
بررسی وقص بازار پًل ي سرمایٍ بر رضذ اقتصادی بخص خصًصی با 
 استفادٌ از رَیافت خًدتًضیح برداری

  
 هزتضی ساهتی، هذیز عاهل ضزکت هطاٍراى پژٍّص گستز رابیي، استاد اقتصاد داًطگاُ اصفْاى

 
 ریشی ضیزیي ضیزعلی، کارضٌاس ارضذ تَسعِ اقتصادی ٍ بزًاهِ

 
 ّای اقتصادی ٍ اجتواعی ایواى عسگزی، کارضٌاس ارضذ هٌْذسی صٌایع، سیستن

 

 شرکت مشاوران پژوهش گستر رابین



 اّویت تَسعِ باسارّای هالی در رضذ اقتصادی 

  کِ دارد قزار گذاراى سیاست ٍ هحققاى رٍی پیص هْن سَال ایي ّوَارُ ٍجَد ایي با
  دارد؟ ٍجَد ای رابطِ هالی تَسعِ ٍ اقتصادی رضذ بیي آیا

  .بخص هالی بِ ّوزاُ بخص ٍاقعی دٍ بخص یك اقتصاد را تطكیل هی دٌّذ

  اًذاس، پس سطح ارتقای باعث ًْایتاً اقتصاد در هبادلِ ّای ّشیٌِ کاّص با هالی خصب
  هسیز چٌذ اس تأثیزی چٌیي ٍ ضَد هی اقتصادی رضذ ٍ فٌاٍری رضذ سزهایِ، اًباضت
  .دّذ رخ تَاًذ هی هختلف

 مقذمٍ



 اوًاع بازارَای مالی

 بازار پًل ي سرمایٍ(الف

 بازارَای دست ايل ي دست ديم(ب

 بازار بًرس ي بازار خارج از بًرس(ج

 وظریٍ فیطر



 .استاس جولِ عَاهل هْن تاثیزگذار بز رضذ اقتصادی، ادبیات هزبَط بِ ًزخ ارس 

 .  اس دیذگاُ ًظزی، تاثیز ًزخ ارس بز رضذ اقتصادی در دراس هذت هبْن است

 هطالعات خارجی هطالعات داخلی

1377قطویزی،  2003فاس ٍ آبوا،    

1381 ًیلی،  2006لی ٍ سَ،  

1382 کاسرًٍی،  2006 ّائَ، 

1385 اکبزیاى ٍ ًجاتی، 2006ارگاًگَر،    

1387ختایی ٍ هَسَی ًیك ،  2007اًگ ٍ هك کیبیي،    

1388پَر،  اکبزیاى ٍ حیذری 2005دی گزیَ ٍ اسٌابل،    

1389 هْزآرا ٍ سزخَش، 2006لیاًگ ٍ تٌگ،    

 مطالؼات پیطیه



ضىاسی پژيَص  ريش  

ّای باًكی  سپزدُ تَرم ًزخ ارس رسوی  ضاخص کل سْام بَرس اٍراق بْادار تْزاى  رضذ اقتصادی بخص خصَصی   

1379-1389ّای فصلی  دادُ ديرٌ زماوی  



 (ADF)آزمًن ایستایی 

          

                                  

                                                 

      
      

       
             

      

       
       

                      14/1- 93/2- 69/0 93/1- 52/3- 61/0 

            87/1- 93/2- 34/0 29/1- 52/3- 87/0 

                          63/1- 93/2- 45/0 59/1- 52/3- 77/0 

        08/2- 93/2- 24/0 84/1- 52/3- 66/0 

         62/2- 93/2- 09/0 67/2- 52/3- 24/0 

 



          

                                  

                                                 

      
      

       
             

      

       
       

                      28/4- 93/2- 00/0 78/6- 52/3- 00/0 

            88/4- 93/2- 00/0 28/5- 52/3- 00/0 

                          77/14- 93/2- 00/0 60/14- 52/3- 00/0 

        57/4- 93/2- 00/0 81/4- 52/3- 00/0 

         87/6- 93/2- 00/0 79/6- 52/3- 00/0 

 

 (ADF)آزمًن ایستایی 



 وتایج مذل خًدتًضیح برداری 

 .ضاخص بَرس تاثیز هثبت بز رضذ بخص خصَصی دارد

 .ّای باًكی تاثیز هثبت بز رضذ بخص خصَصی دارد سپزدُ

 .تَرم تاثیز هٌفی بز رضذ بخص خصَصی دارد

 .ًزخ ارس تاثیز هثبت بز رضذ بخص خصَصی دارد



الؼمل تحریکبررسی تًابغ ػکس  
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الؼمل تحریکبررسی تًابغ ػکس  
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الؼمل تحریکبررسی تًابغ ػکس  
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الؼمل تحریکبررسی تًابغ ػکس  



 تجسیٍ ياریاوس

 سپزدُ باًكی ضاخص سْام رضذ اقتصادی ًزخ تَرم ًزخ ارس اًحزا  هعیار دٍرُ سهاًی

1 0/12 0/00 0/05 99/95 0/00 00/0  

2 0/14 0/00 2/12 81/77 1/56 14/54 

3 0/15 0/23 3/55 67/48 1/52 27/22 

4 0/16 0/64 4/26 57/44 1/29 36/36 

5 0/18 1/08 4/59 50/18 1/17 42/98 

6 0/19 1/48 4/72 44/77 1/14 47/89 

7 0/20 1/81 4/76 40/62 1/17 51/65 

8 0/21 2/09 4/75 37/36 1/21 54/59 

9 0/21 2/31 4/72 34/75 1/27 56/95 

10 0/22 2/50 4/69 32/62 1/32 58/88 

 



اوباضتٍتؼییه بردار َم  

                                                                          

                  12/0- 09/0 08/1 

 

 الگًی تصحیح خطای برداری

 EX INF GRO ST DE 

 زی  تصحیح خطا ًزهال ضذُ 

 بز اساس رضذ بخص خصَصی
1844/0- 

(1395/2)- 

0754/0- 

(5631/1)- 

2832/0- 

(8732/7)- 

1818/0- 

(0968/4)- 

0408/0- 

(8812/1)- 

 

 اس لحاظ آهاری هعٌادار باضذ

 اس ًظز عالهت ًیش هٌفی باضذ

بیي صفز ٍ یك باضذ قذر هطلقص     




