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Abstract 

In this paper, we examined the effects of financing on various 

activities of Iran’s economy using an input-output table. To this 

end, the input-output table of 2017 used and by applying modern 

methods of input-output analysis, the relationship between 

financing activity and other activities measured. In the new 

approach, hypothetical extraction and field of influence 

approaches were used, from which we find different results. For 

the hypothetical method, the results indicated that banking and 

financial institutions have the greatest impact on themselves. 

After that, in the second level, the non-residential construction 

activity and in the third level, the administrative and supportive 

activities are affected by the banking finance. However, the 

results of the field of influence method indicated that the banking 

activity has the most influence on the wholesale and retail 

activity, and the strength and weakness of financing, make more 

changes in this activity. After that, in the second level, the 

manufacturing of chemical materials and products is located. In 

the third level, the crude oil and natural gas extraction lies in the 

ranking of the field of influence. 
Keywords: Financing, Hypothetical Extraction, field of 

Influence, Growth strategy 
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 چکیده
در ایو  مقاهوت تور تر تورمت      برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجوود دارد   

های گوناگون اقتصاد ایران بوا اتوتفادا ا     شماهی، بت عنوان یک عامل مؤ ر بر رشد، بر بخ

توتاندا   -اتت  بدی  منظور با اتوتفادا ا  جودول دادا   تتاندا بررتی شدا  -جدول دادا

های دیگور موورد    های نوی ، ارتباط ای  بخش با بخش گتری ا  روش و با بهرا 1396تال 

و   بخوش بانوک  ای نتوای  ناوان داد    اتت  در روش اتوتخرا  فریوتت   تنجش قرار گرفتت 

مؤتسات ماهی بتاتری  تر تر را بر خودش دارد کت ناان دهندا یک اشتباا راهبوردی در  

نظام ترمت  ماهی کاور اتت  پس ا  آن بخش تواختاانی یترمسونونی در مرتبوت دوم و    

های اداری و پاتتبانی در مرتبت توم متر ر ا  ترمت  ماهی بخش باننی اتت   بخش فعاهتت

حو ا نفوذ ناان بخش باننی دارای بتاتری  نفوذ در بخش عادا فروشوی  اما نتای  روش 

و خردا فروشی اتت و قوت و یعف تورمت  مواهی، تیتتورات بتاوتری در ایو  بخوش را       

هوای شوتاتایی در رتبوت     شود  پس ا  ای  بخش، بخش تاخت مواد و فورآوردا  موجب می

  ترپذیری قرار دارند دوم و بخش اتتخرا  نفت خام و گا  طبتعی در رتبت توم تر

 ای، حوو ا نفووذ، اقتصواد    تتاندا، اتتخرا  فریوتت  -ترمت  ماهی، دادا: های كلیدی واژه

 ایران

 JEL :N15 ،E22 ،O16بندی  طبقه
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 مقدمه

هاای سیاراری    نرخ رشد اقتصادی ایران پس از انقالب تا کنون دچار رکود و رونق
 .است سوده که در نمودار زیر نشان داده شده

 رشد اقتصادی ایران از انقالب تا کنون .1مودار ن

 
  www.amar.org.irمنبع: 

را تجرساه  درصاد    16.2) ی ساایی  نرخ رشد اقتصااد  رانیاقتصاد ا ،1355 در سال
و پس از آن آغاز جنگ، نرخ رشد  1356در سال   سالانق طیاست. سا آغاز شرا کرده
نارخ رشاد    ،1363تاا   1361 یهاا  ساال  جزو سه  اسدی  سه شدت کاهش م یاداقتص
نارخ رشاد    ز،را است. در دوران پاس از جناگ ن   سوده  جنگ منف انیتا پا یاقتصاد
درصاد را تجرساه    3/14درصد تاا   - 6/9 پر نوسان ظاهر شده و از اررسی یاقتصاد
در ط  ایان دوره در   . سرشترین رشد پروسته و کم نوسان اقتصاد ایران رااست نموده
درصد سوده اسات. نتتاه قاسا      7توان دید که در حدود  م  1384 -1386های  سال

درصد را هام تجرساه    15ها رشد سایی  که اگر چه ایران در سرخ  از سال توجه این
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 درصاد  .2 ، 1355-1395ایاران در کا  دوره )  رانگرن رشد اقتصاادی  کرده، ول  م
 است! سوده

ای در  است که تأمرن ماال  از جایگااه ویا ه    سرع پذیرفته شدهاکنون، سه طور و
 ، لوین 1996رشد و توسعه اقتصادی سرخوردار است. همچنان که لوین و زروس )

اند. نقدینگ  فاراهم شاده      نشان داده1998  و لوین و زورس )1997و متریادس )
باشت سرمایه های مال ، از طریق تیهر  جریان وجوه نقد سه سوی ان از سوی نهاده

گرارد     نترجه م 1996شود. پاتریک ) های اقتصادی موجب رشد اقتصادی م  پروژه
تواناد از طریاق رشاد در اقتصااد، پرشارو در تقاشاا ساشاد.         که رشد اقتصادی ما  

  سناسراین سررس  جایگاه تأمرن مال  و نحوه عملترد آن در 5، ص 1383)کشاورز، 
 ست.  اقتصاد کشور امری مهم و راهبردی ا

سا توجه سه اهمرت تأمرن مال  و نقش آن در تقویت رشد که سه آن اشاره شاد،  
این مطالعه قصد دارد سه سررس  آثار صنعت تأمرن مال  سر اقتصااد ایاران سداردازد.    

های  سرشتر تحات تاأثرر صانعت تاأمرن ماال        همچنرن شناسای  کند که چه سخش
رزان درست  نحوه تخصار   توان در خصوص م در این صورت م  کشور هیتند؟

هاا   ای در جهات تصاحرآ آن   های سهرناه  گذاری مناسع مال  اظهارنظر کرد و سراست
 پرشنهاد کرد.  

شود، این اسات کاه تاأثرر     سناسراین سوال  که در این تحقرق سه آن پرداخته م 
نرازمناد    های اقتصادی چگونه است؟ پاسخ سه ایان پرساش   تأمرن مال  روی سخش

ها در تعام  سا صنعت تأمرن ماال    کام  از عملترد اقتصادی سخش داشتن تصویری
تواناای    جداولاست. این  است. سرای این منظور از جدول داده ستانده استفاده شده

 هاای  مادل  طراح  سا و دارند را اقتصادی های سخش وشعرت ارائه تاسلوی جامع  از

 تحلرا   سارای  مناساب   هاای  ساازی  شابره  توانناد  هاا ما    آن نتاای   تلفرق و ریاش 

    7، ص 1381)نوروزی، دهند.  ارائه اقتصادی های سراستگذاری
 پرشرنه تحقرق آورده مقدمه، از پس است؛ شده تدوین اصل  شش پن  مقاله در

 در گرفته اسات،  قرار نظر مورد تحقرق روش نظری سوم مبان  سخش در است، شده

ان شاده اسات. در سخاش پانجم     سرا ها  یافته تحلر  و تحقرق یها سخش چهارم یافته
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 است. شده گرری و در سخش آخر پرشنهادهای مبتن  سر پ وهش تحقرق ارائه نترجه

 ادبیات تحقیق. 1

 پیشینه تحقیق .1-1

 الف( مطالعات داخلی:

  در مطالعه خود سه سررس  اهمرت سخش خدمات مال  در اقتصااد  1383کشاورز )
سانتداری و سرمه را تجمراع کارده و    های مؤسیات مال ، پردازد. او سخش کشور م 

است. او استدا سا استفاده از روش تعرارن   سه عنوان سخش خدمات مال  در نظر گرفته
کناد و سادس    ها مشخ  م  سخش کلردی جایگاه این سخش را در سرن سایر سخش

ای سه سررس  اثرات تعطرلا  سخاش خادمات ماال  روی      سا روش استخراج فرشره
نویید که پروندهای این صنعت ساا دیگار    پردازد. او در نتای  م  اشتغال و تولرد م 

ها چندان قاوی نریات ولا  تعطرلا  آن موجاب از دسات رفاتن سارش از          سخش
 شود. فرصت شغل  م  225246.8

شاان ساه سررسا  اثاار ناشا  از تخصار           در مقالاه 1389طرب  و دیگران )
گراری   ات و انادازه های کشاورزی، صنعت و خدم تیهرالت سانت  کشور سه سخش

اند. نتای  این تحقراق نشاان    پرداخته 1352 -1385ها در دوره  زای  آن روند اشتغال
های صانعت و معادن، کشااورزی و     داد که سا اختصاص تیهرالت سانت  سه سخش

خدمات؛ سخش کشاورزی از سایترین مرانگرن ساینه اشاتغال و سخاش خادمات از    
 ال سرخوردار خواهد سود.ترین مرانگرن ساینه اشتغ پایرن

تحلر  آثار سخاش خادمات ماال  در    »  در مقاله خود سا عنوان 1389ترحم  )
اسات. او   های دیگر پرداخته سه سررس  تأثررات این سخش روی سخش« اقتصاد ایران

سا استفاده از پروندهای پیرن و پرشرن و کشش ساتانده و اشاتغال و ساه کاارگرری     
میتقرم و غررمیتقرم سخش خدمات مال  را سر روی  ای آثار روش استخراج فرشره

است. نتای  مطالعاه او حااک  از    اقتصاد ایران سنجش کرده و مورد تحلر  قرار داده
آن است که سا فرض تعطرل  خدمات مال ، طبق الگاوی لوونترا ، اشاتغال معاادل     

 687.038یاسد و طبق الگوی گش، مرازان کااهش اشاتغال     نفر کاهش م  215.814
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 فر خواهد سود.ن

  در مطالعه خود سه تبرارن جایگااه ساناک در اقتصااد     1395میرب  و شریف  )
ها سا ستارگرری پروندهای پرشارن و پیارن ساه روش سانت  و      اند. آن ایران پرداخته

جدید نشان دادند که موقعرت سخش ساناک ساه لحااح تحریاک پاذیری و تحار        
تر است و سخش  ی اقتصادی پایرنها های تولردی، از متوسط سخش آفرین  در سخش
های تولردی قارار دارد و از   های  است که سرشتر در خدمات سخش سانک جزء سخش

 های خدمات  اقتصاد کشور، رتبه نخیت را دارد. این نظر در سرن سخش
در رشاد     پ وهش  تأثرر فعال شدن سازارهای ماال  1397اسوذری و دیگران )

هاا ساا اساتفاده از     اناد. آن  سانجرده  1393تاا   1380های   را ط  سال اقتصادی ایران
رشاد  اند کاه   سیتگ  سه این نترجه رسرده آزمون علرت تودا و یاماماتو و شرایب هم

 داری سر رشد اقتصادی کشور دارد. سازار سرمایه اثر معنا
  در مطالعه خود سه سررس  تاأثرر تاأمرن ماال  سار     1398پهلوان  و همتاران )

اناد. آن هاا ساا     پرداختاه  2016تاا   2003هاای   های منا در سالرشد اقتصادی کشور
روش پن  دیتای پویا نشان دادند که تأمرن مال  سر رشد اقتصادی کشورهای ماورد  

گذارد و توساعه ایان متغرار موجاب روناق رشاد اقتصاادی         مطالعه تأثرر مثبت م 
 خواهد شد.

 ب( مطالعات خارجی:

و تحلر  تأثرر اعتباارات سار تولراد سخاش       در مطالعه خود سه تجزیه 2011احمد )
های تجرسا  وی ساا    است. یافته پرداخته 1974 -2008کشاورزی پاکیتان ط  دوره 

دهد که اعتبارات نقش قاسا    نشان م  1استفاده از روش اتورگرسرو سا وقفه توزیع 
توجه  در سخش کشاورزی داشته و همرشاه سارای کشااورزان نرازمناد ساه خریاد       

 است. مفرد سوده عوام  تولرد
  در تحقرق  سه سررس  تأثرر دسترسا  ساه اعتباارات    2012و دیگران ) 2مورین

هاای   های مهم اقتصاادی کنراا ساا اساتفاده از داده     سانت  سر عملترد اقتصادی سخش
                                                                                                                                 

1  . ARDL 

2  . Maureen 
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اسات.   پرداختاه  2000 – 2010تاسلوی  و روش گشتاورهای تعمرم یافته ط  دوره 
ثرر مثبت و قاس  توجه  سر تولرد ناخال  داخل  دهد که اعتبارات تأ نتای  نشان م 

 های اقتصادی از جمله کشاورزی دارد. سخش
  خادمات ماال    سخشا  یونادها رپای     در مطالعاه 2017) 2و فریاک  1فریتاگ
و   کارده   اسیا ارز 2011و  2009،  2007 یسالها یسرا را ارو کن هیجررن یاقتصادها

 نرار تع  خدمات مال یسخشها یسرا را پروندهای پیرن و پرشرن و شرایب فزاینده 
ی ونادها ر، پ لیموساپول   نق  و انتقایتروز افزون  ها سه دلر  گیترش آن اند. کرده

 یهاا  افتاه ی نوییند: ها در نتای  خود م  آن. اند را نرز محاسبه کردهسخش ارتباطات 
 دیرا د تأهر دو اقتصا یسرا یتوسعه اقتصاد اسزاررا سه عنوان   مال تخدما ترما اهم

 کند.  م
  در پ وهش خود اثر مشارکت در تاأمرن ماال  را   2018) 3سرگریمانا و هانگ 

و   م سررسا  کارده  20016تاا   2004هاای   سر رشد اقتصادی کشور روانادا در ساال  
مدت مران این دو متغرر در رواندا وجود دارد. همچنرن وام  اند که راسطۀ سلند دریافته

رو دولات آن ساه     است. از ایان  کمک کرده  4رواندا سانت  تجاری سه رشد اقتصادی
 دسترس  مردم سه وام سرشتر شود. های  نراز دارد که تنظرم سراست

ای تاأثرر پایاداری ماال  را در       در مقالاه 2019) 5آپوستویکرس و پاپادوپولس
اناد.   م سررسا  کارده  2016تا  1999های  ط  سال OECDرشد اقتصادی کشورهای 

اساتفاده کردناد و در نتایجشاان نشاان      VARوهش خود از روش پانا   در پ   ها آن
دادند روند نزول  متغررهای تأمرن مال  در رشد اقتصادی این کشورها تاأثرر منفا    

 است. داشته 
توان گفت نوآوری این مقاله در سه زمرناه   سا توجه سه مطالعات انجام شده، م 

اسات و   های سا رویترد ناوین   ش. استفاده از روش حوزه نفوذ که جزء رو1است: 

                                                                                                                                 

1  . Freytag   
2  . Fricke 

3  . Bigirimana & Hongyi 
4  . Rwanda 
5  . Apostolakis & Papadopoulos 
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. از 2اسات.   ای ساه آن پرداختاه شاده    گرر ساودن آن در کمتار مطالعاه    سه دلر  وقت
. سه منظاور دقات   3است.  استفاده شده 1396های سه روز رسان  شده سرای سال داده

 اند. سخش   تجمرع شده 75ها سه صورت کامال تفصرل  ) سرشتر، محاسبات سخش

 . مبانی نظری1-2

ماال ، رشاد اقتصااد را     درجاه تاأمرن  ر این تحقرق سرای نشان دادن اینته چگونه د
دهد، یک مدل رشد درونزای نوع رومر استاندارد، مورد استفاده  تحت تأثرر قرار م 

قرار گرفته که شام  سخش مال  سه عنوان فاراهم کنناده وجاوه سارای محققاان، ساا       
گاری  در ایان    واساطه )ی سنگااه   ها گری است. توجه شود که هزینه هزینه واسطه

های غرسالیازی سرای سخش مال  است. هدف این مدل ایان   مدل نشان دهنده هزینه
هاای سنگااه  ساای، اساداعات و رشاد اقتصااد را        است که نشان دهد چگونه هزینه

 .دهد کاهش م 
سخش کایی نهای : سخش کایی نهای  یک سخاش کاامالر رقااست  اسات، کاه      

کند. تاسع  اسه  را سا ترکرب نرروی کار و کایهای واسطه تولرد م کایی مصرف  مش
 تولرد سرای کایی نهای  سه این صورت نشان داده شده است

𝑌 = ∫ 𝑥𝑗
𝑎 

𝐴

𝑜
𝑑𝑗      ,         0 < 𝑥𝑗 < 1   (1  

A ،تعداد کایی واسطه j که سرن صفر و یک است مقدار کایی واسطه. 
فتن این تاسع تولرد و نرمال سازی قرمت کاایی نهاای  ساه یاک،     سا در نظر گر

 :کند  سراساس راسطه زیر حداکثر م سنگاه در سخش کایی نهای  سودش را
∫ 𝑥𝑗

𝑎 𝑑𝑗 − ∫ 𝑃𝑗𝑥𝑗𝑑𝑗
𝐴

𝑜
      (2  

 j ای است. سا حداکثر سازی سود، قرمت کایی واسطه j ای قرمت یک کایی واسطه

 :آید ه این صورت سه دست م س
𝑃𝑗 =  α𝑥𝑗

𝛼−1  (3  

هاای انحصااری اسات کاه      سخش کایی واسطه: سخش کایی واسطه شاام  سنگااه  
ای خریاداری   در تولرد کایهاای واساطه   ها را از سخش تحقرقات سرای استفاده طرح
خریداری  اه های  که آن ها سه این دلر  انحصاری هیتند که طرح کنند. این سنگاه م 
اند سه وسرله حق ثبت اختراع محفوح شده و دیگران از استفاده از آنها محروم  کرده
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د. کنا  ساشند. سناسراین هر انحصارگر تنها یاک ناوع کاایی واساطه را تولراد ما        م 
کناد.   نحصارگر کایهای واسطه را سا استفاده از یک تاسع تولرد یک سه یک تولرد م ا

تولرد یک واحد از کایی واساطه ساه یاک واحاد      ر سرایسه عبارت دیگر انحصارگ
 :کند سرمایه نراز دارد و تاسع سودش را که سه این صورت است، حداکثر م 
𝑃𝑗(𝑥𝑗) − 𝑟𝑥𝑗    (4  

گرفتن سرمایه است. سا حداکثرسازی سود، مرازان عرشاه    نرخ سهره سرای قرض r که
 سراسر ساا  𝑥𝑗 قرمت تقاشا،  3ایگذاری در معادله )آید و سا ج دست م  سه 𝑥𝑗 سنگاه از

𝑟

𝑎
 :کند آید که سران م  سه دست م   

 𝑥𝑗 = 𝑥 و   𝑌 = 𝐴𝑥𝑎 

𝑃𝑗 و سا  3)سا استفاده از معادله  =
𝑟

𝑎
 :داریم 

𝑥 =
𝑎2𝑦

𝐴𝑟
      

 :شود پس سود هر انحصارگر سه این صورت مشخ  م 
𝜋 = (𝑝 − 𝑟)𝑥 = 𝑎(1 − 𝑎)

𝑌

𝐴
  (5  

ای اساتفاده شاده در سخاش کاایی      عالوه، از آنجای  که ک  مقدار کایی واسطه هس
𝐴𝑥 نهای ، = ∫ 𝑥𝑗𝑑𝑗

𝐴

𝑜
سارمایه خارج شاده در سخاش کاایی       سایاد ساا کا  مقادار      
 :سراسر ساشد، سناسراین داریم  K(1-𝑎𝑘)ای واسطه

𝑥 =
(1−𝑎𝑘)𝐾

𝐴
    (6  

1) که توجه شود − 𝑎𝑘        سهم سرمایه صارف شاده در سخاش کاایی واساطه
نهایتار تاسع تولراد ساه ایان صاورت      .ساشد ذخرره ک  سرمایه در اقتصاد م  k است و

  د:شو تبدی  م 
𝑌 = 𝐴1−𝑎[(1 − 𝑎𝑘)𝐾]𝑎  (7  

سخش تحقراق: هادف در ایان سخاش، ایجااد یاک زمرناه تواوریت  از چگاونگ           
مال  سر اسداعات تتنولوژیت  است. سهم سرمایه صرف شاده در  اثرگذاری توسعه 

های سنگااه  یاا    نیبت سه درجه توسعه مال ، که سه وسرله هزینه (𝑎𝑘) سخش تحقرق
هاای   ساه ایان ترتراب کاه هزیناه      .شاود، افزایشا  اسات    گری نمایانده ما   واسطه
ر نترجه افازایش  یافتگ  سرشتر سخش مال  و د گری پایرن، نشان دهنده توسعه واسطه

 ت.سهم سرمایه صرف شده در سخش تحقرق اس
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گرارد و هزیناه    هر محقق در سخش تحقرق، سرمایه را از سخش مال  قرض م 
هاای سنگااه  سارون     هزیناه  c ساشاد. کاه   م  c + r قرض گرفتن سرمایه سرای محقق

زاست که مرسوط سه غرسالیازی محققان توسط سخش مال  اسات. ساا ایان شارایط     
سع  دارد تا سودش را حداکثر نمایاد. در اینجاا ذخراره داناش، داده شاده      محقق 

 :شود سه این صورت تعری  م  δ شود و سناسراین نرخ ورود فرض م 
δ = 𝐴1−𝛽[𝑎𝑘𝐾]𝛽−1  

نرخ ورود تتنولوژی جدید سه ازای هار واحاد سارمایه صارف شاده در اساداعات       
𝑃𝐴 ود محقاق قرمات  شا  ما  وقت  یک تتنولوژی جدید اساداع  . است =

(1−𝑎)

𝑎
𝑥  را

 تنزیا  شاده اسات، و از    r کند که همان سود انحصارگر اسات کاه ساا    م دریافت 
 م:آنجای  که، داری

𝑃𝐴 =
(1−𝑎)

𝑎
𝑥 =

(1−𝑎)

𝑎
 
(1−𝑎)𝑎2𝑌

Ar
 = 

(1−𝑎)𝑎𝑌

Ar
 = 

𝜋

𝑟
 (8  

سرمایه خرج شده در سخش  𝑃𝐴 ، تولرد نهای δ  سا درنظر گرفتن قرمت و نرخ ورود
و ساا   c + rکه سا سراسر قرار دادن آن سا هزینه نهای  سارمایه،  𝑃𝐴δ تحقرق سراسر است سا

 که:توجه سه این 
𝑟 =

𝑎2𝑌

𝐴𝑥
= 

𝑎2𝑌

(1−𝑎𝑘)𝐾
     

 ید:آ دست م  سهم سرمایه استفاده شده در سخش تحقرق سه
(
(1−𝑎)

𝑎
)(1 − 𝑎𝑘)(

𝐾

𝐴
)𝛽= 𝑎𝑘

1−𝛽
[𝑎2 (

𝐴

𝐾
)
1−𝛼

(
1

1−𝑎𝑘
)1−𝛼 + 𝑐] (9  

 ، اما سا توجه سه اینته، سرای تمام دامنهشود نم صریحار سرای ح    9اگرچه معادله )
𝑎𝑘سمت چپ معادله نیبت سه ،𝑎𝑘    ساه   کاهش  و سمت راسات معادلاه نیابت𝑎𝑘 

 آید. سه دست م  𝑎𝑘قدار واحدی از یک ماست، افزایش  
 :رشد اقتصاد: سا در نظر گرفتن تاسع تولرد

𝑌 = 𝐴1−𝑎[(1 − 𝑎𝑘)𝐾]𝑎  

 ؟یاسد م  ساید معلوم شود که اقتصاد چگونه در طول زمان تغررر و توسعه
 :افتد رشد تتنولوژی طبق قانون حرکت زیر اتفاق م 

𝐴𝑜 = 𝐴𝑡
1−𝛽[𝑎𝑘𝐾]𝛽  0 < 𝛽 < 1   (10) 

کند که رشد تتنولوژی تاسع  است از سرمایه اختصااص داده   راسطه فوق فرض م 
 .دارای سازده نزول  است K شده سه سخش تحقرق و نیبت سه
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شود که موجودی سرمایه طبق راسطاه زیار    فرض م   1956طبق مدل سولو ) 
 :کند رشد م 

𝐾𝑡
𝑜 = 𝑠𝑌𝑡              (11)  

s ت.سرمایه ثاست اس نرخ 
شود که هار  رشاد جمعرتا  وجاود نادارد،       همچنرن سرای سادگ  فرض م 

نارخ    𝐾𝑡تقیرم هر دو طارف سار  و  (6)در   11است. سا جایگذاری ) n = 0سناسراین 
 :آید رشد سرمایه سه دست م 

𝐾𝑡
𝑜

𝐾𝑡
  = 𝑠(1 − 𝑎𝑘)

𝑎(
𝐴𝑡

𝐾𝑡
)1−𝑎 ≡ 𝑔𝐾     (12) 

 آید: م سه طور مشاسه نرخ رشد تتنولوژی سه دست 
𝐴𝑡

𝑜

𝐴𝑡
  = 𝑎𝑘

𝛽
(
𝐾𝑡

𝐴𝑡
)𝛽 ≡ 𝑔𝐴     (13) 

 :در طول میرر رشد متوازن شرایط وشعرت پایدار سرقرار است، سناسراین
𝑔𝐾  ≡ 𝑔𝐴 ≡  g  

 د.شسا نرخ رشد اقتصاد م  g که درآن
، نرخ رشد وشاعرت پایادار اقتصااد ساه دسات      )13(  و 12سا ترکرب معادله )

 :آید م 
𝑔 = [𝑠(1 − 𝑎𝑘)

𝑎𝑎𝑘
1−𝑎]

𝛽

1−𝑎−𝛽 if 𝑎𝑘 ≤ 1 − 𝑎 ⇒  𝑔´ ≥ 0  (14) 

نرخ رشد وشعرت پایدار اقتصااد، مادامرتاه ساهم سارمایه خارج شاده در سخاش        
1 ییا میاو تر کوچک، (𝑎𝑘) تحقرق − 𝑎 ساشد، نیبتبه 𝑎𝑘  همچنارن   سات. افزایش  ا

شود که مقدار تعادل  سرمایه صرف شده در سخاش تحقراق    نترجه م   9از معادله )
  است.کاهش    C) نیبت سه هزینه سنگاه 

شود که نرخ رشد وشعرت پایدار اقتصاد نیبت ساه   در این مدل نشان داده م 
(𝑎𝑘)  افزایش  است و(𝑎𝑘) گاری   تاسع  کاهش  از هزیناه سنگااه  یاا واساطه     خود

است. کارسرد این میوله در اینجا است که در یک سخش مال  کمتر توسعه یافته، سه 
گری سای، مقدار سرمایه اختصاص یافتاه ساه اساداعات     های واسطه دلر  وجود هزینه

سایاد  نارن  یاساد. همچ  تتنولوژیت  کاهش یافته و سناسراین رشد اقتصادی کاهش م 
 گاذاری در انباشات سارمایه    که سهم در آمد صرف شده سرای سرمایه توجه داشت

(s   کند که سرای یک  در این مدل ثاست فرض شده است. سناسراین، این مدل سران م
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گذاری اختصاص داده شده  ر سرمایهتگذاری، سهم کوچت سطآ داده شده از سرمایه
ل  سه نیبت کمتر توساعه یافتاه ساشاد،    در صورترته سخش ما ،R&Dهای  فعالرتسه 

تری از اسداعات تتنوژیت  و سه تبع آن کااهش رشاد اقتصاادی     منجر سه نرخ پایرن
 د.شو م 

سه عناوان سخاش پوشاش     -این پ وهش در صدد شناسای  تأثرر سخش سانت  
هاا از ایان     هاا و یاافتن متاأثرترین سخاش     سر سایر سخش -دهنده تأمرن مال  کشور 

 سخش است.

 روش تحقیق. 2

های نوین اسات کاه شامن     در زمره روشحوزه نفوذ  و ای روش استخراج فرشره
در مطالعات قرن سریت ، کارسرد وسرع  سنت های  های روش سرطرف نمودن کاست 

 و یتم دارد.

 ای الف( روش استخراج فرضیه

ای آن است کاه تتنولاوژی تولراد کاه      های استخراج فرشره ایده اصل  انواع روش
تواناد ماال     ای سرن سخش  دارد سه تنهاای  نما    ه در ماتریس مبادیت واسطهریش

های اقتصادی قرار گررد و یزم  های کلردی و سنجش اهمرت سخش شناسای  سخش
ها مورد مطالعه قارار   است تا اندازه تقاشای نهای  و ارزش افزوده هر یک از سخش

 .گررد
توساط استراسارت در ساال     ای کل  سرای نخیترن سار روش استخراج فرشره

مطرح شد و هدف اصل  آن، سررس  تأثرر حذف یک سخش سر مرزان کاهش  1968
ای از  ستانده ک  اقتصاد سود. منظور از حذف یاک سخاش، حاذف کاما  مجموعاه     

اسات و اگار حاذف آن      سخشهای همگن در یک زمان )در سطآ مل  یا منطقه ای
اد داشته ساشد، سخاش کلرادی و مهام    سخش، تأثرر قاس  توجه  سر ستانده ک  اقتص

شود و در صورت  که این تأثرر اند  ساشد، اهمرت سخاش ماذکور در    محیوب م 
، ص 1394های مجلس شاورای اساالم ،    مرکز پ وهش) .اقتصاد ناچرز خواهد سود

68  



 113     الی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایرانم تأمیننقش 

ای کلا  را در دو الگاوی    هاای اساتخراج فرشاره    روش  2001) 1مرلر و لهار 
. محور گش سه سه گروه عمده تقیرم سندی کرده اناد  تقاشامحور لوونتر  و عرشه

ها در چاارچوب ماترییا ، از مااتریس شارایب      ها جهت نشان دادن این روش آن
ای را سارای یاک    سخش  افزار شده استفاده کارده و روش اساتخراج فرشاره    nفن  

سخش ، سه وسرله حذف سطر و ساتون مرساوط ساه سخاش ماورد نظار از        nاقتصاد 
فن  مدلیازی کرده اند )در الگوی تقاشامحور لوونترا  . پاس از    ماتریس شرایب

حذف سخش مورد نظر سا استفاده از ماتریس شرایب فن  جدید، ستانده ک  اقتصاد 
گردد. اگر ستانده کاسته شده پس از حذف، از ستانده ک  اقتصااد کیار    محاسبه م 
اش  از حذف سخاش  مناسب  سرای محاسبه کاهش ستانده ک  ن تواند معرار شود، م 

 مورد نظر سه دست آید.

 های حذف سا الگوهای متفاوت  توسط پ وهشگران استفاده شاده اسات   روش
که فقط یک سخاش ساه طاور فرشا  از اقتصااد       شود م ول  جهت سادگ  فرض 

سارای    الگاو  7 دساته )و  3 تاوان  در این صورت از نظر ریاش  م  .شود حذف م 
محور و عرشه محور  در هر دو الگوی تقاشا ها، حذف رواسط سخش سا سایر سخش

 :پرشنهاد کرد
 های همگن ای از سخش مجموعه یک سخش یا حذف سطر و ستونال   
 زیرماتریس حذف دو جفت از سهب  
 حذف فقط یت  از زیر ماترییهاج  

  تحات عناوان حاذف    1997) 2دیازنباخز و وندر لرندندر این مقاله از روش 

ساه   . در این روش حذفشود که جزء دسته دوم حیاب م شود  استفاده م ناکام  

شود: حذف کام  ستون یک سخش از منظر سخش تقاشااکننده   دو صورت انجام م 

(=[
𝟎 𝑨𝟏𝟐

𝟎 𝑨𝟐𝟐
] 𝑨𝟐𝒃       و حذف کام  سطر یک سخاش از منظار سخاش عرشاه کنناده 

(=[
𝟎 𝟎

𝑨𝟐𝟏 𝑨𝟐𝟐
] 𝑨𝟐𝒄 حاذف   ه رواسط پیرن و پرشرن سخش مورد نظرکلر  که در آن

  21، ص 2001، مرلر و لهر) شوند. شده فرض م 
                                                                                                                                 

1  . Miller & Lahr  
2  . Dietzenbacher & Van der Linden  
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 1استراسارت  یستانده اساسا از ساو -داده یای در الگو روش استخراج فرشره
 ایا  سخاش و  کیا  ترا روش اهم نیا شد. در ا شنهادرپ  1977) 2و استولز  1968)

 مورد ستانده-داده یاز الگو  هیمنطقه و ایسخش و   استخراج فرش قیمنطقه از طر
 چاه  از اقتصاد خارج شاود،   که سخش  در صورت. )ردرگ  قرار م  رو تحل  اسیارز
و  منطقاه  نیا انرستانده م یها تفات سسد  دهد  ساختار اقتصاد رخ م یسرا  اتفاق
 قارار   اسیا و ارز  را منطقاه ماورد تحل   ایا ساا و سادون آن سخاش و     زرسخش و ن ای
 .شاوند   قلماداد ما   مولفه اساتخراج شاده   ترسه عنوان اهم  کلو سطور  رند،رگ  م

ی هاا  تفااوت   کما  نررمنظور تع یسرا  در متون مطالعات ارراستاندارد و مع نیچند
 اند. شده  معرف ستانده

ی ای که از ساو  روش استخراج فرشره نرپی وندرو پ نرشرپ وندرپمعادله زیر، 
 ایا سخش و  کی تر. اهمکند  به مشده است را محاس و همتاران مطرح 3ازنباخرید

 سا و سدون مولفه استخراج شده یتمرس کی انرم نرو پی نرشرپ وندراز نظر پ منطقه
 بهسا محا  را معتاوس لوونت  سیاز نظار مااتر   نرشرپ وندر. سعالوه، پشود  م مطرح

 .دیآ  گش سدست م یتمرسا استفاده از س نرپی وندرو پ شود  م
  یا تاوان از معادلاه ذ   و استخراج شده را م کام   یتمرس انرستانده م تفاوت

 1992ل اهمتاارانش در مقالاه خاود در سا     و ازنبااخر یکه د یا معادله) کرد سرآورد
 : کردند  معرف

𝑥 − �̅� = ( 𝑥1−𝑥−1

𝑥𝑅− 𝑥−𝑅) =  {[ 𝐿1 𝐿1𝑅

𝐿𝑅1 𝐿𝑅𝑅
] − [

(𝐼 − 𝐴11)−1 𝑜

𝑜 (𝐼 − 𝐴𝑅𝑅)−1]} (
𝑓1

𝑓𝑅)  (15   

نمااد   Aنمااد مااتریس معتاوس لوونترا ،      L، دهد ستانده را نشان م  xکه در آن 
که سه ترتراب منطقاه و    Rو  1 سیرنویو ز ،ی نها یسردار تقاشا fشرائب،  سیماتر
 وناد رفاوق ساه پ   اساتاندارد  .دهند  را نشان م یتمرس  استخراج شده و ساق سخش یا
 :است  یذ برترت سه تفاوت نیا ن،رپی وندرمنتیب است. در راسطه سا پاثر  نرشرپ

(𝑥 − �̅�)´ = (𝑉1´
𝑉𝑅´) {[𝐺

11 𝐺1𝑅

𝐺𝑅1 𝐺𝑅𝑅
] − [

(𝐼 − 𝐵11)−1 𝑜

𝑜 (𝐼 − 𝐵𝑅𝑅)−1]}  (16    

                                                                                                                                 

1  . Strassert 

2  . Schultz 

3  . Dietzenbacher 
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 سیماتر Bمعتوس گش،  سیماتر G دهد،  را نشان م  سردار داده اصل vکه در آن 
  یا همچون معادله قبا  اسات کاه قابال تعر     زرعناصر ن ریستانده، و سا  رتخص
 .اند شده

کند که تتنولاوژی   ای این میوله را سرجیته م  در واقع روش استخراج فرشره
تواناد   ای سارن سخشا  دارد ساه تنهاای  نما       که ریشه در مبادیت واسطه ای واسطه

ا مشخ  کند و شاروری اسات کاه انادازه تقاشاای      ها ر سخش عملترد اقتصادی
هاای    سررس  پروندها مدنظر قرار گررند. پس سخاش  نهای  و ارزش افزوده در کنار

داشتن پرونادهای قاوی و انادازه تقاشاای       یاسند که هر دو وی گ سرشتر اهمرت م 
 .نهای  و یا ارزش افزوده سای را سا هم داشته ساشند

 ب( روش حوزه نفوذ

 4و سابالد  3ساویرد و   1950) 2و مورییاون  1منرکارهاای اولراه توساط شا    س از پ
زمرنااه تااأثرر را سااا تغرراار در   مفهااوم 1989) 6مونااگ و 5زرسااون ، 1988و  1977)

توساعه   A های مورد نراز میتقرم در ماتریس، ستانده شام  نهاده -شرایب فن  داده
 دادند.

هاای   خاش س ادیت سارن دهد که مبا  ت شرایب این امتان را م رتحلر  حیاس
تاوان تعرارن    ما   . در واقاع، شودد، معرن وش ادی که سه سایترین رشد منجر م صاقت

فنا  معارن    ساط ساتون شارایب   وکه ت -های تولرد کرد که کدام یک از تتنولوژی
 ،ایب فنا  رهاای مااتریس شا    ساتون . سرشترین اثار را روی تولراد دارناد    -شود م 

دهاد، چارا کاه ایان      نشاان ما    معارن را  ادِیک اقتصا  تولردیِ تتنولوژی هر سخشِ
یاک واحاد کاای یاا      هاا سارای تولراد    دهنده نرازهای میتقرم سه داده شرایب نشان

هاای   ساط سخاش  تو ها سایاد  سناسراین، این داده ،خدمات توسط سخش یاد شده است
                                                                                                                                 

1  . Sherman 

2  . Morrison 

3  . boolard 

4  . Sebold 

5  . Sonis 

6  . Mong 
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ه، در نترجاه،  دشا  دیگر تولرد شوند. این میوله سه یک زنجرره تولردات القای  منجر
سخاش اول   هاای تولرادی   ره از نرازهای غررمیتقرم که واسیته سه فعالرات یک زنجر

نهاای  و تتنولاوژی    کند. تولردات یک سخش معرن توسط تقاشای است، ایجاد م 
رایب فنا   شا  د که تتنولوژی سخاش هام توساط ساتون    شو ها مشخ  م  سخش

 . شود مرسوطه معرن م 

 و زده از ساوی ساونر  ساتان  - هاای داده  تحقرق راجع سه حاوزه نفاوذ در مادل   
ایاده   .منتشر شده اند آغاز شده است 1988در یک سری مناسع که از سال  1نگزیوره

از  این است که تغرررات در ماتریس معتاوس لوونترا  کاه    سنرادین در حوزه نفوذ
 تغررر یک و یا تعداد سرشتری از شرایب داده میتقرم در مااتریس لوونترا  نشاوت   

. شرمن و مورییون این موشاوع را ساه تفصار     گررندار د مورد ارزیاس  قررنگر م 
 :شرح دادند
ساشد، اگر یاک یاا چناد درایاه     𝑀−1  ماتریس غرر منفرد و معتوس آن 𝑀اگر 

نامرده شود، شرمن و موریین سرای حاالت    ∗𝑀ماتریس تغررر کند و ماتریس جدید 
سرای  2دست آوردند و وودسریرا سه 1−(∗𝑀) که فقط یک درایه ماتریس تغررر کند، 

 حالت  که سرش از یک درایه تغررر کند، این کار را انجام داده است.  
 سه صورت زیر ساشند: Cو  Rاگر سردارهای 

𝐶 =

[
 
 
 
 
0
⋮
1
⋮
0]
 
 
 
 

   (6       𝑅 = [0 … 0 … 𝑎]   (17   

 گاه: آن

𝑀 =  𝐶𝑅 = 

[
 
 
 
 
0
⋮
1
⋮
0]
 
 
 
 

[0 … 0 … 𝑎] =  

[
 
 
 
 
0 … 0 … 0
⋮
0
⋮

⋮
… 0 …

⋮

⋮
𝑎
⋮

0 … 0 … 0]
 
 
 
 

  (18            

 که در آن:
C  سردار :C ،i    امرن ستون ماتریس واحد است، سه طاوری کاهi  دهناده   نشاان

                                                                                                                                 

1  . Hewings 

2  . Woodburry 
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 است که درایه آن تغررر کرده است. Mسطری از ماتریس 
R   سردار سطری است که عنصر ساتون :i   ام ان توساط∆𝑀𝑖𝑗    شاود و   پار ما

اصر دیگر آن صفر است )اسعاد ماتریس ساید مناسب انتخاب شود  نترجه ساه ایان   عن
 صورت خواهد سود:

 (𝑀∗)−1 =  𝑀−1- ∆ 𝑀−1 =  𝑀−1 - 
( 𝑀−1𝑪)(𝑹 𝑀−1)

𝟏+𝑹 𝑀−1𝐶
   (19   

 مخرج این کیر استالر است و صورت کیر از دو سخش تشتر  شده است:
 𝑀−1𝑪 ون  سردار ست -

 𝑹 𝑀−1سردار سطری  -

 Mنرز نوشات. سارای مااتریس     1−(∗𝑀) توان سرای یک عنصر  این راسطه را م 
ام  sام و ساتون   rاسات، مقادار درایاه ساطر      تغررر کرده  𝑚𝑖𝑗∆آن سه اندازه 𝑀𝑖𝑗که 

µ𝑟𝑠ماتریس معتوس جدید 
 سه صورت زیر است: ∗

µ𝑟𝑠
∗ = µ𝑟𝑠 − 

µ𝑟𝑖µ𝑗𝑠∆𝑚𝑖𝑗

1+ µ𝑗𝑖∆𝑚𝑖𝑗
  (20   

تاوان مااتریس معتاوس لوونترا  را در      سا استفاده از قاعده شرمن و موریین ما  
 که: سه صورت میتقرم محاسبه کرد. سا توجه سه این Aصورت تغررر در عناصر 

L = (𝐼 − 𝐴)-1   (21    

∗𝐴 : اگر =  𝐴 +  ∆𝐴    (22  

,  𝐿∗ = (𝐼 − 𝐴∗)-1  (23          

(𝐼 − 𝐴∗) = [𝐼 − (𝐴 + ∆𝐴)] = (𝐼 − 𝐴) + (−∆𝐴) (24   

 آید:   سه دست م 19سا استفاده از راسطه )

𝐿∗ = 𝐿 + 
(𝐿𝐶)(𝑅𝐿)

1+𝑅𝐿𝐶
   (25   

 ، سه صاورت زیار   22طبق راسطه )  ∗𝐿ام  sام و ستون  rهمچنرن، مقدار درایه سطر 
 تغررر کند. 𝑎𝑖𝑗∆سه  𝑎𝑖𝑗صورت  که درایه  است، در

𝑙𝑖𝑗
∗ = 𝑙𝑟𝑠 + 

𝑙𝑟𝑖𝑙𝑗𝑠∆𝑎𝑖𝑗

1−𝑙𝑗𝑖∆𝑎𝑖𝑗
  (26                   

 توان سه صورت زیر نوشت: راسطه سای را م 
𝐿(𝜀*)= 𝐿 + 

𝜀

1−𝑙𝑖𝑗𝜀
𝐹𝑖𝑗 (27                                  

و زمرناه تاأثرر    𝑙𝑗𝑠 و 𝑙𝑟𝑖هاای   ماتریی  است که عناصر ان عبارتناد از مولفاه   𝐹𝑖𝑗که 
 شوند.   مبادیت شرایب فن  نامرده م 
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 نتایج برآورد. 3

 الف( نتایج محاسبات

 1390ستانده ارائه شده توسط مرکز آمار سه مرساوط ساه ساال     -آخرین جدول داده
سارای ساال    RASتر، اطالعات جادول ساه روش    رسردن سه نتای  دقرقاست. سرای 

است.  سخش تجمرع شده 75  و جدول در 1398)رجب ،   سه روز رسان  شده 1396
   است. صورت گرفته Pythonو  Excelکلره محاسبات پ وهش سه کمک نرم افزار 

اناه  هاای هفات گ   در سرن روش دیازنباخز و وندر لرندن سا سه کارگرری الگوی
ها  شود که صنعت خدمات مال  تعطر  و سایر سخش فرض م  ای، استخراج فرشره

نهاده مورد نراز خود را سه جای خریداری از صنعت خدمات مال  کشور از خاارج  
وارد کنند. سا این فرض، تأثرر تعطرل  سخش سانت  روی اقتصااد ساه صاورت زیار     

 خواهد سود:

 میلیون ریال(  -ای ها )روش استخراج فرضیه روی سایر بخشتأثیر تعطیلی بخش بانکی بر  .1جدول 

 بخش ردیف
کاهش در 

 ستانده
 رتبه در ستانده کاهش بخش ردیف رتبه

١ 
زراعت و 

 یباغدار
٥93٢8٢.٥٥٥ 3١ 39 

گاز  عیو توز دیتول
 يعیطب

١6٠٢3١4.٢١7 ١8 

 4٠ ٥3 9866٠.٠٥4 جنگلداری ٢

 تیریمد ،يآبرسان
پسماند، فاضالب و 

 هیتصف یها تیفعال
377٥٢7.١49 39 

 4١ 33 ٥١76٠8.89١ یدامدار 3
 های ساختمان

 مسکوني
8٥338٠.864 ٢4 

 ١١ ٢44٥7٢8.49٢ ها ساختمان سایر 4٢ 6٥ ٢7746.9٠١ ماهیگیری 4

٥ 
ذغال  استخراج
 تینیسنگ و ل

4١36.١١٥ 7١ 43 

فروشي  عمده
به  يوخرده فروش

جز وسایل نقلیه 
موتوری و 
 موتورسیکلت

378686.٢6٢ 38 

6 
نفت  استخراج

 يعیخام و گاز طب
١789٥88.١١6 ١٥ 44 

فروشي و  عمده
خرده فروشي و 

تعمیر وسایل نقلیه 
موتوری و 
 موتورسیکلت

43٠9٠86.468 7 

 ٢8 7٥١٠97.79٠و نقل از  حمل 4٥ 67 ٢١9١٢.٠3٠ استخراج 7
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فلزی  های يکان
 آهني

طریق راه آهن بین 
 شهری

8 
سنگ  استخراج

 مس
 ١٠ 39٠7٠٠٠.٥٥3 یا ونقل جاده حمل 46 69 ١٥7٥١.١٠٥

9 
سنگ،  استخراج

 شن و خاک رس
١١٠679.388 ٥٠ 47 

و نقل از  حمل
 طریق لوله

١٠49٥١.٠77 ٥١ 

١٠ 

 ریسا استخراج
فلزی  یها يکان

 یرفلزیو غ
 49 ١١٠888.766 و نقل آبي حمل 48 66 ٢3٠١3.7٥١

١١ 
 يبانیپشت خدمات

 استخراج معدن
 ٢9 747998.8١6 یينقل هوا و حمل 49 ٥٥ ٥٢١.68999

١٢ 

 ساخت
محصوالت 

 یيغذا
١١394١١.84٥٠ ٢١ ١ 

و  انبارداری
فعالیتهای پشتیباني 

 حمل و نقل
٥96٥93.8١7 3٠ 

١3 

انواع  ساخت
ها و  روغن
 ها يچرب

48373.٢98 ٥9 ٥١ 
پست و  فعالیتهای

 پیك
٥8٠3٢8.837 3٢ 

١4 
انواع  ساخت

 ها يدنیآشام
9١١٥6.46٥ ٥4 ٥٢ 

 تأمین
 ها( اقامتگاهجا)

١3393٠٠.9١ ١٥9 

١٥ 

 ساخت
های  فراورده

 توتون و تنباکو
٢7٠8.743 7٥ ٢3 

خدماتي  فعالیتهای
مربوط به غذا و 

 ها آشامیدني
4٥١489.6١١ 36 

١6 
 ساخت

 منسوجات
 ٥ ٥3١877٥.833 ارتباطات ٥4 46 ٠36.١8٥7٢4

١7 
و  يقال ساخت
 چهیقال

4١843.٠44 6٥٥ ٢ 

 یتهایفعال ریسا
و اطالعات 
 ارتباطات

٥3١6١٢٢.١9٢ 6 

 ٥6 4٢ ٢9٢7٥4.٢3٠ پوشاک ساخت ١8
و مؤسسات  ها بانك

 يمال
٢٢١67١١98.٢٥4 ١ 

١9 

کفش و  ساخت
محصوالت 

 يچرم
١٢٥9٥٥.443 47 ٥7 

 يمؤسسات مال ریسا
 مهیو ب

١٠١٢83٠.346 ٢3 

٢٠ 

چوب و  ساخت
 یها فرآورده

حاصل از چوب، 
 ... چوب پنبه و

 ١4 ١8٢3٥6٢.43٢ مهیب ٥8 43 ٢89٠٠١.١83

٢١ 

کاغذ،  ساخت
محصوالت 

 و چاپ یکاغذ
39١4٥٠٠.٥3٠ 9 ٥9 

واحدهای  خدمات
 مسکوني شخصي

٠.٠٠٠ 74 

٢٢ 

کُك و  ساخت
 یها فراورده

حاصل از 
٢٢8٠443.7١3 ١٢ 6٠ 

واحدهای  خدمات
 مسکوني اجاری

١٠8٠3.648 7٠ 
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 پاالیش نفت

٢3 

مواد و  ساخت
 یها فراَورده

 یيایمیش
١694٢73.١ ٢١٢6 6١ 

واحدهای  خدمات
 مسکوني ریغ

66٥4٢4٥.١١8 ٢ 

٢4 

 ساخت
محصوالت 
دارویي، مواد 
شیمیایي مورد 

استفاده در 
 داروسازی

48٥99.4١7 ٥8 6٢ 
دالالن  خدمات

 مستغالت
٢٢٥3٥93.98١ ٥3 

٢٥ 

 ساخت
محصوالت 

و  يالستیک
 يپالستیک

 4١ ٢976١3.733 وتوسعه قیتحق 63 ٢6 8١796١.٢7١

٢6 

و  شهیش ساخت
حصوالت م

 یا شهیش
6٥٢74.٢46 ٥6 64 

 یها تیفعال سایر
و  يعلم ،یا حرفه

 يفن
63٢8٠٠9.٥6٥ 4 

٢7 

 ساخت
 يمحصوالت کان

 یرفلزیغ
 نشده یبند طبقه 

8٥٢٥٥9.9٢٥ ٠٠ 6٥ 
 فعالیتهای
 دامپزشکي

٢٥87.٠٥6 73 

٢8 

 ساخت
محصوالت 

آهن و  ياساس
 فوالد

١٠4٠٠49.٢٢ ١١٥ 66 
اداری و  فعالیتهای

 بانيخدمات پشتی
6389٠37.366 3 

٢9 

 ساخت
محصوالت 

 مس ياساس
٢86١3.338 63 67 

عمومي و  امور
 خدمات شهری

4١٢334.9٥9 37 

3٠ 

 ساخت
محصوالت 

 ومینیآلوم ياساس
 6١ 47٠4١.483 دفاعي امور 68 ٥7 ٥83.٥١9٥4

3١ 

 ریسا ساخت
و  يفلزات اساس

 یگر ختهیر
 فلزات

 68 ٢١439.46١ انتظامي امور 69 48 ١١7٢7٠.٥٢٢

3٢ 

و  ریتعم ساخت،
نصب 

محصوالت 
ساخته  یفلز

 شده

8١749٢ ٠.١٥٢7 7٠ 
اجتماعي  تأمین

 اجباری
٠.٠٠٠ 7٥ 

33 
و  ریتعم ساخت،

نصب 
 ١7 ١663٥77.٠9٠ آموزش 7١ 44 ٢8٠374.7٠8
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محصوالت 
 ،یا انهیرا

و  يکیالکترون
 ینور

34 

و  ریتعم ساخت،
 زاتینصب تجه

 يبرق
٢7٥٠٥٢.377 4٥ 7٢ 

ربوط م های تیفعال
 به سالمت انسان

١٠٠749.66٥٢ ٠ 

3٥ 

و  ریتعم ساخت،
نصب 

و  آالت نیماش
 زاتیتجه

بندی نشده  طبقه
 درجای دیگر

 64 ٢8339.٠97 ياجتماع یمددکار 73 4٠ ١١6.3338٠9

36 

 لیوسا ساخت
 یموتور ی هینقل

 زاتیتجه ریو سا
 حمل و نقل

469٠8٢.369 3٥ 74 

خدمات  سایر
عمومي، اجتماعي. 

 انگيشخصي و خ
١٢٠٥644.٢77 ٢٠ 

 6٠ 47٠94.73٥ مبلمان ساخت 37

7٥ 
انتقال و  د،یتول

 برق عیتوز
4٢7988٠.7٠ 8 

38 

و  ریتعم ساخت،
نصب سایر 
 مصنوعات

489١86.٢8١ 34 

 منبع: محاسبات تحقرق

 221671198.254ساا مقادار     و مؤسیات ماال   سانک  سا توجه سه جدول سای، سخش
 شرسا   سخش سانت  لرمقدار را سه خود اختصاص داده و تعط نیشتررس ال،یر ونرلرم

 یساه جاا    از اعتباارات ساانت   یادیسخش ز  عنیاز همه سر خود آن اثرگذار است. 
! ردرگ  ها تعلق م خود سانک یازهارو ن ها سه سنگاه ردرها تعلق سگ سنگاه ریسه سا که نیا

در  الیا ر ونرا لرم 6654245.118 ریسا مقاد  رمیتونرغ  پس از آن سخش ساختمان
 6389037.366سا مقدار   بانرو پشت یادار یها ترمرتبه دوم قرار دارد و سخش فعال

 .است  سخش سانت  مال نردر مرتبه سوم متأثر از تأم الیر ونرلرم
  اجتمااع  نرو تأم  شخص  میتون یسعد از سخش خدمات واحدها نرهمچن

 ت،را نراساتخراج ذغاال سانگ و ل    یها اند، سخش کرده اررمقدار صفر را اخت یاجبار
 4136.115 ریسا مقااد   دامدزشت یها ترتوتون و تنباکو و فعال یها ساخت فرآورده

  لا رتعط  عنا یدارند،  رارق ی انتها یها در رتبه الیر ونرلرم 2708.743و  3287.99
 رر. مجماوع تاأث  گاذارد   ها م سخش نیا یرا سر رو ررتأث نیکمتر ، داخل  مال نرتأم
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خواهد  الیر ونرلرم 295920531.1ها  سخش هرستانده کل یرو  سخش سانت  لرتعط
 .درصد از ستانده ک  است 1.2عدد معادل  نیسود که ا

قارار    ماورد سررسا    سخاش ساانت   ررتأث زانرآن م لهرکه سه وس یگرید روش
نفوذ  زانرسنجش م  محاسبات طوین ی نها  یروش حوزه نفوذ است. نتا رد،رگ  م

 است: ریها سه صورت ز سخش یور  سخش سانت

 ها )روش حوزه نفوذ( بانکی بر سایر بخش  میزان تأثیرگذاری بخش .2جدول 

 بخش ردیف
ضریب 

 نفوذ
 بخش بخش رتبه

ضریب 
 نفوذ

 رتبه

 ١٠ 3.١84 يعیگاز طب عیو توز دیتول 39 9 3.٢٥3 یزراعت و باغدار ١

 4٠ 4٠ ١.9١7 جنگلداری ٢
پسماند،  تیریمد ،يآبرسان

 هیتصف یها تیب و فعالفاضال
٢.١١8 ٢٥ 

 ٢6 ٢.١٠3 مسکوني های ساختمان 4١ 7 3.3٠8 یدامدار 3

 ٢3 ٢.٢49 ها ساختمان سایر 4٢ 6٢ ١.666 ماهیگیری 4

٥ 
ذغال  استخراج
 تینیسنگ و ل

١.٥9١ 7١ 43 

به  يفروشي وخرده فروش عمده
جز وسایل نقلیه موتوری و 

 موتورسیکلت
١.9٥٠ 38 

6 
ام و نفت خ استخراج

 يعیگاز طب
4.4٠6 3 44 

فروشي و خرده فروشي و  عمده
تعمیر وسایل نقلیه موتوری و 

 موتورسیکلت
6.374 ١ 

7 
 های يکان استخراج

 فلزی آهني
١.6٥4 6٥ 4٥ 

و نقل از طریق راه آهن  حمل
 بین شهری

١.988 34 

 4 4.٢٥3 یا ونقل جاده حمل 46 4١ ١.9١4 سنگ مس استخراج 8

9 
ن سنگ، ش استخراج

 و خاک رس
 47 ١.8٢7 و نقل از طریق لوله حمل 47 ٥7 73٢.١

١٠ 

 ریسا استخراج
فلزی و  یها يکان

 یرفلزیغ
 4٢ ١.897 و نقل آبي حمل 48 6١ 67٥.١

١١ 
 يبانیپشت خدمات

 استخراج معدن
 3١ ٢.٠٢6 یيو نقل هوا حمل 49 48 8٠3.١

١٢ 
محصوالت  ساخت

 یيغذا
3.١69 ٥٠ ١١ 

پشتیباني  و فعالیتهای انبارداری
 حمل و نقل

٢.8٢7 ١8 

١3 
ها  انواع روغن ساخت

 ها يو چرب
 37 ١.964 پست و پیك فعالیتهای ٥١ 4٥ 878.١

١4 
انواع  ساخت

 ها يدنیآشام
 ٥٥ ١.7٥٥ ها( جا)اقامتگاه تأمین ٥٢ 64 6٥7.١

١٥ 
های  فراورده ساخت

 توتون و تنباکو
١.٥8٥ 73 ٥3 

خدماتي مربوط به  فعالیتهای
 ها میدنيغذا و آشا

١.779 ٥٢ 
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 ١4 3.٠73 ارتباطات ٥4 ٢٠ ٢.٥68 منسوجات ساخت ١6

١7 
و  يقال ساخت
 چهیقال

١.637 66 ٥٥ 
اطالعات و  یتهایفعال ریسا

 ارتباطات
١.889 44 

 8 3.٢٥6 يو مؤسسات مال ها بانك ٥6 ٥8 ١.7٢8 پوشاک ساخت ١8

١9 
کفش و  ساخت

 يمحصوالت چرم
 ٢7 ٢.٠9٥ مهیو ب يمؤسسات مال ریسا ٥7 49 798.١

٢٠ 

چوب و  ساخت
حاصل  یها فرآورده

از چوب، چوب پنبه 
 ... و

 36 ١.976 مهیب ٥8 ٢٢ ٢.٥١٢

٢١ 

کاغذ،  ساخت
 یمحصوالت کاغذ

 و چاپ
٢.8١ ٠٢9 ٥9 

واحدهای مسکوني  خدمات
 شخصي

١.٥79 7٥ 

٢٢ 

کُك و  ساخت
حاصل  یها فراورده

 از پاالیش نفت
4.٠44 6 6٠ 

ي واحدهای مسکون خدمات
 اجاری

١.٥87 7٢ 

٢3 

مواد و  ساخت
 یها فراَورده

 یيایمیش
 ١٥ ٢.976 مسکوني ریواحدهای غ خدمات 6١ ٢ 4.83٥

٢4 

محصوالت  ساخت
دارویي، مواد 
شیمیایي مورد 

 استفاده در داروسازی

 43 ١.893 دالالن مستغالت خدمات 6٢ 33 999.١

٢٥ 

محصوالت  ساخت
و  يالستیک

 يپالستیک
 ٥4 ١.767 وتوسعه قیتحق 63 ١7 84٥.٢

٢6 

و  شهیش ساخت
 شهیمحصوالت ش

 یا
١.768 ٥3 64 

 ،یا حرفه یها تیفعال سایر
 يو فن يعلم

٢.٠٠3 3٢ 

٢7 

محصوالت  ساخت
 یرفلزیغ يکان

 نشده یبند طبقه 
 69 ١.٥9٥ دامپزشکي فعالیتهای 6٥ ٢١ ٢.٥4٢

٢8 
محصوالت  ساخت

 آهن و فوالد ياساس
4.٢٢6 ٥ 66 

خدمات  اداری و فعالیتهای
 پشتیباني

٢ ٢.١٥١4 

٢9 
محصوالت  ساخت

 مس ياساس
 63 ١.66١ عمومي و خدمات شهری امور 67 ٥6 737.١

3٠ 
محصوالت  ساخت
 ومینیآلوم ياساس

 68 ١.6١٠ دفاعي امور 68 3٥ 983.١

3١ 

فلزات  ریسا ساخت
 ختهیو ر ياساس
 فلزات یگر

 67 ١.6١8 انتظامي امور 69 3٠ ٢.٠36

 74 ١.٥79 اجتماعي اجباری تأمین 7٠ ١6 ٢.888 و ریتعم ساخت، 3٢
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نصب محصوالت 
 ساخته شده یفلز

33 

و  ریتعم ساخت،
نصب محصوالت 

 يکیالکترون ،یا انهیرا
 یو نور

 ٥٠ ١.786 آموزش 7١ ٥١ 78١.١

34 

و  ریتعم ساخت،
 زاتینصب تجه

 يبرق
٢.٠49 ٢9 7٢ 

مربوط به سالمت  های تیفعال
 انسان

١.7٥ ٠١9 

3٥ 

و  ریمتع ساخت،
و  آالت نینصب ماش

بندی  طبقه زاتیتجه
 نشده درجای دیگر

 7٠ ١.٥9٢ ياجتماع یمددکار 73 ٢8 ٢.٠73

36 

 لیوسا ساخت
و  یموتور ی هینقل
حمل  زاتیتجه ریسا

 و نقل

3.٠88 ١3 74 
خدمات عمومي، اجتماعي.  سایر

 شخصي و خانگي
١.846 46 

 6٠ ١.699 مبلمان ساخت 37

7٥ 

 برق عیزانتقال و تو د،یتول

3.١34 ١٢ 
38 

و  ریتعم ساخت،
نصب سایر 
 مصنوعات

١.9٢٠ 39  

 منبع: محاسبات تحقرق

نفاوذ در سخاش عماده     نیشاتر رس یدارا  سخاش ساانت   دهد  م  محاسبات نشان  ینتا
 ، ماال  نراست و قوت و شاع  تاأم   6.374نفوذ  بیسا شر  و خرده فروش  فروش
سخش، سخاش سااخت    نی. پس از اشود  سخش را موجب م نیدر ا یشتررس راتررتغ

و سخاش   یریرپذرتأث مدر رتبه دو 4.835نفوذ  بیسا شر ی ارمرش یها مواد و فرآورده
 در رتبه سوم قرار دارند. 4.406نفوذ  بیسا شر  عراستخراج نفت خام و گاز طب

  اجتمااع  نرتوتاون و تنبااکو، تاأم    یهاا  ساخت فرآورده یها سخش نرهمچن
و  1.579، 1.585 یهاا  بیساا شار    شخصا   میتون یدهاو خدمات واح یاجبار
 نیا نفاوذ را در ا  نیکمتار   قرار دارناد و سخاش ساانت    ی انتها یها در رتبه 1.579
 ها دارد. سخش

   ها و تهدیدهای رشد اقتصادی ایران ب( نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

ها و تهدیدهای رشد اقتصاادی کشاور    سررس  اجمال  نقاط قوت و شع ، فرصت
 عث پ  سردن سهتر سه اهمرت و آثار راهبرد تأمرن مال  خواهد شد:سا
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ایان  . تواند رشد آت  را سر آنها سنا نهد ایران شش نقطه قوت اصل  دارد که م 
 ایاران دارای سزرگتارین ذخاایر اثباات     :تنوع اقتصاادی ز: ال   نقاط قوت عبارتند ا

هزینه تولراد نفات و    در جهان است و شده نفت شده گاز و چهارمرن ذخایر اثبات
 فروشا ،  اسات. تجاارت خارده    ها در مران همتایان خود ، جزء کمترینآنگاز در 

ساه تولردکننادگان داخلا  کایهاا و      اتتاای ، ای امال ، میتغالت و خدمات حرفه
از  تجهرازات التترونراک   خدمات، از لوازم آرایش گرفته تا محصاویت دارویا  و  

ایاران دارای یتا  از   : آماوزش علما   ب   .اسات های اقتصادی ایاران   دیگر قوت
از انگلیاتان، فرانیاه و    سایترین سطوح مشارکت در آموزش عال  در دنرا و سایتر

التحصار    فاار   های مهندس  آلمان است و سرش از یک سوم این افراد نرز در رشته
درصاد از خانوارهاای    56حادود  د: کنناده در حاال رشا    طبقه مصرفاند. ج   شده

ایان   د.دیر سر اساس سراسری قدرت خرید هیتن هزار 20رای درآمد ساینه ایران  دا
 و در کشاورهای  های مرسوط سه چارن و هناد اسات    نیبت، سرش از دو سراسر نیبت

BRIC1  سراساری   کند. در واقاع، از لحااح   نرز تنها روسره است که سا ایران سراسری م
د   .کره، مالزی یا متزیک اسات فروش  سرانه ایران، سایتر از تر قدرت خرید، خرده

شهر سا جمعرت سرش از یاک مرلراون    8ایران دارای  :جمعرت  سا نرخ شهرنشرن  سای
ساا  دارد. ایاران  مرلرون جمعرات   8سزرگترین آنها یعن  تهران، سرش از  نفر است که

 هناد و  نیبت سه چهارم جمعرات شهرنشارن، دارای درجاه شهرنشارن  ساایتر از     
فرهناگ  د است. ه  ایتالرا، پرتغال، اتریش و ایرلن وپای  از جملهکشورهای متعدد ار

 کارآفریناان در ایاران از   ساان جهاان  کاارآفرین ،    سر اساس گزارش دیده :کارآفرین 
جایگاه سرتری نیبت سه همتایان خود در فرانیه سرخوردار سوده و همتراز این افاراد  

 ؛  در اسعاد متنوع  نمایاان اسات  نوآوری کارآفرینان ایران .متحده هیتند در ایایت
های اینترنت   های داخل  هیتند و وسگاه هر ده سرند سرتر محصویت غذای ، شرکت

اسات. و    مختلف  در حوزه کیاب و کاار ساه صاورت داخلا  در آن فعاال شاده       
اندازه و موقعرت ایران، ساه صاورت    ی:های سرن مرز موقعرت راهبردی سرای جریان

جناوب  -غرب و شمال-مهم در میررهای تجاری شرق گاه تاریخ  آن را سه توقف

                                                                                                                                 

 برزیل، روسیه، هند و چین .١
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تواند سه ایاران فرصات تبادی  ساه کاانون       م  تبدی  نموده سود. همرن خصوصرات
کشور مارز   7سدهد. ایران سا  ای سرای تجارت و مرکزی سرای تجارت متنوع را منطقه

 رلراون خاانوار  م 40و مرلراون نفار جمعرات     430حادود  خاک  دارد که مجموعاار  
درصاد رشاد    5/2نه ساای  2025 شاود تاا ساال    سرن  م  کننده دارند که پرش رفمص

  2016)موسیه مک کرنزی،  نمایند.
. سای ساودن هزیناه   1های  دارد؛  نقطه شع ایران ی اقتصاد در عرن حال رشد
ساه  محادود    دسترسا   و نظاام ساانت ،   ساازار ماال   مشاتالت تأمرن مال  سه علت 

 طیشارا  کشورمث  سای سودن رییک در   مختلف  یدیسه   خارج هیسرما یسازارها
سررسارد  در سااختار   یریپاذ  برآسا  رجاذاب، رغ  خارج مرمیتق یگذار هیسرما
  را ساه دل ، شع  تأمرن مال  داخلا   هیاز حد حیاب سرما شرو مقررات س ، سده

. پاایرن ساودن   2  داخلا   ماال ی گار  واسطهسودن   رشع ایکم و   داخل پس انداز
از جملاه   ،متما   دردر عوام  تول  ناکاف یگذار هیسرماسه علت  ع سازده  اجتما

هاای   کاه علات    خصوصا سرمایه    کمسازده ایو  ، انیان هیو سرما ها رساختیز
  ثباات   سا  ه،یسارما  -کاار نرروی  تضادفیاد،   ،رشع ترحقوق مالت مختلف  دارد:

، ساای ساودن   آورند. در سرن این موارد کالن که موجبات شتیت دولت را فراهم م 
و سزرگترین شاع  سارای    هزینه تأمرن مال  سرشترین تأثرر را سر رشد اقتصادی دارد

  1397شود )پهلوان  و دیگران،  رشد محیوب م 
مهاار و کنتارل   های  سرای تقویت رشد ایران قاس  ذکر اسات:   همچنرن فرصت

 دومرن کردن مناسع طبرع  ایران سه خصوص نفت و گاز، اولرن موتور محر  است.
عام ، تبدی  صانایع سازرگ تولرادی داخلا  همچاون خاودرو، مصاالآ اصال  و         

المللا  اسات. ساومرن     های رقاست  در سطآ سارن  سخش کایهای مصرف  روزانه، سه
سنران، تقویت نقاط قاوت   اقتصاد دانش کند که گذر سه سمت عام ، ایران را ملزم م 

خادمات ماال  را    تباطاات، و های  همچون فناوری اطالعات و ار سرای رشد سخش
، زیرساختهای فرزیت  و دیجرتال نراز سه نوساازی و  چهارمرن عام سرعت سبخشد. 

ویا ه ساا    سهبود نیب  رواسط خارج ، ساه . نهایتا، ریزی رشد دارند سرای پ  گیترش
های آینده سر عملتارد اقتصاادی    تواند در سال شرکای تجاری، فرصت  است که م 
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هاای   عضویت فعاال ایاران در ساازمان    و سه سمت رجای گذاردکشور تأثرر مثبت  س
  2016پرش رود. )موسیه مک کرنزی،  ای الملل  و منطقه تجاری و اقتصادی سرن

ها، تهدیدهای  وجود دارد که عبارتناد از: اولارن عاما ،     در مقاس  این فرصت
ث واسیته شدن تولرد ناخال  داخل  سه درآمد حاص  از نفت خام  است کاه ساعا  

رویه و  پذیر شدن رشد اقتصادی کشور خواهد شد. دومرن عام ، واردات س  آسرب
ریزی است که تولردات داخل  را از رونق خواهد انداخت. عام  ساوم   سدون سرنامه

سه داخا  کشاور اسات. عاما  آخار هام         های خارج  و عدم ورود سرمایه تحریم
ثبات  نظاام پاول     و س  های نادرست پول  و سانت  است که ساعث تضعر  سراست

  1397شود. )پهلوان  و دیگران،  و مال  کشور م 

 گیری نتیجه

های نوین تأثررات تأمرن مال  در اقتصاد ایران ماورد   سا روش شددر این تحقرق سع  
های تحقرق آمد، تأمرن ماال  ساانت     طور که در قیمت یافته سررس  قرار سگررد. همان

ر را روی سخش خدمات و پس از آن سخش صانعت و  و مؤسیات مال  سرشترین تأثر
 های زیر، نتای  دیگری است که از این مطالعه سه دست آمد: معدن دارد. گزاره

ای سه دست آمد سا نتاای  روش حاوزه    نتایج  که از روش استخراج فرشره -
های استدای  متفااوت   های انتهای  جدول شبره سه هم سود، ول  در رتبه نفوذ در رتبه

 کردند. نتای  یتدیگر را تایرد م توان گفت  تر م  د، اما در نگاه کل سو

 ای و حوزه نفوذ های استخراج فرضیه مقایسه نتایج روش .3جدول 

 رتبه در روش حوزه نفوذ ای رتبه در روش استخراج فرضیه بخش
 8 ١ بانك و مؤسسات مالي

 ١٥ ٢ خدمات ساختماني غیرمسکوني
 ٢4 3 تیبانيهای اداری و پش فعالیت

 ١ 7 عمده فروشي و خرده فروشي
 ٢ ١6 های شیمیایي ساخت مواد و فرآورده

 3 ١٥ استخراج نفت خام و گاز طبیعي

 های تحقرق منبع: یافته

ای حاص  شد و سخش سانت  را متأثرترین  ای که در روش استخراج فرشره نترجه -
از مشاتالت نظاام   سخش از خودش معرف  کرد، نترجه مطالعاات قبلا  کاه یتا      
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های نامناسب در تخصر  اعتباارات اسات را    ها و سراست داری سانک سانت ، سنگاه
هاا ساه جاای اینتاه تیاهرالت را در اختراار        ساناک تایرد کارد. ساه عباارت دیگار     

داری  هاا ساه سامت سنگااه     ها و هلادینگ  تولردکنندگان قرار دهند، سا تشتر  شرکت
ها سه عناوان سنگااه    ا سه این سمت سردند. سانکاز مناسع خود ر زیادی رفتند و سخش

ساییت مناسع مال  را جذب و رسالت تأمرن مال  را ساه عهاده سگررناد اماا      مال  م 
داری  هاا ساه سامت شارکت     ساناک ه شع  در نظارت و نبود شفافرت ساعاث شاد  

   .سدردازند

ها  کتقویت سان و اقتصادی ریزی رشد اقتصادی سای در گرو سرنامه سه دستراس  -
هاای   ها سایاد سراسات   و مؤسیات مال  سرای تأمرن مال  سهتر اقتصاد است و دولت

سرای رفع مشتالت سریتم سانت  اتخاذ کناد. ساا     تری های دقرق تر و نظارت مناسب
رسد سهبود نظام  توجه سه تأثرر سایی تأمرن مال  در رشد اقتصادی کشور، سه نظر م 

های سخش  در تخصر  مناسع مال  قادم    ولویتتأمرن مال  کشور و پرداختن سه ا
راهبردی در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور است و آثار زیر را سر نقاط قوت 

 ها و تهدیدها خواهد گذاشت: و شع  و فرصت

 پیشنهادات مبتنی بر پژوهش

راهبرد تأمرن مال  ساعث پوشش دادن مهمترین نقطه شع  رشد اقتصاادی کشاور   
های اقتصاد را حا  خواهاد کارد. اصاالح      ل  سیراری از سخششده و مشتالت ما

هاای   ها ساه سخاش   آن های تخصر  تیهرالت و اعتبارات سانت  و هدایت  سراست
ساعث تقویت صانایع نوپاا شاده و     -ذکر شد 1که در نتای  جدول -کلردی کشور 
ای در کالبد تولرد داخل  کشاور خواهاد دمراد. ساالتبع ایان امار روناق         حرات تازه

تواند سازوی  سرای سهتار کاردن رواساط ایاران ساا       تجارت را هم سه همراه دارد و م 
 کشورهای خارج  ساشد.

که سا رونق گرفتن صانایع داخلا     نتته دیگری که ساید سه آن توجه داشت این
هاای پتروشارم ، یتا  از مهمتارین تهدیادهای       مث  محصویت غذای  و فرآورده
رود و دیگار   ان سه فروش نفت خام هم از سارن ما   رشد یعن  واسیتگ  اقتصاد ایر

 های کشور در جهت سایسردن رشد اقتصادی فعال خواهند شد. مناسع و ظرفرت
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شاوند و   های فعال نشاده، فعاال ما     سا تأمرن مال  سهتر صنایع پرشرو، پتانیر 
کارخانجات تولردی نرروی کار سرشتری را ساه خادمت درخواهناد آورد. در زمرناه     

عتبارات چنانچه تیهرالت سرشتری سه مراکز علم  و مؤسیات دانش سنران هدایت ا
هاای    آید و ایران کماکاان در رتباه   تعلق سگررد، سطآ آموزش علم  هم پایرن نم 

تواند توسعه خدمات مال  را ساا   ماند. راهبرد تأمرن مال  م  سرتر علم  دنرا ساق  م 
رر مثبت  سر نظام ماال  کشاور داشاته    خود سه همراه داشته ساشد و در دراز مدت تأث

 ساشد.
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