فا نامج تطقیقات سیاسی و بینق ت ی
دقنشگا آزقد قسومی وقح نرضا
تار ننم  -زمسصان  / 0931صا 039 - 212

شاخصهاي اقتصادي و امنيت ملي ایران

زریر نگینتاجی - 1هومان حسینی - 2آذین کیانی

3

چکیده
با پایان جنگ سرد و طرح مسایل مربوو بوج جنوانی و ن در نظوا قتصاواد سیاسوی جنوانا منواب نور
قفزقری سیاست های قمنیصیا با وجوود تو قو قهتیوت قب واد سوزت قفوزقری قمنیوتا جایگوا ویو قی پیو ق
کوورد قنو  .در قیوون دورقن قمنیووت بووج ووطل بسوویوا مشوورح و بوویئ قز پوویئ مسوواعل قتصاووادی و توس و ج
قتصاوادی مبنوای قتصو قر دو ووتهوا تورقر فرفوت و قمنیووت م وی در قیون رقسوصا م نووو سوازی و  .ی نووی
قمنیت عووو بور ب و نظوامی آنا در جنبوج هوای قتصاوادیا مطویو زیسوصیا فرهنگوی و نیور نیوز تب وور
یافصج قست .در قین پ وهئ سو ی و

قسوت قمنیوت قز نگواهی موسو بررسوی و جنبوج هوای قتصاوادی

قمنیوت و تواریر واها هوای قتصاوادی بور روی قمنیوت م وی جتنووری قسوومی قیورقن موورد بطو
بررسووی توورقر فیوورد .بووج هتووین منظووور قز مطص و

و

ک ننووا کووج قمنیووت رق قز جنبووجهووای فونووافون مووورد

مشا ج ترقر می ده و نگاهی موس و قیجابی بج قمنیت دقردا قسص اد
واژگان کلیدی :اهاهای قتصاادیا قمنیت م یا توقن م یا مطص

قست.
ک ننا ا قیرقن.

 - 1عضو هیأ ت ع تی دقنشط ع و قتصاادی و سیاسی دقنشگا نی بنشصی.
 - 2دقنشجوی دکصری حقوق بینق ت ل دقنشگا عومج طباطبایی و عضو هیأت ع تی دقنشگا
حقوق و عضو هیأت ع تی دقنشگا پیا نورAzin.kiani63@yahoo.com .
 - 3کار ناسی قر

z_negintaji@sbu.ac.ir

Hosseini_hooman@yahoo.com
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مقدمه
قمروز م نو قمنیت م ی دچوار تغییور و دفرفوونی زیوادی

و

و در بررسوی قیون م نوو سو ی و

تووا عوووو بوور توجووج بووج قب واد نظووامی کووج مووورد نظوور رعا یسووتهووا قسووتا موووقرد ماننو

وواهاهووای

قتصاادیا قجصتاعی و نیر مورد توجج ترقر فیرد.
بری بوزقنا موضوو قمنیوت رق ذهنوی و مبصنوی بور تاوتیم بوازیگرقن مویدقنو ( .بووزقنا  )8731قز قصول
بوین ذهنوی بوودن مسو ج قمنیوت دو نصیجوج نیوز مویتووقن فرفوت؛ نزسوت آنطوج آسوصانج قمنیصوی دو وت و
م وت هوا مص واوت قز یطو یگر هوقهو بوود و قیون منوم بوج دیگور بوازیگرقن مصو کر موی وود کوج وتصووی
دو ت ها موضوعی رق قمنیصوی موی سوازن قیون وقت یصوی سیاسوی قسوت کوج نصوایجی رق نیوز در پوی هوقهو
دق ووت .دو ا قینطووج دیگوورقن چگونووج در هاووو

قمنیصووی سوواهصن ی و

قرزیابی میکنن ا منم قست .با توجوج بوج قینطوج رویطورد ک ننوا

موضووو موویقن یشوون و آن رق

نگواهی موسو بوج قمنیوتا مصناسو

بوا

تغییوور و تطوووظت نظووا بووینق ت ووی دق ووصج و آن رق قز زوقیووای فونووافون مووینگوورد و قز سووویی آن رق
قمری بوینقظذهوانی موی دقنو ا بنصور قز رویطردهوای دیگور روقبوو بوینق ت ول مویتوقنو بوج تبیوین م نوو
قمنیووت کتوو

کنوو  .قهتیووت یووافصن نقووئ قتصاوواد در قمنیووت م ووی کشووورهاا چووج در سووش دقهوول

بج صورت هتبسصگی م وی و چوج در سوش هوار بوج صوورت هتطواریهوای بوینق ت وی و پیتوانهوای
جنوانیا بوور کواهئ هزینووجهوای نظووامی و نگوا مكبووت کشوورهووا بوج هتو یگر توأریر موویفو قرد .قرتقووا
اها هوای قتصاوادی باعو

قفوزقیئ سوش رفوا عتوومی جام وج و

و باعو

حتایوت مردموی قز

عت طرد حاکتیوت منجور موی وود .قیون مشا وج قز نوو م نوومی و موروری (روش قسونادی و کصابزانوج
قی) قسوت کوج قز طریو فویئ بوردقری و مشا وج کصابزانوجقی بوا قسوص اد قز منواب دسوصج قول (فوزقرش
های ع تی ج ی پایان نامج هوا و مقواظت ع توی– پ وهشوی) و منواب دسوت دو (کصوا

هواا مجتوعوج

مقاظت ا دقیر ق ت ارف و نیر ) قنجا فیرد.

 -1ادبیات موضوع
قمنیت م ی برقی هر دو ت -م صوی قز قهتیوت هاصوی برهووردقر بوود ا چورق کوج دسوصیابی بوج هور هو ف
م ی و بین ق ت وی هتاننو توسو ج قتصاوادیا قجصتواعی و فرهنگویا قتصو قرا ربوات و مشوروعیت و نیور
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وقبسووصج بووج حاووول قمنیووت م ووی قسووت( .سوواعی و هتطووارقنا  )8711قفرچووج بسوویاری قز قن یشووتن قن
ع و سیاسی و روقبو بینق ت ل م نوو قمنیوت م وی رق بوجطوور و اف نیرتابول ت ریود دقنسوصجقنو ا قموا
بج طور ک یا قمنیت م ی رق می توقن قبوزقری بورقی رسوی ن بوج قهو قفی هتنوون منواف م وی ت قوی فوردد.
هتننین ع قی قمنیت م وی رق م نوومی مش و موی دقننو و آن رق هو فی دسوت یوافصنی ت قوی مویکننو .
منم ترین قهو قفی کوج در قیون هاوو

بیوان موی وون عبارتنو قز :ح و قسوصقول و تتامیوت قرضوی؛

تطق رفا مورد و ربوات سیاسوی کشوور؛ ح و و ق واعج قرزشهوای م وی و قعصقوادی و فورقهم کوردن
قمطان فرقنت هاطر نسبت بج تن ی های قجصتاعی (ربی یا . )8713
برژینسوطی ت ری وی قز قمنیوت م وی قرقیوج مویدهو کوج در آن مویتووقن تو قهل قب واد توسو ج و
قمنیت م ی رق موحظج کرد .وی مویفویو  « :منظوور مون قز قمنیوت م ویا م نوی مطو ود آنا ی نوی قمنیوت
نظووامی صوورف نیسووتا فرچووج ت و رت نظووامی یطووی قز قب وواد منووم رتابووت توواریزی قمریطووا و وووروی
قست .م صق
م صقو

قمنیوت نظوامی یطوی قز قب واد منوم رتابوت تواریزی آمریطوا و ووروی قسوتا در عوو

کووج قمنیووت م ووی موحظووات بیشووصری رق در بوور موویفیوورد .قز جت ووج زمامو قری سیاسوویا تو رت

قتصاووادیا نوووآوری فناورقنووجا حیووات قی و عو وژی

و نیوور  .توووش بوورقی نیوول بووج قمنیووت م ووی ب و ون

عنایوت بووج چنووین موحظوواتی چنو قن مووبرر نزوقهو بووود و قحصتوواظ بووج طسووت موویقنجامو » (ربی وویا
.)8713
م

نامارق م صق قست ق منیوت در فورو فطور قنسوان و در سوایج توسو ج عت وی قسوت .جام وجقی

کج فرفصار بطورقن هویوت و بوج تبو آن مشوارکت قسوتا نتوی توقنو بوج توسو ج دسوت یابو و قز قتصو قر
م ووی و قمنیووت بوواظیی برهوووردقر با و (روحووانیا  .)8713بنووابرقین م نووو قمنیووت م ووی رق بای و بووا در
نظر فرفصن قین تطووظت موورد بررسوی تورقر دقد کوج در قدقموج بوج بررسوی مبوانی نظوری قمنیوت م وی و
قرتبا مصغیرهای قتصاادی با آن پردقهصج می ود.

 -2مباني نظری :درآمدی بر رابطه امنیت و متغیرهای اقتصاد
در آناز دهة 8111ا برهی مصزااین حووز قمنیوت م صقو بودنو کوج دنیوا در حوال ورود بوج عاوری
قسووت کووج در آن قهتیووت و جایگووا

وواهاهووای قتصاووادی در م نووو قمنیووت بووج طووور فزقین و قی بوور
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قب اد سنصی سیاسی و نظامی آن نا

می ود .بزوئ قعظوم مسواعل سیاسوی هور کشوور بور قسوا

رفوا

و رون قتصاادی بود و جسصجوی رفا م وی هتورق بوا بردق وت هوای سونصی قز قمنیوتا یطوی قز مسواعل
سیاسوت عوا ی یوا دی تاسوی در بواظترین سوش آن قسوت (توری تیودا .)8717یطوی قز عوقمول عتو
تطووول م نووو قمنیووت قز قمنیووت نظووامی بووج قمنیووت قتصاووادیا دفرفووونی در نظووا بووینق ت وول قسووت .در
حا ی کج ب

قز جنگ جنوانی دو و در دورقن جنوگ سوردا سواهصار نظوا بوینق ت ول بور تقسویم تو رت

قسصوقر بودا قین مبنوای سواهصاری پوز قز فروپا وی قتطواد ووروی دسوصزوش دفرفوونی بنیوادین و .
بووج طووور ک وویا کوواهئ قهتیووت توو رت نظووامی نسووبت بووج تبوول در ت یووین جایگووا کشووور در نظووا
بینق ت لا تاریر بنیادین بر م نوو قمنیوت م وی ف ق وصج و باعو
با یم کج عوو بر ب
با

نظامیا در برفیرنو

و ا واه ق وطال مص واوتی قز قمنیوت

جنبوج هوای قتصاوادیا مطویو زیسوصیا فرهنگوی و نیور نیوز

(رقبرت مان لا .)8731
بر قسوا

رویطورد مطصو

ک ننوا ا ت ریود قمنیوت بوا تطوول در سواهصار نظوا بوینق ت ولا قز

حا ووت سووزتقفووزقری بووج حا ووت نوور قفووزقری تب و یل و

قسووت .قیوون مطص و

بیشووصر قز منظوور حقوووق

بینق ت ل و وقبسوصگی مصقابولا تن یو های قمنیوت رق در سوج سوش جنوانیا منشقوجقی و دقه وی بررسوی
مووینتای و و موواهیصی ترکیبووی بوورقی تن ی و ها تاعوول قسووت (ربی وویا  .)8713مطص و

رهیووافصی

ک ننووا

قست کج در رقسصای پایوج فو قری جایگواهی مسوصقل بورقی مشا وات قمنیصویا تووش دق وصج توا قمنیوت رق
قز جنبوج هوای فونووافون موورد مشا وج توورقر دهو ا قموا در برهووی جنبوجهوا بیشووصر تترکوز کورد و ب ضووا
مبصطر و طرقح آن نیز بود قست (عب ق جهانیا.)8711
قفطار کسانی کج رویطورد نوا ر بور تو رت رق تورجی موی دهنو ا مبصنوی بور مطصو
در روقبو بینق ت ل بود قست .قما کسانی کوج بوج رویطورد مبصنوی بور صو
آرقی مطص

وقتو فرقیوی

عوتوجمن نو ا کوم و بویئ بوج

آرمانهوقهان تطیوج دقرنو  .آرموانهوقهوان قسوص ظل موی کننو کوج بردق وت آننوا در مقایسوج

با دی فا پرقکن

وقت فرقیانا بج موحظج جوام و ک وی مسو ج منجور و

و در عوین حوال توجوج آننوا

بج طور مسصقیم روی مس ج بنیوادین جنوگ مصترکوز موی وود .بوج نظور وقتو فرقیوانا قز آنجوا کوج جنوگ
منم ترین تن ی نا وی قز مسو ج قمنیوت م وی قسوتا یوافصن رق ح وی بنیوادین بورقی آنا موجو

حو ف

مس ج قز صطنج بینق ت ی می ود.
تا دهج  8111ا قین دو نطو بردق وت بور هتوج ت طورقت مربوو بوج مسو ج قمنیوت م وی حواکم
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بود .در قیون فضوا چوارچو هوا و مطو ود هوای م نوو قمنیوت م ویا بورقی قمنیوت موورد نیواز کوافی و
پاسووزگو نبووود .بووا توجووج بووج قیوون فضوواا دیوو فا هووایی در میووان قن یشووتن قن ووطل فرفووت کووج بووا
دی فا های ساب قز م نو قمنیت مص واوت بوود .مجتوعوج قیون تطووظت باعو

موی وود توا در ف صتوان

م رن بج جای «سو بینگوری» دربوار قمنیوتا بیشوصر بوج ب و قیجوابی و «تاسیسوی» آن پردقهصوج وود .در
وقت ا نگا م رن بج قمنیتا نگاهی چنو سوویج قسوت کوج بور قسوا

آنا چوج در سوش عوقمول قمنیوت زق

و چج در سش عوقمل قمنیت زدقا موضوعات مصنوعی تأریرف قرن (و یپور زرومیا .)8717
در ب

دقه یا قمنیت م ی کج مصطوی بور توانونفرقیوی قسوتا نگورشهوا بویئ قز پویئ م شووف

بج تووقنین قتصاوادی قسوت و توأمین قمنیوت م وی در فورو بنبوود وضو یت قتصاوادی ت قوی موی وود .قز
قین روا ما طیت هاوصی بیشصر موورد توجوج تورقر فرفصوج و بوج قیون ترتیو ا م نوو دو وت و جایگوا
آن در تووامین قمنیووت م ووی دسووصزوش تطووول وو

قسووت .قمووروز در عاوور جنووانی وو ن قتصاووادهاا

قتطادهاا قعصوفهاا دوسصیها و د وتنیهواا بوا م یارهوای قتصاوادی م نوا موییابو  .بوا وجوود رتابوت بور
سر مناف در بشن مسایل قتصاادیا قتصااد بوج عنووقن یو
بیب یل برهوردقر

قهور قمنیوت بوینق ت ولا قز چیرفوی و نقشوی

قسوت .بورقی نتونوجا قتطادیوج قروپواا قمضوای هور موقفقصناموج تجواری قتصاوادی رق

موکول بوج توقفقوات قیو عو وژی

بور سور موضووعات مربوو بوج حقووق بشورا سووح و مووقرد مشوابج

مینتای ( .ربی یا )8713
کشووورهای توس و ج نایافصووج یووا درحووال توس و جا بوورقی ت و قو حیووات سیاسووی و ج وووفیری قز
مشووطوت دقه وویا نیازمن و سوورمایجف و قری و کت و هووای قتصاووادی موسسووات قتصاووادی بووینق ت ووی
جنووت قنجووا طوورحهووای قتصاووادی و ق ووصغالزقیووی هسووصن  .بو هیهووای نا ووی قز قیوون وق هوواا مصضووتن
م قه ووج هرچووج عتی و توور موسسووات بووینق ت ووی مانن و بان و

جنووانی و صوون وق بووینق ت ووی پووول در

قتصااد کشورهای در حال توسو ج قسوت .تواریر با ول و بوا قو قیون موحظوات بور کشوورهای درحوال
توس جا می توقن هود رق بج وطل وقرد آمو ن شتوجقی جو ی بوج قمنیوت ف وی و ب ن مو ت نشوان دهو .
قز طوورف دیگوورا وقرد و ن بووج قعووصوفهووا و قتطادهووای بووینق ت ووی بووا قه و قف قتصاووادی و توس و جقی
میتوقن قز مساعل تنئزقی سیاسی و قمنیصی در روقبو بین کشورها بطاه .
هر چن کج هیچ کشوری با درون فرقیوی و قتزواذ سیاسوت هوای قنوزوق فرقیانوج بوج توسو ج دسوت
نیافصجا قما قین یو

روی سوطج بوود و بایو بوج تب وات قمنیصوی قتزواذ قیون سیاسوتهوا نیوز توجوج کورد.
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موحظوج موی وود کوج نبووود ت امول مكبوت بوا سوایر کشووورهاا باعو

عقو

مانو فی قتصاوادیا توسو ج

نیووافصگی و نبووود ق ووصغال بووج وقسووشج هتطوواری ن ق ووصن بووا قتصاوواد جنووانی مووی ووود و قیوون منووص بووج
تض و ید قمنیووت م ووی در دقهوول و قفووزقیئ هزینووجهووای نظووامی و تن یوو های هووارجی هوقهوو
بنابرقینا جنانی

وو .

ن قتصااد و ت امل قتصاوادی بوا سوایر کشوورهاا بور قمنیوت م وی کشوورهوا تاریرفو قر

بود و تأریرقت آن بج چگونگی بنرمن ی کشورها قز قین فرقین بسصگی دقرد.

 -3شاخصهای اقتصادی مؤثر در ارتقای امنیت ملي
در قین بزوئ بوج برهوی قز منتصورین واها هوای موورر کوج در قفوزقیئ تووقن م وی موورر بوود و در
ننایت بشور مسصقیم و یا نیر مسصقیم بج بر قمنیت م ی مورر هسصن ا پردقهصج می ود.
 -8درآم م ی  :درآمو م وی وسوی ج موورری بورقی قنو قز فیوری ف ا یوت قتصاوادی یو

جام وج

و سوونجئ درجووة رفووا قتصاووادی موورد بووود و قز قیوونرو درآمو م ووی رق موویتوووقن بووج عنوووقن نتاین و
میووزقن ر و ا توس و ج و تووا ح و ودی رفووا قتصاووادی ی و

جام ووج دقنسووت (ت ض و یا  .)8711قفووزقیئ

درآموو م ووی بووج م نووی قفووزقیئ درآموو سوورقنج کشووور و یووا بووج عبووارتی دیگوورا کوواهئ مشووطوت و
م ضوت قجصتاعی بود کوج قیون بوج مشوروعیت بیشوصر دو وت در نوزد آحواد جام وج کتو
نصیجج بج قیجاد ی

کورد و در

فضوای قمون و تووق بوا آرقموئ در جام وج موی قنجامو کوج قیون بوج م نوی بواظ رفوصن

قمنیت م ی در ب و دقه وی قسوت .هتننوین قفوزقیئ درآمو م وی بوج م نوی قفوزقیئ تووقن قتصاوادی در
سش منشقج و بوینق ت ول بوود کوج قیون بوج م نوی قفوزقیئ تووقن تواریرفو قری بور م وادظت منشقوجقی و
جنانی کج قین هود نیز تقویتکنن

سش و میوزقن قمنیوت م وی قسوت .قز طرفوی دیگورا هور چوج درآمو

میی

کشوور بیشوصر با و ا توقنوایی آن کشوور در قفوزقیئ بودجوج نظوامی بیشوصر و

بازدقرن

در برقبر حتوت قحصتا ی سایر رتبا بج کشور مزبور قست.

و قیون عوام ی

 -1بیطوواری :بوویفتووان یطووی قز بزرفصوورین و فرقفیرتوورین مشووطل قتصاووادی جوقم و در حووال
حاضر بیطواری قسوت .بیطواری عووو بور قینطوج تشو درآمو فورو بیطوارقن رق بوج دنبوال دق وصجا دقرقی
تب ات قجصتاعی منتی نیز هست کج می توقنو عامول تقویوت و یوا منشوا م اسو قجصتواعی بزرفوی با و
و قین هوود بوج طوور نیرمسوصقیم بور قمنیوت م وی کشوور تواریر فو قر قسوت (قهوویا .)8738در نظریوج
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پارسنزا یطی قز عوقمل عت
قفزقیئ آنا باع

قفوزقیئ ناهنجارینوا کوج مزول قمنیوت جام وج قسوتا بیطواری بوود و نور

بیشصر و ن عو

قمنیوت وغ ی و قطتینوان قز توامین مزوار زنو فی قسوت کوج قیون

بووروز ق ووطاظت فسووصرد قی در جام ووج مووی ووود (نبوووی و هتطووارقنا  .)8711فوورد بیطووار حصووی

باعو

قفوور پایبن و ی زیووادی بووج قصووول قهوتووی و قنسووانی هووم دق ووصج با و ا پووز قز م و تی قسووصطا ج و

و

قینجاست کج دیگر برقی قو قرزش هوا م نوا و م نوو وقت وی هوود رق قز دسوت مویدهنو و حصوی متطون
قست بج ض قرزش ب ل ون  .تن یو

و ن قرزش هوای یو

جام وج در وقتو نقشوج ورو بوج چوا ئ

ن قمنیت م ی قست(رحیتیا . )8711

کشی

 -7تور  :تور قررقت ت یوینکننو قی بور توسو جا تو یو و تجوارت دق وصج و مویتوقنو توسو ج
قتصاادی رق با هشور جو ی موقجوج سوازد .آروار زیانبوار توور تننوا بوج کواهئ تو رت رتابوت تو یو قت
م ووی در بازقرقهووای دقه ووی و جنووانیا کوواهئ صووادرقت و قفووزقیئ وقردقت و کسووری بیشووصر موقزنووج
تجوواری مط و ود نتووی فوورددا ب طووج تووور دقرقی آرووار من ووی نیرتابوول برفشووصی بوور تزاوویا منوواب و
عوقموول تو ی و دقرد (قهووویا  . )8738پیشووبرد قه و قف قتصاووادی و قفووزقیئ ر و تو ی و نیازمن و کنصوورل
تور قست و قز هتین روست کوج بوج صوورت ویو ا کواهئ منشقوی آن در برناموجهوای قتصاوادی موورد
توجج ترقر میفیرد .کاهئ تور نوج تننوا بور ر و و تو یو تاریرفو قر بوود ا کوج بور میوزقن رضوایصتن ی
عتومی هم بسیار مورر قست .هر چج سش تیتوتهوا پوایین تور با و ا تو رت هریو جام وج بواظتر و بوج
عبارتی دیگر میزقن رفا جام وج نیوز بواظتر هوقهو بوود کوج قیون بوج تقویوت بیشوصر قمنیوت م وی کتو
میکن .

 -4بررسي مهمترین متغیرهای اقتصاد ایران
تو ی م ی قیورقن طوی دور  8713-11ا بوا وجوود رونو و رکودهوای قیجواد و
ر

بوا یو

نور مویوم

دق صج قست .در برهی قز سال ها ر و قتصاواد تابول موحظوج و در برهوی سوالهوا قیون نور ر و

کاهئ پی ق کورد قسوت .آمارهوا و قصووعات قتصاواد قیورقن نشوان مویدهو کوج رقبشوج بسویار نزدیطوی
بوین تو یو م وی و بیطو اری در هور قتصاوادی قز جت وج قتصاوواد قیورقن طوی دور  8731-11وجوووددقرد.
سال هایی کج تو ی م وی دچوار رکوود و
تو ی با قو زیادتر

و وطاف تو یو ی عتیو تور و

)ا نر بیطاری قفزقیئ چتشگیری دق صج قست.

(فاصو ج تو یو وقت وی قز
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ج و قول ( )8وض و یت نوور تووور و بیطوواری قیوورقن در مقایسووج بووا سووایر کشووورهای منشقووج رق
نشان میدهو  .نور توور قیورقن در مقایسوج بوا سوایر کشوورهای هتسوایج و منشقوج بواظ قسوت .دقد هوا
نشان می ده کج نور توور در یو

دور  1سوا ج در کشوور ترکیوج قز  11درصو بوج  1درصو کواهئ

پی ق کرد قست .کاهئ نر توور و بیطواری و هتننوین ر و قتصاوادی مناسو
باع

تا ترکیج بج ی

طوی سوالهوای قهیور

بازیگر ت رتتن در صطنج منشقج و حصی بینق ت ی تب یل ود.

ج ول -8مقایسج نر تور و بیطاری قیرقن با چن کشور منشقج (درص )
1111
1118
1111
اه
تور بیطار تور بیطار تور بیطار
87
82
82
88
82
قیرقن 82
ی
ی
ی
کشور
1
1
1
1
-8
عربس -8
81
21
1
12
3
ترکیج 11
تان
1
7
7
3
پاکسصا 2
81
7
1
1
1
7
مار
ن
منب world development indicator , 2007 :

1112
تور بیطار
81
ی
1
81
1
1
3
88
-

1117
تور بیطار
81
81
ی
8
88
11
7
88
1

1111
تور بیطار
87
ی
8
81
1
1
1
-

مقایسووج وضوو یت وواها هووای کووون قتصاووادی قیوورقن بووا سووایر کشووورهای عضووو منووا
( )MENAدر ج ول زیور نشوان مویدهو  ،بوا وجوود آنطوج وضو یت واهاهوای قتصاوادی قیورقن در
سال  1111مناسو تور قز وضو یت قموروز نیوز بوود ا در مقایسوج بوا سوایر کشوورها قز رتبوج و جایگوا
مناسووبی برهووودقر نبووود قسووت .دق ووصن چنووین پارقمصرهووای قتصاووادیا در ب ن موو ت موویتوقنوو بوورقی
جایگا ما در سش منشقج مشطوتی رق قیجاد نتای .

ج ول  -1مقایسج اهاهای کون قتصاادی
(درص ا تو ی قستی بر حس
کشور
ق جزقیر
قردن
قیرقن
مرقکئ
یتن
مار

ر

قتصاادی
8.2
1.7
1.1
3.7
7.1
1.1

ر تو ی
1.1
سرقنج
7.1
7.2
1.7
1.1
2.2

می یارد دظر)

تو ی قستی
881
82
181
13
83
813

نر تور
1.1
1.8
88.1
7.8
81.3
3.3

نر بیطاری
81.7
82.1
88.1
88.1
81.1
1.7
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1.1
1.1
عربسصان
7.7
81.3
قمارقت
1.3
81.8
تشر
2.1
3.1
بطرین
1.3
1.8
سوریج
منبع :فزقرش بان جنانیا سال .1113

711
833
23
81
11

1.1
1.1
3.1
7.2
1.1

3.1
7.1
1.8
8.1
-

آمارهووای مربووو بووج بزووئ تجووارت هووارجی نشووان موویدهوو کووج بوویئ قز  31درص و کوول
صوادرقت قیورقن رق ن وت و مووقد ن صوی تشوطیل مویدهو تشوطیل مویدهو  .در قیون قتصاوادا درآمو های
ن صی بوا توأمین منواب قرزی دو وتا ضورورت صوادرقت کاظهوا و هو مات بوج هوار قز کشوور رق کوم
قهتیت مینتایو  .قیون باعو

و

کوج تو یو کاظهوای دقهول تننوا در یو

فضوای نیور رتوابصی قنجوا

فرفصج و جنتفیرهوا تو یو کاظهوا بیشوصر دقه وی بوود ا کوج نصیجوج آن قز دسوت دقدن تووقن رتابوت در
بازقرهای جنانی قست .با وضو یت موجوودا هرفونوج دفرفوونی در بازقرهوای ن وت جنوان مویتوقنو بور
پارقمصرهای قتصااد قیرقن تاریر ف ق صج و قین می توقن ی

نتیجه گیری
در قیوون مقا ووج س و ی و
فروپا ی ب و

عامل تن ی با .

کووج موضووو قمنیووت و عوقموول قتصاووادی مووورر مووورد بررسووی توورقر فیوورد.

ورقا ر و سوری تجوارت بوین ق ت ول و فسوصرش قرتباطوات جنوانی سوب

قتصااد در مطور مباح

و کوج

مربوو بوج قمنیوت م وی تورقر فیورد و نقوئ ج یو ی بورقی آن تاوور وود .قز

قیوون رو توجووج بووج نقووئ مصغیرهووای کووون قتصاووادی ماننو تو یو م وویا نوور تووور ا میووزقن بیطوواری در
قمنیوت م وی قز قهتیوت بواظیی برهووردقر قسوت .مقایسوج مصغیرهوای قتصاوادی جتنووری قسوومی قیورقن
بووج عنوووقن ی و

کشووور ت رتتن و منشقووجقی بووا سووایر کشووورهای منشقووج نشووان موویده و کووج جتنوووری

قسومی قیرقن برقی ح و و هتننوین قرتقوا جایگوا هوود مویبایسوت بوج مصغیرهوای قتصاوادیئ توجوج
بیشووصری نشووان دهو کووج در قیوون رقسووصاا رقهطارهووای زیوور توصوویج مووی ووود :تنووو بزشووی صووادرقتا
هتاهنگی بیشصر «دو ت  -بازقر»ا توزی عادظنج درآم ها و کاهئ فاص ج طبقاتی.
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