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تاثیر بازار ارز
بر ساخت و ساز

 بازار ارز
بازار ارز یکی از بازار هایی است که هر گونه تغییر قیمتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر 
روی مسکن و ملک تاثیر دارد. بیشترین تاثیر دالر بر مسکن باال رفتن مواد اولیه ساخت و ساز 
اسـت. ) مصالح ساختمانی سـهم 50 درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد و بر اساس آمارها، 
بعد از قیمت زمین، بیشترین عامل گرانی مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی است.( وقتی 
هزینه تمام شده ساخت افزایش یابد لذا برای خرید آپارتمان می بایست هزینه باالیی نمود. از 
طرف دیگر باید در نظر داشـته باشـیم که اگر قدرت خرید مسکن در جامعه کم شود، مردم 
و بازار به سـمت سـرمایه گذاری در موارد دیگر چون طال، ارز و ... روی می آورند و همین امر 

موجب می شود که تاثیر دالر بر مسکن یک رکود طوالنی مدت را ایجاد کند.
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اگر تاثیر دالر بر مسکن را یک امر ثابت شده در نظر بگیریم، قیمت خانه و 
ملک هر روز دچار تغییر شده و با در نظر گرفتن تغییرات در سایر بازارها به 
روز می شود. با این تفاسیر مشخص می شود که تاثیر دالر بر مسکن می تواند 
در راستای تاثیر بازار های موازی با مسکن بر روی بازار ملک باشد. برای اینکه 
بتوان جلوی افزایش قیمت ها را گرفت، الزم است تا دالر به یک ثبات نسبی 

رسیده و عرضه افزایش یابد.
نکته مهم اینجا است که باید دقت نمود، سود در بازار مسکن در دراز مدت 
نمایش داده می شود. نمی توان بر اساس تغییرات روزانه و تالطمات برهه ای 
اقتصادی نتیجه را مشاهده کرد. محققان عنوان می نمایند که برای رفع چالش 
تاثیر دالر بر مسکن، زمانیکه تقاضا باال می رود الزم است تا این تقاضا تعدیل 
گردد. در  غیر این صورت، این امکان وجود دارد که تورم دو برابر ایجاد گردد. 
از طرفی با توجه به رشد ارز و دالر در بازار؛ می توان تاثیرات مستقیم آن 
را در خرید و اجاره خانه و آپارتمان مشاهده نمود. تاثیر دالر بر مسکن یکی از 
عوامل مهم در رشد قیمت آن می باشد، این مورد می تواند نیرو محرکه اصلی 
برای تغییر بازار محسوب گردد. در واقع می توان به این شکل بیان نمود که 
دالیل افزایش قیمت مسـکن به دلیل عرضه و تقاضا نیسـت بلکه این مورد 

ناشی از تورم و باال رفتن قیمت دالر است. اقتصاددانان بیان می دارند که در 
این شرایط بازار مسکن تنها در صورتی به ثبات نسبی می رسد که بازار دالر 

ثابت شود و قیمت ارز واحد تصویب شود.
درنهایت می توان گفت، تاثیر نوسانات ارز در بازار مسکن به دو دسته کوتاه 
مدت و بلند مدت تقسیم می شود. در کوتاه مدت اثر این نوسانات قیمت با 
افزایش قیمت مسکن رابطه معکوس و در بلند مدت با افزایش قیمت مسکن 
رابطه مستقیم خواهد داشت. به این ترتیب که در کوتاه مدت با افزایش نرخ 
ارز، رونق بازار مسـکن کاهش یافته و این رکود زمینه را برای مسـاعد شدن 
این بازار به نفع مستاجران یا همان متقاضیان رهن و اجاره تغییر خواهد داد. به 
این دلیل که مردم بیشتر تمایل دارند سرمایه خود را به خرید ارز اختصاص 
داده و از سودهای کوتاه مدت بهره ببرند بنابراین ممکن است امالک خود را 

زیر قیمت متداول کنونی به فروش برسانند.
اما در بلند مدت نتیجه کامال برعکس خواهد بود چرا که با افزایش نرخ ارز 
کلیه کاالها و تجهیزات مرتبط با ساختمان متاثر از افزایش نرخ ارز افزایش قیمت 
خواهند داشت و در نتیجه نرخ تمام شده هر واحد آپارتمان برای سازندگان 
افزایـش یافته و باالجبار با بهای بیشـتری به متقاضیان عرضه خواهد شـد.
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