ســرعت گردش پول بر اقتصــاد اثر مثبــت می گذارد
و از ســوی دیگر در صورتی که نیازمنــد تأمین اعتبار از
ســمت دولت و تزریق پول داشته باشــد میتواند آثار
تورمی و افزایش قیمت را نشان دهد.
گفتهمیشــودکاهشنرخســودبانکییکی
ازعواملیاســتکهموجبمیشودنقدینگی
مردم به ســمت بازار و ســرمایه گذاری حرکت
کند.نظرشمادراینخصوصچیست؟
میتــوان گفــت کــه در ایــران ،بــازار مســکن و
ســپردههای بانکــی ،در شــرایط مختلــف میتواننــد
نقــش جایگزیــن یکدیگــر را بــازی کننــد یعنــی
ســپردههای بانکی یکی از بازارهای رقیب مســکن در
ایران ،بشــمار می رود .به عبارت بهتر ،از لحاظ تئوری
مواقعــی که بازدهی هر کدام (مســکن یا ســپردههای
بانکــی) کاهــشیابــد ،به شــرط ثابــت بــودن عوامل
تاثیــر گــذار دیگــر مانند خانههــای خالــی ،نقدینگی،
ســودآوری ســایر بازارهــا ،وام مســکن و غیــره ،تقاضا
بــه ســمت بــازار رقیــب متمایــل میگــردد .لیکن در
واقعیت همواره این اتفاق رخ نمی دهد.
کاهــش نرخ ســود ســپردههای بانکــی از دوجهت
تقاضــا و عرضــه مســکن بــر بــازار مذکــور اثرگــذار
میباشد.
در ســمت تقاضــا هم از یــک طرف بــا کاهش نرخ
ســود ســپردههای بانکــی ،تقاضــای ســپردهگذاری
مشــتریان بانــک ،کاهش یافتــه و بخشــی از نقدینگی
وارد این بخش میشــود که منجر به تحریک تقاضای
مســکن به ویــژه تقاضــای ســرمایهای و ســوداگرانه و
در نهایــت منجر بــه افزایــش قیمت مســکن خواهد
شــد .از طــرف دیگر نرخ ســود تســهیالت و نرخ ســود
ســپردههای بانکی دارای رابطه مســتقیم میباشند.
لذا با کاهش نرخ ســود ســپردهها ،نرخ سود تسهیالت
خرید نیز روندی کاهشــی داشته و تقاضای خریداران
بــرای بازپرداخــت باالتــر تســهیالت و خریــد خانــه
افزایش مییابد ،درنتیجــه افزایش بیشتر تقاضا به
ویژه تقاضــای مصرفــی در نهایت منجر بــه افزایش
قیمت مسکن میگردد.
در ســمت عرضــه مســکن نیــز کاهــش نــرخ ســود
سپردههای بانکی منجر به کاهش نرخ سود تسهیالت
تولید مســکن میگردد که در نهایــت منجر به کاهش
هزینه تمام شــده ســاخت مســکن خواهد شد .شایان
ذکــر اســت در کوتاه مــدت و میان مدت ،اثــر تغییرات
نرخ سود سپردههای بانکی بر سمت تقاضای مسکن،
مؤثرتر و شدیدتر از سمت عرضه آن میباشد.
در مجمــوع ،کاهش نرخ ســود ســپردههای بانکی
به شــرط ثابت بودن عوامــل تاثیر گذار دیگر میتواند
تحرک نســبی بازار مســکن و به تبع آن افزایش نسبی
قیمــت مســکن را به دنبــال داشــته باشــد.با توجه به
وضعیــت فعلــی بــازار مســکن و همچنیــن قــدرت
پاییــن خریــد مســکن در کوتاهمــدت و در مرحله اول
ســپردههای خارج شده از بانکها به سمت بازارهای
موازی غیرمولد اما با قابلیت نقدشــوندگی ســریع در
مقایسه با بازار مسکن همچون طال ،ارز وغیره حرکت
خواهــد کــرد امــا در بلنــد مــدت ،ایــن نقدینگــی (به
شرط مهیا بودن سایر شــرایط) به سمت بازار مسکن
هدایت خواهد شد.
از دالیل مؤثر نبودن کاهش نرخ ســود سپردههای
بانکــی بر رونق مســکن میتــوان بــه این نکته اشــاره
کرد که ســپردههای خارج شــده از بانــک بهجای آنکه
از ســوی متقاضیان مصرفی به بازار مسکن وارد شود
و منجــر بــه تحریــک تقاضــای مصرفــی و معامالت
مصرفــی شــود میتواند از ســوی ســوداگران و دالالن
مســکن وارد شــود که موجب برهم زدن تعــادل بازار
و ســوداگری در ایــن بخش خواهــد شــد .بطوریکه در
حال حاضر نیــز بخش زیــادی از متقاضیان واقعی و
مصرفی مســکن به دلیل قدرت پایین خرید ،توانایی
ورود به بازار مسکن را ندارند.

بنظــرشــماراهــکاراساســیوبنیــادیبرای
تعدیــل بازار مســکن کــه همــواره از نوســانات
قیمتبرخورداراستچیست؟
ببینیــد موضــوع ســیکلها یــا ادوار تجــاری در
همــه اقتصادها چه پیشــرفته و پایــدار مثل ژاپن و
چــه شــکننده و پرتالطم ماننــد ایران ،کــم و بیش
وجود دارد اما شــدت نوســان و طــول دوران رونق
یــا رکــود در آنهــا متفــاوت میباشــد .ایــن امر در
زیربخشهــای تشــکیلدهنده کشــورهای دارای
اقتصــاد پرفــراز و نشــیب مانند زیربخش مســکن
(به عنــوان جزئی از بخــش صنعت)نیز میتواند
مطرح باشد.
زمانــی کــه بخشــی از اقتصــاد ماننــد مســکن در
تعــادل نباشــد یعنــی تقاضــا یا عرضــه از هم پیشــی
گرفته و منجر به افزایش یا کاهش قیمت شــود ،بنای
ایجــاد یک ســیکل جدیــد در آن بخــش را پایهگذاری
مینمایند .در این راســتا نیروهای داخــل اقتصاد نیز
دچــار تغییــر و نوســان شــده و ادوار تجــاری از بخــش
بــه کل اقتصاد تســری مییابــد .این کانــال اثرگذاری
دوســویه بــوده و از کل اقتصــاد بــه ســایر بخشها نیز
قابل انتقال است.
پــس راهکار اساســی و بنیادی بــرای تعدیل کردن
بازار مســکن یــک راه پویــا و همیشــگی اســت .به این

اســت .بــه این معنــی کــه دولت مــی تواند بــا کنترل
انبوه سازی و یا ســاخت شهرکهای بزرگ در حاشیه
شــهری(مثل پردیــس و پرنــد و )...و تمرکز بیشــتر بر
روی بازســازی و ...در بافتهــای فرســوده شــهری به
این موضوع کمک نماید.
مهمتریــنبرنامههــاواولویتهــادرســال
97چیست؟
می دانید که اولویت دولت در ســال  97بازســازی
بافت فرســوده و بازآفرینی شهری و توجه به خانه دار
کردن زوجهای جوان (خانه اولی ها) اســت .به همین
دلیــل اولویتهــای بانک نیز همراســتا با آنهــا تعریف
شده است.
اگر بخواهیم به سایر برنامههای بانک اشاره کنیم
می توان به برنامههای زیر اشــاره کرد  :تنوعبخشــی
به تســهیالت و معرفی تســهیالت جدید مانند اجاره
مسکن ،تسهیالت پیش خرید و ...
افزايــش ســقف تســهيالت خريــد مســكن بــراي
واحدهاييكهشــاخصهايتدوينشــدهدرحوزههاي
ايمنسازي،ارتقایكيفيتفضايزندگيوصرفهجويي
درمصرفانرژيدرآنهارعايتگرديدهاست.
طراحــی ســپردههای جدیــد کوتــاه مدت ویــژه در
سال آینده

در ایران ،بازار مسکن و سپردههای بانکی
در شرایط مختلف میتوانند نقش جایگزین یکدیگر را بازی کنند یعنی سپردههای بانکی یکی از
بازارهای رقیب مسکن در ایران ،بهشمار می رود.
به عبارت بهتر ،از لحاظ تئوری مواقعی که بازدهی هر کدام (مسکن یا سپردههای بانکی) کاهشیابد،
به شرط ثابت بودن عوامل تاثیر گذار دیگر مانند خانههای خالی ،نقدینگی ،سودآوری سایر بازارها،
وام مسکن و غیره ،تقاضا به سمت بازار رقیب متمایل میگردد .لیکن در واقعیت همواره این اتفاق
رخ نمی دهد.
تگذاری در بخش مســکن
معنــا که متولیــان سیاســ 
چنانچــه دسترســی به آمار بــه روز عرضــه و تقاضا در
سطح کوچکترین بخش ساختار شهری داشته باشند
و از تــوان و نیــاز واقعــی مصرفکننــدگان مطلع بوده
و ســکان ســقف تســهیالت و نرخ و زمان بازگشــت آن
را بهنــگام و بــه اندازه بــه چرخش درآورنــد و از طرف
دیگر سازندگان و عرضه کنندگان مسکن را از نیازهای
بالقــوه متقاضیــان مطلــع نماینــد میتواننــد ایــن
نوسانات را به حداقل برسانند.
این راهــکار در صورتی میتوانــد بهترین بازخورد
را داشــته باشــدکه وجود نیروهای خارج از مؤلفههای
اقتصادی درکار نباشند.
راهکار دیگر ،عدم تمرکز امکانات در کالن شهرها

اعمــال راهکارهای جبران کســری منابع صندوق
پــس انــداز مســکن یکــم ناشــی از افزایــش ظرفیــت
سپرده پذیری
افزایش دوره بازپرداخت تســهیالت برای زوجین
خانــه اولی در بافتهای فرســوده شــهری بــا رعایت
تعادل منابع و مصارف.
کاهش نرخ سود تسهیالت برای زوجین خانهاولی
در بافتهای فرسوده شهری
طراحــی محصــول جهــت تأمیــن مالــی احــداث
مسکن در بافت ناکارآمد شهری
طراحی محصوالت خاص بانکداری شرکتی
پروژه پیاده ســازی بانکداری توســعه ای در شعب
ویژه بانک
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