
 

1 
 

 

 ایران در انداز پس بر تورم اثر

 1سمیه مرادی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، دانشکده مدیریت، گروه اقتصاد -کارشناس ارشد

s_moradi396@yahoo.com 

 سید عباس نجفی زاده

 آزاد اسالمی واحد اراک، دانشکده مدیریت، گروه اقتصاددانشگاه  -استادیار

abbnaj@yahoo.com 

 

 چکیده 

اهمیت پس انداز ملی در تجهیز منابع جهت سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی مبتنی بر توان داخلی کشور بر کسی 

هستند از جمله درآمد ملی ، تورم، کسر بودجه پوشیده نیست. در ادبیات اقتصادی عوامل متعددی بر پس انداز ملی اثرگذار 

با هدف بررسی میزان تأثیرپذیری پس انداز ملی و پس انداز بخش خصوصی در ایران از تورم و  حاضر و..... در این راستا، تحقیق

انجام شده است و فرضیات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی  0933-0931نرخ رشد درآمد ملی طی دوره زمانی 

در حالیکه نرخ  است منفی خصوصی بخش انداز پس و ملی انداز پس بر تورم آزمون شده اند. براساس بررسی انجام شده، اثر

می باشد. در مورد اثر منفی تورم بر پس انداز  خصوصی بخش انداز پس و ملی انداز پس بر ملی دارای اثر مثبت رشد درآمد

د ملی و پس انداز بخش خصوصی می توان گفت که نرخ تورم باالتر دارای اثر منفی بر روی درآمد واقعی افرادی است که درآم

انداز واقعی این افراد کاهش یافته که به نوبه خود سبب کاهش در پس س آنها به تناسب تورم افزایش نمی یابد پس بنابراین پ

 انداز ملی و پس انداز بخش خصوصی می شود. 

 اندازملی، پس انداز خصوصی، تورم، درآمد ملی. پس لید واژگان:ک
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 مقدمه -1

از نظر  .موضوعاتی هستند که در نوشته های اقتصادی بسیار به آنها پرداخته شده استتورم و پس انداز ملی از جمله 

داران و عموم در بین سیاست م مهم ترین و اساسی ترین مسائل اقتصاددانان تورم پدیده ای نامطلوب است و به عنوان یکی از

به گونه ایی که همواره سیاست مداران و مقامات اقتصادی جامعه سعی در کنترل آن  مطرح می باشد،مردم در یک کشور 

مداوم و پیوسته سطح قیمت ها است که عالوه بر ایجاد اختالل در نظام قیمت ها موجب  اند. تورم به معنای افزایش داشته

از بخش های تولیدی به سمت فعالیت های های سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایه  پس اندازها، از بین رفتن انگیزه کاهش

 سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی می شود.

مایل به داشتن نرخ همواره کشورها نداز باالتر همواره مطلوب بوده به گونه ایی که در مقابل پس انداز ملی و نرخ پس ا

ایش ذخیره تولید می تواند از طریق پس انداز ملی باالتر در مواقعی که تحرک سرمایه محدود است، افزهستند.  باالتر ندازا پس

ممکن شود. استفاده از پس انداز داخلی در فرایند سرمایه گذاری عالوه بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی می تواند در ایجاد فضای 

از معضالت امروز اقتصاد ایران  رقابتی و شفافیت بازار نیز مؤثر باشد و متغیرهای کالن اقتصادی همانند بیکاری و تورم را که

انداز  در صورتی که پسگفت: به طور کلی می توان  هستند را تعدیل کند و در نتیجه منجر به افزایش رفاه اجتماعی گردد.

و تبدیل به سرمایه گذاری گردد رشد و  هدیح و مناسب به چرخه تولید وارد شجامعه به عنوان نیروی بالقوه اقتصاد به طور صح

 شکوفایی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

، هدف اصلی و نقشی که در رونق تولید ملی ایفا می کنند به دلیل اهمیت این موضوعات) تورم و پس انداز( در اقتصاد ملی

توجه به اینکه کشور ما در سال های اخیر  بررسی رابطه بین تورم و پس انداز در ایران است. به عبارت دیگر؛ با حاضر مقاله

شاهد نرخ تورم بسیار باالیی بوده است در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که در شرایط تورمی فعلی نرخ رشد 

یگر چگونه رابطه ایی با یکد هامتغیرو نرخ رشد پس انداز بخش خصوصی به چه صورت تغییر یافته اند و این  پس انداز ملی

 دارند.

بخش های این نوشته به صورت زیر سازماندهی شده است: در قسمت بعدی به بیان و بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز  دیگر

 گردد. ارائه میدر ارتباط با این موضوع  پرداخته می شود. در قسمت سوم خالصه ایی از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده

شود. در قسمت پنجم به تجزیه و تحلیل نتایج خواهیم پرداخت و در نهایت  در قسمت چهارم داده ها و مدل تحقیق معرفی می

 خواهد شد. ارائه در بخش ششم نتیجه گیری

 عوامل مؤثر بر پس انداز -2

کند، اما تعریفی که ی را دنبال مدر علم اقتصاد تعاریف مختلفی از پس انداز ارائه شده است که هر کدام از آنها هدف خاصی 

  ]3[.0هآمد خرج نشدربیش از دیگر تعاریف مورد توجه قرار گرفته است این است که پس انداز عبارت است از د

                                                            
 .نمائید مراجعه رحمانی تیمور دکتر تألیف کالن اقتصاد کتاب به بیشتر اطالعات برای 0
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پس انداز  ت که عبارتند از: پس انداز خصوصی وجزء اصلی اس دوملی در اقتصاد به طور متعارف شامل  ناخالص پس انداز

بخش عمده این نوع به گونه ایی که ؛ استدولت. پس انداز خصوصی شامل پس انداز خانوارها و پس انداز بنگاه های خصوصی 

. پس انداز دولتی به بیان بسیار ساده عبارت است از مازاد درآمدهای دولت نسبت تشکیل می دهدپس انداز خانوار  را پس انداز

 ]5[، ]3[های جاری آن. به هزینه

 

 آید: رابطه زیر به دست می حسب قیمت جاری از طریقدر چارچوب حسابداری ملی، پس انداز خالص ملی بر

پس انداز خالص ملی = تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی + تغییر در موجودی انبار + خالص صادرات کاال و خدمات

+ خالص درآمد عوامل تولید از خارج −  استهالک سرمایه های ثابت

همچنین درصورتی که به سمت راست رابطه فوق نتیجه رابطه مبادله بازرگانی را اضافه نمائیم پس انداز خالص ملی برحسب 

و شر کت ها امکان  نوارهاخادر کشور ما به دلیل عدم دسترسی به اطالعات و آمار مربوط به قیمت ثابت محاسبه می شود. 

پس انداز ناخالص ملی و محاسبه مستقیم پس انداز بخش خصوصی وجود ندارد، لذا جهت محاسبه آن می توان از آمارهای 

نداز دولت استفاده نمود. بدین صورت که از تفاضل آمارهای پس انداز دولت )که از طریق بودجه عمومی قابل محاسبه ا پس

 لص ملی موجود در حساب های ملی می توان پس انداز بخش خصوصی را محاسبه نمود. است( از آمار پس انداز ناخا

در چارچوب مدل چرخه زندگی، مدل احتیاطی پس انداز و نظریه درآمد دائمی می توان گفت که دو دسته از عوامل وجود 

نه و رشد آن، توزیع درآمد، خصوصیات و متغیرهایی نظیر درآمد سرادارند که بر توانایی و انگیزه پس انداز تأثیرگذار هستند. 

ویژگی های جمعیتی و مالیات ها بر توانایی افراد برای پس انداز تأثیرگذار هستند در حالی که متعیرهایی همانند نرخ بهره 

 ]91[، ]0[حقیقی، درجه توسعه مالی کشور، نرخ تورم و فساد اداری بر انگیزه پس انداز اثرگذار هستند. 

 بخش توضیحی اجمالی در مورد چگونگی اثرگذاری برخی از عوامل ذکر شده بر روی پس انداز ارائه می شود.  در ادامه این

  در آمد سرانه و رشد درآمد سرانه 1-2

 توان آن را به صورت رابطه زیر نشان داد: راساس نظریه درآمد مطلق کینز، پس انداز تابع درآمد ملی است و میب

𝐒 = −𝛂 + 𝐛(𝐘)                                                                                                               (𝟏) 

 تقسیم نمائیم خواهیم داشت:  ( N )در صورتی که رابطه فوق را بر جمعیت 

𝐒

𝐍
= −𝛃 + 𝐛 (

𝐘

𝐍
)                                                                                                            (𝟐) 

𝛽که در آن  =
𝛼

𝑁
 نشان دهنده آن است که پس انداز سرانه تابعی از درآمد سرانه است.2است. رابطه   
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رشد درآمد سرانه رابطه مثبت دارد. براساس این نظریه در   همچنین بر اساس نظریه چرخه زندگی نیز پس انداز با میزان

شرایط رشد درآمد، درآمد نیروهای شاغل که در دوران فعالیت خود به سر می برند و در این سنین باالترین میزان پس انداز را 

ه نرخ پس انداز باالتر آن ها پس به  نسبت درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می یابد و با توجه ب دارند

 ]02[ یابد. انداز کل نیز افزایش می

 تورم 2-2

مدل پس انداز احتیاطی بر این موضوع تأکید دارد که پس انداز مردم به دلیل نااطمینانی آنها نسبت به آینده است. بنابراین 

تورم  ،گیرد. همچنین براساس چسبندگی مصرف میاطمینانی نسبت به آینده مورد استفاده قرار  نرخ تورم جهت نشان دادن نا

  ]91[ ) به دلیل جانشین شدن پس اندازها با مصرف ( می شود.انداز از طریق کاهش قدرت خرید، موجب کاهش پس

 

 پیشینه تحقیق) داخلی و خارجی( -3

پس در ایاالت متحده ( با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی شواهد تازه ای از اینکه کسر بودجه 2112)0 اورسزاگگیل و 

انداز ملی را کاهش داده و سبب افزایش نرخ بهره می شود را نشان دادند. نتایج آنها نشان می دهد که کسر بودجه آینده برنامه 

مدت ندارد. همچنین نتایج حاصل از  جاری اثری بر روی نرخ بهره بلند ریزی شده بر روی نرخ بهره مؤثر است اما کسر بودجه

درصد  5/1 -8/1بودجه جاری پس انداز ملی را تا  در کسر GDPدهد که هر درصد  برآورد معادالت توسط ایشان نشان می

GDP دهد.  را کاهش می 

بین توسعه مالی  OECDکشور عضو  90کشور آسیای غربی و  02( در تحقیقی نشان دادند که برای 2102) 2نگ و همکارانو

انداز ملی رابطه کوژ مانندی برقرار است. همچنین مدل ارائه شده توسط ایشان پیش بینی می کند که نرخ بهره بازار  و نرخ پس

 ر می گیرد، اما با توسعه مالی این شکاف از بین خواهد رفت.در اقتصادهای نوظهور پائین تر از نرخ بازده سرمایه قرا

انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را در طی دوره زمانی  ( عوامل تجربی تعیین کننده پس0982بهرامی و اصالنی)  

ی، بهبود بررسی نمودند. نتایج تحقیق ایشان حاکی از وجود آثار مثبت افزایش درآمد قابل تصرف بخش خصوص 0928 -0981

وضعیت توزیع درآمد و توسعه یافتگی هرچه بیشتر بازارهای مالی و اثر منفی افزایش هزینه های تأمین اجتماعی بر پس انداز 

انداز بخش  بخش خصوصی می باشد. همچنین ایشان به این نتیجه رسیدند  که بهترین و مطمئن ترین راه برای افزایش پس

کند و هم امکان یرا بیشتر و راحت تر به خود جذب م اندازها ی است که هم پسخصوصی بهبود وضعیت بازارهای مال

 ذاری را افزایش می دهد. گ سرمایه

                                                            
1 William G.Gale and Peter R. Orszag (2004) 
2 Pengfi Wang et al (2012)  
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هم انباشتگی ( به بررسی تأثیر توسعه نظام مالی بر پس انداز خصوصی براساس روش 0985ابریشمی و رحیم زاده نامور) 

بیان می نماید که نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است نتایج این تحقیق  یوسیلیوس پرداختند.  -یوهانسون

و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم رنگ و ناچیز بوده است. همچنین توسعه نظام مالی به صورت محدود و منحصر به 

 توسعه کمی شاخص های بانکی، تأثیر منفی بر پس انداز خصوصی در ایران داشته است.

با به کارگیری مالک های مشخص برای گذار پس انداز و رشد به عنوان مهمترین نتیجه خود نشان  (0983و رضایی)  تقوی

انداز بخش خصوصی نیز نتوانسته به مرحله گذار وارد  دادند که در اقتصاد ایران رشد اقتصادی در معرض گذار واقع نشده و پس

اقتصادی بر متغیر پس انداز هرچند مثبت ولی بسیار اندک است؛ به گونه ای همچنین ایشان بیان کردند که تأثیر رشد شود. 

که این اثر نمی تواند باعث گذار در پس انداز شود. ثانیاً پس انداز بخش دولتی به عنوان یک متغیر کلیدی باعث کاهش 

اقتصاد کالن به عنوان یکی از موانع جدی ثباتی  انداز ملی شده است. ثالثاً بی دار پس انداز بخش خصوصی و افزایش پس معنی

 گذار پس انداز در اقتصاد ایران می باشد.

کوپمنز به عنوان یک  -کس -( رفتار مصرف و پس انداز در اقتصاد ایران را در چارچوب مدل رشد رمزی0983رضایی)

های زمانی ایجاد شده از مدل رشد  چارچوب مهم تئوریکی در اقتصاد کالن را مورد بررسی قرار داد. وی نتیجه گرفت که سری

 های تحقق یافته هستند.  درصد داده 85نئوکالسیکی قادر به توضیح بیش از 

انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته و وجود آثار مثبت  ( به بررسی عوامل مؤثر بر پس0983سبحانی و برخورداری)

 بلند مدت؛ و اثر منفی افزایش نرخ رشد سود واقعی سپرده های افزایش رشد درآمدهای نفتی و جمعیت شاغل به کل جمعیت

 بانکی بر پس انداز بخش خصوصی را تأیید کردند.

 داده ها و مدل تحقیق  -4

همانطور که پیش تر نیز گفته شد هدف اصلی این تحقیق با توجه به شرایط حاد تورمی کشور بررسی رابطه بین تورم و 

می باشد، بدین منظور متغیرهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند  خصوصیانداز  و پس انداز ملی پس

 و نرخ تورم) از شاخص قیمت مصرف کننده جهت محاسبه ان استفاده شده است( انداز بخش خصوصی، پس از: پس انداز ملی،

موجود در بانک مرکزی ایران و مرکز  هایاستفاده از آماربا  0933-0931که به صورت ساالنه و در برای دوره زمانی  درآمد ملی

از  خصوصی،  درآمد ملی و تورم بخش انداز نداز ملی، پسا محاسبه نرخ رشد متغیرهای پس برای گردآوری شده اند. آمار ایران

 در ) . ند شدبرازش خواه  (OLS)با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی  معادالت و می شوداستفاده  تفاضل لگاریتمی

 است( شده داده نشان آنها نماد و الگو متغیرهای 2-0 جدول

  صورت زیر بنویسیم:را به حاضر  استفاده تحقیقمورد  های رگرسیونی  با توجه به توضیحات فوق، می توانیم الگوی

𝐝𝐥𝐨𝐠 𝐍𝐒 = 𝐂 + 𝛂𝟎 𝐝𝐥𝐨𝐠 𝐍𝐈 + 𝛃𝟎𝐝𝐥𝐨𝐠 𝐈𝐍𝐅                                                                          (𝟑) 

 

 
𝐝𝐥𝐨𝐠 𝐏𝐒 = 𝐂 + 𝛂𝟏 𝐝𝐥𝐨𝐠 𝐍𝐈 + 𝛃𝟏 𝐝𝐥𝐨𝐠 𝐈𝐍𝐅                                                                          (𝟒) 
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 الگو و نماد آنهامعرفی متغیرهای  4-1ل جدو

 متغیر

 

 نماد

 نرخ رشد پس انداز ملی

 

 نرخ رشد درآمد ملی

 

 تورم

 

 نرخ رشد پس انداز بخش خصوصی

dlog NS 

dlog NI 

 

dlog INF 

dlog PS 

 

 تجزیه و تحلیل نتایج -5

 نتایج  آزمون مانایی متغیرها 1-5

نرخ رشد درآمد ملی و فولر تعمیم یافته بررسی شد و براساس نتایج این آزمون  –متغیرها با استفاده از آزمون دیکی مانایی 

  هستند.تورم در تفاضل مرتبه اول مانا هستند و نرخ رشد پس انداز ملی و نرخ رشد پس انداز بخش خصوصی در سطح مانا 

  

 آمار توصیفی متغیرها 2-5

انداز بخش  پسنرخ رشد شده است. با توجه به جدول  نشان دادهخالصه ای از نتایج آمار توصیفی متغیرها  5-0ول در جد

ین کمتردارای نسبت به دیگر متغیرها  سطح قیمت هانرخ رشد و  ین پراکندگیتربیش دارای نسبت به دیگر متغیرها خصوصی

ای چولگی مثبت هستند ها دار سریهای نرخ رشد پس انداز بخش خصوصی و نرخ رشد سطح قیمتاست. همچنین  پراکندگی

نسبت به  نرخ رشد سطح قیمت هاتوزیع  کشیدگی تنها و و نرخ رشد پس انداز ملی و نرخ رشد درآمد ملی چولگی منفی دارند

متغیر نرخ رشد سطح   فرضیه نرمال بودنتنها  و احتمال آن  (J-B)برا  -. براساس مقدار آماره جارکیواست توزیع نرمال بیشتر

 شود.می رد قیمت ها 
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 نتایج آمار توصیفی متغیرها 5-1جدول 

𝐝𝐥𝐨𝐠 𝐈𝐍𝐅 𝐝𝐥𝐨𝐠 𝐍𝐈 𝐝𝐥𝐨𝐠 𝐏𝐒 𝐝𝐥𝐨𝐠 𝐍𝐒  

انحراف  559756/7 507651/7 795659/7 701551/7

 معیار

515011/1 510974/7

- 

550415/

7 

419140/

7- 

 چولگی

051644/

5 

965917/

5 

555591/

5 

604975/

5 

 کشیدگی

57064/

15 

160577/7 116571/

7 

955575/7 J-B 

777404/7 919099/7 645747/7 650415/7 Prob (J-

B) 

 منبع: یافته های تحقیق

   

   نتایج برآورد مدل 3-5

فولر تعمیم یافته پایا هستند و  -همانگونه که گفته شد تمام سری های مورد استفاده در این تحقیق براساس آزمون دیکی

جهت برآورد  OLSدر نتیجه بدون نگرانی از وجود رگرسیون کاذب می توان از روش معمول اقتصاد سنجی یعنی روش 

 tبراساس مقدار آماره  نشان داده شده است. 5-2د معادالت در جدول نتایج حاصل از برآورای پیشنهادی استفاده نمود. همدل

ضرایب نرخ رشد درآمد ملی و تورم دارای اعتبار آماری هستند و تنها عرض از مبدا اعتبار آماری ندارد  در هر دو معادلهضرایب 

 دارای اعتبار آماری است.  Fو کل رگرسیون برآورد شده نیز براساس مقدار آماره 

ها نیز به  مبستگی، هم خطی دیده نشد و باقیماندهیانس، خود ههمچنین در دو مدل برآورد شده نشانه ای از ناهمسانی وار

فولر تعمیم یافته نیز در سطح مانا هستند. بر این اساس می توانیم  -صورت نرمال توزیع شده اند و  براساس آزمون دیکی

 غیرها برقرار می باشد. بگوئیم که رابطه تعادلی بلندمدتی بین مت

دهد افزایش در سطح عمومی قیمت ها سبب کاهش در پس انداز ملی و پس انداز  همانگونه که نتایج برآورد مدل نشان می

شود و با توجه به مقدار عددی ضریب به دست آمده که مقدار کاهش در پس انداز بخش خصوصی از مقدار  بخش خصوصی می

 می خصوصی بخش انداز پس و ملی انداز پس افزایش در سبب درآمد ملی در افزایش و بیشتر استانداز ملی  کاهش در پس

با توجه به  میزان اثر گذاری این متغیر بر روی پس انداز ملی و پس انداز بخش خصوصی تقریبا به یک میزان می باشد. .شود

درصد قادر به توجیح تغییرات در پس  55و  55میزان ، تغییرات در درآمد ملی و سطح قیمت ها به ترتیب تنها به 2Rمقدار 

 انداز بخش خصوصی هستند. س انداز ملی و پ
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 : نتایج حاصل از برآورد مدل 5  -5جدول 

dlog PS dlog NS  

***410764/5 

(665417/4) 

***495715/5 

(546516/0) 

dlog NI 

*595197/1- 

700115/5- 

**7111511/1- 

(501791/5-) 

 

dlog INF 

 

754517/7- 

(590155/7-) 

151045/7- 

(514109/1-) 

C 

 

540750/7 065147/7 R2 

 

595179/1 557451/5 D-W 

 

***16916/17 ***17969/59 F.statistic 

 

 % 17؛ * معناداری در سطح اهمیت   % 5؛ ** معناداری در سطح اهمیت    % 1*** معناداری در سطح اهمیت 

 ماخذ: یافته های تحقیق                                       هستند. tاعداد داخل پرانتز ضرایب 

 

 نتیجه گیری-6

به تغییرات در تورم، درآمد ملی در قالب با توجه و پس انداز بخش خصوصی  در این تحقیق چگونگی تغییرات پس انداز ملی

اس نتایج حاصل از برآورد بررسی قرار گرفت. براسمورد  0933-0931برای دوره زمانی  (OLS)الگوی حداقل مربعات معمولی 

 میزان به ترتیب به تورم در افزایش درصد  هر و است منفی خصوصی بخش انداز پس و ملی انداز پس بر تورم اثر معادالت

 دارای ملی درآمد رشد همچنین نرخشود. ی م خصوصی بخش انداز پس و ملی انداز پس در کاهش سبب درصد 93/0 و 10/0

 22/2 و 5/2 میزان به ترتیب به ملی درآمد در افزایش واحد هر و است خصوصی بخش انداز پس و ملی انداز پس بر مثبت اثر
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با توجه به اینکه بخش  در مورد اثر منفی تورم بر پس انداز .شود می خصوصی بخش انداز پس و ملی انداز پس در افزایش سبب

هستند و درآمد آنها همراه با افزایش تورم افزایش نمی یابد و پس انداز این گروه بخش بگیر  عمده ایی از افراد جامعه حقوق

با افزایش تورم درآمد واقعی این گروه کاهش یافته و این به نوبه  می توانیم بگوئیم انداز ملی است؛س اعظم تشکیل دهنده پ

به علت ساختار نظام مالی در  شود. همچنین  خود سبب کاهش پس انداز بخش خصوصی و در نتیجه کاهش پس انداز ملی می

ت در نتیجه پس اندازها به سم صادی به نفع دارایی های فیزیکی  شدهایران، افزایش تورم موجب تغییر در پرتفولیوی عوامل اقت

د تورم را در که این امر نیز به نوبه خود باعث تخصیص نادرست منابع مالی شده و تشدی نماید بازارهای غیررسمی سوق پیدا می

پی خواهد داشت که این نیز به نوبه خود مجدداٌ سبب کاهش پس انداز ملی و سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی 

درصد تغییرات در پس انداز بخش خصوصی را توضیح می  55همچنین از آنجایی که این دو متغیر تنها در حدود  خواهد شد.

یستی به نقش دیگر عوامل مؤثر بر پس انداز توجه نمایند. در این راستا چنین  به نظر می یاست گذاران اقتصادی باد سنده

رسد که اهمیت دادن به نقش بازارهای مالی در جمع آوری پس اندازهای بخش خصوصی و هدایت این وجوه به سمت سرمایه 

 گذاری های مولد می تواند نقش مهمی را ایفا نماید. 
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