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خرید خانه با سرعتی بیش  یهای اخیر هزینهمسکن دارد: در دههبریتانیا بحران 

از افزایش دستمزدها رشد داشته است و این باعث شده که بسیاری از کارگران از بازار 

 مسکن خارج شوند.

کند چون آنها اندک کمکی به خرید خانه نمی یهای با سپردهدر برخی نواحی، وام

توانند از پس پرداخت اقساط ماهانه نه شوند نمیخاکه قرار است از این راه صاحب

که دست به کار خرید خانه شوند باید مبالغ هنگفتی برآیند و در نتیجه پیش از آن

 انداز کنند.پس

که بالای خانه در بخش خصوص این کار را دشوار ساخته است، ضمن این یاجاره

اجاره و  یاخت هزینهین برای پردمستأجر %04باعث شده است که در برخی نواحی 

های اجتماعی در مقایسه با های دولتی باشند. تعداد خانهخدمات شهری محتاج کمک

ای جز اجاره کردن ندارند و قبل کمتر شده است و در نتیجه بسیاری خانوارها چاره

  1پردازند بیشتر از اقساط معمول وام مسکن است.ای که میاغلب اجاره

نشان خواهیم داد که چگونه وضعیت مسکن در بریتانیا  اختصاردر مطلب حاضر به

 به اینجا رسیده است.

 

0791 
 ...گونه نبوده استاوضاع همیشه هم این

ها در سراسر بریتانیا یک سوم خانه تقریباً 04 یبنا بر آمار دولتی، در اوایل دهه

ار ن قراقیمت اجتماعی بودند که توسط مقامات محلی در اختیار متقاضیهای ارزانخانه

گرفت. این بدیل مطلوبی برای مالکیت خانه بود. اما برای آنها که قصد خرید داشتند می

                                                      

ز ا های مناسبی به متقاضیانی عمدتاًهایی هستند که با قیمتهای اجتماعی در بریتانیا خانهخانه1 

های وسیعی از جمعیت از اوایل های اجتماعی برای بخشخانه تأمینشود. کارگر اجاره داده می یطبقه

های اکثر سکونت 1422قرن بیستم و بالاخص با پایان گرفتن جنگ جهانی اول آغاز شد. از اوایل تا سال 

( بود اما از آن سال به بعد تعداد «مسکن شورایی»)یا  «مسکن اجتماعی»استیجاری در بریتانیا از نوع 

 های اجتماعی پیشی گرفت.ای خصوصی از خانههای اجارهخانه



 

 
 

 خسرو آقاییی ، ترجمهمولان و دیگرانلیدیا مک 3

رسیم بعد که می یپوند بود. اما به دهه 0400نیز میانگین قیمت مسکن در بریتانیا 

 گیرد. اوضاع شکل دیگری به خود می

 

های مسکونی در بریتانیا های مختلف از مجموع خانهسهم بخش. 0 نمودار

 تغییر کرده است شدتبه این سو به 91 یاز دهه

 
. منبع: 1422-2704های سال یموجودی مسکن در بریتانیا بر حسب نوع استیجار در فاصلهنمودار 

 مسکن، محلات و دفاتر دولتی محلیوزارت 

 

0791 
 طرح حق خرید، خبر بدی برای مسکن اجتماعی بود

رح توانیم از طگردیم، میآغازی برای بحران کنونی مسکن می یاگر به دنبال نقطه

داد تا این امکان می های شورایین خانهمستأجراحق خرید آغاز کنیم. این طرح به 

تر از قیمت بازار خریداری کنند. این امکان از مدتها پیش وجود ها را با قیمتی کمخانه

برای آن در  2724های کلانی که در قانون مسکن سال داشت، اما دولت تاچر با تخفیف



 گونه خرید خانه برای بسیاری غیرممکن شد؟چه 4 

نظر گرفت جان مضاعفی به آن بخشید. به مرور زمان، از مجموع مبالغی که شوراها 

ها کاسته از تعداد این خانه هتیجندر های جدید در اختیار داشتند، و برای ساخت خانه

 شد. 

 

 

کاهش  های شورایی در بریتانیا مستمرا  ، تعداد خانه0791.  از سال 2 نمودار

 یافته است

 منبع: وزارت مسکن، محلات و دفاتر دولتی محلی

 

0791 
 .ن خانه در بریتانیا شداطرح حق خرید باعث جهش بزرگی در تعداد صاحب

( فقط در انگلیس )یعنی بدون در نظر گرفتن 2720تا  2724پنج سال )از  طی

شورایی ذیل طرح حق خرید به فروش  یایرلند شمالی و اسکاتلند( نیم میلیون خانه

های قدیمی، و انتقال هایی که ذیل حق خرید انجام گرفت، تخریب خانهرفت. فروش

 ید که از دههشباعث  جام گرفت، مجموعاًان های مسکن که متعاقباً های به تعاونیدارایی

 به این سو مسکن شورایی افول کند. 24
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 0771و  0791های دهه
 تر شد ... اما ریسک سیستم افزایش یافتهای مسکن آساندسترسی به وام

یافت چیز دیگری داشت شکل های شورایی کاهش میدر همان حال که تعداد خانه

زدایی در مقیاس وسیع شد که به کار یک مقررات گرفت. بخش مالی اقتصاد دستمی

تر شد و میزان بهره را هم آسان رهنی ادامه یافت. دسترسی به وام 24 یدر تمام دهه

کردند. دیگر برای وام گرفتن نیازی نبود ثابت دهندگان به دلخواه خود تعیین میوام

 د. ی وارد سیستم شانداز کردن دارید. به این ترتیب پول بیشترکنید توانایی پس

 

0799 
، بیش از پیش از توان شوراهای محلی برای تهیه مسکن 2722قانون مسکن سال 

 کاست 

های های مسکن را قادر ساخت تا برای ساختن خانه، تعاونی2722قانون مسکن 

 مالی تأمینهای کنونی از پول بخش خصوصی استفاده کنند. جدید و تعمیر خانه

های مستقل غیرانتفاعی بودند، در اصل از طریق سازمان های مسکن، کهتعاونی

این امکان را یافتند که برای ساخت  04 یگرفت اما در دهههای خیریه انجام میفعالیت

به  2722های دولتی دسترسی پیدا کنند. قانون جدید سال خانه به منابع صندوق

ها مالکیت از این رو خیلی هایی داد که شوراها نداشتند وها اختیارات و قدرتتعاونی

هزار خانه منتقل شده  104، مالکیت 2770ها منتقل کردند. تا سال ها را به تعاونیخانه

 نیز ادامه یافت.  گربود و این روند در دولت حزب جدید کار

 assured shorthold)های این قانون، استیجار تضمینی یکی از تازه 

tenancies) ن گذاراشد تملک یک دارایی استیجاری برای سرمایهبود که باعث می

گذار در افزایش قیمت خانه تأثیرد و این از دیگر عوامل شوتر منفرد )حقیقی( جذاب

 بود.
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 71 یو اوایل دهه 91 یاواخر دهه
 فروپاشی بازار مسکن

 %20ی بهره به هاافزایش یافت اما با رسیدن نرخ شدتقیمت خانه به 2721از سال 

و ورود اقتصاد به وضعیت رکود، در انتهای این دهه بازار مسکن دچار فروپاشی شد. 

گیرندگان در وضعیت باعث شد که بسیاری از وام 74 یسقوط بازار مسکن در اوایل دهه

ای که وثیقه وام بود شان از ارزش خانهارزش خالص منفی قرار گیرند یعنی مبلغ وام

 بیشتر شد.

دهندگان کردند و برخی دیگر با هاشان را تقدیم وامها کلید خانهگیرندهبرخی وام

ها توسط وثیقه یافتاده مواجه شدند. تملک ثانویه )مصادرهمشکل اقساط عقب

مورد به اوج خود رسید.  00044با  2772دهندگان( رو به افزایش گذاشته و در سال وام

ها را بیش از پیش بازار عرضه شدند و این قیمت به بار دیگرشده های مصادرهخانه

 کاهش داد.

ها در خانه یمصادره ،0770تا  0797های سال ی. در فاصله3 نمودار

 انگلیس و ولز افزایش چشمگیری داشت

 
 منبع: وزارت مسکن، محلات و دفاتر دولتی محلی
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0772 
 بروز مشکل بزرگ عرضه و تقاضا

افراد بیشتری  شد قاعدتاً گیری اعمال میبر وام هایی کهتر شدن کنترلبا کم

دن نثی شخهای جدید باعث توانستند خانه بخرند، اما پایین بودن نرخ تولید خانهمی

شده در انگلستان های جدید تکمیل، تعداد خانه2771شد. در سال می تأثیراین 

تقاضای فزاینده  سال قبل به نصف رسیده بود. 14عدد بود، که در مقایسه با  207244

 ها شد. باعث بالا رفتن قیمت

 

 های جدید در بریتانیا مستمرا  ، عرضه سالانه خانه0791. از سال 4 نمودار

 کاهش داشته است

 
 منبع: وزارت مسکن، محلات و دفاتر دولتی محلی

 

0773 
 افتندها عقب می... اما دستمزدها از قیمترودقیمت خانه دوباره بالا می

شاخص قدرت »قیمت خانه دوباره افزایش یافت. بر اساس  2771از پایان سال 

پنجم دستمزد یک یها که به اندازهقسط وام ،سال 24 طی، «خرید در مقیاس کشوری

 سوم آن رسید.به یک اولی بود تقریباً-میانگین یک خانه
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0771 
 یابداجاره رواج می-برای-خرید

به همراه  (ARLA) «دهندگان املاک مسکونیاجارهانجمن »، 2771در سپتامبر 

گذاری را به راه انداختند.  با این کار سرمایه «طرح خرید برای اجاره»دهنده، چهار وام

های تخصصی در اختیار آنها قرار تر شد چرا که وامافراد در املاک مسکونی آسان

ه بود. طی دو دهه پس ها لحاظ شدگرفت که درآمد حاصل از کسب اجاره نیز در آنمی

بیشتری به بازار  یها باعث شد که عدههای بهره و افزایش قیمت خانهاز آن، تنزل نرخ

 144 تقریباً 1420گذاری راغب شوند. در سال خوب سرمایه یعنوان یک گزینهملک به

 رسید. این طرح نه فقط بازار اجاره را وسعت بخشید تأییداجاره به -برای-هزار وام خرید

 بلکه عامل دیگری شد در جهت افزایش قیمت خانه.
 

0777 
را راه انداخت، یک وام خرید مسکن  (Together) جایکوام  «نورثرن راک»بانک 

ملکی که قصد خریدش  %210داد تا وامی به ارزش گیرندگان این فرصت را میکه به وام

بریتانیا ساختند فقط های جدیدی که آن سال شوراها در را دارند اخذ کنند. کل خانه

 واحد بود. 04

 

2111 
 .آمدبه صدا در« های بدون فیش حقوقیوام»هشدارها درخصوص 

ها به این منظور گواه بود. این وام-های خودها در بازار مسکن، واماز دیگر نوآوری

گیرندگانی که از چند منبع مختلف فرماها و سایر وامطراحی شده بود که به خویش

درآمد دارند کمک شود تا بدون نیاز به نشان دادن فیش حقوقی بتوانند وام بگیرند. اما 

های ها، در کنار واماین وام 1444بازار مسکن در اوایل دهه  ها دربا بالا رفتن قیمت

شد، رواج بیشتری یافتند. نهادهای نظارتی و که درآمدها در آنها وارسی نمی «سریع»

 سیاستمدارها شروع کردند به ابراز نگرانی درخصوص این بخش از بازار. 
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از پس پرداخت  گیرندگانی کهتر شدند چون وامبهره نیز متداول-های فقطوام

تر را انتخاب کردند و به هزینهکم یآمدند گزینهماهیانه بخشی از وام خانه خود بر نمی

بتوانند کل مبلغ وام را  این امید بستند که افزایش قیمت خانه ادامه یابد و نهایتاً

دهی، مقررات بپردازند. پس از بحران بانکی و به منظور مهار کردن بازارِ این نوع وام

 سفت و سختی حاکم شد. 
 

2119 
میانگین قیمت خانه در بریتانیا اشک بسیاری را در آورد... و بعد نوبت به بحران 

 رسید یاعتبار

 ... و بعد شرکت آمریکایی لیمان برادرزافزایش شدیدی یافت قیمت خانه در بریتانیا

اعلان ورشکستگی کرد و این سرآغاز یک سقوط مالی در سرتاسر جهان شد. 

دهی را تر را از بازار جمع کرده و وامهای بریتانیای، محصولات وامی پرریسکدهندهامو

 خصوص حالا که رکود بههکه وام گرفتن دشوارتر شد، بکاهش دادند. نتیجه آن شدتبه

مسکن اجتماعی  یاندازهای مردم آسیب زده بود. در شرایطی که عرضهمشاغل و پس

ه بیشتری به اجبار ب یهای بانکی دسترسی نداشتد، عدهرفت و بسیاری به وامآب می

ن ادهندگان خصوصی روی آوردند. نسبت املاکی که در تملک ساکنقرض گرفتن از وام

 بود به کل املاک، رو به کاهش نهاد.  
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 میانگین قیمت خانه تقریبا  2119تا اوت  0771اوت  ی. در فاصله1 نمودار

 سه برابر شده است

 
 HPIهای ماهانه های سالانه از روی میانگیندر بریتانیا. میانگین (HPI)برگرفته از شاخص قیمت خانه 

 اند.محاسبه شده

 

2119-2119 
 .ها دوران سختی بود و برای برخی دیگر فرصتی مغتنمبرای خیلی

با گسترش تبعات بحران اعتبار در سراسر کشور، تلاش شد تا روند تملک مجدد 

و  سابقه)مصادره( کنترل گردد. این کار با پایین نگه داشتن نرخ بهره در حدی بی

آورد تا هر چه دهندگان فشار میهمچنین اعمال برخی مقررات انجام گرفت که به وام

 هاشان را از دست ندهند. هدر توان دارند انجام دهند تا مردم خان

هایشان را از دست ندهند و در عین حال باعث ارزانی اعتبار کمک کرد تا مردم خانه

ردد و گذاری جذابی گشد که بازار ملک برای کسانی که نقدینگی کافی داشتند سرمایه

 ای بخشید. های بازار جان دوبارهاین طی چند سال پس از آن به برخی بخش
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2117 
 ند کاهش یافته استاهای شورایی ساکنرصد کسانی که در خانهد

در سال  %11شده از سوی شوراها از  تأمینهای در بریتانیای کبیر، درصد خانه

رسید. این رقم در یک دهه پس از آن نیز کاهش یافت و  1447در سال  %7به  2700

احیت اخذ وام از نرخ بهره برای واجدین صل  ،1447رسید. در سال  %0به  1422در 

 یکاهش یافت و به تبع آن از هزینه %4.0پایه تا  یتر بود. نرخ بهرههر زمان دیگری کم

 های خانه نیز کاسته شد. وام
 

2101 
 ترین حد رسیدساخت به پایینهای تازهتعداد خانه

ترین عدد کاهش یافت که کم 210774های تازه ساخت در بریتانیا به تعداد خانه

عدد  210074این مقدار باز هم رکورد زد و به  1421بود. در  2701از سال  میزان

 رسید. اما جمعیت کشور و به تبع، تقاضا برای مسکن، همچنان رو به افزایش بود.

میلیون نفر به جمعیت بریتانیا  9. از آغاز قرن بیست و یکم، 1 نمودار

 اضافه شده است

 
 (ONS)منبع: دفتر آمار ملی 
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2101 
کرد که بسیاری به  ارائهرا  «ارزان یاجاره»در همان سال، دولت ائتلافی طرح 

 نگریستند تردید به آن می یدیده

مطرح کرد که  «ارزان یاجاره»داری را با نام دولت ائتلافی شکل جدیدی از اجاره

بیشتر از پرداختند که البته بسیار نرخ بازار اجاره را می %24ین مستأجربنا بر آن، 

های پرداختی مسکن اجتماعی بود. دولت امید داشت که با این طرح امکان ساخت نرخ

ها بسیار بیش از استطاعت بسیاری از افراد های بیشتری فراهم شود. اما این قیمتخانه

هشدار داد  1421 مینیستر در سالدرآمد در برخی نواحی کشور بود: شورای وست-کم

مد آپوند در سال در هزار 02بایست حداقل بازار، یک خانواده می ینرخ اجاره %24که با 

 خوابه اجاره کند.  -ای یکداشته باشد تا بتواند خانه
 

2103 
 خرید-به-ظهور طرح کمک

پس از بحران بانکی، بازار مسکن در خارج از لندن اوضاع خوبی نداشت، 

نوز مشروط به داشتن یک دهی هرفت و از آنجا که وامکندی پیش میوسازها بهساخت

کلان بود تعداد خریداران اولین خانه در حال کاهش بود. در این شرایط دولت  یسپرده

اقدام به مداخله چشمگیری کرد تا بازار مسکن از »خرید -به-دو طرح کمک یبا عرضه

ی های جدید بود که بر پایهوام به خانه برای اعطای ها. یکی از طرح«تک و تا نیفتد

پیش موجود برای خریداران خانه اول طراحی شده بود و طرح دوم به طرح از یک

قیمت  درصد 70 معادل ییهاداد تا بتوانند از نو وامهای دولتی میدهندگان تضمینوام

 بدهند.ملک 

 یکه یک اداره «مسئولیت بودجه یاداره»های درست یک هفته بعد، اقتصاددان

ها خرید باعث بالا رفتن قیمت-به-شود هشدار دادند که این کمکمستقل محسوب می

 ناچیزی بر افزایش تقاضا دارد. تأثیرشود و در عین حال می
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2101 
 .های مسکونی را افزایش دادن خانهاجورج اوزبرن مالیات مالک

دند و این ن منتفع شده بوهای ارزاهای مسکونی از وامهای سال مالکین خانهسال

کردند بیش بهره وام را مشمول معافیت مالیاتی می %00به خاطر قوانینی که تا  هاوام

 هزینه شده بودند.از پیش کم

بهاری )که به  یجورج اوزبرن که در آن زمان عضو کابینه بود بسیاری را با بودجه

زده کرد چون در بودجه آمده بود که در سال گویند( شگفتکوچک نیز می یآن بودجه

که اشخاص دیگر به طور درصد کاهش خواهد یافت و این 14درصد به  00این  1420

درصدی برای جبران استهلاک طبیعی خانه نخواهند  24فرض مستحق معافیت پیش

ام کرد که در آوریل سال بعد بعدی را وارد کرد و اعل یاو ضربه 1420بود. در نوامبر 

این تغییرات این بود معنای درصد مالیات بیشتر خواهند شد.  1های دوم مشمول خانه

 های مسکونی دیگر مزیتی در مقایسه با خریداران خانه اول نداشتند. ن خانهاکه صاحب
 

2109-2107 
 گیری را برای شوراهای محلی فراهم کردترزا می امکان وام

سازی را برای شوراها برداشت گیری برای خانهوزیر وقت، سقف وامخستترزا می، ن

شده توسط شوراها شود های ساختهبا این امید که این اقدام باعث افزایش تعداد خانه

جدید بیشتر. یک سال پس از اعلان رفع  یخانه هزار24سالانه  یاما البته فقط به اندازه

 اند وسازی شدهبرخی شوراها دست به کار خانهداد که محدودیت، تحقیقات نشان می

ای که دولت هدف گرفته بود تحقق یابد، واحد مسکونی هزار24رفت که به انتظار می

 رخ داد.  27-گیری کوویدتا اینکه همه
 

2121 
 کندبریتانیا را درگیر می 27-گیری کوویدهمه
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آمد و شد و تعطیلی  بازار مسکن در مارس این سال مشمول شهربندان )مقررات منع

های اقتصاد را مختل کرده گیری اغلب بخشکه همهرغم آنکارها( شد اما علیوکسب

رونق را تجربه کرد. بنا به دفتر آمار ملی،  یبود، بازار مسکن پس از بازگشایی یک دوره

درصد رشد داشت. این افزایش قیمت  2.0قیمت خانه در بریتانیا  1414در طول سال 

بود که  1«مهلت عوارض تمبر»خاطر هجوم مردم برای خرید در طول ای بهزهتا اندا

 یها به اندازهخاتمه یابد و در پایان سپتامبر نیز نرخ 1412قرار است در پایان ژوئن 

بود  «رقابت برای زیربنای بیشتر»ثر دیگر در افزایش قیمت، ؤمعمول بازگردد. عامل م

 های کوچک سبقت گیرد.  های بزرگ از خانههکه باعث شد قیمت هر متر مربع خان

 

 2121 ه، قیمت خانه از ماه م07-گیری کوویدرغم همه. علی9 نمودار

 افزایش داشته است مستمرا 

 
 ( )میانگین قیمت ماهانه برای تمامی انواع املاک(HPIبرگرفته از شاخص قیمت خانه )

 

                                                      

هزار  044، نخستین 1414مارس سال  12، دولت بریتانیا اعلام کرد که تا 1427در تابستان سال 1 

 14شود مشمول عوارض تمبر نخواهد شد. این مهلت تا پوندی که در معاملات مسکن افراد مبادله می

 ژوئن تمدید شد.
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*** 

های اجتماعی در کنار بیش از دو دهه سرازیر خانه یفروش چندین و چند ساله

د های فاقهای ارزان باعث شد که خانوادهوام یواسطههکردن نقدینگی به بازار مسکن ب

شود که افراد بتوانند های بالا مانع از آن میمسکن در شرایط دشواری قرار گیرند. اجاره

ند. انداز کنشوند به قدر کافی پول پستر میهایی که ماه به ماه ارزانبرای گرفتن وام

توانند چنان گاه نمیگسیختگی قیمت خانه به این معنا است که برخی هیچلگام

 آن وام بگیرند. در عین حال پایین بودن یبانکی بزرگی جور کنند که به اتکا یسپرده

که از  هاگذاران شده است و به آنهای بهره باعث جذابیت بازار ملک برای سرمایهنرخ

رید های هنگفتی برای خآیند کمک کرده است که پولمیی بانکی بری سپردهپس تهیه

 کنند ندارد. انداز میای به حال کسانی که دارند پسجور کنند اما این فایده

توان برای بهبودش کارهایی ای نیست اما میسامان دادن به این اوضاع کار سادهسرو

 کرد. 
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