
تذٍى ستا تاًکذاسي تشسسي تاثيشاخشاي لاًَى 
تشهتغيشّاي تاًکي ٍ خػَغي ساصي  ًظام 

 التػاديکالى 

  
 حؼيي صوذيدوتشػلي 

 تخؾ  التصاد داًـگاُ ؿيشاص

 هدتثي پشٍيي
 تداست  اػتاى فاسعواسؿٌاع تاًه اسؿذ التصاد، واسؿٌاع 

 



 
 : اػتؿذُ ػويمي دسػِ دِّ گزؿتِ دچاس تحَالت تاًىذاسي صٌؼت •

 (1362اص ػال )تذٍى ستا  تاًىذاسي لاًَى اخشاي تِ  تصوين ٍ تصَية –
 اػالهي، دس دٍ دِّ اٍل اًمالب دٍلتي تاًىذاسي تدشتِ –
 .  1380اص ػالّاي خصَصي تاًه فؼاليت دٍتاسُ –

 (ّاي غيش دٍلتيتاًه اخاصُ تاػيغ -( 1378هصَب )لاًَى تشًاهِ ػَم تَػؼِ  98هادُ )•
ّذايتي ًٍظاستي تش ًمؾ تاويذ دسآى تا وِ اػاػي لاًَى 44اصل ولي ػياػت ّاي اتالؽ  •

، ًـاى دٌّذُ  تاص طشيك تٌظين لَاًيياص غيش دٍلتي اص اًحصاس خلَگيشي تش تصشيح دٍلت ٍ 
 دٍلتهالىيت دس ّاي تاًه ّاي خصَصي ٍٍاگزاسي تاًه ٍسٍد تشاي فضا تيـتش  ؿذى 

ػال تِ اخشا دسآيذ ٍ پغ  5اتتذا لشاس تَد تِ صَست آصهايـي تشاي هذت •
تِ داليل  واس ايي ) اص ايي دٍسُ الذاهات الصم تشاي اصالح آى اًدام گيشد

 (.اًدام ًگشفتِ اػتوٌَى هختلف تا 

 :تذٍى ستاتاًىذاسي ّذف لاًَى -
 دس ايشاى تاًىذاسي هاّيت فؼاليت وشدى دگشگَى -

 هَػؼات ٍام دٌّذُ صشف  ؿىل ّا  اص تاًه خاسج ػاختي  -

 .دس خذهت تخؾ ٍالؼي التصاد -

 



 
 :تدوى رتا  تانکداري اس فصل اول قانوى يک هطاتق هاده تانکي اهداف نظام 

تو  هنظوور   ( تا ضووات  اسويهي  )استقزارنظام پولي واعتثاري تز هثناي حق وعدل -
 زضد اقتصادي تنظين گزدش صحيح پول واعتثار در جهت سيهت و 

جوهووري  فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و تزناه  هاي اقتصادي دولت -
 اسيهي

اس طزيق جذب ايجاد تسهييت السم جهت گستزش تعاوى عووهي و قزض الحسن  -
دز  و جلة وجوه آساد و اندوخت  ها و پس انداسها و سپزده ها و تسيج و تجهيش آنهوا 

  9و 2ت  هنظوراجزاي تند  ٍ سسهايِ گرازياهکاًات کاز جْت تاهيي ضسايط ٍ 
 .قانوى اساسي43اصل 

 و ايجاد تعادل در هواسن  پزداختها و تسهيل هثادالت تاسرگاني حفظ ازشش پَل -
ت  ک  تسهيل در اهور پزداختها و دريافت ها و هثادالت و هعاهيت و سايز خدهاتي -

 .ها گذاشت  هي شودتانک هوجة قانوى تزعهده 



 
 :تاًىذاسياػتماد تيـتش صاحة ًظشاى دس حَصُ -

ًثَدُ ٍ تايؼتي وافي صشف تمييي لاًَى ٍ تصَية آى دس هدلغ -

تا تا اخرشاي  صهيٌِ ّاي اخشاي آى ًيض دس خاهؼِ پي سيضي ؿَد 

حرزف  ، ؿاّذ تاًىيػطَح ػوليات وليِ صحيح  ايي لاًَى دس 

ٍ سػيذى تِ اّذاف تش ؿروشدُ ؿرذُ دس آى   تاًىي ستا اص ًظام 

 .تاؿين 

 

 



ػولىشد  ػالِ ٍ  5تشسػي تشًاهِ ّا ي 
 التصاديوالى هتغيشّاي 

تذٍى  تاًىذاسي هْوتشيي اّذاف ًْايي اؿاسُ ؿذُ دس لاًَى •
 :ستا
 سؿذ التصادي ،  –
 افضايؾ ػش هايِ گزاسي ،–
 ،(ًشخ تَسمواّؾ )ػطح ليوت ّا وٌتشل –
 (.تيىاسيًشخ واّؾ )افضايؾ ػطح اؿتغال –

دس دػتياتي تِ اّذاف تشؿوشدُ ؿذُ  تاًىي تثيٌين آيا  ًظام وِ تشاي ايي •
تَخِ تشًاهِ ّا تِ هثاحث دس لاًَى سػيذُ اػت يا خيش؟ تِ تشسػي 

هي پش تشًاهِ ّاي اٍل تا پٌدن ٍػولىشد همايؼِ اّذاف هصَب ٍ   تاًىذاسي
 .داصين

 



 (1368-1372)تشًاهِ تَسعِ پٌح سالِ  اٍل
 (:تشًاهِ ػاصًذگي )ّذف اصلي ايي تشًاهِ • 

تاصػاصي خؼاست ّاي خٌگ تحويلي تا  ػشهايِ گزاسي  -1 •
اهىاًات  ػوَهي  ٍتْشُ تشداسي اص اهىاًات دٍلت ٍ تؼيح 

 هَخَد  
تِ ًفغ سؿذ التصادي حاون تغييش سًٍذّاي هٌفي التصادي   -2•

 وـَس  دس 
 تؼتش تذاٍم سؿذ دس آيٌذُ وشدى فشاّن  -3•
 :اص خولِ هْوتشيي اّذاف اصلي تشًاهِ•

دس ػشهايِ گزاسي، اؿتغال هَلذ، سؿذ التصادي تا تحشن ايداد  
اػتشاتظيه هحصَالت ٍخَدوفايي ٍاتؼتگي واّؾ تش تاويذ 

 .ٍهْاس تَسم وـاٍسصي 
 



 تشخي ضاخع ّاي التػادي دس تشًاهِ اٍل تَسعِعولکشد همايسِ اّذاف ٍ 

 
 ضشح ّذف عولکشد

 (دسصذ)التصاديسؿذ  8.1 7.3

9.2 
22.7 
1.4 

11.6 
11 

12.2 

 (دسصذ)ػشهايِ گزاسيسؿذ 
 دٍلتي

 غيش دٍلتي
 (ًفشّضاس )خذيذاؿتغال  394 384

 (دسصذ)تيىاسيًشخ  13.4 11.5

 ًمذيٌگي 8.2 25.7

 تَسم 14.4 18.9



 (1374-1378)تشًاهِ پٌچ سالِ دٍم
 (تشًاهِ ثثات التصادي: )اػتشاتظي اصلي تشًاهِ دٍم تَػؼِ• 

 وـَستثثيت دػتاٍسدّاي تشًاهِ اٍل ٍ ايداد ثثات دس سًٍذ ّاي التصادي   
اص خْت ػاختاس ٍ هاّيت تفاٍتي تا تشًاهِ اٍل ًذاؿت ٍ هثتٌي تش آصاد  •

 .ػاصي التصادي ٍخصَصي ػاصي تَد
تشًاهِ دٍم ًيض سؿذ ٍ تَػؼِ التصادي سا اصلي تشيي ّذف خَد هي داًؼت  •

 . خاصي تش پايذاسي آى داؿتتاويذ ٍ 
 :هْوتشيي ػياػت ّاي دًثال ؿذُ دس تشًاهِ   •

ٍ ايداد اؿتغال اص طشيك تَػؼِ ٍ حوايت اص  ٍ تَػؼِ تاصاس پَل تىويل 
 ٍ صٌايغ تثذيلي  وَچه صٌايغ 

 



 تشخي ؿاخص ّاي التصادي دس تشًاهِ دٍم تَػؼِػولىشد همايؼِ اّذاف ٍ 

 ضشح ّذف عولکشد

سؿذ  5.1 3.8
 (دسصذ)التصادي

8 
1.2 

13.7 

6.2 
- 
- 

ػشهايِ سؿذ 
 (دسصذ)گزاسي

 دٍلتي
 غيش دٍلتي

ّضاس )خذيذاؿتغال  404 263
 (ًفش

 (دسصذ)تيىاسيًشخ  12.6 13.1

 ًمذيٌگي 12.5 25.5

 تَسم 12.4 25.6



 (1379-1383)تشًاهِ پٌچ سالِ سَم تَسعِ
 (تشًاهِ اصالح ػاختاسي: )هْوتشيي ٍيظگي تشًاهِ ػَم تَػؼِ• 

 تَػؼِ پايذاس  يه ػؼي دس فشاّن ػاختي الضام ّاي تحمك •
اص  "التصاد سلاتتيتَػؼِ "سٍيىشداصالحات التصادي هثتٌي تش : ساّثشد•

 طشيك
 تِ ػوت آصاد ػاصي التصادي ٍخصَصي ػاصي ّوشاُ تاحشوت –
 گيشي ًظام خاهغ تاهيي اختواػي   ؿىل  –
تصذي ٍواّؾ تخؾ خصَصي هـاسوت اصالحات لاًًَي ًٍْادي ٍلغَ اًحصاسات تشاي فشاّن ؿذى صهيٌِ –

 گشي دٍلت 

 :تاًىي خْت گيشي اصلي تشًاهِ دس ساتطِ تا ًظام •
تش هثٌاي اسصياتي ٍ تَخيْات تاًىي صهيٌِ تشاي تخصيص سلاتتي هٌاتغ وشدى فشاّن –

 فٌي ٍهالي ٍالتصادي، ٍ 
 تَػط تخؾ خصَصي تاًه تاػيغ –

 



 تشخي ضاخع ّاي التػادي دس تشًاهِ سَم تَسعِعولکشد همايسِ اّذاف ٍ 

 ضشح ّذف عولکشد

 (دسصذ)التصاديسؿذ  6 5.4

10.7 
6.1 
13 

7.1 
4.1 

12.3 

 (دسصذ)ػشهايِ گزاسيسؿذ 
 دٍلتي

 غيش دٍلتي
 (ًفشّضاس )خذيذاؿتغال  765 589

 (دسصذ)تيىاسيًشخ  12.6 12.3

 ًمذيٌگي 20/04 24/28

 تَسم 15.9 14.1  



 (1384-1388)تشًاهِ پٌچ سالِ چْاسم تَسعِ

 .  ًيض هـَْس اػت"خْاًيسٍيىشد تشًاهِ تَػؼِ پايذاستا "تِ•
ٍ تا خْت 1404دس افكاًذاصوـَس ايي تشًاهِ دس لالة ػٌذ چـن •

 .گيشي سؿذ هؼتوش ٍ پش ؿتاب التصادي تذٍيي ؿذ
 



 تشخي ؿاخص ّاي التصادي دس تشًاهِ چْاسم تَػؼِػولىشد همايؼِ اّذاف ٍ 

 ضشح ّذف عولکشد

 (دسصذ)التصاديسؿذ  8 4.46
5.66 

4.7 
6.5 

12.4 
- 
- 

 (دسصذ)ػشهايِ گزاسيسؿذ 
 دٍلتي

 غيش دٍلتي

 (ًفشّضاس )خذيذاؿتغال  848 630
 (دسصذ)تيىاسيًشخ  11 10.91

 ًمذيٌگي 20.4 28.04

 تَسم 9.46 15.38



 (1390-1394)تشًاهِ پٌدسالِ سالِ پٌدن 
–الگَي تَػؼِ اػالهي " ػايش لَاّوىاسي دٍلت هَظف ؿذُ اػت تا • 

سا تذٍيي ٍ تِ هدلغ اسائِ دّذ ٍ تا تصَية هدلغ ايي "ايشاًي پيـشفت
 .الگَ هثٌاي تشًاهِ ؿـن ٍ تشًاهِ ّاي تؼذي لشاس گيشد

ؿاّذ هثاحث گؼتشدُ اي  ّؼتين  (  98تا   86هَاد    )تاًه دس حَصُ پَل ٍ •
تاًىذاسي  اتضاسّاي هَسد تحث دس لاًَى تىويل لضٍم تغييش ٍ ًـاى اص وِ 

 .  داسدتذٍى ستا 
 :اص خولِ   

ّا هداص تِ پشداخت تؼْيالت تِ  تاًه هذيشاى ػاهل : 91تثصشُ هادُ   -1•
 طشح ّاي داساي تَخيِ فٌي ،هالي ٍالتصادي  

تِ فصل ػَم لاًَى هشاتحِ ٍ خشيذ ديي ، اضافِ ؿذى ػمَد اػتصٌاع  -2•
 ،  (98هادُ)تذٍى ستا تاًىذاسي 



 (1390-1394)تشًاهِ پٌدسالِ سالِ پٌدن 
، ضَزاي پَل ٍاعتباز هَظف ضدُ است طي 97دز هادُ  -3• 

بسًاهِ پٌجن  کلي سياستْاي 23سالْاي بسًاهِ با تَجِ بِ بٌد
 :ابالغي اش سَي هقام هعظن زّبسي هَازد ذيل زا اًجام دّد

دز ساهاًِ  اصالح زٍيِ ّاي اجسايي،حسابدازي  ٍ هالي  –الف •
 بدٍى زبااحکام باًکدازي هطابق اّداف ٍ باًکي 

صکَک  ًظيس  تسٍيج استفادُ اش تاهيي هالي اسالهي جديد -ب•
 بِ تاهيي هالي اسالهيکوک جْت 

دز جْت تقَيت ًظازت بس باًک هسکصي اصالح ساختاز -ج•
 اقتصاديکالى ًْادّاي پَلي ٍهالي بِ هٌظَز تحقق اّداف 

دز جْت  باًکي افصايص ضفافيت ٍ زقابت سالن دز ازائِ خدهات -د•
 باًکيّصيٌِ ّا ٍخدهات کاّص 

 تقَيت ًظام ّاي پسداخت-ُ•
 



تشخي ؿاخص ّاي التصادي دس تشًاهِ  ػولىشد همايؼِ اّذاف ٍ 
 پٌدن تَػؼِ

 
 

تشًاهِ  ػولىشد التصادي ًـاًذٌّذُ ػذم تحمك والى ؿاخص ّاي ػولىشد •
تَسهي دس طي دٍ  سوَد تا پيؾ تيٌي ّا ٍيا خْت گيشي خْت خشٍج اص 

 :ػال اٍل تشًاهِ هي تاؿذ
          4.3ٍ  ؿاّذ ًشخ سؿذ  91ٍ 90طي ػالْاي دس صهيٌِ سؿذ التصادي   •

تِ طَس هتَػط تحمك سؿذ  وِ دسصذي دس همايؼِ تا اّذاف تشًاهِ  6.8-
اص ّذف  ووتش تؼياس وِ تذػت آهذُ اػت وٌذ دسصذي سا دًثال هي 8

 .تشًاهِ هي تاؿذ 
اّذاف تشًاهِ تِ طَس هتَػط  91ٍ 90طي ػالْاي دس صهيٌِ ػش هايِ گزاسي •

دس ػول ؿاّذ ًش وشد وِ دسصذي سا دًثال هي 12ًشخ سؿذ ػشهايِ گزاسي 
 .دسصذي طي دٍ ػال اٍل تشًاهِ تَدُ اين-23.8ٍ 3.5 خ سؿذ 



تشخي ؿاخص ّاي التصادي دس تشًاهِ  ػولىشد همايؼِ اّذاف ٍ 
 پٌدن تَػؼِ

 
 

دس هؼتٌذات  ووي ّش چٌذ اّذافي تِ صَست دس ساتطِ تا ًمذيٌگي ٍتَسم •
تشًاهِ اؿاسُ ًـذُ اػت ٍلي دس ػول ؿاّذ سؿذ ًمذيٌگي تااليي دس دٍ  

دس طي 30.5ٍ  21.5ٍ ّوچٌيي ًشخ تَسم 30.8ٍ  19.4ػال اٍل تشًاهِ 
 .هي تاؿين90ٍ91ػالْاي 

 



 

والى تذٍى ستا تش هتغيش ّاي تاًىذاسي آيا اخشاي لاًَى •
(  التصاديتيىاسي،سؿذ هاًٌذ ػشهايِ گزاسي ،تَسم، )التصادي 

 اثش هثثتي داؿتِ اػت؟ 

ّاي خصَصي چِ تاثيشي دس دػتياتي تِ ايي اّذاف  تاًه ٍسٍد •
 داؿتِ اػت؟

 





التػاديکالى ٍهتغيشّاي تاًکي هطالعات تدشتي هشتَط تِ ساتطِ ًظام 

 ًتيدِ گيشي (سال)ًَيسٌذگاى هتغييش

  ًظام تاثيش
  تش تاًکي

 اضتغال

 ٍداًِ ختايي،(2007)کاسلي ٍسي التاٍيال ،(2007)ٍگالي ،تالًچاسد(2009) ٍضيتکت ساى
 هحسٌي هَسَي، (1384)تخص ضيشيي ،(1381)ٍگَّشياى ًظشي ،(1377)آسا ،هْش(1371)کاس

 (1387)ٍتشحوي اسفٌذياسي، ،(1387)حيذسي ،(1385)فش ٍسعيذي

 لطعيت عذم

  ًظام تاثيش
  تش تاًکي

  سضذ
 التػادي

 ًادسي (1380) ضيَا ، (1379) پَس سيفي ٍ ختائي ، (1379) غوذي ، (1377) ًژاد خاٍسي ٍ ختائي
 هعذلت ، (،(1387) ّوکاساى ٍ عػاسي ٍ (1383) ًظيفي ، (1382) تشکي ٍ ّادياى ،(1382)
 خية،( 1384)ٍضفيعي ًژاد عثاسي  ، (1383) اغل هحوذصادُ ٍ ّيثتي ،(1382) کاصسًٍي ،(1382)

 ٍ عػاسي ،(1386)هَتوٌي (1386) ًادعلي ٍ کويداًي (1385) سخائي، (1385) دّکشدي پَس
 سًاًي ضشيفي ،(1388)غوذي ،(1387)ٍيطي ٍدس ٍهشسالي(1387)حيذسي (1387) ّوکاساى

 ،(1391)هْشتاًي ًژاد ٍعلي کويداًي ،(1391)ٍّوکاساى ضاّذاًي غادلي،(1389)ٍّوکاساى
 (1384)ٍعشفاًي غويوي خعفشي،(1392)ٍّوکاساى غالهي، (1392)هيذسي

 لطعيت عذم

 

  ًظام تاثيش
  تش تاًکي

 تَسم

  خاى ،(2001) تاسًض ،(2001) ّوکاساى ٍ تايذ ،(2001) ّوکاساى ٍ خاى ،(1999) ّوکاساى ٍ آًذسس
 ٍ سسيَ ،(2008) ضي ٍ تشًتسي ،(2008)يلواصکَدي ،(2003) چاهپ ٍ تايذ ،(2002)

 تيتي،(2010) ّوکاساى ٍ صهاى ،(2010)ّوکاساى ٍ ّاًگ ،(2009)کَْ ،(2008)يلواصکَدي
 ،(1387)ٍاعظَلٌثشي (1381) ٍدسگاّي آتطک،(،(1383)ٍتطکيٌي ًژاد عثاسي ،(2011)کَست

 1391)هْشتاًي ًژاد ٍعلي کويداًي

 لطعيت عذم

 

  ًظام تاثيش
  تش تاًکي

  سشهايِ
 گزاسي

 عشالي خليلي،(1990)،کاسضٌاس(1382)ٍلَي فش سليوي،(2009)هَالًي ٍ فشلاًي
 تاخي ًگيي،(1386)ٍّوکاساى لشتاًي،(1377) تاًَسي،(1378)طالثي،(1370)،کالّي(1376)

 ،(1384)ٍضفيعي ًژاد عثاسي ، ،(1392)کيا ٍاهيذي

 لطعيت عذم

 





 :الکَهتغيش ّاي تشٍى صاي 
ت   ،لگاسيتن لگاسيتن تسْيالت اعطايي تِ تخص خػَغي   ،لگاسيتن دسآهذّاي ًفتي دٍل

تلٌذ هذت پٌح   هخاسج دٍلت   ،اًثاسُ سشهايِ    ،لگاسيتن سشهايِ    ،ًشخ سَد سپشدُکل 
تذٍى ستا     تاًکذاسي هتغيش هداصي سالْاي اخشاي لاًَى سالِ    ،ًشخ اسص تاصاس هَاصي    ،

 ّاي خػَغي   تاًک هتغيش هداصي ًاضي اص ٍسٍد ،
 

 الگَي تحميك



 داده ها و روش تخمين
اطالػات ٍاسلام اػتفادُ ؿذُ دس ايي همالِ ، اص دادُ ّاي ػشي  •

آهاس ايشاى  هشوض ٍ .ا.ج اتاًه هشوضي صهاًي هٌتـش ؿذُ تَػط 
 .گشدآٍسي ؿذُ اػت1338-1391ٍتشاي دٍسُ آهاسي 

تخويي هؼادالت فَق تا اػتفادُ اص سٍؽ حذالل هشتؼات ػِ •
اًدام    EViews6، تا اػتفادُ اص ًشم افضاس (3SLS)هشحلِ اي 
 گشفتِ اػت



 ًتايح حاصل اص تخويي الگَ

تاثيش  (تاوٌَى63ػالاص )تذٍى ستا تاًىذاسي اخشاي لاًَى  -1• 
ػش هايِ گزاسي ، سؿذ )هؼٌاداسي تش هتغيش ّاي حميمي التصاد 

تش ػطح ػوَهي ليوت ّا  ًذاؿتِ اػت، اها ( التصادي  ٍ اؿتغال
 .اثش هثثت ٍ هؼٌي داس داؿتِ اػت

تخؾ هثٌاي آى تش ػوليات توام وِ اػت ستا آى تذٍى تاًىي ًظام اصلي خَّشُ –
 ؿذُ اػت پايِ سيضي التصاد ٍالؼي 

سؿذ وٌٌذُ تضويي ٍ هي ياتذ اًتمال ٍالؼي تخؾ اخشاي صحيح،  ػمَد تِ دس صَست   –
 التصادي هي تاؿذ

وٌٌذُ تِ صَست خزب التصادي ًَػاًات ٍ تا لشاس داؿتِ التصادي دسٍى ًظام تاًه –
 .وٌذهي ػول ّاي التصادي ضشتِ 

تاثيشي تش تاًىي سفتي تِ ػوت خصَصي ػاصي ًظام ّشچٌذ  -2•
هتغيش ّاي تَسم ،سؿذ التصادي ٍاؿتغال ًذاؿتِ اػت، اها 

 .تشػشهايِ گزاسي تخؾ خصَصي تاثيش هؼٌاداسي داؿتِ اػت



 :  داليل تاثيش هثثت خصَصي ػاصي تش ػشهايِ گزاسي تخؾ خصَصي•
ٍاتؼتگي ؿذيذ ػشهايِ گزاسي تخؾ خصَصي تِ تؼْيالت اػطايي  •

 .وـَسهحَس ًظام پَلي تاًه تِ دليل تاًىي ًظام 
 .ؿذى دخالت ّاي ًا تداي دٍلتٍووتش تَخَد آهذى ؿشايط سلاتتي •

 :  ًىتِ
  ؿشوتّاي خصَصي تايذ دس لالة تاًه ، ايداد تاًىيطثك لاًَى ًظام 

ايي لاًَى دس ػال  حاليىِ تاؿذ، دس ػْاهي تا هؼَليت هحذٍد  ّاي
ّاي لَاهيي، دي، ؿْش، تاًه هاًٌذ )ّاي اخيش اصالً سػايت ًـذُ اػت 

 .....(ػيٌا ٍ

 
 



 :تاًکيًظام ًاکاسآهذي علل 
 :عَاهل دسًٍي( الف•

 ٍ ًاسسايي خَد لاًَى ،هطکل –

 آييي ًاهِ ّا ٍ تخص ًاهِ ّا–

 ، تاًک هشکضيدس اختياس ًاکافي اتضاسّاي هثْن ٍ –

 لاًَىکشدى اًتخاب الگَي ًاهٌاسة تشاي عولياتي –

–ٍ. .... 

 :عَاهل تيشًٍي( ب•
آًْا تاا  عولکشد تش کاهل ٍ دليك ًظاست خاي تِ تاًکي دس ًظام تاًک هشکضي اص حذ دٍلت  ٍ دخالت تيص –

 ، لَاًيي ٍ دٍلت دس تاًکي ًظام تيي هطخع هشصتٌذي تَخِ تِ عذم 

 ( است کشدُ دٍلة عول چالَي ّوچَى تاًکي تش ًظام دس تاثيش گزاسي ٍ تاثيش پزيشي )تاالًشخ تَسم ٍخَد –

عذم سلاتت آًْاا تاا تخاص    ٍاهکاى خػَغي تخػَظ تخص هالي تٌگاّْاي التػادي ٍ تٌيِ ضعيف فٌي –

 دٍلتي ،

.... ٍتاصي ٍسفتِ داللي هٌاتع تِ سوت ٍ سفتي هختلف داليل تِ سشهايِ گزاسي تِ کوتش گشايص تَدى حاکن –

 .استتذٍى ستا ضذُ تاًکذاسي چاسچَب عمَد دس اخشاي غحيح اص هاًع 

 
 



 :تاًکيًظام ًاکاسآهذي علل 
 :عَاهل دسًٍي( الف•

 ٍ ًاسسايي خَد لاًَى ،هطکل –

 آييي ًاهِ ّا ٍ تخص ًاهِ ّا–

 ، تاًک هشکضيدس اختياس ًاکافي اتضاسّاي هثْن ٍ –

 لاًَى کشدى اًتخاب الگَي ًاهٌاسة تشاي عولياتي –

–ٍ. .... 

 :عَاهل تيشًٍي( ب•
آًْا تاا  عولکشد تش کاهل ٍ دليك ًظاست خاي تِ تاًکي دس ًظام تاًک هشکضي اص حذ دٍلت  ٍ دخالت تيص –

 ، لَاًيي ٍ دٍلت دس تاًکي ًظام تيي هطخع هشصتٌذي تَخِ تِ عذم 

 ( است کشدُ دٍلة عول چالَي ّوچَى تاًکي تش ًظام دس تاثيش گزاسي ٍ تاثيش پزيشي )تاالًشخ تَسم ٍخَد –

عذم سلاتت آًْاا تاا تخاص    ٍاهکاى خػَغي تخػَظ تخص هالي تٌگاّْاي التػادي ٍ تٌيِ ضعيف فٌي –

 دٍلتي ،

.... ٍتاصي ٍسفتِ داللي هٌاتع تِ سوت ٍ سفتي هختلف داليل تِ سشهايِ گزاسي تِ کوتش گشايص تَدى حاکن –

 .استتذٍى ستا ضذُ تاًکذاسي چاسچَب عمَد دس اخشاي غحيح اص هاًع 

 
 



 تذٍى ستا تاًىي ػوليات لاًَى تشسػي ؿيَُ اخشاي 
تيـتش  دّذ دس هي ؿىل سا تاًىي لشاسدادّاي چاسچَب وِ لاًًَي  -1•

 .گشديذُ اػتاخشا صَسي صَست هَاسد تِ 
 ٍ صياىدس ػَد هـاسوت : ستاتذٍى تاًىذاسي تشلاًَى حاون سٍح  -2•

تمشيثا تاًىْا  ٍ اػت ًگشديذُ فشاّن ٍالؼي هـاسوت داليلي صهيٌِ تشاي تِ ػول دس –
توام ػپشدُ دسيافت ٍ تِ ػَد ثاتت تؼْيالت، وٌٌذگاى دسيافت توام ػمَد اص دس 

 . اًذوشدُ پشداخت اي ؿذُ ٍ اص پيؾ تؼييي ػَد ثاتت ًيض گزاساى 
ّواى وِ اػتفادُ ؿذُ اػت اي تِ گًَِ تاًىي دس ًظام هـاسوتي اص ػمَد ػوال –

 .  سا داؿتِ اػتاي ػمَد هثادلِ واسوشد 
گشدد، ٍ تا صَست ػاصي ٍ ضويوِ ًوَدى لشاسدادّا ٍ يا  هيؿشيه تٌْا دس ػَد تاًه –

 .داسد تؼْذاتي ديگش، صياى سا اص دٍؽ خَد تشهي
 ، اػتًاوافي ٍ تؼياس ضؼيف تاًىذاسي وًٌَي سًٍذ ًظاست دس  -3•

سا اتخار ًوَدُ، تا ّايي  ؿيَُهَخَد تاًىذاسي ػذم اّتوام دس اهش ًظاست، دليل تِ   –
تشاي ، ػَد هَسد ًظش وافي تضويي ّاي تِ ًظاست ٍتٌْا تشاػاع گشفتي ًياص تذٍى 
 .حاصل گشددتاًىْا 

ػَد هَسد اًتظاس تؼْيالت ، ًشخ ّا هَخة ؿذُ اػت تا دس اسائِ تاًه ًحَُ ػول ايي –
 (  ستَي تاًىذاسي ًشخ تْشُ دس تذاػي . )تثذيل ؿَدحذالل ًشخ ػَد هَسد اًتظاس ، تِ 



 تذٍى ستا تاًىي ػوليات لاًَى تشسػي ؿيَُ اخشاي 
 :تِ  اّذاف دػتشػي دس ػذم داليل ديگش خولِ اص  -4•
 ،تاًىيًظام واسايي ػذم •
صحيح ػياػت ّاي  واسوشد هاًغ اص ) تاًىي وـَس –پَلي فـاس دٍلت تش ًظام اّشم ّاي  •

 (تاًىي وـَس –ًظام پَلي واسايي  تذٍى ستا ؿذُ اػت ٍ هخذٍؽ ؿذى تاًىذاسي پَلي دس چاسچَب لاًَى 

 :فـاس ػثاستٌذ اصايي اّشم ّاي •
ًتيدِ فشآيٌذ تأهيي ؿذى آى تِ ػٌَاى تثذيل ٍ  تؼلط دٍلت تش ػشضِ پَل. 1  •

 پَلحدن تٌظين دس تاًه هشوضي تَاًايي ػذم ًتيدِ تَدخِ دٍلت ٍ دس هالي 
تاًه هشوضي  تَاًايي ػذم ٍ تَػط دٍلت تاًىي ػَد تؼييي دػتَسي ًشخ ّاي . 2  •

 هؼتملػَد تِ طَس ًشخ ّاي وٌتشل دس 
 .  صٍدتاصدُطشح ّاي تِ اػطاي تؼْيالت هاًٌذ تىليفي تؼييي تؼْيالت . 3  •

هتٌاػة  تاًىي تؼْيالت ًشخ ػَد وشدى هٌطمي لاًَى تصَية :  ايي هذػاؿاّذ تش يه  - –
دس ػال (تذٍى ستاتاًىي ػوليات تش لاًَى تاويذ تا )هختلف ّاي دس تخؾ تا ًشخ تاصدّي 

85   
 ػَد  وِ هٌاتغ سا چٌاى ػاهاى دٌّذ تدْيض ٍتخصيص ٍواس ؿًَذ تا ػاص هي ٍتاًه هشوضي هىلف دٍلت  •

 .ؿَدسلوي ته اي تشًاهِ چْاسم دس ػمَد هثادلِ پاياى اًتظاس دس هَسد 

 



 تذٍى ستا تاًىي ػوليات لاًَى تشسػي ؿيَُ اخشاي 
ّاي داخلي  تىاًِ تِ ٍاوٌؾ تغييشات هذاٍم ػياػت ّاي پَلي دس  -5•

ٍ  (تاًىيهاًٌذ تغييش دٍلت ّا ٍ تِ تثغ آى ػياػتْاي آًْا دس تخؾ پَلي ٍ )
 (هاًٌذ تحشين ٍ ًَػاى دس دسآهذ ّاي ًفتي)ّاي خاسخي تىاًِ 

 



اّذاف دس  ( اتضاسّاي دستياتي تِ)ًمذي تش 
 تذٍى ستاتاًکذاسي 

 سياست پَلي اضاسُ ًطذُ است کوي اتضاسّاي تذٍى ستا تِ تاًکذاسي دس  -1•

شضِ ٍتغييش دس تشخي اص ايي اتضاسّا هتذاٍل چَى،تغييش ًشخ تْشُ،خشيذ ٍفشٍش اٍساق ل)•

 ، ( ًشخ تٌضيل هدذد تِ خْت هاّيت ستَي لاتل استفادُ ًيستٌذ 

•   َ کاِ  ستي دس چٌيي ضشايطي هماهات پَلي تِ هٌظَس دستياتي تِ اّاذاف ًْاايي دس غا

 :کٌٌذصيش استفادُ  کيفياص اتضاسّاي هدثَسًذ کٌٌذ تخَاٌّذ طثك لاًَى عول 

 ، کلي اعوال ًظاست •

 تعييي سمف ّاي اعتثاسي، •

 ايداد هحذٍديت ّاي اعتثاسي ٍ •

 ( تذٍى ستاتاًکذاسي لاًَى 20ٍ،هادُ –الف تٌذ )تاًکياٍلَيت دس تخػيع اعتثاسات •

 . الصم تشخَسداس ًوي تاضذکاسايي اص ( داساي اتْام ّستٌذ ٍ  دٍم( اٍل •



عذم خاهعيت ٍ ًاسسايي اتضاسّاي سياست پَلي هطشح ضذُ  -2•

 تذٍى ستا  ٍ  تاًکي دس لاًَى 

تاًک گستشدُ تِ ٍيژُ دس تحث ّاي کاستحميمي عذم اًدام  -3•

 ٍسياست ّاي پَلي تا تَخِ تِ صهاى تػَية لاًَىهشکضي 
تذٍى ستا چِ دس عشغِ ًظش کِ تاًکذاسي تػَية لاًَى دس صهاًي غَست گشفت ) •

 (ٍچِ دس عشغِ عول دٍساى طفَليت خَد ساهي گزساًذ

 

 

 
 



 ًتيدِ گيشي ٍ پيطٌْادّا

آى سا تااهيي  کٌٌاذگاى  تذٍى ستا دس التػاد ايشاى اّذاف تذٍيي تاًکي ًظام -1•

 . استًکشدُ 
ًظام ّاي پَلي اص دٍ تيواسي هْن کِ ّاي گًَاگَى هَخَد تاعث ضذُ است اضکال –

  ،اًتخاب تذ ٍ خطش اخاللي سًح تثشد
ّا ، تعذد عمَد، تَسم تاال ٍ کاسضٌاسي تاًک تذاليلي اص خولِ ضعف تَاى ) اًتخاب تذ–

 (هالي سشکَب 
تَدى حاکن ، تاًکيتِ داليل هختلف اص خولِ ضعف ًظاست دس ًظام )خطش اخاللي –

 ...(تَليذي ٍکاس تِ سشهايِ گزاسي ٍ اًدام کوتش گشايص 
تذٍى ستا ٍ ّوچٌيي تَخِ تِ تاًکذاسي تٌاتشايي لضٍم تاصًگشي ٍ اغالح دس لاًَى •

تايستي هَسد تَخِ سياست تاًکي عَاهل ٍ ضشايط تيشًٍي تاثيش گزاس تش ًظام 
 .گزاساى ٍ تشًاهِ سيضاى لشاس گيشد

تشاي ّذايت هٌاتع تِ سوت سشهايِ گازاسي ٍ تَلياذ   تاًک هشکضي اتضاسّاي  -2•

تَدُ است ٍاغلة هٌاتع تاِ  ًٍاکافي ، هثْن  ًاکاساهذتَسم ٍ ايداد اضتغال ٍکٌتشل 

 . تخػيع دادُ ضذُ استًاکاسا غَست 
 



اص اّاذاف  ياک  تايذ تا هالحظِ ي هيضاى اّويت ّش تاًک هشکضي -3•

هَسد ًظش ٍ تَاى دستياتي تِ آى اص طشيك اعوال سياست ّااي پاَلي    

سا داضتِ اٍلَيت تٌذي ٍ تشًاهِ سيضي دس سسيذى تِ آى ّذف الذام تِ  

 .تاضذ

تش تاًکي اثش هثثت خػَغي ساصي  دس ًظام )تاتَخِ تِ ًتايح تحميك -4•

لاضٍم تغيياش    ، آًچِ تِ ًظش هي سسذ ( سشهايِ گزاسي تخص خػَغي

عاهل هْن ٍتاثيش گزاس دس ًظام يک ًمص ٍ هيضاى دخالت دٍلت تِ عٌَاى 

 .هي تاضذتاًک هشکضي ٍ طشاحي ساختاس خذيذي تشاي تاًکي  

ضذى کَچک دس خْت حشکت ايي هْن تا اغالح ًمص دٍلت دس التػاد ٍ  •

ٍ ّوچٌيي هاًع ضذى اص ًفَر سايش ًيشٍّا هالکيت ٍ تغييش دس ضيَُ ّاي 

 . هحمك هي گشددتاًکي دس ًظام 

 

 

 



ًياصهٌذ اصالح ػاختاس  تاًىي وـَس  –دس  ًظام پَلي آًىِ تيؾ ٍ پيؾ اص   •
اصالح ػاختاس ساتطِ في هاتيي دٍلت ٍ  داخلي تاؿين، تِ ؿذت ًياصهٌذ 

 .  ّؼتينتاًىي وـَس  -ًظام پَلي 
، تاصاس ٍ ؿشايط هىاًيؼن واسؿٌاػيتِ تاًىي ٍاگزاسي چگًَگي تؼييي ًشخ ّاي ػَد –

 التصادي ، 
 اهىاى دٍلت تا حذ تىليفي ٍ ؿثِ تىليفي حزف تؼْيالت –

ػْويِ تٌذي اػتثاسي دس تخؾ ّاي التصادي ٍ اٍلَيت دادى تِ واّؾ تتَاًذ تِ ػوت تاًىي تا ًظام •
 .حشوت وٌذ پشٍطُ ّاي التصادي لاتل تَخيِ دس اػطاي تؼْيالت ٍ دس ؿشايط سلاتتي 

 

طزاحي اتشارهاي جديد هنطثق تا شزيعت اسيهي  ضزورت -5•
 تزاي تعاهل تا  اقتصادجهاني و توج  ت  اقتصاد هقاوهتي

عدم جاهعيت و نارسايي اتشارهاي سياست پولي اشاره شده   ت  دليل–
تدوى رتا تا توج  ت  پيشزفت هاي هداوم در حوسه  تانکداري در قانوى 

جهاني ولشوم پويايي نظام وتانکي هاي نظزي وعولي در نظام پولي 
 .تزاي تعاهل تا دنياي خارجتانکي 





اص صهاى پياذايص علان التػااد ًظاشات     

گًَاگًَي دس استثاط تا تاثيشات هتماتل تخص 

ٍالعي ٍتخص پَلي التػاد دس هکاتة هطشح 

ضذُ است يکاي اص عَاهال تاثيشگازاس دس    

تحلياال ّاااي غااَست پزيشفتااِ تَسااط  

التػادداًاى دس هکاتة هختلاف، ًاضاي اص   

تحَالت تذسيدي پَل ٍ تِ تثع آى تاًکذاسي 

 .دس خْاى تَدُ است 

 

 هاي جديدهاوكالسيك كالسيك 
 پول گرايان
 كينزين هب

 مكتب استبنفورد
 مكتب نهبدگرايبن جديد

 مكتب حقوق مبلكيت
 مكتب نئوسبختبرگراهب

 دور تجبريمكتب 
 اسالممكتب 


