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 از استفاده با ایران اقتصادی رشد بر سرمایه بازار توسعه بلندمدت اثر بررسی

 ARDL مدل
 

 2 آقاسی سعید ،1 فالحی حسینی اله سیدقدرت

 دَاقان ياحذ اسالمی، آساد داوطگاٌ مالی، مذیزیت ارضذ کارضىاس 7

 دَاقان ياحذ اسالمی، آساد داوطگاٌ مذیزیت، گزيٌ استادیار 2

 

 چکیده

 در اقتصاد يري بُزٌ ي گذاري فزآیىذ سزمایٍ چگًوگی بٍ رضذ ميشان ي است اقتصادي رضذ الشامات ايليٍ اس یكی گذاريٍ سزمای

 ي يري بُزٌ افشایص، َا گذاري سزمایٍ مالی تأميه در را اصلی وقص، خذمات مالی عزضٍ با، سزمایٍ باسار. دارد بستگی کالن سطح

 کمك ياقعی اقتصاد بخص رضذ بٍ گذاري سزمایٍ بز مثبت اثزگذاري طزیق اس سزمایٍ ساربا گستزش ي عمق .دارد اقتصادي رضذ

 تًسعٍ بلىذمذت اثز در ایه پژيَص بٍ بزرسی. گذارد می ومایص بٍ کطًر در را ياقعی مالی بخص بيه َمشادي ارتباط ي کىذ می

 صًرت بٍَاي کالن اقتصادي  دادٌ، مىظًر بذیه. پزداختٍ ضذ ARDL مذل اس استفادٌ با ایزان اقتصادي رضذ بز سزمایٍ باسار

 ARDL َا اس مذل   فزضيٍ آسمًن ي َا دادٌ تحليل ي تدشیٍ بزاي. است ضذٌ استخزاج 7936 الی 7988 َاي سال فصلی طی

ًر را بلىذمذت رضذ باسار سزمایٍ بز رضذ اقتصادي کط معىادار بًدن اثز پژيَص  فزضيٍ آسمًن اس حاصل وتایح. است ضذٌ استفادٌ

، ي ومًوٍ ي ایه خامعٍ، پژيَطی اطالعات مزبًط بٍ متغيزَاي کالن اقتصادي است خامعٍ ایه طزح تحقيقياتی ي. تأیيذ کزد

سزمایٍ  فزآیىذ بالىذگی ي، رضذ دخيل در ي مدمًعٍ َاي ایه خامعٍ آماري است کٍ ضامل تمام عًامل اقتصادي تاثيزگذار سیز

صىعت ضيميایی ي   در بلىذمذت ضاخص، بزاساس وتایح حاصل اس پژيَص. امعٍ می باضذخ یك اقتصاد گذاري يبُزٌ يري در

بعاليٌ وزخ دالر ي ضاخص فلشات اساسی ي ماليات با يقفٍ ديم . عزضٍ پًل ي وزخ تًرم بز رضذ اقتصادي ایزان تأثيز معىاداري دارد

 ماٌ گذضتٍ( تأثيز معىاداري بز ضاخص تًليذ صىعتی داروذ 6)

 

 ARDLمذل ، ماوایی، رضذ اقتصادي، تًسعٍ باسار سزمایٍكلیدی:  های واژه
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