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 ایران اقتصاد کالن متغیرهای ازنظر سرمایه بازار محرک های سیاست و عوامل
 

 3دارابی رویا ،2عسگری رضا محمد ،1عقدایی طبایی علیرضا سید

 ایشاى تْشاى اسالهی آصاد داًطگاُ تحمیمات علَم ٍاحذ التصاد ٍ هذیشیت داًطکذُ اسضذ کاسضٌاسی داًطجَی 7

 .ایشاى تْشاى، ضْشسی، اسالهی آصاد داًطگاُ (سُ) خویٌی اهام یادگاس ٍاحذ هذیشیت، ٍ حساتذاسی کذُداًط هالی، هذیشیت داًطیاس، 5

 .ایشاى ،تْشاى جٌَب، تْشاى ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگاُ حساتذاسی، داًطکذُ حساتذاسی، داًطیاس، 3

 

 چکیده

. ًوایٌذ ایفا التصاد دس اساسی ًمص تاصاسّا ایي تا است ضذُ هَجة اخیش ّای الس دس سْام ٍ سشهایِ تاصاسّای گستشش ٍ سًٍك

 هالی هٌاتع ٍ اًذاص پس سشهایِ، تاصاس اصلی اسکاى اص یکی عٌَاى تِ سْام تاصاس ٍ تْاداس اٍساق تَسس سًٍك ٍ تحشن کِ ای گًَِ تِ

 اًتظاس طثك. کٌٌذ هی ایتّذ گزاسی سشهایِ هسیش تِ اًذن هعاهالتی ّضیٌِ تا ٍ صهاى تشیي سشیع دس سا جاهعِ دس هَجَد هحذٍد

 سٍش اتخار تا هطالعِ ایي لزا. تاضٌذ داضتِ ًمص سْام تاصاس ّای سیکل ٍ حشکت سًٍذ دس تَاًٌذ هی التصادی کالى هتغیشّای

 اسص، ًشخ کلیذی هتغیشّای اص استفادُ تا ٍ تلٌذهذت ّوچٌیي ٍ هذت کَتاُ تشسسی تشای گستشدُ ّای ٍلفِ تا خَد سگشسیَى

. است پشداختِ 7315-7335 صهاًی دٍسُ طی سْام تاصاس تأثیشپزیشی تِ ًفتی دسآهذّای ٍ پَل حجن داخلی، ًاخالص تَلیذ

 حجن. است داضتِ سْام تاصدّی ضاخص تش هٌفی تأثیش تلٌذهذت دس ّن ٍ هذت کَتاُ دس اسص ًشخ ًَساًات تجشتی، الگَی هطاتك

 طثك التصادی سضذ. کٌذ هی ایفا سْام تاصاس تش هثثت تأثیش تلٌذهذت ٍ هذت کَتاُ دس پَلی سیاست اص ای ًوایٌذُ عٌَاى تِ پَل

 تلٌذهذت دس اها؛ ذگزاسً هی جای تش هثثت تأثیش هذت کَتاُ دس ًفتی دسآهذّای. داسد سْام تاصاس تش هعٌاداس ٍ هثثت تأثیش اًتظاس

 ٍ است ًفتی دسآهذّای تِ ٍاتستِ صیادی حذٍد تا هالی سیاست کِ است ایي آى دلیل احتواالً. دٌّذ ًوی ًطاى خَد اص تأثیشی

 .ًیست هطَْد سْام تاصاس دس حذالل ّا سیاست ایي تأثیش تلٌذهذت دس

 

 .گستشدُ ّای ٍلفِ تا خَد سگشسیَى ،ARDL هذل ایشاى، التصاد سْام، تاصاسهای کلیدی:  واژه
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