
 
 

 

 گذاری بخش خصوصی در ساخت وساز مراکز بزرگ خرید )مال(علل افزایش سرمایه

 مردم نگاری و سمینار درس
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 چکیده:

 88ای از ساله 6گذاری بخش خصوصی در فاصله های موجود در مورد سرمایهآمار و دادهدر این مقاله با بررسی 

گذاری این بخش از مسکن به مراکز خرید نشان داده شد و سپس علل آن مورد ، تغییر جهت سرمایه94تا 

-مسکن، سرمایهبررسی قرار گرفت که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که  با توجه به رکود ایجاد شده در بازار 

ها افزایش یافته که در این فرایند مال سازی، به دلیل هزینه بر بودن گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز مال

داران توانایی حضور داشته و شاهد شکلگیری اقلیت بورژوازی مستغالت در شدید، فقط عده کمی از سرمایه

اند و در این در جهت افزایش سود حاصله انتخاب کرده سازی را صرفااین زمینه هستیم. اقلیتی که فرایند مال

آمارهای روند کمترین توجهی به مسائل شهری ناشی از آن ندارند. در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از 

ها شود که در حوزه، بسیاری از سیاستریزی شهری دست زده و نشان دادهمربوطه به نوعی نقد در حوزه برنامه

 شود.داران بوده و کمتر به به مسائل شهروندان وقعی نهاده میع منطق سود سرمایهتاب

 واژگان کلیدی: بخش خصوصی، سرمایه، مرکز خرید، مسکن 

 :مقدمه و بیان مساله

ریزی شهری و مدیریت مناطق کالنشهری مورد توجه امروزه مفهوم عدالت به مثابه امری اساسی در فرایند برنامه

 هیمی مانند شهر عدالت محور، عدالت فضایی و عدالت اجتماعی و موارد مشابهاست و پیدایش مفاقرار گرفته



 
 

-ها و تخصیص برنامهانداز و تدوین سیاست، پرداختن به این مفهوم و ترسیم چشمنشان از این امر دارد. از این رو

(. اما با توجه به 391: 1394وایی و همکاران، رسد)تقری کامال ضروری به نظر میهای اقدام در این رابطه ام

مرسوم و  ریزی شهریهای حاصل از برنامههای موجود در امر تخصیص و یا تولید فضا در سیاستکاستی

در های مختلف شهری، مکاتب مختلفی ناکارآمدی مدیریت شهری در برآورده کردن هدف عدالت در پروژه

تصاد سیاسی شهر و با نقد جایگاه عدالت و جلب مشارکت شهروندان حول اق و در حوزه علوم اجتماعی جهان

دیدگاه اقتصاد سیاسی، فضا را در »ها و رعایت مساله حق بر شهر شهروندان شکل گرفته است. در این برنامه

ضا های حاکم بر تولید فکوشد تا مکانیسمشود. سپس میداند که تولید میای میالمللی پدیدهمحدوده ملی و بین

گیری آن است که تولید فضا مستقیم و غیر مستقیم انعکاس روابط در این رهگذر اولین نتیجهرا کشف نماید و 

ترین اقداماتی که در راستای افزایش یکی از مهم «(.77: 1370)پیران، کشی استتر، بهرهیا به بیان کلیطبقاتی 

بزرگ )مال( در نقاط مختلف شهرهای بزرگ  ساخت مراکز خرید ،شودخدمات شهری به شهروندان انجام می

شان و ارائه خدمات بهتر از ها با هدف افزایش سهولت شهروندان در جهت رفع نیازهایاز جمله تهران است. مال

زایی نظیر تولید و افزایش های آسیبشوند، اما در همین حین دارای نقشسوی بخش خصوصی ساخته می

ها بدین دلیل حائز اهمیت است که این آسیب در بین شهروندان نیز هستند.پدیده پاساژگردی و هویت مصرفی 

تمامی فضاهای شهری در حال تبدیل شدن به فضای تجاری شده و تمامی گستره زندگی شهروندان تحت تاثیر 

-شود اوال تغییرات روند سرمایهدر این مقاله سعی می .(23: 1387گیرد)کاظمی، های بازاری قرار مینگرش

شود و در ادامه علل این تغییر جهت ذاری بخش خصوصی از حوزه مسکن به حوزه مراکز خرید نشان دادهگ

 مورد واکاوی قرار گیرد.

 گذاری:مال به مثابه سرمایه



 
 

 عنوان به غیرخوراکی اجناس فروشهای مغازه بر عالوه آن در که شودمی گفته ایساختمانی برج به مال»

 نظیر ورزشی و رفاهی تفریحی فضاهای از ایمجموعه شهر، در فعلی معمولی تجاری مراکز ویژگی تنها

 نظیر را امکاناتی همچنین ال. مدارد وجود نیز فود فست و شاپ کافی رستوران، سینما، ،شهربازی

 سطح در معموالً که خدماتی مراکز سایر و کارواش ،خشکشویی ،صرافی امالك، آژانس سوپرمارکت،

 موجود عادی خرید مراکز از را آنها که هاسازه این دیگر دهد. ویژگیمی جا خود در هستند، پراکنده شهر

 ساز و ساخت ادبیات در .است مال منفی طبقات در پارکینگ نامحدود ظرفیت کند،یم متمایز شهر در

-94های اقتصاد، ) تازهگویندمی نیز "ستنرگشاپین" چندمنظورههای سازه نوع این به ساختمانی فعاالن برخی

های اخیر ها در همه مناطق شهر تهران از جمله مناطق جنوبی در سالبر طبق  آمار ساخت و ساز مال «(.68: 93

، همچنین در تهران یافت 22و منطقه  5تا  1توان در مناطق است اما بیشترین آنرا میگسترش شدیدی داشته

 قیمت دردرپی یپ هایجهش مسکن، رکود از ناشی هایخسارت و بررسی علل این امر عواملی نظیر تبعات

ی یافت شهر مدیریت بر حاکم ساختمانی مقررات هموار بستر نهایت در و سازییتجار دوطرفه سود زمین،

سازی در شهر تهران را بر اساس گسترش فرایند مالاست شده(. از این رو در این مقاله سعی 70است)همان:شده

است، فهم ای پولساز کردهسازی را تبدیل به عرصهن حوزه که مالایهای و سیاست نسبت آن با بخش مسکن

 کرد.

های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق نتایج بررسی فعالیت" گزارشبر طبق آمار بانک مرکزی مندرج در 

آمارهای مربوطه به )کلیه در استان تهران  1394تا  1388های مربوط به سال "های مختلف ایران شهری استان

 1388در سال باشد( های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده میصورت تفکیک نشده از مجموع ساختمان

درصدی مواجه  3/17با کاهش  1387گذاری بخش خصوصی نسبت به سال تعداد واحدهای مسکونی با سرمایه



 
 

در این سال به طور  صدی مواجه هستیم.در 5/58های غیرمسکونی با افزایش که در ساختمان، در صورتیاست

های گذاریگذاری بخش خصوصی هستیم هرچند از کل سرمایهدرصدی سرمایه  6/14کل شاهد کاهش 

درصد  5/8ها گذاریاین سرمایه 1389همچنان بیشترین سهم مربوط به حوزه مسکن است. در سال  مربوطه 

درصدی و در بخش  5/8کاهش ای مسکونی تر در بخش واحدهاست که به صورت جزئیکاهش داشته

به ترتیب در بخش  1389نسبت به سال  1390در سال  این مقادیر درصدی را شاهدیم. 2/1غیرمسکونی افزایش 

افزایش  1391است. در سال درصد افزایش داشته 34درصد و در کل  1/43و  6/36مسکونی و غیرمسکونی 

 1/23در بخش مسکونی و  4/81ش خصوصی در ساختمان و های بخگذاریدرصد در کل سرمایه 78مقدار 

های قبل گذاری خصوصی نسبت به سالرشد سرمایه 1392درصد در بخش غیرمسکونی را شاهدیم. در سال 

درصد  1/50و  -6/0درصد رشد داشته که در بخش مسکونی و غیرمسکونی رشد آن  7/0کندتر شده و تنها 

 8/8گذاری درصد و به طور کل سرمایه 2/139و غیرمسکونی  7/0فقط  بخش مسکونی 1393است. در سال بوده

گذاری توسط بخش خصوصی با میزان سرمایه 1394درصد افزایش داشته است و نهایتا در آمار مربوط به سال 

-روبرو بوده یرمسکونی نسبت به سال قبل با افزایشدر قسمت مسکونی و غ 9/9و  6/16درصد به طور کل و  14

تا  1388های مختلف ایران از های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری استاننتایج بررسی فعالیت) است.

1394). 

  



 
 

)هرسال نسبت  در استان تهران گذاری بخش خصوصی در بخش مسکندرصد تغییرات میزان سرمایه -1جدول 

 به سال قبل(

 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 6/16 7/0 -6/0 4/81 6/36 -5/8 -3/17 مسکونی

 9/9 2/139 1/50 1/23 1/43 2/1 5/58 غیرمسکونی

کل 

-سرمایه

 گذاری

6/14- 5/8- 34 78 7/0 8/8 14 

تا  1388های مختلف ایران از های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری استان)نتایج بررسی فعالیت

1394.) 

گذاری بخش سرمایه "بانک مرکزی 1394چهارم نماگرهای اقتصادی سه ماهه "همچنین طبق گزارش 

هزار مورد بوده که نسبت به سال قبل  7/168برابر با  1391های جدید شهر تهران در سال خصوصی در ساختمان

 3/12مورد با رشد هزار  4/205،  1393درصدی، در سال  5/8هزار مورد با رشد  183، 1392و در سال  6/102

درصد کاهش داشته  4/14گذاری بوده که نسبت به سال قبل مورد سرمایههزار  8/175،  1394درصد و در سال 

 (10: 1395بانک مرکزی،  1394است)نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم 

همواره بخش مسکونی شود گذاری بخش خصوصی در ساختمان مشاهده میهمانطور که در آمار میزان سرمایه

گذاری در بخش کند، هرچند در قسمت سرمایهخود جذب می قسمت اعظم سرمایه بخش خصوصی را به

-شاهد افزایش فعالیت بخش خصوصی بوده های اخیر،وجود افت و خیزهای موجود در سالغیرمسکونی نیز با 



 
 

گذاری و یا افزایش ناچیز هایی شاهد کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایهایم اما در بخش مسکونی در دوره

 ( هستیم.1391ثنای سال در این بخش )به است

به ترتیب  94و  93، 92، 91های های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در سالطبق همان گزارش تعداد پروانه

درصد،  6/17درصد،  8/22است که به ترتیب به میزان هزار مورد بوده 1/8هزار و  2/10هزار،  2/21هزار،  7/25

( اما با وجود این کاهش در تعداد 9:اند )همانشان کاهش داشتهدرصد نسبت به سال قبل 5/20درصد و  52

، ساالنه حداکثر بین سه تا پنج درصد کل 90تا پیش از شروع دهه »های صادره باید در نظر داشت که پروانه

های به تدریج سهم پروانه 90داد ولی از سال های تجاری تشکیل میهای ساختمانی صادره را پروانهپروانه

به طوری که در دو سه سال اخیر حجم ساخت و سازهای  ;ی در مقابل مجوزهای مسکونی، بیشتر شدتجار

 .«(68: 93-94های اقتصاد،)تازه استهای ساالنه را به خود اختصاص دادهدرصد کل پروانه 10تجاری معادل 

در حوزه مسکونی سازی و افزایش تمایل به سازی های ساختماناین کاهش تمایل بخش خصوصی در فعالیت

را باید با توجه به مناسبات بازار مسکن اعم از افزایش قیمت زمین، افزایش قیمت مصالح و رکود تجاری سازی 

 در بازار خرید و فروش مسکن درك کرد.

سال  نسبت به 89به طور متوسط هزینه ساخت یک متر مربع ساختمان مسکونی توسط بخش خصوصی در سال  

شاهد  90نسبت به سال  91ین در سال درصد رشد داشته است. همچن 4،  1390درصد و این میزان در سال  7، 88

هزینه هر  1392(. در سال 1391و  1390ایم)سالنامه آماری استان تهران، در این هزینه بودهدرصدی  2/77رشد 

: 1392اشت)گزارش اقتصادی و ترازنامه سال درصد افزایش د 5/38متر مربع در شهر تهران نسبت به سال قبل 

درصد  7/55های تکمیل شده نسبت ارزش زمین به کل هزینه تمام شده در ساختمان 1393( و در سال 41

است. به های ساختمانی بوده( که شامل بیش از نیمی از هزینه20: 1394بوده)خالصه تحوالت اقتصادی کشور، 



 
 

ها در احداث واحدهای مسکونی توسط بخش خصوصی را در کنار رکود هتوان این افزایش هزینطور کلی می

شدید حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن و همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی را به عنوان دالیل کاهش 

گذاران بخش خصوصی در این حوزه در نظر گرفت، اما با این وجود در بخش تجاری سازی تمایل سرمایه

به طور برتر هستند. ها هستیم که به نسبت واحدهای مسکونی در زمان ساخت، هزینهگذاریسرمایهشاهد افزایش 

هزار متر  200با سطح زیربنای  -مجموع طبقات مثبت و منفی سازه -طبقه  30برای احداث یک برج باالی »مثال 

تومان منابع مالی برای  میلیارد 300کم مربع روی قطعه زمینی با مساحت حدود هفت هزار متر مربع، دست

هایی شامل خرید زمین، پرداخت عوارض و تراکم مربوط به پروانه ساختمانی و در نهایت ساخت مجموعه هزینه

های احداث یک کل هزینه»این در حالی است که  .«(69: 93-94های اقتصاد، پروژه مورد نیاز است)تازه

-پنج میلیارد تومان برآورد میزی در حدود سه تا متری، چی 500ساختمان مسکونی چهار طبقه در زمین 

های تجاری را باید در چند عامل های ساخت برجعلت این افزایش تمایل در عین افزایش هزینه «)همان(.شود

ها و هایی به صورت مشارکتی و یا با اعطای وامها در اجرای چنین طرحدانست، نخستین عامل را همکاری بانک

ها برای تامین های در حال احداث، اثراتی از مشارکت برخی بانکدر برخی مال»د دانست. های مالی بایکمک

مشارکتی که نه به صورت حضور مستقیم بانک عامل در قالب پرداخت تسهیالت  ;شودمالی پروژه دیده می

است و بخش قابل گذاری و ساختمانی زیر مجموعه بانک شکل گرفتههای سرمایهساخت، بلکه از طریق شرکت

  .«)همان(کندمورد نیاز پروژه را تامین میتوجهی از منابع مالی 

گذاری بخش خصوصی، باید افزایش قیمت زمین را در طول از عوامل مهم دیگر منجر به این افزایش سرمایه

ی ، شاخص قیمت زمین در کل مناطق شهر1392در سال »به عنوان مثال  دوره ساخت و ساز در نظر گرفت.

گزارش )درصد بود 2/59تهران درصد افزایش یافت. افزایش شاخص مزبور برای شهر  6/61نسبت به سال قبل 



 
 

های گذاران خصوصی با وجود هزینهشود که سرمایههمین امر موجب می .«(42: 1392اقتصادی و ترازنامه 

زمین حاصل کنند. همین امر  ای از افزایش قیمتهای تجاری، باز هم سود قابل مالحظههنگفت در ساخت برج

گذاران این حوزه به این معنی که سرمایه»شود می "سود دو طرفه تجاری سازی"ای به نام منجر به ایجاد پدیده

-94های اقتصاد، )تازهبرندتجاری برج، انتفاع مالی می یکبار از محل زمین و بار دیگر از محل فروش واحدهای

93 :70)». 

ها شهرداری»هاست. گونه طرحن زمینه رویکرد شهرداری در پشتیبانی و حمایت از اینعامل مهم دیگر در ای

شان را از این درصد بودجه ساالنه 50چون وابستگی زیادی به عوارض حاصل از ساخت و ساز دازند و بیس از 

ها نی شهرداریپشتیبا کنند.سازها روشن میکنن، به عناوین مختلف، چراغ سبز جلوی پای برجمحل تامین می

های تجاری را گذاری در بلندمرتبهعمدتا از طریق کاربری زمین و افزایش تراکم ساختمانی، زمینه رونق سرمایه

شهرداری تهران درآمد ناشی از عوارض  80و  70های به وجود آورد. طبق یک بررسی مستند در بودجه دهه

درصد کل درآمد  10اخت و ساز تجاری عوارض سدرصد و درآمد حاصل از  90ساخت و ساز مسکونی 

 52معادل داد اما در حال حاضر این نسبت تغییر اساسی پیدا کرده و به ترتیب ناپایدار شهرداری را تشکیل می

 «)همان(.استدرصد شده 48درصد و 

 گیری: نتیجه

حوزه مسکن و رفتن گذاری در بود تا علل کاهش تمایل بخش خصوصی در سرمایهدر این مقاله سعی شده

گذاری در این دو سرمایه به حوزه مال سازی مورد بررسی قرار گیرد. از این رو ابتدا آمار مربوط به میزان سرمایه

مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت تا وجود چنین روندی اثبات شود،  1394تا  1388های حوزه در فاصله سال

های اخیر به که در سال شدهگونه نتیجه گرفتاین اخته شد و  در پایانسپس در ادامه به واکاوی علل این روند پرد



 
 

با تغییرات به وجود آمده در حوزه مسکن نظیر افزایش قیمت  1394به این سو تا سال  1388خصوص از سال 

 های ساخت و ساز از جمله هزینه مصالح و ... تمایلزمین، رکود در بازار خرید و فروش مسکن، افزایش هزینه

ای که هر سال شاهد گونهاست، بهگذاری در بخش مسکن بسیار کاهش یافتهبخش خصوصی برای سرمایه

های قیمت زمین و هزینهکاهش مشارکت بخش خصوصی در این زمینه هستیم. اما در مقابل با وجود افزایش 

این افزایش  های تجاری یا مال هستیم.ساخت و ساز شاهد افزایش مشارکت بخش خصوصی در ساخت برج

ها جهت افزایش درآمدشان از همکاری با بخش ها و شهرداریتوان در افزایش تمایل بانکگذاری را میسرمایه

دریافت. همچنین سود ناشی از افزایش قیمت زمین و فروش تعداد زیاد واحدهای در زمینه مال سازی خصوصی 

ذاران نسبت به بخش مسکن دخیل دانست. اما از آنجا گلوکس تجاری با قیمت باال را هم باید در ترجیح سرمایه

گذار در بخش خصوصی توان حضور ای عظیم دارد، هر سرمایهگذاری در این بخش نیاز به سرمایهکه سرمایه

گیرد و داران است، قرار میدر این بازار را ندارد و این بازار به نوعی بازار انحصاری که در اختیار اندك سرمایه

کند. در نتیجه انحصاری بودن و سودآوری کالن این بازار و حمایت نهادهای حالت رقابتی خارج می را ازآن

تهران و مشهد دچار پدیده حضور افسار  هرسازی، کالنشهرهای ایران به خصوصشگیر در حوزه تصمیم

 باشند.محیطی میگسیخته مال و تغییر چهره شهر در کنار سایر عوارض زیست
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