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

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    
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