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ػادل آرس اعتاد داًؾگاٍ تشتیت هذسط کَ ُن اکٌْى سیاعت هشکض آهاس ایشاى سا تش ػِذٍ داسد، تا تیاى  

اگش چَ : کٌذ، هؼتقذ اعت اّاًی اعت ّ ایي هؾکالت اص دیشتاص کؾْس ها سا تِذیذ هیایٌکَ اقتصاد کؾْس ها هتاثش اص هؾکالت فش

، هٌاتغ فیضیکی، هادی ّ خذادادی ّضؼیت تغیاس هٌاعثی داسد، اها هْقؼیت  افضاسی افضاسی، ًشم کؾْس اص لذاظ اهکاًات عخت

ص اهکاًات تالقٍْ ُوتشاص ها ُغتٌذ، جایگاٍ هٌذی ا دال آى کَ تشخی کؾْسُا کَ اص لذاظ تِشٍ. اقتصادی آى خْؽایٌذ ًیغت

. اقتصادی تِتشی داسًذ

هٌذی اص هٌاتغ طثیؼی ًظیش ًفت، گاص  تَ گضاسػ آفتاب، ػادل آرس سئیظ هشکض آهاس ایشاى تا اؽاسٍ تَ ایي کَ اگش ایشاى اص لذاظ تِشٍ

سد کَ کؾْس ها ّضؼیت تغیاس هٌاعثی داسد، ّ هٌاتغ صیش صهیٌی تا کؾْسی هثل ژاپي هقایغَ ؽْد، تَ ایي ًکتَ پی خْاُین ب

هتاعفاًَ ستثَ اقتصاد ایشاى دس : گْیذ جٌْتی ّ تشکیَ جایگاٍ اقتصادی تِتشی داسًذ، هی دال آى کَ کؾْسُایی ًظیش ژاپي، کشٍ

ایشاى دّ سقوی  صذ اعت ّ اص ًظش سفاٍ اقتصاد هیاى کؾْسُا جایگاٍ ُفتاد ّ پٌجن سا داسد؛ ضوي ایي کَ ًشر تْسم جِاى تاالی یک

ایي هؾکالت الثتَ دالیل هتؼذدی داسد کَ تخؾی اص آى هشتْط تَ عاتقَ تاسیخی اعت ّ تَ هؾکالت دکْهتی تَ ّیژٍ . اعت

. گشدد دس صذ عال اخیش تشهی

 

ُای گزؽتَ ًتْاًغتٌذ اص اعتؼذادُای تالقٍْ کؾْس تَ خْتی اعتفادٍ کٌٌذ ّ جشیاى  اّ تا اظِاس ایي ػقیذٍ کَ دکْهت

کؾی کَ اص دّسٍ قاجاس آغاص ؽذ ّ تا دّساى پِلْی ًیض اداهَ داؽت ّ تضسگاًی ًظیش اهیش کثیش سا تَ ًاتْدی عپشد، تَ ایي  خثَى

فشها ؽذى هذیشیت اقتصاد هذسى، تغیاسی اص ایي  سفت تا دکن تؼذ اص اًقالب اهیذ هی: ُا داهي صد، هؼتقذ اعت هاًذگی ػقة

عالَ، ّضؼیت  8ُایی هثل تذشین اقتصادی اص جاًة آهشیکا ّ ًیض جٌگ تذویلی  ساىهؾکالت دل ؽْد، اها هتاعفاًَ تخ

.  اقتصادی ایشاى سا ًاتغاهاى کشد

 

پظ اص جٌگ ّ تؼذ اص کغة اعتقالل عیاعی، . اًذ دس دال داضش تشخی اص هؾکالت تا دذّدی تشطشف ؽذٍ: افضایذ ّی هی

اص جولَ کاسُایی کَ . ُای اقتصادی جثشاى ؽذ عیاسی اص ػقة هاًذگیای کَ ب کؾْس تَ ثثات هذیشیتی خْتی سعیذ، تَ گًَْ

قاًْى اعاعی الیذَ اجشای  ۴۴ُای اصل  ُا صْست گشفتَ اعت، اتالؽ فؼالیت هاًذگی دس صهیٌَ تشطشف ؽذى ایي ػقة

ُا، تغیاسی اص  عالَ اعت کَ تا تذقق ایي20اًذاص  عالَ ّ ًیض تذّیي چؾن 5ُای  ُای کلی ایي اصل، قاًْى تشًاهَ عیاعت

.  ؽْد هؾکالت اقتصادی دل هی

 

ّسی  تِشٍ: گْیذ ّسی اعت، هی آرس تا تاکیذ تش ایي کَ تضسگتشیي هؾکل دس ساعتای تذقق ایي اُذاف، تْجَ ًذاؽتي تَ تذث تِشٍ

افضاسُا اعت؛ تَ ایي هؼٌی کَ تَ جای اعتفادٍ اص ًفت، اص ػلن  افضاسُا تَ جای عخت تَ هؼٌی اعتفادٍ اص ًشم

 

ّسی دس دقیقت  تِشٍ. ّسی هْسد تی تْجِی ّاقغ ؽذٍ اعت دس ایشاى، ًِضت تِشٍ. ّ داًؼ ّ هٌاتغ فیضیکی اعتفادٍ ؽْد

دسصذ آى  ۱۳اص طشیق هغضافضاسُا ّ فقظ ( GPD)دسصذ سؽذ تْلیذ ًاخالص داخلی ۸۷دس ژاپي . اعتفادٍ دسعت اص هغضافضاسُاعت

دسصذ اص سؽذ تْلیذ ًاخالص داخلی هشتْط تَ هٌاتغ  ۷۸ال آى کَ دس ایشاى دذّد آیذ، ح اص طشیق هٌاتغ فیضیکی تَ دعت هی

.  فیضیکی اعت

 

تَ جای ایي کَ ًفت کَ یک داسایی تیي ًغلی اعت، فشّختَ ؽْد ّ دسآهذ آى تشای ایجاد اسصػ افضّدٍ، : دُذ اّ اداهَ هی

دسصذ سؽذ تْلیذ ًاخالص  ۷۸تَ ُویي دلیل . ُای جاسی ؽذٍ اعت تْلیذ ّ ثشّت اعتفادٍ ؽْد، ایي دسآهذ صشف ُضیٌَ

دسصذ هشتْط تَ هٌاتغ دیگش تَ ّیژٍ ػلن ّ داًؼ اعت ّ ایي  ۲۲داخلی، داصل فشّػ هٌاتغ داخلی تَ ّیژٍ ًفت ّ فقظ 

ُای عاالًَ، اص ُش صذ  ّسی ّ کاسایی عثة ؽذٍ کَ دس تْدجَ تْجَ ًکشدى تَ تذث تِشٍ. ًاپزیش اعت ای تضسگ ّ جثشاى فاجؼَ

ّادذ دیگش آى ًاکاسآهذ تاقی  ۴۵ّادذ آى تثذیل تَ کاس خشّجی ؽْد ّ  ۵۵ؽْد، فقظ  ُای ػوشاًی هی ادذ پْلی کَ صشف طشحّ
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.  تواًذ ّ ایي تَ هؼٌای ضایغ ؽذى پْل اعت

 

ُضاس هیلیاسد تْهاى  ۲۴تْدجَ ػوشاًی،  ۱۳۸۷تشای ًوًَْ دس عال : گْیذ سییظ کًٌْی هشکض آهاس ایشاى هی

هیلیْى  ۱۰تْسم ّ ًیض ػذم کٌتشل ًقذیٌگی تا ّجْد هٌاتغ ػظیوی کَ دس کؾْس ّجْد داسد، تیؼ اص  هؾکل تیکاسی، تَ دلیل  ”

 “. تشًذ ُا صیش خظ فقش ًغثی تَ عش هی هیلیْى ًفش آى ۳۰ًفش اص جوؼیت ها صیش خظ فقش هطلق ّ تیؼ اص 

ُا تضسگتشیي  ایي. ؽْد ی اص ایي تْدجَ ضایغ هیدال آى کَ تَ دلیل هذیشیت ًادسعت ّ ػذم کاسایی، قغوت صیاد. تْد

تْسم ّ ًیض ػذم کٌتشل ًقذیٌگی تا ّجْد  اهشّصٍ تَ دلیل هؾکل تیکاسی، . کٌٌذ ُایی اعت کَ اقتصاد کؾْس سا تِذیذ هی آعیة

ُا  ّى ًفش آىهیلی ۳۰هیلیْى ًفش اص جوؼیت ها صیش خظ فقش هطلق ّ تیؼ اص  ۱۰هٌاتغ ػظیوی کَ دس کؾْس ّجْد داسد، تیؼ اص 

.  تشًذ صیش خظ فقش ًغثی تَ عش هی

 

ُای  اػ دس دْصٍ سیضی ًیض اؽاسٍ کشدٍ ّ تا تیاى ایي کَ هِوتشیي تجشتَ اعتاد داًؾگاٍ تشتیت هذسط دس اداهَ تَ هْضْع تْدجَ

ّاًی تا ًظام سیضی ایشاى، ُیچ ًْع ُن ر تذقیقاتی ّ اقتصادی هشتْط تَ تَ هغألَ تْدجَ سیضی ایي اعت کَ عیغتن تْدجَ

سیضی ُذایت ؽْد ّ  ُایی صْست گشفتَ اعت کَ هغیش تْدجَ الثتَ تالػ: گْیذ سیضی ػلوی سایج دس دًیا ًذاسد، هی تْدجَ

سیضی طشح ّ تشًاهَ ّ  سیضی تش هثٌای صفش، تْدجَ سیضی هختلفی چْى تْدجَ ُای تْدجَ ًظام. عاختاسی ػلوی پیذا کٌذ

آیذ ّ هجلظ تش  سیضی ایشاى کَ دس قالة الیذَ تَ هجلظ هی داسًذ، ّلی عیغتن تْدجَ سیضی ػولیاتی دس دًیا ّجْد تْدجَ

ُا عاصگاس  کٌذ، تا ُیچ یک اص ایي ًظام سیضی هی اعاط آى تشًاهَ

 “. عالَ، ّضؼیت اقتصادی ایشاى سا ًاتغاهاى کشد 8ُایی هثل تذشین اقتصادی اص جاًة آهشیکا ّ ًیض جٌگ تذویلی  تذشاى ”

ُا ّ تذقیقاتن سا  گیشد، لزا هي توام ًقذُا، تذث ُا قشاس ًوی اختاسی ّیژٍ داسد کَ دس چاسچْب ُیچ یک اص ایي ًظامًیغت ّ ط

.  ُا هٌطثق ؽْد سیضی، ػلوی ؽْد ّ تا یکی اص ایي ًظام تَ عوتی ُذایت کشدم کَ ًظام تْدجَ

 

ُا، خْاٍ  تْاى دس دْصٍ ُضیٌَ ًظام تْدجَ سیضی هیسیضی، ػولیاتی ؽْد، تَ ّعیلَ ُویي عاختاس ّ  اگش تْدجَ: گْیذ اّ هی

 ۷۱جْیی دس تْدجَ  جْیی کشد ّ ایي هقذاس صشفَ دسصذ صشفَ ۳۵تا  ۳۰ُضیٌَ ػوْهی ّ جاسی ّ خْاٍ ُضیٌَ ػوشاًی، دذّد 

. اًذ ُضاس هیلیاسد تْهاًی، هقذاسی قاتل تْجَ اعت ّ تغیاسی اص کؾْسُای دًیا ایي اهش سا تجشتَ کشدٍ

 


