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 هقدهِ .1  
 ًشخ ًَػاى ّای دس ؿذیذ افضایؾ ،2007-09 هالی تحشاى اص تؼذ هْن هفاّین اص یىی -  

 .اػت ؿذُ پَلی تحشاى تِ هٌجش وِ پَل ّاػت اسصؽ واّؾ صیاد ٍلَع ٍ اسص
 ػشهایِ فشاس           وـَس اص ػشهایِ جشیاى خشٍج               پَلی تحشاى ٍلَع - 
 الوللی تیي پَلی ػیؼتن ٍیظگی یه ػٌَاى تِ پَلی تحشاى -
 :ضدید پَلی ّای بحراى-
 1971-73 دس ٍٍدص تشتي پَلی ػیؼتن فشٍپاؿی -1 
 1976 دس اًگلؼتاى پًَذ تحشاى -2 
 1992-93 ػال دس اسٍپا دس اسص ًشخ هىاًیضم فشٍپاؿی تِ ًضدیه تحشاى -3 
  وـَس پَل اسصؽ واّؾ جولِ اص ٍ التیي آهشیىای دس افتادُ اتفاق تحشاى ّای -4 

 1994-95 دس هىضیه
     1997-98 دس آػیا ؿشق جٌَب تحشاى  -5 
   2008-09 هالی تحشاى اخیشاً  -6 

 



 علل بحراى ّای پَلی در ایراى•
 

 اسصیاتی ٍضؼیت هتغیشّای تٌیاًی التلاد  - 
 ػاختاس ًْادّای پَلی ٍ هالی ٍ تاًه هشوضی                  ػذم اًؼطاف پزیشی  - 
 سفتاس ؿشوت وٌٌذگاى دس تاصاس               ایجاد سفتاسّای سهِ ای  - 
 
 
 

 تشٍص حوالت ػفتِ تاصاًِ                واّؾ اسصؽ پَل هلی               
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 هَضَع ادبیات .2

 اٍل ًسل الگَّای .2-1
 وٌتشل لاتل غیش ٍ هذاٍم اًتـاس            خاسجی اسصّای «ػایِ لیوت» فضایٌذُ سًٍذ -  

 تَدجِ وؼشی سفغ تشای پَل
 .اػت واال تاصاس تِ تاصاى تَسع حولِ تا هـاتِ اسصی ّای تحشاى - 
 .ًاپزیشًذ اجتٌاب پَلی ّای تحشاى - 
 :الگَ ایي بِ ضدُ ٍارد اًتقاد 
 آصاد تحشوات تش دٍلتی ّای هحذٍدیت ػایش ٍ ػشهایِ ّای وٌتشل جایگاُ ػذم -1 

 ػشهایِ
  .ّؼتٌذ اًؼطاف لاتل غیش دٍلتی ّای ػیاػت -2 

     



 دٍم ًسل الگَّای .2-2
 .تشًٍضاػت اػاػی هتغیشّای تشاػاع ثاتت اسص ًشخ حفظ ػذم یا حفظ  -  
 اسصی ّای تحشاى تش پَلی ّای ػیاػت اثش تشسػی  - 
 ایجاد ػاهل ّا، ػیاػت ٍالؼی ًتایج ٍ گزاساى ػشهایِ اًتظاسات تیي ٍاوٌؾ ٍ وٌؾ - 

 .اػت تحشاى
 .تحشاى ٍلَع تش ًاهتماسى اطالػات اثش تشسػی - 
 دس تىَیٌی خَد تغییشات تا سطین فشٍپاؿی دس تأخیش              هؤثش ّای وٌتشل - 

     اؿخاف اًتظاسات
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 سَم ًسل الگَّای .2-3
ؿىٌٌذگی تخؾ تاًىی ٍ هالی هٌجش تِ واّؾ همذاس اػتثاسات دس دػتشع تٌگاُ ّا ٍ •

 دس ًتیجِ تشٍص تحشاى
 : تحشاى ّای پَلی تشویثی اص•
 تذّی تاال -1 
 رخائش اسصی اًذن -2 
 واّؾ دسآهذ دٍلت -3 
 افضایؾ اًتظاس تملیل اسصؽ پَل -4 
 هحذٍیت ّای ٍام گیشی داخلی -5 
افضایؾ ًشخ تْشُ اػوی            واّؾ ظشفیت هَلذ التلاد اص طشیك واّؾ ػشهایِ  •

 گزاسی               فـاس تش ًشخ اسص               تـذیذ تحشاى
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 ضدُ آضکار حقایق .3•

    : ایشاى دس اخیش پَلی ّای تحشاى•

  دٍلت، هالی اًضثاطی تی ٍ پَلی ًادسػت ّای ػیاػت اتخار -1  

 ؿذیذ الوللی تیي ّای تحشین ٍجَد -2  

 :صیشا داسد، تیـتشی تَجیِ اٍل دیذگاُ•

 .اػت داؿتِ ٍجَد هختلف دٍساى طی دس وِ اػت پذیذُ ای هشوضی تاًه ػاختاس -1    

 .ؿذُ اًذ ٍضغ  ایشاى التلاد تش ّویـِ اػالهی اًمالب اص تؼذ تیي الوللی تحشین ّای -2    

   .اػت ؿذُ ػشاصیش ایشاى التلاد تِ گزؿتِ ػال چٌذ طی دس صیاد ًفتی دسآهذّای -3    
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وًسان ورخ 
 ارز

باوک 
 مرکسی
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 اقتصادی

میسان بدهی 
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در ( M1)ًرخ رضد ًرخ ارز در بازار هَازی ٍ ًرخ رضد حجن پَل (. 1)ًوَدار 

 1369:01-1391:03طی 
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در ( M2)ًرخ رضد ًرخ ارز در بازار هَازی ٍ ًرخ رضد ًقدیٌگی (. 2)ًوَدار 

 1369:01-1391:03طی 
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 هتدلَشی پصٍّص. 4

ُ هذت چؼبثٌذُ ّؼبتٌذ ٍ تشاتبشی    • الگَی هَسد ًظش فشم هی وٌذ وِ لیوت ّا دس وَتا
 :تٌاتشایي. تْشُ پَؿـی وِ تشاػاع سیؼه تؼذیل ؿذُ اػت، تشلشاس اػت

•(1) 

 تغییش دس لگاسیتن ًشخ اسص ًمذ     •
 ًشخ تْشُ وَتاُ هذت اػوی تیي تاصاس داسائی ّای داخلی       •

 خاسجی ًشخ تْشُ وَتاُ هذت اػوی تیي تاصاس داسائی ّای    •
 . پاداؽ سیؼه وـَس وِ دس طَل صهاى هتغیش اػت     •
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دس تلٌذهذت، ًشخ اسص تایذ تِ ػطحی وِ ػاصگاس تا تؼادل تاصاس وباال اػبت، ّوگبشا    •
 :تش ایي اػاع. ؿَد

•(2) 

 .لگاسیتن ًشخ اسص اػوی تؼادلی تلٌذهذت  •
 پاساهتشی اػت وِ ػشػت تؼذیل سا ًـاى هی دّذ    •
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 :ؿًَذ تشویة یىذیگش تا (2) ٍ (1) ساتطِ اگش•

  (3) 

ِ ی ِ ای ّش دس وِ هی وٌذ تضویي ،(3) هؼادل  طَل دس اػوی اسص ًشخ ،صهاى اص ًمط
 هی وٌذ حشوت آى تلٌذهذت تؼادلی ػطح

 ًثاؿذ، تشلشاس لضٍهاً وِ اػت هوىي ،( PPP ) خشیذ لذست تشاتشی تلٌذهذت، دس
   :داسد صهاى طَل دس تغییش اهىاى ،تؼادلی حمیمی اسص ًشخ تٌاتشایي

(4)   

ِ ای تِ•   .ّؼتٌذ خاسجی ٍ داخلی لیوت ؿاخق ّای      ٍ      وِ گًَ
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 :تحت ایي فشم وِ لیوت ّای خاسجی تِ ػٌَاى همیاع دس ًظش گشفتِ ؿًَذ  
     (5  ) 

 
 : تا فشم ٍجَد اًؼطاف پزیشی لیوت ّا دس تلٌذهذت  

     (6  ) 
 ًشخ تَسم            
 لگاسیتن تَلیذ داخلی            
 لگاسیتن هَجَدی پَل            
 ًشخ سؿذ سًٍذ دس ػشػت گشدؽ پَل            
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 : داسین( 3)دس ( 6)ٍ ( 5)، (4)تا جایگزاسی •

    (7) 
 

هبی تبَاى   همادیش تؼبادلی تبشای پبَل ٍ تَلیبذ     تا هؼادل ػاصی همادیش تلٌذهذت تا •
 :ًَؿت

•  (8) 
 

ِ ای تِ•  .اػت               وِ گًَ
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فشم خالكِ ؿبذُ تبشای   هؼادلِ التثاع ؿذُ تشاػاع الگَی فَق وِ یه هؼادلِ •
اػت، تِ كَست صیبش خَاّبذ    اًحشافات اًتظاسی اص تشاتشی لذست خشیذ ًشخ اسص ًمذ

 :  تَد

•(9) 
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 برآٍرد رٍش .4-2•

 ایجاد تش اقتصاد بٌیاًی هتغیرّای اثشگزاسی چگًَگی آصهَى تشای تجشتی الگَی•
 :اػت صیش كَست تِ هتفاٍت، دٍسُ ّای طی دس ایشاى التلاد دس تحشاى ایي

    (10)   

 كَست تِ پٌْاى هتغیش الگَی تا ًظش هَسد پذیذُ ٍلَع احتوال كَست، ایي دس•
 :هی ؿَد صدُ تمشیة صیش

(11)   
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تِ كَست صیبش  هتغیش ٍاوٌؾ پٌْاى  دس ًتیجِ یه الگَی سگشػیًَی خطی تشای •
 :  اػت

(12) 
 

ِ ای وِ             اػت•  .تِ گًَ

، احتوبال ٍلبَع تحبشاى پبَلی دس     (12)ٍ ( 11)تش ایي اػاع، تِ تَجِ تِ هؼادالت •
 : اػت، یؼٌی  t   ٍt-1، تاتؼی اص هتغیشّای آى وـَس دس صهاى tوـَس دس صهاى 

   (13) 
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 (1391:03-1378:01)دادُ ّا •
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 تجربی ًتایج .5•
حاكل اص تشاصؽ الگَی تجشتی اسائِ ؿذُ تشای اسصیاتی تؼییي وٌٌذُ ّای تحبشاى  ًتایج 

اسائبِ  ( 1)دس جبذٍل   1378:01-1391:03پَلی دس التلاد ایشاى، طی دٍسُ ی فلبلی  
سٍؽ تخویٌی هَسد اػتفادُ، سٍؽ الگَی سگشػیًَی لَجیبت تبَدُ اػبت    . ؿذُ اػت

 .وِ ػؼی ؿذُ اػت تلشیح ّای هختلف هَسد تشاصؽ لشاس گیشد
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 ًتیجِ گیری

  ًؼثت دس تغییش ّوچٌیي ٍ ػشهایِ ٍسٍدی خالق تغییش پَل، حجن دس تغییش•
  تؼییي اص ایشاى التلاد دس هَجَد پَل حجن تِ ًؼثت تیي الوللی اسص رخائش هَجَدی

 .تَدُ اًذ ایشاى التلاد دس پَلی تحشاى وٌٌذُ ّای
  لیوت دس حثاب یه هَجة هی تَاًذ تاؿذ، اًذاصُ اص تیؾ اػتثاس سؿذ ًشخ اگش•

 .هی آٍسد ٍجَد تِ حشاىت آى ػمَط ٍ ؿَد داسایی ّا
 ًـاى پَل حجن تِ خاسجی اسص رخائش هَجَدی ًؼثت دس تغییش ضشیة هؼٌاداسی•

ِ ای هىاًیضم یه ػٌَاى تِ خاسجی اسص رخائش وِ هی دّذ   پَلی تحشاى تشاتش دس خَدتیو
 .دّذ هی واّؾ سا تحشاى ٍلَع احتوال ٍ وشدُ ػول ایشاى التلاد دس

•  

 

22 



 ًتیجِ گیری

هؼٌاداسی تفاٍت ًؼت  )ػذم ٍجَد اًضثاط ّای هالی هٌجش تِ تحشاى پَلی هی ؿَد •
 (.هخاسج دٍلت تِ دسآهذّای آى اص سًٍذ تلٌذهذت 

افضایؾ ًؼثت كادسات تِ ٍاسدات دس التلاد ایشاى، احتوال ٍلَع تحشاى پَلی سا  •
 (.تیواسی ّلٌذی)افضایؾ دادُ اػت 

ًؼثت تذّی ّای خاسجی تِ كادسات، ول تذّی ّای تخؾ ػوَهی تِ تَلیذ ٍ ًؼثت  •
 .تذّی ّای خاسجی تِ ول تذّی ّا احتوال ٍلَع تحشاى سا افضایؾ هی دٌّذ
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 پیطٌْادات -6

ػاصی ػَاهل فاكلِ گشفتي اص تحشاى اسصی ٍ ػپغ تمَیت التلاد وـَس اص طشیك تْیٌِ•
ّای ػیاػتی صیش تبِ ایبي   تَاى دس لالة تَكیِپزیش اػت، وِ هیوٌٌذُ اجتٌابتؼییي

 :هْن دػت یافت
تش اػاع لاػذُ ٍ ًبِ كبالحذیذ    ،ًشخ سؿذ حجن پَل ٍ ًمذیٌگی دس التلاد ایشاى( الف   

 . ؿَدتٌظین 
 . ؿَدافضایؾ دسآهذّای اسصی تِ كَست ّذف داس تِ تخؾ تَلیذ ػَق دادُ ( ب 

ِ ّای خاسجی جزب ؿذُ تبِ التلباد، تیـبتش اص ًبَع ػبشهایِ گبزاسی دس       ( ج   ًَع ػشهای
ِ ّا اص وـبَس تبِ كبَست ًاگْباًی      تخؾ ٍالؼی   التلاد تاؿذ تا احتوال خشٍج ایي ػشهای

 .واّؾ یاتذ ٍ همذهات ایجاد تحشاى پَلی سا فشاّن ًىٌذ
افضایؾ ًشخ اسص دس صهاى وًٌَی تِ كَست یه هَلؼیت دس تخؾ كادسات تِ خبذهت  ( د  

گشفتِ ؿَد ٍ ػؼی ؿَد وِ دیذگاُ تمَیت كادسات تخؾ ػیشًفتی دس التلباد ایبشاى تبِ    
 .كَست جذی ٍ تش اػاع هضیت ّای ًؼثی دًثال ؿَد
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 سپاس فراوان با


