
 وام مسکن در ژاپن

 خرید مسکن با وام لیزینگ کم سود

 در. است جالب بسیار کشور این مسکن بازار  ژاپن اقتصادی تثبیت یافته است که رشد آن بسیار اندک است.

ود س های نرخ. شود مواجه رکود با نیز سهام بازار و کاسته افراد درآمد شد سبب رکود میالدی ٠٩٩١ دهه میانه

ساله نیز معرفی  ٠١١و امکان نداشت از آن کمتر شوند. برای پرداختن به این مشکل لیزینگ مسکن پایین بودند 

سال است که نرخ سود در این کشور ثابت مانده و نرخ سود وام مسکن نیز در مقایسه  ٠١شد. در هر حال حدود 

داشته است. نرخ کم سود معموال  با بسیاری از نقاط جهان ناچیز است. البته این امر تأثیر منفی در بازار مسکن

شود اما در شرایط اقتصادی ژاپن چنین نشد و البته بازار  گذاری در مسکن و فروش خانه منتهی می به سرمایه

 سود کم لیزینگ وام با مسکن خرید به همه کشور این جوان نسل  مسکن این کشور نیز بسیار عجیب است.

نرخ سود وام لیزینگ  ٠١٠٠سال  ژاپن به یک هنجار تبدیل شده است. در که این روند در  طوری به دارند، اعتقاد

شود. بانک ژاپن  ساله سهام تعیین می ٠١ها براساس نرخ سود  درصد افزوده شد. نرخ سود برای وام ١٠/١مسکن 

 .درصد برساند تا رونقی به بازارها ببخشد  ٠در این میان تصمیم گرفت نرخ تورم را به 

 

 

 

 بهای مسکن در وامدرصد   ٩١

شود و خریدار باید مبلغی را برای پیش  در این کشور نیز وام لیزینگ مسکن به صورت ثابت و متغیر عرضه می

های این کشور برای  کند. بانک ماه تغییر می ٦پرداخت، آماده کند. البته در ژاپن نرخ سود وام متغیر، هر 



توان برای خرید  کنند. همچنین می های سود مختلف ارایه می درصد بهای مسکن را با نرخ ٩١شهروندان بیش از 

 آید می حساب به مسکن در گذاری سرمایه نوعی این البته  درصد بهای مسکن را نیز وام گرفت. ٠١خانه دوم تا 

که  دهد می وام مسکن قیمت درصد ٠١ میزان به بانک سیتی مثال عنوان به. کنند می ارایه بزرگ های بانک که

 در. کنند می ارایه درصد٦/٤ متغیر نرخ با وامی نیز بانک سوروگا مانند دیگر های بانک  درصد است. ٠سود آن نرخ 

 تر سخت شرایطی چین بانک میان این در .است ین میلیون ٥٠ حدود مسکن هر برای وام میزان حداقل مجموع

میلیون ین  ٠١درصد بهای مسکن و حدود   ٠١نک با این مسکن وام حداکثر. دارد مسکن لیزینگ برای بقیه از

سال است. البته در این  ٠٠زمان بازپرداخت وام نیز حداکثر  سال باشد. مدت ٤١است. عمر ساختمان باید کمتر از 

ساله وجود دارند که نسل دوم خانه باید  ٤١هایی  های مسکن بسیار طوالنی نیز وجود دارد. مثال وام کشور وام

 .ت کنندپرداخ بخشی از آن را

برابر ژاپن و قیمت هر مترمربع  ٠/٠برابر ترکیه و  ٠/٥برابر هند،  ٠ها؛  قیمت مسکن نسبت به درآمد ایرانی

 ٠ و هند برابر ٥ حدود ایران در مسکن اجاره هزینه |  برابر هند و ترکیه و نصف ژاپن است ٠مسکن ایران حدود 

 مسکن لیزینگ بازارهای بزرگترین از یکی هند  |  است ساله ١١٠ ژاپن در مسکن لیزینگ  |  است ترکیه برابر
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