمد ثابت هستند و باید باقی منابع درآمدی های یادشده براساس قانون، ملزم به رعایت سقف مشخصی صندوق. شود

خود را صرف خرید سهام کنند. به این ترتیب، معامالت بازار سهام از توسعه بازار بدهی آسیب نخواهد دید. البته، تحقق این موضوع، 

 گذاری است.های سرمایهمشروط به نظارت شدید و کارآمد سازمان بورس بر صندوق

 توصیه نهایت، چنانچه تصمیم بر انتقال سازوکار انتشار و نقل و انتقال اوراق بدهی دولت از بازار سرمایه به نظام بانکی گرفته شد،در 

 :گیرند قرار نظر مد ،بانکی نظام در دولت بدهی اوراق انتقال و نقل احتمالی مخاطرات کاهش برای زیر راهکارهای شود،می

 مراجعات حضوری.های بازار سرمایه، برای حذف و افزایش شفافیت، از طریق ایجاد سیستمی مشابه کارگزاری معامالتی هایهزینه کاهش -

 شود. خودداری یادشده اوراق خرید به هابانک الزام از ها،بانک در دولت بدهی اوراق رسوب احتمالی خطرات از جلوگیری منظوربه -

 اقتصادیسازی فساد اقتصادی و آثار آن بر مقاوم
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 بیان مسأله

دهد ها نشان میشود. بررسیهایی است که توجه به آن، باعث افزایش مقاومت اقتصادی میاز کانال های ایجاد فساد،شفافیت و کاهش زمینه

اقتصادی همخوانی  نیازهای الزم برای افزایش مقاومترو شده است که با پیشبهای روکنندهکه ایران به لحاظ وضعیت فساد با شرایط نگران

 های اثرگذاری فساد بر مقاومت اقتصادی ضروری است.ندارد. بنابراین، شناخت کانال

 تحلیل مسأله

وکار نامناسب، فرار مالیاتی و اشتغال پنهان و حجم اقتصاد غیررسمی که از عوامل مهم گسترش فساد به بررسی وضعیت ایران در سه شاخص محیط کسب

در سال  المللهای فسادآمیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بینکشورمان به لحاظ بحراندهد که یآیند، نشان محساب می

در سه پله تنزل کرده است.  2016کشور جهان قرار دارد و نسبت به سال  190در بین  120وکار در جایگاه لحاظ شاخص سهولت کسب، ایران به2017

هزار  30تا  13درصد فرار مالیاتی دارند. بنابراین، بین  25تا  20درصد افرادی که ملزم به پرداخت مالیات هستند،  60مالیاتی، از کل  شاخص فرارخصوص 

رسمی در ایران در در رابطه با شاخص اشتغال پنهان و حجم اقتصاد غیررسمی، متوسط حجم اقتصاد غیر .1گیردمیلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور صورت می

شمسی(  1392) 2013درصد در سال  71/16به  2009درصد در سال  12/21درصد بوده است. البته این رقم از  1/18، حدود 2013تا  2006دوره زمانی 

 . 2هزار نفر مشاغل غیررسمی دارند 500میلیون و  6هزار نفر شاغل در کشور،  500میلیون و  22رسیده است. همچنین، از 

کن ساختن ریشه اما شود،می اجرا سنگینی احکام مفاسد اقتصادی گاهی مجرمان برای کشور در رسد، گرچهدقت در سه شاخص ذکر شده، به نظر میبا 

ی دولت به های عظیم درآمدی از کانال مالیات برافساد، دسترسیمسأله است. این درحالی است که برخورد جدی با  نداشته را الزم رفتارهای فاسد، کارآمدی

 همراه دارد که قادر است تأثیر قابل توجهی بر افزایش مقاومت اقتصادی کشور بگذارد. 

 راهکارهای پیشنهادی

 توجه به راهکارهای زیر برای گذر از بحران کنونی ناشی از فساد و افزایش مقاومت اقتصادی ضروری است:

  کارآمدو   قاطع قضایی برخورد لزوم -

دهی گذاری و پاداشگیری، تغییر رویه در نظام ارزشهای پدیدآورنده فساد برای مثال از طریق تقویت سیستم مالیاتاز بین بردن زمینه -

 و... 

 نهاد ضد فساد و حامی شفافیتویژه نهادهای مردمکننده با فساد بههای مبارزهمالی از ائتالف حمایت -

 ن در افشای مفاسدهای مستقل و آزادی بیاتقویت رسانه -

 های دولتی و حاکمیتیلزوم افشای قرارداد و مناقصه -

 تصویب قوانین الزم جهت تشویق افشاکنندگان فساد و حمایت از آنها -

 شفاف و قانونمند کردن سهم سود از  قراردادها -

 های تبادل و تأمین مالیسازی سامانهشویی و یکپارچهحمایت از قانون مبارزه با پول -

 گذاری خارجی در دوره پساحتریمسرمایهوضعیت 
                                                           

 .14/05/1395نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، اقتصاد آنالین، به نقل از: سیدکامل تقوی - 1

 ، خبرگزاری ایرنا.«گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی»(، وزیر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همایش 20/02/1395علی ) ،ربیعی - 2
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 بیان مسأله
های اخیر افت محسوسی داشته است. های اقتصادی و افت بهای جهانی نفت خام، درآمد صادرات نفت ایران در سالبه دالیل متعدد مانند تحریم

اقتصاد به منابع نفتی، بخش مولد کشور نیز آسیب  شود، عالوه بر وابستگیاز آنجا که عمده منابع ارزی کشور از طریق صادرات نفتی تأمین می

های خارجی به ایران، فراهم رو نیاز است برای تقلیل نقش منابع و صادرات نفتی در اقتصاد کشور، فرصت ورود سرمایهجدی دیده است. ازاین

 شود.

 تحلیل مسأله

گذاری خارجی در علیه اقتصاد ایران به کاهش بارز سرمایه 1380ه پیمانان آن در دههای تجاری و مالی توسط آمریکا و برخی همتشدید تحریم

تنزل کرده است.  2015میلیارد دالر در سال  05/2رسیده به  2012میلیارد دالر در سال  7/4گذاری خارجی ایران از ایران منجر شد. ارزش سرمایه

( رخ داده که با یک وقفه زمانی 2012و  2011های صادی )در سالهای اقتدر نتیجه تشدید تحریم 2014و  2013های عمده این کاهش در سال

ویژه در صنایع ایران دوباره حضور های مختلف اقتصادی بهگذاران در بخش، سرمایه1394گیری توافق برجام در بهار سال بارز شده است. با شکل

 میلیارد دالر رسیده است و 4/10و  7/6به ترتیب به  1395و  1394گذاری خارجی تصویب شده در ایران در دو سال یافتند. ارزش دالری سرمایه

هایی میزبان از جمله مؤلفه غرب آسیا شناخته شد. ریسک و مخاطره سیاسی کشور در خارجی گذاریسرمایه کنندهجذب سومین 2016 سال در ایران

های اقتصادی هم از بُعد اقتصادی هم از بُعد سیاسی دید تحریمگذاری خارجی دارد. تشویژه سرمایهگذاری بهاست که تأثیر بارزی بر سرمایه

 گذاری خارجی در ایران را افزایش داده بودند.مخاطره سرمایه

های خارجی احتمال ایجاد برخی مشکالت اقتصادی و بروز برخی تهدیدهای اقتصادی نیز در صورت نبود برنامه جامعی در روند جذب سرمایه

موضوع فرصت تولید داخلی در نتیجه تضعیف قدرت رقابت تولیدات مشابه داخلی کاهش یافته که متعاقب این موضوع امکان وجود دارد و این 

 افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی وجود دارد.

 

 راهکارهای پیشنهادی

 های خارجی، توجه به موارد زیر ضروری است: در راستای افزایش میزان جذب سرمایه

 و کاهش قوانین زائد و مزاحم تولید داخلی مقررات و مؤثر قوانین بازنگری -

 دولتی بخش شدن کوچک و سازیخصوصی روند تسریع -

 کشور مولد هایبخش اساسی هایزیرساخت تأمین -

 استفاده از توان دیپلماسی برای شفافیت بیشتر وضعیت اقتصادی ایران پساتحریم -

 پذیری و...گذاری خارجی از جمله، ادراک فساد، رقابتالمللی مؤثر بر سرمایهبینهای توجه به بهبود شاخص -

 المللایجاد دستگاه دیپلماسی اقتصادی با بکارگیری کارشناسان خبره اقتصاد بین -
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 ساز در خبش مسکن ونیازسنجی ساخت
  
 

 بیان مسأله

مرتبط با این بخش سبب شده است که برخی از فعاالن اقتصادی، مسؤوالن و های صنایع ساز مسکن و فعالیتورکود ایجاد شده در ساخت

های ساختمانی از رکود تأکید کنند که در این بین، به مواردی مانند افزایش رشد تر فعالیتهای اخیر بر لزوم خروج سریعکارشناسان در سال

تر به نیازهای واقعی کشور در بخش مسکن و شود، اما نگاه دقیقمیساز اشاره وعنوان پیامدهای رونق ساختاقتصادی و کاهش بیکاری به

 دهد که این توصیه چندان مناسب نیست. های گذشته، نشان میتجربه رشد حبابی بخش مسکن در سال

 

 تحلیل مسأله

یادی بر اقتصاد ملی تحمیل های ز، هزینه1390و سه سال آغازین دهه  1380های پایانی دهه رشد حبابی روی داده در بخش مسکن در سال

، رشد منفی بخش مسکن 1392و  1391های گیری تقاضای سوداگری مسکن و جهش قیمتی در سالاند از: اوجترین آنها عبارتکرد که مهم

ی منفی رونق با توجه به تجربه پیامدها ها.های خالی و انجماد سرمایههای اخیر و افزایش شدید تعداد خانهو رکود صنایع مرتبط در سال

کننده منافع بلندمدت اقتصادی تواند تأمینساز مسکن تنها در صورتی میورسد که بازگشت رونق به ساختحبابی بخش مسکن، به نظر می

 بر نیازهای واقعی کشور به مسکن باشد.کشور باشد که مبتنی

های فرسوده و بهبود د درگذشتگان و روند کنونی بازسازی بافتهای صورت گرفته در کشور، تعدابا در نظر گرفتن روند نزولی تعداد ازدواج

هزار  600تا  500رسد، تقاضای بالفعل مسکن نوساز در کشور )مجموع مناطق شهری و روستایی( بین مسکن در حاشیه شهرها به نظر می

های خالی در کشور را در کنار تعداد قابل توجه خانه 1394است. اگر کاهش تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده از سال  در سال واحد

دهنده روند طبیعی قرار گرفتن بازار ها نشانتوانیم به این نتیجه برسیم که کاهش عرضه واحدهای مسکونی جدید در این سالبگذاریم، می

هایی منجر شود که تواند به انجماد بیشتر سرمایههای بیشتر در این بخش میاست و اصرار بر فعالیت مسکن در مسیر بلندمدت خویش

 اقتصادی رونق در گذشته هایسال اندازه به تواندنمی مسکن بخش دیگر، عبارت های اقتصادی راهگشا باشد. بهتواند در سایر بخشمی

 بینانهغیرواقع انتظاری بخش، این بر حاکم هایواقعیت به توجه بدون رکود از خروج در بخش این بودن پیشرو انتظار و باشد داشته سهم کشور

تسهیالت  %40ارزش یک واحد مسکونی به قیمت زمین بستگی دارد که به این معنی است که  %60طور معمول حداقل ویژه اینکه به. بهاست

 ود.تواند به بخش تولید و ساخت مسکن منتقل شارایه شده می
 

 راهکارهای پیشنهادی

 در راستای حمایت از بخش مسکن، توجه به موارد زیر ضروری است:

 گذاران از نیاز به مسکنبرآورد صحیح سیاست  -

 های فرسوده و حاشیه شهرهاساز به سمت بافتوهدایت ساخت -

 هدایت ظرفیت مازاد صنایع ساختمانی به سمت صادرات -

 های پیش رو در عراق و سوریه با رعایت استانداردهای الزم و با نگاه بلندمدت.ساختمانی در فرصتکارگیری ظرفیت منابع به -

 


