چطناًذاس تاسار هسکي پس اس تَافق:

آهار تحَالت تاسار هسکي در خزدادهاُ سال ً 44طاى هیدّذ کِ تاسار هسکي تِ ؾٌَاى یکی اس تاسارّایی کِ
سْن  30درغذی در اقتػاد کطَر ایفا هیکٌذّ ،وچٌاى در رکَد چٌذ سالِ تِ سز هیتزد .تز اساس ایي آهارّا،
هتَسط قیوت خزیذ ٍ فزٍش یک هتز هزتؽ تٌای ٍاحذ هسکًَی هؿاهلِ ضذُ اس طزیق تٌگاُّای هؿاهالت هلکی
در ضْز تْزاى طی خزدادهاُ خاری ًسثت تِ خزدادهاُ سال قثل  3درغذ کاّص داضتِ استّ .وچٌیي تؿذاد
هؿاهالت آپارتواًْای هسکًَی ًیش در ایي هذت  4/5درغذ کاّص داضتِ .اس طزف دیگز تزرسیّای اًدام ضذُ
در ایي حَسُ در سطح کل کطَر در یکسال گذضتِ حاکی اس آى است کِ قیوت هسکي در تزخی اس ضْزّای
کطَر تیي  4تا  10درغذ کاّص را تدزتِ ًوَدُ ،درحالی کِ در تزخی هٌاطق ،افشایص قیوت هسکي حتی تا 20
درغذ ًیش گشارش ضذُ است ،تِ گًَِای کِ تطَر هتَسط در یک سال اخیز ایي تخص در کل کطَر تا افشایص
چْار درغذی قیوتْا ّوزاُ تَدُ است.
تزرسیّای کارضٌاساى حَسُ هسکي حاکی اس آى است کِ ،تاسار هسکي ایزاى هؿوَال ّز 10فػل تِ تٌاٍب،
دٍرُّای رکَد ٍ رًٍق را تدزتِ هیکٌذ .تز ّویي اساس ایي تاسار اس ًیوِ دٍم سال ٍ 42ارد رکَد ؾویقتزی
ضذُ ٍ ضزایط ًطاى هیدّذ ایي رًٍذ حذاقل تا پایاى سال  44اداهِ هییاتذ.
اس طزفی ،سیاستْای کٌتزل تَرم دٍلت تاؾث ضذُ کِ اس تشریق پَل پزقذرت دٍلتی تِ تخطْای هختلف
اقتػاد خلَگیزی ضَد کِ ایي اهز کاّص ًسثی قیوت در غٌؿت ساختواى ٍ هسکي را تِ دًثال داضتِ ٍ تاؾث
گزدیذُ سزهایِگذاری در ایي تخص خذاتیت خَد را تِ ؾٌَاى راّی تزای حفع ارسش پَل اس دست دّذ؛ در
ًتیدِ حدن تقاضا ٍ هؿاهلِگزی در غٌؿت ساختواى تا کاّص هَاخِ ضذُ ٍ اثز خَد را رٍی تخص ساختواى تِ
غَرت رکَد تِ خا گذاضتِ است .تِ دًثال کاّص تقاضا در ایي تخص ،ؾزضِّای دٍ سال اخیز تِ هدوَؼ
ؾزضِّای اًثاضتِ ضذُ در سالْای گذضتِ افشٍدُ ضذُ ٍ هسثة رکَد ضذیذ در تخص تقاضای هسکي گزدیذُ
است .تٌاتزایي آى چِ ٍاضح است ایٌکِ طی دٍ سال گذضتِ تِ دلیل رکَد در تخص ساختواى ،ایي تخص تا

کاّص ساخت ٍ ساسّا هَاخِ تَدُ ٍ سزهایِ فؿال در ایي تخص تِ سَی سایز تاسارّا ٍ تخطْا تِ خػَظ
سَدّای خذاب تاًکی کَذ کزدُ است.
ؾالٍُ تزآًچِ تیاى ضذ ،ؾاهل دیگزی ًیش تِ غَرت غیزهستقین تز ضذت رکَد ایداد ضذُ در تاسار هسکي در
دٍرُّای اخیز داهي سدُ است ٍ آى ؾذم اطویٌاى سزهایِگذاراى ایي حَسُ تِ حػَل ًتایح هثثت اس هذاکزات
ّستِای تَدُ است .حال تا تَخِ تِ ایٌکِ هذاکزات تِ ًتیدِ رسیذُ ٍ لغَ کلیِ تحزینّای تیيالوللی اهکاى
پذیز گطتِ است ،چطناًذاس تاسار هسکي در اقتػاد پساتحزین ایزاى تِ گًَِای دیگز تزسین خَاّذ ضذ.
لغَ تحزینّا تِؾٌَاى هْوتزیي ٍ اٍلیي هحػَل اساسی تَافق ،تاؾث تزٍس گطایصّای تشرگی در اقتػاد
ایزاى ضذُ کِ افشایص هٌاتؽ ارسی ،تسْیل تَلیذ ،رًٍق غٌؿتی ٍ رضذ تَلیذ ًاخالع داخلی ،اس خولِ پیاهذّای
هثثت آى خَاّذ تَد .تزآیٌذ ایي تحَالت ،قطؿاً قذرت خزیذ ٍ تَاًایی هالی هزدم را تْثَد تخطیذُ ٍ رًٍق تاسار
هسکي رقن خَاّذ خَرد .اس ایي رٍ پیصتیٌی هیضَدً ،قذیٌگیّا اتتذا تِ سوت تاسار سزهایِ ٍ فؿالیتْای
تَلیذی رفتِ ٍ در غَرت هاساد غزفیت ،خذب تاسار هلک گزدد .اها تِ ّز حال ًویتَاى ساختار سهاىتز،
سزهایِتز ،هکاى هحَر ٍ غیزقاتل ٍاردات تَدى هسکي را کِ در کٌذی اثزپذیزی ایي تخص هَثز استً ،ادیذُ
گزفت.
آًچِ هسلن است ایي است کِ هتغیزّای اقتػادی تاسار هسکي هطاتِ تاسارّای طال ،ارس ٍ تَرس در لحػِ تِ
تغییز ٍ تحَالت هختلف اقتػادی یا سیاسی ؾکسالؿول ًطاى ًویدٌّذ .تلکِ آثار تَافق اًدام گزفتِ تِ
غَرت غیزهستقین در سیز تخطْای ایي غٌؿت ًوَدار هیگزدد .قیوت سهیي ،قیوت هػالح ساختواًی ٍ سایز
ؾَاهل هؤثز در ساخت ،اخارُتْاٍ ،ضؿیت ساخت ٍ ساس فؿلی ،تزًاهِّای حوایتی دٍلت ٍ تسْیالت تاًکی اس
خولِ هْوتزیي ؾَاهل هؤثز در تاسار هسکي ّستٌذ کِ ایي ؾَاهل تیطتز هتأثز اس هتغیزّای داخلی تَدُ ٍ
تغییزات تیيالوللی در ایي ؾَاهل تأثیز چٌذاًی ًذارد .اس ایي رٍ تِ ًػز هیرسذ رفؽ تحزینّا در کَتاُهذت اثز
گستزدُ ٍ سزیؿی در تاسار هسکي ًذاضتِ ٍ کارضٌاساى هؿتقذًذ اس آًدا کِ قیوت سهیي تیطتزیي تأثیز را در
تؿییي قیوت هسکي دارا هیتاضذ ٍ قیوت سهیي ًیش تز اساس ؾَاهل داخلی ٍ درٍى هزسی تؿییي هیگزدد ،لذا

هذاکزات ٍ ؾَاهل تیيالوللی در تؿییي ایي ؾاهل تِ خػَظ در کَتاُهذت ًقص چٌذاًی ًخَاّذ داضت.
ّوچٌیي ؾاهل دیگزی کِ ًقص تؿییي کٌٌذُای در قیوت هسکي دارد ،قیوت توام ضذُ هسکي است کِ تحت
تاثیز افشایص ّشیٌِّای ساخت ٍ ساس تغییز هیکٌذ ٍ ایي ّشیٌِّا تز اساس تَرم ؾوَهی داخل کطَر تؿییي
هیگزدد ،تٌاتزایي اس ایي حیث ًیش قیوت هسکي در کَتاُهذت چٌذاى تحت تأثیز هذاکزات تیيالوللی قزار
ًویگیزد .لذا اس آًدا کِ تا تَافقات غَرت گزفتِ ،احتوال رًٍق در تاسارّای هَاسی تیطتز است ،سزهایِگذاراى
توایل کوتزی تِ ٍرٍد سزهایِ در تخص هسکي دارًذ تٌاتزایي ًویتَاى در کَتاُهذت اًتػار تغییزاتی تا ًَساى
ضذیذ در تخص هسکي را داضت.
ّواًطَرکِ تیاى ضذ ،رفؽ تحزینّای تیيالوللی ،تْثَد فضا ٍ رٍاتط اقتػادی ٍ سیاسی را تِ دًثال خَاّذ
داضت کِ در ایي ضزایط داد ٍ ستذّا ٍ هزاٍدات تیيالوللی افشایص خَاّذ یافت ٍ رضذ اقتػادی هْوتزیي
دستآٍرد هیاىهذت ایي هذاکزات خَاّذ تَد .اس آًدا کِ هسکي تِ ؾٌَاى یک کاال در داد ٍ ستذّای تیي-
الوللی هَرد هؿاهلِ قزار ًویگیزد ،تٌاتزایي تِ غَرت هستقین تحت تاثیز رٍاتط تیيالوللی ًخَاّذ تَد ٍ
تغییزات در هزاٍدات تیيالوللی اس طزیق هتغیزّای اقتػادی اس خولِ ًزخ ارسً ،قذیٌگی ،قذرت خزیذ خاًَار ٍ
رضذ اقتػادی در تلٌذهذت تاسار هسکي را تحت الطؿاؼ قزار خَاّذ داد .تِ غَرتی کِ تا لغَ تحزینّا ،اقتػاد
اس رکَد خارج ٍ تِ دًثال آى تا کاّص ًزخ تَرم ،دٍلت ًاچار تِ کاّص ًزخ سَد تاًکی هیتاضذ ،درًتیدِ در
تلٌذهذت قذرت خزیذ هزدم تزای خزیذ هسکي افشایص

هییاتذ .تٌاتزایي تأثیز ًتیدِ هذاکزات ّستِای در

تلٌذهذت تز تاسار هسکي قطؿی خَاّذ تَد ٍلی در هقایسِ تا سایز تاسارّا تا تأخیز تیطتز ٍ ضیة هالینتزی
ًوایاى خَاّذ ضذ.
اداهِ تزرسیّا در حَسُ هسکي حاکی اس آى است کِ اقتػاد هسکي ایزاى در دٍراى پساتحزین ،در سِ
ضاخِ اغلی؛ «هؿاهالت هسکي»« ،تغییزات قیوتی» ٍ «سزهایِگذاریّای ساختواًی» ،تحت تأثیز تحَالت
اقتػادی ٍ سیاسی قزار هیگیزد ،اها ایي اثزپذیزیّ ،وشهاى ًخَاّذ تَد تلکِ اس یک تزتیة ٍ تَالی سهاًی
خاظ تثؿیت خَاّذ ًوَد ٍ در تلٌذهذت آضکار خَاّذ گزدیذ.

ّواًطَرکِ قثال ًیش اضارُ ضذ درخِ حساسیت لحػِای هتغیزّای تاسار هسکي تِ تحَالت درًٍی ٍ تیزًٍی
تاسار ،تسیار پاییيتز اس هیشاى حساسیت سایز تاسارّا استّ .وچٌیي تاسار هسکي در هقایسِ تا سایز تاسارّای
اقتػادی ،تِ لحاظ ضاخع «تاسدّی در سهاى» در رتثِّای آخز قزار دارد ،تٌاتزایي تا تَخِ تِ ایي دٍ خػلت
تاسار هسکي پیصتیٌی هیضَد تا ًوایاى ضذى رضذ اقتػادی ٍ افشایص ًقذیٌگی کِ حاغل اس تَافق اًدام ضذُ
هیتاضذ ،در هیاىهذت ،اتتذا فاس «هؿاهالت هسکي» اس رکَد کًٌَی خارج ضَد کِ در ایٌػَرت افشایص حدن
هؿاهالت هتٌاسة تا رضذ تقاضا در ایي تخص رًٍق هیگیزد.
تا افشایص هیل تِ هؿاهالت هسکي ٍ تقَیت سوت ؾزضِ هسکي ساخت ٍ ساس ،افشایص پیذا کزدُ ٍ اس ایي
طزیق ساخت ٍ ساسّای هسکًَی ٍ سزهایِگذاریّای ساختواًی تحتالطؿاؼ قزار گیزد .در ٍاقؽ اس حذٍد سِ
سال پیص کِ رکَد داهيگیز تخص هسکي ضذُ  ،تَلیذکٌٌذگاى سیادی ٍرضکست ضذُاًذ ٍ غذٍر پزٍاًِّای
ساختواًی تا کاّص چطوگیز رٍتزٍ ضذُ است ،تطَریکِ در دٍ سال گذضتِ غذٍر پزٍاًِّای ساختواًی تیص
اس  ۰0درغذ کاّص را داضتِاًذ کِ آهار تسیار تاالیی در ایي تخص هحسَب هیضَد .اس طزف دیگز درست است
کِ  45درغذ اس هػالح ساختواًی کِ در ساخت ٍ ساس هَرد استفادُ قزار هیگیزد ،تَلیذ داخل است ٍلی در
هذت رکَد غٌؿت ساختواى ،تیص اس  ۰0درغذ اس تَلیذات رٍی دست تَلیذکٌٌذگاى تاقی هاًذُ ٍ اهیذ است
لغَ تحزینّا ٍ ّوچٌیي رفؽ هحذٍدیتّای غادراتی تِ رًٍق تاسار هسکي ًیش کوک کٌذ.
ؾوذُ کارضٌاساى هسکيٍ ،اکٌص قیوت هلک تِ تحَالت ًاضی اس «تَافق» را خشٍ آخزیي هزحلِ اثزگذاری
ؾٌَاى هیکٌٌذ ٍ هؿتقذًذ قیوت هسکي در تلٌذهذت ٍ هتٌاسة تا رًٍق هؿاهالت ،تحت تاثیز تَافق قزار
خَاّذ گزفت ٍ اس آى خا کِ افشایص خْطی قیوت هسکي در سالّای  ٍ 41،40اٍایل سال  ،42تِ هیشاًی تَدُ
کِ رًٍق در تاسار ًویتَاًذ تاثیزی چٌذاًی تز قیوتّا تگذارد ٍ ٌَّس هیشاى ًقذیٌگی ٍ قذرت خزیذ خزیذاراى
تِ اًذاسُ رضذ قیوت سالّای گذضتِ ًزسیذُ است ،اس ایي رٍ پیصتیٌی هیضَد قیوت هسکي افشایص خْطی
ًذاضتِ تاضذ .چزا کِ اگز قیوت هسکي تا رضذ چطوگیز هَاخِ ضَد ،تار دیگز رکَد سالّای گذضتِ در تاسار
هسکي اداهِ پیذا هیکٌذ .تٌاتزایي رسیذى تِ تَافق ّستِای در هذاکزات اگز چِ هوکي است تغییزاتی در

قیوت تزخی تاسارّا تٍِخَد تیاٍرد ،اها ایي تأثیز تز قیوت هسکي خشئی ٍ ًاهحسَس تَدُ ٍ اًتػار هیرٍد ًزخ
رضذ قیوت هسکي کوتز اس تَرم ٍ در تاسدُ هیاى هذت ٍ تلٌذهذت هطاّذُ گزدد.

ضزکت سزهایِگذاری ساهاى سْام سپاّاى

