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 ونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازیمعادفتر در محل  14/06/96خ: یتاردر 

 :حاضرین از کمیسیون اقتصادی مجلس

 خانم دکتر معصومه آقاپور نماینده مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

 :سازیوزارت راه و شهر حاضرین از معاونت ساختمان و مسکن

وزارارت راه و شهر سازی( ، مهندس چگنی ) مدیر کل دفتر برنامه ریزی و دکتر مظاهریان ) معاونت مسکن و ساختمان 

)رئیس گروه اقتصاد  اقتصاد مسکن( ، خانم دکتر اصالنی ) معاون مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن( ، خانم رزبان

 دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن(

 :حاضرین از انجمن ملی لیزینگ ایران

بیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران( ، دکتر صمد عزیزنژاد ) مشاور مطالعاتی و پژوهشی انجمن ملی محمد هادی موقعی )د

  لیزینگ ایران

 :موضوع

 بررسی راه کارهای گسترش استفاده از ابزار لیزینگ در بازار مسکن کشور

 :خالصه مذاکرات و توافقات

بر اساس تحقیقات و بررسی های انجام شده در دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن که خالصه آمارها و ارقام  -1

بدست آمده توسط آقای دکتر مظاهریان در جلسه ارائه شد؛ وضعیت تقاضا و پیش بینی رشد بازار مسکن 

اجاره داری واقعی لیزینگ و دستخوش چالش هایی خواهد بود که راهکارهای مناسب تامین مالی مسکن و توسعه 

براساس آخرین اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مهمترین می تواند در بهبود این وضعیت مؤثر باشد. 

 شاخصهای آماری اثر گذار در بخش مسکن به شرح زیر می باشند:

  کاهش یافته است 1395درصد در سال  1.2به  1385درصد در سال  1.62نرخ رشد جمعیت ایران از. 

 کاهش یافته است 1395درصد در سال  2.7به  1385درصد در سال  3.5رشد خانوار کشور از  نرخ. 
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 کاهش یافته است 1395نفر در سال  3.3به  1385نفر در سال  4.03عد خانوار های کشور از ب. 

  فزایش واحد ا 2587000به  1395واحد که در  1663000بالغ بر  1385تعداد خانه های خالی در سال

 .است یافته

  وجود دارد در کشور میلیون خانه دوم 2حدود  1395در سال 

   24میلیون واحد و تعداد کل خانوار  27علیر غم اینکه تعداد کل واحد های مسکونی کشور بالغ بر 

ولی در عین حال  ،میلیون خانوار است و سه میلیون مازاد خانه های موجود نسبت به تعداد خانوار داریم

 .کشور اجاره نشین هستند میلیون خانوار 8بیش از 

  مسکن در سال های پیش رو روند مازاد عرضه در بخش واحد های نیمه لوکس و لوکس داشته و برای

 واحد های کوچک و معمولی افزایش تقاضا خواهد داشت

   هزار واحد مسکونی است که برای پر شدن این خانه ها  490تعداد خانه های خالی در تهران بیش از

در حالی که چنین جمعیتی در تهران برای پر کردن  استمیلیون نفر جمعیت الزم  2دود از ساکنین ح

 .این خانه ها وجود ندارد

 نشان  1394ای در سال های هزینهبرآورد توان اقتصادی و تملک خانوارهای شهری به تفکیک دهک

 .میدهد که خط فقر به دهک چهارم رسیده است

 200یمه لوکس و لوکس بوده و حجم سرمایه گذاری نهفته در آن بالغ بر خانه های خالی عمدتا از نوع ن 

 .میلیارد دالر است

سیاست های استفاده از بودجه دولت و همچنین مسکن حمایتی برای دهک های پایینی و میانی است و برای  -2

 .سه دهک آخر سایر سیاست های تامین مالی و رویکردهای لیزینگ باید اتخاذ شود

احتمال عدم نقد شوندگی واحد های ساخته شده و کاهش تقاضا  1397سال های آینده و حتی سال خطر بزرگ  -3

 .و در نتیجه ورشکستگی سازندگان و سرمایه گذاران این واحد ها خواهد بود

ی با توجه به موارد فوق بر روی استفاده از ظرفیتهای صنعت لیزینگ در بخش مسکن و زمینه سازی برای توسعه -4

 ع حاصل شد و موارد به شرح ذیل جمع بندی شد:آن اجما
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  صنعت لیزینگ در موارد تبدیل به احسن مسکن می تواند خدمات مطلوبی را ارائه دهد و در این راستا

، مخاطب مناسبی برای استفاده درآمدی 10و  9، 8های  ه ببرد. دهکاز تجربه موفق بخش خودرو بهر

 . از این خدمات خواهند بود

  الی خانه مگردش مالی و معامالتی در خانه های دست دوم در ادامه گردش ،اندازی لیزینگ مسکنبا راه

 .های خالی ایجاد خواهد شد و آمار فروش و معامالت واحد های مسکونی را افزایش خواهد داد

  نقد ی فراهم آوردن زمینهخانه های خالی و دست دوم می تواند ضمن  یتسهیل عرضهنقش لیزینگ در

منجر به انتقال این ساخت و ساز ها به واحد های کوچک و نقد  ،شوندگی دارایی های بال استفاده فعلی

 شونده تر شود و یا منابع آزاد شده را به سایر بخش ها انتقال دهد

 لیزینگ نمی تواند در دهک ها مدت آن، با توجه به گران قیمت بودن منابع لیزینگ و بازپرداخت کوتاه

 .خدمات الزم و مفید را ارئه دهد 8 از دهک  ی پایین تر

با توجه به جمیع موارد ارائه شده و اجماع بر اثرگذار بودن صنعت لیزینگ در بخش مسکن و نیز تاکید بر توسعه  -5

مندی حداکثری از ظرفیتهای آن، در ظرفیتهای این بخش، مقرر شد موارد مبتالبه این صنعت به منظور بهره

 شود. تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسالمیالیحه قانونی قالب 


