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     K انباشت سرمایه AD تقاضای کل

گذاری بخ  خصوصی با تکیه بر مباح  نظری مطرح شداه در زمینده    تابع سرمایه
گذاری و مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه به این شرح تصدریح   سرمایه

ت اقتصادی اقتصاددانان کالسیک و کیندزی  تقاضدا بدرای    گردد. بر اساس نظریا می
مستقیم از نرخ بهره است. با توده به مطالعات انجام شداه   گذاری تابعی غیر سرمایه

کننداه رفتدار    در کشور  در مدورد ایدران ندرخ بهدره بده عندوان یدک عامدل تودیده         
ره بده  تدوان از ندرخ بهد    گذاری  از اهمیت چناانی برخوردار نیسدت و نمدی   سرمایه

عنوان هزینه فرصت استفاده کرد. با توده به مطالعات انجام شاه در ایدران از ندرخ   
شود. از طرف دیگر  اساس تجزیده و   تورم به عنوان دایگزین نرخ بهره استفاده می

گذاری در نظریه اصل شتاب بدر مبندای رابطده دودانبده      تحلیل تقاضا برای سرمایه
گدذاری   ستوار است. در درده اول  سطح سرمایهگذاری ا میان دردما ملی و سرمایه

کنناه سطح دردما ملی و مصرف است است و در درده دوم  سدطح دردمدا    تعیین
های الزم مؤثر است  کفایی و خیراندای     ملی و تغییر دن  در تعیین حجم سرمایه

همچنین بر اساس نظریات دایا و نتای  تحقیقات انجام شاه  .(37ص    ص1389
گذاری در کشورهای در حال توسدعه  اعتبدارات اختصداص یافتده      سرمایه در زمینه

گدذاری خصوصدی محسدوب     بانکی به بخ  خصوصی عامدل مهمدی در سدرمایه   
شود که دلیل این امر اهمیت نظام بانکی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی بیرونی  می

گدذاری   سرمایه ها در این اقتصادها است. حال براساس مطال  بیان شاه رابطه بنگاه
(  نرخ تورم GDP( به صورت تابعی از تولیا ناخالص داخلی  Icبخ  خصوصی  

 INF  حجم تسهیالت واقعی  )CR/P) شود  تصریح می 
Ic=F(GDP,CR/P,INF)  2)                    

تابع تولیا سرانه  به پیروی از اغل  مطالعات انجام شاه در زمینه رشا اقتصادی به 
های ثابت در نظر گرفتده شداه اسدت و بدر اسداس       گالس با کش صورت کاب دا

های مال این متغیدر بده    ادبیات نظری مودود در زمینه رشا اقتصادی و محاودیت
های رشا دایدا   صورت تابعی از انباشت سرمایه سرانه و همچنین با توده به مال


