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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


