
بزرسی تأثیز خالص هاًذُ تسْیالت  
ّا بز ارسش افشٍدُ ّز یک اس   اعطایی باًک

 بخص ّای اقتصادی
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 دکتز رافیک ًظزیاى

 هزضیِ ًَری سادُ

  
 



 تياى هسألِ

 ٍ التصادی عشح ّای هالی هٌاتغ تأهيي وٌٌذُ هْن تشیي تؼٌَاى تاًىی سيستن ًمص•
ِ گزاسی پشٍطُ ّای  سشهای

 

  تَسؼِ ٍ سضذ تَليذ، گزاسی، سشهایِ تش التصادی تخطْای تِ تسْيالت اػغای تأثيش•
  Y=C+I+G+X-Mهلی تَليذ ولی هؼادلِ عثك تخص آى التصادی

 

 داخلی ًاخالص تَليذ هحاسثِ دس افضٍدُ اسصش سٍش•

 اسصش افضٍدُ; اسصش فشٍش واال یا خذهات -اسصش هَاداٍليِ ٍ هلضٍهات تِ واس سفتِ دس تَليذ
 

 :هی گشدد تمسين التصادی فؼاليت ًَع4تِ التصاد هلی حساب ّای دسهحاسثات•
 خذهات (4        ًفت (3   هؼذى ٍ صٌؼت (2   وطاٍسصی(1   

•  ًاخالص تَليذ;وطاٍسصی اسصش افضٍدُ+ٍهؼذى صٌؼت اسصش افضٍدُ+خذهات اسصش افضٍدُ +ًفت اسصش افضٍدُ-احتساتی واسهضد
ػَاهل ليوت تِ داخلی (GDPF )  

 



 تياى هسألِ

  اص اػتثاس ٍ پَل ضَسای تَسظ التصادی تخص ّای اػتثاسی سْن تؼييي•
ِ ای سال ّا اص تؼضی دس) آى سػایت تِ تاًه ّا ًوَدى هلضم ٍ 1377سال   تَصي
 .(است تَدُ

 
  اػغایی تسْيالت واسایی گشدیذ هَجة سْن ایي سػایت تِ هشوضی تاًه الضام•

  .گشدد تشسسی تخص آى اسصش افضٍدُ تش آى تأثيش ٍ التصادی تخص  ّش تِ
  

  ٍ هالی هَسسات ٍ تاًىْا اػغایی تسْيالت هاًذُ خالص هحاسثِ ًحَُ •
 پَلی سياست اتضاس اص یىی ػٌَاى تِ التصادی ّای تخص تِ اػتثاسی



 اّذاف تحميك

ِ هٌظَس ٍ است واستشدی تحميك ایي اّذاف•   تاًىی سيستن ػولىشد تشسسی ت
  ریل ضشح تِ هشوضی تاًه تَسظ ضذُ تؼييي اػتثاسی سياست ّای تشاساس
 :هی تاضذ

 

 هؼذى، ٍ صٌؼت وطاٍسصی، تخص ّای دس اػغایی تسْيالت تأثيش تشسسی  -1•
  صَست تِ تخص ّواى اسصش افضٍدُ تش خذهات ٍ تاصسگاًی ساختواى، ٍ هسىي

 1355-1389 ّای سال عی هجضا
 

  هَسد تخص ّای دس تاًه ّا اػتثاسات ٍ تسْيالت هصشف ضشٍست ضٌاخت  -2•
ِ هٌظَس ضذُ تؼييي ًسثت ّای تِ هشوضی تاًه تأويذ   تخص ّای هتَاصى سضذ ت

 التصادی

 



 سَاالت تحميك

 ٍ هالی هؤسسات ٍ تاًىْا اػتثاسات ٍ تسْيالت اػغای آیا-1•
  تخص  آى اسصش افضٍدُ تش التصادی هختلف تخص ّای تِ اػتثاسی

 هی تاضذ؟ گزاس تأثيش

 
ِ تٌذی سػایت لضٍم-2•   هشوضی تاًه تَسظ تسْيالت سْوي

ِ تٌذی آیا ؟ چيست   تاًه ّا اػغایی تسْيالت تخطی سْوي
 تخص ّش سضذ تش هتفاٍتی آثاس هشوضی تاًه تَسظ (اػتثاسی)

 داسد؟ التصادی

 



ِ ّای  تحميكفشضي  

 تخص تِ اػتثاسی ٍ هالی هؤسسات ٍ تاًه ّا اػغایی تسْيالت هاًذُ خالص -1•
 .داسًذ تخص  ایي اسصش افضٍدُ تش هؼٌی داسی آثاس وطاٍسصی

 

 تخص تِ اػتثاسی ٍ هالی هؤسسات ٍ تاًه ّا اػغایی تسْيالت هاًذُ خالص -2•
 .داسًذ تخص  ایي اسصش افضٍدُ تش هؼٌی داسی آثاس هؼذى ٍ صٌؼت

 

 تخص تِ اػتثاسی ٍ هالی هؤسسات ٍ تاًه ّا اػغایی تسْيالت هاًذُ خالص -3•
 .داسًذ تخص  ایي اسصش افضٍدُ تش هؼٌی داسی آثاس ساختواى ٍ هسىي

 

 تخص تِ اػتثاسی ٍ هالی هؤسسات ٍ تاًه ّا اػغایی تسْيالت هاًذُ خالص -4•
 .داسًذ تخص  ایي اسصش افضٍدُ تش هؼٌی داسی آثاس خذهات ٍ تاصسگاًی

 



 للوشٍ تحميك ٍ سٍش گشدآٍسی اعالػات

ِ ای اسًَع اطالعات گزدآٍری رٍش•  اطالعاتی، باًک ّای اس اطالعات .هی باضذ (اسٌادی)کتابخاً
   .است ضذُ اخذ ایٌتزًت جْاًی ضبکِ ٍ التیي ٍ فارسی هجالت ٍ کتب
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ًزخ سَد هَرد اًتظار  •
تسْیالت اعطایی در 

 بخص اقتصادی

سْن اعتباری  •
 بخص ّای اقتصادی

ی 
ّا

رد
آٍ

بز
ى ٍ

زا
 ای

ار
آه

ش 
زک

ی  ه
ار

ضو
سز

ت 
عا

ال
اط

ی
َر

وْ
 ج

ت
اس

ری
ی 

زد
ّب

 را
ت

ار
ًظ

ت 
اًٍ

هع
 

 

ًیزٍی اًساًی  •
ضاغل در ّز  

بخص اقتصادی  
طی سالْای      

89-1355 



 تخص ّای التصادی هَضَع تحميك

 
 

 

 کطاٍرسی
هسکي ٍ 
 ساختواى

باسرگاًی ٍ 
 خذهات

صٌعت ٍ  
 هعذى

هجوَػِ فؼاليت ّای صساػی، 
داهپشٍسی ٍ ضىاس، جٌگلذاسی، 

هاّيگيشی ٍ خذهات وطاٍسصی سا 
 .  ضاهل هی ضَد

 

ضاهل فؼاليت ّای هؼذًی، 
ِ ای ٍ تَليذات  صٌایغ واسخاً

 تشق، گاص ٍ آب هی تاضذ

 تاصسگاًی ضاهل تخص ّای تاصسگاًی، 
 .  سستَساى ٍ ّتلذاسی است

خذهات ضاهل گشٍُ ّای حول ٍ ًمل، اًثاسداسی ٍ 
استثاعات؛ خذهات هؤسسات هالی ٍ پَلی؛  خذهات 
ِ ای ٍ تخصصی؛ خذهات  هستغالت ٍ خذهات حشف

 . ػوَهی ٍ اجتواػی، ضخصی ٍ خاًگی هی گشدد

هطتول است تش احذاث ٍ تَسؼِ 
ساختواى ّای هسىًَی ٍ غيشهسىًَی 

ُ ّا، تًَل ّا،  ٍ ًيض احذاث ٍ تَسؼِ سا
ُ ّا، تٌادس ٍ اهَس  واًال ّا، فشٍدگا

 . ساختواًی هطاتِ



 پيطيٌِ تحميك
 ًتیجِ تحقیق ًام هحقق ردیف

 ٍام ّای وطاٍسصی تش تَليذات ٍ اسصش افضٍدُ ایي تخص اثش هثثت ٍ هؼٌی داسی داسًذ لَاهی، ضاّيي فش 1

 حيذسی سٌگلجی 2
اثش اػتثاسات جاسی تخص وطاٍسصی تش اسصش افضٍدُ ایي تخص هثثت ٍلی هؼٌی داس  

ِ ای تخص وطاٍسصی تش اسصش افضٍدُ ایي تخص هثثت ٍ . ًوی تاضذ اها اثش اػتثاسات سشهای

.هؼٌی داس هی تاضذ  

3 

داٍد ػوَیی، سضا تْجت، 

ًؼوت فشیثا فْين یحيایی ٍ 

 فليحی

تَليذ ٍ اسصش افضٍدُ تخص ّای وطاٍسصی ٍ صٌؼت ٍ هؼذى ٍ اػتثاسات استثاط هؼٌی داسی  

تا یىذیگش داسًذ ٍ واسایی اػتثاسات دس تخص وطاٍسصی ًسثت تِ تخص ّای صٌؼت ٍ 

.هؼذى ٍ خذهات تيطتش است  

.استثاط هؼٌی داسی تيي هتغيشّای سيستن تاًىی ٍ سضذ وطاٍصی ٍجَد ًذاسد هيٌا صاحة واضاًی 4  

5 
فْيوِ لضگی، ػليشضا اهيٌی  

حميمتػلی ٍ   
ساتغِ هياى تَليذ ٍ تسْيالت دس تخص ّای وطاٍسصی، صٌؼت ٍ ساختواى ٍ خذهات دس 

.استاى لضٍیي هؼٌی داس ٍلی تسياس ضؼيف ٍ هٌفی است  

6 
ويٌگ ٍ لَیي،  ساجاى ٍ 

 صیٌگلض، لَیي ٍ پاگاًَ
.ساتغِ هثثت ٍ تا هؼٌی آهاسی تيي تَسؼِ هالی ٍ سضذ التصادی ٍجَد داسد  



 سٍش تحميك

 داسای هؼوَالً صهاًی سشی دادُ ّای ّستٌذ؛ صهاًی سشی دادُ ّای تحميك، هطاّذات•
 ًظش اص تایذ دادُ ّا لزا .ّستٌذ ایستایی ػذم یا ٍ خَدّوثستگی هاًٌذ هطىالتی

 آصهَى  ّای اص تحميك هتغيشّای ایستایی تشسسی تشای .ضًَذ تشسسی ًاایستایی هطىل
 .گشدیذ استفادُ پشٍى ٍ فيليپس ٍ یافتِ تؼوين فَلشدیىی

 
 هؼوَلی هشتؼات حذالل خغی تشآٍسد سٍش ّای اص لثلی تجشتی هغالؼات اوثش دس•

(OLS)، ای هشتؼات حذالل سٍش ٍ ّوضهاى هؼادالت سيستن ِ ِ هشحل  (3SLS)س
ٍPanel data  ُهٌظَس هغالؼِ ایي دس .است ضذُ استفاد ِ  ّای فشضيِ تشسسی ت

   .هی ضَد استفادُ صهيٌِ ایي دس هشتَعِ التصادسٌجی سٍضْای اص تحميك

 



 هذل ٍ هتغيشّای تخص وطاٍسصی

 الگَیی اص تاتغ واب داگالس
 

 VADAGR(t)=A XAGR(t)B
1 LAGR(t)B

2 VADAGR(t-1) B
3 REAGR(t)B

4  

 

VADAGR(t) : اسصش افضٍدُ تخص وطاٍسصی دس سالt  

XAGR(t):  خالص هاًذُ تسْيالت اػغایی سيستن تاًىی دس تخص وطاٍسصی دس سالt 

LAGR(t) : ًيشٍی واس ضاغل دس تخص وطاٍسصی دس سالt 

REAGR(t) :تخص وطاٍسصی دس سال  ًشخ سَد هَسد اًتظاس تسْيالت اػغایی دسt 

B1 ،  B2  ، B3و B4   پارامترهای ثابت هستنددر مدل های فوق. 
 

 .تِ صَست لگاسیتوی اًجام هی گشدد تخويي هذل  

 



 هذل ٍ هتغيشّای تخص صٌؼت ٍ هؼذى

 الگَیی اص تاتغ واب داگالس
 

 VADIND(t)=A XIND(t)B
1 LIND(t)B

2 VADIND(t-1) B
3 

 

 

VADIND(t) : اسصش افضٍدُ تخص صٌؼت ٍ هؼذى دس سالt 

XIND(t) :خالص هاًذُ تسْيالت اػغایی سيستن تاًىی دستخص صٌؼت ٍهؼذى دس سالt  

LIND(t) : ًيشٍی واس ضاغل دس تخص صٌؼت ٍ هؼذى دس سالt 

B1 ،  B2 و B3دس هذل ّای فَق پاساهتشّای ثاتت ّستٌذ. 
 

 .تخويي هذل  تاال تِ صَست لگاسیتوی اًجام هی گشدد 

 



 هذل ٍ هتغيشّای تخص هسىي ٍ ساختواى

 

 الگَیی اص تاتغ واب داگالس
VADHOS(t)=A XHOS(t)B

1 LHOS(t)B
2 VADHOS(t-1) B

3 

 

XHOS(t):  خالص هاًذُ تسْيالت اػغایی سيستن تاًىی دستخص هسىي ٍساختواى دسسالt 

VADHOS(t):  اسصش افضٍدُ دس تخص هسىي ٍ ساختواى دس سالt 

LHOS(t):  ًيشٍی واس ضاغل دس تخص هسىي ٍ ساختواى دس سالt 

B1 ،  B2 و B3دس هذل ّای فَق پاساهتشّای ثاتت ّستٌذ. 
 

 .تخويي هذل  تاال تِ صَست لگاسیتوی اًجام هی گشدد 

 



 هذل ٍ هتغيشّای تخص تاصسگاًی ٍ خذهات

 الگَیی اص تاتغ واب داگالس
 

 VADCOM(t)=A XCOM(t)B
1 LCOM(t)B

2 VADCOM(t-1) B
3 RECOM(t)B

4  

 

XCOM(t) :ٍخذهات دس سال خالص هاًذُ تسْيالت اػغایی سيستن تاًىی دستخص تاصسگاًیt  

VADCOM(t) : اسصش افضٍدُ تخص تاصسگاًی ٍ خذهات دس سالt 

LCOM(t) : ًيشٍی واس ضاغل دس تخص تاصسگاًی ٍ خذهات دس سالt 

RECOM(t) :تخص تاصسگاًی ٍ خذهات دسسال  ًشخ سَد هَسد اًتظاس تسْيالت اػغایی دسt 

B1B1 ،  B2  ، B3و B4   پارامترهای ثابت هستنددر مدل های فوق. 
 

 .تِ صَست لگاسیتوی اًجام هی گشدد تخويي هذل  

 



 آصهَى ایستایی هتغيشّای هذل 
 استفادُ تؼوين یافتِ، فَلش-دیىی آصهَى اص هتغيشّا ًاایستایی یا ایستایی تشسسی تحميك ایي دس•

  وِ ضذ اًجام التصادی تخص ّای اص یه ّش دس الگَ دسٍى هتغيشّای وليِ تشای آصهَى ایي .گشدیذ
  هشتثِ تفاضل دس آصهَى لزا ًثَدُ ایستا level سغح دس هتغيشّا اص یه ّيچ پسواًذ جوالت تجض
   .ضذ اًجام اٍل

  تشای ٍ گشدیذ ضٌاسایی هذل ساختاسی تغييشات ًيض پشٍى ساختاسی ضىست آصهَى اص استفادُ تا•
  .است ضذُ تؼشیف هجاصی هتغيش ساختاسی ضىست ّای سال

 

 صهاًی سشی هتغيشّای اٍل هشتثِ دستفاضل یافتِ تؼوين فَلش دیىی آصهَى ًتایج•
ایستایی ًتیجِ درجِ ّن اًباضتگی  Prob  ُآهارADF ًام بخص هتغیز 

(1)I 7/58 0/0000 ایستا-  D(LVAD) 

 وطاٍسصی

(1)I 8/68 0/0000 ایستا-  D(LL) 

(1)I 5/13 0/0002 ایستا-  D(LX) 

(1)I 4/75 0/0005 ایستا-  D(LRE) 

(0)I 5/46 0/0001 ایستا-  U 



 آصهَى ایستایی هتغيشّای هذل 
ایستایی ًتیجِ درجِ ّن اًباضتگی  Prob هارُ آADF ًام بخص هتغیز 

(1)I 5/01 0/0003 ایستا-  LVAD)ِD( 

 ٍ هؼذى صٌؼت

 

(1)I 4/26 0/0021 ایستا-  D(LL) 

(1)I 3/15 0/0333 ایستا-  D(LX) 

(0)I 6/12 0/0000 ایستا-  U 

(1)I 4/51 0/0011 ایستا-  LVAD)ِD( 
هسىي ٍ 
 ساختواى

 

(1)I 3/92 0/0049 ایستا-  D(LL) 

(1)I 3/29 0/0240 ایستا-  D(LX) 

(0)I 5/44 0/0001 ایستا-  U 

(1)I 4/04 0/003 ایستا-  LVAD)ِD( 

ٍ  تاصسگاًی
 خذهات

 

(1)I 8/04 0/0000 ایستا-  D(LL) 

(1)I 4/10 0/003 ایستا-  D(LX) 

(1)I 5/27 0/0001 ایستا-  D(LRE) 

(0)I 4/93 0/0003 ایستا-  U 



گشًجش -آصهَى ّوگشایی هتماتل اًگل  

 الگَی ٌّگاهی تاضٌذ، ًاایستا سغح دس الگَ صهاًی سشی ّای وِ ضشایغی دس•
ِ ای الگَ هتغيشّای هياى وِ داضت خَاّذ اػتثاس تشآٍسدی،  ٍ تلٌذهذت ساتغ

ِ ای ِ ی اگش .تاضذ داضتِ ٍجَد ّوگشایی گًَ   تاضٌذ، I(1) الگَ صهاًی سشی ّای ّو
 ّوگشایی سٍش ّای تا هی تَاى سا آى ّا هياى احتوالی تلٌذهذت سٍاتظ ٍجَد

 .آصهَد سيستوی

 خغی تشوية تشآٍسد اص حاصل پسواًذ جوالت level سغح دس تَدى ایستا •
 هذل هتغيشّای

 هذل هتغيشّای cointegration ّوگشایی آصهَى اًجام•
 التصادی تخطْای اص یه ّش دس هذل هتغيشّای هَسد دس ّوگشایی آصهَى ًتيجِ•

 تخص دس LL هتغيش جض تِ هتغيشّا ًثَدى ّوگشا صفش فشضيِ سد تش هثتٌی
 وطاٍسصی

 



 ًتایج تخويي ٍ آصهَى ّای تصشیح هذل تخص وطاٍسصی

 

 

 

 
 

 Prob.F(2,27)=0.68           :تش جوالت پسواًذ Correlation LMآصهَى •

   J.B-stat.=1.65   Prob.F(2,27)=0.68:    جاسن تشا یا ًشهال تَدىآصهَى •

 Arch     := 0.65 Prob.F(1,24) آصهَى•

 .ّستٌذ OLS ،BLUEدس ایي تخويي تشآٍسدیاب 

prob t-statistic coefficient سزی ًام پاراهتز ًام 

0/0013 3/56 3/44 B0 
 اص هثذأ ػشض

0/0003 4/11 0/09 B1 LX 

0/0160 2/56- 0/06- B2 LRE 

0/0000 5/56 0/61 B3 LVAD(-1) 

0/0007 3/80- 0/12- B4 DUM 

DW-stat.=2.17       F-stat.=1234.2     prob(F)=0.00 R2=0.99 



 صٌؼت ٍهؼذى ًتایج تخويي ٍ آصهَى ّای تصشیح هذل تخص

 

 

 

 
 

 Prob.F(2,27)=0.21           :تش جوالت پسواًذ Correlation LMآصهَى •

   J.B-stat.=0.43   Prob.F(2,27)=0.80:    جاسن تشا یا ًشهال تَدىآصهَى •

 Arch     := 0.23 Prob.F(1,31) آصهَى•

 .ّستٌذ OLS ،BLUEدس ایي تخويي تشآٍسدیاب 

prob t-statistic coefficient سزی ًام پاراهتز ًام 

0/0000 6/95 6/12 B0 
 اص هثذأ ػشض

0/0000 7/48 0/25 B1 LX 

0/0000 5/34-  0/009-  B2 DUM*LL 

0/0005 3/93 0/54 B3 LVAD(-1) 

0/0074 2/88 0/33-  B4 LVAD(-2) 

DW-stat.=2.24       F-stat.=1798     prob(F)=0.00 R2=0.99 



 هسىي ٍ ساختواى ًتایج تخويي ٍ آصهَى ّای تصشیح هذل تخص

 

 

 

 
 Prob.F(2,26)=0.23           :تش جوالت پسواًذ Correlation LMآصهَى •

   J.B-stat.=5.19   Prob.F(2,27)=0.07:    جاسن تشا یا ًشهال تَدىآصهَى •

 Arch     := 0.96 Prob.F(1,30) آصهَى•

 .است  OLS ،BLUEدس ایي تخويي تشآٍسدیاب 

prob t-statistic coefficient سزی ًام پاراهتز ًام 

0/0003 4/05-  13/5-  B0 
اص هثذأ ػشض  

0/0094 2/78-  0/05-  B1 DUM*LX 

0/0000 6/68 1/70 B2 LL 

0/0005 3/71-  0/13-  B3 LX(-1) 

DW-stat.=1.46       F-stat.=49.7     prob(F)=0.00 R2=0.84 



 تاصسگاًی ٍ خذهات ًتایج تخويي ٍ آصهَى ّای تصشیح هذل تخص

 

 

 

 
 

 Prob.F(2,26)=0.48           :تش جوالت پسواًذ Correlation LMآصهَى •

   J.B-stat.=5.72   Prob.F(2,27)=0.06:    جاسن تشا یا ًشهال تَدىآصهَى •

 Arch     := 0.54 Prob.F(1,31) آصهَى•

 .است  OLS ،BLUEدس ایي تخويي تشآٍسدیاب 

prob t-statistic coefficient سزی ًام پاراهتز ًام 

0/0025 3/31 5/64 B0 
اص هثذأ ػشض  

0/0008 3/75 0/06 B1 LX 

0/0016 3/49-  0/24-  B2 LL 

0/0163 2/55 0/08 B3 LRE 

0/0000 8/71 0/77 B4 LVAD(-1) 

0/0060 2/97 0/07 B5 DUM 

DW-stat.=1.61       F-stat.=480     prob(F)=0.00 R2=0.98 



همایسِ سْن اػتثاسی هصَب تَسظ تاًه هشوضی ٍ سْن 
 اػتثاسی ػولىشد سيستن تاًىی
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همایسِ سْن اػتثاسی هصَب تَسظ تاًه 
 هشوضی ٍ سْن اػتثاسی ػولىشد سيستن تاًىی

  .است یىٌَاخت ٍ هطخص تاًىی سيستن تسْيالت اػغای سًٍذ•
  تخص ّش تشای هشوضی تاًه تَسظ سْويِ ضذیذ تغييش تا حتی

 اػغای صیشا ًذاضتِ، چٌذاًی تغييش تخص آى ػولىشد التصادی،
  ٍ تماضا تشاساس اػتثاسی هَسسات ٍ تاًه ّا تَسظ تسْيالت
ِ داس هطتشیاى، اػتثاسی ًياصّای   (هالی ٍ فٌی التصادی،) تَدى تَجي

  تضويٌات یا ٍ ٍثائك اسائِ دس هتماضياى تَاًایی ضذُ، اسائِ عشح ّای
  تسْيالت تاصپشداخت ػذم اص ًاضی سیسه ٍ تاًه ّا لثَل هَسد

   .هی گشدد اًجام ... ٍ التصادی تخص ّای اص یه ّش دس اػغایی

 



ِ ّای تحميك  تشسسی فشضي

 تسْیالت هاًذُ خالص  : خذهات ٍ باسرگاًی بخص فزضیِ -4•
  ٍ باسرگاًی بخص بِ اعتباری ٍ هالی هؤسسات ٍ باًک ّا اعطایی
 .دارًذ بخص  ایي ارسش افشٍدُ بز هعٌی داری آثار خذهات

  ٍ 1355-1389 صهاًی دٍسُ دس خذهات ٍ تاصسگاًی تخص هذل دستشآٍسد•
  هاًذُ خالص تيي هثثت ٍ هؼٌی داس ساتغِ ٍجَد آى اص حاصل ًتایج

  ٍ تاصسگاًی تخص تِ اػتثاسی ٍ هالی هَسسات ٍ تاًه ّا اػغایی تسْيالت
  چْاسم فشضيِ لزا هی وٌذ؛ تأیيذ سا تخص ایي اسصش افضٍدُ ٍ خذهات
 .است پزیشفتِ

 

  اعطایی تسْیالت هاًذُ خالص :ساختواى ٍ هسکي بخص فزضیِ -3
  آثار ساختواى ٍ هسکي بخص بِ اعتباری ٍ هالی هؤسسات ٍ باًک ّا

 .دارًذ بخص  ایي ارسش افشٍدُ بز هعٌی داری
  ًتایج ٍ 1355-1389 صهاًی دٍسُ دس ساختواى ٍ هسىي تخص هذل تشآٍسد
 هاًذُ خالص تشويثی هتغيش تيي هٌفی ٍ هؼٌی داس اثش ٍجَد تياًگش آى اص حاصل

  ٍ هسىي تخص تِ اػتثاسی ٍ هالی هَسسات ٍ تاًه ّا اػغایی تسْيالت
  سَم فشضيِ لزا هی تاضذ؛ تخص ایي اسصش افضٍدُ ٍ هجاصی، هتغيش ٍ ساختواى

 .است لثَل

 اعطایی تسْیالت هاًذُ خالص : هعذى ٍ صٌعت بخص فزضیِ-2
 آثار هعذى ٍ صٌعت بخص بِ اعتباری ٍ هالی هؤسسات ٍ باًک ّا

 .دارًذ بخص  ایي ارسش افشٍدُ بز هعٌی داری
  خالص هؼٌی داس ٍ هثثت آثاس هؼذى ٍ صٌؼت تخص سگشسيَى ًتایج تِ تَجِ تا

 ٍ صٌؼت تخص تِ اػتثاسی ٍ هالی هَسسات ٍ تاًه ّا اػغایی تسْيالت هاًذُ
 تٌاتشایي هی گشدد، تأیيذ 1355-1389 صهاًی دٍسُ دس آى، اسصش افضٍدُ ٍ هؼذى
 .است پزیشفتِ دٍم فشضيِ

1- ِ   ٍ باًک ّا اعطایی تسْیالت هاًذُ خالص :کطاٍرسی بخص فزضی
 بز هعٌی داری آثار کطاٍرسی بخص بِ اعتباری ٍ هالی هؤسسات

 .دارًذ بخص  ایي ارسش افشٍدُ
 1355-1389 صهاًی دٍسُ دس وطاٍسصی تخص هذل تشآٍسد ًتایج تِ تَجِ تا

  هَسسات ٍ تاًه ّا اػغایی تسْيالت هاًذُ خالص هؼٌی داس ٍ هثثت اثش ٍجَد
  هی گشدد، تأیيذ تخص ایي اسصش افضٍدُ تش وطاٍسصی تخص تِ اػتثاسی ٍ هالی

 .است پزیشفتِ اٍل فشضيِ تٌاتشایي
 



 تشسسی سَاالت تحميك ٍ ًتيجِ گيشی

  ٍ هالی هؤسسات ٍ باًکْا اعتبارات ٍ تسْیالت اعطای آیا :1سَال•
 بخص اقتصادی آى ارسش افشٍدُ بز اقتصادی بخص ّز بِ اعتباری

 است؟ تأثیزگذار

 تش تاًىی سيستن اػغایی تسْيالت هاًذُ خالص هذل ّا تشآٍسد ًتایج تِ تَجِ تا•
 اثش خذهات ٍ تاصسگاًی ٍ هؼذى ٍ صٌؼت وطاٍسصی، تخص ّای اسصش افضٍدُ

 هتغيش ٍ ساختواى ٍ هسىي تخص اسصش افضٍدُ تيي ساتغِ ٍلی .داسد هثثت
  .هی تاضذ هٌفی هذل هجاصی هتغيش ٍ اػغایی تسْيالت هاًذُ خالص تشويثی
  تخص ّای تش سا تأثيش تيطتشیي تاًىی سيستن اػغایی تسْيالت هاًذُ خالص

 .داسد وطاٍسصی تخص ٍ  هؼذى ٍ صٌؼت تخص تش اٍلَیت تشتية تِ التصاد هَلذ

 

ِ بٌذی رعایت لشٍم :2 سَال•   هزکشی باًک تَسط تسْیالت سْوی
ِ بٌذی چیست؟آیا   باًک تَسط اقتصادی بخص تفکیک بِ اعتباری سْوی

 دارد؟ بخص ّز رضذ بز هتفاٍتی آثار هزکشی

   .التصاد هَلذ تخص ّای تِ تَجِ•
   .است یىٌَاخت تسْيالت اػغای سًٍذ•
ِ تٌذی وِ سسيذ ًتيجِ تِ هی تَاى تسْيالت اػغای سًٍذ تشسسی تا•   اػتثاسی سْوي

  ٍ التصادی سضذ تش آى تأثيش تؼييي ًذاضتِ، چٌذاًی تأثيش تسْيالت اػغای تش
ِ تٌذی هتفاٍت آثاس ٍجَد تشسسی ّوچٌيي   ًيض التصادی سضذ تش اػتثاسات سْوي

 .ًيست اهىاى پزیش

 



 پيطٌْادات حاصل اص تحميك

 اًجام تا ٍ ضَد ّذایت التصاد هَلذ تخص ّای سوت تِ تایذ تسْيالت  اػغای  -1
 سَد یاساًِ هالياتی، هطَق ّای ضاغل، واس ًيشٍی آهَصش هاًٌذ حوایتی سياست ّای

ِ واسگيشی تسْيالت،  سياست ّای واسایی ...ٍ R&D تِ تيطتش تَجِ ًَیي، في آٍسی ّای ت
 .دّذ افضایص سا اػتثاسی

 

ِ هٌظَس -2 ِ تٌذی واسایی افضایص ت  التصاد، هَلذ تخص ّای اص حوایت دس اػتثاسی سْوي
ِ گزاسی تِ اٍلَیت دادى  وطاٍسصی تخص صیشتخص ّای ٍ تىويلی ٍ تثذیلی صٌایغ دس سشهای

 .گشدد هی پيطٌْاد
 

 صٌؼتگشاى ٍ وطاٍسصاى ضٌاسایی جولِ اص هؤثش حوایتی سياست ّای اتخار تا دٍلت -3
 تِ دستشسی ، سشهایِ ٍ واس تْشُ ٍسی افضایص توٌظَس اساضی ادغام تِ وطاٍسصاى تطَیك هَفك،

 .هی تاضذ دٍلت حوایت ًياصهٌذ سْوْا ایي تِ دستياتی .ساصد هيسش سا سْن ّا ایي

 



 پيطٌْادات تشای تحميمات آتی 

27 

 التصاد تخص ّای اسصش افضٍدُ تش هتخصص ٍ هاّش واس ًيشٍی تاالی تأثيش تِ تَجِ تا  -1
 هَسد ًيض واس ًيشٍی تْشُ ٍسی ٍ اًساًی ًيشٍی آهَصش هيضاى آتی، تحميمات دس است تْتش

 .گيشد لشاس تَجِ
 
 خالص اثش آتی، تحميمات دس هی گشدد پيطٌْاد التصاد، دس صادسات اّويت تِ تَجِ تا  -2

  ایي اسصش افضٍدُ تش صادسات تخص تِ اػتثاسی هَسسات ٍ تاًه ّا اػغایی تسْيالت هاًذُ
 .گيشد لشاس تحليل ٍ تشآٍسد هَسد ًيض تخص

 
 تخص ّای اسصش افضٍدُ تش هشوضی تاًه اػتثاسی ٍ پَلی سياست ّای سایش اثش -3

ِ هٌظَس التصاد  ول ٍ التصادی  .گشدد تشسسی سياست گزاسی ّا تْثَد ت

 



 با تطکز اس تَجِ ضوا


