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علٖطَسٖ 
علٖقاسوٖحس٘يدّقاىشَسکٌذ

چکيذه
ؾيبؾتّبيتدبضيٍهبليثِػٌَاىهدوَػِالساهبتهَثطثطٍضعؼيتػطضعٍِ
تمبضبيهحهَالتثٌگبُّبً،مفهْويزضتثجيتالتهبزيّعطوكعَضيثطػْعسُ
زاقتٍِاگطتَليسًبذبلمزاذلي،اقتغبلٍ،اضزاتٍنبزضاتٍ،تَضمضاهْوتطيي
هتغيطّبيالتهبزوالىزضًظطثگيطين،آًگبُاييؾيبؾتّبثطثرفلبثع تعَخْي
اظهتغيطّبيالتهبزوالىهَثطذَاٌّسثَز.زضاييهمبلًِكبىزازُقسُاؾعتوعِ
ؾيبؾتّبيتدبضيٍهبلياتربشقسُطي20ؾعبلاذيعطهٌدعطثعِايدعبزضقعس
اقتغبلعزازضوكَضگطزيسُاؾتّ،وچٌييثباؾتفبزُاظآذطييخسٍلزازُ-ؾتبًسُ
آهبضي،اثطتحطينالتهبزياظططيكوبّف30زضنسٍاضزاتوبالّعبيؾعطهبيِاي
ثطثرفّبيوليسيهحبؾجِقسُاؾتً.تبيحًكبىهيزّعسوعِخْعتهمبثلعِثعب
تحطينّب،اگطؾيبؾتّبياػتجعبضياظططيعك1445زضنعسازععايفزضتؿعْيالت
اػطععبييثبًععهّععبٍؾيبؾععتّععبيتدععبضياظططيععك943ازعععايفزضنععبزضات
هحهَالتغيطًفتعيٍ1349زضنعسازععايفزضٍاضزاتوبالّعبيؾعطهبيِاي،زض
ظيطثرفّبيوليسيتغييطوٌس،آًگبًُعزيهثعِّ500ععاضًفعطقعغ خسيعسزض
وكَضايدبزٍثيفاظ045زضنسًيعًطخضقسالتهبزيازعايفذَاّسيبزت.
کليذواژهها:ضقساقتغبلظزا،خسٍلزازُعؾتبًسُ،ظيطثرفّعبيوليعسي،ؾيبؾعت
تدبضي،ؾيبؾتاػتجبضي.

زوتطيالتهبز-ػضَّيبتػلوعيگعطٍُآهَظقعيالتهعبزٍثبًىعساضياؾعالهي،زاًكعگبُذعَاضظهي،
toussiali@gmail.com

زوتطيالتهبز–وبضقٌبؼثبًههطوعي(ًَيؿٌسُهؿئَل)ghaseme@gmail.com،

زاًكدَيزوتطيالتهبز–وبضقٌبؼثبًههطوعيhosseindehghan@gmail.com.

تبضيدزضيبزت،1397/6/15:تبضيدپصيطـ1397/9/15:
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.1مقذمه
ثطضؾيضًٍسضلبثتپصيطيوكَضّبزض40ؾبلاذيطًكعبىهعيزّعسوعِثطذعياظ
وكَضّبيكطقٍآؾيبيخٌَةقطليهَزميتّبيگؿتطزُايزضازعايفزضآهسؾعطاًِ،
وبّفزمطٍايدبزهكبغ خسيسزاقتٌسوِزضاييهيبىؾعٌگبپَضٌّ،ع وٌع ،غاپعي،
حَظُثِقوبضهيضًٍعسً.ىتعِحعبيع

چيي،تبيَاىٍوطُخٌَثيوكَضّبيقبذمايي
اّويتآىاؾتوِزضتوبهياييوكَضّبٍضؼيتقبذمضلبثعتپعصيطيٍقعبذم
تَاًوٌسؾبظيتدبضيثبالّ،عيٌِّبيتدبضتػوَهعبپعبييي،ذعبلمنعبزضات(ًؿعجت
تدبضتثِتَليسًبذبلمزاذلي)ضقسيچكوگيطيزاقتٍِزضآهسؾطاًًِيععضقعسي
لبث تَخِضاتدطثًِوَزٍُتمطيجبتوبهيايعيوكعَضّبثعِثعبظيگطاىزؼعبلزضهحعي 
ّبيتدبضتٍثْجَزقبذمّعبي


هَزميتزضوبّفّعيٌِ
تدبضتخْبًيثسلقسُاًس.
پصيطي،نطزبثِذبططوبّفتؼطزِ ّعبيٍاضزاتعيًجعَزُثلىعِثعِزليع اضتجعب 

ضلبثت
تٌگبتٌ تَؾؼِالتهبزيايعيوكعَضّبثعبپيكعطزتّعبيحبنع قعسُزضهعسيطيت،
ظيطؾبذتّب،همطضاتٍاضتجبطبتاظضاُزٍضحبن قسٍُتمطيجبوكَضيوعِوعبّف
زمطٍايدبزاقتغبلضاثسٍىازعايفزضذبلمنبزضاتتدطثِوعطزُثبقعسً،وعيتعَاى
يبزتّ.طچٌسثطًٍسازّبيضلبثتپصيطي(ّوچَىازعايفزضآهعسؾعطاىٍايدعبزقعغ 
خسيس)ثبتَؾؼِنبزضات،ثِقى ذَزوبضايدبزهعيقعَز،لعيىيتفعبٍتّعبيلبثع 
هالحظِايزضضزتبضضلبثتپصيطياييوكَضّبًٍحَُثىبضگيطيؾيبؾتّبيتدبضيٍ
اػتجبضيخْتحهَلثِاييثطًٍسازّبٍخَززاضز.
ازعايفضلبثتپصيطي،هتبثطاظتوبهيػَاهلياؾتوِهَخعتاضتمعبيثْعطٍُضيٍ
ضزبُوكَضقسٍُثعبلطجغ،ؾيبؾعت ّعبيتدعبضيٍاػتجعبضيًيععثعِػٌعَاىهْوتعطيي
ؾيبؾتّبيهَثطثطوبضوطز،اّسافٍضاّجطزّبيثرفّبيهرتلع التهعبزيًمكعي
هَثطزضاييازعايفثطػْسُزاضًعسٍزضًگعبّيوعالى،توعبهيزؼبليعتّعبيتدعبضي،
ثبظضگبًي،هبليٍحتينٌؼتيزضلبلتاييؾيبؾتّبلبثع تؼطيع ّؿعتٌس.گؿعتطُي
اثطگصاضياييؾيبؾتّبثِگًَِاياؾتوِثؿعيبضياظؾيبؾعتگعصاضاىزضوكعَضّبي
هرتل اظآًْبخْتپيكجطزاّسافالتهبزيٍؾيبؾيذَزثْطُخؿعتٍِثؼضعباظآى
ثِػٌَاىاثعاضيتَاًوٌسخْتحوبيتاظهحهَالتزاذلياؾتفبزُوعطزُاًعسّ.طچٌعس
اؾتفبزُاظاييؾيبؾتّبخْتحوبيتاظتَليساتزاذلي،زيطيٌِايثعِلعسهتتعبضيد
ػلنالتهبززاقتٍِثرفلبث تَخْياظالتهبززاًبىثًِمساؾتفبزُاظاييؾيبؾعتّعب
خْتتَؾؼِالتهعبزيپطزاذتعِ اًعس،لعيىيهٌبلكعِزضذهعَلثىعبضگيطييعبػعسم
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ثىبضگيطيآًْبػوالًتيدِايهكرمزضثطًساقتٍِاهطٍظًُيعثبٍخَزؾيبؾعتّعبي
تدبضيتأييسقسُتَؾ ؾبظهبىتدبضتخْبًي،اػوبلتؼطزِثعطٍاضزاتٍيعبازععايف
آىٍاخطايؾيبؾتخبيگعيٌيٍاضزاتػوالٍثِززؼبتثىبضگطزتِهيقعَز.زضايعي
همبلًِ،رؿتثِثطضؾياخوبليازثيبتهطثَ ثِضلبثتپصيطيٍپيكيٌِآىٍّوچٌعيي
اضتجب آىثبهَضَعتدعبضتپطزاذتعِقعسٍُاظهيعبى12ضوعيهَخعَززضقعبذم
ضلبثتپصيطيخْبًي،زٍضويهطتج ثبؾيبؾتّبيتدبضيٍاػتجبضيتَضيحزازُقسُ
گبًِهَخَززضقبذمضلبثتپعصيطيخْعبًيزض

اؾت،ؾپؽاضظيبثياخوبلياضوبى12
ايطاىهَضزثطضؾيلطاضگطزتِقسٍُاثطگصاضيؾيبؾتّبيتدبضيٍاػتجبضيزضطعَل
20ؾبلاذيطثطضقساقتغبلعزاثطضؾيقسُاؾت،زضازاهِثباؾتفبزُاظآذطييخعسٍل
ؾتبًسُوكَضً،گطقيخسيسثِهفَْمظيطثرفّبيوليسيقسٍُتغييطزضثطذعي

زازُع
اظاثعاضّبيهَخَززضؾيبؾتّبيتدبضيٍاػتجبضي،هؼطَفثِظيطثرفّبيهٌترت
التهبزيٍزضخْتايدبزضقساقتغبلعا،اضائِقسُاؾت.زضپبيعبىًيععًتيدعِگيعطيٍ
اضائِضاّىبضّبيؾيبؾتيثبّسفحوبيعتاظتَليعساتزاذلعيزضهمبثع تحعطينّعبي
التهبزيٍتَخِثِثرفّبيوليسيٍاقتغبلعاهسًظطلطاضگطزتِاؾت.



.2مثاني نظزي

ضلبثتپصيطي( )Competitivenessزضزطٌّ لغعتػوعَهيآوؿعفَضز()2016ثعِ
توبيليلَيخْتوؿتهَزميتتؼطي قسُاؾت،ليىياييهفْعَماظًظعطػلوعي،
هفَْهيپيچيسُ،زاضاياثؼبزهرتل التهبزي،اختوبػيٍحتيؾيبؾعيثعَزٍٍُاغُاي
خسيسزضزاًفالتهبزثِقوبضهيضٍزٍثِّوييزلي ًيعتؼعبضي هرتلفعيثعطايآى
اضايِقسُاؾت.ثطذيآًطاقبذهيثطاياًساظُگيطيهعيتيبػسمهعيتيعهوكعَض
زضزطٍـهحهَالتفزضثبظاضّبيثييالولليتؼطي وطزُاًس(ٍاحعسآهعبضيؾعبظهبى
ّوىبضيّبيالتهبزيٍتَؾؼِ).)2014((OECDثؼضيًيعضلبثتپصيطييعهوكعَض
ضازطٍـوبالّبٍذسهبتهطبثكاؾتبًساضزّبيثييالولليخْتازعايفزضآهعسٍالؼعي
ٍثْجَزويفيتظًسگيهطزمزضيهزٍضُثلٌسهستهعيزاًٌعس(پعَضتط(.)1990،)Porter
ػسُايضلبثتپصيطيضاتَاًبييوكَضّبزضزطٍـهحهَالتكعبىزضثبظاضّعبيخْعبًي
تؼطي وطزُاًس(وٌفطاًؽتدبضتٍتَؾؼِؾبظهبىهل ).)2004،(UNCTADػالٍُثط
ازطازًْ،بزّبيهرتلفيًيعثِتؼطي ضلبثتپصيطيپطزاذتِاًعس قعَضايضلبثعتپعصيطي
آهطيىعب()U.S Council on Competitivenessوعِاظؾعبلٍ1986زضخْعتتَؾعؼِ
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ضلبثتپصيطيآهطيىبتبؾيؽقسُاؾتّ،سفذَزاظضلبثتپصيطيضاازعايفثْطٍُضي
زضثبظاضّبيخْبًيٍاضتمبيؾطحظًسگيهطزماييوكَض،تؼطي وطزُاؾعت(پعَضتط
ٍٍاىاٍپؿعععبل(.)2001،)Van Opstalثعععِػميعععسُهَؾؿعععِثعععييالوللعععيتَؾعععؼِ

،ضلبثتپصيطيهلعي

هسيطيت()International Institute for Management Development
ًكبىهيزّسوِچگًَِهلتّباظتَاًبييّبيذعَزثعطايضؾعيسىثعِضزعبُالتهعبزي
اؾتفبزُهيوٌٌس(ثطيؽ(.)2016،)Bris

زضهيبىگؿتطُيتؼبضي ٍػَاه هَثطثطضلبثتپصيطي،هْوتطييٍوبضثطزيتعطيي
تؼطي ،هطثَ ثِهدوغخْبًيالتهبزاؾتوِضلبثتپصيطيضاهتبثطاظتوبهيػعَاهلي
هععيزاًععسوععِهَخععتاضتمععبيثْععطٍُضيٍضزععبُوكععَضهععيقععَز(ؾععباليهععبضتييٍ
زيگطاى(.)2016،)Sala-I-Martinثبٍخَزًَپبيياييٍاغُ،ضلبثتپصيطيهفَْمضاثطِ
تٌگععبتٌگيثععبزٍهفْععَمترهععمگطايععيٍتدععبضتآظازآزاماؾععويتزاضزوععِزاضاي
ضيكِايتبضيريّؿتٌس(چٍَهعَى(.)2000،)cho & Moonپعَضتط()1990زضوتعبة

هعيتضلبثتيهلع ثيعبىهعيو ٌعسوعِاگعطوكعَضّبثتَاًٌعسهحيطعيهٌبؾعتضاثعطاي
وؿتٍوبضّبزطاّنوطزٍُاظآًْبزضثبظاضّبيخْبًيحوبيتوٌٌس،ايعيػوع ثبػع 
ازعايفضزبُهطزمٍضلبثتپصيطيوكعَضّبهعيقعَز.وطٍگوعبى()1994ثعبضزًظطيعِ
پَضتط،ثطاييػميسُاؾتوِاضتجب ضزبُوكَضّبثبهَزميتقطوتّعبيآىوكعَضزض
ثبظاضّبيخْبًينطزبيهزطضيِثَزٍُتدطثًِيعآًطاتبييسًويوٌعسثعِگًَعِايوعِ
وكَضّباظهٌظطؾطحضلبثتپصيطي،ثبيىسيگطضلبثتًويوٌٌسٍآهبضّبًيعًكبىزٌّسُ
ٍخَزضلبثتيهؼٌبزاضثييوكَضّبزضحَظُضلبثتپصيطيًيؿت(ّوبى).پعَت()2000
ثبتبييسًظطوطٍگوبى،هؼتمساؾتوِضلبثتثييوكَضّبثعِهؼٌعبيثعبظيثعبهدوعَع
نفطًجَزٍُثطًسٍُاحسيًساضز.اييثبظيضلبثتي()Competition Gameتطؾعينوٌٌعسُ
ًَعػو ّبٍػىؽالؼو ّبيوكَضّبزضهمبث يىسيگطًيؿتٍنعطزبتطؾعينوٌٌعسُ
ثطًبهِيوكَضّبثطايازعايفؾطحضزبُهطزمآىوكَضاؾت.

زضهيبىًظطيِّبيالتهبزيً،ظطيِّبيهطتج ثبتدبضتٍؾيبؾعتّعبيتدعبضيٍ
اػتجبضي،تَخِثيكتطيثِهَضَعثْطٍُضيزاقتٍِثبووياغوبوؾٌ ثٌعبيهفْعَم
ضلبثتپصيطيثِقوبضهيضًٍس(چٍَهَى.)2000،ثطايياؾبؼ،هَضَعازعايفضزعبُ
يهوكَضاظططيكايدبزتطاظتدبضيهثجتثبزيگطوكَضّبوِتَؾ هطوبًتيليؿتّعب
هططحقسُاؾتضاهيتَاىاٍلييًمطٍِضٍزثِحَظُضلبثتپصيطيزضًظعطگطزعت.اظ
ًظطآًْب،تطاظتدبضيهٌفييهوكَضًوبزياظوبّفضزبُاؾت.آزاماؾويتزضوتبة
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ثطٍتهل (،)1776ازعايفضزعبُضانعطزباظططيعكتَليعسترههعيهحهعَالتيوعِ
وكَضّبزضآًْبهعيتهطلكزاضًس،تفؿيطهيوطزوِتَليعسترههعي،ثبػع ازععايف
ٍضيٍثْجَزضزبُوكَضهيقَز.ضيىعبضزٍ()1817ثعبثؿع ًظطيعِهعيعتهطلعك،

ثْطُ
هؼتمسثَزوِوكَضّبّطچٌسهوىياؾتزضيهوعبالاظهعيعتهطلعكخْعتهثجعت
وطزىتطاظتدبضيذَزثطذَضزاضًجبقٌس،ليىيثبتوطوعزضتَليسهحهَالتيوِهعيعت
ًؿععجيًؿععجتثععِؾععبيطوكععَضّبزاضًععس،ه عيتَاًٌععسضزععبُذععَزضاازعععايفزٌّ عس.
ّىچط(ٍ)1919()Heckscherاٍّليي(ً)1933()Ohlinيعهؼتمسثَزًسوعِتفعبٍتزض
ضزبُوكَضّبًبقياظتفبٍتزضالگَيتدبضتآًْباؾعتوعِذعَزضيكعِزضتطويعت

هٌبثغوكَضزاضز.لئًَتي ()1953ثبتىيِثطًظطيِّىچطعاٍّليي،چٌعييزعطووعطز
وِآهطيىب،ثِػٌعَاىوكعَضيوعِثيكعتطييهَخعَزيؾعطهبيِضازاضز،ثبيعسوبالّعبي
ؾطهبيِثطضانبزضٍوبالّبيوبضثطضاٍاضزوٌس،ليىيثطضؾيزازُّعبيالتهعبزآهطيىعب
تَؾ ٍيًكبىزازوِوبالّبيٍاضزاتياييوكَض30،زضنس،ؾطهبيِثطتطاظوبالّعبي
نبزضاتيآىاؾتوِزضتبييسوٌٌسًُظطيِّىچطعاٍّلييًجَز.ؾبيطييًيعثعبتىيعِثعط
اييًىتِوًِظطيِّىچطعاٍّليي،لبزضثِتَضعيحضذعسازّبيزًيعبيٍالؼعيًيؿعت،
ًظطيبتيخْتتَضيحالگَيتدبضتوكَضّباضايِوطزًسوِاظآىخولِهعيتعَاىثعِ
ًظطيِچطذِتَليس()Product Cycleتَؾ ٍضًعَى(ً،)1966()Vernonظطيعِقعجبّت
وكَضّبتَؾ ليٌسض(ًٍ)1961()Linderظطيِتدبضتثطاؾبؼهميبؼالتهبيتَؾ 
وطٍگوبى(ٍ)1979()Krugmanالًىؿتط()1979()Lancasterاقبضُوطز(چعٍَهعَى،
،2000نم.)3-19
ضاهيتَاىاٍلييالتهبززاًبًيزاًؿتثِنعَضت
پَضتط(ٍ)1990وطٍگوبى( )1994
هكرمثٍِاوبٍيٍاغُضلبثتپصيطيپطزاذتٌس.وطٍگوبىهؼتمساؾتوًِيبظيثِاضايِ
تؼطي ثطايضلبثتپصيطيًيؿتٍاؾبؾباضايِتؼطي ثطايضلبثتپصيطيزضؾطحهلي
زبلسهؼٌيثَزٍُهمبيؿِضلبثعتپعصيطيهلعيٍهٌطمعِايثعبضلبثعتپعصيطيزضؾعطح
قطوتّب،اقتجبُاؾت(هبؾى ٍاؾىبليي(ٍ.)1998،)Eskelinen & Maskellيثطايي

ػميسُاؾتوِوبّفضلبثت پصيطييعهقعطوتثعِهؼٌعيػعسمتعَاىآىقعطوتزض

پطزاذتّعيٌِّبٍذطٍجآىاظوؿتٍوبضاؾعت،زضحبليىعِذعطٍجيعهوكعَضاظ
وؿتٍوبضثسلي وبّفضلبثتپصيطي،زبلسهؼٌياؾتٍزٍلتوطزاىيهوكَضگعيٌِاي
غيطاظپصيطـوبّفضلبثتپصيطيوكَضقبىًساضًعس.ثعًِظعطٍيوكعَضّبثعِخعبي

توطوعثطوؿتثبظاضّبيخْبًيثبيسثِازعايفثْطٍُضيهحهَالتزاذليتَخِوٌٌس
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ٍازعايفثْطٍُضيزاذليوكَضّبتؼيعيي وٌٌعسُؾعطحضزعبُوكعَضاؾعتًعِوؿعت
ثبظاضّبيخْبًي(وطٍگوبى.)1994،
ططحًظطيِّبيهرتل زضذهَلضلبثتپصيطيًٍمسآًْبً،كبىزٌّسُپيچيعسگي
پصيطيثَزٍُّوعهبىًوبيبًگطآىاؾتوًِظطيِّبيلسيويتدعبضتوعِ

هفَْمضلبثت
تَضيحزٌّسُهىبًيعمازعايفضزبُوكَضّباؾت،وبزيًيؿت.پَضتط()1990ثِػٌعَاى
يىياظهْوتطييًظطيِپطزاظاىهفَْمضلبثعتپعصيطي،ثطضؾعيضزعبُوكعَضّبضاخْعت
تَضيحهفَْمضلبثتپصيطي،ثباؾتفبزُاظًظطيِّبيٍلتتدبضت،هسًظطلعطاضزازٍ.ي
خْتثطضؾيػلتازعايفضزبُوكَضّبٍوؿتهَزميتنٌبيغزضالتهبزخْبًي،ثعِ
ثطضؾيضًٍستغييطاتضزبُ10وكَضثطتطخْبىزضحَظُتدبضتثييالولليٍزضطي4
ؾبلپطزاذتًٍتيدِهطبلؼبتذَزضااييگًَِثيبىوطزوِضلبثتپصيطيٍضزبُ،شاتعب
زضيهالتهبزٍخَزًساضزثلىِذلكهيقَزٍنٌؼتيهوكَضزضؾطحهلعيٍثعِ
تجغثييالوللي،ظهبًيهَزكذَاّسثَزوِاظهعيتضلبثتيزضهمبيؿِثبضلجعبيخْعبًي
ذَزثطذَضزاضثبقسٍ.يچٌييًتيدِگطزت،ظهبًييهوكعَضزضنعٌؼتيهكعرم،
هَزكهيقَزوِهحي آىوكَضثطايتَؾؼِآىنٌؼت،آيٌسًُگط،پَيعبٍثعبلبثليعت
چبلفّبتٌظينقسُثبقس.

همبثلِثب
ٍاوبٍيثيكعتطهفْعَمضلبثعتپعصيطيًكعبىهعيزّعسوعِتعبلجع اظؾعبل،2000
ضلبثتپصيطيػوستبثِهفبّينضقسالتهبزيًعزيهتطثَزٍُزٍهفَْمضلبثتپصيطيٍ
ضلبثتپصيطيضقس(،)Growth Competitivenessيىؿبىثَزًعس(پعَضتط،ؾعبذ(،)Sachs

ٍاضًععط(،)Warnerوَضًليععَؼ(،)Corneliusلَيٌؿععَى(ٍ)Levinsonقععَاة(،)Schwab
.)2000پَضتط()2001زضؾبل،2001تؼطيفيخسيساظضلبثعتپعصيطيزضؾعطحذعطز
اضايِزازوعِزضًتيدعِآى،ضلبثعتپعصيطيثعِزٍؾعطحضلبثعتپعصيطيوؿعتٍوعبضٍ
ضلبثتپصيطيضقستفىيهقسٍزضآىهتغيطّبيذطززضضلبثتپعصيطيوؿعتٍوعبضٍ
هتغيطّبيوالىزضضلبثعتپعصيطيضقعسزؾعتِثٌعسيقعسًس.زضؾعبل،2003پعَضتطٍ
،قبذمزيگطياضايِوطزًسوِطيآى،ضلبثتپصيطيثعِهؼٌعبيازععايف

وتلع()Ketels
ؾطحضزبُيهقطوتثبحسال ؾطحثيىبضيهوىياؾت(پعَضتطٍوتلعع.)2003،زض
تؼطي ؾبل2007اظضلبثتپصيطيوِتَؾ ؾباليهبضتييٍثبّوىبضيهدوغخْعبًي
التهبزاضايِقس،ضلبثتپصيطيوؿتٍوبضٍضلبثتپصيطيضقسزضيىسيگطازغبمقعسًس
ٍقبذمٍاحسيتحتػٌَاى«قبذمضلبثتپصيطيخْبًي»هططحقعسوعِاهعطٍظُ
پصيطيثِقوبضهيضٍز(پَضتطٍقَاة.)2007،


گيطيضلبثت

هجٌبيانلياًساظُ

نقد سياستهاي تجاري و اعتباري با هدف حمايت از کاالي ايراني 062 ...

.3مزوري تز شاخصهاي رقاتتپذيزي جهاني و توانمنذساسي تجاري
هدوغخْبًيالتهبز،ثطايتؼيييٍضؼيتضلبثتپصيطيوكَضّب،ؾعبليبًِگعاضقعي
گعاضـضلبثتپصيطيخْبًي»(ٍ)The Global Competitiveness Report

تحتػٌَاى«
قبذهيتحعتػٌعَاى«قعبذمضلبثعتپعصيطيخْعبًي»( Global Competitiveness

)Indexهٌتكطهيوٌسوِطيآىٍ،ضؼيتضلبثتپصيطييعهوكعَضزضطعَلظهعبىٍ
تغييطاتآىثبؾبيطوكَضّبثًِوبيفگصاقتِهيقَز.ايعيهدوعغّوچٌعييگعاضقعي

تحععتػٌععَاى«گعععاضـتَاًوٌسؾععبظيتدععبضتخْععبًي»(ٍ)Enabling Trade Index
قبذهععيهععطتج ثععبآىتحععتػٌععَاى«قععبذمتَاًوٌسؾععبظيتدععبضي»(

Global

هٌتكطهيوٌسوٍِضؼيتتدبضتوكَضّبضا

)Competitiveness Reportاظؾبل2008
زضحَظُّبيهرتل هَضزثطضؾيلطاضهيزّس.



شاخصسقابتپزٗشٕجْاًٖ

.7-9
گعاضـضلبثتپصيطيخْبًياظؾجمِايزيطيٌِثطذَضزاضثَزٍُتبوٌَى38ثعبضٍاظ
ؾبل1979هٌتكطقسُاؾت،ثطضؾيػَاه هَثطثعطتعَاىوكعَضّبزضًيع ثعِضقعس
التهبزيپبيساضٍضزبُثلٌسهستهسًظطلطاضهيگيعطز.قعبذمضلبثعتپعصيطيخْعبًي
هؼيبضثؿيبضخبهؼيثطاياًعساظُگيعطيضلبثعتپعصيطيوكعَضّبثعَزٍُػَاهع انعلي
تؼيييوٌٌسُضلبثتزضؾطحالتهبزذطزٍوالىضاهَضزتَخِلطاضهيزّس(خٌتيزطزٍ
ًيهضزتبض.)1390،زضگعاضـضلبثتپصيطي،زٍػبه ال )تَليسًبذبلمزاذليؾطاًِ
ٍة)هيعاىٍاثؿتِثَزىوكَضّبثِهٌبثغطجيؼعي،خْعتتؼيعييخبيگعبُوكعَضّبزض
هطاح تَؾؼِزضًظطهيگيطزوِثطاؾبؼايعيزٍػبهع ،وكعَضّبثعِؾعِهطحلعِاظ
تَؾؼِقبه ال )هطحلِاٍلقبه وكَضّبيهجتٌيثطػَاه تَليس( )Factor-driven
ة)هطحلِزٍمقبه وكَضّبيهجتٌيثعطوعبضايي(ٍ )Efficiency-drivenج)هطحلعِ
ؾعَمقعبه وكعَضّبيهجتٌعيثعطًعَآٍضي()Innovation-drivenتمؿعينهعيقعًَسٍ
وكَضّبييوِزضثييزٍهطحلِاظؾِهطحلعِهعصوَضلعطاضهعيگيطًعسًيععثعِػٌعَاى
وكَضّبيزضحبلگصاضثِقوبضهيضًٍس(هدوعغخْعبًيالتهعبز(ة)،2016-2017،
نم.)21-24
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يبزتگيوكَضّبثطاؾبؼقبذمضلبثتپصيطيخْبًي


تَؾؼِ


تَليسًبذبلمزاذلي
ؾطاًِ(زالضآهطيىب)
ٍظىثطايالعاهبت
اؾبؾي
ٍظىثطايػَاه 
هحطنوبضايي
ٍظىثطايػَاه 
هحطنًَآٍضي

هطحلِ:1هجتٌي

اًتمبلاظهطحلِ

هطحلِ:2هجتٌيثط

اًتمبلاظهطحلِ2ثِ

هطحلِ:3هجتٌيثط

ثطػَاه 

1ثِ2

وبضايي

3

ًَآٍضي

24000-24999

34000-84999

94000-174000

ثيكتطاظ174000

٪40-60

٪40

٪20-40

٪20

ووتطاظ24000
٪60
٪35
٪5

٪35-50
٪5-10

٪50
٪10

٪50
٪10-30

٪50
٪30

گعاضـضلبثتپصيطيخْبًي2016-2017،

هٌجغ:
زضگعاضـضلبثتپصيطيخْبًيؾبل،2006-2007هدوغخْعبًيالتهعبزثعبتىيعِثعط
ًظطاتؾباليهبضتيي()Sala-i-Martinزضحَظُتَؾؼٍِضقس،قبذمضلبثعتپعصيطي

خْبًي()GCIضاهططحٍوِاييقعبذمّعبزض9ضوعيٍػجبضتٌعساظًْ)1:بزّعب)2،
ظيطؾبذتّب)3،التهعبزوعالى)4،ثْساقعتٍآهعَظـاثتعسائي)5،آهعَظـػعبليٍ
حطزِاي)6،وبضاييثبظاض)7،آهبزگيتىٌَلَغيه)8،تجحطٍپيچيسگيوؿتٍوبضّعبٍ،
ًَ)9آٍضي.
ايي9ضويثطاؾبؼآذطيييبزتِّبيًظطيٍتدطثياؾترطاجقسٍُّطيهثِتٌْبيي
هتضويضلبثتپصيطيًيؿتٌس.اضوبى9گبًِزَقهطتج ثبهطاحع 3گبًعِتَؾعؼِلعطاض
زاضًسثِگًَِايوِال )وكَضّبييوِزضهمطغالعاهبتاؾبؾيتَؾؼِلطاضزاضًسثبيس
قبذمّبيًْبزّب،ظيطؾبذتّب،التهبزوالىٍ،ثْساقتٍآهَظـاثتعسائيضازاقعتِ
ثبقٌس،ة)وكَضّبييوِهجتٌيثطوبضاييّؿتٌسثبيعسقعبذمّعبيآهعَظـػعبليٍ
حطزِاي،وبضاييثبظاضٍآهبزگيتىٌَلَغيهضاثطآٍضزُؾبظًسٍ،ج)وكعَضّبيهجتٌعي
ثطًَآٍضيٍتجحطًيعثبيسقبذمّبيتجحطٍپيچيعسگيوؿعتٍوبضّعبًٍعَآٍضيضا
زاقتِثبقٌس(هدوغخْبًيالتهبز،2006-2007،نم.)13-15
زضگعاضـضلبثتپصيطيخْبًيؾبل،2008-2009اضوبىهَثطثطضلبثتپعصيطيثعِ12
ضويازعايفيبزتوِزضؾِهطحلِثِقطحظيطلطاضگطزتٌس:ال )التهبزّبيهجتٌيثعط
هٌبثغثبقبذمّبيًْ)1بزّب)2،ظيطؾبذتّب)3،ثجبتالتهبزوعالى)4،ثْساقعتٍ
آهَظـاثتسائي ة)التهبزّبيهجتٌيثطوبضاييثعبقعبذمّعبي)5آهعَظـػعبليٍ
حطزِاي)6،وبضاييثبظاضوبالّب)7،وبضاييثبظاضوبض)8،وبضاييثبظاضهعبلي)9،آهعبزگي
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وكَضّبيهجتٌيثطًَآٍضيثبقبذمّبي)11تجحعط

اًساظُثبظاض ج)
تىٌَلَغيه )10،
يسگيوؿتٍوبضّبًَ)12،آٍضي.

ٍپيچ
گعاضـضلبثتپعصيطيخْعبًياظحيع اضوعبى12گبًعِآىٍّوچٌعييقعبذمّعبي
تؼيييقسُزضّطهطحلِاظتَؾؼًٍِؿجتيوِطيآىوكَضّبثِهجتٌيثطهٌبثغ،هجتٌعي
ثطوبضاييٍيبهجتٌيثطًَآٍضيتمؿينهيقًَس،اظؾبل2012تبوٌَىتمطيجبثسٍىتغييط
ثبليهبًسُاؾت(هدوغخْعبًيالتهعبز،)2012-2016،لعيىيزضؾعبل2016هدوعغ
خْبًيالتهبزثبّسفتؼيييضاثطِثييضلبثتپصيطيٍضقسزطاگيعطٍّوچٌعييتَظيعغ

هٌبؾتتطهٌبزغحبن اظضقسالتهبزيزضهيبىالكبضثيكتطياظهطزم«،گععاضـضقعس
ٍتَؾؼِزطاگيط»() Inclusive Growth and Development Reportضاهٌتكطوطزوعِزض
آى،چبضچَةوليضقسٍتَؾؼِزطاگيطزض7ضوعيٍ15قعبذمتَضعيحزازُقعسُ
اؾتٍثبضٍيىطزيوِهدوغزضذهَلاضايِقبذهيخبهغخْتپَقعفتوعبهي
حَظُّبيهطتج ثبهفَْمضلبثتپصيطيزاضز،زضگعاضـّبيآتعيايعيهدوعغ،هفْعَم
ضقسزطاگيطٍقبذمّبٍآهبضّبيآىٍّوچٌييٍضؼيتوكعَضّبتفهعي ثيكعتطي
ذَاّسيبزت(هدوغخْبًيالتهبز،2015-2016،نم.)3-6اييگعاضـّعناوٌعَى
ثطايثيفاظ140وكَضوِ9843زضنساظتَليسًبذبلمخْبًيضازضاذتيبضزاضًعسٍ
ّوچٌييهكبضوتثيفاظً144000فعطاظهعسيطاىزضايعيوكعَضّب،هٌتكعطهعيقعَز
(هدوغخْبًيالتهبز،2015-2016،ل.)5قبذمضلبثتپعصيطيخْعبًيتطويجعياظ
12ضويٍثيفاظ114ظيطگطٍُزيگطاؾتوِّوگيثطثْعطٍُضيهَثطًعسلعيىيثعِ
تٌْبييتؼيييوٌٌسُؾطحضلبثتپصيطييعهوكعَضًيؿعتٌسً.وطاتعيوعِّعطوكعَضزض
قبذمّبٍظيطگطٍُّبثسؾتهيآٍضزثبتَخِثٍِظىّطيهاظقبذمّبثِنَضت
هَظٍىتطويتقسًٍُوطُضلبثتپصيطيآىوكَضضاتؼيييهيوٌسوِاييًوعطُّطچعِ
ثيكتطثبقسزاللتثطضلبثتپصيطيثيكتطالتهبزآىوكَضزاضز.



.9-9هشٍسٕبششاخصتَاًوٌذساصٕتجاسٕ
گعاضـتَاًوٌسؾبظيتدبضتخْبًيبظؾبل2008ثِنعَضتزٍؾعبالًِتَؾع هدوعغ
خْبًيالتهبزاضائِهيقَزٍثِنَضتولعيثعِثطضؾعيضلبثعتپعصيطيزضنعبزضات،
تَؾؼِثرفذهَنيٍؾطهبيِگصاضيذبضخي،يىپبضچگيثبظاضّبٍضقعسالتهعبزي
وكَضّبهيپطزاظز.قبذمتَاًوٌسؾبظيتدبضي،قبه 7هَلفِزؾتطؾيثعِثبظاضّعبي
زاذلي،زؾتطؾيثِثبظاضّبيذعبضخي،وعبضآييٍقعفبزيتتطتيجعبتازاضيزضهطظّعب،
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لبثليتٍويفيتظيطؾبذتّبيحو ًٍم ،ويفيتذسهبتحوع ًٍمع ،زؾتطؾعيثعِ
زٌبٍضياطالػبتٍاضتجبطبتٍهحي ػوليبتياؾت.
چبضچَةوليقبذمتَاًوٌسؾبظيتدبضي

ظيطقبذمA

ًظبمتؼطزِ،هَاًغ

زؾتطؾيثِ

تؼطزِايٍتطخيحبتيوِ


ثبظاض

نبزضوٌٌسگبىزض
ثبظاضّبيذبضخياظآى

هؼيبض-2زؾتطؾيثِ

هٌسهيقًَس.


ثْطُ

ثبظاضزاذلي

ػٌَاىًتيدِؾيبؾتّبيتدبضي


ظيطقبذمB

هؼيبض-3وبضاييٍ

اضظيبثيويفيت،قفبزيتٍثْطٍُضيهسيطيت


هسيطيتهطظي

زؾتطؾيٍويفيت
ظيطؾبذتّبي

حو ًٍم يهوكَض،
ذسهبتهطتج ٍ
ظيطؾبذتّبياضتجبطي

وِثطايتؿْي اًتمبل
وبالزضزاذ وكَضٍ
ؾطاؾطهطظّبيآى
ضطٍضياؾت

قفبزيتهسيطيتهطظي

هطظّبييهوكَض

هؼيبض-4لبثليت

ؾٌدفلبثليتزؾتطؾيٍويفيتظيطؾبذتّبي


زؾتطؾيٍويفيت

زاذليثطايّطيهاظاقىبلچْبضگبًِحو ًٍم 

ظيطؾبذتّبيحو ٍ


خبزُايَّ،ايي،ضيليٍزضيبيي)ٍثطضؾيلبثليت
( 

ًم 

اتهبلذطَ َّاييٍاضتجب ذطَ ظهيٌي
ؾٌدفلبثليتزؾتطؾيٍويفيتؾطٍيؽّبي


هؼيبض-5لبثليت

ًٍملياظخولِهيعاىحضَضقطوتّبي

حو 

زؾتطؾيٍويفيت

ذسهبتحو ًٍم ٍوكتيطاًيزضيهوكَضٍ

ذسهبتحو ًٍم 

ويفيتذسهبتآًْبّ،وچٌييؾَْلتّ،عيٌٍِثِ

هحي زاذلي

C
ظيطؾبذت



زضثبظاضهمبنسنبزضاتيثبآىضٍثطٍّؿتٌس.

ّبيتؼطزِايثِ


اضظيبثيهيعاىٍپيچيسگيحوبيت

اضظيبثيلبثليت

ظيطقبذم

ثبظاضذبضخي

هحي ذبضخي

اًساظُگيطي

گؿتطزگيٍپيچيسگي

هؼيبض-1زؾتطؾيثِ

اضظيبثيهَاًغتؼطزِايوِنبزضوٌٌسگبىيهوكَض


هَلغثَزىحو ًٍم 
هؼيبض-6لبثليت
زؾتطؾيٍاؾتفبزُاظ

اضظيبثي،لبثليتزؾتطؾيٍويفيتزٌبٍضياطالػبت

زٌبٍضياطالػبتٍ

ٍاضتجبطبتزضيهوكَض

اضتجبطبتICT
اضظيبثيهحي ػوليبتييهوكَضوِثِطَضلبث 
ظيطقبذمD
هحي ػوليبتي

هؼيبض-7هحي ػوليبتي

تَخْيظطزيتقطوتّبييوِثِنبزضات،

ٍاضزات،تدبضتيباًتمبلوبالثطايوؿتٍوبض

پطزاظًسضاتحتتبثيطلطاضهيزّس.


هي



.2مزوري تز وضعيت رقاتتپذيزي و توانمنذي تجاري ايزان
هدوععغخْععبًيالتهععبزخْععتتععسٍييقععبذمضلبثععتپععصيطيخْععبًياظّوىععبضي
ؾبظهبىّبيهٌترتزضوكَضّبيهرتل اؾتفبزُهيوٌسٍزضايطاىًيعزضؾعبل1387
اتبقثبظضگبًي،نٌبيغ،هؼبزىٍوكبٍضظيايطاىثِػٌَاىّوىبضهدوغخْعبًيالتهعبز
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ّوىبضيذَزضاقطٍعٍپؽاظؾِؾبلّوىبضيثباييهدوغٍ،ضؼيتضلبثتپصيطي
ايطاىزضگعاضـؾبل1390تْيٍِپؽاظآىًيعثِنَضتهؿعتوطثعطايايعطاىاضايعِ
هيقَز.اضوبى12گبًِهٌسضجزضقبذمضلبثتپصيطيخْبًي،پؽاظووّيؾعبظي،زض
هحسٍزُاضلبم1تب7ضتجِثٌسيهيقًَسوِّطچِهمساضايياضوبىثِضلنً7عزيعهتعط
ثبقسًكبىزٌّسُضلبثتپصيطيثيكتطيايطاىزضآىضوياؾتٍثطاؾبؼاهتيعبظوؿعت
ثٌسيهيقَز.


قسُزضهيبىؾبيطوكَضّبضتجِ

رکه :2زيرساختَا

رکه :1وُادَا
7

رکه :12وًآيري

5
رکه :3ثبات اقتصاد کالن

3

رکه :11تبحر ي…

1
رکه :4بُداشت ي آمًزش…

-1

رکه :5آمًزش عالي ي…

رکه :10اودازٌ بازار

رکه :9آمادگي فىايراوٍ
رکه :8تًسعٍ بازار مالي

رکه :6کارايي بازار کاالَا
رکه :7کارايي بازار کار



گبًِطيؾبلّبي2016-17

ًوطُضلبثتپصيطيايطاىزضاضوبى12

هٌجغ:هدوغخْبًيالتهبز،2016-2017،ل206
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وكَضطيؾبلّبي2016-2017

ضتجِضلبثتپصيطيايطاىزضهيبى138

هٌجغ:هدوغخْبًيالتهبز،2016-2017،ل20
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ثطضؾيزازُّبيضلبثتپصيطيايعطاىطعيؾعبلّعبيً2010-2017كعبىهعيزّعسوعِ
اًحطافهؼيبضضويّبياًساظُثبظاضٍثْساقتٍآهَظـاثتسائيثؿعيبضوعنٍاًحعطاف
هؼيبضضويثجبتالتهبزوالىثؿيبضظيبزثَزُاؾت.ثِػجبضتزيگطٍضؼيتثْساقتٍ
آهَظـاثتسائيٍاًساظُثعبظاضثبثجعبتتعطييٍٍضعؼيتالتهعبزوعالىثعيثجعبتتعطيي
هَلفِّبيهَثطثطضلبثتپصيطيج.ا.ايطاىطيؾبلّعبي2010-2017ثعَزٍٍُضعؼيت
تَؾؼِثبظاضهبليثِػٌَاىهْوتطييهَلفِهتبثطاظؾيبؾتّبياػتجبضيًيعطيؾبلّبي
هَضزاقبضُ،ثيثجبتثَزُاؾت.


105
85
65
45
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
( 138کشًر) ( 140کشًر) ( 144کشًر) ( 142کشًر) ( 144کشًر) ( 142کشًر) ( 139کشًر)
محرکَاي وًآيري

محرکَاي کارايي

السامات اساسي

GCI


پصيطيايطاىطيؾبلّبي2010-2017


ضتجِضلبثت
پصيطيخْبًيطيؾبلّبي2010-17


هحبؾجبتتحميك،ثطگطزتِقسُاظگعاضـضلبثت
هٌجغ:


ثطضؾيضتجِضلبثتپصيطيايطاىٍظيطگطٍُّبيآىًكبىهيزّسوِايطاىزضهمبيؿعِثعب
الولليضاطيؾبلّعبي2010-2017اظ


پصيطيثيي
ؾبيطوكَضّب،خبيگبُذَززضضلبثت
زؾتزازُاؾت.ضتجِايطاىزضقبذمضلبثتپصيطيخْبًي،طعيايعيؾعبلّعبثْجعَز
ًيبزتٍِخبيگبُايطاىزضالعاهبتاؾبؾيٍهحطنّبيوعبضاييًيععتمطيجعبثعسٍىتغييعط
هبًسُاؾتّ،وچٌييضتجِايطاىزضهحطنّبيًَآٍضيٍذينتعطقعسٍُاظضتجعِ82زض
ؾبل2010ثِضتجِ101زضؾبل،2017تٌعليبزتِاؾت.زضاييهيبى،تٌعلضتجِايعطاىٍ
ٍذينقسىخبيگبُضلبثتپصيطيايطاىزضػطنِثييالول زضهيبىهحطنّبيوبضايي،ثب
ضًٍسيذعًسٍُزضهيبىهحطنّبيًَآٍضيثبضًٍسيقتبثبىنعَضتهعيپعصيطزوعِ
ذَزًكبىزٌّسُاتربشؾيبؾتّبيًبوبضآهسزضتَؾعؼًِعَآٍضيزضوكعَضٍّوچٌعيي
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ثْجَزتَاًوٌسيوؿتٍوبضّباؾت.اظؾَيزيگطضًٍسذعًسُهحطنّبيوعبضاييًيعع

ًوبيبًگطثيتبثيطثَزىؾيبؾتّبياتربشقسُخْتازعايفوبضاييثبظاضّبيوعبض،وعبال
ٍهبلياؾت.
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( 138کشًر) ( 140کشًر) ( 144کشًر) ( 142کشًر) ( 144کشًر) ( 142کشًر) ( 139کشًر)
بُداشت ي آمًزش ابتدائي

ثبات اقتصاد کالن

زيرساختَا

وُادَا



العاهبتاؾبؾيطيؾبلّبي2010-2017

ضتجِايطاىزضظيطگطٍُ

پصيطيخْبًيطيؾبلّبي2010-17


ّبيضلبثت

هحبؾجبتتحميك،ثطگطزتِقسُاظگعاضـ
هٌجغ:

زضظيطگطٍُالعاهبتاؾبؾي4،ضويقبه ظيطؾبذتّعبًْ،بزّعب،ثْساقعتٍآهعَظـ
اثتسائيٍ،ثجبتالتهبزوالىزيسُهيقَزوِزضهيبىآًْب،نطزبٍضؼيتظيطؾبذتّعب
ثبضقسيوٌسطيؾبلّبي،2010-2017ثْجَزيبزتِاؾت.ضتجعِايعطاىزضثْساقعتٍ
آهَظـاثتسائيطياييؾبلّبتمطيجبثسٍىتغييطهبًسٍُضتجًِْبزّبٍٍضؼيتالتهعبز
والىًيعتٌعللبث تَخْيضاتدطثِوطزُاؾت.
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( 138کشًر) ( 140کشًر) ( 144کشًر) ( 142کشًر) ( 144کشًر) ( 142کشًر) ( 139کشًر)
کارايي بازار کار

کارايي بازار کاالَا

آمًزش عالي ي حرفٍاي

اودازٌ بازار

آمادگي تکىًلًشيک

کارايي بازار مالي

ّبيوبضاييطيؾبلّبي2010-2017


ضتجِايطاىزضظيطگطٍُهحطن
پصيطيخْبًيطيؾبلّبي2010-17


ّبيضلبثت

هحبؾجبتتحميك،ثطگطزتِقسُاظگعاضـ
هٌجغ:
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ٍضؼيتوليهحطنّبيوبضاييزضؾبليبىاذيطًكبىزٌّسُثبثتثَزىاييظيطگطٍُزض
قبذمضلبثتپصيطيخْبًياؾتوِتمطيجبتوبهياضوبىاييظيطگطًٍُيعقبه وبضايي
ثبظاضوبالّب،وبضاييثبظاضهبلي،وبضاييثبظضوبض،اًساظُثبظاض،آهَظـػبليٍحطزِايٍ،
آهبزگيتىٌَلَغيهوبّفضقسيًبچيعضاتدطثِوطزُاًس.زم زضضويآهعَظـػعبلي
زيسُهيقَز.

اي،ضًٍسيهثجتاظضقسٍثْجَزطيؾبلّبي2010-17


ٍحطزِ
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وًآيري

تبحر ي پيچيدگي کسبيکارَا





ّبيًَآٍضيطيؾبلّبي2010-2017


ضتجِايطاىزضظيطگطٍُهحطن
پصيطيخْبًيطيؾبلّبي2010-2017


ّبيضلبثت

هحبؾجبتتحميك،ثطگطزتِقسُاظگعاضـ
هٌجغ:

ظيطگطٍُهحطنّبيًَآٍضيزضزٍزؾتِلج اظٍ2013پؽاظآىتمؿينهيقًَسوعِ
تبؾبل2013هحطنّبيًَآٍضي،خبيگبُذَزضازضؾطحثييالول حفظوطزُاًسٍلي
ٍضؼيتهتغيطّبيشي آىپعؽاظؾعبل2013ضٍثعٍِذبهعتگصاقعتٍِضتجعِايعطاى
وبّفهييبثس.
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معيار  -1دسترسي
بٍ بازارَاي داخلي
8
معيار  -2دسترسي
بٍ بازارَاي خارجي

6
4

معيار  -7محيط
عملياتي

2
معيار  -3کارآيي ي
شفافيت…
معيار  -4قابليت ي
کيفيت…

0

معيار  -6دسترسي
بٍ فىايري…
معيار  -5قابليت ي
کيفيت خدمات…

قبذمتَاًوٌسؾبظيتدبضيايطاىزضؾبل2016



هٌجغ:هدوغخْبًيالتهبز2016،


ّوبًطَضوِزضًوَزاضّبيزَقزيسُهيقَز،ايطاىزضضويّعبيوعبضاييثعبظاضوعبضٍ
وبضاييثبظاضهبلي(هطثَ ثِقبذمضلبثتپصيطي)ٍّوچٌييزؾتطؾعيثعِثبظاضّعبي
ذععبضخيٍزاذلععي(هطثععَ ثععِقععبذمتَاًوٌسؾععبظيتدععبضي)اظٍضععؼيتذععَثي
ثطذَضزاضًجَزُاؾت،ثَيػُآًىِخبيگبُايطاىزضضويّبيوعبضاييثعبظاضوعبضٍهعبلي،

طي10ؾبلاذيط،وبّكيلبث تَخِضاتدطثِوطزُاؾت.ثركياظاييهَضَعًبقعي
ّبيازعايفزٌّسُضقسالتهعبزي،ثعسٍىتَخعِ


گصاضاىثِؾيبؾت

اظتَخِظيبزؾيبؾت
ثِثطًٍسازحبن اظضقسٍؾطضيعهٌعبزغحبنع اظآىثعطازععايفزضآهعسطجمعبتٍ
ظيطثرفّبيهرتل التهبزيٍيبؾطضيعآىثطوبّفثيىبضيٍايدبزاقتغبلپبيعساض
ثَزُاؾت.اييهَضَعثِپسيسُضقسثسٍىاقتغبليبضقساقتغبلعزا()Jobless Growth
يبزهيقَز،ثطايياؾبؼضوَضزالتهبزيحتوبثبػ ازعايفثيىعبضيهعيقعَزلعيىي
ًمطِهمبث آىيؼٌيضقسالتهبزي،لعٍهبثبػ ثْجَزٍضؼيتاقتغبلٍوبّفثيىبضي
ًرَاّسقسٍاييهَضَعً،مطٍِضٍزؾيبؾتگصاضيهطثَ ثِتَؾعؼِاقعتغبلپبيعساض

ثِقوبضضزتٍِزضؾبلّبياذيطيىياظهكىالتخسيثؿيبضياظوكَضّبيزضحبل
ؼِثِقوبضهيضٍز].[1

تَؾ
ًرؿتييثبضانطالحضقسثسٍىاقتغبلزضگعاضـتَؾؼِاًؿعبًي()1993هطثعَ ثعِ
ثطًبهِتَؾؼِؾبظهبىهل ثىبضگطزتِقسٍهٌظَضاظآىًيعازعايفزضاقتغبلثعبٍلفعِ
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ظهبًيًؿجتثِازعايفزضتَليسثَز.زضاييگعاضـضقساقتغبلووتطًؿجتثعِضقعس
ؾطحتَليس،ثِػٌَاىضقعسثعسٍىاقعتغبلتؼطيع قعس.زضگععاضـاقعتغبلخْعبًي
(ٍ)2004-2005ؾبظهبىثييالولليوبضًيعثِضقعسثعسٍىاقعتغبلهعَضزاقعبضٍُالعغ
اؾت.اضتجب ثييزٍهتغيطضقستَليسًبذبلمزاذلي(ضقسالتهبزي)ٍضقعساقعتغبل
ضاهيتَاىزضچْبضحبلتهَضزثطضؾيلطاضزاز.قى ظيعطًكعبىزٌّعسُتطويعتّعبي
هرتل هوىياظضقعساقعتغبلٍضقعسالتهعبزياؾعتً.عَاحيً4ٍ3كعبىزٌّعسُ
ًطخّبيضقسثباليتَليسثَزًٍَُاحيً2ٍ1كبىزٌّسًُطخّبيضقعسپعبيييتَليعس
ّؿتٌسًٍبحيِؾَمهطثَ ثِضقعسثعسٍىاقعتغبلًٍبحيعِچْعبضمهطثعَ ثعِضقعس
اقتغبلظا(ضقسثباقتغبل)اؾت.



تطويتضقستَليسٍضقساقتغبل



)Source: Islam, R. (2010

ضقسثسٍىاقتغبليىياظانليتطييهكىالتالتهبزايطاىثَزٍُيبزتيضاُحليثطاي
وبّفًطخثيىبضيّوَاضٍُزضطَلثطًبهِّبيتَؾؼِهسًظطؾيبؾتگصاضاىايطاىلطاض
زاقتِاؾت.ليىيضقسالتهبزيتىبزَيازطازيوِثِػطضِوٌٌسگبىًيطٍيوبضاضعبزِ
هيقًَسضاتبوٌَىًسازُاؾعت .ضاثطعِهؼىعَؼثعييتغييعطاتًعطخثيىعبضيٍضقعس
التهبزيً،رؿتييثبضتَؾ اٍوبىثيبىقسٍثِػٌَاىلبًَىاٍوبىقٌبذتِقسُاؾعت.
طيؾبلّبي1392-1382التهبزيايطاىثبتَخِثًِوَزاضظيعطزضزٍهَلفعِهعصوَض

زضزٍؾوتهدعاثِپيفهيضٍز.
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ضًٍسحطوتيزٍهتغيطضقسالتهبزيٍتغييطاتًطخثيىبضيطيزٍضُ1380-92



هٌجغ:هطوعآهبضايطاىٍثبًههطوعي1394،

ثيىبضياظزيطثبظيىياظهْوتطييهكىالتالتهبزايطاىثَزٍُتسٍييلَاًييهرتل 
خْتوبّفثيىبضيزضثطًبهِّبياٍلتعبقكعنتَؾعؼِالتهعبزيٍؾيبؾعتّعبي
هرتل ّوبًٌسؾيبؾتّبيولياقتغبل،اثالغيهمبمهؼظنضّجطيً،كبىهيزّعسوعِ
اييهؼض ،يىياظپيچيسُتطييهَضَػبتؾيبؾتگصاضيوكعَضثعَزُاؾعت.تدطثعِ
وكَضًيعًكبىزازُاؾتوِتَخِنطفثِهؿئلِضقسٍازعايفاضظـازعٍزُثرعف
ّبيالتهبزي،هكى اقتغبلزضالتهبزايطاىضاح ًىطزٍُضطٍضياؾتزٍلعتزض
تسٍييؾيبؾتّبيالتهبزيػالٍُثطازعايفاضظـازععٍزٍُضقعسالتهعبزيتَخعِ
خسيًيعثِايدبزاقتغبلًبقياظاييؾيبؾتّبًيعزاقتِثبقس.ثطايياؾبؼّطچٌعس
ثرفّبيهرتل التهبزياظًظطتبثيطهؿعتمينزضضقعسالتهعبزيٍازععايفاضظـ
ازعٍزُثِثرفّبيوليسيٍغيطوليسيتمؿينهيقعًَسٍّوعَاضُخْعتازععايف
ضقسالتهبزيٍاضظـازعٍزُ،اظثرفّبيوليسيحوبيعتهعيقعَزلعيىيهيععاى
اقتغبلعاييثرفّبيوليسيووتطثطضؾيقسٍُاثطگصاضيحوبيتاظاييثرعفّعب
زضايدبزاقتغبلثطضؾيًكسُاؾت،لعصازضازاهعِظيعطثرفّعبيوليعسيثعِگًَعِاي
تؼطي قسُاؾتوِازععايفّوعهعبىضقعس(اضظـازععٍزُ)التهعبزيٍاقعتغبلضا
ثسًجبلزاقتِثبقس.


 .5روششناسي انتخاب سيزتخشهاي کليذي تا هذف رشذ اشتغالسا

زضاييلؿوتثباؾتفبزُاظآهبضهطثَ ثِاقتغبلٍاطالػعبتحبنع اظخعسٍلزازُع
ؾتبًسُؾبلٍ1390اقتغبلحبن اظزؼبليتّبيتَليسيثرفّب،ؾْنّطيهاظايعي
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ثرفّبزضايدبزاقتغبلٍتَليسًبذبلمزاذليوكَضثطضؾيقسُاؾعت.ثعِهٌظعَض
يبثيتفبٍتثرفّبزضوبّفتَليسٍايدبزاقتغبلزضاثطاػوبلؾيبؾتازععايف


ضيكِ
ذبلمنبزضاتثطايّطزؼبليت،ثرفّبثِتفىيههَضزهطبلؼِلعطاضگطزتعٍِثعطاي
اييهٌظَضاثتساثِقٌبؾبييثرفّبيوليسيتَليسيٍاقتغبلپطزاذتِقعسٍُؾعپؽ
اثطتحطينّبثط 30زضنسوبّفزضٍاضزاتوبالّبيؾعطهبيِايٍاثعطاتآىثعطضٍي
ّبثطضؾيٍزضًْبيتاثطثطذياظؾيبؾتّبيتدبضيٍاػتجعبضي


تَليسٍاقتغبلثرف
ثطايدبزضقساقتغبلعاهحبؾجِقسُاؾت.


بخشّإکل٘ذٕ
 .7-5

تبثغتَليسزضالگَيزازُ عؾتبًسُاظًَعلئًَتي ٍثبثعبظزُثعِهميعبؼثبثعتزعطو
هيقَز]،[2ثِثيبىزيگطزضهسل«لئًَتي »()1936،1967زطوقسُاؾعتوعِّوعِ
ًْبزُّبتَؾ تَليسوٌٌعسگبى،زضًؿعجتّعبيثبثعتٍزضحبليىعِتعبثغتَليعساظًعَع
ًْععبزُّععبيهىو ع هععيثبقععس،ذطيععساضيهععيقععًَس.وععِايععيّوععبىالگععَيتمبضععب
هحَض()demand-drivenلئًَتي اؾت.زضاييالگَاگطؾطهبيِگعصاضيزضيعهثرعف
وبّفيبثس،ؾجتوبّفتمبضباظهحهَالتؾبيطثركْب(ثِػٌعَاىًْعبزٍُاؾعطِ)ٍ
وبّفتمبضبثطايًيطٍيوبض(ثِػٌَاىػبه تَليس)هيقعَز.ثعباؾعتفبزُاظضٍاثع ٍ
ازثيبتهَخَززضالتهبززازُعؾتبًسُثبهحبؾجِهبتطيؽضطايتزعايٌعسٍُضعطةآى
زضثطزاضتمبضبيًْبييثؼساظوبّفؾعطهبيِگعصاضيزضّعطثرعف،وعبّفتَليعسٍ
اقتغبلهحبؾجِقسُاؾت.

 .1-1-5ضرایب فزاینده تولید
اثتساٍثِخْتٍضٍزثِهطحلِهحبؾجبتتحميك،اظضاثطِاؾبؾيخسٍلزازُعؾعتبًسُ
هيقَز:
اؾتفبزُ 
ˆXˆ  AXˆ  F

()1
وِ ̂X

هبتطيؽ لططي ؾتبًسُ و ،

X ij 

X j 





 A  aijهبتطيؽ ضطايت زٌي ٍ ً̂ Fيع


هبتطيؽ لططي تمبضبي ًْبيي ثطاي تَليسات ثرفّب ضا ًكبى هيزٌّس] .[3زض ايي
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نَضت هؼوَال  ̂X

زضٍىظا اؾت وِ ثطحؿت  Aهبتطيؽ ضطايت زٌي  ٍ ̂ Fهتغيط
 

ظاهحبؾجِهيگطزز.


ثطٍى
()2

ˆXˆ  ( I  A) 1  Fˆ  C  F

زضضاثطِزَقCهؼىَؼهبتطيؽلئًَتي (هبتطيؽضعطايتزعايٌعسُ)اؾعتوعِتعبثيط
تمبضبيًْبييثطايتَليساتثرفّبضازضؾطحتَليسو ثرفّبيهَضزًظعطًكعبى
هيزّس.ثِػجبضتزيگط،خوغؾتًَيػٌبنطهبتطيؽCتَاىتَليسيثركعْبضاًكعبى

زازٍُهيعاىتَليسثركْبيالتهبزيهعَضزهطبلؼعِثعطايپبؾعرگَييثعِيعهٍاحعس
ازعايفتمبضبيًْبييضاًكبىهيزّس.
()3

،TBLjقبذمپيًَسوليپؿعييثعطايثرعف jاؾعتوعِاظخوعغؾعتًَيػٌبنعط
قبذمًكبىهيزّسثِاظاييعهٍاحعس

هبتطيؽهؼىَؼلئًَتي ثسؾتهيآيس،ايي
ازعايفزضتمبضبيًْبييثرف،jتَليسزضو التهبزچمسضازعايفذَاّعسيبزعت.زض
يپيًَسوليپيكيياظالگَيػطضِهحَضگفاؾتفبزُهيقَز:


ازاهِ،ثطايهحبؾجِ
()4
ضاًكبىهيزّس:

،Bهبتطيؽضطايتؾتبًسٍُvهبتطيؽلططياضظـازعٍزُ
()5
يثرفّبضاضٍيتَليسو 


ازعٍزُ
،Gهبتطيؽهؼىَؼگفاؾتوِتبثيطاضظـ
ًكبىهيزّس.

()6
 ،TFLiقبذم اضتجب ولي پيكيي ثطاي ثرف  iاؾت وِ اظ خوغ ؾططي ػٌبنط
هبتطيؽ هؼىَؼ گف ثسؾت هي آيس ٍ ًكبى زٌّسُي تبثيطات ازعايف يه ٍاحسي
اضظـازعٍزُيثرف،iزضتَليسو التهبزاؾت.

ثطاي تؼييي ثرفّبي وليسي اظ قبذمّبي ًطهبل قسُ (ّيطقوي ع ضاؾوَؾي)
اؾتفبزُهيوٌين:
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()7
قبذمزَقوِثِقبذملسضتاًتكبضًيعهَؾَماؾت،چٌبًچعِثعطاييعهثرعف
ثعضگتطاظٍاحسثبقس،ثسييهؼٌبؾتوِازعايفتمبضبيًْبييآىثرفًؿجتثِؾعبيط
التهبزيضاثيكتطتحتتبثيطلطاضهيزّس.

ثرفّب،و ًظبم

()8

اييقبذم،قبذمحؿبؾيتپطاوٌسگيًبهيسُهيقَزٍ.اگطثعضگتطاظٍاحسثبقعس،
زّسوِازعايفاضظـازعٍزُيثرفهَضزًظعطاثعطاتثيكعتطيضاًؿعجتثعِ

ًكبىهي
ؾبيطثرفّبثطتَليسو التهبز،زاضاهيثبقس.ثرفوليسيزضالتهبزثِثركيگفتعِ
هيقَزوِّطزٍقبذمًطهبلقعسُيآى(لعسضتاًتكعبضٍحؿبؾعيتپطاوٌعسگي)

ثعضگتطاظٍاحسثبقس.

.2-1-5ضرایب فزاینده اشتغال
ثطايهحبؾجًِيطٍيوبضقبغ زضتَليس،ضطايتاقتغبلهؿتمينثرفّبثِنَضت
ظيطهؼطزيهيقَز:
()9

 Lj  l j  X j

Lj
Xj

lj 

 L jتؼسازقبغلييزضثرفّ X j ،jعيٌِو ًْبزُّبيثِوبضضزتِزضثرفjوعِثعب
تَخِثِزطٍواؾبؾيزازُ عؾتبًسُثباضظـتَليساتاييثرفثطاثطاؾتٍثبالذطُ
 l jتؼسازقبغلييهَضزًيبظثعِاظايّعطٍاحعس(پعَلي)اظتَليعساتثرعفjضاًكعبى
هيزّس.قى هبتطيؿيضاثطِ()3ثِنَضتظيطاؾت:

ˆLˆ  lˆ  X
()10
ˆ lهبتطيؽلططي  n  nضطايتاقتغبلهؿتمينٍ ̂ Lهبتطيؽ  n  nاقعتغبلثعِتفىيعه
ّبهيثبقس.لططانليهبتطيؽ ̂ Lاقتغبلهؿتمينايدبزقسُخْتپبؾدزازىثعِ

ثرف
ّبضاًكبىهيزّس.اهبزيگعطػٌبنعطؾعططّبيايعي


تمبضبيًْبييثطايتَليساتثرف
هبتطيؽ،اقتغبلغيطهؿتمينًبقياظتبهييًْبزُثٍِؾيلِثرفّبثطايپبؾعدزازىثعِ

تمبضبيًْبييثطايتَليساتزيگطثرفّبيالتهبزهعيثبقعس.ثعِايعيتطتيعت،خوعغ
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ؾططياييهبتطيؽ،و اقتغبلايدبزقسُزضثرفّبيهرتل ضاًكبىهعيزّعس.ثعب
خبيگصاضيضاثطِ()2زضضاثطِ(،)10ضاثطِ()11حبن هيقَز:
ˆ
ˆ
ˆ
()11
L  l C  F
ثبتَخِثِضاثطِ(،)11اقتغبلظاييثرفّبثِؾِػبه ثؿتگيزاضز].[4ػبه اٍل، lˆ ،
ضطايتاقتغبلظاييهؿتمينثرفّب،ػبه زٍم،ضطيتزعايٌسُتَليسثرعفّعبوعِزض
لبلت،Cهؼىَؼهبتطيؽلئًَتي زيسُهيقَزٍثبالذطُػبه هعَثطؾعَمزضايدعبز
ّبضاًكبىهيزّس.


اؾتوِوباليًْبييتَليسقسُزضثرف
زضثرفّب F̂ ،

اقتغبل

ثبخبيگصاضيضاثطِ()5زضضاثطِ(،)10ضاثطِ()12حبن هيقَز:
()12
ضطايتاقتغبلظاييهؿتمينٍغيطهؿتمينزضاثطتمبضعبي
خوغؾتًَيهبتطيؽ
ضطايتاقتغبلظاييهؿتمينٍغيطهؿتمينزضاثعط
ًْبييٍخوغؾططيهبتطيؽ
اضظـازعٍزُثرفّبضاًكبىهيسّسّ.وبًٌسضعطايتتَليعسيثعبًطهعبلوعطزىايعي
ضطايت،ثرفّبيوليسياظهٌظطاقتغبلثسؾتهيآيٌس.


.9-5کاّشتَل٘ذٍاشتغال
حبلثِهٌظَضثطضؾيآثعبضوعبّفٍاضزاتؾعطهبيِايثعطايّعطيعهاظثرعفّعبي
اؾتفبزُهيقَز.زضايٌدبزعطوهعيقعَزاگعط

التهبزيٍزضو التهبزاظضاثطِ()13
تمبضبيًْبييتغييطيبثسٍاييتغييطاظًبحيِوعبّفؾعطهبيِگعصاضي ثبقعسً،تعبيحآى
چگًَِاؾت:
1
X  ( I  A)  Fi  C  Fi
()13
()14

Fi  I i

الظمثِشوطاؾتاػسازخسٍلزازُ عؾتبًسُثطحؿتهيليَىضيبلهيثبقسٍزضايٌدعب
زطوهيكَز30زضنسؾطهبيِگصاضيّطثرعفثعِػلعتتحعطينٍوعبّفٍاضزات
وبالّبيؾطهبيِايوبّفيبثس.اييضاثطًِكبىهيزّساگطؾطهبيِگصاضيزضثرعف،i
30زضنسوبّفپيساوٌستَليسّطثرفچمعسضوعبّفپيعساهعيوٌعس.ثعطايثسؾعت
آٍضزىًتيدِ،ؾطهبيِگصاضيتوبم77ثرفثهَضتثطًٍعاوبّفهيزّينؾپؽًتبيح
77ثرفضاثبّنهمبيؿِهيوٌعينّ.وبًگًَعِوعِلعجالوتَضعيحزازُقعس،ثعبوعبّف
گصاضيزضيهثرفّ،نتَليسٍّناقتغبلوبّفهييبثس.ثبخبيگعاضيضاثطعِ

ؾطهبيِ
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()13زضضاثطِ()11وبّفاقتغبلزضاثطوبّفؾطهبيِگصاضيزضّطيهاظثركعْبي
التهبزيثسؾتهيآيسّ.وبًٌسوبّفتَليسثطاياقتغبلًيعزاضين:

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
L  l  X  l  C  F
()15
ضاثطِ(ً)15كبىهيزّسوِثبوبّفؾطهبيِگصاضيزضّطثرف،ثِچِهيعاىاقعتغبل
اظزؾتهيضٍز.


 .6تحليل نتايج تحقيق

زضاثطاػوبلتحطينّبٍثبزطووبّف30زضنسيٍاضزاتوبالّعبيؾعطهبيِايزض
ّوِثركْبيالتهبزي10،ثركيوِثيكتطييوبّفتَليسٍ10ثركيوعِثيكعتطيي
وبّفزضاقتغبلثطذَضزاضهيثبقٌسزضخساٍلظيطًكبىزازُقعسُاؾعت.زضخعساٍل
ظيطوبّفتَليسثطحؿتهيليبضزضيبلٍازعايفاقتغبلثطحؿتًفعطهحبؾعجِقعسُ
اؾت.
وبّف30زضنسيٍاضزاتوبالّبيؾطهبيِايٍاثطاتتَليسي
ضتجِ

ثرف
ؾبذتٍؾبي ًمليِيهَتَضيٍؾبيطتدْيعاتحو ًٍم ٍ

وبّف
تَليس

ثرف

ثرف

وليسي

وليسي

تَليس

اقتغبل

2454776



1454971



1024506



1004824



644157



6

حو ًٍم ظهيٌيثبضثدعضاُآّي

324972



7

ؾبذت،تؼويطًٍهتتدْيعاتثطلي

274747



8

ؾبذتهَازٍزطاٍَضزُّبيقيويبيي

234461

9

ٍزطاٍضزُّبيحبن اظپباليفًفت

ؾبذتوُه

204868




10

وكبٍضظي،ثبغساضيٍخٌگ

204561



1
2
3
4
5

لطؼبتٍٍؾبي الحبليآًْب
زلعاتاؾبؾي
ػوسُزطٍقيٍذطزُزطٍقي،ثِخعٍؾبي ًمليِيهَتَضيٍ

هَتَضؾيىلت
ؾبذت،تؼويطًٍهتهحهَالتزلعيؾبذتِقسُ،ثِخع
هبقييآالتٍتدْيعات

ؾبذت،تؼويطًٍهتهبقييآالتٍتدْيعاتطجمِثٌسيًكسُ

زضخبيزيگط
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وبّف30زضنسيٍاضزاتوبالّبيؾطهبيِايٍاثطاتاقتغبل

ضتجِ

1

ثرف

ػوسُ زطٍقي ٍ ذطزُزطٍقي ،ثِ خع ٍؾبي ًمليِي هَتَضي ٍ
هَتَضؾيىلت
ؾبذت ،تؼويط ٍ ًهت هحهَالت زلعي ؾبذتِ قسُ ،ثِ خع

وبّف
اقتغبل

ثرف

ثرف

وليسي

وليسي

تَليس

اقتغبل

 2354615

2334429



1524623



4

وكبٍضظي،ثبغساضيٍخٌگ

1304416





5

زطٍـٍتؼويطٍؾبي ًمليِهَتَضيٍهَتَضؾيىلت

1024528





934310



7

حو ًٍم ظهيٌيثبضثدعضاُآّي

854354



8

زلعاتاؾبؾي

704556



9

ذسهبتزالالىاهالنٍهؿتغالت

654284



10

ؾبذتهجلوبى

394514



2

3

6

هبقييآالتٍتدْيعات

ؾبذت ٍؾبي ًمليِي هَتَضي ٍ ؾبيط تدْيعات حو ٍ ًم ٍ
لطؼبتٍٍؾبي الحبليآًْب

ؾبذت ،تؼويط ٍ ًهت هبقييآالت ٍ تدْيعات طجمِثٌسي ًكسُ
زضخبيزيگط




ّوبًگًَِوِزضخساٍلزَقًكعبىزازُقعسُاؾعت،زضاثعطوعبّفٍاضزاتوبالّعبي
ؾطهبيِايزضثرفّبيهرتل ،اثطيىؿبًيثطتَليعسٍاقعتغبلزيعسًُرَاّعسقعس.
ثيكتطييوبّفتَليسزضاثطوبّفؾطهبيِگصاضيزضثركْبيؾعبذتٍؾعبي ًمليعِي

ػوسُزطٍقيٍذطزُزطٍقيٍثيكعتطييوعبّفاقعتغبلزض

هَتَضي/زلعاتاؾبؾي/
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ثركْبيؼوسُزطٍقيٍذطزُزطٍقعي/ؾعبذت،تؼويعطًٍهعتهحهعَالتزلععي/
ؾبذتٍؾبي ًمليِيهَتَضيثَزُاؾت.
زضاثطوبّفؾطهبيِگصاضيزضثركْب7،ثركيوِثيكتطييوبّفتَليسضازاقعتِاًعس
ظيطثركْبينٌؼتثَزُاؾت.اييًكبىهيزّسوِثركْبينٌؼتيزضوكعَضثعيف
اظؾبيطثركْبًيبظثِؾطهبيِگصاضيزاضًس.اهباظهٌظطاقتغبل،اظزُثركيوِزضاثط

وبّفٍاضزاتؾطهبيِايثيكتطييزطنتّبيقغلياظزؾعتضزتعِضازاقعتِاًعس5،
ثرفهطثَ ثِظيطثركْبيثرفنٌؼتهيثبقس.
ثيكتطييثرفّبيوليسياظهٌظطتَليسيهطثَ ثعِظيعطثرعفّعبينعٌؼتٍلعي
ثيكتطييثرفّبيوليسياظهٌظطاقتغبلهطثَ ثِظيطثرفّبيذسهبتثَزًس.تٌْب
ؾِثرفؾبذتچَة/ؾبذتوبغص/ذسهبتثطًبهًَِيؿيٍزؼبليتّبيهطثَ ثِ
ضايبًِثَزًسوِّناظهٌظطتَليسٍّناظهٌظطاقتغبلوليسيثَزًس.
تحطينّبثيكتطيياثطضاّناظهٌظطتَليسٍّناظهٌظطاقتغبلثطثرفّعبيؾعبذت
ٍؾبي ًمليِيهَتَضي/ؾبذت،تؼويطًٍهتهحهعَالتزلععي/ؾعبذت،تؼويعطٍ
ًهتهبقييآالت/زلعاتاؾبؾي/ػوسُزطٍقيٍذطزُزطٍقي/وكبٍضظي،ثبغساضيٍ
خٌگ /حو ًٍم ظهيٌيثبضثدعضاُآّيزاضًس.
ّوچٌييثبتىيِثطؾطقوبضيؾبل،1390ظيعطثرفّعبيوليعسيثعبهحَضيعتايدعبز
اقتغبلتؼيييٍتغييطزضؾيبؾتّعبياػتجعبضي(ثعبضٍيىعطز1445زضنعسازععايفزض
تؿععْيالتاػتجععبضيثبًععهّععب)ٍتدععبضي(ثععبضٍيىععطز943زضنععسازعععايفنععبزضات
هحهَالتغيطًفتيٍ1349زضنسازعايفزضٍاضزاتوبالّعبيؾعطهبيِاي)وكعَضزض
ظيطثرفّبيوليسي(قعبه پَقعبنٍهٌؿعَخبت،ظاضػعتٍثبغعساضي،زاهعساضيٍ
زطآٍضيهحهَالتزاهي،ذسهبتزٌعيٍهٌْسؾعي،وفعف،ويع ٍپَقعبنچطهعي،
تطاًعيتٍحو ًٍم ٍ،ذسهبتتَظيغوبال)هحبؾجِقسُاؾتً.تبيحًكبىهعيزّعس
وِزضنَضتيوِؾيبؾتّبيزَقالصوطثطثرفّعبيوليعسياقعتغبلعااػوعبلقعَز،
آًگبُثيفاظّ469عاضقغ خسيسزضوكَضايدبزٍلطيتثِ0464زضنسً،طخضقعس
التهبزيازعايفهييبثس.



نقد سياستهاي تجاري و اعتباري با هدف حمايت از کاالي ايراني 029 ...
هحبؾجِتبثيطؾيبؾتّبيتدبضيٍاػتجبضيثطايدبزاقتغبلٍازعايفًطخضقسالتهبز

اقتغبلعاييثط
قغ هَخَز
ظيطثرفّبيهٌترت


(ؾطقوبضي
)1390

ذسهبتتَظيغوبال
ٍوؿتٍوبضّبي


2,566,433

اقتغبلعاييثط

اقتغبلعاييثط

زضنس

اؾبؼ

اؾبؼ%943

اؾبؼ1349

اظو 

%1445ازعايف

ازعايف

%ازعايف

اقتغبل

تؿْيالت

نبزضات

ٍاضزات

1390

اػطبيي

هحهَالت

وبالّبي

ثبًهّب


غيطًفتي

ؾطهبيِاي


10،465

7،337

8،588

13.3
%

تبثيط
ؾيبؾتْب

تبثيط

ثط

ؾيبؾتْب

اقتغبل

ثطتَليس

(ًفط)

26,38
9

نٌفي
ظضاػتٍثبغساضي
قبه گٌسم،ثطًح،
پؿتِ،ذطهبٍ

3,024,712

15.6
%

18،041

12،650

14،807

45,49
8

ظػفطاى
تطاًعيتٍ
زاهساضيٍزطاٍضي
هحهَالتزاهي
پَقبنٍ
هٌؿَخبت
ذسهبت
گطزقگطي
ؾبذتچَةٍ
هحهَالتچَثي

844,743

4.4%

15،314

10،738

12،568

38,62
1

547,851

2.8%

23،945

16،791

19،652

60,38
8

345,427

1.8%

21،139

14،823

17،350

53,31
2

342,503

1.8%

23،699

16،618

19،450

59,76
7

ازعايف0464زضنسيًطخضقسالتهبز

ثرفّبيوليسي


حو ًٍم

1,955,249

10.1
%

29،590

20،749

24،285

74,62
3

ذسهبتزٌيٍ
هٌْسؾيقبه 

484,543

2.5%

آة،ثطقٍIT،

30،101

21،107

24،704

75,91
3

ICT
ثرف

غيطوليسي

وفف،وي ٍ
پَقبنچطهي
خوغو

69,934

0.4%

13،962

9،791

11،459

35,21
2

10,181,39
5

53%

186،257

130،603

152،864

469,7
24



 .7نتيجهگيزي
زضاييتحميكهبپؽاظثطضؾيٍضؼيتضلبثتپصيطيٍتَاًوٌعسيتدعبضيايعطاى،ثعِ
ثطضؾياثطاتؾيبؾتّبيتدعبضيٍاػتجعبضيثعطضلبثعتپعصيطيٍتَاًوٌعسيتدعبضي
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پطزاذتٍِاظاييهيبى،اثطاتآًْبضاثطاقتغبلثطضؾيوطزينً.تبيحًكعبىهعيزّعسوعِ
طي20ؾبلاذيطؾيبؾتّبهٌدطثِايدبزضقساقتغبلعزازضوكعَضگطزيعسُتغييعطزض
آًْبضطٍضياؾت.ثطايياؾبؼثباضايِهفَْمثرفوليعسياقعتغبلعا،ظيعطثرفّعبي
التهبزضازؾتِثٌسيٍاثطتحطينّبضاثبوبّف30زضنسوعبّفزضٍاضزاتوبالّعبي
ؾطهبيِايثباؾتفبزُاظخعسٍلزازُعؾعتبًسُؾعبل1390ثطضؾعيوعطزينً.تعبيحًكعبى
هيزّس،تحطينّباظًظطتَليسيثيكتطييتبثيطضاثطثرفّبيؾبذتٍؾعبي ًمليعِي
هَتَضي/زلعاتاؾبؾي/ػوسُزطٍقيٍذطزُزطٍقيزاقتٍِاييتحطينّبثيكعتطيي
اثطتَليسيضاثطظيطثرفّبينعٌؼتيزاضًعس،ثطَضيىعِ7ثرعفاٍل،وعبّفتَليعس
نٌؼتيظيبزيضاتدطثِذَاٌّسوطز.زضحَظُاقتغبل،اثطتحطينّبثعطثرعفّبيؼوعسُ
زطٍقيٍذطزُزطٍقي/ؾبذت،تؼويطًٍهتهحهعَالتزلععي/ؾعبذتٍؾعبي 
ًمليِيهَتَضيذَاّسثَزٍزض10ثركيوِثيكتطييوعبّفزضاقعتغبلضاذَاٌّعس
زاقت5،ثرفهطثَ ثِثرفّبينٌؼتياؾت.ثٌبثطاييتحطينّبثيكتطيياثطضاّن
اظهٌظطتَليسٍّناظهٌظطاقتغبلثطثرعفّعبيؾعبذتٍؾعبي ًمليعِيهَتعَضي/
ؾبذت،تؼويطًٍهتهحهَالتزلعي/ؾبذت،تؼويطًٍهتهبقعييآالت/زلععات
اؾبؾي/ػوسُزطٍقيٍذطزُزطٍقعي/وكعبٍضظي،ثبغعساضيٍخٌگع /حوع ًٍمع 
ظهيٌيثبضثدعضاُآّيزاضًس.زضازاهًِيعثرفّبيوليسياقتغبلعاثبتىيِثعطخعسٍل
زازُعؾتبًسُؾعبل1390تؼيعييٍاثعاضّعبييّوچعَىازععايفزضتؿعْيالتاػطعبيي
ثبًهّبثِآًْب،ازعايفنبزضاتغيطًفتيٍازعايفٍاضزاتوبالّبيؾعطهبيِايزضآًْعب
هَضزثطضؾيلطاضگطزتوًِتبيحًكبىزٌّسُازعايفّ469عاضقغ ٍازعايفثعيفاظ

0464زضنسزضًطخضقسالتهبزاؾت.ثطايياؾبؼضطٍضياؾتتبؾيبؾعتگعصاضاى،
زضوَتبُهستٍخْتوبّفاثطاتتحطيوعيثعطالتهعبز،حوبيعتاظظيعطثرفّعبي
نٌؼتيشوطقسُضازضاٍلَيعتلعطاضزازٍُزضثلٌسهعستًيععحوبيعتاظثرعفّعبي
وليسياقتغبلعاضاخْتتَؾؼِاقتغبلهسًظطلطاضزٌّس.


پينوشت

زضگعاضـؾبظهبىثييالولليوبض(ً)2006كبىزازُقسُاؾتوِزضؾبل

- 1ثِػٌَاىًوًَِ
 2006زضهمبيؿِثبؾبلً،2001طخثيىبضيازعايفيبزتِاهبالتهبزخْبًيقبّسًطخ
ضقسالتهبزيهثجتٍثِهيعاى4/3زضنسيثَزُاؾت.
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- 2ثطاياطالعثيكتطًگبُوٌيسثِ:

)Dietzenbacher& ،Raa(2006) ،Miller & Blair (2009

)Nakamura & Kondo (2009) ،Lahr (2004

- 3ثطاياطالعثيكتطضخَعقَزثِهطبلؼِثبًَييٍّوىبضاى(.)1386
- 4ثطاياطالعثيكتطًگبُوٌيسثِ:قطيفيٍّوىبضاى()1391
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