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 دهيچک
موجب  تواندیم نشود، یمتیق حباب دچار که یزمان تا و دارد یمهم نقش متیق مسکن، بخش در

توجه  مورد دیبامسکن،  متیحباب ق ۀوجودآورندعوامل به ییشناسا رو نی. از اشود منابع ۀنیبه صیتخص
 ریتأث بنیان، عامل یها مدلمقاله تالش شد تا با استفاده از  نیباشد. در ا یاقتصاد گذاران استیس
کانال  قیدولت از طر یمال استیو س یکانال اعتبارات بانک قیاز طر یبانک مرکز یپول یها استیس

 یهنگام دهدیم نشان قیتحق جینتا. شود یبررسمسکن  متیحباب ق جادیدولت، بر ا یمصارف عموم
عمل  نیا رند،یگ یم درنظر مسکن وام انیمتقاض یاعتبارسنج یبرا را یترآسان نیقوان ،یپول مقامات که 

 نیقوان که یدرحال شود؛ یاقتصاد داریمسکن و رشد ناپا یمتیحباب ق جادیموجب ا تواندیها م آن
 جادیا سبب مسکن یمتیق حباب جادیا بدون کنند، یم اعمال یرا که مقامات پول یتر میمال و دهیسنج
 متیق از یقبولقابل زانیم ،یمقدار وام مسکن پرداخت آنکهشرط  به شود؛یم داریپا یاقتصاد رشد

مصارف  شیافزا و بودجه یکسر استیس اعمال ز،ین یمال استیس درخصوص. دهد پوشش را مسکن
 زانیبه م زیتورم را ن ،یناخالص داخل دیتول شیهمراه با افزا ،یرونق اقتصاد طیدولت در شرا یعموم
 متیحباب ق شیافزا موجب تواندیم ،یمرکز بانک هدف تورم به توجه با هک دهدیم شیافزا یفراوان

اعمال  یرکود اقتصاد طیبودجه در شرا یکسر استیچنانچه س .اقتصاد شود یکساد تیمسکن و درنها
 .شود یم تیوضع بهبود سبب و دهدیم کاهش را مسکن متیق حباب زانیم و رکود شدت ،شود

 JEL:G21,G28, E20, E25, R31 يبند طبقه

 .بنیان عامل یها مدلو  یمال استیس ،یپول استیحباب بازار مسکن، س :يديکل يهاواژه

                                                           
 09113360870 :تلفنمسئول،  ۀنویسند *






































































