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« ساصهاى ُوکاسی ّ تْسعَ اقتصادی»جذّل صیش، کَ اص سْی 

(OECD ) هٌتطش « اکًْْهیست»سایت ًطشیَ هحاسثَ ضذٍ ّ دس

ضذٍ است، ًطاى هی دُذ کَ دًیای سشهایَ داسی تشای تطشیت 

آضی سا پختَ است کَ یک ّجة چَ عشض کٌین چٌذیي ّجة 

ایي جذّل ًطاى هی دُذ کَ تیطتش دّلت ُای اصلی . سّغي داسد

( اعن اص خاسجی ّ داخلی)سشهایَ داسی تذُی ُای سشسام آّسی 

تْلیذ ًاخالص % ٠٦کَ سطح ایي تذُی ُا سا تَ داسًذ ّ تشای آى 

 ٠٦٠٠تشساًٌذ تایذ تا سال ( کَ اص ًظش کطْسُای سشهایَ داسی سقن ًشهال تذُی است)داخلی خْد 

یعٌی سال تَ سال صًذگی . ُشسال تْدجَ ای سا کَ صشف سفاٍ ّ هعیطت هشدم هی ضْد، کاُص دٌُذ

تذُی ُای عظین خْد ٠٦٠٠ل کٌٌذ تا تتْاًٌذ دس سال فقیشاًَ تش ّ سیاضت کطاًَ تشی سا تَ هشدم تحوی

تشای هثال، تذُی ! تْلیذ ًاخالص داخلی کطْس خْد کاُص دٌُذ؛ تاصٍ اگش تتْاًٌذ% ٠٦سا تا سطح 

ژاپي تایذ ُشسال تیص اص . آى تْدٍ است( GDP)تْلیذ ًاخالص داخلی % ٧/٠١١، ٠٦٠٦ژاپي دس سال 

ش ّ سیاضت تیطتشی سا تَ هشدم خْدش تحویل کٌذ تا تْدجَ سفاُی خْد سا کاُص دُذ ّ فق% ٠٦

آهشیکا تایذ . تْلیذ ًاخالص داخلی خْد تشساًذ% ٠٦ایي سقن سشسام آّس سا تَ  ٠٦٠٠تتْاًذ دس سال 

هخاسجی سا کَ صشف سفاٍ ّ هعیطت هشدم هی ضْد کاُص دُذ تا تتْاًذ سقن تذُی % ٠١ُشسال حذّد 

% ٠/١٠، ٠٦٠٦ایي سقن دس سال )الص داخلی اش تشساًذ تْلیذ ًاخ% ٠٦تَ  ٠٦٠٠خْد سا دس سال 

یا هثال یًْاى، کَ ُن اکٌْى ّضع اش اص دیگش کطْسُای اسّپایی ّخین تش است، تایذ (. تْدٍ است

تْلیذ % ٠٦تذُی خْد سا تَ  ٠٦٠٠اص سفاٍ ّ هعیطت هشدم تضًذ تا تتْاًذ دس % ٠٠ساالًَ حذّد 

قاتل رکش است کَ، (. تْدٍ است% ٠/٠۴٧، ٠٦٠٦ًاى دس سال ایي سقن تشای یْ)ًاخالص داخلی تشساًذ 

ُواى گًَْ کَ دس ایي جذّل آهذٍ است، دسصذ تٌضل سطح صًذگی هشدم تذّى دسًظش گشفتي پشداخت 

تِشٍ ّام ُای دسیافتی ایي کطْسُا هحاسثَ ضذٍ است ّ، تا تْجَ تَ تِشٍ ُای عظیوی کَ تایذ تاتت ایي 

 . توشاتة تیص اص سقن رکش ضذٍ دس جذّل خْاُذ ضذ ّام ُا پشداخت ضْد، ایي دسصذ

تذیِی است کَ ُجْم سشهایَ تَ سطح صًذگی هشدم اص جولَ تشای تاصپشداخت تذُی ُا حولَ ای 

گاصاًثشی است، یعٌی اص یک سْ تا تحویل فقش ّ گشسٌگی ّ تیکاسی تیص اص پیص تْأم است ّ، اص 



. آخشیي قطشٍ ُای ضیشٍ جاى کاسگشاى ُوشاٍ استسْی دیگش، تا تطذیذ استثواس ّحطیاًَ ّ هکیذى 

خیضش تْدٍ ُای طثقَ کاسگش یًْاى ّاکٌص طثیعی ایي طثقَ تَ هصْتَ ای است کَ ایي حولَ گاصاًثشی 

آًچَ ایي سّصُا دس یًْاى هی گزسد فقظ گْضَ تس کْچکی اص جٌِن اًساى . سشهایَ سا قاًًْی هی کٌذ

 -چَ سسذ تَ کطْسُایی چْى ایشاى  -یي تخص ُای خْد سْصی است کَ سشهایَ حتی تشای هشفَ تش

ًیض، کَ اسگاى سشهایَ داسی ًْلیثشال ّ هذافع پیگیش تحویل فقش « اکًْْهیست»حتی . تذاسک دیذٍ است

ّ فالکت تیص اص پیص تَ اًساى ُای سّی صهیي تشای ًجات سشهایَ اص تحشاى است، ًتْاًستَ ًگشاًی 

 : چٌیي است OECDتْضیح ایي ًطشیَ دستاسٍ جذّل . سْصاى پٌِاى کٌذخْد سا اص چطن اًذاص ایي جٌِن 

ژّئي اًجام  ٠١دس هیاى اعتصاب ُا ّ اعتشاض ُای عوْهی خطًْت آهیض، هجلس یًْاى دس تاسیخ »

ایي قاًْى، کَ تشای اجشا . سیاضت تَ هشدم سا تصْیة کشد[ تحویل]اقذاهات اضطشاسی دّلت تشای 

تذّى آى، . ژّئي ًیاص داسد، الصم است ّ تایذ تصْیة هی ضذ ٠٦ص تَ یک سأی گیشی هجذد دس سّ

اتحادیَ اسّپا ّ صٌذّق تیي الوللی پْل تخص دیگشی اص ّام ًجات تخص خْد سا تَ ایي کطْس ًخْاٌُذ 

اها اص . ّ تذّى ایي ّام دّلت یًْاى ًخْاُذ تْاًست تِشٍ ّام ُای عظین دسیافتی خْد سا تپشداصد. داد

اًْى فطاس تس سٌگیٌی سا تش هشدم هعوْلی یًْاى ّاسد خْاُذ ساخت تی آى کَ اصالحات آًجا کَ ایي ق

تسیاسی اص دیگش کطْسُای . ساختاسی الصم سا تا خْد تَ اسهغاى آّسد، احتواال دس اجشا ًاکام خْاُذ ضذ

ت جذّل صیش هحاسثا. ثشّتوٌذ ًیض تذُی ُای ٌُگفتی داسًذ ّ تا دضْاسی ُای هطاتِی سّ تَ سّیٌذ

OECD  سا دس تاسٍ اقذاهاتی ًطاى هی دُذ کَ ایي کطْسُا تایذ اًجام دٌُذ تا تذُی ُای خْد سا تا سال

ایي سقن حذّدا ًطاى دٌُذٍ سالهت اقتصادی ّ . تْلیذ ًاخالص داخلی ضاى تشساًٌذ% ٠٦تَ  ٠٦٠٠

ای عضْ دسعیي حال ُواى ًسثتی است کَ پیواى هاستشیخت تشای هذیشیت پشداخت تذُی ُای کطْسُ

« .صیاد ًیست. اتحادیَ اسّپا تعییي کشد، پیواًی کَ اکٌْى ایي کطْسُا آى سا ّسیعا ًادیذٍ هی گیشًذ

 ( ٠٦٠٠ژّئي  ٠١سایت اکًْْهیست، )

دس هْسد ًجات سشهایَ اص تحشاى کَ دس ایي تْضیح « اکًْْهیست»صشف ًظش اص ًگشاًی ًْهیذاًَ 

ْضیح آى است کَ دّلت یًْاى تایذ تَ هشدم ایي کطْس فقش آضکاسا تَ چطن هی خْسد، ًکتَ افطاگش ایي ت

ّ فالکت ّ تیکاسی ّ سیَ سّصی سا تحویل کٌذ تا تتْاًذ اص اتحادیَ اسّپا ّ صٌذّق تیي الوللی پْل ّام 

خْى کاسگشاى یًْاى تایذ !! تشای چَ کاسی؟ تشای تاصپشداخت تِشٍ ّام ُایی کَ قثال گشفتَ است. تگیشد

ِشٍ ّاهی تثذیل ضْد کَ دّلت یًْاى اص اتحادیَ اسّپا ّ صٌذّق تیي الوللی پْل گشفتَ تا قطشٍ آخش تَ ت

سّضي تش اص ایي ًوی تْاى سالخی اًساى دس تاسگاٍ . است تا ساتطَ تحشاى صدٍ سشهایَ سا ًجات دُذ

 . سشهایَ سا ًطاى داد
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