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   درآیندهمسکن  جاذبهاشتغال زایی و ولید ناخالص داخلی، ت         

 

 آتی مسکن جذابیت  

 جذابیتاز سوی فعاالن بازار مسکن کشور طرح میشود، کاهش   که به طور پیوسته ابهاماتییکی از 

جذابیت این بازار در آینده نیز ناشی از کاهش   کاهشاصلی  استداللاین بازار در آینده است. 

در ایران طی چهار دهه گذشته و پیش بینی ها مبنی بر نزول  مسکونیتراکم  خانوار در واحد   شاخص

 آن به زیر یک ، طی دهه آتی است.

 ابد؛ی کاهش حدودی انتظار میرود ، جذابیت این بازار تا طبیعیدر پاسخ این ابهام میتوان گفت،به طور 

  خواهد باقی کشورمان در گذاری سرمایه برای یکی از گزینه های اصلی عنوان به همچنان مسکن،ولی 

 داشته پیوسته کاهش مسکونی، واحددر  خانوارماند؛ چنان که طی دهه های اخیر ، شاخص تراکم 

 ولی جذابیت مسکن، از بین نرفته است.است؛

 تبع،که جذابیت مسکن تا حدودی کاهش میابد و به   استاز آن   حاکی بینانه واقع نگاه حال، هربه 

 اند:م غافل نیز بخشهای این اما نبایداز ظرفیتبود؛ خواهد ریزی برنامه نیازمندبازار، این در موفقیت

 در ایران، گسترده است. رسمی غیر های سکونتگاهو  فرسوده بافت 

  زا بسیاریپایین بوده و  شهرسازی، فنی ، اقتصادی و... دالیل به ایران در مسکن مفید عمر 

 شده، پیش از موعد ، تخریب میشوند.  ساخته مساکن

  را ایرانی هرمحدود بوده و اساسا  مردم از این بازارها  شناخت و مسکن موازی بازارهایحجم 

 طور بالقوه ، سرمایه گذار بخش مسکن دانست! به توان می

 یک میلیون واحد برآورد شده است. حدود ایران در مسکن ساالنه نیاز 
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  مسکن بخش زایی اشتغال 

 5.2متر مربع مسکن، حدودا  011ستانده، به ازای ساخت هر –داده  جداول از حاصل نتایج اساس بر

 رتبه فعالیت، و غیر مستقیم ایجاد میشود، ضمن این که در میان گروه های عمده مستقیم شغل

 غیرمستقیم، اشتغالزایی بخش مسکن در ایجاد اشتغال مستقیم ، رتبه چهارم و در ایجاد  اشتغال

 . است دوم رتبه

 طی ایران ساختمانی فعالیت در شاغل افراد درصد پیوسته افزایش از حاکی نیز ذیل نمودار به نگاهی

 .است گذشته سالیان

 

 )درصد) کشور اشتغال کل از ساختمان حوزه شاغالن سهم:  ۲۱ شماره نمودار

 

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک مأخذ
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 داخلی ناخالص تولید و مسکن  

 یانیشا اهمیت از نیز کالن اقتصاد منظر از ،(خانوار اقتصاد ) خرد اقتصاد بر عالوه ساختمان، و مسکن

  است؛ برخوردار

 

 های دهه طی اقتصاد کل افزوده ارزش از خصوصی بخش ساختمان افزوده ارزش سهم که ای گونه به

 .است بوده نوسان در درصد ۱.۶ تا ۱.۲ بین گذشته،

 

 

 تولید از مسکونی واحدهای خدمات و خصوصی بخش ساختمان افزوده ارزش سهم:  ۹ شماره جدول

 داخلی ناخالص

 

 سال

 ناخالص تولید

 – داخلی

میلیارد ریال 

به قیمت  –

های ثابت 

 0131سال 

 افزوده ارزش

 بخش ساختمان

 – خصوصی

 به –میلیارد ریال

قیمت های ثابت 

 0131سال 

 افزوده ارزش

 واحدهای خدمات

 – مسکونی

ه ب –میلیارد ریال 

قیمت های ثابت 

 0131سال 

 ارزش سهم

 افزوده

 بخش ساختمان

از  خصوصی

تولید ناخالص 

 درصد -داخلی 

 ارزشسهم 

 خدمات افزوده

 واحدهای

از  مسکونی

تولید ناخالص 

 درصد -داخلی 

1370 0101110 21531 34191 2.1 3.3 

0130 0190231 21439 49311 2.5 4.0 

0135 0122141 94111 43423 9.3 4.1 

0131 0192411 21131 011315 9.3 4.4 

0139 0139199 93031 005114 9.9 01.2 
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0132 0010491 23013 009322 2.0 01.0 

0131 0090112 21431 051532 9.3 01.3 

0133 0011131 94330 053199 9.1 00 

0133 0031033 21351 012591 9.2 00.9 

0134 0521935 24195 012155 9.3 01.3 

0131 0534041 30111 095132 2.1 00.0 

0130 0131001 35033 022541 2.4 00.5 

0135 0944253 34931 015111 2.1 01.3 

0131 0214111 34221 013919 2.0 00.0 

0139 0113031 34932 031201 9.3 00.5 

0532 0314951 31104 500451 9.0 05 

0131 0411993 011319 523233 2.1 01.2 

0133 0403130 002119 522141 1 01.1 

0133 0495441 001410 599195 2.3 05.1 

0134 5113405 009333 529010 2.1 05.1 

0141 5023419 003113 539454 2.9 01.5 

0140 5100229 050329 114131 1.0 02.9 

0145 0431119 05111 112130 1.9 03 

0141 5110241 059110 119154 1.0 01.9 

 ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، محاسبات مولف
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